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 چکیده
اشی نکه هر دو - یغرب یدارهیسرما یو بحران جار یستیالیسوس یهادولت یفروپاش 

ها از ارکسیستها و ممستلزم بازنگری آنارشیست -هس تد  ریفراگ یمردم مخالفت از

شامل   یبابازنگری گونه اینی معاصر است. ی فراروی از جامعهتمام صفوف در مسئله

 یتماعتحولات اجها در آن اتیتجرب همچدین و نیشیپ ونیانقلابی بررسی مج د ان یشه

 گذشته باش .

کمونیسم و مارکسیسم وجود دارن  -های آنارکوی فراروی، سدتمسئله یزمیدهدر 

ی ها به پرس  ب بازآفریدی جامعه، اایای توجه و ملاا هآنکه رویکردهای مش  ابه 

ونه گهکه چهای پتر کروپتکین از اینس  ازدا از جمله تحلیلتطبیقی را ض  روری می

، و خواه  رسی ی ظهور داری به مدص  هش رای  مادی س رمایهدرون از  نوینی جامعه

 ید هایفرآ ونوان درتیرا م د هیآ ان هکرد که ادعا 1«اتونومیست»های مارکس یست

 ایجاد یمس  تقل براهای تدوع تلاشیافت:  کارگر یطبقه  2«زاییارزش-خود» یفعل

دو  نیمقاله، ا نی. ایرواب  اجتماع ی از یو اش  کاج ج  ،های ج ی س  ب ن زن گی

ی ساخت به مس ئلهرا ها آن ی پرداختننحوهو  ،ده یم قرار یرا مورد بررس  کردیرو

ست برای کارب با فراخواندر نهایت کد . داری، مقایسه و مقابله میبرای س رمایهب یل 

 رس .می پایاناین رویکردها در بحران کدونی به 

 های مارکسیسمو بحران گزینه زاییارزش-خودکروپتکین، 
 ی آن بودن سلطهزمانی تحت را که  گرید مللو  هیمردمان روس ،یشورو میرژ س قو 

از هم  یمیق  یاجتماع یکه ساختارها در همان ااج. ه استرها کردبحران  یمیانهدر 

همچدین آزادی نویدی  و در عین ااج ی ج ی ی از ته ی هاشون ، مجموعهگسسته می

                                                      

1 Autonomist 

2 Self-valorization 
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از ین .  یج  یهاو فرصت  ی: خطرات ج یعدی همین بحران. است به ظهور رس ی ه

ه ( بآی به نمایب درمی ونیزیلودر ت تا ا یتدها  که) یآشکاروار س و، هجوم دیوانه

های . جرگهدر جریان اس  تناش  ی از انحلاج اقت ار ازک کمونیس  ت خلاء ق رت 

ان خودش کردن خلاء و تمرکز ق رت در دست ، برای پر هامدصبمتقاضیان گوناگون 

ها و اازاک   هس  تد ا انواع التلافها ج یکدد . برخی از این جرگهب ا هم رقابت می

ای از کین ق رت هس  تد . تکهو اکدون به دنباج  ،ان ر خوردهبُبا هم س  یاس  ی ج ی  

 ج دم یبد گروه یبرا ازک کمونیستسابق  یاعض ا هایان ا از تلاشدیگران ق یمی

داری غربی، که در پی ویژه س  رمایهبهنیروهای خارجی،  تا ص  فوف خود( رییتغ ای)

وجود  تر آشکارکمچیزی  تصویر خودشان هستد . از سوی دیگر،شبیه بازسازی جامعه 

 ش   نبا س  س  ت  یس  قو  رژیم کمونیس  ت گیرداقرار می تر مورد بحثکم دارد که

 ه آفریمردم  یبرا یترعیوسهای ااتماج های ق یمی س لطه و کدترج، مسلماًمکانیس م

 مدافع خودشان عمل کدد ، و کدترج طبقاست تا ابتکار عمل را به دست خود بگیرن ، 

 تری بر زن گی خودشان به دست آورن .بیب

ش  چیزی باتر از آنتر و هم گشودهثباتیبهم امروز،  تیوضعرس  که یبه ن ر م

 ،راس  ر جهاندر س   ونیانقلاب یبرا تاکدون بوده اس  ت. 1111که در هر زمان از س  اج 

ا گونه و تهچسابق  یشورو ریاتحاد جماهان مردمکه اینهای بزرگ عبارتد  از پرسب

 خشیبنیتعخود یبرا شتریب یآزاد کس ب به مد ور تیوض عاین ز اتواند  یم چه ا 

 ؟برداری کدد شان بهرهخود یزن گ

ردد. گمبرم میگذشته  یانقلاب یو تجربه ان یش همج د  ی، بررس ایهزمان نیدر چد

ود یشه بای  در یگانگی خلح ات بحرانی هرگز یکس ان نیستد ، و همگونه ایناگرچه 

ا ب ااجزمان ی سهیاز نگاه به گذشته و مقا اس ت که یهیااج، ب  نیبا ا درک ش ون ا

ی بحران را آموخ ت. بد ابرین، امروزه در روس  یه در میانه ییه ادرس توانمیآن، 

ه برای تمام کسانی کبه راستی –ها ، برای آنارش یست عی و س یاس یاجتماانتهای بی



 ی هومن کاسبیکلیور / ترجمههری  4 

ه رس  کتر از همیشه به ن ر میمداسب -هستد ی ق یمی از ن م اجتماعخواهان فراروی 

ترین ترین و خلاقعمیقوی  ، مس  لماًبازبیدی ش  ود ی پتر کروپتکینایات و ان یش  ه

. به راستی، درست چدین اس  تهای انقلابی روس  یه، متفکر از میان تمام آنارش یس ت

به  1111تا  1191از ساج  هیروس هایانقلاک دوران دربود که  یاسیس یش داس باس تان

 یراب ایهلیبه عدوان وس   سیاز انقلاک فرانس  ه و کمون پار تا اجازه دادکروپتکین 

که  یو خطرات ااتمالات کد  تا راجع بهاستفاده  هیخود و مردم روس  یکمن به رفقا

 1171ان  بید یشد . امروزه ما نه فق  در مس یرهای گوناگون تغییر سیاسی کمین کرده

ی انقلاک روس  یه و چد ین انقلاک عدوان نقا  مرجع تاریخی بلکه تجربهبهرا  1711و 

 یگر را نیز در قرن بیستم داریم.د

و  یانقلاب رییدر مورد تغ کروپتکیناز تفکر را خاص  یجدب ه نی ادام ه، من  در

. یدار هیسرماپسا یظهور جامعه پرسباو به  کردیکدم: رویم پررنگ یاجتماع تطور

همچدین است، بلکه  یمیع  تیاهم االزامروز تدها نه او کردیروادعا خواهم کرد که 

های انقلابی در غرک مورد شمار ان کی از مارکسیستاست که  چیزیهمانبه  نزدین

 یسانک یبرا  یها باکار آن به ن ر منان . با توجه به این مش ابهت، اس تفاده قرار داده

 از بای  خودش  انطور که ان  مهم باش   ، درس  ت همانالهام گرفتهکروپتکین که از 

 .بگیرن ام اله کروپتکینهای تلاش

 داریکروپتکین و فراروی از سرمایه
فراتر رفتن از ن م  ای ،«فراروی» یکل یانگاره یزمیده در فراوانیمس  ال ل مختل  

از  ش   تبهکروپتکین در مقام ین انقلابی پیکارجو، وجود دارد.  ،کدونی یاجتم اع

 تریمسالل انتزاعهم و  یاسیس نبرد یمسالل عمل هم امس الل آگاه بود این از یاریبس 

 تاسیفعالانه در سمشارکت به  شروعوی که  یانسان. از زمان یاجتماع تطور س رشت

های ها و اس  تراتژیپذیرش یا رد انواع تاکتینو  یابیارز درگیرکرد،  یس  تیآنارش  
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، تزار( به جان سوءقص )ماند   یس تیترور اعماج اس تیس  س یاس ی بود: برای ملاج،

