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  بخش یکمبخش یکم

تاریخ معاصر بوروکراسی )یا دیوانساالری( درون تاریخ معاصر بوروکراسی )یا دیوانساالری( درون 

  ی کارگر جهانیی کارگر جهانی  جنبش طبقهجنبش طبقه

 

مهممم تممریف بممی  بممرای ايشممروی کممارگری و نيروبممای مبممار  انق بممی درون 

ی نهایی یک استراتژی انق بی  جنبش کارگری قاعیتاً می بایی رسيین به مرحله
ا  ایممف رو توجممه بممه  بممه منرممور بممه انممر رسممانین انقمم   سوسياليسممتی با ممی.

طبقاتی آن با قرار می گيرد بایی در دستور کمار ی  عواملی که بر سر راه مبار ه
نيروبای انق بی قرار دا ته با ی. کم بها دادن و یا بمی تموجهی بمه عمواملی کمه 

می توانی یک تشکي ت انق بی را به انحرا  کشميیه و در نهایما ا  بمم بدا می  
نق بی اسمما. تمماریخ انق بممات کممارگری و بممه ویممژه در مابيمما  بررمموردی  ممیا

تمماریخ انقمم   اکتبممر  مممی توانممی در  ممنارا مسمماعم و مشممک ت در عنممم و نيمم  
کنبودبا و مشک تی کمه نهایتماً من مر بمه  کسما یمک انقم   ممی گمردد  کنمک 

 ننایی. 

نهایتمماً اممما ایممف مسممشوليا ايشممروی کممارگری و نيروبممای انق بممی اسمما کممه در 

  به درک دالعم  کسا ایف انق   بنا گنارنی تما 1917ا انق   اکتبر رابطه ب
 ممایی در آینممیه ا  تکممرار بررممی ا  آن بمما در مبممار ات جنممبش کممارگری بتمموان 

جلمموگيری ننممود. یکممی ا  مسمماعم عنممیه در انقمم   اکتبممر کممه من ممر بممه روی کممار 
بممی در سممط  آممین اسممتاليني ر گردیممی و تمما بممه امممرو  مممانت ای مماد تشممکي ت انق 

 جهان گردییه  وجود و تأاير بوروکراسی در تشکي ت انق بی اسا.
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دولما و بوروکراسمی  ی  کارل مارکس در بحث رود در مقابم بگم  در  مينه

 مانی انسان می توانی نرمار مالکيما رصوصمی را کمه در آن منما ت گویی که  می
نی اسما( ارجحيما جهای  قشری ویژه بر منا ت کم جامعه )که منرور کم جامعه

دارد   یر و رو کمرده و جامعمه ای بسما د کمه در آن منما ت عنمومی االم  با می 
کممه آن انسممان  رممود  منمما ت  خصممی رویشممتف را درون منمما ت عنممومی جسممت و 

بممه عبممارتی دیگممر  تمما  مممانی کممه در مسممير انقمم   منمما ت  خصممی ا ممراد  کنممی.
جامعمه بمه تدماد بررمورد )منرور نيروبای انق بی اسما( بما منما ت عنمومی در 

کنی  انق   سوسياليستی امکان به انمر رسميین نمیارد. لمنا عناصمر و نيروبمای 

درون یک تشمکي ت انق بمی ممی بایمی در تنمار مراحمم اميش ا  انقم   و بعمی ا  
انق   در مابيا  ردی رود  رسيین به آمال و آر وی بمای رمویش را تنهما در 

بُری در مسير  عاليما -ياليستی یا ته و ميانمنا ت عنومی و در جامعه ای سوس
 انق بی برای رسيین به منا ت  خصی نیا ته با نی.

قموه مقننمه  کارگ اران حکمومتی )در بمر سمه ی  در دنيای سرمایه داری  کليه
مییریا  رکا با و د اتر رصوصی و دولتی  قشری  قدایيه و م ریه(  بخش

آن ی  ناميیه می  ود  معنی سماده «بوروکرات»را در جامعه  کم می دبنی که 
اسا. ایف ا راد در جامعمه دارای نقشمی بسمتنی کمه عنوميما نمیارد  « کارگ ار»

اما عنلکرد آن با بر کم جامعه تأاير بسم ا دارد. نقشمی کمه ایمف کمارگ اران ای ما 
مممردر. ی  مممی کننممی  عنممیتاً نقشممی اسمما بينممابينی ميممان قشممر منتمما  حمماکم و تمموده

اران قرار اسا که به مشک ت راص موجمود در  مينمه کماری اگرچه ایف کارگ 
اصملی ی  رود رسيیگی کرده و در نتي ه امورات جامعه را بگرداننی  امما ویي مه

حاکم و به ویژه قیرت حاکم اسا. لنا ا رادی ی  با ح ظ منا ت طبقه تر آن و مهم
ردارنمی رسنی  ا  منا ت راصی در ر مته کماری رمود بررو با می که به ایف مقار
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که عنور ا راد  ماام در جامعمه ا  آن بما بمی بهمره انمی. بمه عبمارت دیگمر  ایمف 

بما  ممی گيرنمی. « قمانونی»کارگ اران جهما ح مظ منما ت اربابمان رمود  بمه طمور 
چنيف رابطه ای برای ح ظ رمود ال امماً نيما  بمه ابم ار رماص رمود دارد. بهتمریف 

وکراتيک اسا کمه در آن روابم  اب ار در ایف رابطه  ربنگ دیوانساالری یا بور
رعمميس و مرعوسممی باعممث مممی  ممود کممه بمميچکس نممه تنهمما بممي  بمماجگيری را بممه 

چالش نکشی  بلکه در برابر آن سکوت کمرده و سمر تعرميم  مرود آورد. ایمف بمم 
رود   ربنمگ بوروکراتيمک رعميس و مرعوسمی را امرورد ممی دبمی. ی  به نوبه

بشمری بما یمابری گونماگون حماکم امرو ه  ربنگ بوروکراتيک در تنار جواممت 

 اسا و به قیری امری عادی اسا که به نیرت سشوال برانگي  می  ود.
مبار ات طبقاتی و انق بی کارگران و اقشار تحا ستم درون چنيف جامعمه ای 

با چنيف  ربنگ بوروکراتيکی بایی عنم کنی. امس طبيعمی اسما کمه بوروکراسمی 
يسمما  بلکممه درون بممر تشممکي ت تنهمما مخممت  بممه سمما مان بممای بممور وایی ن

کارگری ني  برای ان ار امور مربوط به آن بایی ا رادی را در ِسَنا بای راصی 
بممرای ان ممار کاربممای ویممژه ای انتخمما  کممرد. در نتي ممه  ربنممگ بوروکراتيممک 

مناسمم  رممود را بممرای ر ممی مممی یابممی. ا  ایممف رو اسمما کممه ی  ب  اصممله  مينممه
ادیه با و سنییکابای کمارگری برگم  بمه دور تشکي ت ب رگ کارگری ماننی اتح

 ا   ربنگ بوروکراتيک نبوده انی.

بمما و سممنییکابای کممارگری بمما وجممود اینکممه رببممری منتخمم  دارنممی و  اتحادیممه

ای  ای  ااره کنی و با انتخابات دوره کارگ اران رود را انتصا  می سدس رببری
مناصم  بما  ربنمگ ا  ایف مناص  در گردد اسا  اما  ممانی کمه موقعيما ایمف 

بوروکراتيممک حمماکم ترکيمم   ممیه و اِعنممال مممی  ممود  اسمما کممه بممور وا ی بممه 
رمرد.  راحتی به قشر باالیی ایف سا مان بمای کمارگری بما  داده و آن بما را ممی
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ایف جنبه ا  بوروکراسی درون اتحادیمه بمای کمارگری  آن بما را بمه سمرعا بمه 

 مکم  میانق بی ممانت مبمار ات  جریانی محا ره کار تبییم می کنی که عنم ً بمه
کارگری می  ونی. بمه ایمف مسمأله ر ا لوک امبمورگ اولميف کسمی بمود کمه توجمه 

عنلکممرد  چگممونگی کممارگری بممای اتحادیممه دیگمر جوانمم  تحليممم بممر عمم وه و ننمود
    بمممای کمممارگری را بمممر مبنمممای ت ربيمممات رمممود بممما  بوروکراسمممی درون اتحادیمممه

نممود کممه بعممیبا در عنممم اابممات  ممی. ر ا بممای کممارگری آلنممان مطممر  ن حادیممهات
بمای کمارگری  بوروکراسی حاکم بر رببری اتحادیمهلوک امبورگ  معتقی بود که 

دموکراتيمک و -در دولا بور وایی و در بنکاری با اح ا  محا ره کار بور وا

ی رممود در اتحادیممه کممارگری و امتيمما ات مممادی عرمميم  در نتي ممه موقعيمما ویممژه
راحتممی بممه  ممیانق   تبممییم  ممیه و رمموِد ایممف رببممری  حاصممم ا  ایممف مقممار  بممه

 کشانی. مبار ات کارگری را به انحرا  می

بممور وایی عممادت کممرده و بمممه ی  بخممش دیگممری کممه بممه بوروکراسممی جامعممه

 ربنمممگ بوروکراتيمممک آلممموده اسممما اقشمممار وسممميت رمممرده بمممور وا اسممما کمممه ا  
ده اما ( تما رمرده  حنتکشان  قير و ررده اا )ماننی کشاور ان و ايشمه وران رمر

مالکان  هر و روستا و نهایتماً تکنموکرات بمای رده امایيف )بما ممیارک تحصميلی 
کمارگر تعلمد دارد و نمه بمه ی  عالی( بس  ايیا می کنی. ایف قشمر کمه نمه بمه طبقمه

بمممور وا  در  مممرای  عمممادی و تحممما تمممأاير  ربنمممگ االممم  بمممور وایی  ی  طبقمممه
رد. در  رای  انق بی یا در مقاطت گرایشات بوروکراتيک قوی و قابم توجهی دا

قيار بای مردمی اما  الیمه بمای امایينی و  قيمر رمرده بمور وا ی بميش تمر جمن  
مبممار ات کممارگری انق بممی و یمما قيممار بممای مردمممی مممی گردنممی   یممرا کممه در ایممف 

مقاطت ا  یک طر  در رطر بودن منا ت اقتصادی رود را ا  طمر  بمور وا ی 
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بمای  ترا و مبار ات کارگری انق بمی یما قيماری  ک ه درک کرده و ا  طر  دیگر

 مردمی را سنگيف تر ا  دستگاه سرکو  بور وا ی ار یابی می کننی. 

