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چکیده
فروپاش ی دولتهای سوسیالیستی و بحران جاری سرمایهداری غربی -که هر دو ناشی
از مخالفت مردمی فراگیر هس تد  -مستلزم بازنگری آنارشیستها و مارکسیستها از
تمام صفوف در مسئلهی فراروی از جامعهی معاصر است .اینگونه بازنگری بای شامل
بررسی مج د ان یشهی انقلابیون پیشین و همچدین تجربیات آنها در تحولات اجتماعی
گذشته باش .
در زمیدهی مسئلهی فراروی ،سدتهای آنارکو-کمونیسم و مارکسیسم وجود دارن
که رویکردهای مش ابه آنها به پرس ب بازآفریدی جامعه ،اایای توجه و ملاا هی
تطبیقی را ض روری میس ازدا از جمله تحلیلهای پتر کروپتکین از اینکه چهگونه
جامعهی نوین از درون ش رای مادی س رمایهداری به مدص هی ظهور خواه رسی  ،و
مارکس یستهای «اتونومیست» 1که ادعا کردهان آید ه را میتوان درون فرآید های
فعلی «خود-ارزشزایی» 2طبقهی کارگر یافت :تدوع تلاشهای مس تقل برای ایجاد
س ب ن زن گیهای ج ی  ،و اش کاج ج ی ی از رواب اجتماعی .این مقاله ،این دو
رویکرد را مورد بررس ی قرار میده  ،و نحوهی پرداختن آنها را به مس ئلهی ساخت
ب یل برای س رمایهداری ،مقایسه و مقابله میکد  .در نهایت با فراخوان برای کاربست
این رویکردها در بحران کدونی به پایان میرس .

کروپتکین ،خود-ارزشزایی و بحران گزینههای مارکسیسم
س قو رژیم شوروی ،مردمان روسیه و ملل دیگر را که زمانی تحت سلطهی آن بودن
در میانهی بحران رها کرده است .در همان ااج که ساختارهای اجتماعی ق یمی از هم
گسسته میشون  ،مجموعهی ج ی ی از ته ی ها و در عین ااج همچدین آزادی نویدی
1 Autonomist
2 Self-valorization
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به ظهور رس ی ه است .بحران یعدی همین :خطرات ج ی و فرصتهای ج ی  .از ین
س و ،هجوم دیوانهوار آشکاری (که تدها تا ا ی در تلویزیون به نمایب درمیآی ) به
خلاء ق رت ناش ی از انحلاج اقت ار ازک کمونیس ت در جریان اس ت .جرگههای
گوناگون متقاضیان مدصبها  ،برای پر کردن خلاء و تمرکز ق رت در دست خودشان
ب ا هم رقابت میکدد  .برخی از این جرگهها ج ی هس تد ا انواع التلافها و اازاک
س یاس ی ج ی با هم بُر خوردهان  ،و اکدون به دنباج تکهای از کین ق رت هس تد .
دیگران ق یمیان ا از تلاشهای اعض ای سابق ازک کمونیست برای گروهبد ی مج د
(یا تغییر ص فوف خود) تا نیروهای خارجی ،بهویژه س رمایهداری غربی ،که در پی
بازسازی جامعه شبیه تصویر خودشان هستد  .از سوی دیگر ،چیزی کمتر آشکار وجود
دارد که کمتر مورد بحث قرار میگیردا س قو رژیم کمونیس تی با س س ت ش ن
مکانیس مهای ق یمی س لطه و کدترج ،مسلماً ااتماجهای وسیعتری برای مردم آفری ه
است تا ابتکار عمل را به دست خود بگیرن  ،طبق مدافع خودشان عمل کدد  ،و کدترج
بیبتری بر زن گی خودشان به دست آورن .
به ن ر میرس که وضعیت امروز ،هم بیثباتتر و هم گشودهتر از آنچیزی باش
که در هر زمان از س اج  1111تاکدون بوده اس ت .برای انقلابیون در س راس ر جهان،
پرسبهای بزرگ عبارتد از اینکه مردمان اتحاد جماهیر شوروی سابق چهگونه و تا
چه ا میتواند از این وض عیت به مد ور کس ب آزادی بیشتر برای خودتعینبخشی
زن گی خودشان بهرهبرداری کدد ؟
در چدین زمانهای ،بررس ی مج د ان یش ه و تجربهی انقلابی گذشته مبرم میگردد.
اگرچه اینگونه لح ات بحرانی هرگز یکس ان نیستد  ،و هم یشه بای در یگانگی خود
درک ش ون ا با این ااج ،ب یهی اس ت که از نگاه به گذشته و مقایسهی زمان ااج با
آن ،میتوان درسه ایی را آموخ ت .بد ابرین ،امروزه در روس یه در میانهی بحران
بیانتهای اجتماعی و س یاس ی  ،برای آنارش یستها –به راستی برای تمام کسانی که
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خواهان فراروی از ن م اجتماعی ق یمی هستد  -مداسبتر از همیشه به ن ر میرس که
ایات و ان یش هی پتر کروپتکین بازبیدی ش ود ،مس لماً وی عمیقترین و خلاقترین
متفکر از میان تمام آنارش یس تهای انقلابی روس یه ،اس ت  .به راستی ،درست چدین
باس تانش داس ی سیاسی بود که در دوران انقلاکهای روسیه از ساج  1191تا  1111به
کروپتکین اجازه داد تا از انقلاک فرانس ه و کمون پاریس به عدوان وس یلهای برای
کمن به رفقای خود و مردم روس یه استفاده کد تا راجع به ااتمالات و خطراتی که
در مس یرهای گوناگون تغییر سیاسی کمین کردهان بید یشد  .امروزه ما نه فق 1171
و  1711را بهعدوان نقا مرجع تاریخی بلکه تجربهی انقلاک روس یه و چد ین انقلاک
دیگر را نیز در قرن بیستم داریم.
در ادام ه ،من ی ن جدب هی خاص را از تفکر کروپتکین در مورد تغییر انقلابی و
تطور اجتماعی پررنگ میکدم :رویکرد او به پرسب ظهور جامعهی پساسرمایه داری.
ادعا خواهم کرد که رویکرد او نهتدها امروز االز اهمیت ع یمی است ،بلکه همچدین
نزدین به همانچیزی است که شمار ان کی از مارکسیستهای انقلابی در غرک مورد
اس تفاده قرار دادهان  .با توجه به این مش ابهت ،به ن ر من کار آنها بای برای کسانی
که از کروپتکین الهام گرفتهان مهم باش

 ،درس ت همانطور که خودش ان بای از

تلاشهای کروپتکین الهام بگیرن .

کروپتکین و فراروی از سرمایهداری
مس ال ل مختل

فراوانی در زمیدهی انگارهی کلی «فراروی» ،یا فراتر رفتن از ن م

اجتم اعی کدونی ،وجود دارد .کروپتکین در مقام ین انقلابی پیکارجو ،بهش

ت از

بس یاری از این مس الل آگاه بودا هم مسالل عملی نبرد سیاسی و هم مسالل انتزاعیتر
س رشت تطور اجتماعی انسان .از زمانی که وی شروع به مشارکت فعالانه در سیاست
آنارش یس تی کرد ،درگیر ارزیابی و پذیرش یا رد انواع تاکتینها و اس تراتژیهای
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س یاس ی بود :برای ملاج ،س یاس ت اعماج تروریس تی (ماند سوءقص به جان تزار)،
تاکتینهای س لب مالکیت (سرقت مسلحانه) ،پروپاگان ای انقلابی (نوشتن در مجلات
بورژوایی ،انتشار روزنامههای پیکارجو ،تهیهی رسالههای طولانی علمی) ،موضعگیری
در برابر اتحادیهگرایی ص دفی و س د یکالیس م یا فعالیتهای گروههای سیاسی دیگر
(پارلمانتاریس م س وسیاج دمکراتین ،شکلگیری سوویتها ،سانترالیسم بلشویکی) و
ایفای نقب در وقایع تاریخی جهانی همچون جدگ جهانی اوج و انقلاکهای روسیه.
با این ااج کروپتکین همزمان در پی بدیانگذاری چدین قض اوتهایی بر پایهی
درک کلیتر از ماهیت جامعهی انس انی و س رش ت تاریخی تطور آن بود .به مد ور
ارال هی چدین درک کلی بود ک ه او تحقیق ات خود را در باک «یاری متقابل» دنباج
کرد ،مقالات گوناگونی در باک آن موض وع به انتشار رسان و عاقبت کتاک بااهمیتی
ااوی انبوهی از دادههای گردآوریش ه به چاپ رسی  .آن اثر صرفاً انتقادی علمی از
دارویدیس م تدگن رانهی هاکس لی 1نبود ،بلکه همچدین قص

