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کارگرید جنبش طبق یهمسال به ر آگاهی باره در موضوعی بعنوان گی خودانگيخته و متضمنتیا سازمان 
كه

ها توده با انقالبی اقليت دتکه کارگریِی روابط سرمايه های آموخته نفوذ شدبنداریاحت فرض .رخورد 
چنين

بعيد که ازستا شد جمع بيش 
محدودی يك)

اقليتی(
ازآ خود دهی سازمان طريق از و کنند کسب انقالبی  گاهی

آگاهی آپ اين و کرده بندندبراناسداری تنها ه تود .کار کردت كارگران خواهند رفتار انقالبي شرايط فشار 
لنين .حت
پذنخوشبي بطور راكرديرو اين لوگز
.رفتيانه روزا همچون دا ديگران، بصورت بهيمبورگ، میگری 
آن

منظور .انديشيدند به به بخشيدن حزبتديک تحقق درجه ،اتوری در مسا لنين با را خودش گير یلهاول در 
تشکيالت
د .کرد خطر از خالصی منظور به لوگزامبورگ جديدیي روزا خودا ر بکتاتوری موضوع بر گین کارگران 
گيخته

نمود داش .تأکيد عقيده هردو وجود، اين همانگونهندت با داریت كه درست سرمايه معينی شرايط اعمالفاحت و 
کار

کند می تعيين را کارگر های 
توده,
يک ديگری شرايط تحت کندقابنابراين چنين تواند می انقالبی 
در .ليت
همچون را موضوع اين لنين سوسيالبرصتیف حاليکه جامعه آوردن بوجود لوگزامبورگيرای روزا ديد، می 
ستی

هر که بود طقليا نگران جايگاه در که قرارب تی حاکمه احتمااليگبقه همچونًرد، که کشيد نخواهد 
زیاورژوبطولی
کندف قديمی عمل و 
کر.


عقيد ها، نگرش اين ورای توسعار ه در که بود فعاليتا سرمِقتصادیا ةسخی سمت به را کارگر های توده داری يه
راند می دارانه سرمايه ضد لنين .های که وجودی همزمان اي روی با کرد، می حساب موضوع هایا ن حرکت از ما

داشت هراس آگن او .خودانگيخته مداخله به خودانگيختهنهاهاياز انقالبات به در استناد با ها را توده ماندگي  عقب
گی خودانگيخته در و کرد می ديد تخريب مهم عنصر توجيه می را گی سازنده نه جنبش .و چقدر هر لنين، نظر  به

خود توانمندترنا های نيازبگيخته هداشند و تکميل شانا به رتيت برنامه و يافته سازمان حزبی فعاليت زیيوسط
بوديبشده خواهد تعبيري .شتر آنها به که است ممکن اال و شوند، محافظت خودشان برابر در بايد هدف کارگران ,


خ به را سا شان زايل با و دهند برباد نادانی رااطر شان قدرت ضدختن بر را بگشايند ه 
.انقالب

دي لوگزامبورگ روزا طرز انقالگ به ضد که ديد می زيرا انديشيد، می درف نه ب ری هایققط سازمان و ها 
درت

کرده کمين 
سنتی,
خود درون گسترش مستعد هستِ بلکه هم انقالبی های های .جنبش جنبش که بود اميدوار  او
نفوذ سوداِ خودانگيخته که هايی کنند سازمان محدود را دارند خودشان دستان در قدرت تمرکز که .ی 
باوجودی
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ينلنازيشبگزامبورگلودند،ديمیانحر ب ايجادگری هوسرپبمثابهرايه امسرباشتاننينلهموگزامبورگلو هم
ر،رتيگراف ارانتظردموتهيخگنادخوِاتقدام اباشد،رترگيرانورانحبچه هر
. شتداورباجعه افيکمچونهرانحببه

روش به دبياموز که پرولتاريابرایریتشيب شانسوبودهدخوارکزیمکنترل وانههآگايتهدابهریکمتنياز و
عفکر است شخودنيازموردکهاسبیمنای ه کمکايدبمیًصرفاهاازمانس،گبور مازگ لو هقيدع به
. كندملو

قلتمسهایتالشدرراشاندخوکهبايدمیوندشو رهاایتودهایهفعاليتوندرذاتیهایويرنکهندنک


ويکردرين ا
. سازندمستحيلنوين،امعهجيکبهدادنشکلایرباريا پرولت,
آگاهیيکجودوبرنهرافرض پيش

شفکبهقادرخودشهایتالشبا کهداد ميقرارتهپيشرفبسيارارگریکبقهطبربلکهجامع،واف شفِ انقالبی


.گيردبکارليستیاسيسوجامعه يکایبررادشخوهایتوانايیوتوليدیتگاهدسکهاستايلیوس وها راه


داشتجودوگیخودانگيختهوزمانسالهامسبهنسبتهمديگریرويکرد .
نههاديکاليستسنوسورل جورج

ازرادشخوبايدبلکهزد، سارهاکرانروشنفايتهدبدونراخودشتواندمیريا اتلروپکهبودندشدهاعدمتققط ف

يستلياوسسحکومتسورل،ظرن به
. سازدرهانيز،دکننمیرل تنکراسياسیهایزمانساکهتوسطمقهبطصرعنا
وملعبهبايداندشخورانکارگرهايی،ای بر
. دادهدخوانيرتغيرارگرانکاماعی ت اج موقعيتوجهیهيچبه ها
نايعصدررااريابرولتمامتيشپيشاپداریيه امسراو،ظرن به
. شوندمتوسلخودشانمخصوصارزاتیمبایهوش ر


ماندهاقیبعملبرایکهچه نآ
. استدادهزمانسااش,

استيتمالکودولتبرداشتنميان از .
چنين انجامایرب

مداومارزهمبپذيرنا تناباجنتيجهاليسميسوسوانقالب که دارددرونیادتق اع اينبهنيازکه آنقدرريا، تا لپرو ،ري ام

مبنااينبر
. ندارد عیااجتمریضروای ه روندبهسبتنعلمیبصيرتاصطالحببهازی يناندنچت،اسدش خو ,

 . شدگرفتهظرندررانکارگالبانقمدرسهبعنوانعتصاب ا

استالوقوعقريبالب قناسمتبهيعنیتمل، محعمومی ب اعتصا بهگيریسمت نشانهشانانزمدتم افزايش

وها،اعتصابوسعتها،اعتصابتعدادايش افز

 .

انقالبي ا ر ادة. 
استنهايیبرآمد اينبرایتدارکیوعمومیتصاب اع ةشدچککوکپیمشخصیاعتصاب هر

ستاتههفنآندر كه اشتياقي وهاابعتصارتثکطريقاز بلکه
, سياسیاحزابقيتفموباتواندنمی فزاينده
راتال تشکي مشخصهش،خودنوبهبهری،آخواينستامستقيمعملرایبتدارکیتالي تشک
. شود می سنجيده
ِتماعیجاانسازمازبخشیهمچنين وانديان عصانیمسازاشکالداده، رخيختهخودانگهایتصاب اع
. دهدمی شکل
تزاج ما صورت هبگردي ملیعبهعملیاز انقالب
. کنندمیرل تنکراشانتوليداتخودشانناتوليدکنندگکهآينده
عگیخودانگيخته مداوم  .رودمييشپ بهی، يارهبرایولتاريارپرزها مبشکيالتیتاصرنو
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چگونهدانستندنمیآنهاکهجاآن از . يرفتندپذراشانعفضریرگکاایهانسازمگی،خودانگيختهبرتأکيدبا

برده نيآبهاميد ً،ا مطمئن
. دندکرراط فاکردخواهدحلرامسايلدهآينکه نيابهتنبسيدامدردهند،تغييررا جامعه

وکم تراايه ه پروس ةادامتکنولوژی،يشتر ب ةتوسعهمچونداشت؛ارقرقعی او روندهايایپارهتشخيصنای بم
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غيرهواعیجتمااتتناقضفزايشاداری،ايهمسر هتوسعبا همراهِ تمرکز .
جای که د بو صرفِيدام اينوجود،اين با

بهبايدگیتهيخگن خودا
. کردمیپرراشودعملمؤثریبطرزينکهادرناتوانیومانیسازقدرت قدانفú

ِيت واقعå



توجيهرااریسازگوکنندشیپوچشمراتحميلیفعال ناتاشدمیاضافهشانتنیفناياستدهداف اً ظاهرا.



اشندبعتناابیگیتهگيخنوداخبهسبتن که داشتندايشگرنديرومنایهانسازمديگر،طرف از .

انش خوشبينی

میشانسراغبهعدیبدورهدرتهخيانگدخوهای جنبش كهلا احتماين برنه و بودانخودشموفقيتبرکی تم

اين بريا ودند کرمیدفاعشکندهمدريافتهانسازمرتقدتوسطبايديافتهانسازمقدرتکه نياازيا آنها . دن آي

رانرگاکًوماامدرودمیپيشبهاتحاديهوزبحسطوتکهروزمرههای فعاليتِ عملیِتب مک کهبودند قاد اعت


دهدمیسوقموجودِاعیمجتا روابطِويض عتِناپذير گريزِ ضرورتازشناختبهرا بيشتری .
منظمرشد نها آ

هاانسازماين که كردندمی آرزوگاهیگاه وديدند ميکارگریطبقاتیآگاهیپيشرفتراخودشان تشکيالت


.بگيردبردرراکنکارطبقه کل


گيرندمیجااعیاجتممیعموروابطوندرهاسازمانمیامتهمه،اينبا .

يچه آنهاú

استقاللå
طیشروقيد بی
يچ ه
. کنندمیکمکعهجامتثبيتبهخودنوبهبهوشوند میينتعيعهجامسطتوطريقآنيااينبهو ندارند؛


پايداری
ú . شدباداریايهمسردضارپايد بطورندتوانمیداریايهمسرنظامدرازمانی سå
ودمحدفعاليتبهً صرفا
نکه يابمنظورهازمانسااعی،جتمافوذنکسبرای ب
. ستااشخاصوهاسکتامتيازورددگمیبرايدئولوژيکی


.شند اباپورتونيستکهبايدکنندخدمتشاندخوهدافا بهانهمزموشند ابگذارثير أتاجتماعیدهایيدارو بر


هستندچيزيک
åبينیوطلبیفرصتً ظاهرا ú واقع 
استمخالفموجودتماعیجاروابطامیمتباکهخورد


شکست راديکالیِيدئولوژیابوسيلهتواندنمیطلبیرصت ف .

