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

 

 نازنین و یامین

 

 

 مقدمه
بمعنای حاکم گرفته شده ( آرکون) Archon که از آنارشیسم یک واژه یونانی است

یک معادِل . درآمده است فقدان حاکممنفی شده و بمعنای  Anکه با پیشوند 
 . است 2گریزی قتدارا، فارسِی پیشنهادی برای آنارشیسم

توان در سه  آنها را می  ترین که شناخته 3های زیادی دارد  آنارشیسم زیرشاخه
که  (Individual Anarchism)ایندیویدوآل آنارشیسم  -۱: داد  گروه اصلی جای

نه به مفهوم )خصوصی و بازار و موافق مالکیت  گذارد اصالت را بر فرد می
که الهامبخش این است یکی از کسانی  5الکساندر ِهرزن 4.است( کاپیتالیستی آن

که مبّلغ ( Anarcho-Collectivism)ِلکتیویسم آنارکوکُ  -۲ شود میقلمداد گرایش 
بوروکراسی و اتوریته ، هیرارشی، دولت، مالکیت خصوصیجوامع کلکتیو و مخالِف 

خواهان استفاده از روشهای قهرآمیز برای  ،لب در این طیفگرایِش غا. است
یک جنبش سندیکالیستی آنارکوسندیکالیسم  -۳متحقق کردن خواستهایش است 

نوشتار حاضر به نقد و  6.است که با نظریات باکونین مرزبندی دارد یکارگر
نیست پردازد که خود را باکونی کتیویسم میُکلِ از آنارکو گرایشیبررسی باکونین و 

 . داند می

اسم آنارشیسم و باکونین شاید این تصور را ایجاد کند که ما هنوز در کاِر نبِش 
ابدا چنین . جامعه امروز مشغولیممسایل ربط با  ایم و به مباحث بی گذشته قبرِ 

دهد که در سطح  های اخیر نشان می نگاهی به جریانات اعتراضی دهه! نیست
 ،اقشار. اند ضی خصلت آنارشیستی بخود گرفتههای اعترا جنبشبخشی از  ،جهان
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 ،دهند تا کمتر از طریق احزاب سیاسی زنان و غیره ترجیح می ،جوانان ،اصناف
و  ،شان را به پیش ببرند و غیره خواستها و اعتراضات  سندیکایی ،تشکالت طبقاتی

غیرسازمانیافته و یا اشکالی از سازماندهی که از پایین  ،بیشتر بصورت خودجوش
جنبش  ،جنبش اشغال وال استریت. بمیدان بیایند ،(خودسازمانی)گیرد  شکل می

PHA (جنبش دفاع از مسکن در اسپانیا)،  جنبش اتونومی یونان موسوم بهSSC 
(Social Solidarity Clinics in Greece)، تین و دفاع از زمین در آرژان  جنبش

 مثالهای ؛اند هایی از این دست ای مردم در ایران نمونه حتی خیزش اخیر توده
پلنوس در  ،ترکیه (Gezi Park)پارک گزی تر در  اش را کمی پیش مشابه

(Plenums) در میدان سینتاگما  ،بوسنی(Syntagma Square ) ام -۱۱در و یونان
(M-15 )رود تا به شکل  یکی دیگر از اشکال آنارشیستی که می .اسپانیا دیدیم

در این شیوه، . است Abstentionismاعتراضِی غالب بدل شود آبستنشونیسم 
کنند و بیشتر  مردم را بیشتر و بیشتر از دخالت مستقیم در سیاست برحذر می

های  کنند؛ همان کاری که مثال در فعالیت تمرکز می« افکار عمومی»روی بسیج 
بوک  بینیم و یا در شکل عام، در فضای مجازی، مثل فیس دی نوام چامسکی میفر

 ! شاهد هستیم

به مسیر بهتری  و دخالتگریهای سیاسی، بحق این حرکات اعتراضِی جا دارد که 
این وظیفه و  تری بهره برگیرند؛ هدایت شوند و از راهکارهای مناسب

ضمنا گرایشاتی هم وجود . انقالبی است-سوسیالیستها و کمونیستهای کارگری
ارج را و اشکال اعتراضی آنارشیستی آنارشیسم آگاهانه یا ناآگاهانه، که دارند 

این ادعا که با آنهم ! نندز مینهند و چه بسا که بر آنها ُمهر مارکسی هم  می
نابرابری و  ،میلیتاریسم ،مالکیت خصوصی، زیبورژوا ،علیه کاپیتالیسمآنارشیستها 

هم اگر اختالفی دارند؛ ما مشترکی با در مجموع اهداف  کنند و رزه میمباتبعیض 
های تدوین این نوشتار، مقابله با همین  ضرورتیکی از  !تهاس تاکتیکدر  ،هست

سیاسی علیه آنارشیسم و -مبارزه نظری. تبلیغات، ادعاها و ابهامات است
های مهم پیکار مارکس بود که متاسفانه  یکی از عرصه ،اش جویانه های تفرقه آموزه

  .پیدا نکرده استای  شایستهبازتاب در زبان فارسی 

که در منطقه خاورمیانه در جریان  شود مربوط میوقایعی مهم دیگر، به  ضرورت
نیسم تا از کمو»و « سرمایه-در نزاع کار ،روژاوا»)در دو نوشتار پیشین . است

با طرح شعارهای باصطالح  ،کتیویستیلِ یک گرایش کُ دیدیم که ( «کمونالیسم
سعی  -لیبرتارین مونیسیپالیسم و غیره ،مثل کنفدرالیسم دموکراتیک–رادیکال 
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 را متشتت کند و نیروهای چپ و رادیکاِل منطقه کارگری -دارد تا مبارزه طبقاتی
« واآروژ»از تحلیل  ،سلسله نوشتارها این. را به حمایت از نوعی اتوپیسم بکشاند

در صحنه  را اش ک و جریانات وابسته.ک.نقش سیاسی حزب پ شدند و آغاز 
های  به نقد و بررسی آموزه ،بعد هم به ترتیب ،آشکار کردندمنطقه  سیاسی امروزِ 

و  ،(بوکچین و باکونین ،اوجاالن)از اکنون تا گذشته  ،پردازان این طیف نظریه
در تهیه . ندپرداختتاریخ حاضر  در عینیت سیاسِی  ،ها این آموزهاشکال بازتولید 

، نظری-تاریخی-سیاسیتکیه بر اسناد  تا با هاین نوشتارها سعی بسیار شد
جنبش سوسیالیستی  کارگری-تقویت مواضع طبقاتیای فراهم آید که به  مجموعه

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

های زیادی پیش برده  این یک بحث نظری است که با ارائه فاکت: یک توضیح
شان  خیلی از اسناِد مورد استناد یا بفارسی موجود نبوده و یا ترجمه. شده است

اند تا جایی  الت اجبارا آورده شدهلذا عین جم. چندان دقیق تشخیص داده نشدند
ها هم از منابع اصلی و  تقریبا همه رفرانس. برای ابهام یا سوءبرداشت باقی نماند

 .اند قابل دسترس انتخاب شده

  

 (Michael Bakunin 1814-1876)میخائیل باکونین 
در منطقه  ،7تحصیلکرده و روشنفکر ،متمول ،ای زمیندار باکونین در خانواده

. در چهارده سالگی به دانشکدۀ افسری رفت. روسیه تزاری زاده شد 8پریاموخینو
، ارتش (۱۳۳۱)به کار در اداره مخابرات گماشته شد ولی خیلی زود  ۱۳۳۳در 

فلسفه پرداخت و برای ادامه تحصیل به آلمان رفت  را ترک کرد و به تحصیِل 
 9«ارتجاع در آلمان»مقالۀ . وستو در آنجا به جرگه هگلیان جوان پی( ۰۴۱۳)

زیرفشار دولت وقت آلمان  ،یکسال بعد. اولین اثر مکتوب او از این دوره است
در . بعد بلژیک و سپس به فرانسه مهاجرت کند ،مجبور شد تا ابتدا به سوئیس

در  ۴۴۱۳در پاییز . مارکس و انگلس آشنا شد ،(Proudhon) پاریس با پرودون
( بوقوع پیوسته بود ۱۳۳۰که در )در بزرگداشِت شورش لهستان  ،پاریس

در )باکونین سخنرانی تندی علیه تزاریسم کرد و خواستار وحدت اقوام اسالو 
از فرانسه اخراج  ،به درخواست روسیه ،که در پی آن ،گردید( روسیه و لهستان

 . دش



مسنقد آنارشي  6 

 kandokav.com دفترهاى ويژه

 ،متاثر کرده بودکه اروپا را  ۱۳۴۳ -۹۴۱۳در جریان انقالب آلمان  نینوکاب
توسط ارتش پروس  ،پس از شکست انقالب در آلمان. فعاالنه شرکت داشت

پس از پرداخت غرامت و نوشتن (. ۱۳۱۰)دستگیر و به مرگ محکوم گردید 
در دوره زندان شدیدا . پیدا کردحکم اعدامش به حبس ابد تغییر  ،ندامتنامه

بنحویکه آثار شکنجه بر بازوان و ساق پاهای او  ،مورد شکنجه و آزار قرارگرفت
داده شد و در آنجا زندانی  باکونین به روسیه تحویل ، ۱۳۱۱در . باقی ماند
هایش به تزار  نامه ندامتاو چند بار توبه کرد و تقاضای عفو نمود ولی  .گردید

فیف باکونین را تخ حبِس  کِم ، تزار جدید ُح بعد از مرگ نیکالی اول. کارساز نشد
سال زندان در اتریش و  ۳نهایتا پس از . و به سیبری تبعیدش نمود( ۱۳۱۴)داد 

و از آنجا به ( ۱۳۸۱)موفق به فرار به ژاپن شد باکونین  ،سال تبعید ۴روسیه و 
برادری » ،های پرودون بود او که تحت تاثیر اندیشه. امریکا و لندن رفت

 International) (۱۳۸۸) «های انقالبی یستاتحاد سوسیالالمللی یا  بین
SocialistRevolutionary Alliance of Brotherhood or )  که یک سازمان نیمه -را

وی خواهان وحدِت  ۱۳۸۳در سال . بنیان نهاد -مخفی آنارشیستی بود
لیکن پس از انحالل . تشکیالتش با انترناسیول اول شد؛ ولی تقاضایش رد گردید

 International) به عضویت انترناسیونال اولصا شخباکونین  ،اش سازمان مربوطه
Workingmen's Association) او شروع به  ، ۱۳۸۹در سال . پذیرفته شد

بمرور اختالفات باکونین با . نمود( به روسی)ترجمه جلد اول کاپیتال مارکس 
 ،(۱۳۴۰)جنگ فرانسه با آلمان . مارکس و مواضع رسمی انترناسیونال باال گرفت

این ( ۱۳۴۱مارس  ۱۳)« کمون پاریس»هوری در فرانسه و تشکیل اعالم جم
نهایتا باکونین از انترناسیول اول اخراج گردید . اختالفات را تشدید نمود

(۱۳۴۲.)10  

 های نظری دو خط سیاسی مباحث و تفاوتها بود که پایه ،در جریان همین وقایع
. بمثابه دو راهکار سیاسی گذاشته شدند– «مارکسیسم»و  «آنارشیسم» تحت عناوین

ها تالش کردند تا با استناد به  ها و مارکسیست آنارشیست ،در طول سالیان گذشته
 اتدر خصوص چندوچون این اختالف ،شان به این یا آن مدارک یا ارادت

   11.گیری کنند و مقاالتی بنویسند موضع

مهمترین آثار  12.اند ته شدهاکثر آثار باکونین در پایان عمر و در سوئیس نوش
و  (۱۳۴۲) 14«مارکسیسم، آزادی و دولت»( ۱۳۴۱) 13«خدا و دولت»باکونین 
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تعداد معدودی از آثار باکونین به . هستند( ۱۳۴۳) 15«گرایی و آنارشی دولت»
  16.اند فارسی ترجمه شده

زندگی فقیرانه و گاه  ،پوشی ژنده. ناپذیر بود خستگی باکونین یک پیکارگرِ 
پیکر  اندامی غول»: اند توصیفاتی است که معاصرینش از وی کرده ،انگیز ترحم

اغلب کسانی که با او . که نیرویی سرکش را به کار میگرفت ،داشت؛ پر از انرژی
 17«.در ارتباط بودند، مجذوبش میشدند

 :نویسد ش میخود  باکونین در معرفی

همان میزان، دشمِن  من یک جوینده پرشور حقیقت هستم؛ و به... کی هستم؟... »
من یک ... شوند گرفته می های حکومتی بکار های زشت و نادرستی که توسط سیستم افسانه

به برابری اقتصادی و اجتماعی  معتقدمن یک مدافِع ... عاشِق متعصِب آزادی هستم
           18«.هستم

 .در گذشت سوئیسسالگی در شهر ِبرن  ۸۲باکونین در 

 نظرات باکونین از ای   گزیده

را نقل  شهای اندیشههایی از افکار و  گزیده ،برای آشنایی بیشتر با باکونین
های اصلی نظریات وی که به دولت، قدرت، هیرارشی و اتوریته  بخش .کنیم می

  . شوند، در مباحث مربوطه خواهند آمد مربوط می

 : ی نویسدم« باکونین و آنارشیسم جمع گرا»برایان موریس در مقدمه کتاب 

اهمیت تاریخی باکونین نه به دلیل شخصیت آتشینش، بلکه در نظریه سوسیالیسِم »
او مثل . های پایانی عمرش پروراند و بسط داد ای که در سال خواهانه اوست؛ نظریه آزادی

هایش ارائه نداد  مند از اندیشه اسپنسر و مارکس که صاحب دستگاه فکری بودند، شرحی نظام
  19«.هایش نیست معنای نامفهومی اندیشهولی این به 

کار نیز تصریح شده . اچ.اثر ای 20«بیوگرافی باکونین»همین مسئله در کتاب 
فیلسوفی یا دانشمندی نکرده  ،پردازی باکونین خود نیز هرگز ادعای نظریه. است
 :است
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زیاد ام چندان  در طول زندگی. ای نیستم من دانشمند یا فیلسوف یا یک نویسنده حرفه»
هایی هم که دست به قلم بردم، به یک معنی، یا در دفاع از خودم بوده یا آنکه  وقت. ام ننوشته

     21«.افکارم را برشته تحریر درآورم …کرده تا یک باوِر پرشور مجبورم 

 :نوشت تقدیر از آزادیباکونین در 

وش، حرمت و من یک عاشِق متعصِب آزادی هستم؛ همان تنها محیطی که در آنجا ه... »
البته منظورم آن آزادی قانونی نیست که توسط ... تواند بروید و رشد کند خوشبختی می

حتی منظورم ... داِر تاریخی است شود؛ آن یک دروِغ سابقه ها صادر، تعیین و تنظیم می دولت
آن آزادِی فردگرایانه، خودخواهانه و جعلی نیست که توسط مکتب ژان ژاک روسو و سایر 

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

تر، هیچگونه محدودیتی  به این معنی، به بیان دقیق. ن کرده ـ را برسمیت نشناسدبرایمان تعیی
برایمان وجود ندارد چونکه قوانین طبیعی توسط هیچ قانونگزاری، از بیرون، بغل یا باالی 

قوانین طبیعی، سوبژکتیو هستند، در درون ما جای دارند؛ آنها بنیاِن . اند سرمان تصویب نشده
دهند؛ پس بجای آنکه بکوشیم تا محدودشان کنیم، باید در  یل میهستی ما را تشک

من از آزادی، ... شان در جستجوی شرایط واقعی و دالیل موثر برای آزادی مان باشیم درون
 22«کنم  بمثابه پیش نیاز بشریت دفاع می

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

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

های زمینی و آسمانی را منسوخ ُکند و دنیای نوینی از تعاون و  که همه ُبت  ای آزادی»
ازبین بردن ... رپا خواهد شدهای دولتها و کلیساها ب همبستگی انسانی را بنا نهد، بر ویرانه

برای آنکه ... شرِط آزادی واقعی جامعه باشد ترین پیش کلیسا و دولت باید اولین و ضروری
برای نسل ما در حد یک رویای توخالی باقی نماند، باید کلیسا را از سر راهمان جارو  "ترقی"

  25«. کنیم

او . ضدیتش با مذهب و خرافه بود ،باکونینشخصیت  های جنجالِی  یکی از وجهه
ی که هنوز به رشد کامل نرسیده اندیش باوری را محصوِل پنداِر انسانهای خام دین
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باکونین باور به خدا، ماورالطبیعه و . دانست و قوای عقالنی تام و تمام ندارند، می
 ،گذار از ِخردبه آنان،  شرط باور پیشمدعی بود که و دانست  ارز می همرا  خرافه
انسان خداباور باید از ِخرد بگذرد چون اطاعت . آزادی و انسانیت است ،عدالت

گزیند؛ باید از عدالت بگذرد چون  که داناترین است برمیرا از فرامین خدا 
گذارد؛ باید از آزادی بگذرد  اجرای آن را به خدا و قدرتهای ماورالطبیعه وامی

 فاقدانسانیت بگذرد چون انسان ؛ باید از دپذیر می چون بردگی و متابعت را 
 26.است فاقد انسانیتعدالت و آزادی  ،ِخرد

 27بود( Autonomy) خودمختاریباکونین از مبلغین پروپا قرص فدرالیسم و 
باکونین مبلغ حقوق . های سوئیس قرار داشت بویژه شدیدا تحت تاثیر کانتون

 .بود( تعاونی)دموکراسی مستقیم و جوامع کمونی  ،ها خلق

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

و مخرب بود عقل و ِخرد  رایبشمرد چون  را مردود میراه دوم  ،دز آسیب می
     28!دوب  رهاییمتضمن که پذیرفت  را میراه سوم 

 29آوری و پخش نظراتش کردند طرفدارانش شروع به جمع ،پس از مرگ باکونین
نوام  30.شروع به تجزیه و تحلیل آرای فلسفی و سیاسیش نمودندکسانی و 

و  31های باکونین را الهامبخش باور آنارشیستی خود قلمداد کرد اندیشه ،چامسکی
 :نوشت

او اسم . فکران مدرن بوجود خواهند آمدباکونین پیشگویی کرده بود که دو شکل از روشن»
کوشید تا از مبارزات مردمی برای تحت کنترل  گذاشت که می" بوروکراسی سرخ"یکی را 

گروه . ترین دیکتاتوری تاریخ را برپا کند گرفتن قدرت دولتی استفاده کند و فاسدترین و بیرحم
دور نخواهد شد و نتیجتا به بعدی، به این دریافت رسید که دستیابی به قدرت از آن طریق مق

خدمتگزار قدرِت خصوصی و دموکراسِی کاپیتالیستِی دولتی بدل شده تا در آنجا بقول 
 [دموکراسی]، راجع به دموکراسی حرف بزند اما با همان "مردم را با چماِق مردم بزند"باکونین، 

ها در علوم اجتماعی است که به  راستش این یکی از نادرترین پیشگویی. برسرشان بکوبد
            32«.باشد شان می دهد، یکی از هوشمندانه ترین ام قد می حقیقت پیوسته، و تا آنجا که دانش

های باکونین با  شود که بررسی و نقد اندیشه مالحظه می  با این مقدمه
آثار  ،چرا که او دستگاه فکری منسجمی نداشت. مراه استهای زیادی ه دشواری

سیاسی چندانی از خود بجا نگذاشت و مهمتر از همه -فلسفی-مکتوِب تحلیلی
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مثال در جریان جنگ . داشتدر طول زندگیش  یهای تند و تیز چرخش ،اینکه
آشکاری اتخاذ نمود و خواهان اتحاد ( آلمانی)پروسِی  مواضع ضد ،پروس

ها  در کنگره اسالویست ۱۳۴۳در سال . ها شد روپا علیه پروسیاسالوهای ا
این . انتشار داد 33«استیناف از اسالوها»شرکت نمود و بیانیه ای را تحت عنوان 

با نقد انقالبیون آن دوره بویژه انگلس روبرو ، پرستانه حرکت نژادگرایانه و قوم
  34.شد

ن نیزباکونین  ،در کنار احساسات ُتند اسالووفیلِی  نگاه  35همانند پرودو
 : داشت 36"قوم یهود"امیزی به  حقارت

تمامیت این جهان یهودی، متشکل است از فقط یک ِسکت استثمارگر، یک نوع مردِم »
از نظر آرای سیاسی، جهان کنونی، یا ... اند های مخرِب ذاتی آشام، یک جمع از پارازیت خون

شاید ... Rothschildیا بانک راتسچایلد الاقل اکثر مناطق آن،  یا زیر نفوذ مارکس هست 
چه وجوه مشترکی بین سوسیالیسم و یک بانک ُپرنفوذ وجود دارد؟ مسئله . عجیب بنظر برسد

گرا، کمونیسِم مارکسیستی، خواهان تمرکزگرایی شدیِد دولت  اتوریتهاین است که سوسیالیسِم 
مرکزی وجود داشته باشد، و و آنجا که تمرکز قدرت هست، لزوما باید در آنجا بانک . است

برداری از کار مردم حضور خواهد  جایی که بانک هست، ملِت انگل یهود، برای بهره
          37«.داشت

در –فکر و رفتاِر انسان  اوبه باور . بود 38شدیدا پایبند اخالقیات بعالوه باکونین 
تنبیه و ترس است؛ و لذا اندیشه و  ،زور ،تابع قانون -یک جامعه کاپیتالیستی

 ،ابتکار ،انسان فاقد خودباوری ،به همین خاطر. آزاد و اختیاری نیست ،عمِل فرد
ای است  جامعه ،آل آنارشیستی جامعه ایده ،از اینرو. خالقیت و اخالق است ،اختیار

 بطور ،اتوریته و سلطه ،هیرارشی ،قانون ،قدرت ،که در آن انسانها در غیاب دولت
از –داوطلبانه و آزادانه با هم همیاری و همزیستی دارند و سازمان اجتماعی جامعه 

را بطور جمعی  –... درمان، آموزش، امنیت و -بهداشت ،مصرف ،تولید تا توزیع
باکونینیسم مخالِف نظمی که انسانها  ،به این معنی. دهند سامان و سازمان می

دهند نیست؛ بلکه مخالِف نظِم دیکته شده  آزادانه و آگاهانه سازمان می ،داوطلبانه
  39.است... ترس و  ،زور ،قانون ،توسط دولت

: متمرکز  خواهد شدنظرِی باکونین بنیادیِن  مواضِع بخش از ضر بر سه نوشتار حا
ضدیت با  -۳ضدیت با دولت و قدرت  -۲ضدیت با کاپیتالیسم و مالکیت  -۱

ها،  دلیلش هم این است که در پلمیک با باکونینیست. هیرارشی و سلطه ،اتوریته
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البته تالش خواهد شد تا . شوند ها هستند که بیشتر پیش کشیده می همین عرصه
. ها به مواضع دیگر باکونین هم بصورت جنبی پرداخته شود در دل این بحث

اند که  سه مطلِب مرتبط نیز ترجمه شده ،بعالوه برای درک بهتر نظریات باکونین
 ،از باکونین« سیستم کاپیتالیستی»: ضمیمه همین نوشتار هستند، جداگانهبطور 

از کارل مارکس و « و آنارشی استاتیسم بنظریات باکونین در کتااز  ای خالصه»
  .از فردریک انگلس« در باره اتوریته»

این نوشتار دربرگیرنده بررسی و نقد عملکرد سیاسی باکونین، بویژه : نکته پایانی
در این . شود جریان اتحاد عملش با انترناسیونال اول و بعدتر اخراجش، نمیدر 

مورد بسیار گفته و نوشته شده و کّل اسناد انترناسیونال در دسترس همگان قرار 
کنیم که مارکس در نامه به تئودور کونو  تنها به اشاره خاطرنشان می. دارد

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

آید که  می تان چنین بر از محتوای نوشته. همین االن نامه تان را از طریق ِبِکر دریافت کردم»
دسامبر،  ۵۱، نامه مفصل مرا به شما، به مورخ [م-اشاره به پلیس] های لعنتی آن ماردوچین

راجع به  الزمحاوی همه اطالعات  [نامه]آن است که  اینتر  آزاردهنده ؛کردند توقیف
گاه  توانستید یک ماه پیش ها بود که می های باکونینیست دسیسه .. .شوید تر از همه جزئیاتش آ

اما من چندان . های باکونین مطلع کند خواهد شما را از  دسیسه بکر اینطور نوشته که می
اطالعات را خودم بطور مختصر برایتان نقل  ترین اعتمادی به روایت او ندارم و ضروری

علیه انترناسیونال دسیسه کرد، پس از شکست  ۵۱۸۱باکونین، کسی که تا سال . کنم می
مفتضاحانه اش در کنفرانس صلح برن به انترناسیونال پیوست و فورا از درون، شروع به توطئه 

 40«...چینی علیه مجمع عمومی نمود

خالف آنچیزی که مرتکب شد و انجام داد، انتظار از باکونین  شد  مسلما نمی
نشات طبقاتیش از گرایِش باورهایش بود که  عملِی  ازاِی  عمل او مابه. داشت

ل م، دقیق و کا(ایده)اساس باورهایش بر فرد تنها تردید قضاوت  بی. گرفت می
 نسیاسی باکونی-اهمیت تحلیل تاریخینکه از ضرورت و آ  ، بیبا این همه ؛نیست
از کوزه "تا نشان دهیم که  ؛مبانی نظری او گذاشتیمنقد ، تاکید را روی بکاهیم

این تاکید را از آن جهت الزم دیدیم تا خطر وحدت  "!همان تراود که در اوست
عمل سیاسی با آنارشیسم را به گرایشاتی خاطرنشان کنیم که هنوز در توهم 

ودون اشاره جالبی به این مارکس در تحلیل پر. آنارشیسم هستند« انقالبیگری»
 :  بحث دارد که خواندنش خالی از لطف نیست
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 سوسیالیسِم [ نماینده] نمونِه  هر کس باید بخاطر بیاورد که وقتی من کتاب پرودون را بعنواِن »
خرده بورژوایی اعالم کردم و بصورت تئوریک نیز اثباتش نمودم،پرودون هنوز بعنوان یک 

شناخته برسمیت انقالبی دو آتشه، هم توسط اقتصاددانان سیاسی و هم توسط سوسیالیستها 
به انقالب  "بی وفایی"به همین خاطر بعدتر، من هرگز به خیل کسانی که او را بخاطر . شد می

بی مورد دیگران و خودش  این تقصیر او نبود، که نتوانست امیدهاِی . نپیوستمسرزنش کردند، 
 41«.را برآورده کند

 

 ضدیت با کاپیتالیسم و مالکیت خصوصی -۱
باصطالح توضیحی  ارتنها نوشت« سیستم کاپیتالیستی»دانیم مقاله  تا آنجا که می

از آنجا که این مطلب تاکنون به فارسی ترجمه . باکونین در مورد کاپیتالیسم است
نقد و بررسی . آنرا بطور کامل ترجمه کردیم که به پیوست آمده است ،نشده

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

. اقتصادی-تحلیلی ارآژیتاسیونی و یک نطق جذاب و تهییجی است؛ و نه یک نوشت
 ؛وجد و هیجان زیادی بیافریند ،شاید هم اگر در یک جمِع کارگری خوانده شود

در  .اندار علیه سرمایه  ادعانامهتنظیم یک  :بود هم همینباکونین  احتماال هدف
برای  «مالکیت»و « سرمایه»که به خواننده بفهماند خواهد  میواقع باکونین 

در ... سک و ری ،برابری ،تولید ،د؛ کارندار و کارگر معنای متمایزی دار سرمایه
اما در . .. کنند ای پیدا می تعریف و واقعیت دوگانه ،دار و کارگر زندگی سرمایه

اعتقادی باکونین پنهان است  یایی از مبانِی ابعاد و زوا ،پس همین گفتار تهییجی
لذا نقد و . د شو ی را هم شامل میامروز یها ستینیباکون ینظر شالودهکه 

 .       دارد ییاهمیت بسزا آنها ضرورت و بررسی

 خالصه بحث باکونین 
 42«مالکیت»و « سرمایه»شود؛  برداشت می «سیستم کاپیتالیستی»مقاله آنطور که از 
(Property)  اعطا  انش به صاحبانرا  «حِق استثمار»و « قدرت» ،دولت تحت حمایِت

 ،اند شان رسیده از کجا به دست صاحبان فعلی مالکیتاینکه سرمایه و ». کند می
پاسخی برایش وجود  منطق و قانون  ،نیست؛ چرا که از منظر تاریخجالب ابدا 
در شوندگان  استثمارگران و استثمار ،جامعه فعلیدر مهم این است که  «.ندارد

با هم به معامله  ،خریدوفروش کاربا در رابطه  ،نابرابر موقعیت و شرایط
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دار با  رابطه سرمایه -۱: کند بررسی این رابطه سه نکته را آشکار می. پردازند می
 «رددستبُ »کارگر  دار به دستمزدِ  نوعی بردگی مدرن است که در آن سرمایه گرکار
 مانعی بر سر راه برادری ،استثمار -۲کند  اندوزی می و از آن طریق ثروت زند می

در جامعه کاپیتالیستی ، عدالت و آزادی صحبت از برابری -۳و برابری است 
 .معنی است بی

 سرمایه و سیستم کاپیتالیستی

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

این شیوه . شود ش تضمین میتو نهادهای ریزودرش «دولت»مبتنی است و توسط 
اما شود،  شمرده میموجه و محترم  اجتماعی-بلحاظ حقوقیزندگی اگرچه 
شمارد و  از کاِر دیگران را برسمیت می «حِق استثمار»باشد؛ چرا که  غیرانسانی می

اش  سلطهتواند  دهد که از طریق آن می و سرمایه می مالکیترا به صاحب  قدرتی
 .   را بر کارگر تحکیم کند

شده   نیکه توسط دولت تضم...  حقو  قدرت یعنی ..چیست؟... مالکیت چیست؟ سرمایه »
کار مگرآنکه با  ستندین یزیچ چیه دیقادر به تول هیو سرما[ تیمالک] ِملکاز آنجا که . است

که ... یگرانیاستثماِر کار د قیاز طر  یگو حِق زند  قدرت: شود یم شیبارور گردند، پس معنا
شان به صاحباِن خوش    ندارند و مجبور به فروِش قدرِت مولده  هیو سرما[ تیمالک]ِملک 

در همه کشورهای  شیوه از زندگی بورژوایی،این .. .هستند هیو سرما[ تیمالک]اقباِل ِملک 
دستگاه های قضایی و امنیتی، ... ها، ادیان و دولت... ها همه حکومت [توسط]...متمدن

  43«.شود بسیار محترم انگاشته می

بیانگر یک مناسبات « سرمایه»های باکونین،  ها و نوشته در اینجا و در سایر گفته
حق »و « قدرت»ست؛ بلکه بیان مادِی ایدئولوژیک نی-تاریخی-معین اجتماعی

شان تضمین شده «خوش اقبال»ی است که بتوسط دولت، برای صاحبان «تثماراس
گیری سرمایه، مالکیت و طبقه  ای به تحلیل روند شکل باکونین نه تنها عالقه. است

از کجا به  هیو سرما تیمالک»که این سئوال را دهد، بلکه  دار نشان نمی سرمایه
 از»که استدالل  نیآنهم با ا ؛گذارد از بحث کنار می« ؟اند دهیدست صاحبانش رس

 ترتیب،به این  «.ندارد وجود سئوال نیا یبرا یپاسخ قانون و منطق خ،یتار منظر
بودند را وجه تولیدی کاپیتالیستی  بحِث  مدخل ورود بهسئوالهایی را که باکونین 

کند که دو طبقه استثمارگر و  کند؛ و از جایی شروع می از بحث حذف می
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« خرید و فروش کار»استثمارشونده بوجود آمدند و در جریان یک معامله که 
اندوزی  نتیجه این رویارویی، بردگی کارگر و ثروت. است، باهم رودرو شدند

 .  گر شدکار« دستُبرد به دستمزد»دار، آنهم از طریق  سرمایه

کاالیی که کارگر می ... کنند از کاِر یدی پرولتاریا زندگی می... ها صاحبان ملک و کاپیتالیست»
نیروی مولده بدنش هست؛ فکرش، روانش و همه وجودش است؛ به ... است« کار»فروشد 

ثروت، از دستبرِد سرمایه به دستمزِد کارگر بوجود ... این معنی، کارگر خودش را می فروشد
 [همانجا]« .آید می

بود، تحلیل مشابهی از دستمزد  معلم و الهامبخش باکونینکه  ،پرودونتر  پیش
او . ارائه کرده بود و به جواب مشابهی رسیده بود 44«چیست؟ مالکیت»در کتاب 

 : نوشت

 "قتل"داری چیست؟ پاسخ بدهم، جوابم  پرسش که برده اگر بخواهم در یک کلمه به این »
ودراز دیگری الزم نخواهد بود تا  هیچ بحث طول. خواهد بود؛ و استداللم فورا درک خواهد شد

کند، همان  نشان دهم که قدرتی که فکر، خواست، و شخصیت یک انسان را زایل می
است؛ برده کردن، معادِل به قتل رساندن یک  [یک انسان]قدرت بر زندگی و مرگ  [ِاعمال]

مالکیت : وانم به پرسش بعدی هم به همین شیوه جواب بدهمپس چرا نت. انسان است
  45«."دزدی"چیست؟ 

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

و  تولیدی کاپیتالیستی توضیح داد وگرنه تبیینی سطحی و غیررادیکال خواهد بود
به آنجا رسید ؛ یعنی همان کاری که پرودون کرد و انجامد به نتایج نادرستی می

ثروت را گرفت و باکونین ای که  همان نتیجهو یا خواند  «سرقت»را  مالکیتکه 
چنین در نقد  ،مارکس در نامه به شوایزر 47.دنموتلقی  «رد به دستمزددستبُ »

 : نویسد هایی می استنتاج

البته  ؛دوران ساز اثرِ  کی. اثر اوست نیبهتر  شک یب "ست؟یمالکیت چ"پرودون، نیاثر نخست»
 یها دهیا انیب یکه برا ییپروا یبلکه حداقل بخاطر روِش تازه و ب ،شیمحتوا ینه بخاطر تازگ

فرانسه  یستهایو کمون ستهایالیکه در آثار سوس بودالبته پرودون واقف . بوداتخاذ کرده  یمیقد
گوناگون مورد نقد قرار گرفته بلکه  به گونه ای تخیلی   یها وهینه تنها به ش "یپراپرت" ای یتلکام
بد فرموله  یسئوال بقدر . است انیکتاب از همان عنوان کتاب نما رادیا.. .بودندهم شده  "الغا"

روابط "باستان توسط عهد  "تیلکاروابط م"داد؛  یجواب درستبه آن  شود یکه نم است شده
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 ییبورژوا "تیلکاروابط م"بنوبه خود توسط  زین نهایشدند و ا نیگز یجا یفئودالدوره  "تیلکام
بیان  نیشیپهای  دوره "تیلکاروابط م"خودش نقدش را بر  خیتار  نیبنابرا. دندیگرد نیگز یجا

آن  ؛ یعنیمدرن بود یبورژوائ ِت یآنچه که پرودون بواقع بدان پرداخته بود، مالک اما. کرده است
تحلیِل  قیفقط از طر  "؟ستیچ ییبورژوا تیمالک"پرسش که  نیا. که امروز وجود دارد یطور 

را  تیلکمناسبات ما نیا تیکه کل یاست؛ تحلیل ریامکانپذ "یاقتصاد سیاس"از  یانتقاد
یعنی  ،آن یبلکه به شکل واقع  ؛به مثابه روابط ارادی ،انش یقوقنه از جنبه ح رد؛یدربربگ

 "تیمالک" یحقوق را در مفهوِم  یروابط اقتصاد تیاما از آنجا که پرودون کل. یروابط تولید 
 ۵۸۱۱از  شیکه پ یدر اثر مشابه سوتیفراتر از آن چه که بر  یپاسخ تواند ینم کند، یگرفتار م

د که وش میدر بهترین حالت نتیجه این  ".سرقت است تیمالک": منتشر شده بود، بدهد
هم  یخوِد بورژواز  "شرافتمندانه" درآمدِ  در مورد قای، دق"سرقت"از  یبورژواز  ِی حقوق ِم یمفاه

 میبمثابه تجاوِز با زور به حر - "سرقت"که  ییاز آنجا گر،یاز طرف د 48.نمودصدق خواهد 
 یالپرداز یگونه خپرودون خود را گرفتار همه  رد،یگ یم فرض شیوجوِد مِالکیت را پ -تیمالک

در اثر  ...خودش هم ناروشن است یبرا یکه حت کند یم یبورژواز  ِی قیحق ِت یدرباره مالک
به پرسش  یبار، جواب واقع نیاول یبرا "ینظام تضاد های اقتصاد ایفلسفه فقر "پرودون بنام 

را  شیاثر بود که او مطالعات اقتصاد نیدر واقع پس از انتشار ا. ارائه شد "ست؟یچ مالکیت"
با طعنه پاسخ داد؛ بلکه  توان یاش را نم شروع نمود؛ او کشف کرده بود که  سئوال طرح شده

 "ستِم یس"تا  دیهمزمان او کوش. است ریمدرن امکانپذ "یاسیاقتصاد س" ِل یتنها با تحل نکاریا
حِل کانت،  رقابلیغ "تناقضات" یجاارائه کند؛ و ب یکیالکتید یا را بگونه یاقتصادتقسیماِت 

   49«.دنک یرا بمثابه ابزار انکشاف معرف یهگل "یتضادها"

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

االتی آید و بدون درنظر گرفتن هویت تاریخی مناسبات مالکیتی، به سئو برمی
منتهی   اند؛ و نتیجتا به استنتاج نادرستی دهند که اساسا غلط طرح شده پاسخ می

 . شوند می

 سرمایه-کار

از اقتصاددانان کالسیک، –اندیشمندان مکاتب مختلِف اقتصادی ادعای اکثر 
که ثروت این بود  -تا اقتصاددانان نئولیبرالیست... نئوکالسیک، فیزیوکرات

(Wealth) دارایی ، مال و(Assets) پول، رفاه و خوشبختی، حِق مالکان و صاحباِن ،
و  چرا ثروتچگونه و : نقد این ادعا، با این سئوال بجا شروع شد .سرمایه است
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از  مارکس ؟استگرفته شده  معدود قرار جامعه در اختیار یک اقلیِت  امکانات
و نه تنها  نخستین کسانی بود که به نقد اقتصاِد سیاسِی بورژوایی پرداخت

 ستمیس هیعلای  را نشان داد، بلکه ادعانامه انقالبی شان هایپایگی ادعا بی
نه تنها با این کیفرخواست باکونین  .تنظیم نمود طبقه بورژوا و یستیتالیکاپ

نظرات  و بارها نقطه 50نمودا به روسی ترجمه ر «کاپیتال»مارکس آشنا بود؛ بلکه 
با این همه توجهی به متدولوژی مارکس و تاکیدات  51؛را ستود مارکس  اقتصادی

بعالوه . نکرد...  و « استثمار»یا « کار»های اقتصادی مقوالتی مانند  مکررش بر پایه
« زیاد از حد متافیزیکی»و « پوزیتیویستی»آن را « کاپیتال»باکونین در انتقاد خود از 

که حبس باشد علم  در چارچوبتواند آنقدر  می نوشتاریک  رواینکه چط! خواند
قدر غیرعلمی باشد که بشود آنو همزمان  زد «پوزیتیویستی» برچسِب  آنبر بشود 
 :  دهد جوابی به آن نمی نین سئوالی است که باکو! کردقلمداد  «متافیزیکی»آنرا 

ای است که براساس  گیری  گرایش پوزیتیویستی آن در سمت... [کاپیتال]تنها نقیصه این اثر »
تنها ایراد . پذیرد عمیق آثار اقتصادی بنا شده و منطقی بجز منطِق واقعیات علمی نمیمطالعه 

ای زیاده از حد متافیزیکی و انتزاعی نوشته  این کتاب این است که بخشا و تنها بخشا، بگونه
یعنی همانانی )که این سبب شده تا توضیح آن مشکل گردد و برای اکثریت کارگران ... شده 

               52«.تقریبا غیرقابل دسترس جلوه کند( ید آنرا بخوانندکه بواقع با

کاِر کشاورزی  فقط( گذاران اقتصاد سیاسی مدرن پایه)برای فیزیوکراتها 
آدام اسمیت کاِرمولد . طبیعت بود ،یعنی منشاء ثروت ؛شد یمحسوب م« کاِرمولد»

« سرمایه»این گاه او از نیعنی  ؛شد ف کرد که با سرمایه مبادله میرا کاری تعری
ا کارگر و اش را به رابطه سرمایه ب ریکاردو توجه. آمد بود که مولد بحساب می
 . را مولد دانست« کار» خودِ او  ،بعبارتی ؛مسئله ارزش معطوف نمود

البته تفاوتش با ریکاردو در این . باکونین نیز تا همینجا پیش آمد و جلوتر نرفت
و بجای آنکه از ! آفرینی کار نشاند بر فراز ارزشبود که باکونین نقش دولت را 

تحلیِل مبانی اقتصادی به توضیح استثمار و تضاد طبقاتی برسد، از استثمار برای 
کار، -بعالوه، باکونین نتوانست در رابطه سرمایه! توضیح تضاد طبقاتی شروع کرد

های  جنبهکارگر فراتر برود و از فرآیند تولید کاال به -دار از رابطه سرمایه
اجتماعی و تضادهای طبقاتی برسد؛ چیزی که مارکس در کاپیتال بر آن تاکید 

 :ورزید
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مولد متضمن صرفا  بنابراین مفهوم کارگرِ ... تولید کاپیتالیستی صرفا تولید کاال نیست»
ای میان کار و اثر مفید آن، میان کارگر و محصول کار او نیست، بلکه متضمن یک  رابطه

افزائی  ای با منشأ تاریخی که ُمهر وسیله مستقیم ارزش ی تولیدی خاص، رابطهرابطه اجتماع
      53«.کوبد نیز هست ر پیشانی کارگر میسرمایه بودن را ب

مارکس هر کاری را مولد قلمداد نکرد و دو شکل از رابطه را میان به این معنی 
شود  فه خلق نمیکه در آن ارزِش اضا ،مبادله صوری -۱: کار و سرمایه توضیح داد

خود را « نیروی مولده کار»در پروسه کار؛ یعنی جایی که  ،ـ مبادله کار و سرمایه۲
. بود« نیروی کار»از « کار»تفکیک  ،کشف مهم مارکس ،در واقع. کند آشکار می

برای یک مدت زمان  ،حِق استفاده از نیروی کار کارگر ،خرد دار می آنچه سرمایه
بیش از  ،اما مقدار کاری که کارگر در این مدت معین انجام میدهد. معین است

به این . مقدار کاری است که صرف تولید و بازتولید خود نیروِی کار هست
مقداِر معینی از کاِر اضافه را بطور بالعوض در طول پروسه کار به  ،ترتیب سرمایه

به این ترتیب . محصوالت، آن را متحقق میکندتصاحب در میآورد و با فروش 
انگشت  پروسه کارآن در  مولدو خصلت  کار یروینمارکس بر اهمیت 

  54.شتگذا

آنها نه تنها تعریف و . کنند چنین نمی( و حتی باکونینستهایی امروز)باکونین 
ندارند؛ بلکه قادر هم نیستند تا بین کار رابینسون کروزو « کار»تحلیل دقیقی از 

که )و کار در جوامع اشتراکی ( داد که برای رفع نیازهای فردیش انجام می)
که شکل خدماتی یا پرداخت )یا کار در جوامع فئودالی ( جمعی و حیاتی بود

 ،بعالوه باکونین! و کار در سیسم کاپیتالیستی تمایزی قائل شوند( جنسی داشت
 ،در نظام کاپیتالیستی است که کلید فهِم استثمار« نیروی کار»از « کار»در تفکیک 

رساند که   یکی از دالیلی که باکونین را به این استنتاج نادرست. ستاعاجز 
انگلس توضیح مبسوطی . ، در همینجاست«ثروت دستُبرد به دستمزد است»

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

بازی با کلمات نیستیم، بلکه اینجا با یکی از مهمترین نکات در کل قلمرو ... ما مشغول»
، میگویند که ارزش هر Ricardoاقتصاددانانی چون ریکاردو ... اقتصاد سیاسی سروکار داریم

در ... اما به محض اینکه این حکم را ... شود کاالیی توسط کار الزم برای تولیدش تعیین می
چطور  "کار"ارزش . به کار گرفتند، از تناقضی به تناقضی دیگر افتادند "کار"کاالِی  مورِد خودِ 

صحبت کنیم، باز هم از  "ارزش کار"و از  "کار"تا وقتی از خرید و فروش ... تعیین میشود؟
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بست را کشف کرد  رفت از این بن کسی که راِه برون... چنِگ این تناقض خالص نمیشویم
بلکه در ازای یک پرداخِت مورد توافق، او نیروی ... فروشد کارگر کار نمی ...کارل مارکس بود

-در حالِت وقت)ها میگذارد، برای یک مدت زمان معّین  کارش را در اختیار کاپیتالیست
او نیروی کارش را کرایه (. مزدی-در حالت قطعه)، یا برای انجام یک وظیفۀ معّین (مزدی

وی کار به وجوِد شخص او تنیده است و از آن قابل ُجدا شدن اما این نیر . میدهد یا میفروشد
( حال... )هزینۀ تولیِد نیروی کارش، بنابراین، با هزینۀ تولیِد خودش منطبق است. نیست

میتوانیم از هزینۀ تولیِد نیروی کار به ارزِش نیروی کار برگردیم، و کمّیِت کار اجتماعیی که 
ی کار الزم است را تعیین کنیم، همان کاری که مارکس در برای تولیِد کمّیت معّینی از نیرو 

 55«.کرده است[ جلد اول سرمایه] "خرید و فروش نیروی کار"فصل 

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

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

دار برای یک  این نیروی کار را سرمایه. فروشند نیروی کارشان است دار در ازای پول می سرمایه
، آن را تا آخر مصرف و پس از آنکه آن را خرید. خرد روز، یک هفته، یک ماه و غیره می

مزد ... دارد که در طی زمان توافق شده، کار کند کند، به این طریق که کارگر را وامی می
این کاالی منحصر به فرد، که هیچ جا ... بنابراین فقط نام خاصی است برای قیمت نیروی کار

... ودهنیروی کار همیشه یک کاال نب... جز در گوشت و خون آدمیزاد نمیشود نگهش داشت
فروخت، همانطور که گاو هم کارش را به دهقان  دار نمی برده نیروی کارش را به برده

او کاالیی . شد برده همراه با نیروی کارش، یکباره و تمامًا به صاحبش فروخته می. فروشد نمی
او خودش یک کاالست، ولی . است که میتواند از دست صاحبی به دست صاحبی دیگر برود

تنها بخشی از نیروی [ سرف، رعیت چسبیده به زمین]رعیت . کاالی او نیستنیروی کار، 
گیرد؛ در واقع این صاحب زمین است که از  او از صاحب زمین مزدی نمی. فروشد کارش را می

ساعت از زندگیش  ٠١، ٠١، ٠١، ٨هر روز، مثل روزهای دیگر، ... کارگِر آزاد ... او باج میگیرد
فروشد، به صاحب مواد خام، ابزار و وسایل  کس که بیشتر میدهد میرا حراج میکند و به هر 

، ٠١، ٠١، ٨کارگر نه به صاحبی تعلق دارد نه به زمینی، بلکه . دار یعنی به سرمایه -معیشت 
کارگر که تنها ... خرد اش متعلق به هر کسی است که آنها را می ساعت از زندگی روزانه ٠١

دار را  ت، نمیتواند کل طبقۀ خریداران یعنی طبقه سرمایهمنبع درآمدش فروش نیروی کار اس
دار تعلق ندارد  او به این یا به آن سرمایه. ترک کند، مگر آنکه قید وجود خودش را زده باشد

 [همانجا] «.دار است بلکه متعلق به طبقۀ سرمایه
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 ،دهد که اگر دستمزد نشان می 56«کار مزدی و سرمایه»بعالوه مارکس در جزوۀ 
الزم « نیروی کار»ای است که برای بازتولید  دل قیمت حداقل مایحتاج حیاتیمعا

شود با مقدار کار اجتماعا الزمی که برای  معادل می« نیروی کار»پس ارزش  ،است
مصرف شده ( کند اش را تضمین می که حیات کارگر و طبقه)تولید همان اقالم 

اما . ازتولید نیروی کار استدستمزد همان هزینه تولید و ب ،به بیان بهتر. است
دهد، بمراتب بیشتر از مقدار کار  کاری که کارگر در ساعات کارش انجام می

است  یارزش اضافاین کاِر اضافی همان . برای تامین این هزینه است ،ضروری
 ،برخالف نظر باکونین ،پس. شود رود و منشا سود می که به جیب سرمایه دار می

 .  رد به دستمزد کارگر نیستدستبُ  ،منشا ثروت و سود

کار و سیستم  ،شود گفت که در برداشت باکونین از سرمایه بنابراین می
شان اشاره  های جدی و قابل تامل وجود دارد که به مهمترین نقیضه ،کاپیتالیستی

نقش  ،اما نقایص مهم دیگری مثل اجتماعی شدن شیوه تولید کاپیتالیستی. شد
متضاد نیروها و روابط تولیدی و جایگاه و کارکرد سرشت  ،کار اجتماعی تقسیم

ند که پرداختن به آنها در حوصله این نوشتار هستهم ... دیالکتیکی این تضادها
 .نیست

 سرمایه و سیستم کاپیتالیستی در نگرش مارکس 

پسندانه اقتصاددانان کالسیک  تعریف عوام ،مارکس« کاپیتاِل »تا پیش از نگارش 
ش تواند درآمدی را برای صاحب که مییی  ارت است از داراییسرمایه عب: این بود

مارکس غیرتاریخی بودن این تعریف را به نقد کشید و پس از مباحث . پدید آورد
 :نوشت ،دقیق و مفصلی که احتماال برای خوانندگان آشناست

کارگر نه برای خود بلکه برای سرمایه . ماهیتا تولید ارزش اضافه است ...تولید کاپیتالیستی»
تنها . تولید کند ارزش اضافهبنابراین دیگر کافی نیست فقط تولید کند، بلکه باید . کند تولید می

کند، بعبارت دیگر به  دار ارزش اضافه تولید می کارگری مولد است که برای سرمایه
 57«...درسان میافزائی سرمایه کمک  دارزشخو

 ،پدر ،پسر)ارکس با تمثیِل تثلیت مسیحیت م ،از جلد سوم سرمایه ٨٤در فصل 
-، زمین58بهره-سرمایه: کند خودش را معرفی می  فرمول تثلیث ،(القدس روح

 : نویسد مزد، و می-اجارۀ زمین، کار
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با ... میدهداین است فرمول تثلیث که همه اسرار پروسۀ تولید اجتماعی را در خود جای »
هایی که ادعا  اول اینکه، سرچشمه: تر این تثلیِث اقتصادی، به نکات زیر میرسیم بررسی دقیق

های بسیار نامشابهی تعلق دارند و ابدًا با یکدیگر قابل  به عرصه... میشوند منشأ ثروت هستند
وکیل،   ِب ای را دارند که بین صورتحسا آنها با یکدیگر کمابیش همان رابطه. قیاس نیستند

 59«.چغندِر قرمز و موسیقی هست

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

تر یک  در این میان  اما، سرمایه یک شئی نیست، بلکه به بیان دقیق! سرمایه، زمین، کار»
که در یک بندی  تاریخِی معیِن جامعه است،  رابطۀ تولیِد اجتماعِی معین، متعلق به یک شکل

ای  سرمایه، مجموعه. شئی تعّین یافته و به این شئی یک کاراکتر اجتماعی خاص داده است
از وسایِل تولیِد تولید شده نیست؛ بلکه وسایل تولیِد مبدل شده به سرمایه است، که همانقدر به 

ِد به سرمایه، وسایل تولی. خودی خود سرمایه نیستند که طال یا نقره به خودی خود پول نیست
ای که  انحصار درآمده توسط یک بخِش معیِن از جامعه است که در تقابل با نیروی کاِر زنده

 از طریق آنتی تز در وجودِ  ،مستقل و منفک شده( نیروی کار)محصوالت و شرایط کار از آن 
سرمایه صرفا محصوالت کارگران نیست که به قدرتهای مستقل . اند سرمایه شخصیت یافته

، به محصوالتی بمثابه حاکمان و خریداراِن سازندگانشان، بلکه نیروی  باشد مبّدل شده
شان  ت  اجتماعی کارشان و شکل اجتماعی شده این کارهم هست که به مثابه خواص تولیدا

پس اینجا با یک شکل اجتماعی معین، در نگاه اول بسیار . است در تقابل با کارگران قرارگرفته
« .اکتورهای تاریخا تولید شدۀ  پروسۀ تولید اجتماعی روبرو هستیماسرارآمیز، از یکی از ف

 [همانجا]

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

ر، مواد خام و وسایل مورد نیاز تواند در شکل پول، نیروی کار، ابزار کا که می
اما همه اینها فقط زمانی به سرمایه . تولیدی و ماشین آالت و غیره هم ظاهر شود

 کار یرویبگردش درآیند و با ن یاجتماع دیتول ندیشوند، که  در یک فرآ  بدل می
شود که صرف خرید  مثال پول زمانی به سرمایه بدل می ؛ممزوج شوند مولد

نیروی کار  در جریان مصرف نیروی کار است که ارزِش  .نیروی کار مولد شود
کند، و به این ترتیب ارزشی بیش از ارزش  خود را به کاالی تولید شده منتقل می

ری و یا کالهبرداتیجه آنکه ن  این بخش از ارزش اضافه شده، بی. دنآفری میاولیه 
به بیان دیگر، ارزِش . رود دار می اغفال کارگر باشد، بمثابه سود، به جیب سرمایه

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

 دهد که در یک پروسه گیرد و نشان می دانند به سخره می بتنهایی منشا ثروت می
به . آید ظاهرا اسرارآمیز ولی تاریخی از تولید اجتماعی است که سرمایه بوجود می

  در یک عرصه با تحول انقالبی، صرفا نیزسم کاپیتالیرنگونی ساین معنی، 
شد؛ یعنی صرفا با اشتراکی کردن زمین و وسایل تولید، تا زمانی متحقق نخواهد 

کاپیتالیسم ( و برعکس)که کارمزدی و آفرینش ارزش اضافه بقوت خود باقیست 
ها ابدا  هم به حیات خود ادامه خواهد داد؛ و این چیزی است که باکونینیست

 !قادر به درکش نیستند

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

ثروت اجتماع و وسایل تولید به  ،مولد به کاال بدل شد و در بازار معامله گردید
پروسه کار خالِق اضافه ارزش  ،آمد عین و کوچکی از جامعه درانحصار بخش م

پول بر  ،تولید بر اساس سود استوار گردید ،خصلت مزدی پیدا کرد ،کار ،شد
و نهایتا  شمحصول ،شهستی فردی و اجتماعی بشر حاکم شد و انسان با کار

بدین ترتیب بود که دو ... و  گشتخودش بیگانه شد و اسیر مصرف تولیداتش 
به نزاع طبقاتی بورژوا و پرولتاریا و طبقه  اردوی کار و سرمایه شکل گرفت

 .کشانده شدند

دانست، به  ناپذیر می عاقبت آن زمان فرارسید که هر آن چه را انسان از وجودش تفکیک»
این همان . شد شئی قابل مبادله، به موضوع خرید و فروش غیرمجاز و بیگانه با انسان بدل

کردیم ولی هرگز معامله  تر باهم معاوضه می ای است که در آن آنچه را که پیش زمانه
گرفتیم ولی هرگز  فروختیم، از هم می دادیم ولی هرگز نمی کردیم، به همدیگر می نمی
و در کّل همه چیز به بازار ( مثل حرمت، عشق، باور، دانش، وجدان و غیره)خریدیم  نمی

خواری عمومی، یا به زبان اقتصاد سیاسی،  ی فساد فراگیر، رشوه این زمانه. د شدتجارت وار 
، و به  ی که در آن همه چیز، اخالقی یا مادی، به ارزش قابل عرضه در بازار مبدل شده  ا زمانه

  60«.شود تا ارزش واقعیش تعیین شود بازار آورده می
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 ضدیت با دولت -۲
 : باکونین نوشت

وجودش  ی به لحاظ تاریخی ضروری که ضرورِت شرّ . است گویم که دولت شّر قاطع می ... »
بدیهی است که با وجود دولت، انسان نه به  ...در گذشته به اندازه ضرورت انهدام آتی آن است

انسان فقط زمانی روی سعادت را . برد بهره می... رسد و نه از مزایای حقیقی جامعه آزادی می
دولت سالخ خانه ای بزرگ و گورستانی وسیع است که ... ر کار نباشدمیبیند که دیگر دولتی د

  61«.در آن تمام اختیارات و ابتکارات ملت به سالوسی سالخی و دفن میشود

یعنی  «دولت»کند که به اعتقاد او  ادعا می ،62«استاتیسم و آنارشی»در باکونین 
 و تغییر هیچ ،معنی این به ."استثمار"که آن هم بنوبه خود معادل است با  "سلطه"

معنایی نخواهد  بدون الغا و انهدام قهرآمیِز دولت  ،اجتماعی و اقتصادی تحوِل 
 : داشت و انقالبی بحساب نخواهد آمد

-شان، صرفنظر از آنکه چقدر جهان ترین آقایان، بورژواهای همه احزاب، از جمله پیشرفته» 
وطن باشند، وقتی پای انباشت پول از طریق استثمار بیشتر و گسترده تر از کار مردم به میان 

. دهند پرستانه نسبت به دولت نشان می به یک اندازه، شور و تعصِب وطن  آید، همه می
کسی که ... ر واقع چیزی غیر از ابراز شیفتگی و ستایش مذهبی از دولت نیستناسیونالیسم د

 گوید می بواقع ،"سلطه" گوید می که کسی و ؛"سلطه" گوید می بواقع ،"دولت"گوید  می
ای بخود بگیرد، همیشه یک نهاد  دولت، هرچقدر هم که ُفرم محبوب و پسندیده ... "استثمار"

هیچ راهی برای . و یک منشا دائمی فقر و بردگی مردمان استسلطه و استثمار است؛ از اینر 
رهایی اقتصادی و سیاسی مردم و اعطاِی همزماِن آزادی و رفاه به مردم وجود ندارد مگرآنکه 

تنها از  طریق الغای دولت است که برای یکبار و  برای . دولت ملغی شود؛ همه دولتها
سیاست چیزی غیر از . نامیده شده، نابود خواهد شد "سیاست"ه را که تا به امروز همیشه، آنچ

بعبارت دیگر سیاست همان عمل، . عملکرد و بروزات داخلی و خارجِی اقدامات دولت نیست
بنابراین این ادعا که ما سیاست را ... ها بنفع طبقه ممتاز است هنر و علِم سلطه و استثمار توده

 دولت یجابیکنیم؛ چرا که خواهان انهدام ا میما آنرا تجرید ن. کنم، صحت ندارد انتزاع می
 های سوسیالیست و سیاستمداران از کامال را ما که است اساسی نقطه همان اینجا و .هستیم
 واقع در که کنند می عمل رادیکال یا اجتماعی دموکراسی بمثابه اکنون هم که) بورژوا-رادیکال

ما، تنها سیاستی که ما  سیاسِت  ...ندک می جدا (است کاپیتالیستی دموکراسی شده بزک نمای
که همان بروزاِت ضروری دولت ]قبولش داریم، عبارتست از الغاِی کامِل دولت و سیاست 

 63 «.[است
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دولت  ،مطلق و غیرتاریخی است؛ برای او دولت ،قاطع ،نقِد باکونین به دولت
از آنجا که  ،باکونین بنظر. چه جمهوری و چه پرولتری ،چه شاهنشاهی: است

 ،اتوریته و  سلطه استوار است ،هیرارشی ،قدرت ،مراتب  دولت بر سلسله ساختارِ 
؛ صرفنظر از آنکه از دزدان تشکیل شده باشد کند پیدا میگرایش  به فساد  لزوما

در روابط و مناسبات فئودالی باشد یا  ،در غرب باشد یا شرق ،کاران یا  درست
با طبیعت انسان  کهچون"برند  راه به فساد می ،قدرت و سلطه... بورژوایی و 

چیزی از طبیعت انسان کند تردید ُحکم ن ایقبول ناسازگارند و کسی که در 
   64" .داند نمی

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

باصطالح همان دیکتاتوری انقالبی، بر این ایده مبتنی است که یک نظریه استاتیسم  و یا »
 انقالبی که معتقد به الویِت  پردازاِن  گروه از نخبگاِن ممتاز، متشکل از دانشمندان و نظریه

شده شان از سازمان اجتماعی را به  تئوری بر تجربه اجتماعی هستند، باید طرح از پیش تنظیم
  نمایندگی ی این اقلیِت دانا، پشِت یک حکومت شبه قدرِت دیکتاتورصفتانه. مردم تحمیل کنند

بنا به تئوری آقای مارکس،  ...ماند پنهان می کند، که ظاهرا منافع مردم را بیان می [قالبی]
مردم نه تنها نباید دولت را تخریب کنند بلکه برعکس باید آن را تقویت کنند و در اختیاِر مطلِق 

آنوقت، رهبران حزب کمونیست، یعنی آقای . خیرخواهان، سرپرستان و آموزگاران قرار دهند
 [مارکس و رفقایش]آنها . آزاد خواهند کردمردم را  مارکس و دوستانش، به روِش خودشان،

آنند تا همه قدرت اجرایی را در دستان قدرتمند خود متمرکز کنند، زیرا که مردِم  خواهان
  65«...محتاِج یک سرپرسِت قوی هستند ،نادان

از اینرو . تکرار مکرر همین فرمولبندی است نینوکاببخش اعظم جمالت کتاب 
؛ هر چند که به ضرورت بینیم نمیبیش از این ضرورتی برای نقل جمالت وی 

پس از فروپاشی  ،های جدید بویژه آنکه آنارشیست ،داریم بحث باور ادامه
تّوهمی  ،نظریه کسِب قدرت دولتیدر بوق و کرنا کردند که  ،سوسیالیسم دولتی

آنها ضمن دفاع از . بیش نبوده و نادرستی آن در عمل به اثبات رسیده است
راه تغییر جهاِن امروز، نه  تئوری دولِت باکونین مجددا اعالم کردند که یگانه

 66!گرفتن قدرت، که الغای آن است

ای هم به  جا دارد همینجا گفته شود که باکونین همزمان با الغای دولت، پروژه
که معنایش الغای اتوریته، سلطه و هیرارشی  کند ارائه می« انحالل اجتماعی»نام 
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سراسری و  او این وظایف را بعهده سازمان. در کّل ساختار جامعه است
یکی   67.شود گذارد که قرار است بمرور جایگزین دولت  المللی کارگران می بین

خواست این وظیفه را بعهده  از نقدهای او به انترناسیونال هم همین بود که نمی
از آنجا که الزم بود تا به آلترناتیو باکونین، در برابر خواست الغای دولت . بگیرد

