
 •   سازگارند؟ داری  ھای کارگری با نظام سرمایه آیا اتحادیه
  ارنست مندل

     آرین. م 
   

  .است مرحله رقابت آزاد داری، يعنی ی اول سرمايه ای مدرن محصول مرحله جنبش اتحاديه

کند  توليدی و غذايی محروم، و او را مجبور می دسترسی آزاد به مواد داری، توليدکننده را از ھر گونه وجه توليد سرمايه
تبديل  که نيروی کار به کا5 بنابراين است. اش را تأمين کند ب2واسطه زندگی کارش را بفروشد تا نيازھای نيروی

نيز " نيروی کار. "شود به بازار عرضه می وسيله ی صاحبش برای فروش ر بهاين کا5 مانند ھر کا5ی ديگ. گردد می
" اما فروش . آورد خود را، طبق ھزينه توليدی متوسط اجتماعی به دست کا5ی ديگری در نھايت ارزش نظير ھر

د، که با گير ای قرار می در وضعيت ويژه شود داری تعيين می سرمايه طبق نھادی که توسط وجه توليد" کار نيروی
 خود را به قيمت بازار او مجبور است کا5ی. داری متفاوت است نظام سرمايه صاحبان کا5ھای ديگر در وضعيت

چرا که امتناع از قيمت . بازار بھتر شود خودداری کرده و منتظر ی آن به بازار تواند از عرضه بفروشد، زيرا نمی
 در شرايط معمول بنابراين. اش در معرض گرسنگی قرار گيرد خانوادهخطر را دربر دارد که ھمراه  بازار اين

به استثنای  اين سطح از بيکاری،(با5يی است   سطحداری، به خصوص زمانی که بيکاری ساختاری در سرمايه
تر  پايين پيوسته" نيروی کار"، کا5ی )فاز صنعتی شدن است سکنه، از الزامات نخستين مستعمرات مھاجرنشين خالی از

  .رسد بفروش می از ارزش خود

بين کارفرمايان به رقابت بين  اگر رقابت. اين جنايت است بگير به ای مدرن به مثابه ی واکنش کارگر مزد جنبش اتحاديه
بازتوليد مخارج نيروی  دستمزد نسبت به بگيران در مقابل کاھش سطح  مزد توسعه پيدا کند،" کار نيروی"فروشندگان 

کم  گيری کرده يا دست ميان کارگران جلو کنند تا از پراکندگی می ھا ت2ش بنابراين اتحاديه. واھند شدپراکنده خ کار
به صورت جمعی صورت   کاررا محدود کرده، تا فروش نيروی" نيروی کار"فروشنده  نھادی بين خريدار و نابرابری

بلکه تنھا استثمار را برای توده  داری نيستند، مايهسيستم سر ھا در اصل خواھان لغو استثمار و براندازی اتحاديه .گيرد
دستمزد و حقوق کارگران  خواھان الغای کارمزدی نيستند، بلکه برای افزايش ھا آن. سازند تحمل می مزدبگير، قابل

و تحت ای  کم در دوره ھا دست آن. ھم نيستند داری ھمساز سيستم سرمايه ھا با درعين حال اما، اتحاديه. کنند مبارزه می
 کنند، و کار جلوگيری می کار در نتيجه نوسانات عرضه و تقاضای آن در بازار مشخص از تنزل قيمت نيروی شرايط

نيازھای حداقل فراتر رفته تا سازمان  سازند که از مصرف و می برای توده متشکل در اتحاديه اين امکان را فراھم
ھای  جنبش. مھيا شود سيستم ھای مبارزه عليه جود آيد و زمينهتری به و وسيعاعتماد به نفس در سطح  طبقاتی و رشد

شرط اقتصادی نياز  دھند به دو پيشرا داشته و آن را گسترش  مدرن برای اين که بتوانند فعاليت طبيعی خود ای اتحاديه
ورشکستگی اثر  برای کارگران نسبت به کسانی بيشتر باشد که در بايد ايجاد کار و شغل جديد اول اينکه: دارند

اين امر مرھون . دھند میبزرگ کار خود را از دست  کشاورزان مستقل در نتيجه رقابت با تمرکز سرمايه گران و صنعت
داری که به  سرمايه اينکه شکل تعيين دستمزد در وجه توليد دوم. يا رشد اقتصادی است ی معينی از صنعتی شدن درجه
ترين قشر طبقه حاکم را به  قدرتمند نبايد منافع حياتی شود ر مشخص میدربازار کا ی نوسانات عرضه و تقاضا وسيله

 تا ١٨٩٠ھای  سال ی امپرياليسم، حدودا بين مرحله اوليه شرط تاريخا فقط درغرب و فقط در اين دو .خطر بياندازد
  .يافت  تحقق١٩١۴

انگلستان در نيمه اول قرن نوزدھم و  طور که در مانند، ھمان می ھا ناکارآ و ضعيف اگر شرط اول عملی نشود، اتحاديه
مشاھده شده " سومجھان "  به اصط2حی ھشتاد قرن نوزده، و در کشورھای  دھهکشورھای اروپای غربی تا در ساير

 ھای آزاد، شرايط 5زم تسلط سرمايه را اتحاديه بزرگ از طريق بستن داران سرمايه چه شرط دوم تحقق نيابد، چنان. است
زمان بحران اقتصادی  کشورھای اروپايی به لحاظ اقتصادی ضعيف در طور که در سازند، ھمان میبرقرار  دوباره
و نه ھمساز با آن، به پيدايش عقايدی  داری ھستند نه عليه سرمايه ھا به خودی خود اين واقعيت که اتحاديه. ايم ديده بزرگ

 ھايی که نخستين اتحاديه نوزدھم و حتی دراز پايان قرن . منجر شده است در قبال اين نظام" طرفی بی "شبيه
ھای  توان به اعتقادات انجمن برای نمونه می .اين ايده را مشاھده کرد توان اند می ريزی کرده ھا آن را پايه سوسياليست

قدرت  مزدبگيران بوده تا از طريق برمبنای اين ايده، اتحاديه بايد محدود به. کرددر انگلستان مراجعه " صرف "صنعتی
 کرده، و برای کارگران يک زندگی با معيار رو به داری غلبه استثمار سرمايه آمدھای ناھنجار بتوان بر پی فزاينده آن، 

را می  دھد و بقيه مسائل شدن انطباق می اجتماعی اتحاديه، جامعه بورژوايی را با واقعيت روند قدرت. رشد تضمين کرد 
. داشت خوانی کام2 با تماي2ت رھبران اتحاديه ھا، ھم رويزيونيسم آشکار برنشتين .توان به انتخاب عمومی واگذار کرد

