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تا به امر فرعون

مردان زور گوي

زير پاي ،كسر

 بر پاي اين نامو

ظه اي غافل نگر

حكوماين تر از 

و به تاريخ كيست

تو بر ما نمويي 

  حزب

   

و ف كيكاووس 

گ تاريخ ،هبران

نفرت بكوبم هر

سروري خواهد

لحظين قدرتت 

  

تم اقتداري باال 

بهتر ز تو گري

ت مندي به خداي

و حزدولت

ين ره، من ازز

ره اقتدار ابزار ي

كزين ره به ن  

كه اين دل، س 

دگر زي         

دگر چه خواهم

سركارگبگو    

راه دولت      

يكتاتوري د

كز        روزم

تويي    كمان

                تو

               سم

         بگردم

د            ت

             ست

      تو بودي

د ختاپوس

   

ربه  با شكوهت

حا م قدرتهر

وسنده جايگاه

سملو وش قامت

دورت ب من ،ي

توصي تر ز دول

نيس ليوكين را

و، دولت خواه

اخ

و تخت ب تاج ن

يي مروشاهان، ت

بو ،من  اين منم

خوگل سرسبد

كه هستيزمان  ن

  
         

لكي خصوم ،نم

اكارگر جز تو 

و، دولت دارود

اين سازدولت ب

ين تويي شاه ش

پس بيا دولت،

اي گ ،بيا دولت

آن تا دولت بيا،

              

نديدم به فرمان

كه بيا دولت،

دولتمرهر  راز

      

د

ا

د
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هبر عالي مقامي

ميديمپس ملت 

ر خوش خدمتي

ديكته ميكنيم و،

و هورا ميكشيم

آريممي  يحزب

كنيملينيستي مي

آهنيني كمونيسم

پ مخ هاي ملي

وا مي داريم  ،غ

 به حكم هر ره

به خورد م يسم

در ن خوشگلي

از نو  رو دوباره

 

رو لوال، رتگا ا

ح اهلي ايرگر

تاديب استاسره 

ك بچشند مشت

چپ يم به سياقِ

 داغ  دولكار م

مين محو كنيم

با مدرني يزه الر

مدرنحزب  ريم

مه سركارگري

 زنيم دست بر

دربوناشو از كا

يكسباقي رو    

ب كه ي ميكنيم

كنيمي رسركميس

و بها ركارگر 

از زم            

سكوال          يم

رتا بيا   لتي دو

برنام       زاريم

  

مي     ميكنيم

د         مكني ي

  كنيمست مي

باز ساز     يني

س         حزبي

 و رواج ميديم

    نهاد دولتي 

پس ميگيري يين

وسي در اختاپ

سر كار ميز ،ت

كاستروسجده

با طرح چيني مي

نيس ، بندي چپي

لني چكايِ سِلي

ست نخبگان ح

رو كاريزج ،ي

شكايت از دار

دي استبدادز ا و

ز بناي كارگري

سياست بامردمو 

  

س، والسات مثل

كا گ ب اي با

هارو با رده ت

پلرو با  ت برويي

و به دخودي ر

ري كارخونه اي

دهر كه را 

دولتوارگان 

م ازميزنيم د

اين جوري م

 

 
يم مستميش

شو كزندونا

رويزيونيست

پليتقدرت 

خ بورژوازي

با ديكتاتور
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محو ميكنيم نو

مي كشونيمبي 

نكَب رخونه هي

بر پا ميكنيه جا 

هر و موم ميكنيم

ركارگري ميدي

سني چارلي چاپلي

مسلنيني هاي ده

 جاش ميكاريم

خون راه بندازيم

راسپوتينبه ياد  

مي قتل عام مرد

نهمشو ،اركس

 به كار هم حزب

كا ريبارودر  

همهيكسره  الو

م همه رو ،گذار

شو به دولت سر

فيلم به يادكنيم 

عقد به تاميبريم 

رو فورديسمي 

ظم كميساريا خ

پسازيمب تل پ

در ين رولننره 

دولت ماادوي

خبرگي شو   

احتيره ب  نوشو

نئوليبررقابت   

گ ةمرحلوي ت 

يه نسخه ش    يم

 له و لورده ميك

شو بي وقفه باالم

بردگيكنترل ه

كه از قانون منظ

تك هنيني با پپ

يادش ن تا        

جاتئوري با    

        پوشونيم

گورشتا        م

              بريم

م رو ميكنيم 

ركس مي پيچي

هي    درنيسم

انباشتش        سم

اداره         چينيم

ك           ندازيم

چكمه آه      ن

  عشق رهبري

م حزب ميكنيم

پ وري تنش مي

كارگر ميكنيم

مي ب و باال  باال

نيم ،ارتش سرخ

ز مارت ي رو تو

صنعت جنايت مد

تيلوريسر منظم

رو بر مي چي

جا مين يكار ط

 و استالين پوتين

ع ،زنيم تو رگ

تسليم ورايي رو

 لباس چپ خو

هر چي از آن 

رو روز به روز

ي مردمي رو با ا

ي همبستگيرا

و الي چرخ ص

تراكي رو باكار

ي عاشقي هميار

انضباط ي رو در

يكتاتوري لنين

و كاسترو ز وتيت

شو آزادي

ورژوا روب

اسم دولتو    

سرعت كار  

هاي مونكُ

تصميم شور  

كار خالق و

بيگاري اشت

كمون هاي

نظم و نظامي

دي به ضرب

تو  مائو مثلِ



  

  
   تو

   بري

  سي

  گيد

  اني

  يي

  َسه

  ريم

  نيم

  ونيم

گير سراغ عمه

رهب حزبِ  نفع

ديپلماس مهارت 

گند بشن به چه

حزب دواكنيم 

ي و حزب خداي

كي در راَ فياي

حزبي مي سپار 

مي چين از روو 

چسبوب نعلبه  و

بزن برو بگ ، شو

به كه امتياز نده

در ،نيم مخفي

تا ب حزبي بيران

ك و زب پروري

حزب نوايي يم

ماف كه ،اينه كار

بي ريشساي 

رو دبيران هرمي

شو اساسنامه ري

بي خياليگيم

كدوم حزبه ك ،

رگرا مدام ميكن

دبييرز ميكنيم  

حز بگيريم  ياد

كنيخودمون    

نقشه ك تعارف

و دستي به روئس

سازمان دجاش

دل سير تا با    

مي                 تو

آخه،   يحزب ي

از كار   سياسي

           بندگي

تا               ني

             واري

بي               سه

دو              ريم

بج                  

              ونيم

ريب محو دولت

هاي رتبه گرا با

 و بند تجارت س

ب يبندي عمرر

چرانحزب  نيم

حزب سو نوع

ست هيئت رئيسه

ميگير حزب اهللا

و رو مي كنيم

رو مي لومبو رمه

پرسه، تئوري فر

تو كارگ ي كنيم

حزبي رو با زد

كادربا  رو يشي

درون حزبي كن

هر و ب دزدي

سبه د ميديم وش

حرژيم انحصار  

زير ازپشتنو 

پلوقر ،حزبي م

تا بپ كو ديگه

ميتقسيم  وكار

حقدرت  ةسلط

شوراهاي فرماي

د فراكسيونبا 

كلك حزببا 

پست و مقامش

رهبريت و از

شوراي نگهبا

لونوپدر اولين 

    

    

ش



  

  
  بوروكراسي دفن به خاك مي سپاريم با مراسم كفن   رو به حكم كميته مركزي مونيكُزاد شوراهاي آ

  خونيم ماتريال ايران انترناسيوناليسممي                امپرياليسمرو نميگيم  كمونيسم دولتي سرمايه داري

  منتقد ةنو چپ مي كنيم بر سر هر چي آزاد از             منقلب   وكه كرد همه ر  شوك چپاردوگاه 

  ريتوتاليته گورشان مي كنيم به خشم گور ب            ردانو كه دل نبندند به ديكتاتوريشوراهاي خودگ

  يمشومي  بازتر، ديكتاتوردولتيالتر از هر با                  ميشويمتر بر ديكتاتور ،در رقابت ديكتاتوري

  رتبه گري ةتم سلطكرد مبارزه عليه هر گونه س            عمريبه كه موني اما اي بي خبران، كارگر كُ

  از فريب ساديسم مراتب دولت ديكتاتوري             سبك ديگريبه حال ميخواهيد ارزاني اش كنيد 

  شان رافرم شوراهاي توري بسازند گرخود      متحدانه محو كنند دولت را ،انآزادگ !ديكتاتوراناي 

  شما چرا كنيد از پي او اين همه سينه زني          ديكتاتوري توجيه كرد اينحال چو ماركس به خطا 

       
  واي بر ما، اهللا اكبر، استغفراهللا كند اشتباه،         ما تو گويي ماركسِ ،حزبان به ترس و لرز گفتند



  ، بري از هر گونه اشتباه بودعلم عينيپيامبري از                ماركسي بي رقيب بود ا ابرخداي م

  تو گويي او هم از خاليق يك شيطان بود؟ ،گر نه             يماركس چون فرشته اي قرآن نما

  افتد نقابور  ،گوسفندي پيروان ةز پس چهرچو      ماركس نابِنقد پويا كس نكند در وحي   

  امان كه در كف او باشد، همواره جان بينوايان در       يك قهرمان اين ابلهان دادند دل به اميد 

  ما را از پي كه اين بار باشد پس روان                       انرهبسرشت رحال كه او نباشد آنچنان از 

  آنگونه زعرش به زمين فرو ننهيم ناگهان                اين برگزيده منجيان ازما بهتران بت و پيشگام

  نيمز توان آدميت خويش دگر دم نز                  ويمبي پدر و بي رهبر، حيران شچو آنگاه خود 

  ارتجاعيهر به ناگه چنگ ورزيم به پاي                   وز ترس بي پناهي ،سراسيمه شويم زين خال 

  سرور عالي مقام يك د ببازيم در نبوداميد خود زو  مثل امام  مپيروان مرجعي از همچو بي شك ما 

دگان به ورراجينخالفت ز ميان ما ببرون آيد به          رمرد ناجي  سرنوشت همي چنين بود كه اب  

  گر شما هم بنماييد بر ما نمونه اي از اين چنين يالن    مانند بره گان ،قدرت مرد معجزةكنيم بيعت به 

    
  دگر انديشان نو هر چهمبارزة كنيم شك بر        مان ما نديديم ز خود مغزي پويان ز تكليف بره گي

  قول داديم به كارگران   كه ديگر نيست راهي، جز منجي دولت ديكتاتوران دوباره طبق سنت، كنون ا

  قدرت حرصِبه  ميان شيفتگانِبتي از  بيمارها چند نت      ها همواره بسازيم به رسم عادتده در ميان تو

  تا سالياني روضه ها نرود به تلنگري بر باد فنا           نديم به چندين شعارببه ادعاي تئوريها بار خود ب 
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 به منبر فاتحان