شویم که این بحث به  اشاره کنیم، این پاراگراف را آوردیم و خاطرنشان می
اما باز به اشاره . شود که جایش اینجا نیست مباحث انترناسیونال اول مربوط می

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

ی حاال که به گفتۀ باکونین انترناسیونال بمنظور مبارزۀ سیاسی شکل داده نشده، پس برا»
آنکه بتواند به محض وقوع انحالل اجتماعی فورا جایگزین سازمان دولت کهن شود، باید که 

در این جامعه، . آل باکونینیستی از جامعۀ آتی نزدیک شود حد امکان به ایدهبه انترناسیونال تا 
ای وجود نخواهد داشت؛ چرا که اتوریته برابر است با دولت که آنهم  پیش از هر چیز اتوریته
چطور این مردم خواهند توانست یک کارخانه را بگردانند، راه آهن را . )برابر است با شّر مطلق

بچرخانند یا کشتی را هدایت کنند، آنهم بدون حضور یک مرجع تصمیم گیرنده نهایی، بدون 
به اتوریتۀ اکثریت (. اش به ما نمی گویند چیزی در باره [باکونینیستها]؟ آنها واحد یک رهبری

شود؛ هر فرد و هر کمونی خودمختار خواهد بود؛ اما اینکه چطور  اقلیت نیز خاتمه داده می بر
از بخشی  فرد هربدون آنکه  ،تواند وجود داشته باشد می -حتی اگر دو نفره باشد-یک جامعه 

پس انترناسیونال هم باید . دکن میاختیار ت واش صرفنظر نکند، باز باکونین سک از اتوریته
ا این الگو، دوباره سازماندهی شود؛ بنحویکه همۀ بخش ها، و در هر بخش هر فرد، مطابق ب

گور بابای قطعنامه های بازل که به مجمع عمومی اتوریته اعطا کرد تا حتی . خودمختار باشند
حتی اگر این اتوریته به طور داوطلبانه هم اعطا شود، بازهم باید  !خودش را نیز تحقیر کند

 68«.آن هم به این دلیل ساده که اتوریته است خاتمه پیدا کند

 الغای دولت

و حتی دولت ابدا منحصر به باکونین و  "سیاست"و لعن و نفرین  "قدرت"نکوهش 
ها و  المثل در ضرب ،اکثر فرهنگهانزد توان در  آنارشیسم نیست؛ و رّدپایش را می

که دهقان آنجا " ،محاورات روزمره به عیان دید؛ مثال در دوره فئودالیسم
آنرا در هیئت مامور وصول مالیات می  ،ترسیم کند را خواهد شیطان  فرانسوی می

های فراوانی در این زمینه وجود  المثل در فارسی نیز تمثیلها و ضرب 69"کشید
حـاکِم شهری که / شاه انعامم داد، کلید کاهدونم داد : دارد؛ از آن جمله است

نعمت به  ،دولت به خران دادی/ د و  بُ  بر سر آن شهر رسوایی -دو  مرغابی بُ 
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دولت چون باد است، / دولـت اگـر کـور نبـود، بـه خانه لنـگ نمی آمد / سگان 
  70!هر وقت از جـایی دیگـر برآیـد

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

از   بیش( های بعدی همانند آنارشیسم در دوره)ضدیت با دولت و استاتیسم ، در مجموع ، » 
وران و کارگراِن خانگی رشد  و منزوی مثل دهقانان، پیشه  همه، مابین تولیدکنندگان منفرد 

کرده است؛ یعنی آنهایی که رابطه چندان روشنی بین کاِرشخصِی خودشان و کاِر اجتماع  نمی 
به همین ترتیب، بنظر . ر چنین چارچوب محدودی، دولت تنها یک غریبه مزاحم استد. بینند

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

کند،   آمیزترین رویاها جلوه می زه در نظر اغلب انسانها  یکی از جنونکه امرو  "الغای دولت"
ولی برای مارکسیسم این . )ای ساده، مستقیم، قابل فهم و معقول رشد کرده است بمثابه ایده

 – "نابود باد دولت"، "مرگ بر مقامات"، "سرنگون باد قانون"(.  نه رویاست و نه آسان
های فراوانی سرنگون  با این حال، دولت. بقاتی هستندترین شعارهاِی مبارزه ط قدیمی

  71«.نگردیده است "ملغی"هرگز  "دولت"اند، اما  شده

ابزار . است یطبقات نظامِ  ِی ضرورت اجتماع کیدولت : هم روشن است لشیدل
کرد؛  یدولت را ملغ شود یم یو فانتز الیتنها در خ. طبقه است تیاعمال حاکم
 !دهد یخود ادامه م اتیکه طبقه به ح یآنهم زمان

کند که باکونین سرمایه و تضاِد طبقاتی را سرمنشأ شرارتی که  میتاکید انگلس 
خبر از آنکه دولت  بی ؛پندارد بیند بلکه دولت را شّر اصلی می باید نابود شود نمی

چیزی بجز سازمان طبقات حاکم، زمین داران و سرمایه داران برای حفظ 
بر اساس همین نگرش و تحلیل نادرست هم . 72شان نیست امتیازات اجتماعی

این دولت است که بستر، گویا  .رسد هست که باکونین به تئوری الغای دولت می
انگلس ! رده استرا فراهم ک ارزش اضافهامکان، شرایط و خالصه همه ملزومات 

 :   نویسد در توضیح می

را که  رانیو مزدبگ ها ستیتالیکاپ انیم یتضاد طبقات جتایو نت هیسرما[ باکونین]او »
درنظر  ٬شود یملغ دیکه با یشرارت یبرخاسته، منشأ اصل یاز درون تکامِل اجتماع

کارگران  تیاکثر  یوقت. کند یشر قلمداد م یدر عوض دولت را منشاء اصل رد؛یگ ینم
از  شیب ستین یزیچ یدولت رتما هستند که قد ۀدیدموکرات طرفدار ا الیسوس

خود و به منظور حفظ  یداران برا هیداران و سرما نیکه طبقات حاکم، زم یسازمان
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دولت  نیاصرار دارد که ا نیحال باکون نیاند؛ با ا دهیتدارک د شان یاجتماع ازاتیامت
خود را در  یۀدار تنها به لطف دولت، سرما هیرا خلق کرده، و سرما هیاست که سرما

 دیدولت است که با زیاز هر چ شیاست، پ یدولت، شّر اصل نیبنابرا. دارد اریاخت
: مییگو یبر عکس، ما م. خودش رهسپار جهنم شود سمیتالینابود شود تا سپس کاپ

آنوقت دولت  د،یرا نابود کن در دست تعدادی قلیل دیتول لیوسا ّل مّلک کو ت هیسرما
امحاء . است یاساس الفاخت کیاختالف،  نیا. دشخواهد بتدریج نابود خودش 
 ه،یسرما محاءست؛ اچرند ا ،پیش از آن ِی انقالب اجتماع کیبدون دولت، 

  73.است دیتول شیوهدر کّل  رییتغمسلزم یک است و  یانقالب اجتماع کیدرخودش 
کرد  دینبا یکار  چیاست، پس ه یدولت شّر اصل ن،یباکون یاما، چون برا نحال،یبا ا

 ایباشد  یدولت جمهور  نیخواه ا –انجامدیب دولت یبه حفظ بقا تواند یچون که م
. شود یم استینه گفتن کامل به کّل س جهینت نرویاز ا. گرید زیهر چ ای یسلطنت

 انتیانتخابات، در حکم خ کیو بخصوص شرکت در  ،یاسیعمِل س کیارتکاب به 
به دولت و  زدن بیآس ٬غاتیانجام تبل ٬انجام داد دیکه با یکار . خواهد بود اصولبه 

فائق ( دولت)بر  شان تیاکثر  یعنیکه همه کارگران،  یاست؛ و هنگام یسازمانده
را  ونالیانترناس التیو تشک یمقامات و مسئوالن را عزل، دولت را ملغ دیآمدند، با

انحالل "که هزاره با آن آغاز خواهد شد،  م،یاقدام عظ نیا. آن کرد نیگز یجا
    74«...شود یم دهینام "یاجتماع

 نقد نظریه دولت باکونین

هاِی  یکی از اولین خواستهاِی نخستین سوسیالیست ،"الغای دولت"اتوپیای شیرین 
مارکس معتقد بود که . قرارگرفت  رادیکال نیز بود؛ که مورد مخالفت مارکس

مبارزه با دولت نباید جایگزین مبارزه با نظم موجود شود؛ زیر این دولت نیست 
 دولت  که نظم اجتماعی را ایجاد می کند؛ بلکه این نظم اجتماعی است که وجود

 :   کند را ایجاب می

ای است که امور مشترک کل طبقه بورژوازی را اداره  قدرت دولتی مدرن فقط کمیته»
به کف آوردن  و ، ارتقاء پرولتاریا به طبقه حاکمنخستین گام در انقالب کارگری... کند می

استفاده خواهد کرد که ( منظور)پرولتاریا از حاکمیت سیاسیش برای آن . دمکراسی است
تمامی سرمایه را گام به گام از چنگ بورژوازی بیرون بکشد؛ همه وسائل تولید را در دست 
دولت، یعنی پرولتاریای متشکل شده بمثابه طبقه حاکم متمرکز کند و کلیت نیروهای مولده را 

مداخالت مستبدانه این کار طبعًا در ابتدا فقط از طریق . تر افزایش دهد  سریع -المقدور حتی-
تواند عملی شود، که  در حق مالکیت و در مناسبات تولید بورژوائی، یعنی از طریق اقداماتی می
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اند که در جریان جنبش، از   رسند، ولی اقداماتی ثبات به نظر می از لحاظ اقتصادی نارسا و بی
ناپذیر  تولیدی اجتنابروند و بعنوان تدابیری برای زیر و رو شدِن تمامی شیوه   خود فراتر می

 75«.اند

 :ای دارد که خواندنی است انگلس هم توضیح روشنگرانه

از نتایِج نهایی  یکی ایم که پیوسته این نظر را حفظ کرده ۵۱۸۱و من، از سال   مارکس»
ای خواهد بود   انقالِب پرولترِی آتی، انحالل تدریجی و از بین رفتن نهائی آن سازمان سیاسی

نامیده میشود؛ سازمانی که هدف اصلیش پیوسته این بوده است که بوسیلۀ نیروی  دولت که
با محو شدِن اقلیتی . مسلح، انقیاِد اقتصادی اکثریِت کارکن را به اقلیِت ثروتمند تضمین کند

در عین حال، ما . ثروتمند، ضرورِت یک نیروی مسلح سرکوبگِر دولتی هم از بین خواهد رفت
بمراتب مهمتِر انقالب   ایم، که برای رسیدن به این و دیگر اهداف بودههمیشه بر این نظر 

اجتماعِی آینده، طبقه پرولتر مجبور خواهد بود بدوًا نیروی سیاسِی سازمانیافتۀ دولت را به 
بشکند و جامعه را   دار را در هم تصاحب خود درآورد و با کمک آن مقاومِت طبقه سرمایه

، در ۸٤۵۱سال  مانیفست کمونیسِت  این مطلب قباًل نیز در. بنحوی دیگر سازماندهی کند
گویند که  آنها می: کنند ها موضوع را معکوس می آنارشیست. انتهای فصل دوم بیان شده بود

اما پس از پیروزی . انقالب پرولتری باید با نابودی کامل سازمان سیاسِی دولت آغاز شود
آورد همان  ای که طبقه کارگِر پیروز به دست می ادهپرولتاریا، تنها سازماِن آماده برای استف

دولت است؛ شاید تطبیق دادنش با فونکسیون جدید الزامی باشد، اما نابود کردنش در چنان 
بزنگاهی، نابود کردن تنها ارگانیسمی است که به وسیلۀ آن طبقه کارگِر پیروز میتواند قدرت 

را در حال تسلیم نگهدارد و آن  شن کاپیتالیستِاعمال کند، دشمنا اش را تازه به تصرف آورده
انقالب اقتصادِی جامعه را به انجام برساند که بدون آن کل پیروزی باید به شکست و کشتار 

آیا لزومی به تاکید صریِح من هست . طبقۀ کارگر، همانند کشتار پس از کمون پاریس بینجامد
شان توسط باکونین   ول که به شکل کنونیکه مارکس با این چرندیات آنارشیستی از همان روز ا

 76«کرد؟مطرح شدند، مقابله می

دولت محدود  ای یاسیس تهیاتور  هیعل دنیکش غیفقط خود را به ج تهیاتور  ِن یچرا مخالف»
 ش،یاسیس تهیهمراه با اتور  ،یاسیموافقند که دولت س ها ستیالیهمه سوس کنند؟ ینم

 یکارکردها گر،یبعبارت د. خواهد رفت نیکه در راه است، از ب یا یمتعاقِب انقالب اجتماع
بدل  یا را از دست خواهند داد و به کارکردهای اداری ساده شان یاسیس خصلت یعموم

 یخواهان الغا تهیاتور  نیاما مخالف. کنند یجامعه حفاظت م یقیخواهند شد که از منافع حق
که تولدش  یا یاجتماع طیاز آنکه شرا شیپ یضربه هستند؛ حت کیبا  ،یاسیدولت س ِی فور 

 یالغا ،یاقدام انقالِب اجتماع نیآنها خواهان آنند که اول. شده باشد منهدمکرده،  ریرا امکانپذ
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 یزیچ نیگراتر  تهیانقالب قطعا اتور  اند؟ دهیانقالب را د کیهرگز  انیآقا نیا ایآ. باشد تهیاتور 
و توپ  زهیاز مردم با توسل به تفنگ، سرن یآن بخش یاست که ط یاست که وجود دارد؛ اقدام

اگر چنین چیزهایی وجود داشته باشند، خواستش را به  -تهیِاعمال اتور  یرهاهمان ابزا ای -
 دیانجام داده باشد، با یا ده هویاگر نخواهد مبارزه ب روزیبخش پ. کند یم لیتحم گریبخش د

 ایآ. کند یم جادیا نیاش در دِل مرتجع حفظ کند که اسلحه یوحشت ِق یحاکمیت را از طر  نیا
مردماِن مسلح، در برابر  تهیاگر که از اتور  اوردیروز دوام ب کی یحت توانست یم سیکمون پار 

از  یکه چرا به اندازه کاف میکن یما سرزنشش نم ایبرعکس، آ کرد؟ یاستفاده نم یبورژواز 
 نیمخالف نکهیا ای: کند یدو شق صدق م نیاز ا یکی ن،یبنابرا استفاده نکرد؟ اش تهیاتور 
 جادیاز ا ریبغ یزیکارشان چ نصورتیکه در ا زنند، یحرف م یزیدرباره چه چ دانند ینم تهیاتور 

به  انتیکارشان خ نصورتیکه در ا ند،یگو یچه م دانند یم یبخوب نکهیا ای ست؛ین یسردرگم
 77«.کنند یآنها به ارتجاع خدمت م ،در هر دو صورت. است ایجنبش پرولتار 

 :نوشت مارکس در جای دیگر 

ابزار متحقق کردنش چیست؟ تنها ابزارش، سلطه . ما خواهان از بین بردن طبقات هستیم»
شود  توافق داریم، به ما گفته میاصول مان، روی همه این  حاال که همه. سیاسی پرولتاریاست

نظور باکونین و م Abstentionists] 78ها آبستنشونیست! که در سیاست دخالت نکنیم
حال آنکه انقالب، . دانند، آنهم انقالبی تمام عیار خود را انقالبی می [طرفدارانش است

ای ندارند جزآنکه ابزار  خواهانش هستند، چاره که   ترین عمل سیاسی است و کسانی عالی
سی است که ارکاِن انقالب را آماده این ابزار، عمِل سیا. متحقق کردنش را نیز بخواهند

تمرینات ]بدون این . کنند نماید تا تمرین انقالبی  کند و موقعیتی را برای کارگران فراهم می می
را  Pyatsها  و پیات  Favresفریب فاورها  -در فردای پیروزی-کارگران مطمئنا  [آموزشی
اجتماعات و آزادی مطبوعات،  ها و های سیاسی، حق تشکیل انجمن آزادی... خورند خواهند 

را از ما بدزدند،  [های سیاسی  سالح]کنند تا آنها  وقتی که تالش می. های ما هستند سالح
شود که هر اقداِم سیاسی که  آیا باید دست روی دست بگذاریم و هیچ کاری نکنیم؟ گفته می

برعکس، . بود از جانب ما صورت بگیرد، به معنای به رسمیت شناختن شرایط موجود خواهد
  دهد تا علیه همین شرایط موجود اعتراض مان می تا زمانی که شرایط موجود، ابزاری را بدست

  79«.کنیم، بکارگیری این ابزار، به معنی به رسمیت شناختن نظِم حاضر نیست

توضیحات دقیقی در ( ۱۳۴۰آوریل  ۱۹مورخ )مارکس در نامه اش به ُپل الفارگ 
ترجمه  ادهد که بحق جا داشت تا تمام های باکونین می فعالیتها و  مورد برنامه

کوتاهی از آن اکتفا  خشیبمتن تنها به ترجمه اما به علت طوالنی بودن  ؛شد می
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 ۳پردازد و در بند  مارکس در سه بند به توضیج برنامه باکونین می. شد
 :نویسد می

آنها فقط باید خود را . ت مشغول کندطبقه کارگر نباید خود را با سیاس [به نظر باکونین] (۳» 
های کارگری سازمان بدهند؛ تا در یک روز زیبا، از طریق انترناسیول، جایگزین  در اتحادیه

! چه کاریکاتوری از نظریات من ساخته است [باکونین]بینید که او  می. دولتهای فعلی شوند
 "های آزاد تولید کنندگان انجمن"منظور ]دولتهای فعلی به انجمنها  از آنجایی که تبدیِل 

های صنفی بزرگ  ن اتحایهای، هدف نهایی ماست، باید اجازه بدهیم که حکومتها،  [م -است
ما با آنها، بمعنی  درگیر شدنخواهند بکنند؛ چرا که  طبقات حاکم ، هرکاری دلشان می

ت این مشابه همان استدالل سوسیالیستهای قدیمی اس!  چرا. شان است برسمیت شناختن
دستمزد مبارزه کنید؛  میزانچون قصدتان الغای کار مزدی است، نباید برای : گفتند که می

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

 80«.است

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

شان  حاکمیِت طبقاتِی کارگران بر آن اقشار اجتماعِی دنیای کهن، که کارگران علیه»
اند، فقط تا زمانی ادامه خواهد داشت که مبانی اقتصادِی وجوِد طبقات از بین نرفته  جنگیده

آنها در مبارزه  هیعل ایوجود دارد و پرولتار  دار هیطبقه سرما ژهیطبقات، بو رِ یسا یتا وقت... باشد
جامعه  نیشیسازماِن پ زیو ن ایهنوز دشمناِن پرولتار  ،یپس از تصرف قدرِت حکومت رایز )است 

دوره،  نیدر ا. کند فادهاست یابزاِر حکومت جتایاز ابزار زور  و نت دیبا ایپرولتار ( اند نرفته نیاز ب
و  یکه سرمنشاء مبارزه طبقات یایاقتصاد طیطبقه است و شرا کیهنوز خودش  ایپرولتار 
با توسل به زور از سر راه  دیبا ای نیاند؛ بنابرا نرفته نیطبقات هستند، هنوز از ب تیموجود

 ایپرولتار از آنجا که .. .شودیم عیبا زور تسر  یابی روند تحول. آنکه متحول گردند ایبرداشته شوند 
برانداختِن جامعه کهن، در چارچوب همان جامعه کهن عمل  یاش برا در دوران مبارزه

به همان جامعه کهن تعلق دارند،  شیب ایکه کم  یا یاسیکند،  بنابراین در اشکال س می
 جتایاست و نت ظاهر نشده ییدوره از مبارزه، هنوز ساختار نها نیدر ا. حرکت خواهد نمود

. کنار گذاشته خواهند شد یکه پس از آزاد ردیگ یبکار م شئیرها یبرا ایا پرولتار ر  ییزارهااب
و فقط منتظر روز ...  نکرد یکه بهتر است تا اصال هیچ کار  ردیگ یم جهینت نجایاز ا نیباکون

  81«.قیامت ماند

 :نویسد می ۱۳۴۱آوریل  ۱۲مارکس در نامه به کوگلمان، مورخ 
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مراجعه کنید، خواهید دید که من در آنجا خاطرنشان من  "برومر ۵۱" اگر به فصل آخر کتاب»
کردم که تالش بعدی انقالب فرانسه، پس از این، برخالف گذشته، دست به دست کردن 

شکستن آن است؛ و این شرط ضروری برای  نظامی نیست؛ بلکه درهم-ماشین بوروکراتیک
 82«.هر انقالِب مردمی واقعی، در این قاره است

این بحث از حوزه نظری به حوزه عینی و اجتماعی  ،کمون پاریس در جریان
« نفی جسورانه و صریح دولت»کمون پاریس را به عنوان  ،باکونین. کشیده شد

و مارکس با تعقیب  83ارج گذاشت و آنرا به الگوی آنارشیستیش نزدیکتر دید
 را نوشت و در آن به تحلیل 84«جنگ داخلی در فرانسه» ،دقیق حوادث کمون

مارکس در آنجا ضمن انتقاد از عملکرد کموناردها تاکید . حوادث کمون پرداخت
« دیکتاتورمنشانه»نمود که دولت کارگری در طول حیات کوتاهش به هیچ اقدام 

 85 .است ایپرولتار یکتاتورید یمعناای دست نزد؛ و این همان 

این  ؟باکونینکمون پاریس تاییدی بر نظریه دولت مارکس بود یا شکست آیا 
جالب و درعین حال مفصلی است که پرداختن به آن در توان این نوشتار  موضوِع 
 .در این باره نوشتارهای بسیار در دسترس استاما نیست؛ 

 

 ضدیت با اتوریته، هیرارشی و سلطه -۳
دهدکه منظورش نفی اتوریته به  توضیح می «اتوریته چیست؟» باکونین در مقاله 
  :معنای عام نیست

شورش در برابر این ... ناپذیِر قوانین طبیعی است اتوریته چیست؟ آیا همان قدرت اجتناب »
اما در این . ما بردگاِن مطلق این قوانین هستیم ...بلکه ناممکن است ،تنها ممنوع قوانین نه 

بیرونی الزم است؛ یک  برای بردگی، یک ارباِب .. .شکل از بردگی حقارتی وجود ندارد
کنم؟ چنین  آیا من همه اشکال اتوریته را رّد می ... .قانونگذاِر بیرونی که فرمان براند

آنها در ذات . چیزی بیرون از ما نیستند [طبیعی]قوانین  ...ای از من بسیار بعید است اندیشه
به ماورای الطبیعه، یا قاضی یا  معتقدتنها یک فرد خیلی احمق، خداباور یا ... ما هستند

در ارتباط با خانه، ... تواند بر علیه قانوِن دو دو تا چهارتا، شورش کند اقتصادداِن بورژوا می
دهم تا کفاش یا  اما اجازه نمی ...کنم میکانال یا ریل قطار، من با معمار یا مهندس مشورت 

در هر امِر تخصصی، من با مشورت یک  ...اش را به من تحمیل کند معمار یا دانشمند، اتوریته
سنجم و  شان را می کنم؛ نظرات با چند نفر مشورت می. شوم فرِد صاحِب اتوریته راضی نمی
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داشتن . طلق به هیچ فردی ندارمایمان م ...تر است گزینم که به نظرم مستدل یکی را برمی
ای احمق بدل  و فورا مرا به برده... ام ُکشنده خواهد بود و نیز آزادی  ، برای عقلیایمانچنین 

شوم تا  آورم و حاضر می اگر دربرابر اتوریته یک متخصص سر فرودمی... خواهد نمود
م دلیلش آن است که آیند، انجام ده هایش را تا حدی و تا جایی که بنظرم ضروری می توصیه

من تنها در ! ... توسط کسی به من تحمیل نشده؛ نه توسط انسان و نه خدایان  این اتوریته
آورم که با تکیه به عقل و منطِق خوِد من  پیشگاه اتوریته انساِن متخصصی سرفرودمی

 86 «... کند متقاعدم 

بلکه بر اتوریته قوانین مخالف نیست؛  ای با هر اتوریتهنه تنها باکونین  بنابراین
اساس و شرایط »دهد؛ با این استدالل که این قوانین  وار تن می طبیعی، برده

نیست و از جانب ارباب « حقارت»و  در آنها « اند بنیادین زندگی ما را تشکیل داده
اند؛ برای مثال، باکونین بر اتوریته زلزله گردن  و یا قانونگذار نیامده« بیرونی»

از جانب کسی یا ارگانی ( ۳در آن تحقیری نیست ( ۲طبیعی است ( ۱ نهد چون می
( یا هر متخصص دیگر)باکونین به اتوریته یک خلبان هواپیما . تحمیل نشده است

. او می خواهد حرفهای چند نفر را بشنود و خودش تصمیم بگیرد! دهد تن نمی
ن شرطش هم این است که این متخصصان مستقل باشند و عضو هیچ ارگا

نباشند؛ چون هرگونه تماس و نزدیکی  -اعم از دولتی یا غیردولتی–گیرنده  تصمیم
گیرنده  آلوده کننده است؛ آنها عضو یک ارگان تصمیم( یعنی دولت)« شّر مطلق»با 
یا « حِق ویژه»یعنی « گیری حق تصمیم»هم نباید باشند چون ( مثل آکادمی علوم)
 :شود ختم می ، که آریستوکراسی و الیگارشی«امتیاز»

کادمی صاحب اعتبار، مرکب از مشهورترین نمایندگاِن شاخه» های علمی را تصور کنید  یک آ
  فرض کنید که الهامبخش. که مسئولیت قانونگذاری و سازماندهی جامعه را برعهده دارد

شد و تابع تمام عیار قوانین باشند؛ آنهم قوانینی که در  اینان، عشِق محض به حقیقت با
بسیار خوب ، من به سهم خودم باز . استهای علمی  نگِی مطلق با آخرین یافتههماه

اگر ... کنم که این شکل از قانونگذاری و سازماندهی دهشتناک خواهد بود پافشاری می
را با تاکیدات سخت ( اش چه شکل فردی و چه جمعی)بکوشیم تا با زور، زندگی عملی انسان 

به زجِر  طبق کنیم، درآنصورت جامعه و همچنین افراد را آخرین اطالعات علمی من و ویژهِ 
ای که موظف است  جامعه... ایم محکوم کرده( Procrustes)ُکشنده، بر تخت پروکروستس 
کادمی ها نیست بلکه جامعه  جامعه انسان... های علمی متابعت کند تا از قوانین صادره از آ

کادمی علومی که از یک قدرت وی... حیوانات است برخوردار است، ( یا به بیانی مطلق)ژه آ
شده باشد، مسلما خیلی زود به فساد اخالقی و  حتی اگر از مشهورترین دانشمندان تشکیل 

کادمی. روشنفکرانه خواهد انجامید ها  حتی امروز، علیرغم امتیازات معدودی که برای این آ
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ترین نوابغ علمی، از  رگبز. اند، همین سرنوشت تاریخی در انتظارشان بوده است قایل شده
کادمیسین بدل  لحظه ،  آنها انگیزه درونی. اند غلطیده اند، الزاما به پلشتی در شده  ای که به آ

آفرینی را که مشخصه بزرگترین نوابغ است، از   شهامت انقالبی، انرژی سرکش و مشکل
موقعیت یا هرگونه  ویژهامتیاز این از خصایِص . اند شده و در یک کلمه، فاسد ... اند داده دست 
کادمی... است تا ذهن و قلب انسان را نابود کند ممتاز های علوم گفتیم،  هر آنچه که در مورد آ

کند؛ حتی آنها که توسط آرای عمومی  در مورد کلیه اجزاء و مجالس قانونگذاری صدق می
کن است که مم( یعنی انتخاب از طریق آرای عمومی)در همین مورد اخیر . شوند انتخاب می

گیری  تازه شود، و این یک حقیقت است، اما این مانع از شکل( گان یعنی انتخاب شد)ترکیب 
این آریستوکراتها اگرچه قانونا از . نوعی آریستوکراسی، آنهم ظرف چند سال، نخواهد شد

 درنهایت نوعی آریستوکراسی... امتیازی برخوردار نیستند اما دارای امتیازات ویژه هستند و 
گذاری خارجی و هم  ما هم به قانون: نتیجه آنکه... دهند سیاسی یا الیگارشی تشکیل می

 [همانجا] «...گوییم اتوریته، نه می

کند چه چیزی برایش  نظر باکونین این خود فرد است که تعیین میدر واقع ب
مبنای  است که فردی شعور و دانِش  و این فردبعبارت دیگر، . خوب یا بد است

هیچ فرد یا نهاد بیرونی هم نباید برای آحاد . گیری و قانون است تصمیم ،حقیقت
فاقد : آل باکونین است این جامعه ایده! جامعه تصمیم بگیرد یا قانون تنظیم کند

چون اینها یعنی اتوریته؛ و ! گیرنده دولت و هرگونه نهاِد قانونگذار و تصمیم
اره کرد؛ آنهم بدون مرجع حال چطور باید جامعه را اد. اتوریته یعنی شّر 

گیری، قرارداد اجتماعی و قانون؟ فرض کنید همین فردا یک انقالب  تصمیم
مثال هیچ . ای ملغا شود آنارشیستی در شهری رخ دهد و دولت و هرگونه اتوریته

غیرطبیعی است، از : کس به هیچ یک از قوانین رانندگی احترام نگذارد؛ چون
بعالوه قرار است که همه افراد، حق و سهم . است« شّر »بیرون تحمیل شده و 

خواهد در  حال تصور کنید که یکی می. برابر برای حفط اتوریته خود داشته باشند
خواهد پارک کند  یک خیابان باریک و یکطرفه، در جهت خالف برود، دیگری می

خواهد در جهتی که از پیش تعیین شده بود براند، چه خواهد شد؟  و سومی می
شان پایین بیایند و بپذیرند که اتوریته نفر سوم بر  ه دو نفر باید از اتوریتهباالخر
جامعه بر چنین . شان غالب شود؛ وگرنه هیچک به مقصد نخواهند رسید اتوریته

 .  کند سازوکاری، سوخت و ساز می

مشکل اینجاست که باکونین، هویت اجتماعی انسان را بر فردیت او الویت 
کس این فردیت، آزادی، اختیار، امیال و منافع فرد است که دهد؛ بلکه برع نمی
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او حتی روند روبه رشد جامعه و لزوم . شود بر منافع جامعه ترجیح داده می
کند؛ و لذا  ای را که برای اداره جامعه الزمند درک نمی تشکیل سازمانهای پیچیده

یر و تحوالتی فهمد و تغی ضرورت وجود اتوریته در سازمان پیچیده جامعه را نمی
بیند؛  را که اتوریته در مراحل مختلف تکامل وسایل تولیدی بخود پذیرفته، نمی

اجتماعی و -ای بین شرایط اقتصادی دلیلش هم این است که باکونین رابطه
قایل نیست؛ گویا اینان فاقد هویت ...( مثل اتوریته، سلطه و )مقوالت اجتماعی 

تا بود چنین بود و تا هست چنین خواهد اقتصادی، اجتماعی و تاریخی هستند؛ 
تحلیل مشخص از شرایط مشخص و تحلیل دیالکتیکی در تحلیل باکونین ! بود

 :      نویسد های باکونین می انگلس در پاسخ به همین بخش از بحث! جایی ندارند

ور حتی کشاورزی هم بط ...اند آهن جایگزین شده ، با قطارهای راه...ها ها و ارابه کالسکه»
جایگزین کاِر  ...در همه جا، کاِر مرکب...آمده ای زیرسلطه ماشین و نیروی بخار در فزاینده

حال در چنین شرایطی، آیا امکانش . ..در یگ شود که توسط افراد صورت می ای می غیروابسته
 زین نجایدر ا. بزنیمرا  بگذارید مثال خط راه آهن هست که سازماِن بدون اتوریته داشت؟

 نیا. وفصل کند را حل[ مربوطه]تابع  لیاست که مسا یا شرِط کار، حضور سلطه نینخست
 ِت یکه قرار هست تا خواسِت اکثر  یا تهیکم ایمنفرد  ندهینما کیتوسط  تواند یم[ سلطه]

و آشکار وجود خواهد  یقو  تهیاتور  کیدر هر دو حالت، . کند، ِاعمال شود یندگیپرُسنل را نما
 یبزرگ و کشاورز  عیالزاما با رشد صنا ع،یو توز  دیتول ِی ماد طیکه شرا میدیبعالوه د.. .اشتد

 نرویاز ا. دارند تهیاتور  نیبزرگتر کردن قلمرو ا یبرا یا ندهیفزا ِل یو تما ابندی یبزرگ، توسعه م
 ییگو اوهیمطلق هستند،  رِ یخ یشّر مطلق و اصول اتونوم تهیکه اصول اتور  ییادعا نیچن

 ،داران را از قدرت ساقط کرده است سرمایه ،یک انقالب اجتماعیفرض کنید که .. .است
که با همه  دیفرض کن اش را بر تولید و توزیِع ثروت ِاعمال خواهد کرد؟ حاال چه کسی اتوریته

[ یاشتراک] ویُکِلکت تیو ابزاِر کار به مالک نیو زم دیموافق تهیبر اتور  ینظرات مبتن نقطه
آنکه  ایرفته  نیاز ب تهیجا، اتور  نیدر ا ایباشند، آ  درآمده کنند، یکه از آنان استفاده م یکارگران
هستند که قلمروشان، تحت مراحل  ینسب یمقوالت یو اتونوم تهیاتور ... ُفرم داده؟ رییتنها تغ

که  کردند ینکته اکتفا م نیا انیبه ب ها ستیاگر اتونوم. کند یم رییمختلِف تکامل جامعه تغ
آن را  دیتول ِط یمحدود خواهد نمود که شرا یرا در چهارچوب تهیاتور  نده،یآ ِی سازماِن اجتماع

اما آنها نسبت به همه . میرا بفهم گریهمد میتوانست یم قتآنو کند، یم ریناپذ اجتناب
به جنگ  نیکور هستند و با احساسات آتش کنند، یم ریرا اجتناب ناپذ تهیکه اتور  ییها فاکت

 87« روند یم ایدن

باکونین، درک طبقاتی از جامعه ندارد؛ نتیجتا تضاِد  نکته مهم دیگر این است که
این دقیقا نقطه اصلِی انحراِف تئوریک باکونین ! شناسد منافِع را برسمیت نمی
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داری، دولت زورگو و همه نهادهای ریزودرشتش، از یک  در جامعه سرمایه. است
سو و کارفرما و همه نمایندگان و دالالنش از سوی دیگر، بر کارگر اتوریته 

برای رودرویی با این مناسبات، طبقه کارگر به سازماندهی . کنند ظالمانه اعمال می
ز دارد که از اتوریته آنچنان نیا( از جنس انترناسیونال)و تشکیالت سراسری 

که اراده کارگران را به صاحبان وسایل تولید و دولت  ئی برخوردار باشد قوی
آیا این اتوریته هم بد است؟ مارکس در نامه با کونو . کند تحمیلشان  حافظ منافع

 :  کند همین سئوال را طرح و بحث می

ای وجود نخواهد داشت؛ چرا که  وریته، پیش از هر چیز ات[آل باکونین ایده] جامعهاین در »
به اتوریتۀ اکثریت بر اقلیت نیز  ...اتوریته برابر است با دولت که آنهم برابر است با شّر مطلق

-شود؛ هر فرد و هر کمونی خودمختار خواهد بود؛ اما اینکه چطور یک جامعه  خاتمه داده می
اش  از بخشی از اتوریته فرد هرون آنکه بد ،تواند وجود داشته باشد می -حتی اگر دو نفره باشد

پس انترناسیونال هم باید مطابق با این . دکن میاختیار ت وصرفنظر نکند، باز باکونین سک
الگو، دوباره سازماندهی شود؛ بنحویکه همۀ بخش ها، و در هر بخش هر فرد، خودمختار 

اعطا کرد تا حتی خودش را گور بابای قطعنامه های بازل که به مجمع عمومی اتوریته . باشند
حتی اگر این اتوریته به طور داوطلبانه هم اعطا شود، بازهم باید خاتمه پیدا  !نیز تحقیر کند

 88«.کند آن هم به این دلیل ساده که اتوریته است

ستیزِی کور باکونین، بزرگترین  در واقع ندیدن خصلت طبقاتِی اتوریته و اتوریته
زند؛ چرا که  اش می ر و مبارزات روزانهضرر و ضربه را به طبقه کارگ

کند  انگیزش، در حکم ماده مخدری عمل می ستایِی هیجان نمایی و فردیت رادیکال
برد و از خیزبرداشتن برای تصرف قدرت  که طبقه کارگر را به خلسه و اوهام می

بعالوه باکونین به کمک همین استدالل، طبقه کارگر را از . دارد سیاسی باز می
نماید که تنها در تشکالت  شان می کند؛ و تشویق د حزب سیاسی نهی میایجا

کمونیستها کارگری و غیرسیاسی و حتی ضدسیاسی فعالیت کنند تا زیر اتوریته 
این یعنی به شکست کشاندن مبارزه طبقاتی، تداوم استثمار و ابقای  89!نروند

 !کاپیتالیسم

شود و باید نقد کرد؛ اما از آنجا  بحث اتوریته باکونین را از زوایای دیگری نیز می
که تمرکز این بحث بر منافع مشترک و مستقل کارگران است، تنها از این زاویه 

 . به نقد نظریه اتوریته باکونین پرداختیم
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ظرات ن دارد که به زیبایی نقطه« در باره اتوریته»ای تحت عنوان  انگلس مقاله
ضمیمه نوشتار حاضر  کهاین مقاله تماما ترجمه شده . کشد باکونین را به نقد می

 .  گرفت توان در آنجا پی لذا ادامه بحث را می. است

 

 جمعبندی
در اینجا قدرتهای . ترین منقطه جهاِن حاضر است اغراق خاورمیانه پرتنش بی

شان،  طریق نیروهای نیابتی ای، جهانی و امپریالیستی مستقیما و یا از محلی، منطقه
 ٬یک جنِگ جهانی علنی، در سکوتی مرگبار. خواهی کنند اند تا سهم به میدان آمده

بخش زیادی از . مان در جریان است در ابعادی باورنکردنی، پیش چشمان
اند و هر روز بر فجایع انسانی، طبیعی و مالی آن   ساکنان این منطقه آواره شده

 هیو صدور اعالم یسینو هیچپ مشغول اطالع شاتیگرااز  بخشی. شود افزوده می
 ها شهیدست به ر آنکه ی شخص هستند؛ ب ایآن گروه، دولت  ای نیا تیمحکوم
و از  هیسرما-روژاوا در نزاع کار) نیشینوشتار حاضر و دو مطلب پ. ببرند
 نیهدف ا. یا شهیر یبررس کی یبودند در راستا یتالش( سمیتا کمونال سمیکمون

 شاتیگرا نقد قیطر از کار، یاردو نیبما تر قیو عم عتریاتحاد وس جادینوشتارها ا
 . ندسته یانحراف

آموزد که در سربزنگاههای تاریخی، آنجا  مطالعه تاریخچه مبارزات طبقاتی، بما می
گرایشات و اتحاد طبقاتی را دارد، که اردوی کار بیشترین نیاز به همبستگی 

آیند تا  ولی توخالی بمیدان می ،، با شعارهای تندوتیزهانارشیستانحرافی، از جمله آ
این را در جریان پاگیری انترناسیونال . مبارزه طبقاتی را به بیراهه بکشند

دیدیم و امروز در ... مکزیک و ایتالیا، ، 91، کمون پاریس، انقالب اسپانیا90کارگری
حزاب اقمارش ک و ا.ک.، و بخصوص خاورمیانه، در زیر رهبری پ92افریقا

 .  شاهدیم

همانطور  :بورژوایی کاپیتالیسِت خرده-باکونینیسم، نماینده سوسیالیسِم آنتی -۱
دیدیم، باکونیننیسم منافِع طبقاتِی مشترک و « ضدیت با کاپیتالیسم»که در بخش 

این کاپیتال و وجه تولیدی کاپیتالیستی  .کند مستقِل پرولتاریا را نمایندگی نمی
اش هستند که  هستند؛ بلکه این دولت و نهادهای مربوطه  مطلق نیستند که شّر 

 .  سرمنشاء بدبختی و فالکتند
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و سرمایه  مالکیتشود که فاقد  در بحِث باکونین، کارگر، مردی تصویر میبعالوه 
! کند است و تنها از طریق فروش کاِر یدی، در یک کارخانه صنعتی ارتزاق می

ردی درشت: ها باقیست یعنی همان تصویر سنتی که هنوز در خاطره اندام، با   م 
بر و دستانی پینه بدتر آنکه، ! کوبد بسته که چکش بر سندان می بازوانی ِست 

توسط "که  کند یم فیرو توص دنباله و اراده باکونین کارگران را افرادی بی
و به  شوند؛ یداده م یباز "ها یهودی و روشنفکران استمداران،یشان، س رهبران

 آن در که افتی آلمان یشهرها در را یا هفته ای ماه شود یبندرت م"خاطر  نیهم
     .93"نباشد یخبر سیپل با یریدرگ یحت ای یابانیخ شورش از

در دنیای باکونین، ! برانگیِز باکونین از کارگر است انگیز و ترحم این تصویر رقت
رو که در زیر وحشِت  موجودی است ضعیف، ترسو، تسلیم و دنباله کارگر

دلیل نیست که  بیپس ... ! دهد گرسنگی و تهدیِد بیکاری، به هر شرایطی تن می
و هیچ هویت جمعی، پتانسیل اند  ها از طبقه کارگر قطع امید کرده باکونینیست

انقالبی و قدرِت رزمنده اجتماعی برایش قایل نیستند و طبقه کارگر را سوژه 
گوید، در  می -معلم باکونین-آنچه مارکس در توصیف پرودون  !دانند تاریخی نمی

 :کند مورد شاگرد نیز صدق می

الیستها، این وهِم را که گیرد و از سوسی او از اکونومیستها، ضرورت روابِط ابدی را قرض می»
آن را در نظر  ساز های انقالبی و ویران عوض آنکه جنبه)در فقر چیزی غیر از فقر وجود ندارد 

او فقط یک خرده بورژوا است که دائما مابین .( د کردد که جامعه کهن را سرنگون خواهبگیر 
 94«.دشو سرمایه و کار؛ و بین اقتصاد سیاسی و کمونیسم، بجلو و عقب پرت می

اقتصاِد سیاسِی بورژوایی، و  برخالف باکونین، کارل مارکس از طریق نقِد علمِی 
ای علیه طبقه بورژوا و اقتصاد کاپیتالیستی  تدوین تئوری ارزش، ادعانامه انقالبی

گرچه در زیر باِر او نشان داد که این آفرینندگاِن ثروت اجتماعی،  ؛تنظیم نمود
ند، با اینحال گورکنان وجه تولیدی کاپیتالیستی شده ا  توان سنگین کارمزدی کم
  .رهایی خود و کل بشریت را دارند هستند که پتانسیِل 

یک سوسیالیسِم ضدکاپیتالیست باکونینیسم نمونه روشن با این توصیف، 
 :  این چنین توصیف شده استمانیفست بورژوایی است که در  خرده
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برند و از  می بورژوازی را بکار بورژوازی، معیارهای خردهشان از کاپیتالیسم و  اینان در انتقادات»
ارتجاعی و در عین ... این سوسیالیسم ... گیرند بورژوازی، جانب پرولتاریا را می موضع خرده

 95«.حال خیالی است

گوید  آنچه باکونین به ما می :پرولتری باکونینیسم، کیفرخواستی علیه دولِت  -۲
ی «حق»و  «قدرت»ارتش،  و الحمایگی دولت، دین تکاپیتالیسم، در تح: این است

توانند کارگران را زیر  دهد که به توسط آن می و سرمایه می مالکیترا به صاحبان 
بعبارتی، . بزنند "دستبرد"سلطه بگیرند، بر آنان حکم برانند و به دستمزدشان 

 مذهب و ت،ارِت طبقه کارگر است که توسط دولمنشا ثروِت طبقه بورژوا، غ
پس با کوتاه کردن دست دولت و ! ه استگردیدامکانپذیر  اش مربوطهنهادهای 

ش و تشکیل جوامع اتونومیک،  ا مذهب از زندگی مردم و الغای نهادهای مربوطه
نکه نیازی به دیکتاتوری آ  بی! شود سوئیس، دنیا گلستان می مشابه کانتون های
پس  96است «شّر مطلق»در باور باکونین، دولت ! باشد کارگریپرولتاریا و دولت 

به این . رولتری مبارزه کنندنباید برای تصرف قدرت و تشکیل دولت پکارگران 
 قدرتتصرف کیفرخواست باکونین نه علیه سیستم کاپیتالیستی، بلکه علیه ، معنی

   .است دولت پرولتری سیاسی و 

از طریق ضدیتش با اتوریته، ن باکونی :باکونینیسم، علیه تحزب سیاسی -۳
نه »اعی و های اجتم به فعالیتکند، و آنان را  منع میتحزب سیاسی کارگران را از 

تا د کن او به کارگران توصیه می. دنمای تشویق می «حتی ضدسیاسی»و  «سیاسی
که  ،المللی کارگران ها جمع شوند و از طریق ایجاد سازمان بین در اتحادیه صرفا

وه او بعال. شان را به پیش ببرند مطالبات و اعتراضات ،لت خواهد شدجایگزین دو
  د تا از متشکل کردن کارگران در حزب سیاسینک ها نصیحت می به کمونیست

در  ،همه انسانهای کارُکن و شریف راها،  همچون باکونینیستدست بردارند و 
 :او نوشت! های غیرسیاسی و ضدسیاسی متشکل کنند تشکل

قدرت  یتوسعه و سازمانده قیاز طر  توانند یتصور را دارند که م نیا ستهایکمونفقط »»
به این  ییبورژوا سمیکالیبه کمک راد یشهر  یایطبقات کارگر، بخصوص پرولتار  یاسیس

برعکس فکر می کند ... [ها باکونینیست] درحالیکه سوسیالیست های انقالبی. مقصود برسند
ضد  جتا،یو نت) یبلکه قدرت اجتماع ِی اسیقدرت س ِی هتوسعه و سازماند قیکه نه از طر 

از  دنیکه خواهان بر  فییشر  یکارُکن شهر و روستا، منجمله همه انسانها یها توده( یاسیس
شان در طبقات باال و پیوستن به آنها هستند و برنامه شان را قبول دارند،  به   گذشته

             97«.مقصودشان خواهند رسید
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مارکس معتقد بود که مبارزه طبقاتی کارگران ضرورتا باید از طریق برعکس، 
سپتامیر )این امر صراحتا در قطعنامه هاگ . حزب سیاسی به پیش برده شود

 :بیان شده است( ۱۳۴۲

تواند بمثابه یک طبقه  در مبارزه علیه نیروی جمعی طبقات مالک و دارا، طبقه کارگر نمی»
ر یک حزب سیاسی متحزب کند؛ حزبی که متمایز و متضاد عمل کند؛ مگر آنکه خودش را د

تحزب طبقه . ندبودبا همه احزاب پیشینی باشد که توسط طبقات مالک و دارا تشکیل شده 
و از   کارگر در یک حزب سیاسی، برای ضمانِت پیروزی انقالب اجتماعی، به ثمر رساندن آن

ف قدرِت سیاسی، به بزرگترین وظیفه بنابراین تصر ... بین بردن طبقات، مطلقا ضرورت دارد
      98«.طبقه کارگر بدل شده است

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

ران، و باکونین از تشکیِل حزِب کارگری، تسخیر قدرت سیاسی بدست کارگ
های  مارکس در نقد آموزه .جوید دوری میدولِت کارگری تشکیل 
 :نویسد اش به کونو می پرهیزانه باکونین در نامه سیاست

اما تودۀ کثیر کارگران هرگز خودشان نخواهند پذیرفت که امور عمومی کشور، ربطی »
وادارشان کند  کوشد تا سیاسی بودن در طبیعت کارگران است و کسی که می. بخودشان ندارد

[  کارگران]جاگذاشته خواهند شد و آنها  ،اولین پیچسر  ،که سیاست را به حال خود وابگذارند
که کارگران باید در هر شرایطی از سیاست پرهیز کنند،   این موعظه. براه خود ادامه خواهند داد

  99«.انجامیدبه رانده شدن کارگران به آغوش کشیشان و یا جمهوری خواهان بورژوا خواهد 

در تعریف  چپ :باکونینیسم، نه سوسیالیست، نه رادیکال و نه انقالبی -۴
است که علیه مناسبات کاپیتالیستی و برای استقرار  یا گرایشی کسی ،مصطلح

مبارزه طبقاتی و  صفالزاما در چپی اما هر . کند بدیل سوسیالیستی مبارزه می
حتی همانطور که در مانیفست کمونیست تصریح شده، ! انقالب پرولتری نیست

را بر کارگر  سنک دوآتشههم هستند که بسیار هاِی ضدکاپیتالیستی  سوسیالیست
اش برای  منافع طبقه کارگر و مبارزه ،آنکه ربطی به طبقه کارگر  بیزنند،  میسینه 

به )فرق کمونیستها . پرولتری داشته باشندتسخیر قدرت سیاسی و انقالب 
ها و سوسیالیستهای رنگارنگ، در  با همه این ضدکاپیتالیست( تعریف مانیفست

پیگیری دائم و مصممانِه منافِع طبقاتِی مشترک و مستقل پرولتاریا، در مبارزه 
سرسختانه علیه مالکیت بورژوایی، در استراتژِی انقالب و تحقِق سوسیالیسم؛ 
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بر اساس یک درک و تحلیل ماتریالیستی و دیالکتیکی، از وجه تولیدی آنهم 
 :خوانیم در مانیفست می. کاپیتالیستی است

آنان از سوئی در مبارزات ... پرولتاریا ندارند ّل منافعی ُجدا از منافع کُ ... ها کمونیست»
های گوناگون، منافع مشترک و مستقل از ملیِت مجموعه پرولترها را برجسته  پرولترهای ملت

شان در این است که در مراحل مختلف  شناسند، و از سوی دیگر تفاوت کنند و معتبر می می
... کنند ع مجموعه جنبش را نمایندگی میرشد مبارزه میان پرولتاریا و بورژوازی، همواره مناف

تشکل پرولتاریا به صورت طبقه؛ سرنگونی سلطۀ بورژوازی؛ ... ها کمونیست هدف بالفاصلۀ
که بنیادش بر ... برانداختن مالکیت بورژوائی است... تسخیر قدرت سیاسی توسط پرولتاریا

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

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

ی «امحا»یا « الغا»: را تا حد اختالف لغوی هاآنحتی  وبینند  را تاکتیکی می اتاختالف
دانند اما همین  ها خودشان را کمونیست نمی باکونینیست! دهند تنزل می دولت

بر  یخصوص تیمالک آنان با  گرایشات چپ و سوسیالیست، با استناد به مخالفت
استثمار، فقر،  ، مبارزه برای رفعو فروش آن دیکاالشدن کار و خر ،دیابزار تول
 ِت یمالک و یعدالت، برابرشان از  هواداری سرسخت... و  ضیتبع ،ینابرابر
و ! دنخوانب( به تعبیر مانیفست)اصرار دارند که آنها را کمونیست  ویا ُکِلکتی یجمع

به این معنا نوعی سردرگمی و پراکندگی در صف مبارزه طبقاتی پرولتاریا ایجاد 
 .کنند

به توسط ... آتشین، اتخاد مواضع بظاهر رادیکال و  دادن شعارهای تند و
اتفاقا هرچه شعارهایشان رادیکالتر . بورژوایی ابدا عجیب نیست جریانات خرده

توانند اهداف  شوند؛ زیرا بهتر می شود، برای جنبش کارگری خطرناکتر می
 :نویسند انگلس در مانیفست می-مارکس. شان را بپوشانند ضدکارگری

، تضادهای موجود در مناسبات تولیدی جدید را با بیشترین (بورژوایی خرده)سوسیالیسم »
کاری مزّورانۀ اقتصاددانان را برمال ساخت؛ اثرات مخرب تولید  تیزفهمی تشریح کرد؛ َبزک

  ها، سقوط ناگزیر خرده ها و امالک، مازاد تولید، بحران ماشینی و تقسیم کار، تمرکز سرمایه
های فاحش در  پا، فالکت پرولتاریا، هرج و مرج در تولید، عدم تناسب ردهبورژواها و دهقانان خ

تقسیم ثروت، جنگ ویرانگر صنعتی میان ملل، منسوخ شدن آداب و رسوم پیشین، مناسبات 
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حال این  با این  .نحوی انکارناپذیر به اثبات رساند  های پیشین را، به خانوادگی پیشین و ملیت
 101«.حال خیالی است  یک سوسیالیسم ارتجاعی و در عین... سوسیالیسم 

همۀ این ها شدیدًا رادیکال به نظر می رسند، و بقدری ساده هستند که ظرف پنج دقیقه »
شود از َبرشان کرد؛ به همین دلیل هم است که این تئوری باکونین بسرعت در اسپانیا و  می

 102«.محبوب شد... پزشکان و  ،الی جوان، دکترهامیان وک ٬ایتالیا

! حتی اگر خود را سوسیالیست نیز بخوانند، نباید چندان عجیب جلوه کند  
از سوسیالیسم : کند را توصیف می  مسوسیالیساشکال متنوعی از مانیفست 
نخواهد ابدا عجیب حتی ! بورژوایی و بورژوایی گرفته تا کارگری خرده ،فئودالی
  103!کندادعای سوسیالیسم نیز بیل گیت  بود اگر

او نقدهای . مارکس در مبارزه نظری علیه آنارشیسم، همیشه مصمم و مصّر بود
تندی بر مواضع نظری آنها نوشت و در حوزه سیاسی، قویا علیه نفوذ گرایشات 

با این پاراگراف از مارکس این . آنارشیستی، به درون جنبش کارگری مبارزه کرد
بریم و امید داریم که در ارتقاء دانش سیاسی و پیشبرد  به پایان مینوشتار را 

 : مبارزه طبقاتی کارگران مفید واقع شود

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

مبتنی بر بردگی کارگر بوده  -چه پیشرفته و چه غیرپیشرفته–همه اشکال اقتصادِی تاکنونی 
باکونین بر این باوِر هست که یک انقالِب رادیکاِل مشابه،  پس( رعیت، کارگرمزدی و غیره)

بنیان انقالب اجتماعی باکونین بر ... در همه این اشکاِل متنوِع اقتصادی ممکن است 
  105«است، نه بر شـرایط اقتصـادی "میالا"

 :کالم آخر

هاست و اگر معنای  ست بردن به ریشهاگر معنای رادیکالیسم د( الف 
باکونینیسم حتی در تعریف نیز  ؛هاست همان ریشه کن کردن ریشهانقالبیگری، 

  !رادیکال و انقالبی نیست

دیکتاتوری پرولتاریا ضرورت برپایی که از ( به تعریف مانیفست)کمونیستی ( ب
 !هاست آید، بطور اتوماتیک جایش در صف آنارشیست کوتاه می( دولت کارگری)
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1

است که ما  Anarcho-Collectivismیا   Collectivist Anarchismباکونین الهامبخش 

. شان معادل فارسی خوبی پیدا نکردیم و ترجیح دادیم که شکل التینش را بکار بگیرم برای

با  ٬«گروه»یا « جمع»شود که  گفته می... مکتب یا حزب و  ٬به فرد یا گرایش ٬کلکتیویست

. کند اش ایفا می برایش اصل است؛ یعنی جایگاه مرکزی در هویت ٬تعلقات مشترک

با  -همانی قرار دارد و نزدیکی و نه این( اصالِت فرد)تقابل با اندیویدوالیست  کلکتیویست در

 .      دارد( اصالت جامعه)سوسیالیسم 
2

ربطی به اقتدار « فقدان حاکم»چون ! دانیم را معادل خوبی برای آنارشیسم نمی  واژهاین  

ار گریز یا حتی اقتدارستیز هم یک اقتد. حاکم می تواند اقتدار داشته باشد یا نداشته باشد. ندارد

بنابراین باز ترجیح ! ... ای حاکمان را ترور یا نابود کند می تواند به شکل بسیار بیرحمانه

بسیاری از این واژه ها . میدهیم بجای معادلهای نادرست فارسی از کلمات التین استفاده کنیم

م الزم هست در پانویس توضیح آنجا ه. برای خوانندگان ناآشنا در طول بحث جا خواهند افتاد

 .      خواهیم داد
3

 لینک حاضرتوانید به  ها و گروههای آنارشیستی می جهت کسب اطالع بیشتر پیرامون شاخه 

 . مراجعه کنید این لینکو یا 
4

 . مراجعه کنید لینک حاضرتوانید به  جهت اطالع بیشتر از این گرایش می 
5

 Aleksandr Ivanovich Herzen ٬ «ی دزد زاغچه»: بعضی از آثار او عبارتند از

دیله » ٬«سر راه» ٬«هایی از یک مرد جوان نوشته»٬ «النا»٬ «افسانه» ٬«دکتر کروپوف»

و   گذشته»و « هایی از فرانسه و ایتالیا نامه» ٬«مردم روسیه و سوسیالیسم»٬ «تانتیسم در علوم

با همت آبتین گلکار ترجمه و « مقصر کیست؟»اخیرا اولین اثر او تحت عنوان . » اندیشه

جلدی الکساندر هرزن هم توسط همین مترجم آغاز  ظاهرا ترجمه خاطرات چهار. منتشر شد

 .شده که احتماال بزودی وارد بازار خواهد شد
6

برای آشنایی بیشتر با آنارکوسندیکالیسم به کتاب رودولف راکر٬ با مقدمه نوام چامسکی  

 لینک دسترسی. مراجعه کنید
7

« ها دکابریست» رسید که از فعالین   می Muravyevs تبار مادری میخائیل به خانوادۀ 

ک دکترا داشت و از پدر میخائیل مدر(. 5281 ٬طلبی در عهد الکساندر کبیر جنبش دمکراسی)

. های روسیه کار کرده بود گران عصر روشنگری فرانسه بود و سالها در سفارتخانه تحسین

خانوادۀ میخائیل متشکل از چهار خواهر و پنج برادر بود که همگی از کودکی با تاریخ ٬ 

 .جغرافی و موسیقی آشنایی نزدیکی داشتند ٬نجوم
8

خوانش های »سالیانه کنفرانسی تحت نام  ٬ونینبیاد باک ٬تا به امروز ۲٠٠٠از سال  

 .  برگذار می گردد که هدفش بررسی مسائل آنارشیسم است«  Prjamuchinoپریاموخینو 
9

 The Reaction in Germany (1842)   دسترسیلینک 
10

ترجمه  ٬استکلوف.ام.نوشته جی« الملل اول تاریخ بین»کتاب  ٬برای آشنایی با این تاریخ 

 .  شود امین قضایی پیشنهاد می
11

ل در دسترس همگان قراردارند و عالقمندانی به این بسیاری از اسناد انترناسیونال او 

  لینک دسترسی. توانند به این اسناد مراجعه کنند موضوع می
12

 لینک حاضرمی توانید به اند  برای دسترسی به بعضی از آثار او که به انگلیسی ترجمه شده 

 . مراجعه کنید
13

 به فارسی لینک دسترسی ٬به انگلیسی لینک دسترسی 
14

 لینک دسترسی 
15

 لینک دسترسی 

http://www.philosophybasics.com/branch_anarchism.html
http://anarchyanalysis.blogspot.se/2009/12/blog-post_29.html
https://prezi.com/m9a3hk84uhtd/individual-anarchism/
https://www.inventati.org/sabotage/images/9/99/Anarcho-syndicalism-Rudolf_Rocker-farsi.pdf
https://www.marxists.org/reference/archive/bakunin/works/1842/reaction-germany.htm
http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2014/11/tarikh_baynolmelal_aval1.pdf
https://www.marxists.org/archive/steklov/history-first-international/index.htm
http://dwardmac.pitzer.edu/anarchist_archives/bakunin/BakuninCW.html
http://dwardmac.pitzer.edu/anarchist_archives/bakunin/godandstate/godandstate_ch1.html
https://haftehmagazin.files.wordpress.com/2017/11/khoda_wa_dolat_bakounin.pdf
http://dwardmac.pitzer.edu/anarchist_archives/bakunin/marxnfree.html
https://ia800704.us.archive.org/2/items/al_Michail_Bakunin_Statism_and_Anarchy_a4/Michail_Bakunin__Statism_and_Anarchy_a4.pdf
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هایی از آثار باکونین برخوردیم که ابدا ربطی به متون  در جریان تهیه این نوشتار به ترجمه 

گونه احساس  بدون هر–ها و اشخاص  بارتر اینکه بعضی از سایت تاسف! اصلی نداشتند

 !  کنند ها را پخش می این باصطالح ترجمه -مسئولیتی
17

ترجمه سعید فیض  ٬نوشته برایان موریس« گرا باکونین و آنارشیسم جمع» به نقل از کتاب  

 ٠۲-٠٠ص  ٬اله زاده
18

لینک  The Paris Commune and the Idea of the State, by Bakuninبه نقل از  

 دسترسی
19

 Bakunin: The Philosophy of Freedom by Brian Morris به  لینک دسترسی

  دهزا هللا سعید فیض ترجمه ٬ترجمه فارسی
20

 Michael Bakunin by E. H. Carr لینک دسترسی 
21

 The Paris Commune and the Idea of the State, by Mikhailبه نقل از  

Aleksandrovich Bakunin لینک دسترسی 
22

 همانجا  
23

 .به منبع لینک دسترسی 
24

 .به منبع لینک دسترسی 
25

 The Commune, the Church and the Stateبه نقل از مقاله باکونین تحت عنوان  

 . لینک دسترسی.
26

این کتاب بفارسی .  God and The Stateاز کتاب ( هبدون کنترل ترجم)به نقل مستیقیم  

  «دولتخدا و »: برگردانده شده است
27

 .تر به تفصیل نوشتیم در این مورد پیش 
28

 .لینک دسترسی The Revolutionary Ideas of Bakuninبه نقل از مقاله  
29

. ای از پُل آرویخ منتشر شد است که با مقدمه« در باره آنارشیسم»نمونه این تالشها اثر  

  لینک دسترسی
 
30

 Mikhail Bakunin - The Philosophical Basis of Hisاش اثر  نمونه

Anarchism by Paul Mclaughlin یکی دیگر از آثار ارزشمندی  لینک دسترسی. است

 The Social and Political Thought of Michaelشود کتاب که خواندنش توصیه می

Bakunin, by Richard B. Saltman .ای از چند مقاله هم بفارسی ترجمه شده  مجموعه

  لینک دسترسی. تواند برای عالقمندان مفید باشد که می
31

لینک . شوید نظرات چامسکی در باره آنارشیسم بیشتر آشنا می در این مصاحبه با نقطه 

 ۴ ٬ ٬۳ ٬۲ ۱و  ترجمه فارسی لینک بخش  دسترسی
32

 Chomsky, On Democracy and Education,p.248به نقل از  
33

 لینک دسترسی Appeal to the Slavs٬ به نقل از 
34

به نقد  ٬شود پُلی بین اتحاد قومی و انقالب کارگری زد انگلس این ایده باکونین را که می 

