
  
  مراتب خودگرداني و سلسله

  
  ي كورنليوس كاستورياديس ، نوشتهمحتواي سوسياليسمبرگرفته از كتاب 

  ي بهروز صفدري ترجمه
  
  

مراتبي است، چه در كار، توليد، كارخانه؛ چه در دستگاه اداري، سياست،  ِ آن سلسله كنيم كه سازمان اي زندگي مي ما در جامعه
هاي دور  خاستگاه آن به زمان. ي مدرن نيست مراتب از ابداعات جامعه  سلسله. پژوهش علميدولت؛ و چه در دستگاه آموزشي و

اما در . اند مراتب كه بسيار خوب كار كرده اند جوامعي بدون سلسله گردد ــ هرچند هميشه هم وجود نداشته و بوده برمي
 به محضي كه .شمول شده است عمالً جهان)  بوروكراتيكيا، تقريباً مترادف آن، نظامِ( مراتبي  ي مدرن نظامِ سلسله جامعه

ازپيش  دهي و قدرت بيش مراتبِ فرمان شود، و سلسله دهي مي مراتبي سازمان آيد بنابر اصلِ سلسله فعاليتي جمعي به وجود مي
 تصور كنند كه وضعيتي متفاوت ها تقريباً ديگر قادر نيستند اي كه آدم گونه به. يابد ها تقارن ميدرآمدها و  مراتبِ حقوق با سلسله

مراتب آن را  شان در هرمِ سلسله  امري متفاوت از جايگاهپذير باشد، و خودشان نيز بتوانند چيزي باشند كه چه هست امكان با آن
  .تعيين كند

 قبالً سعي  ما.توجيه كنند» اقتصادي« و » عقالني« ، »منطقي« كوشند آن را همچون تنها نظامِ  مدافعانِ نظامِ كنوني مي
وقتي جداگانه در نظر كنند، كه هر كدام  چيز را توجيه نمي  هيچ ارزشي ندارند و هيچ1»ها برهان« ايم نشان دهيم كه اين  كرده

كمي بعد در همين نوشته باز به اين .  اندضد و نقيضشوند  شوند غلط اند و هنگامي نيز كه همگي باهم مالحظه مي گرفته مي
هاي توليد  شود كه ضرورت كنند، و ادعا مي  ممكن نيز معرفي ميعنوان تنها نظامِ اما نظام كنوني را به. تموضوع خواهيم پرداخ

 ما تالش . وجود چنين نظامي را ناگزير ساخته است، و غيرهها ي فعاليت عي، مقياس كالنِ همهمدرن، پيچيدگيِ زندگيِ اجتما
  .استبا خودگرداني  اي يِ ريشه ناسازگار درمراتب ود يك سلسلهرو چنين نيست، و وج هيچ كنيم نشان دهيم كه به مي
  

  دهي مراتبِ فرمان خودگرداني و سلسله
  
مراتبي، از لحاظ اجتماعي، به چه معناست؟ به اين معناست كه يك اليه   سلسهنظامِ. ي نمايندگي گيري جمعي و مسئله تصميم 

ترين   با دريافت بزرگط اجراي تصميمات اين اليه است؛ همچنين، اين اليهكند و كارِ ديگران فق از جمعيت جامعه را رهبري مي
ي قدرت و  كه، جامعه ميان قشري  دارنده خالصه اين. شود مند مي  از ديگران بهرهتردرآمدها، از توليد و كارِ جامعه بسيار بيش

مراتبي كردن ــ يا بوروكراتيزه  امروزه سلسله. استاند، تقسيم شده  از چنين امكاناتي محروم شده، كه ي جامعه امتيازات و بقيه
اين . از پيش چيرگي يافته است هاي اجتماعي چيزي جز شكلِ انقسام اجتماعي نيست، شكلي كه بيش ي فعاليت كردنِ ــ همه

  .گي جامعه شده است اي است كه موجبِ پاره انقسام همزمان نتيجه و علت ستيزه
 با ،آيا خودگرداني، آيا كاركرد و وجود يك نظام اجتماعيِ خودگردان: ره خواهد بود كه  طرح اين پرسش مسخصورت در اين

بانان،   كنوني با حفظ زندانكيفريمراتب سازگار است؟ درست مثل اين است كه بپرسيم آيا حذف نظامِ  حفظ سلسله
به . شود  بهتر معلوم ميفته پيداست با گفته شدنچه ناگ دانيم آن طور كه مي سرنگهبانان و مديران زندان سازگار است؟ اما همان

 يك عده  كهاست» طبيعي « دهند كه  كه هزاران سال است از همان خردسالي اين ايده را به ذهن آدميان رسوخ مي ويژه آن
شته  را هم ندامايحتاج زندگيازحد داشته باشند و ديگران  ها تجمالت بيش فرمان دهند و ديگران اطاعت كنند، كه بعضي

  .باشند
اما . كند كه خودش خودش را اداره و رهبري اي   معناي اين حرف چيست؟ يعني جامعه.خواهيم اي خودگردان مي ما جامعه

گيرد كه  ها را جمعي مي ي تصميم اي است كه در آن همه ي خودگردان جامعه  جامعه.تر توضيح داد موضوع را بايد مشخص
طور جمعي  دهند به  يعني نظامي كه در آن كساني كه فعاليتي انجام مي.شود ربوط ميها هربار به او م گيري موضوع تصميم
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گونه آن را انجام دهند، و تنها حدومرزشان در اين امر حدومرزي است كه  گيرند چه كاري را بايد انجام دهند و چه تصميم مي
شود  هايي كه به كارگران يك كارگاه مربوط مي صميم بنابراين، ت.كند شان با ديگر واحدهاي جمعي برايشان ترسيم مي زيستي هم

ي  شود بايد توسط مجموعه هايي كه همزمان به چندين كارگاه مربوط مي بايد توسط كارگران همين كارگاه گرفته شود؛ تصميم
ي كارخانه بايد   همههاي مربوط به ها گرفته شود،؛ تصميم شده و قابل عزلِ آن ها يا توسط نمايندگان انتخاب ارگرانِ آن كارگاهك

هاي مربوط به كلِ جامعه بايد توسط  هاي مربوط به يك محله بايد توسط ساكنانِ محله؛ تصميم توسط تمامي پرسنل؛ تصميم
  .كنند گرفته شود كلِ زنان و مرداني كه در آن زندگي مي

  
  گرفتن يعني چه؟ اما تصميم

» كنترل« ي كه تحت يك »باصالحيتهاي  آدم« گيري به   صميمو نه واگذاشتن ت. تصميم گرفتن، يعني خود تصميم گرفتن
كه جمعيت فرانسه هر پنج   اين.گيري نيست انتصاب كساني براي تصميمهمچنين تصميم گرفتن به معني . مبهم قرار دارند