قبل از جنگ  درون جنبش کارگری آلمان ھای طرفدار روزا لوکزامبورک، در مجاد5ت چپھا مخالفان سرسخت  آن
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 ی سازمان يافته جنبشداری، در اثر وجود نيرو سرمايه تدريجی مبارزه طبقاتی در بينی کاھش پيش. جھانی اول بودند
 - انگليسی  ليبرال-اقتصاددان ملی گالبرايت. نظريه مشخص دارد ريشه در) ھا ی اول اتحاديه و در وھله(کارگری

خود " جامعه مختلط"و " کننده نيروی جبران" ھای نظر را با تئوری امريکايی شصت سال بعد از برنشتين پير اين
تاييد نکرده  داری را توليد سرمايه وجه توھم کاھش تدريجی تنش متاسفانه به ھيچ متاريخ قرن بيست. کرده است دوباره زنده

کا5يی به سراسر جھان، موجی از  ايجاد بازار جھانی و گسترش توليد  زمانوظيفه تاريخی اين وجه توليد از. است
 ھانی، بحران اقتصادی بزرگج دو جنگ: فزاينده اين مبارزه را به وجود آورده است ناشی از قدرت انفجاری ت2طمات

کره زمين به خاطر وجه توليد سرمايه  اروپا، نابود کردن يک سوم  گسترش فاشيسم در سراسر١٩٣٩ تا ١٩٢٩ھای  سال
اتمی  ھای مسابقه بر سر س2ح  سال گذشته، خطر مخوف٢٠ھای استعماری در طی  جنگل ای از زنجيره پيوسته داری،

دائمی  ای که با اميد پيشرفت ھای جديد اتحاديه تئوری .به نمايش ميگذارد ھا را ن درگيریی مھم اي تنھا بخشی از کارنامه
تاريخی جديدی که  بلکه در شناخت وظايف نه تنھا قادر به ايفای نقش خود نيستند، اند داری متولد شده تدريجی سرمايه و

 ای، برای افزايش دستمزد، ی و عمل اتحاديهبه تئور اعتقاد صرف. نيز ناتوانند ھستند، جنبش کارگری با آن مواجه 
طرفداران  .تواند آن را تضمين کند می داری سالم و پر قدرت شود که فقط يک سرمايه می ضرورتا به اين نتيجه منجر

 ھا به جای ت2ش در نابودی آن. ايفا کنند داری بيمار بالين سرمايه ای، حاضرند نقش پزشک را بر چنين نظريه
داری  که سرمايه پايان يافت به اين بھانه اين ناسازه با کاھش دستمزدھا. کنند آن کوشش می  برای س2متداری، سرمايه

  بهای که سرنوشت ھر جنبش اتحاديه. مزدھا منجر شود دست طريق به افزايش بعدی تا از اين. شکل بگيرد" سالمی"
در جامعه  توليد و تقسيم کار عمومی ی  که بر پايهبرای ھر نھادی. بست است آشکار بن ھا رسيده چنين نتايجی از بحث

در معرض مستقل شدن برای تامين منافع مادی  اش را فراموش کند و اوليه شکل گرفته، اين خطر وجود دارد که وظيفه
باشد، که  اجتماعی معينی وجود داشته زمانی تقويت خواھد شد که در اين نھاد قشر اين خطر مخصوصآ. قرار گيرد خود

 بورکراتيزه شدن اين ناسازه را حداقل تا حد معين، روند. کند وابستگی تنگاتنگی پيدا افع ماديش با حفظ نھاد مورد نظرمن
اما اين . ارتباط نزديکی دارد "سازش طبقاتی"و عمل  مبارزه طبقاتی دھد که با تنزل تئوری ھايی توضيح می اتحاديه

. در انطباق است" ناب" ر دارد، يعنی با تناقضات درونی تئوری اتحاديهدرب ايدئولوژيک مستقلی نيز ھای ناسازه ريشه
داری پسين به تدريج و  در عصر سرمايه. دارد ھا را به دنبال اتحاديه ای، تغيير در کارکرد ايدئولوژی بوروکراسی اتحاديه

داری  سرمايه صنعتی سوم مشخصه انق2ب. اند پديد آمدند که در ھمين مسير پيش رفته تری ھای عينی قوی پويش دائماً 
سريع تکنولوژيک مشخص شده، سيکل بازتوليد سرمايه  داری با نوسازی سرمايه اين.  به بعد است۴٠ھای  پسين از سال

شده مزدھا را سبب  مخارج و دست ری دراز مدت،گذا ريزی دقيق در عرصه سرمايه برنامهکوتاه کرده، و ضرورت  را
  .شود محدود می خود ھا، خودبه اتحاديه منه فعاليت ک2سيکدرنتيجه اين عوامل دا. است

 ھای اجتماعی و اقتصادی عمومی است، که به شرکت  ريزی برنامه" يافته سازمان"داری پسين  آل برای سرمايه شکل ايده
  تحت حاکميتريزی اين برنامه . کنندجھت سو و ھم ديگر ھم گذاری خود را با يک سرمايه ھای دھد برنامه می بزرگ اجازه

 باقی بماند، اما در حوزه اجتماعی بايستی تماما بايستی کام2 غيرآمرانه مالکيت خصوصی وسائل توليد در حوزه اقتصاد
ريزی  برنامه"و  "سياست مربوط به درآمدھا" ،"فعاليت متمرکز"دليل در ھمه جا فشار به نفع  به ھمين. آمرانه عمل کند

ھا  اتحاديه از بين بردن استق2ل: ھدف واحد زير نھفته است ھا پشت تمامی اين فرمول در. کنيم را مشاھده می" اجتماعی
اشتغال کامل يا (اقتصادی بازار کار  وضعيت گذرا اما مناسب قرارداد کار با کارفرما، جلوگيری از استفاده از در انعقاد

، ) سياست پولی معينی تحت شرايط(مزدھا  قابل م2حظه دست توسط کارگران در جھت افزايش) کار نيروی حتی کمبود
  .گير ماليات ھا و نرخ سود چشم تقليل

 اقتصادی دورنمای -خط مشی اجتماعی ای به بوروکراسی اتحاديه داری پسين به درعين حال اين تمايل اساسی سرمايه
استفاده  ندگان کارفرماياننماي که از قدرت تشکي2ت برسر ميز مذاکره با اکنون موضوع فقط اين نيست .جديدی می بخشد