قابل توجه رفقایی که  حل مسئله ملی در کردستان را )به مقاله انگلس  لینک دسترسی. کشید

 (.   دانند یک گام انقالبی می
35

به  "اسطوره آنارشیسم"در فصل  The Two Souls of Socialismهال دریپر در كتاب  

یهودی ها ": هایش یهودستیزی است پردازد که یکی از جنبه فی نظرات پرودون میمعر

  " .باید این نژاد را به آسیا برگرداند و یا بالكل نابودشان كرد. اند دشمنان بشریت
36

 لینک دسترسی. ستیزی باکونین مورد بحث قرار گرفته است در این مقاله یهودی 
37

  .به منبع لینک دسترسی 
38

جایگاه بسیار برجسته ای دارند؛ « اخالق»و « فردیت»٬ «آزادی»های باکونین  در آموزه 

دلیلش هم این است که در غیاب قانون٬ اتوریته و هیرارشی٬ تنها باوِر عمیق به آزادی فردی 

تواند فرد را از تجاوز به حقوق دیگران  و پایبندِی اخالقِی به ارزشهاِی اجتماعی است که می

http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bakunin/pariscommune.html
http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bakunin/pariscommune.html
http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bakunin/pariscommune.html
http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bakunin/pariscommune.html
https://app.box.com/s/lbk4kjalo1viqut10o8g
https://libcom.org/files/carrbakunin.pdf
http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bakunin/pariscommune.html
https://en.wikiquote.org/wiki/Mikhail_Bakunin
https://www.marxists.org/reference/archive/bakunin/works/writings/ch05.htm
https://www.marxists.org/reference/archive/bakunin/works/writings/ch11.htm
https://www.marxists.org/reference/archive/bakunin/works/godstate/ch01.htm
https://haftehmagazin.files.wordpress.com/2017/11/khoda_wa_dolat_bakounin.pdf
http://anarchism.pageabode.com/anarcho/the-revolutionary-ideas-of-bakunin
https://libcom.org/files/Bakunin%20on%20Anarchy%20(1971).pdf
https://libcom.org/files/Bakunin%20on%20Anarchy%20(1971).pdf
https://libcom.org/files/McLaughlin%20-%20Mikhail%20Bakunin%20-%20The%20Philosophical%20Basis%20of%20His%20Anarchism.pdf
http://www.nashrebidar.com/gunagun/pdf/anarshisam.pdf
https://www.wsm.ie/c/noam-chomsky-anarchism-marxism-future-interview
https://www.wsm.ie/c/noam-chomsky-anarchism-marxism-future-interview
https://www.wsm.ie/c/noam-chomsky-anarchism-marxism-future-interview
https://www.wsm.ie/c/noam-chomsky-anarchism-marxism-future-interview
http://www.iransocialforum.org/public/04090202.htm
http://www.iransocialforum.org/public/04091001.htm
http://www.iransocialforum.org/public/04091001.htm
http://www.iransocialforum.org/public/04091501.htm
http://www.iransocialforum.org/public/04091501.htm
http://www.iransocialforum.org/public/04091802.htm
https://theanarchistlibrary.org/library/michail-bakunin-appeal-to-the-slavs
http://marxists.anu.edu.au/archive/marx/works/1849/02/15.htm
http://semiticcontroversies.blogspot.se/2013/08/was-mikhail-bakunin-anti-semitic.html
http://semiticcontroversies.blogspot.se/2013/08/mikhail-bakunin-and-jews.html
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چرا که در جوامع ... بواقع همان قانون واقعی است... قانون اخالقی»: باکونین. بازدارد

بلکه به دوره حیات  ٬رسد ای که به خدا نمی ریشه. طبیعی ریشه دارند –انسانی خیلی ابتدایی 

  لینک دسترسی    . از کتاب ماکسیموف ٠۵۱ص « .رسد حیوانی بشر می
39

اند٬ پیدا  هایی که به پیوست آمده توانید در طول نوشتار و ترجمه رفرانس این نظرات را می 

 .کنید
40

 لینک دسترسی. تئودور کونواز نامه مارکس به  به نقل 
41

  لینک دسترسی. به نقل از نامه مارکس به شوایزر 
42

تواند مالکش باشد؛ مثل مال٬  اسم عام هر آنچیزی است که فرد می  Propertyپراپرتی 

منظور از  ٬اما در بحث اقتصادی .مسواک حتی قد٬ وزن و امثالهم ٬ِملک٬ ثروت٬ قابلمه

استفاده از . شود ِملک است؛ آنهم ِملکی که از قِبل آن سودی عاید صاحبش می ٬پروپرتی

واند این شبه را ایجاد کنند که کمونیستها با بعنوان معادل پروپرتی مثال می ت "مالکیت"

چون ! یعنی کسی حق ندارد مسواک خصوصی هم داشته باشد. مالکیت خصوصی مخالفند

تواند سردرگمی های ایجاد کند٬ بعضا  استفاده از مالکیت مرسوم شده و استفاده از ِملک می

متون اقتصادی٬ فکری بحال اندکاران فن ترجمه  امید است دست. هر دو را کنار هم آورده ایم

 ! این معضل بکنند
43

و  متن انگیسیلینک دسترسی به  The Capitalist System, by Bakuninبه نقل از  

 .و ترجمه فارسی در ضمیمه همین نوشتار فایل صوتی
44

 لینک دسترسی 
45

s, No Masters: An No God Joseph Proudhon.-Pierreبه نقل از کتاب  

Anthology of Anarchism   لینک دسترسیترجمه از متن انگلیسی  ٬ ۸۴ص 
46

 The Poverty of Philosophy  به فارسی ٬به انگلیسیلینک دسترسی 
47

های رادیکال محبوب است که حتی یکی از  همین امروز این شعار بقدری پیش آنارشیست 

 لینک دسترسی. اند نامگذاری کرده« ملکیت دزدی است»شان را به اسم  معروفترین سایت
48

بهترین حالت تنها نکته اى که استدالل پرودون نشان مى گوید که در  مارکس به طعنه می 

  .محسوب شود« سرقت»دهد این است که درآمد شرافتمندانه خوِد بورژوازی هم باید 
49

  لینک دسترسی ٬ترجمه از متن انگلیسی ٬به نقل از نامه مارکس به شوایزر 
50

شود که مترجم مباحث اقتصادی مارکس را هم فهمیده  دلیل نمی ٬البته ترجمه کتاب کاپیتال 

اما یا آنها را  ٬خیلی از آثار مارکس را ترجمه کردند -ها ای از جمله توده-ها  خیلی! باشد

اما تاکید ما بر ترجمه کاپیتال توسط ! شان ترجیح دادند نفهمند نفهمیدند یا به حسب منافع

آویزند و با  در پلمیک با افراد یا گرایشاتی است که این مدال را بر گردن باکونین می ٬ینباکون

 .   بندند گیری بر نظریات اقتصادی او می همین ادعا راه را بر هرگونه خرده
51

–هیچ کتابی »: نویسد می« سیستم کاپیتالیستی»باکونین در معرفی کاپیتال در پانویس مقاله  

و اگر بتوانم حق کلمه را –علمی و قاطع  ٬درخشان ٬تحلیلی چنین عمیق -دانم تا آنجا که من می

ای که سرمایه از  از سرمایه بورژوایی و استثمار سیستماتیک و بیرحمانه -بدون ترحم -ادا کنم

 « . ارائه نکرده است ٬کند کاِر پرولتاریا می
52

 .مراجعه شود« سیستم کاپیتالیستی»در ترجمه فارسِی  ۸به زیرنویس شماره  
53

از ترجمه  فصل شانزدهمو  متن انگلیسیاز  ۹۵۳ص  ٬به نقل از کاپیتال مارکس جلد اول 

   جمشید هادیان
54

این بحث به فصل چهارم از جلد چهارم کتاب کاپیتال مارکس مراجعه  برای درک بهتر 

توسط منصور « در باره کار مولد و غیرمولد»این مطلب تحت عنوان  لینک دسترسی. شود

ضمنا فایل . شود همراه است که خواندنش توصیه می ای مقدمهحکمت ترجمه شده و با 

 . شنیداری این مطلب هم در همین سایت در دسترس هست
55

 لینک دسترسی ٬مارکس ٬کارمزدی و سرمایه 

https://libcom.org/files/Maximoff%20-%20The%20Political%20Philosophy%20of%20Bakunin.pdf
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1872/letters/72_01_24.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1865/letters/65_01_24.htm
https://www.marxists.org/reference/archive/bakunin/works/various/capsys.htm
https://www.youtube.com/watch?v=GDI0WP-f70g&t=167s
https://www.youtube.com/watch?v=GDI0WP-f70g&t=167s
https://www.marxists.org/reference/subject/economics/proudhon/property/
http://www.ditext.com/guerin/nogods.pdf
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Poverty-Philosophy.pdf
https://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1847/faghr-falsafeh.pdf
https://propertyistheft.wordpress.com/tag/mikhail-bakunin/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1865/letters/65_01_24.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Capital-Volume-I.pdf
http://www.kapitalfarsi.com/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1863/theories-surplus-value/index.htm
http://marxengels.public-archive.net/indexFa.html
http://marxengels.public-archive.net/indexFa.html
http://marxengels.public-archive.net/fa/ME0533fa.html
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56

 .به ترجمه و فایل شنیداری لینک دسترسی 
57

از ترجمه  فصل شانزدهمو  متن انگلیسیاز  ۹۵۳ص  ٬به نقل از کاپیتال مارکس جلد اول 

   جمشید هادیان
58

وضیح در ت. نویسد مارکس در اینجا فرمول تثلیث را یکبار با سود و بعد با بهره می 

نشان داده شد٬ از آنجا که بهره همچون محصول [ ۲۹در فصل ]همانطور که قبالً »: آورد می

مشخصۀ خاص سرمایه ظاهر میشود و سود بنگاه برعکس همچون مزد٬ مستقل از سرمایه 

که در متن )تر به فرمول زیر  جلوه میکند٬ فرمول تثلیِث فوق خودش را به نحوی مشخص

 «.تقلیل میدهد( آمده
59

    لینک دسترسی ۵۳٠ص  ٬ ۵٠-۲فصل  ٬از جلد سوم کاپیتال ٬ترجمه از متن انگلیسی 
60

 لینک دسترسی ٬فصل اول ٬ترجمه از متن انگلیسی ٬به نقل از فقر فلسفه مارکس 
61

 سعید فیض هللا زاده: برایان موریس٬ ترجمه: اثر« گرا باکونین و آنارشیسم جمع»به نقل از  
62

اما . این کتاب متاسفانه بفارسی برگردانده نشده است. به متن انگلیسی کتاب لینک دسترسی 

« خالصه کتاب باکونین تحت نام استاتیسم و آنارشیدر » ٬بخشهایی از آن بهمراه نقد مارکس

 .به پیوست همین نوشتار آمده است
63

 لینک دسترسی Politics and the State, by Bakuninبه نقل از  
64

و ترجمه به پیوست همین نوشتار تحت  لینک دسترسیمتن اصلی . به نقل از باکونین 

 «خالصه کتاب باکونین تحت نام استاتیسم و آنارشی»عنوان 
65

 لینک دسترسی Statism and Anarchy, Bakunin به نقل از 
66

او از جمله . است John Hollowayاین مورد نوشته جان هالووی  یکی از کسانی که در 

توانید به تزهای او  برای نمونه می. های مکزیک است های نزدیک به زاپاتیست آنارشیست

 به فارسی لینک دسترسی ٬به متن اصلی لینک دسترسی. برای تغییر جهان مراجعه کنید
67

لینک . این پروژه بواقع متعلق به پرودون است و مقاله او به همین نام موجود است 

: از جمله. اش موجود است هایی دارد که در مقاالت پراکنده باکونین به آن درافزوده. دسترسی

  لینک دسترسی
68

 لینک دسترسی. مارکس به کونواز نامه  
69

  لینک دسترسی ٬مبارزه طبقاتی درفرانسه ٬مارکس 
70

نوشته بهادر  ٬«حكومت و سیاست در آیینه ضرب المثل های فارسي»برگرفته از مقاله  

 لینک دسترسی. باقری و سادینا امینی
71

 Hal Draper, The Death Of The State In Marx And Engels لینک دسترسی 
72

 متن انگلیسیلینک دسترسی به . نامه انگلس به تئودور کونوز نقل به معنی ا 
73

منظور از امحاء دولت این . امحاء٬ الغا و سقوِط دولت: شود در اینجا با سه کلمه بازی می 

الغای دولت . اجتماعی بتدریج محو شود-است که دولت بطور عام طی یک پروسه اقتصادی

( یا دولت بطور عام)به این معنی است که اساسا موجودیت٬ اعتبار و هویت یک دولت معین 

سقوط در رابطه مشخص با یک دولت معین بکار . شود امعه لغو میاز طرف افراد یا ج
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اظهار داشت که دولت و نیز بخش خصوصی و بازاِر آزاد٬ شایستگی  The Atlanticمجله 

این اعتراض بیل گیتس به همراه .  محیطی را ندارند-حل بحراِن زیست الزم برای

تر به رشد فقر٬ بیماری و نابرابری اقتصادی کرده بود موجب شدند تا  اعتراضاتی که پیش

لینک و  لینک دسترسی! های امریکایی از او بعنوان یک سوسیالیست نام ببرند رسانه
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 میخائیل باکونین

 نازنین و یامین: ترجمه

 

 

است که در  2«آلمانی و انقالب اجتماعی-امپراطوری کنوئتو»ای از کتاب  مطلب حاضر گزیده
بخشهایی از این متن ابتدا توسط . آمده است ”Fragment”زیر تیتر  ٬مجموعه آثار باکونین

به انگلیسی ترجمه شدند؛ در  ٬با منظور معرفی آثار باکونین G.P. Maximoff٬ماکسیموف 
 Diego Abad deترجمه سانتیالن )های متن اسپانیایی  حالیکه بعضی از پاراگراف

Santillan)3 از متن انگلیسی حذف شده اند      . 

 

 

های غیرقابِل انکاِر سوسیالیسم را که توسط هیچ  آیا الزم است که استدالل
« سرمایه»چیست؟  4«مالکیت»مجددا تکرار کنم؟  ، نشده بورژوایی رد   اقتصادداِن 

 اش چیست؟  در همین شکل فعلی

« حق»و « قدرت»، یعنی [مالک] «ِملک»دار و صاحِب  برای یک سرمایه ،معنای اینها
 «ِملک»از آنجا که . شده است که توسط دولت تضمین  ،زندگی بدون کارکردن

بارور « کار»قادر به تولید هیچ چیزی نیستند مگرآنکه با « سرمایه»و  [مالکیت]
« کار»از طریق استثماِر « حِق زندگی»و « قدرت»: شود پس معنایش می ،گردند

ندارند و   و سرمایه[ مالکیت]دیگران؛ یعنی حِق استثماِر کاِر کسانی که ِملک 
و  [مالکیت] قباِل ِملکشان به صاحباِن خوش ا   مجبور به فروِش قدرِت مولده

 . سرمایه هستند
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از چه طریقی ِملک : ام توجه داشته باشید که یک پرسش را از بحث دور گذاشته
اند؟ از منظر تاریخ، منطق و  رسیده انش و سرمایه به صاحبان فعلی[ مالکیت]

شود  قانون پاسخی برای این سئوال وجود ندارد؛ هرچند که به شکل فردی می
بنابراین به بیان همین نکته اکتفا می کنم . علی آنها اقامه دعوا نمودعلیه صاحِب ف

کین و سرمایه نه با کاِر مولِد خویش، بلکه از  ،شان داران، در طول حیات که مّل 
از -کشی تجاری و صنعتِی      بورس بازی و یا بهره ،ربا ،طریق اجاره زمین یا خانه

از کاِر پرولتاریا  ،شان نی هزینه زندگیاند؛ یع زندگی کرده -کاِر یدی پرولتاریا
تردید بورس بازی و استثمار نیز شکلی از کار است، اما  بی. )پرداخت شده است

 .(شود کارغیرمولد محسوب می ،در مجموع

بسیار  ،در همه کشورهای متمدن ،بخوبی واقفم که این شیوه از زندگی بورژوایی
با صراحت و ظرافت مورد پشتیبانی ها آنرا  شود، همه حکومت محترم انگاشته می

و ( اعم از جنایی و مدنی)ها، ادیان و کلیه قوانین حقوقی  دولت. دهند قرار می
با دستگاه های قضایی و ( اعم از پادشاهی و جمهوری)های سیاسی  تمامی حکومت

هیچ مأموریتی بجز  ،شان شان و ارتش های آماده بخدمت امنیتی عریض و طویل
در مقابِل این مقامات . ندارند ت از کارکرد این شیوه زندگیمراقبت و محافظ

از منظِر عدالت،  ،آیا این شیوه زندگی: کنم بپرسم قدرتمند و مقتدر، جرات نمی
در کمال سادگی از خودم  ،آزادی، برابری و برادری هم موجه هست؟ از اینرو

ر و برادری و برابری مابین استثمارگ ،آیا در چنین شرایطی: پرسم می
تواند امکانپذیر شود؟ آیا اصّل چیزی بنام عدالت و آزادی  استثمارشونده می

 تواند برای استثمارشوندگان معنی داشته باشد؟ می

 ،با همه وکّل، ستایشگران-بگذارید آنطوری فرض کنیم که اقتصاددانان بورژوا 
ـ  انش اندرکاِر قوانین مدنی و جنایی باورمنداِن حقوق مدنی و کشیشاِن دست

کنند؛ یعنی فرض کنیم که رابطه اقتصادی بین استثمارگر و استثمارشونده  می
ناپذیِر یک قانوِن اجتماعِی  کامّل موجه و قانونی است؛ که این هم نتیجۀ اجتناب

این حکم  حقانیِت تاریخی پیدا خواهد کرد  ،ابدی و الیتغیر است؛ در این صورت
: مانعی بر سر راه برادری و برابری و سد راِه برابرِی اقتصادی است ،که استثمار

اگر من کارم را به کمترین . فرض کنید من کارگر و شما کارفرمای من هستید
قیمت عرضه کنم و رضایت دهم که شما از کارم ارتزاق کنید، قطعا دلیلش عزت 

هیچ . نیست( یدکه کارفرمایم هست)ام به شما  نفِس من و یا اخّلص برادرانه
 اش به هنگامِ  کند؛ هرانداره هم که منطق اقتصاددان بورژوائی نیز اینطور ادعا نمی
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کودکانه و  ،کارگر-صحبت در باره عّلقه دوطرفه و روابط متقابل مابین کارفرما
 . رویایی بشود

کنم چون اگر نکنم، خودم و خانواده ام از گرسنگی  نه، من برای کارفرما کار می
کارم را به کمترین قیمت بفروشم؛ آنهم بخاطر ترس  مجبورمبنابراین . یممی میر

 !از گرسنگی

ند تا کاِر مجبورداران و کارفرمایان هم  سرمایه ،مّلکین: اما اقتصاددانان می گویند
بله، درست است، آنها مجبورند چنین کنند؛ اما نه به همان . پرولتاریا را بخرند

مابین فروشندگان و خریداراِن کار « برابری»اگر  !مجبورنداندازه که کارگران 
دیگر  ،«خرید کار»بود که  همانقدر ضروری می« فروش کار»داشت؛ اگر  وجود می

صاحب دار،  آن موقع دیگر سرمایه .بردگی و بدبختِی پرولتاریا معنایی نداشت
 داشت؛ آنوقت تنها کارگر وجود ک، پرولتاریا، غنی و فقیر وجود خارجی نمیلمِ 

مابین فروشندگان و ]ای  درست به همین دلیل که چنین برابری .داشت می
مجبوریم در اسارت استثمار باقی  [کارگران]ما  ،وجود ندارد [خریداران کار

 .بمانیم

از طریق  ،ای وجود ندارد؛ زیرا در جامعه مدرن که در آن ثروت چنین برابری
آید و رشد جمعیت سریعتر  مزد به کار بوجود میدستمداخله سرمایه و پرداخت 

اش  بیش از تقاضا خواهد بود؛ که نتیجه ،از رشد تولید است، لزوما عرضه کار
تولیداتی که توسط سرمایه  ،بعّلوه. کاهش نسبی سطح دستمزد کارگران است

 در جریان رقابِت  ،بطور انحصاری از استثماِر کارگران فراهم آمده ،یک بورژوا
از یک سو توسط معدودی  ،چه متمرکزتر کردن تولیداتبمنظور هر ،ها دار سرمایه

های  توسط شرکت ،شوند و از دیگر سو های قدرتمند جذب می دار از سرمایه
های  دار سهامی که به علت ادغام و تراکم سرمایه، قدرتمندتر از بزرگترین سرمایه

که قادر به تولید با قیمِت قابل های کوچک و متوسط  دار و سرمایه. )منفرد هستند
داران بزرگ نیستند، به طور طبیعی در این رقابت مرگبار  رقابت با سرمایه

 ( بازند می

شوند تا محصوالت  از سوی دیگر، همه شرکتها در جریان همین رقابت مجبور می
شود  داری قادر می به این ترتیب انحصار سرمایه. خود را به کمترین بها بفروشند

های  دار از یک طرف با از میدان بدرکردن سرمایه: از  دو طرف سود کندتا 
کوچک و متوسِط در حال رشد، دالالن، تجار و صنعتگران؛ آنهم با تهدید به 
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و از دیگر ( به جهان پرولتاریای استثمارشونده ،از مرتبه استثمارگر)شان   سقوط
 .مزِد پرولتاریافزاینده به کارگران و کاهش دست با تحمیل ریاضِت  ،سو

از طرف دیگر، تعداد پرولتاریا در حال افزایش است؛ هم بخاطر افزایش عمومی 
و هم بخاطر رانده شدن خرده بورژواها، !( فقر مانع زادوولد نمی شود)جمعیت 

های ورشکسته، تجار و صنعتگران به صفوف  دار دارندگان سابق، سرمایه مال
تولیدی اقتصاد است که توسط  ظرفیِت  پرولتاریا که رشدشان سریعتر از رشدِ 

شرایطی را فراهم  ،رشِد تعداد کارگران. شود برداری می  بهره ،سرمایه بورژوایی
دیگر کشانده یک بار با کند که در آن کارگران جبرًا به یک رقابت فاجعه می
 .شوند می

چیزی برای فروش ندارند، بخاطر هراس از  ،از آنجا که کارگران جز کاِر خود
. خود را ارزانتر بفروشند ناچارند که کار ،اینکه با کارگر دیگری جایگزین شوند

اند، در  فقر به آن محکوم شده این گرایش یا به عبارت بهتر ضرورتی که بخاطر
 ترکیب با تمایِل کارفرمایان برای فروش محصوالِت کارگران و نتیجتا خرید کارِ 

. کند و تحکیم می بخشدد ریا را بازتولید میپرولتا آنها به کمترین قیمت، دائما فقرِ 
شود تا کارش را  از آنجایی که کارگر خود را در فقر می یابد، پس مجبور می

فروشد، بیشتر  تقریبا به هیچ بفروشد و به همین دلیل که محصولش را به هیچ می
 .رود در فقر فرو می

نیروی مولده  ،نهچرا که در پروسه این بردگی وحشیا! بله، فقر و فّلکت بیشتر
زیاده از حد تلف  ،گیرد استفاده و استثمار قرار میءرحمانه مورد سو کارگران بی

اما ارزِش بازاری آنچه که مصرف شده، . شود و سریعا مصرف می گردد می
چیست؟ ارزش این یگانه کاالیی که کارگر برای فروِش روزانه دارد و برای 

دیگر چیزی برای !... پس؟! هیچ امرار معاش بدان محتاج است چقدر است؟
 !کارگر باقی نمی ماند جز مرگ

در هر کشور چقدر است؟ برابر با قیمت آنچیزهایی که  ،حداقل دستمزد کارگر
همه اقتصاددانان . پرولتاریای آن کشور ضرورت دارد داشتِن  برای زنده نگه

خود را  ، که ترجیح دادTurgotتورگو . بورژوا بر روی این پاسخ همنظری دارند
 :گفت( و واقعا هم مرد صادقی بود)لوئی شانزدهم بخواند " وزیر فاضل"

او . نخواهد داشت تا بفروشد ٬٬کار٬٬ای که چیزی جز بازوانش ندارد، چیزی غیر از  کارگر ساده»
کند؛  کارش را چه گران یا چه ارزان می فروشد، اما  قیمت کارش را خودش بتنهایی تعیین نمی

کارفرما کمترین مبلِغ ممکن را . کند بلکه وابسته به توافقی است که با خریدار کارش می
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در این صورت، . ردپردازد؛ بخصوص وقتی که قدرِت انتخاب، از میان خیل کارگران را دا می
به این ترتیب کارگران در رقابت با . تر است کارفرما ترجیح می دهد تا کسی را برگزیند که ارزان

در هر کار و شغلی، الزم است تا دستمزِد . شوند یکدیگر، مجبور به کاهش قیمت کارشان می
  5«.کارگر به آن مقداری محدود شود که برای زنده ماندن کارگر ضرورت دارد

 : پدِر واقعی اقتصاد بورژوایی فرانسه نیز گفت( J.B. Say)سای . بی. جی

شود؛ برعکس، دستمزد  رود وقتی که تقاضا برای کار بیشتر می دستمزد بسیار باالتر می»
این قانون عرضه .  رود وقتی که عرضه کار بیشتر می شود و تقاضا کاهش می یابد تر می پایین

س که کاِر کارگر باشد را تنظیم می نماید؛ درست به همان و تقاضا است که قیمت این جن
وقتی دستمزد کارگر، از . کند شکلی که قیمت سایر خدمات عمومی را تعیین و تنظیم می

سطح قیمِت الزم برای زنده ماندن خانواده کارگر اندکی باالتر برود، زادوولدش چند برابر 
بیشتر ( در مقایسه با تقاضا)ضه نیروی کار یابد و عر  اش سریعا افزایش می شود و جمعیت می
برعکس، اگر تقاضا برای کارگر کمتر از تعداد کسانی باشد که کارشان را به بازار . شود می

گردد که برای حفظ همان تعداِد مشخص از طبقه  کنند، دستمزد به سطحی بازمی عرضه می
اشتند از دور خارج می شوند که یعنی، خانواده هایی که فرزندان بیشتری د. کارگر ضرورت دارد

به این ترتیب ... شود  به این ترتیب از عرضه کار کاسته شده و نتیجتا بر دستمزد افزوده می
کارگران یا )تر آمدِن دستمزد کارگر از حدی که برای زنده نگه داشتن طبقه  باالتررفتن یا پایین

 6«.آورد هایی ببار خواهد  ضرورت دارد، دشواری( پرولتاریا

 : ُپرودون نوشت ،بعد از نقل جمّلت تورگو و جی بی سای

چیزی اساسا متحرک است؛ نتیجتا، ( در اقتصاِد اجتماعی واقعی)قیمت، در مقایسه با ارزش »
شود، مگر  باشد و بخاطر همین خصلت هم هست که چندان تنظیم نمی در اساس متغیر می

م توافق دارند، رقابت، این تاثیر ضروری همانطوریکه تورگو و سای ه. از طریق عرضه و تقاضا
را دارد که از باالتر رفتِن بیش از اندازه دستمزد کارگران جلوگیری کند و آنرا در سطحی که 

شان از گرسنگی گردد، نگه دارد و آحاد طبقه را در آن حدی که مورد نیاز است حفظ  مانع مرگ
 7« .کند

ثابتی است که  ع همان سطِح واقدرفعلی ضروریاِت معیشتی کارگران،  قیمت
از آن باالتر برود؛  ،تواند برای یک مدت طوالنی کارگران هرگز نمی دستمزدِ 
که بنوبه خود مداوما ! کند نزول  ،ن سطحآتر از  ه معمول است تا به پایینهرچند ک

یابد  این روند تا آنجا ادامه می. شود موجب فرتوتی، بیماری و مرگ کارگران می
سطح  ،به این ترتیب. شوند که تعدادی از کارگران از صِف اردوی کار خارج می

آنچه را که اقتصاددانان . گردند می« برابر»عرضه و تقاضای کار مجددا باهم 
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نامند، برابری واقعی مابین فروشندگان و خریداران  ه و تقاضا میعرض« تساوی»
دار هستم و به صد کارگر نیاز دارم؛ و  کارخانه فرض کنید که من یک . کار نیست

عرضه  ،دقیقا صد کارگر در بازار وجود دارند؛ فقط صدتا، چون اگر بیشتر باشد
چون تنها صد  ،خب .بر تقاضا خواهد چربید و به کاهش دستمزد خواهد انجامید

نه بیشتر و نه  -فقط به همین تعداد ( کارفرما)کارگر در بازار هست و چون من 
بدوا چنین بنظر خواهد رسید که برابری کامل برقرار شده  ،نیاز دارم -کمتر 
یعنی چون عرضه و تقاضا بلحاظ عددی برابر شده اند پس گویا باید در  ؛است

ولی پیامدش چیست؟ آیا این خواهد . باشد سایر جهات هم برابری ایجاد شده
دستمزد و شرایطی را طلب کنند که متضمن ( کارفرما)بود که کارگران از من 

اگر من شرایِط کار و ! شان باشد؟ اصّل آزادی واقعی، کرامت و هستی انسانی
دستمزدی را تضمین کنم که متضمن این درخواستهای کارگران باشد، من 

پس چرا باید چنین کنم . باید چیزی بیش از آنها دریافت کنمدیگر ن( دار سرمایه)
ام  موقعیت ،ام به کارگران و بخودم سخت بگیرم و با پیشکش کردن سود سرمایه

م هست که ا را خراب نمایم؟ اگر بخواهم مثل یک کارگر کار کنم، به نفع
. کند یم ما گذاری کنم که باالترین سود را نصیب ام را در جایی سرمایه سرمایه

کارم را برای فروش به تعدادی از  ،اگر هم قرار باشد که بعنوان کارگر کار کنم
خرد؛ درست  فروشم که گرانتر می کنم و به کسی می ها عرضه می دار سرمایه

 .خودم می کنند همانطوریکه کارگراِن 

ای دست و پا کنم، از همان صد کارگر  ام سرمایه اگر بمدد پشتکار قوی توانسته
ام را با کارشان بارور کنند؛ اما نه به خاطر  هم خواست تا این سرمایهخوا

شان؛ نه بواسطه پایبندی به روِح عدالت؛ و نه به خاطر  دادن با رنج همدردی نشان
ها به هیچ وجه خیرخواه نیستند؛ اگر باشند، نابود  دار سرمایه! عشق به بشریت

کارگران  امید دارم تا از کارِ ( دار سرمایه)به همین دلیل است که من . شوند می
ام  سود کافی ببرم تا آسوده، با ثروِت مکفی زندگی کنم، آنهم در حالی که سرمایه

کنم، اما نوع کار  البته من هم کار می. کند و من نیازی به کار نداشته باشم رشد 
. من کامّل متفاوت است و بسیار بیشتر از کاِر کارگران باید برایش پرداخت شود

 .کشی است اِر من تولید نیست، بلکه مدیریت و بهرهک

شود؟ بدون تردید هست؛ چرا که بدون  کاِرمولد محسوب نمی ،آیا کاِر اداری
داشتن یک نظام اداری خوب و هوشمند، کار یدی قادر نخواهد بود چیزی تولید 

لیدی، اما از منظر عدالت و نیاز تو. کند؛ یا بسیار کم و بسیار بد تولید خواهد کرد
باشد، و ( کارفرما)الزم نیست که این کار اداری و اجرایی منحصرا در دستان من 
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! باالتر از همه، در دستان منی که دستمزدم بسیار باالتر از کارگران یدی است
 انجامِ  کامّل قادرند تا از پِس  ،اند که کارگران نشان داده[ ی کارگران]ها  تعاونی

توانند از میان  بعّلوه این مدیران می. ی برآیندکارهای ادارِی شرکت های صنعت
بنابراین . انتخاب شوند و دستمزد برابر با سایرین دریافت کنند [کارگران] خود

 شوم، به این دلیل نیست که منافِع  دار قدرت اداری می عهده( کارفرما)اگر من 
من به ! استثمار: کند، بلکه برای خدمت به هدفی است که دارم تولید ایجاب می

برابر  ۰۱تا  ۰۱دهم  برای کاری که انجام می ،ما عنوان رئیس مطلق تاسیسات
در مقایسه ( کارفرما)کنم؛ هرچند که بواقع کار من  بیشتر از کارگرانم دریافت می

 .آور است با کار کارگران کمتر رنج

زند، حال  وکار، دست به ریسک می دار یا صاحِب کسب ادعا می شود که سرمایه
مسلما چنین نیست؛ اگر از چشم کارفرما به موضوع . کارگر ریسک نمی کند آنکه

وکار  صاحب یک کسب! بنگریم، همه کمبودها و تقصیرات به گردن کارگر است
ی بد همه چیزش  وفتق اموراتش بد عمل کند، یا  در یک معامله می تواند در رتق

یک بحراِن تجاری یا یک فاجعه غیرمنتظره شود و در  را از دست بدهد یا قربانِی 
اما آیا از منظر . یک کّلم همه چیزش را از دست بدهد؛ اینها همه درست هستند

درغلطیدن به همان درجه از فّلکت است که به « از دست دادن»بورژوازی، معنی 
د؟ کارگران منتهی شو مرگ از گرسنگی بیانجامد؟ و آیا به درغلطیدن به صفوِف 

 ،بعّلوه! دهد این اتفاق آنقدر نادر است که می توان ادعا کرد که هرگز رخ نمی
 . چیز شود دار کامّل بی شود که سرمایه پس از چنین حوادثی، بندرت دیده می

دار  اگر هم سرمایه. ها کم یا بیش ساختگی هستند این روزها همه ورشکستگی
ای در  انوادگی و اجتماعیاندازی نداشته باشد، همیشه روابط خ مطلقا پس

که -کاری  پیرامونش هست که به کمک آنها و همچنین بکمک مهارتهای کاسب
تواند جایی برای خود و فرزندانشان در رده های باال،  می -نسل اندر نسل آموخته

وپا کند؛ یا به عنوان کارمنِد دولت یا مدیِر  در سطح رهبری و مدیریت دست
یا صنعتی مشغول بکار شود؛ آنهم با درآمدی باالتر  در یک واحد تجاری ،اجرایی

 .کرد اش پرداخت می از آنچه خود به کارگران سابق

کاری ورشکست  اگر صاحب. کنند بمراتب بیشتر است ریسکی که کارگران می
 ،معنای این. کار سرکنند شود، کارگرانش باید چند روز و گاهی چند هفته بی

نایش مرگ است؛ چونکه کارگر دستمزد بمراتب بیشتر از فّلکت است؛ مع
ای است که توسط  پس انداِز کارگران، افسانه. اش را می خورد روزانه



مسنقد آنارشي  54 

 kandokav.com دفترهاى ويژه

شان را  ضعیِف عدالتخواهی اقتصاددانان بورژوا ابداع شده تا همان حِس 
 ! شود شان شکوفا می بخشکاند؛ احساس ترحمی که گاهی تصادفا در بطن طبقه

خورده کارگران  تواند وضعیت آسیب نمی ،انداز انگیِز پس اسطوره مضحک و نفرت
ای که باید صرف شود تا نیاز روزانه خانواده  کارگر از هزینه. را تسکین دهد

داشت، فرزندان دلبندش  انداز می اگر او پس. آگاه است ،بزرگش برآورده شود
تضعیف و از لحاظ  ،را از شش سالگی به کارخانه نمی فرستاد تا در آنجا تحقیر

روزی مجبور  کودکان در کارخانه به کاِر شبانه. زیکی و اخّلقی کشته شوندفی
 .گردند شوند و به دوازده تا چهارده ساعت کاِر روزانه وادار می می

اما آنرا سریعا  ،کند وپا  اندازی دست افتد که کارگر پس البته گاهی هم اتفاق می
که غالبا بیرحمانه )ِر بیکاری ناپذی رساند؛ آنهم هنگامی که ایام اجتناب می  بمصرف

اش را  خانواده گریباِن  ، بینی نشده و یا بیماری ؛ یا حوادث پیش(رسند از راه می
دهند که  کارگر را در معرض خطراتی قرارمی ،ها حوادث و بیماری. گیرند می

بیماری یعنی  ،زیرا برای کارگر: اند کلیِت ریسِک کارفرمایان در برابرش هیچ
در . نیروی کار یعنی تخریِب  ،یعنی نابودی توانایِی تولید ،میقوای جس ضعِف 

ترین ورشکستگی  به معنی وحشتناک ،مجموع، بیماری طوالنی مدت برای کارگر
 .که معنایش برای او و فرزندانش، گرسنگی و مرگ است ؛است

که به صد ( دار سرمایه)دانم که در یک چنین شرایطی، برای من  من به خوبی می
استخداِم کارگران، کامّل بنفع من و  ،مرام نیاز دا رای بارورکردن سرمایهکارگر ب

پیشنهادم  ،کم یا بیش ،در چنین موقعیتی. تماما به ضرر کارگران خواهد بود
هم  قول بدهی که  [خواننده]اگر صادق باشم و تو . بود کشی از آنان خواهد  بهره

 :به کارگران خواهم گفت ،طرف من باشی

تواند چیزی تولید کند، چون  ببینید فرزندانم، من کمی سرمایه دارم که بخودی خود نمی»
من چیزی را سراغ ندارم که بدون نیاز به کار، مولد . مرده است؛ و مرده قادر به تولید نیست

. ام، چیزی برایم باقی نخواهد ماند پس با گذشت زمان و مصرِف نامولِد سرمایه. شده باشد
شان نیز به نفِع من عمل  د انستیتوهای اجتماعی و سیاسی حاکمی که همگیبخاطر وجو

. برم من سود می: پندارد می« مولد»ام را  ای که سرمایه کنند، و بواسطه سیستم اقتصادی می
مطلقا قادر نبود تا  -بخودی خود-این سود باید از کسی ستانده شده باشد، چون سرمایه من 

کند که بدانید، در  برای شما همینقدر کفایت می. ربطی به شما نداردچیزی تولید کند؛ اما این 
من . هایم کافی نیست  برای تامین هزینه -بتنهایی–ولی این سود . کنم این جریان من سود می

من . خواهم با کم قانع باشم توانم و نمی من که نمی. که یک آدم معمولی مثل شماها نیستم
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با داشته باشم، خوب بخورم، بنوشم و بپوشم و سوار کالسکه خواهم زندگی کنم؛ خانه زی می
خواهم شرایط  بعالوه می. شیک شوم و خالصه همه چیزهای خوِب زندگی را داشته باشم
خواهم فرزندانم را به خارج  تحصیل برای فرزندانم فراهم کنم تا آدمهای متشخصی شوند، می

از شما باسوادتر شدند، بتوانند بر شما مسلط ار کشور بفرستم تا در آنجا تحصیل کنند، و وقتی 
هایی که برای  نتیجتا عالوه بر همه خواسته. گردند، همانطوریکه من امروز بر شما سلطه دارم

توانم به این هدفم برسم؟  اما چگونه می. ام افزایش یابد خواهم که سرمایه خودم دارم، می
ار کنم؛ و پیشنهادم این است که این ام، شما را استثم راهش این است که به کمک سرمایه

کنم و به نفع  کنید و من محصول کارتان را آماده بازار می شما کار می. اجازه را بمن بدهید
امروزتان   فروشم؛ بدون آنکه مطلقا چیزی بیشتر از آنچه که برای زنده ماندن خودم می

شوید با همین شرایط  به این ترتیب، شما فردا هم مجبور می. ضروری است، دریافت کنید
تان  تان خواهم کرد و یا کس دیگری را جایت وقتی هم که فرتوت شدید، اخراج. برایم کار کنید

این را خوب بدانید که من حداقل دستمزد را به شما پرداخت خواهم کرد و . خواهم گماشت
ور سنگین المقد انتظار خواهم داشت تا یک روز کامل، تحت شرایط دشوار، سختگیرانه و حتی

البته این از سر شرارت یا نفرت از شما نیست، بلکه از سر عشق به ثروت و . کار کنید
هر چه من کمتر به شما بپردازم و هرچه شما بیشتر برایم کار کنید، : ثروتمندشدن سریع است

 «.شود چیز بیشتری عایدم می

احِب ص ،دار توسط هر سرمایه ،اینها همان چیزهایی هستند که بطور ضمنی
شوند که نیروی کاِر کارگران را بخدمت  وکار و کارفرمایی بیان می کسب
 .گیرند می

 ،چرا باید کارگران ،عرضه و تقاضای کار برابر هستند( در فرض ما)از آنجا که 
برابر با کار عرضه  ،دار شرایط پیشنهادی کارفرما را بپذیرند؟ اگر تقاضای سرمایه

معنایش این نیست  ،شان کرده که استخدام توسط همان صد کارگری است ،شده
 -الاقل از نظر حقوقی–که کارفرما و کارگر در موقعیت برابر قراردارند؟ آیا اینها 

دستمزد »کاالیی بنام  ،یک طرف: آیند گراِن برابر بحساب نمی معامله ،در بازار
وضه معا( تعداد ساعات معین)خواهد با کاِر روزانه کارگر  دارد که می« روزانه
خواهد با دستمزد پیشنهادِی  کار بازوانش است که می ،کاالی طرف مقابل. کند

و عرضه کار ( صد کارگر)از آنجا که تقاضا  ،دار معاوضه کند؟ به گمان ما سرمایه
 .                              باید که طرفین در موقعیت برابر باشند ،مساوی هستند( صد کارگر)

دار را به بازار  چه چیزی سرمایه. این ادعاها حقیقت ندارندالبته هیچیک از 
طلبی فردی و   ارضای جاه ،افزایی  سرمایه ،آورد؟ ترغیب به ثروتمندشدن می

اما چه چیز کارگر را . فخرفروشی اجتماعی و برخورداری از همه لذایذ قابل تصور
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. ز و فردااش برای امرو کشاند؟ گرسنگی و ضرورت سیرکردن شکم به بازار می
دار و کارگر از منظر شرایط  سرمایه ،از اینرو علیرغم تساوِی حقوقِی صوری

.  ندارند در موقعیت برابر قرار ،اقتصادی که همان شرایط واقعی است
داند که اگر  او بخوبی می. آید گرسنگی به بازار نمی دار زیر تهدیدِ  سرمایه

گرسنه نخواهد ماند و تا مدتهای  ،نظرش را همین امروز پیدا نکند کارگران مورد
 -اش هست ای که او صاحب خوشبخت به پشتوانه سرمایه–طوالنی خواهد توانست 

هایی  اگر او در بازار با کارگرانی مواجه شود که درخواست. شکمش را سیر کند
اندوزی و ارتقای  شان مانع ثروت و برآورده کردن)فراتر از انتظارش دارند 

اگر نگوییم –ولی موقعیت اقتصادی کارگران را  ،شوند می اش  موقعیت اقتصادی
وی چه ( دار قرار می دهند بلکه در شرایط نزدیک به سرمایه -در مرتبه برابر

انگیزه او . خواهد کرد؟ او این خواسته ها را رد خواهد کرد و صبر خواهد نمود
قایسه با بلکه میل به ارتقای موقعیت فعلی است؛ که در م ،یک نیاز فوری نیست

کند و منتظر  کند؛ از اینرو او صبر می طلبی جلوه می راحت ،وضعیت کارگران
امنیت و  ،ماند؛ چرا که تجربه به او آموخته که مقاومِت کارگراِن فاقد سرمایه می
زیاد دوام نخواهد یافت و او  ،بار گرسنگی تحت فشار بیرحِم نیاز و زیرِ  ،انداز پس

رگر موردنظرش را پیدا کند؛ چرا که کارگران نهایتا خواهد توانست صد کا
این . بپذیرند ،نخواهند داشت تا شرایط وی را که متضمن منفعت است  ای چاره

 .پذیرد در برابر دیدگان همگان صورت می ،آگاهانه ،همان چیزی است که روزانه

 که)بخِش صنعت  ،گذارد ای که دائما بر بازار تاثیر می اگر در پیامد شرایط ویژه
نتواند منافع مورد نظرش را ( اش را بدوا در آن بکار انداخت دار سرمایه سرمایه

به این ترتیب . دهد اش را به جای دیگر انتقال می او سرمایه ،تامین کند
وابسته به صنعت خاصی نیست و این تمایل را  -بطور طبیعی–دار بورژوا  سرمایه

این اسمی )کند « گذاری سرمایه» ای که امکانش هست دارد تا آزادانه در هر شاخه
(. برداری بهره: دهیم بگوییم گزینند؛ اما ما ترجیج می است که اقتصاددانان برمی

  یا ورشکستگی  در خاتمه اجازه دهید فرض کنیم که پس از تجربه چند ناکامی
گذاری نکند؛  گیرد در هیچ شاخه صنعتی سرمایه دار تصمیم می سرمایه ،صنعتی

اگر بازهم . خواهد پرداخت( اوراق بهادار)رید سهام و سفته خب آنوقت به خ
یا آنطور که ما . آورد سود و منفعت ناکافی بود آنوقت به یک شغل رومی

البته با قیمت گرانتری از آنچه . فروشد برای مدتی کارش را می ،گوییم می
 .پرداخت خودش به کارگرانش می
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 گرِ  هرچند که از ظرفیت یک معامله ،آید دار برای معامله به بازار می سرمایهوقتی 
. یعنی کارگر است  اما بمراتب آزادتر از طرف معامله ،نیستبرخوردار مطلقا آزاد 

دهد تقابل بین تمایل به سودبری و بردگی است؛  آنچه که در بازار رخ می
از نظر حقوقی هر دو آنها برابر هستند اما از . دار با برده است رودررویی برده

ای صورت  دار است؛ حتی پیش از آنکه معامله سرمایه کارگر رعیِت  ،اقتصادینظر 
کارگر در . اش را برای مدتی معلوم بفروشد خودش و آزادی ،بگیرد و کارگر

وحشتناک گرسنگی هر روز بر سر او و  موقعیت رعیت قرار دارد چرا که تهدیدِ 
کند تا به هر  همین هم هست که او را مجبور می. کند اش سنگینی می خانواده

 . تن دهد ،صنعت و کارفرمایان است ،شرایطی که متضمن سود صاحبان سرمایه

دوبرابر افزوده  ،بر موقعیِت رعیت بودِن کارگر ،شود وقتی که قرارداد امضا می
وقتی کارگر از گرسنگی رنج  ،پیش از امضای قرارداد ،ت بهتربعبار. شود می
او به یک رعیت کامل  ،اما پس از امضای قرارداد ،بالقوه رعیت است فقط ،برد می

است؛ خدمات « کار»چرا؟ چون کاالیی که او می فروشد . گردد بدل می
اش و همه وجودش  روان ،نیروی مولده بدنش هست؛ فکرش ،اش است شخصی
از این . رامی فروشد« خودش»کارگر  ،او جداناشدنی هستند؛ به این معنیکه از 

کنترل ( از طریق ناظر)چه مستقیم و چه غیرمستقیم –کار بر او  صاحب ،زمان ببعد
کارفرما  ،در طول ساعات کار روزانه و تحت شرایط کنترل شده. خواهد داشت

متابعت از کارفرما  ای جز صاحب اعمال و تحرکات وی خواهد بود و کارگر چاره
او باید همان کاری را بکند و همانجایی برود که کارفرمایش . نخواهد داشت

 است؟« رعیت»آیا او چیزی غیر از یک . گوید می

 8«کاپیتال»اش  در اثر درخشان ،رهبر شهیر کمونیسم آلمانی ،کارل مارکس
یعنی بین  ،ارگرمابین کارفرما و ک ی آزادانه بدرستی  نشان داد که اگر قراردادِ 

معین و زماِن برای مدت  ،و فروشندگان کار( بصورت دستمزد)فروشندگاِن پول 
 نوعی بردگِی  ،را دربربگیرد [کارگر] عمرطول  تمام و دونشبسته محدودی 

شود  منعقد  ،معلومزماِن حتی وقتی هم که قرارداد برای مدت . خواهد بودواقعی 
در قرارداد قید ( هر زمان که اراده کند)و حق کارگر برای فسخ استخدامش 

! بله. داوطلبانه و انتقالی است رعیتِی -ارباب سیستِم  نوعی ازاین  زگردد؛ با
. مقدورات اقتصادی حقوقی؛ ولی پوچ از منظرِ  انتقالی و داوطلبانه؛ آنهم از منظرِ 
کارفرمایش را ترک کند ولی آیا امکانش را هم  کارگر همیشه این حق را دارد که

که در  ،آزاد است آیا مقصودش دستیابی به یک هستِی  ،دارد؟ اگر هم چنین کند
او تنها به این دلیل دست به . اش نیست؟ نه ارباب ،آن کسی  بغیر از خودش
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انگیزه او باز همان . زند تا خودش را به کارفرمای دیگری بفروشد اینکار می
ترمجبورش کرد تا خودش را به کارفرمای نخست  ای است که پیش یگرسنگ
حقوقدانان و  ،که توسط اقتصاددانان« آزادی کارگر»از اینرو . بفروشد

تئوریک است؛  تنها یک آزادِی  ،شود جمهوریخواهان بورژوا وسیعا تجلیل می
است؛ یک دروغ « آزادی تخیلی»بدون هرگونه امکان تحقق؛ و نتیجتا فقط یک 

تکرار مداوم و ناامیدوارانه  ،کارگر حقیقِت ساده این است که همه زندگِی ! حضم
اقتصادی؛ که گاها  حقوقی و جابرانه از منظرِ  داوطلبانه از منظرِ : ی است«رعیت»

 ،شود؛ بعبارت بهتر های کوتاه از آزادی توام با گرسنگی همراه می پرده با میان
 .است« بردگی واقعی»این یک 

گذشته از شرایط . کند روزانه خود را به اشکال مختلف متجلی می ،این بردگی
منفعل و  ،که کارگر را به رعیت زیردست-قرارداِد کار   ی ناهنجار و سرکوبگرانه

خوب روشن است   -کند نسبتا مطلق بدل می اختیارِ  مطیع؛ و کارفرما را به صاحب
ا غریزه ب شبصاح، که در یک سوتوان یافت  را نمیکه هیچ شرکت صنعتی 
داشته ن برای کسب سود و قدرت مطلقه قرار ،ناپذیر دوگانه یک اشتهای سیری

 نخواهد تاکه  ،ناشی از وابستگِی اقتصادِی کارگر سودِ  ،باشد و در سوی دیگر
کارفرما خواهان  ،بنابراین. دنجابگنای را بنفع کارفرما در قرارداد  امتیازات تازه

شود که بواقع بیشتر و فراتر از مفاد قیدشده در  تر شدن ساعات کار می طوالنی
های  کشد و جریمه های مختلف پایین می بهانه هبعد دستمزد را ب. قرارداد است

گستاخانه و تحقیرآمیز  ، خشن ،کند و برخوردش با کارگران دلبخواه مقرر می
 .شود می

البته . کارگران استعفا خواهند داد ،یک چنین شرایطیشاید گفته شود که در 
بخشی از دستمزدش را  ،آنهم وقتی که کارگر! تر از انجامش است اش ساده گفتن

اش مریض هستند و یا دستمزِد  یا هنگامی که زن و بچه  ،کرده پیشاپیش دریافت 
کمتر  ،شاید هم سایر کارفرمایان. پایین است ،خاص کارش در این شاخه صنعتِی 

 ،اش فعلی ،شاید هم پس از استعفا از کار. دستمزد بپردازند ،خودش از کارفرماِی 
مرگ از  ،معنای بیکاری برای کارگر و خانواده اش. نتواند کار دیگری پیدا کند

شان شبیه  بعّلوه درک مشابهی مابین کارفریان وجود دارد؛ همه. گرسنگی است
 .ناعادل و خشن هستند ،ارگرهمه تقریبا به یک اندازه آز. هم هستند

آیا اینها ُبهتان و افترا هستند؟ نه این در طبیعت اشیا است؛ جزئی از ضرورِت 
 .               در روابِط مابین کارفرما و کارگر است ،منطقِی موجود
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1

 فایل صوتیو  متن انگیسیلینک دسترسی به  

2
 The Knouto-Germanic Empire and the Social Revolution 

3
 Buenos Aires 1926, vol. III, pp. 181-196 

4
بواقع پراپرتی اسم . شود ترجمه می" دارایی" Property ٬در فرهنگ لغت غیرتخصصی 

 ٬تواند مالکش باشد؛ مثل مال٬ ِملک٬ ثروت٬ قابلمه عامی است برای هر آنچیزی که فرد می

ِملک است؛ آنهم  ٬منظور از پروپرتی ٬اما در بحث اقتصادی .مسواک حتی قد٬ وزن و امثالهم

تا قبل  ٬به همین خاطر بود که در انگلستان. شود ل آن سودی عاید صاحبش میکه از قِب  ِملکی 

در ترجمه . تنها مردانی واجد حق رأی بودند که حد معینی پراپرتی یا ِملک داشتند ٠٢٩١از 

استفاده شده است که این هم ( بجای پروپرتی)از معادل مالکیت  ٬متون مارکسیستی به فارسی

 ٬باالخره همان فقیرترین مردان فاقد حق رای ٬چون در همان انگلستان. نیستچندان مناسب 

حق تملک )بعالوه موضوع بر سر مالکیت یا ! اما فاقد ِملک بودند ٬چیزهایی بودند" مالک"

بعنوان معادل پروپرتی مثال " مالکیت"استفاده از . بلکه بر سر ِملک است ٬نیست( یک چیز

کنند که مثال معنای مخالفت کمونیستها با مالکیت خصوصی این  می تواند این شبه را ایجاد

با همین توضیح کوتاه خاطرنشان ! است که کسی حق ندارد مسواک خصوصی هم داشته باشد

با اینهمه  .استفاده شود" صاحب ِملک"و " ملک"ِشود که در این متن ترجیح داده شده از  می

را مالکیت بخواند٬ استفاده از « پراپرتی»ده تا ای که عادت کر متوجه شدیم که برای خواننده

به این خاطر گاهی که الزم بوده داخل کروشه مالکیت را . کند سردرگمی ایجاد می« ِملک»

 .ایم تا این مشکل رفع شود هم قرار داده

5
 Reflexions sur la formation et la distribution des richesses 

6
 politiqueCours complet d' economie  

7
 la Histoire de laمن این نقل قول را از  ٬آثار اشاره شده در دسترس نیستند 

Revolution de 1848, by Louis Blanc ما کامال »: نویسد بالنک در  ادامه می. آوردم

که براساس همه آموزه های اقتصاد  ٬انکه تردید داشته باشیم بی ٬ایم و بخوبی واقفیم مطلع شده

چیزی غیر از قانون عرضه و تقاضا نیست؛ اگرچه  ٬مبنای تنظیم دستمزد ٬شینسیاسی پی

یعنی آن حدی  ٬شود که دستمزد کارگر تا سطح ضروریات معیشتی کارگر نتیجه اش این می

منظور و  اجازه بدهید که مجددا کلمات بی ٬بسیار خوب. یابد کاهش می ٬که از گرسنگی نمیرد

برای کسانی که چیزی : تب این را تکرار نکنیم که گفته بودرهبر این مک ٬صریح آدام اسمیت

     باکونین« .بخش است همین کمی تسلی ٬برای زنده ماندن بجز کارشان ندارند

8
این کتاب باید . Erster Bandانتشارات  ٬نوشته کارل مارکس ٬نقد اقتصاد سیاسی ٬کاپیتال 

 ٬تحلیلی چنین عمیق -دانم من میتا آنجا که –به فرانسه ترجمه شود چونکه هیچ کتابی 

بدون ترحم از سرمایه بورژوایی  -و اگر بتوانم حق کلمه را ادا کنم–علمی و قاطع  ٬درخشان

. ارائه نکرده است ٬کند ای که سرمایه از کاِر پرولتاریا می و استثمار سیستماتیک و بیرحمانه

که براساس مطالعه عمیق  گیری آنست گرایش پوزیتیویستی در سمت... تنها نقیصه این اثر

تنها ایراد این کتاب . پذیرد آثار اقتصادی بنا شده که منطقی بجز منطِق واقعیات علمی را نمی

که ... ای زیاده از حد متافیزیکی و انتزاعی نوشته شده  بگونه ٬این است که بخشا و تنها بخشا

نی همانانی که بواقع باید یع)این سبب شده تا توضیح آن مشکل گردد و برای اکثریت کارگران 

https://www.marxists.org/reference/archive/bakunin/works/various/capsys.htm
https://www.youtube.com/watch?v=GDI0WP-f70g&t=167s
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. را نخواهند خواند« کاپیتال»بورژواها هرگز . تقریبا غیرقابل دسترس جلوه کند( آنرا بخوانند

اش  اگر هم بفهمند هرگز چیزی در باره. نخواهند خواست تا آنرا بفهمند ٬اگر هم بخوانند

دالل علمی و بیان شان نیست؛ آنهم با است چیزی غیر از حکم مرگ ٬این اثر. نخواهند گفت

 (              باکونین. )بورژوا  بلکه علیه طبقه ٬انکارناشدنی؛ البته نه بر علیه افراد بورژوا



 

 

 2«و آنارشی 1استاتیسم»خالصه کتاب باکونین تحت نام 
 

 کارل مارکس

 نازنین و یامین: ترجمه

 

 

مارکس در یک دفترچه یادداشت به زبان روسی، گزیده ۴۷۸۱در اواخر سال 
را رونویسی کرد و « استاتیسم و آنارشی»هایی از کتاب اخیر باکونین تحت عنوان 

متن حاضر عینا از روی  همان یادداشتها تنظیم . نظراتش را در حاشیه آن نوشت
فلسفه سیاسی »گردیده که  اولین بار از آلمانی به انگلیسی ترجمه شد و در کتاب 

 .    پی ماکسیموف بچاپ رسید. اثر جی« باکونین

مارکس این مطلب را برای انتشار آماده نکرده بود، : یک توضیح بر ترجمه فارسی
اینها یادداشتها و کنایاتی بودند که مارکس بر حاشیه کتاب باکونین نوشت که 

از اینرو بسیاری از جمالت چندان برای . بعدا عینا بصورت مقاله چاپ شد
حاتی که در زیرنویس آمده، نقاط لذا سعی شده با توضی. خواننده مفهوم نیستند

 . مبهم روشنتر شوند

 

مان را با نظریه السال و مارکس ابراز کردیم؛ طرحی که به ما قبال چندین بار مخالفت جّدی»
کند که اگر نه بعنواِن هدِف نهایی، بلکه الاقل بعنواِن هدِف بزرِگ بعدی، کارگران توصیه می

ایست که برپا دارند؛ دولتی که به قول خودشان، همان پرولتاریای سازمانیافته 3دولِت مردمی
پرسش اینجاست که وقتی پرولتاریا به طبقه حاکم بدل می. ه استبه طبقه حاکم بدل شد

کند؟ پس در آنجا پرولتاریای دیگری باید وجود داشته باشد تا شود، بر چه کسانی حکومت می
 «.این دولت نوپا درآیدتحِت این سلطه جدید و 
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دار وجود دارد و معنایش این است که تا وقتی سایِر طبقات، بویژه طبقه سرمایه
هنوز  ،زیرا پس از تصرف قدرِت حکومتی)پرولتاریا علیه آنها در مبارزه است 

پرولتاریا باید از ( انددشمناِن پرولتاریا و نیز سازماِن پیشین جامعه از بین نرفته
 ،در این دوره. و نتیجتا ابزاِر حکومتی استفاده کند( means forcible)ابزار زور 

ای که سرمنشاء مبارزه پرولتاریا هنوز خودش یک طبقه است و شرایط اقتصادی
اند؛ بنابراین یا باید با  هنوز از بین نرفته ،طبقاتی و موجودیت طبقات هستند

یابی با روند تحول. گردند توسل به زور از سر راه برداشته شوند یا آنکه متحول
 .شودزور تسریع می

و توده های وسیِع دهقانان که  (krestyanskaya chern)مثال رعایای عادی روسیه »
شان،  تحت ها نیستند، بخاطر پایین بودن سطح فرهنگیظاهرا مورد عالقه مارکسیست

 « .گیرندحاکمیِت پرولتاریای صنعتِی شهری قرارمی

در آنجا  ،وجود داردهای مالکیِن خصوصی بصورت توده ،دهقان یعنی در آنجا که
مثل همه کشورهای )یابیش از اکثریت قابل توجه برخوردار است  که او حتی کم
در آنجا که دهقانی از بین نرفته و با کارگر مزدبگیِر کشاورزی  ،(اروپای غربی

قان سر راه هر یا ده: وضع از این قرار است ،(همانند انگلستان)جایگزین نشده 
همانند کاری که قبال در -بندد کند و راهش را میتراشی میانقالب پرولتری مانع

جزو پرولتاریا  ،چرا که دهقاِن صاحب زمین)یا اینکه پرولتاریا  -فرانسه کرد
خودش را جزو پرولتاریا  ،نیست و حتی اگر هم شرایطش پرولتری باشد

باید دست به اقداماتی بزند که دهقان  ،دکه حکومت را دراختیار دار( داند نمی
این . و به این ترتیب با انقالب همراه شود ،فورا خود را در وضعیت بهتری بیابد

باید الاقل بتوانند امکاِن انتقال از مالکیت شخصِی زمین به مالکیت  ،اقدامات
 از سِر دالیِل  ،در این صورت است که دهقان. را تسهیل کنند [اشتراکی] کتیولِ ک  

این اقدامات نباید . به سودش هست ،رسد که شرایط اقتصادی به این نتیجه می
بر سر دهقانان  ،بر زمین مثل خواسِت الغای حق ارث یا الغای حِق مالکیتش

شود که کشاورِز حالت دوم تنها در جایی امکانپذیر می  4.دنکوبیده شو
کند؛ یا آنجا که کشاورِز  میَترِک زمینش مستاجِر دهقان را مجبور به  ،دار سرمایه
درست مثل کارگر شهری که  ،همانند پرولتاریا یک کارگر مزدی است ،واقعی

رده . منافع یکسان با پرولتاریا دارد ،بطور فوری و مستقیم در اینجا هنوز نباید خ 
 ،آنهم از طریق باالبردن سهِم دهقان از مصادره امالک بزرگتر ،مالکی تقویت شود

 .                         آنطوریکه در کارزار انقالبی باکونین آمده است
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گردد، به دلیل مشابه یا اگر از منظر ملی به این پرسش بنگریم، تا آنجا که به آلمانیها برمی»
واِر پرولتاریای پیروزمنِد آلمان توانیم اینطور تصور کنیم که اسالوها همانقدر زیرسلطه برده می

 «     .خودی است رفت که امروز پرولتاریای آلمان زیر سلطه بورژوازیخواهند 

به شرایِط تاریخِی خاص و  ،یک انقالِب اجتماعِی رادیکال! بالهِت بچه دبستانی
ن انقالِب اجتماعی همای هاشرطمعینی از تکامِل اقتصادی وابسته است که پیش

 ،که همراه با تولید کاپیتالیستیشود  انقالب در جایی امکانپذیر می ،بعالوه. هستند
پرولتاریای صنعتی قادر شده باشد تا الاقل یک جایگاه حائز اهمیتی در میان 