ررده بور وا ی مر ه که نهایا آممال و آر وبمایش بمور وا  مین اسما  امما 

به علا بحران بای ادواری اقتصاد سرمایه داری ا  آسي  بمای دوران ا مول و 
جامعه  بی بهره ننی مانی. ا  ایف رو  عناصمر  یمادی ا  آن   رکود اقتصادی در

کمارگر وارد ارگمان بمای کمارگری انق بمی ی  به عنوان رو من کران ممیا ت طبقمه
 ونی  در حالی که ار ق بوروکراتيک  ایف رصلا  رصما طلبانمه و ميانمه  می

روی بمموروکرات بممای بممور وا ی را بمما رممود حنممم مممی کننممی. ایممف عناصممر  در 

انمی:  کارگر را بما دو رطمر مواجمه کمردهی  ریخ مبار ات انق بی کارگری  طبقهتا
یکممی ايرقابممم اعتنمماد بممودن ایممف عناصممر در ايشممبرد ابممیا  انق بممی اسمما و 

ی  دیگمممری وارد کمممردن ارممم ق و ار د بمممای بوروکراتيمممک متمممیاول در جامعمممه
کراسمی داری بمه درون تشمکي ت انق بمی کمارگری کمه در برقمراری دمو سرمایه

کارگری ارت ل ای اد کرده و نهایتاً ایمف تشمکي ت را بمه انحمرا  ممی کشمنی. مما 
متأس انه ار ق و ار د بمای بوروکراتيمک و  میانق بی را در تنمار نهادبمای 

کممممارگری انق بممممی بمممم رگ و کوچممممک در طممممول تمممماریخ ت ربممممه کممممرده ایممممم. ا  
اسممتاليف  بوروکراسممی درون حمم   کنونيسمما  مموروی اممس ا  روی کممار آمممین

گر ته تا عنلکردبای نهادبای کارگری ماننی اتحادیه با و سمنییکابای کمارگری 
و حتممممی درون احمممم ا  و جریانممممات چممممی در تنممممار کشمممموربای جهممممان  تممممأاير 

ی  بوروکراسی را دیمیه و لنمس کمرده ایمم. ایمف بحمث  نگمابی اسما بمه تاریخچمه
کمارگر داممف ی  جریانات اصلی و با قیرتی که بمه ر می بوروکراسمی درون طبقمه

کمارگر ی  ایف بوروکراسی بر طبقهی   ده انی و ني  تأاير  یانق بی و نابودکننیه
 در سط  جهانی و ابنيا تشخي   مان مناس  برای مبار ه با آن.
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کمارگر در مقابمم ی  بای ب یبم و نو دبم  دوران مبار ات انق بی طبقمه قرن

مبمار ات انق بمی کمارگران ی   مهسرمایه داری قیرتننیی بود که در واقت در نتي
و دبقانممان اروامما عليممه نرممار  شممودالی  بممه قممیرت رسمميیه و در ایممف مقطممت تنممار 

کمارگر. ی  بی ش انبا ما سمود سمرمایه بمر چمه بميش تمر بمود و نمه منما ت طبقمه
کارگر ارواا و آمریکما امما ا  اما ننشسمته و مبمار ات انق بمی رمود را بما ی  طبقه

سممماعا کمممار در رو    8چمممون ا ممم ایش دسمممتن دبا  مطالبمممات دمممموکراتيکی بن
م ایای ا ا ه کاری و رو بمای تعطيمم آرمر ب تمه و نريمر ایمف بما آاما  کردنمی. 
دا ممتف ایممف مطالبممات کممار سمماده ای نبممود و بممه درگيممری بمما نيروبممای امنيتممی و 

ی  دستگيری و کشتار کارگران در ترابرات و رابدينایی با ممی ان اميمی. حادامه
در با ار رریی علو ه در  مهر  ميکاگو و کشمته  مین صمیبا کمارگر اول ماه مه 

 ای ا  آن اسا. ترابرکننیه  ننونه

 1880تما  1850بمای بميف  ا  دستاوردبای مبار ات طبقاتی کمارگران در سمال

النلم اول بود. در ایمف دوران ممارکس و انگلمس کمه در حمال تبليم  و  تشکيم بيف
ات طبقاتی بودنمی  در ای ماد بنبسمتگی بای مارکسيستی و مبار  ترویج آمو د

 1864النللمممی کو مممش بسممميار کردنمممی و در نتي مممه  حنمممات آنمممان  در سمممال  بممميف
مارکس و جنعی ا  ايروان او و کارگران ايشرو ا  انگلستان   رانسمه و ایتاليما 

      توانسمممتنی ا  درون ایمممف مبمممار ات بمممه تشمممکيم احممم ا  سوسياليسمممتی در سمممط  
گمناری  می  بما  عاليما رمود  کمه در لنمین اایمه النلمم اول بميف. النللی بدردا نی بيف

توانسا در کشوربای آلنان  اتریش و سوعيس ني  گسترد یابی و متعاقم  آن  
ح   سوسياليسما در  20توانسا در یر  دو سال  النلم اول بيفدر کم ارواا. 

ف   ایمالنلمم اول بميفسط  جهان ای اد ننایمی. بما عدمویا ممارکس و انگلمس در 
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 ایانی بننایی  امما ی  سا مان توانسا با عقایی ررده بور وایی آن دوره مبار ه

 ني  ا  بم اا يی. بيف النلم اول در ای  کسا کنون ااریس 
احممم ا  سوسممميال دمممموکرات ارواممما بممما تکيمممه بمممر تشممموری بمممای  مممیانق بی و 

  در مقابم بحث با و تشوری بای انق بمی ممارکس ادوارد برنشتایفر ورميستی 
  بميف النلمم اولکارگر که با وجود  کسا ی  جلوی ايشبرد ابیا  انق بی طبقه

بمر رم    بيف النلمم دورآگاه به مبار ات طبقاتی رود بود را گر تنی. در نتي ه  
ای  بمای تموده   ا  سا مان1889در  مان تأسيس رود  یعنی سال  النلم اول بيف

بمای  گر ا. علا اینکه سياسا کم  بای کارگری سوسيال دموکرات و اتحادیه

با در رمامود کمردن مبمار ات طبقماتی کمارگران ممتار ا تماد   سوسيال دموکرات
         داری  یعنممی  سممرمایهدر طممی سممال بممای  ممکو ایی  دور النلممم يفبممایممف بممود کممه 

بممای آبممف در    تشممکيم گردیممی. طممی ایممف سممال بمما راه1900-1870بممای  السمم
مان دو برابر و نيم و توليی ن ا ني  بمه بميش صنعتی آن  ی  کشوربای ايشر ته

کمارگر در ارواما و آمریکما و حتمی در روسميه سمه تما ی  ا  دو برابر رسيی. طبقمه
چهار برابر ر ی کرد. در آلنان تعیاد کارگران عدو اتحادیمه بما ا  بم اران ن مر 

به ميليون با ن ر ا  ایش یا ا. در انگلستان تعیاد اتحادیه بمای کمارگری چهمار 
برابر  ی. در چنيف  رایطی عدویا در اح ا  سوسميال دمموکرات رو ا م ون 

اگممر چممه بممه بررممی  بمميف النلممم دور ممیه و ن ممون ایممف احمم ا  بسمميار بمماال بممود.  
مبار ات اعتقاد دا ا  اما در عيف حال ا  موا ت ارت اعی سوسيال دمموکرات 

ر تحما عنموان ا  جنله ایف موا ت  د اع ا  استعنابور وا بم حنایا می کرد. 
متنین کردن کشوربای جهان سور بود. اینگونمه موا مت البتمه در کنگمره بمای 

ی دیگر قمرار ممی گر ما. نهایتماً  مورد تأیيی عیه ای و مخالف عیه النلم دور بيف
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ی مابيما واقعمی  میانق بی سوسميال  اما وجود چنيف سياسا بمایی بيمان کننمیه

 دموکراسی بود.
 حم   سوسميال دمموکرات آلنمان   کمارگری را در ایف دوران  قموی تمریف حم

انق بممی را ی  تشممکيم مممی داد. حمم   سوسمميال دممموکرات آلنممان  توانممایی مبممار ه
کمارگر آلنمان بمود  ی  برای برچيین نرار سرمایه داری دا ا   یمرا حم   طبقمه

اممما بممه علمما رصمملا سا  ممکار یمما ر ورميسممتی رببممری  ایممف حمم   نيروبممای 
ا لوک امبمورگ و کمارل ليبکنشما را ا  درون نيروبمای انق بی ب رگمی ماننمی ر 

رود  ا  دسا داد و آن با با بيرون آمین ا  ایمف حم    اقمیار بمه سمارتف حم   

معممممرو   ممممی.  حمممم   کنونيسمممماکردنممممی کممممه بعممممیبا بمممه « بمممما اسدارتاکيسممما»
بوروکراسممی درون حمم   سوسمميال دممموکرات آلنممان بمما رمم  مشممی ر ورميسممتی 

ا ایمف دو کمادر انق بمی را ا  دسما بیبمی  بلکمه باعمث  ییی  نه تنها باعث  می تم
ی آلنممان و نهایتمماً بممم کممارگر در انقمم   آلنممان ا  بممور وا ی   کسمما کممم طبقممه

طممور ايرمسممتقيم )بمما حدممور نیا ممتف در صممحنه( باعممث  کسمما انقمم   اکتبممر ب
 روسيه  ی.

(  حم   سوسميال دمموکرات آلنمان کمه 1920ا   مان  کسا انقم   آلنمان )
         بمممای کمممارگری آن کشمممور بمممود  تمممیری اً بممما  کمممارگر و اتحادیمممهی  بقمممهحممم   ط

کمارگر آلنمان را کمام ً ی  انق بمی طبقمهی  بای راستگرایانه رود  روحيه سياسا
رنثی کرد. بمور وا ی کمه ا  بحمران اقتصمادی قبلمی کمه من مر بمه جنمگ جهمانی 

 ما. بما  کسما اول  ی  بنو  بيرون نيامیه بود  در سمقوط عنيمد تمری  مرو ر
انق   آلنان  کشته  ین ر ا لوک امبورگ و کارل ليبکنشما و سمایر انق بيمون 

در آن کشور ا  یک طر  و مرگ لنيف در  وروی ا  طر  دیگمر  جمو جهمانی 
در طول جنگ جهمانی دور  آماده آوردن  ا ي ر با به قیرت رسانيین بيتلر  ی. 
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ارواممایی بممه جممای تحليممم  احمم ا  سوسمميال دممموکرات آلنممان و سممایر کشمموربای

متناسممم  بممما  مممرای  و اعممم ر اینکمممه جنمممگ جهمممانی دور  جنمممگ بممميف نيروبمممای 
ی کممارگر نبایممی در آن  ممرکا کممرده  بلکممه بایممی ا   امدریاليسممتی اسمما و طبقممه

ی کمارگر را  موقعيا برای سارتف یک بيف النلم انق بی اسمت اده ننموده و طبقمه
ا  کممارگران رواسممتنی تمما ا  بممور وا ی عليممه کممم نرممار سممرمایه داری بلنممی کنممی  

سياسمتی کمه باعمث بمه جنمگ  عليه بور وا ی سایر کشموربا د ماع کنمی « ملی»
 رستاده  ین و کشته و  رنمی  مین ميليمون بما انسمان بيگنماه و بمی ارتبماط بما 

رمود نسمبا ی  بمای ريانتکارانمه با بما سياسما ایف جنگ  ی. سوسيال دموکرات

بای کارگری آلنمان و سمایر کشموربای  ببری اتحادیهبای کارگری  ر به اتحادیه
        بوروکراتيمممک رمممود درآورده و در نتي مممه ی  اروامممایی را نيممم  بمممه  یمممر سممملطه

 ای  ینی. تریف مانت برای مبار ات صن ی و اتحادیه ب رگ

در آمریکا بم سياسا بای سا  کارانه توس  ح   دمموکرات آمریکما ايماده 

ی  طبقممهی  ر انتخابممات بنيشممه رممود را نناینممیه ممی. حمم   دممموکرات آمریکمما د
بای کارگری و اقشمار تحما سمتم واننمود ممی کمرد  امما ایمف تنهما  کارگر  اتحادیه

