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 تجدیدحیاتی نشانه وسیعاًی، جهان یدارهیسرماضدظهور جنبش اعتراض 

به  از افراد یبرخ یبرای، جنبش اعتراض یهدیچیرود. تنوع پیبه شمار م سمیآنارش

 ادعا نائومی کلاین طور کهاشاره دارد. همان یدهسازمان یستیآنارش اذاتاصول 

است. به جای « یمراتبسلسلهریمتمرکز و غریساختار غ» دارای جنبشاین  کند،یم

مسیرهای ارگانیک، »، «نییپا در روانیو پ در رأسهرم... با رهبران  کی لیتشک»

و  1هاای از قطبدهد... شبکهی اینترنت را بازتاب میتنیدهغیرمتمرکز و درهم

 هایاکتیویست(. اندازچشم...« )«وابستگیگروه »... صدها، شاید هزاران 2اقمار

 چه توصیفی از نیکه معترض ستی: مهم نددارن یتریقو یادعا ،ستیآنارش

                                                           
1  Hub 
2  Spoke 
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؛ این جنبش در کل به درستی آنارشیستی قلمداد دهندارائه میهای خود قرابت

بخش منبع  ش است؛جنبو روح قلب » سمیآنارش ،1بریگر دیویدشود. به ادعای می

 ری(. سا11ص. )« است امیدبخشتازه و در این باره  چه کهآن اعظم

شوند، و جنبش اعتراض به گرمی پذیرا می ادعا را نیا ،2یمردم هایاکتیویست

 یتلق 1611از  یعمل سمیآنارش اندامعرضترین ترین و قویجهانی را روشن

تیتر  -(11 ص. جنبش )کلاین،« دورهمی»- اتلیکنند. پس از اعتراض در سیم

 گزارش نیا .«شکسته یاز چند پنجره شتریب بسیار» چنین بود: 3رکن پنجمی نشریه

ها ابانیخ های جدیدی که درو ائتلاف»بیان کرد که کنش مستقیم جمعی ادامه  در

جنبش گیری امیدبخش گر اوجنشان ،اندشکل گرفته یالمللنیب یو در سراسر مرزها

(. ۱)ص « ها استشرکت شدنبرابر سرمایه و جهانیجهانی و نوظهور مقاومت در 

مدعی  4، اندرو فلودسران اعتراضات اجلاسها و شبکهتر درمورد در بحثی کلی

 :شده است

اجلاس سران در پیش چشمان  با ظهور جنبش اعتراض

و سیاتل، آنارشیسم به نفوذی  1-عموم مردم پس از جی

شمار توانستید با توجه به میکه  چهبسیار فراسوی آن

بینی پیشدهی آنارشیستی ها و سطح سازمانآنارشیست

با  زباندر دنیای انگلیسیدست یافت. آنارشیسم  ،کنید

راجع به  یخینسبتا مبهم و تار یانتقاداز  سرعت تمام

های اصلی در جنبش به یکی از قطب چپ جناح

 .(نیع آنلاب)منسازی تبدیل شد جهانی

 

                                                           
1  David Graeber 
2  Grass-roots 
3  Fifth Estate 
4  Andrew Flood 
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 ی آکادمیکعلاقه ،یالمللنیب یدارهیسرمادر جنبش ضد سمیآنارش رستاخیز

 میانرابطه  ای برویژهتوجه  ی برانگیخته است.ستیآنارش یهادهیامجددی را به 

 سمیآنارشنوعی از : متمرکز شده است سمیآنارشپساو به اصطلاح  یجنبش اعتراض

از  ،بخشیدقرن نوزدهم جان میه به جنبش آنارشیستی کرا « کلاسیک»ی نظریه که

دهد. خلال عدسی پساساختارگرایی و/یا پسامدرنیسم مورد بازنگری قرار می

 موضوعیتکند که اخیرا با بررسی سازمان آنارشیستی ادعا می 1پاتریک ریدی

شود )ص. ناشی می« ی پساساختاریقرابت آن با اندیشه»از  ،معاصر آنارشیسم

جانبه را میان ای سهیابد، و رابطهپیوند مشابهی را می 2(. والری فورنیه111

 کند.وضع می ،«3کنش ریزوماتیک»آنارشیسم، جنبش مردمی و مفهوم دلوزی 

و جنبش  پساآنارشیستی یهینظر میان وندیپ ،ستیآنارشاپس یهاودر ارد

که  شده استو گفته  ،شودمی مطرح با واژگان انحصاریاغلب  یاعتراض جهان

. جون سازدرا پررنگ می کیکلاس سمیآنارشازمدافتادگی ی، جنبش اعتراض ظهور

 فیبا طهمراه ) سمیآنارش شاخه از نیا کنند کهادعا می 5بوئن مزیو ج 4پرکیز

 ن،یدواگ امیلیالکساندر برکمن، و ن،یباکون میخائیلاز متفکران از جمله  یاگسترده

مسائل و اصولی »ن( وزف پرودژ رییمالاتستا و پ کویار ن،یتکپروک تریاما گلدمن، پ

و دارای اهمیت تاریخی هستند. « کند[ که... هنوز ارزش بحث دارند]را مطرح می

د آنارشیسم کلاسیک مور تاآن است  وقترسد، اما وقتی نوبت به عمل سیاسی می

ها، آن نظر( به 3، ص. کمیو  ستیقرن ب سمیآنارشقرار بگیرد )« تجدیدنظر اساسی»

نشان از  ،یستیآنارشپسا یاندیشهو ظهور  یدارهیسرماضد اعتراض جمعیظهور 

 (.5-2، ص. در حال تغییر آنارشیسمدر آنارشیسم دارد )« یر پارادایمتغی»نوعی 

                                                           
1  Patrick Reedy 
2  Valerie Fournier 
3  Rhizomatic action 
4  Jon Purkis 
5  James Bowen 
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های مختلفی شیوهرا به  کیکلاس سمیآنارش از محرز رییها، تغستیآنارشاپس

 چندان رد آنارشیسمنه  ،1ی تاد میاساختارگرایانهپسمشهور  کنند. نقدتئوریزه می

او  یادعابه است که  اشتیرنری اندیشهو  ایهچین یهاانیجر یایاح بلکه کیکلاس

برداشت  حول ،میاستدلال  iاند.به نادرست در سنت تاریخی به حاشیه رانده شده

، بیش از کیکلاس سمیآنارش یاصل انیاست که جر یاو مدع گردد.میقدرت  از

شود، و متمرکز می - دولت –واحد  موجودیتی ستمگرِنظرانه بر قدرت حد تنگ

کند. گرچه پردازی میآزادی را به نادرست از منظر حذف یا الغای آن مفهوم

و در هر  ها یگانه جایگاه آن نیستند؛اما آنقدرت در دولت و اقتصاد قرار دارد، 

توان آن را تغییرمکان یا می بلکه فقط، کن کردشهیرتوان صورت، قدرت را نمی

کشف  فرایند مثابهتغییرجهت داد. در نتیجه، کنش رادیکال به بهترین نحو به 

دولت  «الغای» یبرا پویش نهشود، قلمداد می انیو ب شیآزما یبرا دیجد یفضاها

 ی این استی مِهیص. تویدارهیسرما ای

در  قدرت از حضور عملکردآن دو مکان،  با نگاه بهکه 

داری و دولت یگانه جا غافل نشویم. اگر سرمایههمه

نفسه راهی را ها فیگاه نابودی آنبودند، آن تقصیرکاران

گشود. اما باید نسبت به ما می ی اتوپیایی برسوی جامعهبه 

از  یکی ای احتیاط پیشه کنیم.های سادهحلچنین راه

 هیعصب علت ،هراسیزن ،ینژادپرست هیعل نبرد یهادرس

 ،ظلماست که قدرت و  نیا ،نهامانند آها و نیو لزب هاگی

ی واحد نیستند. ی واحد یا عملکردابه عرصه پذیرتقلیل

 (.آنارشیسم پساساختارگرا)

 

                                                           
1  Todd May 
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 یرا حذف قدرت دولت رییتغ ،اشتباهبه  کیکلاس یهاستیجا که آنارشاز آن

ها همچنین آنارشی را با رخدادی دهد که آنی نشان میمِ رند،یگیدر نظر م

همسان  ،باتیخاص و ثابت از ترت یامجموعه دهیو سازمان - «انقلاب» - همتابی

را « بهتر یجامعه« یک» از اندازچشم «یک»»ها ، آن1یهفورن به بیان انگارند:می

، «های بهتروضعیت»»بینند، وقتی در عوض باید مشغول تفکر درمورد تدارک می

طور که (. همان162ص. )باشند « «اندازهای آلترناتیوچشم»، و «های ممکنآینده»

هیچ و  ،«ارشمیدسی برای تغییر ینقطه چیه»اشتباه است:  کار نیا کند،ادعا می یمِ

. کنش آنارشیستی رادیکال ای وجود نداردهدف نهایی یا موقعیت آزادشده

به طرق  را های گوناگونی که قدرت خودجنبش گروه، عبارتست از چالش مستمر

« کنیمها زندگی خود را سپری میاعمالی که از طریق آن»و  ،کنندمی ابرازخاصی 

 (.آنارشیسم پساساختارگرا)

و  یگفتمان و روانکاو لیتحل یبر مبنا یمتفاوت ینظر دگاهیاز د ومنیل ناس

 مشکل ،ومنین یبرارسد. به نتایج مشابهی می انه،یتفکر پساساختارگرا نیهمچن

 یروشنگر مبتنی بر یکالیراد یاسیس یفلسفه»است که  نیا کیکلاس سمیآنارش

. دارد قرار در قلب آن« و اقتدار یآزاد میان یکیالکتیدای رابطه»که  ،«است

با ... که ذاتی  ی عقلانیهماهنگیک »به مثابه را  یآزاد ،قرن نوزدهم سندگانینو

 کردند. در نتیجه،درک می ،«شودمختل می «مصنوعی» عملکرد اقتدار سیاسیِ

و  «یجوهر اجتماع» نیکشف قوان عبارتست از یانقلاب کنشمعتقد بودند که 

د، اقتدار وش افشا «قتیحق»که  همین. «یاع... به روابط اجتم یبازگرداندن هماهنگ»