. باشند کننده اقتصاد دولتی و نيمه دولتی نماينده داشته ھای متعدد ھدايت کميته شود، بلکه اين نيز ھست که کارگران در
ترين  انگلستان روند وسيع از چند سال پيش نيز در ايتاليا و اسکانديناوی، در بلژيک و ھلند، در فرانسه و در کشورھای
ھای  کميته ھا غالبا در اين که رھبران اتحاديه طوری گير است به حکومت بورژوازی چشم  درھا  اتحاديهادغام روسأی

بوروکراسی اتحاديه  لحاظ ايدئولوژيک اين ادغام به. کنند ھای خود وقت صرف می از اجتماعات اتحاديه تر دولتی، بيش
گرايی موج قبلی  طبقاتی و ھمان توھمات تدريجانگيزه ھمکاری  داری پسين از ھمان سرمايه در دستگاه حکومتی

شود، بايستی مسئوليت اين رشد  می تعيين" رشد اقتصادی" با" پيشرفت اجتماعی"که  جايی از آن. برخوردار است ھا ادغام
ھيات اداری  ھای ھا، پست  ھای اداری صنايع دولتی و شرکت ھيات ھای که پست جايی از آن  تقبل کرد،اقتصادی را ھم

شوند،  گرفته میدر نظر " ھا پست"مثابه   برنامه بهھای دولتی طرح و مرکزی، پست ھای متعدد کميته ھای نکبا
گيری و مسئوليت  تصميم"تصرف کرد، " به گام گام"اقتصاد بورژوايی را  توان ھا می ھايی که از طريق آن پست

 اند، به کج بينی سقوط نکرده  بهھا که کام2 يهپسين ھم از سوی برخی رھبران اتحاد داری در اقتصاد سرمايه "مشترک
و اوليه اين بينش را رھبراتحاديه قديمی  مدل اصلی. شود نگريسته می ای به سوی اجتماعی کردن آتی مثابھی مرحله

آن به عضويت ھيات  پس از جنگ جھانی اول حکمی که بر مبنای عرضه داشت، کسی کهJouhaux ژووآ فرانسوی،
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!" داری اولين ميخ برتابوت سرمايه :"نشان داد و فرياد برآورد ھا چی سه منصوب شده بود را به اتحاديهبانک فران مديره
 آورده و امروزه ھا خيلی خوب دوام ميخ از پنجاه سال پيش به اين سو در مقابل اين داری فرانسه، گويا، سرمايه اما

  ...زنده بود ١٩١٩قدر زنده است که در سال  ھمان

با دو تناقض اساسی در  به دستگاه حکومت بورژوازی ھا با وجود اين گرايش به جذب روبه افزايش روسأی اتحاديه
  :است رو روبه داری پسين  سرمايه

ريزی اجتماعی   برنامهای در بوروکراسی اتحاديه به مشارکت جايی ھای بزرگ و دولت بورژوايی تا آن  از سويی شرکت
داری در دوران ھای  وجه توليد سرمايه ه از آن طريق بتوانند اعتراضات طبقه کارگر عليهک و اقتصادی نيازمندند

مزد و به  مربوط به دست سياست در" رعايت اعتدال"اشتغال کامل با ( از بين ببرند  ادواری رشد را با موفقيت کماکان
به دست آمده و شرايط کاری موجود  انداردکارفرمايان برضد است رکود و کسادی با بيکاری و حم2ت خردکنندهدنبال آن 

  ھم" (کنترل دولتتحت "مربوط به دستمزد  اين انطباق ھرچه بيشتر رھبری اتحاديه ھا با سياست اما). حقوق بگيران
الزاماً موجب رشد ) در انگلستان" (داوطلبانه "يا با سياست درآمد) ھای اخير سال  درطول در اسکانديناوی درھلند و ھم

  .شان ھا و اعضای فرسايش روابط درونی بين اتحاديه سايش و بگيران شود، موجی از اعتصابات خشن، با ت حقوقمقاوم

. کاھد ھای بزرگ بشدت می شرکت  ای توسط بوروکراسی اتحاديه اين امر اما از ميزان قابليت مورد استفاده قرار گرفتن
مبارزاتشان را جھت  ھای کارگر را کنترل کرده و  بتواند تودهدارند که ای نياز ھا به آن بوروکراسی اتحاديه زيرا آن

 بوروکراسی  به اصط2حھمان گونه که. ای صوری نباشند بوروکراسی اتحاديه دھند، به يک معنا فقط يک
چنين کنترلی را نداشته  ای توانايی بوروکراسی اتحاديه چه  چنان.در اسپانيا به اثبات رساند" عمودی"ای اتحاديه

در اين   خودھای بزرگ ترين حالت خواھد شد، خواه شرکت  محتمل دستگاه حکومت بورژوازی آن از" اخراج "،باشد
 کارگران را دوباره ھای کنترل بر خواست در پيش گيرد تا" چرخشی به چپ"رھبری اتحاديه  امر پيش قدم شوند و خواه

  .به دست آورد

که جذب بوروکراسی " يافته سازمان"داری  و سرمايه رشد ی روبهريزی اقتصاد اما از سوی ديگر نيز گرايش برنامه
بر جای   کارگرھای کند، تأثير دوجانبه و متناقضی بر توده می حکومت بورژوايی مشروط ای را در دستگاه اتحاديه

  .گذارد می

اری طبقاتی و ھمک" توليدی منافع"بورژوازی پيرامون  فريبی بدون شک اين تأثيرات بيش از پيش از طريق عوام
اما بحث عمومی  زمان ھم. شود، بر حقوق بگيران مشھود است برده می که از طرف اتحاديه پيش فريبانه بورژوازی عوام

ملی، نرخ درآمد، نرخ  ناخالص اجتماعی، درآمد چون توليد مربوط به وضعيت اقتصادی کل جامعه ھم فزاينده
پيوند   کارگران ماھر و کارمندان را به مجموعهکان فزاينده ع2قهتوليد و غيره ام افزايش گذاری، حجم پول، سرمايه

دائمی اش برای  جنگ جھانی اول، با جنگ گونه که اقتصاد قبل از ھمان. کند اجتماعی مشروط می روابط اقتصادی و
شدـ  ی تبديلکارگران به يک مدرسه علمی مبارزه طبقات کارگر در بين کارفرمايان و تقسيم ارزش توليد شده توسط طبقه

مجاد5ت علنی امروزه    ھمان طور ھم- گرديد مندی درونی اين مبارزه بر طبقه کارگر روشن قانونکه  البته به مجرد آن
 طبقاتی تواند به يک مدرسه عالی عملی مبارزه ھا می گذاری و حجم، محتوی و جھت سرمايه درباره تقسيم درآمد ملی