بمای  یک تر نی انتخاباتی بود. حم   دمموکرات آمریکما بما جمن  رببمری اتحادیمه
بمای  کارگری و اجرای سياسا بمای  میکارگری تمیری اً باعمث نمابودی اتحادیمه

بممه طمموری کممه امممرو  در اکثممر ایمماالت آمریکمما  بممه ویممژه ایمماالت کممارگری  ممی  
کمارگری در بمي  بخشمی وجمود نمیارد و کمارگر در ی  جنوبی  بيچگونمه اتحادیمه

مقابممم کار رممما ا  بممي  حقمموق اوليممه ای بررمموردار نيسمما. ا  ایممف  راتممر اینکممه 
دیمه ای تعلمد بمه اتحای  کار رمایان در بسياری ا  ایف ایاالت  اگمر کمارگر سمابقه

 کننی. را دا ته با ی  به بي  وجه استخیار ننی
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نشمينی کمارگران در ایمف کشموربا  می  اِعنمال  آنچه کمه باعمث سمکوت و عقم 

       مممییی بوروکراسمممی ح بمممی بمممر حممم   و بمممر سمممایر تشمممکي ت کمممارگری  مثمممم 
با  بوده اسا. بوروکراسی درون یمک تشمکي ت کمارگری  رصما طلم   اتحادیه

ال قیرت ا  باال اسا که به ر ه کردن بر گونه انتقاد یا بحثمی و سا  کار  اِعن
کشمممی. در واقمممت رو مممی اسممما کمممه در روابممم  اجتنممماعی و اداری  ا  امممایيف ممممی

 بای اداری معنول اسا.  بور وا ی بيف ا راد و دستگاه

ایف  ربنگ بوروکراتيک متیاول در جامعمه  تمأاير رمود را در تنمار مراحمم و 
امعه گنا ته و مقررات و قانون ني  ا  ایمف  ربنمگ حنایما ابعاد  نیگی ا راد ج

اِعنمال بوروکراسمی ی  کنی. به عبارت دیگر  قوانيف بور وایی تدمنيف کننمیه می
در روابمم  اجتنمماعی اسمما کممه انسممان ا  اوان کممودکی تحمما تممأاير آن قممرار دارد. 

ه مث ً  ر نی یک رانواده بر اساس سنا رانوادگی مویف اسا کمه تما  ممانی کم
 یر سقف ایرومادرد به سر می برد  بیون چون و چرا تنمار مقمررات آنمان را 

رعایما کنمی. بمرای مثمال   ر نمی یممک رمانواده )بمه ویمژه در کشموربای اربممی و 
سالگی ا  بي  حد  ردی به عنوان یک انسمان در  18عنیتاً در آمریکا( تا سف 

سمالگی ا   16 رانواده برروردار نيسا )مگر اینکمه در  مرای  راصمی در سمف
اعنمال او ی  طر  دادگاه حکم بال  بمودنش صمادر  میه با می( و مسمشوليا کليمه

والییف او اسا. لنا در میرسه برگونه مشکلی ايش بيایی  مسشوليف ی  به عهیه
میرسه سعی در حم آن بنمراه دانمش آممو  ننمی کننمی  بلکمه اولميف اقمیار آن بما 

می با ی. در حالی که در ريلمی ا    راروانین اوليای دانش آمو  در اسرع وقا
آمممو   ممموارد  مسممشوليف میرسممه مممی تواننممی مسممشوليا را بممه عهممیه رممود دانممش

بممه عهممیه گممر تف مسممشوليا  آمممو د و ی  نحمموهی  بگنارنممی و او را در  مينممه
تنریف بیبنی  اما نه  ا  آن ایی که دانش آمو   یر سف قمانونی اسما  گمویی او 
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مسممشوليا کاربممای او  ی  م بسمما و لممنا بایممی بنممه اقممی م مم  و  ممعور انسممانی بمم

سمالگی ایمف  18اوليمای او با می. سمدس بمه محمک اینکمه ی  ا تباه او بمه عهمیه
نوجوان تنار می  ود  به ناگهان م   و  عور او به حیی ر ی می کنی که تنار 

مسشوليا کاربایش به دود رودد می ا تی و در صورت کوتابی کردن در بر 
بایی انترار  نیان ر متف را دا مته با می. ایمف و مت بمه ویمژه در  قانونیی   مينه

ایاالت متحیه آمریکما موجم  دسمتگيری   مر  و  متم و  نمیان ر متف ريلمی ا  
بمای  نوجوانان اسا که بعی به علا دا تف اینگونه ارونیه با سال با در  مينمه

گيرنی  می جامعه قراری  بنيشه در حا يه یا برای ا تاده و عق  در  نیگی   لی

بممای کممارگری و متوسمم   )ناگ تممه ننانممی کممه ایممف و ممت عنممیتاً در مممورد رممانواده
ررنممی و بممه علمما  صممیق مممی کنممی   یممرا طبقممات مر ممه  ُجممرر  ر نممی رممود را مممی

     او بممم آسمميبی ی  ایممف نوجمموان بممه آینممیهی  موقعيمما والممییف در اجتنمماع  سممابقه
وادگی اجا ه ننی دبی تا  ر نمی رسانی(. بوروکراسی حاکم بر نرم رواب  ران ننی

یک رانواده قبول مسشوليا را حس کرده و تنریف کنی. ا  طمر  دیگمر  قموانيف 
ج ایی نه به دنبال اص   و ارتقاء نوجوانان ا  طرید آمو د  بلکمه بمه دنبمال 

اص   ا  طرید تنبيه و ای اد ترس ا  قانون می با ی. به عبارت دیگر  م   و 
ودکی عمادت بمه ت  یمه و تحليمم و یما تف راه حمم ننمی کنمی   کر یک انسان ا  کم

بلکه تنها با تنکميف و ا  روی تمرس  مناری کاربما را ان مار داده و ا  کاربمای 
کنممی. بوروکراسممی در دسممتگاه اداری بممور وا ی نيمم  بممه بنمميف  دیگممر دوری مممی

کنممی: یممک کممارگر یمما کارمنممی سمماده برگمم  مممییر عامممم را مممورد  ترتيمم  عنممم مممی
دبی  بلکه بنواره ماننی ما يف )روبات( عنمم کمرده و  یا انتقاد قرار ننی سشوال

      دبممی و ا  کاربمما و حتممی ا کممار ايرم مما  دوری  تنهمما بممه کاربممای م مما  تممف مممی
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ننایی. در اير ایف صورت  طبيعی اسا که ممورد م ما ات قمرار گر تمه و در  می

  ود.  کم نهایی اررا   دستگير   کن ه و  نیانی می

 نمیگی ی  ایف سيستم بوروکراتيک  امرورد ا کمار عنمومی  ارم ق و  لسم ه

ی  راص رود را ني  به بنراه ممی آورد. انسمان بما )بمه ویمژه آنمان کمه بمه طبقمه
حاکم تعلد نیارنی( در طول  نیگی رود  تصور می کننی کمه بنمه چيم  در روابم  

 تماری را کمه اجتناعی جامعه ا ان عمادی )نورممال( اسما و در نتي مه  بنمان ر
نسبا به آن با  یه  نسبا به بنقطاران و  یردستان رود اِعنال ممی کننمی. بمه 

تلقی می  مود. جمن  « عادی»عبارت دیگر  رواب  رعيس و مرعوسی  روابطی 

ایممف  ربنممگ و ارمم ق بوروکراتيممک  بممه طممور راصممی ميممان الیممه بممای بمماالیی و 
ی به بور وا ی دارنی و متوس  قشر ررده بور وا که وابستگی اقتصادی  ییی

آر و و آمال رود را در بور وا  ین رود ممی بيننمی  متمیاول اسما.  یمرا رمرده 
بممور وا ی  مو قيمما اقتصممادی و اجتنمماعی رممود را در آرامممش و ح ممظ  ممرای  

موجممود مممی بينممی و ا  ت ييممرات  یربنممایی  مثممم انقمم   تممرس دارد   یممرا منکممف 
ا ا  بمم بدا می. امما رمرده بمور وا ی اسا که کم و عيا اقتصادی موجود او ر

کارگر چيم ی نمیارد کمه ببما د جم   ن يربمایش و منما ت اد ی   قيرکه مثم طبقه
در ای اد ت يير و  یر رو کردن  رای  اسا  ا  ایف بوروکراسی راحا تمر کنمیه 

می  ود   یرا که ایف روابم  بوروکراتيمک در واقمت ممانت ايشمبُرد منما ت او بمم 
 بسا.

نيمم   النلممم سممور بمميفیمما کنينتممرن در این مما بممه عقمم  برگشممته و بممه  جمما دارد کممه
النللمی انق بمی   مکم گر ما  بميف 1919ا اره کنيم. ایمف بميف النلمم کمه در سمال 

النلمم  بميفایمف بمود کمه در  کنينتمرنبود. ت اوت ب رگ بيف دو بيف النلم قبلمی بما 
ای کارگری   امم ترکي  سارتاری اح ا  ماننی اتحادیه ببيف النلم دور و  اول
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بما  بميف النلمم سمورکارگر می  ی. در حالی کمه احم ا  درون ی  تنار اقشار طبقه

رببمری لنميف  تنهما ا  عناصمر مترقمی و ايشمروی انق بمی  مکم گر تمه بودنمی و 
کمارگر را در سمط  جهمان بمه ی  اوليف بيف النللی بود که مو د  ی ابیا  طبقمه

النلمم  اِعنال کنی. متأسم انه امما ایمف بميف ستم امدریالي ر ویژه در کشوربای تحا
       ا  بممم اا مميی  1943نيمم  بمما روی کممار آمممین بوروکراسممی استالينيسممتی در سممال 

     و اممميش ا  نمممابودی بمممه ارگمممان ايممماده کمممردن اميمممال بوروکراتيمممک اسممممتاليف و 
بما   اد تبییم گردیی. امرو ه ني  سوسميال دمموکرات بما  استالينيسما دارودسته

روبا( یک وجه مشترک بار  دارنمی و آن  ه کاربا و سانتریسا با )ميانهمحا ر

ی  ی بممور وایی ممماده سيسممتم بوروکراتيممک حمماکم بممر جامعممهبوروکراسممی اسمما. 
مستعیی اسا برای ميیان دادن به چاالوسی ایف جریانات رمرده بمور وا کمه در 

ر برگونمه برابر دستيابی به انیک موقعيتی در ميان بمور وا ی  حا مر بمه ان ما
ی کمارگر بسمتنی. ا  ایمف رو اسما کمه تشمکي ت کمارگری  ريانتی نسبا به طبقمه

انق بممی در بممر بُعممیی بایممی بنممواره ا  ورود ایممف قبيممم عناصممر بممه درون رممود 
 جلوگيری ننوده و مابيا حقيقی آنان را برای بنگان با  ننایی.

رکسممي ر جمموبر ما»مممی گویممی کممه « بوروکراسممیی  در بمماره» منممیل در کتمما  
عبارت اسا ا  تو ي  انکشا  تاریخی جوامت برحسم  مناسمبات و تصمادمات 

طبقاتی مختلف درون آن. در حالی کمه مارکسمي ر قمرن نمو دبم در بما  بررسمی 
متنرکمم   -توليممیی  طبقممات ریشممه دار در اروسممه -گممروه بممای اصمملی اجتنمماعی 

ده اسما کمه بما گشته بود  مارکسي ر در قرن بيستم به ابنيا گروه بمایی امی بمر
توليمیی  اقمی ی  وجود آنکه اصلی نبوده  طبقمه بمه  منار ننمی آینمی و در اروسمه

اساسی بستنی  با ایمف حمال چمه در انکشما  جواممت کاايتاليسمتی و چمه ی  ریشه
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در انکشمما  جوامممت در حممال گممنار ا  کاايتممالي ر بممه سوسمميالي ر نقممش مهنممی بممه 

 «عهیه دارنی.