 پربودگی اجتماعیبه  «بازگشت»» که موجب ؛نابود خواهد شد یاسیس

 قسمی ازبه نفع  برداشت نیا هیعلنیومن (. 333، ص. لکان)شود می« رفتهازدست

 سمیرا از آنارش شخود»که کند لکانی استدلال می 2«ارشیک-سیاست ان»

نظری به سیاست جنبش  چرخشاو با بازگرداندن  .«سازدیم زیمتما کیکلاس

                                                           
1  Fournier 
2  An-archic 
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« سازییجهانضد» جنبش یاگستردهبه طور چه آن»که  ردیگیم جهینتاعتراضی، 

، ص. کانلاست ) «ارشیک-ان استیس... از  انضمامی یانمونه» ،»شودیم دهینام

م و توازی قدرتمندی را میان پساآنارشیسو بوئن،  زیرکمانند پ ،ومنی(. ن311

 .(مصاحبهبیند )جنبش اعتراض جهانی می

یا تا حد زیادی  –بلااستفاده  ،یاسیاز لحاظ س کیکلاس سمیکه آنارش دهیا نیا

بر اساس مقدمات نظری خطاآلودی قرار دارد، مضمون  است چرا که - نامربوط

این موضع را به شکل  1لویس کالهای پساآنارشیستی است. در نوشته مشترکی

 کند:یخلاصه م ایرفتهشسته

که  کندمقولاتی اتکا میاز حد بر  شیب ،متداول سمیآنارش

 هانیا. مشکوک هستند یشناختو معرفت یاسیاز لحاظ س

 یشناسو نشانه اومانیسم ،یعبارتند از گفتمان علم

تفکر  نیها همچنان از استیکه آنارش مادام. گراعقل

است که  نامحتمل اریبس برند،شدیدا مشکوک بهره می

که  را بپرورانند یانقلاب پراکسیسی ای هیبتوانند نظر

 ساز و برگ ای یدارهیسرما یبرا یدارامعن یهاچالش

 ارائه دهندکند، یم تضمینرا  ینظام اقتصادآن که  یدولت

 (.2، ص. 2براو-به نقل از نرسی)

 
آنارشیستی  نومت ی ازکیبه ، آنارشیستیبه منظور بررسی نقد پسامقاله  نیا

ها و مزارع، کارخانهبه نام  1612در سال  3یعنی کتاب پیتر کروپتکین« کلاسیک»
ی و نظریهداری دهم که نقد کروپتکین از سرمایهافکند. نشان مینظر می 4هاکارگاه

                                                           
1  Lewis Call 
2  Nursey-Brav 
3  Peter Kropotkin 
4  Fields, Factories and Workshops 
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طور نهمااند. هختیآمدربا هم  ای درمورد سازمانون و در خلال نظریهدر او، تغییر

( معتقد بود 1142-1621) نیتکپروک دهند،ی مانند تاد می نشان میکه منتقدان

کرد که تحقق ادعا میو ممکن است،  - دولتنظم بی -« آنارشی»صحبت از که 

بود که کارگران و  نیاو ا یاصل یدغدغه: بستگی دارد یدارهیسرما الغای بهآن 

 ن،ی. علاوه بر اکند قیتشوو ستم از استثمار  به آزاد کردن خودشان دهقانان را

 او را ومنین ، به گمانیو ستم دولت یدارهیسرما یعدالتیب نسبت به یو ینگران

حال، او  نیاست. با ا یبهتر یاجتماعآنارشی، آلترناتیو کند که  ادعاکرد تا  قیتشو

 ی را برای آنارشیطرح ای یستیآنارشاز یک اتوپیای  ی رامدل نداشت تا یسع

ها افراد و گروهها، درون آنکه  کرد فیرا تعر ییپارامترها کروپتکینکند.  ترسیم

 قیها را تشوکه آن حال عین در کرد داشته باشند،عملممکن است  یآنارش در

در دست را  یمحل عمل ابتکار شان دست به کنش بزنند:خود یبرا تا دکنیم

 تبادل یبرا یدیجد یهاو فضا ی شرکت کنند،و شورش مستمر کنشدر  رند،یبگ

باشند، هم با مد افتاده از  کهنیا یبه جا نیتکروپک شنهاداتیبسازند. پ یستیآنارش

های و از بسیاری جهات با انواع فعالیت ،تغییر پویا و هم با تنوع سازگار هستند

کنند مطابقت دارند. به راستی، ها حمایت میها از آنسیاسی که پساآنارشیست

 ،نیتککروپعملکرد آنارشی، آموزنده هستند.  درموردهای او برای صحبت تلاش

قرار  یخوب تیدر موقعدوار بود به دست بیاورد، چه امیای از آنمسلح به ایده

ها آن ر مورد اهداف مقاومت مشترکد گرانیدار با دامعن هایدیالوگ بهتا  داشت

 شود. وارد
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 هاها و کارگاهاستدلال مزارع، کارخانه
 قرن نوزدهم یمجله یاز مقالات برا یابه عنوان مجموعه کروپتکینکتاب 

، 1وارد نیکال ادعای. به رسید به انتشار 1161بار در سال  نخستینو  ،آغاز شد

 :پرداخت مسئلهچهار در این کتاب به  نیتککروپ

 گرایش یبرا یفن دلایلمخالفت کرد که  دهیا نیاولا با ا

سو به اینمدرن  یدر جامعه یو کشاورز یسازمان صنعت

کارکرد  نی... دوم وجود دارد تر شودو بزرگ بزرگکه 

 ییمواد غذا مقابله با مشکل ناشی از وابستگی بهآن ... 

توان با بود، که یعنی ملت شورشی را می اتیوارد

 تیحمارکرد آن، کا نی. سومگرسنگی به تسلیم واداشت

بود که  یمصرف محل یپراکنده برا دیتول یاز نوع

خواست؛ و ای است که او میمتناسب با آن نوع جامعه

زدایی از ه بود که انسانهدف نهایی آن، انکار این قضی

 ی صنعتی مدرنست که برای یک جامعها کار، بهایی

 .(15 )ص.پردازیم می

 

را  کیکلاس یاقتصاد یمفروضات نظریهکه  را یتجرب یاستدلال کروپتکین

 نیا قیقرار داد. او از طر هاها و کارگاهکارخانه ،مزارعدر قلب برد، زیر سؤال می

نشان دهد و  یدارهیسرما یبرا را یانقلاب یک آلترناتیوامکان تلاش کرد تا  نقد

 .کندتحقق آن ارائه  برای یهنجار یاستدلال

، بسیار گسترده بود و تقریبا تمام فرضیات کیاز اقتصاد کلاس نیتکپروک نقد

بود  این کتابدر  ایآماج ویژه اساسی آن را به چالش کشید، اما آدام اسمیت

                                                           
1  Colin Ward 
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 دانست.می« یاسیپدر اقتصاد س»را  تیاسم ،نیپتکروک(. 1-232 صص. ،1نولز)

ایمانی بدل شده است؛ و تاریخ اقتصادی قرن ...  یبه اصل» کار اوافزود،  نیتکپروک

کار  باورپذیری ،گری(. به عبارت د17ص. ) 2«تفسیری بالفعل بر آن بوده است

ادعای به ، کار میتقسو  ؛گذاشتصحه می برالیل یمدل اقتصاد بر عملکرد تیاسم

  بود.ی اقتصادی او از اصول مرکزی در نظریه ییک کروپتکین،

 ی رارا در نظر گرفت، تنش تیاسم یهدیا یعمل یاجرا نیتککه کروپ یهنگام

موجب  میکه تقسی مختلف یشیوهاز دو  تنش نیکرد. ا ییشناسا میتقس یهدیدر ا

کاربست در هنگام  تیاسم ینظریه. گرفتسرچشمه می ،شدمیتخصص تشویق 

، «فکری»تولید، با جدایی کارگران کشاورزی از صنعتی و کارگران یدی از  در

برای اجرای وظایف کارگران  .کردبه مقولات دقیقا معینی تقسیم میکارگران را 

فنر »یافتند: ساختن می ریشتیب سازمان د،یهر واحد تول وندر شدت تخصصیبه

، یا به نقل از «ی معینی از معدنگاری ذغال به نقطه»یا هل دادن « چاقوی جیبی

از  یکه ناش تخصص نه،یزم نیا رد«. بخش هجدهم یک پین»اسمیت، ساختن 

 قابلیتی ایبه مهارت  وظایف محوله ارجاع داشت، نه کوچکیتنها به  است میتقس

یافتند از خود طبق وظایف خاصشان سازمان میکارگران که ، به راستیخاص. 

