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 5/   مقدمه

 1391تجدید نظر و اصالحات  -1369اسفند                                              مقدمه

مهم تاریخی های ار دنیای پیامدهای دهشتبار و درسدر کن 57« انقالب» شکست 

ورد را هم داشت که بر دار و ندار چپ قرن بیستمی، نه فقط چپ آ این پی خود،

، لقیخطیف وسیع چپ کل پروروس، پروچینی یا منسوبین سنت تروتسکی بلکه 

این حقیقت تلخ های حتی رادیکال ترین رویکردهایش چوب حراج زد. شکست، بارقه

را تاباند که چپ ایران از آغاز تا آن روز حتی در منتهی الیه رادیکالیسم خود نه فقط 

هیچ ربطی به کمونیسم مارکسی لغو کار مزدی طبقه کارگر نداشته است، نه فقط 

این طبقه نکرده است که کامالً بالعکس داری ایهکمکی به سازمانیابی جنبش ضد سرم

صف بندی مستقل طبقاتی  مقدارهر  برایسد راه این سازمانیابی و مزاحمی پردردسر 

زد که معضل چپ قرن بیستمی می بانگ انقالب کارگر بوده است. شکستهای توده

روشن  ها از پیشتکلیف اینیا مائوئیستی بودن نیست.  بودن ای« حزب توده » فقط 

به دنبال در هیأت ایرانی خود، قدرت سرمایه جهانی که های بود. اجزاء اندرونی قطب

. بحث کردندمی قیام بهمن نقش شرکا و حامیان هارترین دولت دینی سرمایه را ایفاء

گفت. اینکه آتشفشان رادیکالیسم لنینی نیز می نبود. شکست چیز دیگریها بر سر این

سوای امپریالیسم ستیزی خلقی، هموارسازی راه رشد صنعت طی سالیان میدانداری 

نداشته است.  در کوله بار خود دولتی چیز دیگریداری ملی!! و افق استقرار سرمایه

، ضد است خلقی نیزگفت که کمونیسم این چپ می به طبقه کارگر انقالب شکست

 ه ای دیگربه شیوداری تسلط سرمایه و توسعه  برایاسم رمزی  ویداری سرمایه

با رجوعش به کارگران نه است.  سرمایه ساالرکم یا بیش ، رژیم ستیزی اش باشدمی

 هدف محو بردگی مزدی که سوارکاری چپ نمایانه بر موج اعتراض و قهر و نارضائی 

با وقوع خود بدبختانه حتی گفت که می شکسترا دنبال کرده است. کارگر های توده

هنوز هم همانست و عماًل نیز ها نیاورده است. حرف تغییری در باورهای چپ پدید

های ریافتبه د شکستفاجعه چنین بود. میلیتانت ترین بخش چپ حتی در تحلیل 
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 ضعف پرولتاریا در اعمال» ،«!!گرفقدان حزب طبقه کار» آویخت.می پیشین خود

ایش را ه« ریشه یابی» ها، سر و ته تمامی  و نوع این«!! بر جنبش توده ایسرکردگی 

 داد!! می تشکیل

اوضاع روز و رویدادهای پس از شکست اما کیفرخواست پشت کیفرخواست علیه چپ 

خواستند و چپ خلقی جوابی می سهمگینی که پاسخهای . ادعانامهکردمی صادر

کوبید، چپ بورژوازی بود اما به می شان نداشت. این چپ آستان انقراض خود رابرای

 خورد، اولی وجودش را مزاحمنمی حرفهایش به درد هیچ کدامآویخت. می پرولتاریا

امل از کارزار ضد دید و دومی اگر شعور  و شناختی داشت تبعیت از او را گسست کمی

یافت. اگر هم متوهم و فاقد آگاهی بود کل بهره توهماتش را می خویشداری سرمایه

نت لنینی در سال نخست بعد بردند. رفرمیسم میلیتامی نیرومندتر بورژوازیهای بخش

 از قیام بهمن چنین وضعی داشت. شرائط از همه لحاظ در راستای فروپاشی آن پیش

رفت. دولت درنده دینی سرمایه در تدارک سرکوبش بود. سردرگمی ها، تناقضات، می

آمد. در می وارونه بافی ها، بیمایگی تحلیل و ابتذال راهبردها مثل آوار بر سرش پائین

وضعی جدال خفته درونی میان نیروهای طبقاتی متضاد تشکیل دهنده اش نیز چنین 

شد. جمعیت پرشماری که برخاستگان شرائط کار و می ولو خودپو و سردرگم سرکش

جستند. رویکردهای مختلف می فرار از بن بست برایکارگر بودند راهی  طبقهزندگی 

راهی بود که از « توده ای» ف کردند. پیوستن به طیمی هر کدام پاسخ خود را طرح

طریق انفعال و دوری گزینی از مبارزه طبقاتی ها همان آغاز رهروان انبوه داشت، خیلی

تشکیل دهندگان یک محفل، مدعی نقد پوپولیسم  58گرفتند. در سال می را پیش

گردیدند!! اینان در غالب نظرات، « مارکسیسم انقالبی»مسلط بر چپ و افراشتن بیرق 

همه به چپ روز آویزان بودند، مثل  کماکان خویشهای ردها و راه حلراهب

 رویکردهای دیگر چپ، حزب نخبگان باالی سر کارگران را منجی طبقه کارگر

 کردند، سندیکاسازی،می را تبلیغ کارگر به حزبهای دانستند، حلق آویزی تودهمی
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شاندند. زیر شعار پومی جنبش شورائی جعلیآویختن سندیکاها به حزب را لباس 

طبقه کارگر را سازمان دادن داری راه انقالب ضد سرمایه« کمونیسم کارگری»

نفوذ حزب !! دیدندمی کارگر کردستان در جنبش ناسیونالیستی خلق کردهای توده

 کارگران را به زدند!می سیالیستی پرولتاریا جارخود بر این جنبش را صف مستقل سو

 رژیم ستیزی فراطبقاتی را تجویز .دادندمی دموکراتیک حوالهقالب ان شکل تازه ای از

نمودند. در بررسی جنبش کارگری روسیه و رویدادهای پیش و پس انقالب اکتبر می

را قدرت سیاسی ها صحه گذار کمونیسم خلقی لنینی بودند. دولت حزبی بلشویک

ر روی انفصال نامیدند!! بمی طبقه کارگر و دیکتاتوری دوران گذار به کمونیسم

انداختند. تأثیر می مزدی طبقه کارگر پرده بلشویسم از رویکرد مارکسی و ضد کار

راهبردهای لنین در کجراه بردن جنبش کارگری روسیه، فروماندگی این جنبش از 

انقالب سوسیالیستی لغو کار  برایو احراز توان الزم داری جهتگیری آگاه ضد سرمایه

های همسان سایر بخشها د. این رویکرد در همه این زمینهنمودنمی مزدی را انکار

تولید شناخت مارکسی بر عجز چپ از چپ موجود اسیر داربست کمونیسم خلقی بود. 

نهاد اما نقد خود به چپ را در نوعی رجوع مکتبی، صوری و می انگشتداری سرمایه

ساخت و می نقد مارکسی اقتصاد سیاسی محدودمبانی غیرپراکسیس به وجوهی از 

کرد. رویکرد مورد بحث با می استخوانبندی کمونیسم بورژوائی را دست نخورده حفظ

این مختصات و به رغم تمامی تمایزات بنیادی با کمونیسم لغو کار مزدی طبقه کارگر، 

کرد می بیش جای پائی باز یاکم  ،در برهوت سردرگمی روز نیروها و محافل چپ ایران

یافتن مسیر واقعی  برایسر راه تالش فعالین جنبش کارگری و گمراهه جدیدی را 

 نمود. می طبقه خود حفاریداری کارزار ضد سرمایه

به بعد افرادی از فعالین چپ، اینجا و آنجا،  59های در دل این شرائط و از همان سال

مرتبط با هم یا غیر مرتبط، هر چند خام و ابتدائی، معضل جنبش کارگری ایران و 

ها را ریشه ای تر و فاجعه بارتر از این حرف« چپ»و مسائل مربوط به  جهان
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واقعی  اهمیتنمودند و می دیدند. اینان ضرورت یک خانه تکانی اساسی را مطرحمی

دادند. این کار به طور قطع بسیار دشوار و نیازمند عبور از می این خانه تکانی را تذکر

فرار  برایگفتند تا دستاویزی می د از آن سخنشایها زیادی بود. خیلیهای پیچ و خم

را « نزدن برایبرداشتن سنگ بزرگ » از مبارزه طبقاتی پیدا کنند و ضرب المثل 

مطلقاً چنین نبود. اینان یک نیاز سرکش نیز افرادی  برایجامه عمل پوشانند. اما 

و همزمان به نهادند می طبقاتی ولو خودجوش اما مبرم و حیاتی را با دیگران در میان

دادند. جنب و جوشی گسیخته، ابتدائی و می توانستند انجاممی سهم خود کاری که

رفت و در می مصمم که به رغم همه موانع سر راه، اندک اندک و الک پشتی جلو

سوخت و سازها، رویکرد لغو کار مزدی را  تمامیپروسه رشد بطئی خود به دنبال 

 پدید آورد. 

. آنچه در شروع نمودمی نیز از همان زمان در این راستا تالشنویسنده کتاب حاضر 

من به عنوان فردی از فعالین پراکنده این جهتگیری جایگاه اساسی پیدا  برایکار 

کرد، جستجوی مبادی ورودی درست این خانه تکانی و برداشتن گامهای مطمئن در 

همه چیز حول محور مبارزه  دشوار نبود.زیاد هم  ،ها این زمینه بود. یافتن این گرهگاه

خورد. پرولتاریا در کوران این کارزار و می طبقاتی و رهائی بردگان مزدی جهان گره

اینکه این کارزار را آگاهانه و پیروزمند پیش برد، چاره ای ندارد، جز اینکه  برایاساساً 

انیاً و از را با سر آگاه طبقاتی، مارکسی و ضد کار مزدی بشناسد. ثداری اوالً سرمایه

این هم مهمتر سوسیالیسم یا برنامه ریزی سوسیالیستی کار و تولید اجتماعی را باز 

 کندوکاو ت خالق مارکسی و ضد کار مزدی رایهم با همان سر بیدار، شعور هشیار و د

نماید. نکته اخیر به ویژه این باور را در وجود من هر چه بیشتر تقویت نمود که طبقه 

تواند یک جنبش نمی ن فهمی شفاف از سوسیالیسم لغو کار مزدیکارگر بدون داشت

« سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست» داشته باشد. کتاب داری آگاه افق دار ضد سرمایه

در فراز و فرود همین تالش، به صورت گامی در راه شناخت  بیست و دو سال پیش
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تر با چند و چون آشنائی ژرف  برایتهیه سکوی مطمئن خیز  و با هدف این دورنما

نوشته شد و چند سال  پروسه پیکار و سازمانیابی جنبش سرمایه ستیز طبقه کارگر

سیمای سوسیالیسم، های در سایت «سوسیالیسم، سیاست و مدنیت» است که زیر نام 

 براینگاه و احیاناً یکی، دو سایت دیگر در دسترس بوده است. زمان نگارش کتاب 

ه است. دوره ای که به زعم خودم، در عام ترین بیان با نویسنده ویژگی هائی داشت

پیوند دقیق تر و  برایپروسه گسست از روایت لنینی و خلقی کمونیسم و تالش 

محکم تر با کمونیسم مارکسی و لغو کار مزدی پرولتاریا قابل تعریف است. من در آن 

به همین حد  نهادم و هنوز تا رسیدنمی زمان فرازهای نخست این راه را پشت سر

شناخت امروزی از جنبش لغو کار مزدی طبقه کارگر نیز فاصله داشتم. این فاصله در 

ل اخیر نخست و حاضر کتاب کامالً مشهود است. بیست و دو ساهای قیاس میان متن

عبور از این دره و پیمودن این راه بوده است، در  برایعمرم تالش مقدور پراکسیس 

 همراه و همدل با همه رفقای همرزم دیگر تم ساخته بوداین گذر اگر کاری از دس

و در  در مقاالت مختلف طرح نیز رسیده است می هر چه را که به نظرم داده ام.انجام 

دانم. اما تا نمی اینکه فی الحال در کجای راه  هستم،معرض دید همگان  قرار داده ام. 

را  این دورههای دستیافت یا جائی که به کتاب حاضر مربوط است باید این تغییرات

 ساختم. متن حاضر کتاب حاوی همین تغییرات است.می منعکس
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 11  / سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست

 طرح کنکرت افق سوسیالیستی

و زنبور با  ه به اعمال یک بافنده شباهت دارددهد کعنکبوت اعمالى انجام مى»

کند. اما  زده مى را خجلت خویش چه بسا معماران آدمیزاد های مومىساختن حجره

ست که معمار حجره را پیش از آنکه در موم ا بدترین معمار بر بهترین زنبور این متیازا

 مارکس. کاپیتال( « )  کند بنا کند در سر خود بنا مى

یروى کار است. در این شیوه تولید، ن یک شیوه تولیدو  عییک رابطه اجتما سرمایه

 یموجود کارش رابطه بامحصول کار و و رابطه کارگر با  کاال، محصول کار سرمایه

سرمایه جامعه  دى بیگانه با کارگر که شالوده هستیاست. موجو با خویشبیگانه 

یندهاى ا، نیروى مسلط و فرمانرواى جهان موجود و نقطه آغاز و ختم کلیه فرداری

اقتصادى، سیاسى، مدنى و اجتماعى در دنیاى معاصر است. طبقه کارگر متشکل از 

زمین در همان حال که خالق کل سرمایه جهانى است، به  اکثریت عظیم سکنه کره

حکم سرمایه از هر نوع دخالت در سرنوشت کار و محصول کار خویش و به همان 

در تعیین سرنوشت زندگى خود معزول است.  و آزاد شکل از هر گونه مداخله موثر

، ده ماندنکاالست. او باید براى زنانسانى که نیروى کارش کاالست، در واقع خود وى 

در اختیار نیروى کارش را معامله کند، یعنى که خودش یا وجود انسانى خویش را 

است. او مجبور است که هستى بشرى خود  از این . اما ماجرا رقت بارترسرمایه بگذارد

انرواى مطلق مسلط بر را به سرمایه، یعنى به حاصل کار خویش که اینک فرم

اصل  نیروی کارش ىان در هر دور از بیع و شرو هم زما سرنوشت اوست تسلیم کند

بیگانگى خود با محصول کار، اساس بردگى مزدى خود در برابر سرمایه و بنیان 

. نمایدفرمانروایى سرمایه بر سرنوشت کار و زندگى و جهان زندگانى خود را بازتولید 

یات و تولید و ح ها از حاصل کارحاصل این فرآیند، تعمیق مستمر جدایى انسان

کند، جهان سان که هر چه کارگر بیشتر خود را صرف کار مىاجتماعى است. آن

تر بر وى  تر و شریرانه غول آساتر، هولناکبسیار آفریند، اشیایى که در برابر خود مى
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اش و از  تر از هستى انسانى تر و ژرف گردد و بطور متقابل خود ژرف مسلط مى

دارى، شود. در نظام سرمایهزندگى خویش ساقط مى دخالت در کار و فرآورده کار و

پدیده کار نسبت به انسان کارگر وجودى خارجى است، یعنى این که کارگر در جریان 

کند. او در  تر نفى مى انجام کار وجود انسانى خویش را نه تایید، بلکه هر چه عمیق

ندگى خود، مفید و تعیین نوع کار، فرآورده کار، مکان یا موضوعیت حاصل کار در ز

دهد، زمان کار، پروسه مضر بودن یا الزم و غیرالزم بودن فرآورده کارى که انجام مى

تحقق کار، برنامه ریزى و سازمان اجتماعى ناظر بر انجام کار، نوع مصرف تولیدات یا 

محصول کار و خالصه در کلیه مسائل مربوط به فرآیند کار یا هدف و نتیجه این 

داران و  توسط سرمایهپروسه کار  تصمیم گیرنده است. هر نوع نقش فرآیند، فاقد

شود. ملزومات بازتولید سرمایه به مثابه ارکان اساسى برنامه ریزى مى دولت آنها

موجودیت یا موضوعیت وجود بشر، تسلط جامع االطراف خود را بر همه چیز انسان و 

د. این که چه تولید شود یا کن بر کلیه وجوه زیست فردى و اجتماعى وى اعمال مى

به حساب شود و کدام کار ها کار شناخته کدام فعالیتنشود؟ چه مقدار تولید گردد؟ 

با محیط زیست و نوع  آدمهاها، رابطه اجتماعى انسان یا؟، نوع احتیاجات فردى نیاید

یشه انسان، دخالت بشر در طبیعت، شکل و نوع و میزان مصرف، محتواى آموزش و اند

دیگر، فرهنگ، اخالق و رفتار اجتماعى، نوع اشتغال افراد، امکان با یکها اودات آدممر

ها، سهم هر کس فروش یا ناممکن بودن فروش نیروى کار، سرنوشت حاصل کار انسان

از کار و تولید اجتماعى، همه و همه به صورت تابعى از ملزومات ارزش افزایى و 

کند، نیستى سقوط مى فازدر این میان تا آخرین  آیند. آن چهبازتولید سرمایه در مى

بطور تام و تمام در الزامات خودگسترى  هستیانسانى آدمیزاد است. این  هستی

اش زائده گردد. انسانى که در همه شئون زیست فکرى و جسمىسرمایه منحل مى

ن مقتضیات سودآورى سرمایه است، انسانى که کلیه دقایق زندگى وى از نوع اندیشید

و آموزش و نگرش به جهان یا اصل زنده ماندن و نماندنش گرفته تا خوردن و پوشیدن 
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با قوانین حرکت سرمایه  هاش، همه و همو شیوه سکونت و اخالق و مراودات اجتماعى

خورد، الجرم زائده سرمایه و موجودى مسخ و مضمحل در فرآیند بازتولید رقم مى

 سرمایه است. 

انسان ستیز و  اساساًیک نظام  ا داشتن این درونمایه و مشخصاتدارى ب نظام سرمایه

، فحشاء، کلیه حقوقى، جرم، جنایت، فسادبیو باعث همه اشکال استثمار، بانى 

ها، فقر و فالکت، و گرسنگى و سیه روزى بشر معاصر ها، همه انواع ستم کشىنابرابرى

با اصل کاال بودن ور دستجمعى، تنهایى و همه آنها بط ها بهاین مؤلفهاست. هر یک از 

کار رابطه درونى و ارگانیک حاصل سرمایه بودن جدائی کارگر از کار و نیروى کار، 

د. وقتى که سرنوشت تولید و کار بشر بر پایه الزامات سودآورى یا بازانباشت و ندار

خورد، کار داشتن و نداشتن وى نیز به تابعى از نیاز خودگسترى سرمایه رقم مى

شود. هنگامى که محصول اجتماعى کار باید پروسه سامان پذیرى ایه تبدیل مىسرم

خواه یا هاى مختلف سرمایه و استحصال نرخ سود دلخود را بر بستر رقابت میان بخش

براى این یا آن سرمایه طى کند، نوع تولید و کار و ها باالترین حصه اضافه ارزش

ه کار مرده مجسم، یعنى به سرمایه منتقل ب خارج و تعریف کار از حیطه اختیار بشر

گردد. زمانى که نوع تولید و کار باید منطبق بر نیاز سامان پذیرى و سودافزایى مى

نیز به  شکل احتیاجات معیشتى، رفاهى، بدنى و فکرى بشر سرمایه باشد، تعیین

در  دهشت و جنایتى است که حاصل این فرآیند ظهور دوزخشود. سرمایه ارجاع مى

برند، در حالی که می در فقر مطلق به سر میلیاردها انسان سیطره وجود و حاکمیتش

صرف تهیه رکالم کاالها  متوالی کارگرهای نسلحاصل کار بخش قابل توجهی از 

تولید  ،فروشهای آگهیبراى تامین حداکثر دقت و ظرافت زیباترین  و گرددمى

ها میلیون در همان لحظه که .شودمی ها دستور کار سرمایهپیچیده ترین تکنولوژى

دالر از محصول کار ها تریلیون. بازندمی ها جانکودک بر اثر فقدان ساده ترین واکسن

سکنه چند قاره زیر فشار فقر و وقتی که  .گردد طبقه آنان صرف تولید سالح مى
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، دارندزندگى را مرگبارترین نوع  ،فالکت و بى بهداشتى و محرومیت از همه چیز

گلوله و  به شکل یرشانجتوده همزن میلیون آنان و صدهاحاصل کار شبانه روزى 

 وسیله کشتار صدها میلیون آدم دیگرمیکروبی و شیمیائی هاى بمب ناپالم و خمپاره و

زند و سرمایه به تمامى این جنایات و هر نوع جنایت و توحش دیگر دست مى شود.می

الزامات ارزش افزایى و بازتولید خود از دم تیغ  پاسخ به درآماده است تا بشریت را 

 بگذراند. 