 نده پهلوانن ُگ

ي اش هي براه

 داريمبشهرت 

كرده ما را خفه

ران عبا و پشم

وسراسالمي  انِ

ي گوياي شورا

پرولتاريا دولت

در اتحاد شور 

رسم  ميان شما

 كنيد چهره آن

و ما شويم از پي

در رسانه هاي ش

 ماليخوليايي ك

متحجر ن خبيث

محجبا فمنيسمِ 

در نداي ،سياسي

يك م بر شما، 

ل همياري افقي

ما آرزو دارم ز

ترا خدا حفظ

كي شايد آيد و

نگونه پا دكه اي

به قدرت حرص

شوند رها ز دين

پوششميم در

زنجير دولت س

كه تازه آريم  

مواره به شكله

اما  مين بندگان

      عالي مقام

تا يك   ؟!يم دعا

ك     گان باالييم

حكه    ين حقه

تا ش       خشم د

مدمي كه ما    ش

از     واقعي ي

      نه عاصي

ه     اين رهايي

در البالي هم م

 اين بار دوباره

كنيم ،شفا دولت

 كه ما از نخبگ

بل رسوايي بري

فريادهمگام به

خموشمانيد  ب

ه آرزوي رهايي

ز پله اول اينگو

ما بسازيم خود

و پشيزم ه حقير

يكي راكرديم 

د ي نااميد بر درِ

ماعت خوانديم

زن طبورشي، م

نان شدند بر پا ه

 
د و گفتند شما

 همدل شدند به

 و گفتند، نپر ز

ستاران گفتند م

گر چه بند

حال گر ك

آخر تا كي

گر به جم

پس اي شو

به ناگاه زن

نخبگان ريختند

كارگران چو

حزبان رميدند

پرسبرزگران و 

     

  

 



  خدايي

  مايه

  
  ايي

   بله

  حابانه

  مانه

  ري

  ري

  تي

  يي

  نه

  
  ال

ت حرفه اي خ

جدايي بنفع سر

رهايي نها شعورِ

شون انداختي،

بي محا چهبه ه 

دور نمي م   ها

وبين سرمايه دار

سلطه گر واهبِ

دولتي حزبانِ جرِ

رهاي كوفنده ره

ي ديكتاتورمابان

ي لميده در باال

كنيم ز باال رقابت

نفاق و جمدام،  

ايسته در حد ش

گذارو پشتش ت

سلطه دولت از 

هرگز از خاطره

ريخ شمشير كو

ن ما آن همه مو

تحج بازار دروغِ

ين تنها هنر شك

سياسي ساديسمِ

دولتي ةنوع سلط

چو ياد گرفتيم ك

و آرد برما     

شا چنين نيستند

زنجير دولت      

فرميعليه هر  

ما كشتار لنين ه

زي نبود جز تار

مكيدند از خون

كه اين باشد ب 

و چه زيباست اي

يه هر فرمي از س

بلكه شكند هرن

چو   ت خواهي

        فجايع و

ن    دون پايي لة

     اف، بلهيرب

  ز گلستانهنيم

ام                  

چيز               

م             وري

           اتوري

و           ز پايين

علي   جانانه   ر

ب           ل كاال

دولت به س داريم

ود مظهر سلطه

مرحلةين در ،ن

گفت، عمو زنجي

بر پا كني كمون

 از يك زمانه

  كرد سالياني 

ه خوي ديكتاتو

ديكتامدام كند

ر دل گلستانه ز

مبتكر  صد رزمِ

زنگاه كليشه مثل

جواز ماركس ما

ند كه دولت بو

كارگران و زنا

 گفت، چي گف

زين پس ما: د

چه بود منتقدي

 و چين بر ما بك

ه هايي آلوده به

ن، كه خواهد ك

درسازد خويش

ن كنيم دفاع به

د يك طبقه از

ما ،حزبان گفتند

تنرنج دالن گف

ك:حزبان گفتند

آخه ماركس

آزادگان گفتند

ماركس گر چ

آن چه روس

كه بودند فرقه

به اسم كمون

سكمون رها 

كمون در ره

دكمون نباش

ح

   

     



  كوبيمهم دري به هر اعتراضدولتي ز بن  اين ماشيندر بر گيريم    وز ابتدا كمون  ارادة ةزين پس تجرب

  واين خوي كريه رياست ز ريشه برهم دريم                مدام بشوريم ،برين هرم كنترل برهستي زيستي

       
  يفروزيمبدر دل ها  لحظه به لحظه ،عاشقانه رهايي و   ريزيماين دولت خودكامه درهم  ،تانهدر دامن گلس

  صداييهم نوروزي  گلهاي بهاري در اشعار اريمبك           ياري انسان جهاني  هم در اين سير رهايي، به 

  كهن داستان عاشقيِ نِزيستهم بباليم به دستهايِو             دوستان گيريم آغوشِ ،مونرنگين كُ تاريخِبه 

  دل به وفا دهيمصادقانه كموني، گر به چنين آرزو             در ره رهايي يكدگر از جان فدايي چه ترسيم

خود پيدا كنيم ،لووكوچ سياهماهي  چوره سامانه اش   اين بود گر ره كمون آغاز كنيم چو پند گوياي صمد       

                

      



  
  اييبي ري در زندگي بازينم و بنوازيم بنوازيم و بنوا و برقصيم و برقصيم و برقصيم بر اين شور رهايي     و



نهعاشقا بيم و بكوبيم به شوق آزادي، سراپاو بكو       روري شاعرانه  و بخوانيم و بخوانيم و بخوانيم در س  

   

  

    
  از هر گونه سلطهآنارشيستي ناشناس در راه آزادي 

 



كنترل و 
اين واژه  

ري 
 ا منشا آن
ل رويت 

ساختار 
بتوانند آن 

 كه آن را 
ري، 

شان دي 
تخانه 
ر هم 

، 
 

ناسبات 

  
نون در جهت ك

.ناميده ميشود 
اين بيما . سازد

عاكه طب پذيرد 
قابلكامال عاصر 
به س آن هاپس 
رواني آو يكي 

حال مهم نيست
دولت جمهور، 

براي آزاد مدرن
ن و ديگر وزرات
 شناسي معاصر
ان، دانشجويان
ولت و زنجيرة
مناطق زيادي من

تا كن يخ باستان
"ديكتاتوري "

ري نمايان مي
هم صورتعه 

مع دورانمسلط 
پ  يكتاتوريست
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و برابري طلبي بدون حكومت را بر پا ميكردند اما مدام مورد تهاجم و غارت سالطين قدرت و دولت شورايي آزاد 
آزاد را آرزو  زيستن يتلفعا ،سلطهمناسبات بدون  ها به طور طبيعي از غريزه انسان اختيار گرا آنها قرار ميگرفتند 

 از زمان يونان باستان به مفهوم عليه اقتدار گرايي و سلطه حكومتي كه آنارشي از همان انديشةدر واقع اين  ميكردند
با نظريات دولت سلطه  همكاري شورايي در بر چيدن ي خواهانة داما ايده ها و راه حل هاي آزا  .برمي خيزد هبود

شكل روشنتري به خود گرفت كه  "تحقيقي در باره عدالت سياسي"با عنوان كتاب  1793در سال  ويليام گادوين 
او رشد و دگرگوني  .جامعه به طور طبيعي ميتواند رشد يابد و خود را از قيد و بند حكومت و احزاب آزاد سازد

عي باز خواهد گرداند موقعيتي كه دروني افراد را به عنوان هدف عمده قرار ميدهد كه فرد را به موقعيت عدالت طبي
هميشه چيزي براي جامعه خير و عادالنه است  و ....او را از آن منحرف كرده است ،گردن نهادن به نهادهاي سياسي

هدف جامعه انجام دادن هر ....كه براي افراد خير و عادالنه باشد زيرا جامعه چيزي جز مجموعه اي از افراد نيست
ه شان را ت صالح و رفاماهي است هر كاري كه بتواند به صالح و رفاه آنها ياري كند اماكاري براي اعضاي خود 

چيزي بيشتر باعث صالح و رفاه خواهد شد كه بر ادراك و فهم بيفزايد، انگيزه هايي و  ت ذهن تعيين ميكندماهي
كه ما  ز سازد و با دقت هر چيزين لبريبه استقاللمابراي فضيلت فراهم كند،  ما را از آگاهي و شعور پر باري نسبت 

گادوين دولت را به عنوان ماشين بيرحمي ترسيم ميكند كه مسئول تمامي . را از كوشش باز دارد از ميان بر دارد
او حتا  .و معتقد است ذات مخرب حكومت هيچ جور بر طرف نميشود جز انهدام كامل آن هاي آدمي است شرارت

قرارداد فرضيه  ،نو فراتر از آ بي پايه خواند  مطلق خويش ميدانستحق الهي عدالت  حكومت راادعايي كه 
سيماي يك دولت به اصطالح سياسي عادل به كنار ميزند كه چيزي جز قيد و بندهاي الك و روسو را در اجتماعي 

او ميگويد ماهييت دولت به گونه اي است كه وضع و اجراي قانون همواره به نفع ممتازين  .واهي بر پاي جامعه نيست
بسياري مسايل ديني و اجتماعي هنوز ناپخته و نا كامل بود گادوين گر چه نظراتش در مورد  .تمام ميشودو توانگران 

نظريه دولت  طبعا عليهو يه داري سرما آنارشيك كارگري عليه دولت، مذهب، اما بستر مناسبي براي رشد جنبشهاي 
برگرفته از كتاب آنارشيسم، نوشته جرج وودكاك، ترجمه هرمز ( شد در اواسط قرن هجدهمديكتاتوري ماركس 

 عملكردي تفكر و مكانيزم هاي آنارشيك محور مبارزه را عليه  از اين جهت جنبش .)فصل سوم 1368هي عبدال
 .    تجلي بخش فعاليت آزاديخواهانه آنان شد -مناسبات سلطه و استثمار قرار داد و شعار نه خدا، نه دولت، نه رهبر 



اين حقيقتا خطاي ناباورانه و نابخشودني كارل ماركس انديشمند :   )كارگران(پرولتاريا ديكتاتوري دولت 
به هدف و خواست را  "ديكتاتوري"و سياست كريه و مستبدانه  كه تفكر بود آلماني اواسط قرن هجدهمآزاديخواه 

ديكتاتوري سرمايه سلطه انسان هاي دردمند جامعه از تحت عنوان رهايي كارگران و كارگران نسبت داد آن هم 
 ود كارگران عليه بورژوازي  به شكل ثل خبله به ممقاعمل  يك به مفهوم در واقع اين تناقض بزرگ ماركس. داري

كه آنارشيست هاي قرن هجده به درستي آن را ديكتاتوري تئوريزه شد دولتي تك حزبي ديكتاتوري در  قصاص
از ديكتاتوري پارلمانتاريستي خواهد بود و اين واقعه بعد از انقالب و مستبد تر سرخ ناميدند كه به مراتب هولناكتر 

سونامي وحشت را جايگزين و دولتي بدست حزب لنين قبضه شد كه قدرت به وقوع پيوست در روسيه  1917اكتبر 
، و آنارشيك جنبش هاي افقي اين زمينه ميتوانيد به كتاب بحران ساختار سلطه در تاريخ معاصردر ( آزادي ساخت

). از همين نويسنده رجوع كنيد "افسانه ديكتاتوري كارگري لنين "فصل
http://issuu.com/sakurdistan/docs/the_structural_crisis_of_domination___s‐online_ver   

ابزار ساختاري  همان با استفاده ازرا  چيرگي بر سرمايه داريراه با نگاهي مكانيكي،  ناشيانه   بر اين ماركس بسياربنا  
 كسب قدرت سياسي و دولتي كارگرانو آن را  توصيه كرد ه، توسط حزب كمونيسم كارگراندولت سلط

 ، يعنيناميد دوران گذار سوسياليستيمناسبات و خصايص سرمايه داري، و اين مرحله را تا نابودي كامل  خواند
ي برنامه ريز بايد مثال ، به گونه ايگذار سوسياليستي اين دوران كارگران دررهبري حزب دست  ساختار دولت در