 هر هفت سال كه اين. گذار است كند به معناي آن نيست كه خودش قانون گذاري منصوب مي بار كساني را به قانون سال يك
ي اين  گيرنده به معناي آن نيست كه خودش تصميمكند  منصوب مي براي سياست كشور گيري  به تصميمبار يك نفر را يك

گذارد كه درست  وامي» نمايندگاني« اش را به  گيري  قدرت تصميمگيرد بلكه  جمعيت فرانسه تصميم نمي.سياست است
هاي  يقين، انتصابِ نمايندگان يا كساني در مقام نيابت توسط جمع  به.توانند باشند رو نمايندگانِ او نيستند و نمي ازهمين

ها ــ در بسياري موارد الزم و مبرم اها يا شور هاي متشكل از اين نمايندگان ــ مانند كميته چنان كه وجود اُرگان مختلف، هم
جمعي باشند كه از  كه نمايندگان براستي نماينده و معرفگونه انتصاب تنها در صورتي با خودگرداني سازگار است   اما اين.است

ناست كه نه فقط اين جمع است و اين خود بدان مع. ، و اين امر مستلزم آن است كه تابعِ قدرت آن جمع باشندآن برآمده اند
  .نمايندگي عزل كندتواند هربار كه الزم بداند آنان را از   مي است كهكند بلكه همين جمع كه نمايندگان را انتخاب مي

 وجود دارد؛ يا بركنارناشدني اصوالًو » اشخاص باصالحيت« متشكل از دهي  مراتبي از فرمان  سلسلهشود وقتي گفته ميپس، 
العمر  طور كه تجربه ثابت كرده مادام و همان(  اند، بركنارناشدنياي  هستند كه براي دوره» نمايندگاني« شود  وقتي گفته مي
چراكه . ي»كردنِ دموكراتيك اداره« اي در كار است و نه حتا   خودگرداني نه، معنايش آن است كه)مانند باقي مي بركنارناشدني

كنند كه هدايت امور مشترك برايشان به امري تخصصي و انحصاري تبديل شده، و  در اين صورت جمع را كساني رهبري مي
 .طور حقيقي يا حقوقي تابعِ قدرت جمع نيستند به

 ميمتص   )يابي  اطالع( و انفورماسيون )كارآموزي ( جمعي، فورماسيونگيريِ
اگر يك نفر يا چند نفر به تنهايي اطالعات را در اختيار . از سوي ديگر، تصميم گرفتن، يعني با علم به موضوع تصميم گرفتن

گيرد،  ر جمع نيست كه تصميم ميگيري را خودشان تعيين و تعريف كنند، اين ديگ  مبناي تصميمداشته باشند و معيارهايِ
و . مناسب را در اختيار داشته باشندي اطالعات  گيرند بايد همه يعني كساني تصميم مي. »دهد رأي مي« طور صوري  هرچند به

ترين سطحِ   و براي اين كار بايد از گسترده.گيري را تعيين و تعريف كنند همچنين خودشان بتوانند معيارهاي مبناي تصميم
گيرند صاحب  دهي شامل اين امر است كه كساني كه تصميم مي مراتبِ فرمان كه يك سلسله حال آن. برخوردار باشند موزيكارآ

ارآموزي اند، يا به هرحال براي دسترسي به اطالعات و كارآموزي امتياز و اولويت ــ يا مدعيِ تصاحبِ ــ انحصارِ اطالعات و ك
ي  مراتبي، همه  زيرا در يك سازمانِ سلسله.ريزي شده و مدام در پيِ بازتوليد آن است همراتب بر همين امر پاي سلسله. دارند

در گردش و ، اين اطالعات عملدر ( آيد  گردد و به گردش درنمي جا به پايين برنمي رود و از آن اطالعات از پايه به رأس باال مي
آيد، و   ميها از رأس به پايه پايين گيري ي تصميم رو، همه  ازهمين).مراتبي دهيِ سلسله  اما برخالف قواعد سازمانچرخش هستند

دهي وجود دارد تقريباً معادل اين حرف است كه اين  مراتبِ فرمان گفتنِ اين حرف كه سلسله. هاست كارِ پايه فقط اجرا كردنِ آن
آوري  روند جمع ي را كه به سويش باال ميي اطالعات رأس همه: گيرند طرفه انجام مي طور يك دو نوع گردشِ اطالعات هركدام به

 توسط كند ــ ها را صادر مي  ــ كه خود به تنهايي آنكند، و فقط حداقلي را كه براي اجراي دستوراتش و جذب مي
«  در چنين موقعيتي مهمل است كه فكر كنيم خودگرداني يا حتا .كند ها بازتويع مي  آن ميان استاكيداً ضروري اجراكنندگان

  .امكانِ وجود دارد» كردنِ دموكراتيك هادار
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توان  گونه مي گيريِ مناسب وجود نداشته باشد؟ و چه توان تصميم گرفت وقتي كه اطالعات الزم براي تصميم گونه مي چه
  از آن؟اند تقليل يافته باشد اش را گرفته فقط به اجراي چيزي كه ديگران تصميم گيري آموخت وقتي كارِ شخص همواره تصميم

شود، و اتالف هنگفتي پديد  شود، جمع به چيزي ناشفاف براي خويش تبديل مي دهي مستقر مي فرمان مراتبِ كه يك سلسله  دم
اطالع يا داراي  آيد چراكه كارگران بي اتالف پديد مي. گردد شود چراكه اطالعات در رأس ضبط مي جمع ناشفاف مي. آيد مي

كه  خصوص اين ، و به انجام دهندي خوب برعهده دارند به كه راچه آنرا بايد بدانند تا دانند چه چيزي  اطالعات نادرست نمي
ي سطوح با مانع  دهي است، در همه هاي جمعي براي تعيين راه خويش، و نيز ابداع و ابتكارعمل، كه اكيداً مختصِ فرمان ظرفيت

  .شود و بازدارندگي مواجه مي
ي دموكراسي به مقاصدي صرفاً تزييني به كار نرود  ، اگر كلمه»كردنِ دموكراتيك  اداره« تا بنابراين، خواست خودگرداني ــ يا ح
تر خواهد بود كه،  از لحاظ صوري بسيار منسجم. اي متناقض است دهي، گزاره مراتبِ فرمان ــ همراه با خواست حفظ يك سلسله

ممكن ي خودگردان   جامعه وجودناپذير است، پس، دهي اجتناب مراتبِ فرمان سلسله: همانند مدافعان نظام كنوني، گفته شود
  .نيست