دولت، نظم  فراساختارهای اجتماعی موجود مانند ،جهان امعه وبه ج بورژوائینگاه 

سازد. از نظرگاه مایه سرمایه جدا مىراردادیت را از درونقانون و ق سیاسی، مدنیت،

شیوه تولید کاپیتالیستى با  این طبقه، سان بورژوا یا متفکرین و مصلحینجامعه شنا

گسترش رفاه و امکانات هاى بشرى، اختراعات و دانشتوسعه صنعتى و مدنى، رشد 

سیه اشکال عدیده ها و خانمانىها، بیاینان گرسنگى گردد!!اجتماعى تداعى مى

ها آورند!!، همه اینمی به حساب محتوم زندگىهاى بشر عصر را پدیده طبیعى و روزى

در  و !!دهندمی دارى نسبترشد ناکافى سرمایه و ود توسعه صنعتى و مدنىبه کمب را

فرهنگى  پائین ! رشدهاى غیرقانونىدولت ها را ناشى از قوانین بد!بهترین حالت آن

و  خاص متفکرین رسمىها انگاره پردازىدانند!! این مىمسائل و از این قبیل ها! آدم

نیز  از راست تا چپداری سرمایه رمیستمنتقدین رفبورژوازی نیست.  مارک دار

به استثمار شوندگى، فقر، تباهى و نیز  کنند. نگاه این طیفرا ترویج مى نظراتهمین 

تغییر نیز  اینانتفکر بورژوایى محصور است. در همان داربست ها سیه روزى انسان

 برنامه ریزى شدن، متمرکز ها از خصوصی به دولتىشکل حقوقى مالکیت سرمایه

راه  وسه تولید و کار و مانند اینها را، کنترل پربهبود سیستم توزیعاقتصاد، دموکراسى، 

چه تبرئه و تقدیس در همه این روایات آن. بینندمی مصائب موجوداز شر خالصى بحل 

ظاهرا مورد انتقاد واقع  چهآنو است داری سرمایهشود، رابطه سرمایه یا شیوه تولید مى

 فراساختارهاى این نظام است. و برخی تبعى وجود سرمایه هاىود، پدیدهشمى
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را  نوع نگاهمایه پوسیده این و رنگهایش، درون سوسیالیسم بورژوایى در همه شکلها

در آخرین  پایهو بر همین  کندمی دارىسنگ بناى تحلیل و نقد خود از جامعه سرمایه

دارى دولتى فراتر  مایهسر دارى بازار توسطاز جایگزینى سرمایه هایش چاره پردازی

 رود.  نمى

اشکال  در نقطه مقابل همهداری سرمایهطبقه کارگر بر  ضد کار مزدی نقد کمونیستى

سرمایه، این نظام قرار دارد. در این جا اصل رابطه  قد بورژوائى و سوسیال رفرمیستىن

نقد ریشه اج کاال بودن نیروى کار و جدایى انسان از کار خویش است که آمکار مزدی، 

ها، ، کلیه اشکال استثمار، انواع نابرابرىمارکسی و لغو کار مزدی. نقد ای است

شیوه  موجودیت تبعات اجتناب ناپذیر هاى موجود دنیا راسیه روزىها و محرومیت

 سرمایه شخصیت یافته تلقى مىدار را  سرمایهطبقه داند.  دارى مى تولید سرمایه

و کار  سازمان برنامه ریزى تولید و حقوقی سرمایه، اسیشخص سیکند. دولت را ت

هاى کارگر و فرودست دنیا تحلیل بر تودهداری و ابزار اعمال بربریت سرمایه سرمایه

طور مثال ه کارى این نظام، ببر همین مبنى به هیج نوع دستنماید. نقد کمونیستى مى

سرمایه اجتماعى، توسعه  توسط مالکیت دولتىها جایگزینى مالکیت خصوصى سرمایه

مثلث فراساختارى بازار، "نهادهاى مدنى و گسترش دموکراسى در جامعه یا 

و هیچ شکل دیگرى از تغییر و تبدیل سیستم که متضمن نفى  "قراردادیت، عدالت

 کند. تمکین نمى ار نباشدهمه سویه کار مزدورى و کاال بودن نیروى ک

ى از سم نوعى شرایط کار و زیست یا شکلسیالیسوضد کار مزدی طبقه کارگر ه در نگا

بالندگی و در فرآیند انسان به یمن آن و است که  زندگی اجتماعیسازمان کار و 

از سیطره قدرت هر نیروى ماوراى خویش یا هر نوع قید و بند و قراردادیت  اش توسعه

مرده  کار یاکه سرمایه  گردد. این بدان معنى استمستقل از اراده خود آزاد مى

که در سیستم کاپیتالیستى نقطه شروع و رجوع و ختم فعل و انفعاالت زندگى  متحجر

پاسخ این سؤال که معنای گردد.  ، از موجودیت خود بطور واقعى ساقط مىاستبشر 
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داری سرمایهشیوه تولید واقعی سقوط یا از میان رفتن کامل موجودیت سرمایه و 

و دارى  نقد کمونیستى سرمایهمیان  حتالفریشه ای ترین ا به نوبه خود چیست

هاى یک نکته اساسى این است که پاسخ .را همراه داردنقد رفرمیستى اشکال مختلف 

مختلف از واقعیت سازمان کار  اساساًمتضاد طبقاتى به این مسأله فقط در دو برداشت 

که دو شود، بل و تولید یا ساختار مدنى و سیاسى جامعه سوسیالیستى خالصه نمى

طبقه کارگر، جنبش کارگری، مسائل  و موقعیت جمه متضاد از سرمایه داری، نقشتر

در شرایط استیالى و ضد کار مزدی پرولتاریا سوسیالیستى مختلف جنبش 

 حملبا خود نیز  و از همه مهم تر دو  روایت ماهیتًا متفاوت از انسان رادارى سرمایه

 کنم.می اشارهتر بدان  چند سطر پائیناى که  . نکتهنمایدمی

را با وجود هر دارى، تحول سوسیالیستى اقتصاد  نقد کمونیستى و مارکسى سرمایه

کند. هاى کارگر پدیده هائى اساسا غیرقابل جمع تلقى مى نوع دولت باالى سر توده

درون مایه این نقد طبقاتى محو کار مزدورى را بدون سازمان شورایى کار و تولید 

آزاد، مه آحاد شهروندان و بدون این که همه این آحاد از نقشى کامال متشکل از ه

برابر در برنامه ریزى تولید و کار اجتماعى داشته باشند، امرى ناممکن و نافذ، خالق و 

نقش برابر افراد در سازمان شورایى کار و تولید را به داند.  تصورى عوام فریبانه مى

ها یا ها و برنامه ریزىها در تصمیم گیرىآدم حقوق رسمى و قانونى و بوروکراتیک

دهد، برعکس توان، ظرفیت و قدرت خالقیت برابر همگان در امر اداره امور تقلیل نمى

ها در اداره امور جامعه و دخالت گرى اجتماعى را شرط الزم احراز موقعیت برابر انسان

و مناسبات کاپیتالیستى را نماید و بر همین مبنى محو سرمایه سازمان کار ارزیابى مى

هاى مرتبط اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و تحقق تمامى این مولفه در گرو

ها بر داند. براى این که رابطه سرمایه نابود شود و براى این که انساناجتماعى مى

مسلط گردند، باید اساس حکومت شوندگى  ر و تولید و محصول کار خودسرنوشت کا

برنامه ریزى کار  کار خود و از ن یک جامعه، هر نوع جدایى شهروندان ازآحاد شهروندا



 17  / سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست

هر نوع تسلط ادارى و بوروکراتیک نظم اجتماعى بر آحاد  یاو تولید و توزیع اجتماعى 

 از میان برداشته شود. ها انسان

و جنبش  گرددها این مولفه واقعیانقالب سوسیالیستى در هر گوشه دنیا باید تجسم 

بتواند چنین انقالبی را به  باید شرائطی را احراز کند کهلیستى طبقه کارگر سوسیا

دارى، انقالبى با دخالت انقالب طبقه کارگر براى برچیدن بساط سرمایهپیروزی رساند. 

درهم  به صرفاما هر انقالب کارگرى  هاى کارگر استتوده شورائی و آگاه وسیع

هد بود. شرط ضرورى ب پیروزمند نخوایک انقالشکستن ماشین دولتى بورژوازى 

یاسى و موقعیت پیروزمند بودن انقالب آن است که طبقه کارگر در تمامیت پراتیک س

)سطح آگاهى و دانش سیاسى، میزان تشکل و سازمان یافتگى  پیکار اجتماعى خود

طبقاتى، توان اداره امور جامعه و برنامه ریزى اجتماعى و...( آمادگى و تدارک الزم 

. ممکن است طبقه کارگر به دست آرد گسسته از کار مزدی را ای راى برپایى جامعهب

دارى چند یا حتى چندین بار تا طبقاتى علیه نظام سرمایه مبارزهیک جامعه در تداوم 

مرحله قیام و در هم شکستن ماشین دولتى بورژوازى به پیش رود. در هر یک از این 

. پاسخ به این سئوال که انقالب در رسدپیروزى  به یاموارد ممکن است شکست بخورد 

چه سطحى از سازمان یافتگى شورایى و بلوغ سوسیالیستى طبقه کارگر یک جامعه یا 

پیروزى خود را پشت سر گذارد، کار  اولیهتواند مراحل الـمللـى مىطبقه کارگر بین

ون جنبش توان تردید کرد: این که بداى نیست. اما در صحت یک نکته نمىساده

 نیرومند شورایى و سوسیالیستى کارگران، بدون وجود پرولتاریایى آگاه به افق زیست

در هم شکستن واقعی نظم و حاکمیت سیاسی  برایسوسیالیستى، هیچ شانسى حتی 

وجود ندارد. با نیز  سازمان کار شورائی سوسیالیستی سرمایه و پایه گذاری بالنده

رهبرى پرولتاریا و  کمونیسم و مدعىگران و باالی سر کار "حزب"فراخوان یک 

جود سرمایه توان ماشین دولتى موکارگر از این فراخوان، مىناراضی هاى  تبعیت توده

نوع جدیدى از ماشین دولتى را مستقر نمود، اما  توانمی را عجالتا درهم شکست،
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یزی ضد نهاد شورائی اعمال قدرت و برنامه ر هیچ گاهقدرت سیاسى محصول انقالب 

 نخواهد بود. کار مزدی و سوسیالیستی کار و تولید 

در  طبقه کارگر، دخالتگری شورائی سراسری سازمانیا همان  «دیکتاتورى پرولتاریا» 

ترین حالت پیروزى خود به هر حال یک سازمان متناظر ترین سطح یا در ابتدایى نازل

برنامه  برای آنهازم راسخ و ع تدارککارگران و آمادگى و  متشکل با حضور گسترده

ى است. دادن به هر نوع بود و بقاى کار مزدسوسیالیستى و پایان  و تولید کار ریزی

این فرمول اما به خودى خود همه جوانب یا مشخصات مربوط به چگونگى آرایش 

قواى طبقاتى پرولتاریا در لحظه پیروزى بر بورژوازى در جوامع مختلف و در شرایط 

دهد. انقالب ممکن است در سطحى از توازن قواى طبقاتى ضیح نمىمتفاوت را تو

میان پرولتاریا و بورژوازى به سقوط ماشین دولتى سرمایه منتهى شود که طبقه کارگر 

ى براى تحول سوسیالیستى جنبش طبقاتى و تدارک سیاسى و عملاز لحاظ توسعه 

 همه اهمیتشاکتبر با  اقتصاد در موقعیت ضعیف یا حتى بسیار ضعیفى باشد. انقالب

از این نوع بود. عکس قضیه نیز همواره محتمل است. پیروزى پرولتاریا بر بورژوازى 

 و تجهیز سازمانى وجنبش سوسیالیستى  باال یا بسیار باالئی از رشدتواند با سطح مى

 شورایىبرنامه ریزی مستقیم، موثر و خالق در  وسیع، براى  مشارکت کارگرانى عمل

هاى طبیعتا موقعیت باشد. میان این دو حالت همراهاداره امور جامعه  و اقتصاد

بلوغ و سازمان یافتگى  هاى متفاوت رشد،لفهسطوح و مؤ متناظر با گوناگون دیگر

جنبش سوسیالیستى قابل تصور است. از همه این احتماالت که بگذریم، سطح 

مع مختلف در هنگام وقوع بارآورى کار اجتماعى یا میزان توسعه صنعتى و مدنى جوا

آلمان و سوئد و فرانسه  تواند متفاوت باشد. هم طبقه کارگریک انقالب کارگرى نیز مى

خود داری ضد سرمایه یشروى و تدارک جنبشد در فازى از پنتوانمى و انگلیس

و ایران و ونزوئال و شیلی د و هم پرولتاریاى نبورژوازى را از اریکه قدرت به زیر کش

. انقالب کارگرى در همه این جوامع امر جارى و بالفعل قادر به انجام این کارندبرزیل 
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پرولتاریاست، اما پیروزى آن در هر کدام این کشورها به احتمال زیاد با سطح یکسانى 

اى معین به تواند در جامعهمى انقالب بود.نخواهد همراه از رشد صنعتى و مدنى 

 شاهد کشور یا در بخشى از جهان بطور هم زمانتواند در چند پیروزى برسد و مى

یرانگر و ددمنشانه بورژوازى و ،پارچهممکن است با مقاومت یک. باشدپیروزى خود 

حدت بحران اقتصادى سرمایه و تشتت و  شاید همى و جهانى مواجه شود و داخل

همه این حاالت منتفی سازد. استیصال سیاسى بورژوازى امکان چنین مقاومتى را 

اى لحظه غلبه پرولتاریا بر بورژوازى و وقوع انقالب کارگرى محتمل است و چگونگى بر

این همه  از و سوسیالیستی کار و تولید سازمان شورائیاستقرار یا عدم استقرار 

ازمان یافتگى شورایى . هر چه درجه سمتأثر خواهد بود و اوضاع و احوالها مؤلفه

ائى تر، هر چه آشن یرت کمونیستى کارگران پائینتر، هر چه آگاهى و بص کارگران نازل

افق زیست و مدنیت سوسیالیستى کمتر و هر چه آمادگى کارگران  طبقه کارگر با

و  کاربرنامه ریزی  شورائی براى دخالت مستقیم و خالق در تاسیس و توسعه سازمان

 هو پیچید هاى پیچیدهتر باشد، انقالب کارگرى با دشوارى سوسیالیستى ضعیف تولید

  شد.ترى مواجه خواهد 

در بحث انقالب سوسیالیستى طبقه کارگر و پیکار این طبقه براى بر چیدن بساط  

پرولتاریا ابتدا قدرت سیاسى را "هایى از این دست که دارى، فرمول بندى سرمایه

، هیچ پاسخ روشنى به هیچ "سازدکند و سپس سوسیالیسم را مستقر مىتسخیر مى

دهد. قدرت سیاسى را هم یک حزب یا یک گروه ایل این انقالب نمىیک از مس

ها تواند با تکیه بر نارضایى گسترده توده هاى کارگر و جنبش آنسیاسى چپ مى

بستر پیشروى و ظرف ابراز وجود جنبش  عنوان تسخیر کند و هم شوراهایى که به

زار طبقاتى قوام طبقه کارگر در پروسه طوالنى کار و ضد کار مزدی سوسیالیستى

 زیر نام توانند ها مىد. هر دوى ایننهاى کارگر را متشکل کرده باشودهگرفته و ت

هایى دست بزنند. دارى به اجراى برنامه کمونیسم و از میان برداشتن مناسبات سرمایه
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هاى آرمان خواه با انبوهى عقیده و حالت نخست در بهترین حالت مشتى انساناما در 

چیز مهمى  گیرند.می به دستقدرت سیاسى را وپى در باالی سر کارگران عار و اتش

. گرددمی ، تنها نام و نشان و مدل و رنگ ماشین دولتى سرمایه عوضافتدنمی اتفاق

ها نیز احتماال مالکیت دولتى سرمایه در عرصه اقتصاد و کار و تولید و معیشت انسان

 ،. در شکل دوم بر عکسکردخواهد پر  داران منفرد راجاى مالکیت خصوصى سرمایه

استقرار  گردانی سوسیالیستى،جامعه برپائی شانس بسیار زیادى براى  کارگرهای توده

د. انقالب نو پایان دادن به هر نوع استثمار و ستم طبقاتى دار سازمان کار شورائی

است.  ضد کار مزدی و شورائیسوسیالیستى در گرو داشتن یک جنبش نیرومند 

شى که لکوموتیو آن بر ریل نقد زنده کمونیستى تمامیت تولید و نظام جنب

خویش در مقابل عینیت طبقاتی دارى حرکت کند. جنبشى که بدیل زنده سرمایه

که  کاپیتالیستى موجود را همواره و در همه جا در دست داشته باشد. جنبشى شورایى

 همهدر  مند علیه کار مزدیوقفه و نقشه  مبین تعرضى بى مطالبات و انتظارات روزش

سیاست و مدنیت باشد. جنبشى که بستر تجهیز، تدارک، آموزش و  دین اقتصاد،میا

گردانی شورائی ضد هاى طبقه کارگر براى جامعه سازمان یابى بیشترین بخش توده

هاى در فرداى انقالب باشد. با جمع شدن شمارى انسان کار مزدی و الغاء کار مزدوری

و تالش براى  حزبیایزوله در یک محفل کوچک یا حتى عریض و طویل آرمان خواه 

هیچ انقالب سوسیالیستى در هیچ  هاى کارگر از حزب خوددارى تودهجلب جانب

کجاى دنیا به پیروزى نخواهد رسید. کمونیسم نه یک ایدئولوژى، نه آرمانى براى 

طبقه  غو کار مزدیل برایدارى و سرمایهضد آینده دوردست تاریخ، که جنبش جارى 

طبقه رویکرد ضد کار مزدی اگر قرار است گر با این تعریف موافق باشیم، است. ا کارگر

پیش سمت انقالب سوسیالیستى  به کارگر راهای ، تودهجنبش کارگرى بطندر کارگر 

تحول  دورنمایو  افق زیست کمونیستى که سوسیالیسم را،آن، راهى نیست جز راند

ا بسازد.  آنانجنبش جارى  و جریان پیکار را موضوع کار حاضرعینیت سوسیالیستى 



 21  / سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست

از  خواستن یسم، مبارزات سندیکایى، حزب سازی، حلوا حلوا کردن کمونیسم،رفرم

هیچ معادله ای به طور  پیوندند و قدرت سیاسى را تسخیر کنند، کارگران که به حزب

در صورت  روید،نمی ئیو آگاه و شورا جنبش نیرومند هیچ شود.نمی واقعی جا به جا

هیچ راهى به برقرارى سازمان کار  بورژوازى، موجود وقوع انقالب و سقوط دولت

و هیچ دریچه ای به سوی امحاء  شودنمی سوسیالیستى کارگران گشودهشورائی 

  می گردد.نو الغاء کار مزدی باز داری سرمایه

 مطالباتتحقق  یبرامبارزه کم رنگ کردن  به هیچ وجه متضمن طرح این نکات

بالعکس در راستای طرح  نیست. کارگرهای سیاسی و اجتماعی توده ،رفاهی معیشتی،

در هر زمان متناسب با نیروى کارگران همواره و  هر چه مهمتر  و رادیکال تر آنهاست.