دولت ديكتاتوري پرولتاريا بايد  هم گفت، استالين چنان كه. شود محورود و دولت رو به زوال  به تدريج كه  شود
تا  اما چرا ماركس به چنين فرضيه هاي ساده انگارانه اي پناه آورد! به قدري قوي شود تا ديگر نيازي به دولت نباشد

جنبش كارگري عميق و در برابر انتقاد هاي جامعه دهد بخشي از پرولتاريا را به خورد  ديكتاتوري فاحش موضوع
چند نكته  در اين جا ميتوان به اختصار هم واكنشي نسبتا خصمانه نشان داد؟ ) ها آنارشيست( زمانه اشضد سلطة 

 .برجسته ساختماركس  زيست شناختيو فلسفه  حليل هاي جامعه شناسي مهم را در تانحرافي 

سرمايه داري در از دوران الزم است بدانيم كه ماركس اتفاقا در دوران جواني نقد نسبتا جامعي به ماهييت  - الف
هرت يافت كه تا حد زيادي جاي پاي خود بيگانه كردن انسان در كليت زيستي اش ارائه داد كه به دست نوشته ها ش

شكلي يك بعدي در جهت جبرگرايي انسان ه ب كه به تدريج را در جلد اول كتاب سرمايه ميتوان مشاهده كرد آن
  اول،. وجه تقسيم كرد دو جامعه را برو سر در گم،  تاريخا  در بينشي دوآليستي ماركس. اقتصادي پيش رفت



هاي فكري فلسفي  مناسبات سياسي، دولتي، هنري فرهنگي و چالش ،دوم ،به عنوان زير بنا توليديمناسبات نيروهاي 
از فرايند مباحث فلسفي  راماركس اين نتيجه گيري  .عه بررسي كردروبناي جام عنوان به در مجموعرا و غيره 

به رو مذهبي در نقد به ايده آليسم عينيت گرايي و سرمايه داري اجتماعي عصر رنسانس كه نظريات عقالنيت علمي 
 در مجموع اما يكدست نميباشد ي امروزبدست آورد هر چند اين نظريات حتا در ميان ماركسين ها ،رشد بود
را با نظريه )  تازه تحولي يا  ي نوسنتززايش  ورد تضادها دربرخ فرايند تكامل(هگل كه او فلسفه ديالكتيك  معتقدند

 ت، هستي را جوهر انسان دانست و ازاواخر قرن هفده كه در نقد مسيحيناباور  اسوف خدلفي(فوير باخ  ماترياليسم
را محور بررسي  ليسم ديالكتيكافلسفه ماترينهايتا تركيب كرد و ) انسان خداي خودش خواهد بود روند اين آگاهي،

از اين روش تحليلي با تناقضات بيشمارش در جاي خود، فرايند تاريخ را ماركس  .سير مادي تاريخ جوامع قرار داد
مالكين و  مبارزه كشاورزان برده عليه زه بردگان عليه برده داران،مبارتاريخ مبارزه طبقاتي مطرح ميسازد يعني 

تضاد آشتي ناپذير بين كار  كه اساسا، ،مبارزه كارگران صنعتي عليه سرمايه داران ،و در دوران سرمايه داري ،اشراف
خواهد بود بدون اينكه وارد  بدون طبقه و نتيجه اين پيروزي نهايتا جامعه كمونيسم  و سرمايه را برجسته ميسازد

هم نظر  تقريباماركس دوره تا اينجاي مسئله با آن ري شوم بايد بدانيم كه جنبش كارگران آنارشي جزييات بيشت
از  نگاه رشد يافتة  سلطه و سرمايه داري  ضد هايجنبشآنارشيست ها و ديگربه طور طبيعي  امروزه  چهگر بودند 
بدون شك  اما به درستي انتقاد ميكنند اي آن دورهآنارشيست ه كمبودها و محدويت هاي تجربي به ضعف ها، تري

پيش صحت ديري نپاييد كه .  و پوياتر عمل مي كردند گام ها فراتر انديش ،اركسنسبت به م  آنارشي قرن نوزده
درجه از آگاهي رسيده  به اين شد زيرا آنارشيست هاآشكار  ،بورژوازي بيني شان در باره ديكتاتوري سرخ كمونيسمِ

جامعه آن ها از چشم انداز شان بايد نمايانگر مناسبات آزاد شورايي كارگران و شيوه و تفكر مبارزاتي جنبش كه بودند
عاشقي فرم و محتواي مناسبات  ،به معناي ساده تر. هستند ان ساختنشخواه اي باشد كه كموني و عاشقي

گر چه تحليل گر ماركس  .دباش آينده انسانيجامعه تصوير از  آينه ايو الگو  بايددر لحظه،  ها جنبش آزاديخواهيو
با وجود اينكه . شداش  زمانه اما اسير گرايش هاي جاه طلبانه و محدوديت هاي تجربي تواناي عصر خودش بود

ي مرفه و حكم حفظ منافع اقليتدر خدمت  مردم يت دولت را به عنوان ابزار  سركوب و كنترلماركس تاريخا ماه
اما به  ،كه مردم استثمار شده بايد عليه آن انقالب كرده و ماشين دولتي را خورد كنند ،كردن بر جامعه ارزيابي را

به طور تاكتيكي و موقت در خشونت دولت را  طور ساده انگارانه اي مطرح كرد كه كارگران ناچارند همين  ابزار
عليه طبقه سرمايه داري شكست خورده بكار گيرند و آگاهانه و با برنامه به تدريج آن را فرايند گذار به كمونيسم 



كه در ادامه به  روي آورد ن سناريوي بورژوازي هاليوودي مانندياما چرا ماركس خيال پردازانه به چني .محو كنند
  ؟آن اشاره ميشود

رهبري  رقابت ه سمت تمايالت اقتدار گرايي و جاذبهماركس تيزبين ما ب ،از نظرگاه روانشناسي زيست اجتماعي-ب
بررسي تجربه تاريخ از ماهييت انگلي  ش در به تحليل درست متاسفانه و كشيده شد مدرنيسمروشنگري طلبي عصر 

 نيسمومزير نظر روشنفكران ك ،كارگر پروري تو خاليدولتي در تئوري قدرت  دولت سركوب، پشت كرد و آن را
زحمتكشان و آزاديخواهان جهان را پي ريزي تئوريزه كرد و زمينه احياي بورژوازي نوين كمونيستي عليه توجيه و

روسيه عليه دولت تزاريسم بوجود  1917اكتبر انقالب كمونيستي سرمايه داري در ديكتاتوري اولين دولت . كرد
 به تدريج پا ميگرفت و دهقانان فقير اين دورانيست كه سرمايه داري صنعتي بخصوص در شهر بزرگ پتروگراد. آمد
در اين . در كارخانه ها مشغول به كار ميشدند به شهرها هجوم ميĤوردندير بار فقر و فشار زمينداران بزرگ كه ز

راديكال  نمايندگان چپِ در چهرة جديدي از براي اولين بار شرايط دو حزب ماركسيستي منشويك و بلشويك
كه براي گذار به سوسياليسم منشويك ها به سوسيال دمكراسي . به جدال پرداختند بورژوازي صنعتي روسيه با هم

و بلشويك ها به يك دولت برنامه سرمايه داري  يك رشد طبقه كارگر با دولت چند حزبي در جهت نوعي
با وجود  . اعتقاد داشتندبا برنامه سرمايه داري دولتي براي گذار به سوسياليسم  ،)پرولتاريا(ديكتاتوري تك حزبي

ميليون نفري عليه تزاريسم به مبارزه برخاسته بودند اما اين حزب  110ها گروه و سازمان در روسيه  صد اينكه
از طريق زور كميته نظامي انقالب به فرماندهي تروتسكي آن هم با بلشويك لنين بود كه 

ت سياسي دولتي را قبضه كرد قدر ،كارگران و كشاورزان دسته قدرت بانتقال سياست دروغ 
را به سرعت بين كادرهاي كميته مركزي حزب از قبيل وزارتخانه هاي كشوري رياست و 

پليسي وزارت از دو ماه مخوفترين  تنها كمتر دزرژينسكي و غيره تقسيم كرد ،استالين، تروتسكي، كامنف، زينوويف
دذرژينسكي را ) رياست(به سركميسري  )كا گ ب امروزي روسيه(معروف به چكا  ،تااطالع

ساختمان به مركز وو  سرمايه داري تاسيس كرد امپراطوري در جهان
آزادي بيان، مطبوعات، اجتماعات، اعتصابات و . لوبيانكا معروف شد

يون ها نفر را در روسيه لغيره برچيده شد كه تا زمان مرگ لنين مي
تنها  1923تا  1917طبق نوشته مارتين التسيس معاون دزرژينسكي از . ندو تيرباران كرد ، تبعيدزنداني، شكنجه



، از كتاب لنين و لنينيسم، ترجمه ديويد شوب 322ص(اعدام شدند نفر به دو ميليونيعني نزديك نفر  1861568
نين در ديويد شوب از همرزمان بلشويك در روسيه بود و بعدها به آمريكا رفت و همواره با ل )محمد رفيع مهرآبادي

 كه توانست بعد از فروپاشي روسي فرهيخته و جسور ا آلباتس محقق و گزارشگر اما از نظر خانم يوگني. رتباط بودا
برخي از اسناد شوروي را بيرون دهد تعداد اعدامين را در پنج سال اول انقالب چند  1991گورباچف در سال  قدرت

كا گ ب، دولتي در دولت، ترجمه مهدي ( بسيار ارزشمند استآلباتس  مستند د و حقيقتا اين اثرنميدانبرابر 
بايد بدانيد كه سازمان چكا براي ايجاد رعب و وحشت در هر بخش و منطقه اي از روسيه نشريه هفتگي . )پرتوي

درج ميشد دستوراتي كه لنين به چكا در مورد اعمال تا مدت ها آن  در ون ميداد كه اسامي اعدام شدگانچكا را بير
تا را در روسيه پايه ريزي كرد  داد عواقب دلهره آوريديكتاتوري و پاكسازي بخصوص دانشجويان دانشگاه ها 

تا  جامعه را و محسوب شد در تمام كشور از وظايف ديكتاتوري پرولتاريارا خبرچيني و جاسوسي جايي كه 
چكا همچنان پا وزارت عواقبش با حضور هم و امروز  به گورستان مرگ تبديل كرد فروپاشي حزب گورباچف

در  :كمونيست هاي دولتي هم قرار مي گرفت، مينويسدمورد احترام حتا مبارز كه  پل آوريچ نويسندة. برجاست 
كه يورش بردپليس چكا به بيست و هشت مركز دانشجويي و انجمن فرهنگي آنارشيست ها در مسكو  1918آپريل 

كروپتكين  تا جاييكه كشته و زخمي شدند و پانصد نفر به شكنجه گاه هاي چكاي دزرژينسكي افتادندچهل نفر 
مبارزين در روسيه با ناباوري ميگفتند كه اكثر جسورترين  شيست انسان گرا و بسياري ديگرمبارز آنارسالخورده اين 

الم بدر بردند در زمان لنين همگي اعدام پليس تزاريسم جان س ،روسيه كه از چنگ اوخرانا
همينطور اما گلدمن زن جسور و آنارشيست محبوب و شناخته شده   .)112اسناد روسيه ص (شدند
 براي نجات مبارزينجسورانه  ه تبعيد شد،توسط دولت آمريكا به روسي 1919ر كه در اواخ جهاني
تمامي مبارزين همواره لنين با بيشرمي تمام مي نويسد،  لنيندر باره مصاحبه اش با  او. دوسال تالش كرد انقالب