گوشت و ... صرفا اجزای دارای  نیماش صرفا پادو برای نوعی»شدند: بیگانه می

گران و کارگران، صنعت نیشیپ یهابا نسل تقابلو در «. عظیم یآلاتنیاز ماش خون

سد به کردند بودند، چه رآلاتی که بر روی آن کار میناتوان از درک ماشینها آن

 (.16-11ص. )« یدستدانش از صنایع»پرورش 

 یمتفاوت طریق نسبتابه  ،یالمللنیل تجارت بواص ی ازکی مثابه بهکار  میتقس

یا توانایی پیوند داشت. برای مثال،  تیقابل باتخصص  نه،یزم نی. در اکردیعمل م

]هستند[ ...  غلات کشت مقدر به ماهیتا هیمجارستان و روس»که  دادیاد میاین نظریه 

                                                           
1  Knowles 

ی هومن کاسبی، نشر افکار، ترجمهها، ها و کارگاهمزارع، کارخانهپیتر کروپتکین،  2

1361. 
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بگذارد؛  یبازار جهاندر اختیار سنگ غالزو  یآهن اجناس، پنبه استمجبور  ایتانیبر

اقتصادها  یبرخ ی نداشت کهتیاهم(. 23)ص. « ی تولید کندپشم یپارچه کیبلژ

شدند؛  محصولی معطوفبه کشت تک گرانیشده و د لیتبد دیتول یهاگاهیبه پا

درون »و  ،بود که هر ملت نیا یالمللنیکار ب میتقس یهدیکرد که ا ادعا نیتکپروک

آب و هوا، که به  تخصص خاص خودش را خواهد داشت ،«ههر ملت، هر منطق

 اجناس نیا تبادلاست. تجارت بر  پیوند خورده سنت و فرهنگ ،یعیمنابع طب

 کرد.دلالت می یتخصص

بوده  یمدت-کوتاه یاقتصاد تیموفق ،کار میکه تقس کروپتکین اذعان داشت

 یتوسعه کیتحر ا موجببعد وکرده  تیو فرانسه را تقو بریتانیااست. اقتصاد 

کار به  میتقس یعمل آثارحال،  نی. با اشده بود و ژاپن کایامر ه،یآلمان، روس

 شدهآن تحریک توسط های تولید و تجارت که داد که نظامکروپتکین نشان می

نظام »کلماتی یادآور مارکس ادعا کرد، او با  به فروپاشی بودند. محتوم ندبود

(. چرا؟ 23ص. « )خود را در بر دارد کاملویرانی  یهانطفه کنونی ... یصنعت

 دیتول ندیکه از تخصص در فرآ یوربهره شیبود که افزا نیا نیپاسخ کروپتک

تضعیف  یتخصص در اقتصاد جهان یهر کشور را برا ییشد، تواناناشی می

 داد.داری شرح ی سرمایهکرد. او این استدلال را با بررسی توسعهمی

و  یاقتصاد-یاز عوامل اجتماع یبیرا با ترک یدارهیسرما ظهور کروپتکین

 ونیزاسیرا به مدرن یدارهیسرما تا حدیداد. او می حیتوض یاسیس-ییایجغراف

 یهادهیا کاربستو  یظهور بورژواز ،ینیشهرنش ت،ی: رشد جمعداندیمرتبط م

 «خیزش»ی دورهفرانسه را  نقلابپس از ا ی. او دورهیصنعت یورناف در یعلم

دهد. از این پیوند میرا به ظهور دولت  یدارهیسرمااز سوی دیگر،  کرد.می قلمداد

 ی، زمانقرار دارد پانزدهم و شانزدهمداری در اواخر قرن نظر، خاستگاه سرمایهنقطه

منتقل اطلس  انوسیاق بهبه سمت شمال  ترانهیمد یایدراز تجارت  مرکز ثقلکه 

مزیت  -سیهلند و انگل ژهیبه و – نوظهور شمال اروپا هایشد، که به دولت
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 نی(. ا76ص. )داد میکاهش  را ایتالیقدرتمند اتاکنون  ینفوذ شهرهابخشید و می

طبیعتا  ییروین یدارهید که سرمارمتقاعد ک ی پیچیده از علل، کروپتکین رامجموعه

داران به بیشینه ساختن سود، و هم با طلب است، که هم با میل سرمایهگسترش

به  یصنعت یاز توسعه ناشی یقدرت اقتصاد مهار یبرا یاسیس حرص حاکمان

د. وشبه پیش رانده می ،خود یاسیس تیموقع ارتقای ایو/ تضمین منظور

در سراسر جهان گسترش به ناچار خود را  یو مبادله دیتول یهاشرو ،اراندهیسرما

به انجام این  قیها را تشوموارد آن برخیها کمک و در ها به آنو دولت ،دادند

 یهااز داده ستتوانیم یاسیو س ینخبگان اقتصاد ی متقابلکردند. رابطهکار 

، 1171-1113 یدر دورهاشاره کرد که  نیتک. کروپاستنباط شود یآمار

 یخارج ها و صنایعوامدر  پوند اردیلیم 2تا  1.1 نیب ییایتانیبر نانیکارآفر

پوند به دست  ونیلیم 333 ی در حدودو درآمد بودند،کرده  یگذارهیسرما

را  یدارهیدولت و سرما میان یاو رابطه یگرید یدر جا(. 421؛ 26آوردند )ص. 

 کرد: بیان ذیلدر فرمول 

 ،آیندعمل درمیکه به  یاقتصاد یروهاین تیوضع... 

 خیدر تار معینیملل مختلف در زمان  فنی یتوسعه توسط

 روهاین نیاز ا ای که؛ اما استفادهشودمی نییها تعآن

ها نسبت به جمعیت بندگی میزانبه خواهد شد تماما 

اند به آن تقلیل که به خودشان اجازه داده حکومت خود،

 دارد. یبستگیابند، 

را به  یاقتصاد یروهاینهمچنان که  ی... اقتصاددانان

دولت  یدئولوژیاکه این... بدون  گیرندتنهایی در نظر می

در خدمت  ضرورتاکه هر دولت را  ییروهاین ای

خارج از  اکامل... دهد به حساب آورند یثروتمندان قرار م
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مانند باقی می یو اجتماع یاقتصاد جهان تیاواقع

 (23-16 ص. ،«یدارهیو سرما هاجنگ»)

 

نشان داد که  یدارهیاز سرما نیتکپروک لیتحل، کار میبازگشت به تقس با

 مبتنی برکه  بودشده منجر  یالمللنیبکار  میتقس نوعی تخصص در قرن هجدهم به

 یاقتصادها ،یبا رشد بازار جهان همراه .بود یثبات قدرت اقتصادبی ضرورتاتعادل 

 دیتول یهاگاهیپا استقرار یبرا افتهینتوسعه یکشورها یامواج متوال به افتهیتوسعه

الگو اما در رقابت با همان  بر اساسکه کمک کردند  یو مراکز تجار یداخل

 کرد که گسترشکردند. به عبارت دیگر، کروپتکین ادعا میخودشان عمل می

(. 46 است )ص.« ی متوالی کشورهاتوسعه»به معنای  زمانهم هیبازار سرما

مشتاقانه الگوی تولید که  یدر حال و دننیتناقض را بب نیا توانستندنمی اندارهیسرما

توانند با بازارهای چسبیدند که میکردند، به این امید عبث میرا صادر می خود

چشمشان را بر  زیها نخارجی به عنوان کشورهای مشتری رفتار کنند. حکومت

خود به  یاسیس یحفظ سلطه یبرا تلاشدر و  ،های نظام بسته بودندمحدودیت

به  کروپتکیندادند. میادامه  -استعمار قیاز طر ژهیبه و- از گسترش بازار تیحما

 ،نیچ نسبت به یغرب یاروپاهای غالب هدگای. پاسخ او به دداداندرز میهر دو 

 میبازار عظ نیفتح ادارانی که درمورد کرد. علیه سرمایهبیان میرا  او یموضع کل

اروپا  یبرا یجد یمشتر کیهرگز » نیکه چ ادعا کرد کردند،پردازی میخیال

 یالگوها اجناس طبق برای ازیکه شروع به احساس ن یو هنگام ... نخواهد بود

. هشدار او به (1-75ص. )« خواهد کرد دیرا تول هاآنکند، خودش  ییاروپا

در  های نفوذحیطه مشتاقانه منتظر فرصتی برای گسترشکه  ییاروپا یهاحکومت

 کیتحر به احتمال بیشتر موجبتجارت  این بود که گسترش خاور دور بودند،

در ژاپن  شد تا اعطای جای پا به غربیان در منطقه.می نیچ ینظام یتوسعه و سلطه

 (.13ص. ) همین تجربه رخ داد
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ها وجود دارد، دولت انیم یتوجهقابل یهایمعتقد بود که نابرابر نیکروپتک

هژمونی »دیگر برای هیچ کشوری ممکن نیست تا بود که  نیاو ا لیتحل یهجیاما نت

ی ، که از نتیجهدوم او ی(. نتیجه76ص. )را حفظ کند « بازرگانی یا صنعتی

فایدگی بی به المللی اسمیتشد، این بود که فروپاشی مدل بیننخست حاصل می

المللی. کروپتکین ر سطح بینهم در داخل کشور و هم دتقسیم کار اشاره دارد؛ 

گرچه کار گرایش دارد. « یکپارچگی»به سوی  مدرن دیاستدلال کرد که تول

یافت، اما تقسیم کار المللی سازمان میی بینهمچنان طبق اصول تقسیم در عرصه

 طور که کروپتکین توضیح داد:تقریبا فروپاشیده بود. همان

در و در همه جا،  ... گشته رمتمرکزیمختلف غ عیصنا

های تجارتاز  کپارچهی تنوعی، ی شدنتخصص عوض

به خود  سهمبه  کشوریهر ...  کندیرشد م گوناگون

 ستین بعید خیلیو  گردد؛میبدل کننده دیتول کشور کی

 یو حت ،دهمتح الاتیا نیهمچن یی،که هر کشور اروپا

 بایخودشان تقر ،کایو امر ایآس یکشورهاترین ماندهعقب

 کنند. دیتول ،دارند ازیرا که نی زیچ هر

 

با نکات  اشاره داشت که از برخی جهات، نتایجیبه  کروپتکینمشاهدات 

 کروپتکین، بودند. به راستی سازگار ،1ی، ادوارد برنشتاینسوسیال دموکرات آلمان

شروع  1164در سال ، که ی تمرکز مارکسدر نظریه نیابرنشت تجدیدنظرکاملا از 

نیروهایی که  به ادعای برنشتاین، به موازات. ، به هیجان آمده بودکردآن به انتشار 

که شکوفایی  ، نیروهای دیگری وجود داشتندندکردتمرکز سرمایه را تشویق می

جایی که کروپتکین از  .کردندیم قیتشوهای خصوصی و کوچک را بنگاه

                                                           
1  Eduard Bernstein 
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رگران تحت لوای همراهی با برنشتاین جدا شد، برآورد او از رونق رو به رشد کا

