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كه متضمن سازمان و خودانگيخته گی بعنوان موضوعی در باره آگاهی طبقاتی  یهمسالبه ر جنبش کارگری د

چنين فرض .  که تحت نفوذ آموخته های سرمايه داری اند برخورد شد کارگرییِروابط اقليت انقالبی با توده ها
گاهی انقالبی کسب کنند و از طريق سازمان دهی خود از آ) اقليتی(محدودی   يك جمعبيش از شد که بعيد است

 لنين . كارگران تنها تحت فشار شرايط انقالبي رفتار خواهند کرده تود.اين آگاهی پاسداری کرده و آنرا بکار بندند
آن می ديگران، همچون روزا لوگزامبورگ، بصورت ديگری به . خوشبينانه پذيرفت بطور را  رويكرداين

تشکيالت در گير  ی لنين در درجه اول خودش را با مساله، ديکتاتوری حزبتحقق بخشيدن بهبه منظور . انديشيدند
کارگران بر موضوع خودانگيخته گی  ربروزا لوگزامبورگ به منظور خالصی از خطر ديکتاتوری جديدی . کرد

تحت شرايط معينی سرمايه داری افکار و اعمال كه درست همانگونه با اين وجود، هردو عقيده داشتند . تأکيد نمود
در .  بنابراين تحت شرايط ديگری يک اقليت انقالبی می تواند چنين کند,توده های کارگر را تعيين می کند

حاليکه لنين اين موضوع را همچون فرصتی برای بوجود آوردن جامعه سوسياليستی می ديد، روزا لوگزامبورگ 
تی که در جايگاه طبقه حاکمه قرار بگيرد، احتماالً طولی نخواهد کشيد که همچون بورژوازی نگران بود که هر اقلي

 .قديمی فکر و عمل کند

 سرمايه داری توده های کارگر را به سمت فعاليت  اقتصادیِة راسخی بود که توسعهدر ورای اين نگرش ها، عقيد
ن موضوع حساب می کرد، همزمان اما از حرکت های ايروی با وجودی که لنين . های ضد سرمايه دارانه می راند

عقب ماندگي توده ها  را با استناد به  در انقالبات خودانگيختهاو نياز به مداخله آگاهانه. خودانگيخته هراس داشت
به نظر لنين، هر چقدر جنبش .  و نه سازنده گی را می ديدتخريبمهم عنصر توجيه می کرد و در خودانگيخته گی 

به تکميل و هدايت شان توسط فعاليت حزبی سازمان يافته و برنامه ريزی  انگيخته توانمندتر باشند نياز های خود
هدف  کارگران بايد در برابر خودشان محافظت شوند، و اال ممکن است که آنها ,به تعبيري. شده بيشتر خواهد بود

 . انقالب بگشايند ه را بر ضدشان را به خاطر نادانی برباد دهند و با زايل ساختن قدرت شان را

 نه فقط در قدرت ها و سازمان های بری می انديشيد، زيرا می ديد که ضد انقالگبه طرز ديلوگزامبورگ روزا 
او اميدوار بود که جنبش های .  جنبش های انقالبی هم هست بلکه مستعد گسترش درون خودِ,سنتی کمين کرده
باوجودی که . ی تمرکز قدرت در دستان خودشان دارند را  محدود کنند سازمان هايی که سوداخودانگيخته نفوذِ



www.kavoshgar.org                                                               خودانگيخته گی و سازمان                              

 
2 

بحران می ديدند، لوگزامبورگ بيش از لنين ايجادگری  ههم لوگزامبورگ و هم لنين انباشت سرمايه را بمثابه پروس
ار فراگيرتر، اقداماتِ خودانگيخته مورد انتظهر چه بحران ويرانگرتر باشد، . به بحران همچون يک فاجعه باور داشت

 به روش دکه بياموزپرولتاريا بيشتری برای شانس و کنترل مرکزی خواهد بود و  و نياز کمتری به هدايت آگاهانه
، سازمان ها صرفاً می بايد کمک گزامبورگ لوهبه عقيد . كند است فکر و عملشهای مناسبی که مورد نياز خود

رها شوند و می بايد که خودشان را در تالش های مستقل کنند که نيروهای ذاتی درون فعاليت های توده ای 
 پيش فرض را نه بر وجود يک آگاهی ,اين رويکرد. سازند پرولتاريا برای شکل دادن به يک جامعه نوين، مستحيل

که با تالش های خودش قادر به کشف مي داد  شفاف و جامع، بلکه بر طبقه کارگری بسيار پيشرفته قرار انقالبیِ
 .يک جامعه سوسياليستی بکار گيرد و وسايلی است که دستگاه توليدی و توانايی های خودش را برایراه ها 

جورج سورل و سنديکاليست ها نه . رويکرد ديگری هم نسبت به مساله سازمان و خودانگيخته گی وجود داشت
 سازد، بلکه بايد خودش را از فقط متقاعد شده بودند که پرولتاريا می تواند خودش را بدون هدايت روشنفکران رها

به نظر سورل، حکومت سوسياليست . عناصر طبقه متوسط که سازمان های سياسی را کنترل می کنند، نيز رها سازد
برای رهايی، کارگران خودشان بايد به عمل و . ماعی کارگران را تغيير نخواهد دادتاجموقعيت ها به هيچ وجهی 

به نظر او، سرمايه داری پيشاپيش تمام برولتاريا را در صنايع . متوسل شوندروش های مبارزاتی مخصوص خودشان 
انجام چنين برای . دولت و مالکيت است  از ميان برداشتن,آنچه که برای عمل باقی مانده. اش سازمان داده است

تناب ناپذير مبارزه مداوم که انقالب و سوسياليسم نتيجه اجدارد اعتقاد درونی اين  آنقدر که نياز بهتاريا، ل، پروامري
, بر اين مبنا. نداردعی های ضروری اجتماروندخودش است، چندان نيازی به باصطالح بصيرت علمی نسبت به 

افزايش تعداد اعتصاب ها، وسعت اعتصاب ها، و . عتصاب بعنوان مدرسه انقالب کارگران در نظر گرفته شدا
.  است محتمل، يعنی به سمت انقالب قريب الوقوعب عمومیاعتصا به نشانه سمت گيریافزايش مدت زمان شان 

 ارادة انقالبي. برآمد نهايی استاين  اعتصاب عمومی و تدارکی برای ةهر اعتصاب مشخصی کپی کوچک شد
 كه در آن نهفته است اشتياقي و بلکه از طريق کثرت اعتصاب ها, موفقيت احزاب سياسیفزاينده نمی تواند با  

تشکيالت را مشخصه  تشکيالت تدارکی برای عمل مستقيم است واين آخری، به نوبه خودش، .شود می سنجيده
  و همچنين بخشی از سازمان اجتماعیِعصيان اندرخ داده، اشکال سازمانی  اعتصاب های خودانگيخته. دهد شکل می

صورت امتزاج ه ملی ديگر بانقالب از عملی به ع. آينده که توليدکنندگان خودشان توليدات شان را کنترل می کنند
 .به پيش مي رودمبارزه پرولتاريا برای رهايی،  مداوم خودانگيخته گی و عناصر تشکيالتی

   

2 
 چگونهاز آنجا که آنها نمی دانستند . با تأکيد بر خودانگيخته گی، سازمان های کارگری ضعف شان را پذيرفتند

مطمئناً، اميد به آينده بر . ده مسايل را حل خواهد کرد افراط کردندجامعه را تغيير دهند، در اميد بستن به اينکه آين
  تراکم وه هاي پروسة بيشتر تکنولوژی، ادامة واقعی قرار داشت؛ همچون توسعروندهايمبنای تشخيص پاره ای 
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 که جای  دبو  صرف اميدِ اينبا اين وجود،.  سرمايه داری، افزايش تناقضات اجتماعی و غيرهههمراه با توسع تمرکزِ
 »واقعيتِ«خودانگيخته گی بايد به . فقدان قدرت سازمانی و ناتوانی در اينکه بطرز مؤثری عمل شود را پر می کرد

 .ظاهراً اهداف دست نايافتنی شان اضافه می شد تا انفعال تحميلی را چشم پوشی کنند و سازگاری را توجيه

خوشبينی شان .  نسبت به خودانگيخته گی بی اعتنا باشند کهداشتنداز طرف ديگر، سازمان های نيرومند گرايش 
جنبش های خودانگيخته در دوره بعدی به سراغ شان می كه  احتمال  بر اين و نه بودمتکی بر موفقيت خودشان

بر اين  و يا کردندآنها يا از اينکه قدرت سازمان يافته بايد توسط قدرت سازمان يافته در هم شکند دفاع می . دنآي
 فعاليت های روزمره که توسط حزب و اتحاديه به پيش می رود مداوماً کارگران  عملیِمکتبِ  که قاد بودنداعت

نها رشد منظم آ.  موجود سوق می دهد روابط اجتماعیِ تعويضِ گريز ناپذيرِضرورتِ بيشتری را به شناخت از
که اين سازمان ها كردند  آرزو می  و گاه گاهیمي ديدندتشکيالت خودشان را پيشرفت آگاهی طبقاتی کارگری 

 .کل طبقه کارکن را در بر بگيرد

  بی قيد و شرطی»استقالل«آنها هيچ . با اين همه، تمامی سازمان ها درون روابط عمومی اجتماعی جا می گيرند
هيچ . و به نوبه خود به تثبيت جامعه کمک می کنند می شوند ندارند؛ و به اين يا آن طريق توسط جامعه تعيين

 صرفاً به فعاليت محدود »پايداری«. د سرمايه داری باشدبطور پايدار ضسازمانی در نظام  سرمايه داری نمی تواند 
برای کسب نفوذ اجتماعی، سازمان ها بمنظور اينکه . ايدئولوژيکی بر می گردد و امتياز سکت ها و اشخاص است