باید قادر  ،پرولتاریا اگر هم شانسی برای پیروزی انقالب پیدا کند. مردم پیدا کند
 mutatis)باشد تا سریعا همانقدر به نفع دهقانان عمل کند که بورژوازی فرانسه 

dismutan )برای دهقانان فرانسه کرد ،در جریان انقالب ،در زماِن خودش .
  5.شود کشاورز منجر می Eبه انقیاِد کار ،که حاکمیت ِ کار! ای عجب عقیده عالی

او از انقالب اجتماعی جز . زننداما اینجا افکار درونی آقای باکونین بیرون می
اقتصادِی انقالب برای او شرایط . فهمدمطلقا چیزی نمی ،اشعبارات سیاسی
اعم از تکامل یافته یا  ،از آنجا که همه اشکال اقتصادِی تاکنونی. وجود ندارند

( دهقان و غیره ،چه در فرم کارگِر مزدی)اند مبتنی بر بردگِی کارگر بوده ،نایافته
به  ،در همه اشکال اقتصادی ،باکونین به این باور رسیده که یک انقالِب رادیکال

مبتنی بر  ،او خواهان یک انقالب اجتماعِی اروپایی. گیردصورت مییکسان 
های اقتصادی تولیِد کاپیتالیستی است که در سطح مردم کشاورز و دامدار  پایه

این امیاِل باکونین و نه ... روسیه یا اسالو صورت بگیرد و از آن هم فراتر نرود
 .                     نهند را بنا میاش  اجتماعی شرایط اقتصادی هستند که شالوده انقالِب 

سلطه بدون بردگِی . ناپذیر است وقتی دولت هست، پس سلطه و در نتیجه بردگی اجتناب»
معنای این حرف . به همین دلیل ما دشمِن دولت هستیم. آشکار یا پنهان غیرقابل تصور است

 «چیست که پرولتاریا  باید به شکل طبقه حاکم سازمان یابد؟

 ،این است که پرولتاریا بجای مبارزه محلی علیه طبقه ممتاِز اقتصادی معنایش
رسیده که قادر است تا در این مبارزه هماکنون به آن درجه از توان و سازماندهی 

تواند از با اینحال پرولتاریا تنها می. اعماِل فشار استفاده کند از وسایل عمومِی 
بگیر و بمثابه مزد-موقعیت خودش  گیرد که بهبای بهره  چنین ابزار اقتصادی

حکومِت خودش  ،وقتی هم که به توفیق نهایی رسید. پایان دهد -نتیجتا یک طبقه
 . اند از بین رفتهاش  چونکه کاراکتِر طبقاتی ،گیردنیز پایان می( پرولتاریا)

 «آیا این امکانپذیر است که ُکل طبقه پرولتاریا در راس حکومت قراربگیرد؟ »
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در یک اتحادیه کارگری همه کارگران عضِو کمیته اجرایی هستند؟ آیا همه  آیا مثال
آیا در  6کار در کارخانه و وظایف مربوط به آنان تعطیل خواهد شد؟ تقسیِم 

خواهند " راس تشکیالت"در " از پایین تا باال"همه  ،تشکیالت موردنظر باکونین
آیا همه اعضای . ماندباقی نخواهد " پایین" نشست؟ درآن صورت حتما کسی در

به عهده بگیرند؟ را شان  مدیریِت منافِع منطقه ،یک کمون میتوانند بطور همزمان
  7.در آنصورت تفاوتی بین کمون و منطقه وجود نخواهد داشت

 «توانند عضو حکومت شوند؟می( مثال چهل میلیون کارگر آلمان)آیا این میلیونها کارگر »

 8.شودحکومتی در کمون آغاز می-خود چونکه همه چیز با! بله دقیقا

 «  .در آنصورت همه مردم حکومت خواهند کرد و کسی تحت حاکمیت نخواهد بود»

چون او . از چنین اصلی متابعت نخواهد کرد ،اگر یک نفر حاکم برخودش باشد
 9.نهایتا خودش هست و نه کس دیگر

اگر قرار است که در آنجا دولتی ولی . بنابراین دیگر در آنجا حکومت یا دولتی نخواهد بود»
 «.دیگرانی برده باشند وجود داشته باشد، پس باید کسانی حاکم و

یعنی فقط زمانی که حکومِت طبقاتی از بین رفته باشد و دولت به مفهوم  سیاسِی 
 . وجود نداشته باشد ،امروزی

حکومِت مردم آنچه که آنها از . شوددر نظریه مارکسیستی، این تناقض بسادگی حل می»
مردم ( یا منتخب)فهمند، حکومت بر مردم توسط  تعداد  اندکی از رهبران برگزیده  می

 10«.است

رم  ،انتخابات. اینها چرندیاِت دموکراتیک و اراجیِف سیاسی هستند! االغ یک ف 
ماهیت . روسیه وجود دارد 11هایها و آرِتلسیاسِی است که در کوچکترین کمون

و به موقعیت اقتصادِی   انتخابات به اسم آن وابسته نیست؛ بلکه به مبانی اقتصادی
جنبه  [کارکردها]بمحض اینکه این فونکسیونها . رای دهندگان بستگی دارد

فونکسیوِن حکومت وجود  -۴آنموقع دیگر  ،سیاسی خود را از دست بدهند
 ،عمومی به مسائل اداری بدل خواهند شد توزیع وظایِف  -۲نخواهد داشت 

انتخابات هیچیک از خصایِل  -۳بنحویکه به کسی نقش غالب داده نخواهد شد 
 .اش را نخواهد داشتسیاسی فعلی

 «حق رای عمومی برای همه مردم( یعنی... )»

  12.یک توهم است ،آنهم به مفهوم امروزی ،چیزی به عنوان همه مردم
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و نیز مکتِب ها مردم و دولتمردان، یعنی همان کالِم آخرمارکسیستانتخاِب نمایندگاِن »
یک دروغ است که در پس آن، استبداِد اقلیِت حاکم پنهان است؛ و این فقط آنجا  دموکراتیک

 «         .گرددباصطالح اراده مردم ظاهر می شود که بعنواِن خطرناکتر می

وند و راه برای همکارِی امیاِل فردی از بین میر ،کتیولِ همراه با استقرار مالکیت ک  
  .  شودواقعِی جمعی هموار می

اما بقول . هدایِت اکثریِت مردم، به دست یک اقلیِت ممتاز: نتیجه این خواهد شد»
 « ... هاها، این اقلیتمارکسیست

 کجا؟

چون به ! ران سابقکارگ( باید گفت)البته؛ با اجازه شما . متشکل از کارگران خواهند بود... »
 «   .محض انتخاب شدن بعنوان نماینده یا حکمراِن مردم، دیگر کارگر نیستند

بعنوان نماینده شورای شهر  ،داِر امروزمثل این است که بگوییم اگر کارخانه
 . دار نخواهد بوددیگر سرمایه ،انتخاب شود

اینان . فخرفروشانه خواهند داشتآنوقت از فراز دولت، به کل دنیای کارگراِن معمولی، نگاِه »
شان را نمایندگی حاکمیت دیگر مردم را نمایندگی نخواهند کرد؛ بلکه خودشان و ادعاِی 

کند، هیچ چیز در باره طبیعت انسان نمیکسی که در قبول این نکته تردید . خواهند نمود
 «.داند

در یک کارخانه  ،اگر آقای باکونین فقط مختصر چیزی راجع به جایگاه یک مدیر
او باید . ریختهمه رویاهایش راجع به سلطه فرومی ،دانستتعاونِی کارگران می

البته اگر حاضر باشد به )پرسید که بر بنیانهای این دولِت کارگران از خودش می
 تواند شکل بگیرد؟       رمی از کارکرِد اداری میچه ف  ( این نام بخواندش

هاِی معتقد و نتیجتا تحصیلکرده خواهند سوسیالیستگان غالبا اما انتخاب شده»
 « ...واژه سوسیالیسِم تحصیلکرده. بود

 .هرگز ازاین واژه استفاده نشده

 «...سوسیالیسم علمی» 
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ای استفاده شد که هدفش تخیلی تنها در تقابل با سوسیالیسِم علمی  سوسیالیسِم 
اش را  بایست علم میکشاندن مردم به توهماِت جدید بود؛ آنهم زمانی که 

کرد که توسط خوِد مردم ساخته شده  ای میمعطوف به دانِش جنبِش اجتماعی
 . شودبه متن من در نقِد پرودون مراجعه . بود

شود، نشانگر ها مکررا یافت میهای السال و مارکسیستهمین نکته که در آثار و سخنرانی»
های مردم ی توده هدایِت بسیار مستبدانهآنست که این باصطالح دولِت مردم، چیزی جز 

مردم اهل . و یا احتماال تحصیلکرده نیست توسط تعداد اندک شماری از اشراف نوپا، اصیل
قرار نخواهند ( تحصیلکردگان)علم نیستند؛ معنایش این است که مورد حمایت حکومت 

 !آزادی جالبی عجب .حکومت کامال به سکوت کشانده خواهند شد  مردم در اصطبِل . گرفت

کردگان، از فهمند و این را می دانند که حکومت تحصیلها این تناقض را میمارکسیست
های جهان است؛ که علیرغم همه انگیزترین و تحقیرآمیزترین حکومتترین، نفرتستمگرانه

 با اینهمه، آنها خود را با این فکر تسال. یک دیکتاتوری واقعی است ،اششکال دموکراتیکا  
 «  .دهند که این دیکتاتوری موقتی و انتقالی خواهد بودمی

که  ،اجتماعِی دنیای کهن بر آن اقشارِ  ،حاکمیِت طبقاتِی کارگران! نه آقای عزیز
اند، فقط تا زمانی ادامه خواهد داشت که مبانی  شان جنگیده کارگران علیه

 .اقتصادِی وجوِد طبقات از بین نرفته باشد

شان، آموزش دادن و کنند که تنها دلواپسی و هدفادعا می!( بارنشین سیاستمداران)آنها »
ارتقای وضعیت اقتصادی و سیاسی مردم تا به آن سطحی است که تمامیت حکومت بی

گرایانهاش را از دست بدهد؛ از جمله کاراکتر سلطهمصرف شود و دولت کلیِت کاراکتر سیاسی
شان را آزادانه  ی که مردم منافِع اقتصادیاش را؛ و بخودی خود به کمونها و سازمان

شان واقعا مردمی خواهد بود، پس چرا اگر دولت!  یک تناقض آشکار. کنند، بدل شود تنظیم 
انهدامش نکنند و اگر انهدام آن برای آزادی واقعِی مردم ضروری است، چطور جرأت می 

  13«کنند آن را مردمی بنامند؟

معنی و برخالف نشریه فولکشتاِت لیبکنخت که بیهای خوانیصرفنظر از نغمه
از آنجا که پرولتاریا : تاکیداِت مانیفسِت کمونیست و غیره است، منظور این است

در چارچوب همان جامعه  ،اش برای برانداختِن جامعه کهندر دوران مبارزه
ای که کم یا بیش به همان جامعه بنابراین در اشکال سیاسی  ،کند کهن عمل می

هنوز ساختار نهایی  ،در این دوره از مبارزه. حرکت خواهد نمود ،کهن تعلق دارند
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گیرد که  اش بکار می است و نتیجتا ابزارهایی را پرولتاریا برای رهایی ظاهر نشده
گیرد که بهتر  باکونین از اینجا نتیجه می. شدپس از آزادی کنار گذاشته خواهند 

  .فقط منتظر روز قیامت ماند و... است تا اصال هیچ کاری نکرد 

 

 

                                                           
1
. استفاده شده که چندان مورد پسند ما نیست' ییگرادولت 'عموما از  Statismدر ترجمه   

 کاپیتالیسمشود  استفده کرد؛ مثال نمی  'ییگرا'از ترجمه ' ایسم'پسوند به جای شود  همه جا نمی

اصالت است و نه  ٬'ایسم'در اکثر موارد منظور از پسوند . ترجمه کرد گرایی سرمایه را

پیانیست یک  ٬به همین ترتیب. سوسیالیسم و غیره ٬مفمینیس ٬گرایش؛ مثل اگزیستانسیالیسم

 .ستهکارش بلکه پیانو بخشی از هویت و اصالت و . دارد' گرایش'به پیانو کسی نیست که 

که از همان لغت التین و دهیم  ترجیح میفارسی درست های نا بنابراین بجای ابداع معادل

شود  را آنارشی نوشت حتما می Anarchyشود  اگر می. استفاده کنیمالمللی  اصطالح بین

Statism   نوشت« استاتیسم»را هم ! 

2
 Apr  Written:Marx: Conspectus of Bakunin’s Statism and Anarchy,  

, 1926Letopisi marksizma in ublished:P -Jan 1875   -1874  

 لینک دسترسی 
3

-توسط رهبران حزب سوسیالاولین بار people's State « دولت مردمی»اصطالح  

منظورتان »: مارکس این اصطالح را به تمسخر گرفت و نوشت. دموکرات آلمان مطرح شد

 . «از دولت مردم چیست؟ دولت ابزار سرکوب طبقه کارگر است و نه چیز دیگر
س شدیدا با آن مخالفت کیکی از شعارهای مورد عالقه باکونین بود که مارالغای حق ارث  4

نمی  ٬خواست الغای حق ارث»: نوشت ۰۷۸۱ای به مورخ  برای مثال در نامه. ورزید می

تواند یک اقدام جدی باشد؛ اما یک تهدید احمقانه است که همه دهقانان و همه طبقات میانی 

آوریل  ۰۱مورخ  ٬به نقل از نامه مارکس به الفارگ « .ُخرد را بدور ارتجاع جمع خواهد کرد

بعالوه . لینک دسترسی 490ص  ٬جلد چهل و سوم ٬به نقل ار مجموعه آثار انگلیسی ٬ ۰۷۸۱

 Karl Marx’s Theory of 410 ,409ص  ٬جلد دوم ٬در زیرنویس کتاب هال دراپر

Revolution, Vol. 2, 
5

 زیرسلطه بردهرا  ی دهقاناسالوها ٬بقدرت برسدآلمان  که اگر پرولتاریای گوید باکونین می 

که حاکمیت ! ای کوید عجب عقیده عالی مارکس هم به طعنه می. اش خواهد برد دیکتاتوریواِر 

 . همراه شود ٬کند کارگر باید با به انقیاد کشیدن کشاورز یا کارگری که روی زمین کار می
6

اگر در یک کارخانه اتحادیه تشکیل شود همه کارگران در هیئت پرسد که   به طعنه می 

    اجرایی خواهند نشست و همه کارهای کارخانه خواهد خوابید؟
7

یا )منطقه جغرافیایی  ٬منظور از کمون سازمان اداری شهرداری است و منظور از قلمرو 

اری شهرداری پرسد اگر همه اعضای شهر بخواهند عضو اد مارکس به طعنه می. است( شهر

   .توجود خواهد داششهرداری کادر اداری شهر و اعضای آنوقت چه تفاوتی بین  ٬شوند
8

-که خودچون چهل میلیون آلمانی در حکومت باشند  ودمنظور مارکس این است که میش 

در واقع به باکونین . حکومتی این است که همه در حکومت هستند-معنای خود .استحکومتی 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1874/04/bakunin-notes.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1874/04/bakunin-notes.htm
http://www.koorosh-modaresi.com/MarxEngels/V43.pdf
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همه بصورت جمعی . میِت همگان تضادی با اتوریته نهادی به نام کمون نداردگوید که حاک می

 .حاکم هستند؛ و کسی بصورت فردی حاکم نیست
9

اگر هر :  گوید  مارکس به باکونین که مخالف هرگونه اتوریته و حاکمیت است به طعنه می 

تحت  چون کس دیگری راشود  کسی بر خودش حاکم باشد پس اصل حاکمیت بی معنا می

 .   خواهد داشتحاکمیت ن
10

 ٬«فهمند آنچه که آنها از حکومت مردم می»آنجا که باکونین می گوید  ٬در متن انگلیسی 

موجب سردرگمی خواننده   اما از آنجا که این وقفه« یعنی باکونین»مارکس به طعنه نوشته 

 . کرد آنرا حذف کردیم چون ایرادی در مضمون مطلب ایجاد نمی ٬شد می
11

 Artel ها مردم در این نوع تعاونی. که پیش از انقالب اکتبر وجود داشتنوعی تعاونی

 .کردندبصورت جمعی کار و زندگی می
12

ای که کارگران قدرت  یعنی دوره ٬مارکس با اشاره به این دوره که موضوع بحث است 

عمال بخشى چرا که  ٬توهم است گوید که حق رای عمومی  می ٬اند سیاسی را در دست گرفته

ای از طریق مبارزه طبقاتی به پیروزی رسیده  و طبقهدم علیه بخش دیگر انقالب کرده از مر

حال دیگر قرار نیست از طبقه از قدرت ساقط شده رای بگیرد که آیا حق دارد قدرت . است

 !  سیاسی را در دست نگه دارد یا نه
مکرر مارکس مارکیستها را  باکونین اساسا معتقد به دولت نیست و علیرغم توضیحات 13

حاال باکونین دارد می پرسد که اگر قرار . محکوم می کند که انها طرفدار دولت مردمی هستند

است همه وظایف دولت توسط مردم انجام شوند و به قول مارکسیستها دولت مردمی تشکیل 

دولت )ن اگر هم دولت خودتا. کنید را ملغی نمی( پرولتاریا)شود پس چرا دولت کارگری 

را می خواهید داشته باشید پس معنی اش این است که حاگمیت در دست مردم ( پرولتاریا

 پس با چه جراتی آن را دولت مردمی می نامید. نیست



 

 

 1در باره اتوریته
 

 فردریک انگلس

 نازنین و یامین: ترجمه

 

اصول »ها اخیرا جنگ صلیبی منظمی را علیه آنچه که  ای از سوسیالیست عده
کافی است به آنان گفته شود که این یا آن . اند نامند، براه انداخته می« اتوریته
این شیوه از . تا محکومش کنند است( Authoritarian)ی بر اتوریته مبتناقدام، 
سازی به حّدی پوچ است که الزم آمد تا آنرا کمی بیشتر مورد بررسی قرار  ساده
 . دهیم

تحمیِل : شود، معنایش این است اتوریته در مفهومی که در اینجا بکارگرفته می
سلطگی مفروض  از طرف دیگر در اتوریته، تحِت . خواست دیگری بر خواسِت ما

بد ( سلطگی تحمیِل اراده و تحت)ل حاضر، از آنجایی که این دو کلمه در حا. است
سلطه ناپسند  کنند برای طرِف تحِت  ای را که نمایندگی می رسند و رابطه بنظر می

( اتوریته)است، این سئوال طرح شده که آیا راهی هست که بتوان از شّر آن 
تم اجتماعی دیگری شود سیس خالص شد؟ یا  در شرایِط جامعه حاضـر، آیا نمی

ساخت که در آن عرصه بر اتوریته تنگ گردد و نتیجتا مجبور به محو شدن 
 شود؟

ای که مبانی جامعه بورژوایی  در بررسی شرایط اقتصادی، صنعتی و کشاورزی
یابیم که گرایش رو به رشدی برای جایگزین  دهند، درمی کنونی را تشکیل می

های  صنعِت مدرن، با کارخانه. ود داردکردن کار مجزا با کار مرکب افراد وج
ای که با نیروی   های پیچیده هایش، و صدها کارگر ناظر بر ماشین بزرگ و ماشین

 .کنند، جایگزین کارگاههای کوچک و تولیدکنندگان منفرد شده است بخار کارمی

اند، درست  آهن جایگزین شده ها، با قطارهای راه هاِی جاده ها و ارابه کالسکه
حتی کشاورزی هم . های بخار طوریکه قایق  بادی و ماهیگیری، با کشتیهمان
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آمده که با سهولت ولی با  ای زیرسلطه ماشین و نیروی بخار در بطور فزاینده
داران کوچک با  ناپذیر، در حال جایگزین کردن ِملک ای خستگی اراده

بزرگی  های های بزرگی هستند که به کمک کارگران مزدبگیر، بخش کاپیتالیست
 . برده اند از زمینها را به زیِرکشت 

وابسته، جایگزین کاِر  در همه جا، کاِر مرکب، با پیچیدگِی فرآیندهاِی بهم 
اما کسی که از . گرفت افراد صورت می توسِط  [تر پیش] شود که ای می غیروابسته

حال در چنین شرایطی، . گوید زند، دارد از سازمان سخن می کاِر مرکب حرف می
فرض کنید که یک انقالب  آیا امکانش هست که سازماِن بدون اتوریته داشت؟

اش  چه کسی اتوریته حال ،باشدداران را از قدرت ساقط کرده  اجتماعی، سرمایه
نظرات  ؟ فرض کنید که با همه نقطهنمودرا بر تولید و توزیِع ثروت ِاعمال خواهد 

 [اشتراکی]کتیو لِ کار به مالکیت ک  موافقید و زمین و ابزاِر مبتنی بر اتوریته 
از بین ند، آیا در این جا، اتوریته باش  کنند، درآمده کارگرانی که از آنان استفاده می

رم داده؟ خب بگذارید ببینیمرفته   .یا آنکه تنها تغییر ف 

پنبه باید از تقریبا شش مرحله . ریسی را فرض کنید برای مثال، یک کارخانه نخ
 یها این عملیات عموما در اتاق. ته بگذرد تا به شکل نخ درآیدعملیات بهم پیوس

کنند، نیاز هست به  ها کار بعالوه برای اینکه ماشین. گیرند مختلف صورت می
جاری و  هایی برای تعمیراِت  برای نظارت بر ماشین بخار، مکانیک ،یک مهندس

مل کنند، و کارگران زیاِد دیگری که محصوالت را از یک اتاق به اتاق دیگر ح
اند تا راس ساعت معینی  همه این کارگران، از مرد و زن و بچه، موظف. غیره

شود که  کارشان را شروع و خاتمه دهند که توسط اتوریته نیروِی بخار تعیین می
کارگران باید، از اینرو، اول از . هیچ اهمیتی برای خودمختاری فردی قایل نیست

تعیین شدند، باید   مند، و وقتی که این ساعاتهمه ساعاِت کار را بشناسند و بفه
ای در  پس از آن، مسایل ویژه. اش کنند شان، بدون هیج استثنایی، رعایت همگی

هر اتاق و در هر لحظه، در خصوِص نحوه تولید و توزیع ماتریال و غیره مطرح 
ده و گماشته ش ،هر شاخه از کار ای که در راِس  شوند که باید با تصمیِم نماینده می

هر ( اراده)فصل شوند؛ و خواست  و حل ،یا در صورت امکان، توسط آرای اکثریت
باشد، که معنایش این خواهد بود که  [تصمیم]فرد، همیشه مجبور است تا تابع آن 

های  های اتوماتیِک کارخانه ماشین. اند حل شدهمبتنی بر اتوریته مسایل مزبور 
ردی هستند که همه بسیار مستبدتر از کاپیتالیست ،بزرگ اکنون کارگران   ای خ 

الاقل از منظر ساعاِت کار، یکی ممکن است بر سر دِر این . کنند را استخدام می
ای کسی )  !Lasciate ogni autonomia, voi che entrate ها بنویسد  کارخانه
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اگر انسان  !(گذاری را پشت سر می [خودمختاری] شوی، همه اتونومی که وارد می
اش بر نیروهای طبیعی مهار بزند،  توانست که بکمک دانش و نبوِغ مبتکرانه

با به انقیاد کشیدنش، از او انتقام گرفتند؛ به این شکل که وقتی  [نیروها]همین 
گرفت، به سلطه یک استبداِد واقعی که مستقل از هر گونه    انسان به کارشان 

سِت الغای اتوریته در صنایع بزرگ، بواقع خوا. داد سازمان اجتماعی بود، تن 
مترادف است با خواست الغای خود صنعت و تخریب صنعت بافندگی، بمنظور 

 .        ریسی است بازگشت به دوک نخ

در اینجا نیز همکاری تعداد . بگذارید یک مثال دیگر بزنیم؛ خط راه آهن
د بنحوی در طول نامحدودی از افراد، مطلقا ضروری است؛ و این همکاری بای

در اینجا نیز نخستین شرِط . ای پیش نیاید زماِن دقیقا ثابتی انجام شود که حادثه
[ سلطه]این . وفصل کند را حل[ مربوطه]ای است که مسایل تابع  کار، حضور سلطه

 اکثریِت  ای که قرار هست تا خواسِت  تواند توسط یک نماینده منفرد یا کمیته می
در هر دو حالت، یک اتوریته قوی و آشکار . ند، ِاعمال شودنل را نمایندگی کپرس  

خواهد آمد اگر حرکت ضمنا چه بالیی بر سِر اولین قطاِر در . وجود خواهد داشت
اما ضرورت وجود  شده باشد؟ ٬٬الغا٬٬آهن بر مسافران  که اتوریته پرسنِل راه

شناور  ه کشتِی اش، هیچ جای دیگری بهتر از عرش اتوریته، و آنهم از نوع آمرانه
در آنجا، به هنگام خطر، زندگی همگان . کند در دریای آزاد، خودش را آشکار نمی

وقتی من چنین . یک فرد گره خورده است از خواسِت  ،فوری و مطلق به اطاعِت 
توانند به  گذارم، تنها پاسخی که می منطقی را در برابر مخالفیِن افراطی اتوریته می

که ما به اتوریته، [ نوع از]حقیقت دارد؛ اما این . بله: من بدهند این است
این  !ریماسپ میکنیم، فرق دارد؛ ما به آنها یک ماموریت  می تفویضمان  نمایندگان

دهند، خوِد آن را هم  کنند که وقتی اسامی چیزی را تغییر می آقایان گمان می
          !گیرند است که ژرف اندیشان، همه دنیا را به استهزا می این چنین. اند تغییر داده

به این ترتیب ما دیدیم که در یک سو، یک اتوریته معین، صرفنظر از شکل 
سلطگی معین، که چیزهایی  دیگر، یک تحت سویوجود دارد و در  ،اش نمایندگی

مستقل از سازمان اجتماعی هستند، که توامان و همراه با شرایط مادی و در 
بعالوه دیدیم که شرایط .  شوند جریان تولید و گردِش محصوالت به ما تحمیل می

توسعه  ،مادِی تولید و توزیع، الزاما با رشد صنایع بزرگ و کشاورزی بزرگ
از اینرو . ای برای بزرگتر کردن قلمرو این اتوریته دارند و تمایِل فزاینده یابند می

مطلق هستند،  چنین ادعایی که اصول اتوریته شّر مطلق و اصول اتونومی خیرِ 
تحت  ،مقوالتی نسبی هستند که قلمروشان اتونومیاتوریته و . گویی است یاوه
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ها به بیان این نکته  نومیستاگر اتو. کند مراحل مختلِف تکامل جامعه تغییر می
کردند که سازماِن اجتماعِی آینده، اتوریته را در چهارچوبی محدود  اکتفا می

توانستیم  ، آنوقت میکند پذیر مینا اجتنابخواهد نمود که شرایِط تولید آن را 
هایی که اتوریته را اجتناب ناپذیر  اما آنها نسبت به همه فاکت. همدیگر را بفهمیم

 . روند کور هستند و با احساسات آتشین به جنگ دنیا می کنند، می

کشیدن علیه اتوریته سیاسی یا دولت  خود را به جیغفقط چرا مخالفیِن اتوریته 
ها موافقند که دولت سیاسی، همراه با اتوریته  کنند؟ همه سوسیالیست محدود نمی

. واهد رفتای که در راه است، از بین خ انقالب اجتماعی اش، متعاقِب  سیاسی
شان را از دست خواهند داد و  بعبارت دیگر، کارکردهای عمومی خصلت سیاسی

ای بدل خواهند شد که از منافع حقیقی جامعه حفاظت  به کارکردهای اداری ساده
دولت سیاسی، با یک ضربه  اما مخالفین اتوریته خواهان الغای فورِی . کنند می

ای که تولدش را امکانپذیر کرده،  هستند؛ حتی پیش از آنکه شرایط اجتماعی
آنها خواهان آنند که اولین اقدام انقالِب اجتماعی، الغای . ه باشدمنهدم شد

اند؟ انقالب قطعا  آیا این آقایان هرگز یک انقالب را دیده. اتوریته باشد
گراترین چیزی است که وجود دارد؛ اقدامی است که طی آن بخشی از  اتوریته

، اگر یتهرتونگ، سرنیزه و توپ ـ یا همان ابزارهای ِاعمال امردم با توسل به تف
. کند تحمیل می ش را به بخش دیگرا چنین چیزهایی وجود داشته باشند، خواست

ای انجام داده باشد، باید این حاکمیت را  ده بخش پیروز اگر نخواهد مبارزه بیهو
آیا کمون . کند میمرتجعین ایجاد  اش در دِل  حفظ کند که اسلحهوحشتی  از طریِق 

مسلح، در  توانست حتی یک روز دوام بیاورد اگر که از اتوریته مردماِن  پاریس می
کنیم که چرا  اش نمی کرد؟ برعکس، آیا ما سرزنش برابر بورژوازی استفاده نمی

 اش استفاده نکرد؟ به اندازه کافی از اتوریته

دانند  یا اینکه مخالفین اتوریته نمی :کند صدق میبنابراین، یکی از این دو شق 
غیر از ایجاد بزنند، که در اینصورت کارشان چیزی  درباره چه چیزی حرف می

گویند، که در اینصورت کارشان  دانند چه می سردرگمی نیست؛ یا اینکه بخوبی می
در هر دو صورت، آنها به ارتجاع خدمت . خیانت به جنبش پرولتاریا است

 .   کنند می

 

                                                           
1
 به متن اصلی لینک دسترسی  
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 از کمونیسم تا کمونالیسم
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تاریخی به چگونگی پاگیرِی ایده کمونالیسم  -نوشتار حاضر در گذاری نظری
هاِی  ها و کمونیست آنارشیست ٬ها ای که از جانب بعضی چپ پردازد؛ ایده می

  .شود به عنوان یک راهکاِر سیاسِی متکامل و مدرن  تبلیغ می ٬سابق

 

 مقدمه
تر  ای گستردهبه اردوِی کار بطور فزاینده 1ی کاپیتالیسم میالدی حمله ۰۸دهه از 

ناپذیری رو به ویرانی گذاشته؛ شکاِف  زیست بطرز جبران   شده؛ حیات و محیط
ای گسترش در ابعاد افسانه... جنگ و مهاجرت  ،قحطی ،بیکاری ،فقر ،طبقاتی

کنند که  اذعان می ،رقام و اعدادحتی آکادمیست های بورژوا نیز با ا 2.اندیافته
  3«!روند ثروتمندتر از دنیا می ،ها میرند و آقازاده ها فقیرتر می فقیرزاده»

برخوردارِی کارگران از  ،داران به تناسِب افزایِش تصاعدِی ثروِت سرمایه
گیری وقفه درپی پسدولتها بی. است تسهیالت اجتماعی و دولتی کاهش یافته

. کشِی اقتصادی به زحمتکشان هستند کارگر و تحمیل ریاضت دستاوردهاِی طبقۀ
 ،های درمانیهای گذشته تقریبا در اکثر کشورهای جهان از هزینه در دهه
های نظامی افزوده و از مالیات بر ورزشی و رفاهی کاسته و بر هزینه ،بهداشتی

به  ؛ و همزمان بر دامنه تجاوِز حکومتها و گروههاِی فشارثروت کاسته شده
ترین کشورهای  حتی در مرفه 4.است آزادیهای فردی و اجتماعی افزوده شده

آمار : توان مصایِب انسانِی مناسباِت کاپیتالیستی را بوضوح دید جهان نیز می
بی اعتمادی و خودکشی در بین جوانان و نوجوانان  ،ناامیدی ،اعتیاد ،فحشا
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ه جنسی از کودکان و خرید و استفاد سوء ،قاچاِق دختران جوان 5.دهشتناک است
حتی وضعیت حیوانات و محیط  6.دائما در حال گسترش است ،فروش بردگان

ناپذیری  به حد جبران ،تر شده و ابعاِد تخریب طبیعت زیست نیز بمراتب وخیم
دامنه کنترِل پلیسِی حکومتها بقدری وسیع و گسترده گشته که  7.است باالرفته

 Chelseaافشاگریهای چلسی مانی . گنجدویسان هم نمینحتی در فانتزی داستان
Elizabeth Manning،  ادوارد اسنودنEdward snowden  و اشکان سلطانی تنها

 8.کنند هایی از این حقایق دهشتناک را برمال می گوشه

در مرحله باالیی  9دهند که نیروهای مولده ای از تاریخ بشر ُرخ میاینها در برهه
از رشد و تکامل قرار دارند؛ امکانات الزم برای تولیِد مایحتاِج حیاتِی جمعیت 

موقعیت و  ،فرصت -بیش از هر زمان دیگر -کره زمین فراهم است؛ و بشر 
پس مشکل . نیاز زندگی کند ای انسانی و بی صالحیت آنرا را یافته تا در جامعه

ی در رویا و خیال نیز ممنوع و ناممکن جلوه حت ،چیست؟ چرا این حقیقِت ممکن
 می کند؟ 

هر کس به  ،در دنیای آزاد: پردازاِن کاپیتالیسِم جهانی چنین استپاسخ نظریه
تفاوِت درآمد و ! از ثروت اجتماعی بهره می برد ،اش اندازه استعداد و فعالیت

.. ! .الزمه رشد و تعالی جامعه است ،رقابت! عین عدالت است ،نابرابری
    !اما بیگمان بهترین انتخاب است ،کاپیتالیسم شاید بدترین سیستم اقتصادی باشد

بواقع فعالین این جنبش در . پاسخ کنشگران جنبِش ضدکاپیتالیستی متفاوت است
باورمندان به مبارزه طبقاتی و نگرِش مارکسی  -۱: دو گروه اصلی جای دارند

در . های غیرمارکسی چپ -۲(  سیاسی-نظریبدور از مرزبندیها و گرایشات )
ها و آنارشیست: دو گرایش اصلی وجود دارند ،درون گروِه بزرگ و ناهمگِن دوم

یک جریان برجسته وجود دارد که  ،در بین سبزهاِی چپ. سبزهاِی چپ
   .شود نامیده می Communalismکمونالیسم 

 ،Murray Bookchinنوشتار حاضر به معرفی و نقد نظرات موری بوکچین 
به  ،بواقع قرار است تا با نگاهی نقادانه. بنیانگذار کمونالیسم اختصاص دارد

ها برای خالصی از مصایب حاضر  بررسی راهکارهای نظری و عملی کمونالیست
 .بپردازیم
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 طرح یک ضرورت
 چه ضرورتی برای طرح این بحث وجود دارد؟ 

: اسم او بر سر زبانها افتاد ،از مرگ بوکچین یک دهه پس: ای تبلیغات رسانه -۱
مقاالتی را به او و نظریاتش  ،11گرفته تا فاینانشال تایمز 10از نیویورک تایمز

مهمترین متفکر آنارشیست آمریکالی شمالی، »تایمز لندن او را . اختصاص دادند
از  ،ها پیش آنهم در شرایطی که او از دههخواند؛  12«در بیش از یک ربِع قرن

هاِی موسوم به راه یافتن نام بوکچین به رسانهبواقع  13.آنارشیسم گسسته بود
برانگیز و بحث ،«اکوآنارشیست انقالبی»آنهم تحت عنوان یک  ،«جریاِن اصلی»

     .قابل تامل است

تشکیل  ،«اشغال وال استریت»ها در جریان  کمونالیست :حضور اجتماعی -۲
در  14«حزب دموکراتیک خلق»در شمال سوریه و پاگیری « کنفدرالیسم روژاوا»
حزب حیات آزاد »شاخه ایرانی این جریان نیز که . شرکت فعال داشتند رکیهت

اخیرا در کنفرانسی که در بروکسل، در مقر  ،دارد نام PJAKیا پژاک « کردستان
اش برای آینده ایران را  سیاسی شرکت داشت و برنامه ،پارلمان اروپا برگذار شد

های  ها نشان دادند که با تکیه بر رگه بعالوه کمونالیست 15.معرفی نمود
برداری  ها از نهادهای دولتی بخوبی بهره قادرند تا از نفرت توده ،شان آنارشیستی

 ،آزادیخواهی ،اقتدارپرهیزی ،ستیزی سیاسی کنند؛ و با تاکید بر سرمایه
 .برانگیزند -بویژه در جوانان–هایی را  جویی سمپاتی حطلبی و صل دموکراسی

 Bernieبوکچین تالشهای مشترکی را با برنی ساندرز میالدی  ۰۸در دهه 
Sanders، آنها مشترکا . کاندید انتخابات ریاست جمهوری امریکا سازمان داد

. کوشیدند تا نیروی سیاسی مطرحی سازمان دهند اما موفقیتی حاصل نکردند
 ،های او با بوکچین حضور ُپررنگ برنی ساندرز در فضای سیاسی امریکا و نزدیکی

 . است باردیگر بحث کمونالیسم را پیش کشیده

یک مکتب نظری یا یک گرایش سیاسِی مطرح  کمونالیسم: دیلادعای ارائه ب -۳
. کند که بدیلی در برابر سوسیالیسم مارکسی دارد نیست؛ اما ادعا می

کنند که مارکسیسم یک دستگاه  می  وانمود  -های انقالبی با ژست-ها  کمونالیست
تنزل دادن مارکسیسم به یک نظریۀ . اندیش و ناکارا است جزم ،ایدئولوژیک

وبژکتیویستی آنهم در شرایطی که طبقه کارگر ایران بطور میلیونی به مبارزه س
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بمثابه ابزار –علیه کاپیتالیسم برخاسته و بیش از هر زمان دیگر به مارکسیسم 
 . ضروری است ،نیاز دارد -اش تحلیل و تجهیز مبارزه طبقاتی

 

 زندگی موری بوکچین 
Murray Bookchin (1921-2006)  

  Bronxبه برونکس ۱۰۸۱پس از شکست انقالب  ،روسی موری-یهودیخانواده 
بدنیا آمد و زیرنظر  ۱۰۲۱موری در سال . مهاجرت کرد -نزدیکی نیویورکدر -

 ،بود 16«حزب سوسیالیست انقالبی»مادربزرگش که از انقالبیون روس و از فعالین 
تحت تاثیر مادر بزرگ بود که موری بشدت به انقالب اکتبر و . بزرگ شد

پس . ده ساله بود که مادربزرگش فوت کرد. تفکرات سوسیالیستی عالقمند شد
گفت و موری به همراه مادر روزگار سختی را خانواده را ترک ،از مدتی پدر

موری  ،کا نبودهای مهاجر و حزب کمونیست امریشاید اگر همسایه. نمود  سپری
تحت سرپرستی و آموزشهای بخش جوانان . کردمی انگیزی پیداسرنوشت غم

 . حزب کمونیست بود که موری برای رودرویی با تالطمات زندگی آماده گردید

های اعتراضی فروخت و در میتینگ موری در نوجوانی نشریات حزب را می
. استالین از حزب اخراج شدسالگی بخاطر انتقاد علنی از  ۱۰در . نمود شرکت می

گر شروع بکارنمود و به فعالیت بعنوان کارگر ریخته ،پس از خاتمه دبیرستان
 . سندیکایی روآورد

سالگی به جنبش کودکان کمونیست پیوستم و از آنجا وارد  ۳در سن  ۰۳۹۱من در سال »
جریان جنگ داخلی اسپانیا باعث شد که از این (. ۰۳۹۱)لیگ کمونیستهای جوان شدم 

ها جدا شده بودم  تر بگویم استالینیست تر از کمونیستها یا دقیق البته من پیش. فاصله بگیرم
اما جنگ داخلِی اسپانیا و اشتیاِق کمک به مردمانی که علیه فاشیسم می جنگیدند (. ۰۳۹۱)

ثر ای مو مرا به پیوستن به لیگ کمونیستهای جوان ترغیب کرد تا بتوانم در این مبارزه بگونه
       17«.اخراج شدم ۰۳۹۳در ... شرکت کنم

از حزب کمونیست برید و به  -به همراه بسیاری دیگر-موری  ،پس از مدتی
آنجا بود که با جوزف . پیوست« حزب کارگران سوسیالیست»ها و  تروتسکیست

اما دیری نگذشت که از این حزب . آشنا شد -مهاجر آلمانی- Josef Weberوبر 
 . و عمال از تروتسکیسم گسست! هم اخراج شد
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آنها مرا اخراج کردند و . ها ندارندهیچ تفاوتی با استالینیست( هاتروتسکیست)من آموختم که »
     18«.کنند ها در برخورد با مخالفان خود اتخاذ می لنینیست-این راهی است که مارکسیست

 Contemporary Issues« مسایل معاصر»مجله  ،د موری به همراه جوزفمدتی بع
هومانیستی داشت و امریکا و -این نشریه گرایش سوسیالیستی. را منتشرکرد

کمی بعدتر بوکچین به آنارشیسم روی کرد و . کشیدشوروی را تواما به نقد می
 . اقتدار و دولت مدون نمود ،هیرارشی ،نظریاتش را علیه تمرکزگرایی

. با تاکید بر عدم تمرکزگرایی، به آنارشیستها پیوستم -۱۱یعنی از دهه -از آنزمان به بعد »
نتیجه این کار، یک . زدن بین فلسفه اجتماعی و اکولوژی برداشتم بعالوه، قدم مهمی برای ُپل
 19«.آنارکواکولوژی منتشر کردمپیرامون تکامل رویکرد  ۰۳۱۱سری کتاب بود که در سال 

. چاپ شدند 20«آنارشیسم پساکمیابی»بخشی از یادداشتهای این دوره او در کتاب 
شبح » گویا .را نوشت 21«آنارشیستهای اسپانیایی»کتاب چند سال بعد بوکچین 

مدتی بعد از . آغاِز تردید وی نسبت به آنارشیسم بودسر 22«آنارکوسندیکالیسم
جانت )بوکچین  همسر به گفته. بوکچین از آنارشیسم گسست ،انتشار این کتاب

دانست و به بعد بوکچین خود را آنارشیست نمی ۱۰۰۱از سال (  Janet Biehlبیئل
این مسئله را  ۱۰۰۰او در سال . بود اش درمیان گذاشته این را با دوستان نزدیک

  23.دعمال آن را مکتوب نمو ۲۸۸۲کرد و در سال در یک سخنرانی اظهار

زیست هایی بود که به مسئله محیطتردید بوکچین جزو اولین سوسیالیست بی
که با نام  24«مشکل افزوده های شیمیایی در موادغذایی»او در مقاله . توجه نمود

نسبت  25«محیط زیست مصنوعی ما»منتشرکرد و نیز در کتاب  L. Herber مستعار
گورکِن »محیطی را -هوایی هشدار داد و بحران زیستوبه تغییرات آب

اظهار داشت که رشد و توسعه جامعه انسانی، در سالهای او . خواند« کاپیتالیسم
زیست تمام  های جهانی اول و دوم، به قیمت تخریِب وسیِع محیط پس از جنگ

را نوشت و در آنجا  26«بحرانهای شهرهای ما» ۱۰۹۱بوکچین در سال . است شده
توان به حل مسئله  دالل کرد که بدون یک تغییر بنیادیِن اجتماعی، نمیاست

 .زیست نایل شد   محیط

  28«بخش بسوی یک تکنولوژی رهایی»و  27«اکولوژی و اندیشه انقالبی»مقاالت 
 .بسیار مورد توجه محافل روشنفکری و آکادمیک قرارگرفتند
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را به همراه دان  29«انستیتوی اکولوژی اجتماعی»بوکچین  ۱۰۹۱در سال 
هاِی  نفر از اکتیویست ۳۸۸تا حال حدود . بنانهاد Dan Chordokoffچورُدُکف 

 .  اند التحصیل شده اجتماعی از این انستیتو فارغ -محیط زیست و فعالین سیاسی

 30«پاگیری و فروپاشی هیرارشی ،اکولوژی آزادی»کتاب  ۱۰۰۲بوکچین در سال 
اش را صرف  میالدی انرژی ۰۸و اوایل دهه  ۰۸را منتشر کرد و در اواخر دهه 

از شهرنشینی به »ش دو کتاب ا نظریه شهرگردانی کنفدراتیو نمود که نتیجه
 33(۲۸۱۱)« انقالب بعدی»کتاب . بودند 32«شهرنشینی بدون شهر»و  31«شهرها

مقاالت بوکچین است که به خودگردانی شهری و ایده  جموعهدربرگیرنده م
 .  کنفدرالیسم تخصیص دارد

نام دارد که یک اثر  The Third Revolution« انقالب سوم»آخرین اثر بوکچین 
در کشورهای -های تاریخی  تاریخِی چهارجلدی است که به بررسی خیزش

 ۲۸۸۹وکچین در سال ب. پردازد شان با سلطه و اتوریته می از منظر ضدیت -غربی
 .در انزوای سیاسی درگذشت

  

 معرفی و نقد نظریات بوکچین
نظر سیاسی زندگی موری بوکچین را می توان به سه دوره سرخ  از نقطه

تا  ۱۰۱۰از ( آنارشیست)سیاه  ۱۰۱۰،یعنی از اوان نوجوانی تا ( مارکسیست)
 .تقسیم کرد ،به بعد ۱۰۰۱از سال ( کمونالیست)و سبِز چپ  ۱۰۰۱

 گذار از سرخ به سیاه

 34«!گوش کن مارکسیست»در جزوه  ،دالیل رویگردانی بوکچین از مارکسیسم
بوضوح ( ۱۰۰۰) 35«دیدگاهها و مشکالت: مانیفست کمونیست»مقاله و ( ۱۰۹۰)

 : اند تشریح شده

متوجه شدم که کاپیتالیسم بطور  36کارل پوالنیاثر « دگرگونی بزرگ»پس از خواندن کتاب » 
. اش ادعا می کند ای که مارکس با نظریه ماتریالیسم تاریخی کند؛ آنهم بگونه طبیعی رشد نمی

کشیدند، می جنگیدند و مستمرا با داد می و مردم به کاپیتالیسم کشانده شدند در حالی که جیغ
ام که  از هر زمان دیگر متقاعد شدهمن بیش . کردنددنیای صنعت و تجارت مقابله می

اش نه تنها گامی بسوی آزادی نبوده بلکه پسرفتی  کاپیتالیسم با همه پیشرفتهای تکنولوژیک
خیلی سرخورده هستم اما این  Civilizationمن از تمدن . است عظیم برای نیل به آزادی بوده

گوش کن »جزوه روی جلد 
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در کتاب . ام هم نبودههستم؛ هرگز  Primitivistبه آن معنی نیست که من یک بدوی گرا 
در همانجا حمالت . انتقاد من از تمدن و جامعه صنعتی فراوان است« اکولوژی آزادی»

ام؛ چرا که تمدن و جامعه صنعتی را بخش  شدیدی را متوجه اظهارات مارکس کرده
 37«.ناپذیِر پیشرفِت انسان و غلبه اش بر طبیعت دانست اجتناب

... پایانی بر کلیِت عصِر انقالبات سوسیالیستِی پرولتاریا گذاشتنقطه ... جنگ جهانی دوم... »
 38«...آغاز شده بودند ۰۱۸۱که در ژوئن 

ما براین باوریم که مارکسیسم برای دوره فعلی کاربردی ندارد؛ نه به آن دلیل که زیادی ... »
 39«...گرا نیست آرمانگرا و انقالبی است، بلکه به این دلیل که به اندازه کافی انقالبی و  آرمان

نقش "، "بندی طبقاتیصف"چرندیاتی مثل : گردندمجددا بازمی ۹۱همه کثافات قدیمِی دهه »
همه اینها ". دیکتاتوری پرولتاریا"و " حزب پیشتاز"، "کادرهاِی دوره دیده"، "طبقه کارگر

های  بکلو... آدم بوی کثافت را در ... تر از پیش اند؛ آنهم در شکلی مبتذل بازگشته
آیا مسایل امروز ما، آنهم در آستانه ... کندمی مارکسیستی و سوسیالیستِی دانشگاهها نیز حس

رفتن ها در میان ما شروع به راهاند؟ یکبار دیگر ُمردهیکم، هیچ تفاوتی نکردهوقرن بیست
ا اش اینجاست که اینکار را تحت نام مارکس، یعنی کسی که کوشید تگیاند؛ مسخرهنموده

گویا انقالِب عصر ما، کار بهتری غیر از یک . دهندرا دفن کند، انجام می ۰۳ُمردگان قرن 
، جنگ داخلی (۰۳۰۱)گویا باید به نوبت از انقالب اکتبر : تواند انجام دهدتقلید مضحک نمی

، اخالقیات "دیکتاتوری پرولتاریا"، ، حزب بلشویک"بندی طبقاتیصف"، (۰۳۰۱-۰۳۱۱)
 40«...کندگذار" قدرت شورایی"نه و حتی شعار نمایامقدس

آنها در درون ... را ایفا نمی کند "عامل تغییر انقالبی"ما دیدیم که طبقه کارگِر دیگر نقش  »
مبارزه می " حاشیه ای"چارچوب بورژوایی، برای دستمزد بیشتر، ساعات کار کمتر و مزایای 

برد  زایی رنج می   و از سرنوشِت مرگ  تغییر یافته -اش به معنی کالسیک  -مبارزه طبقاتی . کنند
 41«!...که همانا پذیرِش همکاری کاپیتالیسم است

برخالف انتظار مارکس، طبقه کارگر بلحاظ عددی درحال کاهش است و دائما دارد هویت »
ه پرولتاریا را ب... شیوه تولید... فرهنگ روز و ... اش را بمثابه یک طبقه از دست می دهد سنتی

رفته جایگزین  ابزارهای تولیدِی اتوماتیک، رفته... یک قشر بزرِگ خرده بورژوا تبدیل کرده است
اکنون جای خود را به تمایزاِت سلسله مراتبی  تضادهاِی طبقاتی هم... پرولترها می شوند

        42«.اند که ریشه در نژاد، جنسیت، تمایالت جنسی و بویژه تعلقات ملی و منطقه ای دارند داده

اگر این حکم درست است که یک انقالب اجتماعی نمی تواند بدون حمایت فعال یا غیرفعال »
کارگران موفق شود، نادرست هم نیست اگر بگوییم که بدون حمایت فعال یا غیر فعال 

بویژه، یک انقالب . دهقانان، تکنسین ها و دانشگاهیان نیز موفقیتی حاصل نخواهد کرد
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که طبقه حاکم، نیروهای نظامی و مسلح اش را از میان آنها -یت جوانان اجتماعی بدون حما
اش را حفظ کند، انقالب  اگر طبقه حاکم بتواند قدرت نظامی. تواند بثمربرسد نمی -گیرد می

این اصل به کرات تجربه . علیرغم حمایت وسیع کارگران به شکست خواهد انجامید
. ۱۱و در چکسلواکی در دهه  ۱۱رستان در دهه ، در مجا۹۱در اسپانیا در دهه : است شده

که نه فقط سرباز و کارگر، بلکه کلیت نسل ... انقالِب امروزین زمانی بثمر خواهدنشست 
ها را به  سربازان، کارگران، تکنسین ها، کشاورزان، دانشمندان، دانشگاهیان و حتی بوروکرات

هاِی قدیمِی و آموزشِی تاکتیِک  انقالب آتی، با بی توجهی به جزوه. صفوف خود جذب کند
انقالب، مسیری را در پیش خواهدگرفت که با کمترین مقابله روبروشود و با استقبال 

انقالب از تمام . مواجه گردد -شان" موضع طبقاتی"بدور از -هاِی وسیع تِر مردم  بخش
قربانیان در این صورت است که همه . نیرویش را خواهد گرفت... تناقضات جامعه بورژوایی 

نشینی، تبلیغات  گرایی، خارِج محدوه استثمار، فقر، نژادپرستی، امپریالیسم و نیز مصرف
ای، خانواده، مدرسه، بازار و سیستِم غالِب مبتنی بر سرکوِب جنسیتی به صفوف انقالب  رسانه

در این صورت، ساختار انقالب همچون محتوای آن کامل و فراگیر . خواهند شد  کشانده
بدور از تمایزات طبقاتی، بدور از تمایزات ملکیتی، فارغ از سلسله مراتب و کامال : شد خواهد

آنچه که می توانیم از انقالب های پیشین بیاموزیم همان مخرج مشترک شان ... رهایی بخش
ما هنوز درگیر همان سئوالی هستیم ... ای و بنیادی بود که همانا محدودنگری ریشه: است

چه هنگام باید در شعر ما آینده جایگزین گذشته شود؟ : طرح کرد ۰۱۱۱ که مارکس در سال
است؛ زیرا ریشه در عصر  مارکسیسم مرده. ها را دفن کنند ها باید مجاز باشند که مرده زنده

کنیم و  زندگی می« عصر کمبود»ای بسیار جلوتر از  اکنون در جامعه... داشت «  کمبود مادی»
شدِه اجتماعی،  همه انستیتوهای نهادینه. است مان فراهم نمودهاین فرصت درخشانی را برای

کهنه شده  –مثل حاکمیِت طبقاتی، سلطه و اتوریته، پدرساالری، بوروکراسی، شهر و  دولت 
مطلوبیت دارد؛ نه تنها به عنوان وسیله ای برای بازگرداندن جامعه به « عدم تمرکز»امروز، . اند

زیسِت شایسته، برای حفِظ حیات از  ازسازی یک محیطاش، بلکه برای ب ظرفیت انسانی
آلودگِی مخرِب محیط زیست و فرسایش خاک، برای حفظ یک هوای قابل تنفس و برای 

 43«.حفظ تعادِل طبیعت

یک »رود که آنرا  اش علیه مارکسیسم تا به آنجا پیش می بوکچین در ادعانامه
با این احوال، مهمترین دالیل  44.کند قلمداد می« نظریه جامعه شناختِی بورژوایی

ماتریالیسم »نارسایی : بوکچین برای گسست از مارکسیسم عبارت بودند از
در تبییِن تکویِن کاپیتالیسم؛ ناتوانی مارکس در تحلیِل گذار به « تاریخی

مارکس از رشد کاپیتالیسم؛ تقدیِر ( دترمینیستی)کاپیتالیسم؛ ارزیابی جبرگرایانه 
سم بخاطر نقشی که در پیشبرد جامعه بسوی آزادی، مارکس از کاپیتالی

بعالوه . گی و مدرنیته ایفا کرد و دفاع مارکس از سلطه انسان بر طبیعت پیشرفته
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بوکچین مدعی شد که مارکسیسم، طبقه و نزاع طبقاتی، مقوالِت مربوط به دوره 
چین دیگر به ادعای بوک. اند معنا شده کنونی، بی« وفور»هستند و در دوره « کمبود»

های مردم  طبقه کارگر پرچمدار انقالب نیست؛ انقالب به حضور همه اقشار و الیه
 .   بخصوص جوانان و سربازان نیازمند است -بدور از تعلق طبقاتی شان -

 نقدی بر نقِد بوکچین از مارکس    

دهد که به  چیزی را به مارکس نسبت می ،«ماتریالیسم تاریخی»بوکچین در بحِث 
 45.معروف است و به یک گرایش فکری خاص تعلق دارد« دترمینیستی درک»

دانند و بر این  را همطراز با علوم دقیقه می« ماتریالیسم تاریخی» ،جبرگرایان
 ،اجتماعِی مختلف و پیاپی-های اقتصادی باورند که گذار از فرماسیون

ی بدون حت ،نظر اینان، تحول در روابط تولیدی از نقطه. ناپذیر است اجتناب
گویا تاریخ ماشینی است که به . پراکسیس و مبارزۀ آگاهانه و انقالبی میسر هست

مسافر بی اراده و  ، ای در حرکت است که انسان تعیین شده سوی مسیِر ازپیش
مارکس تاکید دارد که بنیاد واقعِی جامعه را ساختار اقتصادی ! باشد پاسیو آن می

دهند؛ که با درجه معینی از تکامل  شکیل مییا بعبارت دقیقتر روابط تولیدی ت
روبنای حقوقی و  ،بر شالوده این روابِط تولیدی. نیروهای تولیدی تناسب دارند

 46.سیاسِی جامعه بنامی شود که با اشکال معینی از آگاهی اجتماعی متناسب است

موتور »یا « عامل تعیین کننده»را به عنوان « رشد نیروهای مولده»مارکس 
! تاکیدی بر رابطه مکانیکی زیربنا و روبنا ندارد! معرفی نمی کند« پیشبرنده تاریخ

 !     شود ای برای تاریخ قایل نمی سرنوشِت جبرگرایانه

روبنا یا مبانی بر  ،زیربناِی مادی یا ساختار اقتصادی جامعه ،ازنقطه نظر مارکس
رابطه  ،با اینحال. «ایده»بر « ماده»حقوقی تقدم دارد؛ همانطوریکه -سیاسی-فلسفی

ابژه »یا « وجود و شعور» ،«ماده و ایده» ،«روبنا و زیربنا»دیالکتیکی تنگاتنگی مابین 
در جریان همین . شود وجود دارد که با پراتیِك آگاِه انسان بازشناخته می« و سوژه

 ،به این معنی. جهان و خویشتن را می سازد ،اه هم هست که انسانپراتیك آگ
کند، اما  اجتماعی را تعیین می-فلسفی-حقوقی-روبنای سیاسی ،زیربنای اقتصادی

اش را تدقیق  در اینجا مارکس بحث. عامل تغییردهنده، همان پراتیك آگاه است
" انسان"ان منفرد و یا گرایانه هر انس کند و تحوالت تاریخی را نه با عمل اراده می

برای تغییر زیربناِی  ،بلکه با پراتیِک آگاه و انقالبی طبقه کارگر -بطور عام–
 . دهد اقتصادی جامعه توضیح می
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خواند تا اصالحات  طبقه کارگر را فرامی ،مارکس با تاکید بر نقش زیربنایِی اقتصاد
انقالب اجتماعی  در روبناِی سیاسی را هدف قرارندهد و به اعماق دست ببرد و

 -مارکس کارکرِد روابِط تولیِد کاپیتالیستی را در رابطه کار. را سازمان بدهد
به  ،سرمایه دنبال می کند و نشان می دهد که چگونه حاصل کار طبقه کارگر

 . انباشت سرمایه و قدرِت سرکوب طبقه بورژوا بدل می شود

اینان خواهان اصالحات  .ها چنین درک و تحلیلی ندارند بوکچین و کمونالیست
« فاقد طبقه»های  های اخالقی و ارتقای آگاهی توده آنهم با تکیه بر موعظه ،روبنایی
گویا این فقدان اخالق یا آگاهی بود و هست که مسبب مصایب حاضر و ! هستند

به تقلیل نقش  ،بوکچین با نفی ماتریالیسم تاریخی! روزِی طبقه کارگر است سیه
شود که  نتیجه آن می. رسد سرمایه می-ابطه اجتماعِی کارروابط تولیدی و ر

 ،بوکچین تغییرات اجتماعی را در بیرون از عرصۀ اقتصاد و در عرصه سیاسی
در نگاه نخست چنین بنظر می رسد . خالصه روبنایی جستجو می کند... حقوقی و

 نقش»از درک نادرست او از  ،که نقد بوکچین بر ماتریالیسِم تاریخِی مارکس
که -خیزد؛ گویا او اساِس بحث مارکس را  برمی« کنندگی اقتصاد زیربنایی و تعیین

عمل آگاهانه )و پراکسیس ( فعالیت ذهنی)سوژه  ،(واقعیت بیرونی)بر رابطه ابژه 
  47.نفهمیده؛ هرچند که پذیرش چنین فرضی دشوار است -استوار است( انسان

« طبقه»تر شدن مفهوِم  هرچه سیالکه مسیِر تاریخ در جهت کند  بوکچین ادعا می
 ،های جنسیتی شوند؛ هویت تر می تضادهای طبقاتی کمرنگ: رود به پیش می

-های فراطبقاتی  شوند؛ جنبش تر می برجسته... سکسی و  ،مذهبی ،شغلی ،قومیتی
جایگزیِن ... شهرگردانی دموکراتیک و ،زنان ،دانشجویان ،مثل جنبش جوانان
دینامیسم فروپاشی یا انحالل »بوکچین این پروسه را . دشون مبارزات طبقاتی می

 The Transclass« پدپده ترانس طبقه»نامد و از آنجا به کشف  می« طبقه
Phenomena بواقع این ! طبقه است رسد که نام جدیدی برای مردم یا توده بی می

 . است که وظیفه انجام تحوالت اجتماعی آتی را بعهده دارد« ترانس طبقه»

نقاش، لوله کش، )کارگراِن مشاغِل مختلف نباید در انجمن های محلی بعنوان کارگر .. .»
آنها باید در نقش شهروندانی ظاهرشوند که بزرگترین . ظاهر شوند( ریخته گر و غیره

و منافع  ... شهروند باید از هویت فردگرایانه . شان است شان منافِع عمومِی جامعه متبوع مسئله
   48«.این یعنی تحول کارگر از طبقه به شهروند.. .فردی رها شود

از منظر . تعریف نکرد... محِل کار و  ،درآمد ،را با شغل« طبقه»مارکس،  البته
 ،منابع ،اجتماعی است که از طریق آن رابطه افراد با مواد طبقه یک رابطه ،مارکس
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متشکل  ،طبقه کارگر. شود توزیع و خالصه نیروهای مولده تعریف می ،ابزارتولید
هستند ( بجز نیروی کار فکری و یدی)از اشخاصی است که فاقد نیروهای موّلد 

متشکل از افرادی است که  ،طبقه بورژوا ،برعکس. و ارزش اضافه می آفرینند
تملک و کنترل بر نیروهای مولده را دراختیار دارند و از ارزش اضافه کارگران 

اکثریِت عظیم  ،بینیم که منظوِر مارکس از کارگر با این تعریف می. کنند ارتزاق می
  49.نیروِی کار است

نباید از خاطر دورداشت که تالش تئوریک و نظری عظیمی درجریان است تا 
. کننده اش را انکار یا  زیرسئوال ببرد موجودیت طبقه کارگر و جایگاه تعیین

 :  پروفسور جامعه شناسی دانشگاه کمبریج می نویسد ،یوران تربورن

. باشد ویکم، عصِر طبقه متوسط جهانی می که قرن بیست  گیری کرده این باور شروع به شکل»
المللی به رهبری پرولتاریا،  جای پروژه رهایی بینکارگراِن سده گذشته از حافظه پاک شده اند؛ ب

 -در معنای کالسیک آن-هیچ پیشرفتی ... آمال و آرزوی جهانِی طبقه متوسط نشسته است
هایی را در  توان پیشروی شود؛ با این حال، هنوز می در اردوی کار، در دنیای امروز دیده نمی

تر  سترش یافته و در همین مسیر پیشسرمایه گ-رابطه کار. ها مشاهده کرد بعضی از جبهه
توانیم انتظارش را داشته باشیم که کارگران در مقابله با دنیای صنعتِی جدید،  می. خواهد رفت
 ...شان را طرح کنند و از طریق سازمانیابی، قدرتمند شوند و بمرور بلندپروازتر گردند خواستهای