بممای  رعممی  مقممار اصمملی  در ميممان ایممف گممروه »ا  ایممی کممه  منممیل در ادامممه مممی

بوروکراسمی را ی  مسلناً به بوروکراسی تعلد دارد. مارکسي ر قرن بيستم اییمیه
     بممای آرممر قممرن نممو دبم درون جنممبش  کشممف ننممود   یممرا ایممف مسممأله در سممال

بمای  کمارگر ر می کمرده و ابنيما رو ا  ونمی در حيمات و عنمم سما مانی  طبقه
 «  ننود.کارگر کسی  طبقه

بممای کممارگری مممانت ر ممی و ننممو اسممتعیاد و تمموان  بوروکراسممی درون ارگممان

انق بممی ا ممراد  ممیه و بممه جممای صممبر و تحنممم انق بممی  سمما د بمما بممور وا ی را 
    صمبر و تحنمم اگمر بما ا کمار و اسمتراتژی انق بمی تمو ر با می  تبلي  کمرده اسما. 

  دیگمر  صمبر و تحنلمی کمه کمارگر تنمار  مود. ا  طمری  توانی بمه ن مت طبقمه می
نا ی ا  رلت س    ین بوده و انسان را به تنکيف می کشی  دقيقاً عليه منما ت 

. رببممری احمم ا  سوسمميال دممموکرات نيمم  بنيشممه ی کممارگر عنممم مممی کنممی طبقممه
 منا »سياسا رلت س   کردن کمارگران را بمه کمار بمرده و تحما عنموان اینکمه 

برگونه امکمان « منا ت  نا معامله می کنيمآرار با يی و ما با بور وا ی برای 
مبمار اتی آنمان را نمابود ی  مبار ه را ا  کارگران ارواا و آمریکا گر تمه  روحيمه

انی. ترکي  سياسا بای سوسيال دموکراسی درون اتحادیه بمای کمارگری   کرده
بوروکراسمممی و سمممرکو  استالينيسمممتی و نمممابودن  مممین نيروبمممای انق بمممی در 

کمارگر ی  جهانی سب  سرکو  و رلت س   کردن کم طبقمه  وروی و در سط 
 جهانی به میت ب تاد سال  یه اسا.

سرمایه داری عق  ا تاده تمر با می   میت ایمف ی  ا  ایف  راتر  بر چه جامعه
بوروکراسی ني  بار تر اسا. در کشوربای عق  ا تاده )مثمم ایمران( کمه برگم  
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با  آن بر باال ا  داری سرمایه و انی دهنکر ت ربه را دموکراتيک -بور وا انق بات

    اِعنمممال  مممیه  بوروکراسمممی بسممميار قیرتننمممی اسممما.  د و بنمممیبای رمممانوادگی و 
بای  ردی بيش ا  اصول و ابیا ی که بمه آن اعتقماد دارنمی  قمیرت دارد.  دوستی

       رمموبی  ایممف امممر را در ميممان تشممکي ت کممارگری و عناصممر انق بممی ایرانممی بممه
نس کمرد. ايشمروی کمارگری مما االم  آلموده بمه روابم  اسما بمه جمای  ود ل می

     مسممشوليا در مقابممم  ممواب  و بممه آسممانی در مقابممم روابمم  سممکوت را انتخمما  
 کنی. می

آن  انقممم   کمممارگری ی  در روسممميه و سمممدس اشمممتوانه 1905تمممأاير انقممم   

ن    مينممه را بممرای مبممار ات طبقمماتی در سممط  جهمما1917سوسياليسممتی اکتبممر 
آن  مبممار ات کممارگری بممرای مطالبممات دموکراتيممک در ی   ممرابم آورد. در نتي ممه

کشوربای سرمایه داری صنعتی من ر به عق  نشينی بور وا ی بمر اامر تمرس 
ا  انق بات سوسياليستی کارگران گردیی. یکی ا  دستاوردبای ایف مبمار ات در 

ر  ممین تمم تممر  ممین بوروکراسممی و اررنممگ کشمموربای صممنعتی اربممی کنرنممگ
 بور واعی  ی. « دموکراسی»

قابممم توجممه در این مما ایممف اسمما کممه آنچممه کممه در کشمموربای صممنعتی ی  نقطممه
اربممی بممه عنمموان دموکراسممی بممور واعی  ممنارته  ممیه  در حقيقمما ی  ايشممر ته

دسمممتاوردبای بخشممی حاصمممم مبمممار ات سرسمممخا کممارگری در ایمممف کشممموربا و 
  بممه بنمميف دليممم طممی اسمما  نممه محصممول بخشممش نرممار سممرمایه داری کممارگری

دوران ا ول و  کسا مبار ات کارگری در قرن گن ته و حن ت بور وا ی به 
کارگر در طول چهم سال ارير  بور وا ی  روع به با اس گمر تف ایمف ی  طبقه

دسممممتاوردبای کممممارگری ننمممموده اسمممما. ایممممف حنمممم ت بممممور وا ی نسممممبا بممممه 
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 ی ا   رو ر متف در کارگر در کشوربای صنعتی اربی  نای  دستاوردبای طبقه

 روِد نرار سرمایه داری بوده اسا.  بحران بای ادواری

ناگ تممه ننانممی کممه رمموِد بممور وا ی بممم بممرای بوجممود آوردن و بعممی ح ممظ قممیرت 

متکی بمه دموکراسمی بمور وایی رمود بمود. دولما بمور وایی بمر ایمف اایمه تما بمه 
 امرو  چرريیه اسا.

صمر بمه دوران سمرمایه داری نيسما. است اده ا  اب ار بوروکراتيک البتمه منح
بوروکراسی ا  دوران ايمیایش نرمار طبقماتی بنيشمه وجمود دا مته و در اَ مکال 

مختلممف بممه کممار ر تممه و در  ربنممگ جوامممت طبقمماتی آميختممه  ممیه اسمما. بممرای 
اسا  نا ی « احترار»ننونه  تنار ل اتی که در  ربنگ  بان  ارسی بيان کننیه 

ه داری و  ربنممگ سممرمایه داری عقمم  ا تمماده و ا   ربنممگ طبقمماتی ايشاسممرمای
  «چماکر»  «قربمان»  «اربما »  «رانم»  «آقا»ما اسا. ل اتی ماننی ی  وابسته

و نريممر ایممف بمما دقيقمماً  ربنممگ رعمميس و مرعوسممی و نممابرابر بممودن « مخلمم »
 با را در جامعه به ننایش می گنارد. انسان

تشممکي ت کممارگری بممه گویممی کممه وقتممی  ارنسمما منممیل در کتمما  نممامبرده مممی
تبییم می  ود  در نتي ه آن رواب  رعيس و مرعوسی با روی « دستگاه اداری»

)کمه االم  بمم ا  قشمر بماال و رو من کر رمرده « کارمنیان تنار وقما»کار آمین 
بور وا ی بستنی(  مناص  ميانه و باال )مثم رببمری( را تحما ا م ال رمود در 

      لممميکف ر مممی جنمممبش و ايمممیایش » کنمممی کمممه آورنمممی. سمممدس منمممیل ا ممما ه ممممی ممممی
ای بممممیون توليممممی دسممممتگابی ا   ای سياسممممی یمممما اتحادیممممه بممممای تمممموده سمممما مان

یعنممی تقسمميم کممار  -تنممار وقمما و کممارگ اران ايرقابممم تصممور اسمما « کارمنممیان»
بممه  ممکلی »او ی  بممه عقيممیه« گممردد. ننایممان مممی -داری سممرمایهی  درون جامعممه

                                                 
- داری سه بار در بحران ساختاری فرو رفته است:  او   ناگفته نماند که تا کنون نظام سرمایه

 تا کنون. 2008در جنگ جهانی او ، دوم جنگ جهانی دوم و بار سوم از سا  
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بوروکراسمی ی  موجم  ايمیایش اییمیه نارسا می توان گ ا بنميف تخصم  یمابی

بمای سياسمی یما اتحادیمه ای بمه  ليماادر  ع ود: به م رد اینکه ا رادی چنی  می
بموروکراتي ه  مین  رتامکمان مسمت کم تنار وقا و حر ه ای درگير می  ونی  

 «موجودیا ايیا می کنی.

سمرمایه داری کمه ارمت    احشمی ميمان تقسميم ی  به عبارت دیگر  در جامعه

کارگر محکور به ان ار کاربای بمر چنمی ی  ر ییی و  کری وجود دارد و طبقهکا
د مموار اسمما کممه ا  طممر  عممیه ای تصممنيم گر تممه  ممیه اسمما و برگمم  امکممان 
ر صی ا  چارچو  ایف نوع کمار را در توليمی اجتنماعی نمیارد  در برابمر اقشمار 

ی    تما طبقمهدیگر که با کار  کری سهم رود را در ایمف توليمی بمرآورده ممی کننمی
ی  کممارگر بممه اجممرا بگممنار  قابممم مقایسممه نيسمما. اگممر ممما ایممف مسممأله را بممه بُربممه

یما ما مينی  مین « اتوماسميون»کنونی سرمایه داری بس  دبيم و بگویيم که با 
نيروی مولیه   مانی که روبمات بما در کارران مات جمای کمارگران را ممی گيمرد  

رگر متخصصمی تقسميم ممی  مود کمه کارگر به دو قشر کمارگر سماده و کمای  طبقه
ایف تخص  داعنا ا  جان  ما ينی  ین نيروی مولیه در حال تهییمی اسما. لمنا 

عرميم و ی  ما در آینیه ای نمه چنمیان دور در و معيتی قمرار ممی گيمریم کمه تموده
مولمی  عمال موجمود   گسترده ای ا  نيروبای مولی  در مقابم آن بخش ا  نيروی

ای می  ود که یا بایی ا  گرسنگی بنيمرد و یما « تادهعق  ا»و « نادان»نيرویی 
انق   سوسياليستی ننایمی   یمرا راه دیگمری بماقی ننمی مانمی. در چنميف مقطعمی 

کمارگر ا  جانم  اقشمار ی  مسلناً بوروکراسی حاکم بر اقشار مختلف اایينی طبقه
 سماد ی  و  عمال  میه و دامنمه متخص   اام ررده بور وا بيش ا  اميش بمار 

رواب  اداری گسترده تر و عنيد تر بم می  ود   یرا انسان گرسنه م بور در 
 ممود بممه بممر کمماری دسمما ب نممی و انسممان مر ممه ا  ایممف  ممرای  بممه  ممیت  مممی
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ر ا ی  سوءاست اده روابی کرد. در این ا اسا که مما ممی رسميم بمه عينيما گ تمه

 «.یا سوسيالي ر یا بربریا»لوک امبورگ: 

کممارگر  ی   ممی بوروکراسممی درون جنممبش طبقممهبرگممردیم بممه بحممث چگممونگی ر

سممرمایه داری  ایممف نيممروی رو ممن کر رممرده ی  منممیل مممی گویممی کممه در جامعممه
کمارگر ممی دانمی  ی  بور وا که با انواع تخص  بایش  رود را متعلد بمه طبقمه