 .به اهداف خودشان خدمت کنند بايد که اپورتونيست باشندبر رويدادهای اجتماعی تأثير گذار باشند و همزمان 

راديکالی شکست  فرصت طلبی نمی تواند بوسيله ايدئولوژیِ.   يک چيز هستند»واقع بينی«ظاهراً فرصت طلبی و 
اين غير ممکن است که به تدريج نيروهای انقالبی را به . خورد که با تمامی روابط اجتماعی موجود مخالف است

تمام تالش ها در اين مورد . های مناسب اندبرهه زمان های قدرتمندی گرد آورد که آماده عمل در درون سا
. فقط آن سازمان هايی که آرامش روابط بنيادين رايج را به هم نزدند به نفوذی دست يافتند. شکست خورده است

 . بودكاركردشانبين ايدئولوژی و  تضاد بعدیِ اگر آنها با يک ايدئولوژی انقالبی شروع کردند، رشدشان متضمن
دشمنانشان از اختيارشان خارج بود که به بدين ترتيب سرمايه داری ولی همچنين سازمان يافته درون آن،  مخالف

آن سازمان هايی که توسط دشمنان جاه طلب نابود نشدند، نهايتاً به خاطر فعاليت موفق آميزشان . کمک نکنند
 . دندتسليم نيروهای سرمايه داری ش

برای اينکه کاری با اهميت اجتماعی :  استينِ فرد راديكالت، پس اين يک تنگنای بنيادالدر رابطه با مساله تشکي
ولی، عمليات سازمان يافته به درون کانال های سرمايه دارانه می . انجام شود، عمليات می بايد سازمان يافته باشند

و برای اينکه از . کاری کرد، فقط می شود کارهای اشتباه انجام داد اکنونچنين بنظر می آيد برای اينکه . دنچرخ
 راديکال مقدر است که غم  فردذهن سياسی. اقدامات اشتباه پرهيز کرد، نبايد بطور کل کاری را به عهده گرفت

 يک راديکال. آگاه است و چيزی جز شکست را تجربه نمی کند )utopianism (از آرمان گرائی اش: انگيز باشد
 هميشه بر خودانگيخته گی با آنچنان طرز تفکری رمز آلود تأکيد می کند که گويی ياوه , دفاع از خودبه صرفِ
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ولی به نظر می رسد سماجت اش برهانی باشد که او هيچ گاه تأمل نمی . می گويد، مگر اينکه عارف مسلک باشد
 . کند که منطق اين ياوه را دريابد

برای شکل دادن به سازمان های کارآمد و   درماندگی واقعی يا ذهنیةته گی نشان خودانگيخةپناه بردن به ايد
 با آنها شکل گيری موثرة برای مبارز.  است»واقع بينانه«خودداری از مبارزه با سازمان های موجود به روشی 

شان توسط  ضرورت می يابد، به اين طريق اما، دليل موجوديت )counter-organisation (مغاير سازمان های
 رويکردی منفی به مساله تحوالت اجتماعی است و فقط »خودانگيخته گی«از اين رو . خودشان زايل می شود

ممکن است در معنای صرفاً ايدئولوژيکی اش مثبت در نظر گرفته شود، چرا که در اين معنا متضمن جدائی ذهنی 
استعداد نقادانه را تيز می کند و به انفصال ويكرد اين ر.  مسلط استهاز آن نوع فعاليت هائی است که مطلوب جامع

به دنبال نشانه هائی از در هم ريخته گی اجتماعی . از فعاليت های بيهوده و سازمان های بی سرنوشت منجر می شود
نتيجه اش در تشخيص صريح تر ميان ظاهر و واقعيت و بطور خالصه . و محدوديت های کنترل بر طبقه می گردد

 برخی نيروها، روابط و سازمان های اجتماعی به سمت نيستی می از آنجا كه.  روش انقالبی استةعالمت مشخص
دل بسته  روند و برخی ديگر به سمت تحکيم خود؛ واضح است آنانی که به آينده، به نيروهای نوين در حال ارتقا

وضعيت ديرينه گره خورده اند بر اند، بر خودانگيخته گی تأکيد ورزند و آنانی که بيشتر به طرز تنگاتنگی با 
 .ضرورت تشکيالت پا فشارند

 

3 
 سازمان يافته آشکار می کند که تمام سازمان های مهم، صرف نظر از نوع حتی يک بررسی سطحی از فعاليتِ

 پشتيبانی می کنند؛ يا در بهترين حالت، پيشرفت محدودی در )status que( وضعيت موجودايدئولوژی شان، از 
 در شفافيت وضعيت موجوداصطالح . مومی يک جامعة معين در دورة تاريخی معينی را قوت می بخشندشرايط ع

به اين اصطالح بايد همچون هر نوع . است  مفهوم دگرگونی کمک کنندهدر چارچوببخشيدن به مفهوم سکون 
البته . ای خودش را دارد استفاده ه،نظريه يا وسيله عملی نگريسته شود که صرف نظر از تمامی عملکرد فلسفی اش

سرمايه داری، به هر طريقی که دگرگون شده باشد، با شرايط سرمايه داری ادغام شده  -پيشاروشن است که شرايط 
 سرمايه داری، در اين يا آن شکل، درون شرايط سرمايه داری ظاهر می - پسابه همين طريق شرايط ما بعد. است
شود، اما مداوماً  دد و اگر چه خاص نمی تواند بطور واقعی از عام رهاولی اين به تحول عمومی بر می گر. شود

  .توسط عمل واقعی انسان ها از عام جدا می شود

 که در اينجا در مورد نظام سرمايه داری بکار برده شد به معنای يک دوره از تاريخ اجتماعی است ,وضعيت موجود
 توسط طبقه بدين طريقی از وسايل توليد جدا شده اند و که در آن کارگران درون روابط پيچيدة بهم تنيده ا

مادام که . ويژه گی های کنترل سياسی بر پاية ويژه گی های کنترل اقتصادی قرار دارد. حاکمه کنترل می شوند
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 تا چه حد اين جامعه بطرز ديگری نمايان می مستقل از اينكه، می کندين يکار زندگی اجتماعی را تع-رابطه سرمايه
 انحصار يا سرمايه داری ،)Laisses-faire(رقابت آزاد . روبروايم»تغيير نايافته« ة ما همچنان با يک جامع،شود

در حاليکه تفاوت های ميان اين مراحل انکار ناشدنی است، ما می . اندوضعيت موجوددولتی مراحل تحول درون 
که تمامی اين مراحل در آن مشترک اند، نه فقط بنيانی شان تأکيد کنيم و با مخالفت با آنچه  واحد بايد بر هويت

 .با يکی يا ديگری بلکه همزمان با تمامی شان مخالفت کنيم

وضعيت صرفاً تغيير درون تحول يا ) که اين نقطه نظر خود مشروط به زمان است(از نقطه نظر کنترل شدگان 
 موفقيت آميز کارگران برای شرايط ةارزمثالی در مورد اول می تواند مب. باشد" بد"يا " خوب" ممکن است موجود

استيالي  و در مورد دومی از دست دادن هر دوی اين دست آوردها با ,بيشتر بهتر زندگی و آزادی های سياسیِ
فارغ از اين سئوال که آيا موفقيت های مورد اول يک علت هر چند محدود عروج فاشيسم بوده ( فاشيسم باشد 
 را ترغيب می کنند اغلب يک ضرورتِ وضعيت موجودن هايی که تحول در مشارکت در سازما). است يا نه

 قابل تحقق است با وضعيت موجوداز اين رو بی ننتيجه است که با برنامة حداکثری که فقط خارج از . ناگزير است
الزم است  »واقع بين«با اين وجود، قبل از ورود يا باقی ماندن در سازمان های . چنين سازمان هايی مخالفت کرد

بررسی کرد که درون وضعيت موجود تغييرات در چه جهتی به پيش می روند و چگونه اين تغييرات ممکن است 
 . دنبر جمعيت کارکن تأثير گذار باش

 دير زمانی است که ديگر اتحاديه های کارگری و احزاب سياسی کارگری از عمل کردن بر طبق مقاصدِاكنون 
اين جنبش ها را دگرگون کرد و منجر به  وضعيتی شد که عليرغم » مسائل روز«. ده اند راديکال شان بازايستاةاولي

حتی جناح .  وجود ندارند»واقعی« همچنان بزرگ، سازمان های کارگری حضور بسياری از سازمان های ساخته گیِ
 به خدمت می صرف نظر از اين واقعيت که در ادبيات اش اغلب واژه های سوسياليستی را -سوسياليست جنبش 

می  درك  رفرم را نه بمثابه گذار به سوسياليسم بلکه بمثابه ابزاری برای يک سرمايه داری بهتر و مطلوب تر -گيرد
 .کند

مبارزه برای شرايط بهتر زندگی در چارچوب اقتصاد بازار، به علت اينکه مبارزه ای بر سر نيروی کار است، جنبش 
 پرولتری بيشتر شد، نياز سرمايه داری برای هر چه فشارِ. کارگران تبديل کردة کارگری را به جنبش سرمايه داران

در سطح ملی اقتصادی -کار توسط روش های تکنولوژيکی و سازمانی و بسط فعاليت های تجاری بارآوريِ  افزايشِ
مت افزايش سرعت مثل رقابت بطور کلی، مبارزه پرولتری نيز بمثابه وسيله ای در خد. و بين المللی نيز بيشتر شد

نه فقط رهبران کارگری بلکه توده های . انباشت سرمايه و هل دادن جامعه از مرحله ای به مرحله ديگر عمل کرد
rank and fi( پايينییهرد le(  کار بارآورینيز آرمان های اوليه انقالبی شان را از دست دادند، چرا که افزايش 