داری  سرمايه با تناقضات ذاتی وجه توليد عد وسيعی درباره روابط درونی اين روندبُ  تبديل شوند، اگر کارگران مجددا در
 ھای اين روشنگری درباره نيازھای ب2واسطه و نگرانیآگاه شوند، و اگر رابطه  و درباره ماھيت استثمارگرانه آن

مشی   بورژوايی و خط دولت  بزرگ،ھای  آميزی شرکت محققا اين نتيجه عينی رشد درھم کارگران دريافته شود،
يک . پسين نيست" يافته سازمان" داری خودی سرمايه به خود وجه محصول و اجتماعی دولتی نيست و به ھيچ اقتصادی

ھای  دمان در سال  چون جريان ھندريک ھم" طرح آزمايشات"را از زمان  نئورفرميست، که نفوذ خود -جريان دموکرات
حوزه توزيع به مبارزه برای  مبارزه برای اص2حات در ای گسترش داده است، ت2ش می کند گذار جنبش اتحاديه  در٣٠

بايستی بين  اما تجربه ھمواره ثابت کرده است. بزرگی معرفی کند واقع به عنوان پيشرفت اص2حات ساختاری را در
سوی   ھستند و به راحتی از به نفع نظام - رخ دستمزد ن غالبا به قيمت کاھش- ساختاری نئوکاپيتاليستی که ھای رفرم

داری  سرمايه دارند، زيرا نمی توانند جذب وجه توليد ھايی که خصلت براندازی آن شوند و ھای بزرگ پذيرفته می  شرکت
ھای نوع  فرمر. تمايز را قائل شد ترين شوند، بيش کننده می نھايت باعث تبديل مبارزه طبقاتی به پيکاری تعيين شوند و در

تر اراده مبارزاتی  بيش  کاھشای به دستگاه دولت بورژوايی، بوروکراسی اتحاديهتر  به جذب گسترده اول در منطق خود
دوم برعکس فقط می تواند جنبش  مبارزه برای رفرمھای نوع .برند بگيران، راه می تجربھی مبارزه حقوق و تقليل
  . کندداری بسيج و تجھيز سرمايه تر و رشد اگاھی ضد رای مبارزات مجدد وسيعب تر کرده و توده را عميق ای را اتحاديه
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ھای  ای و توده تا جنبش اتحاديه يابد، خود پايان می به خود اين امکان که اشکال جديد کارکرد وجه توليد سرمايه داری
 خودی مبارزه ابتدايی خودبه داری راديکال دست يابند، با گرايش سرمايه گيری اھداف خود به جھت تر کارگران وسيع

 و ١٩۶٨اعتصابات سراسری فرانسه در ماه می  طوری که ھم در ھمان خوانی دارد، ھا ھم کارگری در سطح کارخانه
کشورھای اروپای  ھم تا حدودی در اعتصابات خشن بسياری از  و١٩۶٩ايتاليا در پاييز و زمستان   بزرگاعتصاب
نزديک (داری به وقوع پيوست  سرمايه اعتصابات تاريخ آن چه در اين بزرگترين. د سال اخير نشان داده ش يک غربی در

بود " ای مبارزه"چالش و  ، برای اولين بار و به ناگاه)ميليون درايتاليا فرانسه، قريب به پانزده اعتصابی در به ده ميليون
مزد و   ھرقدر ھم که مسائل مربوط به دست.ارید روابط توليد سرمايه که عليه داری، بل فقط عليه تقسيم درآمد سرمايه نه

در اروپای غربی عبارت  بود، امر تازه اما در اين مبارزات عظيم کارگری برای اين جنبش اعتصابی مھم ساعات کار
داشتن درک تئوريک عميق و با  ھا بدون آن. کردند می اين بود که اعتصابگران، غالبا بدون ترديد عمل از

که  بودند، بل تر و ساعات کار کمتر خواھان حقوق بيش عنوان اھداف مبارزاتی خود نه تنھا  بهم،ھای خا بندی فرمول
 کارگر و   و انفراد طبقه، که به جدا)روزانه و غيره گذاری کار ارزش(مزد را مورد سؤال قرار دادند  دست اشکال جديد

کم درآمد و  چنين ت2ش کردند فاصله بين اقشارھم . شوند می نيروی کار در کارخانه منجر به بھتر کردن کنترل بر
خود تعيين کنند، حمله برند، سرعت تسمه نقاله را   کارخانهمزدبگيران را کاھش دھند، به سازمان کاری محيطپردرآمد 

تمامی ساختار  کار و سرکارگر، يعنی کردند، تا اقتدار استادکار را برھم زنند و شروع  و حتی تقسيم کار درون محيط
بندی کرد، در اين  حالت جمع توان در بھترين جديد را می ھای تمامی اين خواست. کار را نيست و نابود کنند لسه مراتبس

 مبارزه ب2واسطه عليه سرمايه، کنترل کار و ماشين آ5ت، يعنی نطفھی ب2واسطه عليه حق و قدرت  مبارزه ھا چالش
  .توان باز شناخت داری را می روابط توليد سرمايه

بگيران اروپای غربی را  ميليون مزد ٢۵يعنی آگاھی طبقاتی  زدگی اعتصابات فرانسه و ايتاليا، شتاب توان با  مسلما نمی
اروپای غربی اثری  کشورھای" اعتصاب خشن"بود که در عصر  تری خواھد اشتباه بيش. جلوه داد سان يک به طور کلی

کم در شکل  داری، دست توليد سرمايه سؤال بردن مستقيم روابط ز چنين زيرفرانسه يا پاييز ايتاليا، يعنی اثری ا از ماه
تا  چون امروز اروپای غربی ھم نابرابری در ميان طبقه کارگر و اخت2ف درونی آن در گاه قانون ھيچ. ديد ای آن را نطفه

 توان به موقع کشف کرد و ارزه میرا در روند مب اين است که اين امر تازه اما مساله. بدين حد قابل شناسايی نبوده است
  .يافت چنين ژاپن گسترش خواھد ھم تدريجا در تمامی کشورھای امپرياليستی غربی و اين گرايشی است که. شناخت

محصول اشکال  محصول انق2ب صنعتی سوم، بنابراين شکل جديد مبارزات کارگری در کشورھای صنعتی خود
 معنای پسين به" يافته سازمان"داری تکنولوژيک در سرمايه نوآوری سريع. است تغييريابنده وجھی توليد سرمايه داری

ھای  گروه ص2حيت سريع از تمامی سلب. ھای صنعتی و مناطق صنعتی است ھا، شاخه بنگاه انتقال بحران ساختاری به
ی انتقال سريع و درونی اما در عين حال به معن تشديد مداوم روندکار است، شغلی، به معنی تشديد استثمار و به خصوص