معتقد بود که  نیبرنشتای روند اقتصادی بود. کنندهداری و پتانسیل دگرگونسرمایه

را  یستیالیانقلاب سوس ،یاقتصاد یتوسعه یو الگو یزندگ استانداردهای ترقی

 به ظهور خواهد رسید، و مستلزماز درون تمدن  . سوسیالیسمسازدتقریبا زائد می

ارنست  یی،ایتانیدموکرات بر الیمانند سوس یمنتقدان یبراداری نبود. الغای سرمایه

از »داد که او نشان می نینشتابر گیریهجی(، نت1621-1154) 1بکس بلفورت

تری موضع خود را به شکل مثبت است. برنشتاین« هدف نهایی جنبش پرت شده

هدف نهایی  معمولاچه ... آنجنبش همه چیز بود »کرد: آورد اما اقرار میدرمی

 «.چیز نبودشود هیچسوسیالیسم نامیده می

دانست؛ را از تطور شدیدا مشکوک میی برنشتاین کروپتکین مانند بکس، ایده

iی یاری متقابل.ی داروینیسم، یعنی نظریهای از نظریهرغم تعهد او به نسخهعلی i 

ها و اصل تخصص در کار بدین معنا بود که انقلاب اجتماعی نوایی مستمر تودهبی

علم است )« مطلقا ضروری» -«های ... جامعهبازسازی کلی و ناگهانی بنیان»-
های نظام (. جهان دیگری امکان داشت، اما فقط اگر کاستی13، ص. مدرن

کرد که روندهایی صرار میاسمیت مورد توجه قرار بگیرند. در نتیجه، کروپتکین ا

المللی مشاهده کرده بود به نهایت حد ممکن خود سوق داده شوند: که در نظام بین

المللی و پذیرش خودکفایی اقتصادی از طریق یکپارچگی رد تقسیم کار بین

با سلب نزدیک کشاورزی و صنعت در سطح محلی. خودکفایی محلی درآمیخته 

-بازار به نفع نظام آنارکو ترک شد کهث میمالکیت و الغای تقسیم کار باع

i.شود پذیرامکان ،کمونیستی توزیع i i  خود را  اندازصراحتا چشمکروپتکین

 توصیف کرد:

های ی مزارع و بوستانکارخانه و کارگاه را در دروازه

 بلکه ...بزرگ تأسیسات البته نه آنخود مستقر سازید... 

                                                           
1  Ernest Belfort Bax 
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 یبرا که هاییهانها و کارخکارگاه از شماربیانواع 

نه آن لازم هستند.  متنوع... تینهایب ارضای سلایق

از  ...را یظاهر کودک کودکان تمامکه  ییهاکارخانه

 ی...و بهداشت دلباز یهاکارخانه بلکه آندهند، یدست م

اضافی  دسو دیآلات و تولنیاز ماش شتریب یانسان حیاتکه 

که مردان، زنان  ییهاها و کارگاهکارخانهاهمیت دارد... 

شوند، ینم جا راندهبه آن یگرسنگی در نتیجهو کودکان 

خود جذب  سلایق درخور یتیفعال افتنی با میل بهبلکه 

 (.417، ص. «م.ک.ک)»خواهند شد... 

 
 کنش انقلابی

تخلیه داری خود را در استدلالی هنجارین سرمایهکامل ضد یروین کروپتکین

ها پیش این تحلیل تجربی از تقسیم کار جریان داشت. مدت ه در سراسرک کند،می

داری را به این دلیل محکوم کرده کند، سرمایه م.ک.ککه شروع به نوشتن از این

که از طریق قانون مبتنی بر حقوق مالکیت نامتوازن بود که استثمارگر است: 

ت کارگران و تا اکثری ساختممتازی از مالکان را قادر میو اقلیت شد، تحمیل می

ه برای سود و اسراف به فروش چیز را مجبور به تولید اجناسی کنند کدهقانان بی

 ی، هنگامبه راستی پیش برد. انتقاد را ، همینم.ک.کدر  د رسید. کروپتکینخواه

های اقرار کرد که ویژگیگرفت، میرا در نظر  دیتخصص در تول راتیکه او تأث

عام کودکان، مسکینی و ناامنی انه، قتلرحمظلم و ستم بی»-ی آن مشخصه

و  دارایان ،و کارگران اندارهیسرما به میتقس یکنون طیشرا» به شتریب -«زندگی

شود تا تخصص مربوط می« دکننیم ینامعلوم زندگ یدستمزدها باکه  ییهاتوده

 روزیسیه به توجهیمیزان قابلحال، تخصص به  نیبا ا (.77به خودی خود )ص. 

تحمیل کرد و بنابرین  یریادگی بررا  یمصنوع یموانع اجتماع رایز ،کارگران افزود
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(. به ادعای 315به اوج رساند )ص. « تا بلندای یک نظریهرا  یدیکار  ریتحق»

ناشی از  موجب تشدید مشکلات المللی نیز تقسیم کارکروپتکین، در تجارت بین

i.شودمی یدارهیسرما v و  هی: حرکت سرماکردص تمرکز خا یهدیاو بر دو پد

وقتی  ی،دارهیسرما استدلال کرد که او درمورد اولین نکته. کمتر از حد مصرف

 طیدستمزد و شرا شدند،المللی معطوف میاقتصادها به سوی تجارت بین

 هیچ میهنی»را تنزل داد. به ادعای او، سرمایه کارگران و دهقانان ترین استثمارشده

که های هندی به دست آورد یی بتوان از کار حمالاگر سود بالا ... شناسدینم

به  هیسرما دستمزدشان فقط نیمی از دستمزد کارگران انگلیسی یا حتی کمتر است،

کمتر از  مصرف– مورد دوم راجع به(. 57)ص. ...« خواهد کرد هند مهاجرت 

 یاقتصاد یثباتیمنبع ب ی،المللنیکار ب میتقساین بحث را مطرح نمود که او  -حد

که مصرف  ادعا کرد 1. هابسنای پرداز لیبرال جی.نظریهاست. در همان دوره، 

 ای در اختیاررانهو  ،دهدیم حیرا توض یمال ییهحرکات سرما ،یداخلکمتر از حد 

، متفاوت بود. کرد کسب دنروکه از پ ن،یتکپرودرک ک گذارد.می سمیالیامپر

برای را که چه تمام آنکه  یکارگر ونیلیمیک که »بود  نیااو « یعلم» دگاهید

 ،د همان محصولات را بخرندنتوانی... نماند کرده دیتولمصرف ما ضروری است 

او . «اندازندیبه خطر مرا در کل دار هیو سرما ارباب... سود  هافروش آن با رایز

 یهارکودو  یتجار ینوسانات چرخه ،کرد که مصرف کمتر از حدادعا می

 هر کشور» ،یکمبود مصرف داخل لیدهد. به دلیم حیرا توض یدارهیسرما یادوره

 ،جهینت«(. بلامی»)کند یم دیتول تواند با مجموع دستمزدها بخردچه میبیش از آن

به ادعای  محورصادرات یحال، اقتصادها نیرشد بازار صادرات بود. با ا

قرار دارند:  سیمثل سوئ یتجارریغ یمشابه به کشورها یتیدر موقعکروپتکین 

و  همان اندازه نامطمئندر خارج از کشور به  اجناسفروش  برای هاآن ییتوانا

 ،کنندگانکه مصرف همین(. 13، ص. م.ک.ک) یفصل یگردشگرمتغیر بود که 

                                                           
1  J. A. Hobson 
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وقتی سرمایه بسیار آزادانه حرکت )که  پیدا کردندرا  یدینندگان جدکعرضه

و مصرف  ،ندافتی تنزل ها، دستمزدندسقوط کرد هاسود (،، ناگزیر بودکردمی

 های ملازم با آن بود.روزیتمام سیهو  جمعی یکاریب امر، یهجی. نتافتیکاهش 

 افتنیبه ، وابسته یدارهیسرما هیعل نبردداد که مینشان  نیتککروپ استدلال

نشان  نی. همچناستاستثمار  نیکار و همچن میتقس یفیک آثارغلبه بر  یبرا یراه

. داردمشکلات وجود  نیا یحل براراه کی افتنی یبرا قدرتمندی لیدلا داد کهمی

به  یدارهیآزاد سرما یکه توسعه ادعا کرد یدارهیو سرما هاجنگ یجزوهاو در 

، به راستیخواهد شد. منجر  یالمللنیتنش ب شیو افزا یگسترش قدرت دولت

گرفتار  ،های بزرگدادند. دولتاوضاع میشواهد و قرائن از پیش خبر از وخامت 

 بهسرانجام برای کسب هژمونی، کنترل مستقیم تولید تسلیحات را در نبردی بی

 یهاکارخانه»، «های خودشانعلاوه بر زرادخانه»ها آن دست خود گرفته بودند.

ی برای اسلحه، صفحات زره]را تأسیس کرده بودند[ که  عظیمی یخصوص

جا تر، خمپاره، باروت، فشنگ و غیره در آنی کوچکاندازههایی در پوشزره

تمام کشورها  توسط از پول یمبالغ هنگفت»ادامه داد:  کروپتکین«. شوندتولید می

کارگران و  شوند، که ماهرترینمی یکمک هایهکارخان نیساخت ا صرف

گر در مقیاسی وسیع شده و برای ساخت موتورهای ویران جمعمهندسان با هم 

 کروپتکین جانیاتر بود اما حتی در آرام م.ک.ک(. لحن 12)ص. « حاضرند...

منجر شده  آن یاشاره کرد که دخالت دولت در تجارت به گسترش قدرت عموم

کرده بود  در آموزش و پرورش یمینقش مستقشروع به ایفای آلمان  ژهی. به وبود

آموزش فنی و علمی عالی که از ...  هاستیو تکنولوژ انکارگر» از را یریذخا تا

 یضرور تسلیحاتی آن یهابرنامه تیموفق یبرا فراهم کند که، «برخوردار هستند

  (.31بودند )ص. 

