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پلماتيك 
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در جنبش کارگری به مسالهی سازمان و خودانگيختهگی بعنوان موضوعی در باره آگاهی طبقاتی كه متضمن روابط
اقليت انقالبی با تودههایِ کارگری که تحت نفوذ آموختههای سرمايهداریاند برخورد شد .چنين فرض شد که بعيد
است بيش از يك جمع محدودی (اقليتی) آگاهی انقالبی کسب کنند و از طريق سازماندهیِ خود از اين آگاهی
پاسداری کرده و آنرا بکار بندند .توده كارگران تنها تحت فشار شرايط انقالبي رفتار خواهند کرد .لنين اين
رويكرد را بطور خوشبينانه پذيرفت .ديگران ،همچون روزا لوگزامبورگ ،بصورت ديگری به آن میانديشيدند .به
منظور تحقق بخشيدن به ديکتاتوری حزب ،لنين در درجه اول خودش را با مسالهی تشکيالت درگير کرد .روزا
لوگزامبورگ به منظور خالصی از خطر ديکتاتوری جديدی بر کارگران بر موضوع خودانگيختهگی تأکيد نمود .با
اين وجود ،هردو عقيده داشتند درست همانگونه كه تحت شرايط معينی سرمايهداری افکار و اعمال تودههای
کارگر را تعيين میکند ,بنابراين تحت شرايط ديگری يک اقليت انقالبی میتواند چنين کند .در حاليکه لنين اين
موضوع را همچون فرصتی برای بوجود آوردن جامعه سوسياليستی میديد ،روزا لوگزامبورگ نگران بود که هر
اق ليتی که در جايگاه طبقه حاکمه قرار بگيرد ،احتماالً طولی نخواهد کشيد که همچون بورژوازی قديمی فکر و
عمل کند.
در ورای اين نگرشها ،عقيده راسخی بود که توسعة اقتصادیِ سرمايهداری تودههای کارگر را به سمت فعاليتهای
ضد سرمايهدارانه میراند .با وجودی که لنين روی اين موضوع حساب میکرد ،همزمان اما از حرکتهای
خودانگيخته هراس داشت .او نياز به مداخله آگاهانه در انقالبات خودانگيخته را با استناد به عقبماندگي تودهها
توجيه میکرد و در خودانگيختهگی عنصر مهم تخريب و نه سازندهگی را میديد .به نظر لنين ،هر چقدر جنبشهای
خودانگيخته توانمندتر باشند نياز به تکميل و هدايتشان توسط فعاليت حزبی سازمان يافته و برنامهريزی شده بيشتر
خواهد بود .به تعبيري ,کارگران بايد در برابر خودشان محافظت شوند ،و اال ممکن است که آنها هدفشان را به
خاطر نادانی برباد دهند و با زايل ساختن قدرتشان راه را بر ضد انقالب بگشايند.
روزا لوگزامبورگ به طرز ديگری میانديشيد ،زيرا میديد که ضد انقالب نه فقط در قدرتها و سازمانهای سنتی
کمين کرده ,بلکه مستعد گسترش درون خودِ جنبشهای انقالبی هم هست .او اميدوار بود که جنبشهای
خودانگيخته نفوذِ سازمانهايی که سودای تمرکز قدرت در دستان خودشان دارند را محدود کنند .باوجودی که هم
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لوگزامبورگ و هم لنين انباشت سرمايه را بمثابه پروسه ايجادگری بحران میديدند ،لوگزامبورگ بيش از لنين به
بحران همچون يک فاجعه باور داشت .هر چه بحران ويرانگرتر باشد ،اقداماتِ خودانگيخته مورد انتظار فراگيرتر ،و
نياز کمتری به هدايت آگاهانه و کنترل مرکزی خواهد بود و شانس بيشتری برای پرولتاريا که بياموزد به
روشهای مناسبی که مورد نياز خودش است فکر و عمل كند .به عقيده لوگزامبورگ ،سازمانها صرفاً میبايد
کمک کنند که نيروهای ذاتی درون فعاليتهای تودهای رها شوند و میبايد که خودشان را در تالشهای مستقل
پرولتاريا برای شکل دادن به يک جامعه نوين ،مستحيل سازند .اين رويکرد ,پيش فرض را نه بر وجود يک آگاهی
انقالبیِ شفاف و جامع ،بلکه بر طبقه کارگری بسيار پيشرفته قرار ميداد که با تالشهای خودش قادر به کشف
راهها و وسايلی است که دستگاه توليدی و توانايی های خودش را برای يک جامعه سوسياليستی بکار گيرد.
رويکرد ديگری هم نسبت به مساله سازمان و خودانگيختهگی وجود داشت .جورج سورل و سنديکاليستها نه فقط
متقاعد شده بودند که پرولتاريا میتواند خودش را بدون هدايت روشنفکران رها سازد ،بلکه بايد خودش را از
عناصر طبقه متوسط که سازمانهای سياسی را کنترل میکنند ،نيز رها سازد .به نظر سورل ،حکومت سوسياليستها
به هيچ وجهی موقعيت اجتماعی کارگران را تغيير نخواهد داد .برای رهايی ،کارگران خودشان بايد به عمل و
روشهای مبارزاتی مخصوص خودشان متوسل شوند .به نظر او ،سرمايهداری پيشاپيش تمام برولتاريا را در
صنايعاش سازمان داده است .آنچه که برای عمل باقی مانده ,از ميان برداشتن دولت و مالکيت است .برای انجام
چنين امري ،پرولتاريا ،آنقدر که نياز به اين اعتقاد درونی دارد که انقالب و سوسياليسم نتيجه اجتنابناپذير مبارزه
مداوم خودش است ،چندان نيازی به باصطالح بصيرت علمی نسبت به روندهای ضروری اجتماعی ندارد .بر اين
مبنا ,اعتصاب بعنوان مدرسه انقالب کارگران در نظر گرفته شد .افزايش تعداد اعتصابها ،وسعت اعتصابها ،و
افزايش مدت زمانشان نشانه سمتگيری به اعتصابعمومی محتمل ،يعنی به سمت انقالب قريبالوقوع است .هر
اعتصاب مشخصی کپی کوچک شدة اعتصاب عمومی و تدارکی برای اين برآمد نهايی است .ارادةانقالبي فزاينده
نمیتواند با موفقيت احزاب سياسی ,بلکه از طريق کثرت اعتصابها و اشتياقي كه در آن نهفته است سنجيده
میشود .تشکيالت تدارکی برای عمل مستقيم است و اين آخری ،به نوبه خودش ،مشخصه تشکيالت را شکل
میدهد .اعتصابهای خودانگيخته رخ داده ،اشکال سازمانی عصياناند و همچنين بخشی از سازمان اجتماعیِ آينده
که توليدکنندگان خودشان توليداتشان را کنترل میکنند .انقالب از عملی به عملی ديگر به صورت امتزاج مداوم
خودانگيختهگی و عناصر تشکيالتی مبارزه پرولتاريا برای رهايی ،به پيش ميرود.