طبقاتى، میزان آگاهى، درجه تشکل و قواى پیکار خویش علیه اشکال مختلف بى 

مبارزه را تجربه  مختلفهای شکلکنند.  مبارزه مى حقوقى اقتصادى و سیاسى

اى، تسلیح همگانى و هر نوع نمایند. اعتصاب، اعتراض، تظاهرات خیابانى، قیام تودهمى

این  همهگیرد. جنبش کارگرى در می در دستور کار آنان قرار مبارزهدیگرى از 

تصادى، سیاسى یا طرح تمامى مطالبات اقدر از اعتصاب گرفته تا قیام و ها عرصه

رفرمیستى باشد، به این معنى که افقى  تمام عیار جنبشى ممکن استاجتماعى 

به هایش را و تحقق خواسته باز نکندپیش روى خود در دارى فراسوى سرمایه

وضعیت دردناکی که تاریخاً . آویزان سازدچهارچوب رابطه خرید و فروش نیروى کار 

این جنبش هستیم.  م و امروز بیش از هر زمان دیگربه اندازه کافی شاهد آن بوده ای

داشته باشد، به  مزدی کارو الغاء  سوسیالیستى واقعی تواند سمت و سوىبالعکس مى

روزش را سنگرهای پیوسته تعرض به شیرازه  مبارزههای حوزهکل که  صورتاین 

ول حص برایه ، در مبارزرفاهی عرصه مطالبات معیشتی و د. درکنهستی سرمایه 

تبعیضات بشرستیزانه جنسی، در  حقوقی زنان و سیاسی یا علیه بیهای آزادی

الغاء کار کودکان، در ستیز با جنگ  برایاعتراض به آلودگی محیط زیست، در کارزار 
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جنایتکارانه بورژوازی جهانی و در هر حوزه دیگر حیات اجتماعی انسان های افروزی

سوسیالیستی و زنده در همه این قلمروها بدیل  ،ها، رادیکال و سرمایه ستیز پیش تازد

و ضد کار مزدی عینیت حاضر اقتصادی و  برنامه ریزی شورائی کنکرت منشور

اجتماعی را بر سر طبقه سرمایه دار بکوبد و محتوای پیکار روز را با کسب آمادگی و 

نقش، محتواى  تحقق سوسیالیسم لغو کار مزدی همگن سازد. برایتدارک توان 

 با همین کارهاو فلسفه وجودى گرایش کمونیستى درون طبقه کارگر نیز  الیتفع

مستقیم و خالق در ند تا از طریق حضور کوشمىفعالین این رویکرد شود. تعریف مى

مارکسى استثمار، ستم، بى  هاى کارگر، تشریحهمه اشکال خیزش و اعتراض توده

تبلیغ مستقیم آلترناتیو  دارى،درنده خویى و انسان ستیزى سرمایه حقوقى،

ترین مطالبات  ، طرح رادیکالبدیل بورژوا رفرمیستىافشاء و طرد هر وسیالیستى، س

و این نوع  اقتصادى یا سیاسى، ارتقاء پیگیر سطح آگاهى و دانش طبقاتى کارگران

ها همگى و در د. ایننقدرت تعرض و توفندگى جنبش کارگرى را افزایش دهکارها، 

خطوط اساسى پراتیک گرایش کمونیستى طبقه کارگر را تعیین  ارتباط با هم

لغو کار مزدی و کمونیستی بطور واقعى و جدى  رویکردیکنند. اگر قرار است مى

باید  این رویکردگذارد. برا به نمایش  و انجام این کارهاها این این جهتگیریباشد، باید 

از درون  کارگر کند. طبقهروز را پرچم پیکار  موجود بدیل شفاف سوسیالیستی جامعه

آید. سوسیالیسم را تنها و تنها نمی سوسیالیسم بیرون ،حزب آفرینی و سندیکاسازی

علیه  به طور واقعی و با سر بیدار طبقاتیتوانند بر پای دارند که می کارگریهای توده

ده و ارزه کرمبداری سرمایهناشی از وجود های سیه روزی و بی حقوقی، ستم تثمار،اس

متشکل شورائی و آشنا به برنامه  دخالتگر به یک قدرت آگاه، در جریان این مبارزه

 تبدیل شده باشند. الغاء کار مزدی مبتنی بر سیاسی و اجتماعی اقتصادی،ریزی 

رویکرد سوسیالیستی درون طبقه کارگر باید محور پیکار و پراتیک اجتماعی خود را 

و  ای سوسیالیستینقد ریشه  جنبشی قرار دهد.مشارکت فعال در سازمانیابی چنین 
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سازمانیابی و  حاضر را جریان روز اعتراض، مبارزه، مطالبات،عینیت  ضد کار مزدی

پردازد،  انتقادى که به این محتوا مى "گوید: می مارکس جهتگیری کارگران سازد. 

نیست  دهد و در گالویزى مساله آنانتقادى است که در حین گالویز شدن روى مى

که حریف، حریفى نجیب، همزور و جالب است، بلکه مساله بر سر آن است که ضربه 

اى هواى خودفریبى و ها لحظهبر حریف فرود آید. مساله این است که نباید بر آلـمانى

تر کرد، و فشار بر آن، باز فشرده ،تسلیم روا داشت. باید فشار را از طریق افزودن آگاهى

تر ساخت. باید هر قلمرو جامعه آلـمان را  تشار کتبى آن باز ننگینننگ را از طریق ان

ت منجمد را از راه نواختن بخش شرمگین آلـمان توصیف کرد. باید مناسبا مثابهبه 

ش به رقص در آورد. باید توده مردم را از خودشان به وحشت افکند، تا از این ساز خو

را  انسان نیازمندى ناگزیر خلق آلـمان راه جسور و بى پروا شوند. بدین ترتیب است که

« ) هاست. خرین حجتهاى ارضاء این نیازمندىها آکند و نیازمندى خلقارضاء مى

 (ژی آلمانیلووایدئ

با مشاطه گرى این یا آن صحنه از جنبش رفرمیستى کارگران، با تبلیغ رفرمیسم  

با  کارگران به حزب وحلق آویزی  به انقالب، کارگرانهاى کارگر، با دعوت میان توده

تکرار واژه سوسیالیسم در گوش شمارى از کارگران، بطور قطع هیچ جنبش 

همراهى  هاکه با این مولفه سوسیالیستى در هیچ کجا نخواهد جوشید و انقالباتى

این  شد.ت کمونیستى منتهى نخواهد گردد، هیچ گاه به استقرار سازمان کار و مدنی

سر تسخیر قدرت سیاسى است و با تحقق این امر همه  روایت که گویا تمام بحث بر

ضد کار انقالب کارگرى و  شد، هیچ سنخیتى با درک مارکسی امور دیگر ردیف خواهد

سرمایه را باید  ندارد. در عالـم واقع مساله به شکل دیگرى است. قدرت سیاسىمزدی 

جامعه گردانی  استقرارهای قطعًا در هم شکست، این در زمره بدیهی ترین پیش شرط

چگونه؟ کارگر است. اما پرسش اساسی این است که های شورائی سوسیالیستی توده

برنامه کنکرت طرح کدام افق و شکل سازمانیابی، کدام  ؟ با کدامکدام جنبشتوسط 
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اگر بحث بر سر استقرار  .این کار را انجام داداقتصادى و اجتماعى باید  ریزی

ه کارگر است، سرنگونی طلبی نیز باید از جنس لغو کار مزدی طبقسوسیالیسم 

داری سوسیالیستی، سرمایه ستیز و همگن و همجوش جنبش شورائی آگاه ضد سرمایه

 کارگر باشد. با رژیم ستیزی فراطبقاتی و دموکراتیک و خلقی و لیبرالیهای توده

 باید سرنگونی دولت بورژوازی، توان تونل انقالب سوسیالیستی را حفاری کرد!!نمی

 کارگرانشورائی ضد کار مزدی پیشروى و تعرض جنبش  حلقه معینی از زنجیره

هاى وسیع پرولتاریا باید سوسیالیسم را به مثابه . انقالب کنندگان، یعنى تودهگردد

 برایمنشور شفاف خود . باید ببالندیک جنبش تجربه کرده و در درون این جنبش 

 را در گام به گام این جنبش به مغز نظام کار و تولید سوسیالیستى برنامه ریزی

اید پرولتاریا به مثابه یک طبقه . قدرت سیاسى را بکنندشلیک  اجتماعی حاکم

، نه مشتى آدم یا حزبى به دست گیردداری اسری ضد سرمایهمتشکل در شوراهای سر

د. نکرده باش ماشین دولتی سرمایهکه با نام کمونیسم و پرولتاریا خود را آلترناتیو 

هاى انقالب سوسیالیستى مقطع کنکرتى از پروسه پیشروى جنبش سوسیالیستى توده

کارگر است. در این میان آن چه که بدوا و عجالتا این فاز از پروسه پیشرفت را از 

هاى کارگر براى درهم کند، همان آمادگى و عزم تودهمقاطع پیشین آن متمایز مى

است. اما سازمان شورائی سوسیالیستی ا شکستن ماشین دولتى و جایگزینى آن ب

توانند قدرت سیاسى را در دست گیرند کارگران تنها هنگامى به مثابه یک طبقه مى

محو کار که توانایى و بلوغ سیاسى و اجتماعى الزم براى تحول سوسیالیستى اقتصاد، 

رائی شواستقرار سازمان کار ، ها و ساختار مدنى جامعه کهنبرچیدن بنیانمزدورى، 

را در جنبش ره زدن به جامعه کمونیستى  وبى وقفه انقالب تعمیق  ،سوسیالیستى

کرده باشند. این تمرین نیازمند قرار گرفتن مبارزات  جاری خود کسب و تمرین

سوسیالیستى است. شوراهایى رویکرد کارگران بر بستر یک جنبش شورایى وسیع با 

آحاد طبقه کارگر را به دخالت گرى  ند،ف تعرض پرولتاریا علیه کار مزدی باشکه ظر
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هاى وسیع را با توده این طبقهگرایش کمونیستى ند، مستقیم در این تعرض فرا خوان

دارى به هم پیوند زند. در مبارزه مستقیم علیه استثمار و بى حقوقى سرمایه کارگر

قابل ظرف ابراز وجود کارگران براى طرح آلترناتیو زنده و کنکرت سوسیالیسم در م

باشد. جنبش  طبقه کارگر دارى و تبدیل این آلترناتیو به مضمون پیکار جارىسرمایه

تواند در بطن شورایى و سوسیالیستى کارگران، نهال بالنده نیرومندى است که مى

دارى شاخ و برگ کشد و در لحظه معینى از جامعه کهنه و در حال احتضار سرمایه

را منفجر نموده و سازمان کار و مدنیت  تداوم خود کل جامعه کاپیتالیستى

هاى آن بنا کند. این جنبش در هر فاز و هر سوسیالیستى طبقه کارگر را بر ویرانه

سطح از پیشروى خود، اعتراض و عمل کمونیستى توده هاى کارگر علیه سرمایه را 

دى، سیاسى، کند. پروسه خرید و فروش نیروى کار و کلیه تبعات اقتصادنبال مى

را با چاقوى تشریح کمونیستى براى همه کارگران  نى، حقوقى، فرهنگى آنمد

تر این آناتومى واقعیت رابطه کار و سرمایه را هر چه عمیق باکند. کالبدشکافى مى

بى حقوقى و  رگران را از وضعیت جارى استثمار،کا ،سخن مارکسنماید. به آفتابى مى

سوسیالیستى در شورائی . جنبش اندازدبه وحشت مى کنندستمى که تحمل مى

هاى زمینى و به همین راستا، راه برون رفت از این وحشت و دهشت را به زبان انسان

و براى تحقق آن  نماید ماعى عمال ممکن طرح مىمثابه نوع دیگرى از زیست اجت

 . کندمی پیکار

ارى انقالبى دبراى رهایى خود و بشریت از شر نظام سرمایهاگر قرار است طبقه کارگر 

برپا کند، باید روند برپایى این انقالب را از درون چنین جنبش شورایى و 

ها در پیشاپیش طبقه کارگر براى سوسیالیستى پى گیرد. و اگر قرار است کمونیست

 شورائی پیروزى این انقالب تالش کنند، باید فعالین عملـى و آگاه درون این جنبش

دارى و بالفعل کمونیستى در مقابل عینیت سرمایه باشند. باید با طرح بدیل مشخص

دارى جهان اعالم جنگ داد. هاى سرمایهوازى جهانى و به همه دولتژبه طبقه بور
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روتین میان دو طبقه اجتماعى بر سر بود و نبود کار مزدورى، جنگى  واقعی وجنگى 

 آماج حملهرا دارى که پرولتاریا با کیفرخواستى زمینى کل استثمار و توحش سرمایه

بیند که خواست و انتظارش نه اصالح اى مواجه مىبورژوازى خود را با طبقه و گیردمی

دارى، بلکه محو تمامیت این نظام است. در این جنگ و دست کارى رفرمیستى سرمایه

گردد، اما از هیچ مطالبه فورى اقتصادى و رفاهى و اجتماعى کارگران صرف نظر نمى

شود و پیکار نى اساسا متفاوت نسبت به جنبش رفرمیستى طرح مىهمه چیز با مضمو

کند. این جنگ ها احراز مىها محتوایى متفاوت با شیوه کار رفرمیستبراى تحقق آن

دارى درست همان جنگ واقعى پرولتاریا و بورژوازى بر سر سوسیالیسم و سرمایه

تثمار و کار، بلکه براى اصالح شرایط اس براینه  جامعه موجوداست. جنگى در درون 

لغو و از میان برداشتن هر نوع استثمار و طبقات و دولت و کل رابطه خرید و فروش 

اى از تشدید و توسعه این جنگ است. طبقه  نیروى کار. انقالب سوسیالیستى مرحله

باید در درون این جنگ زندگى کرده و بر بستر آن بالیده باشد. تسخیر قدرت  کارگر

عمل باید  قدرت رسیدن پرولتاریا به صورت یک طبقه باشدبه  بناست سیاسى اگر

را بازگو در لحظه معینى از جنگ میان سوسیالیسم و سرمایه  کارگر وسیع معین توده

 به اصطالح ها حتىاى است که کمونیست. این همان نکته تعیین کنندهکند

اند. روى تافته آناخیر از ها در طول صد سال ترین کمونیستترین و انقالبىرادیکال

و نقطه فرار وى از رفرمیسم رسمى در این دوران ترجیع بند انقالبى گرى چپ 

ى آتگرفتن قدرت سیاسى و احاله سوسیالیسم به امر  طوالنى، سر دادن شعار انقالب،

قالب سوسیالیستى پرولتاریا نیست، نسخه فرمول ان قطعاً انقالب بوده است. این فرمول 

جایگزینی نوعی از برنامه ریزی کار و  برایچپ نمای حزب نشین ژوازی پیچی بور

 یامطابق این فرمول، مادام که قدرت سیاسى با نوع دیگر است. داری تولید سرمایه

ضد کار دارى نابود نشده است، سخنى از پیکار مستقیم و بالفعل ماشین دولتى سرمایه

ید در مطالبات اقتصادى، اجتماعى با جنبش کارگرى در میان نیست!!پرولتاریا  مزدی
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خود را به دار یک حزب باالنشین ماوراء خود به داربست رفرمیسم تمکین نماید!! 

حلق آویز کند، چشم به چشم معجزه گری متولیان این امامزاده  شزندگی و پیکار

کمونیستى، بدون حضور خالق  بدون هیچ آلترناتیو کنکرت و عاجلمجعول بدوزد، 

هاى معین مر طرحدارى، بدون ارائه مستنقد سوسیالیستى سرمایهى در عمل

، در یک کالم بدون داشتن هیچ جنبش واقعى کمونیستى براى لغو وضعیت موجود

سوسیالیستى فقط و فقط خود را براى یک تعرض نظامى علیه ماشین دولتى 

 !! سازدآماده  به قدرت رسیدن حزبدارى و سرمایه

هاى کارگر تنها مشتى سربازند که توسط فرماندهان توده، نسخه پیچی ها در این

که خود را آماده کنند،  خواهندمی هاشوند. از آنحزبى به تمرین نظامى دعوت مى

ماشین دولتى موجود را درهم بشکنند و سپس منتظر هنرنمایى و اعجاز رهبران 

روایتى این  شان بسوى بهشت موعود سوسیالیسم باشند!!! خویش در سوق دادن طبقه

روایت ریشه واقعى این  و ارتجاعی است. گونه از انقالب سوسیالیستى، روایتى بورژوایى

نوعی سوسیالیسم نهفته است.  دموکراسی بهسوسیال  بنمایه نگاهدر  ضد کمونیستى

که توسط بلشویسم لباس نظامی و انقالبیگری پوشید و هموارساز راه شکست  نگاه

نیازى به و الجرم  را سوسیالیسم پنداشت دارى دولتى هسرمایانقالب اکتبر شد. 

 یک هاى طبقه کارگر درو تجهیز توده کارگرانسوسیالیستى  وسیع داشتن جنبش

ضرورت داشتن این . نمودنمی جنبش سازمان یافته شورائی ضد کار مزدی احساس

 ى ویکار خویش را محو واقعى کار مزدملموس است که هدف پ کسانی برایجنبش 

که استقرار صورت است این در قرار داده باشند. تنها داری برچیدن بساط سرمایه

در  د.شومی نیازمندداری در شوراهای ضد سرمایه کارگرانسازمانیابی به  سوسیالیسم

ماشین کافی است تا  مشتى سرباز امر و نهى شوندهیک حزب و وجود  غیر این صورت

مستقر کند و دنیا باالى سر کارگران  ی راجدیددولت  را در هم بشکند، دولتى موجود

. انقالب کارگرى امر جنبش را از جار و جنجال پیروزی کمونیسم پر نماید
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ها جنبشى شورایى که از همان آغاز و مدتطبقه کارگر است. های توده سوسیالیستى

 پیش از درهم شکستن ماشین دولتى سرمایه، بر سر بود و نبود تمامى مسایل موجود

ها را به جنگ فرا ، سرمایه داران و دولت آنسوسیالیستیبا ارائه راه حل مشخص 

خواند. رابطه خرید و روش نیروى کار را در تمامى موجودیت اقتصادى، مدنى، سیاسى 

اش آماج نقد و پیکار قرار دهد. مطالبات روزش را سنگر هجوم به چرخه ىو اجتماع

 اعمال رابطه تولید اضافه ارزش سازد. مشق یندهفزااختالل  مایه بازتولید سرمایه و

هر بروز  برای دارىهاى سرمایه ر زیر تیغ دژخیمان سرمایه و دولتدقدرت کند و 

داری یا اجتماعی بدیل ضد سرمایه ، سیاسیهستی سرمایه در هر قلمرو اقتصادی

است، در نظامی که بنیاد موجودیتش بر رابطه تولید اضافه ارزش استوار  پیش کشد.

کن پویه تبدیل کار به سود بنماید جهتگیری مطالبات جاری خود را انسداد هر چه مم

ه داد و ستدهای خارج ساختن باالترین سطح معیشت و رفاه و امکانات از سیطر و

بنیاد نظم  ،در جنگ علیه دیکتاتوری و خفقان پولی و کاالئی را محتوای پیکار کند،

سیاسی و حقوق های حصول آزادی برایاض گیرد و را هدف اعترداری سیاسی سرمایه

سرمایه را زیر وجود مبتنی بر  و مدنی هستی دولت و نظم سیاسی اساساجتماعی 

. قانون و قرارداد و مدنیت و حقوق منبعث ار رابطه کار مزدوری قرار دهدمهمیز مبارزه 

لیستی خود را و سوسیااین قلمروها بدیل ضد کار مزدی  را آماج ستیز سازد و در همه

را  کار روزانهتعیین  .کند وارد میدان کندمی ه تحمیلآنچه هست و سرمای در مقابل

یا هر نوع جنسی و بی حقوقی زنان های نابرابری ریشه .داردحق مسلم شوراها اعالم 

رابطه خرید و فروش نیروی کار بکاود و در در ژرفای وجود  رامظالم اجتماعی دیگر 

ها رفع این فجایع از طریق عقب راندن هر یرد که تحقق آننگر گپس خواسته هائی س

 باشد. داری سرمایه بیشترچه 

 زار مشتعل پرولتاریا علیه سرمایه،تواند میدان کارتنها چنین جنبشى است که مى

و تولید و  شورائی کاراستقرار سازمان  ویرنی انقالب سوسیالیستى وهموارساز راه 
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ر این جاست که کارگران بطور متحد و ارگانیک چگونگى . دگرددمدنیت کمونیستى 

وموتیو واقعی کو مبارزه طبقاتی خود را لکنند جنگیدن علیه سرمایه را تدبیر مى

یا  18و  17 قرونسازند. اگر بورژوازی می انقالب اجتماعی و تحول رادیکال تاریخی

کار مزدوری بساط  اتنیمه اول قرن نوزدهم بر سکوی رشد شیوه تولید نوین و مناسب

کرد، پرولتاریا فقط بر بام جنبش وسیع می ودالیسم و نظام سرواژ پهنئپیکار علیه ف

را به صدا در  نظام بردگی مزدیتواند شیپور مرگ می شورائی ضد کار مزدی است که

بورژوازى در شرایط تاریخى یاد آورد و دروازه سوسیالیسم را بر روی بشریت باز کند. 