 اتمجل رد نوشتن) یانقلاب پروپاگان ای(، انهمسلح)سرقت  تیس لب مالک یهانیتاکت

 یریگ(، موضعیعلم یطولان یهارساله یهیته ،پیکارجو یهاانتشار روزنامه ،ییبورژوا

 دیگر یاسیس یهاگروه یهاتیفعال ای س میکالیس د گرایی ص دفی و هیدر برابر اتحاد

( و یکیشوبل نترالیسماس، هاسوویت گیریشکل، نیدمکرات اجیس وس س می)پارلمانتار

 .هیروس یهااوج و انقلاک یجدگ جهان جهانی همچون یخیتار عینقب در وقاایفای 

ی ایهپهایی بر گذاری چدین قض  اوتبدیاندر پی همزمان  کروپتکینبا این ااج 

مد ور به ی انس  انی و س  رش  ت تاریخی تطور آن بود. تر از ماهیت جامعهدرک کلی

 دنباج« یاری متقابل»ی چدین درک کلی بود ک ه او تحقیق ات خود را در باک ارال ه

 ااهمیتیب کرد، مقالات گوناگونی در باک آن موض وع به انتشار رسان  و عاقبت کتاک

 از یعلم یانتقاد صرفاً آن اثر. به چاپ رسی ش ه گردآوری هایدادهاز  انبوهی یااو

که با اثبات این قص   داشتهمچدین نبود، بلکه  1یکس لاه یهن رانتدگ س میدیدارو

ی انس  انی علاوه بر انواع جوامع ایوانی دیگر وجود دارد که گرایش  ی تاتی در جامعه

ه جای ب ،دیگر کمن کدد ی خود همکاری کدد  و به ینافراد با اعضای دیگر گونه

-برای سیاست آنارکو د ، بدیانی رامش غوج رقابت باش که در جدگ همه علیه همهاین

 کروپتکین فراهم کد .کمونیستی 

 در خلاج تاریخ پی گرفت.را  «متقابل یاریقانون » م اهر ،خود ق اتیتحق دراو 

نیروهای متض  اد رقابت و تض  اد  مغلوکاوقات و گاهی پیروزمد  اوقاتیگاهآن را 

 در جهتمکرر  یهاتلاشرا برای  آن گرایب همواره ااض  ر بود و بدیانیاما  یافتا

( یدارهیسرما ،ی)دولت، مذهب نهادبخشی تعاونی از اشکاج گوناگون سلطه خودرهایی

 کرد.فراهم می

                                                      

1 Huxley 
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ر و در ااج مستمی جدبهتحلیل  یپایه گذاری س یاست خود بربا بدیان نیتکپورک

ی ی انس  انی، خودش را از تمام رویکردهای اتوپیایی به آفریدب جامعهجامعه تکامل

د که خو انیدیشیپ های برخی ازبا تلاشسو، او به وضوح  نیاز  س اخت. متمایزنوین 

 «یدژاکوب اتوپیاهای» با گر،ید یاز سونامی  هم ج بود. می« م رن یهاستیالیس وس»

 خود با کس  انی که در مورد اختلافات او 1.خص  ومت داش  ت یانقلاب تمرکزگرایان

، نوشت 1771در س اج  ص ری  بود. ، کاملاًکردن ترس یم می د هیآ ی را براییهاطرح

ها از آن اتوپیایی با روشی کهتمامی به کد ،ت دنباج میسیمتفکر آنارش  ی کهروش »

طور که در گذشته بوده و ی انسانی را همان... او جامعهاس تکدد ، متفاوت پیروی می

آن را در گذشته و ااج و نیز های گرایبتلاش دارد ...  کد ، مطالعه میاکدون هس ت

آن را کش  کد ا و در آرمان خود تدها اشاره رو به رش  نیازهای اقتص ادی و فکری 

تسخیر از  3وودکاک توصی  ،ترتیبب ین 2.«رودیم کد  که تطور به ک ام جهتمی

وت قضا نارسا  یبا ،ایاتوپ نی، و نه «شدهادیپ» نی( به عدوان 1712) کروپتکیننان 

زمان  رد انضمامیدر مورد آن تحولات را  قیتحق جینتا ،کتاک آندر  کروپتکین شود.

. او فق  بخشی ن میقوام  یدارهیسرماپسا یاز جامعه را یده  که عداص ریااج اراله م

                                                      

ن ها، نن. پیش  گفتار او بر کروپتکیکروپتکین در مورد اتوپیایی یهم لانه از ن رات یمل ال یبرا 1

 ی، نن.روس یهاستیآنارش ریو سا کروپتکینر (. در باک تأثیر فوریه ب1191)

 Avrich 1111, p.31; Woodcock and Avakumovic 11, p. 311; and Cahm 

1171, pp. 1, 7, 11. 

( و 1771(، مدتشر ش ه در کروپتکین )1772، نن. کروپتکین )«اتوپیاهای ژاکوبن»ی او به برای امله

 (.1191، 1712بع ا گدجان ه ش ه در کروپتکین )

. 17، ص. 1317ی هومن کاس  بی، نش  ر افکار، ، ترجمهآنارش  یس  م: فلس  فه و آرمانتر کروپتکین، پ 2

( تکرار 1119ساج بع  در کروپتکین ) 23ت لاج را با تقریبا همین کلمات در ا ود کروپتکین همین اس

 کرد.

3 Woodcock 
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 ش روع به ظهور توان مینه نوع متفاوتی از جامعه گوهچ»کش ی  که این نمی ی ازطرا

 1!ش ااج ظاهر میزمان گونه آید ه از پیب در هداد که چ. او نشان می«کد 

 ترکبا ، انض  مامیرفتار  یتوس  عهدر ااج  یالگوها ای هابیگراتمرکز بر  نیا

ز هر ا او را کردیرو چه از پیب در راه است،ی علمی آنکانتی به نفع مطالعه« بایست»

 3هینه فور 2.ساختمی متمایزمتأخر ی هاستیدیلد-ستیو مارکس هیاول هایاتوپیاییدو 

 گونه سازمان یاب کردن  جامعه بایستی آنای که ااساس میدر شرح شیوه 7،نلو نه او

نبودن   میلنیز بیاو  نیو متح ان بلشو نیلدتردی  ن اش تد .  -ها تا فالانژهاتعاونیاز -

 1سمیلوری)تسازمان یاب   بای  طریقکدد  که کار به چه مشخص  بس یاربا جزلیات که 

                                                      

 است. فت  نانی او بر این عبارت متعلق به وودکاک در مق مه 1

 تا ا ی به محرک ،یانقلاب اس  تیس   یبه س  و کروپتکینارکت  نخس  تینکه این با وجوداتی  2

ز او تمرک تماعی کمونیستی اولیه )در سیبری و در ژورای سولیسی( بود،او درمورد رفتار اجمش اه ات 

ای ای لاج، از کار س  یاس  ی او در طوج دوره« بای های»و « هابایس  ت» یبه جا بالفعلهای گرایببر 

آیا »فسکی به نام ومحفل چایک یبرا 1713ی او در ساج چد س اله به وجود آم . برای ملاج، جستار اولیه

ر است و فاق  تمرکز ب« بای ها»لبریز از « ی آتی کدیم؟بای  خودمان را مشغوج بررسی آرمانی از جامعه

، 1713شود. نن، کروپتکین، ی آثار مؤخر او تب یل میآید ه در ااج اس ت که بع ا به وجه مش خصه

 .111-71صص. 

Fourier 3 

Owen 7 

Taylorism 1 
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ایین از بالا به پ)از گونه بایستی صورت پذیرد هچ یاجتماع یریگمیتصم و ،(رقابتو 

 1(.یمرکز یزیرو برنامه یازب تیریم  قیطر

ون های ر یپایه خود بر اس  تیس   گذاریبدیان یابرلازم را  قاتیتحق نیتککروپ

تعمیق کرد. پس از آزادی از  1719و  1779های در اواخر دهه ،ااجزمان  انض  مامی

 تر وقت خود رابیب تا با سکدی گزی ن در لد ن قادر بود 2،زن ان فرانسوی در کلروو

 در هیروس نقلاککه به ا هاییساج – د هیکار چد  س اج آ پژوهب اختص اص ده . به

 ییمتقابل، تمرکززدا یاری باکمقالات در  یرا برا یمطالب - مدتهی ش   ن  1191س  اج 

فراهم کرد، که گردآوری ش ن  تا جزآن و  یکشاورز یکار، توسعه میتقس ،یص دعت

اج ها بر اساس گذشته و اسه کتابی را تشکیل دهد  که او تصویری از آید ه را در آن

 یاری( و 1711) هاها و کارگاه، کارخانهمزارع(، 1191، 1712) نان تس  خیر :اراله داد

 (.1192) متقابل

کار لی را بر او آش، هم اصلی کجامعه یواقع عملکرددر مورد  کروپتکین قاتیتحق

تحت ه ایت همان اص  ل قرار گرفتا اص  لی که او به ش  کلی  س  اخت و هم بع اً

های خود راجع به یاری متقابل به آن پرداخت. او ادعا مد تر از همیش  ه در نوش  تهن ام

ال و فصل تضادها  قیاز طر ای(کرد که پیشروی تطور انسانی )از جمله انقلاک دوره

ظ ده . معدای این گفته به لحارخ می« قانون یاری متقابل»و « قابلقانون نبرد مت»میان 

توان  در هر نقطه در تاریخ، یا درون بستر اجتماعی تجربی این بود که فرد همیش ه می

نبردهای خودش، م اهر مختلفی را از این نیروها بیاب . از ین سو، نهادها و رفتارهای 

 ،یدعتو ص   ارض  ی تیرقابت، تمرکز مالک، ن رانهفردگرایی تدگ نبرد متقابل همچون
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نهادها و رفتارهای  گر،ید سوی. از وجود داشتد دولت و جدگ  ،یدارهیاس تلمار سرما

