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 مقدمه

تر   راحتنظرات احتماالً اين ،بي كنيمرديا  استکرده ارائه شده در اين بحث هدايت نظراتاگر مسيري كه ما را به 

اي از  يا يك ماركسيست در مرحلهرزمنده واضعي آغاز كرديم كه يك كارگر  ما از مدر واقع. درك خواهند شد

 كه تمام آنها كه مورد خطاب  استاين مواضعينابر و ب،گذارد آن مواضع مي چارچوبا در اش به ناگزير خود ر تكامل

  تكامل، ارزشي داشته باشنددشون مي ارائه كه در اينجا نظراتی و اگر .اند بوده با آن هم رایما هستند در اين يا آن زمان 

 ،درنتيجه. گر را در بر گيرد  بلكه بايد يك منطق عيني دخالت،هاي شخصي باشد  اتفاق يا خصلتی هنتيجتواند  شان نمي

 قياس  شدنتر نتايج و سادهاين  فهم خواننده از  کمکی باشد به افزايشتواند مي فقط ، توصيفي از اين تكاملبدست دادن

 .خودش ی تجربهآن با 

ديگر سياست >  كارگری هطبق <ي بزرگ سنتيِها سازمان اينكه دريافت  با،پيشروان  از ديگر مبارزثل انبوهی م، نيزما

 فعاليت ی ه توسط مقايسی ماركسيستهر. كرديم ز آغا،ديستنمنافع پرولتاريا نه ماركسيستي انقالبي ندارند و ديگر نمايند

  ميو ا.رسد  به اين نتيجه ميش خودتئوریبا ) استالينيست(> كمونيست<و ) ترفرميس(> سوسياليست<ي ها سازماناين 

 فعاالنه اعتصابات و جنبش مردم كشورهاي ،جويند هاي بورژوائي شركت مي بيند كه احزاب سوسياليست در حكومت

ره به سيستم حكومتي حاليكه حتي از اشا  در،شوند می یدار سرمايه و قهرمان دفاع از ميهن ،كنند مستعمره را سركوب مي

استالينيست در بعضي مواقع درست همين سياست > كمونيست<بيند كه احزاب  مي. نمايند سوسياليستي خودداري مي

با آميزي كه  يعني ماجراجوئي خشونت ،>افراطي< و در برخي موارد ديگر سياست ، با بورژوازيسازش اپورتونيستيِ

 ی ه در سطح تجرب،يافته كارگري كه به آگاهي طبقاتي دست. برند يش ميرا به پ ، استراتژي منسجم نامربوط استيك

 خواسته تالش براي تعديل در راه شان را ها انرژی سوسياليستبيند كه  او مي .يازد  دست ميين كشفياتهمبه  اش طبقاتي

، و براي ها خواستهبه اين  يابي ممكن ساختن هرگونه كنش موثري جهت دستنابراي  ، خود ي اقتصادي طبقهها

ها در مواقع خاصي  بيند كه استالينيست ي م.ندگير بکار می،  بجای اعتصابپايان با كارفرما يا دولت جايگزيني بحثي بي

د اعتصابات را وشنك یو حتي از طريق خشونت م) 1945-1947 یها سال مورد مثل (ندنك یشديداً اعتصابات را ممنوع م

 كارگران را به اعتصابي تازيانه اكنند تا ب  و در مواقع ديگر تالش مي،مايوس كنندرا اعتصابيون  يا بطور پنهاني ،كوتاه

                                                      

سوسياليسم يا ی  است که در نشريه) On the content of socialism(ی دو قسمتی تحت همين عنوان   اول از مقالهاين نوشته بخش *

اش  ی انگليسی  روی ترجمهبرگردان فارسیِ اين مقاله از. بخش دوم آن فعالً در دسترس نيست.  منتشر شد1955 ی  در ماه ژوئيهبربريت

 م-.انجام گرفته است
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 یها سال ی همانند نمون(شان بيگانه است  كنند كه چنين اعتصابي با منافع  درك مي زيرا،خواهند  نميشانبكشند كه خود

ها   و كمونيستها سوسياليست كه كند میاو خارج از كارخانه نيز مشاهده ). >ضد آمريكائي< با اعتصابات 1952-1951

بيند هنگامي كه   و مي،دهندباش  اقبال ی درتغيير کوچکترين كنند بدون اينكه هاي كاپيتاليستي شركت مي در حكومت

مثل  (كنند ميشان را با يكديگر تلفيق   آنها نيروهاي،بست رسيده اش براي عمل كردن آماده است و رژيم به بن طبقه

 ، براي اينكه جنبش را از حركت بازدارند و رژيم را حفظ كنند)]در فرانسه و ايتاليا [1945و نيز ] ر اسپانياد [1936سال 

 طالباول توليد كند و بعداً <و اينكه آدم  بايد >  اعتصاب خاتمه دهد چه زمانی بهبداند كه<با اين ادعا كه آدم بايد 

 >.هاي اقتصادي شود خواسته

 بين  شديديرفتن اين تقابلذ پس از پ، هر دو،يك ماركسيستهم ي طبقاتي دست يافته و كارگري كه به آگاههم 

 ممكن ،كند ميماركسيستي كه منافع فوري و تاريخي پرولتاريا را ابراز  انقالبی های سياستي سنتي و ها سازمانرفتار 

عيت وض كه آنها به وقتیاما . >اند كردهخيانت < يا >كنند به ما دارند خيانت مي< ها سازماناست فكر كنند كه اين 

كنند و  همسان رفتار مي ، هر روز،ها  و استالينيستها سوسياليستيابند كه   و خود راساً در مي،دهند واكنش نشان مي

 ه به مشاهدكنند مي شروع ، اينجا و همه جاي ديگر، امروز، در گذشته،اند اينكه آنها همه جا به همين روش رفتار كرده

 دنبال اهداف مناسب بهي ناها ابزاربافقط اگر اين احزاب .  استیمعن  بي>اشتباه< يا >خيانت<سخن گفتن از  اينكه ی

 اما اين ابزارها كه به طرزي منسجم و سيستماتيك ، در ميان باشد>اشتباه< ی  مسالهتوانست ی م،دندبوي  پرولترانقالب

 و منافعي غير ، اهداف ما نيستندها سازماندهند كه اهداف اين  ي بسادگي نشان م،اند براي چندين دهه به كار گرفته شده

.  استمعنی بي >كنند به ما خيانت مي< گفتن اينكه آنها ، شدفهميدهوقتي اين نكته . دارند از منافع پرولتاريا را ابراز مي

به نفعم است كه آن را   و سعي كند مرا اغوا كند كه ،دهدباش مشتي چرند تحويل من  اگر تاجري براي فروختن آشغال

 ،به همين ترتيب. كند می نه اينكه دارد به من خيانت ،كند مرا گمراه سازد توانم بگويم كه او سعي مي  من مي،بخرم

 کوشد می ،اش است  منافعی ه پرولتاريا را اغوا سازد كه نمايندكند میحزب سوسياليست يا استالينيست كه سعي 

 و از آن ،آنها يك بار زماني خيلي دور به وي خيانت كردند. كند مینكه به او خيانت  نه ايند کپرولتاريا را گمراه

 آنچه ما نياز داريم. باشند  وفادار و ثابت قدم منافع ديگري ميادمين كارگر نيستند بلكه خی هخائنين به طبق هنگام ديگر

 .كنند ن اين است كه آنها به منافع چه كساني خدمت مييعيت ، دهيمانجام

 و ها سازمان رهبري اين ی ه در الي؛ بلکهشود نمیاش ظاهر   در سازگاري با ابزارها و نتايجصرفاً اين سياست در حقيقت

 قابل عزلگيرد كه اين اليه  تر فرا مي مبارز به سرعت از راه مشكلفردِ . فته استتجسم يانيز  كارگري یها اتحاديه

سازمان دروني اين . سازد ی و از طريق انتخابات خود را جاودانه م،دبر ها جان سالم بدر مي  شكستی ه از هم،ستني

 ی ه تود،)ها  استالينيستی همانند نمون( و چه ديكتاتوري ،)ها  رفرميستی ه نمونمثل( باشد >دمكراتيك<ها چه  گروه

اي  ط بوروكراسي توس،هيج نظرخواهی كه بدون یا گيري  جهت.اش ندارند گيري جو مطلقاً هيچ نفوذي بر جهت مبارزه

 به نفع ، رهبري بايد برداشته شودی هزيرا حتي هنگامي كه هست; رود اش هرگز بزير سوال نمي د كه ثباتشو تعيين مي

 به آگاهي ی که ماركسيست و كارگر،در اين مقطع .شود می تعويضروكراتيك نيست وگروه ديگري كه كمتر ب

 و گام به گام از ، تروتسكيسم نقدي مداوم،در واقع. خوردبوتسكيسم بر  تقريباً مجبور است كه به تر،طبقاتي دست يافته

در ( و نشان داده كه شكست جنبش كارگري ، ربع قرن گذشته ارائه داده است سوسياليستي و استالينيستيِهاي سياست
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فرانسه و ; 1936 -38اسپانيا ; 1936فرانسه ; 1934اتريش ; 1933آلمان ; 1926انگلستان ; 1925-27چين ; 1923آلمان 

ها مستمراً در تقابل با   و اينكه اين سياست،باشند ي سنتي ميها سازمان هاي سياست ناشي از )،غيره و; 1945-47ايتاليا 

 توضيحي از ، تروتسكيسم با آغاز از تحليلي جامعه شناسانه از ساخت اين احزاب،بطور هم زمان. اند بودهماركسيسم 

رفرميسم : گزيند  لنين را بر مياز سویتفسير ارائه شده مجدداً  ، براي رفرميسم و؛دهد ميهايشان ارائه  سياست

 به اين آريستوكراسي امكان ،از آنجا كه مافوق سود امپرياليستي( بيانگر يك آريستوكراسي كارگري ،ها سوسياليست

اش به   سياست، استالينيسممثل .اي و سياسي است روكراسي اتحاديهوو يك ب)  شود>فاسد< باالتر با دستمزد كه دهد می

گي عقب ماندگي كشور و عقب نشيني   كه به لطف ويژهی اين قشر انگل و ممتاز،كند بوروکراسی روسي خدمت مي

 . در اولين دولت كارگري قدرت را غصب كرد،1923 توسط شكست انقالب جهاني بعد از سال ،یتحميل

 آغاز  استالينيستي بوروکراسیی مساله اين از ،ش تروتسكيستي بوديم كه درون جنبوقتیحتي  ، خود رای هما كار نقادان

 مساله رسيد که به نظر می درحاليکه.  ندارد مفصلنيازي به توضيح  با آن مساله شروع كرديمويژه چرا ما بکهاين. كرديم

 یدار سرمايهيستم شد كه مدافع س ی ممعلوم هر چه بيشتر چون ،سطح تئوري توسط تاريخ روشن شده حداقل در  رفرمی

 كه در عمل بر دوش ما  برجسته موجود واست ای مسالهكه -- يعني استالينيسم ،ترين مساله كننده  در مورد تعيين،است