.
بهراقالبیانروهای ينتدريجبهکهاستممکنغير اين

ردموايندرهاتالشمام ت
. اندمناسبهای برههدرعملآمادهکهآوردگردقدرتمندیهای زمانسا درون

يافتنددستفوذینبهنزدندهمبهرايج اريادين نببط اروآرامشکههايیسازمانآنفقط
. ستاخوردهشکست .



بود كاركردشانوايدئولوژی بينِعدیباد تضمتضمنرشدشانکردند،شروعانقالبیايدئولوژیيکباها نآ اگر.


ان دشمنانشبهکهبودرجاخختيارشانا ازيبترت بدينآن،درونافتهيسازماننيهمچنولیداریيه ام سر مخالف
انآميزشموفقيتفعالخاطربهًنهايتانشدند،نابودطلبجاهشمناندسطتوکههايیزمانسا آن
. نکنندکمک


. دندشداریسرمايهروهای ينليمست

مسطه بار در 
استالراديكرد فِ يناد ينبگنای نتيکاينپس ت، التشکيلهابا :
جتماعیااهميتباکاریکه نيارای ب
میدارانهسرمايههایالکانوندربهيافتهسازمانعمليات ولی،
. شند ابيافتهانسازمبايدمیاتعمليشود،امانج
ازنکه ياایرب و
. دادانجامشتباهاارهایکشودمیقطفکرد،کاریکنون ااينکهبرایآيدمیبنظر چنين . دنرخ چ

غمکهاستمقدرالديک ار فردسياسی ذهن
. گرفتعهدهبهرااریککلبطورنبايدکرد،پرهيزاشتباهاتاقدام
)
اشگرائیانآرم از
: شدباانگيز utopianism ( 

کندمینتجربهراشکستجززیيچواستگاهآ .
الکيدار يک
ياوهگويیکهکندمیتأکيدآلودرمزفکریتطرزآنچنانباگیيختهنگخودابر هميشهخوداز دفاعِصرف به ,
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نمیتأملگاههيچاوکهباشدنیهابراشسماجترسدمینظربه ولی . شدبامسلکعارفکهاينمگرگويد،می

. ابديدرراياوهاينمنطقکهکند


وکارآمدهایسازمانبهدادنشکل برایذهنیياعیواقاندگی درم ةنشانگی تهگيخن خودا ةايدبهبردن پناه
يریگشکلآنها باوثر م ةارز بم برای .úروشیبهجودموهایازمانسباارزهمباز خودداری ستا åانهنبي واقع

توسط شانوديتموجدليلاما،يقطراينبهيابد،میرترو ض
 ( counter-organisation)اير م غهایمان ساز
رواين ازشودمیزايلانخودش .
فقطواستاعیجتماتحوالتالهمسبهمنفی رويکردیيخته úگی خودانگå 
هنیذجدائیمنمتضمعناايندرکهچراشود،تهفگرنظردربتمثاشکیژيئولويداًصرفانایم عدرستا ممکن


ستالطمس هجامعمطلوبکهاستهائیفعاليتوعنآن از .
انفصالبهوکندمیتيزرانقادانهتعداد سا ويكردر اين
تماعیجاگیتهريخهمدرازهائینشانهال بند به
. شودمیجرمنسرنوشتبیهایانسازمويهودهبهایفعاليتاز
صهخالبطوروعيتقواوهرظاميانترريحصيصتشخدراشتيجه ن
. رددگمیقهطببرترلنکهایديتمحدوو


میيستینسمتبهاعیاجتمایهازمانسوروابطنيروها، برخیكهآنجا از
. ستابیقالانروش ةخصمش عالمت

ستهب دلقارتاحالدرنوينایيروهنبهآينده،بهکهانی نآاستضح اوخود؛تحکيمسمتبهديگرخیبرو روند


براندخوردهگرهنهريدي وضعيتباتنگاتنگیطرزبهشتر يبکهآنانیوورزندتأکيدگیتهيخخودانگبر اند،

رندشافپايالتتشکرت ضرو. 
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نوعازظرنصرفمهم،هایزمانسامامتکهندکمیارآشکيافتهانزم ساِيتفعالازحیسطبررسیيک حتی


موجود وضعيتازشان،ژی ايدئولو(s t  at u s  que )

درمحدودیيشرفتپحالت،ترينبهدريانند؛کمی پشتيبانی
 .
موجودطالحصا فيت اشف در وضعيت بخشندمیقوترامعينیاريخیتدورةدرمعينجامعةيکمومیع شرايط

نوعهرهمچونايدبالحاصطاين به
. استکنندهکمکدگرگونی مفهومچارچوب درسکونمفهومبه بخشيدن
بته لا
. داردراخودشایهستفاده ا ،اشفیفلسعملکردتمامیازظرنصرفکهشودنگريستهعملیلهيوسيايهظر ن

شدهامدغاداریايهمسرشرايطباباشد،شدهگوندگرکهقیطريهربهری، اد سرمايه
-شا يپيطاشرکهاست روشن

ساپبعدماشرايطريقطينهم به
. است-

میظاهرداریايهمسريطاشردرونل،شکآنياايندرداری،ايهم سر
 . شود
شودمیجداعامازهاانساناقعیوعمل توسط


ً وما امداما شود،رهاعامازعیقاوطورباندوتنمیخاصچهاگرو ددگرمیبرومیعمتحولبهاين ولی
.


موجود م عشدردهباربکداریايهمسرامنظمورددرنجا يادر که, وضعيت 
ستااجتماعیيخراتازدورهيکنایبه

طبقهسطوتريقط بدينواندشدهجداتوليدوسايلاز یاتنيدهبهمپيچيدةبط ارودرونرگرانکاآندر که


شوندمینترلکحاکمه .

داردقراراقتصادینترلکایهگیويژهية اپبرياسیسنترلکهایگیژهوي .

که مادام
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ايهمسر رابطه-
میاياننمریگيدبطرزعهجاماينحدچه تااينكهاز مستقل ،کند می ين يتعرااجتماعیگیزندار ک
Laisses-faire.روايمب رو åايافتهنغيير ت ú ةجامعيکباانهمچن ما، شود 

اریدرمايهسياحصار نا ، )  (آزاد رقابت

موجودوندرتحولراحلم دولتی میمااست،اشدنینارانکراحلماينميانایهوتفاتکه يلحا در . اند وضعيت
موکنيمتأکيدانش بنيانیحد اوهويتبر ايد ب فقطنهاند،رکمشتآندرحلمرااينتمامی کهآنچهباخالفتبا

کنيممخالفتشانمیامتبامانزهمبلکهديگریيايکی با.



شدگانکنترلنظرطه قن از)

استانزمبهمشروطخودظرننقطهاينکه (
 وضعيتروندتغييرً صرفايا تحول
رايطشرایبرانکارگآميزيت موفق ة ارزمباندوتمیاولمورددرالی ثم
. باشد
" بد " يا " وبخ
"استمکن م موجود

يال استيباآوردهاستداينویدهردادندستازمیدوردمودر و بيشترِاسیيسهایآزادیوندگیزهتر ب ,


شدبااشيسمف )
بودهشيسمفاوجعرمحدودچندهرلتعيکاولموردهایيتموفقآياکهسئوالينااز فارغ

موجوددرتحولکههايی نزمااسدررکتا مش
). نهيااست ِورتضريکلباغکنندمیيبرغت را وضعيت
موجودازخارجفقطکهریثکحدامة انبرباکهستايجهتننبیرواين از
. استاگزيرن بااستققتح قابل وضعيت

است الزم
åينبایهانازمسدرماندنباقیياورودازقبلجود،واين با
. کردفتخالمايیهازمانسنينچ ú واقع 

استممکنيراتتغياينگونهچوروندمیيشپبهتیجهچهدرتغييراتموجودوضعيتوندرکهردک بررسی
 . دنباشگذاريرتأثارکنکجمعيت بر

ِصد ام قطبقبرکردنعملازریرگکااسیيسابحزاوریرگکاایهاديهاتحديگرکهاستانیزم ديرنونكا

روزئلمسا
ú . انددهستايبازاشانالديک ار ة اولي å
عليرغمکهشدوضعيتیبهمنجروکردگوندگرراهابشجنين ا


واقعی
úارگریکایهانسازمبزرگ، همچنانِگیتهساخهایانسازمازریيابس حضورå

ندارندوجود .
احجن حتی
میخدمت بهراليستیاسوسيهایواژهلباغاشاتادبيدرکهيتاقعواينازنظر صرف
-جنبشاليستي سوس
مطبهترداریايهمسريکبرایابزاریبمثابهبلکهاليسميسوسبهارگذبمثابهنهرا رفرم
-رد گي  می دركتروبلو

. کند


نبشجت،اسکارنيرویسربرایمبارزهاينکهعلتبهبازار،صادتاقچوبرچادرگیزندبهترشرايطبرایزهبار م
ای ربداریسرمايهنيازشد،بيشترری تلرو پِفشارچه هر
. کردبديلتانرگراک ةاندارسرمايهنبشجبهرا کارگری
سوژيکیلتکنوهایوشرتوسطار کِارآوري بِ افزايش ملیطحس درادیصقتا
-جاریتایهفعاليتبسطوازمانیو

رعتسافزايش متخددرایلهوسيبمثابهنيزری تلروپرزهامبی،کلبطوربت اقر مثل
. شدتربيشنيزالمللیبينو
هایتودهلکهبکارگریبرانرهفقط نه
. کردعملديگرمرحلهبهایمرحلهازعهجامدادنهلوسرمايهشتانبا
rank a n d f ) پايينی ی ه رد  i  l  e  )
 کارارآوری بافزايشکهچرادادند،ستدازراانشالبیانقليه واهایانآرم نيز

درتمزدهادسچند هر
. کردباز هتربایدستمزدهباأم توبيشتر سودایبرراراهوبخشيدسرعترارمايهس بسط