وقتی درون یک تشکي ت کارگری وارد می  ود  در واقت  اصله بيف کمار یمیی 
       بممور وای مر ممه اُممر  بممور وا و رممردهی  ر  کممری طبقممهکممارگر را بمما کممای  طبقممه
 بوروکراسی با  می کنی. ی  کنی. ایف موقعيا راص  راه را به روی ایییه می

*** 

نکته قابمم توجمه دیگمر در ایمف رابطمه ایمف اسما کمه در جامعمه ای کمه انقم   
کممرده و دوران گممنار ا  سممرمایه داری بممه سوسمميالي ر را طممی مممی کنممی  موقعيمما 

کارگر به قیرت رسيیه آن طور نيسا که ب  اصمله بعمی ا  انقم    تنمار ی  طبقه
توليمی اجتنماعی  متخصصان بور وا و ررده بور وای مر ه جامعمه را ا  ميمیان

برانی؛ بعی ا  انق    جامعه بنواره به متخصصان رود برای توليی اجتناعی و 
ر ممت نيا بممای بنگممانی احتيمما  دارد. بممرای مثممال تنممار متخصصممان ر ممته بممای 

صنعتی  ا  کی و رمیمات اجتنماعی کمه سما نیگان و گرداننمیگان دسمتگاه بمای 
« منتمما »داری ا  مرتبممه ای سممرمایه ی  مممیرن تکنولممو یکی بسممتنی  در جامعممه

برروردارنی و نه تنها ا  نار و موقعيا اجتناعی ویژه ای بهره ممی برنمی  بلکمه 
ی  رود و جامعمهی  طبقاتی ميليونربا و ميلياردربای بور وای جامعهی  در رتبه

جهانی بشنار می آینی. ا  ایف رتبه منتا  بور وا ی گر ته تا متخصصان ررده 
سممماده تمممر  جنلگمممی بعمممی ا  انقممم   ممممورد نيممما  دولممما  بمممور وا در ر مممته بمممای
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کارگری  در دیکتماتوری انق بمی ارولتاریما بسمتنی. اگمر اینمان را نییمیه بگيمریم  

ب رگممی مممی رممورد. اممس بممرای را ممی ی  اقتصمماد دولمما جمموان انق بممی  ممربه
نگهیا تف ایمف قشمر ا  متخصصمان جامعمه ننمی  مود ب  اصمله بعمی ا  انقم    

بمما و یمما اینکممه مممی روابنممی در جامعممه ممما وق بقيممه با ممنی را  ن ممکم بمما  ممین آ
کمارگر اسما  بما ی  ت يير داد  بلکه بایی با سياستی که به ن ت دولا انق بی طبقه

موقعيا آنمان ا  آن بما بموروکرات بمای بمالقوه ای سمارته اسما؛ آنان کنار آمی. 
ليمی در جامعمه رصلتی که به راحتی قابم ر ت نيسا. برای ر ت آن بایمی سمط  تو

به حیی برسی که ر اه بنگانی گردد. در ایف حالا  ر اه به اصط   راص ایمف 

 قشر بوروکرات تیری اً ابنيا رود را در جامعه ا  دسا می دبی.

سرمایه داری  مکم ممی گيمرد  ی  لنا برگونه جنبش کارگری که درون جامعه

دو جهما ممی توانممی  ماننمی احم ا  و اتحادیمه بمما و تشمکي ت انق بمی مسممتقم  ا 
بوروکراسممی قممرار گيممرد: یکممی ا  طممر  بررممی عناصممر  عممال و ی  مممورد حنلممه

دیگری بمه علما مابيما روابم  اداری. ترکيم  ایمف دو  بموروکراتي ه  مین یمک 
تشکي ت کارگری را قطعی می سا د  به ایف صورت که بمه علما  مرای  عينمی 

رمود جمن  ممی کنمی کمه سرمایه داری عناصری را به درون ی  موجود در جامعه
رواه نارواه بوروکراتي ر بور وایی را در مابيا قشمری رمود حنمم ممی کننمی و 

ایف ا راد در طول  عاليا سياسی رود  داعناً در تيمررس ايشمنهادات بمور وا ی 
ا  ایی و یا بما امول ا  طمر  بمور وا ی  ا ان می بستنی که به موقعيا اجتناعی

کمارگر ی  موقعيا رود را به بی  انق بی طبقه  ونی. ایف ا راد آنگاه ررییه می
بمای  دبنی و بنان طوری کمه گ تميم ا  آن مایی کمه ایمف ا مراد موقعيما ترجي  می

کليیی تشمکي ت را بمه عهمیه دارنمی )مثمم رببمری و مسمشوليا اجرایمی( م بمور 
 ونی  بمرای ح مظ منما ت رمود بمه سياسما بمای سا  مکارانه بما بمور وا ی  می
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ننممی رببممران اتحادیممه بممای کممارگری آمریکمما و احمم ا  سوسمميال انمماه ببرنممی  ما

با کمه  دموکرات ارواا و ح   کارگر انگلستان. ایف گرایش ناتی در ایف سا مان
 بوروکراسی را گسترده سارته اسا. 

به بنيف ترتي   بعی ا  انق   و روی کار آمین دولا انق بمی در دیکتماتوری 
رای  سخا اقتصادی به ویمژه  ممانی کمه انقم   انق بی ارولتاریا ني  به دليم  

در اکثممر کشمموربای جهممان بممه جریممان ني تمماده با ممی  نيروبممای رممرده بممور وای 
کممارگر کممه بممه علمما موقعيمما رممود قبممم و بعممی ا  انقمم    بنممواره ی  درون طبقممه

بمموروکراتي ر موجممود در رصمملا رممود را ح ممظ کممرده انممی  االمم  بمما اسممت اده ا  

انقم   تما رسميین بمه ی  ی ح ظ موقعيا رمود را بمه اداممه عف  رای  به راحت
 سوسيالي ر در سط  جهانی ترجي  می دبنی.

به قیرت رسيین استاليني ر در  وروی بعی ا  لنيف و ريانا مماعو و ی  ت ربه
دارودسممته اد بممه کنونيسمما بممای انق بممی چمميف در انقمم   چمميف و بنمميف طممور 

ان  رواا ممی اسممتاليني ر  جنلگممی و ر یممم بممای بلمموک  ممرق بعممی ا  لنمميف تمما  ممم
اساسمماً بممه علمما بممه قممیرت رسمميین عناصممر بمموروکرات درون تشممکي ت انق بممی 

کممارگری بمموده اسمما؛ بمموروکرات بممای محا رممه کمماری کممه بمما تکيممه بممر  ممرای  
مممردر تحمما سممتم کممه بممه انقمم   رممود ی  جانکمماه بعممی ا  انقمم   و اعتنمماد تمموده

 ی انییشيینی.اميیوار بودنی  به جاه طلبی رود م

بوروکراسمی ی  راه حمم حقيقمی مسمأله»ارنسا منیل بنچنيف می گویی که اما 

نممه در برانممیارتف آن ا  طریممد احکممار قدممایی یمما  ورمممول بممای جممادویی اسمما  
او « بلکه در ای ماد بهتمریف  مرای  نبنمی و عينمی بمرای ا  بميف ر متف آن اسما.

وا م  »ممادی آن جمیا کمرد:  گویی که بوروکراتي ر را ننی تموان ا   یربنمای می
اسا که گرایش روانی رببمران و دیگمر کمارگ اران بمه سموی محا رمه کماری بما 



 بخش1: تاریخ معاصر بوروکراسی...                                نشر کارگری سوسياليستی
 

 21 

بای مادی و امتيا ات و اقتیار و ن ونی ارتباط دارد که برحسم  موقعيما  م یا

آنان نثار ان می گردد. چنانچه به مابيا امتيما ات بموروکراتيکی کمه در اولميف 
تحادیه بای کارگری و اح ا  سوسميال دمموکرات کارگر  ای  سا مان بای طبقه

تمرک محمم توليمی  -1مختلف مشابیه می کنيم: ی  داده  ی  نرر بي کنيم دو جنبه
آن  ممان بمرای  دراالم   مرای  گشمتف کمه بمیون  مک در « کارمنی»به منرور 

کممارگران یممک تر يممت اجتنمماعی و تمما حممیودی ا  بنممی ربمما کممردن ان ممرادی رممود 
یا با ای ماد « بور وا گشتف»باه روابی بود اگر ایف را با محسو  می گشا. ا ت

سما مان بمای کمارگری بخمش ی  قشر منتا  اجتناعی برابر بیانيم. دبيمران اوليمه

متنمممابهی ا   نمممیگی رمممود را در  نمممیان بمممه سمممر بردنمممی و در و مممعيا ممممادی 
ایممف بمما ا  نقطممه نرممر اقتصممادی و ی  نامسمماعیی گممنران کردنممی. لمميکف بمما بنممه

ارتقمای ی  اییمیه -2و ت اینان ا  سمایر کمارگران آن  ممان بهتمر بمود.  اجتناعی
اجتناعی و  خصمی بمی تردیمی حاممم بسمته بمای نريمره ای بوروکراسمی اسما. 

رو ف اسا کسانی که چنميف مناصمبی نمناصم  کارمنمیی یما رببمریش را ا م ال 
کننممی  مایلنممی آن را در تصممر  رممود نگهیارنممی. آنممان در برابممر بممر کممس کممه  مممی

کممه طبممد آن بممر عدممو  -بخوابممی در عمموک  یممک سيسممتم دواری برقممرار سمما د 
ا  موقعيما رمود  -سا مان به میت محیودی به ایف سنا با گنا ته روابی  می

 «د اع روابنی کرد.
ایمف امتيما ات اجتنماعی برچنمی در ابتمیا  یماد »منیل سدس ادامه می دبمی کمه 

ی  ای درون جامعمممهمحسممموس نيسمممتنی  لممميکف  ممممانی کمممه سممما مان بمممای تممموده 
سرمایه داری موقعيا مستحکنی به دسا می آورنمی   مایان توجمه ممی گردنمی. 

انتخممما  مشممماوریف  نناینمممیگان م لمممس و دبيمممران ی  لهأدر این ممما اسممما کمممه مسممم
بممای کممارگری  یعنممی کسممانی کممه قممادر بممه مممناکره مسممتقيم بمما اربابممان و  اتحادیممه
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او « آنان بستنی  ايش می آیی. بیینسان تا حیودی به بن یستی مسالنا آمي  با

ایف در مورد حر مه بمای دیگمر نيم  صمیق ممی کنمی. بمه طمور »ادامه می دبی که 
له در أگردنممی بنمميف مسمم مثممال در  ممهربایی کممه توسمم  جنممبش کممارگری اداره مممی

بوروکراسمی  دادن نشان برای «آیی. می ايش دکتربا یا مهنیسيف معناران  مورد
نسما منمیل ایمف اسما کمه در او  اسمتاليني ر  در بمای ار در عنم  یکمی ا  مثمال

بنیی واقعی برقرار بمود: اقشمار تحتمانی نردبمان  ميان کارگ اران دولتی یک رتبه
رریینمی بودنمی. در  بوروکراسی ناچار به اردارا قينما کاممم بمر کماالیی کمه ممی

گر تنممی   قمم  نصممف قينمما کمماال را  حممالی کممه آنممانی کممه در رده بمماالتر قممرار مممی

ا می کردنی و بوروکرات بمای  وقمانی ممی توانسمتنی بمیون اردارما بمي  اردار
 اولی کاالبای مورد نيا  رود را دریا ا دارنی.