گفتن، به این جنبشها، شجاعت « نه»...است  کرده، مردم را بسیج (گرایانه  بطالن)خشِم سلبی 
شاید تصوِر تحول جامعه ... است و جسارت جنگجویانه داده و به نبردشان پویایی بخشیده

کند؛ اما گسترش کاپیتالیسم و رشد  توسط دیالکتیِک مارکسِی مبارزه طبقاتی، بعید جلوه
های قرن  تاثیرگذاران بر سیاست های ناشی از آن، طبقه کارگر را همچنان در لیست نابرابری

پایان جنگ سرد، ... ما شاهد تولد یک عصر جدید هستیم... یکم نگه خواهد داشت و بیست
پیروزی کاپیتالیسم . صلح به ارمغان نیاورد، بلکه دور جدیدی از آتش جنگ را مشتعل کرد

رر اقتصادی منتج های مک غربی به رفاه جهانی نیانجامید؛ بلکه به افزایش نابرابری و بحران
نمای طبقاتی، حتی  بدون قطب( اما...)مبارزه ادامه خواهد یافت؛ این را مطمئن هستیم... شد

های ناشی از کاپیتالیسِم مدرن غلبه  های اجتماعی، بعید است بر نابرابری بهترین جنبش
 50«.کنند

تر شدن  کمرنگ ،مثل کاهش عددی تعداد کارگران ،سایر ادعاهای بوکچین
ای  مباحث کهنه... اِت طبقاتی بموازات رشد تکنولوژی و اتوماتیزاسیون و تمایز

  51.هستند که توسط دیگران هم طرح شده و پاسخ درخور گرفته اند
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شود که مارکس بیش از اندازه و بطور یک  بوکچین مدعی می ،در ادامه این بحث
قش هیرارشی و بر اقتصاد و مبارزه طبقاتی بهاداده و نتیجتا نتوانسته ن ،جانبه

تالش « انقالب سوم»بوکچین در کتاب  ،از اینرو. سلطه را در تاریخ ببیند و بفهمد
تمرکزگرایی  ،بوروکراسی ،کند تا تکامِل تاریِخ بشر را با مبارزه علیه هیرارشی می

 . و اقتدار دولتی توضیح دهد

حتی . سلطه بر زن نمودپیش از آنکه انسان شروع به استثمار  انسان کند، شروع به اعمال »
ای که بر  تر پیرها شروع به اعمال سلطه بر جوانترها کردند؛ آنهم از طریق سنت هیرارشی پیش

سلطه انسان بر انسان، بسیار . اساس سن، نسل و احترام به پیشینیان شکل گرفته بود
 دیگر این تنها...اجتماعِی ستم است-تر از پیدایش طبقات و اشکال اقتصادی  قدیمی

اش هستیم؛ یک دنیای کهنه و باستانی هم هست  کاپیتالیسم نیست که ما خواهان سرنگونی
و آن سلطه انسان بر انسان است که ریشه هیرارشی : است که تا امروز به حیاتش ادامه داده

    52«.است

 Scarcityاقتصادی مارکس محصول دوره کمبود -ادعای بوکچین که نظریه طبقاتی
 ،تا به امروز ،بنظر بوکچین بزرگترین مسئله جامعه بشری. ردجای تامل دا ،است

 ،سلطه ،هیرارشی ،بنابراین. داشته است« کمبود»بوده که ریشه در « حفظ بقا»
 . هستند« کمبود»فرودستی زن و غیره محصول شرایط  ،مبارزه طبقاتی

ه جدایی انسان از اولیه را داغان کردند و ب( ارگانیک)بزرگترین تمایزاتی که جوامع طبیعِی »
  53«.طبیعت و انسان از انسان انجامیدند، ریشه در بقا و معضِل حفِظ حیات انسان داشتند

زمینه رشد تکنولوژی را فراهم نمود؛ و این بنوبه  ،به باور بوکچین نیاز به بقا
بلکه بقا و  ،امروز تکنولوژی نه تنها جامعه. جوامع ابتدایی اولیه را نابود کرد ،خود

« کمبود»ای رشد نموده که بر  کند؛ چرا که بدرجه خود انسان را تهدید می حیات
دوره وفور یا  ،به هیرارشی و سلطه انجامید« کمبود»اگر . فایق آمده است

 . انجامد نیازی و خطر می به بی Post-Scarcity« پساکمبود»

برای حفظ بقای تخِم تخریب جامعه بورژوایی در تک تک ابزارها و وسایلی نهفته است که »
خویش بکارمی گیرد؛ یعنی همین تکنولوژی های متنوع و متعدد که برای نخستین بار مبانِی 

و این ما را به انتخاب بین آنارشیسم یا نابودی می ... مادِی رهایِی انسان را فراهم کرده اند
  54«...کشاند

که  به گمان بوکچین ساختار جامعه فعلی بر هیرارشی و سلطه استوار است
« پساکمبود»محصول دوره کمبود بود و مانع بزرگی بر سر راه تکامل دوره 

طلب را  باید هرگونه ساختار اقتدارگرا و سلطه ،از اینرو. شود محسوب می
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بهره « تکنولوژی رهایی بخش»گر از  یعنی بجای تکنولوژی سلطه. دگرگون نمود
 .       افتاد جست؛ وگرنه حیات بشریت بمخاطره می

چین نتیجه می گیرد که شکل گیری طبقات دارا و ندار و پاگیری نزاع طبقاتی بوک
. نیز محصول دوره کمبود بود و مارکسسیم برای تبیین همین دوره شکل گرفت

نیازی به جنگ و جدال طبقاتی  ،اما امروز که در دوره پساکمبود زندگی می کنیم
حتی مارکس هم به  بوکچین مدعی است که! اند نیست؛ چون طبقات زایل شده

طبقه را منوط به گذار از  این واقعیت آشنا بود و به همین دلیل نیل به جامعه بی
 ! کرد« وفور»دوره 

استوار نبود؛ بلکه « کمبود»بر  ،نظریه ارزش مارکس ،برخالف نظر بوکچین
« مازاد تولید»نفِس استدالل مارکس بر ! بود بنا شده« فراوانی»برعکس بر اصل 

اما داستان آنجا عوض شد که مازاِد . تولیدکنندگان« تولید بیش از نیاز»ی بود؛ یعن
تولید از دست تولیدکنندگان ربوده و به تملک صاحبان و مالکان زمین و ابزار 

  !تولید درآمد

روابط »نیست؛ چرا که از « نیاز»وفور با -بوکچین قادر به تحلیل رابطه کمبود
 ،ارزش ،مقوالت اقتصاد کاپیتالیستی مثل کاالفرسنگها فاصله گرفته و « تولیدی

به ادعای . است را از معادالت خود حذف نموده... کارمزدی  ،پول ،قیمت
مابین کار و سرمایه نیست؛ بلکه بین محالت و  ،تضاد عمده عصر حاضر ،بوکچین

بوکچین راه حل این تضاد و تناقض را در . دولتهاِی مرکزِی مقتدر و ظالم است
بیند؛ بلکه معتقد است که باید  تحرکات انقالبی از نوع کمون پاریس نمی انقالب و

آمیز و قانونی و از طریق تاسیس واحدهای خودگردان شهری  ای مسالمت بگونه
 .    به حل این تناقصات پرداخت

با درِک غالب بر چِپ  ،درک بوکچین از کاپیتالیسم و مبارزِه ضدکاپیتالیستی
 ،مکانیزاسیون ،گرایی بوکچین کاپیتالیسم را با صنعت .سوسیالیست تفاوت دارد

آنکه در نگاه نقادانه  حال. گیرد شهرنشینی و مدرنیسم یکی می ،اتوماتیزاسیون
! اقتصادی و حتی ایدئولوژیک است-کاپیتالیسم یک رابطه اجتماعی ،مارکس

چرا او با کاپیتالیسم مخالف است . بوکچین مخالف وجه تولیِد کاپیتالیستی نیست
زیرا اینها بودند که ! تکنولوژی و شهرنشینی خصومت دارد ،تجارت ،که با صنعت

یک گام به عقب راندند و طبیعت را تخریب  ،بشریت را برای نیل به آزادی
 ! نمودند
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بواقع این همان استداللی بود که کارگران در بدو تکوین کاپیتالیسم داشتند و به 
ان را متوجه ماشین و دستگاههای صنعتی ش این خاطر هم بود که خشم و نفرت

چرا که ماشین را مقصر بیکاری و ! شان پرداخته بودند کرده و به تخریب
 .  روزی خود می پنداشتند سیه

بدون ارجاع به طبقات و  ،بوکچین بدون ارزیابی از روابط و مناسبات تولیدی
آنرا مسبب همه می گیرد و « انقالب صنعتی»انگشت اتهام را بسوی  ،جدال طبقاتی

بوکچین مخالف کاپیتالیسم است اما نه به عنوان یک ! کند ها و بالیا تلقی می خرابی
به باور او کاپیتالیسم ! ایدولوژیک-اجتماعی-سیستم اقتصادی و یک نظام سیاسی

شود با اتخاذ  می ،از بیرون به جامعه تحمیل شد و چون با عقالنیت در تضاد است
الق، وجدان، انصاف و عقالنیت آن را ترمیم و اصالح های مبتنی بر اخ سیاست

 !کرد

بوکچین به مارکس انتقاد دارد که وی تاریِخ حیاِت اجتماعِی انسان را به دو دوره 
ای که انسان کنترلش ای که انسان اسیر و مقهور طبیعت بود و دورهیعنی دوره–

سازد که با نیِت  میبعد مارکس را متهم . کند تقسیم می -را بر طبیعت اعمال کرد
از رشد و تکامل صنعت حمایت  ،مقهورکردِن هرچه بیشتر طبیعت بدست انسان

باورندارد که این تنها  ،ادعا می کند که برخالف مارکس ،بعالوه. است نموده
دستاِن کار بودند که در طبیعت دخالت کردند و در آن تغییر ایجاد نمودند؛ بلکه 

 . تفکر و حتی رویاهای انسان نیز در این تاثیر و تاثرات نقش داشتند ،زبان

نکرده؛ و « ظهور»کند که جامعه انسانی، فی البداهه اکولوژی اجتماعی بصراحت بیان می»
پیدایِش . است امان با طبیعت قرارنداشتهزندگی اجتماعی، الزاما در یک جداِل خصمانه و بی

اکولوژِی ... شدِن انسان دارددر بیولوژِی اجتماعیجامعه یک واقعیِت طبیعی است که ریشه 
 رابطه... نشان دهد که طبیعت چگونه بتدریج به جامعه بدل شد... اجتماعی سعی دارد 

تنها ... سیستم عصبی ما  مغز و... که تفکر( کندآشکار می... )متقابل طبیعت و جامعه 
قدر محصول مان، همانترین خصایصحتی خصوصی... محصول تکامِل طبیعی نیستند

عالوه ... به هررو اکولوژی اجتماعی... اندتکامل طبیعی هستند که محصول تکامِل اجتماعی
بر تالش برای توضیح چگونگی رشد تدریجی جامعه از درون طبیعت، کوشش می کند توضیح 

به این منظور، اکولوژی اجتماعی . که چگونه جامعه دستخوش تمایز و پیچیدگی گردید دهد
باید نقاط انفصال و تقابل طبیعت و جامعه را که در روند تکامل اجتماعی پدیدار شد پیدا کرده و 

بنابراین مسئله این نیست که تکامل اجتماعی در تقابل با ... برایش توضیحاتی فراهم آورد
مسئله این است که چگونه تکامل اجتماعی را در چارچوب . عی قرار دارد یا نهتکامل طبی

 55«...تکامل طبیعی بفهمیم
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ترین پیام اکولوژی اجتماعی این باشد که ایده چیرگی بر طبیعت، از سلطه انسان شاید بنیانی»
 56«.بر انسان ریشه گرفته است

-فلسفی-فکریکه مبانی -با کمی دقت مشاهده می شود که این جمالت 
یک بازنویسِی  -ایدئولوژیک بوکچین و کمونالیست ها را تشکیل می دهند

 :باصطالح نقادانه از جمالت مارکس هستند

کار پیش از هر چیز فرایندی بین انسان و طبیعت است، فرایندی که انسان در آن به واسطه»
وی با مواد طبیعی . کندساز خود را با طبیعت تنظیم و کنترل میوی اعماِل خویش سوخت

او قوای طبیعی پیکر خود، بازوها و پاها، مغز و دستان خود . شودچون نیرویی طبیعی روبرو می
که درحالی. آورد تا مواد طبیعی را در شکلی سازگار با نیازهایش تصاحب کندرا به حرکت درمی

زمان دهد، هممیگذارد و آن را تغییر انسان از طریق این حرکت بر طبیعِت خارجی اثرمی
هایی را که دراین طبیعت نهفته است تکامل وی توانمندی. دهدطبیعِت خود را نیز تغییر می

      57… «کندبخشد و این نیروها را تابع قدرت مطلق خویش میمی

« کار»حذف  ،شود می قول بوکچین و مارکس دیده تفاوت بارزی که بین نقل
 ،ترش جامعه است؛ که معنی دقیق-طبیعت-هدفمند از رابطه دیالکتیکی انسان

 ! کشی طبقاتی و نفی تحلیل طبقاتی است نفی بهره ،«تئوری ارزش»نفی 

مارکس مدافع . پایگی اتهام بوکچین را آشکار می کند قول بی بعالوه همین نقل
توسط  ،هاِی طبیعتنیروا و ه ظرفیت ،شناختن و تکامل بخشیدن به توانمندیها

را تابع قدرت مطلق خویش  نیروهااین »نویسد که انسان  مارکس می. انسان است
تفاوت این دو ! آورد ؛ نه آنکه طبیعت را تحت سلطه مطلق خویش درمی«کندمی

! یعنی علم ،«شناخت و تکامل نیروها و روابط موجود مابین پدیده ها»: بسیار است
کند؛  نیروی جاذبه زمین را کشف می ،فیزیکدان. استکه نمونه اش فیزیک 

کند و با فرستادن موشک در خالف جهِت جاذبه  بخشد؛ فرموله می تکامل می
وقتی که  ،یا در جایی دیگر. کند خویش می نیرو را تابع قدرت مطلقاین  ،زمین

بوکچین آن را  ،نویسد توسط انسان می« های طبیعتنیرورام کردن »مارکس از 
  58!نماید تعبیر می« ه و سلطه انسان بر طبیعتغلب»

بلکه  ،زیست نبود مارکس نه تنها حامی رشد صنعت به قیمت تخریب محیط
. محیطی داشت-خواهانه ای در رابطه با رعایت مسایل زیست نظریات بسیار ترقی

عمال  ،و دیگران 61«کوهل سایتو» ، 60«ُپل ُبرکت» ،59«جان بالمی فاستر»آثار ارزشمند 
 .کنند پایگی ادعای بوکچین را آشکار می بی
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 گذار از سیاه به سبز

اکولوژی –بوکچین پس از گسست از آنارشیسم به تدوین ایدئولوژی جدید خود 
کرد تا جوامِع خودگرداِن کوچک در محالت و  او پیشنهاد . پرداخت -اجتماعی

بکارند و  جمعی( ۱مناطق کوچک شهری تاسیس شوند تا شهروندان بتوانند 
همه ( ۲کنند  انرژِی موردنیازشان را از طریق منابع غیرفسیلی و سبز تامین 

شان را بر اساس اصول اخالق و از طریق تصمیمات مربوط به محدوده زیست
 ...(. دولت و  ،بدور از دخالت بازار)دموکراسی مستقیم اتخاذ کنند 

مید که توسط نهادهایی به نام نا« جوامع ُعقالیِی اکولوژیک»بوکچین این جوامع را 
 ،به ادعای جانت بیئل. شوند هدایت می Forms of Freedom« های آزادی ُفرم»

هدف از انتخاب این نام آن بود که این نهادها راِه رسیدن به آزادی را هموار 
بعالوه این نهادها حلقه رابط میان مناطق خودگردان با مراکز و ارگانهای . کنند می

های  های مجتمع گیری پیرامون چگونگی فعالیت و صالحیت تصمیم دولتی بوده
هدف درازمدت . دارند -شان در محدوده زیست-صنعتی و تجاری را 

آن است که بمرور اختیارات را از دست دولت  ،شهرگردانِی دموکراتیک و سبز
 .مرکزی خارج نموده و جایگزین آن شود

بوکچین طرح همبستگی و  ،میالدی ۰۸انداز بود که در دهه  با همین چشم
« کنفدرالیسم»همکاری این واحدهای کوچک و مستقل را داد و این نهاد جدید را 

شهرگردانی » ،(یا قدرِت سیاسِی آلترناتیو)برنامه تاسیس کنفدرالیسم . نامید
نام گرفت که بعدها به کمونالیسم  Libertarian Municipalism« بخشرهایی

Communalism  نام دادتغییر . 

آمیز برای  قانونی و صلح ،عملی ،حل ُعقالیی بگمان بوکچین این پروژه یک راه
به بیان . جامعه و طبیعت است ،کردن دست سرمایه از زندگی انسان کوتاه
دموکراسی  ،ریزی مشارکتیبرنامه ،اقتصاد تعاونی ،جمعی مالکیت  ،تر دقیق

های فردی و گوی نیازنه تنها پاسختوانند می ،خودمدیریتی و خودگردانی ،مستقیم
 .امنیت و صلح شوند ،توانند متضمن آزادی بلکه می ،اجتماعی شوند

ها مواجه شد؛ چرا که مبّلغ عدم  با استقبال آنارشیست ،در ابتدا این طرح
اما خیلی زود آنارشیستها از حلقه طرفداران . تمرکزگرایی و امحای دولت بودند

بواقع . نبودند« های آزادی ُفرم»ه موافق ایجاد بوکچین خارج شدند؛ چرا ک
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آنارشیستها به این بهانه که تئوری بوکچین به رای و خواست اکثریت ارجحیت 
 .اند از وی گسست ،توجه است دهد و نسبت به خواست و آرای اقلیت بی می

این طرح با استقبال چپ ها نیز روبرو نشد؛ چونکه » ،به ادعای جانت بیئل
  62«!ها بود فیدل کاسترو و ساندنیست ،هوشی مین ،ل ستایش مائوسرشان مشغو

شهرگردانی رهایی»المللی بعد از برگذاری دومین کنفرانس بین ، ۱۰۰۰در سال 
در اینجا . بمیان آمد 63«کمونالیسم بعنوان یک آلترناتیو»ایده انتشار جزوه « بخش

 .شودتاکید ویژه بوکچین بر طبیعت و فردیت بوضوح دیده می 

به آزادی دست ( اکولوژیک)ای بدون داشتن یک سیاست زیست محیطی هیچ جامعه»
ما همانقدر محتاج انسانی کردن طبیعت هستیم که محتاج طبیعی کردن ... نخواهد یافت
    64«انسان هستیم

محیطی بدون تغییرات اجتماعی  بوکچین خاطرنشان کرد که مشکالت زیست
تعالی و تکامل انسان و اعتالِی زندگِی اجتماعی و حفظ الینحل باقی خواهند ماند؛ 

  65.و حراست از محیط زیست ازهم جداناشدنی هستند

العاده، نه تنها برای حیات انسان بلکه برای حیات حیوانات من احترام فوق. از خشونت بیزارم»
گاهی -باور دارم که این سرنوشت ما بمثابه انسان است که به طبیعت. قایلم...  گاهی آ و خودآ

بلکه با  -نه تنها با یکدیگر–برسیم، روابط عاشقانه طوالنی داشته باشیم، در توازن و هماهنگی 
         66«.کلیِت جهاِن طبیعی برسیم

تاریِخ تکامِل »ارزش همسانی به  ،با همین درک است که در نگرش کمونالیستی
می  داده« علِم تکامِل انواع و طبیعت»و « تاریخ حیاِت جامعه انسانی»و « اندیشه

 . شود

تا آنجاست که « آزادیهای فردی»های بوکچین تاکید بر فردیت و  در آموزه
 :نویسد می

جه به نوع تو ایستم؛ بی کنند، من کنارشان می شان دفاع می هرجا مردم از حقوق فردی»
این امر برای من بسیار . شان برای سازماندهِی اقتصاد یا چگونگِی حاکمیت مردمخواسته

 67«.اهمیت دارد

ناشناخته ماندند تا آنکه  -تا کمی پیش از مرگ بوکچین–بوکچین و کمونالیسم 
ها منعکس  حکایت دستگیری اوجالن و آشنایی وی با آثار بوکچین در رسانه
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 68«سرمایه-روژاوا در نزاع کار»تر در مقاله  داستان را پیشادامه این ... شد
 .آوردیم

 

 نقدی بر کمونالیسم
به غیر )تقریبًا همه مشکالِت اکولوژیِک جهان : فشرده تئوری بوکچین این است

ریشه در مسایل اجتماعی دارند که به نوبه خود از ساختار ( از برخی بالیای طبیعی
بنابراین، بدوِن مقابله با . گیرند جویانه نشات می سلطهمراتبی و  و روابِط سلسله 

کلیه اشکال تبعیض . توان معضالت اکولوژیک را حل کردمشکالِت اجتماعی نمی
نه تنها موجب تخریب  ،گرایانه و روابط سلطه...( ملی و مذهبی -قومی ،جنسیتی)

ت در اگرچه صنع. شوند زیست نیز می جامعه انسانی بلکه سبب ویرانی محیط
( دوره وفور)مخرب بود اما امروز ( دوره کمبود)گیری کاپیتالیسم  ابتدای شکل

که ) Liberatory Technologiesهای رهاسازنده تکنولوژی. می تواند مفید باشد
 ،(گیرندمیاستفاده قرار بمنظور تامین انرژی از منابع سبز مورد

در جهت تولید کاالهای هایی که تکنیک) Microproductionمیکروپروداکسیون 
امکانات ... اتوماتیزاسیون و استفاده از ُربات ،(روندهرچه کوچکتر پیش می

دسترسی به دنیای مجازی و اشکال  ،بعالوه. اند موثری را در اختیار بشر قرارداده
های بسیار خوبی را برای فرصت ،سیاسی-اجتماعی هاِی نوین سازمانیابی

این دستاوردها می. اند اختیار گذاشتهدگردانی درخودتامینی و خو ،خودمدیریتی
برابری  ،محیطی متکی بر مبانی زیست-توانند به پروژه شهرگردانِی دموکراتیک 

 .کمک برسانند -مذاهب ،جنسیتی و همزیستی مسالمت آمیز فرهنگها

نقدهایی را متوجه این نگرش کردیم که « سرمایه-روژاوا در نزاع کار»در نوشتار 
 . نظر می کنیم رشان صرفاز تکرا

 اتوپیسم لیبرتارینیستی

جوامع ُاونی : است قدیمی بوده و بدفعات آزموده شده ،شهر ایده تاسیس آرمان
... ،72، راچدیل71، هوم کلنی70، ایکاری 69فاالنستر ،(New Harmonyموسوم به )

 ،امریکا ،هایی هستند که در انگلیسنمونه 74و مارینالدا 73کیبوتص، چیاپاس
-در عرصه تولید نیز نمونه. اند آزموده شده... مکزیک، اسپانیا ،اسرائیل ،فرانسه

اما هیچیک از آنها نتوانستند به نتیجه  75.گری داشته ایم هایی از تعاونی



 از کمونيسم تا کموناليسم 91

Kandokav.com  ٩٣١٧ فروردين، ٦کندو کاو   

بندی جدیدی بسته ،بخشکمونالیسم و شهرگردانی رهایی. توجهی بیانجامند قابل
« نظریات مدرن و متکامل چپ»از همان سوسیالیسم اتوپیست است که بعنوان 

رفت از برای برون ،«ُعقالیی»و « انقالبی»شود و بمثابه یک راهکار معرفی می
 .گرددباِر حاضر تبلیغ میشرایط مصبیت

گرایانه و فراطبقاتی،  با رویکرد به یک تحلیل مردم -بطور عموم-ها  شهری آرمان
کنند که به  بعد هم ادعا میکنند و منفعت تلقی می کاسه و هم آحاد جامعه را هم

حکایت ! اند نایل آمده...( جنسیتی و  ،مذهبی ،قومی ،ملی)حل تمایزات اجتماعی 
رود تا زیِرآب  او اول سراغ مارکس می: بوکچین نیز ادامه همین حدیث است

تئوری ارزش و مبانی تحلیلِی نظام کاپیتالیستی را بزند؛ بعد  ،تولید ،بحث کار
وتشر و تمسخر او را از صحنه معادالت خارج  و با توپ رود سراغ کارگر می

دهد و آنوقت با یک تحلیل  گذشته جلوه می کند؛ بعد بحث طبقه را تاریخ می
لیبرتارین »های پرطمطراقی مثل  آنهم با بکارگیری واژه ،فراطبقاتی و اتوپیک

 !طرفدارانش را مجذوب می کند ،(بخش شهرگردانی رهایی)« مونیسیپالیسم

... بیند که هر روز تعداد بیشتری از انسانها به صفوف بیکارها و  چین میبوک
بیند که کارگران از گرفتن حداقل دستمزدشان  شوند؛ حتی می پرولتاریا پرتاب می

کند که با  فکر می ،با این حال! کند شان می عاجزند؛ به همین بهانه نیز سرزنش
 ،معه مدرن و پیشرو ساختتواند یک جا نیروی همین باصطالح شهروندان می

! اش باشد آنکه نیازی به درهم کوبیدن شیوه تولید کاپیتالیستی و ماشین دولتی بی
خواهد به  حتی با اتکا به قدرت همین انسانهای باصطالح وامانده است که می

 ،صنعتی و تولیدی برود و در جریان یک رقابِت مدنی ،مالی ،جنگ غولهای تجاری
دولِت بورژوایی  -های قهرآمیز حل  بدون اتخاذ راه-آمیز  در یک پروسه مسالمت

 !      را مجبور کند تا خودش را منحل نماید

های  های کمونالیستی خود را روی محیط ها و پروژه بوکچین برنامه ،تر آنکه جالب
 ،کاهش سن بازنشستگی ،از کاهش ساعات کار! کند کار و تولید متمرکز نمی

به دخالت گرچه مردم را ! آورد سخنی بمیان نمی...فزایش حقوق بیکاری و ا
ولی از شوراهای کارگری حرفی  ،کند شان تشویق میهرچه بیشتر در سرنوشت

-او به دموکراسی مستقیم و کوتاه کردن دست دولت از زندگی مردم ! زند نمی
ای برای خودگردانی  اشاره دارد ولی هیچ پروژه -در بیرون از مراکز کار و تولید

شود برای شکستِن انحصاِر  نمی! کارخانه و کنترِل تولید توسط کارگران ندارد
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خواهان فدرالیسم شد اما سیاستی در برابر  ،قدرِت سیاسی یک دولت مرکزی
 !      المللی نداشت حرکت لجام گسیخته سرمایه جهانی و انحصارات بین

ای جز تاکید بر  چاره ،جامعه و طبیعت ،برای فهم رابطه دیالکتیکی مابین انسان
در ( و نه سود)تا زمانی که اقتصاد جامعه در خدمت انسان ! کار و تولید نیست

ای  غیرپایه -شان علیرغم مفید بودن-سایر اقدامات  ،گرا نشده نیامده و انسان
 ،محیطی-در پروسه تولید هست که تضادها و تنازعات اجتماعی و زیست. هستند

 . بازتولید می شوندتولید و 

 صنعت رهایی بخش

زند که  آوریهای سبز حرف می های مدرن و فن بوکچین از بکارگیری تکنیک
توانند جایگزین مواد و منابِع آلوده سازنده  اینک نیز وجود دارند و می هم

اما دلیل بی استفاده گذاشتن آنها را در رابطه . زیست و محیط کار شوند محیط
بیند؛ بواقع او تنها  سیستم مبتنی بر بهره کشی و استثمار نمیسرمایه و -کار

! شمارد بیند و آن را نیز مسبب می صنعت و تکنولوژِی مخرب و ویرانگر را می
آلت مقتوله را که فرضا  ،درست مثل اینکه در یک محکمه بجای محاکمه قاتل

 !  محکوم کنند ،چاقو هست

ای سبز همین امروز وجود دارند اما آوریه بخش زیادی از تکنیکهای سالم و فن
رشد  ،بعالو. گیرند؛ چرا که به اندازه کافی سودآور نیستند مورد استفاده قرار نمی

گذاریهای دولتی و  ها مستلزم سرمایه و تکامل هرچه بیشتر این متدها و تکنیک
کند  بوکچین فراموش می. غیرانتفاعی بر روی کارهای پژوهشی و تحقیقاتی است

 ،شوند ها کمتر و کمتر می پژوهشی نه تنها توسط دولت-نه موسسات علمیکه هزی
حتی در خیلی از . گردند بلکه عموما توسط صاحبان ثروت و قدرت تامین می

صاحبان پول و قدرت پروژه باصطالح تحقیقاتی را به مراکز دانشگاهی  ،موارد
ا تولید کنند و هاِی سبز ر آوری بعالوه کسانی که بخواهند فن! دهند سفارش می

دانشگاه  ،در جامعه کاپیتالیستی. تکامل ببخشند نیاز دارند تا جایی آموزش ببینند
آموز و دانشجو برای جذب در  دانش! علمی در خدمت انسان نیستندو آموزش 

 !سودزایی: شناسد شوند که تنها یک قانون می بازار تربیت می

خوار صاحبان قدرت و  جیره ،علم کاالست و دانشمند ،در جامعه کاپیتالیستی
ترین اندیشمندان و دانشمنداِن  حتی متعهدترین و برجسته. ثروت است

شناسی مجبورند در  شناختی و جامعه زیست ،های تکنیک، اکولوژی عرصه
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کار و فعالیت کنند؛ یعنی روابط و مناسباتی که بر  ،چهارچوب مناسباِت موجود
 . کارمزدی و سودآوری متکی است

انستیتوها و مؤسسات فراوانی وجود دارند که در  ،سازمانها ،امروز نهادهاهمین 
. کنند محیطی کار می-زیست و پیشگیری از فاجعه های زیست جهت بهبود محیط

چیست؟  ،باشد Green Peace« گرین پیس»شان که  اما نتیجه فعالیِت بهترین
کودکان و  ،زنان ،کارگری)های اجتماعی  فعالین آن مثل فعالین جدی سایر عرصه

 76!اند و یا در درگیری دائم با نهادهای دولتی سرمایه یا در زندان...( 

به اتخاذ سیاستهای  -زیر فشار افکار عمومی–تازه وقتی هم که مسئوالن را 
اش را در  افتد؟ جدیدترین نمونه چه اتفاقی می ،کنند محیطی مجبور می-زیست

 : بندی فعالین محیطزیست آمده معدر ج! کنفرانس محیط زیست پاریس دیدیم

گذاری، عمال توان مقابله با تغییرات ویرانگر آب  دولت ها با آزادسازی تجارت و سرمایه»
کشاورزی، موسسات  -های تجاری های سوخت فسیلی، شرکت شرکت... وهوا را ندارند

. ..ها اندیش، شکاکان و منکراِن تغییرات اقلیمی و دولت مالی، اقتصاددانان جزم
شرکت مسئول انتشار بیش از دو سوم  ۳۱تنها . اند های غلط را اشاعه و ترویج داده حل راه

حل حقیقی برای مقابله با تغییرات  پاسخ و راه. ای در سراسر جهان هستند گازهای گلخانه
آب وهوایی، محدود کردن ثروت و قدرت آنان، ایدئولوژی بازار آزاد و آن ساختاری است که 

 77«.کنند ها را حمایت می های مالی خود، این افراد و شرکت با کمک

قدرت و نفوذ شرکتهای نفتی و سوخت های فسیلی و موسسات مالی بقدری زیاد 
در بقدرت رساندن  ،است که توانستند در انتخابات ریاست جمهوری امریکا

جالب اینجاست که همین شرکتها و  78.دونالد ترامپ نقش محوری بازی کنند
تا ! دشون محیطی نیز ظاهر می-های زیست در غالب حامیان پروژه ،موسسات

چرا ! محیطی تشویق کنند-دست را به اتخاذ موازین زیست اکثریت مردمان تهی
آنها تولید تسلیحات ! زیستی برای فرزندانشان باقی نماند که نگرانند تا محیط

کنند؛ از تخریب  نظامی و امنیتی را که اولین صنعت بزرگ جهان است محدود نمی
اما گزارشات مفصل از آلودگی  گویند هایشان سخن نمی زیست توسط بمب محیط

 ،سوزانند هیزم یا تپاله می ،محیط زیست توسط مردمان فقیری که برای پختن غذا
   79!فرستند تا از آلودگی هوا بکاهند پزی می کنند و برایشان اجاق خوراک تهیه می

 ،گذاری در صنعِت ویرانگِر تسلیحاتی حجم سرمایه ۲۸۱۹تنها در سال 
انگیِز  تنها بخش ناچیزی از ابعاد وحشتناک و نفرت 80.ودمیلیارد دالر ب۱۹۰۹
در طول جنگ خلیج »: شود ها منعکس می زیست در رسانه  های محیط خرابی
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ُتن بمب که حاوی اورانیوم ضعیف شده بود بر سر  ۳۴۸فارس، امریکا بیش از 
کنند تا مردم را به  آنوقت به دولت کاستاریکا کمک مالی می 81«...ها ریخت عراقی

زندگی سبز و مینیمالیستی تشویق کنند و از دست بردن در طبیعت و منابع 
بخوان برده گی برای )طبیعی برحذر دارند و به درآمد حاصل از صنعت توریست 

  82!بسنده کنند( توریست

سان و در سازگاری با حفظ اگر قرار است که تولید در جهت نیاز و رفاه ان
مالکیت خصوصی بر ابزار تولید  ،استثمار ،باید سود ،زیست بکارگرفته شود محیط

ملغی شوند؛ علم و پژوهش در خدمت انسان و طبیعت ... و توزیع اجتماعی و 
داران عملی  و اینها بدون کوتاه کردن دسِت دولت حامِی منافع سرمایه... درآیند
 !نیست

بلکه بحثی در رابطه با  ،ای برای تغییر شیوه تولید ندارد ا برنامهبوکچین نه تنه
او خواهان یک جامعه اکولوژیک است اما . کند نمی( فیتیشیسم)وارگی کاال  بت

بخش اعظم کاالهایی که در اقتصاد . سیاست روشنی در رابطه با کاال ندارد
فید نیستند بلکه نه تنها جزو کاالهای ضروری و م ،شوندکاپیتالیستی تولید می

بخش عظیم . زیست بارند؛ بویژه برای محیط فایده و حتی زیان بی ،غیرضروری
گوی نیازهای کاذبی هستند که هر روز به کمک صنعِت تبلیغات و  آنها پاسخ

رویه و انبوه این  تولید بی. گرایی ساخته و پرداخته می شوند فرهنِگ مصرف
محیطی -تنها موجب اتالف مواد اولیه و منابع اجتماعی و آسیِب زیست ،کاالها
 ،تسلیحاتی -صنایع نظامی! با اینحال تولید می شوند چرا که سودآورند. است

 .اند از این جمله... آرایشی-و زیبایی« ُمد»تولیدات باصطالح  ،کاالهای لوکس

وکچین از نیروی کاِر با چنین ارزیابی ناقص از اقتصاد تولید کاالیی است که ب
 !آورد کاالشده کارگر هم بحثی بمیان نمی

 ارائه بدیل

-که بعنوان یک بدیل نظری–تر با مبانی نظری کمونالیسم  پس از آشنایی دقیق
تر می توانیم روی نکاتی که در ابتدای  راحت ،شوند معرفی شده و می -سیاسی

 . دیشه کنیمتامل و ان ،آوردیم« طرِح یک ضرورت»این نوشتار و در 

: خاطرنشان کردیم که( سرمایه-روژاوا در نزاع کار)در نوشتار پیشین 
بجویند و   دارند تا از نزدیکی نظری وی با بوکچین بهره طرفداران اوجالن سعی »

این . مرتبط کنند« جنبش اکوآنارشیستی»هاِی خودگردان را به یک  تاسیس کانتون
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ک و .ک.پ. «شود دنبال شده و می های عمومی نیز به غلط گرایش در رسانه
 83«بزرگترین دانشمند علوم اجتماعِی قرن بیستم»زیرشاخه های آن بوکچین را 

 ،ک.ک.ادعای نزدیکی پ. قلمداد می کنند تا وجهه و اعتباری برای خود بسازند
و اوجالن با بوکچین بیشتر از آنکه واقعی ( ترکیه)حزب دموکراتیک خلق  ،روژاوا
اما تنها به یکی . متاسفانه جای این بحث در این نوشتار نیست. ستتبلیغی ا ،باشد

 .   شود اشاره می ،های نظری کمونالیسم که شاید روشنگرانه باشد از بنیان

بخش استوار است که در جوامع  بوکچین بر تکنولوژی سبز و صنعت رهایی  پروژه
قابل اجرا است؛ نه  -کنند را تجربه می« وفور»که عصر –پیشرفته کاپیتالیستی 

ترین  حتی از ابتدایی ،های جنگ روستاها و شهرهای کردستان که پس از خرابی
بمعنای -« شهر»ای بر  بوکچین تاکید ویژه! ا ند امکانات زندگی محروم مانده

ناپذیر جامعه بشری و او شهر را نتیجه رشد اجتناب. دارد -امروزی و مدرن آن
! ورزد که با شهرنشینِی صنعتی مخالفت میخواند؛ هرچند  مهد مدرنیسم می

 84بوکچین با آگاهی به این تناقض عادت داشت از تمثیل مارکس علیه مارکسیسم
 ! شهر را دوست دارم اما از شهرنشینی صنعتی بیزارم: استفاده کند

توانند زندگی کنند؛ و تنها تنها در یک محیط زیسِت شهرِی کامل است که مردماِن کامل می»
هاِی فرهنگی ترین جنبهتواند حیاتیشهر با شرایط ُعقالیی است که روحیه انسانی می در یک
 85«.اش را تکامل ببخشدهاِی اجتماعیو سنت

ها در جنبش اشغال وال  های بوکچین و حضور اجتماعی کمونالیست نقش آموزه
ثل مسائلی م ،در جریان این جنبش. ای از ابهام  قرار دارد استریت نیز در هاله

خودگردانِی  ،نقش کاپیتالیسم در تخریب جامعه انسانی و محیط زیست
... جایگزینی دموکراسِی مستقیم با دموکراسِی نیابتی و  ،دموکراتیک شهری

باردیگر برجسته شدند و این بستر را برای طرفداران بوکچین فراهم کردند تا 
شغال هم با این مخالفین مارکسیسِت جنبش ا. بهتر و بیشتر وی را بشناسانند

در معرفی وی  ،ادعا که شکسِت جنبش ناشی از آموزشهای غلط بوکچین بود
 ! نقش ایفا نمودند

محیطی اش -ای هم به این باورند که شهرت بوکچین به مباحث زیست عده
در دهه  anthropocene 86شود که به دلیل اوجگیری مباحث آنتروپوسن مربوط می

 . است توجه زیادی را بخود جلب کرده ،اخیر
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 پسامارکسیسم

تئوری  ،نقش مهمی در ارزیابی یک نظریه ،سیاسِی جامعه-بررسی فضای اجتماعی
« پسامارکسیسم»ای بود که بعدها به  کمونالیسم محصول دوره. و دکترین دارد

 .معروف شد

شکِن کمروقتی کاپیتالیسِم نوپا توانست بحراِن  ،پس از جنگ دوم جهانی
سر بگذارد و سلطه بالمنازعش را بر همه جا  اقتصادی و سیاسی را پشت

از انقالبیون که در انتظار فروپاشی کاپیتالیسم و برپایی  خیلی ،بگستراند
تجزیه احزاب . گی و سرخوردگی شدند دچار سرگیجه ،سوسیالیسم بودند

سربرآوردن  ،رشد گرایشات ناسیونالیستی و فاشیستی ،قدرتمند کارگری اروپا
بار دیگر روحیه یاس و افسردگِی ... شکست انقالب در اسپانیا و  ،استالینیسم

دوره  ،میالدی ۱۸و  ۴۸بواقع دهه . سیاسی را در بین انقالبیون تشدید کرد
بسیاری از اندیشمندان چپ . گسست از مارکسیسم و وداع با انقالب کارگری بود

و فعالین کمونیست از مارکسیسم و حتی سوسیالیسم بریدند و عمال منزوی 
سرعت و شدت « مک کارتیسم»با واقعه موسوم به  ،این دوره در امریکا! شدند

 . بیشتری گرفت

به اصالحاتی  ،ه سوسیالیسم وفادار ماندندآندسته از کمونیستهای واخورده که ب
سیاسی مارکسیسم دست زدند و در بسیاری از تاکتیک ها و -در مبانی فلسفی

به رهبری هربرت  The New Left« چپ نو». راهکارهای پیشین تجدیدنظر نمودند
نه تنها عالقه « چپ نو». پیدا شد ۹۸محصول همین موج بود که در دهه  ،مارکوزه

پرولتاریا و انقالب نداشت؛  ،حزب سیاسی ،شورای کارگری ،زه طبقاتیای به مبار
 ،برابری جنسیتی ،عدالت اجتماعی ،بلکه تاکید ویژه ای بر آزادیهای فردی

 .  آگاهی اجتماعی و رفرمیسم داشت ،خودمدیریتی ،خودگردانی

پردازانی مثل ماکس نظریه. مکتب فرانکفورت نیز از نتایج همین دوره بود
قدرت و » ،«آزادی»تمرکز خود را متوجه جایگاه ... تئودور آدورنو و  ،ایمرهورکه
که به بحث حاضر –کردند و نتایجی گرفتند که تنها به چند مورد «کنترل»و « سلطه

انحصاراِت مالی و نهاِد دولت بیش از پیش  -۱: شوداشاره می -مربوط است
ریزی و برای برنامهنتیجتا شرایط  -۲درحال ادغام شدن درهمدیگر هستند 

گیرد های محلی تنگتر می شود و دیوانساالری و تمرکزگرایی شدت میابتکاِرعمل
مهمترین توجیه ُعقالیِی  ،بردن هدفاستفاده کارُبردی از وسیله برای پیش -۳

تر شدِن مهارِت کار و ماشینیبسط مداوم تقسیم -۴زندگِی اجتماعی می شود 
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تولید و توزیع اجتماعی نمی گذارد  ،ازمان دادن کارجایی برای کارگر در س ،کار
کارگر به وسیله بدل می شود؛ هویت طبقاتی کمرنگ می گردد؛ روابط  -۱

ای شوند؛ مبارزه اجتماعی بیش از پیش بر سر مسایل حاشیهواره میتولیدی شئی
انسانی که در این  -۹شود برده میها دست گردد و کمتر به ریشهمتمرکز می

اندیش و خرافاتی بارمیکلیشه ،پرستقدرت ،فرمانبردار ،یابدسیستم پرورش می
شود که آید؛ تا آنجا که می تواند سرسپرده ی ایدئولوژی و نظام های عقیدتِی ای 

          .    کننداش عمل میعموما برخالف منافع طبقاتی

در چنین  ،سیسمتروتسکیسم و بعدتر از مارک ،جدایی بوکچین از استالینیسم
ناامیدی سیاسی و  ،فضایی صورت پذیرفت؛ فضایی که آغشته به یاِس فلسفی

کمونالیسم یکی از محصوالت فکری واخوردگاِن  ،بعبارتی. آرمانی بود بی
فروپاشی بلوک . مارکسیسم و سوسیالیسم در دوره پسامارکسیسم بود ،کمونیسم

نیسم توسط بلندگوهای توسط تاچر و اعالم مرگ کمو 87«تینا»فریاد  ،شرق
بستر مناسب و مشابهی را بوجود آوردند تا سرخوردگاِن امروزیِن ... بورژوایی و 

. مارکسیسم و سوسیالیسم نیز به سراغ بوکچین و کمونالیسم بروند ،کمونیسم
تزهای مربوط به  ،ژستهای رادیکال وی ،گذشته باصطالح انقالبی بوکچین ،بعالوه

در کنار نقدهای ... و « فدرالیسم»و « تعاونی گرایی» ،«تیخودمدیری»، «شهرگردانی»
! او را  کاندید مناسبی برای دوره حاضر ساختند ،وی به مارکس و چپ رادیکال

آمده راهی جز انقالب پیش روی خود  جان بهرحال در شرایطی که انسانهای به
د به همین دلیل شای! سازی باشد کاریکاتوِر انقالب میتواند آلترنیو چاره ،بینند نمی

 .  اند هم هست که مدیای رسمی شروع به بازشناساندن بوکچین نموده

 

 جمع بندی
انقالب و طبقه کارگر  ،ها نه تنها باوری به تحلیل طبقاتی بوکچین و کمونالیست -۱

 Warren) 88این در حالی است که وارن باِفت! ندارند بلکه انکارشان می کنند
Buffett)  به »از یک نزاع طبقاتی واقعی حرف می زند و صریحا اذعان می کند که

ما درگیر یک جنگ طبقاتی هستیم و ثروتمندان طبقه من این جنگ را  ،یقین
همین کافیست تا جایگاه  89«اند و ما در حال پیروزی هستیمشروع کرده

 !سرمایه نشان دهد-کمونالیسم را در نزاع کار
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بر  -ت انکار وجود طبقات و یا تقلیل آن به تمایِزاجتماعیبموازا–ها  کمونالیست
تاکید می ورزند؛ آنهم در ... مذهبی و  ،قومی ،ملی ،ارجحیِت تضادهای جنسیتی

ای مثل ایران که تضاِد شدید طبقاتی می رود تا همه بندهای جامعه را از  جامعه
 .هم بگسلد

در بین اساتید . هایی هستند ایدهها نیستند که مبّلغ چنین  البته فقط کمونالیست
. شود های ایرانی نیز نظریات مشابه دیده می کنشگران اجتماعی و چپ ،دانشگاه

کنند و با تاکیدگذاشتن  اش تهی آنها تالش دارند تا طبقه کارگر را از هویت طبقاتی
  90.خواهان ائتالف طبقاتی شوند... مذهبی و  ،قومیتی ،بر تمایزات جنسیتی

ای که  یعنی دعوت از طبقه کارگر به اتحاد با طبقه ،ه اتحاِد طبقاتیفراخوان ب
ها و گرایشاتی که منافعی جدا از  کند؛ ائتالِف طبقه کارگر با جنبش استثمارش می

تمجید  ،تبلیغ اتحاِد طبقاتی! یعنی انکار تضاد طبقاتی ،منافع طبقه کارگر دارند
 ،حقوق شهروندی ،کردن منافع ملی ررنگپُ  ،تبلیِغ منافِع ماوراِی طبقاتی ،پلورالیسم

سازماندهِی صف مستقل کارگری بمنظور »تکفیِر ...  آزادیهای مدنی و 
: کند دنبال می -چه بسا ناآگاهانه–هدف مشخصی را « بثمررساندن مبارزه طبقاتی

 ! در جنگ درون جناحی بورژوازی ،شدگان استفادِه ابزاری از نیروی عظیِم نفرین

دهند؛  طبقاتی پرولتاریا علیه بورژوازی را کهنه و ازُمدافتاده جلوه می اینان مبارزه
هاِی ارتدکس  اندیِش مارکسیست دیکتاتوری پرولتاریا را محصول افکار جزم

خیالپردازانه و رومانتیسیسم  ،کنند؛ حکومت کارگری را رویای ناممکن معرفی می
باید  ،در متن مناسبات موجود تا کارگران را متقاعد کنند که...خوانند  انقالبی می

مدنی و  ،قابل حصول ،های ممکن کنند؛ به خواست به اصالحات و رُفرم روی
راضی شوند و امِر انقالب را به  -که بواقع افق و آماِل خودشان است–قانونی 

 ! فراموشخانه تاریخ بسپارند

رند و آو تشتت و تفرقه بوجود می -در درون صفوف طبقه کارگر-چنین تبلیغاتی 
درغلطیدن . دارد اش بازمی طبقه کارگر را از امر سازماندهِی صِف مستقِل طبقاتی

 ،در نهایت طبقه کارگر را به پیاده نظاِم یک جناح از بورژوازی ،هایی به چنین دام
 !کند علیه جناح رقیب مبدل می

که با سرعت –اعتراضات مکرر و مستمر کارگران و خیزش اعتراضی اخیر ایران 
نقش مبارزه طبقاتی و حضور پررنِگ  -درآورد  شهر را بلرزه ۰۸آسا بیش از  برق

پردازان صدای امریکاهم اعتراف کردند  حتی برنامه. داد کارگران را بعینه نشان 
طبقه متوسط و  ،«گرسنگان»در خیزِش تعرضِی ! بود« گرسنگان»که این شورش 
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ها  گرا خلق ،لیبرالها ،دموکراتها ،یانگرا تعدیل ،طلبان اصالح)شان  نمایندگان سیاسی
شهروندی و  ،های فردی، دمکراسی، حقوق مدنی حتی برای مطالبۀ آزادی...( و 

از وحشت  ،به خیابان آمد« مال باختگان»قانونی به میدان نیامد؛ اگر هم تحت نام 
      !بود« گرسنگان»سقوط اش به صف 

بخشد و آنرا تا سطح  اطبقاتی میبوکچین به مبارزه ضدکاپیتالیستی هویت فر -۲
دهد؛ آنهم با ارجحیت دادن به  شهرنشینی و مدرنیسم تنزل می ،ضدیت با صنعت

هدِف مبارزه باصطالح  ،به این ترتیب. قدرت و هیرارشی ،اقتدار ،مقوالت سلطه
ضدیت با هیرارشی و سیستم سلسله مراتبی تعریف می شود و  ،ضدکاپیتالیستی

ز تولید کاپیتالیستی بکلی از ادبیات کمونالیستها حذف می مبارزه برای رهایی ا
 !گردد

به الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و مبارزه  ،ها بوکچین و کمونالیست -۳
 ،(تعاونی)مالکیت جمعی برای برپایی مالکیت اجتماعی باور ندارند؛ بلکه مبَلغ 

کمونالیست ها از این زاویه از  ،یعنی! از منظر اتوریته و قدرت هستندآنهم 
دفاع می کنند که مانعی بر سر راه  سلطه و اقتدار فردی ( جمعی)مالکیت تعاونی 

 ! است

کمونالیستها عالقه ای به شیوه تولید اقتصادی و مناسبات اجتماعی ناشی از  -۴
بلکه در تمرکز  ،آن ندارند؛ چرا که مشکل را نه در مکانیسم انباشت سرمایه

نتیجتا راه حل مشکل را نیز در توزیع بهتر ثروت و . بینندقدرت می ثروت و
  91.کننددهی ُعقالیی جامعه جستجو میسازمان

و « کمیابی»ها بغلط مبارزه طبقاتی را محصول دوره  کمونالیستبوکچین و  -۱
 ،غافل از آنکه هدِف سوسیالیسم. می کنند« وفور»سوسیالیسم را مشروط به دوره 

و فراهم کردن وقِت  نیازر کاال و ازدیاِد مصرف نیست؛ بلکه برآوردن تولید بیشت
این نقطه عزیمت . برای شکوفا کردن استعدادهای خالق انسان است ،آزاد بیشتر

آزادی و  ،او با کاپیتالیسم مخالف بود چرا که آنرا سد راه اختیار. مارکس بود
 .دانست های فردی و اجتماعی انسان می شکوفایی خالقیت

ای  خواهد به گونه بوکچین با منطق حرکت سرمایه کاری ندارد؛ تنها می -۹
ای را به تصویب برساند و بمورد  قوانین و قراردادهای اجتماعی ،ولونتاریستی

کمونالیسم تالشی ست ! اجرا بگذارد که بواقع ُپرتره یک کاپیتالیسم سبز است
برای ارائه یک بدیل تلطیف شده از کاپیتالیسم؛ هرچند که ظاهر یا ادعای 

ست که با آنچه که کمونالیستها فراموش می کنند این ا. ضدکاپیتالیستی دارد
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تصویب قوانین تنها می توان به همه انسانها به چشم برابر و با حقوق یکسان 
 -توزیع و مناسبات اجتماعی را ،نگریست اما نمی توان رابطه نابرابرشان درتولید

برابری استثمارشوندگان و ! برابر یا عادالنه کرد -در جامعه کاپیتالیستی
 . استاستثمارکنندگان یک رویای فریبکارانه 

آزاد و اختیاری  ،اندیشه و عمِل فرد ،در جامعه کاپیتالیستی ،به باور بوکچین -۹
. خالقیت و اخالق است ،ابتکار ،انسان فاقد خودباوری ،به همین خاطر. نیست
اتوریته و  ،قانون ،باید جامعه ای بنا نهاد که در آن انسانها در غیاب دولت ،نتیجتا

و اختیارِی خود با یکدیگر همیاری و همزیستی کنند و با توافِق آزادانه  ،هیرارشی
درمان، آموزش، -بهداشت ،مصرف ،از تولید تا توزیع–سازماِن اجتماعِی جامعه 

کند اخالقی  حلی که ارائه می اما راه. توسط خودشان سازماندهی شود –... امنیت و 
 . و اتوپیک است

در زیر سایه یک دولِت مقتدر مرکزی که تا دندان مسلح  ،در یک جامعه طبقاتی
 ،رفاه. چنین پروژه هایی ممکن نیست ،داران را حفظ کند شده تا منافع سرمایه

سرکوب و زندان  ،سروری و آرامش استثمارکنندگان در گرو محرومیت ،آزادی
رهم کارگران داولین اقدام انقالبی . استثمارشوندگان توسط دولت بورژوایی است

 ! نه تعمیر و ترمیم آن ،شکستن ماشین دولتی سرمایه است

رو عزم شهرنشین و زرد بیزار است؛ از همین ،بوکچین از بورژوازی صنعتی -۰
آنهم از طریق ! سبز و بافرهنگ تربیت کند ،جزم کرده تا یک بورژوازی ُعقالیی

! منطقه ای ایزوله شده اند -های کوچک انسانی که در تقسیمات محلی ایجاد جمع
 رهایی طبقه! علیه اردوی کار است ،بیش از آنکه علیه سرمایه باشد ،این اقدام

بوکچین ! های سراسری و متمرکز است؛ نه برعکس کارگر در گرو ایجاد تشکل
چرا که به رهایی طبقه  ،کند پیرامون تمرکزگرایی به این اصل توجهی نمیدر بحث 

 .کارگر باوری ندارد

نتیجه منطقی رشد مناسباِت کاپیتالیستی  ،محیطی بار زیست فاجعه خسارات -۰
باید بدور ! شهرنشینی و مدرنیته ،نه نتیجه صنعت -آنهم به تعریف مارکسی–است 

برای برپایی یک جامعه  ،«وکاپیتالیسماک»از هر گونه توهمی نسبت به 
تنها یک فریب « کاپیتالیسم معقول و سبز». تالش و مبارزه کرد« اکوسوسیالیستی»

محیطی -های زیست تجربه آلمان و سوئد عمال نشان دادند که پروژه .است
شوند؛ حتی  زیرپای منطق سودزایی سرمایه و سیاستهای نئولیبرالیستی لگدمال می

 .ز در دولت و پارلمان حضور داشته باشنداگر احزاب سب
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مدعی شد که چپ رادیکال  ،هنگامی که بوکچین از مارکسیسم گسست -۱۸
آزادی و دموکراسی نیاز به یک ایدئولوژی جدید دارد؛ چیزی  ،برای نیل به رهایی

او مارکسیسم را غیرانقالبی و کهنه خواند و . نامید« اکولوژی اجتماعی»که وی آنرا 
مارکس  -به ادعای بوکچین–نامید چرا که ( Determinist)را یک جبرگرا مارکس 

ناپذیر خواند و بر تهاجمات  پروسه گذار از فئودالیسم به کاپیتالیسم را اجتناب
به این ادعا پاسخ چندانی ! طبیعت و آزادی صحه گذاشت ،کاپیتالیسم بر جامعه

  92.شده مراجعه کنند اما عالقمندان می توانند به رفرانس داده. داده نشد

تعریف اتوپیک  ،تحلیل غیرماتریالیستی از تاریخ، تفسیر سطحی از کاپیتالیسم -۱۱
و رویایی از آرمانشهر، ارکانی هستند که بوکچین بنای کمونالیسم را بر آنها 

ترانس »اگر بوکچین ! کند سازد و با آن داعیه رقابت با نگرِش مارکسی می می
شان  را در دل روابط و مناسبات تولید کاپیتالیستی و زیر سایه دولت حامی« طبقه

مارکس پرولتاریا را به مبارزه برای  ،خواند یبه شهرگردانی دموکراتیک فرام
اگر ! خواند تغییر مناسبات کاپیتالیستی از طریق کسب قدرت سیاسی فرامی

 ،کند تحزب گریزی و تمرکززدایی را تبلیغ می ،بوکچین با تبلیغات ضدمارکسیستی
تر طبقه کارگر است  مارکس خواهان همبستگی و تمرکز هرچه بیشتر و آگاهانه

اگر بوکچین . کند اش بروز عینی پیدامی الب حزب و تشکالت سراسریکه در ق
دولت و حزب از مبارزه سیاسی در زمیِن سیاست  ،دهد تا با نفی قدرت ترجیح می

سیاسی و   کسِب قدرت ،مارکس با تاکید بر نقش حزب پرولتری ،عقب بنشیند
به این . نماید یم میاستقراِر دیکتاتوری پرولتاریا راهکار تغییر جامعه فعلی را ترس

 -از کمونیسم به کمونالیسم-ها  معنی منحنی زندگی بوکچین و کمونالیست
 .شان است های طبقاتی ها و آرمان روانه در افق نمودی پس

تکنیک و دانش بشر دیریست که امکانات و مقدورات الزم برای  ،صنعت -۱۲
. عینی فراهم است بواقع شرایط مادی و. تحقق سوسیالیسم را فراهم آورده است

استقرار . تر آگاهی طبقاتی است که باید فراهم شود تنها شرایط ذهنی یا درست
. سوسیالیسم و کمونیسم تنها به پراکسیس آگاهانه طبقه کارگر گره خورده است

 ! تجهیز و تحزب طبقاتی ،پس پیش به سوی بسیج

 

  ٦٩٣١دی 
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در ترجمه فارسِی . است شدهداری استفاده در این نوشتار عمدا از کاپیتالیسم بجای سرمایه 

مثال فمینیسم . استفاده می شود« داری»بندرت از پسوند  ،شوندختم می« ایسم»کلماتِی که به 

و مارکسیسم « هستی داری»اگزیستانسیالیسم به  ،«نژاد داری»یا راسیسم به « زن داری»به 

ه یک سیستم بعالوه کاپیتالیسم عالوه بر آنک! ترجمه نمی شوند... «مارکس داری»به 

آنرا نمی « سرمایه داری»ایدئولوژیک هم هست که واژه -یک نظام فکری ،اقتصادی است

 .   ترجمه مناسبی برای کاپیتالیسم نیست« سرمایه داری»به همین دلیل . رساند

2
معادل ُکل دارایِی نیمی از جمعیت  ،نفر از ثروتمندان جهان ۸ثروت تنها  ،بنا به آخرین آمار 

تنها در  ،درصد از ثروت کشوِر فقیر هندوستان ۸۸است؛  ( میلیارد نفر ۶.۳یعنی )جهان 

شماره  ،شماره دوم ،شماره یکلینک های مربوط )درصد ُکل جمعیت آن قراردارد  ۱اختیار 

 ( سوم

 ۸تنها  ،میلیون جمعیِت کشور ۸۶نفر است و  ۳۶۶در دست  ،چهارم از نقدینگی ایران/یک

 ( شماره دوو  شماره یکلینک های مربوط . )درصد از نقدینگی را در اختیار دارند

تشدید شکاف مابین فقرا و  WEF (World Economic Forum)مجمع جهانی اقتصاد 

جامعه انسانی را در سال  ،کند که پس از تروریسم ثروتمندان را بزرگترین خطر معرفی می

متخصص تهیه  ۲۸۶که توسط -بعالوه در همین گزارش . مورد تهدید قرار خواهدداد ۷۶۱۲

! بر روند نابرابری و شکاف طبقاتی افزوده خواهد شد ،سال آتی ۱۶تاکید گردیده که در  -شده

و این در حالی است که بیست میلیون انسان تنها در چهار کشور ( شماره اوللینک مربوط )

. برندرمیدر خطر مرگ از گرسنگی بس( یمن، سودان جنوبی، سومالی و نیجریه )جهان 

 ( لینک مربوط)

3
 : مراجعه شود( سرمایه در قرن بیست و یکم)به کتاب توماس پیکتی  

Capital in tweenty-first Century, Figure 11-5, p. 276-277 لینک دسترسی 

4
مردم تحت شکنجه  ،درصد از کشورهای جهان ۸۷در  ،المللبنا به گزارش سازمان عفو بین 

استفان رود ( لینک مربوط. )اندهای فیزیکی و روانی روبرو بودهقرارداشته و با بدرفتاری

(Stephen Rohde  )نشان  ،«آزادی بیان در جهان پساگوتنبرگی»ای تحت عنوان  در مقاله

ه آزادیهای هایی مثل امریکا و چین به گسترش دامنه تجاوزات خود ب دهد که چگونه قدرت می

سرمایه و پول  ،بزرگترین خطر برای آزادی: نویسد او می. دهند فردی و اجتماعی ادامه می

 (  لینک مربوط! )است

5
ای را منتشر کرد که به نقش اخیرا مقاله ،(لینک مربوط)مجله سایبری تحقیقاِت روانشناسی  

بنا به . ها و اهداف اجتماعِی جوانان اختصاص داشت ها در نزول تکان دهنده ارزشرسانه

مساعدت و همبستگی در بین جوانان امریکا  ،احساس همکارِی اجتماعی ،مطالعات بعمل آمده

شهرت و  ،محبوبیت ،مقبولیت ظاهری ،شدیدا سقوط کرده و در عوض میل به موفقیت شغلی

مقاله گاردین هم اشاراتی به همین تحقیق دارد که شاید  .اند توفیق مالی بمراتب تقویت شده

 (لینک مربوط)برای عالقمندان جالب باشد 

کشور جهان منتشر کرده که نشانگر رشد  ٣۶پژوهشی را از  Lancetمجله پزشکی النست 

نتیجه ای که از آن ( لینک مربوط. )بموازات همدیگر است ،نرخ خودکشی و نرخ بیکاری

کسی که . ارزش انسان به سودآفرینی است ،شود این است که در جامعه کاپیتالیستی گرفته می