شد که بطور واقعى و د و بلوغ و بالندگى شیوه تولیدى نوینى تداعى مىشده، با رش

تداعى شود  ما باید با جنبشی عینى در جامعه پدید آمده بود. پرولتاریا نیز در روزگار 

 بدیل کنکرت کمونیستىبا دارى  که در درون همین نظام فرتوت و محتضر سرمایه

خود و با راهکارهای داری البات ضد سرمایهخود، با نوع سازمانیابی، رژیم ستیزی و مط

تفاوت ماهوى کار در این است که در . کندمی اعمال قدرت طبقاتی خود ابراز وجود

اى از سیر مادى تکامل تاریخ، در درون آن جا شیوه تولید کاپیتالیستى به مثابه مرحله

ورژوازى کرد و طبقه ب نظام سرواژ و اشکال تولیدى پیشین بطور عینى رشد مى

یند مادى و الزامات افر همانذهنیت، ایدئولوژى، مطالبات و انتظارات خود را از متن 

نمود. نتاج مىتاقتصادى، سیاسى، مدنى، فرهنگى و اجتماعى خودگسترى سرمایه اس

اما در این جا گرایش کمونیستى پیشرو طبقه کارگر سیماى اقتصادى، سیاسى، 

یک آلترناتیو زنده  صورترا از طریق طرح آن به اش سوسیالیستى آتیاجتماعى نظم 

و تبدیل این آلترناتیو به جریان مبارزه جاری و جنبش نیرومند شورائی سرمایه ستیز 

در آن جا شیوه  کند.می تبدیل عظیم طبقاتی به یک قدرت طبقه خویشهای توده

ل اقتصاد تولید و سامان اقتصادى جدید بطور عینى و به عنوان فاز معینى از تکام

، خواستار آنهاى تاریخى توسعه  کاالیى وجود داشت و بورژوازى بر سکوى ضرورت

حقوق اجتماعى و نوع جدید اداره امور جامعه و تسخیر نظم سیاسی و  مدنیت و 
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طبقه کارگر است که  شورائی سوسیالیستیشد. در این جا جنبش  قدرت سیاسى مى

پایان  برایقدرت گیرد و کفایت خود  دار گردد، ، آگاه و آگاه تر شود، افقببالدباید 

استقرار سازمان شورائی سوسیالیستی کار و تولید را به ظهور و داری دادن سرمایه

 رساند.

پیروزى واقعى انقالب سوسیالیستى کارگران موکول به گسست طبقه کارگر از 

رابطه با ژه در و به ویها همه زمینهایدئولوژى، افق و هر نوع راه حل بورژوایى در 

چگونگى تغییر نظم اجتماعى موجود است. جنبش شورایى و کمونیستى پرولتاریا 

اى  بستر تحقق این گسست طبقاتى و عرصه تدارک پرولتاریا براى ساختن جامعه

محو رابطه سرمایه است. تسخیر قدرت سیاسى امر این جنبش شورایى و  مبتنى بر

تواند به صورت جنبش است که پرولتاریا مى سوسیالیستى است و تنها در متن این

در لحظه کارگر های آحاد تودهیک طبقه قدرت سیاسى را به چنگ آورد. این که 

در برنامه ریزى اقتصادى و اداره  حضور مستقیم و نافذ براى تا چه حدپیروزى انقالب 

زان ، موضوعى است که بیش از هر چیز به میآماده باشندهمه سویه امور اجتماعى 

پیش های این طبقه در سال سوسیالیستىشورائی سازمان یافتگى و پیشرفت جنبش 

مقدماتی ترین جاى تردید ندارد، این است که حتى  چهانقالب بستگى دارد. آن از وقوع

تواند نهادى جدا از نیز نمى فاز استقرار سازمان شورائی برنامه ریزی کار و تولید

ى کارگر باشد. این حرف که گویا پرولتاریا وقتى هاسازمان گسترده شورایى توده

صرفاً صحه گذاری بر یک  یابدبیند، خود را در قدرت مىرهبرانش را در قدرت مى

وارونه پردازی گمراه کننده ضد کمونیستی و بورژوائی است. بحث بر سر مجرد پندار 

به جامعه و جهان و کارگر در پاره ای شرائط با سر بورژوازی های پرولتاریا نیست، توده

این وضعیت رقت اندازند. می تاریخ و هستی اجتماعی و مبارزه و همه چیز خود نظر

، گفتگو بر سر تغییر بنیادی آن است. ی است که نباید تقدیس و تکریم شودبار

پرولتاریا باید بساط هر نوع رهبری شدن و رهبر بودن و اجتهاد و تقلید و مرید و 
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بر پایه توهم  چه بسا هاى کارگر به نمایندگانشاعتماد توده دارد.مرادی را از جهان بر

این اعتماد نیست، توهم و تقلید و قیم بصیرت کمونیستى باشد. آگاهی و و کمبود 

با  ساالری است، نباید آن را فضیلت تلقى نمود، بالعکس باید آن را قاطعانه نقد کرد و

سازمان شورائی سوسیالیستی همجوشی و همپیوندی کمونیستی جایگزین ساخت. 

تواند یک نهاد باالی سر آنها و مبتنی بر قیمومت و نیابت نمی کار و تولید طبقه کارگر

 .قدرت آنان باشد

یک نظم پرولتاریا براى این که مناسبات کار مزدورى را از میان بردارد، ناگزیر است 

تاسیس نماید. سازمان اجتماعى کار اى از متضمن شکل خودویژه اجتماعى نوین

همه تبعات اقتصادى آن، محو  کار که مبتنى بر محو قانون ارزش،سازمانى از تولید و 

. این استکاال بودن نیروى کار و محصول کار، محو رابطه سرمایه، بازار و مبادله 

سیاسى است. در اى اقتصادى، اما درست به همان اندازه  سازمان اجتماعى کار مقوله

سیاست گذارى، برنامه ریزى تولید یا هر نوع فعالیت  ین، اموردرون این نظم نو

اجتماعى مورد نیاز جامعه به همان اندازه امر تک تک افراد جامعه است که خود تولید 

هاى خدماتى و رفاهى. در این جا مشارکت مستقیم و تعیین کننده آحاد یا فعالیت

عى بخش الینفکى از کار روزانه هاى اقتصادى و اجتماشهروندان در کلیه برنامه ریزى

این سازمان کار هیچ سخنى از دولت یا کال هیچ نهاد باالى سر  درون افراد است. در

 شهروندان در میان نیست. 

آشنایى عمیق با این سازمان کار یا در واقع شناخت روشن آلترنایتو سوسیالیستى در 

 امر جنبش شورائی  یگردمقابل عینیت کاپیتالیستى موجود یا هر بدیل بورژوایى 

به مثابه راه حل عاجل و . طرح این الگو استداری کارگران در درون جامعه سرمایه

مبارزات جاری کارگران با  همگنی میانکمک به دارى، ى برون رفت از سرمایهعمل

ترین مبرم ترین و فورى سوسیالیسمتوانائی استقرار کسب پروسه آمادگی و آگاهی و 

موضوع بحث در هر جامعه و هر نقطه ای از جهان است.  لغو کار مزدیرویکرد ظیفه و
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کتاب حاضر طبیعتا طرح راه حل زنده و حى و حاضر سوسیالیستى طبقه کارگر در 

دارى نیست، بلکه کوششى در تبیین و این یا آن جامعه یا در سراسر دنیاى سرمایه

ى و تالشى براى جلب توجه تصویر نگاه مادى و مارکسى به طرح آلترناتیو سوسیالیست

این مهم است. این کتاب بطور  انجامفعالین کمونیست جنبش کارگرى به ضرورت 

ها کاستىانبوه قطع حاوى کسر و کمبودهاى مهمى خواهد بود. من با یقین به وجود 

ضرورت طرح تأکید بر در  کاریآن را تهیه  ،کتاب هاى نادرست در مباحثبرداشتو 

پیش از پایان مقدمه یک نکته . بینممی جنبش کارگری برای مدورنمای سوسیالیس

تقریباً همه احزاب لنینی و طیف بسیار گسترده ای از دیگر را باید یادآوری نمود. 

جامعه  هر نوع گفتگو در باره بدیل کنکرت سوسیالیستینیروهای موسوم به چپ 

ه اینکه چرا آنان چنین می در بار. خوانندمی و ساختارگرائیموجود را خیالبافی، اتوپی 

دهم اما پیش از آن باید بنمایه حرفشان را بررسی نمود. می پندارند پائین تر توضیح

آنان به طور معمول این است که الگوی سوسیالیسم صرفاً زمانی واقعی است  استدالل 

 که پرولتاریا بر مسند قدرت نشسته باشد و برنامه ریزی اقتصاد و ساختار نوین جامعه

های موضوع حی و حاضر پیش پای او باشد. در غیر این صورت حالت مشتی کلیشه

کارگر ترویج نوعی جزم اندیشی های ها در میان تودهکند که طرح آنمی اتوپیک را پیدا

کنند که این کار در عین حال نسخه پیچی می اضافهها آنو ایدآل پردازی است. 

برنامه ریزی و تحول سوسیالیستی اقتصاد طبقه کارگر است و اساس  برایآکادمیک 

 برد!! می وسط این طبقه را زیر سؤالت

نسخه تعطیل جنبش ها بر خالف پوشش ظاهری فرمولبندی گویندمی این طیفآنچه 

سوسیالیستی طبقه کارگر، نقض آشکار درک مارکسی و مادی تاریخ و صدور جواز 

قبل  کمونیسم بورژوائی است. یرفرمیستانحالل جنبش کارگری در راهبردهای  برای

مریخی های به جای شعارپراکنی کارگرهای از هر چیز هیچ معلوم نیست چرا اگر توده

را سالح دست داری یسم، بدیل زنده سوسیالیستی عینیت سرمایهسوسیالیسم، سوسیال
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مسأله عمیقًا  !یا جزم اندیشی است؟، این اتوپی پردازی کنندو افق پیش روی خود 

و  است. آنچه از دیرباز تا امروز به صورت سنت در میان چپ پروروس برعکس

ج است جایگزینی سوسیالیسم پراتیک رایج بوده است و کماکان رایپروچینی و خلقی 

رولتاریا با مشتی رؤیا و اتوپیهای رفرمیستی است. سوسیالیسم پیش از آنکه یک نظم پ

ی طبقه کارگر علیه استثمار اقتصادی و اجتماعی باشد یک جنبش است. جنبش جار

است. سؤال مهم داری و علیه اساس موجودیت سرمایهداری سرمایهها و سیه روزی

توانند جنبشی به طور می کارگر چگونههای این است که توده باال پیش روی جماعت

واقعی سوسیالیستی داشته باشند بدون اینکه یک الترناتیو کنکرت سوسیالیستی در 

شدن  پراتیک برایبر حقانیت آن بکوبند،  طرح کنند،داری روز سرمایه ینیتمقابل ع

باالتر تأکید شد که این پراتیک را تدارک ببیند.  برای آن پیکار کنند و آمادگی خود

جنگ همیشه جاری دو طبقه اساسی جامعه بر سر بود و نبود شیوه مبارزه طبقاتی 

هر  برایبند بند هستی و  برای تولید و کل نظام اجتماعی مسلط است. بورژوازی

و  مدنی ،سیاسی ی،اقتصادمشخص  دنیاها برنامه ریزیبقای این مناسبات  لحظه

های مختلف این طبقه در رقابت با همدیگر و و بخشمهندسی افکار دارد، حتی احزاب 

 برایخاص خود های کارگر زمین و زمان را از برنامه ریزیهای تودهفریب  با هدف

که  ، طبقه ایسازند، چرا طبقه کارگرمی پرسرمایه اجتماعی  سیاسی و نظم تولیدی،

 دطرح خوموجود است نباید  نظامجامعه ای از بیخ و بن متضاد با  برپائی پرچمدار

موضوع مبارزه، اندیشه  و مطرح سازدملموس  را به صورتآتی ساختمان جامعه  برای

کنکرت سوسیالیستی عمالً بر بدیل  مبرمیتبا نفی « چپ» کند.و آموزش روز خود 

از دستور کشد و چنین جنبشی را می خط واقعی جنبشروی کمونیسم به عنوان یک 

جنبش ضد کار مزدی  ،کمونیسم ،. در این روایتنمایدمی کار طبقه کارگر خارج

  ناکجاآبادی در تاریخ است. برای کارگر نیست، بلکه یک اتوپیهای توده
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شود، معنایش این است که پرولتاریا به می صحبت یستیبدیل عینی سوسیال وقتی از

دارد که آماده می این طبقه بسیار جدی و صریح اعالمهای طبقه سرمایه دار و دولت

و الغاء کار مزدی داری برنامه ریزی کار و تولید و نظم اجتماعی بر محور محو سرمایه

 حاضر با این بدیل پیشپیکار روزش را حول جایگزینی وضع کند که می اعالم .است

به سازمانیابی خود  کند ومی راجبرد، مطالبات جاری خود را از متن این بدیل استخمی

 مبتنی بر این بدیل نظر مطالباتتحقق  برایآگاه و به عنوان ظرف اعمال قدرت متحد 

یستی، جنبش کارگری بدون آلترناتیو بالفعل، عینی و کنکرت سوسیال اندازد.می

نظام بردگی مزدی است که تنها منحل در داربست  د افق، رفرمیستی،جنبشی فاق

این نظام های و سیه روزیها تعدیل استثمار و بی حقوقی برایتالش  مشغله اش

. طبقه کارگر بدون اگاهی و شناخت و آموزش و خودیگانگی با این آلترناتیو خواهد بود

جنجال کمونیسم و سر ئی است. طبقه ای اسیر افکار و توهمات اصالح طلبانه بورژوا

دادن این شعار که انقالب سوسیالیستی دنیا را زیر و رو خواهد کرد، بدون طرح 

مشخص معماری ضد کار مزدی مصالح موجود کار و تولید اجتماعی، کارگران را با 

هیچ  کارگراندورنمای واقعی پیکار روز خود آشنا نخواهد ساخت و جنبش جاری 

و سوسیالیستی جلو نخواهد راند. آگاه افق دار شورائی  یجنبش زفا جامعه ای را به

ادعیه  بندی برنامه نویسی نیروهای چپ بیشتر به تعویذ نویسی و سرهم معمولرسم 

و اوراد رماالن دینی شباهت دارد. کمونیسم در روایت برنامه نگاری آنان مشتی الفاظ 

 ایمان آورندگان گردد.  اتوپیک است که قرار است ایمان به آن صراط رستگاری

چرا نیروهای تشکیل دهنده طیف وسیع چپ تاریخاً از طرح سوسیالیسم به عنوان 

یک آلترناتیو کنکرت، یا یک راه حل شفاف برنامه ریزی کار و تولید اجتماعی سر باز 

کنند؟ پرسش مهم دیگری است که باید می د یا انکارکرده ان زده و مبرمیت آن را انکار

 یا بودنمیلیتانت به رغم  قرن بیستمیساده است. چپ  اما پاسخش رداختبه آن پ

جایگزینی سوای  در پراتیک سیاسی خود، به کمونیسم، مارکس و پرولتاریا آویختن
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و به طور مثال این یا آن نوع  شکلی از سازمان کار و نظم سرمایه با شکلی دیگر

کارنامه عظیم فداکاریها،  ندارد.یز ننداشته و تا امروز دولتی افق دیگری داری سرمایه

پرارج و به طور قطع در جای خود ها و آرمانخواهیها حماسه آفرینیجانباری ها، 

مبارزه طبقاتی داستان دیگری است و دیالکتیک مادی غیرقابل تقلیل است اما 

صدر و ذیل هستی آویزد. نمی کند و به آننمی محاسبات خود را با این کارنامه یکی

آن بوده و همچنان آنست که حزبی بر پای دارد، مرامنامه ای  تا حال بیستمقرن  چپ

و آرمان پرولتاریا معرفی نماید. تسخیر قدرت  به کمونیسمتنظیم کند، خود را وفادار 

فرا حصول این هدف توده کارگر را به حمایت از خود  برایسیاسی را هدف قرار دهد، 

دنیای بهتر به این جانبداری ترغیب نماید، در  خواند، کارگران را با وعده ساختن

را داری صورت حصول موفقیت ماشین دولتی جدیدی مستقر سازد، نظام سرمایه

هر موافق الگوی خاص خویش برنامه ریزی کند. نام این الگو را سوسیالیسم بگذارد و 

ه و مبارز هستی،افق حرکت مخالف آن توسط هر کارگر را جنگ با کمونیسم بخواند. 

 این ازرگه هائی  نیست. بیشتر از این نبوده و اکنون همقرن بیستم انتظارات چپ 

 تاتالش داشته اند و از همان روزهای وقوع انقالب اکتبر به بعد  باال سدهچپ در طول 

نقد کنند، اما این نقدها  را این نوع نگاه به مسائل جنبش کارگری و مبارزه طبقاتی

در مزدی بوده است. و ضد کار  د درونمایه شفاف مارکسیعموماً دموکراتیک و فاق

ایرانی، به طور مثال  چنین نقدی ادعاهای گروههای چپ داعیه دار انجاممیان محافل 

م ، راست و کمونیسبی مایه به اندازه سایرین« کمونیسم کارگری»طیف موسوم به 

سکت سازی این جریانات همگی به متحجرترین شکلی در حزب بازی و است.  گریز

باالی سر جنبش کارگری غرق هستند، قیمومت پرولتاریا توسط حزب را که بنمایه 

سیاست و پراتیک خویش در  عمیقاً بورژوائی و ارتجاعی دارد شالوده نگاه، رویکرد،

دروغین باور به نقش های دانند. به رغم جار و جنجالمی این جنبش رابطه با

کارگر را به طور های تودهداری شورائی ضد سرمایهسازمانیابی  شوراهای کارگری، اصل
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 کنند و در عمل دوقلوی حزب و اتحادیه را آلترناتیو این سازمانیابیمی کامل نفی

سرمایه ساالر و های و افق پردازیها . حتی اگر از وجوه دیگر تحلیلسازندمی

گری، ساز و از جنبش کار خاص آنانصرفنظر کنیم و به همین تلقی  آنهاغیرمارکسی 

کارگری های کارهای مبارزه طبقاتی و روایت آمادگی و ساخت و ساز پراکسیس توده

شویم که سوسیالیسم این می متوجه، خوب انقالب سوسیالیستی چشم دوزیم برای

در همین راستا و با توجه به  دیگر نیست.دولتی هیچ چیز داری جریانات سوای سرمایه

در  بدیل کنکرت صورت یککه طرح سوسیالیسم به همین پاشنه آشیل اساسی است 

گردد و آن را ساختارگرائی می آنان بی معنا براینیز داری عینیت حاضر سرمایه مقابل

خوانند. از منظر اینان کار پرولتاریا این نیست که آلترناتیو عینی و می و اتوپی پردازی

سازمان دهد،  آگاه و سراسری کارمزدی در دست، خود را شورائی، مشخض ضد

بر بورژوازی ها تحمیل آن برایمطالبات روز خود را با رجوع به این بدیل تعیین کند و 

خود را متحدتر، متشکل تر و آگاه تر داری پیکار نماید، قدرت شورائی ضد سرمایه

سازد و سرانجام دولت سرمایه را ساقط و سازمان کار سوسیالیستی لغو کار مزدی را 

طبقه کارگر قائل  برایچنین نقشی ها در خارج از مدار لفظ بازیها نآمستقر گرداند. 