اساساً یکی ا  علا بای مهمم و اساسمی اینکمه اسمتاليني ر در  موروی باعمث 
و نهایتاً باعث  رواا ی آن  می  بنميف  1917نابودی تنار دستاوردبای انق   

ر دولا کمارگری بمود. البتمه  مينمه بما و عواممم دیگمری بمم بوروکراسی حاکم ب
وجود دا ما و دسما بمه دسما بمم داد  ماننمی جنمگ   قمر  مییی و ا  بميف ر متف 

ار دا متنی و نيم  تکثيری ا  نيروبای انق بی که در ان ار انقم   نقمش ممی  عیه
ی  لهأ کسا انق بات در کشموربای صمنعتی. در این ما البتمه تکيمه بمر روی مسم

وروکرات با اسا. قشر ررده بور وایی که درون جنبش کمارگری ررنمه کمرده ب
و در لباس انق بی  انق   را به نابودی می کشی. بعی ا  مرگ لنميف و بما توجمه 

 یممادی ا  اعدممای انق بممی حمم   در جنممگ  اکثریمما ی  بممه ا  بمميف ر ممتف عممیه
ل دموکراتيمک باقينانیه در ح    عناصری بودنمی کمه ا  ابتمیا گرایشمات سوسميا

بما اسمتاليف بمود  دا تنی و تنها بنراه انق   ايش آمیه بودنی. قیرتننمیتریف ایمف
مرکمم ی حمم   ی  کممه رببممری را گر مما و بمما بيممرون رانممین تروتسممکی ا  کنيتممه
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کنونيسما )و البتممه ايگيممری او تمما بممه قتممم رسممانینش(  توانسمما حمم   را ا  کممم 

وکرات بمممای سا  مممکار و نيروبمممای انق بمممی ااکسممما ی کمممرده و سوسممميال دمممم
ريانتکار را به حنایا ا  رود جل  کنی. برای ایف منرور بوروکراسی  مییی بمر 

ح   حاکم گشا  به طوری که بيچکس حد سشوال و یما انتقماد را نیا ما. ایمف 
بوروکراسی  دیکتاتوری رون آ امی را برای به ر قان کشيین انق بيون حماکم 

يروبممای انق بممی جممان سممالم بممیر بممرد. کممرد کممه در آن بممه نممیرت عنصممری ا  ن
بموروکرات بمای حماکم بمرای ح مظ قممیرت  م ایما و  مرایطی را بمرای رتبمه بممای 
مختلف درون ح   و ارگان بای رود در نرر گر تنی تا با رریمین ایمف عناصمر  

ر یم بتوانی روی اا باقی بنانی. منما ت و کميش  خصميا در ر یمم استالينيسمتی  
در ایممیعولو ی سوسمميال دموکراسممی اروامما دا مما و  در اایممه و اسمماس  ریشممه

نهایتاً بم اس ا  نيم قرن سما د بما امدریمالي ر امر   بیسما امدریمالي ر ا  بمم 
  رواا يیه  ی. 

عينمی انق بمی دا ما ی  مارکس با وجود اینکه در  مان رود تنها یمک ت ربمه
وکراسمی بود و بر اساس آن ننی توانسا  تنار ابعماد بور« کنون ااریس»و آن 

اری را ترا در نرر بگيرد  اما توانسا با اراعمه دو قمانون  راه حمم اساسمی و مم
برای مقابله با بوروکراسی در دستگاه اداری دولا انق بی کارگری اراعمه دبمی: 

حقمموق اعدممای حمم   کنونيسمما و سممایر کارمنممیان دولمما انق بممی مممی بایممی  -1
تنممار اعدممای دولمما  -2 تممر. برابممر دسممتن د کممارگران مممابر بمموده و نممه بمميش

دیکتمماتوری انق بممی ارولتاریمما مممی بایممی انتخمما   ممیه و نيمم  بممر  مممان بممه ر ی 
انتخا  کننیگان قابم ع ل با نی. وا م  اسما کمه ایمف دو اصمم ا ع قننمیی بمه 

کس  مقار درون دولا انق بی دیکتاتوری ارولتاریا بمرای ای ماد قمیرت و کميش 
اینگونممه ا ممراد بممه درالمما در دسممتگاه   خصمميا جلمموگيری مممی کنممی و ا  تنایممم
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مگمر اینکمه ایمف ا مراد وابسمته بمه بمور وا ی دولتی در ابعاد وسيعی ممی کابمی. 

بممور وا ی رریممیه  ی بمموده و بممرای بممه انحممرا  کشمميین دولمما انق بممی  بوسمميله
  یه با نی.

بمه  1905و امس ا   کسما انقم   « چه بایی کمرد »لنيف ني  اس ا  نو تف 
رو بمرای جلموگيری ا   بوروکراسی درون ح   ای بمرد. ا  ایمف روبی به وجود

ر ممی بوروکراسممی ح بممی  او معتقممی بممود کممه روابمم  بمميف ايشممگار کممارگری و کممم 
طبقه بسيار ابنيما دارد. ايشمگار کمارگری در  ممان اميش ا  انقم    تشمکي ت 

کممارگر مممورد قبممول ی  اسممتراتژی آن در ميممان طبقممهی  کمموچکی اسمما کممه بممر اایممه

کمارگر تبمییم  میه و ی   ود و در  مان انقم   بمه حم   انق بمی طبقمه ت میواق
 ممیه و نيمم  در طممول  دوران گممنار مرحلممه ای کممه وارد بعممی ا  انقمم    یعنممی در

رببمممری دسمممتگاه دولممما در صمممورت نبمممودن  مممورابای انق بمممی   دوران گمممنار
ایف رببمری در ایف مرحله اسا که . دارددیکتاتوری انق بی ارولتاریا را بیسا 

بایی به راطر دا ته با ی که برگ  قادر نيسا و ننی توانمی ویمای ی را کمه رمود 
کارگر بایی به عهیه گر ته و به ان مار برسمانی  بمه نيابما ا  جانم  طبقمه  ی طبقه

کمارگر  مرابم  ی طبقمه  مورابای انق بمی ان ار دبمی  بلکمه بایمی  مرای  را بمرای
بما  ور و درالما مسمتقيم در تصمنيم گيمریآورد تا کارگران و  حنتکشان با حد

با را بمه عهمیه  به ویایف انق بی رود ای برده و قیر به قیر مسشوليا ان ار آن
  رببممری حمم   در ایممف مقطممت  ای مماد  ممرای  مناسمم  دارلممی و ی  . ویي ممهبگيرنممی

رببمری حم   انق بمی طبقمه اسما.  انقم   النللمی بمرای ايشمبرد ایمف ابمیا  بيف
ن گنار در عيف حال که قیرت را در دسما دارد  اقمیار بمه تشمکيم کارگر در دورا

 ورابای انق بی اداری می کنی و می گو ی تا قیرت را تمیی اً ا  حم   بمه ایمف 
 ورابا انتقال دبی  ماننی  ورابای انق بی کمارگری  مهری  اسمتانی  کشموری 
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جمیایی بمه کمارگر من مر  ی بمه جمای طبقمه جانشيف کردن رببریو لشکری و.... 

کمارگر در حدمور  عمال در  ی سریت طبقه ا  رببری حم   و عقم  نشمينی طبقمه
اجتناع  یه و نهایتاً کارگران ا  حنایا ا  ح   بم  دسما ممی کشمنی و جمو بمه 

دموکراسمممی  در ممممی رود.  مممین ح بمممی و  مممردی تمممیریج بمممه سممموی دیکتممماتوری
ی رمود  ینمیهی کمارگر در سمارتف آ کارگری  یعنی در  رایطی که کم اقشار طبقمه

ی اجتناع حدور دارنمی و ممی تواننمی صیایشمان را بمه گمود دیگمران  در صحنه
برسمماننی  اسمما کممه انقمم   مممی توانممی ایممف دوران گممنار را بمما مو قيمما اشمما سممر 

)اگممر درون حمم   مبممار ه بمما بوروکراسممی جممیی گر تممه نشممود   ممردای  بگممنارد.

ی ننمود و بمه بنميف انق   به بمي  وجمه ننمی تموان بما بوروکراسمی مبمار ه جمی
 راطر دوباره  کسا انق   اکتبر تکرار روابی  ی.(

لنيف برای جلوگيری ا  بوروکراتي ه  ین ح   و دسمتگاه بمای اداری دولما 
بممودن ایممف مقممار بمما را معر ممی مممی کنممی. بممه عبممارت « دواری»انق بممی  راه حممم 

ابممات مناصمم  دولتممی و کممارگ اری کشمموری   ممنف اینکممه بمما انتخی  دیگممر  کليممه
عنومی تعييف ممی  مود  دوره ای محمیود دا مته با می و امس ا  آن دوره جمای 

رود را به  رد دیگر بیبی. در ایمف صمورت  ارمت   بميف کمار یمیی و  کمری بمم 
کارگر تموان نيمروی رمود ی   یه و طبقه برچيیهبه مرور  مان  مينه با در ایف 

می کنی و در عميف حمال  را در ایف  مينه با به آ مایش می گنارد و ت ربه کس 
ا  ای مماد روابمم  رعمميس و مرعوسممی در روابمم  بوروکراتيممک اداری بممم تمما حممی 

ی  . چنيف رببری ح بمی ای سمدس قمادر اسما تما طبقمه یادی جلوگيری می  ود
کارگر را نه تنهما در سمط  روابم  سما مان بمای دولتمی  بلکمه در سمط  روابم  

ی  طبقممه رورد و ر ممی دبممی:بممای اقتصممادی  امم النللممی و در سممط  برنامممه بمميف
مساعم اجتناعی بایی حدمور و ی  کارگر بن مان می آمو د که نه تنها در  مينه
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درالمما تعيمميف کننممیه دا ممته با ممی  بلکممه بایممی بممه مسمماعم انق بممی ماننممی گسممترد 

انقممم   سوسياليسمممتی در سمممط  جهمممانی و سياسممما بمممای ال ر در بررمممورد بممما 
ت ييمر توليمی و تو یمت کاايتاليسمتی بمه  سرمایه داری جهمانی و نيم  بمه چگمونگی

توليممی و تو یممت سوسياليسممتی توجممه ننمموده و  ممنف کسمم  ت ربممه  بنممواره در 
 تعييف ایف سياسا با درالا  عال دا ته با ی.