هائي كه  بيني  ما بارها هم نظرات تروتسكي و هم پيشی ه تاريخ دور--كند  سنگيني مي]رفرميسم [ اوليی مسالهبيش از 

 منافع کانال سياست استالينيستي بايد از ،از نظر تروتسكي. ه است كردباطل را  دو هر،اند شده مشتق شاز نظرات

اين بوروکراسی از نظر تاريخي هيچ .  توضيح داده شود، يعني محصولي از انحطاط انقالب اكتبر،بوروکراسی روسي

 ی جامعهدو نيروي بنيادين هم خوردن مداوم تعادل بين ه ب است كه محصول >اي حادثه<فقط ;  ندارد>واقعيتي از خود<

 كه ،>هاي اكتبر پيروزي< ی هاين بوروکراسی حتي در روسيه بر پاي. باشد می ، و پرولتارياداری سرمايهيعنی  ،مدرن

 و ،فراهم كردهرا ) خارجي وغيره  انحصار تجارت،ريزی  برنامه،كردن ملي(بنيادهاي سوسياليستي براي اقتصاد كشور 

كه احياي مالكيت خصوصي در چرا . قرار گرفته است، در ديگر مناطق جهانیدار سرمايهار  استمری ه بر پايهمچنين

 گسترش انقالب ،از سوی ديگر ،شود میها دار سرمايهروسيه به معني براندازي اين بوروکراسی است و موجب بازگشت 

 برپائي موجبد و بر ی ماز بين --اش بوروکراسی بود  سياسي و اقتصاديی هكه نتيج-- رادر سطح جهان انزواي روسيه 

 ی ه خصلت تجربي الزم،ترتيب بدين . كه اين غاصبان را بيرون كندشود می پرولتارياي روسي يك انفجار نوين انقالبيِ

 و هدفش را حفظ اتوپيائي وضعيت موجود قرار نوسان کند مجبور است كه بين دو دشمن ،هاي استالينيستي سياست

  را به خطر ميداری سرمايهنظام   اين جنبش جنبش كارگري هرگاه كه در هر،وسيله دينحتي مجبور است كه ب. دهد

که كنند  س پرولتاريا ارتجاعيون شهامت پيدا ميأ كه با يهر زمان(نيز اخالل را  اين ی هنتيج كند و اخالل ،اندازد

با ) پا كنند بر>هاي اكتبر ي پيروزيها بازمانده< صليبي كاپيتاليستي عليه اي بر پا كرده و جنگِ  ديكتاتوريبکوشند

 و اپورتونيسم >افراطي< احزاب استالينيستي محكومند كه بين ماجراجوئي ،از اينرو. خشونت مفرط جبران مضاعف كند

 تروتسكي گفت كه .اسی روسيو نه بوروکر  بمانند تا ابد اينطور در هوا معلقتوانند میاما نه اين احزاب . نوسان كنند

 احزاب استالينيستي هرچه بيشتر شبيه احزاب رفرميستي و هرچه بيشتر وابسته به نظم بورژوائي ،انقالبب يك ادر غي

 سرمايه باعث استقرار مجدد تا ، خارجي سرنگون خواهد شدی هيا بدون مداخل كه بوروکراسی روسي با درحالي،شوند می

 همانگونه كه بخوبي شناخته شده. گره زده بود جنگ جهاني دوم ی هنتيجبيني را به  تروتسكي اين پيش.  شودیدار



www.kavoshgar.org                         کاوشگر                                                           سوسياليسم مضمون بارهدر 
                                                                                               

 

4 

 ی مساله رهبري تروتسكيستي با اعالم اينكه فقط .کردل طابرا  بيني اين پيش  اين جنگ به آشكارترين وجهي،است

 حتي پيش از پايان ،براي ما اما. د خود را در موضع مضحكي قرار دا] واقعيت يابدبيني كه اين پيش[زمان مطرح است 

 جهت تاريخ ی مسالهبلكه  ، نبود مطرح همتوانست مطرح باشد و  زماني نميی ه نوعي فاصلی مسالهن شد كه  روش،جنگ

 . بوداي  بنيادهايش اسطورهتاو اينكه كل ساختمان نظري تروتسكي مطرح بود 

. حاکمت ي جنگ را از سرگذراند و نشان داد كه همانقدر انسجام دارد كه ديگر طبقاحياتبوروکراسی روسي آزمون 

 يها رژيماي از ثبات بود كه كمتر از   درجهی ه نيز نشان دهنداين ،كرد  مياگر رژيم روسيه به برخي تناقضات اعتراف

 به دنبال كردن سياست روسيه ادامه وفادارانه ؛ نظم بورژوائي نرفتندی هاحزاب استالينيستي به جبه. آمريكا يا آلمان نبود

 دفاع ملي در هواداران پروپاقرص آنها .)آيد می كشورها پيش ی ه كه در هم،اي فرديه البته بجز رويگرداني(دادند 

 اين(باشند  شوروي دشمن مي  نوع دفاع در كشورهائي هستند كه بامخالفين سرسخت همين و ،شوروي كشورهاي متحد

د اين بوانگيزترين نکته  و تعجب باالخره مهمترين ).شود  نيز مي1947 و ،1941 ،1939ي ها سالهاي   سري چرخششامل

 تحميل  چه توسط ارتش روسيه خود را قدرت.كه بوروکراسی استالينيستي قدرتش را به ديگر كشورها گسترش داد

 یا  بريك جنبش تودهی که كاملی ه سلطتوسطو چه  ، اروپاي مركزي و بالكانيِاقمار اكثر كشورهاي مثل کرد

هائي را  شريفاتي رژيم طي مراسمي ت،در اين كشورها ؛) چين و ويتناميا بعداً در( مانند يوگوسالوي  داشتسردرگم

 ها رژيممعرفي كردن اين ).  شرايط محليرفتنته با در نظرگالب(بودند اي شبيه رژيم روسيه  كه از هر جنبه بکار گمارد

 . مسخره بودبه وضوح ، منحط كارگريیها بعنوان دولت

 فرصت ثبات و چنين بررسي كنيم كه چه چيزي  اين موضوع رامجبور بوديمما  ، از همان هنگام به بعد،ترتيب بدين

 بايد ميبراي انجام اين كار .  داد، چه در روسيه و چه در جاهاي ديگر،براي گسترش ي را به بوروکراسی روسيئها

 با ،روتسكيستيانداز ت پس از خالصي از چشم. يمگرفت سر میاز روسيه را   درتماعي سلطه و اجیم اقتصادتحليل سيست

 دو اين طبقات كه بين ،اند شده روسيه به طبقات تقسيم ی جامعه اينكه ديدن ، ماركسيسماي پايههاي  استفاده از مقوله

 و استثمارگر را در حاکم ی هبوروکراسی در آنجا نقش طبق.  ساده بود، بوروکراسی و پرولتاريا هستنداصلی ی هطبق

اش بخشي از توليد  دمولط اين نيست كه طبقه اي ممتاز است كه مصرف غير فق. كند ميمفهوم كامل كلمه ايفا 

بورژوازي در  مولد با آنچه كه توسط مصرف غير) و احتماالً بيشتر (همطراز است كه کشد باال می  رااجتماعي

استفاده كنترل مطلق نيز بر اينكه چگونه توليد كل اجتماعي . شود مي باال کشيده خصوصي داری سرمايهكشورهاي 

بين بايد  تعيين اينكه چگونه توليد كل اجتماعي با از هر چيز قبلكار را  ايناين بوروکراسی  .خواهد شد دارد

كند كه به كارگران حداقل دستمزد ممكن را ديكته  بطور هم زمان سعي مي ( شوددستمزدها و ارزش اضافي توزيع 

مولد  تعيين اينكه چگونه اين ارزش اضافي بين مصرف غيربا ،عدب؛ )كند و از آنها بيشترين مقدار كار ممكن را بكشد

 ها بين بخش گذاري  تعيين اينكه چگونه اين سرمايهبا ، و در آخر؛ خواهد شدتقسيمهاي نوين  گذاري  و سرمايهخودش

 . دهد مي انجام ،هاي مختلف توليدي توزيع خواهد شد

.  از توليد اجتماعي را كنترل كندیبردار تواند چگونگي بهره ی م،ندك كه توليد را كنترل ميآن بعلت فقطوروکراسی اما ب

  بيشتر كاردستمزدتواند كاري كند كه كارگران با همان  ی همواره م،كند كه توليد را در سطح كارخانه اداره مياز آنجا 
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هاي   توپ،خانه و كتانتواند تصميم بگيرد كه بجاي  ی م،كند  اداره ميجامعهكه توليد را در سطح آنو بعلت ; كنند

 روسيه از اين ی جامعهاش بر  روكراتيكو بی ه سلطی شالودهيابيم كه جوهر و  ترتيب درمي بدين. جنگي و ابريشم بسازد

يابيم كه همين كاركرد هميشه  ميبطور همزمان در; ليدي سيطره داردگيرد كه درون روابط تو واقعيت سرچشمه مي

 ،در هر موردي ، جوهر واقعي روابط طبقاتي در توليد، به بيان ديگر،عه بوده استجامکل  بر هطبقيک  ی سلطه اساس

. است ،مديران و مجريان ،استوار  ثابت ومقوله كنند به دو ي آنهائي كه در فرآيند توليد شركت متقسيم آنتاگونيستيِ

  است تقسيم اين.شود میمربوط  ان و قضائي براي تضمين ثبات قشر مديراجتماعی یها مكانيزم ديگر به های چيزتمام

  مالكيت خصوصيِ، و يا اين شكل عجيب مالكيت،داری سرمايه مالكيت خصوصي ، مالكيت زمين فئودالي چگونگيِکه

  روابط در چگونگيِ که استتقسيماين ; کند می را تعيين  امروزين استداری سرمايه ی هكنند غير شخصي كه توصيف

معين   را استنهادي كه بيانگر منافع عمومي بوروکراسیتوسط ي وري توتاليتاريائ ديكتات>حزب كمونيست<روسيه با 

تضمين  را  در مقياس جامعه بمثابه يك كلگزينشاز طريق را  حاكم ی ه طبقعضوگيری اعضاء] اين نهاد[ و ،کند می

  .دنماي مي

;  نشانگر لغو استثمار نيز نيست،كند ی طبقاتي اقتصاد را حل نمخصلت به هيچ وجه ،كردن ريزی و ملي نتيجه برنامهدر 

چگونه توليد كه اكنون دهند  یرا نم اما پاسخ اين مساله ،باشند قبلي ميحاکم  طبقات براندازیمستلزم  ين اقداماتالبته ا

هاي  تمام آشغال< ،اگر قشر جديدي از افراد اين كاركرد هدايتي را بعهده گيرند. شود ميو توسط چه كسي هدايت 

ش براي ا ی زيرا اين قشر از موقعيت مديريت،شوند می ظاهر  دوباره بسرعتكرد مي ه ماركس از آنها صحبت ك>كهنه

 تقويت خواهد ی كاركردهاي مديريتبرش را د موقعيت انحصاري خو، استفاده خواهد كردشدايجاد امتيازاتي براي خو