صنعتی  ھای توليدکنندگان در شاخه با5 بردن سريع ميانگين سطح دانش و کارآيی شغلی فکری در روند توليد است، کار
 اقتدار بورژوازی و آثار ازخودبيگانگی آن و عليه متوسط، به سرعت عليه اصلی، مبارزه را در محدوده مدارس عالی و

يابنده عليه  بايست به مبارزه رشد می طورکلی عليه حوزه مصرف خواھد کشاند که به ناچار هارتباط با زندگی جمعی و ب
  .حوزه توليد منجر شود ھمان شرايط اقتدار و ازخودبيگانگی در

متأسفانه بيش از اغلب رھبران  منظور ادامه بقای خود، ھای بزرگ و طبقه بورژوازی به  تر شرکت ھای روشنفکر 5يه
شورش ماه می  زمان با به ھمين دليل ھم، ھم. آگاھند ھای جديد مبارزاتی کارگران، و ھدف ھا  شکلطراتحاديه به خ

را برخ2ف موضع  (Participation)"مشارکت" دوگل شعار. بورژوازی بزرگ تغيير موضع داد  فرانسه،١٩۶٨
داران  سرمايه انگليسی، اغلب رھاناز سوی محافظه کااز آن موقع تاکنون مجدانه   فرانسه را مطرح کرد، کهبورژوازی

ھای بزرگ   شرکت و حتی از سوی بخشی از (جا ھای آن چنين از سوی اغلب سوسيال دموکرات ھم( اسکانديناوی
 کام2 شناخته شدھی بورژوازی آلمان غربی بايد گفت، تجربگی سياسی در مورد کم .اسپانيايی شادمانه پذيرفته شده بود

اقتصاد و ھا،  کارفرما در کارخانه ديگر به عنوان آخرين حفاظ در مقابل کاھش اقتدار ایاگر فرمول مشارکت درجاھ
. آيد که بايستی با آن مبارزه شود حساب می اصل ھنوز خطر شيطانی به دولت شناخته شده است، در آلمان غربی اين

 کارگر اروپای غربی در طبقه تر ھای وسيع بخش. حفاظ يا اصل مشارکت است بدون شک مساله بر سر ھمين بنابراين
فزاينده روسای اتحاديه به دستگاه دولت ھا و نه جذب  کارخانه عمل به اثبات رساندند، نه مزايای برتر درسطح

واقعا به  وجه توليد سرمايه داری را شوند که متناوبا در مبارزات انفجاری بزرگ تداوم ھا توانند مانع آن نمی بورژوايی،
 -ھای اخير خواھد به ھدف تاريخی خود در دھه ديگر می داری پسين حا5 سرمايه ھای بزرگ  رکتش. زير سؤال ببرند

از طريق جديدی  -آگاھی طبقاتی پرولتاريا مبارزھی طبقاتی پرولتاريا و نابودی نظاميافتھی يعنی تضعيف نظاميافتھی
  . يابند دست
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اقتصادی در کارخانجات را  مسئوليت مشترک دربازدھی واداره ملی اقتصاد " گيری شرکت در تصميم"خواھند  ھا می آن
  .ھا تفويض کنند به اتحاديه

آشفتگی را در سر کارگران  اتحاديه، خود بذر اين ھای مھمی از رھبری مانور آن قدر ابلھانه است که اگر بخش
 اين مانور ت2ش. داشت نمی تیکردند، مانور کارفرما ھيچ شانس موفقي نمی آورد کارگری تلقی دست افشاندند، و آن را نمی
و موقعيت طبقاتی متفاوتی را که " اجتماعی برنامھريزی"و "درآمدھا سياست مربوط به"، "فعاليت متمرکز"کند،  می

نه  جايی که کارگر نه ثروت و از آن. جامعه بورژوازی دارند، 5پوشانی کند خريدار کا5ی نيروی کار در فروشنده و
تواند دقيقا از سوی کارفرما و دولت تعيين  می دراختيار دارد، حقوق او  سرچشمه ثروت استای را که قدرت اقتصادی

استثنای   به-تواند کل جامعه می از ابتدا سريعا و کام2 مشخص شود و مجموع حقوق تواند ماليات حقوقی او می شود،
تا کنون در تاريخ، ھيچ رژيم بورژوايی،  طور که اما درست ھمين. شود  دقيقا از پيش تعيين-"اعتصابات خشن"تأثير 

  کميته" سود را ثابت نگه دارد، ھيچ قيمت و  نتوانسته است-! ھمانند رژيم نازی-ھا ھم مجازات ترين تھديد به شديد حتی با
 داری و ارزش گذاری سرمايه را قوانين رقابت سرمايه تواند، مشارکت دارد نمی گيری که در تصميم" يا شورای اداری

اقتصادی سفت و  باز دارد، مانع تدابير ای شود، کارفرمايان را از رقابت اقتصادی دوره  بين ببرد، مانع نوساناتاز
 .کار، شدت استثمار نيروی کار و غيره گردد کار نيمه وقت، افزايش سرعت ای شود، مانع اخراج و يا سخت دوره

 خصوصی و ساختارھای اقتصادی حد حفظ مالکيتپذيری مشترک، و در آن وا مسئوليت گيری و بنابراين تصميم
داری  اين شکوفايی وجه توليد سرمايه ناپذير برای مشترک اجتناب پذيری گيری و مسئوليت سودآور، به معنای تصميم

  .است

را به را ناديده بگيرند، حتی خود  منافع ب2واسطه موکلين خود اين کار تن دھند، بايستی کارگران، که بايد به" نمايندگان"
 مسير بتوان در جايی متوقف شد و دراين که اين. و برعليه کارگران تبديل کنند) سرمايه يعنی" (کارخانه"منافع نماينده

که در جنبش " مديرانی"شاھد نبوديم که  "اعتصابات غيرمجاز"در  آيا ما. فراتر از آن نرفت، کار دشواری است
انگيز را از محيط  فتنه واقعی کارفرمايان ت2ش می کردند تا عناصر ندگانداشتند، به در نقش تحريک کن ريشه ای اتحاديه

داران خود  سرمايه کردند و در مواردی  گران را رد می اعتصاب دھی و مذاکره با دور کنند، تا جايی که حتی امتياز کار
  ؟کردند صحبت می "آميزی مسالمت" بسيار به زبان