درراصنعتیکارگرانيرکثایهتودهزندگیسطحوفت ايزايشافمطلقطوربولیيافت،کاهشتوليدبا رابطه

 راستثماوجیخارتجارتبسطباسرمايهيریگشکلوشدودهزفاسود به
. بردباالداریيهرماسلیاصهایرشوک

ِريرگاكِيستوکراسیآراصطالحبهموقعيتبيت ثتخدمتدرهااينامیمت
. شدتسريعپيشازبيشتعمراتیمس
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بودرتقااحالدر .
ور،کبطورچندهرخودش،اينکهشدقطعهاادیکسوهابحرانتوسطًمتناوباپروسه اين
طوالنیدراين وجود با . دکرعملداری ايهرمسازمانی س
-بازپروسةدرده ننک هماهنگِ عواملازيکیابه بمث


کاملگیآميخته همدربهمنجردارانهايهمسررقابت و نکارکقهبطتوسطايهمسربسطازسويهدوحمايت مدت،


.شدايهم سرگرانترلنکوریکارگهایسازمانميانافع نم


کردندمیمبارزهنهدارا مايهسرساختاردرکارگرینبشجامادغعليهکهبودنديیاهازمانس البته،.
رارفرم آنها

میدرگيربورژوايیایهفعاليتدرکهانیزمهماندرنديدکوشمیوردهکتعبيرالب قنامتسبهمیقد بعنوان
میدارد ادامهکهانیزمتا که ندديدتیقموامريکراکارويهامسر اختالط
. کنندحفظرابیانقالهدفشوند
بوداين مانع یوازژبور باکاریهموعموضبارهدرانشباطنیديدرت
. کردبرداریبهرهياديد بآسيآن از توان
چپاحجن
. ورزندتأکيدگیتهخيخودانگبرآنهاکهشدسببخود،نوبهبهاينوکنند؛کسبمانیازساهميتکه

.گنجندمیدی نبدستهايندرانقالبیهایستاليکيدنسوهااليستي سوس


ریرگاک های هگروبرخیالی ابایدستمزدهودارندهاورکشايرسبهبتنساالتریبزندگیطحسکشورها ی بعض

ری ادسرمايهدرکنندهمتعادلگرايشاتکرد عمل
. استکارگریایه هگروديگرينايپایدستمزدهضمن تم

ار ک
[ ی بارآوربهجهتوباابتی رق[
مايلتاستثنايیهای مزيت و ژهويفعمناحذف بهدستمزدهاسطحوسودرخن ، ,



دارد .
برریرگصاحنايقطرازسازیادلعتوسهرپاينازکهدکننمیالشتراناديهامسرکهطورنهما درست

طبقاتیيازهاینبرغمرا،شانژهيويتموقعکهکنندمیالشتيافتهسازمانکارگریهایگروهند،ن ما ب کنار

شوند å مليúمنافعكهايد بًالزاماويژهمنافع اين
. رنددامصونکليت،يکابهثبماريا پرولت .
ازدفاعبارگراناک

راشانجتماعی ا
-تصادی قايازاتتامهاانسازماينطريقازاينکهرایبشانادیصاقتوسياسیایه سازمان

همبلکهکند یمينضمتراشانويژهموقعيتکهداری سرمايه ةسعوتِ مشخص ةمرحلآنازقطف نهبدارندفوظ مح
 . کنندمیاع فدنيزشانکشورامپرياليستیهایستسياازنينچ

4


موجوفظح برای 
اساسیِاعیمجتا روابط ,د وضعيتú
 åکارآيی
با
مها خودکهيتیما دارایاعیجتم ا يطبقاتساختاردرونضرحاال ح یازمانده س


. شودمیاندهیسازمبازوماندهیازسریت بيش -



از ب)

یر توتاليتtotal i t  arian 

است ) -. 
در توتاليتر-غيرایه سازمان
. شودمیاليتریتوتازمانیس-ازب اين ةيجنتهموشرطپيشبمثابههمنيز ايدئولوژی

میگیخودکامهسمتبهخودازمحافظتبرایتالش
کنند یمعملحاکمهطبقهازنيابتبهًمنحصرا کارگری


. چرخند

دموکراتيکúایکشوره در


الحاصط بههایازمانستوتاليتریرهایکشو در

å

ترتيبمينهبهضعو نيز .


متفاوتً بخشاايدئولوژیباوعريانکمترنحویبهچهاگر است، .
زمانسااينکهستنيهیراشکاراآرو،اين از
درونراينیونجامعهاهندخومیکهآنانی برای
. کردزينجايگقالبی نامشخصهباجديدیهایسازمانبارا ها
موجوددرون جامعه
åهبود بúبرهنوزکههايی نآرایب ودهند سازمانمیقدي وسته پ وضعيتدارند، نظر وضعيت


استتوتاليتر های ر ابزا مستلزمرفرمیهراکنونکه چرا
-استایندهن نااميدک .

شرايطحتتايیبورژووکراسی دم
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آزاد ونديرگبشکلتوانستندمیسنتیوعن گریارکهایزمانسااشدرونکهایاجتماعیشرايطعنی ي- رقابت

نداتنرفتحليلالحدرياورددانجودويااينازبيش
-ند باي توسعه .

والتيک تش ةمسالحولمباحثاتامیمت


هر . استدادهدستازرااشنایمعديگرنونکاکردمیضطربمراديمقریرگکا نبشجکهگی خودانگيخته

حالدر ،سازماندرشدن خبرهایرباندگکوشنچهوگیتهگيخ نادخوبه وابستگانچهيعنیها،انسازموعن دو


اندرفتنتحليل .
جایبهراهشوند،پديدارخودخودیبهآنهااينکهبه اميدجزجديدهایانسازمرایب تبليغ
يتقعواباواجه م درحاضرحالدر نيز،انازمسان مدافعگی،تهگيخ نادخوبهقدانمعت همانند
. بردنمیریگيد


. هستند å اتوپيائيúری تي توتال


تداللاس اين نيزواسترفتهتحليلکارگریقديم جنبش کهادعااينکهسدرمینظر بهبرخیبرایوجوداين با

وسيهريتوجود مبا ،استشدهمعنابیگیتهيخنگخوداوتشکيالتدرباره بحثاجتماعیشرايطيرتغيلتع به که


باشد تناقضدر بلشويکی .
 بهوداشتندوسيهردرراشانورسمراهکردندکيد ًتايالتتشکبرکهيیهاآنخره، باال
شانيهظرنيديأتنوانبعراشانيتفقمواستمکنمهاآن
. دهندمیادامهسمسوسياليامنتحت شانقدرتال اعم


زبحکهيا،نتابريارگرک حزبال مثنوانبعتی،سرفرميهایسازمانآننيچنهمترتيتنهميبهوآورند بشمار

اریدرمايهسبهدگرگونیبمثابهنهراانشنیکنوموقعيتاستمکن م
. كنندچنيناستممكننيزشدند دولتی

.آورندحساببهجامعهردنکسياليستیسوسویبهمیقدبمثابه بلکهاليترت تو


كارگر حزبحکومتحال،هر به]

يا ناتيرب[
ریکارگقديمبشجنکهدادنداننش ًصرفا شامیحاایهانسازم و
حزبای اعضجهتورد موضوع موهانتکهاستروشنً کامال
. استسيدهرخطآخربهاشازمانیسيت قفمو ة بوسيل

موجود حفظ کارگر ولیاند،حکومتیارساختواسیيس
سازماندهی-بازيردرگانهمچنآنهاه، تب ال
. است وضعيت
 . استشدهخودشان يتجودمو ازاع فداریدايهمسرازفاع د

" 
رکزمتو تراکم بهاينکهيعنیداریسرمايهازاعدف و

امر اين
. دهندشتابدانبودهندادامهراکليدی صنايعردنک ملی
"شتپدهشمستترسياسیوادیصاقترتدق

مينضتهموداده شافزايهمراحکومتوسرمايهيبیرفعواموترلنکقدرتکهاستاجتماعیيراتتغيلزمت مس
بهخدمتجزکارکردیيچهکهتوتاليترهایان سازم ی هتوسعبه رو هشبکدرراکارگرینبش جاينکه و
. کند

.کندادغامرند،ندااکمهحات طبق

آآورنددستبهسياسیفوذناندلطمسياتانيربریرگاکبشجنبرکهآنهامچونههايیانسازم اگر 
راهدررا نو
راهازکهکندمیمنعراآنهاان ش
å ک دموكراتي ايدئولوژیúکهنيستاينعلتبهندند، بنبکار قالبیانایه هدف


ی حكومترتقدازايز متم-واقعیقدرتبهعمومیآراءازغيرايی ه-

يابندستد .
ازمانسکهاستاينبلکه علت
 åک
ي دموکرات
úلفظدرفقطکهخودشانای ه

 استايهمسربررانگکنترلوکانلمامطلقهتاکمي حاشرضفيش پ کهدارانهسرمايه دموکراتيک

تارخسابهنزديکهتیاشب باوبوروکراسیيکلهسيبو اند،

فته اي ين َعَت ,


اند .

ماندمیباقیشانداریرمايهسان فيحرنزدقدرتیچهکهندندارایواهمهآنانو .
ًيماقمستشاناریکظهف محا

استداریايهمسرتوسعه توتاليتر
-بل قام ةمرحل به معطوفکهگيردمی مهسرچششانازمانیسمنافع از.
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رگرايیاقتدابهجامعهليبرالیکلشغيير تِتکرارهاازمانسايناليتریتوت تحول( Authoritari  an ) 
مقياسی در
يننهمچونیاازم
س-ندروکش کشااز حاکیضمنیطوربهواستمتناقضوام آرای هپروس اين
. ستاچککو
تمرکزروسهپالمللیبينبسطکهيافتظهورزمانیدرمساله اين رقيباسیيسایهبشجنيهلع ستيز  . است

چندينارانحصدرنیهاجاداقتصکهوقتیعنی ي ؛ چرخيدوناليستیاسي نفع انم سمتبهانحصارگرانهالتحاز سرمايه
استموجوديافتهعهوستکشورهایدرکهازار بوتوليدبررویمستقيمترلنکوستارتقدهایبلوکيا کشور


شودمیتحقققابلجهانیوسيعسطح در.
ترشگسازکهيستنقادرديگرکارگریجنبششرايط،اينحت ت

ملیبشجنکهبايدبشجن اين
. کندپشتيبانیدشخوگروهي ويژةمنافعرایبمبارزهطريقاز ًفاصر سرمايه

)

کشوری (

ازبدرکهايدبواشد ب-

بجويدکتشرقدرتروابط تتغييرابقطبرجهانیاداقتصدهین سازما .
اين با
 ملیِ رفِصحامیازرخش چ
,دشخومنافعتنداشوسنتبوسيلةتهشکسبالودستکارگریبشجن وجود

سملي انويسان
 (ايی گر(

يابدمیمشکلراياليسمامپر ی همحرکموتور به .
 اتشوندمی پديدارجديدسياسیهای جنبش
بش جنيك باراکارگریبشجنشود،میدادهاننشمقاومتکهجايیوبگيرندبهرهناپذيریافانعط اين از

ازندسجايگزين- تي سوسياليس نال سيو نا .