 انتقال  و،ختهتر سا مشكلاين سلطه را دن کشي سوال تر كرده و بزير اش را كامل  دارد كه سلطهتمايل ترتيب بدين. دنمو

 .دکن تضمينهايش  اين امتيازات را براي جانشين

اما در . منتقل شوند  ارثباتوانند  یكه امتيازات بوروکراتيک نمچرا  بوروکراسی يك طبقه نيست ،براي تروتسكي

 ضروري براي ايجاد يك ی به هيج وجه عامل كه انتقال موروثييادآور شويم الزم است با اين استدالل فقط برخورد

 حتي ،زيرا همين مساله.  ساده است نيست1920يها سال روسيه يا مختص به اينجا ساله درم اينكه ديدنِ. طبقه نيست

يروهاي توليدي نتمرکز رآيند  ديگري از فبيانتنها و ;  جوامع مدرن تحميل شدهی ه به هم، از انقالب پرولتاريائيمستقل

امانِ  و بیناپذير  ند؟ حركت اجتنابآفري  ميار انقالب  انحطاط بوروکراتيک امكانات عينيِست که چيآنراستي ب. است

 ی هتوسع واقعي ميزان ناسازگاري  و، سرمايه و قدرتترِهرچه شديدتمرکز  ه سمتب ،يكتحت فشار تكن ،اقتصاد مدرن

اين . است) اند درآن ادغام گشته نسیيبيز موسساته  كیا  شيوهعنوانب( با مالكيت خصوصي و بازار مولدنيروهاي 

 ینم با اين وجود اكنون ، بازنمود يافته است غربیداری سرمايهحركت در انبوهي از انتقاالت ساختاري در كشورهاي 

هم بوروکراسی اقتصادی، و  (يم كه آنها در بوروکراسی نوينييادآور شو الزم استفقط .  آن مجادله كنيمدرمورد توان

 از ،بندي از مالكيت خصوصي  با ساختن يك جدول،اكنون. اند يافته تجسم ی اجتماع بطور)هم بوروکراسی محل کار

 را  تام و تمام مسير تمركز بوروکراتيک-- از حرکت بازايستد]آغاز [نقطهاگر در آن --تواند   انقالب مي،بازار و غيره

 هتوسع مرحله نهائي ،دور از محروم شدن از واقعيت خويشب ،کراسیكنيم كه بورو  مشاهده مي،ترتيب بدين. دکنتر  ساده

  .كند ميحقوقی  را داری سرمايه ی



www.kavoshgar.org                         کاوشگر                                                           سوسياليسم مضمون بارهدر 
                                                                                               

 

6 

 صرفاً سرکوب مالکيت تواند نمی و اهداف پرولتری ديگر ،ی انقالب سوسياليستی  آشکار شد که برنامه،از آن زمان

. د مديريت کارگری بر اقتصاد و بر قدرت باشد باي، بلکه درعوض، باشدريزی برنامهکردن ابزار توليد و   ملی،خصوصی

اش در مورد اقتصاد نه مديريت   ما اينرا قائل شديم که حزب بلشويک در برنامه،با مراجعه به انحطاط انقالب روسيه

 بالفاصله تواند یم انقالب کرد نمی که تصور ،اين بدين سبب بود که حزب.  که کنترل کارگری داشت،کارگری

 کرد می تصور ترتيب بدين و ،ود قائل نشد را برای خداران سرمايه حتی وظيفه سلب مالکيت از ،ليستی باشدانقالبی سوسيا

 کارکرد کنترل کارگری ،تحت چنين شرايطی. های کار باقی خواهد ماند که اين طبقه اخير بعنوان مديران در محل

 و برپائیِ ،بر حق استفاده از توليد کنترل بر سودشان و ، برای سازماندهیِ خرابکاریِ توليدداران سرمايهممانعت از کار 

اش را   جائی که پرولتاريا ديکتاتوری، اجتماعیِ يک کشورعظمتاما اين . بود میی مديريت برای کارگران >مدرسه<

اند و به هدايت   تملک خود را نگهداشتهداران سرمايه و جائی که ،کند می شوراها و حزب بلشويک اعمال ی هبوسيل

 کارگران اخراجشان ، فرار نکرده بودندداران سرمايه دوام بياورد؛ آنجا که توانست نمی ،دهند میموسسات خود ادامه 

 . و سپس مديريت اين موسسات را خود بعهده گرفته بودند،کرده بودند

د تحليلي از اين دوره توانيم در اينجا وار ما نمي;  مديريت كارگري فقط زمان كوتاهي بدرازا كشيدی هتجربنخستين اين 

عواملي شويم تحليلِ  وارد ،يا) نيستوجود م نابع چندانی نيز در موردشم است و مبهم كه كامالً(از انقالب روسيه شويم 

 اين از جمله .تعيين كننده بودند  بدست يك قشر مديريت]از دست کارگران [ها كارخانهقدرت در در انتقال سريع كه 

 جنگ داخلي ، ابزار توليديی مخروبه وضعيت ، ضعف عددي و فرهنگي پرولتاريا، حسابرسيهماند عيت عقب وض،عوامل

 اين طیدر  بر تاثيرش يك عامل هست كه ميل داريم.  انقالب هستندالمللی بين و انزواي ،نظيرش طوالني با خشونت بي

 و ،كرد یم  كارگري مقابلهسياست حزب بلشويك در عملكردهايش بطور سيستماتيك با مديريت: دوران تاكيد كنيم

در مقابل قدرت مركزي صرفاً كه دستگاهی -- خودش براي هدايت توليد داشت دستگاهاز همان آغاز ميل به برپائي 

 بدنبالاي كه  كننده  كارائي و الزامات تعيينعنوان تحت  امراين.  در تحليل نهائي در مقابل حزب، يعني،گوي باشد پاسخ

مورد  ،بودهسياست  موثرترين ، در كوتاه مدت حتی،اينكه آيا اين سياست. نجام گرفت ابودآمده ود بوججنگ داخلي 

 . ريخت بوروکراسی را پيیها شالوده در دراز مدت ،به هر حال;  استترديد

 اساسي براي ی مساله ،آمد میدر  از چنگ پرولتاريا ترتيب بديناقتصاد ) هدايت(كرد كه اگر مديريت  یفكر م لنين 

 كه كرد یم تصوراز سوي ديگر . دشو فظح دولت براي كارگران) هدايت( حداقل رهبري  اين بود که شوراهاقدرت

 بتدريج مديريت ،غيره و ، كارگريیها  اتحاديه،طبقه كارگر با شركت در مديريت اقتصاد از طريق كنترل كارگري

 ،دند دنبال شونتوان  در اينجا نمي وير بودندپذناب اجتنارويدادها كه اي از   رشتهبا اين وجود. >گيرد ياد مي<كردن را 

از اين نقطه به بعد كاراكتر پرولتري كل سيستم .  ساخت ناپذير حزب بلشويك بر شوراها را بازگشتی سلطهبسرعت 

 ،توانستيم نشان دهيم كه تحت چنين شرايطي ما در اينجا بسادگي مي. منوط به كاراكتر پرولتري حزب بلشويك بود

اش   ديگر قادر نبود حتي كاراكتر پرولتري، اعمال قدرتبر اقليتي بغايت تمركزيافته با كنترل انحصاري يعنی ،حزب

اما اينجا .  كه از آن برخاسته جدا سازداي طبقه و اينكه مجبور بود تا خود را از ،را حفظ كند) به مفهوم كامل اين كلمه(

 كارمند 300000كارگر و  50000 ،وعض 350000از کلحزب  ،1923در سال .  تا آن حد نيستوینيازي به پيشر

 >نخبگان<آوري  حزب با جمع. ديگر حزب كارگران نبود بلكه حزب كارگران مبدل شده به كارمندان بود. داشت
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 ميترتيب اين نخبگان فقط  بدين; هاي فرماندهي اقتصاد و دولت كشيده شد ست به استقرار اين نخبگان در پُ،پرولتاريا

تعداد معيني از آن بود که  حاكي از صرفاً طبقه كارگر یِ مديريت>كارآموزي<. بودند یزب پاسخگو محخود  به ايدب

.  را رها كرده و به بوروکراسی نوين پيوسته بودندزيردستانصفوف  ،هاي مديريت  در حال فراگيري تكنيككارگرانِ

 بلكه ، حزبی هبق برنام ط بر از آن به بعد اعضاء حزب نه،كند شان را تعيين مي  كه حيات اجتماعي مردم آگاهياز آنجا

 ، بودگرفته ترفند انجام. كردند ميشان بمثابه مديران صاحب امتياز اقتصاد و دولت عمل  وضعيت مشخصبرحسب 

چه مدت زماني طول كشيد تا قدرت   اينست كه براي بوروکراسی، و اگر چيزي براي تعجب باشد،انقالب مرده بود

 .دکنتحكيم خود را 

مديريت مگر تواند هيچ چيز   انقالب سوسياليستي نميی هبرنام:  روشن استآيد مینتايجي كه بدنبال اين تحليل كوتاه 

مديريت ; )ها يا شوراها يتوسو (ها توده آتونوم های سازمان قدرت يعني قدرت مديريت كارگريِ. كارگري باشد

. اند  داده سازمانخود را نيز  نوع شورائي یها ارگان در  كه،كنندگانيد يعني هدايت توليد توسط تول، اقتصادكارگريِ

 حاكي از ]به تنهائی[اين اقدامات  زيرا ، بدون چيز بيشتري باشدريزی برنامهكردن و  تواند ملي هدف پرولتاريا نمي

تواند با سپردن   نمیتاريا پرول هدف. و استثمارگران داده خواهد شدکاماينست كه سلطه بر جامعه بدست قشر نويني از ح

 هر قدر هم پرولتري  و اين حزب ممكن است از آغاز انقالبي کههر چقدر هم--حزب حاصل شود يک قدرت بدست 

 ه و از آن قدرت بمثاب، زيرا اين حزب به ناگزير بسوي اعمال اين قدرت از جانب خودش ميل خواهد كرد--باشدبوده 

 تقسيم جامعه به طبقات هرچه ی مساله در زمان ما ،براستی. تفاده خواهد شد تبلور يك قشرحاكم نوين اسی ه هستی

 تمام ، تقسيم اجتماع به مديران و مجريانی مساله ثل و م،دشو مي ظاهر اش شكل ترين  و عريانترين بيشتر در مستقيم

كه  گذارد میبه اجرا  ئیتا جا فقطاش را   تاريخيهانقالب پرولتري برنام. سازد یاش را برداشته و عريان م پوشش قضائي

با سوسياليزه كردن تر  يا دقيق(  مديريت در خود و با اشتراكي ساختنِويژه تمام اقشار  مجدد با جذب،از همان آغاز

 ای جامعه به یياب  توانائي تاريخي پرولتاريا براي دستی مساله. دگراي مي يم اين تقسایلغا به ، كاركردهاي هدايتي)لِكام

بلکه ; )شكي نيستدر اين مورد (اند نيست  اختن آنهائي كه در قدرت اند براش براي  توانائي فيزيكيمشکل ،طبقه بي