 به چه كاري مراتب  سلسلهكه كنيم، يعني اين مراتب را بررسي مي وقتي كاركردهاي سلسله. منتها اين گفته نادرست است
، و سايرِ وجود دارندنا و بينيم كه بخش بزرگي از اين كاركردها  فقط همچون تابعي از نظام اجتماعيِ كنوني مع آيد، مي مي
توانند  آساني مي شان را در يك نظام اجتماعي خودگردان حفظ خواهند كرد، به  ها، يعني كاركردهايي كه  معنا و فايده آن

. اش مورد بحث قرار دهيم ي اين متن اين مسئله را در تمام وسعت توانيم در محدوده  ما نمي.شوند) كلكتيويزه( سازي  جمعي
  .دهي كارخانه و توليد، روشن كنيم ي آن را، خاصه با استناد به سازمان كنيم چند جنبه كوشش مي
ها چه در  براي مثال، در كار، چه كارگاه.  اجبار است فشار ودهيِ مراتبِ كنوني سازمان ترين كاركردهاي سلسله يكي از مهم

 بر مراقبت،  مبتني است مديران بخش، تا مديريت كل،مراتبي، از  ِ دستگاه سلسله»فعاليت « ، بخشِ اساسيِ دفترهاي اداري
اند  و اجراي دستورات دريافتي طبق مقرارت توسط كساني كه مؤظف» انضباط « توبيخ، تحميلِ مستقيم يا غيرمستقيم كنترل، 

اش آن است كه كارگران  دهي كرد؟ چرا بايد فشار و اجبار وجود داشته باشد؟ علت و چرا بايد فشار را سازمان. ها را اجرا كنند آن
چرا چنين . دهند خواهد اشتياقي سرشار از خود نشان نمي ها مي طور خودانگيخته براي انجامِ كاري كه مديريت از آن عموماً به

كه خود را ازخودبيگانه و استثمارشده احساس   كارشان از آنِ خودشان نيست، چون نه كارشان و نه محصولكه چوناست؟ 
اند خواهد  گونه انجام دهند، چه بر سر كاري كه انجام داده اند چه كاري انجام دهند، چه خودشان تصميم نگرفتهكنند، زيرا  مي

برند، ستيزي دائم  كنند و از آن سود مي كنند و آناني كه كار ديگران را رهبري مي كه ميان آنان كه كار مي آمد؛ خالصه، چون
شود؛ و بايد اجبار وجود داشته باشد  دهي  سازمانتا اجبار  وجود داشته باشدمراتب له سلسبايد: بنابراين در مجموع. برقرار است

  .مراتب وجود دارد زيرا انقسام و ستيزه وجود دارد، به عبارت ديگر زيرا سلسله
پوشاني كنند، و اين موضوع را ال وفصل ستيزه و تعارض معرفي مي مراتب را همچون امكاني براي حل تر، سلسله به طور عمومي

مراتبي وجود داشته باشد،  زيرا مادام كه نظامي سلسله. هاي دائم است ي ستيزه  خود سرچشمهمراتب  سلسلهكنند كه وجود مي
هايي اجرايي  ها، كه به نقش امتياز، و ساير رسته كننده و صاحب  اي رهبري اي ميان اليه اي ريشه درست به علت وجودش ستيزه

  .باززايي خواهد شداند، مدام  تقليل يافته
ومرج  گويند كه اگر فشار و اجبار نباشد، هيچ انضباطي در ميان نخواهد بود، هركس به دلخواه خود رفتار خواهد كرد، و هرج مي

 اجبار الزم است يا  مسئله اين نيست كه آيا انضباط، يا حتا گاهي چون.ي ديگري است اما اين هم سفسطه. برقرار خواهد شد
كند، به چه شكل و به چه  كند، كي آن را كنترل مي ئله اين است چه انضباطي مد نظر است، كي آن را ديكته مينه، بلكه مس
تر باشد، هرچه  ها را تحقق بخشند بيگانه هر چه اهداف مورد نظرِ يك انضباط با نيازها و اميالِ كساني كه بايد آن. هدفي است

تر باشند، نياز به اجبار براي واداشتن افراد به رعايت آن بيشتر خواهد   ضباط بيرونيهاي مربوط به اين اهداف و اشكالِ ان تصميم
  .بود

اش چه باشد، و درصورت  گيرد انضباط انصباط نيست، بلكه جمعي است كه خود تصميم مي يك جمعِ خودگردان جمعي بي
ي كار،  خصوص در رابطه با مسئله به. اهد شداند اعمال خو  چه توبيخي عليه كساني كه عامدانه آن را زيرپا گذاشتهلزوم،
 فقط با در شكلِ كنوني مو همسان با كارخانه و شركت موبه اي توان با معرفي كارخانه و شركت خودگردان همچون پديده نمي
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ه افراد در كارخانه و شركت در عصر كنوني، ب. طور جدي بحث كرد مراتبيِ آن برداشته شده، به ي سلسله اين تفاوت كه پوسته
عجيب اين نيست كه آنان با چنين كاري . اش حرفي براي گفتن ندارند كنند كه با آنان بيگانه است و درباره كاري را تحميل مي

توان باور كرد كه   يك لحظه هم نمي.چه هست نيست نهايت بيشتر از آن شان بي مخالفت كنند، عجيب اين است كه مخالفت
ها به كارشان همين خواهد بود كه اكنون  رويكرد آن كم سرور و اربابِ كارشان شوند، ها كم وقتي اين كار دگرسان شود و آن

يكي همان انضباطي است كه . از سوي ديگر، در كارخانه و شركت از نوع كنوني نيز نه يك بلكه دو انضباط وجود دارد. هست
 ديگري انضباطي است كه .هاي مالي و غيره تحميل كند ازاتزورِ اجبار و مج كند آن را به مراتبي مدام تالش مي دستگاه سلسله

شود و، براي  اش كمتر نيست، انضباطي كه در ميان كارگرانِ يك اكيپ يا يك كارگاه برقرار مي بسيار كمتر هويداست اما شدت
 متر از مقدار الزم كارهايي كه ك  و نه آنكنند پذيرفته شوند ازحد الزم كار مي  كه بيشتر نه كسانيشود تا مثال، باعث مي

 و با باشد خودخواهي آنان شان تنها محركبرهم از افراد نبوده و نيستند كه   درهمهايي هاي انساني هرگز كُپه گروه. كنند مي
 و با اين كارخواهند به ما بقبوالنند  داري و بوروكراسي مي هاي سرمايه ئولوگ  همان باوري كه ايدهيكديگر در حال مبارزه باشند،