 ،کمونی یهاجش  ن ،ییروس  تا یهاانجمن  ،یدر تول تعاون ن یر ،بودن  یاری متقابل

. با این یو اجتماع یاسیس یها، انجمنهااعتصاک ،گرایی ص دفی و سد یکالیسمهیاتحاد

چد ان در تعادج با هم نبودن  که مس  یر تاریخ « قوانین»ااج، از ن ر کروپتکین، این 

اه  شتوان در طوج تاریخ کرد که مینامعین بگذارن . بالعکس، فکر میکل بهبش ر را 

دهم، قرن نوز کرد که در بسترکه قانون یاری متقابل دست بالا را دارد. او ادعا می بود

ه دلیل ب تدها بقای روس تای دهقانی بلکه همچدین رش  سریع پیشرفت صدعتی عم تاً نه

ه داری همیشهای سرمایهکه ای لولوگچدان ،مقیاس و کارایی رو به رش  تعاون بود، نه

 عاملتمتقابل و  یاری ]...[ برای پیشرفت صدعتی». او نوش ت، «رقابت»، ان ادعا کرده

متقابل  یاریو اگر توسعه و گسترش  1.«ان بوده نبرداز  مفی تر بس یار ین مس لماًنزد

 بر تاسیهر دو اخلاق و س گذاریبدیانانسان قرار داشته باش ، پس  ش رفتیدر قلب پ

 توسعه و نیامله به موانع ا، ستیکار آنارش   .اس ت یمدطق بس یار ،درک نیا یپایه

 2.بود رش  آن یدهکمن به سازمان

ض تجسمات متداق یبه دنباج کش   و ج اسازت خود قایدر تحق پس کروپتکین

 کار نیاوقات ا یبود. گاه شتریهرچه ب وضوح مد وربه ،این دو گرایب تا جای ممکن

 در هانیا های روس  تایی دهقانی.نوزایی کمون ایمورد بقا  هماند ا نس  بتا آس  ان بود

هادها ش ه بودن ، و ن زادهدوباره  ایکردن  یم یزن گ ینسب یو فرهدگ ییایجغراف یانزوا
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جویزات تبود که او  نیکرد ا رییچه تغ . آننش  یهرگز ناپ  کروپتکین «بایس ت»در س ط  اخلاق،  2

ستی ترتیب ن اهای آنارشیچه که از پیب در جریان بود نهاد. ب ینی تحلیل مفصلی از آنخود را بر پایه

دلواپس نبودن  بلکه قص  داشتد  نیروهای تغییر  یاعتراضات اخلاق صرفا یدارهیسرما او برای فراروی از

 بد ی کدد .ان رکار هستد  مفصلرا که از پیب دست
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ن  و ها( مطالعه شو)توس  پوپولیست تد  مس تقیماًتوانس یها مآن کمونی یو رفتارها

ها و نهرهای گونه دهقانان در ساخت جادههکه چبودن . نشان دادن این راس تی ش  هبه

دای ب ،یلات لبدو محصو ریش   ی، تولمحص وج ها، برداش تمراقبت از جدگلآبیاری، 

 یهمکار کار و زن گی با هم از گرید یهاهدیزم یاریبس  و جهیزیه ت ارک  ها،خانه

 1.، دشوار نیستکردن می

داری، ظهور سرمایه باتر هر چه بیب ،کردمیکه او مطالعه  یاجتماع یهاار یپ  اما

مالکیت خص  وص  ی و بازار جهانی تغییرش  کل یافته بودن ، تحلیل او بای  دش  وارتر و 

جهانی  دهیتا سازمان بود. بای  در هر س ط ، از کارگاه محلی و ص دعتتر میظری 

که  ،کردجو و شداسایی میهای نیروهای تعاون و یاری متقابل را جستاقتص اد، نشانه

تقس  یم همه علیه همه کار  در جهتداری های س  رمایهمتباین با گرایب یب ا اه اف

. او مان تأثیرگذار باقی می، بود که او قادر به انجام چدین کاریاینویژه بهکردن  . می

س  طوح  جا در تمامبرای ادراک و اثبات اض  ور تعاون اجتماعی در همهتوانس  ت می

 ینس  ب مزیتاقتص  اددانان بر  وقی بش  کاف . از هم را رقابت تیو واقع یلفاظ، جامعه

یچی گی قابل پویا را در جهت افزایب پتگرایب م کروپتکینکردن ، می  یتأک ییایستا

دین با در ارتبا  نزکه  ایتوسعها ادد و وابستگی متقابل )تعاون( در میان صدایع نشان

 ها که اقتصاددانان )و بع االیدر است.  هدانب و تجربناپذیر المللی توق گردش بین

 کردن ،تجلیل می  یتخص  ص در تول یورو بهره ییکارآ ازش  داس  ان کار( جامعه

به  یهار تلاشبمبتدی بلکه  ،بر رقابت مبتدی نه یوربهره همیننشان داد که  نیکروپتک

 ان .ی کارگرانی است که فق  به شکل صوری از همه ج ا ش ههم پیوسته

 تغفلو  یصدعت س ازیش هری میانکه او توجه خود را به رابطه  یوقت برای ملاج

بر دومی س  وگواری و امله  اولیبه  ص رفاکرد،  معطوف یکش اورز  یتول از ینس ب

و راس  تی ابهیا تص  اویر روس  تایی نوس  تالژیکی را از گذش  ته یادآور نش   .  ،نکرد
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 به لحاظد ه کدفلج خص  صِتجو و ک اوش کرد که این ه ایی را جس  تموقعی ت

هماند  باغبانی تجاری در اطراف  گش  تا، از پیب مغلوک مییو اجتماع اکولوژین

او ادعا کرد آمیختد . درمی با خاک دوباره به نفع همگان ش  هر یاهزبالهکه ، سیپار

وابس  تگی متقابل تعاونی در جهت هر گرایب مخال  ، م ایی زن ههانمونه نیکه چد

 دادن .و ا اقل ین راه رو به جلو را در این اوزه تشکیل می ،بودن 

های متع دی را از گرایب به وا ت مج د ص  دعت و نمونه یو ،همین ترتیب به

یا جابجایی صدعت در  پای اریی ارکت اولی به سمت دومی، کش اورزی به واس طه

 بزرگرش  صدعت او . دقرار داتحلیل  مورد و یافتهای روستایی، ها و شهرکدهک ه

 اغلب آن یتدها ان ازهنهخاطرنشان کرد که بلکه کرد نق  ن صرفاًیا انکار را     مقیاس 

دی  که  توانداری است تا تکدولوژی، بلکه همچدین میتر تابع س ودآوری سرمایهبیب

روستاها  پیوس ته موجب رش   موازی ص دایع کوچن مکمل در اواشی شهرها یا در

مهاجرت به  در جهتها ک ارخ انه گرایب محرز»ترتی ب وقتی از ش  ود. ب  ینمی

این  1کرد.نمی افرا یا صرفا پیشگویی  مد انهتفکر آرزو درگفت، میسخن « روستاها

 ان نپرورو  ،یتجرب یهمعموج بر اساس مشاه  به معدای« علمی»نوع کار کروپتکین، 

 .ده ها معدا و به آن باش ها سازگار است که با داده یلیتحل

 او به روش کار تربیبکروپتکین،  یهاجدبه از تلاش نیمن ب ه ا یفعل یعل اق ه

که کجا اق با او بود و کجا ی این. مطالعههای اودقت مش  اه ات و تعمیماس  ت تا 

ز اان . یعدی ک ام ین کاری که بسیاری انجام داده ، االز اهمیت استاکرداش تباه می

 2. و ک ام به محاق رفتد  یا مدکوک ش ن ،که او شداسایی کرد غلبه یافتد هایی گرایب

به عمل ادراک او  دقت که درمورد ییهانه در قض اوت زهایچ نیکش   ا تیاما اهم

                                                      

 111: ص. 1711کروپتکین،  1

 در ویراست فری م پرس.ها ها و کارگاهمزارع، کارخانههماند  تفسیر کالین وارد بر هر فصل از  2



 ی هومن کاسبیکلیور / ترجمههری  02 

  هدیآ ی براییهافرموج چوناست. کار او نه  نهفته روش او اایایبلکه در  ،آوریممی

 چگونهده  یما نش  ان م خاطر جذاک اس  ت که بهب ین، بلکه کد میارزانی م ا ب ه 

 را برایب یل ااج را کش  کدیم که مسیرهای زمان در موجود  یهاگرایب میتوانیم

جا که این ن ام در کدد . از آنداری اراله میخروج از بحران کدونی و ن  ام س  رمایه

در  شاه شان بودهایی که او ب یلهای پس از نوشتار او توسعه یافته است، برخی س اج

. ان س  ایرین باقی مان ه .کدد نمیو دیگر راهی رو به جلو فراهم  ان ،ن ام جذک ش   ه

 ها است.یافتن آن ،ان . مشکل ماناگزیر ظاهر ش هبهدیگری های ب یل

 ی فرارویبحران مارکسیسم و مسئله
 ستیکه خودشان را مارکس یکس ان ییهاتیفعال ملابهبه س میمهم، مارکس  ییبه معدا