از آن هنگام .  قدرت است و توليدی هشدجتماعی  ا و اشتراكي يك مديريتِ کامل و قطعیِ سازماندهي چگونگيِی همسال

  دايره، تضادي در مفاهيم، استمزخرفانب پرولتاريا از ج ، سوسياليسم توسط هر حزبيتحقق كه شود مي بديهي ،به بعد

به . دائم نيست خودگردانِ  آگاه ویِا توده سوسياليسم هيج چيزي جز  فعاليت;  استاي زيرآبي  پرنده،اي چهارگوش

 در هيچ قانون ،حک و ثبت شود؛ حتی نيمه کاره مفعوالنه بطور تواند نمي كه سوسياليسم شود ميهمان نسبت نيز بديهي 

  كارگري را برقرار>مديريت< كه >قانوني<نه حتي در   وی؛ريز  در برنامه،توليديكردن ابزار   در ملي، يا قانون اساسي

 ،تواند  و اگر مي، به او اين نيرو را بدهد كه چنين كندتواند نمي قانوني  هيچ،دكن اگر طبقه كارگر نتواند اداره. كند

 .ساختيد خواهد چنين قانوني تنها شرايط موجود را تائ

 ،بطور خالصه; ايم  ما موفق به فرموله كردن دركي مثبت از مضمون سوسياليسم شده، با آغاز از نقد بوروکراسی،بنابراين

 کسبطبقه كارگر فقط با < و ،> مديريت كارگري جامعه نيستجز هيچ چيز دال براش  سوسياليسم در تمام جوانب<

 يعني اگر هم اراده و ،عمل كند مختارانهاگر بطور خودفقط پرولتاريا . > سازدرها خود را تواند ميقدرت براي خودش 

 سوسياليسم نه مي. دانجام رسانتواند انقالب سوسياليستي را به  خود بيابد مي  جامعه را در الزمدگرگونيِبرای آگاهي هم 
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 یا و نه كاربرد برنامه ،رمردها ابحزبيک تاريخي توسط  طیِتخيعنی  ،يخي باشد تاری هتوسع قدر می هنتيجتواند 

.  سركوب شده استهای توده آزاد  رها شدن فعاليت خالقِبلکه. استاي كه در خود صحيح  برگرفته شده از تئوري

تواند   اين تئوري ميی ه و عمل حزب بر پاي، تاريخي ممكن شده استی هع با توسفعاليت خالقانه آزادنين رها شدن چ

 .ادي تسهيل كند بسيار زيی هآنرا تا درج

     . از اين به بعد توسعه دادن نتايج اين ايده در تمام سطوح ضروري است

  پرولتاريايِآتونوم ی ايدهماركسيسم و 

بندی معروف   همان فرمولی آنمعن.  چيز اساساً جديدی وجود نداردمفهوم بگوئيم که در رابطه با اين درنگ یبايد ب

: بطور همسانی توسط تروتسکی ابراز شدکه >  خود کارگران حاصل شودی هبوسيلرهائی کارگران بايد <: مارکس است

 بسيار  از اين دستهائی رديف کردن نقل قول> .کند آگاهانه بنا می  خود را بطورداری سرمايه برخالفسوسياليسم  <

يدن معانی و پيامدهای  در حين بيرون کش، کامل اين ايدهجدی گرفتنِ خواست و توانائیِ ،آنچه جديد است. ساده است

 توانست نمی ، چه از طرف ما و چه از سوی بنيانگذاران بزرگ مارکسيسم،اين امر تاکنون. تئوريک و عملی آن است

 که برای روشن کردن دهد می تاريخیِ ضروری غايب بود؛ تحليل پيشين نشان ی ه تجرب، از سوئی،زيرا. دگيرانجام 

 ،تر عميق و در سطحی ،و از سوی ديگر.  روسيه دارای اهميت عظيمی است انحطاط انقالب،مسائل قدرت کارگران

 که گيرد می نشأت است که از اين واقعيت قطعیيک تضاد   دستخوش استثماریی هتئوری و عمل انقالبی در يک جامع

 .يابد بروز می بينهايت متعددی طرقاين تضاد به .  جامعه هستندهمينمتعلق به اش کنند  خواهند منسوخ که می آنهائی

ه  باول،: بر دو موضوع به هم پيوسته داردداللت  انقالبی بودن. ه ماست مورد توجها روشدر اينجا فقط يکی از اين 

 دست  سوسياليسم را حل کنند و نهی مسالهتوانند  مبارزه میحال  در های توده تفکر بدين طريق است که فقط یمعن

 ،که مضمون اساسی انقالب توسط خالقيتاست ر اين مبنا معنی تفکر به  ب. اينهای ههمخود برای گذاشتن  روی دست

از عقالنی معنی عمل کردن با شروع از تحليلی ه بو دوم،  . شدتعيين خواهد ها تودهبينیِ   و فعاليت غيرقابل پيش،ابتکار

 ،ا قرار دادن اينست که انقالبمعنی مبنه  ب، در تحليل نهائی.با چشم اندازی که آينده را پيش بينی کندشرايط کنونی 

مضمون انقالب  یپيش نگرجهت  و استفاده از همين خردمندی ،مان  گسترش عظيم شکل کنونیِ خردمندی،سرنگونی

  .خواهد بود

طور شود و ب می حل نسبتاً ، جنبش کارگران تا پيروزی نهائیِ انقالبای از هدر هر مرحل ،اين تضاد چگونه اين مساله که

 پيشرفتی ديالکتيکِ مشخصِ   را در اينجا متوقف کند؛ اين کل مساله ماتواند نمی ،به جريان می افتد ی از نونسب

 کنيم که يک دتاکي اين نکتهبر  ضر نياز داريم تنهاحاحال در . تاريخیِ کنش انقالبی پرولتاريا و تئوری انقالب است

 کسی بخواهد بر اگر ،ستثماری وجود دارد؛ و اينکه ای جامعه تئوری و عمل انقالبی در يک ی همشکل ذاتی در توسع

 و ،بازگشت ناآگاهانه به خطه افکار بورژوائیخطر  -- و دقيقاً همينطور مبارزين،ها تئوريسين--اين مشکل فائق آيد 

که هزاران سال مسلط بر انسانيت است   شده بيگانهی ه نوع افکاری که منتج از يک جامعی ه به حيط،تر بطور عمومی

 غلب بهن اتئوريسييک  ،ی تاريخیها يتوضعاز سوی  تحميل شدهمسائل  برابر در ،بنابراين .دخرن  میرا به جان ،ودهب
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چيزی است که امروزه فعاليت تئوريک همان  زيرا اين ،دشو می  ناشناخته بصورت شناخته شده کشيدهیمعرفی موضوع

 حتی اگر اين نکته را ، يا،اين مشکلِ نوع جديدی از مسائل است ببيند که تواند نمی يا ،درنتيجهاو  .گيرد میرا در بر 

  آن عواملی که،با اين وجود. های موروثی از گذشته هستند حل د که راهزنبئی بکار ها حل راه آنرا بر تواند یم تنها ،ببيند

 نه فقط ،دهکرکشف که او   پرولتاريایها و فعاليت های مدرن تکنيکآن  يا حتی ، تازه شناختهشان را یاهميت انقالباو 

  که تحت آن مسائل قبلیدارندبه نابودی خود آن شرايطی تمايل  بلکه ،شوند میها  حل  انواع نوينی از راهخلق به منجر

بلکه تا  بسادگی ناکافی نخواهند بود؛ ،شد یم ن عرضه نوع سنتی که توسط تئوريسيهای حل راه ، از آن پس.شد یم مطرح

باقی مانده ی دريافتی ها ايدهکه نشانگر اينست که پرولتاريا نيز تحت انقياد (شوند   پذيرفته میها حل راه که آن ئیجا

 راه اينممکن است با اينکه حتی -- خواهند بود ی نگهداری پرولتاريا در چارچوب استثماری هبطور عينی وسيل) است

 .نداقامه شودر شکل ديگری ها  حل

هر گامی از سوی جنبشِ <اش که   و گفته،>اتوپيائی< از سوسياليسم وی گردانیيور. مارکس از اين مساله آگاه بود

 حل راه اين ونچ ،های کتابی است حل  نسبت به راهی اواعتماد  دقيقاً بيانگر بی،>واقعی مهمتر از يک دوجين برنامه است

همی از يک ميراث ايدئولوژيک  در مارکسيسم سهم م،با اين وجود.  تاريخ منفک هستندی هها هميشه از پيشرفت زند

در مارکسيسم  ابهامی ،اندازه تا اين .ها رشد يافت های بعدی مارکسيست که در نسلوجود دارد يا بورژوائی > سنتی<

وسيله قادر بوده تا نفوذش را از    استثماری بدانی ه جامع و،کردهابهامی که نقش تاريخی مهمی ايفا  ،تئوريک هست

های سنتاً  حل  جائی که حزب بلشويک در روسيه راه،موردی که پيشتر تحليل شد. ديمايا اعمال ندرون بر جنبش پرولتار

 حل راه .دهد  نمايشی شگرف از اين فرآيند را ارائه می، گرفتی چگونگیِ هدايت توليد بکار موثر را در رابطه با مساله

 يا منجر به استقرار مجدد استثمار ، بازگرداندندهای سنتی بدين معنا موثر بودند که بطور موثر وضعيت سنتی سابق را

اند  ی بورژوائی که درون مارکسيسم بقا يافتهها ايدههای مهم ديگری از  بعداً به مصداقما . تحت اشکال نوين شدند

. کند خواهيم بگوئيم را روشن می  که آنچه را که می مفيد است فعالً بحث در مورد يک مثال، معهذا.بازخواهيم گشت

 آنجا که ،> گوتای هنقد برنام<معروف است که مارکس در  ؟بودکار در يک اقتصاد سوسياليستی چگونه خواهد  زایس

از هرکس <آنجا که اصل (و خودِ کمونيسم ) > پائينیِ کمونيسمی همرحل<( پساانقالبی ی جامعهمابين شکل سازمانیِ اين 

از حق بورژوائی که در طی اين فاز و  ،شود می تفاوت قائل ) برقرار است>مطابق توانائيش به هر کس بر طبق نيازش

-- پرداخت مساوی برای يک کميت و کيفيت کار مساوی ،او از اين حق بورژوائی. گويد میغالب خواهد بود سخن 

 .   فهميد  را می--معنی پرداخت نامساوی برای افراد مختلف باشده  بتواند یمکه 

 با  يعنی،شود های اصلیِ اقتصاد سوسياليستی آغاز می  مشخصهاز]  تعريفبا[ود؟ شتوجيه  تواند یمنه چگواين اصل 

های توليدیِ اعضاء  است که تالشضروری  ، که در نتيجه، از سوئی اين اقتصاد هنوز اقتصادی است دچار کمبود،اينکه

 هستند که ميراث ای>نهخودخواها< مردم هنوز تحت انقياد ذهنيت ،جامعه به حداکثر رسانده شود؛ و از سوی ديگر