و ميگفت تنها آنارشيست هاي حقيقي كساني هستند  ديكتاتوري بلشويك را مشتي اراذل و اوباش ميخواندمخالف 
ي كه در خدمت دولت پرولتاريا كار ميكنند بقيه را بايد قفل و زنجير بر پايشان بست از اين رو صحبت كردن از آزاد

پرولتاريا تنها دشمنانش را از سر راه بر ميدارد و دولت و بيان و مطبوعات و غيره همه مزخرفات بورژوازيست 
 دست از افكار سانتي مانتال استشما هم بهترخونريزي بر ما تحميل شده است و 

 دو نويسنده و شاعر محبوب 1921در سپتامبر . برداريد و به پرولتاريا بپيونديد بورژوازي
آنارشيك روسيه، فانيا بارون و لو چرني بدون محاكمه تيرباران شدند و گلدمن از شوك 



نيمكت آهني تاالر بر خود را  به اين جنايت، وارده تصميم گرفت در روز برپايي گنگره سوم كمينترم براي اعتراض
چكا در اعدام او دريغ نخواهد ببندد كه برخي بلشويك هاي ناراضي از اوضاع روسيه به او هشدار دادند كه پليس 

شوراها اين خود  در روسيةكه و ديگر مبارزين از او خواستند كه از روسيه خارج شود و به دنيا بگويد  كرد
آنگونه كه من ( از روسيه فرار كرد در كشمكشي سخت سرانجامو گلدمن  پرولتارياست كه زنده بگور شده است

مخل  همواره عاشقان آزادي را حكومتيهر ). زيسته ام، ترجمه سهيال بِسكي
تا قبل از كسب به دروغ  كانديداهاي قدرتند و ميدا و دولت امنيت كشور
براي مردم حرف با زبان آزادي،  برابري و خوشبختي  ، صرفاقدرت سياسي

ولت گلسرخي و دانشيان ها در دولت شاهنشاهي و سعيد سلطان پور ها در دهزاران آزادة منتقد چون  .مي زنند
دادستان ناپلئون كه (گفت ما به كسي مثل فوكيه تنويل  1917در همان دسامبر هم لنين  . اعدام شدند همگي ،اسالمي

كتاتوري ينياز داريم كه د) حكومت وحشت را درفرانسه به اجرا گذاشت مثل خلخالي در ايران
 .اطالعات مناسبترين يافتعمال كند  و او دذرژينسكي را براي وزارت ارا بر جامعه  پرولتاريا

، فكر نكنيد من در صدد پيدا كردن راه هاي قانوني عدالت هستم: چكا اعالم كردسازمان دذرژينسكي در رياست 
تاسيس يك  ،عدالت بدرد ما نميخورد ما به سئوال و جواب هاي كوتاه هم نياز نداريم من فقط طالب يك چيز هستم

شورايي ملوانان و  كميته هاي 1921ر مارس د. )، شوب322ص( حساب انقالبي بپردازد تسويهسازمان كه به 
و به دولت لنين اعالم كردند كه  كارگران در منطقه كرونشتات براي نجات انقالب شوراها دست به شورش زدند

د به جامعه برگردانده جنگ با دشمنان خارجي پايان يافته و آزادي بيان، مطبوعات، اجتماعات، اعتصابات و غيره باي
سازمان چكا برچيده شود و انتخابات شوراها از نو صورت  همه زندانيان سياسي بايد آزاد شده و، همينطور شود
 تبليغات دروغ كه عده اي اراذل و اوباش با پشتيباني نيرو هاي دشمن ميخواهند دولتبا بي درنگ لنين . گيرد

جنبش  هزار نفره با جوخه هاي اعدام چكا را براي سركوب 60يك ارتش سرخ  ،ازندكارگران را نابود س
را در  )وزير سابق تزار( دولت موقت كرنسكيتوانسته بود  به خاطر اينكهشتات جنبش كرون .فراهم ديد كرونشتات

كميسرهاي  ازيك سوم  حتا از اين جهتشهرت يافته بود شوراها به پايگاه اصلي انقالب  د سرنگون كن1917اكتبر
دستور ، اما لنين كه كوچكترين مخالفتي را تحمل نميكرد كردند اعتراضلنين سياست سركوب  حزب بلشويك به

با صادر كرد و از زمين و هوا ) ژنرال سابق دولت تزار(حمله را به فرماندهي ژنرال تروتسكي و توخاچفسكي 
باران كردند و بعد از ده بمب پتروگراد در سرماي زمستان هزار ملوان و كارگر آزاديخواه را   15 بيرحمي تمام 



انقالب شوراها با همه فداكاري هايش خاموش گشت و تا نسل ها نسل اين گورستان چكاي  آخرين قلب تپندهروز
اما لنين بعد از اين واقعه در كنگره . تازد همچنان در روسيه ميمي تاخت و لنين بود كه 

ن سرپيچي از دستورات و سلسله مراتب حزبي به شديدترين قانوني وضع كرد كه كوچكتري
سمت چپ، عكس افتخار آميز لنين، ( و اخراج از حزب را به همراه دارد شكلي تنبيه 
لنين زير نظر  جاسوس پروريديكتاتوري و همين پروژه سرانجام  ). بعد از سركوب كرونشتات و كادرهاتروتسكي 

كه  1922چكاي لنيني در اواخر  همين سازمانرقت انگيزتر اينكه . استالين به طرز وحشتناكي در جامعه توسعه يافت
 در سراغش آمدند و تا پايان مرگشبه لنين ديگر بيمار شده بود و استالين رياست كميته مركزي را بعهده داشت،  

تالش كرد مذبوحانه لنين  گرچه .دندبسر برديكتاتوري پرولتاريا  او و همسرش در سانسور كامل 1924ژانويه 
رد اما جنگ اكنار گذ رهبري دفتر سياسي و كميته مركزي حزب هاي را از مقام ، دزرژينسكي و تعداي ديگراستالين

تقريبا تمامي ياران اصلي لنين و باند قدرت استالين  1939ديگر آغاز شده بود و تا سال  ديكتاتورها از مدت ها قبل
         .اران كردبه عنوان خائنين به انقالب و پرولتاريا تيرب ،قدرتي آنها مجموعةكميسرهاي زير  را به همراهبلشويك 

و شديدا گمراه در تئوري از هم گسسته اساسا را ميتوان ماركس در توجيه دولت سركوب  منشا انحراف بينشحال 
قانون،  ،دولت سياسيبه عنوان (و روبنا ) ابزار و روابط توليد كاالييبه عنوان (مناسبات زيربنا تقسيم مكانيكي كننده 
 و ناچارا زيربنا ماهييتي عيني، محتوايي، جستجو كرد كل جامعهدر ) ، هنر، و غيرهئولوژي، فرهنگداي حقوق،
باله رو و تاثير دن ، ، غير عمده، فرم مانندايدئولوژيك و روبنا ماهيتي ذهني ،ندهتعيين كن مادي و ،)تضاد عمده(اساسي

 واخر زندگي اش به نارسايي اين موضوع پي برده بود كه روبنا همگر چه ماركس در ا. پذير از زيربنا به خود گرفت
و ماركسين ها صدها  ندادآن بها تدوين ضرورت تعيين كننده باشد اما هرگز به مثال در شرايط انقالبات ميتواند 

حتا در پروسه ديكتاتوري كمونيستي لنين، بازتاب اين مسئله كننده برايش به راه انداخته اند و  توجيه قرآنيتفسير 
غير انقالبي  ،دولتي هاي شدند كه مثال در سياست محقرانه اي ئو دست آويز بحث هاي از هم گسيختةاستالين و ما
 در اقتصاد، امافرهنگي، سوسياليستي  ، و يا در انقالبِبوده است سوسياليستيمناسبات ولي در اقتصاد، ده عمل كر
و يا  عمل كرده  ييايراپرولت، در سياستبوده اما بوروكراتيك  ،يا در تشكيالت. است داشته سرمايه دارارانه روندي

و يا عكس ارتباط همه اين جايگاه داخلي ديكتاتوري بوده است  در سياست خارجي، انقالبي بوده اما در سياست
قدرت در جا  مكانيكي شدهتازه تصور كنيد اين عرصه هاي تفكيك و  در نظر گرفتبا هم ميتوان را هاي قدرت 



قرار  ديالكتيك يتحليل هاي ديپلماتيك موردميتواند و غير عمده تر هم  متفاوت تري از  تضادهاي عمدهبجايي هاي 
جوالن  اش و قدرت طلبيبرنامه سياسي حزبي جايگاه نظريه بازي قدرت براي به فراخور نسبت و هر كس  گيرد
كمونيسم دولتي در قبل و بعد از نظريه مدافع احزاب و نيروهاي  فرصت طلبانهبرخوردها و مانورهاي رقابتي  .دهد

 .سياسي كمونيستي بوده استتشتت ايدئولوژي ديكتاتوري كارگري و پراگماتيسم قدرت انقالب اسالمي نمونه بارز 
در دست نوشته  ، حداقلخواهيمبارزه كل زندگي اجتماعي آزاديفرايند  درفعاليت آگاهي ضد سلطه  ر حاليكهد

 به طور جدايي ناپذيري كه ماركس  آشكار شده بود در يك هم پيوستگي ملموسيهاي جواني ماركس 
 يعني ،انسان كااليي شده اجزا فعاليت زندگي ازخود بيگانةدر سرمايه داري را  دولت ساختار ماهييت فرايندكنترل

 ميزه شده نه تنها از فراينداو ميگويد انسان كااليي و ات. برجسته ميساخت ،انسان كليت مناسبات زيستي درآن را 
م متعلق به محصول فعاليت زندگي اش ه تمامي جدا گشته بلكه اش و زندگي خود انگيختهفعاليت كار خالق 

و اتفاقا ماركس در اينجا با نگاهي آنارشيك كامال نقش مخرب  مايه دار قرار ميگيردنيست و در دست سرخودش 
فرايند ناآگاهي ( منعكس ميكند زيرا اين از خود بيگانگي انسان در فرايند توليد كل زندگي ساختار سلطه و كنترل را

 خانه و توليد اقتصادي را به كاردر كار  مناسباتاز  )، اتميزه، شقه شقه و از هم جدا شدهشده زندگي متالشيدر 
 هژموني ،كه حتا دولت در ظاهر بي طرفش ميكشاند هم مدني سرمايه داريعرصه مناسبات اتميزه انسان در جامعه 

اقتصادي و غيره را در خدمت منافع اقليت حكومت  ،حقوقي اخالقي خانواده، مالكيت سياسي، فرهنگي، )سلطه(
ماركس تقريبا در آن مقطع زماني به اين درك رسيده بود كه توليد مناسبات پس  .عمال ميكندسرمايه بر جامعه ا

آزادانه با فعاليت زندگي و انسان نه تنها از ارتباط  كليت مناسبات زيستي را به بند كشيده است ،سرمايهسلطه گرايانه 
تا جاييكه به زيبايي مي نويسد حتا سرمايه دار با ديگري بلكه با خود طبيعت زيستي در آزادي اش جدا گشته است 

سلطه و استثمار، از خويشتن انساني خودش هم جدا شده ) بيمارگونه(از خود بيگانة توليد سودجويي از اين فرايند 
  .است

 ،فرهنگي ،سياسي اتل دوراني انقالبمراحبر هژموني طلبي  برايي مكانيكي جدايي سازي ها طرز تفكر درحال اين 
صورتي اتميزه و  ،نقد اقتصاد سياسي سرمايه يك بعدي پروسة در ماركس تداوم غرق شدن از اقتصادي و غيره اساسا

