
 درباره  اتوريته
 
 

  عليه  چيزی  که  حمالت  کامال  سختی  را   اواخر عده ای از سوسياليستها اين در   
آن    يا   بگويند  که  اين کافيست  که  آنها.  کرده اند  آغاز آنها اصل اتوريته  می نامند  

ن  روشـيله  ايـوسـب. ودـسجل می شـيت  آن  مـومـ محک تـ آنوق ، اتوريته ايست عمل  
  کمی بـ ضروريست در مورد اين مطل  که يردـفاده  صورت می گـتـوءاسـ س دریـبق

  ،است  نظر مورد  مه ای  که  در اينجاـنی  کلـمع اتوريته  به.  آيد عمل دقت به بيشتر
  از طرف وريتهـات   ولی. ما ر ارادهـ ب  بيگانه ۀ اراد  يک تحميل : چنين دارد مفهومی

نگـ خوش آه  دو کلمه نـ که اي از آنجا .دـاشـپذيری نيز می ب  تحميل   بهنوطـر مـديگ  
  نامطبوع  ذيرندهـپ  تحمل بخش  بيان می کنند برای  آنها که  را  اشند و مناسباتیبنمی 
وان از اينـبت له ای  وجود  دارد  کهـ آيا  وسي  که ودـمی ش ئله  مطرحـ اين  مس ،است  

  وضع وانيمـ می ت  ما ، اجتماعی نونیـبات  کـمناس   تحت اـآي آمد و  رونـ بي مخمصه
   ديگر معنايی  نداشته  باشد و در ،آن اتوريته جتماعی ديگری را بوجود آوريم که درا

   را– صنعتی  و کشاورزی –اقتصادی    مناسبات   گردد؟ اگر ما  فنا نتيجه مجبور به
تـوقـ آن ،مـيـرار دهـررسی  قـ ب مورد  استنونی  ـ  بورژوايی  کۀوده  جامعـ شال هـک  
به . جانشين  فعاليت ساده ميگردد هر چه  بيشتر رادـ اف رمی يابيم  که  فعاليت  مرکبد  

  و  کارخانه ها  با–مدرن    صنعتی ،ردـنندگان منفـ توليد ک وچکـ ک جای کارگاههای
ن های ـيـ از ماشرـکارگ   صدها  در آنها  که تـ اس دهـش  ظاهر–زرگ ـ ب کارگاههای  
و ارابه هايی که  در گاريها. کار می کنند مراقبت می نمايند   که با بخار آب پيچيده ای  

.ده اندـ ش جايگزين   قطارهای  راه آهن خيابانهای  بزرگ  حرکت  می کردند  بوسيله  
. شده اندنارزده ـک همانطور که  قايقهای پارويی و بادبان دار بوسيله لنج های موتوری  

در می آورند   خود ۀزير سلط   کشاورزی را  حتی  رفته رفته ، و بخار آب ماشين ها  
کارگران   که  بکمک– را  زرگـن سرمايه داران  بـ که آرام  ولی مطمئ ترتيب اينـب  

وچکـ ک نـيـ مالک به  جای  –د ـنـنـ می ک تـ زراع  را زرگیـ ب ن هایـيـ زم اجرتی  
جا فعاليت مرکب و پيچيدگی پروسه هايی که وابسته به يکديگر ر همهد. قرار می دهد  

البته  کسی  که  از کار مرکب.  جانشين فعاليت های  مستقل  افراد می شود ،می باشند  
حاال  آيا  تشکيالت  بدون   اتوريته. صحبت  می کند  از  تشکيالت  سخن  گفته  است  

 امکان پذير می باشد؟
  آن امروزه  توليدۀ که اتوريت– را  سرمايه داری ، اجتماعی نقالبا  يک فرض کنيم   

  از ميان  برداشته  و  برای  آنکه  از  موضع –و  گردش  ثروتها  را  هدايت  می کند 
  باز هم  فرض می کنيم که زمين  و،ضد اتوريته ها  با موضوع  برخورد کرده باشيم 

  آنها  قرار و مورد استفاده  درآمده ارگرانک  دسته جمعی  تملک  و ابزار کار به ملک



  آيا  در اين صورت اتوريته  از بين رفته و يا  آنکه  شکل آن  تغيير کرده  ،گرفته است
:  حاال  موضوع  را  بررسی  می کنيم است؟  

روی پنبه  حدالقل شش .    به عنوان مثال  يک  کارخانه  ريسندگی  را  فرض می کنيم  
ا که  بايد عمدت ملياتیـ ع ،نخ  درآيد   صورت  به تا  صورت می گيرد توالیـ م ملـع  
آنکه  بتوان ماشين ها را به  بر اين  برای عالوه . پذيرند ن های مختلفی  انجامـسال در  
  که  د  و مکانيک هايیـمايـ ن بتـراقـن بخار مـيـه از ماشـ به مهندسی  ک،داخت ـان کار
متخصص رـيـران  غـ است  و  کارگ اجـند  احتيـنجام  می دهداوم   را  اـم  يراتـمـتع  