داشت با اثبات اینکه

گرایش ی تاتی در جامعهی انس انی علاوه بر انواع جوامع ایوانی دیگر وجود دارد که
افراد با اعضای دیگر گونهی خود همکاری کدد و به یندیگر کمن کدد  ،به جای
اینکه در جدگ همه علیه همه مش غوج رقابت باشد  ،بدیانی را برای سیاست آنارکو-
کمونیستی کروپتکین فراهم کد .
او در تحقیق ات خود ،م اهر «قانون یاری متقابل» را در خلاج تاریخ پی گرفت.
آن را گاهیاوقات پیروزمد و گاهیاوقات مغلوک نیروهای متض اد رقابت و تض اد
یافتا اما آن گرایب همواره ااض ر بود و بدیانی را برای تلاشهای مکرر در جهت
خودرهاییبخشی تعاونی از اشکاج گوناگون سلطه (دولت ،مذهب نهادی ،سرمایهداری)
فراهم میکرد.

1 Huxley
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کروپتکین با بدیانگذاری س یاست خود بر پایهی تحلیل جدبهی مستمر و در ااج
تکامل جامعهی انس انی ،خودش را از تمام رویکردهای اتوپیایی به آفریدب جامعهی
نوین متمایز س اخت .از ین سو ،او به وضوح با تلاشهای برخی از پیشیدیان خود که
«س وسیالیستهای م رن» مینامی هم ج بود .از سوی دیگر ،با «اتوپیاهای ژاکوبدی»
تمرکزگرایان انقلابی خص ومت داش ت 1.او در مورد اختلافات خود با کس انی که
طرحهایی را برای آید ه ترس یم میکردن  ،کاملاً ص ری بود .در س اج  1771نوشت،
«روش ی که متفکر آنارش یست دنباج میکد  ،بهتمامی با روشی که اتوپیاییها از آن
پیروی میکدد  ،متفاوت اس ت ...او جامعهی انسانی را همانطور که در گذشته بوده و
اکدون هس ت ،مطالعه میکد  ...تلاش دارد گرایبهای آن را در گذشته و ااج و نیز
نیازهای اقتص ادی و فکری رو به رش آن را کش

کد ا و در آرمان خود تدها اشاره

میکد که تطور به ک ام جهت میرود» 2.ب ینترتیب ،توصی

وودکاک 3از تسخیر

نان کروپتکین ( )1712به عدوان ین «پیشدهاد» ،و نه ین اتوپیا ،بای نارسا قضاوت
شود .کروپتکین در آن کتاک ،نتایج تحقیق را در مورد آن تحولات انضمامی در زمان
ااج اراله میده که عداص ری را از جامعهی پساسرمایهداری قوام میبخشی ن  .او فق
 1برای مل الی از ن رات هم لانهی کروپتکین در مورد اتوپیاییها ،نن .پیش گفتار او بر کروپتکین
( .)1191در باک تأثیر فوریه بر کروپتکین و سایر آنارشیستهای روسی ،نن.
Avrich 1111, p.31; Woodcock and Avakumovic 11, p. 311; and Cahm
1171, pp. 1, 7, 11.
برای املهی او به «اتوپیاهای ژاکوبن» ،نن .کروپتکین ( ،)1772مدتشر ش ه در کروپتکین ( )1771و
بع ا گدجان ه ش ه در کروپتکین (.)1191 ،1712
 2پتر کروپتکین ،آنارش یس م :فلس فه و آرمان ،ترجمهی هومن کاس بی ،نش ر افکار ،1317 ،ص.17 .
کروپتکین همین است لاج را با تقریبا همین کلمات در ا ود  23ساج بع در کروپتکین ( )1119تکرار
کرد.
3 Woodcock
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طرای از این نمیکش ی که «چهگونه نوع متفاوتی از جامعه میتوان ش روع به ظهور
کد » .او نشان میداد که چهگونه آید ه از پیب در زمان ااج ظاهر میش !1
این تمرکز بر گرایبها یا الگوهای در ااج توس عهی رفتار انض مامی ،با ترک
«بایست» کانتی به نفع مطالعهی علمی آنچه از پیب در راه است ،رویکرد او را از هر
دو اتوپیاییهای اولیه و مارکسیست-لدیدیستهای متأخر متمایز میساخت 2.نه فوریه3
و نه اولن 7،در شرح شیوهای که ااساس میکردن جامعه بایستی آنگونه سازمان یاب
از تعاونیها تا فالانژها -تردی ن اش تد  .لدین و متح ان بلشوین او نیز بیمیل نبودنکه با جزلیات بس یار مشخص کدد که کار به چه طریق بای سازمان یاب (تیلوریسم1

 1این عبارت متعلق به وودکاک در مق مهی او بر فت نان است.
 2اتی با وجود اینکه نخس تین ارکت کروپتکین به س وی س یاس ت انقلابی ،تا ا ی به محرک
مش اه ات او درمورد رفتار اجتماعی کمونیستی اولیه (در سیبری و در ژورای سولیسی) بود ،تمرکز او
بر گرایبهای بالفعل به جای «بایس تها» و «بای های» ای لاج ،از کار س یاس ی او در طوج دورهای
چد س اله به وجود آم  .برای ملاج ،جستار اولیهی او در ساج  1713برای محفل چایکوفسکی به نام «آیا
بای خودمان را مشغوج بررسی آرمانی از جامعهی آتی کدیم؟» لبریز از «بای ها» است و فاق تمرکز بر
آید ه در ااج اس ت که بع ا به وجه مش خصهی آثار مؤخر او تب یل میشود .نن ،کروپتکین،1713 ،
صص.111-71 .
3 Fourier
7 Owen
1 Taylorism
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و رقابت) ،و تصمیمگیری اجتماعی چهگونه بایستی صورت پذیرد (از بالا به پایین از
طریق م یریت ازبی و برنامهریزی مرکزی)1.
کروپتکین تحقیقات لازم را برای بدیانگذاری س یاس ت خود بر پایهی رون های
انض مامی زمان ااج ،در اواخر دهههای  1779و  1719تعمیق کرد .پس از آزادی از
زن ان فرانسوی در کلروو 2،با سکدی گزی ن در لد ن قادر بود تا بیبتر وقت خود را
به پژوهب اختص اص ده  .کار چد س اج آید ه – ساجهایی که به انقلاک روسیه در
س اج  1191مدتهی ش ن  -مطالبی را برای مقالات در باک یاری متقابل ،تمرکززدایی
ص دعتی ،تقسیم کار ،توسعهی کشاورزی و جزآن فراهم کرد ،که گردآوری ش ن تا
سه کتابی را تشکیل دهد که او تصویری از آید ه را در آنها بر اساس گذشته و ااج