 تکینکروپطور که بوده است. همان یبحرانم در وضعیت ستیقرن ب سراسر، در نامد یم

-سمیو سپس مارکس سیدموکرا-اجیسوس سمیمارکسظهور  نینخست ،دی میبه وض وح 

چه کرد.  لیتب  یدارهیسرما ی سوسیالیسم وهسلط ی لولوژیرا به ا سمیمارکس ،سمیدیلد

 انیدر م چه ،یغرب یق رت در اروپاکسب  یدموکرات برااجیسوس هماوردان انیدر م

 لیاز تحل سمیمارکس ،یشورو ریدر اتحاد جماه س تیدیاس تال-س تیدیلد م ارانق رت

ب کس یبرا یکارگر نبردهایو  یدارهیاستلمار سرما انیمآمیز تض اد تخاص م ین ر

. افتاستحاله ی یستیالیس  وس انباش  تو  یق رت مرکزبه توجیهی ن ری برای  آزادی

ن، س راسر جهاآن در مب ج  یهاجامهدر تمام  «ارت وکس س میمارکس » و روح قلب

 .همین بود

شود، اما اهمیت در باقی جهان تدها دارای اهمیت ن ری تلقی میکه  یاصل یمسئله

توان از بلاواس  طه در اتحاد جماهیر ش  وروی داش  ت، این بود که با چه فراید هایی می

 ال، و راه«گذار» مسئله عبارت بود ازبد ی . ص ورتگذاش ت ترفرا پا داریس رمایه

از  که تمام جوامع بای  شداختیای خطی و غایت. در توسعه«سوسیالیسم» ازعبارت بود 
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( که مسیالیس وسبه نام ) دگرگونی د یفرآ قیاز طرداری بای  آن گذر کدد ، س رمایه

رک غ در هادموکراتاجیشود. سوس نیگزیجا ،خواه  کرد برقراررا  سمیکمون جیت ربه

 . در اتحادبودن نقب دولت  در یاهیااش   اص  لااات قیاز طر یرییتغ به دنباج چدین

ج سرعت از طریق کدتربه  تصمیم داشتد ها ستیدیلد-ستیمارکس  ،یش ورو ریجماه

. البته در هر دو نالل ش  ون  دگرگونیاین به ، ریزی مرکزیدول ت و برن امهخود بر 

نباشت اان کی بیب از « سوسیالیستی»باش  ، انباش ت که مورد، میزان موفقیت هر چه 

پایان تحت کار بیهای دن ه، و انقیاد زن گی اکلر مردم زیر چرخداری بودس  رم ای ه

ن ارت ش  رکت یا دولت ادامه یافت. مردم بای  برای بهبودهایی که قادر به کس  ب 

در اتحاد جماهیر ش  وروی س  وس  یالیس  تی هماند  غرک.  اجدگی ن ها بودن  میآن

 توجیهق  ف ،که در ابت ا فریب خورده بودن  ناگزیر اتی توس  کسانیبهمارکس یس م 

طرد  سم،یمارکس ترین بحرانبدابرین کلیش . ق رت و استلمار تصور می برای یدیگر

 ها بوده است.آنو نه کمکی برای نبردهای  مانعکارگر به عدوان  هاونیلیمآن توس  

ه، س  لط ی لولوژیبه ا س  میمارکس   لیتب  د یفرااین  علیهدر خارج و  ااج نیبا ا

 از کار مارکس برای تأثیرگذاریکه هدوز  وجود داش  تد ی مختلف یانقلاب یهابیگرا

-ستیمارکس و دموکراتی س وسیاج، و هر دو نس خهبردن نبردهای خود بهره میبر 

من  یفعل ه فکه به هایی آن از همه، تر. جالبن کردمیرد  ی اویهن راز را  ستیدیلد

ان  که بر تق م فعالیت مس  تقل و خلاقیت مردم در نبرد بوده یکس  ان ش  ون ،میمربو  

از  ینق  مدسجم ،هایگرایب نیا یفضا وندر 1.ورزی ن داری اصرار میعلیه س رمایه

بلکه  «گذار»رد مفهوم رش    یافته اس  ت که نه تدها « ارت کس س  میم ارکس  »

های که مشابهت ،شودا شامل میر یدارهیس رمافراروی از  پردازی مج د فراید مفهوم

  ی کروپتکین درمورد این موضوع دارد.با ان یشهبسیار 
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ایه نه تدها در برابر سرم ،کارگر یطبقه مستقل تیفعال خودگردانیاص رار بر  نیا

 -و ازک صدفی یهاهیاتحاد مللاً- طبقه «یرس م» یاهس ازماندر برابر همچدین بلکه 

اتونومیست برای توصی  این خ  است لاج کلی و  سمیمارکس نام من را به اس تفاده از 

 خودگردانیی فراروی، تأکی  بر مسئله یزمیدهدر ده . س یاست همراه با آن سوق می

به  ریکه تدها مس ش ه استمدجر این اس ت لاج مارکسیست ارت کس  انکارکارگران به 

به  که یاز طریق ن م سوسیالیستی انتقالی تحت م یریت ازب ،یدارهیسرماپسا یجامعه

ند  ما  ،یج  یجامعه گذرد. بالعکس، فراید  ساختمی ران فرمان می بر دولتنام مردم 

باش   یا از همان آغاز محکوم به ش کست کار خود مردم بای   ای، انقلاک د یفرآخود 

از انقلاک  پس کردیرو نیکه ا یاسیس یهابیگرا نیاز نخست یکی بیترتنیب  است.

« یکارگر یشوراها»بود که  «ییشورا سمیکمون»ظاهر ش ، ون آن در هیروس  1111

توس  که  دانستی می یج  یسازمان اشکاج، هیدر روس  ها راس وویت ای اندر آلم را

 هاسوویتبر  هاکدترج بلشوینها، ستیهماند  آنارش نیزها آنان . س اخته ش  همردم 

مار سلطه و استل تج ی ایات آغازانقلاک و  سرنگونی( را کارگری یهاهی)ماند  اتحاد

 .دانستد می

 یهن ری بازتفس  یرکارگر به  یطبقه خودگردانیبر   یتاک نیها اطوج س  اج در

 و آورده ارمغانرا به  یطبقاتوجهی نبرد -دو س رشتکه  ،ش  ه مدجری س تیمارکس 

رده کارت کس( به کارگران مدتقل  سمیمارکس مشغولیدج) هیرا از س رما توجه کانون

 کهتش  خیص ایناز جمله ، مدتهی ش   ه ادراکات ج ی  بس  یاریبه  رییتغ آن. اس  ت

ام انواع و اقسکه  موقعیتی گرا نشاناست ای از سرمایهخودش مقوله« ی کارگرطبقه»

ش  داخته  تینه تدها به رس  م جه،یدر نت 1.ان افراد برای اجتداک یا فرار از آن تقلا کرده

 یای)از پرولتاراس  ت  همگان یزن گ انقیادبه دنباج  یدارهیش   ه اس  ت که س  رما

 ،نبرد تمام آن مردمان بلکه ،(انیجودار و دانبدهقانان، زنان خانه تا یس  دت یکارخانه
                                                      

 .1117برای ملااج، نن. ترونتی،  1
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های ج ی  را زن گیبرس اخت سبن  یتلاش براهم و  انقیاد نیمقاومت در برابر اهم 

 ،ستاتونومی یهاستیمارکس توس  ریاخ ار یپ  نیا یهعو مطال مشاه ه .گیردمی در بر

ش  ک یبرا خود یهادر تلاش نیتکپروک که است مدجر ش  ه یقاتیتحقهمان نوع به 

ی با س  لطه مغایر اه اف بهکه  ا رون هاییکرددنباج می متقابل یارینوظهور  رون های

ر کا سرشتمتفاوت، اما  یتا ا ود یچارچوک ن ر ان رکار هستد .داری دستسرمایه

 است. یکسان بوده

 لیاز تحل نیتککروپ در اجتداک توانیم را یدر چارچوک ن ره ا تف اوت البت ه

 جوانبز ا یاریدر بس یتوجهابلق یهمپوشان ی یافت. در االی کهس تیمارکس  طبقاتی

ان از کدد گ یتول ییدر ج ا آن یخیتارخاستگاه )به عدوان ملاج،  یدارهیس رما لیتحل

 و درمورد ماهیت یاهین ر نیتککروپ ینخ آریادنهداش  ت،  وجود (هاآن  یتول ابزار

اری متدازع ی« قوانین». تفاوت داشتمارکس ی ن ریه با کاملاًکه  بود یانسان یجامعه

قاتی نبرد طب راجع بهمتق ابل و نبرد متقابل نزد او، همتای ناچیزی در ن ریات مارکس 

 نیا ،س  اختروش  ن  کروپتکینطور که همان .د و تع اون غیرازخودبیگانه داش  ت

 نبردکه  یدر اال ،ن بود یانس  ان ایاتاز جمله  ایاتتات تمام  دراو  یبرا هاگرایب

ش  که فق  با ظهور طبقات در تاریخ به وجود اری تلقی می یمارکس پ برای  یطبقات

 هایلیدر تحلاین دو  توان از آن گذر کرد.طبقه میی بیآم ه اس  ت و فق  با جامعه

ش   ن . هر دوی تر مینزدین ی خود درمورد ازخودبیگانگی و تعاون به همهمربوط 

ه ش    کای ناش  ی میکه از ش  یوه ،کردن می دی ن  و تقبی فلج ش   ن فرد را می هاآن

د . هر انگیختدیگر برمیین کردن  و کارگران را علیهداران کار را تقسیم میس رمایه

وری   گذشته و کدونی بهرهدین تعاون را که در قلب هر دو سطنیروی بدیا های آندو

 میان اص  رار کروپتکین برکردن . به علاوه، دادن  و تحلیل میتش  خیص می تیز بود

ی دهسازمان ،که کارگرانی ابراز گرایب یاری متقابل، و اص رار مارکس بر ایننحوه

 .وجود داشتتشابه ن ، دادمی گسترش هیبه استلمار سرما خودشان را در واکدب
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 گرون ریس  هدر  ژهیبه و مارکس خود یهادر نوش  ته یخیتار لیتحل ،ااج نیبا ا