و رشد  یدارهیتجارت سرما نابودیانقلاب از  نداشت کهوجود  اینشانه چیه

و ی طبقات نبرد مارکس از ییهکه در نظرشد، چنانخواهد ناشی دولت  متعاقب
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 یالمللنیبکار  میتقس در حالی کهبرعکس،  بود. یدارهیسرما ریاجتناب ناپذسقوط 

به کرد تا میها فراهم دولتکشید، پویایی را برای های آخرش را مینفس

جنگ  لیدل» مدعی بود که کروپتکینشوند. وارد  نیو خون میمستق هایکشاکش

مانده در صنعت عقب یکشورها استثمارو حق  ابازاره یرقابت برا شهیهم نوین،

 بنیانی را برای روابط تاقرار بود (. تخصص 1 ، ص.یدارهیو سرما هاجنگ) «است

احتمالا به : ندبود هولناکآن  پیامدهای ناکامی. فراهم کند یالمللنیهماهنگ ب

 .دهدرخ  یانقلاب کهنیمگر اشد نابودی متقابل منجر می

 تیمسئول دیبا یمحل اجتماعاتبود که  نیا نیکتپاسخ کروپ باید کرد؟ چه

 .رندیرا بر عهده بگ شانخود روزیبه میو مستق بلاواسطه

شرح و ها ها و کارگاهمزارع، کارخانهاز پیش طرح برای انقلاب را که در  او

ادعا کرده بود  کتاب نیدر ا( ترسیم کرده بود. 1115)تسخیر نان بسط یافت، در 

دارد.  یبستگ شخود حفظ یبرا یمردمجنبش  که موفقیت انقلابی به توانایی

با مطالبات سیاسی به پیش  رییبه تغ میلاگر  ینبود، حت یاسیس رخداد کیانقلاب 

ورش مردمی و نبرد مسلحانه ش راجع به. و کارزارهای انقلابی منحصرا شودرانده 

 یالگوها گرچه هر دو ضروری بودند. انقلاب به معنای به چالش کشیدننبودند؛ 

ها احتمالا موجب چالش نیکه ا یکنترل بود. در حال یهانظامو  تیمالک موجود

ها ضروریات لازم برای حفظ ی آلترناتیوتوسعهاما شدند، میخشونت  کیتحر

مدعی بود که  نیتکپورتر، کاز همه مهمهای انقلابی فراهم خواهد کرد. کنش

و دیگر –(. و بهترین راه برای تأمین آن 11)ص. « انقلاب به نان نیاز دارد!»

 ابزارو  نیزم میکنترل مستق، افراد این بود که -ضروریات مانند سرپناه و پوشاک

 .به دست بگیرند تیسلب مالک قیاز طررا  دیتول

 یهادهیا تحت تأثیرمنطق بود، اما همان بر مبتنی  هاها و کارگاهه، کارخانمزارع

. استقبال کرد سمیکالیسند از لیبه دو دل کروپتکین. قرار داشت زین یستیکالیسند

ی تماس مهمی نقطه -صنفی یهاهیو اتحاد کاهایسند- یکارگر یهااولا، سازمان
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ها در آن جا کهاز آن v.گذاشتندها ستیآنارشی ستمدیدگان در اختیار با توده

 ی حقیقیانقلاب رییتغ یبرا یابزار سازمان یافتند، ینهاد استیاز چارچوب سخارج 

مورخ  1مکس نتلائو برایاو  1612. در سال فراهم کردندو دور زدن دولت 

 ،کنیمها عبور میاکنون از آنکه  تیمراحل دول رسدبه نظر می»: نوشت

 یکارگر یهاهیاتحاد»ها با کمک به ستیحال، آنارش نیبا ا .«باشند ریناپذاجتناب
 ممانعت از یبرا یابزار موثر»، »یصنعت یهاشرکت به مالکیت موقتورود  یبرا

 واکنش کروپتکیندوم که  لی(. دلمکاتبات) فراهم خواهند کرد« شدن دولتیمل

بود که به باور او اعتصاب عمومی انقلابی با  نی، انشان داد سمیکالیبه سند یمثبت

او در سال  .مطابقت داشت ،پرورانده بود تسخیر نانمفهومی از انقلاب که در 

که انقلاب خست اینآموزد. نکه تاریخ دو درس را به ما می کرد ادعا 1635

 کنشید. نکمیفراهم  ی پرشی راتخته یاعتصاب عموماین که  ممکن است. دوم

با را  استثمارکار و  ... و مشکل بزرگ خواهد کردکارگران را متحد »که  است

خواهد  تیبشر پیش روی های سیاسی،تمام عریانی آن، عاری از تمام زرق و برق

 (.کمون یجلسه) «گذاشت

بر شرح  به گرمینبود. گرچه  یستکالیآنارکو سند کروپتکین ،حال نیا با

صحه گذاشت، اما ادعا کرد که  یاز اعتصاب عموم 3هژپو لیامو  2امیل پوتو خیالی

ی از (. یک34نیست )ص. « آنارشیسم»ند اهها به تصویر کشیدسناریویی که آن

 صرفا زمین گذاشتن را گرایش داشتند اعتصابها ستیکالیسنداین بود که  مسائل

 ییآسابه طرز معجزه نظامکه  یدر حالکنند،  قلمدادی برای بطالت اابزارها و بهانه

 استدلال کرد: کروپتکین. در مقابل، ختیرمیفرو 

 وسایل دی. بامیخواهیرا م یانقلاب اجتماع یهجیما نت

 تیو سلب مالک یانقلاب نبرد: میبخواه نیز به آن را یابیدست

                                                           
1  Max Nettlau 
2  Emile Pataud 
3  Emile Pouget 
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جنگ است. اما ن اعلا ،. اعتصابیانقلاب نبرد قیاز طر

بدون تأخیر به دنبال اعلان بیاید. بازوان دست  دیجنگ با

 به سینه کافی نیستند. 

ما دیگر »کنند: اعلام می یکارگران به بورژواز

 دیبا یدومی هیاما اعلام«. خواهیم برای تو کار کنیمنمی

از گرسنگی  میخواهیهم نم»: بیاید ضرورتا به دنبال

بمیریم و هیچ کار نکنیم. به همین دلیل است که 

بریم، و تدارکات را در هر جا که پیدا کنیم با خود می

 ،خودمان یبرا، میکنیمبلافاصله شروع به تولید بیشتر 

آیند و با ما میکه  یکسان یفقط برا ،دکنندگانیتول یبرا

 vi(12 ، ص.درس)« کنند، در کنار ما!کار می

 

فرایند سلب گرفتند  میها تصمستیکالیسند وقتیبود که  نیدوم امشکل 

چه را که فقط یک وجه از نبرد انقلابی بود به مالکیت را شروع کنند، به اشتباه آن

دادن نقشی به با  هاها و کارگاهمزارع، کارخانهمثابه تمامیت آن بازنمایی کردند. 

جبران کرد.  ییستکالیسند-ارکوآندر تفکر  را نقص نیاهای غیرکارگری، سازمان

شروع به ساخت  کردند، کارگرانها پیشنهاد میطور که سندیکالیستهمان

 کار را از نیاما اداری خواهند کرد، چارچوب اقتصاد پساانقلابی در قلب سرمایه

از »های تهاونی و کمونی انجام خواهند داد: هیئتاز  یاگسترده فیط طریق

(. به علاوه، به جای رستاخیز آتی« )فردی و محلی ... از کنششهرک روستا،

، «ها راحت شوند و کارها را به تصرف خودشان درآورنداز شر طفیلی»که فقط این

اقتصاد  دگرگونی یبرا یکپارچگی در جهتاز روند رو به رشد  برداریبه بهره

که در پیچ قرن  نیتکپروک(. 11، ص. گرایی صنفیاتحادیه)کمک خواهند کرد 

 نوشت، ادعا کرد:یم
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 ی... تلاش شهرها براشتریو ب شتریما شاهد رشد ب

آب و  نیتراموا، گاز، تام همچون ییزهایچ یسازمانده

مادام که و  ،کودکانه است یجنبش هنوز. هستیم رهیغ

طور همین ،های حاکم استهمچنان  در دستان هیئت

 ،برسانید اشیمنطق یهجینتباقی خواهد ماند. اما آن را به 

زمین، شهر، خود مردم،  کاملا رشد یابد، و بعد دیاجازه ده

شهر در بر دارد، را که چه های آن، تمام آنتمام خانه

به تصرف خویش  تیجمع یازهاین برای ارضای تمام

 (11 ص. ،صنفی گراییهیاتحاد) «آورنددرمی

 

ضروری  و های جمعی کوچکادعا کرد که کنش م.ک.ککروپتکین در 

زیست و آفرینش شکل برای تضمین انقلاب در مالکیت، به دگرگونی محیط

در کار –منجر خواهد شد: روستای صنعتی. افراد نیز جدیدی از حیات اجتماعی 

روزی خودشان، تولید مقیاس بزرگ را با اتخاذ ابتکار عمل برای تأمین به -جمعی

 یکپارچگی ،هاستیکالیسند-کوبعدا آناربه نفع تولید محلی رد خواهند کرد. 