جدا مي ر فرايند استثما ماهييت استبداد دولت ازفرايند  ن حضور بالواسطهبه ناگهااز خود بيگانه به خود گرفت و 
 تشكيالت پيچيده دولت سركوب بر مي خيزد شبكه از اساسا   انسرمايه داراستثمار قدرت  و فراموش ميشود كه افتد



تجارت سياست و كار، ( منافع و موقعيت ها بر حقوقيمالكيت تقسيم قوانين  ،كنترلپروسه از طريق  كه ميتواند
وزارت  هزار كوفت و زهر ماررتبه بندي هاي حقوقي و تحصيلي و  ،تفكيك مشاغلرسانه ها، داخلي و خارجي، 
 بر جامعهرا  و از خودبيگانگي مزدي گارييب  ايننهايتا .....ش وعريض و طويل بوروكراسي و ) اش خانه هاي دولتي

 ما امروزه .تحميل كنددرون آن شورايي خود انگيخته  شكل گيري استقالل عمل مناسبات وآزاديخواهي  و مبارزه
 چه خصوصي چه غير خصوصي و غيره كارخانه ها، آموزشگاه هاادارات،  مزديكاربردگي  اتميزه تقسيمدر فرايند 

يك انسان . دتمام عيار دارور حضكنترل، دولت  تشكيالتمخوف زنجيره رواني و فيزيكي  اش سايه هر لحظه در
هنري،  ،توليدي، مديريتي، مالي، كارشناسي(و انحصارات  آگاه و آزاديخواه كامال متوجه ميشود كه كمپاني

به هر كدام  ه، و غير حزب رتش،دانشگاه، ا معادن، اداره، كارخانه، ...)و ، سياسيتسليحاتي، پليسي، خيريه،  تبليغاتي،
درجه و  ي قدرتي،ها نوع اهداف و فعاليت آن سازمانصورت يك دولت كوچك عمل ميكنند و تنها نسبت به 

شيميايي هاليبرتون در آمريكا  كارخانه تسليحاتيدر . برجسته ميشوددرون آن اعتراضي و آزاديخواهي  فضايامكان 
معموال  حكمفرماست كههم سور و دسيپلين سنگيني سان و طبعا ين با حقوق بهتري خريداري شده كارگران و مهندس

 .دهدباشد در چنين فضايي تن به كار ب مايل )انديشه آزاديخواهي چه برسد به(ذره اي شعور اجتماعي  ساني باكمتر ان
دانشجو به  با فراست خاصي برنامه ريزي ميشود امامغزشويي  مدارس و دانشگاه ها كنترلساختار با وجود اينكه در 

، آينده ساز بلندپرواز، نوانديش، خالق، اميدوار، بسيار اش جواني ةجوهر طبيعت وانگيزه دانش پژوهي و لحاظ 
 يهآزاديخوا در مكان و موقعيت شور جامعه افراد نسبت به ديگر فضاهاي در مجموع ميباشد وجسور، سركش 

           .قرار ميگيرد بيشتري

اختاپوسي پليسي و نظارت  فرايند پيچيده تشكيالتهمين پشتيباني  بنابر اين سرمايه داران و كارشناسان قدرت به
، جنگ، اطاعت، خدمت وظيفه رقابت،ذلت، ترس، ناآگاهي، بردگي، ،، گرسنگيبيكاري  قادرند است كه  دولت

، ويروسي، مصرفي ، تكنولوژي ابزاريمعماري تسليحاتينابودي طبيعت زيستي، آزاري،  تجاوز، زن ستيزي، كودك
شكيالت زنجيره به هم پيوسته ت چنين پس آشكار است كه در نبود .به جامعه تحميل كنندرا  .....، اتمي وژنتيكي

فردي در  را در فعاليت هم ياري آزاد خالق زيستنروابط به طور طبيعي ميتوانست كنترل و سركوب دولتي، انسان 
آنگاه نه كسي تن . بارور سازد راو طبيعت زيستي كل جامعه  ،ثمره پويايي زندگي اشاز و  اجتماعيتش بر قرار كند

 و نه كودك آزاري، د، ميشو نه خالقيتي كشته  انسان آگاهي اعدامد، نه ميدا به بردگي كااليي در كارخانه و معادن



و مجريان سلطه سربازان  ،نظام بردگي گذشته در دوران .ميتوانست وجود داشه باشد دولتي.......نهنه زن ستيزي، و 
 در جهت منافع زميني ايستادند و هژموني عرش الهي را يباالي سر بردگان م و شمشير با شالقمستقيما  حتا ها دولت

 سكوالريزه شده و يا كمونيستيعوام فريبانة حتا در نوع  مدرن دولتاما امروزه در دوران تشكيالت دند رمال ميكاع
در ماهيت طبعا منطق پدرساالري بت قدرت و  اطاعت از و خدايي يمذهب تفكر تاريخي آن جوهرههمچنان  ،اش

آليستي يا ايده  ن هر گونه ايدئولوژي سلطه گرايانةد تحت عنوانخواهب حال .است دهعجين و نهادينه شساختاردولت 
 به مانند تامس هابز، روسو، فوير باخ، هگل، ماركس، لنين، فرويد، ماكس وبر و غيره ماترياليستي عصر روشنگري

 زنان امپراطوري غربي، در شبكه محوري قدرت دولامروزه حتا . را توجيه كنند سركوب ضرورت دولت نوين
و  جامعه وندراعتراضي و طلبانه  آن هم در شكلي نمادين براي توجيه مطالبات برابريبسختي جاي ميگيرند  همواره

دمكراسي سلطة براي توسعه  زيرا. ميباشدجهت سود جويي بيشتر  مطامع قدرت مرد ساالري در خدمت در عين حال 
اين واقعيتي است  .سركوب دفاع كنند بايد مردانه فكر كنند و مردانه از ماهيت دولت در قدرت همين زنان ،انهدامي

بيند كه داراي آن  را در اجراي قوانين تنبيه و كنترل جامعه و جنگ طلبي ناتوان ميزنان  ،كه قدرت دولت سركوب
در براحتي د احساسات و عواطف انساني را نتوانالزم عقالنيت مردانه نيستندكه ب شايستگي

هنر  فيلم و مدارحتا اسالوي ژيژك اين روانكاو سياست. دنديده بگيران و سركوب عمال سلطها
نتوانست جلوي تمجيد خودش از ديكتاتوري لنين را بگيرد كه قدرت به كسي نياز دارد كه در 

رئيس انتخابات  نامزد 1990ژيژك در سال . آن تصميم الزم در سركوب را بعهده گيردشرايط مشخص بتواند 
اگر قرار است به بازي سياست وارد شويد بايد به نحوي "ژيژك ميگويد . جمهوري اسلووني شد اما شكست خورد

و باز در برابر اين سئوال كه اين  "من از اين نظر هيچ مشكلي نداشتم و عمل گرايانه و سنگدالنه تا آخر خط برويد
بله، لنين هميشه تعهدي سفت و سخت داشت كساني كه  ":ميگويداو داليلي است كه شما از لنين ستايش ميكنيد؟

را در دست گيرد و كار كثيفي كه بايد انجام شود را كار و امور  ميدانند باالخره يك نفر بايد دست به كار شود
پور،مازيار اسالمي، اميد مهرگان، چاپ اسالوي ژيژك، ترجمه مراد فرهاد ( " انجام دهد
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سلطه از عشق و بي جهت نيست كه جنبشهاي مبارزه مستقيم شورايي، آنارشيك و ضد  
ياري با اين نوع مبارزة همالتين  مردمان بوم زيستي سرزمين هاي .ندرجان مايه عاطفي زنانه و مادرانه اي برخوردا
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سالطين قدرت غرب فعال صدها ميليارد يورو از ترس تجربه آرژانتين به دولت هاي يونان، پرتقال و ايرلند . دارند
 .  بحران را به عقب اندازند اما روند فروپاشي دولت ها با شتاب بيشتري در راه است تا به ناچارزريق كرده اند ت

  

  طبقاتي ماركسمكانيكي نقد به مبارزه 

انقالب  يك ببيند بلكه او به نتوانست اجتماعي و در دست خود همان انقالب كنندگان از پايين ماركس انقالب را
از  .باور داشت كمونيستي دولت ديكتاتورييك در ) !!طبقه كارگر ( نوينيسياسي يعني جايگزيني قدرت سياسي 
را صرفا در  ، سير تاريخ مبارزة رهايي از سلطه و استبداداين جهت ماركس با نگاهي يك بعدي

ارزيابي كرد و نتيجتا هم مي بايست جاي  )زيربنا(توليد اقتصاديشيوه بر پايه  مبارزه طبقاتيروند 
در اينجا شايسته است كه از . تعويض كند دولتي بقه ديگر در قدرتبا طرا ) كارگران(يك طبقه 

حدود  ،در راه آزادي يرطوفاني و تسليم ناپذ اي آنارشيست بزرگي چون باكونين كه با روحيه
دولت جديد ": او مينويسد. ، تمجيد كردديكتاتوري ماركس را به نقد كشيد نظريات دولت ، قرن پيشو نيم يك 

كه  ،اساسا بر نظاميگري و بوروكراسي استوار است و دولت مردمي ماركسيست ها در اصل يك ماشين اجرايي است
انند، از باال بر كه مي پندارند نياز و خواست مردم را بهتر از خود مردم ميد ،به واسطه نخبگان ممتازي از روشنفكران

. )185ص  -باكونين و آنارشيسم جمع گرا، نوشته برايان موريس، ترجمه سعيد فيض اله زاده( "مردم حكم مي راند
: قدرت را به دست هيچكس نبايد سپرد، كه به حكم يك قانون اجتماعي تغيير ناپذير ": يا در جايي ديگر مينويسد

  ).165 -ص(" را به يك سلطه گر و استثمار گر جامعه بدل كرده ايمرجعيت را به هر كسي اعطا كني لزوما او 
كارگران  ،ميگويد تمام صرفا روي كارگران جدا از ديگر اقشار جامعه انگشت ميگذارد و اينكه ماركس با زيركي

رار قزير رهبري حزب كمونيست  اينكه يعني ، نهايتاهنوز بايد به اين آگاهي برسند كه طبقه اي براي خود باشند
و اين صرفا يك بهره برداري جاه طلبانه از انسان اسير شده  ارتش منظم تشكيالت كارخانه اي يك گيرند آن هم در

وابستگي به كارخانه و  درامت پروري كارگر اين  هدف از بايد فهميد .در زنجيره كارخانه و معادن و غيره ميباشد
(  به معلم، كشاورز، دانشجو، پرستار و هنرمند  نسبتآن ها  و جدايي ان ارگركفرم بردگي به كاذب دادن  يتحارج

استبداد  ،او توجه نكرد كه در طول تمام تاريخ تحوالت اجتماعي ست؟ه بوده ادر چ )به عنوان اقشار خرده بورژوا
و  عمل كرده همواره به عنوان يك عامل اصلي ديكتاتوري در ايجاد نابرابري ها به نفع سلطه گران دولت سلطه 



تقسيم سطوح اجتماعي در اشكال اقتصادي، فهميدن اين كه سلطة دولت چگونه با . ه استشددست به دست صرفا 
 نفاق و نابرابري ها به.... و مزدي مشاغلاتميزة ، تعيين امتياز دهي ازي،رتبه ساز طريق  و غيرهجنسي، فرهنگي، قومي 

با تقسيم مكانيكي جامعه به زيربنا و روبنا در واقع  فقط ماركس. دشواري نيست موضوع دامن ميزند در درون جامعه 
 تا استقرار ديكتاتوري دولتبقه بندي كرد باز ط خويش كيايدئولوژي رقابت طبقاتي گاهاز نظر خود مبارزة طبقاتي را