2
با تأکيد بر خودانگيختهگی ،سازمانهای کارگری ضعفشان را پذيرفتند .از آنجا که آنها نمیدانستند چگونه جامعه
را تغيير دهند ،در اميد بستن به اينکه آينده مسايل را حل خواهد کرد افراط کردند .مطمئناً ،اميد به آينده بر مبنای
تشخيص پارهای روندهاي واقعی قرار داشت؛ همچون توسعة بيشتر تکنولوژی ،ادامة پروسههاي تراکم و تمرکزِ
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همراه با توسعه سرمايهداری ،افزايش تناقضات اجتماعی و غيره .با اين وجود ،اين اميدِ صرف بود که جای فقدان
قدرت سازمانی و ناتوانی در اينکه بطرز مؤثری عمل شود را پر میکرد .خودانگيختهگی بايد به <واقعيتِ> ظاهراً
اهداف دست نايافتنیشان اضافه میشد تا انفعال تحميلی را چشم پوشی کنند و سازگاری را توجيه.
از طرف ديگر ،سازمانهای نيرومند گرايش داشتند که نسبت به خودانگيختهگی بیاعتنا باشند .خوشبينیشان متکی
بر موفقيت خودشان بود و نه بر اين احتمال كه جنبشهای خودانگيخته در دوره بعدی به سراغشان میآيند .آنها يا
از اينکه قدرت سازمانيافته بايد توسط قدرت سازمانيافته در هم شکند دفاع میکردند و يا بر اين اعتقاد بودند که
مکتبِ عملیِ فعاليتهای روزمره که توسط حزب و اتحاديه به پيش میرود مداوماً کارگران بيشتری را به شناخت
از ضرورتِ گريز ناپذيرِ تعويضِ روابط اجتماعیِ موجود سوق میدهد .آنها رشد منظم تشکيالت خودشان را
پيشرفت آگاهی طبقاتی کارگری ميديدند و گاه گاهی آرزو میكردند که اين سازمانها کل طبقه کارکن را در
بر بگيرد.
با اين همه ،تمامی سازمانها درون روابط عمومی اجتماعی جا میگيرند .آنها هيچ <استقالل> مطلقی ندارند؛ و به اين
يا آن طريق توسط جامعه تعيين میشوند و به نوبه خود به تثبيت جامعه کمک میکنند .هيچ سازمانی در نظام
سرمايهداری نمیتواند بطور پايدار ضد سرمايهداری باشد< .پايداری> صرفاً به فعاليت محدود ايدئولوژيکی بر
میگردد و امتياز سکتها و اشخاص است .برای کسب نفوذ اجتماعی ،سازمانها بمنظور اينکه بر رويدادهای
اجتماعی تأثير گذار باشند و همزمان به اهداف خودشان خدمت کنند بايد که اپورتونيست باشند.
ظاهراً فرصتطلبی و <واقع بينی> يک چيز هستند .فرصتطلبی نمیتواند بوسيله ايدئولوژیِ راديکالی شکست خورد
که با تمامی روابط اجتماعی موجود مخالف است .اين غير ممکن است که به تدريج نيروهای انقالبی را به درون
سازمانهای قدرتمندی گرد آورد که آماده عمل در برهههای مناسباند .تمام تالشها در اين مورد شکست خورده
است .فقط آن سازمانهايی که آرامش روابط بنيادين رايج را به هم نزدند به نفوذی دست يافتند .اگر آنها با يک
ايدئولوژی انقالبی شروع کردند ،رشدشان متضمن تضاد بعدیِ بين ايدئولوژی و كاركردشان بود .مخالف
سرمايهداری ولی همچنين سازمان يافته درون آن ،بدين ترتيب از اختيارشان خارج بود که به دشمنانشان کمک
نکنند .آن سازمانهايی که توسط دشمنان جاهطلب نابود نشدند ،نهايتاً به خاطر فعاليت موفق آميزشان تسليم
نيروهای سرمايهداری شدند.
در رابطه با مساله تشکيالت ،پس اين يک تنگنای بنيادينِ فرد راديكال است :برای اينکه کاری با اهميت اجتماعی
انجام شود ،عمليات میبايد سازمان يافته باشند .ولی ،عمليات سازمانيافته به درون کانالهای سرمايهدارانه
میچرخند .چنين بنظر میآيد برای اينکه اکنون کاری کرد ،فقط میشود کارهای اشتباه انجام داد .و برای اينکه از
اقدامات اشتباه پرهيز کرد ،نبايد بطور کل کاری را به عهده گرفت .ذهن سياسی فرد راديکال مقدر است که
غمانگيز باشد :از آرمانگرائیاش (  )utopianismآگاه است و چيزی جز شکست را تجربه نمیکند .يک راديکال
به صرفِ دفاع از خود ,هميشه بر خودانگيختهگی با آنچنان طرز تفکری رمز آلود تأکيد میکند که گويی ياوه
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میگويد ،مگر اينکه عارف مسلک باشد .ولی به نظر میرسد سماجتاش برهانی باشد که او هيچ گاه تأمل نمیکند
که منطق اين ياوه را دريابد.
پناه بردن به ايدة خودانگيختهگی نشانة درماندگی واقعی يا ذهنی برای شکل دادن به سازمانهای کارآمد و
خودداری از مبارزه با سازمانهای موجود به روشی <واقع بينانه> است .برای مبارزة موثر با آنها شکلگيری
سازمانهای مغاير (  )counter -or ganisationضرورت میيابد ،به اين طريق اما ،دليل موجوديتشان توسط
خودشان زايل میشود .از اين رو <خودانگيختهگی> رويکردی منفی به مساله تحوالت اجتماعی است و فقط ممکن
است در معنای صرفاً ايدئولوژيکیاش مثبت در نظر گرفته شود ،چرا که در اين معنا متضمن جدائی ذهنی از آن
نوع فعاليتهائی است که مطلوب جامعه مسلط است .اين رويكرد استعداد نقادانه را تيز میکند و به انفصال از
فعاليتهای بيهوده و سازمانهای بیسرنوشت منجر میشود .به دنبال نشانههائی از در هم ريختهگی اجتماعی و
محدوديتهای کنترل بر طبقه میگردد .نتيجهاش در تشخيص صريحتر ميان ظاهر و واقعيت و بطور خالصه عالمت
مشخصة روش انقالبی است .از آنجا كه برخی نيروها ،روابط و سازمانهای اجتماعی به سمت نيستی میروند و
برخی ديگر به سمت تحکيم خود؛ واضح است آنانی که به آينده ،به نيروهای نوين در حال ارتقا دل بستهاند ،بر
خودانگيختهگی تأکيد ورزند و آنانی که بيشتر به طرز تنگاتنگی با وضعيت ديرينه گره خوردهاند بر ضرورت
تشکيالت پا فشارند.

3
حتی يک بررسی سطحی از فعاليتِ سازمانيافته آشکار میکند که تمام سازمانهای مهم ،صرف نظر از نوع
ايدئولوژیشان ،از

وضعيتموجود ( que

 )statusپشتيبانی میکنند؛ يا در بهترين حالت ،پيشرفت محدودی در

شرايط عمومی يک جامعة معين در دورة تاريخی معينی را قوت میبخشند .اصطالح وضعيت موجود در شفافيت
بخشيدن به مفهوم سکون در چارچوب مفهوم دگرگونی کمک کننده است .به اين اصطالح بايد همچون هر نوع
نظريه يا وسيله عملی نگريسته شود که صرف نظر از تمامی عملکرد فلسفیاش ،استفادههای خودش را دارد .البته
روشن است که شرايط پيشا -سرمايهداری ،به هر طريقی که دگرگون شده باشد ،با شرايط سرمايهداری ادغام شده
است .به همين طريق شرايط ما بعد پسا -سرمايهداری ،در اين يا آن شکل ،درون شرايط سرمايهداری ظاهر میشود.
ولی اين به تحول عمومی بر میگردد و اگر چه خاص نمیتواند بطور واقعی از عام رها شود ،اما مداوماً توسط عمل
واقعی انسانها از عام جدا میشود.
وضعيت موجود ,که در اينجا در مورد نظام سرمايهداری بکار برده شد به معنای يک دوره از تاريخ اجتماعی است
که در آن کارگران درون روابط پيچيدة بهم تنيدهای از وسايل توليد جدا شدهاند و بدين طريق توسط طبقه حاکمه
کنترل میشوند .ويژهگیهای کنترل سياسی بر پاية ويژهگیهای کنترل اقتصادی قرار دارد .مادام که رابطه
4

خودانگيخته گی و سازمان

www.kavoshgar.org

سرمايه-کار زندگی اجتماعی را تعيين میکند ،مستقل از اينكه تا چه حد اين جامعه بطرز ديگری نمايان میشود ،ما
همچنان با يک جامعة <تغيير نايافته> روبروايم .رقابت آزاد(  ،)Laisses-faireانحصار يا سرمايهداری دولتی
مراحل تحول درون وضعيت موجوداند .در حاليکه تفاوتهای ميان اين مراحل انکار ناشدنی است ،ما میبايد بر
هويت واحد بنيانی شان تأکيد کنيم و با مخالفت با آنچه که تمامی اين مراحل در آن مشترکاند ،نه فقط با يکی يا
ديگری بلکه همزمان با تمامیشان مخالفت کنيم.

از نقطه نظر کنترلشدگان (که اين نقطه نظر خود مشروط به زمان است) تحول يا صرفاً تغيير درون وضعيت
موجود ممکن است <خوب> يا <بد> باشد .مثالی در مورد اول میتواند مبارزة موفقيتآميز کارگران برای شرايط
بهتر زندگی و آزادیهای سياسیِ بيشتر ,و در مورد دومی از دست دادن هر دوی اين دست آوردها با استيالي
فاشيسم باشد ( فارغ از اين سئوال که آيا موفقيتهای مورد اول يک علت هر چند محدود عروج فاشيسم بوده است
يا نه) .مشارکت در سازمانهايی که تحول در وضعيت موجود را ترغيب میکنند اغلب يک ضرورتِ ناگزير است.
از اين رو بینتيجه است که با برنامة حداکثری که فقط خارج از وضعيت موجود قابل تحقق است با چنين
سازمانهايی مخالفت کرد .با اين وجود ،قبل از ورود يا باقی ماندن در سازمانهای <واقع بين> الزم است بررسی
کرد که درون وضعيت موجود تغييرات در چه جهتی به پيش میروند و چگونه اين تغييرات ممکن است بر
جمعيت کارکن تأثير گذار باشند.
اكنون دير زمانی است که ديگر اتحاديههای کارگری و احزاب سياسی کارگری از عمل کردن بر طبق مقاصدِ
اولية راديکالشان بازايستادهاند< .مسائل روز> اين جنبشها را دگرگون کرد و منجر به وضعيتی شد که عليرغم
حضور بسياری از سازمانهای ساختهگیِ همچنان بزرگ ،سازمانهای کارگری <واقعی> وجود ندارند .حتی جناح
سوسياليستِ جنبش  -صرف نظر ازاين واقعيتکه در ادبياتاش اغلب واژههای سوسياليستی را به خدمت میگيرد-
رفرم را نه بمثابه گذار به سوسياليسم بلکه بمثابه ابزاری برای يک سرمايهداری بهتر و مطلوب تر درك میکند.
مبارزه برای شرايط بهتر زندگی در چارچوب اقتصاد بازار ،به علت اينکه مبارزهای بر سر نيروی کار است ،جنبش
کارگری را به جنبش سرمايهدارانة کارگران تبديل کرد .هر چه فشارِ پرولتری بيشتر شد ،نياز سرمايهداری برای
افزايشِ بارآوريِ کار توسط روشهای تکنولوژيکی و سازمانی و بسط فعاليتهای تجاری -اقتصادی در سطح ملی
و بينالمللی نيز بيشتر شد .مثل رقابت بطور کلی ،مبارزه پرولتری نيز بمثابه وسيلهای در خدمت افزايش سرعت
انباشت سرمايه و هل دادن جامعه از مرحلهای به مرحله ديگر عمل کرد .نه فقط رهبران کارگری بلکه تودههای
ردهی