 یدارهیسرما یدر مورد سلطهرا  یتربیببسیار  اتی+(، جزل1711) کاپیتاج( و 1711)

ها ساج طی دهدر بس  یار کار کارگر. ی طبقه یدر باک س وبژکتیویتهکرد تا میاراله 

مد ی تحلیل مارکسیستی ن ام های اتونومیست به تدهایی،مارکس یستخود م بود تا لاز

تقابل م باک یاری درکه مش  ابه با کار کروپتکین  ،کارگری طبق هخودگردانی را از 

در  یااز مطالعه. آن کار از آن متون اس تخراج کدد  و بس   و گسترش دهد اس ت، 

مس ود ) ی کارگرطبقه سلبیتتوس   یدارهیسرما یتوسعه یچگونه الگو کهنیمورد ا

 نبردها آن ایجابی یمحتوا ای درموردبه مطالعهش ، تعیین می( راتییتغ لیو تحم کردن

 تطور یافت.( هاستهمکاری با آن ای مح ودیتبه دنباج  هی)که سرما

-خود»مفهوم  بد یص  ورتعبارت بود از  لینوع تحل نیا یدر توس  عه یمهم گام

 یمفهومبه ملابه  زاییارزش-خود. هیس  رما زاییارزش هیعلکارگر  یطبقه «زاییارزش

 یکه در اواخر دهه به وجود آم  یو انقلاک فرهدگ یطبقات  یش    نبردهایدر ک ه 

فعالیت به  ص  رفاً، نه ن داد رخمتح ه  الاتیو ا ایتالیدر ا 1119 یدهه لی و اوا 1119

رد اش  اره داشت که در فراسوی ی از نبیهاجدبهآن به همچدین کارگران بلکه  مس تقل

 جا کهاز آن د .رفتمی های ج ی سبن زن گی نفی به سوی آفریدبرف یا مقاومت ص

را نه  کارگر یطبقه زاییارزش-خوداست که  یافته گسترش یااص طلاح به گونه این

را از  ای رین بد یصورتکد ، یم پردازیمفهوم متدوعای ملابه پ ی هبهبلکه  کپارچهی

برای  را نه صرفاً خودگردانی ده  که یاراله مس دت درون مارکس یس م اتونومیس ت 

خیص و هم تش. شداس به رسمیت میآن  گوناگون یهابخب برایبلکه  رکارگ یطبقه

های دیگر در تدوع مردمانی ، که ماند  تمام فعالیتزاییارزش-خودهم پ ذیرش تدوع 

ه کا ی دلالت داردکامل استیسهاست، بر ریش ه دارد که س رمایه در پی تسل  بر آن

 از «گذار»و  ،کد یرد م یدارهیسرماااز وا ت پسرا  یسدت یستیالیس وس  هایانگاره

زمان از  زاییارزش-خوداشکاج موجود  گسترشد ر ماز  را سمیبه کمون یدارهیس رما
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طریقی بسیار هماهدگ به  سمیکمونبه عبارت دیگر،  1.کد بازتعری  می هد یااج به آ

وزی عدوان اتوپیایی که ربهنه  شوداپردازی میکروپتکین بازمفهومهای خود با دی گاه

ای که رش  آن فق  بای  از قی  و بد  بلکه به عدوان واقعیت زن ه ،به آن خواهیم رس ی 

 2.آزاد شود

ه نزمان ااج در  د هیکش    آ یبرا ییهاتلاش نیچد ن،یمطالعات کروپوتک ماند 

ربی ی جمعی بلکه همچدین مبتدی بر مطالعات تجی س  وبژکتیویتهمبتدی بر ن ریهتدها 

طالعه مگذشته را  نیتککه کروپ طورهمانعمل بودن . درست  اینکارگران واقعی در 

نجام ا های اتونومیست نیز همین کار رابر زمان ااج تأثیر بگذارد، مارکسیست کرد تا

 زی، و نو ص  دعت یدر هر دو کش  اورز راها گرایبکه او  طور. درس  ت همانان داده

که  در االی. چدین کردن  زیها نستیمارکس نی، اکرد یبررس را  هاآن متقابل ارتبا 

و  یبقاتط تضاد محققان لح ات نی، ابازگش تانقلاک فرانس ه و کمون کروپتکین به 

 3نیوگیتزن ان  یسازآزاد همچونان ، را کاوش کرده رگرکا یطبقه مس تقل تیفعال

نبردهای ، 1111در س  اج  7دگوین دومدر س   گان، ش  ورش برد1179لد ن در س  اج 

آلمان در  یکارگر ی، شوراها1119ی دههدر  1(IWW« )جهان کارگران ص دعتی»

                                                      

داری به کمونیسم و در باک ا ود مفهوم سوسیالیسم، نن: مج د گذار از سرمایهبد ی صورتدر باک  1

 .1112 ،ساچسدر  «سمیالیسوس» ور،یکل یو هر ا1111b ،1111در نگری،  7درس 

ر اکل های طولانی توس   م تمارکس اس  ت که  یکی از مفاهیمدر مطابقت با  پردازیبازمفهوم نیا 2

که  ستین از امور یتیما وضع یبرا سمیکمون«که مبدی بر این، بودارت کس رها ش ه  یهاستیمارکس 

دبب جده . ماا کمونیس  م را  آرمانی نیس  ت که واقعیت بای  خودش را با آن تطبیقبرقرار ش  ود،   یبا

 .(71-1771 ،)مارکس «سازدملغا میرا  کدونی چیزها تیکه وضع مینامیم یواقع

3 Newgate Prison 

7 San Domingo 

1 Industrial Workers of the World 
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، ش ورش 1139 یدههدر  یص دعتکارگران جمعی  یهاتحص ن، 1111و  1117 س اج

 یکارگر یش  وراها، 1119 یدههدر ها هیاتحاد هیعل ییایتالیا یک ارگران ک ارخانه

دهقانان  اینبرده، 1119 یدههدر و زنان  یانا جدبب دانشجو1111مجارستان در ساج 

  یکأتبا  یمطالعات نیچد 1.رهیو غ 1179و  1119 یدر دهه نیدر مکز یشهر ایرو فق

 ان . پژوهب بر اشکاجگرفتهموارد انجام  ی ازروزافزون ش مارو در  مس تقل تیبر فعال

 تمرکز کرده است. یاجتماع تعاون ج ی 

 یی ومداطق روس  تا یاز مطالعه جینتا نیتراز روش  ن ی، برخکروپتکین هماند 

سازی م اوم یشهر رغمبهاست.  ااصل ش هها آن یدهقانان در روستاها فعالیت مستقل

 ان  و رش  و نموهای دهقانی به ایات خود ادامه دادهشمار وسیعی از کشت ستم،یقرن ب

 پذیرتحلیل یرااتبهها را آن هماند  گذشته،ها آن یانزواکه رس   یبه ن ر مان . یافته

 و ،تاس ینسب صرفاً ییانزوا نینش ان داده است که چد قاتیتحق ااج نیبا ا س ازد.می

 در مداطق هممختل   یهاگروه انیاز ارتباطات م را ییهاشبکه هامس تقل آن تیفعال

 یهاتیعالفآن نوع از  یاریتدها بسنهکرده است.  جادیا یمداطق شهرهم در و  ییروستا

را  یالهیسو ییهاشبکه نیچد بلکه، یابد یمش اه ه کرد، ادامه م کروپتکینکه  تعاونی

ماع ی اجتکه انگاره هاییشیوهان ، به همچدین نبرد فراهم کردهاطلاعات و  گردش یبرا

افته یگسترش  یمل یمرزها ی مدزوی و اتی به فراس  ویمراتب به فراس وی مدطقهبه

                                                      

 ان  عبارتد  از:مطالعاتی که مورد ارجاع قرار گرفته 1

 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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 در دام ان اختنبه جای  ان  زیرانامی ه ش ه« دونَ» ییهاشبکه نیچد ن،ی. در مکزاس ت