هرچند دستمزدها در .  با دستمزدهای بهتر باز کردتوأم سود بيشتر بسط سرمايه را سرعت بخشيد و راه را برای 
رابطه با توليد کاهش يافت، ولی بطور مطلق افزايش يافت و سطح زندگی توده های کثير کارگران صنعتی را در 

ر به سود افزوده شد و شکل گيری سرمايه با بسط تجارت خارجی و استثما. کشورهای اصلی سرمايه داری باال برد
كارگريِ  تمامی اين ها در خدمت تثبيت موقعيت به اصطالح آريستوکراسیِ. مستعمراتی بيش از پيش تسريع شد
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اين پروسه متناوباً توسط بحران ها و کسادی ها قطع شد که اين خودش، هر چند بطور کور، . در حال ارتقا بود
 وجود اين در طوالنی با. دايه داری عمل کرسازمانی سرم - هماهنگ کننده در پروسة بازعواملِ بمثابه يکی از

هم آميخته گی کامل  و رقابت سرمايه دارانه منجر به درن مدت، حمايت دو سويه از بسط سرمايه توسط طبقه کارک
 .سرمايه شد منافع ميان سازمان های کارگری و کنترل گران

آنها رفرم را  .مايه دارانه مبارزه می کردندالبته، سازمان هايی بودند که عليه ادغام جنبش کارگری در ساختار سر
بعنوان قدمی به سمت انقالب تعبير کرده و می کوشيدند در همان زمانی که در فعاليت های بورژوايی درگير می 

ادامه دارد می  که تا زمانی که نداختالط سرمايه و کار را يک امر موقتی ديد. شوند هدف انقالبی را حفظ کنند
 مانع اين بود یبا بورژواز ترديد باطنی شان در باره موضوع همکاری . کردب ديد يا بهره برداری  از آن آسيتوان

جناح چپ . که اهميت سازمانی کسب کنند؛ و اين به نوبه خود، سبب شد که آنها بر خودانگيخته گی تأکيد ورزند
 .سوسياليست ها و سنديکاليست های انقالبی در اين دسته بندی می گنجند

های کارگری ه ی کشورها سطح زندگی باالتری نسبت به ساير کشورها دارند و دستمزدهای باالی برخی گروبعض
عمل کرد گرايشات متعادل کننده در سرمايه داری . های کارگری استه متضمن دستمزدهای پايين ديگر گرو

 مزيت های استثنايی تمايل  وژه به حذف منافع وي,، نرخ سود و سطح دستمزدها]کار [ی بارآوررقابتی با توجه به
درست همانطور که سرمايه داران تالش می کنند که از اين پروسه تعادل سازی از طريق انحصارگری بر . دارد

مانند، گروه های کارگری سازمان يافته تالش می کنند که موقعيت ويژه شان را، برغم نيازهای طبقاتی بکنار 
کارگران با دفاع از .  شوند»ملي«اين منافع ويژه الزاماً بايد كه منافع . رندپرولتاريا بمثابه يک کليت، مصون دا

 اجتماعی شان را -سازمان های سياسی و اقتصادی شان برای اينکه از طريق اين سازمان ها امتيازات اقتصادی
ی کند بلکه هم سرمايه داری که موقعيت ويژه شان را تضمين م ة توسع مشخصِةنه فقط از آن مرحل محفوظ بدارند 

 . چنين از سياست های امپرياليستی کشورشان نيز دفاع می کنند

4 
. سازماندهی می شود- بيشتری سازماندهی و باز»با کارآيی«اساسی  روابط اجتماعیِ, دوضعيت موجوبرای حفظ 

total توتاليتری(خودکامه  دارای ماهيتی  اجتماعیي حال حاضر درون ساختار طبقاتیسازمانده-باز i tarian (است. 
توتاليتر در -سازمان های غير. سازمانی توتاليتری می شود- اين بازةايدئولوژی نيز هم بمثابه پيش شرط و هم نتيج

به اصطالح   در کشورهای توتاليتری سازمان های. تالش برای محافظت از خود به سمت خودکامه گی می چرخند
 نيز وضع به همين ترتيب »دموکراتيک«در کشورهای  .ی کنندکارگری منحصراً به نيابت از طبقه حاکمه عمل م

از اين رو، آشکارا راهی نيست که اين سازمان .  متفاوت بخشاًاست، اگر چه به نحوی کمتر عريان و با ايدئولوژی
برای آنانی که می خواهند جامعه نوينی را درون . انقالبی جايگزين کرد ها را با سازمان های جديدی با مشخصه

 نظر دارند، وضعيت وضعيت موجود جامعه درون »بهبود«و برای آنهايی که هنوز بر سازمان دهند وسته قديمی پ
دموکراسی بورژوايی تحت شرايط .  استهای توتاليترر ابزامستلزمچرا که اکنون هر رفرمی  -نااميدکننده ای است 



www.kavoshgar.org                                                               خودانگيخته گی و سازمان                              

 
7 

گری نوع سنتی می توانستند شکل بگيرند و يعنی شرايط اجتماعی ای که درون اش سازمان های کار- رقابت آزاد
  و تشکيالتةتمامی مباحثات حول مسال.  بيش از اين يا وجود ندارد و يا در حال تحليل رفتن اند-توسعه يابند

هر . اکنون ديگر معنای اش را از دست داده است نبش کارگری قديم را مضطرب می کردخودانگيخته گی که ج
، در حال خبره شدن در سازمان وابستگان به خودانگيخته گی و چه کوشندگان برای دو نوع سازمان ها، يعنی چه

اميد به اينکه آنها به خودی خود پديدار شوند، راه به جای  تبليغ برای سازمان های جديد جز. تحليل رفتن اند
 مواجه با واقعيت در نيز، در حال حاضرمدافعان سازمان همانند معتقدان به خودانگيخته گی، . ديگری نمی برد

 . هستند»اتوپيائي«توتاليتری 

اين استدالل نيز جنبش قديم کارگری تحليل رفته است و که   به نظر می رسد که اين ادعابا اين وجود برای برخی
موجوديت روسيه ، با بحث درباره تشکيالت و خودانگيخته گی بی معنا شده استبه علت تغيير شرايط اجتماعی که 

به باالخره، آنهايی که بر تشکيالت تاًکيد کردند راه ورسم شان را در روسيه داشتند و .  باشدتناقضبلشويکی در 
آنها ممکن است موفقيت شان را بعنوان تأييد نظريه شان .  تحت نام سوسياليسم ادامه می دهندشان اعمال قدرت

حزب کارگر بريتانيا، که حزب   مثالبشمار آورند و به همين ترتيت همچنين آن سازمان های رفرميستی، بعنوان
ممکن است موقعيت کنونی شان را نه بمثابه دگرگونی به سرمايه داری .  نيز ممكن است چنين كننددولتی شدند

 .بلکه بمثابه قدمی به سوی سوسياليستی کردن جامعه به حساب آورند توتاليتر

ش صرفاً نشان دادند که جنبش قديم کارگری  و سازمان های حامی ا]بريتانيا[حزب كارگربه هر حال، حکومت 
اعضای حزب  مورد توجه موضوعکامالً روشن است که تنها .  موفقيت سازمانی اش به آخر خط رسيده استةبوسيل

سازماندهی سياسی و ساختار حکومتی اند، ولی -البته، آنها همچنان درگير باز.  استوضعيت موجود حفظ کارگر
 تراکم و تمرکز  بهو دفاع از سرمايه داری يعنی اينکه.  خودشان شده استيت از موجوددفاع از سرمايه داری دفاع

اين امر . و بدان شتاب دهند صنايع کليدی را ادامه دهند" ردنملی ک"قدرت اقتصادی و سياسی مستتر شده پشت 
ش داده و هم تضمين مستلزم تغييرات اجتماعی است که قدرت کنترل و عوام فريبی سرمايه و حکومت را هم افزاي

 سازمان های توتاليتر که هيچ کارکردی جز خدمت به یه رو به توسعهجنبش کارگری را در شبک و اينکه. کند
  .طبقات حاکمه ندارند، ادغام کند

اگر سازمان هايی همچون آنها که بر جنبش کارگری بريتانيا مسلط اند نفوذ سياسی به دست آورند و آنرا در راه 
 شان آنها را منع می کند که از راه »کدموكراتيايدئولوژی «قالبی بکار نبندند، به علت اين نيست که هدف های ان

علت بلکه اين است که سازمان . دست يابند -یحكومتمتمايز از قدرت -هايی غير از آراء عمومی به قدرت واقعی 
با شباهتی نزديک به ساختار  اند، بوسيله يک بوروکراسی و »دموکراتيک«های خودشان که فقط در لفظ 

ين يافته عَ تَ,استحاکميت مطلقه مالکان و کنترل گران بر سرمايه پيش فرض اش که  دموکراتيک سرمايه دارانه
محافظه کاری شان مستقيماً . و آنان واهمه ای ندارند که چه قدرتی نزد حريفان سرمايه داری شان باقی می ماند. اند

 . توتاليتر توسعه سرمايه داری است- ماقبلةبه مرحلمعطوف مه می گيرد که از منافع سازمانی شان سرچش
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 در مقياسی )Authoritarian ( تغيير شکل ليبرالی جامعه به اقتدارگرايیتحول توتاليتری اين سازمان ها تکرارِ
نين سازمانی و همچ-کشاکش درونحاکی از  آرام و متناقض است و به طور ضمنی ه ایاين پروس. کوچک است

 اين مساله در زمانی ظهور يافت که بسط بين المللی پروسه تمرکز  .است رقيبستيز عليه جنبش های سياسی 
 يعنی وقتی که اقتصاد جهانی در انحصار چندين ؛ چرخيدناسيوناليستیمنافع سمت سرمايه از حالت انحصارگرانه به 

بازار که در کشورهای توسعه يافته موجود است کشور يا بلوک های قدرت است و کنترل مستقيم برروی توليد و 
 تحت اين شرايط، جنبش کارگری ديگر قادر نيست که از گسترش .در سطح وسيع جهانی قابل تحقق می شود
 ملیاين جنبش بايد که جنبش . خودش پشتيبانی کندويژة گروهي سرمايه صرفاً از طريق مبارزه برای منافع 