 تالش در مقداراز اينرو بيشترين  .باقی مانده استهنوز اين ذهنيت  ،اين وضعيت کمبودی  بواسطه سابق بوده و ی جامعه

طفره رفتن از کار که هنوز در اين > طبيعیِ< اين جامعه نياز دارد تا عليه گرايش ، و در عين حال،توليد الزم است

 ضروری ،شودنظمی و قحطی اجتناب   از بیقرار است که اگر ، بنابراين، کهشود میگفته . ه کند مبارز،مرحله وجود دارد

 تعداد ساعات ، که مثالٌ با تعداد قطعات توليدی،با کيفيت و کميت کار انجام شدهمتناسب شود  ، کارسزایاست که 
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ی   مساله، و در همين برخورد،شود میرِ صفر اين طبيعتاً منجر به مزدِ صفر در برابر کا. دگرد می و غيره سنجيده ،کار

فرد يک منوط به اينکه . رسد می> مزد بر مبنای توليد< به نوعی انسان ،بطور خالصه. دياب میتعهد فرد به کار نيز سامان 

 اين شکل سبت به شديدی که نانتقادو با  ،بيشتريا کمتر  راحتیبا -- پذيرد می او اين نتيجه را ،چقدر هوشمند باشد

 . داشت، بکار گرفته شده بودداری سرمايهپرداخت اجرت وقتي که در چارچوب 

هم تکنيک :  شودمطرحروابط ا اين  بتواند نمیکند که مساله ديگر   انسان بسادگی و کامالً فراموش می،با انجام اين کار

  میمعنی بی چنين راه حلی را پوچ و ، و هم اشکال تجمع و همکاری بين کارگران که اشاره بر سوسياليسم دارد،مدرن

 سرعت کارِ ،>منفرد<های  کاری روی ماشين قطعهمربوط به چه موضوع مربوط به کار در يک خط توليد باشد يا . کنند

 بطور ،در مورد کار در خط توليد-- شود میفرد کارگر توسط سرعت کارِ واحدی که او بدان تعلق دارد ديکته 

است ای   اما هميشه بشيوه،>جمعی<تقيم و مس بطور غير،و در مورد قطعه کاری روی يک ماشين؛ >فيزيکی<اتوماتيک و 

ی سرعت کار در يک واحد کارگری  سالهم. نيست توليد فردی   اين ديگر مساله،در نتيجه. شود که به وی تحميل می

.  واحد تعيين شودآنکارگران دِ  توسط خوتواند یم و اين سرعت فقط ،)که در تحليل نهائی واحد کارخانه است(است 

 نرخ مشخص ، زيرا هنگامی که دستمزد عمومی مقرر شد،رسد میی مديريت   به مسالهسزای کاری  ترتيب مساله بدين

 ی ه؛ و اين آخری به نوبگشتتوسط تعيين سرعت کار معين خواهد ) نسبت دستمزد به محصول توليدی( سزای کار

 اين يا آن بهکه (ی مديريت که مشخصاً معطوف به توليدکنندگان بمثابه يک کل است  برد به قلب مساله  ما را می،خود

 ی ه تعيين کند که چنين يا چنان سرعت توليدی در يک خط با نوع مفروضی از توليد برابر است با هزينبايد می ،شکل

های مختلف در يک کارخانه  گاهو اين کار بايد بين کار. کار با سرعت توليدیِ ديگری در خط و نوع ديگری از توليد

 .)دگيرو همچنين بين کارخانجات گوناگون و غيره انجام 

 میتر  مساله ضرورتاً سادهحل  که داللت بر آن ندارد بخاطر بياوريم که اين نکته به هيچ وجه ،بگذاريد در صورت لزوم

 ،اشتباهات در تالش برای حل اين مساله. اما باالخره در مفاهيم صحيحی اقامه شده است. شايد حتی برعکس باشد. شود

دهد تا به راه حل   چنين اشتباهاتی به ما امکان میمتوالیِ و حذف ،ی سوسياليسم مثمر ثمر باشند هتوسعممکن است برای 

 ی جامعه ما مستقيماً در بستر يک ،است> حق بورژوائی<يا > دستمزد مبتنی بر توليد< تا زمانی که فرض بر ،اما. برسيم

 .ثماری قرار داريماست

ين ه اگرچه اين ضرورتاً ب--وجود داشته باشد > های عقب مانده بخش< در تواند یماش هنوز   مساله در شکل سنتی،البته

خواهيم   آنچه می، هرچه باشدحل  راه،ولی در چنين موردی. اختيار کرد> عقب مانده <حل راه بايد  پس نيست کهیمعن

 آنچه اساسی است ،اما. دهد  را تغيير می، هر دو، هم شکل و هم مضمون مساله،تاريخیهای  بگوئيم اينست که پيشرفت

 يک ثلی به ارث رسيده از دوران بورژوائی م در روبرو شدن با مساله. مکانيسم است تحليلهم تحليل اشتباه و هم 

که يک قانون جهان شمول و  شود میمثل يک بورژوا استدالل پيش از هر چيز از اين حيث  .شود بورژوا استدالل می

 و -- بيگانه شده حل شوندی جامعهتوانند در يک  اين تنها شکلی است که مسائل می-- شود میتجريدی گذاشته 

کند؛ و اينکه يک  است که هميشه يک چيز را تکرار می> قانون مانند يک انسان نادان و زمخت<شود که  فراموش می

 که مشارکت دائمِ واحدهای سازمان باشد مشخصی حل راه سوسياليستی باشد که دتوان یمراه حل سوسياليستی فقط وقتی 
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شود که يک  از اين حيث نيز مانند يک بورژوا استدالل می.  را در بر داشته باشدحل راهی کارگران در تعيين اين  يافته

 ثبات تواند نمیاينصورت  چون در غير ،دجوي بيگانه شده مجبور است به قواعد جهان شمول تجريدی توسل ی جامعه

نه نهادها و نه ديدگاه الزم برای انجام اين کار را دارد؛ .  و چون قادر نيست که به موارد مشخص بپردازد،داشته باشد

 ،توانند هر مورد مشخصی را بررسی کنند آفريند که می هائی را می  سوسياليستی که دقيقاً ارگانی جامعهدرحالی که يک 

 از اين حيث مانند يک بورژوا .ها را داشته باشد ی دائمیِ اين ارگان کننده تعيين فعاليت تواند یمط  قانونش فقعنوانب

 ی جامعهو در اينجا بدرستی بازتاب وضعيت واقعی در  (شود می بورژوائی پذيرفته ی ايدهشود که اين  استدالل می

 برای ذهنيت بورژوائیِ ،درنتيجه . استی فعاليت انسانی ترين انگيزه که منافع فردی عالی) بورژوائی است

 ،ماند  انسانی اقتصادی باقی می، پيش از هر چيز ديگری، سوسياليستیی جامعه انسان در ،ی انگليسی>ها سوسياليستنئو<

 دو  هر، و نيز رفتار بورژوائیداری سرمايه مسائل بردن با ، از اينرو. تنظيم شودنظر جامعه بايد با شروع از اين ،و بنابراين

 و ،)انگيزد درآمد است که کارگر را بر می(ها هستند  بند مسائل انگيزه  آنها اساساً در، نوينی جامعه به درون ،باهم

 بلکه کنترل ،ها نيستند  انگيزه،کشد  آنچه که کارگر را به کار میداری سرمايه ی جامعه در از پيشکنند که  فراموش می

 بورژوائی در تصويرش ی جامعه انسان اقتصادی توسط ی ايده. ها است تگاهاين کار توسط ديگران و توسط خودِ دس

 . در تصوير بورژوازی و البته نه در تصوير کارگران،آفريده شده است؛ برای اينکه کامالً دقيق باشيم

که از (زی  در برابر بورژوا، يعنی،کنند  چنين می،عمل کنند> های اقتصادی انسان<کارگران فقط وقتی که مجبورند مثل 

 و نيز در ،توان در طی اعتصاب همانطور که می( اما البته نه بين خودشان ،)آورد اينرو از قطعه کاری آنها پول در می

اينکه شايد ). ندشد یمشان مشاهده نمود؛ در غير اينصورت کارگران خيلی وقت قبل نابود  رفتارشان در قبال خانواده

 خوب ،کنند چنين عمل می)  طبقه و غيره،خانواده(به خودشان است > متعلق<گفته شود که آنها در قبال آنچه که 

به آنهاست اينطور رفتار > متعلق< وقتی که هرچيزی ،گوئيم که آنها در قبال هرچيزی  زيرا ما دقيقاً همين را می،است

 مجدداً سوءتفاهم ، استيک تجريد> هرچيزی<و ادعای اينکه خانواده همينجا و قابل مشاهده است درحاليکه . کنند می

 ، با کارگران ديگر در کارگاهو ،گوئيم مشخص است  که ما در موردش سخن میآن هرچيزی چون ،کند ايجاد می

 .شود میکارخانه و غيره شروع 

 توليدکارگران بر  مديريت

ی اجتماعی  همجموعک  توليد ديگر در يی اداره اگر ، يعنیديديماينرا ی بدون استثمار قابل تصور است؛ ما  يک جامعه

 ديديم که همينطور. ديران و مجريان لغو شده باشد اگر تقسيم ساختاریِ جامعه به م، به عبارت ديگر،متمرکز نشده باشد

حلی هيچ  موضوع فقط اين نيست که هيچ راه.  توسط خود پرولتاريا ارائه شودتواند میی مطروحه تنها  همسال راه حل

 باز آفريده  بطور آتونومها تودهتوسط  مفروضی حل راهادگی حتی  اين هم نيست که  اگر و به س ،ارزشی نخواهد داشت

  و مشارکتی مطروحه در مقياسی وجود دارد که همکاری همسال اين هم نيست که .د به اجرا درآيتواند نمی نشده باشد،

ی مديريت  همسال اينست که حل ضوعمو. طلبد میرا ناپذير هستند  تفکيکمساله   آنحل نفر که از ها ميليونفعال 

 موضوع اينست که ،ذکر شد همانطور که قبالً ، يا؛ در قالب يک فورمول درآيدتواند نمی خود سرشت بعلت ،کارگری
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 توده مديريت های ارگانی  کننده تعيين فعاليت مستمرِ ،کند ی سوسياليستی آنرا تصديق می تنها قانون اصيلی که جامعه

که مجدداً --تئوريکِ مشکل مديريت کارگری > حل<شان  هدف ،آيد هائی که بدنبال می  انديشه،در نتيجه. ی استا

 نشان دادنما با . بلکه در عوض روشن کردن مفروضات و داده های مساله است نيست، --م خواهد بوديهاتضادی در مف

های  ها و پيشداوری دن کج فهمی صرفاً برطرف کر،ی مديريت چگونه مطرح شده يا چگونه مطرح نشده اينکه مساله

 . وسيع را هدف داريم

  که در واقع می (مالکيت خصوصی ایلغا يعنی ،ای سلبی است ی اصلیِ انقالب وظيفه اگر کسی تصور کند که وظيفه

