
)۱استدللت چپ – آنارشیسم (

در ادامه مقالت دیسنت در مورد اندیش�ه چ�پ، مارین�ا س�یترین ب�ه دف�اع از انارشیس�م می پ�ردازد. وی

نگارن�ده کتاب ه�ایی چ�ون« افق من�دباوری: ص�داهای ق�درت م�ردم در ارژان�تین»،« انقلب�ات روزم�ره:

افق مندباوری و خودسازمانی در ارژانتین» و «انها نمی توانند نماینده ما باشند! بازسازی دموکراسی از

یونان تا جنبش اکوپای» می باشد.

روحیه انارشیستی

مارینا سیتریننوشته: 

برگردان: رضا جاسکی

۱۲۹۳تعداد کلمات

�ه ��یاری از۱۹۹۰امروز دیگر چیز زیادی از جنبش انارشیستی جهانی وجود ندارد. همزمان، بعد از ده�، بس

�امنم-شیوه ای از�جنبش  های مردمی در سراسر جهان توس�ط چی�زی ک�ه م�ن روحی�ه انارشیس�تی می ن

�جیع�سازمان دهی در  مخالفت با هیرارشی و سلسله مراتب و پذیرش دموکراسی مستقیم-تحریک و تش

�ال��ه احتم��ر چ�می شوند. این روحیه ای است که ما باید تحسین نموده و به شکوفایی آن کمک کنیم. اگ

گ�اه از ای�ن ارتب�اط آن ها  خود را از نظ�ر ای�دئولوژیکی انارشیس�ت تعری�ف نمی کنن�د ی�ا ح�تی همیش�ه آ

�د��اریخی مانن�نیستند، اما این جنبش های جدید،  چیزهای مشترک زیادی با ایده های انارشیست های ت

ما گلدمن، موری بوکچین، و چپ ازادیخواه در اسپانیای    دارند.۱۹۳۰ام

انارشیسم یک ایدئولوژی یا تئوری واح�د نیس�ت، بلک�ه آن ب�ر بعض�ی از باوره�ای مرک�زی تأکی�د دارد:

مخ�الفت ه�م ب�ا س�رمایه داری و ه�م دول�ت، تأکی�د ب�ر رواب�ط  رو در رو، و  ش�یوه های پیش�نهادی ب�رای

�ر��د؛ از نظ��ر می نگرن�سازماندهی جامعه. بعضی از انارشیست ها به طبقه کارگر به عنوان عامل اصلی تغیی

برخی ، این عامل محیط زیست  است، و برای عده دیگری، فمینیسم نقط�ه آغ�از تغیی�ر ج�امعه محس�وب

می شود. همه انارشیست ها با اشکال نه�ادی سلس�له مرات�بی اندیش�ه و ق�درت ب�ه عن�وان چی�زی ب�رای

اعمال ق�درت ب�ر دیگ�ران مخ�الفت می کنن�د. ام�ا، ای�ن ب�دان معن�ی نیس�ت ک�ه انارشیس�ت ها مخ�الف

سازماندهی، ساختار، قوانین، پاسخگویی، یا اشکال غیرمتمرکز حکومتی هستند.



بسیاری از مفسران جناح چپ، جنبش های اخیر مانند اشغال ( اکوپای) در ای�الت متح�ده و می�ادین در

�ب��ا زدن برچس��د و ب��رار داده ان��اد ق��ورد انتق��ک را م��ت ها در مکزی��تی زاپاتیس��ان، و ح��پانیا و یون�اس

انارشیستی به ان ها، اغلب در پ�یم م�ردود ش�مردنم  ای�ن جنبش ه�ا  ب�ه مث�ابه غیرج�دی، خش�ونت گرا ،

مخالف ایجاد احزاب سیاسی یا گرفتن قدرت دولتی،  بوده اند. ام�ا اگ�ر م�ا می خ�واهیم جه�ان را تغیی�ر

�وش داده و��د، گ�دهیم، باید با دقت به آنچه که این جنبش های جدیدتر در فکر دارند و یا انجام می دهن

بنگریم نه اینکه در پی محدود کردن ان ها در یک جعبه ایدئولوژیکی باشیم.