 پس اين مبارزه طبقاتي .طراحي كند از نو ،رتش منظم از پيش آماده كارخانه سرمايهبر دوش تجمع ا سوسياليسم را
بلكه  و اتميزة سرمايه داري،اقتصادي  از زندان كارخانهوابسته  نه براي نفي سلطه دولت و نه آزاد شدن طبقه كارگر

  .بوده است كمونيستيجديد دولت بورژوازي رهبران روشنفكران و خدمت به  تبديل كردن اين ارتش كار منظم در

كارمتشكل را در جهت اين ارتش  سلطه گرايانة ماركسايدئولوژي  استالين با بهره برداري از پس ديديم كه لنين و 
به پيش بردند و طبقه كارگر را به گور كن  "كارگران"برنامه ديكتاتوري  توسعه رقابت امپراطوري سرمايه،  با

توسعه مدرنيسم اقتصادي ماركس اين موضوع ريشه در همان تفكر  .ديل كردند و نه دولت سرمايه داريخويش تب
كه به رشد ناسيوناليسم و تكنوكراسي اتحاديه هاي كارگري در خدمت به ساختار سرمايه داري زمينه اي  داشت

بحث هاي مشمئز كننده برخي از كمونيست هاي دولتي كه سياست  نايآيا هنوز جايي براي شنيدن . عملي بخشيد
معلوم نيست كه اين باقيست؟   نند،دفاع ميك ها آن اما از توسعه اقتصاديرا محكوم ميكنند  و غيره و چين شوروي

؟ ديكتاتوري !توسعه يافته كااليي مدرن در چيستغرب چپ هاي حزبي از دولت هاي مصنوعي همه انتقاد 
چه  مثال كارخانه اي برده استبردگي كه دل همه امپرياليست ها را در توسعه جامعه ابزاري و چين كمونيستي 

ات و يغ؟ جز يك سري تبل!است ميتواند داشته باشد و مدرنيسم تناقضي با ايدئولوژي چپ حزبي كه شيفته قدرت
 متزلزل، درمانده يافرادبراي جذب آن هم  ،رقابت قدرتيجنجال هاي حاشيه اي براي كسب موقعيت و شهرت در 

بازار  در تجارت سياسي دوران اين هر چند در !ميتواند باشد ، چه چيز ديگريو هنر آفرين انديشه پويا و به دور از
تقريبا تمامي اين مدعيان چپ دولتي، در لحظه فرصت  كه شك نيست ذره اي هاني، جايليبراليسم ج نئو مسلط

را و غيره  و شركت در مجلس موسسان و پارلمان به غير از جمهوري سوسيال بورژوايي طلبي مناسب، نهايتا چيزي
در گردونه باشد منزوي شده و يا به مقام پايين تري  هم كه صداقتي در مبارزه شان اگر وكيطلب نميكنند و تك و ت

پي برد جهاني شده گي سرمايه دگندي هرچند ماركس در دوران خودش به اين ارزيابي توليد .دهندميرضايت قدرت 
، شكلي جهاني به انحصارات مالي در قدرت )استثمار بيشتر(براي كسب سود بيشتركه فرايند انباشت گردش كاال 
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با اتحاديه ها و فضاي آزاديخواهي ارتباط  در و شوراهاي همسايگيدر جهت تقويت كانون ها همواره بايد آنارشي 
انسان ها د تا ثمره مبارزه نو مردم را با سياست فريب و نفاق اندازي احزاب و دولت ها آشنا ساز دنجامعه، تالش كن

  .و كموني به راحتي در اختيار حكومتي  ديگر قرار نگيرد گلستانه، جامعه شوراييساختن براي 

يا حزبي بخواهد آن را تاكتيكي در  هرگز ابزار ساده اي نبوده كه نيروي قدرتي ساختار مخوف و پيچيده دولت
د كردن حزب و دولت در كنترل كردن است و نه در آزاتشكيالت ماهيت ساختار . اختيار گيرد و يا كنار گذارد

و هم  در زندگي مردمتمركز و قدرت گيري بيشتر جهت درو به ناچار تنيده شده در بازار سرمايه جامعه، از اين رو 
به حفظ موقعيت خويش مي  و در شرايط بحراني با چنگ و دندان رقباي قدرتي حركت ميكنددر رقابت با ديگر 

 از احزاب و كانون هاي همسايگيرشد مناسبات شورايي مستقل  تنها از فرايند پس. پردازد
كه ميتواند زمينه يك انقالب اجتماعي را فراهم آوردكه بنياد دولت را سرنگون است 

حاكمان  حكومتبه جابجايي انقالب سياسي تنها حيله سازد تاريخ به تجربه نشان داده كه 
بيداري ساختار نئو ليبراليسم و  در دورا ن جديد شكاف هاي عميقاست هر چند  ختم شده
در جامعه، بخصوص در وضعيت  آزاديخواهي هاي جهاني و ويژگي گستردگي اعتراضات و عمق مطالبات جنبش

صورت تحوالت  دراميدوار بود ميتوان مردم به احزاب قدرتي بي اعتماد شده اند، كه  ايران،ويژه 
اتكا كرد و فرصت شده با هم  اما مرتبط اجتماعي به نيروي جنبشهاي مستقل

 فرايند اتفاقا در. قدرتي نداد گيري دولتي را به راحتي به جاه طلبان شكل
ميتوان كانون هاي آزاديخواهي را در برابرش حاكمه شكاف هاي دست به دست شدن قدرت 

به مانند جنبش ( و تصميم گيري گسترده ساخت، دفاعي يارتباطمناسبات بيش از گذشته به شكل پايگاه هاي 
باقي گذاشت و حتا از در وضعيت شكننده اي  مكان تثبيت قدرت آن ها را هموارهو ا )چياپاس در جنوب مكزيك

   .موقعيت فعلي جنبش يونان هم فراتر رويم

و ديگري  آزاديخواهي دو نيرو يكي مبارزهدر طول تاريخ كه نظر نگرفت ماركس در با توجه به آن چه مطرح شد،  
 در جدال و در تمامي عرصه هاي زندگي صورت رواني و فيزيكيهم به موازي هم زمان و  ساختار دولت سلطه

تجاربش را به نسل هاي بعدي انتقال داده است يكي در آگاهي بيشتر از  ،اندوزي بوده اند و هر دو جريانتجربه 
ي جديدتر در يافتن شيوه هابا حفظ ماهيت سلطه عاشقي و آزادي و ديگري  ازضرورت شناخت همه جانبه تري 



ده، خالق و انديشمندي برخوردار است زندگي اجتماعي از يك ديناميسم پيچياز آنجاييكه . فريب،كنترل و تخريب
ميĤموزد و پيوسته  ا، كنش و واكنش نشان ميدهد و از آنشرايط و نياز هروند تغيير بت به سمدام ن

از فرايند تجربه تاريخ طبيعتا جنبش آنارشي . ميكندتصميم گيري 
آيد و جاي تعجب نيست كه هي انسان ها توانست سر بلند بيرون آزاديخوا

حتا . از شگرد هاي نوين عصر سرمايه داري مبدل شديكي به كمونيسم دولت بورژايي  چرا 
كارشناسان و سياستمداران قدرتي مدام تالش ميكنند فرايند جنبش آنارشيك را با ترفند هاي كنوني،  در دوران
با مارك هاي  تبليغات منفي حال چه به صورت اتهامات،. تخطئه و منحرف كنندجديدي 
 واه راست جمهوري خ كه احزاب، آناركو سرمايه داري تئوري هايي چون و يا  تجارتي

libertarian capitalism در تقويت نئوليبراليسم براي چاپيدن بيشتر
متاسفانه   .دولت به راه انداخته اندو خصوصي بدون دخالت تحت عنوان سياست  بازار آزاد 

ساديسم  نحوه عمل كرد استشده دلهره آور حقيقتا امروزه   آنچه كه
ساختار دولت مدرن امروز مي باشد كه در سلطه گرايانة رواني فيزيكي 

در سيمايي مذهبي، به اوج نيستي آن هم  ، شيميايياتمي ويروسيات تسليحكارخانه هاي اشكال 
اعتراض و آگاهي رساني  همواره پيشتاز اينو بدون شك جنبشهاي آنارشيك و ضد سلطه  رسيده استزندگي  خود

عقالنيت مردانه خشك هنوز در فضاي  و زنانه ، هنر رهايي عاشقانه زيستيبا وجود اينكه در دوران ماركس. بوده اند
 ،دولت و كليسابراي اثبات اينهماني  " :مينويسد انسان گرا خود نمايي نمي يافت باكونينمجال 

 فداكردن زندگياز خوانندگان مي خواهم به اين نكته توجه داشته باشند كه هر دو اساسا بر پاية 
ني همان رذالت يك اصل است، يعگذشتن از حقوق طبيعي بنا شده اند، و نقطه عزيمت هر دو  و

شرط مرگ انسان طبيعي در خدا، پاك ميشود، و به گمان  كه به گمان كليسا فقط با بخشش الهي و به ذاتي انسان،
يكي ميخواهد از انسان قديس . دولت اين رذالت فقط با قانون و قرباني شدن انسان در مسلخ دولت عالج مي يابد

بميرد كه فتواي مرگش را كليسا و دولت به اتفاق آرا  انسان طبيعي بايد ،بسازد و ديگري شهروند و در هر دو حال
توجيه ساختار تخصصي درروانشناسي طبعا از آيندة شكل گيري نوعي از  باكونين  ).149 -ص( "صادر كرده اند

انسان خشونت كه نه تنها يك تناقض احمقانه، در كه  ،فرويدنظرية فرتوت برعكس  و  سلطه و كنترل خبر نداشت،
پليسي سلطه گران و خشونت تشكيالت از طريق يعني (كه بايد از طريق قانون و دولت بلميدانست  را ذاتي



پرخاشگري  براي آزادي در اشكال انسان مبارزه باكونين بر اين نظر بود كه ، اما!كنترل و مهار شود) ماركنندگاناستث
آن هم به صورت انقالبي  ،نه تنها طبيعي است بلكه براي ويران كردن مناسبات سلطهو قانون عليه ساختار سلطه 

 حتا كهواقعيتي است اين . ماند اد و بدون سلطه نيازي براي واكنش دفاعي باقي نميه آزضروريست و در جامع
تا زمانيكه زندگي اشان وابسته به كارخانه است در نهايت رفرميستي و مانعي در مقابل رهايي  ي كارگريديه هااتحا

فكر كنند بيشتر آنارشيست ها هم بايد به اين موضوع به نظرم حتا  . بودد نخودشان و جنبش هاي آزاديخواهي خواه
مبارزة شكوهمندش اسپانيا حتا در  1939تا  1936در جنگ داخلي  رگران آنارشيستميليوني كاشكست جنبش زيرا 

، دچار بن بست هاي فزاينده اي در محدوديت فرم،  استالينيستي سم فرانكو، ارتجاع اروپا و احزابعليه دولت فاشي
به درستي مورد انتقاد واقع شد  كه نه تنها از جانب زنان آنارشيسمهدف مندي نهايي جنبش سنديكاليستي شد و  توان
صرفا را وحضور خانواده ها و شورا هاي همسايگي و خدمات اجتماعي و غيره  زنانتصميم گيري نقش  اهميت كه

 مستقيم برنامه ريزي و ارتباط گيري فعاليتهاي كارگري آنارشيست ها قرار داد و اتحاديه تصميم گيري در محور 
بوك  به نقد قابل توجهي از اتفاقا در همين زمينه جيمز هرود. را به حاشيه راند جامعه ة كانون هاي شوراييجانب همه
كارخانه اي  هايجنبشبرجسته اي براي اهميت  كه او ديگر ميپردازد )طبيعت گرا آنارشيست جامعة(محبوب  چين