با اين .  روابط قدرت شرکت بجويدتسازماندهی اقتصاد جهانی بر طبق تغييرا-و بايد که در باز باشد) کشوری(
 ملی رفِ چرخش از حامی صِ,وجود جنبش کارگری دست و بال شکسته بوسيلة سنت و داشتن منافع خودش

 ات پديدار می شوندجنبش های سياسی جديد .  امپرياليسم را مشکل می يابدیه به موتور محرک)ناسيوناليسم (گرايی
جنبش با يك اين انعطاف ناپذيری بهره بگيرند و جايی که مقاومت نشان داده می شود، جنبش کارگری را از
 .  جايگزين سازندتيسوسياليس-نالسيونا

 »انترناسيوناليسم«. است که امپرياليستی شود )نالسيونا( فقط بدين خاطر ملی تسوسياليس-نالسيونامطمئناً جنبش 
 بود زيرا آزاد از رقابت عليه کشور های »آزاد«فقط . بود زار آزاد جهانی است، افسانه ایبورژوايی که بمعنای با

بسط سرمايه در حاليکه رقابت را از يک سو محدود می کرد اما . اصلی سرمايه داری و تراست های بين المللی بود
اگر . ديد انحصاری نابود شدنداز سوي ديگر آنرا اشاعه می داد؛ موقعيت های انحصاری قديم به نفع گروه های ج

بطورِ هم ] یقدرت های انحصار[دخالت انحصارگرايانه در بازار آزاد جهانی بسط سرمايه داری را مانع شد، ولی 
که  مجبور کردند -منافع خصوصی در ميان شان و با برانگيزاندن -کشورهای جديداً رو به توسعه را زمان 

ا برقرار سازند بدين منظور که برای خود جايگاهی درون اقتصاد جهانی  ر خودشانمحدوديت های رقابت انحصاری
 .تضمين کنند

 جهانی و به همچنين تالش برای دور نگه داشتن تمام تازه واردين از اين بازار، »آزاد«مبارزه برای ورود به بازار 
ين رهگذر تفاوت ميان تماميت از ا. توسعه عمومی سرمايه را به قيمت رشد ناموزن اقتصاد به طور کلی تسريع کرد

 تحت شد و با گسترده تر شدن سازمان های توليد و تجارت جهانیِ نيروهای توليد اجتماعی به حال خود واگذاشته
 درمانده از -سازماندهی اقتصاد جهانی -باز.  ترقی سرمايه دارانه هم بيشتر شد-و نيز دولتی- بخش خصوصی هاراد

تقسيم قدرت اقتصادی از طريق بحران ها و - مطابق با باز-دی بعلت شرايط رقابتی متوقف کردن رشد نيروهای تولي
شد، هر چند تمام مسائل سياسی و  اين به نوبه خود، منجر به تأکيد مجددی بر ملی گرائی. ادامه يافتجنگ ها

ری است برای رقابت در  صرفاً ابزاناسيوناليسم. می شوداقتصادی بوسيله طبيعت سرمايه دارانه اقتصاد جهانی تعيين 
 . سرمايه داری استة جامع»انترناسيوناليسم«مقياس بزرگ؛ در حقيقت اين 
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 ةبنا شد؛ با اين تصور که توسعبورژوازي  »آزاد-تجارت« انترناسيوناليسم پرولتری بر مبنای پذيرش اصل افسانه ای
که مؤسسات سرمايه داری مرزهای نطور درست هما.   ملی استة همان توسعکمیِ رفِ صِبين المللی بمثابه گسترشِ

ملی را درهم شکستند، جنبش کارگری نيز پايه ای بين المللی يافت بدون اينکه شکل يا فعاليت هايش را عوض 
انقالب پرولتری  قابل انتظار باشد کمیتنها تغييرِ کيفی که می توانست با جنب وجوش حاصله از تغييرات . کند
بدين معنی که همواره گروه کوچک تری از حاکمان هميشه با : ه قطبی شدن جامعه بودو اين بدليل اعتقاد ب. بود

 افراد ازخلع يد منطقاً، اين پروسه می توانست يا به پوچی برسد و يا به . روبرويند ازدياد توده های تحت حکومت
 .خلع يد كننده

اتی پرولتاريا و ايجاد پايه ای مادی برای آگاهی طبق یه پيوست مبارزه بر سر قيمت نيروی کار، رشدةاگر که نتيج
پيشرفت   تمرکز سرمايه داری نيز بعنوان يک گام ضروریةسوسياليسم در نظر گرفته شود، پس بايد از تمام پروس

آنگاه، مؤسسات اقتصادی در مقياس بزرگ، کارتل گرايی، تراست گرايی، . در جهت جامعه جديد استقبال کرد
 جامعه سرمايه داری به سمت »پخته گی«و حتی امپرياليسم بايد نشانه های ناسيونالسيم  کنترل مالی، دخالت دولت،

که پيروزی قانونی در کنترل حکومت را به عنوان تشويق كرد اگر اين رفرميست ها را . انقالب اجتماعی باشد
حتی تحت شرايط ت كه اين اميد را ممكن ساخشرط کافی برای تحول اجتماعی تصور کنند؛ همين، برای انقالبيون 

ستيزِ ميانِ سوسياليست ها .  از طريق تصرف قدرت های حکومتی سوسياليسم می تواند ساخته شود»پخته ای«کمتر 
آخرين "و بلشويک ها بر سر موضوعات تاکتيکی بود و توافق اساسی شان نسبت به اينکه با اقدامات حکومتی 

اگر به نظر می رسد که . ول يابد را تحت تأثير قرار نمی داد سرمايه داری می تواند به سوسياليسم تح"مرحله
، بلشويک ها بدهدبه آنها را و قدرت حکومتی  مسير خود را طی کند »پيشرفت«سوسياليست ها منتظر می مانند تا 

 .آماده بودند که اين پيشرفت را درست کنند و آنرا تسريع نمايند

 روسيه برای اينکه استقالل اش »مدرن سازی«ده از ضرورت شکست روسيه در جنگ اول جهانی و حمايت گستر
بزودی جناح .  را به قدرت رساند»عناصر مترقی ای«که شد به سرنگونی تزاريسم و انقالبی منجر  ,را مصون دارد

ا  سوسياليزه کردن، بلشويک هةپروستسريع برای .  جنبش سوسياليستی قدرت را در دستانش متمرکز کردتند روترِ
 که آنها در خط تا آنجا آنها،از ديدگاه . را مجبور کردند که مطلقاً مطابق با برنامه سياسی شان عمل کنندمردم 

توسعه عمومی سرمايه داری به سمت سرمايه داری دولتی بودند و بشرطی که آنها توليدات را افزايش داده و 
 سرمايه دارانه داشتند يا ةت شان هنوز مشخصتصميماآيا که ؛ اين مساله مطرح نبود دحکومت بلشويکی باقی می مان

  -باوجود تمام تناقضات، سازش ها، واعطای امتياز به اصول سرمايه و قدرت های سرمايه دار- حکومت بلشويکی. هن
 نکته اين بود که .از باال صادر کند وضعيت سوسياليسم را می توانست سرانجامبمثابه تضمينی ديده می شد که 

  و خصلت انقالبی اش را از طريق ارشاد سفت وسخت;بی نگه دارند، يعنی در دستان بلشويک هاحکومت را انقال
 قادر باشند با همه کج ی گریجزمو اينکه با ترويج . اعضايش با يک ايدئولوژی اساساً غير قابل تغيير حفظ کنند

رتمندتر از تمامی رقبايش باشد روی هايی مقابله کنند که تالش بلشويکی در نگهداری دستگاه سازمانی ای که قد
 گر هدايت-انهبدين ترتيب، ديکتاتوری حکومتی که از سوی يک حزب ديکتاتور. اندازندمي را به مخاطره 



www.kavoshgar.org                                                               خودانگيخته گی و سازمان                              

 
10 

)dictatorially�directed(  پشتيبانی می شد،  بعنوان اولين قدم اجتناب با حقوق ويژهبا يک سيستم هيرارشی 
 .ه شدناپذير در تحقق سوسياليسم در نظر گرفت

 , مدرنفراسوی رشد نظم انحصارگرايانه، دخالت های دولت در امور اقتصادی و ضرورت های سازمانیِ امپرياليسمِ
بويژه در کشورهايی که کم و بيش به شرايط . گرايشی به سوی کنترل توتاليتری در تمام کشورها عمل می کرد

ثل اقتصادش بين المللی است، تمام کشورها بطور مساوی  میاگر که بحران سرمايه دار. مبتاليند »بالانقطاع«بحران 
کشورهای  با توجه به ذخاير مادی، انسانی و سرمايه. از بحران لطمه نمی بينند) نه با يک شدت و نه به يک شکل( 
 ظهوربحران ها و جنگ ها به تغيير و تبديل در موقعيت قدرت ها و به .  وجود دارند »فقيرتر« و »ثروتمندتر«

 نممکن است که بحران ها و جنگ ها  بيا. شات جديد درعرصه توسعه اقتصاد و سياست منجر می شودگراي
در .  قدرت ها باشند که يا قبالً اين جابجايی تحقق يافته و يا وسيله هايی برای متحقق کردنش می باشندیجابجاي

. می يابد  طرز متفاوتی سازمان داده شدههر دو حالت دنيای سرمايه دارانه خودش را به طور قطعی تغيير يافته و به
در بعضی . رقابتی عموميت می يابند، اگرچه نه الزاماً شبيه به هماز طريق كشمكش هاي جديد سازمانی  ابداع ها