پايينی( ) rank and file

نيز آرمانهای اوليه انقالبیشان را از دست دادند ،چرا که افزايش بارآوری کار

بسط سرمايه را سرعت بخشيد و راه را برای سود بيشتر توأم با دستمزدهای بهتر باز کرد .هرچند دستمزدها در
رابطه با توليد کاهش يافت ،ولی بطور مطلق افزايش يافت و سطح زندگی تودههای کثير کارگران صنعتی را در
کشورهای اصلی سرمايهداری باال برد .به سود افزوده شد و شکلگيری سرمايه با بسط تجارت خارجی و استثمار
مستعمراتی بيش از پيش تسريع شد .تمامی اينها در خدمت تثبيت موقعيت به اصطالح آريستوکراسیِ كارگريِ در
حال ارتقا بود .اين پروسه متناوباً توسط بحرانها و کسادیها قطع شد که اين خودش ،هر چند بطور کور ،بمثابه
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يکی از عواملِ هماهنگ کننده در پروسة باز -سازمانی سرمايهداری عمل کرد .با وجود اين در طوالنی مدت،
حمايت دو سويه از بسط سرمايه توسط طبقه کارکن و رقابت سرمايهدارانه منجر به در هم آميختهگی کامل منافع
ميان سازمانهای کارگری و کنترل گران سرمايه شد.
البته ،سازمانهايی بودند که عليه ادغام جنبش کارگری در ساختار سرمايهدارانه مبارزه میکردند .آنها رفرم را
بعنوان قدمی به سمت انقالب تعبير کرده و میکوشيدند در همان زمانی که در فعاليتهای بورژوايی درگير
میشوند هدف انقالبی را حفظ کنند .اختالط سرمايه و کار را يک امر موقتی ديدند که تا زمانی که ادامه دارد
میتوان از آن آسيب ديد يا بهرهبرداری کرد .ترديد باطنیشان در باره موضوع همکاری با بورژوازی مانع اين بود
که اهميت سازمانی کسب کنند؛ و اين به نوبه خود ،سبب شد که آنها بر خودانگيختهگی تأکيد ورزند .جناح چپ
سوسياليستها و سنديکاليستهای انقالبی در اين دستهبندی میگنجند.
بعضی کشورها سطح زندگی باالتری نسبت به ساير کشورها دارند و دستمزدهای باالی برخی گروههای کارگری
متضمن دستمزدهای پايين ديگر گروههای کارگری است .عمل کرد گرايشات متعادل کننده در سرمايهداری
رقابتی با توجه به بارآوری [کار] ،نرخ سود و سطح دستمزدها ,به حذف منافع ويژه و مزيتهای استثنايی تمايل
دارد .درست همانطور که سرمايهداران تالش میکنند که از اين پروسه تعادل سازی از طريق انحصارگری بر کنار
بمانند ،گروههای کارگری سازمان يافته تالش میکنند که موقعيت ويژهشان را ،برغم نيازهای طبقاتی پرولتاريا
بمثابه يک کليت ،مصون دارند .اين منافع ويژه الزاماً بايد كه منافع <ملي> شوند .کارگران با دفاع از سازمانهای
سياسی و اقتصادیشان برای اينکه از طريق اين سازمانها امتيازات اقتصادی -اجتماعیشان را محفوظ بدارند نه فقط
از آن مرحلة مشخصِ توسعة سرمايهداری که موقعيت ويژهشان را تضمين میکند بلکه هم چنين از سياستهای
امپرياليستی کشورشان نيز دفاع میکنند.

4
برای حفظ وضعيت موجود,روابط اجتماعیِ اساسی <با کارآيی> بيشتری سازماندهی و باز-سازماندهی میشود .باز-
سازماندهی امروزين درون ساختار طبقاتي اجتماعی دارای ماهيتی خودکامه (توتاليتری  )totalitarianاست.
ايدئولوژی نيز هم بمثابه پيش شرط و هم نتيجة اين باز-سازمانی توتاليتری میشود .سازمانهای غير-توتاليتر در
تالش برای محافظت از خود به سمت خودکامهگی میچرخند .در کشورهای توتاليتری سازمانهای به اصطالح
کارگری منحصراً به نيابت از طبقه حاکمه عمل میکنند .در کشورهای <دموکراتيک> نيز وضع به همين ترتيب
است ،اگر چه به نحوی کمتر عريان و با ايدئولوژی بخشاً متفاوت .از اين رو ،آشکارا راهی نيست که اين
سازمانها را با سازمانهای جديدی با مشخصه انقالبی جايگزين کرد .برای آنانی که میخواهند جامعه نوينی را
درون پوسته قديمی سازماندهندو برای آنهايی که هنوز بر <بهبود> جامعه درون وضعيت موجود نظر دارند،
وضعيت نااميدکنندهای است  -چرا که اکنون هر رفرمی مستلزم ابزارهای توتاليتر است .دموکراسی بورژوايی تحت
شرايط رقابت آزاد -يعنی شرايط اجتماعیای که دروناش سازمانهای کارگری نوع سنتی میتوانستند شکل بگيرند
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و توسعه يابند -بيش از اين يا وجود ندارد و يا در حال تحليل رفتن هستند .تمامی مباحثات حول مسالة تشکيالت و
خودانگيختهگی که جنبش کارگری قديم را مضطرب میکرد اکنون ديگر معنایاش را از دست داده است .هر دو
نوع سازمانها ،يعنی چه وابستگان به خودانگيختهگی و چه کوشندگان برای خبره شدن در سازمان ،در حال تحليل
رفتن اند .تبليغ برای سازمانهای جديد جز اميد به اينکه آنها به خودی خود پديدار شوند ،راه به جای ديگری
نمیبرد .همانند معتقدان به خودانگيختهگی ،مدافعان سازمان نيز ،در حال حاضر در مواجه با واقعيت توتاليتری
<اتوپيائي> هستند.
با اين وجود برای برخی به نظر میرسد که اين ادعا که جنبش قديم کارگری تحليل رفته است و نيز اين استدالل
که به علت تغيير شرايط اجتماعی بحث درباره تشکيالت و خودانگيختهگی بیمعنا شده است ،با موجوديت روسيه
بلشويکی در تناقض باشد .باالخره ،آنهايی که بر تشکيالت تاًکيد کردند راه و رسمشان را در روسيه داشتند و به
اعمال قدرتشان تحت نام سوسياليسم ادامه میدهند .آنها ممکن است موفقيتشان را بعنوان تأييد نظريهشان بشمار
آورند و به همين ترتيت همچنين آن سازمانهای رفرميستی ،بعنوان مثال حزب کارگر بريتانيا ،که حزب دولتی
شدند نيز ممكن است چنين كنند .ممکن است موقعيت کنونیشان را نه بمثابه دگرگونی به سرمايهداری توتاليتر
بلکه بمثابه قدمی به سوی سوسياليستی کردن جامعه به حساب آورند.
به هر حال ،حکومت حزب كارگر [بريتانيا] و سازمانهای حامیاش صرفاً نشان دادند که جنبش قديم کارگری
بوسيلة موفقيت سازمانیاش به آخر خط رسيده است .کامالً روشن است که تنها موضوع مورد توجه اعضای حزب
کارگر حفظ وضعيت موجود است .البته ،آنها همچنان درگير باز-سازماندهی سياسی و ساختار حکومتیاند ،ولی
دفاع از سرمايهداری دفاع از موجوديت خودشان شده است .و دفاع از سرمايهداری يعنی اينکه به تراکم و تمرکز
قدرت اقتصادی و سياسی مستتر شده پشت <ملی کردن> صنايع کليدی را ادامه دهند و بدان شتاب دهند .اين امر
مستلزم تغييرات اجتماعی است که قدرت کنترل و عوام فريبی سرمايه و حکومت را هم افزايش داده و هم تضمين
کند .و اينکه جنبش کارگری را در شبکه رو به توسعهی سازمانهای توتاليتر که هيچ کارکردی جز خدمت به
طبقات حاکمه ندارند ،ادغام کند.
اگر سازمانها يی همچون آنها که بر جنبش کارگری بريتانيا مسلط اند نفوذ سياسی به دست آورند و آنرا در راه
هدف های انقالبی بکار نبندند ،به علت اين نيست که <ايدئولوژی دموكراتيک>شان آنها را منع میکند که از
راههايی غير از آراء عمومی به قدرت واقعی -متمايز از قدرت حكومتی -دست يابند .علت بلکه اين است که
سازمانهای خودشان که فقط در لفظ <دموکراتيک>اند ،بوسيله يک بوروکراسی و با شباهتی نزديک به ساختار
دموکراتيک سرمايهدارانه که پيش فرضاش حاکميت مطلقه مالکان و کنترلگران بر سرمايه است ,تَعَين يافتهاند.
و آنان واهمهای ندارند که چه قدرتی نزد حريفان سرمايهداریشان باقی میماند .محافظهکاریشان مستقيماً از منافع
سازمانیشان سرچشمه میگيرد که معطوف به مرحلة ماقبل -توتاليتر توسعه سرمايهداری است.