جنبش های معاصر، مانند پاه (جنبش دفاع  از مس�کن در اس�پانیا)، کلینیک ه�ای  همبس�تگی اجتم�اعی

خود مختار در یونان، بسیاری از جنبش های دفاع از زمین در ارژانتین، و اکوپای، برای اینکه فقط از چند

�ن،�تایی نام برده باشیم، در  هر جامعه و محله  ای شکل می گیرند. آن ها توسط اتحادیه ها، گروه های معی

�وند و از��ازماندهی می ش��ی س�یا احزاب سیاسی بسیج و سازمان دهی نشده اند. آن ها معمول  به طور افق

اشکال دمکراسی مستقیم استفاده می کنند. آن ه�ا ب�ه ج�ای دادخواس�ت، لبی گ�ری و اعم�ال نف�وذ، ی�ا

تقدیم خواسته ها به نهادهای قدرت، در نخستین گام  از اقدام مستقیم استفاده می کنند. ب�التر از هم�ه،

�ه��ونه ک��ده را آن گ��ا آین�مانه ای و  از قبل اعلم شده استفاده می کنند-انه
م
آن ها  از سیاست های پیش گ

�د، و��ب را رد می کنن��د،  مجس�م می کنن�د. آن ه�ا سلس�له مرات�آرزو دارن�د در رواب�ط روزم�ره خ�ود ببینن

سازماندهی خود را بر اساس عاطفه و اعتماد قرار می دهند.

�از۱۹۹۴جالب توجه اینکه، موج فعلی این شکل جدید سازماندهی در سال ��ک آغ� با زاپاتیست ها در مکزی

شد. آن ها  به جای درخواست از نهادهای قدرت، دوجین ها جامعه خودمختار ایجاد نمودن�د و دهه�ا ه�زار

نف�ر از م�ردم ب�ه ط�ور دس�ته جمعی در ب�اره تم�ام موض�وعات مرب�وط ب�ه اداره زن�دگی و جوامع اش�ان، از

مراقبت های بهداشتی و آموزش و پرورش تا دفاع وحکومت تصمیم می گرفتند.

Que  در ارژان�تین، در خیابان ه�ا س�رود می خواندن�د، «۲۰۰۱مردم در طی شورش های مردمی در س�ال 

se vayan todos! Que no quede ni uno soloنباید نفر هم  بروند! حتی یک  باید  (همه   «!

باقی بماند!). شورش پاسخی بود به مسدود کردن حساب های بانکی مردم توسط دولت در بستر بحران

�د،��ام دهن��د انج��اری بای�اقتصادی، و نیز  طرد دولت؛ آن همچنین ابراز خستگی از تکرار اینکه مردم چه ک

�دی،��طلح افق من��د (اص��کیل دادن��ی را تش��ی افق��امع محل��دد از مج��زاران ع��ردم ه��ا م��ود. در آنج�ب

Horizontalidadبرای اولین بار در تاریخ ارژانتین بکار گرفته شد).  طبقه متوسط  پیشین و بیکاران ،

�ویش را�حومه شهرها برای بقا خود  در انجمن ها سازماندهی شدند و در طی این فرایند، خود و جوامع خ

دگرگون نمودند. کارگران، محل های کار خود را دوباره ب�ه دس�ت گرفت�ه، آن ه�ا را ب�ه ط�ور دس�ته جمعی



سا مدیریت کرده و یک رابطه جدیدی برای ارزش و تبادل ایجاد نمودند.  بدون سلسله مراتب یا روس

این جنبش های جدی�دتر  ب�رای ق�درت ب�ه یک�دیگر متوس�ل ش�ده، و آن را ب�ه ص�ورت افق�ی و از طری�ق

خودسازمانی ایجاد می نمایند. دولت به طور فزاینده ای به مثابه مکانی برای تغییر جامعه نفی می شود.

�د،�اکثر اعضای این جنبش های جدیدتر، بر خلف افرادی که خود را به عنوان انارشیست تعریف می کنن

�تانی املک رهن�ی و��ر، دول�ت را نف�ی می نماین�د. بازس�بر اساس تجربه ومشاهدات خود از تاریخ معاص

�اهش�خلع ید ادامه دارد، آب در شهرها از فلسطین گرفته تا دیترویت  قطع می گردد، هزینه های عمومی ک

�ارت��ادن غ��از و مع��ت و گ��تخراج نف�و اقدام های ریاضت اقتصادی  افزایش می یابند، و دهات به خاطر اس

می شوند و هیچ وقفه ای در تیررس نیست.