اراله داد :تس خیر نان ( ،)1191 ،1712مزارع ،کارخانهها و کارگاهها ( )1711و یاری
متقابل (.)1192
تحقیقات کروپتکین در مورد عملکرد واقعی جامعه ،هم اصلی کلی را بر او آشکار
س اخت و هم بع اً تحت ه ایت همان اص ل قرار گرفتا اص لی که او به ش کلی
ن اممد تر از همیش ه در نوش تههای خود راجع به یاری متقابل به آن پرداخت .او ادعا
کرد که پیشروی تطور انسانی (از جمله انقلاک دورهای) از طریق ال و فصل تضادها
میان «قانون نبرد متقابل» و «قانون یاری متقابل» رخ میده  .معدای این گفته به لحاظ
تجربی این بود که فرد همیش ه میتوان در هر نقطه در تاریخ ،یا درون بستر اجتماعی
نبردهای خودش ،م اهر مختلفی را از این نیروها بیاب  .از ین سو ،نهادها و رفتارهای
نبرد متقابل همچون فردگرایی تدگن رانه ،رقابت ،تمرکز مالکیت ارض ی و ص دعتی،
 1برای ملاج ،نن .لدین ( .)1117ا اقل در مورد اوتوپیاهای اولیه ،آنها به دنباج تص ور آلترناتیوهای
بهتری برای ن م موجود بودن ا در االی که لدین ،همانطور که جس تار تکر ش ه نشان می ده  ،غالب
اوقات بیب از ا شتاکزده صرفا پیچی هترین روشهای سرمایهداری را اتخات میکرد.
2 Clairvaux
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اس تلمار سرمایهداری ،دولت و جدگ وجود داشتد  .از سوی دیگر ،نهادها و رفتارهای
یاری متقابل بودن  ،ن یر تعاون در تولی  ،انجمنهای روس تایی ،جش نهای کمونی،
اتحادیهگرایی ص دفی و سد یکالیسم ،اعتصاکها ،انجمنهای سیاسی و اجتماعی .با این
ااج ،از ن ر کروپتکین ،این «قوانین» چد ان در تعادج با هم نبودن که مس یر تاریخ
بش ر را بهکل نامعین بگذارن  .بالعکس ،فکر میکرد که می توان در طوج تاریخ شاه
بود که قانون یاری متقابل دست بالا را دارد .او ادعا میکرد که در بستر قرن نوزدهم،
نه تدها بقای روس تای دهقانی بلکه همچدین رش سریع پیشرفت صدعتی عم ت ًا به دلیل
مقیاس و کارایی رو به رش تعاون بود ،نه ،چدانکه ای لولوگهای سرمایهداری همیشه
ادعا کردهان « ،رقابت» .او نوش ت« ،برای پیشرفت صدعتی [ ]...یاری متقابل و تعامل
نزدین مس لماً بس یار مفی تر از نبرد بودهان » 1.و اگر توسعه و گسترش یاری متقابل
در قلب پیش رفت انسان قرار داشته باش  ،پس بدیانگذاری هر دو اخلاق و سیاست بر
پایهی این درک ،بس یار مدطقی اس ت .کار آنارش یست ،امله به موانع این توسعه و
کمن به سازماندهی رش آن بود2.
پس کروپتکین در تحقیقات خود به دنباج کش

و ج اسازی تجسمات متداقض

این دو گرایب تا جای ممکن ،بهمد ور وضوح هرچه بیشتر بود .گاهی اوقات این کار
نس بتا آس ان بودا هماند مورد بقا یا نوزایی کمونهای روس تایی دهقانی .اینها در
انزوای جغرافیایی و فرهدگی نسبی زن گی میکردن یا دوباره زاده ش ه بودن  ،و نهادها

« 1خاتمه» ،کروپتکین :1192 ،ص233 .
 2در س ط اخلاق« ،بایس ت» کروپتکین هرگز ناپ ی نش  .آنچه تغییر کرد این بود که او تجویزات
خود را بر پایهی تحلیل مفصلی از آنچه که از پیب در جریان بود نهاد .ب ینترتیب ن اهای آنارشیستی
او برای فراروی از سرمایهداری صرفا اعتراضات اخلاقی دلواپس نبودن بلکه قص داشتد نیروهای تغییر
را که از پیب دستان رکار هستد مفصلبد ی کدد .
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و رفتارهای کمونی آنها میتوانس تد مس تقیماً (توس پوپولیستها) مطالعه شون و
بهراس تی ش ه بودن  .نشان دادن اینکه چهگونه دهقانان در ساخت جادهها و نهرهای
آبیاری ،مراقبت از جدگلها ،برداش ت محص وج ،تولی ش یر و محصولات لبدی ،بدای
خانهها ،ت ارک جهیزیه و بس یاری زمیدههای دیگر از کار و زن گی با هم همکاری
میکردن  ،دشوار نیست1.
اما پ ی ارهای اجتماعی که او مطالعه میکرد ،هر چه بیبتر با ظهور سرمایهداری،
مالکیت خص وص ی و بازار جهانی تغییرش کل یافته بودن  ،تحلیل او بای دش وارتر و
ظری تر میبود .بای در هر س ط  ،از کارگاه محلی و ص دعت تا سازماندهی جهانی
اقتص اد ،نشانههای نیروهای تعاون و یاری متقابل را جستجو و شداسایی میکرد ،که
ب ا اه افی متباین با گرایبهای س رمایهداری در جهت تقس یم همه علیه همه کار
میکردن  .بهویژه اینکه او قادر به انجام چدین کاری بود ،تأثیرگذار باقی میمان  .او
میتوانس ت برای ادراک و اثبات اض ور تعاون اجتماعی در همهجا در تمام س طوح
جامعه ،لفاظی و واقعیت رقابت را از هم بش کاف  .وقی اقتص اددانان بر مزیت نس بی
ایستایی تأکی میکردن  ،کروپتکین گرایب متقابل پویا را در جهت افزایب پیچی گی
و وابستگی متقابل (تعاون) در میان صدایع نشان دادا توسعهای که در ارتبا نزدین با
گردش بینالمللی توق ناپذیر دانب و تجربه است .در االی که اقتصاددانان (و بع ها
جامعهش داس ان کار) از کارآیی و بهرهوری تخص ص در تولی تجلیل میکردن ،
کروپتکین نشان داد که همین بهرهوری نه مبتدی بر رقابت ،بلکه مبتدی بر تلاشهای به
هم پیوستهی کارگرانی است که فق به شکل صوری از همه ج ا ش هان .
برای ملاج وقتی که او توجه خود را به رابطه میان ش هریس ازی صدعتی و غفلت
نس بی از تولی کش اورزی معطوف کرد ،ص رفا به اولی امله و بر دومی س وگواری
نکرد ،یا تص اویر روس تایی نوس تالژیکی را از گذش ته یادآور نش  .بهراس تی او
 1کروپتکین :1192 ،صص291-177 .
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موقعی ته ایی را جس تجو و ک اوش کرد که این تخص صِ فلجکدد ه به لحاظ
اکولوژین و اجتماعی ،از پیب مغلوک میگش تا هماند باغبانی تجاری در اطراف
پاریس ،که زبالههای ش هر دوباره به نفع همگان با خاک درمیآمیختد  .او ادعا کرد
که چدین نمونههای زن های ،م هر گرایب مخال

در جهت وابس تگی متقابل تعاونی

بودن  ،و ا اقل ین راه رو به جلو را در این اوزه تشکیل میدادن .
به همین ترتیب ،وی نمونههای متع دی را از گرایب به وا ت مج د ص دعت و
کش اورزی به واس طهی ارکت اولی به سمت دومی ،پای اری یا جابجایی صدعت در
دهک هها و شهرکهای روستایی ،یافت و مورد تحلیل قرار داد .او رش صدعت بزرگ
مقیاس را انکار یا صرفاً نق نکرد بلکه خاطرنشان کرد که نهتدها ان ازهی آن اغلب
بیبتر تابع س ودآوری سرمایهداری است تا تکدولوژی ،بلکه همچدین میتوان دی که
پیوس ته موجب رش