بند كار مشترك دائمي هستند، همواره  خصوص نزد كساني كه پاي ها، و به در گروه. كنند را بيان مي ذهنيت خودشان فقط
  .شود ها پديدار مي هنجارهاي رفتاري و فشاري جمعي براي رعايت كردن آن

  
  خودگرداني، صالحيت و تصميم

كاركردهاي : رسد به نظر مي ستقل از ساختارِ اجتماعي معاصرمراتب بازگرديم كه م حال به ديگر كاركرد اساسيِ سلسله
مراتب خود نتوانند اين  هاي مشمول سلسله چرا جمع: اي كه مطرح است اين است  مسئله).رهبري(گيري و مديريت  تصميم

اشخاص، متشكل در اي خاص از  كاركرد را انجام دهند، خودشان خود را رهبري كنند و براي خود تصميم بگيرند، چرا بايد اليه
به اين پرسش دو گونه  مدافعانِ نظام كنوني كند؟) مديريت(دستگاهي مجزا، وجود داشته باشد كه تصميم بگيرد و رهبري 

دانند و صالحيت دارند  بايد كساني كه مي: شود متوسل مي» صالحيت « و  » كارداني« پاسخ اول به موضوع : دهند پاسخ مي
، چون  چند نفر تصميم بگيرند فقطگويد كه به هر حال بايد وكم سرپوشيده، مي  با كلماتي بيشپاسخ ديگر،. تصميم بگيرند

  .كردنِ خود عاجز است) مديريت(شود، به عبارت ديگر، چون جمع از رهبري  ومرج برپا مي صورت هرج درغير اين
 و نوعي صالحيت هست وزه نوعي كاردانيصوص با اين امر كه امرخ كس با اهميت كارداني و صالحيت مخالف نيست، و به هيچ

 .ها را بپوشانند گري  سفسطهشوند تا ها متوسل مي جا نيز به اين داده  اما در اين.كه به يك اقليت اختصاص داده شده است
يي ها آن. كنند عموماً كساني نيستند كه بيشترين كارداني و صالحيت را دارند كساني كه در نظام كنوني مديريت و رهبري مي

اند، يا كساني  مراتبي نشان داده كنند كساني هستند كه توانايي خود را در باال رفتن در دستگاه سلسله كه مديريت و رهبري مي
در هر .  روي غلتك افتاده است از ابتدا  كارشانشان، پس از اخذ چند مدرك و ديپلم، كه، پيروِ خاستگاه خانوادگي و اجتماعي

 توانايي مراتبي، بسيار بيشتر از آنكه به زم براي حفظ موقعيت خود يا ارتقا يافتن در دستگاه سلسلهال» صالحيت « دو مورد، 
شخص براي رهبري و هدايت يك كار جمعي مربوط باشد به قابليت او در دفاع از خود و پيروز شدن در رقابتي بستگي دارد كه 

ي دوم، اين كه  در وهله. كنند مراتبي ــ بوروكراتيك عليه هم برپا مي ههاي موجود در درون دستگاه سلسل افراد، و دار و دسته
ها اين  ي استفاده از آن شود كه بگوييم بهترين شيوه يك يا چند نفر داراي كارداني يا صالحيتي فني يا علمي باشند دليل نمي

ي خودش يك مهندس عالي   كسي در رشته ممكن است.ها بسپاريم ها را به آن اي از فعاليت است كه رهبري و مديريت مجموعه
چه از اين  ست به آن وانگهي كافي. ي بخشي از يك كارخانه را رهبري و مديريت كند كه بااين وجود بتواند مجموعه آن باشد بي
» انمدير« . شان محبوس اند ي خاصِ كاري ها و متخصصان عموماً در حصارِ حوزه تكنيسين. گذرد نگاه كنيم اكنون مي لحاظ هم

 نظرهايي كه اغلب با يكديگر( كنند  ها نظرخواهي مي  گيري از آن ي تصميم اند و درباره چند مشاور فني دورِ خود جمع كرده
كارداني « مطابق با » مدير و رهبر« اگر . روشني پيداست  مهمل بودنِ برهان به.»گيرند  تصميم مي« و سرانجام ) اختالف دارند 

دار باشد، چه مستقيماً، و چه براي  ي موارد كاردان و صالحيت توانست در همه گرفت بايد مي م مياش تصمي» صالحيت « و » 
 و بديهي است كه اين ناممكن است، و .مختلف متخصصان بهتر از همه است يك از نظرات گيري در اين باره كه كدام تصميم
يك » قضاوت « كه اين  در حالي. كنند  آن نظر را انتخاب ميشان اين يا»قضاوت « طور خودسرانه و بنا به  در واقع به مديران
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تر از  نهايت پردامنه ي واقعيِ بي ي تجربه نفره هيچ دليلي ندارد كه معتبرتر از قضاوتي باشد كه در يك جمعِ خودگردان، برپايه
  .گيرد ي تنها يك نفر، شكل مي تجربه

  
  خودگرداني، تخصص و عقالنيت

 تكنيسين يا متخصص، با .شوند تر مي شده اند، و روز به روز هم تخصصي ر تعريف، اموري تخصصيكارداني و صالحيت، بناب
ي  وانگهي،  در درون حوزه. گيري خوب قابليتي بيش از هركس ديگر ندارد اش، براي يك تصميم  ي خاص بيرون آمدن از حوزه

اطالع  اند، بي ي خودش در تعامل ها، كه ضرورتاً با حوزه حوزهسو، از ساير   از يك.يت محتومي دارداش نيز، ديدگاه او محدود ويژه
ساختنِ  ي هماهنگ هاي اداريِ كنوني، مسئله ها و دستگاه رو، در شركت ازاين. ها را ناديده بينگارد است و طبيعتاً گرايش دارد آن

سازي  اد كادرهاي متخصصِ هماهنگهاست كه كارشان به ايج اكنون مدت.  ِ  خدمات مديريت يك كابوسِ دائمي است»افقي « 
 از . مديريت رسيده است كه آشكارا از مديريت و رهبري كردن خود عاجز اندهاي متخصصانِ ساختنِ فعاليت براي هماهنگ

چه  اند درست به همين خاطر از فرايند واقعي توليد، از آن سوي ديگر، متخصصاني كه درون دستگاه مديريت و رهبري جا گرفته
هاي  ها، تصميم بيشتر وقت. شده اند گذرد، و از شرايطي كه كارگران بايد كارشان را در آن انجام دهند، جدا  فرايند ميدر اين
آيند زيرا  غير قابل اجرا از آب در مي، روي كاغذ نقص ، و كامالً بيپس از محاسبات كارشناسانهدر دفترهاي اداري شده  گرفته