 خصلت اقتصادیممکن است که اشکال جديد کنترل اجتماعی را با خود آورد، که کشورها تمرکز باالی سرمايه 
عمالً ممکن است که کنترلِ تمرکزيافتة  .بگيرد  سياسی به خود هبعضی ديگر جلودر حال آنکه ؛ غالب شود

اين اشكال نوين كنترل  است، آنگاه چنينولی اگر .  در کشورهای دسته اول باشد تا دومی هاپيشرفته تري
يک . دهندفقط کشورهای کمتر تمرکزيافته را مجبور می کند که ظرفيت کنترل سياسی شان را افزايش اجتماعي 

رژيم فاشيستی از مبارزات اجتماعی ای که همراه با گرفتاری های داخلی است و از ضرورت جبران ضعف هايش 
رژيم های سياسی . ق سازمانی حاصل می شودي به طر-که ملت های قوی تر سرمايه داری در آن شريک نيستند-

 . توسعه يافته»آزادانه« رکز متمفقدان يك سيستم تصميم گيريتوتاليتر جايگزينی هستند برای 

است  گسترده ای- درون اقتصاد جهانی است، همچنين باعث گرايش کنونی جهان اتاگر توتاليتاريسم نتيجة تغيير
بعبارت ديگر، رشد توتاليتاريسم فقط برحسب .  سازمانی تکميل می کند-که نيروی اقتصادی را با وسايل سياسی
بلشويسم، فاشيسم و نازيسم فرآورده های مستقل ملی نيستند بلکه .  درک شودموقعيت سرمايه داری جهانی می تواند

 رقابت جهانی اند، همان طور که گرايش به سمت توتاليتاريسم در ملل ة ملی به اشکال تغيير يافتواكنش هاي
گ تر سرمايه البته فقط کشورهای بزر.  بخشاً واکنشی به فشارها برای و عليه اعمال امپرياليستی است»دموکراسی«

از دور مسابقه خارج شده اند،  به نقدداری رقبای مستقلی برای کنترل جهان هستند؛ ملل کوچک تر بسياری که 
با اين همه، در ابتدا ساختار توتاليتری . صرفاً خودشان را با ساختار اجتماعی قدرت های مسلط منطبق می کنند

 رشد نکرد، بلکه -عنی جائی که تمرکز قدرت اقتصادی باال بودي-ظار می رفت نتجامعه مدرن آنجايی که معموالً ا
 در سرمايه داری دولتی، ,بلشويک های آموزش ديده در غرب. درکشورهای ضعيف تر سرمايه داری رشد کرد

رسيدن به اين دروازه به شيوه سياسی . آخرين مرحله توسعه سرمايه داری، دروازه ورود به سوسياليسم را ديدند
 رژيم های فاشيستی آلمان، .ی بودن بود توتاليتراين ديکتاتوری به معنیکتاتوری بود؛ و کارآمد کردن مستلزم دي

در قدرت سرمايه داری سنتی   آنچه که  بر حسب,ايتاليا و ژاپن بيان گر تالش هايی بودند تا از طريق سازمان دهی
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زرگ بيابند؛ چرا که توسعه عمومی اقتصاد مانع غايب بود را بسازند، که راه ميان بری به رقابت در مقياس بآنجا 
 .آنها بود که سهم شان را از بهره کشی از جهان افزايش دهند يا آنرا حفظ کنند

اين روند با شروع . با حرکت از اين زاويه،  تمامی توسعه سرمايه داری حرکت به سمت توتاليتاريسم بوده است
توتاليتاريسم .  عبارت است از بحران ها، جنگ ها و انقالب هاتن اشزمينة تحقق ياف. شد ظاهر) بيستم(قرن کنونی 

از اين . خودش را به طبقات مشخصی و کشورهای معينی محدود نکرده بلکه تمام جمعيت دنيا را در بر گرفته است
  توتاليتریبا شيوه سرمايه داری جهانی خواهد بود، »کامالً توسعه يافته« زاويه، شايد بتوان گفت که سرمايه داریِ

 اگر که اين تحقق پذير باشد، با هدف سوسياليستی و بلشويکی حکومت جهانی،  .به طرز متمرکزی کنترل شده
محدود سرمايه  »انترناسوناليسم«همچنين با . برنامه ريزی برای تماميت زندگی اجتماعی، هماهنگی خواهد داشت

خواهد داشت که بلوک بندی های محدودی همچون دارها، فاشيست ها، سوسياليست ها و بلشويک ها هماهنگی 
-اسالوها، بلوک آمريکای التين، تعداد زيادی بين الملل، کشورهای مشترک المنافع، دکترين-اروپا، پان-پان

 . بسوی حکومت جهانی پيش بينی کنند ی ضروريیگام هامونرو، پيمان آتالنتيک، سازمان ملل و غيره، را بمثابه 

  که بوده استای»سرمايه داری توسعه نيافته«، سرمايه داری قرن نوزدهم به نظر می رسد که در مقايسه با امروز
بلکه فقط با  ن استثمار به طور کلیديچالش طلبنه با به سرمايه داری، .  رها نگشتههنوز کامالً از گذشته فئودالی اش

 جامعه »درون پوسته« عی خودش را از بطور واقتوانست حالت انحصاریِ شکل مشخصی از استثمار به چالش طلبيدن
کنترل حکومتی را هدف گرفته بود فقط بدين منظور که مرزهای ] در گذشته[عملکرد انقالبی اش . قديم بشکفاند

سرمايه دارها بطور کامل با گسترش . دست وپا گير فئوداليسم را درهم بشکند و آزادی سرمايه را تضمين کند
آزادی ". مشغول و راضی بودند ولتاريا و صنايع شان و با انباشت سرمايه شان، با ايجاد پرارت جهانی شانتج

بود و تا آنجايی که دولت از موقعيت بهره کش اجتماعی شان حمايت می   مهم ترين دل مشغولی شان"اقتصادی
 . دولت  دل مشغولی شان نبودو استقالل کرد، ترکيب 

 رشد سرمايه داری درون صرفاً بياني از نبود؛ هر چند، ولی ترين خصلت سرمايه داری استقالل نسبی دولت مهم
آنچه . دولت اشاره داشتشدن  بيشتر سرمايه داری تلويحاً بر سرمايه داری ةتوسع. شرايط ناکامل سرمايه داری بود

 در رابطه با از دست داد در قدرت به دست آورد؛ آنچه که سرمايه داران »استقالل اش« در رابطه باکه دولت 
اين .   شدیسرمايه يک به موقع اش منافع دولت و. دولت از دست دادند در افزايش کنترل اجتماعی باز پس گرفتند

دولت . حاال ديگر بطور عمومی پذيرفته شده بودرقابتي اش  كاركرد توليد سرمايه داری و ةنشان می داد که شيو
 روشن کرد که همه مخالفين تحت کنترل درآمده  سازمان يافته در سطح ملی بار ديگرانهگسترده و سرمايه دار

تمامی جامعه از جمله جنبش کارگری  سرمايه دارانه بلکه  نه فقط مؤسسات اقتصادی سرمايه داری ديگربودند، که 
سرمايه داری شدن جنبش کارگری يک واقعيت به سرانجام رسيده بود که در افزايش توجه اش به .  شده بودند

 دوران ة تنگ نظران»آگاهی اتحاديه ایِ«گريز از   بودن يعنی»انقالبی«. بود رهايی آشکاردولت بعنوان ابزار 
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حوزه های  بهقدرت اش بر توسط بسط  ، پيکار برای کنترل دولت و افزايش اهميت دولت 1سرمايه داری منچستری
ا جنبش سازمان يافته ادغام دولت و سرمايه همزمان ادغام هر دوی اين ها ب. هر چه وسيعتر فعاليت اجتماعی

 .کارگری بود

ما در بلشويسم روسی با اولين سيستمی روبروايم که در آن ادغام سرمايه، کار و دولت از طريق تدبير جناح 
که جامعه را به نبود به عقيدة لنين، بورژوازی خودش بيش از اين قادر . راديکال جنبش کارگری قديم تکميل شد

برای گريز از موقعيت استعماری، . بودنقالب بورژوايی در معنای سنتی اش گذشته زمان برای ا. کلی متحول سازد
 پايان رقابت آزادتحت شرايط   آنچه که تا سرمايه داری کشورهای عقب افتاده را وادار کرد امپرياليستیِةمرحل

ورهای عقب مانده کش. آمد را  بعنوان نقطه شروع توسعه شان اقتباس کنندمی احتمالی پروسه رقابتی به حساب 
 سرمايه داری آزاد کنند مگر از طريق پيکار سياسی با الگوی یهنمی توانستند خودشان را با شيوه های سنتیِ توسع

با چالش محدود اين سيستم در رابطه چالش سيستم استثمار سرمايه داری، بلکه فقط با حزب بلشويک نه . بلشويکی
از طريق کنترل بر دولت کنترل كه   بودات اقتصادی و بانک داریگروه های بخصوصی از کارفرمايان مؤسسبا 

سرمايه تن در داد تا به انباشت و پول سازی احتياجی نبود که به طرح تاريخی  .وسايل توليد را به دست گرفت
يوه با اين ش. بلکه بر کنترل ابزار توليد متکی بود  آزادرقابتاستثمار نه به شرايط . موقعيت کنترل اجتماعی رسيد

سودآورتر و مطمئن تر باشد نسبت به آنچه که در حتی  قاعدتاً می بايد که ,يک سيستم کنترل متمرکز و واحد
  .  دولتی وجود داشتپراكندةگذشته تحت کنترل غير مستقيم بازار و با دخالت های 

نزديکی بود که با اروپای ابتکارِ توتاليتری از جنبش راديکال کارگری بيرون آمد، بعلت مجاورت  اگر در روسيه
غيرانقالبی با اين پروسه  اگرچه آنها با رفرم و متدهای. جايی که پروسه مشابهی در راه بود. غربی وجود داشت