اما راه حل او در اسيرند، قايل نيست و ساختار نظام كارخانه اي سرمايه محدوده خواست هاي اقتصادي  كه نهايتا در
هر شكل كميته هاي هماهنگي و تصميم گيري عمومي جامعه در ازاي شوراهاي كارگري باز بسيار محدود است 

 كار مزدي جدا از محل محلي مسايگي وهاي ه شوراها و كميتهنقش كتابش اساس را بر روي  چند جيمز هرود در
از نظر اتفاقا ). Getting Free, by James Herod 2007( اما آن را كافي نميداند گارگران قرار ميدهد

آنارشيست برجسته اي است و كتاب هاي در خور توجهي جدي اش، تاكتيكي در كنار ضعف هاي بوكچين من 
، كتاب او در مورد جنگ داخلي در اسپانيا. نوشته و پايه گذار كانون هاي آموزش زندگي مسقيم با طبيعت مي باشد

كامال برجسته  ،تفاوت كيفي مبارزه كارگران آنارشيست را در ارتباط با سيستم احزاب كارگري استالينيستي يك
،  مدام در نفي بيشماري از قابل درك و تاثير گذارشنقد هاي  ا آنارشيستي مثل جيمز هرود در ضمنحت. ميسازد

استراتژي ها و تاكتيك هاي ديگر فعاليت هاي آنارشيك به گونه اي حكم صادر ميكند كه 
 ،حقيقتا در اينجا نميتوان در چند خط. تئوري جهانشمولي را ارائه دهدگويا ميخواهد يك 

تا حدي معرفي نظريه  تنهااين فرهيختگان آنارشيك را مورد بررسي قرار داد، هدف من  نظرات
زناني كه در جنبش سياتل . جنبش هاي آزادي خواهي ضد سلطه مي باشد و درس آموزمتنوع فعاليت هاي  ها و
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از بايد  هنوز  و تازه طه قرار گرفته اند،سل تي زيروكه به شيوه هاي متفا ،و غيره اكوزيستي، نژادي، زباني، قومي
كدام كارگري است كه نخواهد در . شده استمهم تري را در نظر دارندكه مطرح نچه موضوعات شنيد كه ديگران 

. كارخانه و معادن و غيره نباشدو مرگ آوري تمسير شكوفا تري از زندگي رشد كند و اسير كار خشك ربا
براي برون انگليس آنارشي بخشي از مبارزه كارگران مينويسد،  "بنام واژگوني سياست"كاتسيفيكاس در كتابش 

فراغت از ساعت  150 مطالبه 1968در حتا  ،ها در اتحاديه و نفوذ احزاب چپ كارخانهرفت از فضاي خشك زنجيره 
تا لزوما در اسارت تئوري ماركس مجبور  بله، .امكان بهتر شغلي بدست آوردند دانش وتحصيل براي  در سال را كار

يعني بين  تضاد اقتصاديدر چهار چوب باقي بمانند و زندگي شان صرفا  "انقالبي"حزب نباشند كه پرولتارياي 
است  حقيقت اين. معنا پيدا كندآن هم صرفا در يك جابجايي قدرت در دست مديران حزبي،  ،كارگر و سرمايه دار
ور كه  يك افتخار بزرگي براي كارگران نيست همانط سرمايه داري،اتميزه ساختار كارخانه  كه كار كردن در

بايد پرسيد مثالً .  چقدر ميتواند افتخار بحساب آيد اش، كاالييزندگي در مصنوعي بودن  شهروند محترم مدني
اين قهرمان سازي پوچ از  ز چه نوع تضادي با سرمايه داريست؟رابطه ديگر اقشار كارمزدي غير كارگري جامعه ا

بديل ، و يا در غرب، تدر چاپيدن از آن ها پروري همه دولت هاستمشابه كارگر ارخانه و معادن و صنايع، كارگر ك
آيا تحت . مي باشد هاي آزاديخواهي جنبشگام هاي نهايي در خفه كردن  آن ها به يك شهروند آريستوكرات

دگي و يدي بودن كار خشك و يكنواخت در يك اجتماعيت كاذب و كنترل شده سرمايه دارانه دليل بر زيبن عنوان
بر  ما موضوعمي باشد؟   ارگري و شهرونديكارگر كارخانه پادگاني و زندگي مقدس نماي كتر  انقالبي پتانسيل 

حيطه جنبش و انقالب در  خواهي آزادي مبارزه، بلكه محور قرار دادن اعتصابات نيست ضرورت سر دفاع از 
جامعه در  عموميكميته هاي تصميم گيري رشد شورا هاي همسايگي و توجه به  سنديكاليستي است آن هم بدون

 حكومتيك  باب كارگري در بعد از سرنگونيزيرا قوي ترين اعتصا. سرنگوني ساختار دولتفرايند انقالب و 
چنانكه عظيم ترين . به كارخانه برگردند يو خدمت به دولت جديدامور صنفي و كارمزدي انجام بايد براي  دوباره

لهستان دولت نظامي كمونيستي ياروزلسكي را بر انداخت و زير رهبري دولت لخ والسا از  در جنبش كارگري
اگر موضوع فعاليت  حال. قرار گرفت و آزادي را دو دستي تقديم كليساي واتيكان كرداتحاديه كارگران كشتيراني 

پس ميتوان فاكتورهاي بسيار  مد نظر باشد كه در تضاد با سلطه و استثمار قرار ميگيرد مبارزه زيستن آگاهانهو 
برنامه ريزي تقسيم كار مزدي و توليد . عليه نابرابري هاي  اجتماعي مطرح كردانسان ها مهمتري را در تاريخ مبارزه 

توسط نظام سلطه بر حسب  ،آن تنش آميزو  ي مصنوعيتفاوت هادر ابعاد آزار دهنده  ، حتاجامعه اتميزه مشاغل



آگاه و  ماركس پس. در بين مردم دامن زده استو وابستگي به احزاب مختلف امتيازات كاذب تنها به ايجاد نفاق 
ن تفكر تفكيك سازي تحميلي تقسيم كار شهري يهم حزبي كرد وسواستفاده از چنين تجزيه نفاق انگيزي  ناآگاه 

به نفع تشكيالت منضبط حزب  و خدماتي دهقانيخرده بورژوازي شهري، اداري، مدرنيسم را در توصيف مسخره 
در كليشه اي كار يدي و ذهني كه يك كارگر ميتواند  اتآن هم اساسا در پرتو تمايزكمونيسم خودش دامن زد، 

انقالبي محسوب شود و يك معلم، پرستار، كشاورز، دانشجو، كارمند و اجتماعيت انظباط كارخانه اي و ماشيني، 
خرده بورژوا به حساب آيند بي آنكه ربطي به آزادي عمل انديشه در فعاليتشان  فضاي بازترطر به خا تا حدوديغيره 

در واقع ماركس به دنبال پيشگامان ساختار شكن سلطه و . باشد داشته در اين جاهم موضوع مالكيت خصوصي 
پيشگام مبارزه طبقاتي  يبه عنوان نيرورا مبارزه جنبش زنان  بايستمي حداقل در غير اينصورت ميگشت ن كنترل
به طور نسبي با كمترين مزد  و يا  بي هيچ مزدي در فرايند وظايف  زيرا زنان به عنوان نيمي از جامعه ؟دوب كنمحس

هستند ضمن اينكه فعاليتشان واقعي و انساني بوده ومداوم كار درگير و كودكان ه امورات مهمتر زندگي رسيدگي ب
اي  مرد ساالري، مورد انواع ستم هنه تنها اين زنان  در عين حال. زائد كااليي استتر از ديگر عرصه هاي توليدات 

به طور هستند كه زنان و كودكان  باز ايننابودي طبيعت زيستي،  فرايند از بوده، ضمنا كنترل سرمايه داري استثمار و
كار انبوه زير سقف يك  تقسيم ساديستيواقعيت اين است كه . ات بيشتري را هم متحمل ميشوندصدم ،مستقيم

توسط  و مغز شويي مصرفي وه كاالييو غيره  براي توليد انب ، بنگاه خيريه، كليساكمپاني دانشگاه، كارخانه، اداره،
خود كفا تا فرايند فعاليت زندگي  سودآوري بيشتر صورت گرفته است نترلكسلطه و در جهتهمواره سرمايه داران 

مناسبات  اين .دنز هاي آن ها را در چنگ رقابت بازار زائد كااليي كاناليزه كنند و نيانمردم را خفه ك و خالق
از پرندگان بخواهيم كه تصور كنيد  .در ضديت كامل با طبيعت زيستي انسان  مي باشد آشكارا

چگونه  ،كنندچي بخورند تا چه ساعتي پرواز  ،ر كنندالشخور كاطبق برنامه چند كركس يا 
بسازند، براي آشيانه  كجا بازنشسته شوند چه زماني ،ي دستور بگيرندسكچه از  ،مرخصي بخواهند
اال  و بايد مهر خروج بخورد و براي سفر و ديدن پنگوئن ها بر روي بال هايشان خوك ها احترام خاصي قائل شوند

به وقوع پيوسته چيزيست كه  در واقع "اشرف مخلوقات "خنده دارتر اينكه تصور چنين كابوسي در زندگي . آخر
شورش و   ده رو بهبيگانه كر مان از طبيعت زيستي انگلي سلطه كه ما رامردمان زير ستم بايد عليه اين ساختار  . است
هاي طبيعت آفريننده و به تواناييبرگردند و به طبيعت غريزي آزادي انساني خودشان در رقص زندگي  ورندآ مبارزه

     . اعتماد كنندخويش 



يك انقالب  از يجديد همان چهارچوب تفكر تقسيم بندي نظام سرمايه داري مدرن، به اصطالح نوعماركس در 
براساس مناسبات  لويت مبارزه راوا به اين موضوع بها نداد كه دولت گارگري صنعتي مدرنيزه را به تصوير كشيد و

آگاهانه و همياري  كه براساس چشم انداز آزاد زيستن مبارزه اي .دهدمورد بررسي قرار آزاد و خالق جامعه كموني
سرمايه داري سلطه و مكانيزمها، مناسبات و طرزتفكر  و در دايره نه خواهد بود يانباشد ناچاراً رفرميستي و سلطه گرا

كاالي مصرفي و  مناسبات توليد انبوه بخوبي ميدانند كههان آزاديخوا .ا بازتوليد ميكندو خود ر محدود مي ماند
تمركز ساختار مهندسي صنعتي تسليحاتي و  ، تكنولوژي اتميكالن شهري اداري بوروكراسي معماري متمركز

 مناسبات انگلي و از هم گسيخته روابط انساني جهت درتنها  گر سرمايه داري و صدها وزارتخانه كنترل دولت و
و توليد مناسبات ان ها در بي ارتباطي كامل با طبيعت زيستي انسي تاسكان سازي ربا اين رويه. ميرودهمچنان به پيش 

و تداوم بردگي در ساختارهاي به غايت  در ايجاد مدارك رتبه سازي تخصص هاو پرورش  پادگاني نظامي آموزش
  . دندر جهت كنترل زندگي آزاد زيستي حركت ميكنصرفا ارتجاعي و شقه شقه شده كه 

در است كه مناسبات داوطلبانه همكاري شورايي و انسان دوستي را جامعه  آزادي در دلدر فرآيند رشد انسانها تنها 
جهشي بزرگ در رشد مناسبات ميتواند جامعه و تحوالت انقالبي درمبارزات . كنار يكديگر صادقانه تجربه ميكنند