7

خودانگيخته گی و سازمان

www.kavoshgar.org

تحول توتاليتری اين سازمانها تکرارِ تغيير شکل ليبرالی جامعه به اقتدارگرايی (  )Authoritarianدر مقياسی
کوچک است .اين پروسهای آرام و متناقض است و به طور ضمنی حاکی از کشاکش درون-سازمانی و همچنين
ستيز عليه جنبشهای سياسی رقيب است .اين مساله در زمانی ظهور يافت که بسط بينالمللی پروسه تمرکز سرمايه
از حالت انحصارگرانه به سمت منافع ناسيوناليستی چرخيد؛ يعنی وقتی که اقتصاد جهانی در انحصار چندين کشور يا
بلوکهای قدرت است و کنترل مستقيم برروی توليد و بازار که در کشورهای توسعهيافته موجود است در سطح
وسيع جهانی قابل تحقق میشود .تحت اين شرايط ،جنبش کارگری ديگر قادر نيست که از گسترش سرمايه صرفاً
از طريق مبارزه برای منافع ويژة گروهي خودش پشتيبانی کند .اين جنبش بايد که جنبش ملی (کشوری) باشد و
بايد که در باز-سازماندهی اقتصاد جهانی بر طبق تغييرات روابط قدرت شرکت بجويد .با اين وجود جنبش
کارگری دست و بال شکسته بوسيلة سنت و داشتن منافع خودش ,چرخش از حامی صِرفِ ملیگرايی (ناسيوناليسم)
به موتور محرکهی امپرياليسم را مشکل میيابد .جنبشهای سياسی جديد پديدار میشوند تا ازاين انعطاف ناپذيری

بهره بگيرند و جايی که مقاومت نشان داده میشود ،جنبش کارگری را با يك جنبش ناسيونال-سوسياليستي
جايگزين سازند.
مطمئناً جنبش ناسيونال-سوسياليست فقط بدين خاطر ملی (ناسيونال) است که امپرياليستی شود< .انترناسيوناليسم>
بورژوايی که بمعنای بازار آزاد جهانی است ،افسانهای بود .فقط <آزاد> بود زيرا آزاد از رقابت عليه کشورهای
اصلی سرمايهداری و تراستهای بينالمللی بود .بسط سرمايه در حاليکه رقابت را از يک سو محدود میکرد اما از
سوي ديگر آنرا اشاعه میداد؛ موقعيتهای انحصاری قديم به نفع گروههای جديد انحصاری نابود شدند .اگر دخالت
انحصارگرايانه در بازار آزاد جهانی بسط سرمايهداری را مانع شد ،ولی [قدرتهای انحصاری] بطورِ هم زمان
کشورهای جديداً رو به توسعه را  -و با برانگيزاندن منافع خصوصی در ميانشان -مجبور کردند که محدوديتهای
رقابت انحصاری خودشان را برقرار سازند بدين منظورکه برای خود جايگاهی درون اقتصاد جهانی تضمين کنند.
مبارزه برای ورود به بازار <آزاد> جهانی و به همچنين تالش برای دور نگه داشتن تمام تازه واردين از اين بازار،
توسعه عمومی سرمايه را به قيمت رشد ناموزن اقتصاد به طور کلی تسريع کرد .از اين رهگذر تفاوت ميان تماميت
نيروهای توليد اجتماعی به حال خود واگذاشته شد و با گسترده تر شدن سازمانهای توليد و تجارت جهانیِ تحت
اراده بخش خصوصی -و نيز دولتی -ترقی سرمايهدارانه هم بيشتر شد .باز-سازماندهی اقتصاد جهانی  -درمانده از
متوقف کردن رشد نيروهای توليدی بعلت شرايط رقابتی  -مطابق با باز-تقسيم قدرت اقتصادی از طريق بحرانها و
جنگ هاادامه يافت .اين به نوبه خود ،منجر به تأکيد مجددی بر ملی گرائی شد ،هر چند تمام مسائل سياسی و
اقتصادی بوسيله طبيعت سرمايهدارانه اقتصاد جهانی تعيين میشود .ناسيوناليسم صرفاً ابزاری است برای رقابت در
مقياس بزرگ؛ در حقيقت اين <انترناسيوناليسم> جامعة سرمايهداری است.
انترناسيوناليسم پرولتری بر مبنای پذيرش اصل افسانهای <تجارت-آزاد> بورژوازي بنا شد؛ با اين تصور که توسعة
بينالمللی بمثابه گسترشِ صِرفِ کمیِ همان توسعة ملی است .درست همانطور که مؤسسات سرمايهداری مرزهای
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ملی را درهم شکستند ،جنبش کارگری نيز پايهای بينالمللی يافت بدون اينکه شکل يا فعاليتهايش را عوض کند.
تنها تغييرِ کيفی که میتوانست با جنب وجوش حاصله از تغييرات کمی قابل انتظار باشد انقالب پرولتری بود .و
اين بدليل اعتقاد به قطبی شدن جامعه بود :بدين معنی که همواره گروه کوچکتری از حاکمان هميشه با ازدياد
تودههای تحت حکومت روبرويند .منطقاً ،اين پروسه میتوانست يا به پوچی برسد و يا به خلع يد از افراد خلع يد
كننده.
اگر که نتيجة مبارزه بر سر قيمت نيروی کار ،رشد پيوستهی آگاهی طبقاتی پرولتاريا و ايجاد پايهای مادی برای
سوسياليسم در نظر گرفته شود ،پس بايد از تمام پروسة تمرکز سرمايهداری نيز بعنوان يک گام ضروری پيشرفت
در جهت جامعه جديد استقبال کرد .آنگاه ،مؤسسات اقتصادی در مقياس بزرگ ،کارتلگرايی ،تراستگرايی،
کنترل مالی ،دخالت دولت ،ناسيونالسيم و حتی امپرياليسم بايد نشانههای <پختهگی> جامعه سرمايهداری به سمت
انقالب اجتماعی باشد .اگر اين رفرميستها را تشويق كرد که پيروزی قانونی در کنترل حکومت را به عنوان شرط
کافی برای تحول اجتماعی تصور کنند؛ همين ،برای انقالبيون اين اميد را ممكن ساخت كه حتی تحت شرايط کمتر
<پختهای> از طريق تصرف قدرتهای حکومتی سوسياليسم میتواند ساخته شود .ستيزِ ميانِ سوسياليستها و
بلشويکها بر سر موضوعات تاکتيکی بود و توافق اساسیشان نسبت به اينکه با اقدامات حکومتی <آخرين مرحله>
سرمايهداری میتواند به سوسياليسم تحول يابد را تحت تأثير قرار نمیداد .اگر به نظر میرسد که سوسياليستها
منتظر میمانند تا <پيشرفت> مسير خود را طی کند و قدرت حکومتی را به آنها بدهد ،بلشويکها آماده بودند که
اين پيشرفت را درست کنند و آنرا تسريع نمايند.
شکست روسيه در جنگ اول جهانی و حمايت گسترده از ضرورت <مدرن سازی> روسيه برای اينکه استقاللاش را
مصون دارد ,منجر به سرنگونی تزاريسم و انقالبی شد که <عناصر مترقیای> را به قدرت رساند .بزودی جناح
تندروترِ جنبش سوسياليستی قدرت را در دستانش متمرکز کرد .برای تسريع پروسة سوسياليزه کردن ،بلشويکها
مردم را مجبور کردند که مطلقاً مطابق با برنامه سياسیشان عمل کنند .از ديدگاه آنها ،تا آنجا که آنها در خط
توسعه عمومی سرمايهداری به سمت سرمايهداری دولتی بودند و بشرطی که آنها توليدات را افزايش داده و
حکومت بلشويکی باقی میماند؛ اين مساله مطرح نبود که آيا تصميماتشان هنوز مشخصة سرمايهدارانه داشتند يا
نه .حکومت بلشويکی -باوجود تمام تناقضات ،سازشها ،و اعطای امتياز به اصول سرمايه و قدرتهای سرمايهدار-
بمثابه تضمينی ديده میشد که میتوانست سرانجام وضعيت سوسياليسم را از باال صادر کند .نکته اين بود که
حکومت را انقالبی نگه دارند ،يعنی در دستان بلشويکها; و خصلت انقالبیاش را از طريق ارشاد سفت وسخت
اعضايش با يک ايدئولوژی اساساً غير قابل تغيير حفظ کنند .و اينکه با ترويج جزمیگری قادر باشند با همه کج
رویهايی مقابله کنند که تالش بلشويکی در نگهداری دستگاه سازمانیای که قدرتمندتر از تمامی رقبايش باشد را
به مخاطره مياندازند .بدين ترتيب ،ديکتاتوری حکومتی که از سوی يک حزب ديکتاتورانه-هدايتگر
(  )dictatorially–directedبا يک سيستم هيرارشی با حقوق ويژه پشتيبانی میشد ،بعنوان اولين قدم اجتناب
ناپذير در تحقق سوسياليسم در نظر گرفته شد.
9