موازی ص دایع کوچن مکمل در اواشی شهرها یا در روستاها

میش ود .ب ینترتی ب وقتی از «گرایب محرز ک ارخ انه ها در جهت مهاجرت به
روستاها» سخن میگفت ،در تفکر آرزومد انه یا صرفا پیشگویی افرا نمیکرد 1.این
نوع کار کروپتکین« ،علمی» به معدای معموج بر اساس مشاه هی تجربی ،و پروران ن
تحلیلی است که با دادهها سازگار باش و به آنها معدا ده .
عل اق هی فعلی من ب ه این جدبه از تلاشهای کروپتکین ،بیبتر به روش کار او
اس ت تا دقت مش اه ات و تعمیمهای او .مطالعهی اینکه کجا اق با او بود و کجا
اش تباه میکرد ،االز اهمیت استا کاری که بسیاری انجام دادهان  .یعدی ک ام ین از
گرایبهایی که او شداسایی کرد غلبه یافتد  ،و ک ام به محاق رفتد یا مدکوک ش ن 2.
اما اهمیت کش

این چیزها نه در قض اوتهایی که درمورد دقت ادراک او به عمل

 1کروپتکین :1711 ،ص111 .
 2هماند تفسیر کالین وارد بر هر فصل از مزارع ،کارخانهها و کارگاهها در ویراست فری م پرس.
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میآوریم ،بلکه در اایای روش او نهفته است .کار او نه چون فرموجهایی برای آید ه
ب ه م ا ارزانی میکد  ،بلکه ب ینخاطر جذاک اس ت که به ما نش ان میده چگونه
میتوانیم گرایبهای موجود در زمان ااج را کش

کدیم که مسیرهای ب یل را برای

خروج از بحران کدونی و ن ام س رمایهداری اراله میکدد  .از آنجا که این ن ام در
س اجهای پس از نوشتار او توسعه یافته است ،برخی ب یلهایی که او شاه شان بود در
ن ام جذک ش

هان  ،و دیگر راهی رو به جلو فراهم نمیکدد  .س ایرین باقی مان هان .

ب یلهای دیگری بهناگزیر ظاهر ش هان  .مشکل ما ،یافتن آنها است.

بحران مارکسیسم و مسئلهی فراروی
به معدایی مهم ،مارکس یس م بهملابه فعالیتهایی کس انی که خودشان را مارکسیست
مینامد  ،در سراسر قرن بیستم در وضعیت بحرانی بوده است .همانطور که کروپتکین
به وض وح میدی  ،نخستین ظهور مارکسیسم سوسیاج-دموکراسی و سپس مارکسیسم-
لدیدیسم ،مارکسیسم را به ای لولوژی سلطهی سوسیالیسم و سرمایهداری تب یل کرد .چه
در میان هماوردان سوسیاجدموکرات برای کسب ق رت در اروپای غربی ،چه در میان
ق رتم اران لدیدیس ت-اس تالیدیس ت در اتحاد جماهیر شوروی ،مارکسیسم از تحلیل
ن ری تض اد تخاص مآمیز میان استلمار سرمایهداری و نبردهای کارگری برای کسب
آزادی به توجیهی ن ری برای ق رت مرکزی و انباش ت س وسیالیستی استحاله یافت.
قلب و روح «مارکس یس م ارت وکس» در تمام جامههای مب ج آن در س راسر جهان،
همین بود.
مسئلهی اصلی که در باقی جهان تدها دارای اهمیت ن ری تلقی میشود ،اما اهمیت
بلاواس طه در اتحاد جماهیر ش وروی داش ت ،این بود که با چه فراید هایی میتوان از
س رمایهداری پا فراتر گذاش ت .ص ورتبد ی مسئله عبارت بود از «گذار» ،و راهال
عبارت بود از «سوسیالیسم» .در توسعهای خطی و غایتشداختی که تمام جوامع بای از
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آن گذر کدد  ،س رمایهداری بای از طریق فرآید دگرگونی (به نام س وسیالیسم) که
بهت ریج کمونیسم را برقرار خواه کرد ،جایگزین شود .سوسیاجدموکراتها در غرک
به دنباج چدین تغییری از طریق اص لااات ااش یهای در نقب دولت بودن  .در اتحاد
جماهیر ش وروی ،مارکس یست-لدیدیستها تصمیم داشتد

به سرعت از طریق کدترج

خود بر دول ت و برن امهریزی مرکزی ،به این دگرگونی نالل ش ون  .البته در هر دو
مورد ،میزان موفقیت هر چه که باش  ،انباش ت «سوسیالیستی» ان کی بیب از انباشت
س رم ای هداری بود ،و انقیاد زن گی اکلر مردم زیر چرخدن ههای کار بیپایان تحت
ن ارت ش رکت یا دولت ادامه یافت .مردم بای برای بهبودهایی که قادر به کس ب
آنها بودن میجدگی ن ا در اتحاد جماهیر ش وروی س وس یالیس تی هماند غرک.
مارکس یس م بهناگزیر اتی توس کسانی که در ابت ا فریب خورده بودن  ،فق توجیه
دیگری برای ق رت و استلمار تصور میش  .بدابرین کلیترین بحران مارکسیسم ،طرد
آن توس میلیونها کارگر به عدوان مانع و نه کمکی برای نبردهای آنها بوده است.
با این ااج در خارج و علیه این فراید تب یل مارکس یس م به ای لولوژی س لطه،
گرایبهای انقلابی مختلفی وجود داش تد که هدوز از کار مارکس برای تأثیرگذاری
بر نبردهای خود بهره میبردن  ،و هر دو نس خهی س وسیاجدموکرات و مارکسیست-
لدیدیست را از ن ریهی او رد میکردن  .جالبتر از همه ،آنهایی که به ه ف فعلی من
مربو میش ون  ،کس انی بودهان که بر تق م فعالیت مس تقل و خلاقیت مردم در نبرد
علیه س رمایهداری اصرار میورزی ن  1.درون فضای این گرایبهای ،نق مدسجمی از
«م ارکس یس م ارت کس» رش

یافته اس ت که نه تدها رد مفهوم «گذار» بلکه

مفهومپردازی مج د فراید فراروی از س رمایهداری را شامل میشود ،که مشابهتهای
بسیار با ان یشهی کروپتکین درمورد این موضوع دارد.
 1برای طرای (ناقص) از این گرایبها ،نن .مق مه بر کلیور.1111 ،
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این اص رار بر خودگردانی فعالیت مستقل طبقهی کارگر ،نه تدها در برابر سرمایه
بلکه همچدین در برابر س ازمانهای «رس می» طبقه -مللاً اتحادیههای صدفی و ازک-
من را به اس تفاده از نام مارکس یسم اتونومیست برای توصی

این خ است لاج کلی و

س یاست همراه با آن سوق میده  .در زمیدهی مسئلهی فراروی ،تأکی بر خودگردانی
کارگران به انکار این اس ت لاج مارکسیست ارت کس مدجر ش ه است که تدها مسیر به
جامعهی پساسرمایهداری ،از طریق ن م سوسیالیستی انتقالی تحت م یریت ازبی که به
نام مردم بر دولت فرمان میران میگذرد .بالعکس ،فراید ساخت جامعهی ج ی  ،ماند
خود فرآید انقلاک ،یا بای کار خود مردم باش