 1.های خاص محلی هستد کدد گان، قابل انطباق با نیازها و پروژهشرکت

ر د یدر جهان سوم، الگو ژهیبه و ،ییمداطق روستا باک در یکار چدینبه موازات 

ر است. اما د مورد مطالعه قرار گرفته یشهر یدر مداطق صدعت نبردس لطه و  تطورااج 

مرکز کارخانه مت بر یبه طور انحصار باًیارت وکس تقر سمیکه مارکس و مارکس یاال

 یگس  ترش س  لطه در مس  یر رش    خود، یاتونومیس  ت س  تیمارکس   یهیبودن ، ن ر

ا ر« یاجتماع» یو ظهور کارخانه پی گرفته یاجتماع سراسر ایات دررا  یدارهیسرما

  یبازتول در( رهیخانه، م رسه، و غ) یخصوص یادغام زن گ یعدی اترس یم کرده اس ت

 .یدارهیسرما

امل ش گسترش نیاایم که ش  اه  بودهغرک،  یانتقاد ین ریهخلاف بربا این ااج 

 یماعاجت تعاون یکار و هم محتوا یکه هم معدا ،شودگسترش یکسان تضاد و نبرد می

ظهور ونگذشته و  یکش  الگوها به قاتیداده است. ه ف تحق رییمتقابل را تغ یاریو 

 س  ازییابزار یهاتیمح ود مکررا ازکه  ییهاآن ژهیبه و ،تعاون تب یل ش   ه اس  ت

 گریزن .می یدارهیسرما

و  ییایتالیپردازان اهیاز ن ر یبرخ ،بازس  ازیبحران و  یفعل یدوره در رابط ه ب ا

ان   که نوع ج ی ی از نش  ان دادهک ارگر  یطبق ه خودگردانیدرمورد  یفرانس  و

که  ،قرار دارد یدارهیس  رما یکدونی کارگر در قلب بحران ی طبقهس  وبژکتیویت ه

فق  با درک خصوصیات دهد  که ینش ان م هاش ود. آنای میتودهکارگر  نیگزیجا

 بایت و به ض  گسیختاز هم میرا  یدارهیکدترج س رماملبت آن س وبژکتیویته، که 

                                                      

1 See Rouffignac, 1171.  

 ، نن.«ندوها»در باک  

Esteva, 1171. 
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ها یا ااتمالات توانیم آن تلاشده  ، میدونی آن برای انقی اد ادام ه میه ای کتل اش

  یج  یاز این س  وبژکتیویته هیاول توص  یفاتاز  یکی. میرا درک کد یظهور آزادنو

 1ی«کورهاموشی لهیقب»شود( یم  هیها دسوبژکتیویته از یتدوع ملابهبه)که در واقع 

وقت، اخراجی و پارهمتحرک،  ج  ی ی بودا اجتماع س  س  تی از کارگران ش   ی اً

های اوزه خالقان ،یدیرزمیکدد گان در اقتص  اد زش  رکت ،وقتجویان پارهدانش  

 سازمان را بر همواره متغیر ایات اجتماعی که چد پارگی و بحرانموقت و  خودمختار

کارگر » ،گرید توص  ی  2.کردن تحمیل می «یاجتماع یکارخانه» ایتودهکارگران 

 یاجتماع یبحران کارخانه هچگون کد  کهاین تمرکز می است که بر« ش  هیاجتماع

 راای است که فعالیت مستقل آن در تمام لح ات زن گی، ساختناش ی از س وژه اًقیدق

معتق ن  که تص  ااب پردازان هین ر نیا 3.کش   داری را به چالب میکدترج س  رمایه

را درون تعاملات بیداش  خص  ی یا تبادج « ارتب ا »ی کدترج( جمعی فزاید  ه)یعدی 

 نیا ان .شداسایی کرده ،داند همراه می« ی اطلاعاتیکامپیوتر و جامعه»که با  ،اطلاعات

 تهدیار و درون ک میان کاجیراد میتقس باانبوه   یتول یاست: دوره تیلبه شرح  لیتحل

                                                      

 های مبارز. مسوژهو پراکد ه بودن نبردها کدایه از ع م تمرکز  1

in (Red Notes &  ”The Tribe of Moles“. In English as 1111Bologna,  2

the CSE, 1111). 

 ش ه است.( گرفته 1111بلکه از بی ) ایاز بولون نه« موقت ی خودمختاراوزه»اصطلاح 

 نگری، آلکواتیدر  ی( توس  رومانو آلکواتoperaio sociale)« ش هیکارگر اجتماع»اص طلاح  3

توس   آنتونیو نگری اقتباس ش ه و  1119 یو از اواخر دهه بودش  ه  اب اع( 1111ا ود ) س ورمانوو 

  تطور، نن نیاباک در  است.گسترش یافته 

Wright, 1177; Negri, 1111; and his “Archeologia e proggetto. L’operaio 

massa e l’operaio sociale” in Negri, 1172. 

 «یماعو کارگر اجت ایتودهو پروژه: کارگر  یباستان شداس»عدوان  نیز تحت یس یزبان انگل به یآخر

 ( موجود است.1177) ینگردر 
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ش  که مشارکت روزانه در هر نوع میاز کارخانه( مشخص )در داخل و خارج  ی یو 

 سان مهد ،ملاج برایاز کارگران ماهر ) یکوچک تیرا به اقل یتعامل ارتبا  یجمع ن ام

امر به معدای اس  تمرار همان تقس  یماتی بود که  نیاکردا مح ود میو دانش  مد ان( 

به  یاتطبق نبرد هایییپویاااج،  نی. با اکردن میمحکوم  مارکس و کروپتکین هر دو

ه آن ک ان ،را مجبور س  اختهترکیب مکانی و زمانی کار  در تغییر ش  کل روزافزونی

 ی ی نقب کار یریبه طور چشمگ ونیاتوماس کد . از ین سو،تقس یم را تض عی  می

تولی .  علاوه بر« خ مات»ش  کل روزافزونی در بخب به ا ده می کاهبرا  س  اده

بلکه  تهدیتدها نقب کار نه مس  تمر یو نوآور نی ازهای هماهدگی جهانی همزم ان،

های هر چه بیشتری را آفری ه است که و شغل ،داده را گسترش آن یجمع س رش ت

 ونهوشمد انه و آگاهانه در یریگمی، تص مهای اطلاعاتکاری جریانمس تلزم دس ت

 یتماعاج تعاون یه یچیپ یهاش  بکه یو هماهدگ تیابتکار عمل مس  تقل، خلاق  ،یتول

  1.هستد 

 انطباق تجس  م ،ی  اجتماعدر س  ط تحولات آن اس  ت که نیا یاس  اس   ینکته

ی هس  تد  که مس  تقل ی جمعی بیب از پیبس  وژهظهور  با یدارهیس  رما رواییفرمان

از توانایی س  رمایه برای کرات به ،فکری کار تاتاًبازی و دهی آن به خودس  ازم ان

 پوشاک جوی . الگوی کش  ش ه در مورد صدعتکدترج آن پیش ی میمح ودیت و 

م رن چش  مگیری را از آن ارکت در جهت  ریتص  و ا،یتالیا ونتو در یدر مدطق ه

 نیچه اآنده . کرد اراله میروس  تاهایی که کروپتکین در قرن نوزدهم تص  ور می

 fabbrica diffusa آفریدبگونه هاست که چ نیاان  ها نش ان دادهس تیمارکس 

                                                      

1 See: Coriat, 1119; and Lazzarato, 1119. 

 ش ی ا اکروپتکین راست که  آشکارا همان چیزی ،یو تهد ی یکار میان  میبه غلبه بر تقس گرایب نیا

 .ش ای میتوسعه نیهر چد تیتقو ساخت، که خواهانمی مد علاقه
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 ارفتمستقل آغاز ش  و انجام گ بسیارق رتمد  و  بسیار به شکلی انکارگرخود توس  

ر د یمواز تطور یچه مطالعهآن کرد. با خود که س  رمایه را مجبور به انطباقبه طوری 

 یتعاون خودم یریتیاز  ی یسط  ج  ،است ساخته آش کار سیص دعت پوش اک پار

 1است. مستقل ش ی اً توس  کارگران

 میتوانیم نیهمچد ،یدر سط  جهان یتا ا ود راستیبهتر، گسترده اریبس حیدر سط

برای  یوتریکامپ یارتباط یهاش  بکهمردم به ش  کل روزافزونی گونه هک ه چ میدیبب

نت( تیبو  دترنتیا برای ملاج،معاصر ) یهاشبکه .کدد میی خودشان تصااب استفاده

ساخته  (ARPANET) هیدر خ مت سرما فداوری یل توسعهیتسه یبرا اصلدر که 

ها اس  تفاده هایی که از آنوس  یعا توس    جماعتتدها نه ،ش   ه و به کار افتاده بودن 

هر مادی آن خودمختاری را در س  ازمان فدی سیاج و و مُ–ان  کدد  برس اخته ش  همی

 یهاتلاش میانم  اوم  تض  اد ازای را هد یزم بلک ه -کدد  میغیرمتمرکز خود افظ 

 یبه آزاد ی اکلر کاربرانو وفاداری سرسختانهآن، برای تصااب مج د  یدارهیس رما

دی ان  و پیوسته بازآفریکه آفری ه« سایبری»در س راسر فضای « ارکت»اس تفاده و 

 س  رش  ت طبقاتیو ترین گواه این اس  تقلاج، ده . محس  وسکدد ، تش  کیل میمی

موانع را  که مکرراًاست « هکرها» دولت و انیم تضاد ،که در کار است ایرویارویی

ها برای مهار و کدترج این شبکه آنکه توس  سرمایه در تلاش - ارکت آزاد در برابر

                                                      

1 Fabbrica diffusa.به عدوان کارخانهی غیرمتمرکز یا پراکد ه ترجمه میشود. نن  

 Quaderni di Territorio , 1117; and Mattera, 1179. 