خودانگيخته گی و سازمان

www.kavoshgar.org

فراسوی رشد نظم انحصارگرايانه ،دخالتهای دولت در امور اقتصادی و ضرورتهای سازمانیِ امپرياليسمِ مدرن,
گرايشی به سوی کنترل توتاليتری در تمام کشورها عمل میکرد .بويژه در کشورهايی که کم و بيش به شرايط
بحران <بالانقطاع> مبتاليند .اگر که بحران سرمايهداری مثل اقتصادش بينالمللی است ،تمام کشورها بطور مساوی
(نه با يک شدت و نه به يک شکل) از بحران لطمه نمیبينند .با توجه به ذخاير مادی ،انسانی و سرمايه کشورهای
<ثروتمندتر> و <فقيرتر> وجود دارند .بحرانها و جنگها به تغيير و تبديل در موقعيت قدرتها و به ظهور
گرايشات جديد درعرصه توسعه اقتصاد و سياست منجر میشود .ممکن است که بحرانها و جنگها بيان جابجايی
قدرتها باشند که يا قبالً اين جابجايی تحقق يافته و يا وسيلههايی برای متحقق کردنش می باشند .در هر دو حالت
دنيای سرمايهدارانه خودش را به طور قطعی تغيير يافته و به طرز متفاوتی سازمان داده شده میيابد .ابداعهای جديد
سازمانی از طريق كشمكشهاي رقابتی عموميت میيابند ،اگرچه نه الزاماً شبيه به هم .در بعضی کشورها تمرکز
باالی سرمايه که اشکال جديد کنترل اجتماعی را با خود آورد ،ممکن است که خصلت اقتصادی غالب شود؛ حال
آنکه در بعضی ديگر جلوه سياسی به خود بگيرد .عمالً ممکن است که کنترلِ تمرکزيافتة پيشرفتهتري در
کشورهای دسته اول باشد تا دومیها .ولی اگر چنين است ،آنگاه اين اشكال نوين كنترل اجتماعي فقط کشورهای
کمتر تمرکزيافته را مجبور میکند که ظرفيت کنترل سياسیشان را افزايش دهند .يک رژيم فاشيستی از مبارزات
اجتماعیای که همراه با گرفتاریهای داخلی است و از ضرورت جبران ضعفهايش -که ملتهای قویتر
سرمايهداری در آن شريک نيستند -به طريق سازمانی حاصل میشود .رژيمهای سياسی توتاليتر جايگزينی هستند
برای فقدان يك سيستم تصميمگيري متمرکز <آزادانه> توسعه يافته.
اگر توتاليتاريسم نتيجة تغييرات درون اقتصاد جهانی است ،همچنين باعث گرايش کنونی جهان -گستردهای است
که نيروی اقتصادی را با وسايل سياسی -سازمانی تکميل میکند .بعبارت ديگر ،رشد توتاليتاريسم فقط برحسب
موقعيت سرمايهداری جهانی میتواند درک شود .بلشويسم ،فاشيسم و نازيسم فرآوردههای مستقل ملی نيستند بلکه
واكنشهاي ملی به اشکال تغيير يافتة رقابت جهانی اند ،همان طور که گرايش به سمت توتاليتاريسم در ملل
<دموکراسی> بخشاً واکنشی به فشارها برای و عليه اعمال امپرياليستی است .البته فقط کشورهای بزرگتر
سرمايهداری رقبای مستقلی برای کنترل جهان هستند؛ ملل کوچکتر بسياری که به نقد از دور مسابقه خارج
شدهاند ،صرفاً خودشان را با ساختار اجتماعی قدرتهای مسلط منطبق میکنند .با اين همه ،در ابتدا ساختار
توتاليتری جامعه مدرن آنجايی که معموالً انتظار میرفت -يعنی جائی که تمرکز قدرت اقتصادی باال بود -رشد
نکرد ،بلکه درکشورهای ضعيفتر سرمايهداری رشد کرد .بلشويکهای آموزش ديده در غرب ,در سرمايهداری
دولتی ،آخرين مرحله توسعه سرمايهداری ،دروازه ورود به سوسياليسم را ديدند .رسيدن به اين دروازه به شيوه
سياسی مستلزم ديکتاتوری بود؛ و کارآمد کردن اين ديکتاتوری به معنی توتاليتری بودن بود .رژيمهای فاشيستی
آلمان ،ايتاليا و ژاپن بيانگر تالشهايی بودند تا از طريق سازماندهی ,آنچه که بر حسب قدرت سرمايهداری سنتی
در آنجا غايب بود را بسازند ،که راه ميان بری به رقابت در مقياس بزرگ بيابند؛ چرا که توسعه عمومی اقتصاد مانع
آنها بود که سهمشان را از بهرهکشی از جهان افزايش دهند يا آنرا حفظ کنند.
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با حرکت از اين زاويه ،تمامی توسعه سرمايهداری حرکت به سمت توتاليتاريسم بوده است .اين روند با شروع قرن
کنونی (بيستم) ظاهر شد .زمينة تحققيافتناش عبارت است از بحرانها ،جنگها و انقالبها .توتاليتاريسم خودش
را به طبقات مشخصی و کشورهای معينی محدود نکرده بلکه تمام جمعيت دنيا را در بر گرفته است .از اين زاويه،
شايد بتوان گفت که سرمايهداری <کامالً توسعهيافته> سرمايهداری جهانی خواهد بود ،با شيوه توتاليتری به طرز
متمرکزی کنترل شده .اگر که اين تحقق پذير باشد ،با هدف سوسياليستی و بلشويکی حکومت جهانی ،برنامهريزی
برای تماميت زندگی اجتماعی ،هماهنگی خواهد داشت .همچنين با <انترناسوناليسم> محدود سرمايهدارها،
فاشيستها ،سوسياليستها و بلشويکها هماهنگی خواهد داشت که بلوکبندیهای محدودی همچون پان-اروپا،
پان-اسالوها ،بلوک آمريکای التين ،تعداد زيادی بينالملل ،کشورهای مشترکالمنافع ،دکترين-مونرو ،پيمان
آتالنتيک ،سازمان ملل و غيره ،را بمثابه گامهايی ضروری بسوی حکومت جهانی پيشبينی کنند.
در مقايسه با امروز ،سرمايهداری قرن نوزدهم به نظر میرسد که <سرمايهداری توسعه نيافته>ای بوده است که هنوز
کامالً از گذشته فئودالیاش رها نگشته .سرمايهداری ،نه با به چالش طلبيدن استثمار به طور کلی بلکه فقط با به
چالش طلبيدن حالت انحصاریِ شکل مشخصی از استثمار توانست بطور واقعی خودش را از <درون پوسته> جامعه
قديم بشکفاند .عملکرد انقالبیاش [در گذشته] کنترل حکومتی را هدف گرفته بود فقط بدين منظور که مرزهای
دست وپا گير فئوداليسم را درهم بشکند و آزادی سرمايه را تضمين کند .سرمايهدارها بطور کامل با گسترش
تجارت جهانیشان ،با ايجاد پرولتاريا و صنايعشان و با انباشت سرمايه شان مشغول و راضی بودند< .آزادی اقتصاد>
مهمترين دل مشغولیشان بود و تا آنجايی که دولت از موقعيت بهرهکش اجتماعیشان حمايت میکرد ،ترکيب و
استقالل دولت دل مشغولیشان نبود.
استقالل نسبی دولت مهمترين خصلت سرمايهداری نبود؛ هر چند ،ولی صرفاً بياني از رشد سرمايهداری درون شرايط
ناکامل سرمايهداری بود .توسعة بيشتر سرمايهداری تلويحاً بر سرمايهداری شدن دولت اشاره داشت .آنچه که دولت
در رابطه با <استقاللاش> از دست داد در قدرت به دست آورد؛ آنچه که سرمايهداران در رابطه با دولت از دست
دادند در افزايش کنترل اجتماعی باز پس گرفتند .به موقعاش منافع دولت و سرمايه يکی شد .اين نشان میداد که
شيوة توليد سرمايهداری و كاركرد رقابتياش حاال ديگر بطور عمومی پذيرفته شده بود .دولت گسترده و
سرمايهدارانه سازمان يافته در سطح ملی بار ديگر روشن کرد که همه مخالفين تحت کنترل درآمده بودند ،که ديگر
نه فقط مؤسسات اقتصادی سرمايهداری بلکه تمامی جامعه از جمله جنبش کارگری سرمايهدارانه شده بودند.
سرمايهداری شدن جنبش کارگری يک واقعيت به سرانجام رسيده بود که در افزايش توجهاش به دولت بعنوان ابزار
رهايی آشکار بود< .انقالبی> بودن يعنی گريز از <آگاهی اتحاديهایِ> تنگنظرانة دوران سرمايهداری منچستری، 1
پيکار برای کنترل دولت و افزايش اهميت دولت توسط بسط قدرت اش بر به حوزههای هر چه وسيعتر فعاليت
اجتماعی .ادغام دولت و سرمايه همزمان ادغام هر دوی اينها با جنبش سازمان يافته کارگری بود.