نال سيو ناجنبش ًان مطمئ-

ملیطرخابدينقط ف ت سوسياليس)

الن سيو نا(

åناليسم نترناسيو ا ú . شودامپرياليستیکهاست


بودایسانه فااست،جهانیآزاد زارباای نبمعکهايی بورژو .

فقطú

آزادå
هایکشورعليهبت اقرازآزادزيرا بود
اماردکمیمحدودسويکازرارقابتاليکهحدرايهمسر بسط
. بودلمللیابينهایتراستوداریرمايهساصلی

 اگر
. شدندنابوداریصانحديدجهایوهگرفعنبهقديمانحصاریهایموقعيتاد؛دمیاشاعهآنراگريدسوي از

یارانحصهای قدرت
[ولیشد،نع امراداریيه امسربسطجهانیآزادازاربدرارگرايانهصانحلت دخا [
همِ بطور

شانيانمدرصیخصو منافعيزاندنبرانگبا و
-راتوسعهبهروًجديداای کشورهان زم-
 کهندکرد مجبور


جهانیصاد تقادرونگاهیجايخودرایبکهمنظوربدينندسازبرقرار ار خودشاننحصاریابت اقرایهيتود محد


.کنند تضمين


بازاربهودوربرای مبارزهú

آزادå
بازار،اينازواردينتازهمامتداشتننگهدوررایبتالشنيهمچنبهو جهانی
يت ماتمان يمتفاوترهگذر ينا از
. کردتسريعکلیطوربهاقتصادناموزنشدرمتقيبهراايهمسرعمومیتوسعه

تحتِجهانیتجارتويدتولایهزماناسشدنترردهتگسباو شدشتهاواگذخودحالبهتماعیجاتوليدای نيروه

شدبيشترهمدارانهسرمايهترقی
-دولتینيز و-خصوصی بخش ه اراد .

باز-

انیجهاداقتص سازماندهی-
از درمانده

وهابحرانطريقازصادی تقاتقدر تقسيم-بازبابق مطا
-رقابتیشرايطبعلت دیوليتاینيروهرشدکردن متوقف
 . يافتمهاداهانگ ج

شودمیتعيينجهانیاقتصاددارانهايهمسرطبيعتبوسيله اقتصادی

وسياسیمسائلتمامچندهرد، شگرائیملیبرمجددیتأکيدبهمنجرخود،بهنوبه اين

 .
دررقابتبرایاست ریابزاً صرفااليسمن ناسيو

.استداریايهم سر ة جامع å انترناسيوناليسم
úينايقتحقدرگ؛زرب مقياس
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آزاد- تجارتúایانهافساصلرشذيپنای بمبرپرولتریسم يلناناسيو نتر اå
 ةتوسعکهتصوراينباشد؛ بناژوازي بور
هایمرزداریايهمسرمؤسسات کهطور نهمارست د
. استملی ةتوسعان همِ کمیِ رفِصِترشگسبمثابهالمللی بين

عوضراهايشفعاليتياکلشينکهابدونيافتالمللیبينایيهپانيزکارگریبشجنشکستند،درهمرا ملی
ری تلپروالب قنااشدبانتظار قابل کمیاتغييرتازصلهاحوشوججنبباتوانستمیکهفیکيِتغييرها تن
. کند

: بود
امعهجشدنقطبیهب قادتاعبدليلاين و
. بود


راد فا ازيدلع خبهياوبرسدوچیپبهياتوانستمیوسهرپاين ،ً منطقا

باهميشهحاکمانازتریکوچکگروههموارهکهمعنیدين ب

. روبرويندمتحکوتحتایهتودهاد ازدي

كنندهيد خلع.



رایبمادیایيهپايجاداوارياپرولت اتیطبقاهی آگ ی ه پيوسترشدکار،روی ينقيمتسربررزها مب ةيجنتکه اگر


شرفت يپضروریگاميکبعنواننيزداریسرمايه تمرکز ةوسرپامتمازايدبپسشود،تهفگرنظردراليسميوس س


کردالاستقبجديدجامعهجهتدر .
ی، ياگرستترای،گرايکارتلبزرگ،مقياسدرادیصاقتمؤسسات آنگاه،

åگیهایانهشنبايداليسميرپماحتی و ناسيونالسيمت،دولخالتدی،مالترلنک úپخته 

عنوانبهرامتحکوترلنکدرنیقانويروزیپ کهكرديقشو تراهارفرميستاين اگر
متسبهداریيهرماس جامعه


. باشداعیاجتمانقالب

رايطشحتت حتیكه تساخممكنرااميد اينيونبانقالایربن،يهمکنند؛تصوراجتماعیتحولایبرافیک شرط

شودتهخاسندتوامیسوسياليسممتیحکوهایقدرتتصرفيقطراز پخته
ú کمتر  åای
 آخرين"حکومتیاتاقدامبااينکهبهبتنسشاناساسیتوافقوبوداکتيکیتموضوعاتسربرهايکشو لب و


هايستلسوسياِيان مِ ستيز .


 " مرحله
تامانندمیمنتظرهااليستي سوس


دادنمیقرارتأثيرحتتراابديولتحسوسياليسمبهتواندمیداری سرمايه .

کهرسدمینظربه اگر

ú

فتشريپå
هابلشويک ،هد بدآنها به راحکومتیدرتق وکندطیراخود مسير

.ايندنميعسرتآنراوکننددرسترافتشر يپيناکهدندوب آماده


ورتضراز دهگسترحمايتوجهانیاولجنگدرروسيه شکستú
ن مدر
ردداصونمرا

 åسازی
å 

اشاستقاللاينکهبرای روسيه

ایمترقی عناصر
ú که شدانقالبیويسمرتزاسرنگونی بهجر من ,

رساندرتقدبهرا .
جناحزودی ب


اهبلشويککردن،يزهل سوسيا ة پروس تسريع برای . کردمتمرکزدستانشدرراقدرتسوسياليستیجنبشِروتر تند

خطدرآنها کهآنجا تا آنها،ديدگاه از
. کنندعملانشاسیيسامهنبربابقامط ًقامطلکهکردندجبورمرادم مر


ودادهافزايشرايداتتولهاآنکهبشرطیوبودنددولتیداریسرمايهسمتبهداریايهمسرعمومی توسعه

ياندتشادنهدارايهرما س ةخصمشهنوزشان تا تصميم آيا کهبودنمطرحالهمساين ؛دمانمیقی ابکیشوي لبت حکوم


هن .

کیشوي لبکومت ح-

داررمايهسهایتقدرويهرماسولصابهامتيازطایواعها،زشاستناقضات،امتموجود با-



کندادرصاالب ازراسوسياليسميت وضعامسرانجتوانست میکهشدمیديدهتضمينیبه اثمب.
کهبوداين نکته
وسختسفتارشادطريقازرااشبیانقالخصلت و
;هابلشويکانتدسدريعنیند،دارنگه بیانقالرا حکومت

کجهمهبااشندبدرقایگر یزمجيجروتبااينکه و
. کنندفظحتغييربلقاغيرًاساساژیايدئولويکباايشضاع

باشدرقبايشتمامیاز رتمندترقدکهایانیمسازتگاهدسگهداریندرکیشوي لبتالشکهکنندله بامقايیه روی

گر هدايت-نه ااتورديکتحزبيکسویازکهحکومتیریتاتوکيدب،ترتي بدين
. اندازند ميطرهامخبه را
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(dictatoriallyœdirected ) بااجتنقدماوليننوانبعشد،می پشتيبانیويژهحقوق باارشیهيرسيستميک با

.شد هفتگرنظردرسوسياليسمتحققدرپذير ان


مدرنِسمياليامپرِمانیسازایهضرورتوادیصاقتاموردرولتدهایدخالتانه،ايگرصارانحنظمرشدراسوی ف,


ردکمیعملکشورهاامتمدرتوتاليتریترلنکسویبهشیايگر .
رايطشبهيشبوکمکهکشورهايیدر بويژه


مبتاليند åاعقط بالان
ú بحران .

ویمساطوربکشورهاتمامت،اسالمللیينبدشاصقتاثل م یدارسرمايهبحرانکه اگر
 )

کلشيکبهنهوشدتيکبانه (

بينندمینلطمهرانحباز .
ای کشورهيه امسروانیانسمادی،ذخايربهجهتو با
úثروتمندتر å و úفقيرتر å

دارندوجود .
 ظهوربهوهاقدرتموقعيتدرتبديلويرغيتبههانگجوهارانحب
 نيابهانگجوهابحرانکهاستکن مم
. شودمینجرمياستسوادقتصاتوسعهصهدرعرجديدشاتاي گر


در . شند ابمیکردنشمتحققایربهايیسيلهوياوته فايتحققابجايیجاينًقبالياکهباشندهاقدرت یاي جابج

ابديمیشدهدادهزمانسااوتی فتم طرزبهوافتهيتغييرقطعیطوربهراخودشدارانهسرمايهيای ندحالتدو هر .