  الزم –نند ـمی ک لـر حمل و نقـن  ديگـ به سال نیـرا از سال صوالتـ مح هـ  ک–زيادی 
ردان  و کودکان  مجبورند ـم  ،انـ زن ،ين کارگراناتمام ...  غيره  ند  و غيره  وـميباش  

قررـاشين  بخار  مـ  مۀوريتـله  اتـيـوسـ ب هـ ک– يينیـ مع تـساع ان  را  درـکار خودش  
. کنند و باين ترتيب همه بدون استثناء از آن تبعيت می کنند   شروع  و ختم–می گردد   

  ،يدـ تول ۀ نحو اـطه  بـ راب  در زئیـ ج سائلیـ م نـسال   ر لحظه  درـاين ه رـ ب عالوه
وند  زيراـش   که  بايد  بالفاصله  حلمسائلی ، يره  مطرح می شوندـ و غ يم  موادـتقس  
حاال  اين.  صورت  مجموعه  توليد  در همان  لحظه  متوقف  خواهد  شد اين يرـدر غ  

و  از کار قرار گرفته اتخاذ گردد يله  نماينده ای  که  در  راس  رشته ایـتصميم  بوس  
  يک ازر هۀاراد به هر حال  ،پذيرد  انجام  با  رای اکثريت– در صورت امکان –چه 
.  نحو اتوريته ای  حل  می شود به  لهـ اينکه  مسئ يعنی  نمايد   بايد از آن تبعيت رادـاف  

  سرمايه داری مهـر از هـمتـظال  راتبـزرگ  به مـدستگاه  مکانيکی  يک  کارخانه  ب
اردر رابطه  با  ساعات  ک  الاقل .ماشتهـران را به  کار می گـ کارگ است که وچکیـک  

جاـنـاي ه  وارد ـانی  کـسـای ک: می توان  روی  در  ورودی  اين  کارخانه ها  نوشت   
)١(!می شويد همه  خود  مختاريها  را  فراموش  کنيد  

تابع خود نموده   را  طبيعت  نيروهای ، نابغه  کمک علم  و مخترعين  به اگر انسان     
در خدمت خود  که انسان آنها را اسی نيروها  نيز به همان  مقي  اين در عوض ، است  

 – واقعی   تعدی  بشر از يک ونهـ بدينگ  و  می گيرند انتقام   از انسان ،است درآورده
اگر  بخواهيم.  می نمايد يتـ تبع–تمام   سازمانهای  اجتماعی  ميباشد  تقل ازـسـ م هـک  

  خواسته بود که خواهد آن   معنی  به از ميان برداريم   بزرگ اتوريته  را  در صنعت
  بخار آب  با نيروی را از بين ببريم و ماشين های ريسندگی را که  صنعت خود  باشيم

  .سازيم  تا  به  چرخ  ريسندگی  بازپس  بگراييم  نابود  ،کار می کنند
ۀدر اينجا  نيز همکاری عد.  را  فرض می کنيم  راه آهن،   به عنوان يک مثال  ديگر  

  در ساعات ايدـمکاری ايکه  بـه  ،دـروری می باشـ ض قـطور مطلـ ب زيادی از افراد
در اينجا. رددـوار نگـ بروز حوادث  ناگ  موجب اـ ت ،ردـيـمشخصی  صورت  گ کامال  
  کنار  را سئله  طراز دومـر مـ ه  که ب استـغال   اراده  يک،رط  کارـ ش نـيـنيز اول

  که مامور اجرای تصميمات–نماينده منفرد و چه يک  کميته يک    حاال چه.می گذارد
  يک  با  ما ،دو حالت رـ در ه ، اراده  باشد ر اينـ مظه– باشد   افراد  ذينفع ريتـثـاک



  به  نسبت  راه آهن  مامورين اگر اتوريته ازـداريم  و ب يار سر و کارـ تمام ع ۀوريتـات
،بيفتد  باليی  بسر اولين  قطاری که  بايد راه چه  آنوقت ، برده شود  مسافرين از ميان  

 خواهد  آمد؟
  در مورد ،به حرفه  محدود  اتوريته  اتوريته  و در واقع  يک  يک  ضرورت    البته
رنشينان آن ـيه  سـ کل دگیـدر اينجا زن.  می خورد به چشم ترـ بيش ،اقيانوس پيما کشتی  

  پيروی  ،  يک  فرد واحدۀاز  اراد   بطور مطلق  و ا فور  که همگی تـآنس وابسته  به
.نمايند  

    هر بار که من اين استدالالت را برای سرسخت ترين مخالفان اتوريته بيان می کردم
  ما به نمايندگان  که  را  حقی  در اينجا البته!  آه«جواب ديگری به جز اين نداشتند که 

  آقايان  معتقدند  اين.»! است  وريتـمام   اتوريته  نيست  بلکه  يک ،تفويض می کنيم
ييراتیـتغ زـ ني آن  موضوعات ودـ در خ ،وض کنندـ را ع اتـموضوع  امـ ن رـاگ  که  