1

منچستر ,يكي از مركز مهم و اولية انقالب صنعتي در انگلستان- .م
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ما در بلشويسم روسی با اولين سيستمی روبروايم که در آن ادغام سرمايه ،کار و دولت از طريق تدبير جناح
راديکال جنبش کارگری قديم تکميل شد .به عقيدة لنين ،بورژوازی خودش بيش از اين قادر نبود که جامعه را به
کلی متحول سازد .زمان برای انقالب بورژوايی در معنای سنتیاش گذشته بود .برای گريز از موقعيت استعماری،
مرحلة امپرياليستیِ سرمايهداری کشورهای عقبافتاده را وادار کرد تا آنچه که تحت شرايط رقابت آزاد پايان
احتمالی پروسه رقابتی به حساب میآمد را بعنوان نقطه شروع توسعهشان اقتباس کنند .کشورهای عقبمانده
نمیتوانستند خودشان را با شيوههای سنتیِ توسعهی سرمايهداری آزاد کنند مگر از طريق پيکار سياسی با الگوی
بلشويکی .حزب بلشويک نه با چالش سيستم استثمار سرمايهداری ،بلکه فقط با چالش محدود اين سيستم در رابطه با
گروههای بخصوصی از کارفرمايان مؤسسات اقتصادی و بانکداری بود كه از طريق کنترل بر دولت کنترل
وسايل توليد را به دست گرفت .احتياجی نبود که به طرح تاريخی پولسازی و انباشت سرمايه تن در داد تا به
موقعيت کنترل اجتماعی رسيد .استثمار نه به شرايط رقابت آزاد بلکه بر کنترل ابزار توليد متکی بود .اين شيوه با
يک سيستم کنترل متمرکز و واحد ,قاعدتاً میبايد که حتی سودآورتر و مطمئنتر باشد نسبت به آنچه که در
گذشته تحت کنترل غير مستقيم بازار و با دخالتهای پراكندة دولتی وجود داشت.
اگر در روسيه ابتکارِ توتاليتری از جنبش راديکال کارگری بيرون آمد ،بعلت مجاورت نزديکی بود که با اروپای
غربی وجود داشت .جايی که پروسه مشابهی در راه بود .اگرچه آنها با رفرم و متدهای غيرانقالبی با اين پروسه
درگير بودند .در ژاپن دولت ابتکار عمل را به دست گرفت و اين پروسه خصلت متفاوتی بخود گرفت به اين
صورت که طبقات حاکم قديمی مجريان سياستهای دولت شدند .در اروپای غربی سرمايهداری شدن جنبش
کارگری قديم و نفوذش بر دولت به چنان نقطهای رسيده بود ،بويژه در خالل جنگ ،که اين جنبش از هرگونه قوه
ابتکاری در رابطه با تغيير اجتماعی تهی شده بود .اين جنبش نمیتوانست بدون اينکه ابتدا خودش را بطور راديكال
دگرگون کند بر سکونِ اجتماعی (که بخشاً از موجوديت خودش و تشديد رکود در اثر جنگ ناشی شده بود)
غلبه کند .هرچند ،تالش برای بلشويزه شدن نيز با شکست مواجه شد .برخالف روسها ،بورژوازی غرب در
چارچوب نهادهای دموکراتيک <مترقی> از انعطافپذيری بيشتری برخوردار بود و روی پاية اجتماعیِ ادغام شدة
وسيعتر و بيشتری عمل میکرد .در آلمان بود که باالخره فاشيسم سر بلند کرد .در قدرتمندترين کشور بلحاظ
سرمايهداری در ميان تمامی مللی که در جنگ جهانی اول شکست خوردند و در تقسيم غنايم به کنار زده شده
بودند.
ولی بلشويسم راهِ رسيدن به قدرت را از طريق فعاليت حزبی نشان داده بود .کنترل توتاليتری بوسيله حزب (امکان
سرمايهداری حزبی) در روسيه نشان داده شده بود .احزاب سياسی جديد ،بخشاً بورژوائي ،بخشاً کارگری ،که با
ايدئولوژیهای ناسيوناليستی-امپرياليستی و با برنامههای کم و بيش هماهنگ با سرمايهداری دولتی عمل میکردند,
بعنوان نيروهای <انقالبی> برای رودررويی با سازمانهای قديم بوجود آمدند .اين احزاب ،با پايههای تودهای
خودشان ،با بهرهگيری از بحرانهای الينحل ،با احترام کمتری برای قوانين و طرز کارهای سنتی و با حمايت از
تمام عناصری که محرکِ يافتنِ راه حلی امپرياليستی برای شرايط بحرانی بودند ،توانستند ابتدا در ايتاليا و سپس در
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آلمان سازمانهای قديم را شکست دهند .حتی در آمريکا ،قويترين کشور سرمايهداری ،در خالل رکود بزرگ
تالشهايی شد که افزايش اقتدار جديداً کسب شده دولت از طريق ايجاد حمايت تودهای از سياستهای همکاری
طبقاتی حکومتی تضمين شود.
فروپاشی کشورهای فاشيستی در جنگ دوم جهانی روند توتاليتری را تغيير نداد .اگرچه استقالل کشورهای شکست
خورده در پايان راهش بود ،اما ساختار توتاليتریشان باقی ماند .فقط آن جنبههايی از توتاليتاريسمشان که مستقيماً
متوجه جنگ افروزی مستقلشان بود نابود گرديد و يا اينکه به تبعيتِ نيازهای قدرتهای پيروزمند درآمد .امروزه
توتاليتاريسم بيشتری در جهان نسبت به دوره قبل و حتی در دوره جنگ وجود دارد ،هر چندکه مراکز کنترل
تغيير کرده و شيوههای جديدی به کمک طلبيده شده است .از اين گذشته ،کشورهای <پيروزمند>ی همانند
انگلستان و فرانسه ،امروزه خودشان را در همان موقعيتی میيابند که کشورهای شکست خورده بعد از جنگ جهانی
اول خود را يافتند .چنين بنظر میرسد که تمام تحول اروپای مرکزی ميان دو جنگ در انگلستان و فرانسه تکرار
خواهد شد.
توتاليتاريسم ،با اين وجود ،بيش از اين محدود به جاهطلبیهای سياسی سازمانهای جديد نيست بلکه بوسيلة تمام
نيروهای سياسی فعال پرورش داده میشود .برای اينکه از درون عليه گرايشات فاشيستی و بلشويکی رقابت شود
سازمانهای غالب بايد خودشان شيوههای توتاليتری را اقتباس کنند .از آنجا که تمام مبارزات درونی رقابت
امپرياليستی را منعکس میکند تدارک های جنگی هر چه بيشتر جامعه را بسوی توتاليتاريسم سوق میدهد .و از
آنجا که دولت بيشتر و بيشتر فعاليتهای اجتماعی و اقتصادی را کنترل میکند ،دفاع از منافع خصوصی و
انحصاری تقويتِ تمايالتِ تمرکزگرايیِ خودشان را الزامی میکند .بطور خالصه ،نيروهای اجتماعی که در دو
جنگ جهانی رها شدند و تالش میورزند که راه حلهايی درون وضعيت موجود بيابند ،تماماً آمادهاند که
سرمايهداری توتاليتری را حمايت کنند و آنرا توسعه دهند.
تحت اين شرايط ،احيای جنبش کارگری به آنگونه که در گذشته شناخته شده بود و آنگونه که هنوز بصورت اخته
شده در بعضی کشورها وجود دارد ،واضح است که موضوعيتاش را از دست داده است .تمام جنبشهای موفق،
حال تحت هر نامی ،تالش میکنند از اصول اقتدارگرايی پيروی کنند .درجه قدرت در دستان کنترلگران داللت
بر پايان دوره رقابت آزاد و بسط سرمايهداری توتاليتر دارد ،چه اينکه کنترل اجتماعی در شکل دولت مبتنی بر
اتحادهاي انحصاری دولتی اعمال گردد يا در شکل فاشيسم يا سرمايهداری حزبی (  .)party-capitalismالبته ،بعيد
است که سرمايهداری هرگز به شکلِِِ مطلقِ توتاليتری برسد ،چنانکه هرگز سيستم رقابت آزاد نيز به معنی کامل اين
اصطالح نبود .تمام آنچه که اين <برچسبها> مشخص میکنند ,شيوههای مسلط بر فعاليتهای گوناگون اجتماعی
و تمايزهای سازمانی بر طبق روية غالب است .به هرحال روشن است که برای حفظ وضعيت موجود سرمايهداری
(يعنی با توجه به قدرتهای جديد دولتی ،سرمايهداری بشدت متراکم شده ،تکنولوژی مدرن ،کنترل اقتصاد جهانی،
دوران جنگ های امپرياليستی و غيره) وجود يک سازمان اجتماعی بدون مخالف و کنترل متمرکز و جامع
فعاليتهای مؤثر اجتماعی انسانها ضروری شده است.
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5
اگر پايان جنبش کارگری قديم مساله سازمان و خودانگيختهگی را بی معنی کرده است ،آنگونه که اين جنبش
آنرا ديد و در مباحثاتش با آن برخورد کرد ,مساله ممکن است اما هنوز در مفهوم وسيعتری از اهميت برخوردار
باشد ،کامالً جدا از مشکالت سازمانهای طبقه کارکن در گذشته .بحرانها و جنگها نيز بايد همچون وقوع
انقالب ،بعنوان رويدادهای خودانگيخته مورد توجه قرار بگيرند .در مورد بحرانها و جنگها در مقايسه با انقالب
اطالعات بيشتری موجود است و تجربههای بيشتری انباشت شده است.
در سرمايهداری نظم و ترتيب مقتضيات بنيادهای جامعه در ارتباط با توليد و سهمبندی کار اجتماعی در جهت رفع
نيازهای اجتماعی عمدتاً به مکانيسم بازار واگذار شده است .عملکردهای انحصاری اين مکانيسم را مختل میکند ،اما
حتی بدون اين دخالتها عملکرد اين شکل اقتصادی-اجتماعی فقط میتواند بطور خاص (و نه عام) نيازهای
<اجتماعی> سرمايهداری را برآورده کند .نوع رابطة غير مستقيمی که بين عرضه و تقاضا توسط مکانيسم بازار
برقرار شده ,به سودآوری و انباشت سرمايه مرتبط است و توسط آن تعيين میشود .جنبههای آگاهانه <نظم>
انحصارات که فقط متوجه منافع ويژه خودشان است ،نامعقول بودن کل سيستم را افزايش میدهد .حتی برنامهريزی
سرمايهداری دولتی قبل از همه در خدمت نيازهای ويژه و امنيت گروههای مسلط و ممتاز خودش میباشد و نه
نيازهای واقعی جامعه .از آنجا كه عمليات سرمايهدارها بطور ويژه و بوسيله الزامات سود و نه توسط منافع عمومی
تعيين ميشود ،نتايج عملی تصميمات سرمايهدارها ممکن است از انتظاراتشان متفاوت باشد؛ نتيجة اجتماعی
تصميمات گوناگون ،که بطور انفرادی تعين میيابد ،ممکن است ثبات جامعه را مختل کند و مقاصد پشت
تصميمات را ناکام گذارد .فقط بعضی نتايج اجتماعی عملكرد انفرادی از پيش معلوم است ،و نه همه آنها .منافع
خصوصی از حضور آن سازمان اجتماعی که بتواند اطمينان معقولی در باره نتايج اصلي عملکردش ارائه دهد،
ممانعت میکند .اين داللت دارد بر گسترش اجتماعی اصطکاکهای رو به تزايد ،ناهماهنگیها ،به تعويق انداختن
باز -سازماندهیها (که به کشاکش خشن ميان منافع جديد و قديم منتهی میشود) و به بحرانها و رکودها (که
بنظر میرسد بطور خود بخودی اتفاق میافتند؛ که علتاش فقدان نظم و ترتيبی است که با جامعه از نقطه نظر
اجتماعی و غير طبقاتی برخورد کند).
در چارچوب وضعيت موجود امکان ندارد که فعاليتهای اجتماعی در جهت منافع کل اجتماعی سازمان بگيرد.
سازمانهای جديد فقط بيان مواضع مواج طبقاتاند و روابط بنيادين طبقات را بالتغيير باقی میگذارند .اقليتهای
حاکم قديم جایشان را به اقليتهای حاکم جديد وا میگذارند ،طبقه پرولتاريا به دستههايی با منزلتهای اجتماعی
متفاوت قطعه قطعه میشود ،اليههايی از طبقة متوسط محو و اليههای ديگری با نفوذی بيشتر باال میآيند .از آنجا
که تمام فعاليت مشخص و سودمند اجتماعی  -اگر که اصالً اجتماعی باشد -فقط در عمل اجتماعی است و نه در
طرحريزیاش (به عبارتی يعنی <تصادفي>) ،نيرويی در جامعه وجود ندارد که با رشد مدام خودش <آنارشی>
اجتماعی را محدود کند و آگاهی کاملتری در باره نيازها و فرصتهای اجتماعی را توسعه دهد .توسعهای که
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بتواند به خود-ارادهگی و يک جامعة واقعاً اجتماعی بيانجامد .پس به نوعي اين تعدد و گوناگونی سازمانها در
سرمايهداری است که از سازمانيابی جامعه ممانعت میکند .اين بدين معنا است که نه فقط تمام فعاليتهای
ناهماهنگ و متضاد بايد به بحرانهای قابل پيشبينی و هم چنين غير قابل پيشبينی منجر شود ،بلکه هم چنين
فعاليتهای همة مردم -چه سازمانيافته و چه سازماننيافته -نيز کم و بيش در انفجارات خودانگيخته به شکل بحران