كه اين شرايط واقعي را، بنا به  حال آن. اند ن به كار بسته شوند به قدر كافي به حساب نياوردهاي را كه بايد در آ شرايط واقعي
ي معاصر، منشاء تعارضات ها ها و شركت دانند كه اين موضوع، در كارخانه همه مي. شناسد تعريف، تنها جمعِ كارگران خوب مي

  . هنگفت استي اتالفدائم و
 بار ديگر در ژرفاي جمعِ ها چه اشخاصِ برخوردار از آن تواند كاربردي عقالني بيابد چنان برعكس، كارداني و صالحيت مي 

 همكاري ميان كساني .هايي كه جمع بايد بگيرد تبديل شوند  تصميمهاي از سازهچه به يكي  ور شوند، چنان توليدكنندگان غوطه
 جدايي .دارِ كارِ توليدي به معني اخص كلمه اند از الزامات خودگرداني است اني كه عهدهكه دانش و صالحيتي ويژه دارند و كس

 است كه آن دانش و يي  فقط درصورت برقراري چنين همكاري.با خودگرداني ناسازگار است تمامي  بهميان اين دو رسته
كند زيرا كساني  ها استفاده مي  بخش كوچكي از آنكه امروزه تنها گيرند؛ حال آن طور كامل مورد استفاده قرار مي صالحيت به

ها كشيده   به دور آناند كه تقسيمِ كار در درونِ دستگاه مديريت ي كارهاي محصور شده كه دانش و صالحيتي دارند در محدوده
 عمالً در خدمت تواند تضمين كند كه كارداني و صالحيت واقعاً و خصوص بايد در نظر داشت كه تنها اين همكاري مي به. است

  .جمع، و نه مقاصد گروهي خاص، قرار گيرند
 اگر و كارگران ديگر پديد آيد؟» متخصصان « كه ستيز و تعارض ميان  آن تواند جريان يابد بي يي مي آيا چنين همكاري

ار يا بهمان قطعه  داشتنِ فالن خواص براي ساختن فالن ابزخاطر اش، بگويد كه فالن فلز به متخصصي، برپايه دانشِ تخصصي
وانگهي حتا در اين مورد . جهت مخالفت كنند خود و بي  آخر به چه دليل و براي چه بايد كارگران ديگر با او بيتر است، مناسب

گيري بيگانه نباشند، ازجمله به اين دليل كه خواصِ  كند كه كارگران با اين تصميم گيري عقالني حكم مي هم، يك تصميم
هاي مهمِ مربوط به  گيري  اما تصميم.وپرداختنِ قطعات و ابزارها در چگونگي كار نقش دارد ه به هنگام ساختنشد ي انتخاب ماده

تعريف، هيچ دانش  در اين باره، بنابه. ها در توليد است ي بعدي اساسي در ارتباط با نقش و جايگاه آدم توليد همواره دربرگيرنده
هيچ . نظرِ كساني كه انجام كار را واقعاً برعهده دارند، ارجحيت داشته باشد بر نقطهو هيچ صالحيتي وجود ندارد كه بتواند 

 بدون در اش گيري چه تصميم تواند نه عقالني و نه پذيرفتني باشد چنان  نميي ساخت يا مونتاژ  در زنجيرهيي دهي سازمان
ها به علت در نظرنگرفتن اين  گيري زه اين تصميمامرو. نظرگرفتن ديدگاه كساني باشد كه قرار است در آن زنجيره كار كنند

چرخد به اين دليل است كه كارگران، با سرپيچي از قواعد و  ، و اگر هم توليد كماكان ميولق اند ها تقريباً هميشه تق ديدگاه
 حتا  اما،.ر باشددهند كه چرخه توليد برقرا دهي كار، خودشان امور را طوري سازمان مي ي سازمان در باره» رسمي« دستورات 

هم پنداشته شوند، مشخصاً به اين دليل » عقالني  « ها گيري كارايي توليدي اين تصميمي  بينانه اگر از ديدگاه تنگ
شان اين است كه كارگران را به  گيري بدين معنا كه جهت. استوار اند» كاراييِ توليدي« ه صرفاً و الزاماً بر اصل اند ك ناپذيرفتني

 البته چنين . برخورد كنندها همچون قطعاتي از مكانيسم توليدي سازي در آورند و با آن  از فرايند محصولتبعيت كامل
سازمانِ كار « گواه اين موضوع اين است كه  ( خيزد جوييِ مديريت و رهبري برنميرويكردي از شرارت، حماقت، يا صرفاً از سود
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اين مسئله پيامد مستقيم و ناگزيرِ سيستمي است كه در ). قاً يكسان استغربي دقي در كشورهاي بلوك شرق و در كشورهاي» 
  .ديگري داشته باشد» منطق « تواند  شود؛ چنين سيستمي نمي ها گرفته مي ها توسط كساني غير از اجراكنندگانِ آن آن تصميم

  
منطقي ديگر است، منطقِ آزادسازيِ  منطقِ آن يكسره .را دنبال كند» منطق « تواند اين  ي خودگردان نمي اما يك جامعه

تواند چنين تصميم بگيرد، و به نظر ما حق دارد چنين تصميمي بگيرد،  خوبي مي جمعِ كارگران به. هاست ي آن ها و توسعه انسان
نجلِ مراتب بهتر از داشتنِ چند تكه ب تر، به بختي بيش تر، آزادي و خوش تر، پوچيِ كم  براي او روزهاي كاري با مشقت كمكه

تنها : باارزشي وجود ندارد» عيني « يا » علمي « هايي، كه مطلقاً اساسي هستند، هيچ معيار  و براي چنين گزينه. اضافه است
  .دهد كند چه چيزي را ترجيح مي اش، اعالم مي اش، نيازها و اميال ، بر مبناي تجربهمعيار، قضاوت خود جمع است كه
دهد كه تصميم بگيرد بهتر  كس اين اجازه را نمي به هيچ» علمي « هيچ معيارِ . كند  صدق مياين امر در مقياس كلِ جامعه نيز

. تر، و غيره تر يا آهسته  سريعيتر يا برعكس؛ يا رشد  بيشي داشته باشد تا مصرفيتر  تفريحات بيشهاست جامعه در سال آيند
ها معنايي دارد هماني است   معياري كه در اين عرصهتنها. دگويد چنين معيارهايي وجود دارد يا نادان است يا شيا كسي كه مي

كس ديگري به  توانند تصميم بگيرند و نه هيچ خواهند، و اين را تنها خودشان مي ي جامعه مي دهنده كه مردان و زنانِ تشكيل
  .ها جاي آن