و  ییایتالیپوش  اک ا عیکارگر در ص  دا یطبقه فعالیت مس  تقل یهبر مطالع یمبتد یتا ا  لیتحل نیا 

 (.1119، سانتیلی ولازاراتو ، Negriت )اس یفرانسو
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 ریموج اخ لیمتح ه به دل الاتیدر ا عم تاها آن 1ش  کدد .هم میدر -ان ش   ه جادیا

 2ها سر بر آوردن .آن یهاتیو سرکوک فعال ختلاجاه ف  بادولت  ناموجهاق امات 

 ها هستد  کههشمار شبکیکدد گان ب، شرکتاست تراما مهم مش هودتر کمچه آن

از  ،(دولتی ای یش  رکت ،ی)علم ینهاد ای یش  خص   ورود نقا از  کرد خودبا عمل

و )همچدین برای تعقیب علالق خودش  ان بلکه  «یرس  م»کار  ینه تدها برا تکدولوژی

 لیشکاست، ت بودهتوجه قابلچه در چد  ساج گذشته آن .کدد یاستفاده مدوس تانشان( 

 م ن واژگونیبه هم به طور کامل  باًیها اس  ت که تقراز ش  بکه ایگس  ترده یش  بکه

ه به ک یابد ی اختصای میفکرافراد هم اجتماعات خودمختار گس ترشبه کدونی و هم 

با اشتراک امیاج خود به هم متصل  و صرفاً ،مراتبی و ریزوماتینغیرس لس لهی ش یوه

 ای PeaceNet ،EcoNetهای مستقل ماند  عبارتد  از نه تدها شبکه ها. ملاجان ش ه

 همچون یرسم یهاشبکه وندر کاجیراد یهابکهشهمچدین ، بلکه 3اروپا یشبکه-ض 

L-Pen و ( 7ی اقتص اددان مترقی)ش بکهL-Activ (1اکتیویست یپست فهرس ت )

 .BITNETدر  Listserv وندر

                                                      

1 See Levy, 1177. 

2 See Sterling, 1112. 

 یعدی) «یمعدو تیاقوق مالک»در دفاع از  یس  یو پل قض  اییاق امات  قیاز طر یم اخلات دولت س  ایر 

 رشتسها رخ داده است. برنامه یگذاراشتراکو  ریفراگ «ییایدر یدزد» هیافزار( علنرم  یتولبازکدترج 

 «ارهاافزرایگان»و  «افزارهااشتراک»ها آشکار است و در ازدیاد ینوآور یآزادانه عیتوزباز یستیکمون

خود به  یدر دس ترس هستد ، شکل قانون یوتریکامپ یهادانلود از ش بکه یبرا یاکه به طور گس ترده

 گرفته است.

3 European Counter-Network 

7 Progressive Economist Network 

1 Activist Mailing List 



 ی هومن کاسبیکلیور / ترجمههری  24 

ه ن ها صرفاًش بکه نیاس ت که ا نیا ،ردیقرار گ  یمورد تأک  یبا جانیچه در اآن

گرا که دوست دارن  با ی متوس   درونهای طبقهبچه-« های کامپیوترخوره»توس   

کدد گان در از شرکت یشتریب مراتببه تع اد دس تبه، بلکه  -کدد کامپیوترها بازی 

ر . دکدد کار میسسات ؤماز  متدوعی یمجموعهدر  کهشود تشکیل می هاجماعت نیا

وس  ت عم تاً ممکن است  دان مترقیاقتصاد یشبکه همچونها از شبکه یکه برخ یاال

اروپا شامل ی شبکه-ض  ای PeaceNet سایرین همچون شکل بگیرن ، انیدانشگاه

کامپیوتر »ازدیاد مورد  رچه دهس  تد . آن نبردهاها و تیفع الدر تم ام انواع  یافراد

 ، توجه بودهقابلاست(  گرید یاز هر جا ترگستردهمتح ه )که  الاتیدر ا «یش خص 

های جدبباست که افراد و  تارتباطاو  جیبس ازای دروازهی تطور س ریع آن به نحوه

دهد . در تقابل ش  ی  با نخس  تین نسل در غیر این ص ورت مدزوی را به هم پیون  می

تفس  یر بس  یاری از در ( ونیزیماند  تلو) که ،1به س  بن آرکی  های کامپیوتریبازی

ی مدفعل و چس بی ه به صفحه ص رفاًای یاختههس تی اجتماعی به  یبه فروپاش افراد، 

های ارتباطی، رگ و پی رش  تعاون ، مودم و گس ترش ش بکهکدد کمن مینمایب 

 .آورن میهای چشمگیری فراهم در مقیاس کلان به شیوهرا اجتماعی جمعی 

 پیامدها

عبارتست از  یدارهیاز سرما ی فرارویبه مس ئله کردیدو رو نیعدص ر مش ترک در ا

تجس  م موجود که از پیب  یهاتیفعال ، ش  داس  اییااجزمان در  د هیآ یجس  تجو برا

 نیابه ن ر من،  هس  تد . زن گیی ش  یوهاز تعاون اجتماعی و ب یلی  و  یج  اش  کاج

 یمانزهای کروپتکین را در همان چیزی است که پژوهب و نوشته آن جیجستجو و نتا

 بخشیها طراوت الهامو هدوز به آن ،ساختمی زیانگ جانیجذاک و ه چدین که زن ه بود

ه ی روشن )اما محتوم ببود که امی ها یدیخوشب فرد عمیقاًکه او نیانه . فق  بخش  می

                                                      

 . مهای بازی کامپیوتری ق یمیماشین 1
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بید  به آید ه ب را گونه سرآغاز مسیرهای بهترهچکه دانست ش کست( داشتا بلکه می

 یهاستیاس  ت که کار معاصر مارکس س  رش  تیهمان  نیاو به دیگران نش ان ده . 

 یرتیتر و قوجوان سمیمارکسها است. آن توجه ساختهجالب را چدین« اتونومیس ت»

 یمردم واقع نبردهایکه در  کردن ، خوردهخسته و شکست کیشیراس ت نیگزیجارا 

امیاج و  عداص  ر یبرخ لااقل تاقادر بوده اس  ت  بیترتب ینو  از نو به وجود آم ه

 د .ک بد یصورتها را آن زاییارزش-خودهای پروژه

اس  تفاده  های موردتوان از روشپی ام  هایی وجود دارد که میهر دو مورد،  در

مله روس  یه و ملل دیگر از ج-ی که بخب اع م دنیا بحران یهانی. در ماس  تخراج کرد

هایی را رو به جلو در فعالیت مستقل بای  راه، امروزه درگیر آن است -ش وروی سابق

جا را یافت، و فق  در آن« هاالراه»توان جا میجو کرد. فق  در آنخود مردم جست

 کروپتکین، 1111. در س  اج پرورش دادرا  ییهاالراه نیچد یتوان ق  رت اجرایم

مب ج انقلاک  یخطراتی که در جامههم هم خطرات ارتجاع و :  یدر بحران درا خطرات 

ما دوباره بای  خطرات را  1112ان ، چه پارلمانی چه بلشویکی. در ساج پوش ان ه ش  ه

چه در دفاتر ص  د وق  1ی نماید گان خلقش  داس  ایی کدیم و نام ببریم: چه در کدگره

 به دنباج  یدانس  ت که کجا بایم نیهمچد 1111در س  اج  نیتکپوج. کروپ یالمللنیب

 آفریدب یبرا هیمردم روس   یفض  ا برا جادیخطرات و ا آنمخالفت با  یق رت برا

 ، مج دا1112ًدر ساج . کارگران و دهقانان مس تقل تیدر فعال: ش ان بگرددیهاالراه

و  ،هفته باش کجا ن ممکن است یق رت نیکه چد میدیتا بب مینگاه کد به اطراف خود  یبا

 این کشور آن، زیرادر خارج از  همو  هیدر داخل روسبرای بسیج آن تلاش کدیم، هم 

است که  ی اخیر یاد دادهی دو دههی آن زمان مدزوی نیس ت، و نجربهبه ان ازه گرید

افراد  جیدر بس   زاییارزش-خوداز  پش  تیبانیجا، مدبع مهم برای تمام مردمان در همه

                                                      

1 Congress of People’s Deputies 
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 1111در ساج  م،یدانیطور که مهمان 1.ان دستدوربسیار اغلب که  قرار داردی دیگر