نکته تأکيیی در این ا ایف اسا که دو بنی مارکس و ایف بنمی لنميف تنهما  ممانی 
کو ممی در اینکممه جلمموی ار مممی ا تممی کممه رمموِد رببممری حمم   سممالم با ممی و بتممم

بوروکراسی را بگيرد. اما اگمر حم   آلموده بمه عواممم بموروکرات و جاسوسمان 

بور وا ی با می  دیگمر ایمف ايشمگيری بما چنمیان کمارگر نيسما. ممث ً حتمی اگمر 
یکمممی بمممه سمممر برسمممی و  مممخ  دیگمممری جانشممميف  مممود  بممما   مممواب  ی  دوره

اقی اسا و یا اینکمه در بوروکراتيک که به انق    ربه می  د  بر جای رود ب
با بم ا  توبره می رورنی بم ا  آرور   یرا بم ا  دولا  دستن دبا آنی   مينه

رمود را  بمای انق بی حقوق می گيرنی و بم با بمور وا ی معاملمه دارنمی و جيم 
ابتمیا ابنيما داد و اُر می کننی. دقيقاً ایف نکات اسا که بایمی بمه بوروکراسمی ا  

  قامی قرار نیاد.بر کسی را در ر س م
تروتسکی ني  در مبحث بوروکراسی ا  حد  یادی برروردار اسا. در ممورد 

بحممث و جممیل بممای ميممان تروتسممکی و لنمميف در مممورد حمم   لينينسممتی امميش ا  
  بعیبا تروتسکی ا تبابات رود را امنیر ا. امما بن ممان در ایمف 1905انق   

وی کار آمین استاليف  درسما بحث با به نکاتی ا اره کرد که اس ا  آن و با ر
تشموری ای کمه »بودنش اابات گردیی. ننونه آن جنله معرو  او اسا که گ ما: 

در آن  حمم   در ان ممار ویممایف اساسممی جممایگ یف ارولتاریمما مممی گممردد  بممه ایممف 
مرکم ی حم   را جمایگ یف حم    بيشما ی  رطر دسا می  نی کمه سمدس کنيتمه
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ان ار دبيممر کممم را جممایگ یف بيشمما مرکمم ی و سممری  دبيممران را جممایگ یف کنيتممه

دبيران ننایی  به نحوی که در آرر اممر  مأموریما تحقمد ویمایف رطيمر انقم   
ایمف بحمث محکوميما کاممم... »گویمی کمه  منمیل ممی«  مود. به یک ن ر محول می

 یمادی بما تشموری ی  ولی البته رابطه - کنی بای جایگ ینی را بيان می کليه تشوری
د. بر چنی در  مان استاليف  ایمف تشموری جمایگ ینی عنم ً واقعی ح   لنيف نیار

بممای  تشمموری رسممنی حمم   کنونيسمما  مموروی گردیممی. بمموروکرات بمما در دولمما
انی که چرا حتی یک سمطر در نو مته بمای لنميف ايمیا  کارگری بنواره در  گ ا

بایممی  کممه دیکتمماتوری انق بممی ارولتاریمما مممی ممود کممه در آن نکممر  ممیه با ممی  ننممی

بایمی در دولما کمارگری حکومما کنممی و  اِعنمال  مود  کمه حمم   ممی توسم  حم  
 انمی ای تربيما  میه ايره. ایف  به ایف جها اسا که آنان در یک  دای سياسمی

کمه در  )در ح   سوسيال دموکرات بيف النلم دور به رببری کمارل کاعوتسمکی(
 آن ویایف ارولتاریا به ح   منتقم ممی گمردد. لنميف  بمرعکس بنمواره در نرمر

 انق بمی توسم  ارولتاریما تحما رببمری حم  بایسمتی  دا ا که ایمف ویمایف ممی
)ح   اب ار انق   کردن و گسترد انق   در سمط  جهمانی اسما و ان ار گيرد

منمیل « طلم  دیگمری اسما.ایمف کمام ً م -  ورابا انق بی اب ار حکوما کردن(
      لتاریمما را اصمم  جممای اروی  ای کممه بممه حمم   اجمما ه تشمموری»دبممی کممه  ادامممه مممی

ی  دبممی  طبيعتمماً بممه و ممعيتی منتهممی مممی گممردد کممه در آن حمم   عليممه اراده مممی
اکثریما ارولتاریما بمه اجمرای ایمف ویمایف دسما ممی یما د. بمه طمور ننونمه  ایمف 

روسيه در م ارستان و سرکوبی وحشميانه اعتصما   1956تشوری میارله سال 
 مرکا دا متنی را توجيمه  درصمی کمارگران م ارسمتانی 95عنومی ای که در آن 

درصممی ارولتاریمما  95ننایممی. بممه عبممارت دیگممر  دیکتمماتوری ارولتاریمما عليممه  مممی
 «اِعنال  ی.
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بوروکراسمی ی  ر ا لوک امبورگ ني  بنمان طموری کمه اميش تمر آممی  در بماره

حاکم بر اتحادیه بای کمارگر آلنمان بحمث بمای قابمم تموجهی دارد. او دقيقماً نقمش 
کوت و تنکمميف درآوردن کممارگران را توسمم  حمم   مخممر  سياسمما بممای بممه سمم

 سوسيال دموکرات درون اتحادیه بای کارگری آلنان نشان می دبی. 

...آمورما نکمهش  1905ر ا لوک امبورگ ا  ت ربه انق   »منیل می گویی که 

کارگر  ق  در  مان می انق   به  کم یکدارچه به جنبش سياسمی یما ی  ...طبقه
ً . ایممف امممر نتي اتحادیممه ای مممی ايونممید حمماکی ا   ممرورت اسممتراتژی سياسممی  تمما

تعلد به یک سا مان دایمر  ی سا نیهی  برای ميليون با کارگری اسا که ت ربه

کارگر را نیا ته انی. با انعان به ایف امر که کانالي ه ننودن  عاليما ایمف ی  طبقه
يما  کارگران طبد اَ کال سا مانی مرسور عنلی نيسا. به  مورر بمای جییمیی ن

اسا: اَ کال سا مانی ای که ا  انعطما  امنیری بميش تمری بررموردار با می تما 
بسميار انبموه تمری ا  ارولتاریما را ی  یک اتحادیه کارگری یا ح   و بتوانی تموده

منیل ادامه می دبی کمه تماریخ  صمحا نرمر لوک امبمورگ « در عنم متحی سا د.
ابا تشمکي تی بسمتنی کمه را در  مان تشکيم  ورابای انق بی اابما کمرد.  مور

بممه علمما دا ممتف ابعمماد بمم رگ یمما کوچممک  بسمميار انعطمما  انیرنممی و کممارگران 
کثيمری ی  با  رکا دارنی و عیه با نرارت دا ته و در  عاليا آن مستقيناً بر آن

کماری   ونی. ر ا لوک امبورگ ا اره می کنی کمه رصملا محا رمه با می جن  آن
ی جمما ا تمماده  ماننممی اتحادیممه بممای کممارگری در دسممتگاه اداری ارگممان بممای کممارگر

ی رممود مممانعی  تبممییم بممه محا رممه کمماری آنچنممان  ممیییی مممی  ممود کممه بممه نوبممه
گمممردد. در ایمممف بممماره  کمممارگر ممممیی  سمممر راه اویمممایی انق بمممی طبقمممه ب رگمممی بمممر

 لوک امبورگ ايشگار لنيف و تروتسکی بود.
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  بوروکراسی درون دولا کارگریبوروکراسی درون دولا کارگری

بممای کممارگری و احمم ا  سوسمميال  ی در اتحادیممهنتي ممه رونممی ر ممی بوروکراسمم

دمممموکرات ایمممف بمممود کمممه در  مممرای  مناسممم  حتمممی دولممما دیکتممماتوری انق بمممی 
   ارولتاریمما نيمم  دچممار ایممف بوروکراسممی  ممیه و در نهایمما رممود را ا  درون نممابود 

کنی. لنا چنانچه  رای  عينی جامعه ای ا  کنی و  رای  نبنمی یعنمی  منارا  می
بيعمممی اسممما کممه قابمممم کنتمممرل و عدممم وجمممود دا مممته با ممی  طا  وجممود چنممميف م

 انیر اسا.احترا 

بوروکراسی درون ح   کنونيسا و بلشویک با مطلم  ی  تروتسکی در باره
 راوان دارد. یکی ا  نکات قابم توجهی که مطر  می کنمی  ایمف اسما کمه حم   

ون بلشویک تموان و امکمان مبمار ه آگابانمه را بما بوروکراسمی در حمال ر می در
تشکي ت انق بی دا ا. اوليف مشمکم در ایمف راه   قمیان تشمخي  ابنيما ایمف 

امر ا  جان  اکثریا اعدای بلشویک بود کمه مسمتقيناً بمر روی عاقبما انقم   
اکتبر تأاير گنا ا. بلشویک بای انق بی با بررورد آگابانمه و قماطت در ابتمیای 

بممر سرنو مما انقمم    انقمم   مممی توانسممتنی ا  ر ممی بوروکراسممی در حممیی کممه
با سوار نشود  منانعا نناینی و دیکتاتوری انق بی ارولتاریما  سوسياليستی آن

 را ا  ایف  اویه ايرو منیانه ح ظ کرده و ادامه دبنی.

تروتسممکی البتممه عوامممم عينممی  کسمما انقمم   اکتبممر در روسمميه را نادیممیه 

بممای مولممیه  نگر مما؛ عوامممم تعيمميف کننممیه ای ماننممی سممط  ناکمما ی ر ممی نيرو
کوچممک بممودن کنيمما ارولتاریمما صممنعتی  منمم وی  ممین انقمم   بممه علمما حنلممه و 

برنامه بای کشوربای امدریاليستی که نه تنها انق بيمون  یمادی را در  موروی 
نممابود کممرد  بلکممه مممانت گسممترد انقمم   بممه سممایر کشمموربا بممه ویممژه کشمموربای 

یگی  ربنگی را می تموان ارواایی  ی  جنگ  کنبود مواد انایی و ني  عق  مان
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بر نرد. برای ننونه و عيا دردناک کاررانه بمای صمنعتی  موروی در اواعمم 

اسمما. در  مممان دیکتمماتوری انق بممی ارولتاریمما  حممیود دو سممور   1920ی  دبممه
کارران ات رالی و توليی بسيار ناچي  بود. در نتي مه رمرده بمور وا ی نارا می 

و نهایتماً بمه دسما گمر تف قمیرت اقتصمادی کماالیی -م یداً  مروع بمه توليمی رمرده
برای دا متف دولما کرد. در چنيف و عيتی بوروکراسی به راحتی ر ی می کنی. 

کممارگر بمم رگ و قیرتننممی و  ی کممارگری ايرو منممی  جامعممه نيمما  بممه دا ممتف طبقممه
 راوانی توليی دارد تما بما اِعنمال سياسما بمای انق بمی در اممر توليمی و تو یمت و 

 وکراسی کارگری بتوانی ا  بوروکراسی جلوگيری کنی.ني  اِعنال دم

تروتسکی ...به و مو  »منیل در جای دیگری ا  ایف کتا  ا اره می کنی که 
می دیمی کمه نخسمتيف اممر ال ر االجمرا ا م ایش توليمی  بمه حرکما درآوردن م مید 

توليی بما حمیاکثر سمرعا منکنمه بمه منرمور تقویما عمیدی ارولتاریما  مبمار ه بما 
 نبا مما رصوصممی   ممرابم سممارتف مممواد اممنایی اوليممه و مسممکف بممرای گممرایش ا

مممادی حممیاقم مک ممی بممرای دموکراسممی کممارگری و بممرای ی  بمما و ای مماد اایممه تمموده
ارولتاریمما کممه بممه ای ممای نقممش مسممتقيم و رو ا مم ون نرممارت بممر اقتصمماد و دولمما 

 « روع ننایی.