  
  ها و درآمدها مراتبِ حقوق خودگرداني و سلسله

  
  .وجود ندارد مراتبي از دستمزدها برقرار كرد،  بتوان سلسلهها معيارهايي عيني كه بر مبناي آن

ها و درآمدها نيز  مراتبِ حقوق دهي سازگار نيست با سلسله مراتبِ فرمان قدر كه با سلسله ي خودگردان همان يك جامعه
  .خواني ندارد هم

اي كه در  پديده. مطابقت دارددهي  فرمانمراتبِ  ي كنوني با سلسه ها و درآمدها در زمانه مراتبِ حقوق كه، سلسله نخست اين
مراتب چگونه   اما بايد ديد اين سلسله.طور عمده برقرار است   به در كشورهاي غربي و طور كامل   بهكشورهاي بلوك شرق

پسرِ يك ثروتمند مرد ثروتمندي خواهد شد، پسرِ يك كارمند ارشد بخت و اقبالي كامل دارد تا به يك . كند عضوگيري مي
 كنند، مراتب را اشغال مي هايي كه طبقات باالي هرمِ سلسله  اليه بخش بسيار بزرگي ازبه اين ترتيب،. كارمند ارشد تبديل شود

وقتي . گرايد يك نظام اجتماعي همواره به بازتوليد خود مي. و اين پديده تصادفي نيست. يابند به طور موروثي استمرار مي
شان دقيقاً به اين معناست كه از  ها هرچه در توان دارند ــ و امتيازات ز امتيازاتي باشند اعضاي آنهاي اجتماعي برخوردار ا اليه

  كه در چنين نظامي جايي تا. دهند تا اين امتيازات را به اعقابِ خويش منتقل كنند ِ بسياري دارند ــ انجام مي اين لحاظ توان
 اعقاب يابند ــ از ميانِ هاي رهبري گسترش و كثرت مي اشند ــ زيرا دستگاهنياز داشته ب» هاي جديد  آدم« ها به  اين اليه

 در چنين حد و .كنند تر اند انتخاب مي»درخور « ها ي آن پيوستن به جرگهكساني را كه براي يارگيري و » فرودست « هاي  اليه
شان نقش  اند در ارتقاي شغل رفته شدهبه عضويت پذي گونه  ايني كساني كه»ها  استعداد« و » كار « حدودي ممكن است  

اساساً به معني توانِ انطباق » شايستگي « و » ها  استعداد« جا نيز،  اما، در اين. دشان را فراهم كن»شايستگي« داشته و پاداشِ 
ي  جامعهي خودگردان و از ديدگاه   چنين استعدادهايي در يك جامعه.يافتن با نظامِ حاكم و خدمت كردنِ بهتر به آن است

     .خودگردان معنايي ندارند
ترين » كاردان« ترين،  ترين، پيگيرترين، ساعي ي خودگردان، شجاع البته ممكن است كساني فكر كنند كه، حتا در يك جامعه

ه ايجاد زند ك  اين تلقي به اين توهم دامن مي.ويژه برخوردار باشند، و اين پاداش بايد مالي باشد» پاداش « افراد بايد از حقِ 
  .تواند موجه باشد مراتبي از درآمدها مي سلسله

 اندازه كه در نظام كنوني، ي خودگردان نيز به همان  جامعه يك درزيرا. پايه است بي  چنين توهميدهد كه  بررسي نشان مياما
 چرا فالن .توجيه كردي رقمي  و آن را با محاسبه توان بنانهاد  بر اساس چه منطقي مي اختالف دستمزدها را معلوم نيست

اش درآمدي چهاربرابر بيشتر از ديگري داشته باشد، و نه دو برابر يا دوازده برابر؟ چه معنايي دارد كه  صالحيت بايد براي دارنده
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ارزد؟ چرا اين  ي صالحيت يك مهندسِ خوب ــ يا بيشتر، يا كمتر از آن ــ مي بگوييم صالحيت يك جراحِ خوب دقيقاً به اندازه
  ي خوبِ قطار يا يك آموزگار خوب ارزش نداشته باشد؟ ي صالحيت يك راننده الحيت دقيقاً به اندازهص

ها،  ي صالحيت گيري و مقايسه ي فاقد داللت عمومي، هيچ مالك عيني براي اندازه ي بسيار تنگ چند حوزه بيرون از محدوده
 را متحمل يهاي كسبِ يك كارداني توسط فرد  اين جامعه است كه هزينه اگر . افراد متفاوت وجود نداردِ كاردانيها و  شناخت

مند شده كه  بار از امتيازي بهره ازاين يك اكنون نيز صادق است ــ معلوم نيست چرا فردي كه پيش شود ــ امري كه عمالً هم مي
 اين . امتيازِ درآمد بيشتر برخوردار شود نيز ازخود در داشتنِ امكانِ چنين اكتسابي نهفته است، بايد براي دومين بار خودبه

 ها  البته هستند افرادي كه در رابطه با برخي فعاليت. كند نيز صدق مي» مندي  هوش« و » شايستگي « موضوع در مورد
 ها ي آن هايي عموماً ناچيز است و توسعه چنين تفاوت. شوند تدريج مستعدتر مي شوند، يا به مستعدتر از ديگران زاده مي

»  موهبتي استعداد و«چه كسي از  اما به هرحال، چنان .مخصوصاً به محيط خانوادگي، اجتماعي و آموزشي بستگي دارد
طور استثنايي  و در مورد افراد نادري هم كه به.  عملي كردنِ آن، اگر با مانعي سد نشود، خود منشاء لذت استبرخوردار باشد،

ناپذيري به سوي  طور مقاومت ها به چيزي است كه آن  مالي بلكه آفريدن آن »پاداشِ« ك چه اهميت دارد نه ي بااستعداد اند، آن
اي از آب  مايه شد و احتماالً كارفرما يا تاجرِ كم  بود، اينتشتن نمي درآوردن اينتشتن پولغرضِ اگر .شوند اش كشيده مي آفريدن
  .آمد در مي

« تواند براي انجام كارهاي  مراتبِ حقوق و درآمد جامعه نمي ن سلسلهشود كه بدو گاهي اين استدالل باورنكردني مطرح مي
سخت «  كارهاي گونه  اين ازدهند  و كساني از اين دست انجام مي مديرانهاي ارشد، چه مقام آنكسي را پيدا كند ــ و » سخت 

وقت من  مزد يكساني داشته باشند آناگر همه دست« : است كه » مسؤوالن «  ورد زبانِ ي معروف   اين جمله.شود عنوان مي» 
ها در آن كمتر از فرانسه است،   اما در كشورهايي مانند سوئد كه تفاوت حقوق».دهم جارو به دست بگيرم هم ترجيح مي