 آرمان. درآوردندتصور  به یشدن کشاورزیصنعت قیو صنعت را از طر یکشاورز

زراعت فشرده  یهاروش رشیپذ بربود و  دهیچیپ یکیاز لحاظ تکنولوژ نیپتکروک

و اختراع  ونیزاسی(، مکانها آشنا شدبا آن کانال ریخود به جزا ی)که در سفرها

های مؤخر بود: از برخی طرح تری رمانتیکدارای عطر و بوی. اما اتکا داشت داومم

 (.353ص. ) شهر نشان از آینده داشت-به ادعای او، جنبش باغ

 

 هاها و کارگاهارزیابی مزارع، کارخانه
به شدت  یاقتصاد طیکتاب خود را منتشر کرد، شرا نیتککه کروپ زمانیاز 

ها و ی اساسی که او میان دولتاز فعالان بر رابطه یاری. اگرچه بساندکرده رییتغ
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آثار از  بیشتر احتمالبه  کند صحه خواهند گذاشت،منافع اقتصادی وضع می

آیند تا از غیراخلاقی بودن اسراف و گرایی به هیجان میساز مصرفبیگانه

نه  کروپتکینکه  وجود دارند از مسائل یکامل یمجموعه ن،یعلاوه بر ا گری.افراط

 ی، سلطههاقدرت شرکت افزایش: گذاشتمی بحثبه نه  کردمی ینیبشیپ

 یرقابت برا کروپتکین،که  یدر حال ،بیترت نیبه هم ها.خسران کمونو  ،هارسانه

و  محققین ،کردمی ییشناسا یالمللنیب یثباتیب یرا به عنوان عامل اصل یهژمون

ترین و کنندهثباتبیمتحده به عنوان الاتیا دیجد یهژمون ظهورفعالان مدرن به 

(. ست؟یچ سازییجهان) کنندترین تحول در سیاست جهانی اشاره میکنندهنگران

 با ی نسبتا متفاوتدر واژگاناکنون  یدارهیسرما برای آلترناتیوها ت،یدر نها

های او این بود که نشان دهد شوند. یکی از دغدغهریزی میکروپتکین قالب

)=هرج و مرج( بازار است، و الغای « آنارشی»کمونیسم کارآمدتر از -آنارکو

vi.شدتوجه زمان کار لازم خواهد کاهش قابلداری موجب سرمایه i یاگرچه برخ 

گسترش اوقات  بهی مقرن نوزده مشغولیدل همین بر مدرن اندارهیسرمااز ضد

صحه خواهند گذاشت، اما سایرین این دستورکار را یکسره رد خواهند فراغت 

کاهش  بررا  یاجتماع اکولوژیو  یداریمسائل مربوط به پا ،و برخی دیگران ،کرد

 (.هاشرکت یسازیجهان یبراآلترناتیوها تقدم خواهند بخشید ) یروز کار

روند ی آن نشانه میبه سو هاستیآنارشپساکه  یدر برابر اتهاماتاین اثر چگونه 

تا حد زیادی و  از مد افتاده نیتکپروک «کلاسیک»که آنارشیسم اینآورد؛ دوام می

ممکن است سه  هاپساآنارشیست ؟استارتباط با جنبش اعتراض جهانی بی

مطرح کنند. نخست، درک او از گرایش در جهت  م.ک.کبه  را نسبت اعتراض

کند که ای را از آزادی توصیف میگرایانه است. دوما، ایدهیکپارچگی، تاریخ

ی کنترل ابزار تولید(؛ و طبقاتی است )حول میل به قبضه یپایهنظرانه بر تنگ

ایی از اتوپی اندازیچشم در مقابلبه اشتباه  داری راسرمایهدولت  انتقاد از سوما،
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 حمایت قید و شرطیک از این ادعاها بیاز هیچ م.ک.کدهد. آنارشی قرار می

 کند.نمی

 این م.ک.ک یجنبه نیترکنندهنگران دیشا ومن،یل نامانند س یمنتقدان یبرا

بدان  ایوجود دارد. آ یکپارچگی در جهت کشفیقابل «شیگرا»است که  گزاره

راند؟ نیومن پاسخ منطقی خارجی به پیش مینبرد برای آنارشی را است که  یمعن

 «انکشاف یک قانون بنیادین»توان به عنوان دهد. این ایده که تاریخ را میمثبت می

به طور  (.پساآنارشیسماست ) کیکلاس سمیآنارش یوجه مشخصهکرد،  فیتوص

، آخرین کتاب کروپتکین که پس از مرگ ی اخلاقفلسفهنیومن با تأمل بر  ،اخص

 کند،تشار یافت، ادعا میاو ان

ای در میان یعیطب پذیریجامعهمعتقد بود که  کروپتکین

و شود، که تعاون آزاد ها یافت میهر دو جانوران و انسان

 نیبرقرار کرد. بنابرا توان بر اساس آنرا می یقالاخ کنش

شایش دیالکتیکی این توسط گنبرد سوژه برای آزادی، 

های خارجی اقتدار و و غلبه بر محدودیت حقیقت عقلانی

 (.333 ، ص.کانل. )شودتعیین می قدرت سیاسی

 

 کند اندکی متفاوت است. مسلمامی ارائه م.ک.کی که کروپتکین در پاسخ

این او با پرودن و باکونین در پذیر هستند: جامعه ،کروپتکین مدعی بود که افراد

و از لحاظ  ، عقلانی«یکپارچگی» کهباور مرکزی سهیم بود. همچنین ادعا کرد 

یک از هیچکرد که میرا رد  دهیا نیاست. اما به شدت ا ریپذامکان کیتکنولوژ

توسعه  نیکه رفتار بر اساس قوان ی، به طورکندیرا دنبال م یخارج یمنطقها آن

به هایی مانند بکس، . کروپتکین در تقابل با مارکسیستشودیا هدایت  بگیردشکل 

شد که حیات شناختی و متافیزیکی هگلی را منکر میاین اعتقاد غایتصراحت 

، علم مدرن)یابد گشایش می« مطابق با قوانین  ذاتی روح« فکری و عاطفی انسان
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نامید چیزی جز تعمیمات مبتنی بر مشاهده و می توسعه «نیقوان»چه او آن(. 36ص. 

این نکته را عنوان کرد:  م.ک.کطور که کروپتکین در تجربه نبودند. همان

(. گرایش در 433)ص. « آیدقانون علمی میپیش از کشف نوآوری مکانیکی »

گرایش مشهود در اشاره نداشت، همانند خاص  «غایت» کیبه  یکپارچگی جهت

معینی  یعمل یهایاستراتژکاوش  ،اولی ینیبشیپگرچه جهت گرمایش جهانی؛ 

 پذیر ساخت.امکانرا 

ت، نک به پیروی ازو  گفت؛سخن می «شرفتیپ» از منظر کروپتکین مسلما

در پس ادعای او  دهیا نیکرد. امیدرک  تیعقلانافزایش  ندیفرآ مثابهرا به  خیتار

ها و فرایندهای تفکر مردمان جداگانه توجهی در ایدهنهفته بود که همپوشانی قابل

 وجود دارد.

 ،یگذارهیو سرما اندیشهجسارت دانش و اختراع، 

دستاوردهای نبوغ و پیشرفت سازمان اجتماعی، به 

 شرفتینوع پ چیو ه اند؛المللی تبدیل شدههایی بینپدیده

 یمرزهاون توان درینمرا  -یو اجتماع یصنعت ،یفکر-

که همان  میشویمتوجه م نگاه داشت ... پیوسته یاسیس

چند روزه، در  یفاصله با ی،اختراع فن ای ی،کشف علم

صورت  گریدکیاز فاصله  لیهزار ما یی باکشورها

وجود دارد که در  ییفضاچنان که گویا است؛  گرفته

ای معین مساعد برای جوانه زدن ایده اصخ یلحظه کی

 یگنجینهوجود دارد: بخار، چاپ و  فضایی نیو چن است.

 (.11-13)ص.  کرده است خلقآن را  ،دانش مشترک

 

. ستین شرفتیپ نیتضم ،تیکه عقلان کردمیاذعان  کروپتکینحال،  نیبا ا

طرق چشمگیر را به  یواقع یتوسعه هایفرصت ،ا ممکن بود که دولت مدرنکامل
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هایی بود که نقد کروپتکین را از آمیزی بر باد دهد. این یکی از نگرانیو خشونت

زدایی از موجب مهارتتقسیم کار  ،یدار. در سرمایهکردتخصص تقویت می

ها را ساخت تا ایدهرا قادر می« فکری»که اقلیتی از کارگران ، بودشده کار  ینیرو

پردازی کنند و آینده را بر طبق این در انتزاع بپرورانند، درمورد قوانین علم فرضیه

کارگران و  و ،شده بودها دهیآزاد ا انیجر مانع امر نیا انتزاعات شکل دهند.

ای اندک تعریف مانی که توسط عدهاز خود بیگانه و تابع مفاهیم سازدهقانان را 

از شدند به حال خود رها کرد. کلید افسون، در الغای این تقسیم نهفته است. می

بهره کامل  حدخود به  یهخلاق نبوغهر کس قادر خواهد بود از  ،یکپارچگی قیطر

و دولت از  یدارهیکه سرماکمک کند  یدانش به نحو یبه توسعهبنابرین و  ببرد،

در را  یدارهیسرما بارمصیبت یروابط قدرت که فروپاش. از کنندیم یریآن جلوگ

کردند اجتناب خواهد شد، و همگی دارای سهم برابری در تعیین تهدید می نگج

 (.362ص. )سرنوشت خواهند بود 

اعتراض کنند که تحلیل کروپتکین مبتنی بر ند نتوایهنوز م هاپساآنارشیست

 همین نقد لویس کال از علم محرکاست: شاید  یتزلزلشناختی مهای معرفتبنیان

رود، و گرایش به بیراهه می استدلال نیاما ا نقد نیومن است. یشالودهباشد، و 

 را نویسندگانی ناهمگنی از که مجموعهد به ایندهها را بازتاب میپساآنارشیست

های مهم اندیشه، بریزند، به طریقی که تفاوتمصنوعی  بندیدر یک گروه با هم

 سمیویتیاگر پوزکند. زمان، جغرافیا، فرهنگ و استدلال سیاسی را پنهان می

 ی او این نبود کهکرد، دغدغهارزش معیوبی دلالت می-کروپتکین بر تمایز واقعیت

 قیرتز سمیالیسوسمندی را دوباره به حسی از هدفبر این تمایز اصرار ورزد، بلکه 

 یستیآنارش یهاها و انتخابنشان دهد که ارزش تلاش داشت، م.ک.ککند. در 

 طور کههمانحد و حصر بود.  یتنوع ب ،او اندازچشم. ابدیتحقق  دیو با تواندیم

 :داد حیتوضبرای ماکس نتلائو  1165در سال 
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کسی نداریم.  خاص طرز عملبا ما اصلا کاری 

با تمام وسایلی که به  خود یهادهیا غیها از تبلستیآنارش

کنند، و هر کس بهترین شوند دفاع میآن هدف منجر می

 را یکار دیکس نباچیه های خودش است.قاضی کنش

 نی. تجربه در ااست وی لیتما برخلافانجام دهد که 

زمینه مانند هر موضوع دیگری بهترین آموزگار است، و 

توان به میکامل ی لازم را فقط با آزادی عمل تجربه

 دست آورد...