در ژاپن دولت ابتکار عمل را به دست گرفت و اين پروسه خصلت متفاوتی بخود گرفت به اين . درگير بودند
در اروپای غربی سرمايه داری شدن جنبش .  های دولت شدندسياستمجريان  صورت که طبقات حاکم قديمی

 گونهکارگری قديم و نفوذش بر دولت به چنان نقطه ای رسيده بود، بويژه در خالل جنگ، که اين جنبش از هر
 بطور بدون اينکه ابتدا خودش رااين جنبش نمی توانست . قوه ابتکاری در رابطه با تغيير اجتماعی تهی شده بود

که بخشاً از موجوديت خودش و تشديد رکود در اثر جنگ ناشی شده ( اجتماعی بر سکونِ دگرگون کند راديكال
در برخالف روس ها، بورژوازی غرب . هرچند، تالش برای بلشويزه شدن نيز با شکست مواجه شد. غلبه کند) بود

 ة ادغام شد اجتماعیِةروی پاي از انعطاف پذيری بيشتری برخوردار بود و »مترقی« نهادهای دموکراتيک چارچوب
بلحاظ  کشور در قدرتمند ترين. در آلمان بود که باالخره فاشيسم سر بلند کرد. وسيع تر و بيشتری عمل می کرد
 و در تقسيم غنايم به کنار زده شده ند که در جنگ جهانی اول شکست خوردیسرمايه داری در ميان تمامی ملل

 .ندبود

                                                 
 م-. يكي از مركز مهم و اولية انقالب صنعتي در انگلستان,  منچستر 1 
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 نامکا(کنترل توتاليتری بوسيله حزب .  قدرت را از طريق فعاليت حزبی نشان داده بودولی بلشويسم راهِ رسيدن به
، بخشاً کارگری، که با بورژوائياحزاب سياسی جديد، بخشاً . در روسيه نشان داده شده بود) سرمايه داریِ حزبی

عمل می ايه داری دولتی امپرياليستی و با برنامه های کم و بيش هماهنگ با سرم-ايدئولوژی های ناسيوناليستی
با پايه های توده اين احزاب، . بوجود آمدندبا سازمان های قديم برای رودررويی  »انقالبی«بعنوان نيروهای  ,کردند

ای خودشان، با بهره گيری از بحران های الينحل، با احترام کمتری برای قوانين و طرز کارهای سنتی و با حمايت 
 راه حلی امپرياليستی برای شرايط بحرانی بودند، توانستند ابتدا در ايتاليا و سپس فتنِ يااز تمام عناصری که محرکِ

 رکود بزرگحتی در آمريکا، قويترين کشور سرمايه داری، در خالل . در آلمان سازمان های قديم را شکست دهند
های  سياستی از از طريق ايجاد حمايت توده اافزايش اقتدار جديداً کسب شده دولت تالش هايی شد که 

 .همکاری طبقاتی حکومتی تضمين شود

اگرچه استقالل کشورهای شکست .  توتاليتری را تغيير ندادروندفروپاشی کشورهای فاشيستی در جنگ دوم جهانی 
فقط آن جنبه هايی از توتاليتاريسم شان که . خورده در پايان راهش بود، اما ساختار توتاليتری شان باقی ماند

توجه جنگ افروزی مستقل شان بود نابود گرديد و يا اينکه به تبعيتِ نيازهای قدرت هایِ پيروزمند مستقيماً م
امروزه توتاليتاريسم بيشتری در جهان نسبت به دوره قبل و حتی در دوره جنگ وجود دارد، هر چندکه . درآمد

ی »مندپيروز«  گذشته، کشورهایاز اين .مراکز کنترل تغيير کرده و شيوه های جديدی به کمک طلبيده شده است
شکست خورده بعد از  همانند انگلستان و فرانسه، امروزه خودشان را در همان موقعيتی می يابند که کشورهای

چنين بنظر می رسد که تمام تحول اروپای مرکزی ميان دو جنگ در انگلستان و . خود را يافتند جنگ جهانی اول
 .فرانسه تکرار خواهد شد

، بيش از اين محدود به جاه طلبی های سياسی سازمان های جديد نيست بلکه بوسيلة تمام  با اين وجود،سمتوتاليتاري
 شود رقابتبرای اينکه از درون عليه گرايشات فاشيستی و بلشويکی . نيروهای سياسی فعال پرورش داده می شود

ز آنجا که تمام مبارزات درونی رقابت ا. را اقتباس کنندسازمان های غالب بايد خودشان شيوه های توتاليتری 
و از . تاريسم سوق می دهدامپرياليستی را منعکس می کند تدارک های جنگی هر چه بيشتر جامعه را بسوی توتالي

 دولت بيشتر و بيشتر فعاليت های اجتماعی و اقتصادی را کنترل می کند، دفاع از منافع خصوصی و آنجا که
بطور خالصه، نيروهای اجتماعی که در دو . گرايیِ خودشان را الزامی می کند کزانحصاری تقويتِ تمايالتِ تمر

که سرمايه   بيابند، تماماً آماده اندوضعيت موجودجنگ جهانی رها شدند و تالش می ورزند که راه حل هايی درون 
 .داری توتاليتری را حمايت کنند و آنرا توسعه دهند

ه آنگونه که در گذشته شناخته شده بود و آنگونه که هنوز بصورت اخته تحت اين شرايط، احيای جنبش کارگری ب
 تمام جنبش های موفق، .موضوعيت اش را از دست داده است شده در بعضی کشورها وجود دارد، واضح است که

درجه قدرت در دستان کنترل گران داللت .  کنندپيروی اصول اقتدارگرايی ازحال تحت هر نامی، تالش می کنند 
سرمايه داری توتاليتر دارد، چه اينکه کنترل اجتماعی در شکل دولت مبتنی بر بسط  و آزادرقابت  ر پايان دورهب

البته، . )party-capitalism ( اعمال گردد يا در شکل فاشيسم يا سرمايه داری حزبیتیدول انحصاری هاياتحاد
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 نيز به معنی آزادرقابت ، چنانکه هرگز سيستم دبرس مطلقِ توتاليتری به شکلِِ است که سرمايه داری هرگزبعيد 
 شيوه های مسلط بر فعاليت های , مشخص می کنند»برچسب ها«تمام آنچه که اين . کامل اين اصطالح نبود

وضعيت به هرحال روشن است که برای حفظ .  بر طبق روية غالب استسازمانیگوناگون اجتماعی و تمايزهای 
 قدرت های جديد دولتی، سرمايه داری بشدت متراکم شده، تکنولوژی مدرن، توجه بهيعنی با ( سرمايه داری موجود

 يک سازمان اجتماعی بدون مخالف و کنترل  وجود)کنترل اقتصاد جهانی، دوران جنگ های امپرياليستی و غيره
 . جامع فعاليت های مؤثر اجتماعی انسان ها ضروری شده است متمرکز و

5 
آنگونه که اين جنبش قديم مساله سازمان و خودانگيخته گی را بی معنی کرده است، اگر پايان جنبش کارگری 

از اهميت برخوردار   مساله ممکن است اما هنوز در مفهوم وسيعتری,آنرا ديد و در مباحثاتش با آن برخورد کرد
 وقوعهمچون ايد بحران ها و جنگ ها نيز ب. در گذشته باشد، کامالً جدا از مشکالت سازمان های طبقه کارکن

در مورد بحران ها و جنگ ها در مقايسه با انقالب . دنبعنوان رويدادهای خودانگيخته مورد توجه قرار بگيرانقالب، 
 . اطالعات بيشتری موجود است و تجربه های بيشتری انباشت شده است

 کار اجتماعی در جهت بندیسهم بنيادهای جامعه در ارتباط با توليد و مقتضيات در سرمايه داری نظم و ترتيب 
 عملکردهای انحصاری اين مکانيسم را مختل می .ه مکانيسم بازار واگذار شده استرفع نيازهای اجتماعی عمدتاً ب

) و نه عام(اجتماعی فقط می تواند بطور خاص -کند، اما حتی بدون اين دخالت ها عملکرد اين شکل اقتصادی
 نوع رابطة غير مستقيمی که بين عرضه و تقاضا توسط مکانيسم. ورده کند سرمايه داری را برآ»اجتماعی«نيازهای 

 »نظم«جنبه های آگاهانه .  به سودآوری و انباشت سرمايه مرتبط است و توسط آن تعيين می شود,بازار برقرار شده
برنامه حتی . انحصارات که فقط متوجه منافع ويژه خودشان است، نامعقول بودن کل سيستم را افزايش می دهد

ريزی سرمايه داری دولتی قبل از همه در خدمت نيازهای ويژه و امنيت گروه های مسلط و ممتاز خودش می باشد 
 عمليات سرمايه دارها بطور ويژه و بوسيله الزامات سود و نه توسط منافع از آنجا كه. و نه  نيازهای  واقعی جامعه

 ة دارها ممکن است از انتظارات شان متفاوت باشد؛  نتيج، نتايج عملی تصميمات سرمايه مي شودنييعمومی تع
اجتماعی تصميمات گوناگون، که بطور انفرادی تعين می يابد، ممکن است ثبات جامعه را مختل کند و مقاصد 

.  انفرادی از پيش معلوم است، و نه همه آنهاعملكردنتايج اجتماعی  فقط بعضی. پشت تصميمات را ناکام گذارد
عملکردش ارائه دهد، اصلي معقولی در باره نتايج اطمينان ی از حضور آن سازمان اجتماعی که بتواند منافع خصوص

اين داللت دارد بر گسترش اجتماعی اصطکاک های رو به تزايد، ناهماهنگی ها، به تعويق . ممانعت می کند
و به بحران ها و ) ی می شودقديم منته که به کشاکش خشن ميان منافع جديد و( سازمان دهی ها -انداختن باز