همبهشبيه ًماالزانهچهگرايابند،میيتومعمرقابتیايهمكشكشطريق ازسازمانیيد جدها ابداع .
عضیبدر

صادی تقالتصخکهاستمکن مآورد،خودباراتماعیجاترلنکجديدکالشا کهيهسرماباالیکزتمر کشورها

فتةايرکزتم ِرلکنتکهاستمکنمًمالع
.گيرد بخودبه سياسی هجلوديگر بعضی درآنکه حال ؛شودالب غ

ترلنكنوينكالشا اينآنگاه است،ن چنيگرالی و
. هادومیتااشدباولدستهکشورهایدرتريتهشرف يپ


يک . دهندافزايشراشاناسیيسکنترلظرفيتکهکندمیمجبوررافته ايرکزتمکمترهایرشوکقط ف اجتماعي

يشهاعفضجبرانضرورتازوستاخلی ادهایریتافگرباهمراهکهایتماعیجاارزاتمبازستیيفاش رژيم


ستندنييکشرآندرداریايهمسرترقویایهلتم که--

شودمیحاصلازمانیسقيطر به .
اسیيسهای رژيم

دانه آزا
ú رکز متمگيريتصميمسيستميكان قد فایبرهستندينیگزيجااليترت توå

افتهي توسعه.



جهانکنونیگرايشاعثبنينچهمت،اسانیجهصادتاقرون د اتغييرتنتيجةتوتاليتاريسم اگر-
 استای گسترده

کندمیتکميلازمانیس
-سياسیوسايلبارااقتصادیویرين که .
حسبربقطفاريسمتتوتاليشدرديگر، بعبارت
بلنستنيملیقلمستهایفرآوردهازيسمنوسمفاشي بلشويسم،
. شودرکدتواندمینیهاجداریايهمسريت موقع کهد


مللدريتاريسملتوتاسمتبهايشگرکهطورانهماند،جهانیبت رقا ةيافتتغييراشکالبه ملیايه واكنش
úدموکراسی å

استامپرياليستیالاعمعليهوایبررهااشفبهواکنشیًبخشا .
يهرماستر گبزرایکشورهفقط البته


د، ناشدهخارجقهسابمورد ازنقد بهکهبسياریترکوچکمللهستند؛جهانترلنکرایبقلیتمسبایقر داری

یرتوتاليتاراختستدا بادرمه،هينا با
. کنندمینطبقملطمسایهقدرتاعیجتماارساختبارااندشخوًصرفا
بلکهنکرد، رشد
-بوداالبادیصاقتقدرتتمرکزکهجائی عنی ي-رفتمیارظنتاًموالمعکهايیجنآنمدر جامعه
ی،ولتدداریايهمسر درغربدرديدهآموزشایه بلشويک
. کردرشدداریسرمايهتريفضعهایرشودرک ,



ندديدرااليسميسوسبهودوروازهدرری، اديه امسرتوسعهحلهمرآخرين .
ياسیسيوهشبهزهوادراينبهدنيرس
ان،آلماشيستیفایهيم رژ
.بودبودن ی توتاليترمعنیبهديکتاتوری اينردنککارآمدوبود؛توری اتکديتلزم مس

درسنتیداریسرمايه قدرتسبحبرکه آنچهدهیازمانسطريقازتابودندهايیالشتگريانبژاپنو ايتاليا ,
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مانعاداقتصمیعموعهوستکهراچبيابند؛ زرگبمقياسدررقابتبهبریميانراهکهد، نسازبرابود غايبجا نآ

.کنندفظحراآنيادهندافزايشجهانازکشیبهرهازراانشسهمکهبود آنها


استبودهتوتاليتاريسمسمتبهحرکتداریسرمايهتوسعهتمامیزاويه،اينازحرکتبا .
شروعباروند اين

بيستم
(کنونی قرن (

هاانقالبوهانگجها،بحرانازستاعبارتاش تنافيققتح زمينة . شدهرظا .
 توتاليتاريسم
اين از
. ستاگرفتهبردررادنيايتمعجامتمبلکهنکردهودمحدمعينیایرهکشووخصیمشطبقاتبهرادشخو

ری تي توتالشيوه باد،بواهدخوجهانیداریايهم سرسعهوتًِداریم ايهسرکهگفتبتوانايدش زاويه، ú يافته کامالå 
ی،هانجمتحکوبلشويکیوليستیاسوسيدفهباباشد،پذيرتحققاينکه اگر 
شدهکنترلمرکزی تمطرز به.



شتدااهدخواهنگیهماجتماعی،زندگیتماميتبرایريزیامهنبر .

بانچني همú

اليسمنرناسو ت انå
رمايهس محدود

همچونمحدودیهایندیببلوککهداشتاهد خوهماهنگیهابلشويکوهايستلسوسياها،شيست اف دارها،


-ينرتدکالمنافع،رکتمشایکشورهالملل،ينبزيادیتعدادالتين،کایيآمربلوکسالوها، ا-انپ اروپا،-ان پ


کنندبينیپيشجهانیحکومتبسوی ی ضرور يیهاام گبمثابهراغيره،ومللزمانساآتالنتيک،انپيم مونرو، .



کهسدرمینظربهزدهمنورنقداریسرمايه ،امروزباسه يامق درú

تهنيافتوسعهداری سرمايهå
 کهاست بوده ای

باقطف بلکهلیکورطبهاستثمار نديطلب چالشبهبا نهداری، سرمايه
. نگشتهرهااشفئودالیگذشتهازًکامال هنوز

ستهوپون در
úازراخودش عیواقطور بست تواناراستثمازخصیمششکلِاریصانح حالتيدنبطلچالش بهå
 جامعه


اشبی قالناردکلعم
. بشکفاندقديم]

گذشتهدر [
هایزمرکهمنظوربدينقطفبودفتهگرهدفرامتیحکو کنترل
ترشگسباکاملطورب رها ادايهمسر
. کندتضمينراايهمسرآزادیوبشکندهمدررافئوداليسمگيروپاستد
. بودنداضیرومشغولانشايهمسرباشتانباوانشصنايعو ولتارياپرادايجبا،شاننیهاج ارت تج 
آزادی " 
میحمايتشانتماعیجاکشبهرهيتوقعمازدولتکهنجايیآتاو بودشانغولیمشدلترين مهم
"ادیص اقت


. نبودانشلیغومشدللتدواستقالل ويبترک کرد،


درونداریسرمايه رشدازاني يبً صرفاولیچند،هر نبود؛داریيه امسرخصلترين تمهمدولتنسبی استقالل
 . داشتاشارهدولت شدنداریيه امسربرًتلويحاداریسرمايه بيشتر ةسع توبودداریسرمايهناکاملشرايط

باطه بار دردارانسرمايهکهآنچهورد؛آدستبهقدرتدرداددست از

نچه آ .



åاشستقاللبابطه ار دردولت که ú ا 
 اين . شد یيکيه سرماولتدوافعنماشقعمو به
. گرفتندپسبازاجتماعیرل تنکافزايشدردادندستدازدولت


لت دو
. بودشدهتهيرفذپعمومیبطورگريدحاالاش رقابتياركرد كوداریايهمسر توليد ةشيوکهدادمیان نش

درآمدهکنترلحتتخالفينممههکهکرد روشنگريدبارلیمطحسدرتهافيان سازمنه ادارم ايهسرو گسترده

هنداراسرمايهریرگکاجنبشجملهازعهجاممی تما بلکهداریسرمايهادیصاقتمؤسساتقطف نه ديگرکه بودند،
بهاشتوجهايشافزدرکهبودرسيدهسرانجامبهيتواقعيکارگریکبشجنشدنداری سرمايهشده 
. بودند


بودآشکاريی رهاابزاربعنوان دولت .  ú

بی قالناå

ازيز گريعنی بودنú

ِایاتحاديه آگاهیå

نا دور ةاننظرنگ ت
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دکنتبرایپيکار ، 1
ریتچس نمداری سرمايه ایه حوزه بهبراشرت قدبسط توسطولتداهميتفزايشاوولترل
فته ايسازمانبشجن ابهااينویدهرادغامهمزمانايهمسروولتدام ادغ
. اعیماجتيتفعالسيعتروچههر
 .بودریرگکا


ناحجتدبيرطريقازولتدوکارسرمايه،ادغامآندرکهيموبروارسيستمیيناولباوسیربلشويسمدر ما
بهراامعهج که نبودقادراينازيشبدشخوبورژوازیلنين،دة يعق به
. شديلکمتقديمریرگکابشجنکاليراد

بودگذشتهاشنتیسنایم عدريیژوابورقالب نابرایان زم
. سازدحول تمکلی .

،یاراستعميتموقعازيزگر برای
آزادشرايط تحتکه آنچه تاردکوادارراافتادهقبعایرهکشوداری سرمايهِستیيريال امپ ة مرحل 
ان پاي رقابت


اندهمعقبهای ور کش . کننداساقتبانشتوسعهشروعنقطهنوانبعراآمد میابحسبهبتی اقرسهروپ احتمالی

ویگلابااسیيسارپيکطريقازمگرکنندآزاداریدايهم سر ی هتوسعِسنتیایهشيوهباراخودشانتوانستند نمی


يکیوبلش .
رابطهدرسيستماينمحدودچالش بافقطکهبلداری،سرمايهارستثماسيستم چالش بانهيکشو لب حزب

رل تنکولتدبرکنترليقطر از كه بودداریبانکودیاصقتا اتمؤسسانياکارفرمازصیخصوبایهوه گر با

بهتاداددرتنرمايه س انباشت وازیس پولتاريخیطرحبهکهبودناجیي احت
.گرفتدستبهراتوليد وسايل
باوهيش اينمتکیتوليدابزارترلنکبربلکه
آزاد رقابتشرايط
بهنه استثمار
. سيدراجتماعیترلنکيتموقع
حد اووکزمرمتنترلکسيستم يک

 . بود
مط سودآورتر حتیکهايدبمیً قاعدتا درکهچهآنبهنسبتاشدبترمئنو ,


دخبازارقيمتمسغيرترلنکتحت گذشته با 
داشتجودودولتی پراكندةهایالتو .