داری ادغام  کارخانه سرمايه بلکه حتی در مديريت روزمره اه دولت بورژوايی،ای که خود را نه فقط در دستگ اتحاديه
 مزدبگيران. دست خواھد داد و بسيار سريع کارکرد واقعی خود را از. نخواھد بود "پذير با سيستم انطباق" نکند، اتحاديه

 به چنين بازرسان و مديرانی به شکل حق عضويت دشواری بدست آمده خود را بينند بخشی از حقوق به ديگر دليلی نمی
نوساناتی  به طور مثال چنين(شود  می روند کاھش عضويت در ابعاد گسترده شروع. کنندمعمول داوطلبانه واگذار  طبق

 ھای ھای کارگران معادن در طول سال طور کميته ھمين در آمريکا و" با سيستم پذير انطباق"ھای  را در برخی اتحاديه
 نفعی  اتحاديه ھا، کارفرمايان ھيچ که درشرايط ھمکاری تنگاتنگ بوروکراسی جايی از آن ). کردتوان مطالعه اخير می

عضويت اجباری و بالطبع اخذ  شوند، ت2ش کردند سيستم ای دچارمشک2ت مالی که بوروکراسی اتحاديه دراين نمی ديدند
سيستم  نظير" دوم،  برحقوق به شکل دست تماليا"منبع تامين مالی کنند، به واقع يک سيستم  اجباری حق عضويت را

ای ديگر  انحطاطی، بوروکراسی اتحاديه در پايان چنين روند رو به .اسپانيا "ھای عمومی اتحاديه"در  بنقد موجود
تبديل  بوروکراسی اداری دولتی تواند به جزيی از کارگری مستقل باشد بلکه فقط می ھای بوروکراسی سازمان تواند نمی
 را که" نيروی کار"کند، و  را رھبری " نيروی کار" داری پسين کا5ی سرمايه کراسی تمايل دارد در جامعهبورو. شود

  نظير قطارھا، بوروکراسی ھای اين بخش بينی دارد، ھمانگونه اداره کند که ديگر قابل پيش تمايل به شورش و اعمال غير
  .ھا ھا، تمبرھای نامه، مدارس عالی و تانک اتوبان

ھای مردد در راستای اين  قدم تاکنون اولين. فاصله داريم خوشبختانه ما تا رسيدن به نقطه پايانی اين روند، خيلی
ھمه چيز اما حاکی از اين  . استای آزاد، فقط در اروپای غربی برداشته شده اتحاديه خودبرتربينی جنبش خودفريبی و

 اين. موقع از اين روند روی برخواھد گرداند اروپای غربی بهکارگر  هطبق تر و مبارز تر، راديکال ھای آگاه بخش است که
درونی  را نسبت به مساله دموکراسی ای موضع خود زمانی ممکن است، که جنبش اتحاديهبازگشت اما در درازمدت فقط 

 نھايی سوسياليستیتعيين کرده باشد و برای ھدف  داری پسين از نو سرمايه اتحاديه، وظايف جديد ناشی از موقعيت ويژه
  . مھم برداشته باشدھای جنبش کارگری اساسا گام

ھا،  اتحاديه. بسيار متناقض و دوگانه است اين روند. ھمگام باشد ھا نيز نتوانست با تمرکز سرمايه تمرکز فزاينده اتحاديه
و از يک  سازند کارگران را متحد می ھايی نيستند که فقط ھمفکر نيستند، تشکي2ت ھای افراد احزاب، سازمان برخ2ف

 ھا در اساس نماينده منافع آن. مشخصی را تحقق بخشند خواھند ھدف تاريخی می ای مشخص برخوردارند که مبنای برنامه
ھا به  اتحاديه ضمنا برای پيوستن به اما. ھستند که مجبورند نيروی کارشان را بفروشند ب2واسطه مادی ھمه کسانی
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 تاکنون ھميشه فقط اقليتی از مزدبگيران به آن تر غرب 5اقل در کشورھای بزرگ  کهی طبقاتی نياز است،حداقلی از اگاھ
  .اند دست يافته

مقابل قدرت اقتصادی مرکزی سرمايه  دھد که در امکان را می ھا اين ھا به آن به ھمين دليل متشکل شدن در اتحاديه
يک منطقه  مزدبگيران منزوی يک کارگاه، کارخانه، شھر و يا از خود نشان دھند که معمو5 تری بيش بزرگ قدرت

از ھر چيز به نفع  اند، اتحاديه قبل طبقاتی  در مبارزه س2ح ضروری اتحاديه ھا. توانستند داشته باشند می صنعتی
ويژه در  یکند که به خاطر وضعيت اقتصاد ھايی عمل می آن دھی شده، يا کمتر سازمان ھايی که ترھا، به نفع آن ضعيف

ای  از بين بردن تمرکز اتحاديه فعاليت برای. اند نامناسب بر سر تعيين دستمزد محکوم به پذيرش شرايط رابطه با مذاکره
  . بوددار خواھد نفع طبقه سرمايه در نھايت فقط به

از آن چه که خود تری  حقوقی مناسب دھد با شرايط کاری و می تر اجازه اما ھمين گرايش به تشکل به مزدبگيران ضعيف
 ای شکل دستگاه اتحاديه که دم و اما به محض اين.آورند، برخوردار شوندتوانسته بودند به دست  بصورت انفرادی

ترھا  مبارزتر و راديکال بااعضای مستقل شد، اين خطر وجود دارد که اينان به مخالفت بوروکراتيک به خود گرفت و
اتحاديه را درپی داشته باشد، اساس  انفعال نظام يافته اعضای  ارادگی وچه بی اين تشکل گرايی چنان. آورند روی

مربوط به مذاکرات در مورد   از جمله توافقات-ھای اساسی گيری زيرا تصميم تھديد به نابودی می کند، ھا را اتحاديه
عی از فعا5ن در روند وسي ميکنند، آن ھم بدون اين که طيف  اتخاذ را ھميشه جمع محدودتری از کارگران-دستمزد ھا

  .داده شوند گيری ھا دخالت تصميم

خود را در  ای زنده که ھای اتحاديه سازمان  امتناعتمرکز بيش از حد قدرت تصميم گيری رھبران اتحاديه حتی از
 دھند، قرار می" فعاليت متمرکز"و " اجتماعی ريزی برنامه"، "به درآمدھا سياست مربوط"درازمدت در اختيار 

زنده تنھا آنگاه  ای ھای اتحاديه سازمان ، به آن جا رسيد که" ھا قدرت بيش از حد اتحاديه"که  ای دوره. تر است اکن خطر
فعال  از حمايت داوطلبانه و مشتاقانه ھزاران ھزار عضو توانند موفق باشند که می در برابر تعرض کارفرمايان