که بنظر می رسد بطور خود بخودی اتفاق می افتند؛ که علت اش فقدان نظم و ترتيبی است که با جامعه از (رکودها 
  ).نقطه نظر اجتماعی و غير طبقاتی برخورد کند
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. ان بگيردامکان ندارد که فعاليت های اجتماعی در جهت منافع کل اجتماعی سازم وضعيت موجود در چارچوب
اقليت های . سازمان های جديد فقط بيان مواضع مواج طبقات اند و روابط بنيادين طبقات را بالتغيير باقی می گذارند

 دسته هايی با منزلت های بهپرولتاريا حاکم قديم جای شان را به اقليت های حاکم جديد وا می گذارند، طبقه 
ری با نفوذی بيشتر باال می ی از طبقة متوسط محو و اليه های ديگ، اليه هايمی شوداجتماعی متفاوت قطعه قطعه 

 اجتماعی عمل فقط در - اگر که اصالً اجتماعی باشد- از آنجا که تمام فعاليت مشخص و سودمند اجتماعی .آيند
  نيرويی در جامعه وجود ندارد که با رشد مدام خودش،)»تصادفي« به عبارتی يعنی (است و نه در طرح ريزی اش

.  اجتماعی را محدود کند و آگاهی کامل تری در باره نيازها و فرصت های اجتماعی را توسعه دهد»آنارشی«
اين تعدد و گوناگونی   به نوعيپس. اراده گی و يک جامعة واقعاً اجتماعی بيانجامد-توسعه ای که بتواند به خود

تمام اين بدين معنا است که نه فقط . ت می کندسازمان ها در سرمايه داری است که از سازمان يابی جامعه ممانع
، بلکه منجر شودبحران های قابل پيش بينی و هم چنين غير قابل پيش بينی بايد به فعاليت های ناهماهنگ و متضاد 

انگيخته  خود انفجارات  نيز کم وبيش در -چه سازمان يافته و چه  سازمان نيافته- مردم ةهم چنين فعاليت های هم
  .هستند "مسئول"بحران و جنگ  به شکل

و . با وجود اين، راهی نيست که تمام جزئيات مهم پروسه ای که به بحران ها و جنگ ها منجر شد را رديابی کرد
بنابراين بر اساس واقعيات توضيح داد که کدام عملکرد های مشخص و تدارکات اش درون پروسه های رو به رشد 

 که بصورت اختياری نقطه , و برای مقاصد سرمايه دارانه کافی است,اين استآسان تر . فاجعه را تعين بخشيدند
مثالً به  و يا با ظرافت کمتری. ، همچون اينکه جنگ به بحران و بحران به جنگ منجر می شودشودانتخاب  آغازی

 های خود جنگ ها هم مثل طغيان.  اشاره شودويژة هيتلر يا اشتياق روزولت برای فناناپذيریخصلت هاي فردي 
ملت ها، حکومت (آنگاه تقصيرِ پيدايی جنگ به حسابِ . اقدامی سازمان يافته بروز می يابند مانند انگيخته و هم 

اما انداختن تمام گناه بحران . ی مشخصی گذاشته می شود) ها، گروه های فشار، انحصارات، کارتل ها و تراست ها
 اي مي  واقعیه مسالچشم پوشي برت های مشخص به معنای ها و جنگ ها به گردن سازمان های بخصوص و سياس

اشاره به عناصرِ .  ناتوانی در پرداختن به آن بطرزی کارآمد استهکه در اينجا در ميان است و اين خود نشان باشد
 توهم ,»آشوب زده«سازمانی که درگير بودند بدون تأکيد بر محدوديت های شان درون تماميت محيط اجتماعی

 مانع بروز وضعيت موجود می توانستند حتی درون »های ديگریسياست« و »سازمان های ديگری«تماالً اينکه اح
م ديگری است برای بحران ها و  فقط ناوضعيت موجودبا اين همه، . چنين فجايع اجتماعی بشوند را اشاعه می دهد

 .ها جنگ

رشد .  قابل مشاهده بود"ترتيب"بر مبناي اين معينی  سرمايه داری و روند رو به رشد  در»ترتيب«مطمئناً، نوعی 
توليد، منجر به متعدد افزايش بارآوری، با آغاز از يک حوزه يا حوزه های . بارآوری کار آنرا فراهم کرده بود

اين . اجتماعی شد-اقتصادی تعديل وتبديل عمومی سطح توليدی جامعه و ترميم های تبعی اش در تمام روابط
به تغيير روابط، کم و بيش تناقض آميز، ميان ساختار   وتبديل روابط سياسی منعکس شده بودتغييرات که در تغيير

 . طبقاتی و نيروهای مولد جامعه منجر شد
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تضاد های طبقاتی و : کار، تکنولوژی، سازمان؛ و بطور کمتر آشکاری: نيروهای مولده چه هستند؟ بطور آشکاری
 نيروهای مولده عبارتند از فعاليت های انسان، و نه چيزی جداگانه که به عبارت ديگر،. ايدئولوژی هااز اينرو 

وضعيت های اجتماعی ای . پس، نيازی نيست که الزاماً مسير قبلیِ توسعه دنبال شود. فعاليت انسان را تعيين می کند
 ساخته شده بود  شرايطِ روابط عمومی ای ممکن است آفريده شوند که کالً هر آنچه که قبالً،شوند ممکن است فنا
ممكن بود  گرايش رو به رشد سابق بود، تاريخ واقعاً ة بسط و ادام»هدف اجتماعی«ولی اگر که . را نابود کنند

 . باشد از ميان باز شدن ظرفيت های توليدی»ترقی اجتماعی«داستانِ 

جتماعی، افزايش کار رشد معين نيروهای مولده ا: اينکه سرمايه داری هستی يافت بر چندين پيش فرض متکی بود
 "رشد نيروهای مولده"سخن گفتن از  . که رشد طبقه غير مولد را پشتيبانی کند] توليدی[اضافی و افزايش ظرفيت 

 رقابت آزاد سرمايه داریِ  کااليی حالتِ بت وارگیِ بطور مشخصی مناسبِ, توسعه عمومی اجتماعیبمثابه تعيين گرِ
 مستقل از تمايالت »نيروهای مولده« اش چنان  بنظر می رسيد که گوئی اليسماينديويدوچرا که تحتِ اقتصاد . بود

اشتهای سيری ناپذير برای انباشت همراه با رشد سريع نيروهای مولده بسط . و نيازهای سرمايه دارانه توسعه يافت
يد سازماندهی ها به و تجد. اجتماعی را ممکن گرداند-سازماندهی ساختار اقتصادی-زايش اينها تداوم بازفيافت و ا

گفته شد که سرمايه . نوبة خود همچون محرکه های جديدی برای افزايش بيشتر بارآوری اجتماعی عمل کردند
توسعه بالندة اما  در عين حال 2 اش»کوری« بطور تاريخی، خود را موجه جلوه داده است چرا که با وجود ,داری

 .  تلقی شد] دستاورد[آن ميان پرولتاريای صنعتی مدرن عظيم ترين نيروهای مولده اجتماعی را سبب شده بود، که از 

شکل گيری و نگهداری جامعة  آزاد شدنِ کاملِ ظرفيت های توليدی جامعه هک به نظر برسد  گونهبايد ايناگر 
 خاطر احتمال جامعهبه فقط بدون طبقه را ممکن می کند، اين نيز کامالً روشن است که طبقاتِ بالفصلِ ممتاز 

، مالکان و کنترل به هر حالدر باره چنان مساله ای، . سوسياليستی آتی از کنترل امروزی شان صرف نظر نمی کنند
انباشت بخاطر انباشت .  بی معنی است»انقالب با توافق« عمل کنند؛ »طبقه«گران توليد نمی توانند همچون يک 

ود؛ يعنی اينکه به انهدام سرمايه، به بروز بحران ها، ادامه می يابد و به تمرکز بيشتر سرمايه و قدرت منجر می ش
برای اينکه سرمايه داری بطور همزمان هم نيروهای مولده را رشد می دهد و . رکودها و جنگ ها منتهی می شود
 بين ساختار تضاد. توليد بالقوه و توليد واقعی را بيشتر می کند  و شکاف بين,هم از رشدش جلوگيری می کند

 .می شود واقعی   بسط اش به سمت وفورِنيز متداول و  در سطح توليدِ»انجماد«مانع  ,نيروهای مولدهطبقاتی و 

اگر بنا به هيچ دليل ديگری جز دليل عادت هم که شده،  بنظر محتمل می آيد که آيندة نزديک، مثل گذشتة 
دت گيری رقابت دارد، عالرغم اين داللت بر ش. خواهد شد بالفصل، با رشد بيشتر نيروهای توليدی خصلت يابی

با وجودی که واحدهای بزرگتر . کاملی که برای کنترل توليد صورت می گيرديا همه کوشش های نيمه کاره 
 انحصاری را سرمايه داری تعداد بسياری از واحد های اقتصادی کوچکتر را در خود جذب کرده اند و شرايط موقتیِ

ين کرده اند، اين پروسه صرفاً رقابتِ بين المللی و کشمکش بين واحدهای برای کل صنايع و ترکيبی از صنايع تأم

                                                 
  م-منظور کور بودن عملکرد بازار تحت شرايط رقابتی است   2
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در سرمايه داری دولتی رقابت به صورت متفاوتی انجام می . اقتصادیِ غير انحصاریِ باقی مانده را تشديد کرده است
له ماشين ترس  به علت اتميزه شدن کامل توده های مردم بوسي, رقابت را در بردارد اشکالِينشود، ولی بيشتر

 . ووحشت دولتی و در خودِ بوروکراسی بوسيلة ساختارِ هيرارشیِ سازمانی اش

آشفتگی .  کنترل های اجتماعی بيشتری را ضروری می کند, جديد توليد تکنولوژيکیِي ونيروهای سازمان کاربرد
.  دولتیِ تشکيالت می انجامدپرولتاريا نشانة آغاز پروسه ای است که به اتميزه شدن تام کل جمعيت و به انحصارِ