و جنگ <مسئول> هستند.
با وجود اين ،راهی نيست که تمام جزئيات مهم پروسهای که به بحرانها و جنگها منجر شد را رديابی کرد .و
بنابراين بر اساس واقعيات توضيح داد که کدام عملکردهای مشخص و تدارکاتاش درون پروسههای رو به رشد
فاجعه را تعين بخشيدند .آسانتر اين است ,و برای مقاصد سرمايهدارانه کافی است ,که بصورت اختياری نقطه
آغازی انتخاب شود ،همچون اينکه جنگ به بحران و بحران به جنگ منجر میشود .و يا با ظرافت کمتری مثالً به
خصلتهاي فردي ويژة هيتلر يا اشتياق روزولت برای فناناپذيری اشاره شود .جنگها هم مثل طغيانهای
خودانگيخته و هم مانند اقدامی سازمانيافته بروز میيابند .آنگاه تقصيرِ پيدايی جنگ به حسابِ (ملتها،
حکومتها ،گروههای فشار ،انحصارات ،کارتلها و تراستها)ی مشخصی گذاشته میشود .اما انداختن تمام گناه
بحرانها و جنگها به گردن سازمانهای بخصوص و سياستهای مشخص به معنای چشم پوشي بر مساله واقعیاي
ميباشد که در اينجا در ميان است و اين خود نشانه ناتوانی در پرداختن به آن به طرزی کارآمد است .اشاره به
عناصرِ سازمانی که درگير بودند بدون تأکيد بر محدوديتهایشان درون تماميت محيط اجتماعی<آشوب زده>,
توهم اينکه احتماالً <سازمانهای ديگری> و <سياستهای ديگری> میتوانستند حتی درون وضعيت موجود مانع
بروز چنين فجايع اجتماعی بشوند را اشاعه میدهد .با اين همه ،وضعيت موجود فقط نام ديگری است برای بحرانها
و جنگها.
مطمئناً ،نوعی <ترتيب> در سرمايهداری و روند رو به رشد معينی بر مبناي اين <ترتيب> قابل مشاهده بود .رشد
بارآوری کار آنرا فراهم کرده بود .افزايش بارآوری ،با آغاز از يک حوزه يا حوزههای متعدد توليد ،منجر به
تعديل وتبديل عمومی سطح توليدی جامعه و ترميمهای تبعیاش در تمام روابط اقتصادی-اجتماعی شد .اين تغييرات
که در تغيير وتبديل روابط سياسی منعکس شده بود به تغيير روابط ،کم و بيش تناقض آميز ،ميان ساختار طبقاتی و
نيروهای مولد جامعه منجر شد.
نيروهای مولده چه هستند؟ بطور آشکاری :کار ،تکنولوژی ،سازمان؛ و بطور کمتر آشکاری :تضادهای طبقاتی و از
اينرو ايدئولوژیها .به عبارت ديگر ،نيروهای مولده عبارتند از فعاليتهای انسان ،و نه چيزی جداگانه که فعاليت
انسان را تعيين میکند .پس ،نيازی نيست که الزاماً مسير قبلیِ توسعه دنبال شود .وضعيتهای اجتماعیای ممکن
است فنا شوند ،شرايطِ روابط عمومیای ممکن است آفريده شوند که کالً هر آنچه که قبالً ساخته شده بود را نابود
کنند .ولی اگر که <هدف اجتماعی> بسط و ادامة گرايش رو به رشد سابق بود ،تاريخ واقعاً ممكن بود داستانِ
<ترقی اجتماعی> از ميان باز شدن ظرفيتهای توليدی باشد.
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اينکه سرمايهداری هستی يافت بر چندين پيش فرض متکی بود :رشد معين نيروهای مولده اجتماعی ،افزايش کار
اضافی و افزايش ظرفيت [توليدی] که رشد طبقه غير مولد را پشتيبانی کند .سخن گفتن از <رشد نيروهای مولده>

بمثابه تعيينگرِ توسعه عمومی اجتماعی ,بطور مشخصی مناسبِ حالتِ بتوارگیِ کااليی سرمايهداری رقابت آزاد
بود .چرا که تحتِ اقتصاد اينديويدواليسماش چنان بنظر میرسيد که گوئی <نيروهای مولده> مستقل از تمايالت و
نيازهای سرمايهدارانه توسعه يافت .اشتهای سيری ناپذير برای انباشت همراه با رشد سريع نيروهای مولده بسط يافت
و افزايش اينها تداوم باز-سازماندهی ساختار اقتصادی-اجتماعی را ممکن گرداند .و تجديد سازماندهیها به نوبة
خود همچون محرکههای جديدی برای افزايش بيشتر بارآوری اجتماعی عمل کردند .گفته شد که سرمايهداری,
بطور تاريخی ،خود را موجه جلوه داده است چرا که با وجود <کوری> اش2در عين حال اما توسعه بالندة نيروهای
مولده اجتماعی را سبب شده بود ،که از آن ميان پرولتاريای صنعتی مدرن عظيم ترين [دستاورد] تلقی شد.
اگر بايد اين گونه به نظر برسد که آزاد شدنِ کاملِ ظرفيتهای توليدی جامعه شکلگيری و نگهداری جامعة بدون
طبقه را ممکن میکند ،اين نيز کامالً روشن است که طبقاتِ بالفصلِ ممتاز فقط به خاطر احتمال جامعه سوسياليستی
آتی از کنترل امروزیشان صرف نظر نمیکنند .در باره چنان مسالهای ،به هر حال ،مالکان و کنترلگران توليد
نمیتوانند همچون يک <طبقه> عمل کنند؛ <انقالب با توافق> بی معنی است .انباشت بخاطر انباشت ادامه میيابد و
به تمرکز بيشتر سرمايه و قدرت منجر میشود؛ يعنی اينکه به انهدام سرمايه ،به بروز بحرانها ،رکودها و جنگها
منتهی میشود .برای اينکه سرمايهداری بطور همزمان هم نيروهای مولده را رشد میدهد و هم از رشدش جلوگيری
میکند ,و شکاف بين توليد بالقوه و توليد واقعی را بيشتر میکند .تضاد بين ساختار طبقاتی و نيروهای مولده ,مانع
<انجماد> در سطح توليدِ متداول و نيز بسط اش به سمت وفورِ واقعی میشود.
اگر بنا به هيچ دليل ديگری جز دليل عادت هم که شده ،بنظر محتمل میآيد که آيندة نزديک ،مثل گذشتة
بالفصل ،با رشد بيشتر نيروهای توليدی خصلتيابی خواهد شد .اين داللت بر شدتگيری رقابت دارد ،عالرغم همه
کوششهای نيمهکاره يا کاملی که برای کنترل توليد صورت میگيرد .باوجودی که واحدهای بزرگتر سرمايهداری
تعداد بسياری از واحد های اقتصادی کوچکتر را در خود جذب کردهاند و شرايط موقتیِ انحصاری را برای کل
صنايع و ترکيبی از صنايع تأمين کردهاند ،اين پروسه صرفاً رقابتِ بينالمللی و کشمکش بين واحدهای اقتصادیِ
غير انحصاریِ باقی مانده را تشديد کرده است .در سرمايهداری دولتی رقابت به صورت متفاوتی انجام میشود ،ولی
بيشترين اشکالِ رقابت را در بردارد ,به علت اتميزه شدن کامل تودههای مردم بوسيله ماشين ترس و وحشت دولتی
و در خودِ بوروکراسی بوسيلة ساختارِ هيرارشیِ سازمانیاش.
کاربرد نيروهای سازماني و تکنولوژيکیِ جديد توليد ,کنترلهای اجتماعی بيشتری را ضروری میکند .آشفتگی
پرولتاريا نشانة آغاز پروسهای است که به اتميزه شدن تام کل جمعيت و به انحصارِ دولتیِ تشکيالت میانجامد .در
يک قطب ما با همه نيروهای سازمانيافتة متراکم مواجهايم؛ و در قطب ديگر با تودههای بيشكلِ مردم که قادر
2