نظر رسمی بورژوازی، درعين  تصادفی نيست که). ١٩۶٨ و ١٩۶٧ھای  انگلستان در سالنمونه (برخوردار باشند
تحميل کند، تا از اين  تری را بيش ھر چه ھا باز تمرکز  استوار است که به اتحاديه ، بر اين امر"دموکراسی" وفاداری به

ای کارخانه گسيخته کادرھ بندوبار و لجام برای اقدامات بی  5زمکند که زمينه ھا را متھم  بتواند رھبری اتحاديه طريق
ناگزير و ضروری در  "پاکسازی"ھا،  دستگاه اتحاديه خود، از زاويه ديد آن کارفرما مايل است که .کند فراھم می
ای خود را سريعا از دست  اتحاديه کند، نقش مسير ھمگام می ای که خود را با اين اتحاديه. اجرا در آورد را به موسسات 

  .ميدھد

دموکراسی به معنای . ھا است آن ترين دموکراسی درونی وسيع ای، گرايی اتحاديه شد تمرکزگيری از ر تنھا وسيله ی جلو
ھا بايد سؤال کنند  آن  فعال و در سطح وسيع مطلع شوند، اتحاديه بايد گيری مھم، اعضای ھر تصميم اين است که قبل از

ھای  ديگر وحدت کنند تا در نشست يک ھاست که با حق اقليت چنين به معنای دموکراسی ھم. بتوانند تصميم بگيرند تا
جالب توجه است که . باشد مورد پسند دستگاه اتحاديه حدی ھماھنگ کنند که  ھای خود را 5اقل تا ت2ش اتحاديه بتوانند

وقعيتی پرتاب شود، که به زودی به چنين م يا از اين بيم داشته باشد جناح ميانه اتحاديه ھرگاه خود را در اقليت ببيند و
 سازمان محکم شد، حاضر نيست کند، اما به محض اين که پايش در داند و طلب می می اين حق را برای خود مسلم پيوسته

 و ١٩٢٠جمھوری وايمار در آلمان دھه  ھای در اتحاديه. قائل شود به نوبه خود ھمين حقوق برای يک اقليت راديکال
  . بھترين شواھد اين مدعا ھستند١٩۶٩  و١٩۶٨ھای  چکسلواکی سال طور در ھمين

اتحاديه در رشد قدرت تشکي2تو بوروکراسی  اعضای  شود، که درنھايت خود بسياری اوقات با اين تفکر مخالفت می
 روتر از دستگاه فعاليتی شرکت نم کنند و اغلب ميانه کنند، در ھيچ شرکت نمی مقصرند، زيرا در مجامع عمومی اتحاديه
وقايع نشان داده است که  ای، زيرا او5 اما فقط ذره ای از حقيقت وجود دارد، در اين امر ذره تمان نمی کنيم کهک. ھستند

چون  روی آن ھا ھم  دنباله جلوتر بودند، و نه  از دم و دستگاه اتحاديه وسيع کارگر فرسنگ ھا ھای مواردی بوده که توده
 ای نيز ھمان قاعده ای صادق است که در مورد اتحاديه وما برای فعاليتد  در ايتاليا، و١٩۶٩ در فرانسه و ١٩۶٨ سال

ھای  که توده کسانی .يعنی يادگيری به تجربه عملی بستگی دارد. آموخت توان شنا پريدن در آب می تنھا با: شنا آموختن
ين سؤال پاسخ دھند که چه بايستی به ا دھد، از خود نشان می ای کنند که خيلی کم فعاليت اتحاديه را م2مت می کارگر
 تنھا يک استراتژی. کنند مستقل، فعاليت و تصميمگيری مستقل آماده تا اين توده را برای ابتکار عمل اند  کردهاقدامی
ھای  تواند توده برد، می فعال پيش  ای کارگران ھمواره به گونه ای که چنين آموزشی را در مبارزه روزمره اتحاديه

 اتکا به خود در مبارزه و ابتکار ای، که ھر گونه يک استراتژی اتحاديه. بسيج کند ای يت اتحاديهرا در فعال تری وسيع
خارج  ای از انفعال نسبت به اتحاديه و انفجارات دوره ای تواند ترکيب فزاينده می کند، فقط اعضا سلب می عمل را از توده

  . را به وجود آوردھا از محدود اتحاديه
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تنھا استراتژی است که با وظايف  مبارزه طبقاتی مبتنی است ای که بر ابتکار عمل فعال بدنه در ديهاما استراتژی اتحا
قب2 گفتيم  . دھد می داری ارتقاء جريان مرحله تکامل کنونی سرمايه ای را در و جنبش اتحاديه جديد خوانايی دارد

ای که متناسب  استراتژی .کند داری پيدا می رمايهس گيری ضد مناسبات توليد خودی جھت خودبه مبارزات کارگری به طور
 استراتژی کنترل کارگری برخ2ف. کارگری توليد است است، استراتژی کنترل خودی به با اين گرايش خود

سو و  يکانعقاد قرارداد کار از  ھا در مختاری اتحاديه کند، که خود نقطه حرکت می از اين" تصميمگيری مشترک"
بگيران  از سوی ديگر، و نيز دفاع از منافع مزدھا و شرکت ھا  سودکارخانه ی به حد اکثر رساندنمسئوليت مشترک برا

خواستار حق  به ھمين دليل اين استراتژی .داری به قوانين جنبش با يکديگر ناسازگارند سرمايه تابع نمودن وجه توليد و
 داری مشترک برای اداره موسسات و اقتصاد سرمايه اما خواھان تقبل مسئوليت کنترل و حق وتو برای مزدبگيران است،

  .نيست

کنترل  " - در فرمول موجز.F.G.T.B بلژيک ھای اتحاديه معاون متوفی دبيرکل شبکه ،André Renardآندره رنار 
به بھترين وجھی   اتحاديه ای دراين مورد را  آموزه -" سوسياليسم گيری مشترک در داری، تصميم کارگری در سرمايه

  .رسد اين فرمول مصداق کامل حال ما به نظر می. کرد صهخ2

کارگاه و   و کارخانه، و حتی در سطح شرکت  در سطحاما کنترل توليد توسط کارگران مستلزم ابتکار عمل وسيع آنان
را  جنينی خود سازمان يابی ھمه مزدبگيران در محيط کار کنترل کارگری توليد شکل مبارزه برای. خط توليد است 

فيات در  اروپای غربی، کارخانجات  طور مثال درکارخانجات بزرگ  که امروزه بهکند، ھمان طور فراھم می
خواست ادغام مجدد چنين ھيات ھای . استسال دوباره اتفاق افتاده  ھا برای اولين بار پس از ده، TURINتورين