ز ا یتمرکز، ناکاف هم در برابر ارتجاع ودر برابر هم مقاومت  یق  رت کارگران برا

های درخشان تمرکزگرایی، نیات خود را در پس لفاظی انیگوسخن رایآم ، زآک در

 هب و ،ستین ریپذامکان گرید لفاظی نی، چد1112در ساج  هامروز پدهان کردن . یانقلاب

 وجود دارد. یدولت یو فرامل یمقامات مل آن فق  زبان بیگانه و یکدواخت یجا

 بر کاری که امروزه انجامب هدوزانجام داد، و  در آن زمان نیتکپورکه ک کاری

ی بد جو و درک امیاج و فعالیت مستقل مردم بود، و بع  صورتجست ،واجب استما 

کد . تدها ها کمن میها و هم به توانمد سازی آنها به طرقی که هم به گردش آنآن

راه افتخار به کار کروپتکین به شکلی معدادار، ادامه و گسترش آن درون بستر کدونی 

او مدابع نوآوری و ق رت مردمی را در  ی بحران، بگذاری  ماند اس  ت. اکدون در میانه

 جو و امایت کدیم.، جستهابا تمام موانع بر سر راه رش  آناین شداسایی و مبارزه 

کدد گان روس تمایل دارم از ش  رکت ب،یعج نیس  رزم نیدر ا ایهبیعدوان غر به

ران ا بحیاد گرفتد  که در مقابله ب در این کدفرانس بپرسم که چه چیزی از کروپتکین

آن هدوز  کجاکه  رمیبگ ادیها خواهم از آنیمها ملمر ثمر اس  ت؟ کدونی برای آن

خواهم ی؟ میی داردپویا یشورو ریاتحاد جماه یهاابهخر انیمتقابل در م ی یارییهروا

به  ؟کدد یم  یته  را رش  آن محلی خطرات ک امو  ،د ستیبش دوم که امکانات آن چ

در طرف  زهایچ نیا ییایدر مورد پو یزیاز ما چ یمطمئن هس  تم که برخ خود ینوبه

و  بردهانداس  تان  بگذاری . میبا هم توافق کد بگذاری  نی. بد ابرامیدانیم ای دن گرید

اشت عادت د نیتکپروک ترکه پ ییهاداس تان آن نوع م،ییرا بگو هاامکانها و جدبب

 .میبا هم انجام ده میتوانیم کاری چه ببیدیمو  تعری  کد ،

                                                      

و  لهکاراگوین ،یجدوب یقایآفر تدام،یها عبارتد  از: وآن نیترهس  تد ، اما واض    کرور کرورها ملاج 1

توانست می یبوده است که فضا و مدابع کاف یالمللنیب تیاما جیبس قی. در هر مورد تدها از طرنیفلسط

 .آی به دست استقلاج  یبرا نبردها زن ه نگاه داشتن یبرا



 

 
 

 ی و مارکسیسمزایارزش-خود وپتکین،کر 27

 

 پیوند با منبع انگلیسی:

Harry Cleaver, Kropotkin, Self-valorization and the Crisis 

of Marxism 
 

 

 منابع

Alquati, Romano 5791. Sulla Fiat e Altri Scritti. Milano: 

Feltrinelli 

Alquati, Romano, N. Negri and A. Sormano circa 

5791. Universita de ceto Medio e Proletariato Intellectuale. Turin, 

Stampatori 

Avrich, Paul 5719. The Russian Anarchists. Princeton, Princeton 

University Press 

Baldwin, Roger N. (ed) 5791. Kropotkin's Revolutionary 

Pamphlets. New York, Dover 

Bey, Hakim 5775. T.A.Z.: the Temporary Autonomous Zone, 

Ontological Anarchy, Poetic Terrorism. Brooklyn, Autonomedia 

Bock, Gisela 5791. L'"altro" movimento operaio negli Stati Uniti: 

l'operiao massa e gli Industrial Workers of the World, 5711-5711. 

In G. Bock, P. Carpignano and B. Ramirez, La formazione 

dell'operaio massa negli USA 5171/5711. Milano, Feltrinelli 

Bologna, Sergio 5791. Class Composition and the Theory of the 

Party at the Origins of the Workers' Council Movement. Telos, 

35#, Fall 

Bologna, Sergio 5799. La tribu delle talpe. Primo Maggio 31, 

Spring 

https://la.utexas.edu/users/hcleaver/kropotkin.html
https://la.utexas.edu/users/hcleaver/kropotkin.html


 ی هومن کاسبیکلیور / ترجمههری  28 

Buonfino, Giancarlo 579#. Il muschio non cresce sui sassi che 

rotolano: grafica e propaganda IWW. Primo Maggio 35, giugno-

settembre 

Cahm, Caroline 5717. Kropotkin and the Rise of Revolutionary 

Anarchism, 5191-5111, New York, Cambridge University Press 

Carpignano, Paolo 5791. US Class Composition in the 

Sixties. Zerowork 35, December 

Cartosio, Burno 579#. Note e documenti sugli Industrial Workers 

of the World. Primo Maggio 35, giugno-sttembre 

Cleaver, Harry 5797. Reading Capital Politically, Austin, 

University of Texas Press 

Cleaver, Harry 5711. The Uses of an Earthquake. MIDNIGHT 

NOTES 37, May 

Coriat, Benjamin 5771. L'atelier et le robot, Paris, Christian 

Bourgois 

Dalla Costa, Mariarosa and Selma James 5791. The Power of 

Women and the Subversion of the Community, Bristol, Falling 

Wall Press 

Esteva, Gustavo 571#. Los 'Tradifas' O el Fin de la 

Marginalidad. El Trimestre Economico, 3571, L(1): 9##-917. 

Esteva, Gustavo 5719. Regenerating People's Space. Alternatives, 

Vol. 51 

James, C.L.R. 571#. The Black Jacobins. New York, Random 

House, 

James, C.L.R., Grace C.Lee and Pierre Chaulieu 5711. Facing 

Reality. Detroit, Facing Reality 



 

 
 

 ی و مارکسیسمزایارزش-خود وپتکین،کر 29

Kropotkin, Peter 519#. Selected Writings on Anarchism and 

Revolution. Martin Miller (ed). Cambridge, MIT Press 

Kropotkin, Peter 5111. Expropriation. Le Revolte, November 11 

Kropotkin, Peter 5111. Paroles d'un Revolte. Paris, 

Kropotkin, Peter 5119. Anarchist Communism: Its Basis and 

Principles. Nineteenth Century, ; reprinted in (Baldwin 5791, pp. 

61-91) 

Kropotkin, Peter 5171. La Conquete du Pain 

Kropotkin, Peter 5177. Fields, Factories and Workshops 

Tomorrow, London, Freedom Press, 5711 

Kropotkin, Peter 5711. Mutual Aid: A Factor of Evolution, 

London, Freedom Press, 5719 

Kropotkin, Peter 5711.The Conquest of Bread. Montreal, Black 

Rose Books, 5771 

Kropotkin, Peter 5751. Anarchism. Encyclopedia Britannia 

Lazzarato, Maurizio 5771. Les caprices du flux, les mutations 

technologiques du point de vue de ceux qui les vivent. Futur 

Anterieur, No 6, hiver 

Lenin, V. I. 5751. The Immediate Tasks of the Soviet Government, 

Moscow, Progress Publishers 

Levy, Steven 5716. Hackers: Heroes of the Computer Revolution. 

New York, Dell 

Linebaugh, Peter 5771. The London Hanged, London, Allen Lane 



 ی هومن کاسبیکلیور / ترجمههری  31 

Marx, Karl 5161-61. The German Ideology. In Karl Marx 

Frederick Engels Collected Works, Vol. 1. p. 67. New York, 

International Publishers 

Negri, Antonio 5797a. Dall'operaio massa all'operaio sociale. 

Milano, Multhipla 

Negri, Antonio 5797b. Marx oltre Marx: quaderni di lavoro 

sui Grundrisse. Milano, Feltrinelli 

Negri, Antonio 5711. Macchina Tempo: Rompicapi, Liberazione, 

Constituzione. Feltrinelli, Milano 

Negri, Antonio 5711. Revolution Retrieved: Writings on Marx, 

Keynes, Capitalist Crisis and New Social Subjects, London, Red 

Notes 

Negri, Antonio 5775. Marx Beyond Marx. Brooklyn, 

Autonomedia 

Negri, Antonio, Maurizio Lazzarato and Giancarlo Santilli 

5771. Beneton et sentier: l'entreprise politique et la nouvelle 

cooperation productive sur l'espace europeen. Paris. 

Quaderni del territorio 6/1, 5791. Occupazione Giovanile e 

Fabbrica Diffusa. (whole issue) 

Panzieri, Raniero 579#. La ripresa del marxismo leninismo in 

italia. Milano, Sapere Edizioni 

Red Notes & the CSE 5797. Working Class Autonomy and the 

Crisis. London, Red Notes 

Roufignac, Ann Lucas de 5711. The Contemporary Peasantry in 

Mexico. New York, Praeger 

Sachs, Wolfgang (ed) 5771. The Development Dictionary: A 

Guide to Knowledge as Power. London, Zed Books 



 

 
 

 ی و مارکسیسمزایارزش-خود وپتکین،کر 30

Sterling, Bruce 5771. The Hacker Crackdown: Law and Disorder 

on the Electronic Frontier. New York, Bantam 

Tronti, Mario 5716. Operai e capitale. Torino, Enaudi 

Woodcock, George and I. Avakumovic 5711. The Anarchist 

Prince. London, Boardman 

Wright, Steven John 5711. Forcing the Lock? The Problem of 

Class Composition in Italian Workerism. Ph.D. Dissertation. 

Monash University (Australia), July 

 