  . به سوي جاروها هجوم بياورندجا  در آنكنند، و ديده نشده كه مقامات ارشد ها بدتر از فرانسه كار نمي ها و شركت كارخانه
ها را ترك  ها و كارخانه خورد اين است كه اشخاصي كه شركت ازپيش به چشم مي  بيش چه در كشورهاي صنعتي كس، آنبرع
و افرايشِ . ترين كارها ترين و غيرجذاب كنند، يعني پرمشقت كنند كساني هستند كه در مشاغل براستي سخت كار مي مي

ازپيش به نيروي كار  رو، چنين كارهايي بيش از همين. كردن شود  تركتواند مانع از اين هاي پرسنلِ مربوطه نيز نمي حقوق
ها بيش از پيش از  اين پديده در صورتي قابل توضيح است كه اين امر بديهي پذيرفته شود كه آدم. شود مهاجران واگذار مي

اما .  چنين كارهايي را بپذيرندنوايي مجبورشان كند كه فالكت و بي گمارده شدن به كارهاي احمقانه روي گردان اند، مگر آن
ي منطق همين  بنابراين، برپايه. توان شرط بست كه اين وضع ادامه خواهد داشت  نشده، و ميهي برعكس هرگز مشاهد پديده

ترين  ترين و جذاب  همين جالبشان پرداخته شود رسيم كه كارهايي كه بايد دستمزد كمتري بابت استدالل، به اين نتيجه مي
 براي انتخاب و انجام  ي بيشتري دارند، يعني انگيزه زيرا، تحت هر شرايطي، اين گونه كارها براي اشخاص جاذبه ستندكارها ه

  .چنين كارهايي، به مقدار زيادي، در ماهيت خود كار نهفته است
  

  ي كار و توليد براي نيازها خودگرداني، انگيزه
  

ي  ي خودگردان است سرانجام چه معنايي دارند و ايده مراتب در يك جامعه ههايي كه قصدشان توجيه سلسل ي  استدالل اما همه
كنند و آن   فقط به اين خاطر كاري را انتخاب ميها شان اين است كه آدم هاست كدام است؟ جان كالم ي آن پنهاني كه شالوده

ي آن همچون حقيقتي جاودانه و برآمده از   اما اين نظر و ارائه.دهند كه درآمدي بيشتر از ديگران داشته باشند را انجام مي
و ( دارانه نيست، ذهنيتي كه كم يا بيش در جامعه رخنه كرده است  سرشت انساني، در واقع چيزي جز ذهنيت سرمايه

). جا نيز حاكم است  دهد، اين ذهنيت در آن ها در كشورهاي بلوك شرق نشان مي مراتبِ حقوق طور كه برجاماندنِ سلسه همان
 عكس، فقط تا جايي كه اين نظام دوام آورد هاي وجود و دوامِ نظامِ كنوني است ــ و در جهت  اين ذهنيت يكي از شرطولي

ها  ها براي تفاوت درآمدها اهميت قائل اند به اين علت است كه اين تفاوت  اگر آدم.وجود داشته باشد تواند چنين ذهنيتي مي
  به جاي صد هزار فرانكاگر كسي بتواند ماهانه. شوند ي همچون موضوعي مهم مطرح ميوجود دارند، و در نظامِ اجتماعي كنون

اش اين ايده را پرورش دهد كه كسي كه يك  ي جوانب  داشته باشد، و اگر نظام اجتماعي در همهيك ميليون فرانك درآمد
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البته نه ( ها   آمد دارد، خُب بله، خيلي از آدمتر و بهتر از كسي است كه فقط صدهزار فرانك در ميليون فرانك درآمد دارد ارزنده
اما اگر . شوند كه دست به هركاري بزنند تا به جاي صد هزار، يك ميليون درآمد داشته باشند برانگيخته مي) همه، حتا امروزه 

اندازه مهمل بدانيم از ديگران داشتن را به همان  ؛ اگر خواست درآمدي بيشچنين تفاوتي در نظام اجتماعي وجود نداشته باشد
صورت،  دانيم، در آن ونسبِ اشرافي در نام خانوادگي خود را مهمل مي اي از اصل داشتنِ نشانه) كم اغلبِ ما دست( كه امروزه 

فايده و جالبِ : توانند پديد آيند، يا به عبارت بهتر شكوفا شوند هاي ديگري كه داراي ارزشِ اجتماعيِ واقعي هستند مي انگيزه
ابداع، آفرينندگي،  را انتخاب كرده است،  دادن آن م دادن كاري كه خود شخص انجام خود كار، لذت از خوب انجابودنِ
هاي  ي انگيزه  اقتصادي وجود دارد، همهمفلوكي  كه انگيزه  و درجهت برعكس، تا هنگامي. و قدرشناسي ديگرانگذاري ارزش
  .شوند خشكند يا معلول و افليج مي  و ميروند  از همان كودكيِ افراد يا تحليل ميديگر

ها را به ستيز عليه همديگر  مدام انسان. ي همه با همه بناشده است ي رقابت افراد و مبارزه مراتبي بر پايه زيرا يك نظامِ سلسله
دالنه و پلشتي كه در  نگي رقابت س ارائه. اي استفاده كنند از هر وسيله» باال رفتن « دارد تا براي  ها را وامي كشاند و آن مي

 در يك بازي» ها بهترين« ي ورزشي كه در آن »رقابت « دهي، درآمدها جريان دارد همچون  مراتبِ قدرت، فرمان سلسله
ي اين باور است كه مردمان چگونگيِ جريانِ واقعيِ امور در  ها برپايه ، به معني كودن پنداشتنِ آدم2شوند مندانه برنده مي شرافت

خواهد در كارخانه باشد يا در دفاتر اداري، در دانشگاه، و حتا به صورت روزافزون  بينند، حال مي مراتبي را نمي سلسلهيك نظام 
 وجود .خصوص از هنگامي كه پژوهش علمي به يك كار بوروكراتيك عظيم تبديل شده است هاي علمي، به در پژوهش

 وانگهي از .كند ي كسان ديگر بناشده و چنين نبردي را تشديد مي مهامانِ هركس عليه ه ي نبرد بي مراتب برپايه سلسله
شود ــ و تعاون و همكاري جز  تر مي رحمانه تدريج بي مراتب، قانون جنگل به پاي باالرفتن از مدارجِ سلسله روست كه پابه همين
 هدف مديريت و رهبري نيز از وارد .شود ميكمتر است يا اصالً وجود ندارد، ديده ن» ارتقا « كه امكانات  ي آن، جايي در پايه