حزب باالی سر کارگران است که باید جنبش کارگری را مرکب  شاننیستند. در نگاه

راهوار تسخیر قدرت سیاسی خود کند و اگر این هدف محقق گردد همه چیز بر وفق 

نیست که چپ منحل در  کارگر پیش خواهد رفت!! نیاز به توضیحهای مراد توده

کالبدشکافی زنده شالوده اقتصادی جامعه حاضر، ارائه چنین پندارهائی نیازی به 

آلترناتیو بالفعل ضد کار مزدی وضعیت موجود و پیش کشیدن آن به عنوان بستر آگاه 

پیکار و انقالب کارگران نبیند. دلیل واقعی فرار چپ از طرح الگوی زنده سوسیالیستی 

را باید در اینجا جستجو داری ظم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی سرمایهدر مقابل ن

عده ای خواهند پرسید که اگر  در این گذر باقی است.هم نمود. یک پرسش دیگر 

الزم جنبش ضد کامالً و زنده سوسیالیسم یک ساز و کار  طرح الگوی کنکرت



 37  / سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست

به ترناسیونال اول همراهانش در انطبقه کارگر است پس چرا مارکس و داری سرمایه

دو نکته را باید در نظر گرفت.  و در این رابطه این کار اهتمام نکردند؟ پاسخ ساده است

و نقد اقتصاد داری عظیم ترین بخش کارهای مارکس دقیقاً آناتومی سرمایه اول اینکه

. نقدی که آگاهی طبقاتی پرولتاریا و استخوانبندی تئوریک استسیاسی بورژوازی 

 م به مثابه آلترناتیو بالفعل این طبقه در مقابل نظام بردگی مزدی است.سوسیالیس

ن نوزدهم متنی مانند ریمه دوم قآخر نیمه اول و شروع نهای نکته دوم آنکه در سال

را داری سرمایه سوسیالیستی نظامنقش بدیل  تا حدود زیادی« مانیفست کمونیسم»

سم بورژوائی در هیچ کجای دنیا موقعیت . در دوره مورد بحث هنوز کمونیکردمی ایفاء

یکی بعد از  کشورها. انقالبات کارگران بودیک نظام اجتماعی مسلط را احراز نکرده 

. مفهوم ندکارگرستیز اردوگاهی و چینی نزائیده بود بورژوائیدیگری کمونیسم 

در پرتو نقد مارکسی اقتصاد سیاسی سرمایه داری، روایت  طبقه کارگر کمونیسم

مرزبندی با  برایو کل پراتیک روز رویکرد کمونیستی  یالیستی و مارکسی تاریخماتر

بالنکیستی، آنچه بورژوازی در شکلهای مختلف پرودونیستی، آنارشیستی، اوئنی، 

 کرد، کافی به نظرمی به نام سوسیالیسم طرحها این و مشابه آرمانشهرهای تخیلی

ارتجاعی چپ نمایانه های حزب بازی باکارگر های تودهجنبش کمونیستی رسید. می

با جهنم گند و  پرولتاریاگردید و کمونیسم نمی گروههای خلقی و بورژوائی تداعی

شد. نمی خون و دهشت اردوگاه شوروی و چین و ویتنام و الگوهای مشابه یکی گرفته

بخش قابل توجهی از طبقه کارگر بین المللی،  برایدر شرائط آن روز، حداقل 

 تداعیفارغ از کار مزدی و استثمار و طبقات و دولت را م یک جامعه آزاد کمونیس

و به طور مثال در برپائی انترناسیونال اول  مبارزه طبقاتیو کارگران در پراتیک  کردمی

شات رفرمیستی به هر حال رایوسیع گداری و کمون پاریس به رغم حضور و میدان

سوی دیگر ماجرا نیز مهم است، نظر داشتند.  دراستقرار جامعه ای با مشخصات باال را 

ذاتی سرمایه بر افق فکر، های وارونه پردازیو استیالی اینکه قدرت مهندسی افکار 
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نرسیده ز کارگر به صالبت و قوام امروهای زندگی، انتظار، فرهنگ و همه چیز توده

اضر را از مهم و تعیین کننده ای هستند که عصر حهای مؤلفهها نبود. تمامی این

زنند که طرح می بانگ با هم و همه اینها کنندمی میانی سده نوزدهم متمایزهای سال

کارگر یک ساز و کار الزم و های الگوی زنده و عینی سوسیالیسم در پیش پای توده

شرائط این دو دوره متفاوت تاریخی یک نکته  رابطه با. در استی غیرقابل چشم پوش

 ،باشند و همراهانش کاری را انجام نداده. اینکه مارکس یاد برد را نباید ازمهم دیگر 

ارتقاء کاستی  برایمجوزی  هیچ، یا اصالً به فکرشان نیامده باشد فرصت آن را نیافته

اساسی و حیاتی جنبش کامالً و فرار از پاسخ به مسائل «  وحی منزل »به ها کار آن

 گردد. نمی کارگری

 نظم اجتماعیوسیالیسم، سازمان کار و س

سیم کار اجتماعى، شیوه تولید مادى است. تق توسعه فرایندطح کنکرتى از س جامعه

دوره هر و قراردادهای  ، سنن، اخالق، افکار، قوانیندولت شکل مالکیت، طبقات،

 تاریخی صورت بندیهاییا بقایای  مسلطفراساختارهای شیوه تولید تبعات و تاریخی، 

 قبل ادوارانقالبات هستند. مشخصه عام  غالب تولیدهای تهاما شناور در فرارس پیشین

اى  فرم تازهى دیگر جایگزین کرده است. ا شکلى از استثمار را باین بوده است که شکل

از مالکیت را بر جاى فرم قبلـى مستقر ساخته است. طبقات اجتماعى معینى را بر 

اعى الزم را براى استقرار هاى سیاسى و اجتمجاى طبقات قبلـى نشانده است. زمینه

نوعى دولت طبقاتى بجاى نوعى دیگر فراهم کرده است و باالخره جامعه طبقاتى 

لیسم نوعى جامعه یا جدیدى را بر جاى جامعه طبقاتى کهن پدید آورده است. سوسیا

نابرابرى،  انسان از هر نوع استثمار، ستم،بر پایه گسست کامل  یشکلى از زندگ

ن نیروى کار و محصول کار، بازار، مبادله و جدایى لت، کاال بودمالکیت خصوصى، دو

ی خود از یوغ استثمار و رهائ برایبقه کارگر ط است. از محصول کار خویشها انسان

این  مجبور است به هر نوع استثمار و هر شکل بی حقوقی پایان بخشد.ها بی حقوقی
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در  هگلیل از ایدآلیسم پس از گسست رادیکاهای نکته را مارکس در اولین گام

از امپریسم فویرباخی را به فرجام نرسانده بود و در شرائطی که هنوز پروسه انفصال 

 ،پرولتاریا تاریخیموقعیت و نقش سیاسی و طبقاتی با  سلوک پراکسیسنخستین 

طبقه ای با قید و بندهای » گوید: می و در این رابطهبسیار خوب تشریح کرده است. ا

طبقه ای در جامعه مدنی که از جامعه مدنی همه طبقات است.  انحاللکه  بنیادین

همگانی برخوردار است، که طالب از خصلت  عرصه ای که به علت رنج همگانینیست. 

شود، نه یک ناحقی ویژه بلکه ناحقی می حق ویژه ای نیست زیرا ناحقی که بر او روا

اریخی باشد مگر آنکه این تواند خواهان عنوانی تنمی عمومی است. عرصه ای که

به  ، کهعنوان، عنوانی انسانی باشد. نه به طور یکجانبه در مقابل عواقب نظام سیاسی

تواند خود نمی طور همه جانبه در مقابل مبانی نظام قرار دارد. و باالخره  عرصه ای که

ر یک جامعه را رها سازد. دهای در نتیجه سایر عرصهرا رها کند مگر اینکه خود را و 

تواند با احیاء می کالم عرصه ای که ضایع شدن کامل انسانیت است و در نتیجه تنها

کامل انسانیت خود را احیاء کند. این انحالل جامعه به مثابه یک طبقه ویژه 

    پرولتاریاست. ) مقدمه نقد فلسفه و حقوق هگل(

این طبقه را فقط از  ، موقعیتبردمی نامپرولتاریا  برایمشخصاتی که مارکس در اینجا 

 توصیف دامنگیرش لحاظ تحمل استثمار و کل اشکال بی حقوقی سیاسی و اجتماعی

های اساسی مطمح نظر وی ظرفیت تاریخی معینی است که پرولتاریا و کند. ویژگینمی

هر نوع استثمار  تواند بهمی نه هیچ طبقه دیگر از آن برخوردار است. این ظرفیت که

را ها و خودبیگانگیها ها، نابرابری واقعی همه بی حقوقیشالوده  و دهد شدنی پایان

هیچ واقعی نوعی زندگی و نظام اجتماعی که در آن  یمعمار ظرفیتویران سازد. 

جامعه طبقاتی وجود نداشته های استثمار، طبقات، دولت و سیه روزی برایزمینه ای 

عنوانی انسانی به جای تاریخی،  تأکید مارکس بر مؤلفه هائی مانند الزام خواست باشد.

تصادم رادیکال با مبانی وجود نظام حاکم، درهمرفتگی ذاتی رهائی پرولتاریا با رهائی 
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تی یا این ظرفیت خاص وجه هساین  بشریت یا احیاء انسانیت دقیقاً برجسته نمودن

که نمایندگان طبقات فرودست یا  روشن است .است کارگر تاریخی طبقه

پیش از ظهور پرولتاریا نیز همواره آرمان برپائی جامعه ای متشکل از استثمارشونده 

 برایرا طرح و ها آزاد، برابر و فارغ از وجود استثمار یا مظالم و محرومیتهای انسان

موانع آهنین مادی و تاریخی سر راه ها معضل اساسی آنکرده اند. می تحقق آن مبارزه

یسم دهقانی، بورژوائی یا آرمانشهرهای سوسیالبوده است. ها تحقق این آرمان

عقب ماندگی ها، فقر، گرسنگیها و نازل  دنیای در آگاهان طبقات قبلیکمونیستی 

چیزی که سوای اتوپیا بودنش،  دمانمی حیات اجتماعی بشر به اتوپیائیترین سطح 

ن ارمغا ،نظام بردگی مزدی عه وقت یعنیشیوه تولید در حال توس فراتر از دستاوردهای

از قعر نظام سرواژ و مناسبات فئودالی یا اقتصاد کاالئی  .نمودها نمیزندگی انسان

 استقرار سوسیالیسم پدید مورد نیاز مادیهای نه پیش شرطداری ماقبل سرمایه

گردید. در عمق آن می آمد و نه هیچ طبقه عهده دار رسالت رهائی بشر متولدمی

یک شکل نوین استثمار و یک تنها  ،تاریخ اشکال تولیدی و آن دوره تکامل مادی

 یناترین ویژگی پرولتاریا مهم کرد. می طبقه استثمارگر جدید فرصت بالندگی پیدا

در گرو ظهور ها و بی حقوقیها رنجها، ستمکشی استثمار، خالصی او ازاواًل است که 

و ثانیًا از  جامعه ای فارغ از هر گونه استثمار، حکومت شوندگی، ستم و نابرابری است

الگوی سوسیالیسم ساختن چنین جامعه ای برخوردار است.  برایهمه شرائط الزم 

. سازمان کار شودداوری ها پرولتاریا و جنبش سوسیالیستی او باید با همین مالک

نوعی برنامه ریزی کار و تولید و شرائط زیست ى سوسیالیستى طبقه کارگر تجل

، وحدت میان انسان و کار و محصول خودهستی  همه وجوهدر  است که بشراجتماعی 

هر نوع قید یا هر گونه نهاد و از  اوآزادى زند. می بانگ را کار و سرنوشت زندگی او

نظم اجتماعى و  و تولید کند. این سازمان اشتراکى کار را تضمین مى وی اراده ماوراء

 دارد.  مشخصه هاى اساسى زیر را به همراه خطوط هستی خود در عام ترین
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 زوال دولت

دولت یا هر نهاد ادارى، حقوقى، سیاسى و انتظامى باالى سر شهروندان با وجود 

یا  ظهورزمینه سوسیالیسم یا سازمان کار سوسیالیستى در تضادى بنیادى است. 

یک قشر یا یک مشترک افراد را باید درضرورت القاء و اعالم منافع دولت بنمایه وجود 

کنکاش کرد. شالوده کار دولت وارونه « منافع عمومی» وان طبقه اجتماعی به عن

و کشیدن پرده بر تضاد ریشه ای میان منافع طبقات اساساً متخاصم ها واقعیت کردن

انتظارات ها، اهداف، خواست  تا مصر استطبقه مسلط هر عصر و هر جامعه قرار دارد. 

ساکنان جامعه  همهفع ی و مناو کل منافع اجتماعی خود را به عنوان مصالح زندگ

در اذهان  را تحریف یامعرفی کند و دولت نهادی است که وظیفه القاء این دروغ 

 به این شکل که خود را باالی سر جامعه قرارگیرد. می ها به عهدهعمومی انسان

خواند، می کند، نماینده و حافظ منافع همگانمی وجود طبقات اعالم رایدهد، ماومی

مصوبات و قراردادهایش را تضمین کننده رفاه و امنیت و آسایش عامه  قوانین، فرامین،

و احتیاجات توده ها نهادهایش را پاسخی به خواستاز کدام هر  زند.می مردم جار

دولت بر وجود طبقات، تضاد آشتی ناپذیر میان طبقات، استثمار کند. می اهالی تصویر

تار و پود واقعی جامعه را آنچه که  یک طبقه توسط طبقه دیگر، مبارزه طبقاتی و هر

گذارد که منافع می مارکس بر این حقیقت انگشتکشد. می دهد خط انکارمی تشکیل

بی پایه و  سخنی« منافع عمومی»یک پدیده واقعی است، در حالی که  ،مشترک

که به این اعتبار  و نهاد پاسخگوی منافع مشترک است،موهوم است. دولت نماینده 

اساساً  موضوعیاما خود را به کند، می ن افراد یک طبقه را نمایندگیمنافع همگ

 «منافع عام همه جامعه» آویزد، به این معنی که عنوان دروغین می موهوم و بی پایه

جامعه را دستخوش مفهوم واقعی نماید و در این راستا می را داربست هویت خود

 سازد. می تحریف



 سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست  /  42

 

آنها با منفعت مشترکشان  برایجویند که می ص خود راخاطر اینکه افراد نفع خابه » 

ها از آن «مستقل»، «بیگانه»یک منفعت  مانندشان برایمنطبق نیست، این نفع مشترک 

 کند. یامی خاص و متمایز ابراز وجود« عمومی» و به نوبه خود به صورت یک نفع 

عدم توافق باقی خودشان باید مانند آنچه در دموکراسی هست، در این ها اینکه آن

که در واقع مداومًا در تقابل با با هم مانند. از طرف دیگر مبارزه عملی این منافع خاص 

عملی از دخالت و جلوگیری نماید می منافع مشترک و منافع مشترک موهوم سیر

)ایدئولوژی «  نمایدمی موهوم در شکل دولت را ایجاب« عمومی» جانب منفعت 

  آلمانی(

مشخصى از تکامل تاریخ بر پایه تضاد غیر قابل حل میان طبقات و به  در دورهدولت 

سیاسى  نهادوجود آمده است. ه مثابه ابزار سیادت سیاسى طبقه مسلط اقتصادى ب

مقتضیات خودگسترى یا بقاى شیوه تولید حاکم و دفاع از  گویپاسخنیرومندی که 

گسترش  متناسب باولت دپدیده متناظر با این خودگسترى و بقاست.  اجتماعینظم 

تواند اساسى و چگونگى توازن قواى نیروهاى اجتماعى مختلف مى طبقاتپیکار میان 

 فرم، ساختار و ترکیب سیاسى معینى اتخاذ کند. 

اى از تکامل است. دولت پذیرش این امر است که دولت محصول جامعه در مرحله "

هاى آشتى است و به تناقضاین جامعه در یک تضاد حل نشدنى با خود درگیر شده 

ها نیست تقسیم گشته است. ولـى براى این که این ناپذیرى که خود قادر به رفع آن

تضاد میان طبقات با منافع اقتصادى متناقض، خود و جامعه را در یک مبارزه بى ثمر 

به تحلیل نبرد، الزم شد که قدرتى به وجود آید که در ظاهر بر سر جامعه بایستد تا 

ردها را تخفیف دهد و آن را در محدوده نظم نگاه دارد و این قدرت که از جامعه برخو

دهد و خود را بیش از پیش با آن بیگانه خیزد، ولـى خود را بر سر آن قرار مىبر مى

 ( انگلس، منشأ خانواده و دولت) "کند، دولت نام دارد.مى
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بورژوازی از همان  آورد.تکمیل همه جانبه دولت را به دنبال داری توسعه سرمایه

، ساختار حاکمیت خود را متناسب با ملزومات عروج به اریکه قدرت سیاسیدقایق اول 

رابطه ارگانیک و  انکشاف داد و کامل ساخت. بازتولید سرمایه اجتماعیسودآوری و 

دولت وجود  بسط قدرت فرایندو  مالکیت خصوصیتحول تنگاتنگی میان پروسه 

قبیله ای به لبته ظاهری باژگونه دارد. پویه تحول مالکیت از شکل داشته است. ماجرا ا

مدرن و بورژوائی علی الظاهر با پسرفت و ، مانوفاکتوری تا ارضی، فئودالی، صنفی

کاهش خصلت اشتراک منافع افراد همراه است. در همین راستا برحسب ظاهر باید 

سیر  ا یک بخش جامعهطبقه ینقش دولت به عنوان نهاد پاسدار منافع مشترک یک 

با اینکه داری در نظام سرمایهرو به افت طی کند، اما واقعیت دقیقاً خالف این است. 

هستیم و با اینکه مالکیت خصوصی  شکلیافته ترین تکامل سره ترین و ظهور  شاهد

هر میزان مداخله دولت در حوزه مالکیت خویش  جدی هر صاحب سرمایه مخالف

ئی به لحاظ نمایندگی تام و تمام منافع مشترک طبقه سرمایه بورژوا اما دولت ،است

 ،دار در یک سوی و از نظر درجه انکشاف و میزان نفوذ و دامنه تسلط اختاپوسی خود

پیشین دولت کامل تر و سازمان یافته تر های از شکلحیرت بار  ربسیادر ابعادی 

. دولت معاصر به صورت ماجرا را باید در نقش سرمایه جستجو نموددلیل اصلی است. 

سرمایه تشخص یافته در هیأت دولت و ساختار سیاسی و مدنی و حقوقی و  ،واقعی

سرمایه یک رابطه اجتماعی و نقطه شروع و رجوع همه فعل و نظم اجتماعی است. 

بازتولید و بقای سیادت خود  فرایندسرمایه در انفعاالت درون جامعه موجود است. 

جامعه  سازد،می خود منحل در ها رای زندگی انسانچیز و همه قلمروها همه

و هر چرخد می بر محور رابطه تولید اضافه ارزش در همه تار و پودشداری سرمایه

 بورژوائی. دولت سازدمی سرمایهمقتضیات سودآوری  تابعی ازرا ها نفس کشیدن آدم

و همه  پوسیاختافلسفه وجود  نهاد اعمال موجودیت، قدرت و حاکمیت سرمایه است.

مارکس در تشریح رابطه میان دولت گیرد. می جا نشأتاز ایندولت این جا حاضر 
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این مالکیت خصوصی نوین با » گوید: داری میبورژوائی و مالکیت خصوصی سرمایه

خریداری شده، از ها از راه مالیاتراه است که توسط مالکان سرمایه دولت نوینی هم

که  ت این خریداران افتاده و موجودیت آن همان گونهطریق قروض ملی تماماً به دس

یابد، کامالً به می در باال و پائین رفتن اوراق قرضه دولتی در بازار بورس بازتاب

گذارند. بورژوازی به این دلیل می اعتباراتی وابسته شده است که بورژواها در اختیارش

بلکه در مقیاس ملی  که نه یک رسته بلکه یک طبقه است باید خود را نه محلی

سازمان دهد و به منافع میانگین خود یک شکل عمومی بخشد. با رها شدن مالکیت 

خصوصی از اجتماع، دولت به یک هویت متمایز در کنار جامعه مدنی تبدیل شده 

است. با این همه، دولت چیزی نیست به جز آن شکل سازمانی که بورژواها بنا به 

 اتخاذمالکیت و منافعشان ناگزیر از تضمین متقابل  برایخود مقاصد درونی و بیرونی 

  ایدئولوژی آلمانی ( « ) آن شده اند

دولت روز بورژوازی در تعمیق همگن سازی، پائین تر توضیح داده خواهد شد که 

ادغام ارگانیک و انطباق درونی خود با چرخه بازتولید سرمایه از دولت زمان مارکس 

. با وجود این آنچه در عبارات باال حائز و کامل تر شده است دنیاها فاصله گرفته است

اهمیت است تأکید بر همپیوندی پروسه تکوین و تکامل دولت بورژوائی با بنمایه شیوه 

هر گونه توصیفی از مکان، یا رابطه تولید اضافه ارزش است. داری تولید سرمایه

یه قطعاً عوامفریبانه و به هستی سرما دقیقو نقش این دولت بدون رجوع  موضوعیت

 نمایندگان فکری توضیح داد.نکته ای را باید  جادر همین گمراه کننده خواهد بود. 