یا از همان آغاز محکوم به ش کست

است .ب ینترتیب یکی از نخستین گرایبهای سیاسی که این رویکرد پس از انقلاک
 1111روس یه درون آن ظاهر ش « ،کمونیسم شورایی» بود که «شوراهای کارگری»
را در آلمان یا س وویتها را در روس یه ،اشکاج سازمانی ج ی ی میدانست که توس
مردم س اخته ش هان  .آنها نیز هماند آنارشیست ها ،کدترج بلشوینها بر سوویتها
(ماند اتحادیههای کارگری) را سرنگونی انقلاک و آغاز تج ی ایات سلطه و استلمار
میدانستد .
در طوج س اجها این تاکی بر خودگردانی طبقهی کارگر به بازتفس یر ن ریهی
مارکس یس تی مدجر ش ه ،که س رشت دو-وجهی نبرد طبقاتی را به ارمغان آورده و
کانون توجه را از س رمایه (دجمشغولی مارکسیسم ارت کس) به کارگران مدتقل کرده
اس ت .آن تغییر به ادراکات ج ی بس یاری مدتهی ش

ه ،از جمله تش خیص اینکه

«طبقهی کارگر» خودش مقولهای از سرمایه استا نشانگر موقعیتی که انواع و اقسام
افراد برای اجتداک یا فرار از آن تقلا کردهان  1.در نتیجه ،نه تدها به رس میت ش داخته
ش

ه اس ت که س رمایهداری به دنباج انقیاد زن گی همگان اس ت (از پرولتاریای

کارخانهی س دتی تا دهقانان ،زنان خانهدار و دانبجویان) ،بلکه نبرد تمام آن مردمان،
 1برای ملااج ،نن .ترونتی.1117 ،
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هم مقاومت در برابر این انقیاد و هم تلاش برای برس اخت سبن زن گیهای ج ی را
در بر میگیرد .مشاه ه و مطالعهی این پ ی ار اخیر توس مارکسیستهای اتونومیست،
به همان نوع تحقیقاتی مدجر ش ه است که کروپتکین در تلاشهای خود برای کش
رون های نوظهور یاری متقابل دنباج میکردا رون هایی که به اه اف مغایر با س لطهی
سرمایهداری دستان رکار هستد  .چارچوک ن ری تا ا ودی متفاوت ،اما سرشت کار
یکسان بوده است.
البت ه تف اوته ا در چارچوک ن ری را میتوان در اجتداک کروپتکین از تحلیل
طبقاتی مارکس یس تی یافت .در االی که همپوشانی قابلتوجهی در بسیاری از جوانب
تحلیل س رمایهداری (به عدوان ملاج ،خاستگاه تاریخی آن در ج ایی تولی کدد گان از
ابزار تولی آنها) وجود داش ت ،نخ آریادنهی کروپتکین ن ریهای درمورد ماهیت و
جامعهی انسانی بود که کاملاً با ن ریهی مارکس تفاوت داشت« .قوانین» متدازع یاری
متق ابل و نبرد متقابل نزد او ،همتای ناچیزی در ن ریات مارکس راجع به نبرد طبقاتی
و تع اون غیرازخودبیگانه داش تد  .همانطور که کروپتکین روش ن س اخت ،این
گرایبها برای او در تات تمام ایات از جمله ایات انس انی بودن  ،در االی که نبرد
طبقاتی برای مارکس پ ی اری تلقی میش که فق با ظهور طبقات در تاریخ به وجود
آم ه اس ت و فق با جامعهی بیطبقه میتوان از آن گذر کرد .این دو در تحلیلهای
مربوط هی خود درمورد ازخودبیگانگی و تعاون به هم نزدینتر میش

ن  .هر دوی

آنها فلج ش ن فرد را میدی ن و تقبی میکردن  ،که از ش یوهای ناش ی میش

که

س رمایهداران کار را تقسیم میکردن و کارگران را علیه یندیگر برمیانگیختد  .هر
دوی آنها نیروی بدیادین تعاون را که در قلب هر دو سط گذشته و کدونی بهرهوری
بود تیز تش خیص میدادن و تحلیل میکردن  .به علاوه ،میان اص رار کروپتکین بر
نحوهی ابراز گرایب یاری متقابل ،و اص رار مارکس بر اینکه کارگران ،سازماندهی
خودشان را در واکدب به استلمار سرمایه گسترش میدادن  ،تشابه وجود داشت.
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با این ااج ،تحلیل تاریخی در نوش تههای خود مارکس به ویژه در گرون ریس ه
( )1711و کاپیتاج ( ،)+1711جزلیات بسیار بیبتری را در مورد سلطهی سرمایهداری
اراله میکرد تا در باک س وبژکتیویتهی طبقهی کارگر .کار بس یار در طی دهها ساج
لازم بود تا خود مارکس یستهای اتونومیست به تدهایی ،تحلیل مارکسیستی ن اممد ی
را از خودگردانی طبق هی کارگر ،که مش ابه با کار کروپتکین در باک یاری متقابل
اس ت ،از آن متون اس تخراج کدد و بس

و گسترش دهد  .آن کار از مطالعهای در

مورد اینکه چگونه الگوی توسعهی سرمایهداری توس سلبیت طبقهی کارگر (مس ود
کردن و تحمیل تغییرات) تعیین میش  ،به مطالعهای درمورد محتوای ایجابی آن نبردها
(که سرمایه به دنباج مح ودیت یا همکاری با آنهاست) تطور یافت.
گام مهمی در توس عهی این نوع تحلیل عبارت بود از ص ورتبد ی مفهوم «خود-
ارزشزایی» طبقهی کارگر علیه ارزشزایی س رمایه .خود-ارزشزایی به ملابه مفهومی
ک ه در نبردهای ش

ی طبقاتی و انقلاک فرهدگی به وجود آم که در اواخر دههی

 1119و اوای ل دههی  1119در ایتالیا و ایالات متح ه رخ دادن  ،نه ص رفاً به فعالیت
مس تقل کارگران بلکه همچدین به آن جدبههایی از نبرد اش اره داشت که در فراسوی
مقاومت صرف یا نفی به سوی آفریدب سبن زن گیهای ج ی میرفتد  .از آنجا که
این اص طلاح به گونهای گسترش یافته است که خود-ارزشزایی طبقهی کارگر را نه
یکپارچه بلکه بهملابه پ ی های متدوع مفهومپردازی میکد  ،صورتبد ی ن ریای را از
س دت درون مارکس یس م اتونومیس ت اراله میده که خودگردانی را نه صرف ًا برای
طبقهی کارگر بلکه برای بخبهای گوناگون آن به رسمیت میشداس  .هم تشخیص و
هم پ ذیرش تدوع خود-ارزشزایی ،که ماند تمام فعالیتهای دیگر در تدوع مردمانی
ریش ه دارد که س رمایه در پی تسل بر آنهاست ،بر سیاست کاملی دلالت داردا که
انگارههای س وس یالیستی سدتی را از وا ت پساسرمایهداری رد میکد  ،و «گذار» از
س رمایهداری به کمونیسم را از مد ر گسترش اشکاج موجود خود-ارزشزایی از زمان
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ااج به آید ه بازتعری

میکد  1.به عبارت دیگر ،کمونیسم به طریقی بسیار هماهدگ

با دی گاههای خود کروپتکین بازمفهومپردازی میشودا نه بهعدوان اتوپیایی که روزی
به آن خواهیم رس ی  ،بلکه به عدوان واقعیت زن های که رش آن فق بای از قی و بد
آزاد شود2.
ماند مطالعات کروپوتکین ،چدین تلاشهایی برای کش