وپایارباکهبوديکی نزداورتمجبعلتآمد،ونبيرکارگریکاليرادجنبشازيتریالتوتِ ابتکاريهروسدر اگر

بودراهدرمشابهیسهپروکهجايی
. داشتوجودغربی .
پروسهاينباالبیق غيرانهایمتدورفرمباهاآنچه اگر
اينبهگرفتخودباوتیمتفلتخصوسهرپاينوگرفتدستبهراعملارابتکدولتپنژا در
. بودنددرگير
جنبششدنریداايهمسرغربیایاروپ در
. شدندولتدایهست سياان مجريقديمیحاکمبقاتطکه صورت

گونههرازبشجناينکهجنگ،خاللدربويژهبود،رسيدهایطه قننانچبهدولتبرذشنفوويمقد کارگری

طور برادشخوابتدااينکه بدونتوانستنمیبشجن اين
. بودشدهتهیاجتماعیتغييربارابطهدرکاری تباقوه
شدهشی انجنگاثردررکودتشديدوودشخموجوديتازًشاخب که
(اعیجتم اِسکون برکند دگرگونكالي راد

کندغلبه
) بود .

شدمواجهستشکبانيزشدنبلشويزهای ربتالشهرچند، .
 درغرببورژوازیها،وسر برخالف


قی متر
úيکدموکراتای نهاده چارچوبå
 ةشد ادغامِ اجتماعی ةايپ رویوبودبرخورداربيشتریپذيریافانعط از

کردبلندسراشيسمفخرهباالکهبودآلماندر
. کردمیعملبيشتریوتروسيع .
اظ بلح کشورترينقدرتمند در

شدهزدهارکنبهايمنغتقسيمدر و ندخوردشکستولاجهانیجنگدر که یمللمیتمامياندرداری سرمايه


. ند بود


نچسترم ,

م- . انستلانگدرعتينصانقالبيةاولومهممركزازيكي
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بوددادهنشانحزبیفعاليتطريقازراقدرتبهرسيدنِراهويسمبلش ولی .

زبحبوسيلهری تيتوتالنترل ک)
 ن مکا ا


. بود
شدهدادهنشانسيهرودر
) حزبیِداریسرمايه

می عملدولتیداری ايهسرمباهماهنگبيشوکمهایامهنبرباويستیيالرپم

باکهی،ارگرکًشابخ ،ئي بورژواًخشابجديد،سياسیحزاب ا
 ا-اليستیناسيونهایژی ايدئولو

آمدندجودوبقديمهایازمانس بادررويیرو برای
åالبی انقúهایرو يننوان بع کردند .

تودهایهپايه بااحزاب، اين ,



حمايتباوسنتیارهایکطرزوينوانقرایبکمتریاماحتربال،الينحایهبحرانازریيگبهرهباخودشان، ای


پسسوتاليا يادرابتداتوانستندبودند،بحرانیايطشرایربستیييالرامپحلی راهِ فتن ياِمحرککهعناصریامتم از

دهندستشکراقديمهایمانسازانآلمدر .
بزرگخاللدرری، اديهرماسکشورقويترينکا،يآمردر حتی  رکود


هایياست ساز یاتودهحمايتايجاديقطر ازولتدشدهکسبًدايجداقتداريشازفاکهشدهايی تالش

.شودمينضتمتیوحکتیطبقااریکهم

تشکسهایرشوکاستقاللچهگر ا . دادنتغييرراتوتاليتری روندانیجهدومجنگدرتیسيفاشهایرشوک فروپاشی
کهانشيسمراليتاتتوازهايیجنبهآن فقط
. اندمباقیانشیرتوتاليتساختارامابود،راهشايانپدرخورده

روزمند يپِایهقدرتهایياز نِتبعيتبهنکه ياياوگرديدابودنبودشانقلمستافروزیجنگ توجهمً مستقيما

چندکههردارد،وجودنگجدورهدرحتیوبلقورهدبهبتنسجهاندربيشتریتوتاليتاريسمه امروز
. درآمد
 یå مند پيروزúهایرشوکته،شگذاين از
.استشدهيدهبطلکمکبهجديدیایهشيوهوردهکتغييرنترلک مراکز


ازبعدخوردهکست شهایرشوککهيابندمیقعيتیموهماندرراخودشانامروزهه،سنرافوانگلستانند نا هم
وگلستاناندرنگجدوان يممرکزیاروپایتحولتمامکهرسدمیبنظريننچ
. افتنديراخودولاانیجه جنگ

.شداهدخوکرارت فرانسه


تمامبوسيلةکهبلست ينيدجدایهسازماناسیيسایهطلبیجاهبهودمحداينازيشب،وجوداين با ، سميتار يلوتا ت
 شود رقابتيکیوبلشواشيستیفاتگرايشيهعلندروازاينکهرای ب
. شودمیدادهرشپروالفعسی ايساینيروه
قابتردرونیمبارزاتتمامکهجا نآ زا
. کننداسقتباراتوتاليتریهایشيوهشاندخوايدبغالبهایمان ساز

از و
. دهدمیوقسيسم ارتلي اتوتبسویراجامعهشتر يبچههرجنگیهایرکتداکندمیمنعکسرا امپرياليستی

ووصیصخمنافعازاعدفند،کمیترلنکراتصادی قاواعیجتماهایاليتفعشتر يبوتربيشولت دکهجا نآ

دودرکهاعیاجتماینيروهه،صخال بطور
. کندمیلزامیاراخودشانِگرايی کزتمرِيالتاتمِيتتقو انحصاری
موجودوندريیهاحلراهکهورزندمیالشتوشدندرهانیهاج جنگ 
يهرماس کهاندآماده ًماتما بيابند، وضعيت

.دهندسعهوتآنراوکنندايتحمرايتریالتوت داری

آبودشدهختهاشنگذشتهدرکهآنگونه هبریرگکاجنبشيایحاط،شراييناحت ت 
ختهابصورتهنوزکهنهنگوو

فق،موایهبشجن تمام
.ستادادهدستازرااش موضوعيتکهاستواضحدارد،جودوکشورهاضیبعدر شده
اللتدگرانترلنکدستاندرقدرت درجه
. کنند پيرویايیراقتدارگ اصول ازکنندمیالشتنامی،هرتحت حال


برمبتنیدولتشکلدراعیاجتمکنترلاينکهچهدارد،توتاليتراریديهرما س بسط و آزاد رقابتورهديان اپ رب

ه، تبال
 ( party-capitalism). بیحزداریسرمايهيااشيسمفشکلدرياگرددال اعم تی دول انحصاری هاياد اتح
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عنیمبه نيز آزاد رقابتسيستمهرگزانکهچن ،د برساليتریتتوِ مطلقِِشکل بههرگزداریسرمايهکه است بعيد

اينکهنچهآامتم
. نبودطالحصااينکاملú

ها برچسبå
ایهيتفعالبرلطمسایهوهيشکنندمی مشخص ,


استالبغيةروطبقبرانیم سازيزهایامتوعیاماجتگون انگو .
 وضعيتفظحایبرکهستاروشنحالهر به

ن،مدرتکنولوژیشده،تراکممبشدتداریيهرماسی،دولتيدجدهایرت قدبه توجهبا يعنی
(داریيهرما س موجود
رل تنکوالفمخنبدواجتماعیسازمان يکجود و
)غيرهوامپرياليستیایهجنگراندوجهانی،صاد تقاترلنک

 . ستاشدهضروریهاسان نااعیاجتمثرمؤهایفعاليتمعجاو متمرکز

5 

نبشجاينکهگونه آناست،ردهکنیمعبیراگیتهيخگنخوداوانسازممساله قديمارگریکبشجنايانپ اگر
اربرخوردتاهمي ازریوسيعتوممفهدرهنوزامااستمکنملها مس
,کردردخوبرآنبامباحثاتشدروديدرا نآ

قوع ومچون ه ايدبنيزهانگجوها بحران
. شتهگذدرکنراکقهبطایهانسازممشکالتازجداًکامال باشد،
انقالببامقايسهدرهاجنگوهابحرانمورد در
. دنبگيرقرارتوجهموردتهگيخنخوداایدهرويدانوان بعب، انقال

 . استشدهانباشتيشتریبایهتجربهوستاموجودتریشيباتطالعا


هتجدرعیاماجت کاردی نب سهموتوليدباارتباطدرعهجامای بنياده مقتضياتترتيبونظمداریايهمسر در
میتلمخراسمکانيماينصاریحناای عملکرده
.استشدهواگذارارازبمکانيسم هبًدتاعماعیجتماای ازه ين رفع

عامنهو
(اصخطوربتواندمیقطفماعی اجت-تصادی قاکلشاينعملکردهادخالتاينبدونتیحاماند، ک (



اجتماعیúای نيازهå

کندوردهبرآراداری سرمايه .
سمنيامکتوسطضاقاتوعرضهينبکهمستقيمیغيربطة ار نوع

å نظمúاهانهآگهایبه جنمیتعيينآنتوسطواستمرتبطسرمايهشتنبااوسودآوریبه
,شدهقراربرازار ب  . شود

نامهرب حتی . دهدمیافزايشراسيستمکلبودنقولنامعاست،شاندخوژهيوافع نمجهوتمقطفکهانحصارات
اشدبمیخودشممتازولطمسایهگروهنيت ماوژهويهایيازنمتخددرمههازقبلدولتیداریيهرماس ريزی


امعهجعیواقایازه يننهو .

فعمناتوسطنهوسوداماتالزبوسيلهوويژهبطور رها ادسرمايهات عمليكهآنجا از

ةنتيجباشد؛تفاوتمشانانتظاراتازاستمکنم دارهاسرمايهتصميماتلیعميجتان ،شود مي ن ييتع عمومی
مکندتلمخراجامعهثباتاستممکنيابد،میينتعانفرادیبطورکهگوناگون،تصميمات اجتماعی 
قاصدو

ذاردگناکامراتصميماتپشت .

آنهامههنهواست،لومم عپيشازانفرادیردكل عماجتماعیيجتا نعضیبقط ف .



هد،درائهادشلکر عمصلي ايجنتابارهدر معقولیطمينان ابتواندکهاعیجتماانسازمآنحضوراز یخصوصافع نم
تعويقبهها،هماهنگی انيد،اتزبهروهایککااصطعیاجتماگسترشبرداردداللت اين
. کندمیممانعت

هاهید سازمان
-باز انداختن)

شودمییمنتهيم قدوجديدمنافعميانشنخکشاکشبه که (
وهابحرانبه و
ازعهجامباکهاستترتيبیونظمقدانفاشلتعکهند؛تافمیفاق تابخودیخودبطوررسدمیبنظر که
( رکودها

).کندبرخوردطبقاتیغيرواعیاجتمنظر نقطه
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موجودوبرچچا در 
يردگبانازمساعیجتماکلنافعمجهتدراجتماعیهایفعاليتکهرددان امکان وضعيت .