 و لذا بعنوان ،>کسب قدرت< ممکن است انقالب را نيز بعنوان پيشرفت چهارنعل بسوی ،)تواند با فرمان حاصل شود

درازا ه که شايد چند روز ب( ها تصور کند ی از کسب قدرت کارگران و خلع يد عملی و قانونیِ صاحبان کارگاها برهه

 وی ،معناين و بد. )سال جنگ داخلی دنبال شودچند   ياتواند با چندين ماه  اين چند روز می، و در صورت لزوم،بکشد

 ، شدهايجادارگانی که منحصراً برای اين منظور   و به،>تکسب قدر< که اهميت نخستين را به رسد میدر واقع به آنجا 

 .بدهد

ی کهن  ی نوين کامالً درون جامعه  جامعه:پيوندد اين در واقع چيزی است که در طی يک انقالب بورژوائی بوقوع می

 ين زمين میای که دهقانان به مالک  اجاره،کنند ؛ مانوفاکتورها کارگران و کارفرماها را متمرکز می استهشدآماده 

حول اين جامعه . اند ای تهی شده ه چون اين مالکين از هر کارکرد اجتماعیگشتپردازند از هر کارکرد اقتصادی تهی 

  چند دست قطع می،شود ران میويزندان باستيل . دی فئودالی وجود دار  صرفاً يک پوسته،که در واقع بورژوائی است

نويس قانون  پيش) که بسياری از آنها وکيل هستند( از مقامات انتخابی  چند تن،رسد می شبی در ماه اوت فرا ،شود

 يک دوران ،شود انقالب تمام می. ه استگرفتو ترفند انجام --نويسند   و چند فرمان حکومتی را می، چند قانون،اساسی

طرح :  بدنبال آيد يک جنگ داخلی نيز ممکن است،صحيح است. شود  و دورانی ديگر آغاز میرسد میتاريخی به پايان 

 جوهراما . شود  ساختار اداری و نيز نظامی متحمل تغييرات مهمی می و،کشد  اجتماعی چند سالی بدرازا میکدهای جديد

ی اقتصاد صرفاً   انقالب بورژوائی در رابطه با حوزه،در حقيقت.  پايان يافته استآغاز شودانقالب ه انقالب پيش از اينک

نفسه نقداً غيرواقعی   و با نابودی روبنائی که فی،ب مبتنی است بر آنچه که از قبل وجود دارداين انقال. نفی خالص است

صرفاً اين روبنا را تحت تاثير  های محدودش زندگیسا. کند  خود را محدود به اقامه به قانونِ وضعيت واقعی می،است

 بوقوع  آنو چه پس ازانقالب بورژوائی   ازپيشاين امر چه . کند دهند؛ زيربنای اقتصادی از خودش حفاظت می قرار می

ی تجاری   توليد سادهوزه در ح،داری با نيروی قوانين خودش  سرمايه، اقتصادی برقرار شدحيطه وقتی که در ،بپيوندد

 .کند  را کشف می در برابرش قرار داردی کها يابد و گستره گسترش می

 معينی از های جنبهی   نفیِ ساده يکانقالب اخير. وسياليستی نيستای بين اين فرآيند و فرآيند انقالب س هيچ رابطه

 ، را بسازدها کارخانهنه اينکه --بايد رژيم خودش را بسازد .  اساساً اثباتی است؛نظمی که پيش از آن موجود بود نيست

 ما اينرا می. اخته استهايش را آماده س شرط داری صرفاً پيش ی سرمايه  ايجاد کند که توسعهینوين یبلکه روابط توليد

. دهد بهتر ببينيم را توضيح می> داری سرمايهگرايش تاريخیِ انباشت < جائی که او ،ی مارکس توانيم با بازخوانیِ نوشته

 :لطفاً برای آوردن اين نقل قول طوالنی ما را ببخشيد
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تر کار و دگرگونی بيشترِ زمين و شدن بيش  اجتماعی،داری روی پای خود بايستد ی توليد سرمايه به محض اينکه شيوه<

 ، مالکين خصوصی و نيز خلع يد بيشتر از، و لذا ابزار مشترک توليد،برداری شده ديگر ابزار توليد به ابزار اجتماعاً بهره

 بلکه ،کند اکنون ديگر آنچه که بايد خلع يد شود کارگری نيست که برای خودش کار می. گيرد شکل نوينی بخود می

 توليد سرمايهخود  قوانين ذاتی  عملکردع خلع يد توسطاين نو .کند  است که کارگران زيادی را استثمار میداری سرمايه

دست در دست . برد دار هميشه تعداد زيادی را از بين می يک سرمايه. دگير  انجام می، توسط تمرکز يافتن سرمايه،داری

 ،شکل تعاونیِ فرآيند کار ،دار سرمايهن توسط تعداد معدودی داران فراوا  يا اين خلع يد از سرمايه،اين تمرکز يافتن

 مشترکاً مورد ندنتوا مي تبديل وسايل کار به وسايل کاری که فقط ،شت اسلوبی زمين کِ،ی تکنيکیِ علم آگاهانهکاربرد 

 ، کارِ اجتماعی شده،رکيبی اقتصادی شدن تمام ابزار توليد توسط استفاده از آنها بمثابه ابزار توليدیِ ت،استفاده قرار گيرند

در مقياسی  ،داری المللی رژيم سرمايه  خصلت بين، و با اين،ی بازار جهانی شدن تمام مردم در شبکهو گرفتار درگير 

 که تمام امتيازات اين فرآيندِ دگرگونی ،مندان سرمايهنبه موازات کاهش مداوم تعداد توا. يابد میتوسعه تر  هرچه وسيع

 شورش ،يابد؛ اما با اين  و استثمار افزايش می،پستی و ضاللت ،گی  برده،نهلئيما ستم انبوه ،کنند ی میرا غصب و انحصار

توسط خودِ مکانيسم فرآيند دقيقاً  و ،يابد  که همواره از نظر تعداد افزايش مییا طبقه ،يابد طبقه کارگر نيز افزايش می

 که همراه با ،ی توليد انحصار سرمايه زنجيری بر پای شيوه.  استيافته سازمان و ، متحد شده،داری نظم يافته توليد سرمايه

 که با دنرس میای   باالخره به نقطه،تمرکز ابزار توليد و اجتماعی شدن کار. شود  می،آن و تحت آن روئيد و شکفت

 به صدا انهدار ايهسرمناقوس مرگ مالکيت خصوصی . شود اين پوسته متالشی می. شان ناسازگارند داری سرمايهی  پوسته

  >.شوند خلع يد کنندگان خلع يد می. آيد در می

اش  مفروضاتدر واقع چيست؟ تمام > شود  متالشی میداری سرمايهی  پوسته<ای که  ی نوين در لحظه موجوديت جامعه

ه به ميزان تمرکز  با توج، و نيز،>کاربرد عقالنی علم در صنعت <،اای است مرکب از تقريباً کالً پرولتره جامعه: اينست

اما . استهدايت توليد فرضش جدائیِ مالکيتِ دارائی از کارکردهای واقعیِ   اين گذار پيش،های بيزينسیِ موجود شرکت

توليد وابط  ردر جامعه سرمايه داریوجود داشت > فئودالی<ی   بورژوائی در جامعه توليدتوانيم آنطور که روابط ا میکج

اجتماعی <د که در ن صرفاً آنچه باشدنتوان نمی نوين بديهی است که اين روابط توليدی ،حال سوسياليستی را پيدا کنيم؟

چراکه اينها . اند تحقق يافتهبزرگ توليد صنعتی  هایفر در واحدن و همکاری و مشارکت هزاران ،>شدن فرآيند کار

آنطور که در اقتصاد > عی شدن فرآيند کاراجتما< .داری هستند سرمايهبسيار پيشرفته نمونه بارز روابط توليد برای شکل 

  و غيره را نابود می، پراکندگی، انزوا،فرض سوسياليسم است بدين معنا که آنارشی د پيششو  میمتحققداری  سرمايه

 بدين معنا که شکلی آنتاگونيستی از ،نيستسوسياليسم > مرحله جنينی<يا > پيش انگاشت<اما اين به هيچ وجه . کند

در همان حال که . کند ی مجريان و يک قشر مديران را بازتوليد و عميق می  تقسيم بين توده، است؛ يعنیاجتماعی شدن

های مختلف همگون  ها و محل  شرايط توليد بين بخش،گيرند توليدکنندگان در معرض يک شکل جمعیِ انضباط قرار می

دار  ای سرمايه ب مقابل نه فقط تعداد کاهش يابندهشويم که در قط  متوجه می،شوند  و وظايف توليد قابل معاوضه میشده

 روابط توليدی ،حال .در نقش بيش از پيش انگلی هستند بلکه يک دستگاه جداگانه برای هدايت توليد نيز وجود دارد

 بدين. شوند  می توليدمديرانثابت و پابرجایِ ی يک قشر  سوسياليستی آن نوع روابطی هستند که مانع از وجود جداگانه

. تواند نابودیِ قدرت بورژوازی يا بوروکراسی باشد بينيم که نقطه عزيمتِ تحققِ چنين روابطی فقط می  می،ترتيب
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يابد؛ و دگرگونیِ سوسياليستیِ جامعه با انقالب پرولتاريائی  ی جامعه با انقالب بورژوائی پايان می دارانه دگرگونیِ سرمايه

 .شود آغاز می

از .  است را ملغی ساختهشد   از مديريت که يک زمانی حساس محسوب مییئها جنبه  آن،های مدرن خود پيشرفت

 ،و از سوی ديگر ،شکلی از کار مزدی شدهخودش  کارِ مديريتی ، همانطور که انگلس قبالً بدان اشاره کرده بود،سوئی

 و از ،ی روسا بود ر به عهده که پيشت،مربوط به سازمان کار> وظايف <. شده استجمعی اجرائیِ کارِ  يکاين کارخود 

 گيرد که صدها و هزاران نفر را گرد هم می  اکنون توسط دفاتری انجام می،شد سوی چند تکنيسين به آنها کمک می

ه ديگری از وظايف سنتیِ دست. ندا شدهکنند و به مجريان کوچکتر تقسيم   بعنوان مزدبگير کار میخودشانآورند که 

 بخصوص آن وظايفی که دربرگيرنده (شود می بنگاه اقتصادی در اقتصاد بمثابه يک کل امادغمديريت که اساساً شامل 

مورد  توليدی و قيمت اجناس ، کيفيت، که معطوف به سرشت،بازار است> مشّ< ويا داشتن ،بازار> تجزيه تحليل<ی 

 آن  با کهای شيوه. ون شده استشان دگرگ  نقداً با پيدايش انحصارات سرشت،)تغييرات ميزان توليد و غيره است ،تقاضا

 وظايف اصوالً توسط دستگاه جمعیدسته از  چراکه اکنون اين ،ه استيافت تغييرگيرد نيز   از وظايف انجام میدستهاين 

  محصول را می،دسنج میکنندگان را بدقت   ذائقه مصرف،کند بينی می پرسی و پيش شود که برای بازار همه ای انجام می