دولممما عاممممم مهمممم و ايرقابمممم انکمممار دیگمممری کمممه بمممه ر مممی بوروکراسمممی در 

ای اسما  دامف می  نی  رصلا دوگانگی در جامعه ارولتاریا انق بی دیکتاتوری
ی  که انق   سوسياليستی کرده  ولی بنو  به سوسيالي ر دسما نيا تمه؛ مرحلمه

توانمی  داری به سوسيالي ر. در دوران گنار مشک ت بسياری می گنار ا  سرمایه
ه نرمامی کمام ً مت ماوت بما اسماس سر راه قرار گيرد.  یرا جامعه ا  یک نرمار بم

نرممار قبلممی مممی رود. رو  بعممی ا  انقمم    بنممه چيمم  بنممواره در چممارچو  نرممار 
توليی و تو یت در سرمایه داری قرار دارد که بایی قمیر بمه قمیر ت ييمر کمرده و بمه 
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نرممامی بمما معياربممای کممام ً مت مماوت تبممییم  ممود. در دوران گممنار  ت ييممر سيسممتم 

تو یت آن به سوسياليستی قابم تی مث ً سریت تر ا  ت يير سيستم توليی کاايتاليس
ارولتاریمما انق بممی ان ممار اسمما.  یممرا در امممر توليممی  دولمما انق بممی دیکتمماتوری 

  ورابای انق بی کمارگریی مراک  ب رگ را ملی کرده و در ارتيار  سریعاً بنه
نممی توانممی مممثً  تو یممت  دولمما ن ی در حممالی کممه در  مينممهمممی گممنارد.  مراکمم  آن

    یرا بنان طور کمه اميشنابرابری با در مي ان درآمی را یک  به ا  بيف ببرد
بمور وا و رمرده  تر دیییم اگر چنيف کنی  به راحتی بخش عرينی ا  متخصصمان

بممور وای مر ممه را  ممراری مممی دبممی. لممنا در ایممف حالمما  بخممش تو یممت در دوران 

ایمف دوران طموالنی انتقمال و ترکيم  گنار منکف اسا چنی نسم به طول ان اممی. 
ی  داعنی دو سيستم متدماد تما رسميین بمه سيسمتم سوسياليسمتی ممی توانمی طبقمه

کممارگر را بمما مشممک ت متعممید و طمموالنی مممیتی روبممرو ننایممی. حممال اگممر جامعممه 
داری جهانی بم ب نگمی و در محاصمره آن قمرار  بن مان م بور با ی با سرمایه

تحممریم کشمموربای امدریاليسممتی روبممرو گممردد و در  بگيممرد و بمما مشممک تی ماننممی
توانی توليی در جامعه را در سط   کارگر تحليم ر ته و ننیی  نتي ه نيروی طبقه

مورد نيا  قرار داده و حیاقم نيا  جامعمه را بمرآورده کنمی  رمرده بمور وا ی کمم 
کمارگر را بمرای منما ت مقطعمی رمود ی  حوصله و کوته بيف ب  اصله اشما طبقمه

 الی کرده و عامم اياده کردن دسيسه بای سرمایه داری جهانی می  ود. ر
در حا مميه ناگ تممه ننانممی کممه راه حممم اساسممی ایممف بخممش ا  مشممکم در ان ممار 

اسا. مشک تی نريمر مشمک ت دولما  سط  بيف النللیانق   سوسياليستی در 
ن بمود. دن ابعماد جهمانی آ  اساسماً در محمیود بمو1917کارگری در انقم   اکتبمر 

    ویممژه  ان ممار انقمم   سوسياليسممتی در یممک یمما چنممی کشممور محممیود بممه ه امممرو  بمم
ی  رسممی   یممرا بمما نمموع تقسمميم کممار جهممانی در جامعممه وجممه بممه مو قيمما ننممی بممي 
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النللمی اخمش  میه  داری گلوبالي ه  یه  نيروی کار جهانی در سط  بيف سرمایه

بمای توليمیی در  ه بخمشبای مختلف یک توليمی در یمک یما چنمی کشمور بم و بخش
داری  ن و نه  ق  کشور رود نيا  دارنی  تا بتواننمی سمرمایهسایر کشوربای جها

را به  انو در بياورنی. اراکنیگی وجه توليی در سط  جهانی امرو  حتمی امکمان 
ی  طبقمه ا  اکتبر انق    مان مثم را کشور یک در سوسياليستی انق   مو قيا

بممی  عممال و سمما مانیبی دبنممیه را النللممی انق  بمميف کممارگر گر تممه و لمم ور وجممود
 صی ننوده اسا.صیدر

طبيعی اسا که اگر ارولتاریای بيف النللی می توانسا به م رد کس  قمیرت  

به عنوان یک طبقه بر کم جامعه تسل  دا ته با ی  آنگاه می توانسا بن مان 
مبممار ه بمما  بمما را د ممت ننایممی. بمما عوامممم بوروکراتيممک بممم مبممار ه کممرده و آن

بوروکراسی نيا  به ر ی  ربنگ راص دموکراسمی کمارگری دارد. ایمف  ربنمگ 
    سممرمایه داری بممه سممختی قابممم جمما ا تممادن و ر ممی اسمما.  ممرای  ی  در جامعممه

سرمایه داری  یعنی نابرابری بای اقتصادی که ریشه ر ی و گسترد ی  جامعه
کممارگر و قشممر ی  طبقممهسممرمایه دار و چممه در ميممان ی   سمماد چممه در ميممان طبقممه

ررده بور وا اسا   ربنگ رودمحوری  منا ت  خصی و بی ت اوتی نسبا بمه 
کم جامعه را دامف می  نمی و در چنميف جامعمه ای  بوروکراسمی حماکم در ردیمف 

    کممارگر در ی  مشممک ت و معدمم ت نمماچي  و بممی ابنيمما قممرار مممی گيممرد. طبقممه
کم چمو  بوروکراسمی دسمتگاه حما سرمایه داری در عيف حال کمه داعنماً ی  جامعه

ی مخممر  آ ممنایی نممیارد  بممه عنمموان اییممیه ا را مممی رممورد  االمم  بمما ایممف معدممم
در  1917انقمم   اکتبممر -کممارگر ی  کممه یگانممه انقمم   بمم رگ طبقممهعليممرام این

آن بممر تنمار ارگممان بممای ی  ر می ایممف بوروکراسممی و سملطهی  در نتي ممه -روسميه
 ریف دالیم  رواا ی ایف انق    ی.کارگری ایف کشور یکی ا  اساسی ت
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   ربنگ انق بی در دموکراسی کارگری ربنگ انق بی در دموکراسی کارگری

کمممارگر )بمممه ايمممر ا  ايشمممروی ی  در  مممرای  اممميش ا  انقممم    اکثریممما طبقمممه

     اممممور اجتنممماعی را نيا تمممه و در ایمممف  مينمممه ی  کمممارگری( برگممم   رصممما اداره
ه  بمه انمواع چنیانی را بما رمود ننمی آورد. در نتي مه نیا متف ایمف ت ربمی  ت ربه

ی  بممرد. طبقممه بمما بمما سيسممتم حمماکم بممم اممی ننممی آنی  معدمم ت موجممود و رابطممه
کارگر ایف مشکم را تا بعی ا  ان مار انقم   سوسياليسمتی و در دوران گمنار نيم  
با رود حنم می کنی. در دوران گنار اسا که با کس  ت ربيات تما ه بمه ارمت   

ا  انق   و دموکراسی مورد نيما  در واقعی بيف دموکراسی حاکم بر جامعه قبم 
در حال گنار به سوسيالي ر ای می برد. اما تا  مانی که در حال ت ربمه ی  جامعه

 و آمورتف اسا  در را به روی ر ی بوروکراسی در جامعه با  می گنارد.
دموکراسی کمارگری و بوروکراسمی بمور وایی دو روی یمک سمکه انمی کمه بمه 

به آن رو  ود. به ایف دليم آگابی به ابنيما و نقمش  آسانی می توانی ا  ایف رو
بوروکراسی درون تنمار ارگمان بمای انق بمی کمارگری ا  یمک تشمکي ت کوچمک 

کممارگر  امممری  ممروری در ای مماد ی  چنممی ن ممره گر تممه تمما دولمما انق بممی طبقممه
 ربنگ انق بی اسا. عناصر درون ارگان بای انق بی کارگری  نف  راگيمری 

تشکيم ح    برنامه و استراتژی انق بی بایی بمه ی  ق بی در بارهتشوری بای ان
 مينممه بممای عنلممی و عينممی ر ممی  ربنممگ انق بممی ارولتاریمما نيمم  توجممه کممرده و 

آگابانممه بمما  ربنممگ و ارمم ق بممور وایی درون تشممکي ت رممود کممه بمما  ربنممگ و 
ر ایف اسما کارگر در تداد اسا  مقابله کننی. دليم ایف امی  ار ق انق بی طبقه

که ارم ق و  ربنمگ بمور وایی در نات رمود ممانت ر می و ايشمر ا دموکراسمی 
تمر بمرای ت ربمه و  گردد. جها  رابم آوردن امکانمات بمر چمه بميش کارگری می

ر ی دموکراسمی کمارگری بایمی آگابانمه  ربنمگ بمور وایی را ا  تشمکي ت رمود 
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اتيمک اعدمای یمک ااک ننود. در ایف بنگار اسا که نقش برروردبای بوروکر

تشکي ت به سادگی بيرون می  نی. در ایمف  ممان اگمر بما ایمف ارم ق و  ربنمگ 
بوروکراتيممک بمما قممیرت تنممار مقابلممه نشممود  ایممف عناصممر ماننممی ارتممااوس بممر 

تشکي ت انق بی کارگری ان ه انیارته و بر تشمکي ت سموار  میه و عاقبما آن 
عن ً ماننی ویروس نابودکننمیه  تشکي ت را به انحرا  می کشاننی. بوروکراسی

 ارگان بای انق بی کارگری عنم می کنی.

بمممای بممم رگ و اساسمممی دموکراسمممی کمممارگری بممما دموکراسمممی  یکمممی ا  ت ممماوت
بمممور وایی در طمممر  گردانمممین یمممک تشمممکي ت یممما ارگمممان اسممما. در دموکراسمممی 

بور وایی  تنهما یمک مشمارکا عنمومی یمابری در کمم جامعمه وجمود دارد و آن 
ر ی دادن اسا )البته بگنریم که بور وا ی برای منا ت رود در تقل  در بنگار 

        بمما بممم ت ربممه سيسممتناتيک و ايشممر ته دارد. اممما حمماال تصممور را بممر ایممف  ر ی
نهيم که ر ی گيری با عادالنه ان ار  یه و بمر کمس حمد یمک ر ی را دارد(.  می

نی که تصنيم ممی گيرنمی و در حالی که در سایر امور  ایف نناینیگان منتخ  بست
در صورتی که ایف نناینیگان ا  حیود ویایف رود اما  راتمر نهنمی  ا مراد جامعمه 

اینمیگان را برکنمار کننمی  مگمر حتی اگر در اکثریما بمم با منی ننمی تواننمی ایمف نن
که طبد قانون کشور  در دادگاه بور وایی به اصط   جرمی اابا  مود. در این

نناینیگان برای دوره ای چنی ساله بر مسمنی قمیرت بماقی نتي ه  ایف به اصط   
العنمر ا   جانبمه و ممادار هممادی بنمماننی و در ایف دوران عم وه بمر م ایمای  می

جاه و مقار راصی برروردار می  ونی که به نیرت در طول عنر رمود آن را ا  
رواب  جامعه بر اسماس روابم  رعميس ی  دسا می دبنی. در چنيف سيستنی بقيه

 رتبه و موقعيا ا راد برقرار می گردد.ی  و مرعوسی و بر اایه

 بخشی ا  گرایش سوسيالي ر انق بی