آید ه در زمان ااج نه

تدها مبتدی بر ن ریهی س وبژکتیویتهی جمعی بلکه همچدین مبتدی بر مطالعات تجربی
کارگران واقعی در این عمل بودن  .درست همانطور که کروپتکین گذشته را مطالعه
کرد تا بر زمان ااج تأثیر بگذارد ،مارکسیستهای اتونومیست نیز همین کار را انجام
دادهان  .درس ت همانطور که او گرایبها را در هر دو کش اورزی و ص دعت ،و نیز
ارتبا متقابل آنها را بررس ی کرد ،این مارکسیستها نیز چدین کردن  .در االی که
کروپتکین به انقلاک فرانس ه و کمون بازگش ت ،این محققان لح ات تضاد طبقاتی و
فعالیت مس تقل طبقهی کارگر را کاوش کردهان  ،همچون آزادسازی زن ان نیوگیت3
لد ن در س اج  ،1179ش ورش بردگان در س ن دومیدگو 7در س اج  ،1111نبردهای
«کارگران ص دعتی جهان» (  1)IWWدر دههی  ،1119شوراهای کارگری آلمان در
 1در باک صورتبد ی مج د گذار از سرمایهداری به کمونیسم و در باک ا ود مفهوم سوسیالیسم ،نن:
درس  7در نگری1111 ،b1111 ،ا و هری کلیور« ،سوسیالیسم» در ساچس.1112 ،
 2این بازمفهومپردازی در مطابقت با یکی از مفاهیم مارکس اس ت که م تهای طولانی توس

اکلر

مارکس یستهای ارت کس رها ش ه بود ،مبدی بر اینکه »کمونیسم برای ما وضعیتی از امور نیست که
بای برقرار ش ود ،آرمانی نیس ت که واقعیت بای خودش را با آن تطبیق ده  .ماا کمونیس م را جدبب
واقعی مینامیم که وضعیت کدونی چیزها را ملغا میسازد» (مارکس.)71-1771 ،
3 Newgate Prison
7 San Domingo
1 Industrial Workers of the World
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س اج  1117و  ،1111تحص نهای جمعی کارگران ص دعتی در دههی  ،1139ش ورش
ک ارگران ک ارخانهی ایتالیایی علیه اتحادیهها در دههی  ،1119ش وراهای کارگری
مجارستان در ساج 1111ا جدبب دانشجویان و زنان در دههی  ،1119نبردهای دهقانان
و فقرای شهری در مکزین در دههی  1119و  1179و غیره 1.چدین مطالعاتی با تأکی
بر فعالیت مس تقل و در ش مار روزافزونی از موارد انجام گرفتهان  .پژوهب بر اشکاج
ج ی تعاون اجتماعی تمرکز کرده است.
هماند کروپتکین ،برخی از روش نترین نتایج از مطالعهی مداطق روس تایی و
فعالیت مستقل دهقانان در روستاهای آنها ااصل ش ه است .بهرغم شهریسازی م اوم
قرن بیستم ،شمار وسیعی از کشتهای دهقانی به ایات خود ادامه دادهان و رش و نمو
یافتهان  .به ن ر میرس

که انزوای آنها هماند گذشته ،آنها را بهرااتی تحلیلپذیر

میس ازد .با این ااج تحقیقات نش ان داده است که چدین انزوایی صرفاً نسبی است ،و
فعالیت مس تقل آنها شبکههایی را از ارتباطات میان گروههای مختل

هم در مداطق

روستایی و هم در مداطق شهری ایجاد کرده است .نهتدها بسیاری از آن نوع فعالیتهای
تعاونی که کروپتکین مش اه ه کرد ،ادامه مییابد  ،بلکه چدین شبکههایی وسیلهای را
برای گردش اطلاعات و همچدین نبرد فراهم کردهان  ،به شیوههایی که انگارهی اجتماع
بهمراتب به فراس وی مدطقهی مدزوی و اتی به فراس وی مرزهای ملی گسترش یافته

 1مطالعاتی که مورد ارجاع قرار گرفتهان عبارتد از:
Linebaugh, 1112; James, 1113; Cartosio, 1113; Buonfino, 1113; Bock,
1111; Bologna, 1112; Mario Tronti, “Capital and Labor” postface to the
1112 edition of Tronti, 1117; Panzieri, 1113; Alquati, 1111; James, Lee and
;Chaulieu, 1117; Carpignano, 1111; Dalla Costa and James, 1112
Roufignac, 1171; Cleaver, 1177; Esteva, 1173.
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اس ت .در مکزین ،چدین شبکههایی «نَدو» نامی ه ش هان زیرا به جای در دام ان اختن
شرکتکدد گان ،قابل انطباق با نیازها و پروژههای خاص محلی هستد 1.
به موازات چدین کاری در باک مداطق روستایی ،به ویژه در جهان سوم ،الگوی در
ااج تطور س لطه و نبرد در مداطق صدعتی شهری مورد مطالعه قرار گرفته است .اما در
االی که مارکس و مارکسیسم ارت وکس تقریباً به طور انحصاری بر کارخانه متمرکز
بودن  ،ن ریهی مارکس یس ت اتونومیس تی در مس یر رش

خود ،گس ترش س لطهی

سرمایهداری را در سراسر ایات اجتماعی پی گرفته و ظهور کارخانهی «اجتماعی» را
ترس یم کرده اس تا یعدی ادغام زن گی خصوصی (خانه ،م رسه ،و غیره) در بازتولی
سرمایهداری.
با این ااج برخلاف ن ریهی انتقادی غرک ،ش اه بودهایم که این گسترش شامل
گسترش یکسان تضاد و نبرد میشود ،که هم معدای کار و هم محتوای تعاون اجتماعی
و یاری متقابل را تغییر داده است .ه ف تحقیقات به کش

الگوهای گذشته و نوظهور

تعاون تب یل ش ه اس ت ،به ویژه آنهایی که مکررا از مح ودیتهای ابزاریس ازی
سرمایهداری میگریزن .
در رابط ه ب ا دورهی فعلی بحران و بازس ازی ،برخی از ن ریهپردازان ایتالیایی و
فرانس وی درمورد خودگردانی طبق هی ک ارگر نش ان دادهان

که نوع ج ی ی از

س وبژکتیویت هی طبقهی کارگر در قلب بحران کدونی س رمایهداری قرار دارد ،که
جایگزین کارگر تودهای میش ود .آنها نش ان میدهد که فق با درک خصوصیات
ملبت آن س وبژکتیویته ،که کدترج س رمایهداری را از هم میگسیخت و به ض یت با

1 See Rouffignac, 1171.
در باک «ندوها» ،نن.
Esteva, 1171.
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تل اشه ای کدونی آن برای انقی اد ادام ه میده  ،میتوانیم آن تلاشها یا ااتمالات
نوظهور آزادی را درک کدیم .یکی از توص یفات اولیه از این س وبژکتیویتهی ج ی
(که در واقع بهملابه تدوعی از سوبژکتیویتهها دی ه میشود) «قبیلهی موشکورها»ی1
ج ی ی بودا اجتماع س س تی از کارگران ش

ی اً متحرک ،اخراجی و پارهوقت،

دانش جویان پاره وقت ،ش رکتکدد گان در اقتص اد زیرزمیدی ،خالقان اوزههای
خودمختار موقت و همواره متغیر ایات اجتماعی که چد پارگی و بحران را بر سازمان
کارگران تودهای «کارخانهی اجتماعی» تحمیل میکردن  2.توص ی

دیگر« ،کارگر

اجتماعیش ه» است که بر این تمرکز میکد که چگونه بحران کارخانهی اجتماعی
دقیقاً ناش ی از س وژه ای است که فعالیت مستقل آن در تمام لح ات زن گی ،ساختار
کدترج س رمایهداری را به چالب میکش  3.این ن ریهپردازان معتق ن که تص ااب
(یعدی کدترج) جمعی فزاید هی «ارتب ا » را درون تعاملات بیداش خص ی یا تبادج
اطلاعات ،که با «کامپیوتر و جامعهی اطلاعاتی» همراه میداند  ،شداسایی کردهان  .این
تحلیل به شرح تیل است :دورهی تولی انبوه با تقسیم رادیکاج میان و درون کار تهدی
 1کدایه از ع م تمرکز نبردها و پراکد ه بودن سوژههای مبارز .م
& 2 Bologna, 1111. In English as “The Tribe of Moles” in (Red Notes
the CSE, 1111).
اصطلاح «اوزهی خودمختار موقت» نه از بولونیا بلکه از بی ( )1111گرفته ش ه است.
 3اص طلاح «کارگر اجتماعیش ه» ( )operaio socialeتوس رومانو آلکواتی در آلکواتی ،نگری
و س ورمانو (ا ود  )1111اب اع ش ه بود و از اواخر دههی  1119توس