 . فاقد ارزش است و شایسته زیستن نیست ،نیروی کارش را در بازار بفروشدقادر نیست 

6
  شماره چهارم ،شماره سوم ،شماره دوم ،شماره اوللینک مربوط  

https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2017-01-16/just-8-men-own-same-wealth-half-world
https://www.wsws.org/en/articles/2017/03/22/forb-m22.html
http://iraneconomist.com/fa/news/142279
http://iraneconomist.com/fa/news/142279
http://iraneconomist.com/fa/news/142279
http://iraneconomist.com/fa/news/142279
https://melimazhabi.com/%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B3
http://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-5/160586-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-5/1086981-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://www.bbc.com/persian/world-39241214
https://dowbor.org/blog/wp-content/uploads/2014/06/14Thomas-Piketty.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2015/02/annual-report-201415
https://lareviewofbooks.org/article/free-speech-post-gutenberg-world
http://www.cyberpsychology.eu/view.php?cisloclanku=2011061601
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/dec/20/celebrity-corporate-machine-fame-big-business-donald-trump-kim-kardashian
file:///C:/Users/Josef/Desktop/مجله%20پزشکی%20لانست%20Lancet%20پژوهشی%20را%20از%20٦٣%20کشور%20جهان%20منتشر%20کرده%20که%20نشانگر%20رشد%20نرخ%20خودکشی%20و%20نرخ%20بیکاری٬%20بموازات%20همدیگر%20است.%20%20واقعیت%20دردناکی%20که%20در%20این%20مقاله%20علمی%20افشا%20شده%20این%20است%20که%20در%20جامعه%20کاپیتالیستی٬%20ارزش%20انسان%20به%20سودآفرینی%20است.%20کسی%20که%20قادر%20نیست%20نیروی%20کارش
http://www.rapereliefshelter.bc.ca/learn/resources/globalization-and-sex-tradetrafficking-and-commodification-women-and-children
http://socialistparty.ie/2013/08/a-socialist-perspective-on-the-sex-industry-a-prostitution/
file:///C:/Users/Josef/Desktop/گزارش%20بی%20بی%20سی%20تحت%20عنوان%20در%20لیبی%20'پناهجویان%20را%20در%20بازار%20برده%20میفروشند'%20http:/www.bbc.com/persian/world-39562876
http://edition.cnn.com/specials/africa/libya-slave-auctions
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سرمایه و فاجعه آلودگی  :شود برای کسب اطالعات بیشتر خواندن اثر حاضر پیشنهاد می 

 محیط زیست

8
معروفیت  ،به چاپ رسید« واشینگتن پُست»اش که در  اشکان سلطانی با مقاله افشاگرانه 

در « ایمی گودمن»مصاحبه  ،توانید به مقاله یاددشدهجهت کسب اطالعات بیشتر می. پیداکرد

Democracy Now لینک دوم ،لینک اول. با اشکان و نیز صفحه شخصی او مراجعه کنید، 

 لینک سوم

بنابراین منظور از . دانست مارکس نیروهای مولده را شامل وسایل تولید و نیروی کار می 9

مل در تکا ،تکامل نیروهای مولده دربرگیرنده پدیده های تاریخی چون تکامل ماشین آالت

   .رشد دانش و توانمندیهای ذهنی و فکری است ،برداری از منابع انرژی بهره ،فرآیند کار

10
 لینک دسترسی 

11
 لینک دسترسی 

12
 Times Online, August 10, 2006 

13
به بعد، بوکچین خود را آنارشیست نمی ۱۹۹۸از سال   Janet Biehlبه گفته جانت بیئل 

  لینک دسترسی. به نقل از مقاله جانت بیئل. دانست

14
 Halkların Demokratik Partisi توانید به  این حزب می  برای آشنایی بیشتر با برنامه

حزب  فستیبه مان ینگاه ،”یاِمرال“از اعماق زندان »نقدی که سمکو نوری تحت عنوان 

   لینک دسترسی. مراجعه کنید« دمکراتیک خلقهای ترکیه

. آمده( ۶و  ۷و  ۱لینک از جمله )های خبری  های این کنفرانس در سایت اخبار و عکس 15

  لینک دسترسی :کنفرانس  هقطعنام

16
 .مراجعه کنید( لینک مربوط)برای کسب اطالع بیشتر در مورد این حزب می توانید به  

17
 لینک مربوط 

18
 لینک دسترسی 

19
 لینک مربوط 

20
 Post-Scarcity Anarchism (1971) لینک دسترسی 

21
 The Spanish Anarchists (1977) لینک دسترسی 

22
 The Ghost of Anarcho-Syndicalism لینک مربوط  

23
 .به مقاله لینک دسترسی. به نقل از مقاله جانت بیئل 

24
 The Problems of Chemicals in Food لینک مربوط 

25
 Our Synthetic Environment (1962) لینک مربوط  

26
 Crisis in Our Cities لینک مربوط. این کتاب در لینک زیر قابل دسترس است 

27
 (1964)  Ecology and Revolutionary Thought لینک دسترسی 

28
 Towards a Liberatory Technology (1965)لینک دسترسی 

http://www.negah1.com/ketab/Mohitzist2/mohitzist2.pdf
http://www.negah1.com/ketab/Mohitzist2/mohitzist2.pdf
http://www.negah1.com/ketab/Mohitzist2/mohitzist2.pdf
http://www.negah1.com/ketab/Mohitzist2/mohitzist2.pdf
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2013/12/10/nsa-uses-google-cookies-to-pinpoint-targets-for-hacking/?utm_term=.f6c24e03927a
https://www.democracynow.org/2014/3/21/as_surveillance_costs_fall_could_the
https://ashkansoltani.org/
https://ashkansoltani.org/
https://www.nytimes.com/2015/11/29/magazine/a-dream-of-utopia-in-hell.html
https://www.ft.com/content/50102294-77fd-11e5-a95a-27d368e1ddf7
https://theanarchistlibrary.org/library/janet-biehl-bookchin-breaks-with-anarchism
http://workercommunist.blogspot.se/
https://anfpersian.com/jhn/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%DA%BE%D8%A7-%D9%88-%D8%AE%D9%84%D9%82-%DA%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%258
http://www.alahwaz.info/fa/?p=11302
http://www.razmendagan.com/SIASI/KonferansPD.._291217.htm
http://www.azadi-b.com/J/2018/01/post_817.html
https://global.britannica.com/topic/Socialist-Revolutionary-Party
http://reason.com/archives/1979/10/01/interview-with-murray-bookchin/2
http://reason.com/archives/1979/10/01/interview-with-murray-bookchin/2
http://reason.com/archives/1979/10/01/interview-with-murray-bookchin/2
https://libcom.org/files/Post-Scarcity%20Anarchism%20-%20Murray%20Bookchin.pdf
https://libcom.org/files/Murray%20Bookchin,%20The%20Spanish%20Anarchists-The%20heroic%20years,%201868-1936.pdf
http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bookchin/ghost2.html
https://theanarchistlibrary.org/library/janet-biehl-bookchin-breaks-with-anarchism
http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bookchin/HerberChem.html
http://social-ecology.org/wp/1962/04/our-synthetic-environment-ch-1
https://books.google.se/books/about/Crisis_in_Our_Cities.html?id=JvZEAAAAIAAJ&redir_esc=y
https://theanarchistlibrary.org/library/lewis-herber-murray-bookchin-ecology-and-revolutionary-thought
http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bookchin/tolibtechpart2.html
http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bookchin/tolibtechpart2.html
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 Institute for Social Ecology لینک مربوط 

30
 The Ecology of Freedom  شماره یکلینک  

31
  From Urbanization to Cities(1995)لینک دسترسی 

32
  Urbanization Without Cities (1992) لینک دسترسی 

33
 The Next Revolution لینک مربوط 

34
  Listen Marxist!لینک دسترسی   

35
 The Communist Manifesto: Insights and Problems لینک دسترسی 

36 
   The Great Transformation: The Political and Economic Origins of 

Our Time, by Karl Polanyi  نوشته شد و در سال  ۱۹۱۱این کتاب در سال در سال

 لینک دسترسی. توسط شرکت نشر و پژوهش شیرازه منتشر شد با ترجمه محمد مالجو ۱۶۹۱

 .به کتاب

37
  لینک دسترسی. به نقل از مصاحبه بوکچین 

38
 The Next Revolution:…  p. 108,  لینک دسترسی. 

39
 ۶۱لینک در زیرنویس شماره  ،«!گوش کن مارکسیست»از کتاب  

40
 همانجا 

41
 « افسانه پرولتاریا»زیر فصل  ،همانجا 

42
 Bookchin, Murray, The Next Revolution: Popular Assemblies and the 

Promise of Direct Democracy; Essays, 

43
 ۶۱لینک در زیرنویس شماره  ،«!گوش کن مارکسیست»از کتاب  

44
 Lecture delivered at Hampshire Collegeبه سخنرانی بوکچین  لینک دسترسی 

[Mass.], Feb. 10, 1979  

45
کائوتسکی، هیلفردینگ، برنشتین و سایر رهبران انترناسیونال دوم در ترویج درک  

گذار به  ،بر اساس برداشت مکانیکی آنان. ای داشتند دترمینیستی از تاریخ نقش برجسته

از قوانین سخت و سفتی  ها معتقد بودند که جامعآنه. بود« ناپذیر اجتناب»سوسیالیسم امری 

بنا به این نگرش هر جامعه باید الزاما . تبعیت می کند که تابعی از رشد نیروهای مولده است

. بگذرد( سوسیالیسم و کمونیسم ،کاپیتالیسم ،برده داری، فئودالیسم)از صورت بندیهای مختلف 

رک جبرگرایانه در دوره استالین وسیعا این د !زود دارد اما سوخت و سوز ندارد و دیر

کنند و تکامل  نخست نیروهای تولید کننده جامعه تغییر می": استالین نوشت. گسترش پیدا کرد

می پذیرند و سپس، روابط تولیدی، روابط اقتصادی میان افراد بشر با وابستگی و تطابق کامل 

ص  ،استالین، ماتریالیسم دیالكتیك و ماتریالیسم تاریخی) " .یابند با این تغییرات، تغییر می

 (لینک دسترسی ، ۱۳

46
ها در روند تولید اجتماعی موجودیت خود ناگزیر با یکدیگر وارد  انسان»: مارکس 

ین مناسبات، مناسبات تولیدی آنهاست، که از خواست و اراده ایشان ا. شوند مناسباتی می

مجموعه این مناسبات . مستقل و متناظر با مرحله معینی از رشد نیروهای تولیدی آنهاست

دهد که بر آن روبنائى حقوقى  ساختار اقتصادی جامعه یعنی آن زیربنای واقعی را تشکیل می

http://social-ecology.org/wp/1962/04/our-synthetic-environment-ch-1
https://libcom.org/files/Murray_Bookchin_The_Ecology_of_Freedom_1982.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/urban-history/article/bookchin-murray-from-urbanization-to-cities-towards-a-new-politics-of-citizenship-london-cassall-1995-279pp-index-no-price-stated/9200612FE0DA39885B2AA721034564F4
https://www.cambridge.org/core/journals/urban-history/article/bookchin-murray-from-urbanization-to-cities-towards-a-new-politics-of-citizenship-london-cassall-1995-279pp-index-no-price-stated/9200612FE0DA39885B2AA721034564F4
https://libcom.org/files/Urbanization_Without_Cities_-_Ebook.pdf
https://libcom.org/files/Urbanization_Without_Cities_-_Ebook.pdf
https://www.amazon.com/Next-Revolution-Popular-Assemblies-Democracy/dp/1781685819/
https://theanarchistlibrary.org/library/murray-bookchin-listen-marxist.pdf
https://theanarchistlibrary.org/library/murray-bookchin-listen-marxist.pdf
http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bookchin/comman.html
https://minorpdf.files.wordpress.com/2016/10/degarguni-bozorg_karl-polanyi-minorpdf.pdf
https://robertgraham.wordpress.com/murray-bookchin-the-open-road-interview-1981/
https://libcom.org/files/Murray%20Bookchin-The%20Next%20Revolution.%20Popular%20Assemblies%20and%20the%20Promise%20of%20Direct%20Democracy-Verso%20(2015).pdf
https://athens.indymedia.org/media/old/murray_bookchin_marxism_as_bourgeois_sociology.pdf
http://forsocialism.org/wp-content/uploads/2016/04/naghde_bettelheim_IA.pdf
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« .گیرد آن اشکال معینى از آگاهى اجتماعى شکل میکشد، و متناظر با   و سیاسى سر برمى

 لینک دسترسی

47
فالسفه تاکنون تاریخ را : "کمتر کسی است که این جمالت معروف مارکس را نشنیده باشد 

ها خود تاریخ شان را  انسان" ،."اند حال آنکه بحث بر سر تغییر آن است تفسیر کرده

تاریخ یک شخص منفرد نیست که انسان را همچون وسیله ای برای نیل به " ،... "سازند می

که بدنبال اهداف –تاریخ چیزی جز فعالیت انسان . اهداف خاص خود مورد استفاده قرار دهد

 ... و ." نمی باشد -خویش است

 ،فارسیو  لینک دسترسی به متن انگلیسی ، ۷زیرفصل  ، ۳فصل  ،خانواده مقدس ،مارکس

. انگلس در نامه به فرانتس مرینگ سعی می کند تا با این درک مکانیکی مقابله کند ۱۳۲ص 

 لینک دسترسی

48
 The Next Revolution, p. 29 & 30 لینک دسترسی 

49
بورژوازی هالٔه تقدس را از فراز سر فعالیت هایی که سابقا با دیده حرمت یا خوف » 

شاعر و دانشمند را به  ،کشیش ،قاضی ،او پزشک. مذهبی به آنها نگریسته میشد برگرفت

 ،ترجمه شهاب برهان ،انگلس-مارکس ،مانیفست کمونیست« .مزدبگیراِن اجیر خود تبدیل کرد

 ۹ص 

نوشته « كارگر و طبقه كارگر در دیدگاه هاى طبقاتى متفاوت»جهت آگاهی بیشتر به مقاله 

  لینک دسترسی ، ۱۷دفتر  ،انتشار در نگاه ،ناصر پایدار

50
 CLASS IN THE 21STکه با نام  GÖRAN THERBORN از مقاله 

CENTURY  درNew Left Review 78   لینک دسترسیمنتشر شد 

51
ترکیب طبقه کارگر در مرحله کنونی »: جهت آگاهی بیشتر به مقاالت زیر مراجعه کنید 

طبقه و » لینک دسترسی ، ۷۷دفتر  ،انتشار در نگاه ،آشتیانی . نوشته ع« رشد سرمایه داری

 ،انتشار در نگاه ،ترجمه مزدک دانشور ،نوشته کریس هارمن« انقالب در قرن بیست و یکم

عباس : سیلور ترجمه. نوشته بورلی جی« نیروهای کار» لینک دسترسی ، ۷۳دفتر 

« طبقه کارگر یا انبوه بسیار گونه» لینک دسترسی ، ۷۳دفتر  ،انتشار در نگاه ،منصوران

تغییر در نسبت » لینک دسترسی ،ترجمه رامین جوان ،مناظره کریس هارمن با مایکل هارت

 لینک ،نوشته علی برومند « ترکیب ارگانیک سرمایه و تاثیر آن بر وضعیت طبقه کارگر

  دسترسی

Wood, Ellen Meiksins (1998). The Retreat from Class; A New ‘True’ 

Socialism. London/NY: Verso لینک دسترسی 

52
  ۷۱۶نقل قول از ص  ،لینک دسترسی 

53
  Bookchin, Post-Scarcity Anarchism, p. 9 ۷۶لینک در زیرنویس 

54
 همانجا 

55
 لینک دسترسی 

56
 Murray Bookchin, “The Ecological Crisis, Socialism, and the Need to 

Remake Society,” in Society and Nature 2, no. 3 (1994), p. 1 

57
 ۷۶۹-۷۱۶کارل مارکس، سرمایه، ترجمه حسن مرتضوی، نشر آگاه ، ص   

http://www.kapitalfarsi.com/
http://www.kapitalfarsi.com/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/holy-family/ch06_2.htm#6.2.b
http://www.k-en.com/Book/marx/Moghadas/moghads.pdf
http://www.k-en.com/Book/marx/Moghadas/moghads.pdf
https://www.marxists.org/archive/mehring/1893/histmat/app.htm
https://www.marxists.org/archive/mehring/1893/histmat/app.htm
https://libcom.org/files/Murray%20Bookchin-The%20Next%20Revolution.%20Popular%20Assemblies%20and%20the%20Promise%20of%20Direct%20Democracy-Verso%20(2015).pdf
http://negah1.com/negah/negah12/Negah12-13.pdf
https://newleftreview.org/II/78/goran-therborn-class-in-the-21st-century
http://negah1.com/negah/negah22/negah22-8.pdf
http://negah1.com/negah/negah26/negah26-8.pdf
http://negah1.com/negah/negah26/negah26-20.pdf
http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2015/02/rj-harman-hart-debate1.pdf
http://www.simayesocialism.com/wp-content/uploads/2016/09/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-1.pdf
http://www.simayesocialism.com/wp-content/uploads/2016/09/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-1.pdf
http://www.simayesocialism.com/wp-content/uploads/2016/09/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-1.pdf
https://cominsitu.files.wordpress.com/2016/01/ellen-meiksins-wood-the-retreat-from-class_-a-new-true-socialism.pdf
http://www.readanyfree.com/ebook/9780919618985/toward-an-ecological-society
http://theanarchistlibrary.org/library/murray-bookchin-society-and-ecology
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و به این ... شهرهای عطیم ایجاد کرده ،روستا را به زیر سلطه شهردرآورده ،بورژوازی» 

... بخش قابل توجهی از مردم را از بالهت زندگی روستایی بیرون کشیده است ،ترتیب

او ... جمعیت را هرچه بیشتر از میان می بردمالکیت و  ،پراکندگی وسایل تولید ،بورژوازی

... وسایل تولید را متمرکز و مالکیت را در دست اقلیتی متراکم کرده است ،جمعیت را مجتمع

سوق داده شده ... منافع طبقاتی ی ملی واحد ،قانون واحد ،حکومت واحد ،همگی به ملت واحد

 ،استفاده از شیمی در صنعت و کشاورزی ،کار با ماشین ،رام کردن نیروهای طبیعت... اند

قابل  ،قابل کشت کردن بخش هایی از جهان ،تلگراف برقی ،راههای آهن ،کشتیرانی بخاری

می ... چه کسی. جمعیتی که مثل قارچ از زمین روییده است ،کشتیرانی کردن رودخانه ها

در حال  ،ماعیتوانست فکرش را بکند که یک چنین نیروی مولده ای در زهداِن کاِر اجت

!چرت زدن باشد؟
58
  

 لینک دسترسی ۱۶-۱۷ص ،ترجمه شهاب برهان ،انگلس-مارکس ،مانیفست کمونیست

59
 Marx's Ecology: Materialism and Nature, John Bellamy Foster  توسط

   .به معرفی کتاب سیلینک دستر. اکبر معصوم بیگی بفارسی ترجمه شده است

60
 John Bellamy Foster and Paul Critique, -Marx and the Earth, An anti

Burkett به معرفی کتاب لینک دسترسی. 

61 Karl Marx’s Ecosocialism : Capital, Nature, and the Unfinished 

Critique of Political Economy, Kohel Saito 

  . به معرفی کتاب لینک دسترسی

62
در سخنرانی حاضر نه تنها جمله مورد اشاره گفته می شود بلکه جمالت دیگری هم که به  

. شنیدن این سخنرانی به عالقمندان توصیه می شود. نقل از جانت در متن آمده بیان می شوند

 لینک دسترسی

63
 لینک دسترسی 

64
 Bookchin, Ecology of Freedom, p. 315; لینک دسترسی 

65
مجادله برای نمونه به . البته باید متذکر شد که چنین درکی مورد بحث و جدل فراوان است 

 .توجه کنید نوشتاری حاضر

66
 لینک دسترسی 

67
 همانجا 

68
 ،روشنگر ،آزادی بیان ،نگاه: این مطلب در بسیاری از سایت های اینترنتی موجود است 

  .لینک دسترسی... تریبون زمانه و  ،افق روشن ،میلیتانت

69
بانی سوسیالیسم تخیلی بر این باور بود ، (Charles Fourier, 1772-1837)شارل فوریه  

شوند و زندگی اجتماعی را  که صنعت گرایی و تکنولوژی، پیشرفت تاریخی محسوب نمی

( phalanstères)« فاالنستر»راه حل او تاسیس یک سازمان اجتماعی به نام . سازند نابود می

 ،، حداکثر آزادی فردیفاالنسترها واحدهایی خودکفا بودند که بر اساس کمترین مقررات. بود

 دسترسی به اطالعات بیشتر. رهایی زن و برابری جنسیتی استوار بودند

70
جهت اطالع . این جوامع توسط کبه بوجود آمدند و بعدها در امریکا محبوبیت زیادی یافت 

 .مراجعه کنید لینک حاضربیشتر به 

http://www.lajvar.se/pdf/Manifest.pdf
https://www.gisoom.com/book/1276709/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA/
http://www.brill.com/products/book/marx-and-earth
https://intl.target.com/p/karl-marx-8217-s-ecosocialism-capital-nature-and-the-unfinished-critique-of-political-economy/-/A-53029865
https://intl.target.com/p/karl-marx-8217-s-ecosocialism-capital-nature-and-the-unfinished-critique-of-political-economy/-/A-53029865
https://www.youtube.com/watch?v=djhIUsALCBA
https://www.youtube.com/watch?v=djhIUsALCBA
http://new-compass.net/publications/communalism-alternative
https://libcom.org/files/Murray_Bookchin_The_Ecology_of_Freedom_1982.pdf
http://dwardmac.pitzer.edu/bookchin/closingdebate.pdf
http://dwardmac.pitzer.edu/bookchin/closingdebate.pdf
http://dwardmac.pitzer.edu/bookchin/closingdebate.pdf
http://dwardmac.pitzer.edu/bookchin/closingdebate.pdf
http://reason.com/archives/1979/10/01/interview-with-murray-bookchin/2
http://www.negah1.com/dydgah/rojava.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Phalanst%C3%A8re
https://en.wikipedia.org/wiki/Icarians
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 .به جوامع کمونیستی اش داده بود  نامی بود که اوون (Home Colony)هوم کلنی  

72
 .مراجعه کنید مطلب حاضربرای نمونه به  ،برای اطالع بیشتر 

73
برای کسب اطالع بیشتر راجع به جنبش زاپاتیسم می توانید به متن سخنرانی و یا خود  

 لینک دسترسی. یکی از فعالین این جنبش توجه کنید( بهمراه ترجمه)سخنرانی 

74
 .مراجعه کنید مطلب حاضربه  ،برای اطالع بیشتر 

75
 .توجه کنید مقاله حاضربرای کسب اطالعات بیستر به  

مقاله برای نمونه به . بحث خودگردانی کارخانه حتی در دوره انقالب ایران هم مطرح بود

این بحث زیر عناوین . کتاب جمعه مراجعه کنید ۶و  ۷ ، ۱در شماره های  ،خودگردانی

 .هم در ادبیات سیاسی آورده شده است« خودمدیریتی کارگری»سوسیالیسم بازار و »

76
 .به گزارش اعتراضی علیه دستگیری فعالین گرین پیس لینک دسترسی 

77
لینک )بهمراه نگاه انتقادی حسن عباسی به این کنفرانس . به این گزارش لینک دسترسی 

« سرمایه داری و فاجعه آلودگی محیط زیست»به کتاب  لینک دسترسیبانضمام (. ترسیدس

 . نوشته حسن عباسی

78
تلویزیون رسمی سوید اخیرا گزارشی را پخش کرد که هنوز هم در سایت آن موجود است  

در این گزارش بسیاری از زدوبندهای پشت پرده انتخابات ریاست (. لینک دسترسی)

 .شود ای مستند افشا می بگونه ،جمهوری امریکا و بویژه نقش شرکتهای نفتی

79
 سی. بی. به گزارش بی لینک دسترسی 

 لینک دسترسی 80

به گزارش گاردین لینک دسترسی 
81

  

82
لینک ! جالب اینجاست که یکی از بنیادهای حامی چنین طرحهایی بنیاد راکفلر است 

  .دسترسی

83
 Enzinna, Wes “The Rojava Experiment.” The New York Times 

Magazine. Pp. 38—45 

84
 !من مارکس هستم ولی مارکسیست نیستم 

85
 Murray Bookchin, Social Ecology and Communalism (San Francisco 

and Edinburgh: AK Press, 2007), particularly pp 103–107. لینک دسترسی 

86
لغوی اش در زبان یونانی آنترو پوس یعنی انسان و سن یعنی جدید؛ ترجمه )آنتروپوسن  

سال )یک عصر جغرافیایی پیشنهادی است که از انقالب صنعتی ( می شود انسان جدید

وهوا و مشخصه این دوره تغییرات جهانی آب. تا به امروز را دربرمی گیرد( ۱۹۶۶

لینک برای کسب اطالعات بیشتر به . اکوسیستم است که توسط انسان انجام گرفته است

 .مراجعه کنید حاضر

87
تینا ( There is no Alternative. )آلترناتیوی وجود ندارد: جمله مارگرت تاچر این بود 

 .اشاره به همین جمله است که از جمع اولین حرِف کلمات همین جمله ساخته شده است

http://seiretahavol.blogfa.com/post-1.aspx
http://rosaanarchi.blogspot.se/2011/05/blog-post_31.html
https://ir.mondediplo.com/imprimer.php3?id_article=2030
http://www.anarkismo.net/article/26931
http://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF/a-17102245
https://www.radiozamaneh.com/250885
https://mejalehhafteh.com/2015/12/07/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AD/
https://mejalehhafteh.com/2015/12/07/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AD/
https://mejalehhafteh.com/2015/12/07/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AD/
http://www.negah1.com/ketab/Mohitzist2/mohitzist2.pdf/
https://www.svtplay.se/video/14034616/fossilbranschens-sista-strid/dokument-utifran-fossilbranschens-sista-strid-fossilbranschens-sista-strid
https://www.youtube.com/watch?v=5-0zgiHBaVc
https://www.etc.se/debatt/sverige-maste-sluta-exportera-vapen
https://www.theguardian.com/environment/2014/nov/06/whats-the-environmental-impact-of-modern-war
https://www.rockefellerfoundation.org/our-work/search/
https://www.rockefellerfoundation.org/our-work/search/
https://www.rockefellerfoundation.org/our-work/search/
https://www.rockefellerfoundation.org/our-work/search/
http://new-compass.net/sites/new-compass.net/files/Bookchin's%20Social%20Ecology%20and%20Communalism.pdf
https://global.britannica.com/topic/Geologys-Anthropocene-Debate-2035103
https://global.britannica.com/topic/Geologys-Anthropocene-Debate-2035103
https://global.britannica.com/topic/Geologys-Anthropocene-Debate-2035103
https://global.britannica.com/topic/Geologys-Anthropocene-Debate-2035103
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میلیارد  ۲۸.۳دومین کاپیتالیست جهان است؛ با ثروتی معادل  ،گیتس وارن بافت پس از بیل 

 !دالر

89
 لینک دسترسی. به نقل از دیوید هاروی 

90
اگر در سطح طبقاتی بگوییم،  ،بست به گمان من رفت از این بن برای برون: "مالجومحمد  

اگر در سطح جنبشی . کارگر هستیم  متوسط و طبقه  ما نیازمند یک ائتالف طبقاتی بین طبقه

شود و  بگوییم، نیازمند ائتالف بین آن چیزی که جنبش سبز یا جنبش اعتراضی نامیده می

 لینک دسترسی." جنبش کارگری هستیم

91
را توضیح این نظریه  یروشنب خواند اما اگرچه خود را کمونالیست نمیتوماس پیکتی  

 ،آیا می شود قرن بیست و یکمی را تصور کرد که در آن کاپیتالیسم»: یسدنو میاو . دده می

ص )صلح طلب و پایدار باشد؟ یا باید در انتظار بحران بعدی و یا شاهد جنگ جهانی باشیم؟ 

نرخ » ها استدالل کرد کهاو در توضیح انباشت روزافزون ثروت یک درصدی(. 174

بیشتر  (growthنرخ رشد  g)همیشه از نرخ رشِد درآمد ( returnیا  r)بازدهی سرمایه 

پیکتی  ،بعبارت ساده تر. «سرمایه همیشه همین بوده است« تناقض اصلی»... (r>g)هست 

پیشی گرفتن نرخ بازدهی سرمایه "با  ،علت افزایش درآمد سرمایه داران را در سالهای اخیر

 .توضیح داد"! از نرخ رشد

92
برای آشنایی بیشتر با مضمون بحث مارکس پیرامون گذار از فئودالیسم به کاپیتالیسم، به  

آزاد  نوشته جونه برچ و پل هایدمن، ترجمه حسن« در دفاع از مارکسیسم سیاسی» مقاله 

لینک دسترسی. مراجعه کنید
  

http://davidharvey.org/2014/05/afterthoughts-pikettys-capital/#more-1757
http://www.dw.com/fa-ir/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7/a-15881890
https://pecritique.com/2016/08/26/%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%86-%D9%88-%D9%BE%D9%84/
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فدراسیون شمال »و تاریخچه تاسیس  1نوشتار زیر نگاهی گذرا به روژاوا
بدنبال به . ، نقش حزب کارگران کردستان و رهبری این حزب دارد«کردستان

پردازد و این ُرخداد را در بطن مناسبات  پایه های مادی پاگیری روژاوا می
در . دهداقتصادی، سیاسی، تاریخی و ژئوپولیتیکی خاورمیانه مورد مطالعه قرار می

 .  گیرد سرمایه مورد ارزیابی قرار می -وژاوا در توازن کارخاتمه جایگاه ر

 مقدمه
ای در تونس، مصر، لیبی و یمن که به بهار عربی شهرت های توده بعد از خیزش

با دستگیری و شکنجه چند  ۱۱۲۲ماجرا در سال . یافتند، نوبت به سوریه رسید
. وار بودندآموز شروع شد که مشغول نوشتن شعارهای ضدحکومتی بر دی دانش

در پی این ماجرا، اهالی شهرهای درعا و حماه، دست به اعتراض زدند و ماموران 
تظاهرات و اعتراضات به شهرهای دیگر نیز . ها را به گلوله بستندامنیتی آن

وزیر  در ادامه نخست. سرکوب بود -بار دیگر - سرایت کرد و پاسخ حکومت
. امی نیز به صفوف معترضین پیوستندوقت و بسیاری از مقامات دیگر دولتی و نظ

با دخالت عوامل خارجی و مداخله نیروهای مسلح جهادیست و ناسیونالیست، 
مبارزه مدنی و اعتراضی مردم از مسیر اصلی خود خارج شد و ظرف دو سال به 

 . جنگ داخلی بدل گردید

سال را تشکیل دادند که در " ارتش آزاد سوریه"نظامیان معترض،  ۱۱۲۲در سال 
های مسلح بمرور گروه. تبدیل شد"  ائتالف ملی سوریه"به بازوی نظامی  ۱۱۲۱

و تشکیالت سیاسی دیگر نیز پیدا شده و به صفوف اپوزیسیون دولت حاکم اسد، 
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رود که در سوریه، بیش از هزار گروه مخالف سیاسی،  گمان می». پیوستند
 2«.هزار جنگجو وجود داشته باشد ۲۱۱متشکل از 

یکی از این  PYD  (Partiya Yekîtiya Demokrat) 3تحاد دموکراتیکحزب ا
احزاب است که بیشتر در مناطق ُکردنشین شمال سوریه فعالیت دارد و از 

به  PKK ( (Partiya Karkerên Kurdistanêمتحدان حزب کارگران کردستان 
نه با اسد، نه با ) 4«استراتژی راه سوم»اتخاذ با ادعای  PYD. آید شمار می

عمال خود را از جنگ ( اپوزیسیون، پیش بسوی تاسیس کنفدرالیسم دموکراتیک
 -، پس از خروج نیروهای نظامی۱۱۲۱داخلی سوریه کنار کشید و در ژوئن 

های ُکردنشین شمال سوریه، مناطقی را در استان دولتِی رژیم اسد از کردستان،
 -نام گرفتند 5که اصطالحا کانتون -شده مناطق آزاد . تحت کنترل خود در آورد

اداره  7«خودمدیریتی دموکراتیک»به شیوه  6«قرارداد اجتماعی»با متابعت از 
، سه کانتون جزیره، کوبانه و عفرین به هم ۱۱۲۲مارس  ۲۱در . شوند می

  8.را تاسیس کردند« فدراسیون شمال سوریه»پیوستند و 

 9«اتونومی دفاکتو»که  -ون شود اولین مقام دولتی که از این فدراسیگفته می
و اولین دفتر نمایندگی  10حمایت کرد، نخست وزیر اسراییل بود -آیدبحساب می

حال آن که رژیم اسد و بزرگترین ائتالف  11.فدراسیون، در روسیه برپا گردید
، با اعالم تاسیس آن مخالفت کردند و the Coalition” (al-I’tilaf)“12اپوزیسیون 

  13.شناسندنیز اعالم داشتند که آن را برسمیت نمیامریکا و ترکیه 

های چپ ـ از سراسر های کارگری، احزاب و سازماندر عوض بسیاری از اتحادیه
های حمایتی در دفاع از مبارزات مردم شمال کردستان و اطالعیه -جهان

 . فدراسیون شمال سوریه صادر کردند

دیت اش تاکید کرد که قصد در بیانیه اعالم موجو« فدراسیون شمال سوریه»
ملت ُکرد نیست؛ بلکه  -جدایی از سوریه را ندارد و درصدد تشکیل یک دولت

خواهان دموکراتیزه شدن سوریه، بر اساس ساختار خودمدیریتی دموکراتیک 
همچنین ادعا کرد که قصد ایجاد سیستم تک حزبی را نداشته و هر حزب . است

ق تحت کنترلش آزادانه به فعالیت سیاسی تواند در مناط و سازمان اجتماعی می
 . بپردازد یا به کنگرٔه خلق بپیوندد

: با این همه، واکنش نسبت به این رخداد در میان نیروهای چپ، دوگانه بود
، انقالب 16، کمون پاریس15، نبرد استالینگراد14هواداران از آن به عنوان انقالب

و  ، سازش کاری18نام بردند و منتقدان آن را هوچی گری سیاسی... و 17زنانه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
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بشر، در گزارش  بان حقوق در این میان سازمان دیده. خواندند... و 19راست روی
که کنترل روژاوا را در  -را  PYDاتحاد دموکراتیک  خود، حزب ۱۱۲۲سال 

ه بازداشت خودسرانبه نقض حقوق بشر، نقض حقوق زندانی،  -دست دارد
مخالفان سیاسی، آزار جسمی بازداشت شدگان، محاکمات غیرعادالنه، استفاده از 

تیراندازی به تظاهرکنندگان متهم سال در یگان نظامی و حتی  ۲۱نوجوانان زیر 
خود، نیروهای نظامی  ۱۱۲۱نیز در گزارش سال « الملل سازمان عفو بین» 20.کرد

PYD ا داعش مشکوک بودند متهم را به تخریب منازل کسانی که به همکاری ب
های نیز متهم شد که به بازداشت( Asayîs آسایش)بعالوه نیروی انتظامی . نمود

، اعتراضات و تظاهراتی را «جنبش جوانان کرد» 21.خودسرانه دست زده است
شود با برخورد سرکوبگرنه نیروهای انتظامی سازمان داد که ادعا می PYDعلیه 
PYD 22.اندروبرو شده 

 گذرد؟ براستی در روژآوا چه می
ها و پروژه سیاسی است که آرزوها، آرمان یک 23«کنفدرالیسم دموکراتیک»آیا 
کند که در آزمایشگاه های ایدئولوژیک یک سازمان سیاسی را منعکس میافق

-است؟ آیا روژاوا فریاد اعتراض توده شمال سوریه به بوته آزمایش گذاشته شده

المللی سر بر  ها و معادالت بین از شکاِف درون رقابتهای تحت ستم است که 
های ملی، قومی،  دادن به جنگ  آورده است؟ آیا روژاوا مدلی بدیع برای خاتمه

زیست و خالصه     مذهبی، تبعیضات جنسیتی، اتوریته دولتی، آلودگی محیط
اِی  های منطقه استثماراست؟ یا آن که طرحی است که در توافق با رقابت

های جهانی درحال شکل گیری است؟ آیا روژاوا ابزاری برای تحکیم،  یهسرما
تضمین و ادامه کنترل سرمایه جهانی بر منابع و ذخایر منطقه است؟ آیا روژاوا 

یا ورژن ُکردی کیبوتص در  Chiapas 24ای زاپاتیسم در چیاپاس  نسخه خاورمیانه
است؟ بهررو، بحث  26در عراق« اقلیم کردستان»و یا نسخه سوریایی  25اسرائیل

 .روژاوا تامل برانگیز است

و تحوالت  PKKاز آن جا که تحوالت روژاوا، با تاریخ حزب کارگران کردستان 
رو مطلب را از این. گره خورده است( عبدالله اوجالن)سیاسی و نظری رهبر آن 

 . گیریم می ای نسبتا طوالنی حول این حزب و رهبری اش پی با مقدمه
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  PYDتا  PKKاز 
PKK 27 مانیفست حزب . تشکیل شد ۲۷۱۱اوجالن، در سال   به رهبری عبدالله

داری به  عصر حاضر در گذار از سرمایه. ۲: دربرگیرنده شش اصل عمده بود
حکومتی  کردستان یک مستعمره درون. ۱سوسیالیسم و انقالب پرولتری است؛ 

ای نیل به آزادی و ناپذیر بر مبارزه آزادیبخش ملی یک وظیفه اجتناب. ۳است؛ 
انقالب کردستان باید یک انقالب ملی و دموکراتیک . ۲استقالل مردم ُکرد است؛ 

باشد که قرار است در درازمدت، به انقالب سوسیالیستی منجر شود و در یک 
بیانجامد؛ " طبقه و عاری از استثمار بی"وقفه، به یک جامعه  پروسه انتقالی بدون

یس یک کردستان مستقل، متحد و دموکراتیک هدف سیاسی انقالب، تاس. ۱
انقالب باید توسط حزب انقالبی پرولتاریا رهبری شود که بدوا از . ۲است؛ 

پرست و روشنفکرانی تشکیل یافته که به تولید مادی  ی از جوانان وطن«اقلیت»
 28.وابسته نیستند

ملی، تضاد  از آنجایی که ستم»: بود ، این بند تصریح شده PKKبعالوه در برنامه 
وفصل سایر تضادهای اجتماعی  ای در حل کننده اصلی است، بنابراین نقش تعیین

حلی برای سایر  تا زمانی که ستم ملی حل نشده باقی بماند، هیچ راه. دارد
رو اولین گام به سوی انقالب در روستا، از این. تضادهای اجتماعی متصور نیست

 29«.باشد لزوما باید خصیصه ملی داشته 

پس از کودتای . نمود اش را آغاز  مبارزات سیاسی PKKبا چنین مختصاتی، 
های کارگری، احزاب و تشکالت ، دولت وقت ترکیه همه اتحادیه۲۷۱۱امریکایی 

کرد و به دستگیری نیروهای چپ، سوسیالیست و   سوسیالیستی را ممنوع اعالم
سوریه به  ۲۷۱۷اوجالن و سران حزب که در سال . کمونیست پرداخت

. نمودند آغاز  -بودند، کار سازماندهی مجدد حزب را ـ این بار در سوریه گریخته 
در خاک سوریه و با اجازه دولت  Bekaa valleyدر دره بقا  PKKهای پایگاه

بعنوان اهرم فشاری علیه ترکیه مورد استفاده حافظ اسد دایر شدند تا توسط اسد 
  30.قرار گیرند

نیروهای نظامی ترکیه و  PKKمیالدی، نبردهای خونینی بین  ۱۱در دهه 
تنها در . درگرفت که به تخریب صدها و تخلیه هزاران روستای ُکردنشین انجامید

روستا مجبور به کوچ اجباری  ۱۱۱۱، اهالی ۲۷۷۱تا  ۲۷۱۲های فاصله سال
-کشته شده نفر ۲۱۱۱۱با ترکیه  PKKشود که در جریان جنگ گفته می. شدند

   31.اند
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، در اواخر جنگ ایران و عراق، صدام حسین به روستاهای ۲۷۱۱در سال 
فرار مردم به ترکیه سبب شد تا مسعود . کردستان عراق حمله شیمیایی کرد

به دولت ترکیه، امریکا و ( رهبر حزب دموکرات کردستان عراق)بارزانی 
با  PKKگی روابط  یرهاین امر موجب ت. تر شود نزدیک PKKنیروهای مخالف 

 .حزب دموکرات کردستان عراق شد

و ( ۲۷۷۲)و جنگ اول خلیج ( ۲۷۱۷)فروپاشی بلوک باصطالح سوسیالیستی 
همکاری حافظ اسد با ُجرج بوش در جنگ ـ آن هم به همراه ترکیه و سایر 

 ۲۷۷۷در سال . داد را در موقعیت بسیار ضعیفی قرار PKKاعضای ناتوـ عمال 
از  PKKدید سوریه به حمله نظامی، خواهان اخراج اوجالن و نیروهای ترکیه با ته

معاهده امنیتی »اش بنا به قرارداد معروف به  اوجالن و حزب. خاک سوریه شد
چند ماه . از سوریه اخراج شدندAdana security agreement  (۲۷۷۷ )« عدنا
تگیری ، اوجالن دستگیر و به حبس ابد محکوم شد و دس(۲۷۷۷مارس )بعد 

هزار ُکرد از حق شهروندی  ۳۱۱غاز گردید، حدود آ در سوریه PKKطرفداران 
 . محروم شدند و محدودیت و محرومیت بر ُکردها فزونی گرفت

شوروی و بلوک سابِق شرق، حزب )رفتن متحدان اصلی و قدیمی  از دست
، دستگیری اوجالن و خوردن مهر (دمکرات کردستان عراق و رژیم بعث سوریه

در این دوره اوجالن بمرور . را در انزوا فرو برد PKKتروریست بر حزب، عمال 
ی رسما اعالم گرفت و حت  اش فاصله اندازهای پیشین از نظریات، باورها و چشم

اقتدارگرا و جزمی است و قادر به حل معضالت اجتماعی »کرد که مارکسیسم 
بعالوه او به نقد سلسله مراتب حزبی و ساختارغیردموکراتیک آن . 32«نیست

، به 33پرداخت، مبارزه مسلحانه را نفی کرد و طرفدار نافرمانی مدنی شد
و خودگردانی دموکراتیک ، آشتی طبقاتی 35، دموکراسی غربی 34اخالقیات مذهبی

 .Michael Mمصاحبه پروفسور میشل گانتر . روی آورد( بجای استقالل)
Gunter36 دهد که  اش، بوضوح نشان میبا اوجالن یک سال پیش از دستگیری

مواضع فعلی اوجالن و تقالی او برای نزدیکی و همکاری با امریکا ابدا محصول 
 :  اش می گوید اوجالن در مصاحبه. های زندان نیستسال

این بسیار مهم . کسی خواهان تقسیم شدن ترکیه نیست. پذیرم من مرزهای فعلی ترکیه را می»
من فقط خواهان مذاکره برای یافتن یک راه حل دموکراتیک برای این مبارزه بیست ساله ! است

های  که خلق ها باید در قانون اساسی قید کنندآن. ُترک ها باید هویت ُکردی را بپذیرند. هستم
ها باید سیستم فدراتیو را بپذیرند؛ همان چیزی که در آن. کنند دیگری هم در ترکیه زندگی می
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 ۰۷اگر هویت ُکردها برسمیت شناخته شود، ... دارد ایاالت متحده، آلمان، بلژیک و سوئیس وجود
ایاالت متحده، ... برایمان مقدور نیست که کمونیست باقی بمانیم... بود درصد مسئله حل خواهد

تشکیل شود، ما خواهان اداره آن ( در ترکیه)اگر یک دولت فدراتیو ... نماینده توسعه است
هستند؛ اما من سِر ( KNCکنگره ملی کردها )ها و پاهای بارزانی و طالبانی مثل دست... هستیم

سال تجربه  ۵۲ من. مذاکره کند -با مغز -ایاالت متحده باید با من . ام واقعی یا مغِز این بدن
امریکا قدرت بسیار بزرگ و یک کشور بسیار هدفمند است؛ اما اطالعات مثبتی در باره ما ... دارم
دموکراسی و : ُکردها همان چیزی را می خواهند که امریکا برای خودش می خواهد... ندارد

دارد و باید تا دیر  گفتگو مابین امریکا و ُکردها بسیار اهمیت... ما چیز دیگری نمی خواهیم. برابری
 37«...نشده، آغاز شود

، PKKدر زندان پروسه تحول نظری و تالش چاره جویانه اوجالن برای بازسازی 
نماید و به ویژه او مطالعات وسیعی را آغاز می. گیردسرعت و بنیه تازه ای می

شدت تحت تاثیر   به Murray Bookchin 38پس از خواندن آثار موری بوکچین
حل  را به عنوان راه« کنفدرالسیم دموکراتیک»گیرد و نظریه قرار مینظرات وی 

کنفدرالیسم دمکراتیک جوامع »که مورد قبول ( ۱۱۱۱)کند مسئله ملی منتشر می
 . شود واقع می( KCK)« کردستان

کایا  اش، تاریخ سیاسی در مقاله تحلیلی Ahmet Hamdi Akkayaاحمد حمیدی آ
PKK بن  -۱؛ (۲۷۷۷)غافلگیری و عقب نشینی  -۲: کندرا به سه دوره تقسیم می

به  ۱۱۱۱)بازگشت به صحنه سیاسی  -۳؛ (۱۱۱۲تا  ۱۱۱۱)بست و بازسازی 
اما آنچه که بیشتر مورد توجه . که هر دوره جای بحث ویژه خود را دارد  39(.بعد

 . است« بازگشت به صحنه سیاسی»نوشتار حاضر است، دوره 

 ژه آنارشیستی؟ کنفدرالیسم دموکراتیک، پرو
شود که ایده کنفدرالیسم دموکراتیک اوجالن یک ایده آنارشیستی است  گفته می

اش این است  یکی از دالیل 40.است که از نظریات کمونالیسم بوکچین اقتباس شده
پیغامی برای بوکچین فرستاد و خود را شاگرد  ۱۱۱۲که اوجالن در بهار سال 

های اوجالن  توان در نوشتهبعالوه انعکاس افکار بوکچین را می 41.وی خواند
 42.دید

  دارند تا از نزدیکی نظری وی با بوکچین بهره رو طرفداران اوجالن سعی از این
مرتبط « جنبش اکوآنارشیستی»های خودگردان را به یک بجویند و تاسیس کانتون
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مثال . شود دنبال شده و میهای عمومی نیز به غلط  این گرایش در رسانه. کنند
مهمترین متفکر »، مجله تایمز لندن او را (۱۱۱۲)وقتی که بوکچین ُمرد 

این در حالی  43.خواند« آنارشیست آمریکالی شمالی، در بیش از یک ربع قرن
به  ۲۷۷۱از سال (  44Janet Biehlجانت بیئل)بوکچین   است که به گفته همزی

دانست و این را با دوستان نزدیکش درمیان  بعد، بوکچین خود را آنارشیست نمی
کرد و   این مسئله را در یک سخنرانی اظهار ۲۷۷۷بعالوه او در سال . گذاشته بود

 45.عمال آن را مکتوب نمود ۱۱۱۱در سال 

اند تا هر گونه رابطه بعالوه بعضی از فعالین و جریانات آنارشیست نیز کوشیده
در کجای دنیا دیده شده که یک : ل ببرنداین جریان با آنارشیسم را زیر سئوا

جامعه آنارشیستی توسط یک حزب مسلح، و از روی یک پروژه سیاسی از پیش 
ای که در آن یک حزب سیاسی در جامعه 46!آماده، از باال به پایین ساخته شود؟

بر همه چیز کنترل دارد و دارای ارتش، نیروی انتظامی، شوراهای قانونگذاری و 
تازه در کجای تاریخ ! شود از آنارشیسم سخن گفت؟ست، چگونه میحتی زندان ا

 ! اند؟ ها با امریکا ائتالف کرده و در یک جبهه متحد جنگیدهآنارشیست

: بیرون از ناکجا»پروفسور مایکل گانتر، متخصص مطالعات ُکرد، در کتاب خود 
 :نویسدمی« ُکردهای سوریه در جنگ و صلح

های قندیل و عبدالله اوجاالن در امرالی، کسانی کوهستاندر  PKKدر حقیقت رهبری » 
-درمناطق مختلف، حکمرانی می PKK/PYDهستند که از طریق فرماندهان مسئول 

 47«.کنند

اشخاص و جریانات کمونیست نیز ضمن انتقاد از روژاوا، هر گونه نزدیکی آن با 
    48 .انداندازهای کمونیستی را رد کرده چشم

اند که کمونیست یا آنارشیست بوده فعالین روژاوا نیز ادعا نکرده البته رهبران و
ها از همان آن. یا برپایی جامعه کمونیستی را دارند« کمون پاریس»و قصِد تاسیس 

-ابتدا و با دقتی قابل تحسین کلماتی را برای پروژه خود انتخاب کردند که هیچ

نفدرالیسم، قرارداد اجتماعی، کانتون، ک: ها نداشتند«ایسم»گونه قرابتی با این 
 ...!  خانه مردم، مالکیت تعاونی و 

آید چنین برمی -پس از دیدار از روژاوا -های جانت بیئل از گزارشات و مصاحبه
که وی از آنچه در روژاوا دیده با آنچه که بوکچین در سر داشته، تمایز و اختالف 

ش، جوانب پارادوکسال آن را به ا کوشد تا به اتکا به مشاهدات عینیبیند و میمی
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حتی معتقد است که اوجالن برخالف بوکچین موضع . ای انتقادی روایت کند گونه
 : نویسدجانت پس از دو دیدارش از روژاوا می. ضدسرمایه داری ندارد

ی امور  های زندان، نظرش را درباره دست نبوده؛ در طول سالیک... ی اوجاالن  فلسفه»
ما باید ... »: به نوشته اوجالن. داری را ستوده است حتا سرمایه... ده استمتنوعی تغییر دا

ی  چارچوب ایدئولوژیک و مادی این جامعه بر همه. ی کاپیتالیستی را تأیید کنیم تفوق جامعه
های قابل رؤیت اش،  رغم تمام کاستی به»و  49«های پیشین برتری یافته است سیستم
اش  شده هاِی نهادینه اسیت اش به حقوق افراد و استانداردداری دقیقًا به دلیل حس سرمایه

 50«.ترجیح دارد( واقعًا موجود)سوسیالیسم رآل ... ی آزادی فردی، به وضوح بر درباره

ی اقتصاد  های دو مقام رسمی را شنیدم که درباره در طول دو بازدیدی که داشتم، صحبت... »
بازدیدکنندگان غربی که ... داری نبود سرمایه دای که کاماًل ضکردند، آن هم بگونه صحبت می

: ... شوند کننده می سرعت متوجه چیزی نگران به ستایش دستاوردهای روژآوا آمده اند، به 
های  این تصاویر، یاد عکس... نصب است... روی دیوار تصویری از عبدالله اوجاالن 

ناراحتی میهمانان ممکن است . ای از لیبی زنده کرد حاضر قذافی را برای نماینده جا  همه 
شان پیوسته به ستایش از شخصیت کاریزماتیک اوجاالن  تر شود وقتی ببینند میزبانان عمیق

کادمی زبان و ادبیات کردی ... سرپرست ... پردازند می ترین شخص  اوجاالن مهم»: گفت... آ
احترام . «کنیم های او مراجعه می ما برای تدریس تاریخ، زبان و همه چیز به کتاب. است

اوجاالن بود که …اما . به دلیل تعهد آن به خودمدیریتی دموکراتیک است …عمومی به روژآوا
که از باال به « از پایین به باال»نظامی ... آن را پروراند و به جنبش آزادیخواهی ُکرد توصیه کرد

در ... َدوران بیفتدهمین پارادوکس کافی است تا سر بازدیدکننده به : پایین ایجاد شده است
که در دفتر شورای قانونگذاری جزیره به دستم )ی قوانین اخیر  حین خواندن کتابی درباره

ی  در آن قانون آمده است، همه. ی انتشار کتاب روبرو شدم با قانون جدیدی درباره( رسید
هایی  تابای از وزارت فرهنگ باید تصمیم بگیرد چه ک ناشران باید مجوز داشته باشند؛ کمیته

بودن کتاب برای انتشار و سازگاری آن با قوانین عمومی و  منتشر شوند و این کمیته مناسب
... چه معنایی دارد؟ « اخالقیات اجتماع». تناسب آن با اخالقیات جامعه را تعیین خواهد کرد

 «.ای اخالقی است ای که روژآوا بر آن بنا شده است، فلسفه به یاد آوردم که فلسفه

او . بنابراین معنای عبارت قانونی را از او پرسیدم. ، وزیر فرهنگ، در همان نزدیکی بودخالد
ی جنسی نوجوانان قبل از ازدواج را تشویق  هایی که رابطه گفت، معنایش این است که کتاب

اما آن عبارت قانونی . او توضیح داد که این فرهنگ ماست. توانند منتشر شوند کنند نمی می
بنابراین پرسیدم آیا اگر کسی بخواهد . زد ی رابطه جنسی نوجوانان حرف نمی بارهصراحتًا در 

داری  سرمایه»یا « دولت خوب است»تواند کتابی را منتشر کند و در آن استدالل کند که  می
مان   های جامعه ما باید به سنت»جواب داد، ( البته از طریق مترجم)خالد . «خوب است؟
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این عبارت در قانون ... توانند قبل از ازدواج با هم همبستر شوند نان نمیاحترام بگذاریم، نوجوا
ای برای سرکوب استقالل نویسندگان و پس از آن استقالل فردی و حق  به طور بالقوه روزنه

 51«...مخالفت کردن است

-های جانت بیئل از روژاوا میها و دیدهبرای آشنایی بیشتر با تجارب، خوانده

   52.های او رجوع کنیدر نوشتجات و مصاحبهتوانید به سای

ها در ادامه بحث و برای آگاهی بیشتر از پروژه روژاوا، طرح خودگردانی کانتون
ها مجبوریم کمی روی نظریات اوجالن که او از آن« کنفدرالیسم دموکراتیک»و 

 . مکث کنیمبرد، نام می «پارادایم»بعنوان 

 کنفدرالیسم دموکراتیک و آپوئیسم
جوامع »های کنفدرالیسم دموکراتیک طرحی برای اداره جامعه است که بر ارزش

استوار است؛ یعنی جوامعی که پیش از پیدایش نظام هیرارشیک « طبیعی
به نظر اوجالن، چنین جوامعی در عصر . مدار وجود داشتند و دولت( اقتدارگرا)

ردم دام کرد، نوسنگی، یعنی زمانی که انسان شروع به کشت و رزع و اهلی ک
 .وجود داشتند

های  تشکیل انجمنخواند تا با  اوجالن مردم کردستان و خاورمیانه را فرامی
تاسیس کنند و از بهم « خودمدیریتی دموکراتیک»روستایی و شهری، نوعی 

ها، نوعی کنفدرالیسم دموکراتیک بوجود بیاورند که در رقابت با پبوستن آن
اجزای کنفدرالیسم دموکراتیک  53.کزی بیانجامددولت، عمال به انحالل دولت مر

ملت،  -تمرکززدایی، نفی هیرارشی قدرت، نفی ساختار دولتقرار است بر 
-های زبانی، قومی و مذهبی، برابری جنسیتی و جامعه زیست همزیستی اقلیت

 . محیطی استوار باشد

وی رود و راش به سراغ تاریخ میاوجالن در تشریح و توضیح تئوریک نظریه
کند و با مکث می Mesopotamiaعصر نوسنگی و تمدن سومر در بین النهرین 

 : آفریند ها می«ُکرد»ها، یک تاریخ پرافتخار برای ارجاع به اسطوره

انقالب زراعی ... ها و ُکردها اولین ساکنان آن بودند النهرین گهواره تمدن بشری و آریایی  بین»
مادها با بهره ... آنهم به دست ُکردها... زاگرس رخ دادهای توروس و  خیز کوه در هالل حاصل

اداره قبایل از طریق ... گیری از میراث تمدن سومری، فرهنگ شکوهمند خود را شکل دادند
 54«...سیستم کنفدراتیو در همین سرزمین شروع شد و 
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 :به این ترتیب

تحلیل ... ابودی نجات دادانگیز خود، تاریخ ملت ُکرد را از ن شناسی شگفت اوجاالن با اسطوره»
... صحیح انقالب نوسنگی به عنوان بنیان تمدن بشریت که به دست ُکردها صورت گرفته

   55«.بودن علم تاریخ اوجاالن دارد  نشان از جامع

های ایرانی و البته ادعاهای اوجالن توسط متخصصان فن و حتی ناسیونالیست
  56!اندجواب نمانده ُترک بی

به  ٬یجاد اعتماد بنفس در ُکردهای خاورمیانه، بدون مایه علمیاوجالن پس از ا
مفهوم طبقه و تضاد طبقاتی  57.رودگرایی و مدرنیته می جنگ جامعه شناسی، علم

بی »نماید، ، مارکس را به خام اندیشی در جامعه شناسی متهم می58کندرا نفی می
کند و به ی تلقی میوی به مدرنیته را بزرگترین ضربه به آزادی و برابر« توجهی

و  59این ترتیب، از ادعاهایی واهی پیشین خود مبنی بر اعتقاد به مارکسیسم 
  60.گیرد انقالب برای همیشه فاصله می

کند و آن را دلیل اصلی بحران در گام بعدی، اوجالن انتقادش را متوجه دولت می
معرفی نظری در مارکسیسم و علت فروپاشی بلوک سابق باصطالح سوسیالیستی 

شود که دلیل انحراف مذهب، از خیرخواهی به بعالوه متذکر می 61.نمایدمی
    62.جنایت، دولت بوده است

 .دموکراسی و اخالقیات مذهبی: رسدمی« حقیقت خود»در خاتمه اوجالن به 

. باشدبرای حل مشکالت تمامی نیروهای اجتماعی می... یک نظام سیاسی... دموکراسی»
حتی عاملی که باعث برتری (... ۱۱۲ص ... )ر دموکراسی حل نشودمشکلی نیست که د

عامل اساسی در فروپاشی . بود... وجود زمینه دموکراتیک... امریکا نسبت به رقبای خود شد
 63«(۱۱۱ص  . )شوروی، نبودن دموکراسی در آن بود... 