 وقتی که مالکيت خصوصی برای مالکيت.  متحقق شده استداری انحصاری  سرمايهدرتمام اينها نقداً . فروشد و غيره

 يک دستگاه مرکزی برای هماهنگیِ ،گشايد  راه می،بوروکراتيک) کامالً (داریِ سرمايه مثل ، دولتتحت قيموميت

هائی که متعلق به هر  د و هم جای دستگاهگير را می >تنظيم کننده <مثابهب هم جای بازار ،ی توليدیها بنگاهکارکرد 

ای که به عقيده  اقتصادی> ضرورت<آن  ، مرکزی استريزی برنامه بوروکراسیِ  آناين. شرکت توليدیِ منفردی است

 . هماهنگی حاصل شودهایاز اين کارکرد بايد مستقيماً ،حاميانش

اين نکته اشاره کنيم که حاميان دمکراسی در بگذاريد بسادگی و گذرا به .  استمعنی بحث در مورد اين سفسطه بی

تواندکارکرد داشته   چون اقتصادِ مطابق برنامه می،بدون روسا کار انجام گيرد شود میکه  دهند مینخستين گام نشان 

 مورد توجه ما نکته--چراکه .  نوع ديگری نياز هست>وسایر< به ، برای اينکه برنامه عمل کند، و در گام بعدی،باشد

ی  همسالهای توليدی پس از الغاء بازار؛ به عبارت ديگر   چگونگی هماهنگی فعاليت مراکز و بخشی همسال --تاينس

اش  حتی در شکل کنونی *يف روش لئونتی.  مدرن عمالً از بين رفته استیهای تکنيک  نقداً توسط پيشرفت،ريزي برنامه

 يا واحدهای توليدیِ ،های مختلف ی چگونگیِ هماهنگیِ بخش همسالرا از > اقتصادی<و يا > غيرسياسی <یِنقداً تمام معن

صل  وقتی که از حجم مطلوبِ توليد اجناس مصرفی اطمينان حا، تادهد مي چون به ما امکان ،كند میگوناگون پاک 

امکان  به ما ،درعين حال.  و واحدهای توليدی تعيين کنيم، مناطق،ها نرا برای مجموعه کاملی از بخش نتايج آ،يمنمود

                                                      
*  Leontief Wassily )1999-1906 (اش را در روسيه شوروی آغاز، و در آلمان و  تحصيالت اقتصادی بود که اقتصاددان روسی

-input اه ها و ستانده تحليل دادهيا  های کمّیِ اقتصادی، تحليل(های تنظيم اقتصادی  متدمورد  کارهای تحقيقی زيادی در. آمريکا ادامه داد

output analysis (را > قادر به بکارگيریِ تجربی است<مول يک تئوری تعادل عمومی اقتصادی که به گفته خودش  فر1931در . داشت

 از بعدهای  ريزی اقتصاد چه در غرب، جه در شرق و چه در کشورهای جهان سوم در سال اين روش تحليلی وسيعاً برای برنامه. ارائه نمود

بنای  ورد تئوری اقتصاد کينزی و تاکيدش بر دستمزدهای ظاهریِ ثابت، سنگ در م ویها و نظرات نوشته. جنگ جهانی دوم بکارگرفته شد

 م-کينزينيسم شد -مهمی برای نئو
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حاليکه کار در حال انجام است تغيير  اگر بخواهيم برنامه را در،ن روش زيرا اي،دهد ميی باالئی از انعطاف را  درجه

 در ترکيب با متدهای ديگر به ما ،اين روش.  چنين تغييری را بيرون بکشيممعانیِدهد تا فوراً   به ما امکان می،دهيم

 وقتی از آنها ، و هم اينکه،را برای دستيابی به اهداف عمومی خود برگزينيمدهد تا هم مساعدترين متدها  امکان می

 ريزی برنامهفعاليت < تمام ،بطور خالصه.  اين متدها را برای کل اقتصاد در جزئيات تعريف کنيم،اطمينان حاصل کرديم

  .ساب الکترونيکید در اين مقطع تبديل شود به يک ماشين حتوان یم ، بعنوان مثال،ی بوروکراسی روسی>شده

 تبديلچگونگی يعنی (ترين سطح  در ويژه: شود  صرفاً در دو حد غائیِ فعاليت اقتصادی ظاهر می،ترتيب بدين ،مساله

ی اين کارخانه به اجرا ها کارگاه توسط هر گروه کارگری در دنتوانبی خاص به اهدافی که  هدف توليدِ يک کارخانه

در هر ). چگونگیِ تعيين اهداف توليدی برای اجناس مصرفیِ کلِ اقتصاديعنی  ( و در سطح همگانی و عمومی،)دندرآي

 و در جامعه--يابد  توسعه می) به معنی وسيع اين کلمه( اينکه تکنيک علتی مورد نظر وجود دارد فقط ب همسال ،دو مورد

اگر  (حل راه نوعِ ،نيافتهی تغييرها  روشن است که با يکرشته تکنيک،در واقع. يابد ی سوسياليستی حتی بيشتر توسعه می

يکبار برای هميشه )  فرضاً انباشت وجود داشته باشدکهاگرشان متفاوت خواهد بود  معانی دقيقکه  ،ها حل راهنه خود 

که کامالً منطبق با (ای مربوط به تخصيص وظايف در چارچوب يک کارگاه   صرفاً مساله اين نوع، و،معين خواهد بود

و يا مربوط به تعيين محصوالت ) ض بودن توليدکنندگانی است که قادرند کارشان را تغيير دهندامکان قابل تعوي

 ، به اجرا درآوردن توليد همراه با تغيير مداوم اهداف نهائیتفاوتِ ممکن و میها شيوهتغيير مداوم . مصرفی خواهد بود

 .   آمدآورد که مديريت جمعی خودش از آن بستر بيرون خواهد بستری بوجود می

 داری سرمايهی  جامعه  دراليناسيون

 سرمايهی  ای است که در جامعه  اما خصيصه،ی طبقاتی است  هر جامعههرلحظه دری   که خصيصه،اليناسيونمنظور ما از 

چه هنگامی که در ( بيان آنست که محصوالت فعاليت انسانی ،شود تر ظاهر می تر و عميق  وسيعنظيری  بطور بیداری

  ویيت با ضد در و، شدهيک وجود اجتماعیِ مستقل از انسان) نهادهاها سخن بگوئيم و چه در رابطه با   عينيترابطه با

 . اند گرفته قرار

بيگانگی چيزی است که در تقابل با فعاليت . شوند  بر وی مستولی می،اين محصوالت بجای اينکه توسط او کنترل شوند

ريده شده قرار دارد؛ يک اصل مستقل تاريخی نيست که منشا خودش را داشته آزاد انسان در جهانی که توسط انسان آف

گريزد بدون   خالق خود می چنگعاليت انسانی تا حدی است که از ف)objectification(يافتن شدن و عينيت شيئی. باشد

 در آنانی است؛ يعنی منشا  انسيافتنِ شدن و عينيت شيئیهر شکلی از بيگانگی شکلی از . آنکه خالق بتواند از آن بگريزد

اما ).  و هيچ نيروی مکارِ سببی در قوانين طبيعی اقتصادی نيست،ای در تاريخ>نيروی مخفی<هيچ (فعاليت انسان است 

.  شکلی از بيگانگی نيست، تصريح يا نابود شود،هر شکلی از عينيت يافتن تا آنجا که بتواند آگاهانه مجدداً انجام گيرد

> گريزد اش می از خالق<) حتی رفتارهای خالصاً درونی( هر محصولی از فعاليت انسانی ،]بيگانگی[به محض عملی شدن 

  نکردهادای بخصوصی را  توانيم چنان عمل کنيم که انگار واژه ما نمی. درس و حتی به موجوديتی مستقل از آن خالق می

 یيافتن تاکنون ی هر فردی عينيت زندگی گذشته. ويمش   تبييناز اينکه توسط آن واژهدست برداريم توانيم   اما می،ايم
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اش  الشعاع گذشته  مداوماً تحت نيزاش  آينده وبيگانه نشده استگذشته بوده است؛ اما او ضرورتاً و کامالً  از آن وی 

آميز   بدون تضاد خشونت،سوسياليسم الغای بيگانگی خواهد بود بدين معنا که ترميم و بهبود آگاهانه را. نيست

ی  جامعه. گرداند شان را بازمی  يعنی تسلط مردم بر محصوالت فعاليت،کند  ممکن و دائمی می،مفروضات اجتماعی

جمله مردم وابسته به از (مستقل از اراده و آگاهی مردم ش تغييراتای بيگانه شده است بدين معنا که   جامعهداری سرمايه

 .گيرد  انجام می،شان است اختارهای عينیِ مستقل از کنترلی که بيانگر س>قوانين<- مطابق با شبه،)طبقه حاکم

 داری سرمايهی  چگونه در شکل بيگانگی در جامعهبيگانگی که نيست  آنچه در اينجا مورد توجه ما است توصيف اين

يات  تجلدادن نشان بلکه ،)گيرد  و نيز کارکردش را در بر میداری سرمايهتحليلی از تولد اين کار،  (آيد بوجود می

 .شان است های گوناگون فعاليت اجتماعی و نيز وحدت تنگاتنگ مشخص اين بيگانگی در حوزه

 خودش که در مورد فعاليت خالقانه آزادی ی ه بمنزل،ريا که مضمون سوسياليسم را بمثابه آتونومی پرولتاجافقط تا آن

توانيم سرشتِ بيگانگیِ انسان در  ست که می درک کنيم ا،ها حوزه و بمثابه مديريت کارگران در تمام ،گيرد تصميم می

های  ی بورژوازی و نيز بوروکرات>روشن شده< تصادفی نيست که اعضا ،در حقيقت.  را دريابيمداری سرمايهی  جامعه

به استثمار در  ،اقتصاد در سطح ، و، را به مضرات اساساً اقتصادیداری سرمايهخواهند مضرات  رفرميست و استالينيست می

 ،يابد های ديگری بسط می  به حوزهداری سرمايهتا آنجا که نقدشان از . ابرابری توزيعِ درآمد ملی تقليل دهند نشکل

ی   و اساساً شامل تنوع در موضوع نفوذ فاسدکننده،گذارد می  را اين توزيع نابرابر درآمد خودمجدداً آن نقد نقطه عزيمت

 گويند که فقر چگونه فحشا بوجود می  در مورد اين سخن می،ردازنده ی خانواده يا سکس بپمسالاگر به . شود پول می

 فالکت اقتصادی محصول و اينکه مشکالت داخلی ،شوند  که دختران جوان به مردان مسن ثروتمند فروخته می،آورد

 محروم قرار  در مورد مشکالتی که بر سر راه مردمِ با استعداد ولی،خواری  در مورد رشوه،اگر به فرهنگ بپردازند. است

اما اين صرفاً مساله را بطور سطحی . ی اينها درست و مهم است البته که همه. گويند سوادی سخن می  و در مورد بی،دارد

 با ، و،کنند کننده برخورد می  با انسان صرفاً بعنوان مصرف،زنند آنهائی که فقط بدين شيوه حرف می. کند لمس می