و در  پر ساخته اند« جامعه مدنی»  گفتگو حول پدیده اززمین و زمان را داری سرمایه

عام دهند! آنها دومی را نماینده منافع می بسیاری موارد آن را در مقابل نهاد دولت قرار

و پیداست که  کنندمی معرفی« شهروندان» و اولی را حوزه حقوق خاص یا 

مستقل از مرزهای و  قاطبه اهالی چیزی مثل، جمعیت کشور،  را هم «شهروندان»

. این روایت از بیخ و بن متضاد با نمایندمی القاء یا وجود طبقات افراشته طبقاتی
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است. جامعه داری رمایه و نظام سرمایهذاتی سهای واقعیت و حاوی کل باژگونه سازی

 برای رژوازی پدید آمده است و کاربرد آنخود با بومدنی در مفهوم دقیق 

حتی با عام گوئی غیرعلمی است. یک داری فراساختارهای اقتصادی ماقبل سرمایه

اصطالح داری قبول این فرض که بتوان بر سازمان اجتماعی مسلط جوامع پیشاسرمایه

 ی را اطالق کرد، باز هم حقیقت این است که آنچه امروز زیر نام بر زبانجامعه مدن

خالصی مالکیت از قیود اجتماعات باستانی و  فرایندآید در قرن هجدهم و بر متن می

سره شدن هر چه بیشتر بنمایه خصوصی آن پدیدار شده است. جامعه مدنی بر همین 

کاپیتالیستی و به بیان دقیق تر و اساس سازمان اجتماعی مبتنی بر مالکیت خصوصی 

نقشی گویاتر مبتنی بر رابطه کار مزدی یا سرمایه به مثابه یک رابطه اجتماعی است. 

کند، نه در تقابل با نقش دولت که بالعکس در امتداد آن و می که جامعه مدنی ایفاء

گی کند، بردمی میل و تنفیذ آن است. سرمایه را لباس انسانی تنتک در جهت بسط،

 مزدی را مهد امن حقوق، آزادی، برابری، رفاه، بالندگی، بلوغ و کرامت انسانی

که شکل تسری یافته قانون ارزش، کاال بودن نیروی کار و خواند. قانون سرمایه را می

میثاق واقعی زیست آزاد، سرچشمه همه بربریت و توحش عصر حاضر است به عنوان 

دهد. بر وجود طبقات و استثمار می دیس قرارعادالنه بشر مورد تقشرافتمندانه و 

 اندازد.می طبقاتی و جنایات ددمنشانه طبقه استثمارگر علیه طبقه استثمارشونده پرده

اساس جدائی انسان از کار و محصول کار و حق تعیین سرنوشت زندگی خود را عمیقاً 

ارونه سازی جعل و وکند. خودبیگانگی بشر عصر را در دنیای گرد و خاک می انکار

و ریشه واقعی این فاجعه را از دسترش شناخت آدمها  داردمی سرمایه از انظار مخفی

مخلوق وجود سرمایه های روزی ستم و سیه یک کالم کل استثمار،در  گرداند.می دور

کند و همه را یکجا به عنوان مصالح عام اجتماعی توده می ش انسانیرایش و پیرایرا آ

   نماید!! می القاء اذهاندر « مردم»وافق آزاد و آراء آگاهانه کل ت شهروند یا حاصل
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اجتماعی پیشین به طور عمده های پدیده دولت اگر در نظامبه بحث دولت باز گردیم. 

داری شد، در جامعه سرمایهمی سرکوب خالصهکشتار و در وجود یک ماشین قهر و 

و دستگاه  تقسیم کار ی سازمان کار،یتجزاجزء العالوه بر ایفای تام و تمام این نقش 

نظم اقتصادی، سیاسی، مدنی، فرهنگی، هنری و  رایعریض و طویل برنامه ریزی و اج

ارزش افزائی و به همان گونه که شرایط  سرمایهاست. داری همه چیز سرمایه

کند، دولت را نیز به صورت حلقه بازتولید مى به طور مستمر را خودسودآوری 

 نماید و تکاملمی خود بازآفرینیکل مقتضیات بقا و خودگسترى  اى ازپیوسته

ها دولت در اینجا فقط پارلمان، پلیس، ارتش، سیستم حقوقی و زندانبخشد. می

نیست، بلکه آموزش و پرورش، دانشگاهها، شبکه دارو و درمان و بهداشت، سازمان 

اره کاریابی و اد سازمان حقوق کودک!!محیط زیست، نهاد رفع تبعیض جنسی!!، 

نیز هست. ها بیکاری!! و مانند اینو بیمه بازنشستگی!!  ظرف بیمه درمان!! و اشتغال،

نکته اساسی این است که دولت بورژوازی در کل این ساختار سراسری قدرت و 

، تضمین کننده است نظم سرمایههای حاکمیت، سازمان برنامه ریزی همه حوزه

، ساز و کار تشدید هر چه موحش تر استثمار دباشمی سودآوری حداکثر سرمایه

کارگران توسط سرمایه، ابزار قربانی کردن طبقه کارگر در مسلخ سودافزائی و 

خودگستری سرمایه، پاسخگوی همه وجوه الزامات بقای سرمایه و باالخره تحمیل 

  .کارگر استهای بر تودهها کننده تمامی این مصیبت

یالیستى به همان گونه که قانون ارزش، رابطه خرید و سوسیالیسم و سازمان کار سوس

دارد، به وجود فروش نیروى کار، وجود طبقات و مناسبات طبقاتى را از میان بر مى

کار شورائی سراسری بخشد. سازمان دولت نیز در هر شکل آن، براى همیشه پایان مى

د کارگران در ترین شکل دخالت تمامى آحاترین و عمیقسوسیالیستى متضمن وسیع

برنامه ریزى اقتصاد و اداره همه امور جامعه است و بر همین اساس هیچ سنخیتى با 

هیچ شکلـى از دولت ندارد. چگونگى استقرار این مدنیت نوین در جامعه دقیقا توسط 
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شیوه تولید و کار و زیست سوسیالیستى، یعنى تولید و معیشت همگانى مبتنى بر 

گردد. براى این که هیچ کس محصول کار دیگرى را محو کار مزدورى مشخص مى

تصاحب نکند، براى این که هیچ فردى نیروى کار غیر را استثمار ننماید، براى این که 

ابزار تولید و کلیه امکانات اقتصادى یا مؤسسات خدماتى و رفاهى و اجتماعى از حالت 

رمایه و کار مزدورى سرمایه بودن خارج گردد، و در یک کالم براى این که رابطه س

به وجود هر گونه دولتى  بایدها محو شود، عمال و بطور واقعى از عرصه زیست انسان

، سرکوب استثمارگرانابزار پرولتاریا و  نامزیر بقاى دولت ولو قبول پایان داده شود. 

» رکس از چیزی به نام درست است که ماتادن به ورطه یک تناقض است. این کامالً اف

صحبت کرده است اما این سخن مارکس را نباید به تیشه « ارگری دوران گذاردولت ک

کندن ریشه بنیادی ترین دستاوردهای وی در زمینه نقد اقتصاد سیاسی  برایای 

بورژوازی و روایت درست سوسیالیسم تبدیل کرد. مارکس در طول عمر سیاسی 

وسعت بخشیده است،  ماتریالیسم انقالبی و پراتیک خود را عمق وخویش مستمراً 

است، آناتومی رویدادهای  کردهمی را عمیق ترداری کالبدشکافی خود از سرمایه

کارگر را آگاهانه تر و کارسازتر و های اجتماعی، سیاسی و مسائل مبارزه طبقاتی توده

 دیکتاتوری پرولتاریایها که بگذریم ز همه ایناست. ا نمودهمی آموزنده تر دنبال

 الگوی لنینی یا« دیکتاتوری پرولتاریای» رکس هیچ شباهتی بهموضوع سخن ما

ندارد. او با وضوح تمام از قدرت وسیع سیاسی چپ خلقی و حزب ساالر  هولناک

و ظرف اعمال این قدرت سوای  است نمودهپرولتاریا به عنوان یک طبقه گفتگو 

 اینکه چرا. تواند باشدنمی شوراهای سراسری ضد کار مزدی کارگران هیچ چیز دیگر

فقط یک دلیل  کندنمی این را تصریح یا بیانیه انترناسیونال اول مانیفست کمونیسم در

انقالبات کارگری را نداشت، کما اینکه به دنبال قیام کموناردها و تجربه دارد، او هنوز 

دید و به برپائی کمون پاریس، الگوی کمون را شکل مناسب  اعمال قدرت پرولتاریا 

د. واقعیت این است که اگر مارکس با تجربه انقالب اکتبر و اهتمام کرآن معرفی 
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شد، به احتمال می مواجه به بعد 1919های در سال کارنامه دولت محصول این انقالب

 پرولتاریا سخن کوتاه،پرداخت. می قریب به یقین با همه توان به نقد این دولت

ار مزدی به قدرت برسد و جامعه ضد ک تواند در قالبی سوای شوراهای سراسرینمی

 برایرفی کارگر نه یک نهاد دولتی بلکه ظهای گردانی شورائی سوسیالیستی توده

تحول  وهر گام پیروزى انقالب کارگرى نوع دولت است. پایان دادن به وجود هر 

سوسیالیستى اقتصاد دقیقا گامى در راستاى زوال و انحالل دولت کارگرى است و 

به نام  مقوله ای بردارد،ب رابطه خرید و فروش نیروى کار را از میان که انقال زمانی

با وقوع انقالب این است که ها حرف خیلی دولت وجود خارجى نخواهد داشت.

 رود، بورژوازی با همه سبعیت دست به مقاومتنمی سوسیالیستی طبقات از میان

این مقاومت را در هم کوبد. زند و بر همین اساس پرولتاریا نیازمند دولتی است که می

 اما مشکل آن را مطرح کرده است.مارکس نیز  کاماًل درست است واین حرف 

 اینجاست که میان روایت لنینی ماجرا با روایت مارکسی آن فاصله ای ژرف وجود دارد.

گردد. نمی از پیکر جامعه پاالیش با وقوع انقالب به صورت ناگهانی و یکشبه بورژوازی

بدیهی است که کل طبقه سرمایه دار جهانی در پشت سر بورژوازی مغلوب و این نیز 

ها ر اینبه شکست کشاندن انقالب وارد کارزار خواهند شد. د برایسرنگون شده 

نیست، بحث اساسی این است که چرا کار دفاع از انقالب را باید یک دولت  تردیدی

بقه کارگر انجام دهد. چرا چنین حزبی و رسمی و متعارف باالی سر پرولتاریا به نام ط

کارگر آگاه و متحد و سازمان های آید اما تودهمی دولتی از عهده انجام این رسالت بر

چرا ارتش  آیند!!نمی برمزدی  یافته در شوراهای سراسری سوسیالیستی و ضد کار

رسمی قادر به ایفای این نقش است اما شوراهای ظرف حضور و دخالت آزاد و آگاه و 

دار موفق این میدان چرا یک دولت حزبی، خالق همه کارگران فاقد این توانائی است!!

کارگر صالحیت های کارزار است اما سازمان شورائی سوسیالیستی کار و تولید توده

 !! دارا نیستانجام این کار را 
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است که هم مارکس و جنبش لغو کار مزدی خطر صف آرائی سبعانه و خصمانه  روشن

 به اندازه کافی در باره اشبیند و هم کمونیسم خلقی می زی علیه انقالب رابورژوا

نکته اساسی آنست که این دوتا از همه مسائل مربوط به  زند.می حرف زده است و

داری،  سرمایه متفاوتی دارند.های مبارزه طبقاتی و جنبش کارگری برداشت

ه، انقالب، قدرت سیاسی و سوسیالیسم، نقش و موقعیت طبقه کارگر جنبش این طبق

 نیز از« دولت دوران گذار» به نام  چیزی. بینندمی همه چیز را با نگاههای متفاوت

 این مفاهیم است. یکی آن را در ساختار قدرت حزب و بوروی چند نفری حزب جمله

بیند و دیگری آن را در وجود جنبش متحد شورائی سراسری ضد کار مزدی فاتح می

داند می اولی دفع خطر بورژوازی مغلوب را کار دولت حزبی کند.می انقالب جستجو

انقالب  و حرفهایش نقش حزب، میدانداری حزب،ها همه تئوریزیرا صدر و ذیل 

ایفای این وظیفه در پشت سر حزب است. دومی ها توسط حزب و به صف شدن توده

را سخت بر این باور بیند زیمی را کار شوراهای کارگری ضد کار مزدی پیروز انقالب

 کارگر است کههای تودهداری است که فقط جنبش شورائی سراسری آگاه ضد سرمایه

تواند انقالب را به پیروزی برساند. اولی طبقه کارگر را بدون نخبگان حزب نشین می

بیند. دومی بالعکس هیچ تغییر نمی منشأء هیچ قدرت و بانی و عامل هیچ انقالبی

شوراها موجود را بدون وجود توده وسیع پرولتاریای آگاه متشکل در  بنیادی در عینیت

محو  برایدولتی است، دومی داری افق مبارزه اولی نهایتاً سرمایهداند. نمی امکان پذیر

      کند. می ریشه ای نظام بردگی مزدی پیکار

کار، هیچ کس بر دیگرى یا دیگران حکومت  شورائی و سوسیالیستی در سازمان

کند. هیچ نهاد یا سازمان رسمى باالى سر جامعه سرنوشت شهروندان را تعیین مىن

ى بر هى زیر عنوان نماینده منتخب اهالنماید. هیچ ارگان، مؤسسه، فرد یا گرونمى

، تنها "هیچ کس نباید دیگرى را استثمار کند"جامعه حکومت ندارد. اصل کمونیستى 

توده یا هیچ دولتى نباید براى  مؤسسه ، هیچدر پرتو تحقق این اصل که هیچ کس
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. با استقرار سازمان شودتواند محقق برنامه ریزى نماید و تصمیم بگیرد، مى شهروند

کار سوسیالیستى، اصل جدایى برنامه ریزى و تصمیم گیرى از اجراء، کار فکرى از کار 

ن از کار هاى خدماتى و تولیدى و نتیجتا جدایى انسایدى، سیاست گذارى از فعالیت

هاى آزاد، انشود. سوسیالیسم تجسم ظهور انسخود عمال از میان برداشته مى

، خودرها شده از قید هر نوع قدرت و حکومت ماوراء خودحکومت بى دولت، 

 است.  آزاد گسسته از هر قید حتی قید کارهای انسان

 کار و تولید و زندگی سوسیالیستى  شورایىسازمان  

 شوراهای پایه

کمون و . شوراهاى پایه، داردسراسر شورایى  یان کار سوسیالیستى ساختارسازم

کنند. شوراهاى پایه را تعیین مى سازمانتقسیمات جغرافیایى این  ،کنگره سراسرى

جریان عادى و در عین حال  است که بستر طبیعى استقرار سازمان کار سوسیالیستى

توده وسیع اهالـى که بر پایه نظم . گذاردمی را به نمایشروزمره زندگى شهروندان 

هر یک مکان  ،نوین اجتماعى و در پاسخ به مقتضیات زیست سوسیالیستى

کنند، درست در همان حوزه اى در پروسه کار و تولید همگانى احراز مىداوطلبانه

. عضویت دهندمی دست به دست همشوراهایشان  درزندگى و کار و اشتغال خویش 

هر شهروند به همان اندازه اساسى و حیاتى است که مشارکت وى در این شوراها براى 

تواند حیاتى و در پروسه تولید مایحتاج زیستى یا امکانات رفاهى و اجتماعى مى

یا  نماید کند و تولید مى ضرورى باشد. اساس بر این است که هر کس که کار مى

چگونگى لید اجتماعى، ، بطور مستقیم در برنامه ریزى توصرفاً عضوی از جامعه است

تعریف کار سوسیالیستى، تعیین این که چه تولید شود و توزیع محصوالت تولید شده، 

و مؤثر داشته باشد. این  دخالت خالق ...د نشود، چه مقدار تولید گردد وچه تولی

کوفایى استعداد، ابراز وجود، ش شوراها، کانون آموزش، پرورش، رشد خالقیت،
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تحاد، انتقاد، اعتراض، مبارزه، اتخاذ تصمیم، اعمال قدرت بستگى، اهمنظرى، هم

 جمعى و جامعه گردانى سوسیالیستى براى تک تک شهروندان است. 

هایى است که همه انسانشوراهاى پایه بستر حضور و دخالت گرى بالواسطه اجتماعى 

عالیت و در دایره برنامه ریزى سراسرى سوسیالیستى، ف خودشرایط کار و زیست  بنا به

اقتصادى، آموزشى، بهداشتى، فرهنگى رفاهى، دفاعى یا هر نوع فعالیت اجتماعا مفید 

برند. بطور دیگرى را بطور مشترک در درون یک واحد جغرافیایى معین به پیش مى

کنند؛ معلـمان مثال: همه کارگرانى که در یک مرکز تولیدى کوچک یا بزرگ کار مى

مربیان و خوانند؛ دهند یا درس مىع درس مىو دانش آموزانى که در یک مجتم

؛ پزشکان، پرستاران و تمامى مشغول کارندیارانى که در محدوده یک ناحیه کودک

شهروندان را به  کارکنان یک بیمارستان و باالخره افرادى که توزیع مایحتاج عمومى

وراها ، به عضویت این شجامعه سوسیالیستى انشهروند به عنوانهمگى عهده دارند، 

و ها اسرى تمامى آحاد تودهآیند. شوراهاى پایه ظرف تشکل و اتحاد سردر مى

گر مشارکت واقعى و یک پارچه و مستقیم آنان در اداره امور جامعه است. نمایش

کنند. به آموزش کنند، در همان حال که حکومت مىکارگران در این شوراها تولید مى

مان حال که برنامه ریزى امور جامعه را اندیشه و پرورش کودکان اشتغال دارند، در ه

اند. در حالـى که عضوى از جمعیت تصمیم گیرنده جامعه کنندجراحى مىنمایند. مى

بستگى آزاد ترین شکل همتماعى و مظهر پرشکوهشوراها مبین زیباترین روابط اج

. هستندرى یک مدنیت مدرن فارغ از هر نوع استثمار و ستم و نابرابدرون انسانى در 

بوروکراتیک یا دولتى  ،دامنه اختیارات و اعمال اراده این شوراها با هیچ مرز ادارى

ها و کند، صرفا مالکشود. آن چه که قلمرو این اختیارات را کم یا زیاد مىمحدود نمى

از لحاظ حضور در  اهالیبرابرى همه سویه کلیه مصوب کل آحاد جامعه و  موازین

برابر در توزیع محصول اجتماعى یا خدمات و رفاه عمومى، نقش ، سهم و کار تولید

 است. ها گذارىو سیاست برابر در برنامه ریزى



 سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست  /  52

 

حقوق، امکانات و اختیارات الزم براى  همهاز  هاى پایه در حوزه کار و زیست خودشورا

هاى تولیدى و خدماتى و رفاهى ها و اجراى پروژهها، برنامه ریزىتنظیم طرح

روند روتین کار و برنامه ریزى و مباحثات یا  ند. در درون هر شوراى پایهخورداربر

شود. سازمان کار مشاجرات داخلـى سایر شوراها با دقت هر چه بیشتر منعکس مى

سوسیالیستى از کلیه امکانات تکنولوژیکى و انفرماتیک و کامپیوترى براى انعکاس هر 

به کار و زیست و تالش جارى  تر تمامى اطالعات مربوطتر و دقیقچه روشن

شهروندان جامعه در درون هر شوراى پایه استفاده خواهد نمود. به همان گونه که از 

همه این امکانات براى ارتقاء هر چه بیشتر آگاهى و شناخت شهروندان نسبت به 

. هر عضو کندمی وضعیت زیست و کار و پیکار طبقه کارگر جهانى بهره بردارى

از طریق این اطالعات بطور روتین و طبیعى خود را در متن زندگى و شوراهاى پایه 

نماید.  کار کلیه اتباع جامعه سوسیالیستى و همه طبقه کارگر جهانى احساس مى

دانش و  نده از آگاهى،شهروندان متشکل در شوراهاى پایه بر متن این فضاى آک

تباع جامعه را هر چه بستگى تنگاتنگ سرنوشت کار و زندگى خود با کل اشناخت، هم

با تعمق در منافع  شفاف،تر درک خواهند نمود. آنان به مدد این اطالعات  ژرف

شان را هماهنگ خواهند نمود. آنسان که هر مشترک سوسیالیستى، اهداف و مطالبات

تولید و اى از سازمان کار سوسیالیستى در جریان کار و  ى پایه در هر گوشهاعضو شور

شهروندان  زندگانى کلمصالح  ى خودمحلـى شوراهای گذاریسیاست برنامه ریزى و

  مطمح نظر خواهد داشت. را جامعه 

 شوراهاى کمون

شمار معینی  یا ساکنان ، اقتصادی و سیاسی متشکل از اتباعکمون واحد جغرافیائی

 شوراهای پایه تشکیل اینکمون از نمایندگان اعزامی  رایشو است. پایه شوراهای

به  تعیین و نمایندگانى را شهروندان مقیم حوزه شوراهای کار و زیست گردد.می

ها، آراء نقطه نظرات، طرح همه در جریان این مأموریتدارند تا مى اعزامشوراى کمون 
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را مورد گفتگو قرار  منطقه خودهاى درون شوراهاى پایه مالحظات و جهت گیرى