منظور کور بودن عملکرد بازار تحت شرايط رقابتی است -م 
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نيستند برای جنگيدن بخاطر منافعشان به هم بپيوندند .تا آنجايی که آنها سازمان يافتهاند ،بوسيلة کنترلگرانشان
سازمان يافتهاند؛ تا آنجايی که آنها قادرند که صدایشان را بلند کنند ،با زبان اربابشان سخن میگويند .در تمام
سازمانها تودههای مردمِ اتميزه شده هميشه با يکجور دشمن روبرويند :دولت توتاليتری.
اتميزه شدن جامعه نياز به سازمانِ دولتیِ فراگير دارد .سوسياليستها و بلشويکها ،با توجه به توليد و مبادله و ساير
جهاتِ فوقِ اقتصادی ،جامعه سرمايهداری را بطرز ناکارايی سازمان يافته فرض کردند .تأکيد بر سازمان تأکيدی
برکنترل اجتماعی بود .از اين زاويه ،سوسياليسم قبل از هر چيز میبايد سازماندهی عقالنی کل جامعه باشد .و البته،
يک جامعهی سازمانيافته كارا ,از فعاليتهای پيشبينی نشدهای که قادر است به رويدادهای خودانگيخته منتهی
شود ،جلوگيری میکند .عنصر خودانگيختهگی در جامعه بايد با برنامهريزیِ قاطعانة توليد و توزيعِ متمرکزِ کاالها
محو شود .نه فقط بلشويکها ،بلکه فاشيستها نيز از خودانگيختهگی فقط تا هنگامی سخن میگفتند که قدرتشان
مطلقه نبود .وقتی که همه اليههای اجتماعی موجود به اتوريتهشان تن در دادند ،آنها کاملترين سازمانگران جامعه
شدند .و دقيقاً اين فعاليت سازمانيافته بود که بعنوان سوسياليسم نام گذاری شد.
با اين حال تناقض ميان ساختار اجتماعی و نيروهای مولده باقی ميماند و با آن اجتنابناپذيری بحرانها و جنگها.
با وجودي که تودههای منفعل شده بيش از اين نمیتوانند در مقابل توتاليتاريسم با شيوههای منظم سازمانيافتة سنتی
مقاومت کنند ،و با وجودی که آنها راهکارها و اشکال جديد عمل که مناسب وظايف جديد باشد را ابداع
نکردهاند ،تناقضات ساختار طبقاتی الينحل باقی میماند .در عين حاليکه امنيتی موقتی داده شده ،اما سيستم

اقتدارگرای تروريستی همچنين ناامنی سرمايهداری توتاليتر را بازتاب میدهد .دفاع از وضعيت موجود ،وضعيت
موجود را از طريق فعاليتهای جديد کنترل نشده يا غير قابل کنترل نقض میکند .قویترين کنترلها بر انسانها
وقتی که با تناقضات وحشتناکی که جهان امروز را دارد از هم میدرد مقايسه شود ،واقعاً سست و کم دوام
مینمايند .با وجودي که تمام تضادهاي کنونی در مقابل يک سازمان قرار دارند ،جامعه سرمايهداری در هيچ زمانی
به اين شدت سازماندهی نشده بود آن چنانکه امروزه بطور کامل سازمان يافته است.
اگر تضمينی نيست که سوسياليسم الزاماً بايد در جريان تحوالت اجتماعي آتی شکل بگيرد ،دليلی هم نيست که
تصور شود جهان با بربريت توتاليتری به آخر خواهد رسيد .سازمان (تنظيم و ترتيب) وضعيت موجود نمیتواند
جلوگير فروپاشیاش باشد .از آنجا که توتاليتاريسم مطلق نيست ،راههای بازی برای تهاجم درون ساختارش باقی
است .اهميت واقعی اجتماعیِ ضعف قابل مالحظهاش هنوز ناشناخته است .بعضی از نکات فروپاشیاش  -عالرغم
اينکه بصورت تئوريک قابل تصور است -هنوز غير قابل مشاهده است و فقط میتواند با بيان خيلی عمومی توصيف
شود .درست همانطور که برای تدوين تئوری مبارزه طبقاتی مدرن نه فقط به توسعه سرمايهداری بلکه همچنين به
مبارزه واقعیِ پرولتاريا درون سيستم سرمايهداری نياز بود ,به همان طريق احتماالً ضروری است که اول تالشهای
واقعی (عملی) برای طغيان تحت توتاليتاريسم را رديابی کرد تا بتوان سطوح مشخص عمل را فرموله نمود ،اشکال
مؤثر مقاومت را برجسته کرد و نقاط ضعف سيستم توتاليتری را دريافت و از آن بهرهبرداری کرد.
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خصوصيت آشکارا نوميدانه و ناچيزیِ همة آغازها دليلی برای نااميدی نيست .نه بدبينی و نه خوشبينی مساله واقعی
عمل اجتماعی را تحت تأثير قرار نمیدهد .هيچ كدام اين برخوردها بر عملها و عکسالعملهای افراد تاثير مهمي
ندارد ،چرا که توسط نيروهای اجتماعی فراسوی حيطه کنترل افراد تعيين شدهاند .برهم بستگيِ تمام عمل اجتماعی،
در حالی که واسطة کنترل است ،همچنين محدوديتهايی بر تمام فعاليتهای تحت کنترل قرار میدهد .پروسه
کار ،در هر دو جنبة سازمانی و تکنولوژيکیاش (که بطور همزمان متکی بر نيروهای ناشناخته و تصميمگيریهای
مستقيم است) از استقالل نسبی بسندهای بواسطه قابليت تغييرش برخوردار است که فريبکاریها و مانورهای
تمرکز يافته را مشکل میسازد .فريبکاران توتاليتر نمیتوانند خودشان را از اشکال مشخصی از تقسيم کار خالص
کنند .اشکالی که اغلب قدرتهاي کنترل مرکزی را محدود میکند .آنها نمیتوانند بدون به خطر انداختن سلطه
خودشان با درجه معينی از صنعتیشدن روبرو شوند .بنابراين مقاومت در اشکال متنوعی به کار گرفته خواهد شد،
بعضی بی معنی ،برخي برای دفاع از خود و بعضی ديگر کارآمد .در حالی که بعضی از اشکال امروزينِ عمل شايد
ناديده گرفته شود ،بخاطر شباهتهای بيرونیِ معينِ ساختارِ توتاليتری با رژيمهای سابق آتوريتاری ،اشکال قديمی
ممکن است که احيا شود .اگر سياست اتحاديههای کارگری بيش از اين حاكي از عمل <در محل توليد> نيست
مگر حسابسازی و فريب ميان ارگانهای حکومتی ،راههای جديدِ موثرِ سابوتاژ و مبارزه ممکن است در صنعت و
در توليد بطور کلی يافت شود .اگر احزاب سياسی بيانِ گرايش بسمت توتاليتاريسم هستند ،اشکال متنوعی از
سازماندهی برای گردآوردن نيروهای ضد سرمايهداری برای عمل جمعی هنوز قابل تصور است .اگر چنين عملياتی
میبايد که با واقعيت توتاليتری بعنوان تالشهايیِ برای فايق آمدن بر واقعيت منطبق شوند ،تأکيد بايد بر خود-
تصميمی ،موافقت ،آزادی و همبستگی گذاشته شود.
جستجو برای راهها و وسايلی که به سرمايهداری توتاليتر خاتمه داده ،تا خود-ارادهگی درماندهگان ِِ تاکنونی را ببار
آورد ،به مبارزات رقابتی ،استثمار و جنگ پايان بخشد ،تا عقالنيتی را بسط دهد که افراد را عليه جامعه ننشاند بلکه
هستی واقعیشان را در توليد و توزيع اجتماعی بازشناساند و ارتقای انسان را بدون رخوتهای اجتماعی مجاز داند،
به طرزی تجربی و علمی که توسط جديت ديکته شده به پيش خواهد رفت .اما ،به نظر روشن ميرسد که تا چند
زمانی ديگر ،نتايج تمامی انواع مقاومتها و مبارزات بعنوان رويدادهای خودانگيخته توصيف خواهند شد؛ اگرچه
آنها چيزی نيستند جز عمليات برنامهريزی شده يا انفعال پذيرفته شدهی انسانها .خودانگيختهگی يک لحن گفتاری
است ،گواه ناتوانیمان در تا کردن با پديدههای اجتماعی سرمايهداری به روشی علمی و تجربی است .تغييرات
اجتماعی بمثابه انفجار دورههای شکلگيری سرمايه ،بینظمی ،برخوردهای رقابتی ،و انباشت طوالنی مدت
نارضايیها و اعتراضات اجتماعی تظاهر میيابد که در آخر بيانِ سازمانی خودشان را میيابند .خودانگيختهگیشان
صرفاً نشان غيراجتماعی بودن نظم اجتماعی سرمايهداری است .تا زمانی که جامعه طبقاتی و تالش برای پايان
دادنش وجود دارد تقابل ميانِ سازمان و خودانگيختهگی هم وجود خواهد داشت•
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