شکلی و عدم مدارا، در تضاد با بیش از هم زیچچیه

ی واقعی آنارشی نیست. آزادی رشد، دال بر روحیه

 ها و اعمال استتفاوت رشد و از این رو تفاوت ایده

 .(هاتادداشی)

 

محوری مرکزی که » -یتاد مبه بیان –دیدگاه که  نیبه ا نیتعهد کروپوتک

با قید و باید  نیزوجود دارد، « تواند یا باید حول آن بگرددتغییر سیاسی می

توان بر این بود که نشان دهد چگونه می م.ک.کشود. بحث  هایی همراهشرط

ی کتاب ادعا خاتمهدر طور که کروپتکین داری غلبه کرد. هماناستثمار سرمایه

 ...را  سعادت»شدند؛ یعنی ات او تعیین مییرضفبا  کرد، پارامترهای تحلیل او

نیست  ی که نیازدر کار ،مختلف انسان یهاقابلیتکامل و متنوع  اعمالتوان در یم

 شخود سعادتکند یتلاش نم فرد کهاز این  یو در آگاه ،کار بیش از حد باشد

 کروپتکینمنظور  حال نی(. با ا423ص. )« پیدا کرد بنا نهدروزی دیگران بر سیهرا 

او  به راستیباشد.  یآزاد یبرا یشرط کاف ،یاستثمار اقتصاد الغایکه  این نبود

 نیداد. همچنمیاشتباه مورد انتقاد قرار  همین ارتکاب ها را به خاطرستیکالیسند

است، گرچه قضاوت او  ظلم و ستم یعرصهتنها  یاردنتیجه نگرفت که سرمایه
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فمینیست بر سر  اما گلدمن ای که به شدت بانکتهاز همه است؛  تراین بود که مهم

تمام امراض فراهم  پادزهری برای ،یکپارچگی در جهت گرایشکرد. میبحث  آن

 شدبرقرار می یصنعت یکه توسط روستا یچارچوببه راستی  نخواهد کرد.

فرد  به خود ...به همان اندازه  سعادت راید، زکن نیرا تضم سعادت»توانست نمی

 (.423ص. ) «اطرافش طیبه مح که دارد یبستگ

حاکی به اشتباه اعتقاد داشت که انقلاب  نیتککه کروپ، مبنی بر اینیینها اتهام

به نظر  ربطبی شود، نیزاز رخدادی واحد است، که به تحقق اتوپیا منجر می

د که ادینشان م یاز اعتصاب عموم نیکه درک کروپوتک یرسد. در حالیم

 ،وجود خواهند داشت زیآمخشونت کم یا بیش یانقلاب تیفعالاز  یلحظات خاص

آنارشی بود که  نیا هاها و کارگاهکارخانه مزارع، یاصل یهااز استدلال یکی

نظامی شب در  این نبود که. موضوع است ایو پو دهیچیپ حاکی از جنبشی

معتقد گرا به خواب رویم و صبح روز بعد در اتوپیا بیدار شویم. کروپتکین دولت

فرایندی مداوم است که رخدادی همان اندازه است، اما  یبود که انقلاب ضرور

به  لیما ایکه افراد قادر و/ بستگی دارد یزانیمعظیم؛ و موفقیت آن اساسا به 

 کردن خودشان از قطعیات آزادمستقل باشند.  عملو  ی ابتکار عملقبضه

 گام بود. نیاول ،یکیالکتید سمیالیماتر

ی تغییر و دهند که نظریهموضع کروپتکین نشان می برها این قید و شرط

کند، با اعمال جنبش اعتراض جهانی که توصیف می م.ک.کسازمان که 

شوند سازگار است. در خاتمه، همچنین ادعا خواهم کرد ها پذیرا میپساآنارشیست

 سهمی در اکتیویسم مدرن دارد. ،که کار کروپتکین

 1سازیبنیادین میان دیدگاه کروپتکین و موضعی که جنبش دگرجهانیتفاوت 

کند، و این است که کروپتکین مرزهای کنش متحد را مشخص می ،کنداتخاذ می

سازی این رابطه را معکوس جهانی-دارد. جنبش دگرتنوع را درون آن مجاز می

                                                           
1  Alter-globalizers 
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ته نویسندگان های فراوان. البکند: هیچ حد و مرزی وجود ندارد، بلکه جنبشمی

مدرن با امکان سوسیالیسم تکاملی و مفهوم تمدن مسئله دارند، اما این موضع به 

کند. در بستر مباحثات نحو غریبی تجدیدنظرطلبی برنشتاین را منعکس می

داری، دو دلالت تلویحی وجود دارد. اولی این است که اعتراض ضدسرمایه

داری، بلکه درمورد یافتن سرمایهداری نه چندان درمورد مقابله با ضدسرمایه

اندکی به فضاهایی برای کنش خودمختار درون آن است. دومی این است که نیاز 

با سایر بازیگران/فعالان وجود دارد و تمام اجزای  ی اهداف کنشبحث درباره

این باور خطا خواهد بود که این نتایج جنبش به یک اندازه ارزشمند هستند. 

ها شوند. با این وجود، آنمنتج می« کلاسیک»ی آنارشیسم ضرورتا از نقد نظر

پذیرند حمایت ها میکه پساآنارشیستداری جنبش ضدسرمایه هایتوسط تحلیل

اعتراضات »تصدیق کرد که  2333شوند. برای مثال، نائومی کلاین در سال می

رمزگشایی از »، و «ها بودندقلمکاری از شعارها و نهضتجمعی ... آش شله

بود؛ یا به راستی، « و تقدیر لاکپشت دریایی، دشوار 1ارتباطات میان حبس مومیا

با این حال به ادعای او این «. های مقیاس کلاننمایییافتن انسجام در این قدرت»

vi(.اندازچشمبود )« اندازچشم»اعتقاد اشتباه است که جنبش فاقد و محتاج  i i 

با بحث داری که ضدسرمایهنی بر اینکرد. و دیدگاه او مبکروپتکین مخالفت می

. مطابقت دارداز آنارشیسم سنتی  2درمورد هدف سازگار است، با انتقاد باب بلک

 نویسد:گرای خود میچپ-بلک در نقد ضد

ی سیرک یک خیمهچه عبارت زیبایی!  -« نبرد علیه ستم»

گرا، هر های چپبه قدر کافی فراخ تا تمام نهضت –

وار، را در خود جای دهد، و هر چقدر به چقدر دلقک

تر باشد، بهتر. مومیا را آزاد انقلاب حیات روزمره نامربوط

                                                           
1  Mumia 
2  Bob Black 
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دارو برای کوبا!  1کنید! استقلال برای تیمور شرقی!

های مستهجن! های زمینی! ممنوعیت کتابممنوعیت مین

قانونی شدن مواد مخدر! نجات  2یاپاس!باید چزنده

ها از نه صبر کنید، آن –ها! آزادی نلسون ماندلا! نهنگ

اند، و اکنون او رئیس دولت است پیش این کار را کرده

و آیا زندگی هر آنارشیستی هرگز همان خواهد بود؟ از 

شود، به یک همگان در زیر آن سقف بزرگ استقبال می

از هر یک از سایرین اجتناب  شرط: او از هر گونه نقد

کند. طومار من را امضا کنید و من مال شما را امضا 

 خواهم کرد...

گرایان با حفظ تصویر عمومی یک نبرد مشترک چپ

علیه ستم، نه تنها چندپارگی، عدم انسجام و ضعف خود، 

واقعا در اشتراک را که چه آن -به شکل متناقضی–بلکه 

ی کنند: تسلیم به عناصر ذاتی دولت/جامعهدارند پنهان می

کنند طبقاتی. آن کسانی که به توهم اجتماع بسنده می

لذات با رفتن به دنبال چیز واقعی، رغبتی ندارند که 

را در معرض خطر قرار  -و شاید بیشتر -ی آن فروتنانه

با یک  های صنعتی پیشرفته،. تمام دموکراسیدهند

کنند، که بسیار منصفانه گرا مدارا میمخالفت وفادار چپ

 (.تزهاکند )ها مدارا میت، زیرا با آناس

 

                                                           
1  East  Timor 
2  Chiapas 
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غلطی  ثنویتتوسط کلاین، مسلما مبتنی بر « جنبش»یا « اندازچشم»انتخاب 

که کند، وضوح درمورد نیات بدون اینادعا می بکن یا بمیرطور که است. همان

 بر سایرین تحمیل کنیم ممکن است:ها را بخواهیم آن

صراحت توانیم انجام دهیم ترین کاری که می.... مهم

بیشتر درمورد هدف ماست، و نه فقط کار غیرانتقادی با 

گوید علیه همان چیزهایی است که ما هر کس که می

« ما»گزینیم هر چه باشند، جنبش هستیم. کلماتی که برمی

ها به چیزی رشد یافته است که آنارشیستی ... در طی سال

کمونیستی ... و اکولوژیک ]است[ ... البته تنوع عقاید 

وجود دارد، اما مضامینی وجود دارند که در اشتراک 

معنا خواهد بی« جنبش»داریم وگرنه اصلا سخن از یک 

بود. این مضامین چیزهایی نیستند که باید در زیر 

شعارهای مبهم مخفی نگه داریم و فقط در خفا راجع به 

در قلب اعمال و اهداف ما ها ها صحبت کنیم. آنآن

 (!امآشهشدار خونهستند )

 

دقیقا همین نوع شفافیت و وضوح را فراهم ها، ها و کارگاهمزارع، کارخانه

او ا از آنارشی، نقد یا حتی رد کنیم؛ کروپتکین ر اندازچشمتوانیم کند. ما میمی

داشت. اما در بحث ممکن است چیزی محسوس را انتظار چیز دیگری را نمی

تنها از مد افتاده و منسوخ نیست،  درمورد تنوع بیاموزیم. رویکرد کروپتکین نه

 بلکه هنوز ممکن است آموزنده از آب در بیاید.