که   مردم بي شكلِدر يک قطب ما با همه نيروهای سازمان يافتة متراکم مواجه ايم؛ و در قطب ديگر با توده های
تا آنجايی که آنها سازمان يافته اند، بوسيلة کنترل گران . قادر نيستند برای جنگيدن بخاطر منافع شان به هم بپيوندند

در . ند؛ تا آنجايی که آنها قادرند که صدای شان را بلند کنند، با زبان ارباب شان سخن می گويندشان سازمان يافته ا
 .دولت توتاليتری: يندوزه شده هميشه با يکجور دشمن روبرتمام سازمان ها توده های مردمِ اتمي

با توجه به توليد و مبادله و سوسياليست ها و بلشويک ها، .  دولتیِ فراگير دارداتميزه شدن جامعه نياز به سازمانِ
تأکيد بر سازمان . يی سازمان يافته فرض کردندا فوقِ اقتصادی، جامعه سرمايه داری را بطرز ناکارساير جهاتِ

از اين زاويه، سوسياليسم قبل از هر چيز می بايد سازمان دهی عقالنی کل جامعه . تأکيدی برکنترل اجتماعی بود
 از فعاليت های پيش بينی نشده ای که قادر است به رويدادهای , كاراهازمان يافتس یهو البته،  يک جامع. باشد

 قاطعانة توليد و عنصر خودانگيخته گی در جامعه بايد با برنامه ريزیِ. خودانگيخته منتهی شود، جلوگيری می کند
 فقط تا هنگامی سخن می نه فقط بلشويک ها، فاشيست ها نيز از خودانگيخته گی. توزيعِ متمرکزِ کاالها محو شود
کامل  آنهاتن در دادند،  شان هوقتی که همه اليه های اجتماعی موجود به اتوريت. گفتند که قدرت شان مطلقه نبود
 .و دقيقاً اين فعاليت سازمان يافته بود که بعنوان سوسياليسم نام گذاری شد. ترين سازمان گران جامعه شدند

تماعی و نيروهای مولده باقی مي ماند و با آن اجتناب ناپذيری بحران ها و جنگ با اين حال تناقض ميان ساختار اج
سازمان   های منفعل شده بيش از اين نمی توانند در مقابل توتاليتاريسم  با شيوه های منظمهبا وجودي که تود. ها
ظايف جديد باشد را سنتی مقاومت کنند، و با وجودی که آنها راهکارها و اشکال جديد عمل که مناسب و ةيافت

در عين حاليکه امنيتی موقتی داده شده، اما سيستم . ابداع نکرده اند، تناقضات ساختار طبقاتی الينحل باقی می ماند
وضعيت ، وضعيت موجوددفاع از . اقتدارگرای تروريستی همچنين ناامنی سرمايه داری توتاليتر را بازتاب می دهد

 قوی ترين کنترل ها بر انسان. د کنترل نشده يا غير قابل کنترل نقض می کند را از طريق فعاليت های جديموجود
سست و کم دوام می واقعاً  وقتی که با تناقضات وحشتناکی که جهان امروز را دارد از هم می درد مقايسه شود، ها

اری در هيچ زمانی به کنونی در مقابل يک سازمان قرار دارند، جامعه سرمايه دتضادهاي که تمام  با وجودي. نمايند
 .سازمان دهی نشده بود آن چنانکه امروزه بطور کامل سازمان يافته است اين شدت

، دليلی هم نيست که شکل بگيرد آتی  اجتماعياگر تضمينی نيست که سوسياليسم الزاماً بايد در جريان تحوالت
 نمی تواند وضعيت موجود) م و ترتيبتنظي(سازمان . تصور شود جهان با بربريت توتاليتری به آخر خواهد رسيد

از آنجا که توتاليتاريسم مطلق نيست، راه های بازی برای تهاجم درون ساختارش باقی . جلوگير فروپاشی اش باشد
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عالرغم  - اشبعضی از نکات فروپاشی. اهميت واقعی اجتماعیِ ضعف قابل مالحظه اش هنوز ناشناخته است. است
 هنوز غير قابل مشاهده است و فقط می تواند با بيان خيلی عمومی -است وراينکه بصورت تئوريک قابل تص

 سرمايه داری بلکه هدرست همانطور که برای تدوين تئوری مبارزه طبقاتی مدرن نه فقط به توسع. توصيف شود
ی است که اول  احتماالً ضروربه همان طريق,  بودنياز همچنين به مبارزه واقعیِ پرولتاريا درون سيستم سرمايه داری

 فرموله مشخص عمل را سطوحبرای طغيان تحت توتاليتاريسم را رديابی کرد تا بتوان ) عملی(تالش های واقعی 
  .اشکال مؤثر مقاومت را برجسته کرد و نقاط ضعف سيستم توتاليتری را دريافت و از آن بهره برداری کرد، نمود

نه بدبينی و نه خوش بينی مساله . نيست ليلی برای نااميدی آغازها دةخصوصيت آشکارا نوميدانه و ناچيزیِ هم
اين برخوردها بر عمل ها و عکس العمل های افراد هيچ كدام . واقعی عمل اجتماعی را تحت تأثير قرار نمی دهد

تمام  برهم بستگيِ. شده اند، چرا که توسط نيروهای اجتماعی فراسوی حيطه کنترل افراد تعيين تاثير مهمي ندارد
 کنترل است، همچنين محدوديت هايی بر تمام فعاليت های تحت کنترل قرار ةمل اجتماعی، در حالی که واسطع

که بطور همزمان متکی بر نيروهای ناشناخته و  ( اش سازمانی و تکنولوژيکیةپروسه کار، در هر دو جنب. می دهد
بليت تغييرش برخوردار است که فريب از استقالل نسبی بسنده ای  بواسطه قا) تصميم گيری های مستقيم است

 کاران توتاليتر نمی توانند خودشان را از  اشکال بفري. کاری ها و مانور های تمرکز يافته را مشکل می سازد
آنها نمی . کنترل مرکزی را محدود می کند هاي اشکالی که اغلب قدرت. مشخصی از تقسيم کار خالص کنند

بنابراين مقاومت در اشکال . روبرو شوندمعينی از صنعتی شدن ه  درجباشان خود بدون به خطر انداختن سلطهتوانند 
در حالی که بعضی از . دفاع از خود و بعضی ديگر کارآمدبرخي متنوعی به کار گرفته خواهد شد، بعضی بی معنی، 

 سابقليتری با رژيم های اشکال امروزينِ عمل شايد ناديده گرفته شود، بخاطر شباهت های بيرونیِ معينِ ساختارِ توتا
 عمل حاكي ازاگر سياست اتحاديه های کارگری بيش از اين . آتوريتاری، اشکال قديمی ممکن است که احيا شود

 از پيشگيری  موثر راه های جديدِ، حکومتیارگان های حساب سازی و فريب ميان مگر نيست "در محل توليد"
 گرايش بسمت اگر احزاب سياسی بيانِ. يد بطور کلی يافت شودسابوتاژ و مبارزه ممکن است در صنعت و در تول

 توتاليتاريسم هستند، اشکال متنوعی از سازمان دهی برای گردآوردن نيروهای ضد سرمايه داری برای عمل جمعی
  برای فايق آمدن بريیِری بعنوان تالش هاتاگر چنين عملياتی می بايد که با واقعيت توتالي. هنوز قابل تصور است

 . تصميمی، موافقت، آزادی و همبستگی گذاشته شود-، تأکيد بايد بر خود منطبق شوندواقعيت

 تاکنونی را  ِدرمانده گان اراده گی-جستجو برای راه ها و وسايلی که به سرمايه داری توتاليتر خاتمه داده، تا خود
که افراد را عليه جامعه ننشاند  ی را بسط دهدببار آورد، به مبارزات رقابتی، استثمار و جنگ پايان بخشد، تا عقالنيت

 و ارتقای انسان را بدون رخوت های اجتماعی مجاز دانبازشناسبلکه هستی واقعی شان را در توليد و توزيع اجتماعی 
 که تا  مي رسدروشنبه نظر اما، . ديکته شده به پيش خواهد رفت جديتتوسط  داند، به طرزی تجربی و علمی که

يگر، نتايج تمامی انواع مقاومت ها و مبارزات بعنوان رويدادهای خودانگيخته توصيف خواهند شد؛ چند زمانی د
خودانگيخته گی يک .  ها انسانیهاگرچه آنها چيزی نيستند جز عمليات برنامه ريزی شده يا انفعال پذيرفته شد
يه داری به روشی علمی و تجربی لحن گفتاری است، گواه ناتوانی مان در تا کردن با پديده های اجتماعی سرما
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تغييرات اجتماعی بمثابه انفجار دوره های شکل گيری سرمايه، بی نظمی، برخوردهای رقابتی، و انباشت . است
.  سازمانی خودشان را می يابندطوالنی مدت نارضايی ها و اعتراضات اجتماعی تظاهر می يابد که در آخر بيانِ

تا زمانی که جامعه طبقاتی و . راجتماعی بودن نظم اجتماعی سرمايه داری استخودانگيخته گی شان صرفاً نشان غي
 �ميانِ سازمان و خودانگيخته گی هم وجود خواهد داشتتقابل تالش برای پايان دادنش وجود دارد 

 

********* 

 

  : مترجمتوضيح

 از آن پس به زبان های مختلف . به چاپ رسيد1949، اوت 152شماره » چپ« در نشريه ،اين نوشته، برای اولين بار
 کمونيسم ضد بلشويک نقدهای پل متيک تحت نامِو   مقاله ها اي از در مجموعه1978و در سال . تجديد چاپ شد

)Anti- Bolshevik Communism (که توسط خودش جمع آوری شده بود، نيز گنجانده شد. 
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