اش  گوارشیبه کارکردهای فيزيکیِ ) يش يافتهمستقيم يا پاال( وی را ،ين سطوحوانمود کردن به ارضای انسان در ا

ی  همسال ،ی مربوطه همسالنيست؛ بلکه > بلعيدن< آنچه که در خطر است ، صاف و ساده،برای انسان اما. دهند تقليل می

 . استها حوزه که در  تمام ، نه تنها در حوزه اقتصاد،ابراز خود و خودآفرينی

اين . يابد های مصرفی بروز نمی  در شکل استثمار و محدوديت،ی توليد  تضاد بسادگی در حوزه،ی طبقاتی هدر جامع

هائی يافت شود که روی  ی اساسی بايد در آن محدوديت جنبه.  جنبه آن استترين مهم و نه ،صرفاً يک جنبه از تضاد

کوشند  روند که می ها تا آنجا پيش می  اين محدوديت،ی توليد قرار داده شده است؛ سرانجام نقش انسانیِ بشر در حوزه

 هم بطور فردی و هم بطور ،بايد در اين واقعيت يافت شود که انسان] ی اساسی جنبه. [تا اين نقش را کامالً از بين ببرند

اش  گی رده ب، و از طريق ماشين،اش به ماشين گی انسان توسط برده .جمعی از استيال بر فعاليت خودش خلع يد شده است

 محروم ،ی جهان طبيعی آگاهانه دگرگونیِ ،اش  از مضمون حقيقیِ فعاليت انسانی، بيگانه و خصمانه،ای مجرد به اراده

 .شود اش برای تحقق خودش در ابژه می گی بطور مستمر مانع از گرايش عميقاً درونی اين برده. گشته است

 و بعنوان يک نقص ،ندگان آنرا بمثابه يک شوربختیِ مطلقست که توليدکن نيفقط اينت اهميت حقيقیِ اين وضعي
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آفريند که حداقل هر از  ترين سطح توليد تضادی دائمی می ت که اين وضعيت در وسيعآنس بلکه ،کنند دائمی تجربه می

دارد  اسرافی که بحرانِ توليد اضافی در بر ،که در قياس با آن(ست که اسراف عظيمی آنشود؛ همچنين  گاهی منفجر می

هم از طريق مخالفت اثباتیِ توليدکنندگان نسبت به سيستمی -- دآور یمبوجود را ) احتماالً ناچيز و قابل اغماض است

 ميليونهای  ای که محصول خنثی شدن ابتکارات و خالقيت های از دست رفته  و هم از طريق فرصت،کنند اش می که نفی

  شدهبندی تقسيم همچنان در وضعيت ،ی مستقيم پرسيم که اگر توليدکننده بايد از خود ب،تجلياتفرای اين .  نفر استها

تا چه حدی > از نظر تکنيکی< حتی داری سرمايهی توليد  ی آينده ه توسع، قرار داشته باشد،ای که هم اکنون قرار دارد

 .  ممکن است

. د ساز نمیننمايا  ندگی مادی خود رازفقط در ارتباط با .  بسادگی اقتصادی نيستداری سرمايهبيگانگی اما در جامعه 

 ،در حقيقت. گذارد ای بنيادين تاثير می  و هم در کارکردهای فرهنگیِ انسان بشيوهجنسیهم در کارکردهای  ،بيگانگی

لذا --جامعه فقط تا آنجائی موجود است که يک سازمان توليد و بازتوليدِ زندگیِ افراد و نوع بشر وجود داشته باشد 

 بسادگی سازمانی ديگرکه اين سازمان موجود است  و فقط تا آنجا -- باشد اقتصادیو) سکسی(جنسی  ابطسازمانِ رو

 . را دربرگيردیی فرهنگ که برهه موجود استلذا تنها تا آنجا --باشد نغريزی 

ما آنچه ا. کند هايش شرمسار می  بخاطر معماری در ساختمان سلول، بسياری را،يک زنبور <،ارکس گفتمهمانطور که 

 آنرا در ،کند  اينست که معمار پيش از آنکه ساختمانش را بناسازد که بدترين معمار را از بهترين زنبور متمايز می

 مفهومی است ،وسيله. >روند تکنيک و آگاهی دست در دست يکديگر به پيش میبديهی است که . پروراند تصورش می

 .آل ايدهاست بين منظوری تعمدی و هدفی هنوز  واسطی ، يا بهتر اينکه،ماديت يافته و کاربردی

 بخوبی در مورد سازمان تواند یم ،آنچه که در اين نقل قول از مارکس در مورد ساختن شانه عسل و النه زنبور گفته شد

 سازمان ،همانطور که تکنيک بيانگر عقالنی کردن روابط با جهان طبيعی است.  نيز گفته شود زنبور>اجتماعی<

ای از سازمان  سازمان کندوی زنبور شکل ناآگاهانه. يز بيانگر عقالنی کردن روابط بين افراد يک گروه استاجتماعی ن

 ی م)با فراتر رفتن از آن( آنرا توصيف کند و تواند یمای سازمانی آگاهانه است؛ انسان بدوی   اما سازمانِ قبيله،است

ی  در يک مرحله. نيست> ما<ی عقالنی کردن ن متن به معنه عقالنی کردن در ايبديهی است ک.  آنرا طرد کندتواند

 ). بدون هيچ عالمت سوالی ( بود هم جادوگری و هم آدم خواری بيانگر عقالنی کردن،خاص و در يک متنِ مفروض

 هم در سطح توليد و هم در سطوح و فرهنگی تمايل دارد که چنين ،بنابراين اگر يک سازمان اجتماعی متضاد باشد

 تعيين می<يا > آفريند می<ی توليد يک تضاد ثانويه يا مشتقه در سطوح ديگری را  صور اينکه تضاد در حوزهت. باشد

 و ؛کنند ی طبقاتی بالفاصله و همزمان در تمام اين سه سطح خود را تحميل می ساختارهای سلطه. نادرست است> کند

 صرفاً اگر ،استثمار بعنوان مثال. ممکن هستند غيرقابل درک و غير،خارج از اين همزمانی و اين برابریِ سطوح

اش اينست که هم  فرض  پيش، اما اين خلع يد، تضمين شودتواند یمی توليد خلع يد شده باشند  توليدکنندگان از اداره

يد  و هم اينکه اين جدائی در سطحی وسيعتر بازتول، جدا شوند--و لذا از فرهنگ--کردن  توليدکنندگان از توانائیِ اداره

اش يک سازمان  فرض  پيش،ای است ای که در آن روابط اساسیِ بينِ انسانی روابط سلطه  جامعه،به همين قياس. دگرد

آفريند که اتوريته  داری عميقی را در افراد می يعنی سازمانی که چنان کمروئی و خويشتن (جنسیی روابط  بيگانه کننده
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 .شود نين سازمانی میاست و در عين حال موجب چ) و غيره را بپذيرند

 ،فرد. افراد وجود دارد> روان شناختی< بوضوح همسانیِ ديالکتيکی بين ساختارهای اجتماعی و ساختارهای ،درحقيقت

 ، با هدف تحميل يک رفتار معين در قبال کار، در معرض يک رشته فشارهای مداومخودهای زندگی  از نخستين گام

 و ، بازداشتن وی توسط نهادين کردن اوجهت و ،اش اهداف طبيعیِ فعاليت ز مغبون کردن وی ا برای،ها ايده ،سکس

 تا آنجا وجود داشته باشد که بتواند اين تواند یمی طبقاتی فقط  جامعه. گيرد  قرار می،عجزارزش دادن به اين فرآيندِ 

های خود افراد  ه درون قلب بلکه ب، بيرونی نيست کامالً يک تضاد،که چرا تضادآناينست علت . پذيرش را تحميل کند

 هرکدام دائماً خود را . ساختار متضاد درون هر فرد يکبامطابق است اين ساختار اجتماعیِ متضاد . منتقل شده است

 ،ای نيست ی هويت در جوهر روابط سلطه ی اين تأمالت صرفاً تاکيد بر برهه نکته. کند ی ديگری بازتوليد می بوسيله

ی پدرساالرانه يا در آموزش و پرورش مقتدرانه و فرهنگ   در خانواده،داری سرمايهی  نه در کارخاآنطور کهيعنی 

شان  ها را در تماميت  نشان دادن اينست که انقالب سوسياليستی ضرورتاً بايد تمام حوزه،نکته. آيد میبوجود > اشرافی<

البته بايد بطريق معينی . ابتدا که از ،ا رشد و نموبينی ب پيشای غيرقابل  نه در آينده--در برگيرد؛ و اين بايد انجام شود 

های مسلح و برپاساختن مديريت   قدرت تودهاز طريق  چيزی جز نابودی قدرت استثمارگرانتواند نمیشروع شود که 

 ی اجتماعی ديگرفعاليت هایبازسازی فوراً دست بگريبان  ،بايد تحت مجازات مرگ اما می. کارگران بر توليد باشد

 چه نوع روابط پرولتاريائی ،ينرا با بررسی اينکه وقتی پرولتاريا در قدرت است ا]در بخش دوم [ما خواهيم کوشيد. شود

 . نشان دهيم،پروراند فرهنگ را می

اما نه ( ی امروزين توسط تفکيک بزرگ بين کار فکر و يدی نيز ادا گشته است ساختار متضاد روابط فرهنگی در جامعه

نتيجه اينست که اکثريت عظيمی از انسانيت کامالً از فرهنگ بعنوان فعاليت جدا شده و صرفاً در . )راً بدينطريقمنحص

 تقسيم جامعه بين ، ديگرطرفاز . نهايت کوچکی از محصوالت فرهنگی سهيم است و در آن شرکت دارد جزء بی

تمام مشاغل مديريتی شکلی از (شود  مديران و مجريان بيش از پيش همسان با تقسيم بين کار فکری و کار يدی می

مديريت کارگران  ،لذا). اند کار فکری هستند و تمام مشاغل يدی شکلی از کاری هستند که شامل اجرای وظايف

ای که در رابطه با   بخصوص در مورد کار فکری، فقط اگر از ابتدا به سمت غلبه بر اين تقسيم آغاز شود،ممکن است

د به اختصاص دادن فرهنگ به نمو که پرولتاريا شروع خواهد حکايت بر آن دارده خود اين به نوب. فرآيند توليد است

 ،ای معين فرای نقطه.  تاريخاً موجودیِفرهنگ> محصوالت< و نه بمثابه جذب ،البته نه بعنوان فرهنگ حاضر و آماده. خود

در ). ه مد نظر ما در اينجا استدر رابطه با آنچه ک(ی نزديک غيرممکن است و هم زائد  چنين جذبی هم در آينده

 ی رابطه و بمثابه تغييری عظيم در ، بازيابی خودِ کارکرد فرهنگیی  بمنزله، بعنوان به خود اختصاص دادنِ فعاليت،عوض

 .فقط وقتی که چنين تغييری حاکم شد مديريت کارگری برگشت ناپذير خواهد شد. های توليدکننده با کار فکری توده