 

                                                           
i  See T May, The Political Philosophy of Poststructuralist Anarchism. 
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نیچه نگاهی انتقادی به آنارشیسم سیاسی فردریش  

ی منحط داشت )آنارشیست را مانند مسیحی، در مقوله

های دهد( اما مخاطبینی در میان آنارشیستقرار می

اواخر قرن نوزدهم، به ویژه در فرانسه و ایاالت 

گران او شامل اما گلدمن بودند متحده یافت. ستایش

« کالسیک»های مدرن در سنت که اغلب توسط پساآنارشیست

به کار ماکس اشتیرنر « اشتیرنری»گیرد.  جای می

اشمیت( ارجاع دارد، آماج تمسخر -)یوهان کاسپار

و  ایدئولوژی آلمانیمارکس به عنوان ماکس قدیس در 

 .اگو و خویشتن آنی نویسنده
ii   برای بحث درمورد درک کروپتکین از داروین و

 ی یاری متقابل، نک.نظریه

 Kinna, "Kropotkin's Theory of Mutual Aid in Historical Context," 

International Review of Social History, 40 (1995), 259-283. 
iii  .برای بحث، نک 

 Y. Oved, "The Future Society According to Kropotkin." 
iv   های کروپتکین این بود که حقوق فردی یکی از شکوه

های ملی ناشی از داری و رقابتی سرمایهدر شالوده

آمیختند تا مانع جریان آزاد تقسیم کار، با هم درمی

رایت دانش از طریق اعمال حقوق مالکیت فکری در کپی

 ها شوند.و امتیازنامه
v  ان به توتعهد کروپتکین به سازمان کارگری را می

وقتی 1161ردگیری کرد، اما در سال  1173ی دهه

و سایر –ها انترناسیونال دوم به طرد آنارشیست

مشی کنش سیاسی هایی که از پذیرش خطسوسیالیست

های خود رأی داد، تلنگری از کنگره -خودداری کردند

ها را از ی آنارشیستخورد. این حرکت، انزوای بالقوه

ساخت. در غیاب هر بدیلی، ی کارگران پررنگ توده

مشی ترسید که کارگران احتماال از خطکروپتکین می

دموکرات نبرد انتخاباتی به عنوان بهترین سوسیال

کنند. برای استراتژی ممکن برای تغییر حمایت می

 بحث، نک.

 Miller, Kropotkin, Chicago & London: University of Chicago Press, 

1976, 176-7. 
vi  "Nous voulons le resultat de la revolution sociale. Nous devons en 

vouloir le moyen: la lutte revolutionnaire, l'expropriation accomplie de 

fait. La greve, c'est la declaration d'une guerre. Mais la guerre doit 

suivre la declaration sans retard. Les bras croises ne suffiraient pas. 

"Les travailleurs declarent aux bourgeois: 'Nous ne voulons plus 

travailler pour vous.' Mais une seconde declaration doit 

necessairement suivre celle-ci: 'Nous ne tenons pas non plus a crever 
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de faim les bras croises. C'est pourquoi nous prenons les provisions, la 

ou il y en a, et nous nous mettons sur-le-champ a en produire de 

nouvelles, pour nous-memes, qui travaillons, pour ceux-la seuls qui 

viendront travailler avec nous, a nos cotesl'" 

 
vii  مصرف و یکه الگوها کردتصور می کروپتکین 

د نخواه رییتغ سمیکمون-در آنارکو ،دیتول هایارزش

 یباغبان ی خود برمقدمه. به عنوان مثال، در یافت

های که از انگیزهزارعین همین، ادعا کرد که ویفرانس

« سبزیچات زودرس خارج از فصل»سود آزاد شوند، کشت 

 یانباغب یهارا متوقف خواهند کرد. استفاده از روش

 محصوالت را پس از آن ،یمدرن و گسترش دانش جمع

 یبرا ازیمورد ن مساحتکار و »و  خواهد داد شیافزا

 (.6ص. ) کاهش خواهد یافت« محصولمقدار  آنرشد 
viii  مومیا، اشاره به کارزار برای آزادی به  اشاره

مومیا ابوجمال است، که فعال به جرم قتل یک افسر 

محکوم شده  به اعدام 1611پلیس در فیالدلفیا در سال 

 است.

 

 

Works Cited 

Alternatives to Corporate Globalization." 10 Sep. 2004. 

http://anarhija.mahost/org.engleska_verzija/prikazi_tekst.php?lokacija

=tekstovi/capita. 

"What is Globalization?" Do or Die, 8 (1999). 4 Nov. 2004. 

http://rts.gn.apc.org/glob.htm 

Belfort Bax, Ernest. "Our German Fabian Convert; or Socialism 

According to Bernstein". 

Marxism and Social Democracy: The Revisionist Debate 1896-1898. 

Ed. H. Tudor & J.M. 

Tudor. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. 61-65. 



 

Problematicaa.com 
 

 

33 

                                                                                                                   
Bernstein, Eduard. The Preconditions of Socialism. Ed. H. Tudor. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1993. 

Black, Bob. "Theses on Anarchism After Post Modernism." Green 

Anarchy, 16  (4002:)  

7.  

Fifth Estate, Spring 2000. 

Flood, Andrew. "Summit Protests and Networks." Red and Black 

Revolution 8 (2004). 25 April 2006. 

http://struggle.ws/wsm/rbr/rbr8/networkds.html 

Ford, James Glyn. Prince Peter Kropotkin and the Channel Islands. 

Guernsey: Guernsey Historical Monograph, 1979. 

Fournier, Valerie. "Utopianism and the cultivation of possibilities: 

grassroots movements of hope." Utopia and Organization. Ed. Martin 

Parker. Oxford: Blackwell/The Sociological Review 2002. 189-216. 

Graeber, David. "The New Anarchists", New Left Review 13 (2002): 

61-73. 

Kinna, Ruth. "The Theory of Mutual Aid in Historical Context." 

International Review of Social History, 40, (1995): 259-283. 

Klein, Naomi. "Does Protest Need a Vision?" New Statesman, 3 July 

2000. 1 Feb 2006 

http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/9-

ll/does_protest_needs_vision.htm 

Klein, Naomi. "Reclaiming the Commons" New Left Review 9 

(2001): 81-89. 

Knowles, Rob. Political Economy From Below: Economic Thought in 

Commuitarian Anachism 0420-0102. Routledge: New York & London, 

2004. 



 

Problematicaa.com 
 

 

34 

                                                                                                                   
Kropotkin, Peter to Nettlau, Max. March 12, 1912. Nettlau 

correspondence, Kropotkin 0,  International Institute for Social History, 

Amsterdam. 

Kropotkin, Peter. "Edward Bellamy." Freedom, 128, July 1898. 

-. Kropotkin's Letter to the Commune Meeting." Freedom 175, April 

1902. 

- . The Conquest of Bread, London: Elephant editions, 1985. 

-" . Foreword." French Gardening. Thomas Smith. London: Joseph Fels 

and Utopia Press, 1909: v-x. 

-" . La Lecon que nous donne l'ltalie." Almanach Illustre De La 

Revolution Pour 1905. 

Ed. Paul Desalle. Paris, 1905. 12-13. 

-" . Notes on the back of an English manuscript." 1895. Nettlau 

correspondence, 

Kropotkin 1, International Institute for Social History, Amsterdam. 

-" . Preface." How We Shall Bring About The Revolution. Pataud, 

Emile and Pouget, 

Emile. London: Pluto Press, 1990: xxxi-xxxvii. 

-" . The Coming Revival of Socialism." Freedom 186, March 1904. 

- . Yields, Factories and Workshops. London: Thomas Nelson and 

Sons, 1912. 

- . Modern Science and Anarchism 2nd edn. London: Freedom 

Press/Whiteway Colony ,0141.  

- . The Development of Trade Unionism, Free Commune Pamphlets 

no. 2, Leeds: W 



 

Problematicaa.com 
 

 

35 

                                                                                                                   
MacQueen,1901. 

-. Wars and Capitalism. London: Freedom Press, 1914. 

May, Todd. The Political Philosophy of Poststructuralist Anarchism. 

Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 1994. 

Newman, Saul. "Interrogating the Master: Lacan and Radical Politics." 

Psychoanalysis, Culture & Society. 9:3 (2004). 298-314. 

Newman, Saul. "Interview7 with Saul Newman". Sueryyya Evren, 

Kursad Kiziltug and 

Erden Kosova. Siyahi Interlocal: journal of Postanarchist Theory, 

Culture and Politics. 

Mar. 2006. 14 

Mar.2003.http://www.livejournal.com/community/siyahi/ 

Newman, Saul. "The Politics of Postanarchism." Institute for 

Anarchist Studies. 23 July 4001 .02 Mar. 2006. http://ww7w.anarchist-

studies.org/article/articleview/l/l/l. 

Nursey-Bray, Paul. "Anarchism and Poststructuralism." 14 Mar. 2006. 

http//:info.interactivist.net/article.pl?sid=04/02/091431243&tid 

Oved, Ya'acov. "The Future Society According to Kropotkin." Cahiers 

du Monde russe et sovietique. 33:2-3 (1992): 303-320. 

Purkis, Jonathan and Bow7en, James. "Introduction: Why Anarchism 

Still Matters". Changing Anarchism. Manchester: Manchester 

University Press, 2004. 1-19. 

Purkis, Jonathan and BowTen, James. "Introduction". Twenty-First 

Century Anarchism : Unorthodox Ideas for a New Millennium. 

London: Cassell, 1997. 1-6. 



 

Problematicaa.com 
 

 

31 

                                                                                                                   
Reedy, Patrick. "Keeping the black flag flying: anarchy, Utopia and 

the politics of nostalgia." Utopia and Organization. Ed. Martin Parker. 

Oxford: Blackw7ell/The Sociological Review7 2002. 169-188. 

Ward, Colin and Goodwav, David. Talking Anarchy. London: 

Freedom Press, 2003. 

"Vampire Alert!" Do or Die issue 9 (2001). 9 Nov. 2005. 

http://ww7w.ecoaction.org/dod/no9/seattle_vampire.html 

 