اکنون تنها سیستم قابل برمال کرده و هم ... ها تاکنون مزایایش را بر سایر نظام( دموکراسی)»
 64 «.پذیرش در تمام دنیاست

ای نداریم جز این که قبل از هر چیز وجدان جمعی جامعه اگر خواهان آزادی باشیم چاره... »
در گستره دموکراتیک، میان دین و (... ۵۲ص )مجددا به جوشش واداریم ( را...)یعنی اخالق

ها و در راس آن کلیسا و عبادتگاه... یبنابراین اماکن عباد. اخالق همانندی وجود دارد
ها در امر ساخت جامعه به عنوان یک نهاِد اخالِق عملی ارزیابی گردند و از آن( باید)مساجد 

توان اسالم را جنبشی دموکراتیک، بطور کلی می(... ۱۹۲ص . )ی اخالقی استفاده شود
به آلت ... سالم این بود که بی طالعی ا... آزادیخواه و نزدیک به برابری طلبی تعریف نمود
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اعراب با اسالم به استقبال مدرنیته قرون (... ۱۷۱ص . )دست نیروهای تمدن خواه مبدل شد
  65«(.۱۱۱ص )روند وسطی می

بنا نهاده  67ایدئولوژیک آپوئیسم-است که ساختار تئوریک 66بر این پشتوانه نظری
 .گرددشود؛ و از دل این است که کنفدرالیسم دموکراتیک زاده می می

 :آنچه که به اختصار در نقد این شکل از خودگردانی می توان گفت این است

پروژه کنفدرالیسم دموکراتیک بر تقدس خاک و تاریِخ افتخارآمیز  -۲
در اینجا قرار . هبمبتنی است؛ نه بر ملیت، قومیت، گویش یا مذ «النهرین بین»

سیاسی خود آگاه شوند و به پشتوانه تمدنی  -ها به رسالت تاریخی  «ُکرد»است که 
در خاورمیانه عصر نوسنگی بنا نهادند، جامعه نوینی  -که به ادعای اوجالن  -

بواقع الگوی . برپا کنند که در آن همگان آزاد، رها و برابر کار و زیست کنند
هزار ساِل قبل از میالد  ۲۱اِی به کنفدرالیسِم عشیره انسان امروزین، بازگشت

 .النهرین برقرار بود است که در بین

اگر اسرائیل بر اساس یهودیت و جمهوری اسالمی بر اساس ُامت شکل گرفت، 
ای که « مند انسان فرهیخته و اخالق»کنفدرالیسم اوجالن قرار است بر اساس 

بنابراین، فراخوان . بود، استوار باشد« النهرین تمدن شکوهمند بین»بنیانگذار 
ی است که سرمست از عظمت تمدن سومر و وطن اجدادی  «مردم»اوجالن به 

ی نداشته و یا  «دولت»ای نیست اگر همین مردم دغدغه. یعنی ُکردستان هستند
. حتی زیر حاکمیت دولت دیکتاتور اسد یا تحت الحمایگی دولت امریکا باشند

قدس و سنت کنفدرالیسم عشیرتی است؛ بدون تاسیس اصالت با سرزمین م
 . دولت

و یگان  YPGیگان مدافع خلق )، ارتش PYDالبته ناگفته نماند که در آرمانشهر 
! ، وزارتخانه و حتی زندان وجود دارد(آسایش)، نیروی انتظامی (YPJمدافع زنان 

 !ندارد« دولت»با این همه مدعی است که مخالف دولت است و روژاوا 

فاکتورهایی که جامعه را عمیقًا تحت تأثیر ... »این نظریه با قبول این اصل که  -۱
دهند از ماهیتی ایدئولوژیک، سیاسی و اتنیکی و گروهی برخوردار  می قرار
مدرنیستی است که به ُفرماسیون  بواقع مروج یک نگرش ُپست 68« باشند می

 .موزائیکی معروف است

شوند و غیره زاده می... ملت، مذهب، جنسیت و  در این جوامع اشخاص با نژاد،
بنابراین، حفظ و حراست از . شان ارجحیت دارد ها بر هویت انسانی این هویت
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شعور »فرهنگ همان . کند می ای پیدا فرهنگ، آداب و سنن اهمیت و جایگاه ویژه
 . است که عامل تعیین کننده در رشد و تکامل جامعه است« نهادینه شده اجتماعی

در چنین فرماسیونی، جامعه همچون موزاییک چندرنگ و فرم است و هیچ رنگ 
-چیزی که در یک فرهنگ خوب است می. و فرمی بر دیگری ارججیت ندارد

ها وجود پس هیچ مالکی برای ارزیابی فرهنگ. تواند در فرهنگ دیگر بد باشد
هنگی قابل های فرارزش. ها از احترام یکسان برخوردارندندارد و همه فرهنگ

اما این ... عقاید، باورها، کیش و مرام همگان محترم است و. احترام هستند
مانده  جمالت بظاهر زیبا یکی از موانع جدی بر سر رشد جوامع باصطالح عقب

 . است

... های ملی، قومی ونظریه نسبیت فرهنگی با تفویض نقش زیربنایی به هویت
. کاهداجتماعی، سیاسی و جهانی فرومی جنسیتی، بواقع از نقش شرایط اقتصادی،

سیاسی بهتر -شرایط اقتصادی: گیردبا همین استدالل هم هست که نتیجه می
تر است؛ همان طوری که فقر، غرب، محصول شعور برتر و فرهنگ پیشرفته

یعنی، اول ! جنگ و عقب ماندگِی شرق، محصول کم شعوری و فقرفرهنگی شان
اشد؛ بعد برای این هویت، صفات ثابت و مقدس تربرای انسان هویت جعلی می

اش کند، سپس میزان اصالت فرد را در میزان مصون نگه داشتنزایی تعریف می
های کاذب، آن سنجد؛ و با اصالت بخشیدن به هویتاز تغییرات و تحوالت می

بندد تاریخی، راه را بر همبستگی طبقاتی توده ها می-هم با یک تحلیل فراطبقاتی
  ...و

بطور مثال، اگر در سنت، مذهب یا باصطالح فرهنگ فالن یا بهمان قوم هست که 
سالگی شوهر بدهد، یا رابطه خارج از ازدواج را زنا  ۲۱دختران را ختنه کند یا در 

بحساب آورد و مجازات سنگسار برایش روابدارد و یا راه را بر هر گونه مباحث 
جایی برای اعتراض ... ببندد، و یا فلسفی به بهانه توهین به مقدسات-عقیدتی
 !      اندها محترمها، مذاهب و سنتچون فرهنگ! نیست

و بازگشت به جامعه طبیعی، ( جامعه مدنی)این نظریه مبلغ گریز از مدرنیته  -۳
گرد  روی و عقب با فرماسیون موزاییکی است؛ که ترجمه عملی آن همانا پس

گذار از مدرنیته »که اوجالن مبلغ  بنابراین بی دلیل نیست. تاریخی است
خواهد از شهر، شهرنشینی و مفهوم شهروندی فاصله  شود و میمی« کاپیتالیستی

 .ای بازگرددبگیرد و به همان هویت عشیره
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این نظریه بر سکوالریسم مبتنی نیست و این یکی از نتایج پشت کردن به  -۲
و هستی اجتماعی  کوتاه کردن دست مذهب از زندگی فردی. مدرنیته است

این خواست ! شود، برعکسای مطرح نمیها به عنوان یک خواست پایهانسان
حزب دموکراتیک خلق  کوتاه شدن دست دولت از مذهب است که توسط 

این  یعنی 69.گرددطرح می  (Halkların Demokratik Partisi) HDP( ترکیه)
المثل اجازه دهد تا خواهد فینمیحزب نیز که به کنفدرالیسم اوجالن باور دارد، 

-دولت درب مدارس اسالمی را که در آن به کودکان خرافات مذهبی آموخته می

دولت نباید مدافع حقوق شهروندی، حقوق بشر و حقوق کودک، ... شود، ببندد و
 !باشد و جلوی تعرض و تجاوز مذهب را بگیرد

ها بر حقوق خلقطبیعتا وقتی احترام بر خلق و فرهنگ، سنن، آداب و مذهب 
-مدنی و شهروندی ارجحیت پیدا کند، بحث از آزادی هم به شدت مضحک می

ها مقدساتی دارند که باید محترم داشته شوند، وقتی هر گروه از انسان! شود
 !ماندهای بی قید و شرط سیاسی و مدنی و احزاب نمیدیگر جایی برای آزادی

که نوعی کار و مالکیت جمعی یا  است« ایسم ُکِلکتیو»این نطریه خواهان  -۱
 . بحساب می آید -تعاونی گری–گروهی 

درصد از اراضی زیر کشت، به مالکان و سرمایه  ۱۱تا قبل از وقوع جنگ داخلی 
پس از اعالم خودمدیریتِی دموکراتیک در روژاوا، مالکیت . داران تعلق داشتند

هایی که در اختیار دولت مرکزی و تنها زمین 70خصوصی برسمیت شناخته شد
بودند و در پی عقب نشینِی نیروهای اسد از منطقه بی صاحب مانده بودند، به 

  71.درآمدند Collectivizationمالکیت تعاونی 

آزاد ( ولی نه سرمایه گذاری مالی)بعالوه، مقرر شد که سرمایه گذاری خصوصی 
  72.باشد

بدست شده، اما مبانی اقتصاد  معنایش این است که گرچه قدرت سیاسی دست
 . سرمایه داری دست نخورده مانده و قرار هم نیست دست بخورد

در سیستم کمونالیستی، ما با یک جامعه تعاونی ـ دموکراتیِک بومی روبرو هستیم 
زمین، . ای برای درهم شکستن دولِت طبقه استثمارگر جریان نداردکه مبارزه

اعضای تعاونی در . بخشاـ در مالکیت تعاونی استوسایل تولید، توزیع و مبادله ـ 
در بازار ( تولید)محصول کار . همه ارکان این سیستم دخالت و نظارت دارند

شود و سود و زیان آن، به های مجاور، معادله میرسد یا با تعاونیبفروش می
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البته اعضای تعاونی مجازند تا فعالیت اقتصادِی خصوصِی . گرددتساوی تقسیم می
بموازات (. کفش و کالهی بدوزند یا ببافند و بفروشند)محدودی نیز داشته باشند 

این شکل از سیستم تعاونی، مالکیت خصوصی بر زمین، سرمایه گذاری خصوصی، 
 . کار مزدی و بازار و بانک هم وجود دارد

دار آزاد هستند تا زمین، دارائی و البته این توضیح الزم است که مالک و سرمایه
و آزاد هستند با برخورداری از حقوق ! دشان را با کسی تقسیم نکنندسو

اند تا نیروی کارگرانی را که به انتخاب خودشان حاضر شده! دموکراتیک خود
  73!کارشان را بفروشند، استثمار کنند

دولت، مخالفت  -مالکیت تعاونی، خودمدیریتی، همزیستی مسالمت آمیز، نفی ملت
های فردی و اجتماعی و حقوق برابر و خالصه همه آن آزادیبا اتوریته، دفاع از 

شوند، مسلما گام مثبتی هایی طرح و دنبال شده و میچیزهایی که در چنین پروژه
داری را مورد شوند؛ بشرطی که سلطه مناسبات سرمایهبه جلو محسوب می

ط تعرض قرار دهند و زمینه را برای پیشبرد مبارزه طبقاتی و استقرار رواب
تولیدی سوسیالیستی هموار کنند؛ در غیر این صورت شرایط را برای انباشت 

تر و راه را تر، منافع بورژوازی را تامینتر، شکاف طبقاتی را عمیقسرمایه فراهم
 .ها هموارتر خواهند کردبر مداخله و چپاوِل امپریالیست

ارزان کشورهای بعالوه ُکِلکتیویسم، هیچ جا نتوانست در برابر هجوم کاالهای 
روژاوا هم . های نئولیبرالیستی مقاومت کندسرمایه داری و بازار آزاد و سیاست

فرض . پیش روی ماست NAFTAتجربه چیاپاس و قرارداد نفتا . استثنا نیست
زراعی روژاوا، حتی با ظرفیت بسیار باال تولید کند، با  -کنیم که تعاونی کشاورزی

یا گندم امریکایی به منطقه، آن هم به قیمت  تجارت آزاد و سرریزشدن برنج و
های زراعی، سیستم کشاورزی نازل چه کار خواهد کرد؟ اگر صاحبان زمین

مکانیزه و مدرن وارد کنند و شرایط کار بهتر و مزد بیشتری به کارگران مزدی 
های خود کنند، تعاونی روژاوا چه خواهد کرد؟ ها را جذب فعالیتبدهند و آن
-بر سر آب چگونه حل خواهد شد؟ اگر زمینداران بزرگ با حفاری تازه، جنگ

 !های عمیق، آب کشتزارهای تعاونی را بدزدند، چه خواهد شد؟

هم اکنون وضع آب بقدری در روژاوا خراب است که قیمت آب دو برابر قیمت 
که  -بعالوه، دسترسی به آب رودخانه فرات، برای روژاوا  74!دیزل است

ترکیه که به این . حیاتی است -اقتصادش بر زراعت و کشاورزی استوار است
کوشد تا به هر وسیله ممکن مانع دسترسی روژاوا به آب واقعیت واقف است، می
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به همین خاطر اعالم داشت که عبور از ساحل غربی و دسترسی به . فرات شود
وقتی هم که نیروهای روژاوا از  75!شودمحسوب می« خط قرمز»فرات، عبور از 

را گرفتند، ترکیه علنا، با نیروی سنگین  Manbijغرب فرات گذشتند و مانبیج 
هاـ  نظامی وارد صحنه شد؛ و حتی در توافق با داعش ـ و عقب نشینی تاکتیکی آن

جلوی پیشروی نیروهای متمرکز کرد تا  Jarablusنیروهایش را در جرابلس 
جنگ آب، یک کشمکش جدی و قدیمی بین ترکیه، سوریه، . روژاوا را بگیرد

 76.روژاوا و اقلیم کردستان است

 های پاگیری روژاوا پیش زمینه
-های بینتوان خارج از چارچوب بحران جهانی سرمایه، قطب بندیروژآوا را نمی

ی، جنگ داخلی سوریه و های بزرگ، جدال طبقاتهای قدرتالمللی، کشمکش
. کنند، مورد ارزیابی قراردادتوازن قواِی نیروهاِی درگیر و منافعی که دنبال می

مسلما ساده لوحی سیاسی است اگر تنها با استناد به مانیفست یک تشکیالت 
سیاسی یا چشم اندازها و حتی مواضع سیاسی اش به قضاوت بنشینیم و یا با یک 

با این توضیح، نگاه . تنها روی نظرات اوجالن تمرکز کنیمنگاه اسطوره انگارانه، 
 .  واری به اوضاع جهان، منطقه، سوریه و شمال کردستان می اندازیماشاره

 کاپیتالیسمبحران 

قریب به اتفاق . داری بسیار گفته و نوشته شده استدر رابطه با بحران سرمایه
تراکم سرمایه و حجم سود  نظریه پردازان بورژوا به این امر معترف هستند که

داری را منفجر کند؛ و این در حالیست که نرخ سود، سیر رود تا دنیای سرمایهمی
های مختلف جناح 77.اش بحران اقتصادی ادواری استنزولی دارد که نتیجه

بورژوازی که هیچ راه حلی برای آن نداشته و ندارند، تنها یک راه پیش روی 
های دهشت انگیز این سیاست، از جلوه یکی فقط! صدور بحران: بینندخود می

 . جنگ افروزی است
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 های درون کاپیتالیسمها و قطب بندیرقابت

ای برای غرب اهمیت ویژه( پیش از جنگ جهانی اول)خاورمیانه از قدیم االیام 
اهمیت . کردداشت و دسترسی به هندوستان، چین و آسیای شرقی را تسهیل می

داری نوپا به انرژی، صدچندان شد و نفت و نیاز سرمایهمنطقه، پس از کشف 
-در پی این رقابت. های امپریالیستی بدل گردیدخاورمیانه به صحنه نبرد رقابت

 Sykes–Picot 78(معاهده آسیای صغیر" )پیکو -سایکس"ها، قرارداد 
Agreement  کردمنعقد شد که حوزه و محدوه غارتگری هر یک را تعیین می .

ترتیب، کشورهای کنونی خاورمیانه را با ترسیم روی نقشه منطقه بوجود به این 
 -دولت اسرائیل را  Balfour Declaration« بیانیه بالفور»کمی بعدتر، با . آوردند

درون منطقه خاورمیانه تشکیل دادند؛ سپس با تبلیغ هویت  -بر اساس یهودیت
-های دست نشاندهتهای جعلی مثل ملیت، قومیت، مذهب، نژاد، به کمک دول

های خونینی را دامن زدند تا در فراغِت خاطر به چپاول منابع و ذخایر شان، جنگ
 .منطقه بپردازند

این داستان در هر دوره تاریخی، به شکل و فرمی که با ساختار نیروهای مولده 
به پیش برده شده  -و بالطبع خاورمیانه -سازگاری داشته، در سراسر جهان 

-های مختلف سرمایه بر سر سهمهای خونین جناحها و جنگکشمکش. است

های نوینی ها و قطب بندیطلبی، همواره با اتحادها، گسستخواهی و فزون
  .همراه بوده است

نظم »داری دولتی، دنیا شاهد پس از فروپاشی بلوک شرق سابق و مدل سرمایه
پاکس »زی که به شد که در آن ایاالت متحده، هژمونی مطلق داشت؛ چی« نوینی

این موقعیت هژمونیک جدید، جهان و  79.معروف شد Pax Americana« امریکانا
های بسیار های امریکا نمود که نمونهبویژه خاورمیانه را صحنه یکه تازی

نزدیکش را در بالکان، افغانستان، عراق و لیبی دیدیم و امروز در سوریه 
 . شاهدش هستیم

هرج و مرج »و دکترین  A New Middle East 80«خاورمیانه جدید»پروژه 
هایی بودند که برای تثبیت ، از جمله  سیاستConstructive Chaos 81«سازنده

بعالوه قرار بود تا . این موقعیت هژمونیک جدید در دستور کار قرار گرفته بودند
به غرب، برای همیشه مشکل تنگه هرمز ( با عبور از سوریه)لوله نفت و گاز قطر 

   82.ل کندرا ح
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های مختلف حاکمیت در اما فرارسیدن بحران بزرگ اقتصادی، سردرگمی جناح
امریکا، تضعیِف موقعیِت ناتو پس از فروپاشی بلوک شرق سابق، و ناکامی و 

اعتالی اقتصاد ... شکست امریکا در حمالت نظامی به افغانستان، عراق، لیبی و
د، عمال موقعیت هژمونیک امریکا چین و ابراز وجود سیاسی روسیه و اروپای متح

 . اش را در اوکراین، غرب آسیا و شمال افریقا دیدیمرا تضعیف کرد؛ که نمونه

نظران بر این باورند که جنگ سوریه بواقع جنگی بین روسیه و بسیاری از صاحب
سال، دوباره روسیه را در  ۱۱پوتین مصمم است تا پس از گذشت . امریکا است

بنشاند و امریکا به هیچ وجه حاضر نیست خاورمیانه را به  مقام قدرت جهانی
 . پوتین وابگذارد

 سرمایه -توازن قوا در تضاد کار

های انسانی و منابع طبیعی منطقه، دست شستن تنازعات بر سر غارت سرمایه
-های دست نشانده خاورمیانه و خالصه بی صالحیتی دولتامریکا از حمایت رژیم

های بجان آمده فراهم کرد تا به منطقه، فرصتی را برای تودهداری های سرمایه
اما متاسفانه صف نیروی کار، در جدال با سرمایه، سازمان یافته . میدان بیایند
واقعیت تلخ این است که اکثر کشورهای بزرگ جهان و تقریبا همه . نبود و نیست

و مبارزه  کشورهای خاورمیانه در جنگ سوریه حضور دارند، اما از اعتراض
تالش ! بستگی طبقه کارگر جهانی خبری نیستنیروی کار این کشور، منطقه و هم

 . گیردکافی نیز برای سازمان دادن صف متحد این نیروی کار، صورت نمی

 جنگ داخلی سوریه

. ترین وقایع دهه اخیر بوده استبی گمان جنگ داخلی سوریه یکی از فجیع
میلیون از خانه  ۲۳یلیونی کشور کشته و حدود م ۱۱حدود نیم میلیون از جمعیت 

تنها بوی خون، باروت و مرگ است که در فضای . اندو کاشانه خود آواره شده
 .  رسدسوریه به مشام می

دهد که دولت نشان می UNDP 83« برنامه توسعه سازمان ملل»نگاهی به گزارش 
د اقتصادی رودرو های پیش از جنگ، عمال با بحران عمیق و شدیسوریه در سال

رسید، حال آن که درصد می ۱۱رقم بیکاری عمومی به  ۱۱۲۲در سال . بوده است
با این توضیح که نرخ بیکاری در . درصد بود ۲۱این رقم در بین جوانان، حدود 
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درصد زنان شاغل، در فاصله  ۱۱ و! برابر پسران جوان بود ۲بین دختران جوان، 
 !بیکار شده بودنداز کار  ۱۱۱۱تا  ۱۱۱۲های سال

 ۱حدود )درصد از جمعیت سوریه زیر خط فقر بودند  ۳۳حدود  ۱۱۱۱در سال 
با این . درصد در مناطق روستایی سکونت داشتند ۲۱؛ که از این تعداد، (میلیون

حال، درصد جمعیت زیرفقر در مناطق شمال شرقی و شمال غربی سوریه به 
رخ فقر و بیسوادی در ناحیه ُکردنشین بعالوه باالترین ن. شددرصد بالغ می ۱۱،۲

در )درصد  ۱۱به ( ۱۱۱۲در سال )درصد  ۱۱جزیره وجود داشت؛ نرخ فقر از 
  84.رسید که دلیلش وقوع چهار خشکسالی متوالی بود( ۱۱۲۱سال 

عرب )«  تعریب»بدنبال سیاست . البته منطقه شمال سوریه، صرفا ُکردنشین نیست
، رژیم بعث سوریه، مناطق مسکونی عرب Arab belt policy 85(سازی کردستان

. نشینی را در این محدوده جغرافیایی و در فواصل مناطق ُکردنشین، تاسیس کرد
این مناطق مجهز به آب و برق و امکانات مدرن شهری بودند، حال آن که مناطق 

بعالوه در مناطق کردنشین، . ُکردنشین همسایه، از چنین امکاناتی محروم بودند
بزرگ وجود نداشتند؛ دلیلش هم این بود که رژیم اسد، احداث صنایع 

رابین . های رشد صنایع بزرگ را در این منطقه، ممنوع کرده بودزیرساخت
  Robin Yassin-Kassab and Leila Al-Shamiکساب و لیال الشامی -یاسین

 :نویسندمی «ها در انقالب و جنگسوری :سوزدکشوری که می»در  کتاب 

ای آشکار به کاهش  مزدها و مزایا روی آورده بود،  کارگران را اخراج و به شیوه دولت »
های انحصاری دهقانان را از مزارع دولتی بیرون رانده و شرایطی ایجاد کرده بود تا  شرکت

المللی عمدتا از کشورهای عرب حاشیه خلیج بتوانند وابسته به دولت و سرمایه گذاران بین
کارگران و دهقانان برای امرار معاش تقال (. 13ص )بیشتر استثمار کنند  کارگران را هرچه

های مستقل و از حق تشکیل اتحادیه( دالر در ماه بود 331میانگین مزد معادل )کردند می
ها را ها مملو از زندانیان سیاسی بود که وحشیانه ترین شکنجهزندان. کارگری نیز محروم بودند

های فعاالن حقوق بشر و روشنفکران مبنی بر آزادی بیان، نظام خواست. کردندتحمل می
چند حزبی، آزادی زندانیان سیاسی، پایان دادن به تبعیض قانونی علیه زنان و کردها از سوی 

شناخت که در حزب بعث را به  رسمیت می« روشنفکرانی»دولت تنها . رژیم رد شده بود
 86«.کردرش را نیز کنترل میعضویت داشتند، حزبی که نظام آموزش و پرو 

در چنین بستری از فقر، محرومیت، ستم، نابرابری و تبعیض بود که مردم سوریه 
ها تنها اما آن. به جنبش اعتراضی پیوستند -ـ و بویژه توده فقیر مناطق شمالی

صحنه . فاکتور تصمیم گیرنده و تعیین کننده در روند وقایع نبوده و نیستند
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ن زیادی در اینجا حضور دارند که بلوک امریکا و روسیه سازان، و بازیگرا
ها، معامالت و مبادالت این مسلما پرداختن به این بازی. شان هستندترینبرجسته

گیردـ در توان و حوصله این نیروها ـ که هر روز شکل و آرایش تازه ای بخود می
بطه روژاوا یا توان از آن به سادگی گذشت، رااما آنچه که نمی. نوشتار نیست

 .    با امریکاست« فدراسیون شمال کردستان»

 مریکا؟آروژاوا، اسد و 

 اسد

کند رابطه سعی می PYD: نیروهای درگیر در روژاوا پیچیده و غامض است روابط
اخطار  PYDامریکا نیز به . نخورد« تروریست»را انکار کند تا برچسب  PKKبا 
دست ( اش در ناتوهم پیمان)ترکیه  که دشمِن  PKKکند تا از همکاری با می

 PYDخواهد تا در جنگ علیه داعش با امریکا و امریکا از ترکیه می 87.بردارد
. است و همچنین اسد است  PYDترکیه دشمن دیرینه ُکردها و  88.متحد شود

پذیرد، ولی تاثیر می PKKاز  PYD. قدمت طوالنی دارد PKKدوستی رژیم اسد و 
روسیه بزرگترین حامی . روشنی در دفاع از اسد اتخاذ کندکند موضع جرات نمی

رژیم اسد است و از طرف دیگر نخستین کشوری است که اجازه تاسیس دفتر 
اگر به این !... را در کشورش داده است« فدراسیون شمال سوریه»نمایندگی 

ها، جمهوری اسالمی ایران، عربستان، قطر، اقلیم ها و کشمکشها، رقابتداده
 دستان، دولت عراق و اسرائیل را هم اضافه کنیم، خواهیم دید که چه آشفتهکر

تازه اگر روابط پنهان و پشت پرده را بیافزاییم، به عمق پیچیدگی ! بازاری است
با اسد نیز صدق  PYDهمین اصل در مورد رابطه . اوضاع بیشتر پی خواهیم برد

 . کندمی

 -آنچه که بیش از هرچیز جای بحث دارد، خروج صلح آمیز نیروهای نظامی
نظامی آن هم با بجا گذاشتن تسلیحات ( ۱۱۲۱)اداری اسد از شمال کردستان 

و پاگیری روژاوا نقش  PYDگیری واضح است که این امر در قدرت 89.بود فراوان
بعضی . ود داردهای زیادی وجدر توضیح این رخداد، تئوری. بسیار مهمی داشت

تاکتیک مشترک رژیم بعث سوریه و جمهوری اسالمی بر این باورند که این 
. بود( به رهبری مسعود بارزانی)ایران، در برابر دولت ترکیه و اقلیم کردستان 
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تخلیه کرد تا ( کیلومتر ۷۱۱حدود )بواقع، اسد منطقه مرزی با ترکیه را 
PYD/PKK ستقر شوند و دژ دفاعی مستحکمی شان بتوانند در آنجا مو متحدین

داعش و )اش و یا نیروهای جهادیست تحت الحمایه ترکیهعلیه حمله احتمالی 
 . ایجاد نمایند( جبهه النصره

مدست نشان دادن ُکردها با کنند که هدف اسد از این کار، هبعضی گمان می
بیرون بکشد و حتی در ( عرب)اش بود تا ُکردها را از صفوف اپوزیسیون رژیم

بعضی هم تردید ندارند که عقب نشینی . بین نیروهای ُکرد تفرقه بیاندازد
ای که این شک و شبهه را نکته. صورت گرفته باشد PYDنیروهای اسد با توافق 

علیرغم باصطالح تخلیه نظامی، مناطق استراتژیک کند، این است که تقویت می
، همچنان در کنترل نیروهای اسد (مثل فرودگاه، راه آهن، پایگاه نظامی قامیشلو)

و حقوق ماهیانه معلمان، و بعضی کارمندان دیگر، همچنان توسط  90اندباقی مانده
سوق  ضمن تایید حضور نیروهای اسد در مناطق PYD. شوددولت مرکزی پرداخت می

الجیشی، اظهار داشته که این اقدام برای پیشگیری از گسترش دامنه جنگ داخلی به 
 91.روژاوا ضروری بوده است

در اعتراضات سراسری ضد اسد و اظهار جمالتی از  PYDبعالو شرکت نکردن 
... »این دست که خواهان جدایی و استقالل نیستیم، نه به اسد و نه به اپوزیسیون، 

ضربە زده و دلیلی شده برای اتهام زنی بخشی از اپوزیسیون  PYD بە اعتبار
  92«.کنند ها، مبنی بر اینکە دارند با بشار اسد همکاری میسوریە بە آن

 : نویسدمی« رویترز»اش در ، در گزارش ویژهErika Solomonاریکا سولومان 

. برندهمزیستی بسر میدر (  PYDنیروهای اسد و )رسد که طرفین در حال حاضر، بنظر می»
در میدانی در مرکز شهر، سربازان . گذرندجنگجوهای طرفین همانند ارواح از کنار یکدیگر می

های مجهز به ضد هوایی، از وسط دانش آموزانی که در حال عبور از سوری سوار بر کامیون
یگر زمان یک ماشین گشت کرد از طرف دگذرند در حالی که همعرض خیابان هستند، می

 93«.میدان در حال گذر است

 PYDدر پاسخ به اتهامات همکاری  PYD، از مسئولین Aldar Xelilاما آلدار خلیل 
 : گویدبا اسد، در همین گزارش، می

اش دایر باشد؛ هر چند هایی را در اینجا و آنجا داشته باشد و دفاتر اداریبگذار رژیم پایگاه»
شود و مردم ماهیانه مستخدمان دولت پرداخت میالاقل حقوق . شان هستتنها فقط اسم

 «.آری ما مشغول یک بازی سیاسی هستیم... توانند به زندگی شان ادامه دهندمی

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
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با این حال، مقامات روژاوا معتقدند که عقب نشینی اسد از کردستان برای 
. اش بودمتمرکز کردن نیروهایش، برای حفظ پایتخت و مراکز مهم قدرت

 : گوید، در این باره میPYDی، مسئول روابط خارجی  زوهات کوبان

. عمال میان ما و بشار اسد آتش بس برقرار شدە است... این تنها یک تصمیم تاکتیکی بود»
های سوریە بە نیروهای امنیتی در این خیال بودند کە بتوانند با تمام مخالفین در همە استان

هم نخواستند کە جبهە جدیدی در کردستان ایجاد مقابلە بپردازند، اما نتوانستند و در عمل 
 94«.کنند

و بشار اسد هم تمایلی به  95کندرهبری روژاوا هرگونه همکاری با اسد را رد می
ندارد و در جواب « فدراسیون شمال کردستان»اظهارنظر در مورد روژاوا و 

خبرنگار روسی، بحث درباره روژاوا را به بعد از خاتمه جنگ داخلی و پیروزی بر 
  96.دهداش حواله میمخالفین

 مریکا  آ

مریکا هالکت دشمنی با امریکا خطرناک است، اما دوستی با ا»: هنری کسینجر
 97«!بار

هدف داعش . مسئله روژاوا با حمله داعش به کوبانی انعکاس جهانی یافت
شجاعانه در برابر  PYDرزمندگان  98.دستیابی به منابع نفت شمال کردستان بود

در همین . حمالت داعش ایستادگی کردند، اما توان مقابله طوالنی را نداشتند
حال، ترکیه و اقلیم کردستان مرزهای مشترک خود را به روی روژاوا بستند و 

حکایت . عمال کمک رسانی و حتی فرار مردم غیرنظامی را ناممکن ساختند
دست یاری به سوی امریکا دراز کرد؛  PYD! کردستان عراق بار دیگر تکرار شد

، جانب «خیر و شر»رامبو با ژست نجات قربانیان جنگی به صحنه آمد و در جنگ 
 (۱۱۲۲!)را گرفت« خیر»

 : در این باره نوشت« لوموند دیپلماتیک»

انفعال آنکارا دربرابر محاصره کوبانی، سرانجام واشنگتن را به گفتگو با حزب اتحاد »
کرد که از رزمندگان در حالی که دمشق به نوبه خود اعالم می. واداشت  (PYD) دموکراتیک

ای حزب کارگران کرد ها تائید کردند که با شاخه سوریهامریکایی کند،کرد کوبانی حمایت می
اکتبر ارسال سالح و مواد پزشکی از راه هوا به شهر  ۵در  .اندترکیه روابط مستقیم برقرار کرده

این حمایت امریکا، که به شدت ازسوی رئیس جمهوری ترکیه ازآن  .آغاز شد تحت محاصره
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و   (PYD) تواند مشروط به همکاری تنگاتنگ بین حزب اتحاد دموکراتیکانتقاد شد، می
های تر با دیگر تشکلسوریه و همچنین گشایش وسیع« میانه رو»اپوزیسیون موسوم به 

 99«.سیاسی کرد سوریه باشد

 : ها آمد کهرسانهچندی بعد در 

های ایجاد شده  های شدید ترکیه با حزب اتحاد دمکراتیک و خودمدیریتی علیرغم مخالفت»
ها ُتن تسلیحات برای حمایت از در روژاوا و تهدید به حمله نظامی، اوباما نیروی ویژه و ده

سخنگوی وزارت خارجه  100.های مدافع خلق و متحدان آن در شهر حسکه ارسال کرد یگان
های ترکیه واقفند، اما کمک  امریکا در پاسخ به اعتراض رسمی آنکارا اعالم کرد که به نگرانی

   101«.به نیروهای کرد متوقف نخواهد شد

ها و گزارشاتی از حضور مستقیم نیروهای نظامی بدنبال این رخدادها، عکس
والدیمیر وان . نی گردیدو بحث پیرامون آن عل 102امریکا، در روژاوا منتشر شد

نگار هلندی در مصاحبه با وب سایت روزنامه Wladimir van Wilgenburgویلنبرگ 
دیکن، در پاسخ به این سئوال که تعامل ُکردهای سوریه با نیروهای ویژه 

 : آمریکایی مستقر در آنجا چگونه است؟ گفت

اما روزنامه نگاران . ا را ببینیهتوانی آناین طرف و آن طرف می. مشکل بتوان ارزیابی کرد»
ها نزدیک شوند؛ به ویژه پس از آن که تصاویری از سربازان ویژه حق ندارند زیاد به آن

ها بیشتر محدودیت]منتشر گردید، ( PYDبازوی نظامی ) YPGهای آمریکایی در یونیفورم
ها در میان آنبیند، اما کل مساله را بیشتر به عنوان یک همکاری تاکتیکی می YPG[. شد

ها را دوست غربی PYDهم طرفداران و هم مخالفان . اهالی محل بسیار محبوب هستند
شنوید که همکاری با آمریکا را مورد انتقاد قرار نمی PYDگاه از مخالفان شما هیچ. دارند

  103«.گویند حمایت آمریکا خوب است و باید بیشتر شودآنها می. بدهند

ز احداث چندین پایگاه نظامی امریکا در منطقه روژاوا خبر ها او بعدتر خبرگزاری
  104.دادند

نیروهای »که تحت نام  -و متحدانش  PYDهای غرب با در ادامه همکاری
داعش  -کنندعمل می  Syria Democratic Forces (SDF)105« دموکراتیک سوریه

  107.شدعقب رانده ، Manbij106از بعضی از شهرهای عرب نشین، از جمله منبیج 

به غرب فرات، تغییر  PYDهای امریکا، در جریان حمله نیروهای اما حمایت
 Joe« جو بایدن»حمایت . جهت داد و بسوی ترکیه ـ هم پیمانش در ناتوـ چرخید

Biden از آنکارا و فشار آوردن به ، معاون اوباماPYD شرق "  بمنظور بازگشت به
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را در الویت دارد و در این راستا، به  ، نشان داد که آمریکا تنها منافع خود"فرات
  108.شودهر چرخش و مانور سیاسی الزم متوسل می

، یکی از مقامات ارشد روژاوا، و یکی از مذاکره  Ilham Ehmedالهام احمد 
 : گویددر مصاحبه اش می، های امریکاییکنندگان با هیئت

احساس ... مانجدیدترین مالقاتدر ... توانم بگویم که مذاکراتمان خوب پیش رفتمی... »
در . هم از زاویه تئوریک و هم از جنبه عملی: هایشان رسیدندها به پاسخ پرسشکردیم آن

ها هرازچندگاه چنین آن ...با اسد نپرسیدند PYDها از میزان رابطه جلسه اخیرمان، آن
-وژاوا برسمیت میما شما را هم بعنوان یک قدرت نظامی در ر »: کنندکلماتی را استفاده می

روشن کردند که از ما حمایت ( هاامریکایی)ها آن« ... شناسیم و نیز خواست سیاسی شما را
ها قول دادند که از این پروژه، هم به لحاظ مادی و نیز از سایر جهات حمایت آن. خواهند کرد
نظر ( هااییامریک)ها آن... ایاالت متحده درب دیپلماتیک جدیدی را گشوده... خواهند کرد

این برای ما غافلگیر . مثبتی نسبت به این پروژه داشتند و گفتند که از آن حمایت خواهند کرد
 109«!کننده بود

جمیل بایک . خواهدفراتر از نزدیکی با امریکا را می PKKبینیم که اما جلوتر می
Cemil Bayik رهبر پراکتیکی ،PKK آلمان می« دی تسایت»، در مصاحبه با نشریه-

 : گوید

وجود   فعالیت ما در کوبانی این امکان را به... در مورد ما قضاوت غلطی صورت گرفته بود... »
ُکردها تنها نیرویی هستند ... های زیادی گشوده شوند تا واقعبینانەتر ما را ببینندآورد که چشم

تواند از که میتوانند با داعش بجنگند، و درمیان ُکردها قویترین و موثرترین نیرویی که می
ها در حال حاضر در مساله کوبانی متحد ما امریکایی... است PKKعهده این کار بربیاید 

تواند هیچ امریکا در خاورمیانه نمی... جنگندها نیز همچون ما با داعش میآن. هستند
ترین قدرت خاورمیانه امروزه کردها دینامیک... سیاستی را بدون ُکردها به اجرا بگذارد

ها را نادیده تواند که آنخواهد که در منطقه به سیاست بپردازد، نمیاگر امریکا می... هستند
و این هم پیمانی تنها با کمک . امریکا یک هم پیمانی را علیه داعش به وجود آورده. بگیرد

تواند به حمایت ترکیه از داعش چگونه می PKKامریکا بدون ... شود ُکردهاست که موفق می
اش در به اهداف PKKخواهد بدون امریکا چگونه می. ه دهد؟ این ناممکن استخاتم

خواهد که به وابستگی اروپا بدون ما چگونه می. شودبدون کردها؟ نمی...خاورمیانه برسد؟ 
اگر . گذردخود به گاز روسیه پایان دهد؟  راه نفت خام و گاز به دریای مدیترانه از روژآوا می

 110«.تواند که نفس راحتی بکشدت این راه وجود داشته باشد، اروپا هم میتوانایی حفظ امنی
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در جریان بود، کمی  ۱۱۲۱که از سال  PYDهای محرمانه امریکا و اما مالقات
او . سفیرسابق امریکا در دمشق افشا شد Robert Fordبعدتر توسط رابرت فورد 

 : گفت

ما چندین دفعه . هایی داشتیممالقاتاز طریق یک واسطه ( PYDها و امریکائی)ما » 
های ها، دیپلماتهمدیگر را مالقات کردیم؛ یک بار خود من حضور داشتم و در سایر مالقات

گی یک با واسطه... گرفت هر شش ماه یک بار صورت می( این دیدارها... )دیگر بودند
 111«. شهروند سوری ساکن آلمان

 : ها توسط جمیل بایک هم تایید گردیداین مالقات

-محرمانه بود و از طریق واسطه انجام می PKKهمکاری و مذاکره بین نیروهای ائتالف و »

  112«.شد

جالب اینجاست که ترجمه فارسی این مطلب خیلی زود از فضای مجازی غیب 
ها ردوبدل شده، مسلما کسی از توافقات و اطالعاتی که در این مالقات 113!شد
 .ری نداردخب

رئیس ، REX TILLERSONوزیر امور خارجه کابینه ترامپ، رکس تیلرسون 
، ششمین شرکت Exxonهیئت مدیره و مدیر عامل ارشد شرکت نفتی اکسان 

در جدیدترین  نیزبزرگ مالی جهان و بزرگترین خریدار نفت اقلیم کردستان، 
 : سخنانش گفت

طریق استفاده از کردهای سوریه که بزرگترین متحد ما مان را تجدید کنیم؛ از ما باید ائتالف»
باید تا رسیدن به ( خاورمیانه)مان در منطقه روابط با متحدین و دوستان... در نبرد زمینی بودند

  114«.شان هستیماگر توافقاتی در قبل شده، ما موظف به اجرای. ثبات تجدید شوند

گذرد، از و آمریکا می PYDبین  هاها و همکاریآنچه در روژآو و در متن مالقات
مطالعات آکادمیکی که در خصوص . جنبه دیگری نیز قابل بررسی است

گلوبالیزاسیون بعمل آمده، به این امر تاکید داشته که روند تحوالت سرمایه داری 
بعالوه مطالعه بر روی تجربه . روددر جهت تغییر و یا تجزیه نهاد دولت پیش می

از نیز نشان داده که ایجاد کشورهای کوچک یا ایاالت یوگسالوی سابق و قفق
 . فدراتیو به سود سرمایه جهانی بوده است

چرا کنفدراسیون »ای تحت عنوان در مقاله Michael O'Hanlonمایکل اوهانلون 
کند که تحقیقات بعمل خاطرنشان می  «در سوریه می تواند کارکرد داشته باشد
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آمده بر این امر تاکید دارند که طرح فدرالیسم دموکراتیک، راه حل مناسبی 
 : برای سوریه و آمریکاست

هر کدام از این مناطق ... تواند تشکیل یک کنفدراسیون مشابه بوسنی باشدمان میهدف... »
.. .توانند دولت، نیروهای امنیتی محلی و برنامه بازسازی اقتصادی خود را داشته باشندمی

-بسیاری از محققان و دست اندرکاران به نتایج مشابهی در رابطه با حل بحران سوریه رسیده

 115«...اند

 : نویسدتاکید بر عوامل و شرایط جهانی حاضر، میاوجالن نیزضمن 

های ایاالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا جهت تحوالت دوران معاصر، تشویق... »
های جامعه مدنی و بخش بزرگی از افکار عمومی و زمانها، ساهماهنگی، گرایش رسانه

یابی دموکراتیک های چارهتمامی ُکردها به این مورد، برای اولین بار شانس عملی سازی برنامه
 116«.را افزایش داده است

پیش از . بازی در سوریه آغاز نشدبه هر رو مداخله امریکا در خاورمیانه، با نقش
ر مداخله گرانه امریکا در منطقه و حتی سوریه جنگ داخلی سوریه نیز حضو

، سیاست امریکا بر حمایت (۱۱۲۲)تا پیش از جنگ داخلی سوریه . مشهود بود
امریکا با  ۱۱۲۲از سال . های اپوزیسیون اسد متمرکز بودتسلیحاتی از گروه

تشکیل یک ائتالف بین المللی علیه داعش و به عهده گرفتن رهبری آن، مستقیما 
 117.مستقر شد و در جنگ داخلی شرکت نمود( روژاوا)طق شمال سوریه در منا

است و از طرف دیگر در ائتالف  PYDو  PKK امریکا از یک طرف در ائتالف با
این سیاست . ها هستندها و اسالمیستبا ترکیه و عربستان که حامیان جهادیست

تاریخ . داری استهمیشگی دولت آمریکا و سایر کشورهای سرمایه
خاورمیانه با غارت و جنایت امپریالیسم عجین است؛ با ترسیم مرزهای 
قراردادی، خاورمیانه را تقسیم کردند؛ انقالبات مردمی را سرنگون کرده و 

ها و شان نمودند؛ اسالمیستهای دست نشانده، مستبد و فاسد را جایگزینرژیم
توان واقعا نمی 118.دهای رنگارنک را پروراندند و به جان مردم انداختنجهادیست

خود را بسادگی زد، چشم و گوش را بر جهان پیرامون بست و بی توجه به 
با  PYDو  PKKاتحاد، ائتالف و همکاری . اقتصاد، تاریخ و سیاست منطقه بود

انگیز و خونینی که در ، بخصوص در بازی نفرتداریدولت های سرمایه
شود نمی. یحی قابل دفاع نیستخاورمیانه و سوریه در جریان است، با هیچ توض

به توافقات پنهان با اسد جنایتکار رسید، با امریکا و جریانات ُکرِد پروامریکایی و 
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مثل جمهوری  -های منطقه با روسیه مناسبات داشت، با رهبران هارترین رژیم
ها و مجامع چپ و ترقی دیدار و مذاکره کرد و در عین حال در دانشگاه -اسالمی

 .های انقالبی ظاهر شدپا با ژستخواه ارو

این را هم . پیش تر جمالت اوجالن را درستایش امریکا و دموکراسی اش آوردیم
 :  برای حسن ختام می آوریم

سپتامبر  ۱در ( PYDبا صالح مسلم رهبر « انستیتوی واشنگتن کردستان»مصاحبه 
 : در این باره به اندازه کافی صریح و روشن است( ۱۱۲۱

های قادر شدند رژیم را از منطقه شان بیرون کنند و متعاقبا سازمان( مردم روژاوا...)»
ها رهبری دموکراسی را در سراسر آن. کردند، شکست دهندتروریستی را که تهدیدشان می

رژیم کردستان عراق . ما رابطه خوبی با همه احزاب کردی عراقی داریم... سوریه بعهده دارند
ها، به وسیله حمایت نظامی و لجستیکی کمک کرد و هم به علیه تروریستبه ما در جنگ 

ما مشتاق روابط خوب با تمام احزاب . صورت شرکت نیروهای پیشمرگه در دفاع از کوبانه
ما به دنبال توسعه رابطه سیاسی و دیپلماتیک خود با امریکا هستیم و ... ُکردی هستیم

امریکا یک قدرت برتر جهانی است که دموکراسی را در . ..امیدواریم که در این راه موفق شویم
 119«.کند و سعی در ایجاد و گسترش آن در سراسر جهان داردسراسر جهان تقویت می

 جمع بندی
محل تالقی منافع  -«فدراسیون شمال سوریه»تر یا به عبارت درست -روژاوا  -۱

 .سرمایه جهانی با منافع بورژوازی ُکرد است

اعتبارِی  موقعیِت ناتو پس از فروپاشی بلوک شرق سابق، شکست و بیتضعیِف 
آبرویِی   جهانِی امریکا و متحدانش در حمله به عراق، افغانستان، لیبی و نیز بی

پرده آن با دیکتاتورها  های محرمانه و پشتجهانِی امریکا پس از لورفتن سیاست
عمال ( و اسنودن افشا شدندلیکز  که توسط ویکی)فاشیستی   -و نیروهای ارتجاعی

ها در کناِر دالیِل این. موقعیِت هژمونیک امریکا در خاورمیانه را تضعیف کرد
بردند که حضور عاجل و فعال   بسیار دیگر، روند تحوالت خاورمیانه را به سمتی

دفاع کوبانی و بهانه مبارزه  دفاع از مردم بی. امریکا در منطقه ضرورت پیدا کرد
 . زمینه الزم برای پاسخگویی به این ضرورت را فراهم کردعلیه داعش، 

شد تا در سایه انقالِب ایدئولوژیِک اوجالن، خود را بعنوان   موفق PKKدر آن سو، 
. یک جریان دموکرات، سکوالر، پلورالیست و فمینیست برسمیت بشناساند
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سداری دانست، به بهانه پاها میبورژوازی غرب که خود را پرچمدار این ارزش
همچنان در لیست  PKKراضی شد، هرچند که  PKKو  PYDها، به ائتالف با از آن

این سیاست دوپهلو که ویژگی سیاست خارجی امریکاست، ! ها باقی بود تروریست
PKK  را مجبور کرد تا در همسویی و همکاری با امریکا جدیت و فداکاری

دهد تا پس به امریکا می این وضعیت، بعالوه این امکان را. بیشتری بخرج دهد
 .کند  آن را بسهولت قربانی ،PKKاز گذشتن تاریخ مصرف 

نامی آن در میان بخشی از مردم و  و خوش PKKدر ضمن، گذشته انقالبی 
های نظامی امریکا جریانات سیاسی منطقه، پوشش مناسبی بود تا استقرار پایگاه

، PKKبقول رهبر عملی . در سوریه و حضور مستقیم نیروهایش را توجیه کند
بعالوه نیاز امریکا . ابدا امکانپذیر نبود PKKجمیل بایک، این کار بدون مساعدت 

برای همکاری با  PKKبه یک پیاده نظام رزمنده از یک سو و اشتیاق جدی 
امریکا و تاثیرگذاری در سیاست منطقه از سوی دیگر، زمینه را برای تالقی منافع 

 . تر کرد طرفین فراهم

اش در  دوستانهامریکا با چهره انسان! بخش بودتیجه برای هر دو طرف رضایتن
به بازیگر فعال این وضعیت تبدیل  PYDنیز از طریق  PKKمنطقه مستقر شد؛  

 .سرمایه را به سود سرمایه خم کرد -شد و تضاد کار

نه به »دال بر  PYDدر این میان، بازنده اصلی زحمتکشانی بودند که با وعده 
-اروپا-امریکا)تا پای یک ائتالف سیاه « جنگ، نه به اسد، نه به اپوزیسیون

نظام امریکا   شدند و حتی بعنوان پیاده  برده( ارتش آزاد سوریه-بارزانی-طالبانی
یک برکت  PKKبواقع حمله داعش برای امریکا و . های جنگ جنگیدند در جبهه

 120 !ی خمینیبود؛ همانطور که حمله صدام برا

ادامه حضور قهرمانانه امریکا در منطقه، مستلزم وجود داعش است که قربانیانش 
 . را از توده های محروم منطقه می گیرد

 .روژاوا محصول دینامیسم بحران است، نه راه حل بحران -۲

ُرخداد روژاوا صرفا محصول مطالعه و تفکر اوجالن در زندان نبود، هر چند که از 
ای نیز نبود؛ بلکه برنامه سیاسی گرفت؛ نتیجه مبارزات سازمانیافته تودهآن تاثیر 

که در دینامیسِم تحرکاِت سرمایه جهانی،  121نظامی بود -یک تشکیالت سیاسی
ها، تهدید مرگبار موقعیت ژئوپولیتیِک خاورمیانه، معادالت و معامالت دولت
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ضایتی عمومی و داعش، خروج نیروهای رژیم اسد از مناطق ُکردنشین، نار
 . ای امکان بروز پیدا کردمبارزات توده

، خیلی پیشتر از این توسط بوکچین مطرح «کنفدرالیسم دموکراتیک»پروژه مشابه 
این پروژه حتی در کردستان ترکیه نیز . شده بود؛ اما هرگز به مرحله عمل نرسید

رخوردار قدرت و محبوبیت داشت و از پایه اجتماعی بمراتب قویتری ب PKKکه 
 .  بود، به اجرا در نیامد؛ زیرا بستر الزم برای طرح و تحقق آن فراهم نبود

روژاوا در کانون یک جنگ خانمانسوز داخلی و منازعات خونین جهانی که بر سر 
غارت نفت، ذخایر مالی و منابع جانی منطقه در جریان است، با حمایت مستقیم 

در جریان است تا یک آلترناتیو های زیادی تالش. امریکا و اروپا، ظهور پیدا کرد
تبلیغات زیادی صرف . حکومتی به ظاهر انقالبی، به رهبری اوجالن تراشیده شود

شود تا از اوجالن یک متفکر، اندیشمند و انقالبی بسازد؛ تا سیل انقالبی را که می
برخواهد  ...ها، آوارگان و پناهندگان وخانمان از اراده و اتحاد قربانیان جنگ، بی

در چنین وضعیتی پروژه کنفدرالیسم دموکراتیک . راهه ببردخاست، به بی
جامعه بی طبقه توحیدی و جمهوری  ٬همانقدر توخالی است که حکومت عدِل علی

 ! مستضعفان بود

های امریکایی برای تامین و تحکیم منافع  حِل انتخابی استراتژیست روژاوا راه
بحرانی که گریبان اردوی کار منطقه را گرفته  اردوی سرمایه است؛ نه راه حل

 . است

همانطور که ظهور روژاوا با منافع سرمایه رقم خورد، ادامه حیات روژاوا نیز به 
 .  توازن قوای نیروهای رقیب و درگیر گره خورده است

 .  آرمانشهر روژاوا، نسخه ُکردی بیت المقدس است -۲

جوامع ُاونی . فعات آزموده شده استایده تاسیس آرمانشهر قدیمی بوده و بد
... ،125راچدیل 124، هوم کلنی،123، ایکاری 122فاالنستر ،(New Harmonyموسوم به )

هایی از این دست هستند که در آلمان، نمونه 127و مارینالدا 126کیبوتص، چیاپاس
در عرصه تولید  . وجود داشته و بعضا دارند... سوئیس، بلژیک، اسپانیا، فرانسه و

  128.های زیادی را تاکنون شاهد بوده و هستیمنیز نمونه

با رویکرد به یک  -بطور اخص-و رهبران روژآوا  -بطور عموم-آرمانشهری ها 
کنند؛ با منفعت تلقی می کاسه و هم تحلیل مردم گرایانه و فراطبقاتی، همه را هم

ارغ ف. مذهبی و جنسیتی بسته اند ٬قومی ٬این خیال باطل که راه را بر تمایزات ملی
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به همین خاطر هم ! است« ملت»همان « مردم»از آن که در ادبیات بورژوازی، 
به تبع ! زندجا می« منافع ملی»و « منافع مردم»هست که بورژوازی منافع خود را 

شان را بر حوادث منطقه همین تحلیل نیز هست که رهبران روژاوا چشم و گوش
ن منطقه، به مذاکره با هر نیروی بسته اند و بجای اتحاد و همبستگی با زحمتکشا
-شان باشد تن «وطن»و « مردم»امپریالیستی و ارتجاعی که در راستای منافع 

ـ  130، همکاری با نیروهای امریکایی129توافق با رژیم دیکتاتوری اسد: اند داده
 131.غربی، روسی، و مذاکره با جمهوری اسالمی ایران

 : ها این استنقطه مشترک روژاوا با همه آرمانشهری

رهبران روژاوا . نهد، بلکه در پی آشتی طبقاتی استکه نه تنها به تضاد طبقاتی وقعی نمی»
دانند، سیستم سرمایه داری و مناسبات مبتنی بر کارمزدی و سود را سد راه سعادت بشر نمی

قرارداد  اش ندارند و درای هم برای برانداختن این شیوه تولیدی و مناسباتاز این رو برنامه
 . اجتماعی روژاوا، حق مالکیت خصوصی بر زمین و ابزار تولید را محترم می شمارند

تر آن که، از رشد همزمان و توامان شکاف طبقاتی با رشد صنعت، به مبارزه علیه  جالب
، (مالیسم مینی)رسند و با نگاه به عقب، با حداقل امکانات صنعت، تکنولوژی و مدرنیته می

های اخالقی راه را بر همگرایی بعالوه، درصدند تا با موعظه. مانشهر خود را بسازنددرصند تا آر
و همزیستی مسیحایی بگشایند، مبارزه طبقاتی را ُکند کنند، تضادها را آشتی دهند و در این 

. های پول شان تکیه کنندهای بورژوایی و سکهرحمی و مهربانی قلبدوستی، دلراه به نوع
      132«.ها، در تاریخ، به وفور و به کرات ثبت شده است ده آزمونشکست این ُخر 

 

 ٦٩٣١فروردین 

 

 

                                                           
1
به روژاوا  ٬در گفتمان سیاسی .است« غربم»روژاوا یک کلمه کردی است که معنایش ـ  

 ۲۱۰۲از سال اشاره دارد که (  فرینعو  ه٬ کوبانهجزیر نوسه کانت)در شمال ترکیه مناطقی 

 . درآمدند و به صورت خودمدیریتی اداره می شوند PYDبه تصرف نیروهای 

2
 لینک دسترسی  

3
 PYD ملت و -یت کرد تا ضمن نفی ساختار دولتدجومواعالم  ۲۱۱۲ر سال د

 ٬(پلورالیسم)کثرت گرایی  ٬آزادی عقیده ٬عدالت ٬برابری حقوقیبرای نیل به  ٬تمرکزگرایی

صالح مسلم » ۲۱۰۱در سال  .حق تشکل و بهبود محیط زیست مبارزه کند ٬آزادی سیاسی

 Asiyah« آسیا عبدهللا» ۲۱۰۲و در سال  Saleh Muslim Muhammad« محمد

http://www.bbc.com/persian/mobile/world/2014/01/140122_an_syria_opposition_guide.shtml
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Abdullahهای   یگان"زب بازوی نظامی ح .مشترکا به رهبری این حزب انتخاب شدند ٬

و پس از  ریدستگ ۲۱۱۲در تابستان سال  ٬صالح مسلم .نام دارند YPG/YPJ "مدافع خلق

در سال . دیآزاد گرد ٬و پس از چند ماه ریمجددا دستگ یو ٬ ۲۱۱۲در سال . آزاد شد کسالی

 یافند شهیهمسرش عا ٬او ابیو در غ ختندیبه خانه اش ر ٬اسد میرژ یتیامن یروهاین ۲۱۱۲

Ayşe Efendi )  )نیا بدنبال لینک دسترسی. دکردن یماه زندان ۲و بمدت  ریرا دستگ 

به زندان ابد محکوم  اباـیاو را ـ غ ٬اسد میو رژ ختیکردستان گر میصالح مسلم به اقل ٬رخداد

 یبازگشت و سازمانده هیصالح مسلم به سور ٬(۲۱۰۰) هیدر سور یبا آغاز جنگ داخل. کرد

 .آغاز نمود شتریب تیحزب را با جد

4
نویسد که  درویش چیمن٬ از روزنامهنگاران و اعضای مرکز روابط عمومی کردها٬ می  

از گزند گروەهای مسلح دیگر پیش از هرچیز برای حفظ مناطق روژآوا  PYDهای  فعالیت

راە سوم به این معنا است که . تا در این مناطق سیستم آلترناتیو خود را بنیان بگذارد...است

دمکراتیک بشار اسد باشند٬ نه جبهه ارتش آزاد را غیرآنها نه در جبهه رژیم دیکتاتور و 

ترکیه وقطر بگیرند که از سوی کشورها و قدرتهای منطقهای همچون عربستان سعودی٬ 

راە سوم یعنی حمایت کردن از یک تغییر . شوند٬ و نه طرف اسالمگراها بایستند حمایت می

 لینک دسترسی «.دمکراتیک که توسط خود مردم سوریه بنا نهادە شود

5
 ٬از نظر سیاسی. به معنی گوشه یا منطقه است ٬فرانسوییک کلمه ( Canton)کانتون    

به ثبت  سوئیسدر ها  کانتوناولین . است تقسیمات کشوریدر  ٬کانتون یک واحد کوچک

  بخش است که بمثابه یککنفدراسیون سوئیس از ی یجز -سوئیسدر -  کانتونهر . رسیدند

 .یس ـ عمل می کندئراسیون سومستقل ـو درعین حال وابسته به فد

6
چند بار تغییر یافته و به همین خاطر نسخه های روژآوا قرارداد اجتماعی یا قانون اساسی   

ماده قانونی  ۲۲و فصل  ٬۲ مقدمهشامل یک نسخه رایج آن . مختلفی از آن در دسترس است

به قرارداد اجتماعی  لینک دسترسی .است وزارتخانه وظیفه تعیین کرده ۲۲که برای  است

 .آورده شده است ۸۵صفحه  ٬ ۲۲شماره  ٬ترجمه فارسی این قرارداد در نشریه نگاه .روژاوا

فصل از این قرارداد  ۲با این توضیح که پیشگفتار ترجمه فارسی بنظر قدیمی می آید و تنها 

تری هم به ضمیمه گزارش  نسخه موجه لینک دسترسی .ترجمه شده است( ۸۲یعنی تا ماده )

یک . قابل دسترس است لینک حاضر ۲۰آمده که از صفحه ( ۲۱۰۲)دیده بان حقوق بشر 

منتشرشده « فدراسیون شمال سوریه»بعد از اعالم تاسیس  ٬اخیراهم ( ۲۱۰۲)نسخه جدیدتر 

  .باشد میموجود  سایت حاضردر که 

7
و خودمدیریتی  Autonomy خودمختاری  Independence٬فرق هست بین استقالل   

. استقالل به معنی جدایی کامل و اعالم یک کشور جدید است. Self-govering( خودگردانی)

 ٬متابعت از قانون اساسی ٬به معنی باقی ماندن در چهارچوب یک کشور ٬خودمختاری

مصوبات سراسری و قدرت مرکزی است؛ با این توضیح که می توان در چارچوب مسایل 

اختیارات بمراتب کمتری  ٬یخودگردانی یا خودمیدیریت. دوتصمیم گیری نممستقال منطقه ای 

  .از خودمختاری دارد

8
 دسترسی لینک  

9
در برابر کلمه اقتدار و سلطه  ٬یا خودمختاری( Autonomy)اتونومی  در جامعه شناسی  

(Authority )در مقابل کلمه قانونگرایی  ٬بکار می رود ولی در سیاستHeteronomy 

« خودمختاری دوفاکتو» ٬واژه ای که برای روژاوا استفاده می شود .بکار گرفته می شود

 یواقعبطور یعنی آنچه که . است( Actually)« بواقع»به معنی   de facto  در التین. است

http://syrianobserver.com/EN/Who/26685/Whos+who+Saleh+Muslim+Mohammad
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=39795&ID_map=19
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=39795&ID_map=19
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://peaceinkurdistancampaign.com/charter-of-the-social-contract/
http://www.negah1.com/negah/negah29/negah29-8.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0614_kurds_ForUpload.pdf
https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_Rojava
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
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قرار می گیرد که به معنی   de jureدوژور این اصطالح عموما در مقابل. داردوجود 

 . است« مطابق قانون»

10
اولین نخست وزیر »: می گوید Israel Defenseدر مصاحبه با  یکی از رهبران روژاوا  

نخست وزیر  Benjamin Netanyahuبنیامین نتانیاهو  ٬دنیا که از استقالل کردی دفاع کرد

کردها در خاورمیانه ... ما از اظهارات وی و کارهای اسراییل سپاسگزاریم. اسراییل بود

ما باید همکاری کنیم  ٬ما واقفیم که بخاطر امنیت نسل آینده. رفیق دیگری بجز اسراییل ندارند

اییل بسر تعداد قابل توجهی از برادران کرد ما در اسر.. .و متحدا علیه تروریسم اقدام نماییم

ما انتظار داریم که اسراییل رابطه اش را ... می برند و در دموکراسی و صلح زندگی می کنند

فکر می کنیم کمک اسراییل به ... با کردها تحکیم کند و در منطقه خاورمیانه فعالتر باشد

 لینک دسترسی «.فرمولی برای آینده بهتر برای هر دو طرف خواهد بود ٬کردهای سوریه

 .مراجعه کنید لینک حاضریل نسبت به روژاوا به برای اطالع بیشتر از مواضع اسرائ

11
 .مراجعه کنید حاضرلینک برای اطالع بیشتر به   

12
 .مراجعه کنید حاضرلینک ع بیشتر به برای اطال  

13
 .مراجعه کنید حاضرلینک ع بیشتر به برای اطال  

14   David Graeber: Why is the world ignoring the revolutionary Kurds in Syria?, 

The Guardian, October 2014 

بین  بسیار زیادی یها تفاوت »: نوشتداوید گربر روژاوا را با انقالب اسپانیا مقایسه کرد و 

و  بقدری قابل توجهها  شباهتاما . هست...  حاضر رژاوا رویداداسپانیا و  6391رخداد 

شوراها٬ .. .اجازه دهیم به همان سرانجام دچار شودتوانیم  ینم... است که  ناراحت کننده

 تحت یها به تعاوني حاکم هاي رژیم دارایي ٬شده اندشکل ت یخلقبازوی مسلح ها و  انجمن

. صورت پذیرفته است داعش... یمی دا تحمالاینها تحت مدیریت کارگران واگذار شده ــ و 

آیا جهان ــ و اینبار٬  . ..اردد سازگاری ٬ریمدا یکه از انقالب اجتماع یهر تعریفاین نتایج با 

تاریخ بار دیگر خود را تکرار  براستی اجازه خواهد داد تا الملل ــ  رسواتر از همه٬ چپ بین

 .به مقاله گربر در گاردین لینک دسترسی «کند؟

15
کران و فعالین روشنف ٬نویسندگان ٬ای که به امضای عده ای از دانشگاهیان در بیانیه  

فرشته »: آمده« !ما بخشی از این جنایت نخواهیم شد»تحت عنوان  ٬مدنی ایران -سیاسی

نقش همان توحش فاشیزم را دید که پیشتر پاریس٬ مادرید و  ٬تاریخ بر ویرانه های روژاوا

بالندگی . اما این تنها آغازگر تاریخی نوین بود. استالینگراد را با خاک یکسان کردە بود

مکراسی رادیکال و کمونال در کانتون های روژاوا نشان داد که جهان بدون سرمایه ساالری د

لجام گسیخته٬ بدون دولت ـ ملت مرکزگرا و هیرارشیک و بدون صنعت گرایی سودمحور و 

آنتی اکولوژیک یک ایدەی اتوپیک برای آیندە نیست بلکه یک پروژەی عملی برای امروز 

 « ...ماست

ه بین المللی علیه ئتوط»: روژاوا را با کمون پاریس مقایسه نمود و نوشت« براونزنیک »  16

 لینک دسترسی «.قابل مقایسه است ٬علیه کمون پاریس رخ داد ۰۵۸۰با آنچه که در  ٬کوبانی

 
17 A Road Unforeseen: Women Fight the Islamic State   در این کتاب مردیت

تاکس بر نقش پیشرو زنان در روژاوا اشاره می کند و از آن به عنوان یک انقالب زنانه اسم 

 .  می برد

http://www.israeldefense.co.il/en/content/israel-our-only-friend-middle-east
https://panjewish.org/2015/10/11/the-israel-kurdistan-special-relationship/
https://www.nationalia.info/new/10714/rojava-first-representation-office-outside-kurdistan-opens-in-moscow
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%88_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8
http://www.dw.com/fa-ir/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D9
https://www.theguardian.com/profile/david-graeber
https://www.theguardian.com/profile/david-graeber
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/08/why-world-ignoring-revolutionary-kurds-syria-isis
http://www.sozonline.de/2014/11/die-kommune-von-kobane/
http://blpress.org/books/a-road-unforeseen/
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18

بخش روژاوا دربرگیرنده که دهند  مینشان  ٬زیرهای عکس به اسنادی مثل  آنها با اتکا  

قامیشلو دیده می شود که تنها شهر مثال در عکس . شمال کردستان استکوچکی از بسیار 

با زوم . زیر کنترل ُکردها است -آنبعالوه بیابانهای اطراف -بخش کوچکی از این شهر 

مرکزی شهر دست قوای دولتی سوریه  می توان دید که بخشحتی کردن روی عکس ها 

 .۲و  ۰ لینک. است

19
   Rojava: Ein Projekt auf dünnem Eis Von Jürgen Ehlers und Yaak 

Pabst  این مطلب در ویژه نامه مجله    Marx21  چاپ شد ۲۱۰۲در دسامبر  ۲۵شماره: 
https://www.marx21.de/neues-magazin-freiheit-fuer-kurdistan-aber-wie/ 

 . بخوانید لینک حاضرنید در ترجمه این مطلب را می توا 

. هشدار می دهد تا با نیروهای اسد و امریکا همکاری نکنند PYDنویسنده به  ٬در این مقاله

بدل گ بازی امریکا در ادامه به بر PYDنویسنده از این احتمال می گوید که  ٬این مقالهدر 

  . شود

20
همانطور که . در دسترس است حاضرلینک صفحه ای در  ۰۰۲متن کامل این گزارش   

" ریدور خلیل"آمده و بنا به اظهارات ( این گزارش در ضمیمه) PYDدر جوابیه های 

لینک . ده استرخ دا مواردی از نقض حقوق بشر در روژاواچنین  ٬گ.پ.سخنگوی ی

 دسترسی

21
 .لینک دوم. عفو بین المللهای سازمان به گزارش  لینک دسترسی  

 
  ۲و  ۰لینک  .PYD عکس و گزارشاتی از اعتراضات جنبش جوانان کرد علیه 22

23
 ٬تیکدموکراکه بر خودمدیریتی است عبدهللا اوجالن  یهنظر "کنفدرالیسم دمکراتیک"   

 ٬زبانیاقلیت های  همزیستی ٬ملت -ساختار دولتنفی  ٬نفی هیرارشی قدرت ٬تمرکززدایی

برای اطالعات . محیطی استوار است-و جامعه زیست برابری زن و مرد ٬قومی و مذهبی

و نوشته های مربوطه که در سایت « کنفدرالیسم دموکراتیک»بیشتر به کتاب 

pkkonline.com موجودند مراجعه کنید.  