دم كه امتيازاتي  از آن  و.شكستن اين تعاون و همكاري است  پايه دقيقاً براي درهم سطوحهاي مصنوعي در گذاري كردن تفاوت
شود و همزمان   ميآيد، بالفاصله رقابت ميان افراد ازنو زاده خصوص امتيازاتي از سرشت اقتصادي، به وجود مي ويژه از هر نوع، به

اند، و نيز كوشش براي كسبِ قدرت بيشتر و مصون نگاه   قبالً تصاحب كردهبا آن گرايش به چسبيدن به امتيازاتي كه اشخاص
مراتبِ  كه، سلسله آخر اين و دست. يي در ميان نيست از آن پس ديگر خودگرداني. شود داشتنِ آن از كنترلِ ديگران مستولي مي

 زيرا چنين .ي خودگردان ناسازگار است دهيِ عقالنيِ اقتصاد در يك جامعه دها به همين اندازه با سازمانها و درآم حقوق
  .سازد جعلي ميطرز سنگيني  بالفاصله و به مراتبي بيانِ تقاضاي اجتماعي را سلسله

ها را  توان آن تي كه هنوز نمي ــ تاوقشوند گذاري مي»قيمت « چرا كه تا وقتي اشياء و خدمات توليدشده توسط جامعه هنوز 
دهي عقالنيِ اقتصاد  سازمان ، وجود دارد» بازار « آزادانه توزيع كرد ــ، بنابراين يعني تا وقتي براي كاالهاي مصرفيِ فردي يك 

ي  نهايتاً توسط تقاضاهاي اين بازار ، يعني  شاخصمطابق با توليد گيري ي خودگردان  مستلزم آن است كه سمت يك جامعه
برخالف يكي از شعارهاي . دفاعِ ديگري وجود ندارد براي شروع، سيستمِ قابل زيرا .كنندگان، تعيين شود پرداخت مصرف قابل

از سوي ديگر، اقدام  .به همه داد» چيز را بالفاصله  همه« توان  توان با آن موافق بود، نمي اخير، كه تنها به صورت استعاري مي
 نوعِ ناكردني و احمقانه بر مĤبانه محدود گردد، اين امر معادل اعمال جباريتي تحمل بندي اقتدار رهمهملي است كه مصرف با جي

دانيم  ي موسيقي و چهار بليط سينما داده شود وقتي مي چرا بايد به هر نفر ماهانه يك صفحه: ها است تك آدم ترجيحات تك
 كساني ديگر برعكسِ آن ــ تازه اگر از ناشنوايان و نابينايان حرفي دهند، و كساني هستند كه موسيقي را به تصوير ترجيح مي

هاي  دفاع است كه واقعاً دموكراتيك باشد ــ يعني برگه جا قابل كاالهاي مصرف فردي نيز براستي فقط تا آن» بازار «  اما نزنيم؟
اگر اين درآمدها . تك افراد است دهاي تكهاي آرا همان درآم اين برگه. رأي هر كس وزني يكسان با آراي ديگر داشته باشد

روست  ازهمين. آيند آراي برخي كسان بسيار بيشتر از آراي ديگر به حساب مي: شود گيري بالفاصله تقلبي مي نابرابر باشند رأي
 نفر با ي وياليي در سواحل مديترانه يا يك هواپيماي شخصي از رأيِ يك يك آدم ثروتمند براي يك خانه » رأي« كه امروزه 

و بايد توجه . بسيار بيشتر وزن دارد مسكن نامناسب براي يك مسكنِ درخور، يا يك كارگر ساده براي مسافرت با قطار درجه دو،
  .داشت كه تأثيرِ توزيعِ نابرابرِ درآمدها بر ساختارِ توليد كاالهاي مصرفي بسيار گسترده است
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اگر . دهد مسئله را با وضوح بيشتري نشان دهيم اظ مقدار، به ما اجازه مييك حسابِ سرانگشتي، اما نزديك به واقعيت از لح
 هزار فرانك پس از 20000  ميانگينِ ساالنهترين سطح درآمد را حول  درصد از جمعيت فرانسه با پايين80 بتوانيم فرض كنيم

شود، ازجمله  سيار پرشماري مي، كه شاملِ گروه بترين درآمدها در فرانسه پايين( بندي كنيم  پرداخت ماليات گروه
 درصد 20و ) تر از حداقل حقوق رسمي است  خوردگان بدون حقوق بازنشستگي يا حقوق ناچيز بازنشستگي، بسيار پايين سال

شود كه درآمد موجود  معلوم مي ي ساده  با يك محاسبه فرانك پس از پرداخت ماليات،80000بقيه را حول ميانگينِ ساالنه 
پنجمِ جمعيت قدرت مصرفي  ، يك در چنين شرايطي.شود  ميان اين دو دسته از جمعيت تقسيم مينصف صف نبراي مصرف

 درصد از توليد كاالهاي مصرفيِ كشور منحصراً بنابر 35اين در ضمن بدان معناست كه تقريباً . برابر با چهارپنجم بقيه دارد
اين گروه، براي ارضاي همين گروه ساخته » ابتدايي « نِ نيازهاي يابد و، پس از برآورد وسو مي تر سمت تقاضاي گروه مرفه

 با اين (كنند  ها كار مي ترين دسته غيراساسيِ مرفه» نيارهاي «  درصد از كلِ افراد شاغل براي برآوردنِ 30كه  شود؛ و نيز اين مي
 مقداري است كه در واقعيت مشاهده رفته مطابق با هم  ــ و اين روي است1 به 4گذاري  سرمايه/ي مصرف فرض كه رابطه

ي نيازهاي  دهنده شود، بازتاب تحميل مي» بازار « گيري توليد، كه در اين شرايط توسط  بينيم كه سمت  بنابراين مي).شود  مي
امر  تصور اين .جامعه نيست، بلكه تصويري معوج است كه در آن مصرف غيراساسيِ اقشار مرفه از وزني نامتناسب برخوردار است

اي خودگردان كه در آن همگان از اين مسائل اطالع درست و دقيق داشته باشند و باز چنين وضعيتي  دشوار است كه در جامعه
ي مربوط به خودشان بدانند ــ امري كه بدون آن خودگرداني نيز كالً  را تاب آورند؛ يا بتوانند در چنين شرايطي توليد را مسئله

  .منتفي است
سمت مراتبِ حقوق  سلسلهبنابراين حذف ي همه با  وسو دادن به توليد مطابق با نيازهاي جمع، از ميان بردنِ مبارزه ها تنها راه
ي مردان و زنان  ي اقتصادي، و نيز فراهم ساختن امكانِ مشاركت ذينفعانه، به معناي درست كلمه، از سوي همه همه و روحيه
  .تي امورِ مربوط به جمع اس جامعه در اداره
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