دولت به اصطالح شورايي و تضعيف هر چه بيشتر ساختار سلطه و زدودن امكان دوباره متمركز شدن هر گونه 
نسبتا طوالني و خستگي  فراينديك هفتاد درصد مردم از اگر تصور بر اين باشد كه حتا  .را فراهم آوردجديدي 

را  يانقالبسرانجام  و انواع مبارزه دفاعي اتشورايي، اعتصاب و همفكري همبستگيآگاهي رساني، هماهنگي،  ناپذير
سخت ترين كار را در واقع  دولت سركوب و استثمار را پايين كشند ،دگرگوني بنيادي به نتيجه برسانند يعني با يك

تصميم گيري و نمايندگان موقت و خود انگيخته  ا و كمون هاي جمعيهمان شوراه بايد بانچرا  پس. انجام داده اند
 ؟شوندبه ساختن جامعه كموني مشغول  ،مندشان كه به پيروزي رسيده اندنيروتباطي محلي و منطقه اي كانون هاي ار

ن و قاتالافشاگري  محاكمه و زمينه مستقيم مناسبات انساني زيستي اشان،تجربي هماهنگي فعاليت چرا نتوانند با و 
آگاهي بخش ادامه  ،تا درس هاي عشق و انسانيت ورندفراهم آدر بعدي جهاني حكومتيان شكست خورده را 

جامعه آزاد شده بايد ديوانه باشند كه دوباره خود استقرار يافته در كمون هاي شورايي . باشدنسل هاي تازه زندگي 
اجازه دهند نيروهاي جامعه مسلح چرخشي حتا از طريق كمون هاي سرشان قرار دهند و دولتي از نو بر باالي 
حال طبيعي . هندشكل دها بر باالي سر آن دوباره را  اي جاه طلب بتوانند باند دولتي جديديشكست خورده و عده 



از زير نفوذ احزاب و گروه  سته باشدنتوانتا حد زيادي  يشضات و شورش هاااعتر اي در فرايند جامعه است اگر
و  ختم ميشودديگري د نهايتا به يك رفرم سياسي و يا جايگزيني سلطه حزبي آزاد شده باش ،رتيهاي وابسته قد

نيمه راه ميماند تا باز نسلي انقالب در و  هاي حيله گرانه جديدي خواهد زدطبعا دست به مانور ساختار دولت سلطه 
شيوه هاي خالق در ساماندهي شورا هاي تازه تر با درس آموزي از گذشته و ابداع 

فداكارانه گر چه ما از انقالبات . ده آينده كمون هاي عاشقي باز گشايراهي ب ،هماهنگي
با تمام عشقمان به  و غيره ،سوريهمن، بحرينليبي، ير، تونس، مصو انساني مردم  كنوني

مشاهده خشونت بيرحمانة قدرت دولتي، درس  بدون شك حمايت ميكنيم وانسان ها آزادي 
با شناخت از  مبارزه آزاديخواهي جهاني خواهد بود اما اين ساده انگارانه است كه هاي آموزنده اي براي ساماندهي

 ،تدافعي شورايي يكمونها كم رنگي دامنهمشاهده قدرتي و حزبي درون اين جنبش ها و متحجر نفوذ نيروهاي  زمينه
گاه از  نظر كاريكاتور سمت راست( .تصور شود كه انقالبي حقيقي شكل خواهد گرفت جنبش قوي زنان و غيره

ختار قيچي شود ساجالب است كه مهم نيست حكومت مبارك در مصر و يا بن علي در تونس  آنارشي اينگونه
تا منافع سلطه گران  حكومت ديگري در گردونه قدرت قرار ميگيرددوباره پا برجاست و از باال اختاپوسي دولت 

سعي  ،رشد جامعه آزاد شوراييبا سركوب احزاب قدرتي جديد  هر چند. جديدي را در بازار جهاني تضمين نمايد
 .) بارور ميشوداما تجاربي درس آموز در دل جامعه  را در چنگ خويش نگهدارند ثمره حقيقي مبارزه مردمميكنند 

فريب بيانگر تجربه  جهاني، خود آزاديخواهي هايدر درون جنبشاز اواسط قرن نوزدهم اتفاقا پيدايش احزاب چپي 
و  با كنترل موقعيت ها د كهنه و ميكنتالش كرد كه سلطه مي باشدداري ه سرماي دهي و سياست زيركانه نيروهاي

 در جهتدر حد امكان ، انسان ها را تيآزاد زيس زندگيفعاليت بر  گري سلطهبي وقفه در بستر فشار فرصت ها 
 خصلت از آن راو بعد هم  و منافع خودشان سوق دهندرقابت سلطه گري  و هيجاني كاذب مصرفيجذابيت هاي 

در و خواست غريزي و طبيعي آزادي انسان د نجلوه ده و غيره و امتياز گيري ، جاه طلبيسودجوييبه عي انسان طبي
و  ي كارشناسيهافلسفه بافي  ابداع كاذب با آگاهانه پوچ و تخيلي به حساب آورند و را  مهرورزانه اي عهجامايجاد 

اما با توجه به سير جنون . دنبه تعويق انداز شكل گيري جامعه كموني راامكان  گري، سلطه فريبايدئولوژي هاي 
 سرمايه ،گرايي سلطه توسعه تمجيد و در توجيهآن هم تا كنون بيستم  ريبگرايي زندگي زيستي مردم در قرنآميز تخ

بي  حتا كشور ژاپن در عظمت ابزاري مدرنيسم .و سراشيبي هاي وحشتناكي رسيده است به بن بست ها داري نهايتا



شده  تبه شهروندان ربااورانيوم را و آشاميدن خوردن ميخواهد كه از فرط درماندگي  جايي پيش رفتهتا  اش عاطفه
در ايدئولوژي تسليم، وفاداري و اطاعت گوسفندي فضاي زندگي قانوني مدرن كااليي . اش را بي ضرر جلوه دهد

در هيبت خشن و بيرحم تكنولوژي توسعه  ي كارخانه ايتو ربا مناسبات ابزاري تن دادن به و از دولت و كمپاني ها
در است كه سرمايه داري  اين هم واقعيتي پس د؟كند مردم ژاپن عايميتوانست نتيجه اي غير از اين هم  آيا انهدامي

و زندگي زيستي ما را در  اي ما به خوبي بهره برداري كردهغفلت هناآگاهي و از جنون قدرت خواهي و منافع طلبي 
  .در آينده بود و نه منكر رشد جنبش هاي شورايينه ميتوان منكر سناريوهاي سياه تري  .است لبه پرتگاه قرار داده

چنانكه لنين همواره گفت ديكتاتوري پرولتاريا اخالق نمي شناسد و آزادي بيان و مطبوعات و اعتصابات و غيره 
ي است زيرا لنين خود مظهر پرولتاريا است و مصلحت حفظ قدرت رهبري هر عملي را توجيه مي زمزخرفات بورژوا

قذافي هم گفت مردم مرا نماد ارزش هاي استقالل ملي ليبي مي دانند و مخالفت با من مخالفت با استقالل و . كند
 درون  و تشتتكه اين از ضعف  طبيعي است. ارزش هاي ليبي است و پاسخ مخالفان را با بي رحمي تمام خواهم داد

به كه  جاه طلباني همو  تسليم قدرت ميشوندهنوز كه عده اي فريب  خورده  بر ميخيزد شورايي انساني و جامعه
د آنها باشن منافع سياسي قدرترقابت  ابزار بايد مردمدست ميدهد كه  اين تخيل به آنها د بدون شكنقدرت ميرس

اين قانون تفكر . مقند ميتوان بر آنان حكومت كردمردم احپس تا  برگزيده اندخودشان  يعني تابع رهبري اي كه
است و كسي كه خود را در نهادينه شده اختاپوسي دولت  سلسله مراتب در مكانيزمرهبري قدرت در ماهيت نظام 
اينگونه فكر هر رئيس كمپاني اي هم . به طور طبيعي در جهت اعمال اين قدرت حركت ميكند چنين جايگاهي بيابد

اطاعت  ميكند كه او چه محبت بزرگي به زيردستانش ميكند زيرا بدون او آن ها مجبورند بيكار و گرسنه بمانند پس
  .امري الزم است از ارباب براي نجات خود بندگان

سلطه، تعبد، رهبري طلبي  براي آزادي است و يآنارشي يك فرآيند مبارزه زيست 
در انديشه  يك آزاديخواه.  توجيهي نمي پذيردنوع ر و افكار كليشه اي را تحت ه

و در آفريدن روش ها  و مهرورزانه ، مبتكرانهانهنه، هنرمندآگاها ،زندگيو عمل 
او همواره در كنار . تالش ميكند اش سان دوستانه و مساوات جويانهان مكانيزم هاي

رزه مباانسان هايي كه صادقانه و جسورانه براي آزادي و خوشبختي ديگران 
كارهاي خشك مصرفي و فضاي آنارشيك در  وانسان هاي عاشقِ آزادي . يكندم ميكنند احساس شادي و پويايي



آن ها سركش و بلندپروازند و از ابراز دردها، ترس ها، ضعف  تاكتيكي به سختي دوام مي آورند تا به طورح كااليي
گره گشاي ادامه راه  آن ها بي دريغ تنگناه هاي ماليينه حتا در زم .ها و آرزوهايشان با يكديگر واهمه اي ندارند

محافظه  ترس، به ورطهكه بسياري را  چهسرمايه داري، كثيف ترين حلقه  ، جاييكه پول اين منشاآزادي يكديگرند
پس ميتوان . ه استكشاندندرون  جامعه   در...... فراموشي وجدان ،، خودفريبيكاري

هر  شور و هيجان آزادي را در ،وجودشان تمام فهميد چرا عاشقان آزادي با 

لمس ميكنند و از  به روشني شان ي درون احساسلحظه با 
و خودپسندانه  سطحي، روشن مابانهصنوعي، فضاهاي رسمي، م

چگونه در ذهن آن ها يك هدف بيشتر نيست كه  .گريزانند
و شكست  درهم را قدرت هاي بتدر لحظه  هموارهميتوان 

انسان بي جهت نيست كه . تا روزنه هاي ورود هواي زندگي بازتر و بازتر شوند و فريب را پاره كردبندهاي سلطه 
درونيش به رشد و غريزي و آنارشيك براساس شور و خودانگيختگي 

هايي مهم نيست كه در چه عرصه . پويايي خود و جامعه اش مي انديشد
ا و مي كند تا فضاجتماعي حضور داشته باشد او تنها تالش از فعاليت 

جامعه اش مردمي مستقل و آزاد ارتباط بين كانون ها و شورا هاي  ساز زمينهمشوق و  مناسباتش را متحول سازد و
  ....عشق مي ورزددر زندگي آزادي طبيعت  ا او عاشقترين انسانيست كه بهزير باشد

. گنجانده شودسعي كردم تا حد امكان در متن اما متاسفانه قادر نشدم شيوه زيرنويسي عكس ها را بيابم : عكس ها
ويكتور خارا، نوازنده و خواننده مبارز و محبوب شيلي كه در كودتاي ژنرال پينوشه با همكاري سازمان سيا آمريكا 

  ).صفحه قبلي(به طرز بيرحمانه اي اعدام شد

و از پرتو  خالصانه بودو آزادي  ر صداقت، بي ريايي و عشقش به كودكانانسان گرا كه د مبارز: صمد بهرنگي
او به طرز مشكوكي در شهريور . رقم خوردآموزه هايش حماسه شكوهمند جنبش سياهكل عليه ديكتاتوري شاه 
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