�ه�اما چرا مردم باید برای حل مشکلتشان به موسساتی که مسئول و بانی آن  مشکلت هستند،  مراجع

کنن�د؟ در ع�وض، م�ا در هم�ه ج�ا ش�اهد مردم�ی هس�تیم ک�ه ام�ور را در دس�ت خ�ود می گیرن�د: م�ردم

�رای��ی ب�اسیب دیده خود در ارژانتین و یونان شرکت های استخراج معادن را مسدود نموده و از لوله کش

استخراج نفت در سراسر آمریکا جلوگیری کردند. در ارژانتین، انجمن مالویناس، از احداث آنچه  که قرار

بود بزرگترین کارخانه فراوری دانه های اصلح ش�ده ژن�تیکی در جه�ان توس�ط  ش�رکت مونس�انتو  گ�ردد،

جل�وگیری نم�ود.  همس�ایگان متح�د از ف�روش ام�وال رهن�ی در اس�پانیا، ش�یکاگو، و س�ان فرانسیس�کو

جلوگیری نموده  و  مانع  اخراج ساکنین و ح�راج من�ازل ش�ده اند؛ و همچنی�ن همس�ایگان از پیم�ایش و

نقشه برداری اپارتمان ها در محلت کارگرنشینی مانن�د کری�وزبرگ در برلی�ن توس�ط  خری�داران پ�ول دار

�د،�جلوگیری به عمل اورده اند. این سیاستی نیست که مبتنی بر  تقاضای توقف استثمار از دیگران باش

بلکه آن ها خودشان به طور دسته جمعی از طریق اق�دامی مس�تقیم از آن جل�وگیری ب�ه عم�ل می اورن�د.

�دافم آن را��ارزه و اه��د مب�برخلف جنبش های اجتماعی سنتی، آن ها مجامع خودگردانی هستند که رون

�له مراتبی،��ر سلس��م-روح غی��أثیر انارشیس��وان ت�به طور پیوسته با یکدیگر درک می کنند. بار دیگر، می ت

افق مندگرایی و ضددولتی-را مشاهده نمود، حتی اگر مردم شرکت کننده در این جنبش ه�ا، خ�ود را ب�ه

عنوان انارشیست تعریف نکنند.

روحیه انارشیستی به بهترین وجه�ی در تجمع�ات گس�ترده ای ک�ه در پارک ه�ا و می�ادین ص�ورت گرفت�ه

   در اس�پانیا، ت�ا می�دان۱۵است-از اکوپای تا پ�ارک گ�زی در ترکی�ه، ت�ا پلن�ومس در بوس�نی، ت�ا  ام- 

سینتاگما در یونان-قابل مشاهده است. آنچه که باعث رانش ای�ن مج�امع می ش�ود، ی�ک ع�زم و ج�زم

عمیق و جدی هم برای سخن گفتن و هم ب�رای ش�نیدن اس�ت.  یک�ی از ش�رکت کنندگان جنب�ش پ�اه،

جنبش دفاع از مسکن در بارسلونا  این موضوع را برای من چنین توضیح داد:



  چیزی است که برای همیشه در ما نشانه ای از خود باقی خواهد گذاشت. آن صدها هزار۱۵ام-

نفر را  یک به یک تحت تأثیر قرار داده است، این بدان معنی است که میلیون ها نفر از مردم

�ن��د. م��یخ می ش��م س�هیچ گاه دوباره آدم قبلی نخواهند شد...من در طی این روزها مو بر تن

�ود...که ب�ا بلن�دگو ص�حبت می کردن�د،�نمی توانستم باور کنم. پالسا کاتالونیا پر از مردمی ب

باهم ارتباط برقرار می نمودند....من هرگز نمی توانستم باور کن�م ک�ه  در ط�ول عم�رم، ش�اهد

چیزی شبیه این باشم، حتی در خواب، و در عوض، آن  در اینجا اتفاق می افتاد.

 

۲۰۱۵برگرفته از مجله دیسنت، پاییز 

Marina Sitrin, The Anarchist Spirit, Dissent, fall 2015
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