رواندطبقاتاجمومواضعبيانفقطجديدایهمانساز 
ارندگذمیباقیبالتغييرراطبقاتدينابنيبط او .

های اقليت


ایهمنزلتباايیه دسته به پرولتاريابقهطگذارند،میواجديدحاکمایهيت قلابهراشانایجقديم حاکم

میباالبيشترفوذینبا ریيگدهایاليهومحوسطوتمقةطباز یهاياليه ،شود میقطعهقطعهفاوتمت اجتماعی


آيند.

اجتماعیسودمندومشخصفعاليتتمامکهجا نآ از-

اشدباجتماعیًاصالکه اگر-
تماعیجا عملدرقط ف

يعنیرتیاعب به
(اشزیريطرحدرنهو استú

ادفي تص(å
خودشمدامرشدباکهنداردجودوجامعهدريی نيرو ،

úآنارشی å

دهدعهوسترااعیجتماهایصترفوزها اينبارهدرریتکاملاهیآگوکندمحدودرااجتماعی .


خودبهبتواندکهایسعهوت-
گونیناگووتعدديناعينو به پس . انجامدبيتماعیجاًقعا اوجامعةيکوگیاراده

 تمامفقطنهکهاستم عنادينب اين
. کندمیتممانعجامعهابیيزماناسازکهاستداریسرمايهدرهامان ساز
منگ اهماهنایهيت فعال 
که لب ،شودجر منبينیپيشقابلغيرينچنهموبينیپيشقابلایه بحرانبه بايدضاد تو

يختهگنا خود انفجاراتدروبيشکم نيز
-نيافتهانسازمچهوافتهيزماناس چه-دم مر ةهمایهيتفعالنينچ هم

هستند "ئول مس
"جنگورانحبکلشبه.



و . ردکرديابیراشدمنجرهانگجوهاانبحربهکهایپروسهمهمزئياتجتمامکهستنيهیرااين،وجودبا

رشدبهروایهسهروپوندراشتدارکاتومشخصایهعملکردکدامکهدادتوضيحواقعياتاس سابر بنابراين


بخشيدندعينتراجعه اف .

ستا اينتر آسان,

ستاکافیدارانهيهرماسمقاصدرایب و,
طهنقاریاختيبصورت که
بهً مثالریمتکظرافتباياو
. شودمیجرمننگجبهبحرانورانحببهنگجکه نياهمچون، شود انتخابزی آغا
ودخایهانطغيثلمهمها جنگ
. شوداشارهریيذپانانفبرایلتروزوياقتاشياهيتلر ويژةرديفهايلتصخ


ِابحسبهنگجپيدايیِتقصير آنگاه
. يابندمیبروزافتهيانسازمقدامیاانند مهمو انگيخته)
ومتحکها، ملت

شودمیگذاشتهصیمشخی
) هاتراستوهاکارتلانحصارات،فشار،هایگروهها، .
رانحبگناهمامتانداختنما ا
م عمشخصهای تسياسوبخصوصایهانزمساگردنبههانگجو ها 
مي اي واقعی هسال مبرپوشي چشماینبه
ِصرعنابه اشاره
. استکارآمدرزیطبآنبهختناپرددرنیناتوا هنشانخوداينوستاانميدراينجادر کهاشد ب

زده آشوب
úاعیجتمايطمحيتتماموندرانشهایمحدوديتبريد أکتونبدبودنددرگيرکهازمانی سå
,
 توهم


و åریگيدایه سازمان
úً تماالاح اينکهú

ديگری هایاستيسå
موجودوندرتیحتوانستند می بروز مانع وضعيت
موجودهمه،اين با
. دهدمیاشاعهرابشونداجتماعیيعجافنينچ دناقط ف وضعيت وهاانحرببرایستاریيگ م

. هانگ ج


وعین ،ًان مطمئú

اينمبناي بر معينیرشدبهروروندوداریرمايه س در åيب ترت"
 رشد . بودمشاهدهقابل "يبرت ت
بهمنجرد، تولي متعددایهزهحوياحوزهيکازآغازباارآوری،ب افزايش
. بودکردهفراهمرا نآکارارآوریب

 اين . شداعیجتما
-ادیص اقتروابطتمامدراشتبعیهایرميمتوجامعهيدیلتوطحسعمومیيلدبوت تعديل

تارخساميانآميز،تناقضبيشوکمبط، اروتغيير بهبودشدهمنعکسسی ايسروابط وتبديلتغييردرکه تغييرات


. شدجرمنجامعهمولداینيروهوتی اطبق
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شکاریآبطورتند؟هسچهدهمولاینيروه :

اریکآشکمتربطورومان؛سازی،تکنولوژکار، :
وطبقاتیایهاد تض
کهنهگاجداچيزینهوانسان،هایفعاليتازندرتعبامولدهای نيروهر،گيدعبارت به
. هاژیلوايدئوروينا از

شودالدنبتوسعهِقبلیمسيرًالزاماکهست يننيازیپس،
. کندمینتعييراانانسيتفعال .
ایاجتماعیایهيتضع و


بوددهشاخته سًبالقکهچه نآهرًکالکهشوندآفريدهستاممکنایعمومیوابطرِ شرايط ، شوندنافاست ممکن

کهاگر ولی
. کنندنابودراú

عیجتماا هدفå
بودمكن مًقعا اويخراتد،بوسابقشدربهرو گرايش ةادامو بسط

اعیجتماقیتر
úِانت داسå

باشدتوليدیهایظرفيتشدنبازميان از.



بودمتکیرضفيشپچندينبريافتهستیداریيهرماسنکه يا :
ارکايشافزاعی، جتمامولدهاینيروهعينمشد ر

يدیلتو
[يتظرفافزايشو اضافی [

کندپشتيبانیرامولدغيربقهطشدرکه .

ازگفتن سخن"

دهمولاینيروه رشد"


آزادِارید سرمايه کااليیِارگیوبتِ حالتِمناسبمشخصی بطوراجتماعیمیعمو توسعهِگرتعيينابه بمث 
, رقابت

بود .

گوئیکهرسيدمیبنظرچنان اش اليسم اينديويدوتصاداقِتحتکه چراú

مولدهای نيروهå
الت يامتازقل مست
بسطمولدههایرو ينيعسرشدرباهمراهانباشترایباپذيرنریيس اشتهای
. يافتعهوستنهداراسرمايههایيازنو
بههاازماندهیس يدتجد و
. گرداندمکنمرااجتماعی-اقتصادیساختارازماندهی س
-ازبومتدااينهاايش زفاوافت ي

يهرماسکهشد گفته
. دندکرعملاجتماعیبارآوریبيشترافزايشایبريدیجدایهمحرکههمچونخودنوبة
بالندةسعهوتما احالينع در 2 اش å کوریúوجودباکهچرااستدادهجلوهجهموراخودی،خيرات بطور 
, داری


رينتعظيمنمدرنعتیصیايرولتارپيانم آنازکهبود،شدهسببرااجتماعیمولدهای نيروه]

ورد اتدس [

شد تلقی.



جامعةاریگهدنوگيری شکلجامعهيدیلتوایهيتظرفِکاملِشدنزاد آ ه کسدبرنظر به گونهينا بايد اگر


جامعهالاحتمطراخ بهقط فممتازِالفصل بِقاتبطکهاستروشنًمالاکنيزاينکند،میممکنراطبقه بدون


کنندنمینظرصرفشانوزیامرترلنکازآتیاليستیسيسو .
ترلنکوانکلم ا ،حالهر بهای،الهمسانچنرهبا در

د؛ ننک عمل
å طبقهúيکچونهمتوانندنمیيدتول گرانú

وافقتباقالب ناå

استنیمعبی .
شتبا نااطرخبباشت نا

ها،بحرانوزبربهسرمايه،امانهدبهکهينايعنی ود؛شمیجرمندرتقوسرمايهترشيبتمرکزبهوابديمی ادامه

وهددمیرشدرامولدهاینيروههمزمانهمبطورداریيهرماساينکه برای
. شودمیتهی نمهاجنگورکودها
تارخاس بين تضاد . کندمیبيشترراعیواقليدوتوقوه لباتوليدبينشکاف وکندمیجلوگيریرشدشاز هم ,


مولدهای نيروهوتی ا طبق,

انجمادúانع مå

شود می واقعیِوفورسمتبهاش بسط نيزوول متداِتوليدسطح در.



تةگذشثلمنزديک،دة نيآکهآيدمیمحتملبنظرشده،کههمادتعيلدلجزديگریيلدلهيچبهبنا اگر
رغمعال رد، ادرقابتریيگ دتشبرداللت اين
. شدهدخوايابیلتخصتوليدیاینيروهشتر يبرشدبا بالفصل،


بزرگتراحدهایوکهجودیو با
. يردگمیرتصوتوليدنترلکبرایکهاملیک يارهکايمهنایهکوششمه ه

راصارینح اِوقتیمشرايطواندکردهجذبخوددرراکوچکتراقتصادیایهاحدوازبسياری عدادتداری سرمايه

ایحده اوبينکشمکشوالمللیبينِرقابت ًصرفاوسهرپايناند،کرده ينتأمصنايعازترکيبیوصنايعکل برای


م-ستابتیارقشرايطحتتاربازعملکردبودنکورور منظ
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ستاکردهشديدتراماندهباقیِصاریانحغيرِادیصاقت .
میانجاماوتی فتمصورتبهرقابتدولتیداریسرمايه در
رستينماش لهوسيبمردمهایتودهکاملشدناتميزهعلت بهبردارددررا رقابتِشکال ا ينبيشترولی شود، ,



اشازمانیسِهيرارشیِارساختبوسيلةبوروکراسیِخوددرودولتیووحشت .



توليد جديدِکیکنولوژي تو يسازمانهایوير ن کاربرد,

کندمیضروریرابيشتریاعیماجتهایکنترل .
شفتگی آ

انجامدمیيالتتشکِدولتیِارانحصبهوجمعيتکلامتدنشاتميزهبهکهاستایروسهپآغازشانةناريا پرولت .