زندگى شهروندان ساکن این واحد دهند. در شوراى کمون، کلیه نیازها و مایحتاج 

ورزش،  جغرافیایى از لحاظ غذا، مسکن، پوشاک، بهداشت، و درمان، آموزش، دفاع،

و  هاى همگانى، پژوهشسرویس  تفریحات، رفع آلودگی محیط زیست، رفاه عمومی،

، وظائف و بازنشستگان کودکان، امور سالـمندان و مراقبت از پرورشتوسعه، 

رولتاریا و... با دقت و بر مبناى تحقیقات آمارى الزم مورد شور و انترناسیونالیستى پ

ى بهره شود. امکانات، منابع و ذخائر مختلف اقتصادى منطقه، چگونگمذاکره واقع مى

چشم اندازهاى نوین ارتقاء سطح معیشت و زیست مدنى، نتایج  ها،بردارى از آن

هاى حیات اجتماعى، کلیه ههاى علمى و اجتماعى در تمامى عرصها و سنجشپژوهش

امور مربوط به سامان اقتصادى و سازمان کار سوسیالیستى از قبیل برنامه ریزى تولید، 

مختلف تولید  هاىاین که چه تولید شود و چه تولید نشود، رابطه میان بخش

هاى اقتصادى، سوسیالیستى، تعیین نوع فعالیتاجتماعى، تعریف کار داوطلبانه 

و رفاهى که مورد نیاز و پاسخ گوى احتیاجات مادى و معنوى  گی، فرهناجتماعى

است. میانگین زمانى کار داوطلبانه سوسیالیستى براى هر شهروند،  انشهروند

ها و امکانات معیشتى، ایجاد و سازماندهى توزیع سوسیالیستى محصوالت و فرآورده

به جریان زندگى،  مربوطچه ن اتباع کمون و در یک کالم هر آنتوزیع مسکن در میا

روابط درونى  گیرد.ى است، در این شورا مورد تبادل نظر قرار مىکار و تولید اهال

ها، نقد و انتقادات، ها، رویکردها، افق همه تندنسست که ای ا شوراى کمون به گونه

، اراده، ابتکار، اختالفات یا جهتگیری فکریها و آن چه را که مربوط به راه حل

هاست، بطور کامال آزاد و دور از هاى علمى و فرهنگى و اخالقى انسانزشتوافقات، خی

سازد. تمامى شوراهاى پایه در این شورا به هر گونه محدودیت در خود منعکس مى

اندازه کافى نماینده دارند. این نمایندگان به جاى توده هاى وسیع عضو شوراها 

ومت کننده ندارند. آنان انعکاس گیرند و مطلقا نقش برنامه ریز و حک تصمیم نمى
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ها و ها و انتظارات شوراهاى متبوع خویشند و این طرحطرح و توافقات، دهنده نظرات

نمایند. توافقات و انتظارات را در چهارچوب اختیارات تفویض شده با هم هماهنگ مى

اى نمایندگان در هر لحظه بدون هیچ تشریفاتى و تنها با درخواست اکثریت اعضاء شور

پایه متبوع قابل عزلند. جلسات شورا مطلقا علنى است. حضور در جلسات براى قاطبه 

بدون هیچ قید و شرطى از  مستقیم اهالـى آزاد است. مباحثات شورا بطور آزاد و

هاى جمعى و با استفاده از تمامى امکانات تکنیکى و انفرماتیک در اختیار طریق رسانه

حق وظیفه و گیرد. کلیه آحاد جامعه یستى قرار مىتمامى شهروندان جامعه سوسیال

دارند که اعتراض، پیشنهاد، نقد و انتقاد یا مالحظات موافق و مخالف خود را نسبت به 

هاى همگانى موظفند که تمامى این تصمیمات شوراى کمون ابراز دارند و رسانه

راى کمون در نظرات موافق و مخالف را در سطح جامعه به آگاهى عموم برسانند. شو

جریان عادى کار و زیست و فعالیت هاى اجتماعى شهروندان مستحیل است. افراد 

هاى ادارى نیستند و حضور آنان در شورا مطلقا جنبه شورا به هیچ وجه شخصیت

هاى شورایى خویش به شرائط شغلـى ندارد. اعضاء در پایان جلسات و انجام ماموریت

هاى تولیدى، ردند و در کنار سایر شهروندان فعالیتگروتین کار و تولیدشان باز مى

گیرند. مسایل و آموزشى، بهداشتى، درمانى، خدماتى، پژوهشى خود را از سر مى

در همان سطح  به طور غالبشود، امورى که در شوراى کمون مورد بررسى واقع مى

الح محلـى قابل تصمیم گیرى هستند. در این میان مواردى وجود دارد که به مص

 . به طور مثالشود شهروندان جامعه سوسیالیستى مربوط مى همه جمعیزیست 

سوسیالیستى، بهره بردارى از منابع زیر زمینى و امکانات طبیعى، داوطلبانه تعریف کار 

دفاع، مبانى و معیارهاى رفاه همگانى، استاندارد مسکن یا سهم هر شهروند در توزیع 

اند. این گونه مسائل پس از تمامى بحث و این زمره در اهامکانات معیشتى و نظایر این

هاى ضرورى، براى تعیین تکلیف نهایى به کنگره سراسرى شوراها ارجاع بررسى

 گردند. مى
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به حوزه معینی از  اعزامی شوراهای پایه نمایندگان ممکن است گفته شود که هر گروه

ها این روی مشارکت آن ند و ازکار و زندگی و احتیاجات اجتماعی شهروندان تعلق دار

در برنامه ریزی عرصه هائی که خارج از قلمرو تجربه، شناخت و دانش آنهاست بیشتر 

تواند نشان حساسیت می ینقد چنین کند.می صوری و کاریکاتوری پیدا جنبه

اما پاسخ و  های جامعه سوسیالیستی باشد،به سرنوشت سوسیالیسم و انسانکمونیستی 

 . موضوعی که در فصلهای دیگر کتاب پیرامونش بحثداردخود را معین چاره پردازی 

کنیم که در سازمان شورائی کار می . عجالتًا به گفتن این نکته بسندهخواهیم کرد

بنیاد کار بر رفع تضاد میان کار فکری و یدی یا تفاوت میان سطح  ،سوسیالیستی

انسانها به باالترین سطح  مههارتقاء  برایدانش و تخصص آحاد جامعه و تالش خالق 

مختلف زیست اجتماعی استوار است. این های شناخت در کلیه مسائل مربوط به حوزه

جراح قلب، امر کامالً ممکن است. بحث این نیست که بطور مثال کل آحاد جامعه 

گردند، مهم این می کارشناس فیزیک هسته ای، آرشیتکت یا شیمیدان ،پاتوبیولوژ

در اختیار همه قرار ها و تخصصها کسب این دانش برایتمامی امکانات اوالً  است که

به سطحی باال و ها در همه این حوزه . ثانیاً امکان ارتقاء دانش تک تک شهرونداندارد

فاقد هر گونه  کمونهر چه باالتر، نه خیالبافی که در زمره بدیهیات است. شوراى 

آن جنبه شغلـى ندارد، بلکه صرفا یک عضویت در  است.و دولتی بوروکراتیک  خصلت

گیرد، ماموریت است. اتخاذ تصمیم در شورا بر اساس اکثریت آراء نمایندگان انجام مى

ها گفت و شنودها، تصمیم گیری همهاما حضور در آن براى کلیه شهروندان آزاد است. 

 همگانت مستقیم به آگاهی جمعی به صورهای و اختالفات درون شورا از طریق رسانه

تصمیم گیرى به جریان عادى کار  گفتگو و رسد. نمایندگان شورا در پایان جلساتمی

گردند و شرکت مجدد آنان در جلسات موکول به گزینش و زیست خویش باز مى

 ها از سوى شوراهاى پایه است. دوباره آن
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 کنگره سراسرى شوراهاى سوسیالیستى

هنگى و تصمیم گیرى شورایى در سطح باالترین مرجع هماکنگره سراسرى شوراها 

کل جامعه سوسیالیستى است. این کنگره محل حضور نمایندگان  برایو سراسرى 

ها، اصول، ها، ارزشها، برنامه ها، راه حلنتخب شوراهاى کمون است. کلیه طرحم

 جمعی، همه آن چه که مربوط به زندگى و منافع هاى اجتماعىقوانین و قرارداد

مورد مشورت قرار در درون شوراهاى پایه و کمون  و پیش از اینشهروندان است 

 تبدیلتصمیمات سراسرى بر پایه مصالح عام همه شهروندان به اند، در این جا  گرفته

ها، خطوط عمومى برنامه . کنگره سراسرى شوراها در جریان این بررسىگردندمی

 .کندمی و مشخصیق تدق را جتماعىا مختلف زندگیهاى ریزى سوسیالیستى عرصه

  نوع این مسائل عبارتند از:

  ،مختلفهای محصول ساالنه کار و تولید اجتماعی در حوزهمیزان  -

رفاه همگانى، پرورش  زش، بهداشت، درمان واستاندارد موجود معیشت، مسکن، آمو -

  ،هاى اجتماعىکودکان و جوانان، سالـمندان و سایر گروه

 هاى علـمى، و برنامه ریزیها پژوهش -

ضریب نسبى تخصیص کار اجتماعى ساالنه شهروندان به بازتولید شرائط تولید یا  -

  ،استهالک ابزار کار

 و تکمیل صرف بهبود تکنولوژى، توسعه بایدکه  سهمى از کار اجتماعىتعیین  -

ارتقاء  ها، پژوهش،اسفالت خیابان اقتصاد، راهسازى، شهرسازى، تاسیسات پایه اى

 .دن مستمر سطح معیشت شهروندان شودبازدهى تولید و باالبرساالنه 

بخشى از محصول ساالنه کار سوسیالیستى شهروندان که باید به مسکن، معیشت و  -

  .اختصاص یابدها آنهاى زیستى رفع نیازمندى

سهم آموزش و پرورش، بهداشت و دارو و درمان، آسایش و پرورش کودکان، امور  -

نى و تفریحات، امور سالـمندان و معلوالن و بازنشستگان، فرهنگ و جوانان، تربیت بد
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محصول کار و تولید از ها نوع این هنر، دفاع، کمک به جنبش کارگرى بین الـمللـى و

 ساالنه،

با توجه به همه موارد باال و برآورد جامعه سوسیالیستى در  داوطلبانهکار  تعریف -

 ،و امکانات و ظرفیت هانیازها 

هاى در عرصه کار و تولید فرایندو داوطلب شرکت در  اسبه جمعیت آماده کارمح -

نظر در میان داوطلبان با ها اجتماعی، برنامه ریزی توزیع کارها و فعالیت مختلف

 یب شدت و سرعت و سختى کار، اگرفتن ضر

امکانات اقتصادى، آموزشى،  همهلحاظ برابر  همهچگونگى توزیع سوسیالیستى و از  -

 مناطقها و در میان کمونخانه سازى، خدماتى  هداشتى، پژوهشى، فرهنگى، رفاهى،ب

  ،آحاد شهروندان از سوى دیگر از یک سو و جغرافیائی مختلف

ها، از درون شور و مشورتبا پرداختن به همه این امور و کنگره سراسرى شوراها 

تقرار سازمان کار و اس ،هاى خودها و تصمیم گیرىها، برنامه ریزىهماهنگ سازى

سامان اقتصادى متناظر با محو رابطه سرمایه و خرید و فروش نیروى کار را تضمین 

های بر پایه رفع تمام نیازمندینماید. توزیع همه امکانات معیشتى و اجتماعى مى

سازد، محو بازار و پول و همه تبعات تولید کاپیتالیستى را را محقق مى شهروندان

 .بخشدعینیت مى

 شالوده اقتصادی کار شوراها

بورژوازی به طور  دولتو پیش تر در باره رابطه ارگانیک میان دولت به طور کلی 

خاص با زیربنای اقتصادی مسلط مقداری صحبت شد. این بحث باید در اینجا به ویژه 

اندکی در مورد ارتباط ماهوی شوراهای سوسیالیستی با شالوده اقتصادی سوسیالیسم 

شکل خصوصیات واقعی را به  بشراجتماعی کار  سرشتتولید کاالئی . از شودبیشتر ب

لباس ها را انسان. رابطه کندمی ظاهرکار آدمها  محصولتجلی بنمایه  صورتکاال و به 

 کاالها جایگزین بین مناسباتمراودات افراد را با ، پوشاندمی رابطه میان اشیاء
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کشد و همه می ها خطارتباطات انسانی میان آن ها وبر روی وجود واقعی انسان نماید.می

این خصلت . گذاردمی به نمایشو داد و ستدهای کاالئی  هاکاال شکل ها را دراین

هنگامی که  است. بوده اقتصاد کاالئی از همان بدو ظهور این شکل تولید در تاریخ

آنان از نظرها  کار اجتماعی ،گیرندمی آدمها در هیأت دارندگان کاال در مقابل هم قرار

با هم  تا شتابند،می که کاالها به دیدار هم آیدمی این گونه به چشم ،شودمی گم

و همه آنچه در این میان ها . فلسفه دیدار، گفتگوها، توافقات یا مخالفتگردندمبادله 

در پشت  ،ها و کار اجتماعی آنها انسان چرخد.می حول محور کاال ،دهدمی روی

 . بکاویممسأله را نزدیک تر و ژرف تر  .بازندمی گنقش کاالها رن

ها با هم داد و نهفته در آنو کار اجتماعًا الزم بر پایه قانون ارزش ها محصول کار انسان

گردد. می آغاز از کار خویشجدائی تولید کننده  ست کهو از همین جا دشومی ستد

گیرد. می ها قرارهستی انسان ناسبات کاالئی ماوراءکند، ممی کاال وجودی مستقل پیدا

شوند. مرکز نضج و تکوین می کاال و روابط کاالئی نیروی سلسله جنبان زندگی بشر

 قانونگذاریگردد. می اجتماعیهای و ارزش ، سنناندیشه، باور، اخالق، فرهنگ

  آفریند.می د. قراردادهای اجتماعیکنمی

 ت که کاال یا شکل کاالئى محصول کارساسرارآمیز بودن کاال بسادگى عبارت از این ا» 

شان بصورت ماهیت عینى خود در ذهنرا ها ماهیت اجتماعى کار خود انسان

در . کندمی منعکساجتماعى این اشیا،  -محصوالت کار، بصورت خصوصیات طبیعى

 همین راستا رابطۀ اجتماعى کاِر تولیدکنندگان با کل کار اجتماع بصورت رابطه

 اذهانای نه میان خود تولیدکنندگان بلکه جدا و خارج از آنها در رابطه عى اشیا،اجتما

یابد. از طریق همین واژگونگى است که محصوالت کار بدل به کاال، بدل به می بازتاب

واس، بدل به چیزی چیزی قابل ادراک بوسیله حواس و در عین حال برتر از ح

 در شکلجى بر عصب بنیائى نه د. همان طور که تاثیر یک جسم خارشواجتماعى، مى

 پیداادراک ما  را درتحریک مغزی آن عصب بلکه شکل عینى یک جسم خارجى 
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جسم از به هر حال نور واقعا از یک چیز،  ،عمل دیدن درها با همه این. کندمی

فیزیکی میان اشیای فیزیکی  شود. این رابطهچشم، منتقل می خارجى، به چیز دیگر،

مجال  رائى، و رابطه ارزشى محصوالت کار با یکدیگر که این شکل است. اما شکل کاال

منتج از  ماهیت فیزیکی کاال و روابط مادی یا شیئید، مطلقا ربطى به ده ظهور مى

آن ندارد. این شکل کاالئى و رابطۀ ارزشى محصوالت کار چیزی جز رابطه اجتماعى 

میان  شکل خیالی و موهوم رابطه ها نیست که در اینجا در نظر آنانمعینى میان انسان

 ) کاپیتال جلد اول، فصل یکم،( «گیرداشیا را بخود مى

کاال شدن نیروی کار، زایش رابطه خرید و  ،تولید کاالئی در مقطعی از انکشاف خود

در جوامع داری فروش نیروی کار، گسترش و سرانجام تسلط شیوه تولید سرمایه

رابطه خرید و فروش با توسعه و تسلط بال آورد. مختلف و در سراسر جهان را به دن

قانون ارزش و تولید اضافه ارزش نقش زیربنای مادی کل جهان موجود و  نیروی کار،

قانون، آنچه در دنیا زیر نام  کرد.فراساختارهای اجتماعی را احراز  همهشالوده واقعی 

ال مختلف دولت یا اشک مسلط حقوق، مدنیت، قراردادهای اجتماعی، اخالق و فرهنگ

 و قدرت سیاسی وجود دارد، جواز اعتبار خود را از سرمایه و شروط بازتولید سرمایه

دل هر ذره را » اما شود. می در اینجا از حق، آزادی، برابری و قانون صحبتگیرند. می

بنمایه این نهادها و مفاهیم  سوای اصل استثمار « که بشکافی آفتابی در آن نهان بینی

وسط سرمایه و شروط بقای رابطه خرید و فروش نیروی کار هیچ چیز دیگر کارگر ت

 اعمال قدرت ضد اثرگذاری وپیداست که جنبش کارگری در هر کجا که  توان نیست. 

 کارگرستیزیاست و شدت  گرفتهاین نهادها را زیر فشار داشته است  داری سرمایه

 آماج تعرض قرار داده است.آنها را کم یا بیش 

مالکیت و میلیاردها کارگر تنها  قیعنی ح ر اینجا، در سیطره قدرت سرمایه،د حق

نیاز  رط فروشششچیزی که در تملک خود دارند نیروی کارشان است. کاالئی که 

رابطه ای که در آن  ،سرمایه دار است برایو سودآوری هر چه بیشتر آن سرمایه 
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و  از کار خود وینفصال کامل ن شکل استثمار کارگر، اوحشیانه تری شودمی فروخته

است. حق یعنی  یشاز هر نوع دخالت در سرنوشت کار و زندگی خو او مطلقسقوط 

یعنی حق که حاصل استثمار کارگر است،  سرمایه اشحق مالکیت سرمایه دار بر 

طبقه ای که زنده بودن بر هست و نیست  طبقه سرمایه دار امع االطرافتسلط ج

ار حلق آویز است. یعنی حق شرکت در انتخابات با این ک فروش نیروی به افرادش

سیادت  هدف که استیال و استمرار حاکمیت نظام بردگی مزدی را حقانیت بخشند، که

د، که قت و رمز هستی روز بشر اعالم دارطبقه سرمایه دار بر جامعه را قانون خل

له جنبان حیات سلسفرادستی سرمایه داران و فرودستی بردگان مزدی را روح تاریخ و 

به  اجتماعی موجود خودموقعیت کارگر های د. حق یعنی اینکه تودهبشمارها انسان

ملزومات اجتماعی تقدیر پرشکوه تاریخ تلقی کنند، عنوان فروشنده نیروی کار را 

و استثمار هر چه فاجعه بارترخود را نص صریح ها سودآوری هر چه نجومی تر سرمایه

مت شهروندی و عین منافع و مصلحت و استحقاق واقعی خود حقوق مدنی، میثاق کرا

حق یعنی حق اعتصاب کردن با هدف تغییر بهای نیروی کار مشروط به قبول دانند. 