آنتونیو نگری اقتباس ش ه و

گسترش یافته است .در باک این تطور ،نن
Wright, 1177; Negri, 1111; and his “Archeologia e proggetto. L’operaio
massa e l’operaio sociale” in Negri, 1172.
آخری به زبان انگلیس ی نیز تحت عدوان «باستان شداسی و پروژه :کارگر تودهای و کارگر اجتماعی»
در نگری ( )1177موجود است.
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و ی ی (در داخل و خارج از کارخانه) مشخص میش که مشارکت روزانه در هر نوع
ن ام جمعی ارتبا تعاملی را به اقلیت کوچکی از کارگران ماهر (برای ملاج ،مهد سان
و دانش مد ان) مح ود میکردا این امر به معدای اس تمرار همان تقس یماتی بود که
مارکس و کروپتکین هر دو محکوم میکردن  .با این ااج ،پویاییهای نبرد طبقاتی به
ش کل روزافزونی تغییر در ترکیب مکانی و زمانی کار را مجبور س اختهان  ،که آن
تقس یم را تض عی

میکد  .از ین سو ،اتوماسیون به طور چشمگیری نقب کار ی ی

س اده را کاهب میده ا به ش کل روزافزونی در بخب «خ مات» علاوه بر تولی .
همزم ان ،نی ازهای هماهدگی جهانی و نوآوری مس تمر نهتدها نقب کار تهدی بلکه
س رش ت جمعی آن را گسترش داده ،و شغل های هر چه بیشتری را آفری ه است که
مس تلزم دس تکاری جریانهای اطلاعات ،تص میمگیری هوشمد انه و آگاهانه درون
تولی  ،ابتکار عمل مس تقل ،خلاقیت و هماهدگی ش بکههای پیچی هی تعاون اجتماعی
هستد 1.
نکتهی اس اس ی این اس ت که آن تحولات در س ط اجتماعی ،تجس م انطباق
فرمانروایی س رمایهداری با ظهور س وژهی جمعی بیب از پیب مس تقلی هس تد که
خودس ازم اندهی آن به بازی و کار تاتاً فکری ،بهکرات از توانایی س رمایه برای
مح ودیت و کدترج آن پیش ی می جوی  .الگوی کش

ش ه در مورد صدعت پوشاک

در مدطق هی ونتو در ایتالیا ،تص ویر م رن چش مگیری را از آن ارکت در جهت
روس تاهایی که کروپتکین در قرن نوزدهم تص ور میکرد اراله میده  .آنچه این
مارکس یس تها نش ان دادهان این است که چهگونه آفریدب fabbrica diffusa

1 See: Coriat, 1119; and Lazzarato, 1119.
این گرایب به غلبه بر تقسیم میان کار ی ی و تهدی ،آشکارا همان چیزی است که کروپتکین را ش ی ا
علاقهمد میساخت ،که خواهان تقویت هر چدین توسعهای میش .
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توس خود کارگران به شکلی بسیار ق رتمد و بسیار مستقل آغاز ش و انجام گرفتا
به طوری که س رمایه را مجبور به انطباق با خود کرد .آنچه مطالعهی تطور موازی در
ص دعت پوش اک پاریس آش کار ساخته است ،سط ج ی ی از خودم یریتی تعاونی
توس کارگران ش ی اً مستقل است1.
در سطحی بسیار گستردهتر ،بهراستی تا ا ودی در سط جهانی ،همچدین میتوانیم
ببیدیم ک ه چهگونه مردم به ش کل روزافزونی ش بکههای ارتباطی کامپیوتری برای
استفادهی خودشان تصااب میکدد  .شبکههای معاصر (برای ملاج ،ایدترنت و بیتنت)
که در اصل برای تسهیل توسعهی فداوری در خ مت سرمایه ( )ARPANETساخته
ش ه و به کار افتاده بودن  ،نهتدها وس یعا توس

جماعتهایی که از آنها اس تفاده

میکدد برس اخته ش هان –و مُ هر مادی آن خودمختاری را در س ازمان فدی سیاج و
غیرمتمرکز خود افظ میکدد  -بلک ه زمید های را از تض اد م اوم میان تلاشهای
س رمایهداری برای تصااب مج د آن ،و وفاداری سرسختانهی اکلر کاربران به آزادی
اس تفاده و «ارکت» در س راسر فضای «سایبری» که آفری هان و پیوسته بازآفریدی
میکدد  ،تش کیل میده  .محس وسترین گواه این اس تقلاج ،و س رش ت طبقاتی
رویاروییای که در کار است ،تضاد میان دولت و «هکرها» است که مکرراً موانع را
در برابر ارکت آزاد -که توس سرمایه در تلاش آن برای مهار و کدترج این شبکهها

به عدوان کارخانهی غیرمتمرکز یا پراکد ه ترجمه میشود .نن1 Fabbrica diffusa.
Quaderni di Territorio , 1117; and Mattera, 1179.
این تحلیل تا ا ی مبتدی بر مطالعهی فعالیت مس تقل طبقهی کارگر در ص دایع پوش اک ایتالیایی و
فرانسوی است ( ،Negriلازاراتو و سانتیلی.)1119 ،
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ایجاد ش

هان  -درهم میش کدد  1.آنها عم تا در ایالات متح ه به دلیل موج اخیر

اق امات ناموجه دولت با ه ف اختلاج و سرکوک فعالیتهای آنها سر بر آوردن 2.
آنچه کمتر مش هود اما مهمتر است ،شرکتکدد گان بیشمار شبکهها هستد که
با عملکرد خود از نقا ورود ش خص ی یا نهادی (علمی ،ش رکتی یا دولتی) ،از
تکدولوژی نه تدها برای کار «رس می» بلکه همچدین برای تعقیب علالق خودش ان (و
دوس تانشان) استفاده میکدد  .آنچه در چد ساج گذشته قابلتوجه بوده است ،تشکیل
ش بکهی گس تردهای از ش بکهها اس ت که تقریباً به طور کامل هم به واژگونی ن م
کدونی و هم به گس ترش اجتماعات خودمختار افراد همفکری اختصای مییابد که به
ش یوهی غیرس لس لهمراتبی و ریزوماتین ،و صرفاً با اشتراک امیاج خود به هم متصل
ش هان  .ملاجها عبارتد از نه تدها شبکههای مستقل ماند  EcoNet ،PeaceNetیا
ض -شبکهی اروپا ،3بلکه همچدین شبکههای رادیکاج درون شبکههای رسمی همچون
( Pen-Lش بکهی اقتص اددان مترقی )7و ( Activ-Lفهرس ت پستی اکتیویست)1
درون  Listservدر .BITNET
1 See Levy, 1177.
2 See Sterling, 1112.
س ایر م اخلات دولتی از طریق اق امات قض ایی و پلیس ی در دفاع از «اقوق مالکیت معدوی» (یعدی
کدترج بازتولی نرمافزار) علیه «دزدی دریایی» فراگیر و اشتراکگذاری برنامهها رخ داده است .سرشت
کمونیستی بازتوزیع آزادانهی نوآوریها آشکار است و در ازدیاد «اشتراکافزارها» و «رایگانافزارها»
که به طور گس تردهای برای دانلود از ش بکههای کامپیوتری در دس ترس هستد  ،شکل قانونی به خود
گرفته است.
3 European Counter-Network
7 Progressive Economist Network
1 Activist Mailing List
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آنچه در اینجا بای مورد تأکی قرار گیرد ،این اس ت که این ش بکهها صرفاً نه
توس