.داده اند و به اين ترتيب اين  خردمندان ژرف انديش  دنيا  را  به  مسخره  گرفته اند  
نوع  انتقال اين اتوريته   بنابراين  ديديم  که از يک  طرف نوعی اتوريته  بدون آنکه    

  ما  به هـ ک دـنـتـسـموضوعاتی ه  ،يتـ نوع  تبع ر يکـ ديگ د و از طرفـمطرح  باش
  و   و اين امر از  کليه  سازمانهای اجتماعی و شرايط  مادی  که  توليدمی شوند تحميل
  از سوی ديگر ديديم  که.می باشد مستقل می گيرد   تحت آن انجام ،محصوالت گردش

شاورزیـزرگ و کـت  بـله  صنعـيـ بوس ،ردش  محصوالتـو گ  توليد ادیـم  رايطـش  
ميابند و در جهت  توسعه  دادن هر چه  بيشتر  گسترش ريز ناپذيریـبطور گ  ،بزرگ  
  اصل   عنوان  يک به   از اتوريته در نتيجه . اتوريته  عمل  می کنند اين  عمل  ميدان
فتن  کارـگ   سخن ، خوب ااصل مطلق  نوان  يکـع اری  به و از خود مخت ،  بدامطلق  

مرو بکارـلـ ق که   هستند بیـنس   موضوعات  و خود مختاری وريتهـات. موهومی است  
اریـمخت ودـاگر  خ . می کند  تغيير تاريخی   لـ تکام فـلـ مخت  در مراحل بردن آنها  

  آينده اتوريته د  سازمان اجتماعیطلبان  به  اين  موضوع   کفايت می کردند که بگوين
می باشند   ناپذير اجتناب  نظر شرايط  توليدیز  ا  که را فقط  و  فقط  در زمينه هايی  

تهـ داش  مـتفاه   آنها  به بتـسـن  تيمـوانسـ می ت  صورت  در اين ، کرد  خواهد محدود  
می سازند    را  ضروریموضوع   که  ياتیـ واقع ۀيـ کل وردـ در م  آنها نـ لک يمـباش  

. لغت  تکيه  می کنند   روینابينا  می باشند  و  فقط  بر  
دولت  سياسی  يعنیۀ   چرا مخالفين اتوريته به اين قناعت نمی کنند که بر عليه اتوريت  

 ستيز نمايند؟ کليه  سوسياليستها  در اين مورد هم عقيده هستند  که  اتوريته های سياسی
  اجتماعی  بعدی از ميان  خواهند  رفت و اين  به  آن  معنا  است  که   انقالبۀدر نتيج
هایعملکـرد خواهند داد و به   از دست  خود را خصلت سياسیعمومی  هایعملکـرد  

ولی . د شدـنـدل  خواهـ مب–ند ـمی باش   که حافظ  مصالح  واقعی اجتماع–اداری  ۀساد  
قبل  از آنکه  شرايط  اجتماعی    دولت سياسی  که  خواستار آن هستند اتوريته مخالفين  
اين  آنها خواهان.  ضربه از ميان برده شود  آن از بين رفته باشد  بيک ۀ آورند بوجود  

  شاهد رگزـآيا اين آقايان ه.  القای اتوريته  باشد انقالبی اجتماعی دامـ اقهستند که اولين



  وجود هـ ک ريته ای ترين  چيزی است اتو، انقالب  بوده اند؟ مسلما  يک   انقالب يک
  و رنيزهـ س ،نگـ تف له  آن  بخشی  از  مردم  بوسيلهـاست  که  بوسي  اين عملی. دارد

  خود را بر بخشۀ اراد– تصور  لـ قاب اتوريته ای ترين  وسايل   يعنی  بوسيله– وپـت
  اگر–  است ده آور  بدست  را  پيروزی که  می کنند و حزبی ديگری از مردم  تحميل

  هراسی  که سالحهای او درۀ بايد بوسيل–باشد  هدر نرفته بخواهد نتيجه مبارزه اش به
   خلقۀ اگر کمون پاريس از اتوريت.سلطه خود دوام  بخشد دل مرتجعين افکنده است به

  آيا  يک روز مستقر بماند؟ و بر عکس  حتی می توانست  آيا ،نمی کرد  مسلح استفاده
در سطح  وسيعی  از آن استفاده  نکردند  خرده گرفت؟  از آنها  بخاطر آنکهنمی توان  
  مخالفين   آنکه يا:  باشد   می تواند  وجود  داشته  حالت  دو  اين  از ين  يکیا   بنابر
صورت  فقط  موجب  سردرگمی  و  گيجی  نمی دانند چه می گويند و در اين  اتوريته  
  جنبش    به  صورت   اين  در  و  می گويند  دانند  که  چه می  اينکه و  يا  می شوند

تـ خدم  اعـارتج   به  صورت  دو  در  هر و  بهر حال. نندـمی ک  انتـتاريا  خيـپرول  
.می نمايند  
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