که مردمِشكل بيهایتودهبايگردقطبدروايم؛اجهمومتراکميافتةانسازمنيروهایمههباماطبقيک در

انگرترلنکلةسيبود، نايافتهانسازمآنهاکهآنجايی تا
. ندنديو پبهمبهانشمنافعخاطربدنجنگيرایبدننيستادرق

در . گويندمیسخنشاناباربزبانباند،نکبلندراشانصدایکهادرندقآنهاکهايیآنجتاد؛نايافتهانسازمان ش

.ری تيتوتالولت د : يند وروبرشمنديکجورباهميشهشده زهاتميِمردمایهتودههاسازمانمام ت


. دارد
فراگيرِلتیدوِازمانسبهنيازعهجامشدن اتميزه

کردندفرضتهافيزماناسيی ااراکنبطرزراداریسرمايهجامعهاقتصادی،ِوق فِاتجهاير س


وادلهمبوتوليدبهتوجه باها،بلشويکوها سوسياليست
 .
انسازمبر تأکيد

جامعهکلعقالنیدهیانسازمبايدمیچيزهرازقبلاليسميسوسزاويه،اين از
. بوداعیاجتمبرکنترلتأکيدی
رويدادهایبهستادر اقکهایدهشنبينیپيشهایفعاليت از كارا هيافتان ازم س ی هجامعيک،هالبت و
. اشدب ,



کندمیریيگلوجشود،هیمنتخودانگيخته .
وتوليداطعانة قِزیيرامهنبرباايدبجامعهدرگیخودانگيخته عنصر
میسخنهنگامیتا فقطگیخودانگيختهازنيزهافاشيستها،يکشوبلقطف نه
. شودمحوهاکاالِمتمرکزِتوزيع
 کامل آنهادادند،در تنان ش هاتوريتبهموجوداجتماعیهایاليههمهکهتیقو
. بودنمطلقهشانقدرتکهگفتند

د
. شدندجامعهگرانانسازمترين 
شدگذاریناموسياليسمسبعنوانکهبودتهافيزمانسايتفعالاينًقا يق و.



جنگوهابحرانریيناپذابجتناآنباوماندميباقیمولدههایرو ينواعیمتاجختاراسانميتناقضحالاين با


ازمان سمنظمهایشيوهبااريسمتتوتاليبلمقادرتوانندنمیاينازيشبشدهعلمنفای ه هتودکهديوجو با
. ها

راباشدجديد ظايفوسب انمکهعملجديدکالشاوراهکارهاآنهاکهوجودیباوکنند،مقاومت سنتی ةافت ي

ستميساماشده،دادهتیقموامنيتیکه يلحاعين در
. ماندمیقیباالينحلطبقاتیساختارتناقضاتاند،کردهنابداع
موجودازاع دف
. دهدمیاببازتراتوتاليترداریم ايهسرمنی انانيچنهمتروريستیگرایاقتدار  وضعيت ، وضعيت
سان نابرهاکنترلترين قوی
. کندمینقضترلنکقابلغيريانشدهکنترلدديجهایفعاليتطريقاز را موجود


میدوامکمو سستًعا قاوشود،ايسهمقدردمیهمازداردراامروزانجهکهاکینوحشتتناقضاتباکه وقتی ها
بهمانیزهيچدر اریدسرمايهجامعهدارند،قرارانسازميکمقابلدر کنونی تضادهايمامت کهوجودي با
. نمايند

.استيافتهانازمسکاملبطورامروزهانکهنچآنبوددهشندهی سازمانشدت اين


کهنيستهمدليلی ،بگيرد شکلتی آ اجتماعيتحوالتجرياندربايدًالزامااليسميسوسکهست ينتضمينی اگر

 .

ازمان س)
موجود) رتيبتوم تنظي اندوت نمی
وضعيت سيدرهدخواآخربهتوتاليتریبربريتباجهانشودتصور

قیباختارشسادرونتهاجمبرایزیباایهراهت،سينلقمطتاليتاريسمتوکهجا نآ از
. باشداشاشیپفروجلوگير
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است .
 عالرغم- اششیفروپااتکناز بعضی . استتهخانناشهنوزاشظهحمالقابلضعفِاجتماعیعیواقيتهما
مومیعخيلیبيانبااندوتمیقطفواستمشاهدهقابليرغنوز ه
-ست ا ورتصقابلتئوريکرتوصب اينکه
لکهبداری سرمايه هتوسعبهفقطنهمدرنطبقاتیمبارزهئوریتتدوينرایبکهانطورهم درست
. شوديفتوص

اولکهاست یضرورً احتمااليقطرهمان بهبود نيازداریسرمايهسيستمدرون ايپرولتارِاقعیوارزهمببه همچنين ,


عیقاوایه تالش)

عملی (
له فرموراعمل مشخص سطوحتوانبتاکردديابیرراتوتاليتاريسمحتتانطغيرای ب

کردرداریببهرهآنازوفتدريارایرتوتاليتسيستمعفضنقاطوکردتهجسبررامقاومتمؤثرال اشک ، نمود.


سالهمبينیوشخنهوبدبينی نهااميدینبرای ليلید آغازها ةهمِزیيناچونوميدانهراآشکايتوص خص 
. نيست

راد فاایهالعملعکسوهاعملبربرخوردها اينكدام هيچ 
دهدنمیقراريرأثتحتترااجتماعیعملواقعی .



انددهشعيينتراد فاترلنکحيطهسویفرااعیاجتماینيروهتوسطکهچرا ،نداردمهمياثير ت .
 تمامِبستگي برهم

قراررلکنتتحتهایاليتفعامتمبرهايیيتودمحدهمچنيناست، کنترل ةواسطکهالیحدر،یاجتماع مل ع

اشکنولوژيکیتوازمانی س ةجنبدوهردرکار،سهرو پ
. دهدمی)
وتهخانناشاینيروهبرمتکیهمزمانبطور که


) استمستقيمهایگيریتصميم
م انورهاکاری 
ازدسمیلمشکرايافتهتمرکزهایو


فريبکهاستبرخوردارتغييرش بليتقاسطهابوایبسندهنسبیاستقالل از
 .
کالشاازراانخودشتوانندنمیتوتاليتر کاران بري ف


کندمیمحدودرامرکزیکنترل هايقدرتلباغکهالیک اش
. کنندالصخکارتقسيمازمشخصی .
نمی آنها
کالشادرمقاومت بنابراين
. شوندروبروشدنصنعتیازنی معي هرج د باان ش خودلطهساختناندخطربهوندب توانند

ازبعضیکهحالی در
. کارآمدديگربعضیوخودازاعدف برخيی، نمعبیبعضیشد،هدخواگرفتهکاربه متنوعی

بق ساایهرژيمبايتری لوتا تِارساختِينمعِبيرونیهایشباهتبخاطرد،شوگرفتهناديدهشايدعملِامروزينال اشک


عملازاكي حاينازبيشریرگکاهایاديهاتحسياست اگر
. شودحيااکهستامکنمقديمیشکالاآتوريتاری،
"

ازریيگيش پوثر مِجديدهای راه ،متی حکوهای ارگانان يمفريبوازیس حساب مگر نيست "توليدمحل در
بسمت گرايشِبيانسياسیاحزاب اگر
. شوديافتکلیبطوريدولتدروصنعتدراستممکنارزهمبوابوتاژ س

عیجمعملبرایداریسرمايهضداینيروهگردآوردنبرایدهیزماناسازعیمتنوالاشکهستند،سميتار يلوتا ت

برآمدنفايقرای بِ يیهاالشتبعنوان ری تلي اتوتواقعيتباکهبايدمیاتیيعملينچن اگر
. ستاتصورقابلهنوز

. شودگذاشتهگیستهمبوآزادیموافقت،تصميمی،-خودبربايدتأکيد ،شوندنطبق م واقعيت

را تاکنونی ِگان درماندهگی اراده-خودتاداده،خاتمهاليترتتوداریسرمايهبهکهوسايلیوهاراهبرای جستجو
ندشا ننعهجامعليهراافراد کهدهدبسطرا یعقالنيتتابخشد، ايانپنگجواستثمارتی،برقامبارزاتبهآورد، ببار
جازماعیجتماهایخوتروندبراانسانتقایار و د ان بازشناساعیجتمازيعوتوليدوتدرراشانواقعیهستی بلکه
تا کهرسد مي روشننظر به اما، . رفتخواهديشپبهشدهديکته جديتسط توکهمیعلوتجربیطرزیبه داند،
شد؛اهندخويفوصتخودانگيختهایرويدادهبعنوانارزاتمبوهامقاومتانواعمیتماتايجن يگر،دزمانی چند

ها انسان ی هشدپذيرفتهالانفعياشدهريزیامهنبراتليعمجزنيستندچيزیآنهاچهگر ا .
يکگیگيختهن خودا

بیجرتومیعلشیروبهارید يهسرمااجتماعیهایديدهپباکردنتادرمانانیوتانگواهاست،تاریگفحن ل
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است .
باشت ناورقابتی،ایخورده ربنظمی،بیسرمايه،گيریشکلایهدورهانفجارابهبمثاعیجتمااترييغت

ابنديمیراخودشاننی اسازمِبيانخرآدرکهابديمیتظاهراعیماجتتراضاتاعوهايیاضنارمدت طوالنی .


استریداايهمسراجتماعینظمبودناجتماعیرغينشان ًصرفاشانگیگيختهن خودا .
وقاتیبطجامعهکهزمانی تا

Ćداشتخواهدجودوهمگیتهگيخ نادخووانسازمِان يمقابل تداردجودودادنشانپايبرای تالش


جم رتميحوض ت

********* 

: 

1949
اوت ،152 شماره å چپúيهشرندر،باراولينرایبته،نوش اين

رسيدچاپ به.
تلفمخایهزبانبهپسآن از
1978
السدر و
. شدچاپيدتجد
بلشويک ِامنتحتکمتيپلهای نقد وها مقالهاز ايموعهمج در ضد  کمونيسم

(Anti- Bolshevik Communism)
 .شدنجاندهگنيزد،بودهشآوریمعجدشخوسطوت که

کاوشگر سايتبهمراجعهباتوانيدمیرايک متپلفیبيوگراازایالصه خ

ريصاب محسن
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کنيد مشاهده.
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