 مساله بر. ھای آن ست ويژگی وری غلط درباره مجموعهتأييد قانونی آن به منزله دا تشکي2ت اتحاديه وحتی نمايندگی در
ديگر نمی خواھند فقط به مذاکرات در  کارخانه است، کارگرانی که سر وسعت بخشيدن به حوزه فعاليت کارگران در

  .ھا می شود مذاکرات موجب محدوديت آن بسنده کنند ماحصل اين مورد دستمزد

جنينی نظام  اين شکل. محيط کار استق2ل کامل داشته باشند  کارگران بايد دريابی موفق باشد برای اين که اين خودسازمان
و نقش اصلی آن در  ويژه گی.نظم شورايی باشد  تواند شکل جنينی در سطح کارخانجات است و فقط می حاکميت دوگانه

نمادی از  گذارد، مادامی که یھا تاثير بگذارد و م در کارخانه اشتغال اعضای اتحاديه ھا تواند بر  نکته است و می ھمين
کند و دموکراسی  ھا را تھييج می فعاليت آن توده کارگر در پيکارھای اقتصادی و اجتماعی است، شرکت فزاينده

جديد ديگری  ھا و تمرکزگرايی تکليف اتحاديه راستا تاکيد بر دموکراسی درون ھمين در. بخشد ای را وسعت می اتحاديه
ھمکاری و ادغام  .ھا است پسين برای اتحاديه داری سرمايه کند که خود ارمغان تکامل می میھا الزا اتحاديه را برای

از کشوری به   سفارشاتمليتی، اين تنھا راه مقابله با انتقال سريع ھای چند  در درون شرکت تر تر و فشرده المللی بيش بين
سياست ھائی که از سوی  رآمد نسبتا بيشتر استد درآمد بر عليه کارگران با از کارگران کم کشور ديگر و استفاده

  ناتوانالمللی تاکنون در رابطه با اقدامات در سطح بين ھا ھای عظيم اتحاديه دستگاه .شوند می المللی اعمال ھای بين شرکت
ان چنين کارگر اگر. اولين اعتصاب ھستيم ھای بسيار زيادی وجود دارد، در انتظار  شرکت در اروپا، جايی که. اند بوده

بخش صنعتی، به خاطر ورود سريع اجناس  گران يک زدند و يا اعتصاب شرکت ھائی در يک کشور دست به اعتصاب
 "رسما "ای که  اتحاديه شان دچار مشکل جدی شوند، درآن صورت جنبش اعتصاب کشور ھم جوار، درکارآيی مشابه از

  .المللی کمتر موفق خواھد بود بين بستگی تر در مورد ھم کوچک ھای راديکال ھا عضو دارد در مقايسه با گروه ميليون

اين جا بايستی : تصور است المللی غير قابل ادغام بين گرايی تشکي2تی چنين ھمکاری و با اين وجود در سطح تمرکز
ای  تحاديها  جنبش جا در اين. ھای ھدايت کننده اقدام کرد اتحاديهو کارخانه ھا و در سطح   زمان در سطوح شرکت ھا ھم

در دنيای امروزی اص2 ھيچ  اين نظريه که مدعی است که ھای آموزنده خود پيشاپيش اثبات کند که نمونه وظيفه دارد با
خوانی  وجه با حقيقت ھم زمان مطابقت دارد، به ھيچ بورژوازی و بوروکراسی با شرايط  منطقراھی وجود ندارد و تنھا

ھا مرتبط  فزاينده ھمه انسان گيری استق2ل و خود تصميم ت تکنيک، تمرکزگرايی را بااستفاده از پيشرف توان با می. ندارد
  .ساخت

دھنده  ھای فرمان سيستم اين بيم دارد که تعميم ھدايت  از، تکنوکرات محافظه کار انگليسی، Michael Roseمايکل رز
امری که  ه دردست افراد معدودی منجر شود،گيرند نيروی تصميم تواند به تمرکز عظيم می حيطه ھای اقتصاد و دولت به 

اثر " مديران و جامعه کامپيوتر،. ("است  گذاشته شده و متراکم بنا انحصار دسترسی به اط2عات وسيع پايه استدالش بر
 از اقتصاددانان بورژوازی اين عقيده را ابراز بسياری). ٢۵٧ تا ٢۵٢صفحات  ،١٩۶٩ پنگوان مايکل رز، انتشارات

حکومت خواھند  "دنيای آزاد"براقتصاد  المللی  بزرگ بين پانزده سال ديگر حدود دويست شرکتاند که حداکثر تا  داشته
  ھمه تمرکز قدرت معما که عليرغم ماند، به اين لحاظ می باقی امرکماکان يک معما برای اقتصاددانان بورژوا اين. کرد

  . اقتصاددانان بورژوا استنابينايی از ويژگی ھای بارز. ندنام می" آزاد"ھنوز  اقتصادی دنيای کنونی را
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مھمی که زندگی اجتماعی و  ھای درازمدت گيری تصميم ، در رابطه با ھمه"نظام آزاد و دموکراتيک"ايجاد يک 
 منابع دسترسی به ھای ھا از طريق تعميم راه نظامی در آن ھمين توده تعيين ميکند، و آن چنان ھای وسيع را اقتصادی توده

 ترين عدم تمرکز در روند با وسيع تکنيک که تمرکز ھا شرکت کنند، و آن نظامی  گيری تصميم و اط2عاتی مھم در علمی
يعنی  توليد و اداره آنھا از طريق سانتراليسم دمکراتيک، مالکيت جمعی بر وسائل گيری مرتبط شود، تنھا براساس تصميم

  .گان و مصرفکنندگان، ممکن استتوليدکنند ريزی شده برنامه خودگردانی

توانند انجام دھند که بگذارند  می اند، در صورتی منتج شده داری پسين اتحاديه ھا وظايف خود را، که از تکامل سرمايه
. کند شان ھدايت در عمل روزمره ھا را دوباره چون امروز دارای فعليت نداشته، آن ھم گاه سوسياليستی، که ھيچ آرمان

 "معترض به سيستم"ھای  اما اتحاديه. داشته باشد داری پسين وجود سرمايه تواند در نمی" ھمساز با سيستم "ھای اتحاديه
  .طلبند را در رأس خود می ھای آگاه حضور سوسياليست

  ١٩٧٠مارس 

   
   
   

    
  :ھایادداشت

   
  متن.ده است برگردانده شبه فارسی" ھای انق2بی در قرن بيستم استراتژی "این مقاله از کتاب  •
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