«خورههای کامپیوتر» -بچههای طبقهی متوس

درونگرا که دوست دارن با

کامپیوترها بازی کدد  ، -بلکه بهدس ت تع اد بهمراتب بیشتری از شرکتکدد گان در
این جماعتها تشکیل میشود که در مجموعهی متدوعی از مؤسسات کار میکدد  .در
االی که برخی از شبکهها همچون شبکهی اقتصاددان مترقی ممکن است عم ت ًا توس
دانشگاهیان شکل بگیرن  ،سایرین همچون  PeaceNetیا ض -شبکهی اروپا شامل
افرادی در تم ام انواع فع الیتها و نبردها هس تد  .آنچه در مورد ازدیاد «کامپیوتر
ش خص ی» در ایالات متح ه (که گستردهتر از هر جای دیگر است) قابلتوجه بوده ،
نحوهی تطور س ریع آن به دروازهای از بسیج و ارتباطات است که افراد و جدببهای
در غیر این ص ورت مدزوی را به هم پیون میدهد  .در تقابل ش ی با نخس تین نسل
بازیهای کامپیوتری به س بن آرکی  ،1که (ماند تلویزیون) در تفس یر بس یاری از
افراد ،به فروپاش ی هس تی اجتماعی به یاختهای ص رفاً مدفعل و چس بی ه به صفحهی
نمایب کمن میکدد  ،مودم و گس ترش ش بکه های ارتباطی ،رگ و پی رش تعاون
اجتماعی جمعی را در مقیاس کلان به شیوههای چشمگیری فراهم میآورن .

پیامدها
عدص ر مش ترک در این دو رویکرد به مس ئلهی فراروی از سرمایهداری عبارتست از
جس تجو برای آید ه در زمان ااج ،ش داس ایی فعالیتهای از پیب موجود که تجس م
اش کاج ج ی و ب یلی از تعاون اجتماعی و ش یوهی زن گی هس تد  .به ن ر من ،این
جستجو و نتایج آن همان چیزی است که پژوهب و نوشتههای کروپتکین را در زمانی
که زن ه بود چدین جذاک و هیجان انگیز میساخت ،و هدوز به آنها طراوت الهامبخشی
میبخش  .فق نه اینکه او فرد عمیقاً خوشبیدی بود که امی های روشن (اما محتوم به
 1ماشینهای بازی کامپیوتری ق یمی .م
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ش کست) داشتا بلکه میدانست که چهگونه سرآغاز مسیرهای بهتر را به آید ه ببید
و به دیگران نش ان ده  .این همان س رش تی اس ت که کار معاصر مارکسیستهای
«اتونومیس ت» را چدین جالبتوجه ساخته است .آنها مارکسیسم جوانتر و قویتری
را جایگزین راس تکیشی خسته و شکستخورده کردن  ،که در نبردهای مردم واقعی
از نو به وجود آم ه و ب ینترتیب قادر بوده اس ت تا لااقل برخی عداص ر امیاج و
پروژههای خود-ارزشزایی آنها را صورتبد ی کد .
در هر دو مورد ،پی ام هایی وجود دارد که میتوان از روشهای مورد اس تفاده
اس تخراج کرد .در میانهی بحرانی که بخب اع م دنیا -از جمله روس یه و ملل دیگر
ش وروی سابق -امروزه درگیر آن است ،بای راههایی را رو به جلو در فعالیت مستقل
خود مردم جستجو کرد .فق در آنجا میتوان «راهالها» را یافت ،و فق در آنجا
میتوان ق رت اجرای چدین راهالهایی را پرورش داد .در س اج  ،1111کروپتکین
خطرات را در بحران دی  :هم خطرات ارتجاع و هم خطراتی که در جامهی مب ج انقلاک
پوش ان ه ش هان  ،چه پارلمانی چه بلشویکی .در ساج  1112ما دوباره بای خطرات را
ش داس ایی کدیم و نام ببریم :چه در کدگرهی نماید گان خلق 1چه در دفاتر ص د وق
بینالمللی پوج .کروپتکین در س اج  1111همچدین میدانس ت که کجا بای به دنباج
ق رت برای مخالفت با آن خطرات و ایجاد فض ا برای مردم روس یه برای آفریدب
راهالهایش ان بگردد :در فعالیت مس تقل کارگران و دهقانان .در ساج  ،1112مج داً
بای به اطراف خود نگاه کدیم تا ببیدیم که چدین ق رتی ممکن است کجا نهفته باش  ،و
برای بسیج آن تلاش کدیم ،هم در داخل روسیه و هم در خارج از آن ،زیرا این کشور
دیگر به ان ازهی آن زمان مدزوی نیس ت ،و نجربهی دو دههی اخیر یاد داده است که
برای تمام مردمان در همهجا ،مدبع مهم پش تیبانی از خود-ارزشزایی در بس یج افراد

1 Congress of People’s Deputies
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دیگری قرار دارد که اغلب بسیار دوردستان  1.همانطور که میدانیم ،در ساج 1111
ق رت کارگران برای مقاومت هم در برابر ارتجاع و هم در برابر تمرکز ،ناکافی از
آک درآم  ،زیرا سخنگویان تمرکزگرایی ،نیات خود را در پس لفاظیهای درخشان
انقلابی پدهان کردن  .امروزه در ساج  ،1112چدین لفاظی دیگر امکانپذیر نیست ،و به
جای آن فق زبان بیگانه و یکدواخت مقامات ملی و فراملی دولتی وجود دارد.
کاری که کروپتکین در آن زمان انجام داد ،و کاری که امروزه انجامب هدوز بر
ما واجب است ،جستجو و درک امیاج و فعالیت مستقل مردم بود ،و بع صورتبد ی
آنها به طرقی که هم به گردش آنها و هم به توانمد سازی آنها کمن میکد  .تدها
راه افتخار به کار کروپتکین به شکلی معدادار ،ادامه و گسترش آن درون بستر کدونی
اس ت .اکدون در میانهی بحران ،بگذاری ماند او مدابع نوآوری و ق رت مردمی را در
این شداسایی و مبارزه با تمام موانع بر سر راه رش آنها ،جستجو و امایت کدیم.
به عدوان غریبهای در این س رزمین عجیب ،تمایل دارم از ش رکتکدد گان روس
در این کدفرانس بپرسم که چه چیزی از کروپتکین یاد گرفتد که در مقابله با بحران
کدونی برای آنها ملمر ثمر اس ت؟ میخواهم از آنها یاد بگیرم که کجا هدوز آن
روایهی یاری متقابل در میان خرابههای اتحاد جماهیر شوروی پویایی دارد؟ میخواهم
بش دوم که امکانات آن چیستد  ،و ک ام خطرات محلی رش آن را ته ی میکدد ؟ به
نوبهی خود مطمئن هس تم که برخی از ما چیزی در مورد پویایی این چیزها در طرف
دیگر دنی ا میدانیم .بد ابراین بگذاری با هم توافق کدیم .بگذاری داس تان نبردها و
جدببها و امکانها را بگوییم ،آن نوع داس تانهایی که پتر کروپتکین عادت داشت
تعری

کد  ،و ببیدیم چه کاری میتوانیم با هم انجام دهیم.

 1ملاجها کرور کرور هس تد  ،اما واض

ترین آنها عبارتد از :ویتدام ،آفریقای جدوبی ،نیکاراگوله و

فلسطین .در هر مورد تدها از طریق بسیج امایت بینالمللی بوده است که فضا و مدابع کافی میتوانست
برای زن ه نگاه داشتن نبردها برای استقلاج به دست آی .
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