Democratic Confederalism; by Abdullah Ocalan; first edition 2011; 

Published by: Transmedia Publishing Ltd. – London, Cologne; 

Translation: International Initiative ترجمه فارسی 

24
اس و روژاوا شده که شاید برای پمقایسه ای بین جنبش زاپاتیسم در چیا مقالهدر این   

  .جالب باشد عالقمندان

25
. است« کمون اشتراکی»بمعنی کیبوتص  ٬(زبان رسمی اسرائیل) ٬در زبان عبری  

هم اکنون چندصد . آغاز شد" کینرت"در منطقهً دریاچه  9191اولین بار در سال  ٬کیبوتص

در . نفر است ۰۱۱۱تا  ۲۱اعضای هر کیبوتص بین . کیبوتص در اسراییل وجود دارد

بطور مشترک مد حاصله آدراز همه با هم کار می کنند و . جمعی استکیبوتص ها مالکیت 

 .مراجعه کنید لینک حاضربرای آشنایی بیشتر با کیبوتص ها به . استفاده می کنند

26
نقل کرد ۰۲۲۲اسفند  ۲۵خبرگزاری ُکردپرس٬ به نقل از ویکی زر که بنوبه خود از   

کردهای سوریه »: گفت االوسط الشرقدر گفتگو با روزنامٔه  PYDسخنگوی  ٬صالح مسلم

 لینک دسترسی« .قصد ندارند تجربه و آزمون اقلیم کردستان عراق را تکرار کنند

https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Qamishli#/media/File:Battle_of_Qamishli.svg
http://www.agathocledesyracuse.com/wp-content/uploads/2015/06/Qamishli-19-June-2015.jpg
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=39795&ID_map=19
http://www.socialismtoday.org/191/rojava.html
http://www.socialismtoday.org/191/rojava.html
http://www.internationalen.se/2015/12/rojava-bortom-revolutionsromantiken/
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0614_kurds_ForUpload.pdf
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=8326&ID_map=20#sthash.KF8HwqYl.dpuf
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=8326&ID_map=20#sthash.KF8HwqYl.dpuf
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=8326&ID_map=20#sthash.KF8HwqYl.dpuf
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=8326&ID_map=20#sthash.KF8HwqYl.dpuf
https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/2503/2015/en
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/09/syria-abuses-mar-pyd-fight-against-terrorism
http://syrianobserver.com/EN/News/31623/Hassakeh_Local_Councils_Demonstrate_Against_PYD_Abuses
https://syriafreedomforever.wordpress.com/2013/06/23/statement-by-the-kurdish-youth-movement-tck-about-the-latest-events-in-the-city-of-amouda-and-videos-and-pictures-from-the-protests-and-sit-ins
http://pjak.eu/pertuk/fa/Brusur-Kofedralisme-Demokratik.pdf
http://www.potemkinreview.com/rojava.html
http://www.bbc.com/persian/worldnews/story/2007/05/070522_mp_kibuts.shtml
http://www.kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/News/?Id=103055
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://www.wikizero.com/fa/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87#cite_note-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3_%DB%B5-11
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 نهکانتون کوبا٬ معاون رئیس ادریس نساندیا به نقل از همین خبرگزاری نقل کرد که ویکی پ

ما قصد تجزیه سوریه را نداریم و حتی » :اعالم کرد خبرگزاری اسپوتنیکدر گفتگو با نیز 

در . ایم نیز کردستان نبوده٬ بلکه کنفدراسیون شمال سوریه است می که تعیین کردهنام فدرالیس

لینک « .تمام ملت شمال سوریه حاضر هستند درالیسم تنها کردها حضور ندارند بلکهاین ف

بعالوه بنظر می رسد که شرایط سوریه و توازن قوای درگیر در این جدال با دوره   دسترسی

مواضع و سیاستهای حزب . فرق می کند ٬ای که منتج به روی کارآمدن اقلیم کردستان شد

لینک عالقمندان به این بحث می توانند به . تفاوت دارد PYDدموکرات کردستان هم با 

  .   مراجعه کنند حاضر

27
 KADEK  «کنگرۀ آزادی و دمکراسی کردستان»به  PKK ۲۱۱۲در سال   

Kürdistan Demokratik ve Özgürlük Kongresi ) )۲۱۱۸در سال . نام داد تغییر 

و در سال  KKK (Koma Komalên Kurdistan)« اتحادیه جوامع کردستان»این نام به 

 KCK (Koma Civakên« کنفدراسیون دمکراتیک جوامع کردستان»به  ۲۱۱۵

Kurdistan,) اضر در حال ح. تغییر کردKCK شامل چهار حزب :PKK  در )سابق

 PJAK (Partiya Jiyana Azad a( در ایران)حزب حیات آزاد کردستان ـ پژاک   ٬(ترکیه

Kurdistanê) ( در عراق)٬ حزب راه حل دموکراتیک کردستانKDSP (The 

Kurdistan Democratic Solution Party)  ( در سوریه)اتحاد دموکراتیک و حزب

PYD (Democratic Union Party)  می باشد . 

 PKKهنوز هم اکثر خبرگزاریها از اسم . این اسامی نتوانستند در رسانه ها جایی بازکنندالبته 

 .برای معرفی این تشکیالت استفاده می کنند 
28

  Amil Kemal Özcan, Turkey’s Kurds: A Theoretical Analysis of the PKK 

and Abdullah Öcalan (New York: Routledge, 2006), p. 87 

29
  übersetzt aus der englischen Ausgabe, Köln 1983  از متن اصلی  این مرجع

جهت اظالع آورده می  انگلیسیو  آلمانیمقاله به  لینک. برداشت شده ٬مقاله که به آلمانی است

 . شود

30 
 The Kurds of Syria: Political Parties and Identity inمراجعه شود به کتاب  

the Middle East by Harriet Allsopp  
31

 .سازمان دیده بان حقوق بشر گزارش مراجعه شود به  

32
  Abdullah Öcalan, Declaration on the Democratic Solution of the 

Kurdish Question, 1999, trans. Kurdistan Information Centre (London: 

Mespotamian Publishers, 1999); hereafter Defense; p. 106. 

33
خط مشی دفاع »و « دفاع از یک خلق»به مبارزه مسلحانه در دو کتاب  جالنانتقادهای او  

می  ۲۲۰ص  ٬(۲۱۱۲  ٬دفاع از یک خلق)مثال در کتاب  . به تفصیل آورده شده اند« مشروع

به عنوان گروه ملی  ٬اگر ُکردها در زیر لوای همان دولت و در وطنی مشترک»: نویسد

خود  ٬همچنانکه در جهت یکپارچگی وطن ٬امیت ارضی آنملت ترکیه و تم-در دولت ٬آزادی

به سیاست می پرداختند و  ٬ضوی استراتژیک و غیرقابل انکار به اثبات رساندهعرا به عنوان 

نتایجی که بدست می آمد برای طرفین سازنده  ٬حتی عملیات نیز در این راستا انجام می شدند

  «.تر و مفیدتر واقع می گشت

زمینه تداوم ... همزمان با جایگزینی هژمونی ایاالت متحده امریکا در عراق»: اوجالن

تنش بین جمهوری ترکیه . به میزان زیادی تضعیف شد ٬به شکل سابق ٬متدهای کنتراگریالیی

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%AA%D9%86%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87#cite_note-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3_%DB%B4-10
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87#cite_note-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3_%DB%B4-10
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87#cite_note-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3_%DB%B4-10
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87#cite_note-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3_%DB%B4-10
http://links.org.au/node/4112
http://links.org.au/node/4112
http://links.org.au/node/4112
http://links.org.au/node/4112
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Koma_Civak%C3%AAn_Kurdistan&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Koma_Civak%C3%AAn_Kurdistan&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Koma_Civak%C3%AAn_Kurdistan&action=edit&redlink=1
http://www.trend.infopartisan.net/trd0399/t360399.html
http://www.wsws.org/en/articles/1999/03/pkk-m12.html
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Harriet+Allsopp&search-alias=books&field-author=Harriet+Allsopp&sort=relevancerank
http://www.refworld.org/docid/3ae6a8b210.html
https://ia800107.us.archive.org/34/items/abu-abdurahman-kurdi-f_barid_20180119_1620/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D8%B2%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.pdf
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( عراق)و دولت فدرال ُکرد  PKKو ایاالت متحده امریکا که ناشی از موضع گیری در برابر 

می توان درک . با توافق واشنگتن وارد مرحله ای نوین شدو همزمان  ۲۱۱۸بود در سال 

 ٬ملت-توافقی کلی در ساختار دولت ٬از مبارزه مسلحانه PKKکرد که در برابر دست کشیدن 

که در آنها راه حل های نظامی –فرهنگی  ٬سیاسی ٬اقتصادی ٬بر مبنای راه حل های اجتماعی

. ر. برگردان باران ٬نقشه راهکتاب  ٬وجالنا «.حاصل شد -ساسی را برعهده نداردنقش ا

   ۰۱۲و  ۰۱۲ ص ٬تانیبر

34
 یازهاین نیتام ...اقتصاد و  نیراه تام نیتوان به عنوان بهتر یاخالق را م... » :اوجالن  

( یاجتماعقوانین )جامعه بدون حقوق ( تصور... )( ۰۲۲ص )نمود  فیتعر یزندگ نیادیبن

که اساسا جامعه را پابرجا  یزیچ (...۲۲ص ) ستیاست اما بدون اخالق ممکن ن ریامکانپذ

 یژرفا. ..است یبلکه عنصر اخالق ٬دولت ینه نظم حقوق ٬بخشد یدارد و تداوم م ینگه م

نه تنها  دیبا ٬اخالق. باشد یآمدن سطح اخالق در ارتباط م نییبا پا ٬جامعه کیبحران در 

شدن  ریدر امر تداوم پذ ...یستیبا... بلکه  ٬کند ینیجهت برون رفت از بحران نقش آفر

 ٬نیاخالق و د نیرابطه ب لیلزوم تحل(... ۰۲۸ص . )دینقش نما یفایا زیسعادتمندانه جامعه ن

 «... مهم است یا لهئمس

 ٬کتاب سوم ٬آزمونی در باب جامعه شناسی آزادی« کیتمدن دموکرات فستیمان»برداشت از 

 .لینک دسترسی .۲۱۱۲ ٬اردوخبرگردان آراس م

حال آنکه ... جامعه شناسی غرب اصل وجدان را نمی شناسد» : می نویسدجای دیگر یا در 

می توان وجدان را . بوجود می آید( آن)وجدان در رأس اصولی است که اجتماع بر مبنای 

هیچ مسئله ی اجتماعی بدون بازگشت به ( ... ۲۲ص . )جوهره دین و اخالق هم برشمرد

بازگشت به عدالت و ( ۰۱۵ص . )واهد داشتاخالق و وجدان به صورتی سالم چاره یابی نخ

وجدان در چاره یابی دموکراتیک معضالت اجتماعی٬ که به ابعادی غول آسا رسیده اند در 

 یارتباط جد جادیرک ها پس از اپروتُ  یمتمدن شدن اساس... حکم ارزشی اجتناب ناپذیر است

 قشهن ٬اوجالن «(۲۵ص . )تافیاسالم نمودند٬ تحقق  رشیکه آغاز به پذ ۲با اسالم و در سده 

 .۲۱۰۱ ٬تانیبر. ر. برگردان باران ٬راه

پس از پشت  ٬زادگاه دموکراسی ٬اروپا»: اوجالن بعدها در یادداشتهای زندان نوشت  35

به مقدار زیادی از ناسیونالیسم فاصله گرفت و نظام سیاسی  ٬سرگذاشتن جنگهای قرن بیستم

این نظام سیاسی تاکنون مزایایش را بر . بنا نهاد ٬ای که ضامن هنجارهای دموکراتیک باشد

برمال کرده و هم اکنون تنها سیستم قابل  -مله سوسیالیسم واقعا موجوداز ج –سایر نظام ها 

 « .پذیرش در تمام دنیاست

Abdullah Ocalan, the PKK and the Kurdish struggle, translated and edited by 

Klaus Heppel; London, 2011 , p. 91 

در  ٬مذهبی و زبانی و بواقع همه مشکالت منطقه ٬قومی ٬فرهنگی ٬اختالفات ملی»: اوجالن

 «  .سایه بکارگیری وسیع ترین استادنداردهای دموکراتیک حل خواهند شد

 Abdullah Öcalan, Declaration on the Democratic Solution of the :ه نقل ازب

Kurdish Question, 1999, trans 

36
  Michael M. Gunter, professor of political science at Tennessee 

Technological University and author of three books on Kurdish issues, 

interviewed him in Damascus on March 13-14, 1998 

37
 .قابل دسترس است لینک حاضرمتن مصاحبه در   

http://pjak.eu/pertuk/fa/Parezname-fa-3.pdf
http://www.meforum.org/399/abdullah-ocalan-we-are-fighting-turks-everywhere
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38

یکی از صاحبنظران و تئوری پردازان اکوآنارشیسم شد و  (۹۰۰۲-۱۲۹۱) موری بوکچین  

ارشیستها معتقدند اکوآن. سکیست و مائوئیست پرداختلنینیست٬ تروت-به نقد احزاب مارکسیست

محیط مبارزه برای نجات نتیجتا . زیست استنابودگر محیط انبوه اشانباشت  با سرمایهکه 

که    Communalismسمیکمونال هیبا نظر نیبوکچ. دارد انهدارخصلتی ضدسرمایه ٬زیست

. شناخته شد ٬استوار است Libertarian Municipalism«  بخش ییرها یشهرگردان»بر 

 طیمستقل و سازگار با مح ٬یاقتصاد تعاون کیاستقرار  -۰: عبارت بود از نیهدف بوکچ

 یستیهمز -۲برابر  یفرصتهاو  تهایزنان و مردان در استفاده از موقع یبرابر -۲ ستیز

اعضا در اداره  کیمشارکت دموکرات -۲ یو مذهب یقوم ٬یمختلف مل یهاەگرو زیمسالمت آم

عبارتند از  نیآثار بوکچ نیمهمتر. به دولت و هرگونه سلسله مراتب قدرت ازیبدون ن ٬جامعه

 «بدون شهر ینیشهرنش»و  The Ecology of Freedom «یآزاد یاکولوژ» 

Urbanization Without Cities است. 

 لینک دسترسی. اخیرا مطلبی هم از او به فارسی ترجمه شده است

39
  لینک دسترسی  

40
 .توضیح داده شده استمختصرا رابطه نظریات اوجالن با نظرات بوکچین  مقالهدر این   

41
   لینک دسترسی  

نظام کاپیتالیستی را  ٬پ ترین دیدگاهچاز  -۰... جنبش های آنارشیستی»: او می نویسد  42

جامعه اخالقی و ( نظام کاپیتالیستی ) بهتر درک می کنند که . مورد انتقاد قرار می دهند

مارکسیست ها نقش مترفی برایش قائل  همانند .دچار ازهم پاشیدگی ساخته است سیاسی را

. تر است مثبت ٬رویکردشان در قبال جوامعی که کاپیتالیسم آن ها را فرو پاشانده. نمی شوند

پابرجا ماندن آن ها را اخالقی تر و  .این گونه جوامع را واپسگرا و محکوم به تباهی نمی بینند

ه با مارکسیست ها همه در مقایس ٬رویکردشان در قبال قدرت و دولت -۲ سیاسی تر می یابند

یص دهند که این نکته را تشخ -از پیش-توانسته اند ( آنها.. ).ع گرایانه تر می باشدقجانبه و وا

قابل برقراری نیست و شاید هم منتج به کاپیتالیسم   ٬سوسیالیسم متکی بر قدرت و دولت

ملت مرکزی  –اینکه پیش بینی کرده اند برقراری دولت  -۲ روکراتیک خطرناک تری شودوب

واهد بود و ضربات خبرای تمامی طبقات کارگر و جنبش های خلقی نوعی بال و آسیب 

نظرات و  -۲.. .امری واقع گرایانه می باشد  ٬دهایشان وارد خواهد ساختبزرگی را بر امی

صنعت گرایی و شهر نشینی نیز به تناسب مهم و قابل , روکراتیسم وانتقادات شان در مورد ب

انتقاداتی که در باره سوسیالیسم رئال به عمل آورده اند نیز با  -۸.. .توجهی مصداق یافته اند

جنبش آنارشیستی علی رغم این نظرات و انتقادات بسیار .. .یافته اندمصداق  ٬فروپاشی نظام

در مقایسه با سوسیالیسم رئال شانس همگانی شدن و اجرای عملی  ٬مهم و مصداق یافته شان

آزمونی در باب جامعه شناسی  ٬مانیفست تمدن دموکراتیک ٬اوجالن: به نقل از «...نیافت

 ۲۱۱۲٬ ٬نشر آثار و اندیشه های عبدهللا اوجالنمرکز  ٬ویرایش دوم ٬کتاب سوم ٬آزادی

  ۰۲۲ص  ٬برگردان آراس کاردوخ

همکار و همزی بوکچین  نوشته جانت بیئلبرای اطالع بیشتر از تاثیر بوکچین بر اوجالن به 

 .کنیدمراجعه 

43
  Times Online, August 10, 2006 

44
 :The Politics of Social Ecologyهایی ماننِد  ی کتاب جانت بیل نویسنده  

Libertarian Municipalism  وEcofascism: Lessons from the German 

http://problematicaa.com/ecology-and-society/
https://www.academia.edu/518093/The_PKK_in_the_2000s
http://meidaan.com/archive/3976#_ftn31
http://new-compass.net/articles/bookchin-%C3%B6calan-and-dialectics-democracy
http://new-compass.net/articles/bookchin-%C3%B6calan-and-dialectics-democracy
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Experience زندگِی موری بوکچین : آخرین کتاب او با عنوان اکولوژی یا فاجعه. است

 .منتشر شده است (۲۱۰۸)

45
 لینک دسترسی. به نقل از مقاله جانت بیئل  

46
تجربه روژآوا در نتیجه . وسیع تودەای از پایین نبودیمشاهد حرکت ...» لینک دسترسی  

از خال قدرت  کیحزب اتحاد دمکرات ...قیام مردم محلی برای به زیر کشیدن بشار اسد نبود

 ەپروژ ...را از باال شروع کرد یاسیانقالب س کیرا کرد و  ەاستفاد تینها ەبوجود آمد

و  ها ستیاز آرمان آنارش کند٬ یفاع ماز آن د PYD هک یکیدمکرات سمیکنفدرال ایروژآوا 

 .مقاله حاضر نگاه کنید بهیا  «.دارد هفاصل اریبس ۰۲۲۲ یستهایالیسوس

47
 لینک دویک و  لینک دسترسی. به نقل از مصاحبه جانت بیئل  

48
 .مقالهاین  نگاه کنید به  

49
 لینک دسترسی. ۰۲۸به نقل از نسخه انگلیسی ص   

50
 دسترسیلینک .  ۲۲۵ص  ٬همانجا  

51
 .انگلیسیمتن  .فارسیمتن   

 
 ۸شماره  ٬ ۲شماره  ٬ ۲شماره  ٬ ۰شماره  لینک دسترسی 52

53
 . مراجعه کنید لینک حاضربرای اطالعات بیشتر به   

54
ترجمه  ٬از دولت کاهنی سومر بسوی تمدن دموکراتیک ٬اوجالن های به نقل از کتاب  

 مسایل گذار از ٬مانیفست تمدن دموکراتیک. لینک دسترسی. ۲۱۱۰ ٬نتشارات اردمرکز ا

 لینک دسترسی ۲۱۱۲ ٬کتاب سوم  ٬مدرنیته کاپیتالیستی و روند دموکراسی

55
  .رحاضلینک به مقاله رامتین صبا در رجوع شود   

56
  .لینک دسترسی. یک نمونه روشن مقاالت ذکریا قادری است  

57
نشسته اند٬ توصیه میکنم که پس از مادر را دیده و به تجربه  -به همگان که رابطه با پدر»  

می خواهم با همان بینش٬ . فروپاشاندن تمامی قالب های ذهنی مدرنیته٬ بدان روابط بازگردند

 (همانجا)«... به مناسبات روستائی که از عصر نو سنگی به جای ماندەاند٬ نظر افکنند

58
... ٬سوسیالیست -کاپیتالیست ٬مدرن -ابتدایی: تعریف جامعه به صورت دوگانگی های»  

مانیفست تمدن  ٬اوجالن (۵۸ص ) -است... پرده افکنی برحقیقت... بی طبقه -طبقاتی

 ٬برگردان آراس ماردوخ ٬کتاب سوم ٬آزمونی در باب جامعه شناسی آزادی ٬دموکراتیک

 .دسترسی از لینک در زیرنویس پیشین. ۲۱۱۲

و قطع  یدور ٬نمود دایپ یو برجستگ تیمن شفاف یکیدئولوژیکه در تحول ا یزیچ..  .» 

هویت نوین  ٬رد آزادکُ  ٬اوجالن«  (۰۸ص . )است یرابطه با همه اشکال جامعه طبقات

 ٬مرکز آثار اندیشه های عبدهللا اوجالن ٬دفاعیه ارائه شده به دادگاه موتلفه آتن ٬خاورمیانه

 . لینک دسترسی. ۲۱۱۲

شناختی بسیار کمتری از آنچه که تصور  اهمیت جامعه ٬های اجتماعی پدیده طبقه در نظام»

دهند از ماهیتی  فاکتورهایی که جامعه را عمیقاً تحت تأثیر قرار می. رود٬ دارد می

طبقه حاکم با طبقه محکوم  ...باشند سیاسی و اتنیکی و گروهی برخوردار می ٬ایدئولوژیک

اگر . باشد میان این دوگانگی می دولت هم موضع و موقعیت. رابطه دوگانگی دیالکتیکی دارد

https://theanarchistlibrary.org/library/janet-biehl-bookchin-breaks-with-anarchism
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=39795&ID_map=19
https://www.alaraby.co.uk/english/comment/2016/2/22/democratic-confederalism-or-counter-revolution
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=50297
http://www.biehlonbookchin.com/poor-in-means/
http://www.socialistworld.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7316
http://kurdishquestion.com/oldarticle.php?aid=rojava-paradoxes-of-a-liberatory-ideology
http://www.biehlonbookchin.com/paradoxes-liberatory-ideology/
http://problematicaa.com/rojavabiehl/
http://kurdishquestion.com/oldarticle.php?aid=rojava-paradoxes-of-a-liberatory-ideology
http://archiverosa.blogspot.se/2016/02/blog-post.html
https://blog.p2pfoundation.net/self-government-in-rojava-interview-with-janet-biehl/2015/01/09
http://new-compass.net/articles/revolution-rojava-0
http://thefifthcolumnnews.com/2016/02/interview-with-janet-biehl-about-the-pkk-and-ypj/
http://www.pkkonline.com/farsi/index.php?sys=article&artID=20
http://www.kurdipedia.org/files/books/2013/74586.PDF?ver=130015459978112416
https://www.kurdipedia.org/files/books/2011/63463.PDF?ver=129817475260533332
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=67071
http://zakariaqaderi.blog.ir/1394/10/11/nnsrooj.com
https://www.mediafire.com/file/9yhfnfocq69h5ca/kurde-azad-hoviate-novine-khavarmiane%28www.langtang.blogfa.com%29.rar
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اصرار بر . اگر طبقه نباشد دولت هم نخواهد بود. ماند ها نباشد٬ دولت پابرجا نمی یکی از این

تمجید و ستایش طبقه تحت سلطه در نهایت تبدیل به . اصرار بر دولت است, بودن طبقاتی

دولت "گفتن از سخن .دولت طبقه کارگر از لحاظ مفهوم اشتباه است. شود ستایش دولت می

نمونه شوروی . باشد ٬می"کنم ام را خودم ایجاد می طبقه بورژوازی"به معنای" طبقه کارگر

ترین شکل مبارزه طبقاتی این است که از لحاظ  صحیح. مثال بارزی در این رابطه است

, این نیز به معنی زندگی همچون فرد آزاد. سر گذاشت ایدئولوژیک و عملی طبقه را پشت

ماند یک کوردیناسیون عمومی  آنچه که از دولت باقی می. ه قومی یا هر نوع اجتماع استگرو

" امنیت عمومی و منافع عمومی"شده توسط اراده مشترک جامعه است که بدان  تعیین

 لینک دسترسی« .گویند می

59
انگلس که به -مارکس یجامعه شناس ایو  سمیالیروشن شده است که سوس یه اندازه کافب  

 نهیدر زم یرپردازیتفس نیتر( انهیعام)خام  زیظهور کرد ن( نظام)مخالف  دگاهیعنوان د

که  یسمیبرالیاز ل شتریب ٬دال بر مخالفت شان یادعاها یبه رغم تمام نهایا... جامعه است

مارکس و  اتیح(... ۰۰ص )خدمت نمودند  سمیتالیبه کاپ ٬است یستیتالیکاپ یرسم یولوژیدیا

 تهیمدرن نیبند با ا کیبا هزار و  ٬بود یبر آنها متک یکه و یا یمعرفت یساختارها

 هیکردند که خواهند توانست با درونما یبه عنوان مثال تصور م... بود وندیدر پ یستیتالیکاپ

ص . )ندیملت غالب آ-و دولت ییصنعت گرا ریظن یبر موضوعات کالن ٬یستیالیسوس یا

ان را عهده دار  یدار هیکه مارکس و انگلس طالـ  یعلم سمیالیدر نگره سوس یحت(... ۰۸

آنکه  یب ٬به دولت و قدرت «یستیالیدر ساخت سوس نیادیبن یابزارها»نقش  یاعطا -شدند

وارد  یبرابر نیو بنابرا یآزاد کریشده که بر پ لیتبد یضربه ا نیتر نیبه سنگ ٬ملتفت شوند

 بتالم ینامطلوب تیبه وضع زیرا ن( مارکس)او  ٬سمیویتیبه پوز شیگرا یماریب... آمده است

را به گونه دامنه  یخیجامعه تار زیمانع از آن گشته که آنال ییعلم گرا یماریب. نموده است

و از جمله در  یاسیمربوط به اقتصاد س یها یابیدر ارز(... ۲۲ص . )انجام دهد یدارتر

. صورت نگرفته است هیانباشت سرما یکیو ات یمنشا مل یبر رو یمارکس کار چندان تالیکاپ

 ٬هیدر باره سرما یسطح یها یابیارز(... ۰۲۸ص . )است یجد ارینقص بس کیهم  نیا

در مورد  ییها لیو تحل هیتجز ٬که ناقص بود یزیچ. کرد ینم تیکفا سمیالیسوس شبردیجهت پ

فکر بودند که آن را  نیآورند بلکه در ا یبر آن وارد نم ینه تنها انتقاد( آنها... )بود تهیمدرن

 قیاز طر کیبرابر و دموکرات ٬جامعه آزاد(... ۰۸۸ص . )نندمکمل گردا شتریهر چه ب

دستگاه ها در تضاد  نیبا ا ٬بلکه برعکس. ستین یریقدرت و دولت قابل شکل گ یدستگاهها

 ینیب شیپ سمیالیسوس-قدرت-به صورت انقالب نیادیبن میپارادا یوقت... برد یو چالش به سر م

 «(... ۰۲۸ص . )نخواهد آمد دیپد یدولت سمیتالیجز کاپ یزیچ جتاینت... شود یزیو طرح ر

 ٬کتاب سوم ٬آزمونی در باب جامعه شناسی آزادی ٬مانیفست تمدن دموکراتیک ٬وجالنا

 .به کتاب در زیرنویس پیشینلینک دسترسی . ۲۱۱۲ ٬برگردان آراس ماردوخ

60
 نیا ریدر غ. نمود ریجامعه تعب ینیبر بازآفر یمبتن یتوان به کنش ها یانقالب را نم ...»  

 هیسرما یکه بار افراط یبه تناسب. ابندی ییرها یستیویتیپوز یتوانند از خداپرست یصورت نم

 ٬وجالنا «.شوند فیتعر یجتماعتوانند به عنوان انقالب ا یم ٬ندیو قدرت را از جامعه بزدا

 ۵۸ص  ٬مانیفست تمدن دموکراتیک

61
تواند وجود داشته  یدولتگرا نم سمیالیاست که سوس دهیموضوع به اثبات رس نیا... »  

طبقه  یکتاتورید( دولت) یهرگونه دولت حت. مورد است نینقطه ضعف مارکس در ا. باشد

 نکهیعلت ا(... ۰۱۲ص )را دربردارد  یزیست یو آزاد ینابرابر شیدر بطن خو ٬ردستیز

برخورد نادرست  ٬افتندیدست ن یا جهیبه نت ریاخ الهس ۰۸۱ یو مبارزات اجتماع سمیالیسوس

هویت نوین  ٬رد آزادکُ  ٬اوجالن: به نقل از« (۰۰۲ص . )نسبت به مسئله دولت بوده استآنها 

http://www.pkkonline.com/farsi/index.php?sys=article&artID=194
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 ٬مرکز آثار اندیشه های عبدهللا اوجالن ٬دفاعیه ارائه شده به دادگاه موتلفه آتن ٬خاورمیانه

۲۱۱۲ 

 .لینک دریافت کتاب در زیرنویس های پیشین

به همان اندازه در  یآزاد ٬هر اندازه دولت موجود باشد»بهتر متوجه شده اند که  برالهایل»

به نقل « (۲۵ص . )اند شیخو یشیدوراند نیهم ونیشان را هم مد تیموفق. «است نهیسطح کم

برگردان  ٬کتاب سوم ٬آزمونی در باب جامعه شناسی آزادی ٬مانیفست تمدن دموکراتیکاز 

 .۲۱۱۲ ٬آراس ماردوخ

62
 دایپ شیسومر گرا یکاهن لتبه دو یحرکت خود وقت ریو محمد در مس... زردتشت ...  

 یباعث فروپاش یرفتار نیچن. فراتر روند رانینتوانستند از خوراندن انسانها به ش... کردند

هم  سمینیلن. شده است ایپرولتار یکتاتورید سیو تاس یستینیلن دگاهیبا د یستیالیدولت امپر

. دچار شده اند رنوشتس نیبه ا زیو امثال آن ن سمیمائوئ یحت. شده است یلمعض نیگرفتار چن

دفاعیه ارائه شده به دادگاه موتلفه  ٬هویت نوین خاورمیانه ٬رد آزادکُ  ٬اوجالن« (۰۱۵ص )

 . لینک دریافت کتاب در زیرنویس پیشین ۲۱۱۲ ٬مرکز آثار اندیشه های عبدهللا اوجالن ٬آتن

63
مرکز  ٬دفاعیه ارائه شده به دادگاه موتلفه آتن ٬هویت نوین خاورمیانه ٬رد آزادکُ  ٬اوجالن  

 ۲۱۱۲ ٬آثار اندیشه های عبدهللا اوجالن

64
  Abdullah Ocalan, the PKK and the Kurdish struggle, translated and edited by 

Klaus Heppel; London, 2011 , p. 91 

65
مسایل گذار از مدرنیته کاپیتالیستی و روند  ٬ز مانیفست تمدن دموکراتیکابه نقل   

 ۲۱۱۲ ٬دموکراسی

66
دموکراسی  ٬حتی پادزهر تابوترین مسایل. در دموکراسی مشکل تابو وجود ندارد... »  

 «(۰۰۸ ص. )است

به مقدار زیادی از  ٬پس از پشت سرگذاشتن جنگهای قرن بیستم ٬زادگاه دموکراسی ٬اروپا»

. بنا نهاد ٬نظام سیاسی ای که ضامن هنجارهای دموکراتیک باشدناسیونالیسم فاصله گرفت و 

»  

در کشورهایی که دموکراسی واقعی برقرار است نه نیازی به هیچ نوع فشار و سرکوب »

-به جای ملی گرایی ستمگر. وجود دارد و نه به استفاده ابزاری از آن اجازه داده می شود

  «.س استیکپارچگی و تمامیت دموکراتیک اسا ٬ستمدیده

  . برای عالقمندان جالب باشد نقد نظری حاضرشاید   67

68
  . لینک در زیرنویس پیشین. به نقل از کتاب دفاع از یک خلق  

69
” .کرد میکوتاه خواه مانیما دستان دولت را از مذهب و حوزه ا“: آمدهمانیفست حزب در   

 .لینک حاضردر  ترجمه فارسی مانیفست این حزب

70
دارا . «حق مالکیت خصوصی محفوظ است»: قرارداد اجتماعی روژاوا آمده ۲۰در ماده   

روژآوا مدل : "گوید کردخوێن٬ اقتصاددان و نمایندە کمیته توسعه اقتصادی کانتون عفرین می

بلکه این مدل درصدد است . له یا علیه بودن با مالکیت خصوصی قضاوت کرد... را نباید در

کنند٬  که مالکیت خصوصی را به خدمت تمام گروەهای جمعیتی که در روژآوا زندگی می

 ."درآورد

http://cpimlm.com/bzpolomicm/Ocalan.pdf
https://www.tribunezamaneh.com/archives/77436


سرمایه -روژآوا در نزاع کار 147  

Kandokav.com  ٩٣١٧ فروردين، ٦کندو کاو   

                                                                                                                      
71

اقتصاد  »: نوشتند( Jürgen Ehlers und Yaak Pabst)یاک پابست  ویورگن الرز  

٬ تقسیم رایگان اراضی PYDیکی از گامهای درست . شاورزی وابسته استروژاوا به ک

... در انحصار حکومت بودند... این اراضی پیشتر . کشاورزی میان دهقانان فقیر بود

ها را صاحب  داران ثروتمند هم در روژآوا کم نبودە و نزدیک به بیست درصد زمین زمین

٬ در یکی از مصاحبههای خود اظهار داشته است که اگرچه PYDهبر عبدهللا٬ ر اآسی.. .اند

ها تشویق شدە اند٬ اما حزبشان به مالکیت خصوصی احترام  مردم برای تشکیل تعاونی

وزیر حزبی کانتون جزیرە یکی از زمینداران  نخست. گذارد و تعرضی به آن نخواهیم کرد می

 ۲۵شماره  Marx21ژه نامه مجله این مطلب در وی« . ثروتمند و کارخانهداران سوری است

 .موجود است لینک حاضرآن در  چاپ شد و ترجمه ۲۱۰۲در دسامبر 

72
 .اقتصاد مالی و انحصاری ممنوع است ٬قرارداد اجتماعی ۲۱اما بنا به ماده   

73
چه کسی باید صاحب »: بسیار روشنگرانه است PYD٬از رهبری  ٬توضیح آسیا عبدهللا  

ما باید از مالکیت  ٬کانتون ها یا سرمایه داران؟ در شکل عام ٬ابزار تولید باشد؟ دولت

«.هرچند که مالکیت مردم نیز باید مورد حمایت قرارگیرد ٬خصوصی حمایت کنیم
73

به نقل   

 Thomas Schmidinger, Krieg  :برداشت از ۲۱۰۲در فوریه از مصاحبه آسیا عبدهللا 

und Revolution in Syrisch-Kurdistan. Analysen und Stimmen aus 

Rojava, Vienna 2014. 

74
  .مراجعه کنید حاضرمقاله جهت اطالع بیشتر به   

75
 لینک دسترسی  

76
 .مراجعه کنید حاضرمقاله ای اطالع بیشتر به بر  

77
 لینک دسترسی. ری گرایش نزولی نرخ سود از مارکسمراجعه شود به تئو  

78
در توافق با –عرب امپراتوری عثمانی را  یها بریتانیا و فرانسه سرزمین ۰۲۰۲سال در   

و « مایک سایکس» این قرارداد بین. ندبین خود تقسیم کردبطور محرمانه  -روسیه تزاری

 به ٬و به همین خاطر شدبسته وزیران خارجه بریتانیا و فرانسه « فرانسوا ژرژ پیکو»

نقشه روی  ٬ساختگی٬ کشورهایی با مرزهای با این قرارداد. معروف گردیدپیکو  –سایکس

متن این قرارداد محرمانه  ٬پس از روی کارآمدن دولت بلشویکها. خاورمیانه ترسیم شدند

که بعد از )جامعه ملل  مصوبه ای را به تصویببریتانیا و فرانسه  ۰۲۰۲در سال . منتشر شد

 «یقیمومیتنظام »رساندند که ( دادبه سازمان ملل متحد تغییر نام ٬جنگ جهانی دوم

(Mandate System )کشورهای عرب خاورمیانه به دلیل  ٬این مصوبهبر اساس . نام داشت

تحت سرپرستی « های خود اداره سرزمین برایتوحش٬ فرو دست بودن و عدم بلوغ کافی »

 .ماندند بریتانیا و فرانسه باقی 

79
  Pax Americana که زیر سیطره –سیاسی حاضر -نامی که بر سیستم جهانی اقتصادی

از جمله از طریق -بنای این نظام در فردای خاتمه جنگ دوم جهانی . نهاده اند -امریکاست

دسترسی . گذاشته شد -سوم منابع نفت جهان است-بستن قرارداد با عربستان که صاحب یک

بمثابه یکی از –شدیدا به نفت  ٬پای بعد از جنگآن هم در شرایطی که ارو ٬امریکا به نفت

سیاسی امریکا نقش بسزایی -در ارتقای موقعیت اقتصادی ٬محتاج بود -بهترین منبع انرژی

 .   نمود ککمسیطره جهانی امریکا موقعیت برتر نظامی امریکا نیز به تشدید و تحکیم . داشت

80
از  ٬جغرافیای سیاسی خاورمیانهاش تغییر  که هدف نهاییاست  توطئهاین یک پروژه   

به ایالتهای کوچک و ... طریق تقسیم کشورهایی چون ایران٬ عربستان٬ عراق٬ افغانستان و 

در ساختار مناسبات رفرم هایی  ٬درنظر است تا با اجرای این پروژه ٬بواقع .باشد مستقل می

http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=39795&ID_map=19
https://www.opendemocracy.net/cemal-zkahraman/rojava-where-water-is-twice-as-expensive-as-oil
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=39945&ID_map=20
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2016C03_lsw.pdf
https://pecritique.com/2014/11/08/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AA/
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ع جهانی سرمایه قدرتهای منطقه داده شود که با تکامل تولید و توزیسیاسی ـ  اجتماعی

بهتر  ٬بورژوازیمنافع  ٬قرار است تا با اجرای این طرح ٬بعبارت بهتر. سازگارتر می باشند

این . پیشگیری گرددکمونیستی  ـ  های کارگری جنبشاز رشد و  ؛و بیشتر تامین و تضمین شود

 Rice Condoleezza  «کاندولیزا رایس»به صورت رسمی٬ توسط  ٬بار برای اولین ٬پروژه

 .به اطالعات بیشتر لینک دسترسی. مطرح شد 5002در سال 

راه حلی بود که امریکا و قدرتهای  ٬(creative chaos) خالق هرج و مرجاستراتژی  81

 وخشونت  ٬قهراین استراتژی بر . دلخواه خود اتخاذ کرده بودندبرای حفظ نظم استعماری 

باثبات می تواند  اشکالِ  استوار بود و اصل بنیادین اش این بود که تخریبِ انحصاری  هسلط

بسیاری از صاحبنظران سیاسی ترجیج می دهند تا . خالقیت را بهمراه داشته باشدسازندگی و 

به اطالعات  لینک دسترسی .بنامند( constructive chaos)ه آن را هرج و مرج سازند

 .بیشتر

82
سوریه و روسیه عمال تهدیدی برای منافع -عراق-گاز مابین ایران-قرارداد لوله نفت  

به گزارش گاردین برای اطالعات بیشتر . بسته شد ۲۱۰۱این قرارداد در سال . امریکاست

 .به اطالعات بیشتر لینک دسترسی. توجه کنید

83
 .لینک دسترسی  

84
 United Nations (2011), “Report of the Special Rapporteur on theبه نقل از  

Right to Food, Olivier De Schutter”, p. 5.  لینک دسترسی 

دنشین سوریه ُکردها در مناطق ُکرسابقه تاریخی بی حقوقی ها و تبعیضاتی که علیه   85

ناسیونالیسم عرب  ٬(۰۲۲۲)استقالل سوریه پس از . نیاز به بازگویی ندارد ٬اعمال می شد

تصرف به صورت -با هدف تعریب  ٬دولت بعثسیاستهای ُکردستیزانه . شروع به رشد کرد

سلب تابعیت و  ممنوعیت زبان ُکردی ٬٬ تغییر نام روستاهاو اسکان اعراب در آنها زمین

ترین حقوق  از بدیهی صدها هزار ُکرد ٬به این ترتیب .دهاـ اعمال گردیدسوری از ُکر

همچون٬ خرید و فروش زمین و خانه٬ اشتغال در ادارات دولتی٬ داشتن پاسپورت٬  شهروندی

بی اعتمادی به حکومت مرکزی و مبارزه  ٬به همین خاطر.تحصیل و درمان بی بهره ماندند

. بخش الینفکی از تاریخ این جغرافیای سیاسی است ٬علیه حقوق برابر شهروندی و انسانی

تصویب شد که خرید و  ۲۱۱۵قانونی بود که در سال  ٬سیاستیک نمونه عملی ـ اجرایی این 

 .دشوار و برای اعراب تسهیل می کردرا برای کردها امالک تملک 

86
-به قلم رابین یاسین «سوری ها در انقالب و جنگ  :کشوری که می سوزد» از کتاب  

 کساب و لیال الشامی٬ انتشارات پلوتو

 .Burning Country: Syrians in Revolution and War, Robin Yassin-Kassab 

and Leila Al-Shami, 2016  

87
 . لینک دسترسی  

88
ترکیه ما باید »: فتنوامبر سال گذشته گ ۰۲هیالری کلینتون کاندید ریاست جمهوری در   

دست بردارد  ٬را وادار کنیم از بمباران رزمندگان ُکرد سوریه که با ما علیه داعش می جنگند

 لینک دسترسی «.و یک شریک تمام عیار در ائتالف ما علیه داعش باشد

89 
به  ٬« نبرد دیرینه کردهای سوریه با خاندان اسد در انقالب جاری تازه شد »به نقل از  

 لینک دسترسی. ۲۱۰۲فوریه  ۲۸ ٬نقل از العربیه فارسی

http://www.globalresearch.ca/plans-for-redrawing-the-middle-east-the-project-for-a-new-middle-east/3882
http://gulfnews.com/news/americas/usa/the-new-middle-east-and-its-constructive-chaos-1.1218872
https://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2013/aug/30/syria-chemical-attack-war-intervention-oil-gas-energy-pipelines
http://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/poverty/BG_15_Poverty%20and%20Inequality%20in%20Syria_FeB.pdf
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/srrtf_contractfarming_a-66-262.pdf
http://www.rudaw.net/english/middleeast/syria/030320162
http://www.newsweek.com/team-enemies-takes-aim-isis-raqqa-394758
http://www.alarabiya.net/articles/2012/02/27/197287.html
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 ,Schmidinger – Krieg und Revolution in Syrisch-Kurdistan :به نقل از  

Seite 120, Wien 2014  

91
  Flach, Ayboğa, Knapp – Revolution in Rojava, p. 194ff, Hamburg 

2015 

92
« جنبش جوانان کرد». ۲۱۰۸اکتبر  ۵ ٬«های نازک روژآوا٬ مدلی بر یخ»از مقاله   

Kurdish Youth Movement جمله جریاناتی است که  زاPYD  را به همکاری با اسد

. تعقیب کنید لینک حاضراعتراضی این جنبش را می توانید در تظاهرات . محکوم می کند

 Kurdish «یکرد ندهیجنبش آ» ٬ورزد یم دیحزب با اسد تاک یکه بر همکار یگرید انیجر

Future Movement ادعا دارد که انیجر نیا. است PYD ٬انیجر نیا انگزاریدر قتل بن 

مراجعه  حاضر نکیلبه . دست داشته اشت ۲۱۰۰در اکتبر  Mashaal Tammo ماشال تامو

 .دیکن

قتل  نیاسد در ا میعربستان افشا کرده که بر دخالت رژ هیالعرب ونیزیرا تلو یمدارک ٬البته

 Burning  کتاب سندهینو. است دیمدارک مورد ترد نیاما صحت و سقم ا. داللت دارد

Country, Syrians in Revolution and War, by Robin Yassin-Kassab, Leila 

Al-Shami یاستهایس ٬ریبهرتقد» :نوشت PYD دیاز ابهام و ترد یدر هاله ا ٬میدر قبال رژ 

 «.تبوده اس

اسد به  میشود از درون رژ یکه ادعا م( ۲۱۰۲مارس  ۲۱)از مدارک  یکیدر  ٬بعالوه

 اریو دراخت  (The Damascus Documents معروف به مدارک دمشق)درزکرده  رونیب

حمله  یدر نظر داشت تا بجا ٬اسد در ابتدا میآمده که رژ ٬قرار گرفته «رهیالجز» یخبرگزار

که : آمده نیهمچن ٬سند نیدر ا. دیاش سود جو یمحل ندهیبعنوان نما PYD از ٬هیبه شمال سور

تحت کنترل و نظارت باشند و سرکوب اعتراضات و تظاهرات در  دیبا نیمناطق کردنش

 ینظام یروهاین میالمقدور از دخالت مستق یبرده شوند و حت شیبه پ PYD با یمخف یهماهنگ

  .اجتناب گردد

از  ٬اسین الحاج صالحی. دیمراجعه کن حاضر نکیلو خواندن مدارک دمشق به  دنید یبرا

جانبداری از  ...فهمم  من نمی»: گفتفریدا آفاری  با وگو گفت سوریه درفعالین سرشناس چپ 

را به رسمیت ( ها درصد سوری ۰۱تا  ۵)که هرگز وجود خارجی جمعیت ُکرد  ...رژیمی 

متاسفانه حزب اتحاد دمکراتیک کردستان سوریه٬ انقالب . نشناخته٬ چه رسد به حقوق آنها

در ترکیه ( پ ک ک )از حزب کارگران کردستان  سوریه را از منظر به عاریت گرفته شده

یکی  .ترجمه فارسی و  متن اصلی مصاحبه« ...نادرست است این کار شدیدا. کند مشاهده می

بازگشت صالح مسلم به  ٬با اسد بکار برده می شود PYDاز دالیلی که در تایید همکاری 

است؛ که بدنبالش  ۲۱۰۰در سال ( آنهم در حالیکه تحت تعقیب نیروهای سوری بود)سوریه 

 .   تان صورت می گیردخروج نیروهای اسد از منطقه شمال کردس

93
  By Erika Solomon Special Report: Amid Syria's violence, Kurds 

carve out autonomyلینک دسترسی ٬ 

94
 لینک دسترسی  

95
خود را نیروی مخالف رژیم می دانند و آنها . رد شده اند PYDاین اتهامات از طرف   

با  عدم همکاری را دلیلی برنیروهای خود  ابنیروهای نظامی رژیم اسد نظامی درگیریهای 

دبیر و سخنگوی حاضر حزب با  ٬به مصاحبه صالح مسلم .ذکر می کنندو رژیم بعث اسد 

BBC لینک دسترسی. گوش کنید 

http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=39795&ID_map=19
https://syriafreedomforever.wordpress.com/2013/06/23/statement-by-the-kurdish-youth-movement-tck-about-the-latest-events-in-the-city-of-amouda-and-videos-and-pictures-from-the-protests-and-sit-ins
http://carnegie-mec.org/diwan/48524?lang=en
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/03/2012319182523316314.html
https://en.radiozamaneh.com/articles/syria-iran-isis-and-the-future-of-social-justice-in-dialogue-with-yassin-al-haj-saleh/
https://www.radiozamaneh.com/221018
https://www.radiozamaneh.com/221018
http://www.reuters.com/article/us-syria-kurdistan-specialreport-idUSBREA0L17320140122
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=39795&ID_map=19
http://www.bbc.co.uk/programmes/p0220z31
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  "To be an enemy of America can be dangerous, but to be a friend is 

fatal”  :Henry Kissinger 

98
 .توجه کنید گزارش مبسوط فاینانشال تایمزبه   

99
 سترسیلینک د  
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 . رس استقابل دست حاضرلینک  و متن اصلی مصاحبه در لینک دسترسی  

 
  ۲ ٬ ۲ ٬ ۰ دسترسیلینک  104
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 لینک دسترسی 

106
  .مراجعه کنید حاضرلینک ی بیشتر به برای آگاه  

107
 ٬لینک حاضربه تفصیل در  ٬و نیروهای امریکایی SDFلیست عملیات نظامی مشترک   

 Support by the United States, France and other Western nations زیر تیتر

 .آورده شده است

108
 ینک دسترسیل  

109
 لینک دسترسی  

110
 ٬«کرد یچشم پوش رقابلیغرب غ یکردها در مبارزه با داعش٬ آنها را برا تیفقمو»  

لینک دسترسی . یگل اسری: یاز آلمان برگردان ٬کیبا لیبا جم تیتسا یروزنامه د مصاحبه

 ۲ ٬ ۰ فارسی

111
 لینک دسترسی  

112
  لینک دسترسی. به نقل از گاردین  

113
  

http://nnsroj.com/fa/article.aspx?id=7881&ID_map=29&outhorID=14 

114
 . متنو  به فیلم ویدئویی لینک دسترسی  

115 
 کها٬یچر حیموجود مثل مناطق پرواز ممنوع٬ تسل یها نهیاز گز یاریبس کایامر یبرا...  

 یاز جنگ م یو جزئ یجیتدر یفقط به دستاوردها ٬ییکایآمر یتعداد کماندوها شیافزا

متحده که همانا شکست  االتیبه اهداف ا یابیدست یبرا نهایرسد که ا یبنظر م دیبع. انجامند

چند فرقه  یِ دولت وحدت مل کیبشار اسد با  ضی٬ و بطور همزمان تعوISIS ٬یدولت اسالم

 نیا یراه حل احتماال مناسب برا کیخوشبختانه٬ ... باشند یاست کاف multisectarian یا

و متحد کردن مجدد ( ینعمت-یدریح) یفرقه ا یپرداختن به دعوا یبه جا. معما وجود دارد

هدف مان ... اسد نیبعنوان جانش ٬یقو یرکزدولت م کی سیبمنظور تاس ٬ریدرگ یروهاین

 یمناطق خودمختار بجا نیدوج میباشد؛ با ن یمشابه بوسن ونیکنفدراس کی لیتواند تشک یم

https://www.youtube.com/watch?v=wELCDCPsw6M&feature=youtu.be
https://ig.ft.com/sites/2015/isis-oil/
https://ir.mondediplo.com/article2237.html
http://edition.cnn.com/2015/10/12/politics/syria-rebel-groups-ammunition-50-tons/
http://edition.cnn.com/2015/10/12/politics/syria-rebel-groups-ammunition-50-tons/
https://www.theguardian.com/world/2015/oct/30/syria-us-deployment-troops-obama-special-operations
https://www.theguardian.com/world/2015/oct/30/syria-us-deployment-troops-obama-special-operations
https://www.theguardian.com/world/2014/oct/20/turkey-iraqi-kurds-kobani-isis-fighters-us-air-drops-arms
https://www.theguardian.com/world/2014/oct/20/turkey-iraqi-kurds-kobani-isis-fighters-us-air-drops-arms
http://www.newsweek.com/team-enemies-takes-aim-isis-raqqa-394758
https://southfront.org/more-details-about-new-us-military-base-in-syria/
https://southfront.org/more-details-about-new-us-military-base-in-syria/
https://www.yenisafak.com/en/world/pyd-recruits-8000-foreign-fighters-mostly-american-2410647
https://www.yenisafak.com/en/world/pyd-recruits-8000-foreign-fighters-mostly-american-2410647
http://www.ouramazingworld.org/politics/american-kurdish-rojava
http://www.ouramazingworld.org/politics/american-kurdish-rojava
https://youtu.be/YuEUhEHk5Wc
https://youtu.be/YuEUhEHk5Wc
https://4threvolutionarywar.wordpress.com/2016/08/30/rojava-tactical-alliance-with-us-imperialism-leads-to-defeat
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=100887
http://eaworldview.com/2016/10/syria-interview-the-situation-in-kurdistan
https://southfront.org/more-details-about-new-us-military-base-in-syria/
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-usa-base-idUSKCN0W80R7
https://sputniknews.com/middleeast/201610041045991523-syria-us-airbase/
https://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_Democratic_Forces
https://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_Democratic_Forces
https://en.wikipedia.org/wiki/Manbij_offensive
https://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_Democratic_Forces
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/France
https://en.wikipedia.org/wiki/Western_world
http://www.bbc.com/persian/world/2016/08/160824_l45_turkey_syria_kurds_biden
https://rojavareport.wordpress.com/2015/10/27/tev-dem-there-can-be-no-democratic-syria-without-rojava
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=8209&ID_map=22#sthash.udhSfhDb.dpuf
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=8209&ID_map=22#sthash.udhSfhDb.dpuf
http://ygoli.blogspot.se/2015/01/die-zeit.html#!/2015/01/die-zeit.html
http://foreignpolicy.com/2014/10/07/washingtons-secret-back-channel-talks-with-syrias-kurdish-terrorists/
https://www.theguardian.com/world/2014/dec/24/pkk-kurdish-leader-cemil-bayik-iraq-syria-isis
https://www.liveleak.com/view?i=5fa_1484236739&comments=1
http://en.hawarnews.com/secretary-of-state-kurds-are-our-greatest-allies-and-will-support-them/
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 یو برنامه بازساز یمحل یتیامن یروهایتوانند دولت٬ ن یمناطق م نیز اهر کدام ا. سه تا

در  یمشابه جیبه نتا رکاراناز محققان و دست اند یاریبس... خود را داشته باشند یاقتصاد

که بر سر مذاکره و تحقق  یا یمشکالت عمل ٬مطمئنا... اند دهیرس هیرابطه با حل بحران سور

 ونیکنفدراس...  اما تک تک آنها قابل حل هستند. است اریبس ٬وجود دارد ییایسور سمیکنفدرال

قوم خالص و  کیرا که در آن  یشود مناطق یواقعا نم... ها باشد تیتواند ضامن حقوق اقل یم

 زیدولتها ن ٬در مناطق خودمختار. نمود جادیا ٬کند یم یخاص زندگ یگروه مذهب کیفقط  ای

 لینک حاضرمتن کامل مقاله در  .داشته باشند یخصلت چندقوم ٬و دادگاه سیهمچون پل دیبا

 .جود استمو

حتی گفته می شود که کتابهای بوکچین عمدا و با برنامه قبلی در اختیار اوجالن گذاشته شد تا 

 .  او را در مسیر مورد رضایت امریکا هدایت کنند

116
  ۰۲۲ص  ٬بریتان.ر.برگردان باران ٬نقشه راه ٬اوجالن 

در دل باید  ٬در اینجا جا دارد خاطرنشان شود که حمله داعش به مردم بیدفاع کوبانی 117

این ماجرا ـ . مجموعه تحرکاتی تحلیل شود که به عروج فاشیسم اسالمی در خاورمیانه انجامید

برای  -در دهه های معاصرـ با حمایت نیروهای غربی از طالبان و القاعده در افغانستان 

شروع شد و با حمایت از جمهوری اسالمی در ایران٬  -مقابله با نیروهای شوروی سابق

ر لبنان٬ حماس در فلسیطین٬ اخوان المسلمین در مصر٬ داعش در عراق٬ جبهه حزب هللا د

به گواهی تاریخ و با اتکا به مدارک . ادامه پیدا کرد... النصره و احرارالشام در سوریه و

اسالمیست ها و ناسیونالیست های منطقه به نیابت  ٬مستندی که تاکنون افشا شده جهادیست ها

ولت و قدرت منطقه ای یا جهانی می جنگند؛ قدرتهایی که هدف شان د -یا حتی چند -از یک 

بیرون کردن رقبا و حریفان از میدان و سهم بردن بیشتر از منابع و ذخایر منطقه و استثمار 

جریانات و انسانهای زحمتکش و امیدواری هم بوده و  ٬بیگمان تشکالت. نیروی کار است

ا حتی ناآگاهانه در جهت منافع این یا آن هدایت می هستند که مقاومت و مبارزه می کنند و ی

 .شوند که حساب آنها از خیل غارتگران جداست و جای بحث دیگری می طلبد

نوشته رابرت دریفوس و ترجمه فریدون گیالنی « بازی شیطان»به کتاب ارزشمند  118

 .به کتاب لینک دسترسی. راجعه کنیدم

 .نیز توصیه می شود مطلب افشاگرانهبعالوه خواندن این 

ای به  اطالعیه ٬بدنبال انتشار متن فارسی این مصاحبه در سایت امید. لینک دسترسی 119

چنین »نمایندگی از طرف صالح مسلم منتشر شد که در آن تصریح شده بود که صالح مسلم 

این است که فرد  سیاسی و مطبوعاتی سنت مرسوم .«گفتگویی نداشته و چنین نظری هم ندارد

شخصا اعتراضیه ای می  ٬اظهاراتشیا تحریف  تغییرمصاحبه شونده در صورت مشاهده 

خود صحیح موضع با دقت گذارد و می با افکار عمومی در میان آن را  علنا و رسما نویسد و

نتوانستیم تکذیب نامه یا بیانیه ای از طرف  ٬علیرغم تالشی که بخرج دادیم. نمایدمی را بیان 

کتبا پاسخ گرفتیم که این مصاحبه  ٬در تماس مان با نماینده این انستیتو. صالح مسلم پیداکنیم

 .      توسط همین انستیتو انجام شده و آنها هیچ اعتراضی را دریافت نکرده اند

لینک تکذیب نامه بهمراه متن . متاسفانه در دسترس نیست( یددر سایت ام)لینک متن فارسی 

 . مصاحبه

 . مراجعه کنید لینک حاضربرای اطالع بیتشر به  120

http://www.washingtontimes.com/news/2016/oct/31/why-confederation-can-work-in-syria/
http://www.aazarakhsh.org/doc/azad/bazi-e-sheytan2.1201183839.pdf
http://www.wsws.org/fa/articles/2014/sep2014/isis-s11.shtml
http://dckurd.org/2015/09/02/interview-with-mr-salih-muslim-chairman-of-democratic-union-party-pyd/
http://www.razmendagan.com/SIASI/MasahebeBaAghae.._150816.htm
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 PYD اگرچه رهبریت سیاسی »: در تحلیل خود می نویسند ٬یاک پابستو  یورگن الرز  121

تجربه روژآوا در نتیجه . در روژآوا مستقر شد٬ اما شاهد حرکت وسیع تودەای از پایین نبودیم

کرد  بلکه حزب از آن لحظه نابی استفادە. قیام مردم محلی برای به زیر کشیدن بشار اسد نبود

که نیروهای نظامی بشار اسد برای مبارزە با دیگر انقالبیون سوریه٬ نیروهای خود را از 

حزب اتحاد دمکراتیک از خال قدرت بوجود آمدە نهایت استفادە . مناطق روژآوا جابهجا کرد

 لینک دسترسی «.را کرد و یک انقالب سیاسی را از باال شروع کرد

122
 بر این باورسوسیالیسم تخیلی  بانی٬ (Charles Fourier, 1772-1837)شارل فوریه   

زندگی اجتماعی را  و دنشو نمیمحسوب ٬ پیشرفت تاریخی و تکنولوژی گرایی که صنعتبود 

( phalanstères)« فاالنستر»عی به نام امتجایک سازمان حل او تاسیس راه . دنساز نابود می

 ٬مقررات٬ حداکثر آزادی فردیکمترین بودند که بر اساس خودکفا  یفاالنسترها واحدهای. دبو

 .دسترسیلینک  .استوار بودند برابری جنسیتی رهایی زن و

123
جهت اطالع . این جوامع توسط کبه بوجود آمد و بعدها در امریکا محبوبیت زیادی یافت  

 .مراجعه کنید رحاضلینک بیشتر به 

124
به جوامع کمونیستی نمونه اش داده   نامی بود که اوون (Home Colony)هوم کلنی   

  .بود

125
 . اجعه کنیدرم حاضرمطلب برای نمونه به  ٬برای اطالع بیشتر  

126
برای کسب اطالع بیشتر راجع به جنبش زاپاتیسم می توانید به متن سخنرانی و یا خود   

 . سیردستلینک . یکی از فعالین این جنبش توجه کنید( بهمراه ترجمه)سخنرانی 

127
 .اجعه کنیدرم حاضرمطلب به  ٬برای اطالع بیشتر  

128
 .توجه کنید مقاله حاضربرای کسب اطالعات بیستر به   

برای نمونه به مقاله . بحث خودگردانی کارخانه حتی در دوره انقالب ایران هم مطرح بود

این بحث زیر عناوین . کتاب جمعه مراجعه کنید ۲و  ۲ ٬ ۰در شماره های  ٬خودگردانی

 هم در ادبیات سیاسی آورده شده است« یتی کارگریخودمدیر»سوسیالیسم بازار و »

129
به دنبال جدایی از »: می گوید ٬احسان سلطانی در بروکسلصالح مسلم در مصاحبه با   

بله . سوریه نیستیم و سیستم سیاسی مورد نظر ما در درون کشور سوریه شکل خواهد گرفت

ری داشته ایم و در صورت با مقامات دولتی سوری دیدار و گفتگو و حتی در مناطقی همکا

ها با هر کسی نیاز باشد  نیاز خواهیم داشت؛ اساسا برای رسیدن به صلح و کم کردن تنش

کنم مردم سوریه خواستار ماندن اسد در قدرت باشند  تصور نمی. دیدار و گفتگو خواهیم کرد

رام خواهیم اما اگر مردم سوریه در یک انتخابات آزاد به اسد رای دهند به تصمیم آنها احت

 لینک دسترسی« .گذاشت

130
 لینک دسترسی  

131
ا را روشن می .ا.با ج PKKجوانبی از رابطه  مصاحبه احسان هوشمند با برادر اوجالن  

 . لینک دسترسی. کند

132
-۸۰ص  ٬همانجا ٬رهانترجمه شهاب ب ٬انگلس-مارکس ٬برداشت مفهومی از مانیسفت  

۸۲ 
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http://seiretahavol.blogfa.com/post-1.aspx
http://rosaanarchi.blogspot.se/2011/05/blog-post_31.html
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http://www.anarkismo.net/article/26931
http://www.notiziegeopolitiche.net/?p=66224
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http://www.ehsanhoushmand.info/fa/abdoullah_ojalan_interview_pk_establishment
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