به اینکه هیچ اخاللی در هیچ کجای  منوط خرید و فروش نیروی کار،ابدیت رابطه 

رمایه ایجاد امنیت س براینظم سرمایه ایجاد نشود و هیچ خطری در هیچ زمینه ای 

به اینکه  مشروطننماید. حق یعنی حق کارگر در ساختن اتحادیه و سندیکا و حزب 

عقالنیت سرمایه باشند و هر کدام به شکلی  همه اینها وثیقه اعتبار، انسانی پنداشتن و

حق  د.نعلیه سرمایه را از سر این نظام رفع نمایکارگر های تودهخطر مبارزه طبقاتی 

حق مسلم بورژوازی در جنگ افروزی، نسل کشی، به آتش کشیدن در اینجا یعنی 

درصد  70ساکنان کره زمین، یعنی اینکه سرمایه داران و دولت هایشان حق دارند 

بشریت را در باتالق فقر و گرسنگی و بی آبی و بی بهداشتی و بی داروئی و 

 دیگر غرق و دفن کنند.  های محرومیت
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دار در استثمار کارگر، آزاد بودن وی در تشدید بدون  زادی یعنی آزاد بودن سرمایهآ

هیچ مهار این استثمار، آزادی بی قید و شرط او در اینکه همه شرط و شروط استمرار 

آزادی در همان حال یعنی  را حاکمیت کل اتباع جامعه خواند. طبقه اشحاکمیت 

انتخابات » ی شرکت در سناریو برایآزادی کارگر در فروش نیروی کارش، آزادی او 

و سپردن سرنوشت کار، تولید و زندگی اجتماعی خود به طبقه بورژوازی، آزادی « آزاد

و داری قدرت سرمایههای تا آنجا که به پایه و گفتگو وی در انتقاد و تحزب و اعتراض

از این مهم تر تا مصالح بازتولید چرخه ارزش افزائی سرمایه هیچ خدشه ای وارد نکند، 

حیثیت و تقدس انسانی  را اعتبار،داری بقای نظام سرمایه جود سرمایه وآنجا که و

    کند.تفویض 

دارند. برابری در  ملکیت خوددر در مبادله کاالهائی که ها آدمبرابری یعنی حق برابری 

در اینکه کارگر نیروی کارش را بفروشد و سرمایه دار این نیرو را به شرط احتیاج و 

ی همه افراد اعم از بربراایه آفرینی دلخواه خریداری نماید. صورت سودسازی و سرم

خویش به صندوق، آنسان که دومی اصل استثمار  رایسرمایه دار و کارگر در ریختن 

بر حاصل استثمار کارگر و  اولی ابدیت مالکیت طبقه خودشدن خود توسط سرمایه و 

  نمایدتضمین تأمین و را  کارگرهای تودهبر اش جاودانگی حاکمیت طبقه 

ماالمال از این آزادی ها، داری کران تا کران جامعه سرمایهاین رشته سر دراز دارد. 

 دهد!!می تشکیلها جامعه را همینهستی !! اساساً تار و پود حقوق است!و ها برابری

گیرند، رابطه خرید می از سرمایهجواز اعتبارشان را همین نوامیس معالی مدنیت!! که 

ساز و کارهای حیاتی همگی . کندمی ریخته گریها را آنیروی کار است که و فروش ن

یاتی در کار بقای بردگی مزدی هر کدام نقشی حرابطه تولید اضافه ارزش هستند و 

 حقوقدر ستیز بنیادی با هر نوع  آنچه اینجا حق نام دارد. درست بر همین پایه دارند

سالح قتاله هر شکل آزادی بشریت  دبرخود دارعنوان آزادی  هر چه. استانسانی 

و در تعارض ریشه ای با هر ها نابرابری مظهر تمامیتاستثمار شونده است. برابری ها، 
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همه این باژگونگی ها،  همه چیز باژگونه است وواقعی انسانی هستند.  میزان برابری

قعر  و مسخ حقایق هستی انسان یکجا از دل زیربنای مادی جامعه، از جعل ،تحریفات

، این رابطه است که حق را الغاء مطلق آیدمی رابطه خرید و فروش نیروی کار بیرون

حق، آزادی را  امحاء هر نفس کشیدن آزاد انسانی و برابری را در لغو و محو و کشتار 

 کند. می تقریرها هر نطفه برابری واقعی آدم

این کار ، نمایدمی معرا جها این باژگونگی همه  ساختار شورائی سوسیالیسم بساط

گردد. می فقط از طریق در هم پیچیدن و امحاء رابطه خرید و فروش نیروی کار ممکن

رفع نیازهای سرمایه بلکه ، نه خلق اضافه ارزش و هدف تولید و کار اجتماعی وقتی

ها باشد، دیگر جائی انساناخالقی تعالی جسمی، فکری، تضمین رفاهی و  ،معیشتی

انسان و آنچه نیاز واقعی انسان است در . ماندنمی باقیها ه سازیاین باژگون برای

ریشه جدائی انسان از کارش  .نشیندمی کار و تولید اجتماعی بشر بر جای سود فرایند

امحاء مناسبات کاالئی و مقدم بر همه محو رابطه خرید و فروش  با. شودمی کنده

حتی کمترین  هدفام تحقق این . هر گگرددمی ها ممکنحصول این هدف ،نیروی کار

تنها روبنای  خواهد. ساختار شورائیمی جهتگیری در این راستا روبنای همگن خود را

جدائی  محوو  مناسبات کاالئیظرف برچیدن بساط  اجتماعی امحاء کار مزدی است.

این رابطه و استقرار این ساختار، حق، آزادی،  الغاءبا انسان از کار خویش است. 

اجتماعی و هر انچه مربوط به زیست های اخالق، فرهنگ، فکر، دانش، ارزش ،برابری

گویند. می د و ستد کاالئی را ترکدا و سود و سرمایه وبشر است باتالق  همگانی

 پیداانسانی  شفاف شوند و خمیرمایهمی گردند، انسانیمی همگی حول انسان جمع

تبدیل شرائط  ،اضافه ارزش تصاحبسرمایه،  کاال، حق دیگر حق تملککنند. می

نخواهد بود. درست به همان  نهادهای دولتی و مدنی یا به قانون توده کارگراستثمار 

این  با هدف مسلط ساختن یأرحق وی کار به مثابه یک کاال، نیر فروشحق  گونه که
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دفن  برایدر اتحادیه  کارگر ، حق عضویتکارگرانبر سرنوشت  بورژوازییا آن جناح 

  نخواهد بود.ها سودآوری سرمایه و نوع این باتالقدر  درت پیکار طبقاتی خودتمامی ق

دخالت آگاه، رابطه خرید و فروش نیروی کار، حق  حق در اینجا و در شرائط امحاء

گردد. می زندگی جمعیزوایای  سرنوشت در تعیینها انسان همه و خالق برابر آزاد،

نتیجه ید نشود، کار چگونه تعریف گردد، لجه تو حق تصمیم در باره چه تولید شود،

برنامه ریزی حق کار و تولید میان قلمروهای مختلف زندگی انسان چگونه توزیع شود، 

همه مفاهیم دیگر دچار همین  گردد.می هاو مانند این و جسمیفکری راههای تعالی 

ه شوند، آزادی به جای ترجمه دروغین موجودش، به جای آنکمی دگرگونی بنیادی

آنکه اسارت انسان در جهنم گند و حقارت و شقاوت سود را معنی دهد، به جای 

، رهائی وی باشدو استحکام طوق بردگی مزدی  کارگرسلب کامل آزادی متضمن 

برابری . معنی خواهد دادرا شکل حکومت شوندگی از هر قید، هر نیاز و هر  اوشفاف 

کشتارگر و قربانی ! هر و استثمارشوندبرابری استثمارگ گمراهساز متعفن به جای روایت

کشتار، جنگ افروز و پرپرشده در آتش جنگ، سرمایه دار و برده مزدی، مالک سرمایه 

معنی واقعی و انسانی ها و دارنده کاالی بی بهای نیروی کار، حاکم و محکوم و نوع این

جرائی و همه آحاد جامعه در تولید و سیاستگذاری و برنامه ریزی و امور ا همهبرابری 

اخالق به جای کوله بار دروغ، خدعه و نیرنگ و فساد شؤن زندگی را پیدا خواهد کرد. 

و دزدی و شرارت و تباهی رشته آهنین همبستگی و همجوشی و داد و سداد میان 

شود. فرهنگ به جای زشت پروری، بت پرستی، تحقیر حرمت انسان ها، ها میآدم

تائی و قیمومت ساالری ترجمه پاک انسانی ساخت و تبلیغ بردگی و بندگی و قدرت س

رهائی فرجامین وی را کشف و پراتیک خواهد نمود. الغاء رابطه  برایساز فکری بشر 

خرید و فروش نیروی کار و ساختار شورائی زندگی مبتنی بر آن همه چیز را از 

 »گوید: می مارکس در همین راستاباژگونگی نجات خواهد داد و انسانی خواهد کرد. 

که با وسایل تولید اشتراکى سازیم مجسم  خودهای آزاد را در ذهن مجمعى از انسان
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ه را با خودآگاهى کامل ب شانکار نیرویمتفاوت های شکل کنند. آنانخویش کار می

مختصات کار رابینسون در  همهرسانند. مصرف مىه ب جمعی واحدکار نیروی صورت 

 فردیحالت موضوع  با این تفاوت که این بار بجای آنکه، قابل مشاهده استاینجا نیز 

. همه محصوالت رابینسون صرفا نتیجه کار دارد اجتماعى ، کامال جنبهباشد داشته

 وی قرارشخص  استفاده موردمستقیماً  بودند که و لذا اشیائى وی فردی خود

 یک محصول اجتماعى است. ،ما فرضیحال آنکه محصول کل مجمع  گرفتند.می

 شود، وکار گرفته مىه صورت وسایل تولید جدید بار دیگر به بخشى از این محصول ب

 در شکل وسائلماند. اما بخش دیگر آنرا اعضای مجمع مىاجتماعى باقى به صورت

چگونگی باید میان آنها تقسیم شود. قسمت رسانند. پس این مصرف مىه زندگی ب

متناظر با سطح رشد  عى تولید ونوع خاص سازمان اجتما به نیز منوط تقسیم

 ) همان جا( «کند.اجتماعى تولیدکنندگان تغییر مى

سوسیالیسم لغو به طور قطع فقط یک مثال است.  الگوی مورد اشاره مارکس در اینجا

 کندمی کار مزدی، شورائی، کارگری قرن بیست و یکم همه آنچه را که مارکس مطرح

اخیر یکجا به هم خواهد آویخت و های سدهری با تمامی دستاوردهای کار و دانش بش

رهائی انسان را حتی در همان صبحدم طلوع خود تا دورترین مرزها پیش خواهد راند. 

همه تأکید مارکس بر این است که سوسیالیسم بدون الغاء کار مزدی و روابط 

 : کندمی اضافهو اجتماعی متناظر با آن امکان تحقق ندارد. ا

توانند زوال یابند که ها تنها هنگامی مىى عالم واقع در ذهن انسانات مذهبانعکاس» 

شفاف و  شکلیه طبیعت( بحیات روزمره )میان انسان، انسان و انسان، مناسبات عملى 

معنای پروسه ه عقالنى بر آنها ظاهر شود. و نقاب از چهره پروسه حیات اجتماعى، ب

های دست مجامعى از انسانه تولید بافتد مگر آن زمان که نمىتولید مادی آن، فرو

ریزی شدۀ آنان قرار گیرد. اما این خود آزاد انجام شود و تحت کنترل آگاهانه و برنامه

عبارت دیگر از یک سلسله ه مستلزم آنست که جامعه از زیربنای مادی معینی، ب
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طى که خود محصول طبیعى و رایش ،ط مادی وجود، برخوردار شده باشدرایش

 همان جا(« )  ۀ تکاملى تاریخى و پر درد و رنجندخودروئید

شالوده الغاء کار مزدی باشند، باید در  روند اجتماعی روبنایاینکه شوراها واقعًا  برای

ابراز وجود و مقدم بر هر چیز باید ظرف بنای خود چنین ظرفیتی را حمل کنند. 

و رتق و فتق  تولید وکار و  برنامه ریزىان در اعمال اراده بالواسطه تک تک شهروند

باید پایان وجود دولت را به نمایش بگذارند. جریان کارشان . شوند همه امور جامعه

 حدیث عینی ختم انفصال انسان از کار خود گردد.  

گذاری و برنامه ریزی با روند کار و تولید را تضمین شوراها باید وحدت میان سیاست

ه نمایندگی دموکراتیک متناظر با مدنیت و قیمومت ساالری موسوم بکنند، به هر نوع 

سوسیالیستی از پایه تا کمون و کنگره ها،  رایهیچ شوحقوق بورژوائی پایان بخشند. 

نشسته تصمیم گیری و سیاستگذاری نیستند های از جمله کنگره سراسری، ارگان

کل  یک کاسه کردن و هماهنگ ساختن حاصل برایها مأموریت ظرفبلکه 

شهروندان متشکل در باشند. ها میانسانآگاهانه و آزاد و نافذ آحاد  دخالتگریهای

حقوق و همه گیرند، ضمن قبول اراده اکثریت، از  در اقلیت قرار مى شوراها زمانی که

. ندبرخوردار هاى خودمکانات اجتماعى الزم براى تبلیغ، نشر و گسترش سیاستا

از تمامى امکانات اقتصادى و اجتماعى و  بهره گیریو فعالیت سیاسى آزاد،  سازمانیابی

حق مفروض و مسلم هر اقلیت  مخالفهاى تبلیغى براى پیشبرد و توسعه سیاست

هر شرایطى  درهر زمان و ها به کنگره مأموران اعزامی شوراهادرون شوراهاست. کلیه 

نمایندگى در شوراى کمون و کنگره  محکوم به عزلند.ها با تقاضاى موکلین آن

 کند.عى براى هیچ کس ایجاد نمى رى شوراها هیچ حق ویژه اقتصادى یا اجتماسراس

داوطلبانه  مذکور بخشى از کار مجامعدر افراد ایام ماموریت و زمان حضور 

در ن کار سوسیالیستى براى هر شهروند، عضویت در سازما آنان است.سوسیالیستى 

کدام از این شوراها هر گاه که  از شوراهاى پایه یا کمون، داوطلبانه است. هریک هر 
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خارج توانند از تابعیت اتحاد شوراها یا همان سازمان کار سوسیالیستى بخواهند مى

 گردند.

در همان حال که ظرف جامعه گردانى  ساختار شورائی مبتنی بر الغاء کار مزدی

ن گرایشات فکرى گوناگوها و ، بستر مبارزه میان دیدگاهاستسوسیالیستى شهروندان 

کنیم، علی االصول می وقتى از استقرار شوراهائی با این نقش صحبتد. باشنیز مى

پیش  محو مناسبات کار مزدیاى را در نظر داریم که مبارزه طبقاتى در آن تا جامعه

با همه  باشیم.رفته است و شاهد تقابل طبقات یا مبارزه طبقاتى به روال گذشته نمى

در هاى اجتماعى بورژوایى سنن و ارزش ر، عادات،ها، سخت جانى فرهنگ، افکااین

تصادم  ،جهانىداری سرمایهنظام مامى آثار و عوارض ناشى از بقاى عالوه تجامعه ب

هاى متضاد طبقاتى در درون شوراها را گرایشات مختلف اجتماعى حتى کشمکش افق

زم براى تسهیالت و امکانات ال همه مبنى، شوراها باید. بر همین سازد محتمل مى

نهاد و جمعیتی زیر هیچ هیچ  سازند.فراهم  را پیشروى خالق و سازنده این تصادمات

نخواهد  نقش ویژه و اعتبار خاصیشوراها صاحب هیچ چرخه کار نام و نشانی جدا از 

 . بود

چه ماهیت و باشند. آنساختار شورایى سوسیالیستى  عامهای مؤلفهتوانند می موارد باال

کند، مسلـما سیماى شورایى آن نیست، بلکه ن ساختار را تعیین مىدرون مایه ای

تحقق روتین  تجلی فقط است که این ساختار الغاء کار مزدیقوانین اقتصادى 

باید  باز همشود، اما هاى بعدى کتاب بحث مىهاست. درباره این قوانین در فصلآن

امحاء رابطه  یسم است.تنها روبنای اجتماعی سوسیالکه ساختار شورایى  تأکید کرد

خرید و فروش نیروی کار بدون سازمانیابی سراسری شورائی آحاد شهروندان جامه 

کار اجتماعی  فرایندشد، کار مزدی بدون حضور نافذ و آگاه همه افراد در پونمی عمل

متضمن تحمیل هیچ هزینه یا شورائی سوسیالسم ساختار  شود.نمی به طور واقعی الغاء

خشى از کار یا محصول کار کارگران نیست، به این دلیل روشن که وحدت اتالف هیچ ب
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گذارى و اجراء، برنامه ریزى و تولید، انجام خدمات اجتماعى با سیاست میان قانون

کند. این ساختار به جدایى حکومت شونده از حکومت کننده و گذارى را تضمین مى

را یکسان در ها انسانه آحاد د، همده جدایى انسان از محصول کار خویش پایان مى

 امور اجتماعی پروسه تولید نعمت هاى مادى و رفاه همگانى و فرآیند برنامه ریزى

 سازد.می و در همین راستا وجود هر نوع دولت را زائد گرداندمی شریک و متحد

 وقتیاز هنگامى که دیگر هیچ طبقه اجتماعى باقى نماند که سرکوبش الزم باشد،  "

سیادت طبقاتى، همراه مبارزه در راه بقاء فردى که معلول هرج و مرج  که همراه

رخت بر بندد، آن  نیز ناشى از این مبارزههای کنونى تولید است، تصادمات و افراط

نیروى هیچ احتیاجى به  هیچ ماند و نهدیگر نه چیزى براى سرکوب باقى مىوقت 

اقدامى که دولت واقعا به عنوان خاصى براى سرکوب یعنى دولت خواهد بود. نخستین 

زند، یعنى ضبط وسایل تولید به نام جامعه در نماینده تمامى جامعه به آن دست مى

عین حال آخرین اقدام مستقل وى به عنوان دولت است. در آن هنگام دیگر دخالت 

به و  شودمی در شئون مختلف مناسبات اجتماعى یکى پس از دیگرى زائد دولت

رود. جاى حکومت بر افراد را اداره امور اشیاء و رهبرى خواب مىخودى خود به 

 ( ...،منشأ خانواده انگلس.) "گیرد.مى توسط همگان جریان تولید

 شوراهای سوسیالیستیاستقرار انقالب و 

تسخیر قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر به در ادبیات احزاب و نیروهای چپ دنیا از 

 یافتنیز  ها همه چیز، همه تناقضات و وارونه بافیهارفاین حر وفور سخن رفته است. د

شود، گرفتن قدرت توسط حزب، شوراها، دولت موقت کارگری، دولت غیرمتعارف می

به اندازه کافی مورد شرح و بسط قرار گرفته است. واقعیت این ها دوران گذار و نوع این

ی ماشین دولتی روز و باورها، جایگزینها ها، تئوری است که سر و ته غالب حرف

ارتدکسال نیروها و محافل  بدیل مورد نظر . حتیاستسرمایه توسط یک دولت جدید 

سازمانیابی شورائی ضد کار مزدی طبقه کارگر  برایخارج از مدار پیکار  شوراساالر
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نیست اما بحث ما در اینجا چیز دیگری در این شکی  رود.نمی نهایتًا از همین حد فرا

نه قدرت سیاسی ناشی از انقالب  أکید شد که نه روبنای سوسیالیسم وپیش تر تاست. 

موقت غیرمتعارف  تواند هیچ نوع دولت حتی دولتنمی طبقه کارگرداری ضد سرمایه

آنچه زیر این نام طرح شده است جواز اعتبارش را نه از سنت  دوران گذار باشد.

فرمیسم راست سوسیال پراکسیس رهای پیوندگاهمارکسی مبارزه طبقاتی که از 

در مورد اینکه مارکس از پدیده کند. می دموکراتیک و رفرمیسم چپ لنینیستی اتخاذ

قبالً به  و کمونیسم سخن رانده استداری ای به نام روبنای دوران گذار میان سرمایه

از آن باید تلقی چپ  اما قبلخواهد شد صحبت هم بیشتر بعداً  اختصار نکاتی را گفتم

تم از این مقوله را دقیق تر کاوید. نظریه لنینی سوسیالیسم و انقالب به اصل قرن بیس

داری سرمایه کارگر در شرائط حاکمیتهای سازمانیابی شورائی ضد کار مزدی توده

 توده وسیع تردیونیون گرائیصرفًا را  دنیا قاطبه کارگرانپای بند نیست. بالعکس 

تماعی و طبقاتی، در بهترین حالت اقتدا به در کارزار اجها که کل نقش آن بیندمی

حزب باالی سر خویش، جنگ در پشت سر رهبران حزبی و به قدرت رساندن حزب 

 شود. در این منظر قدرت کارگری مولود انقالب سوسیالیستی اساساًمی خالصه

تواند چیزی فراتر از یک ماشین حزبی باشد که علی االصول باید زیر نام حزب نمی

چپ لنینیست قرن گروههائی از طبقه کارگر زمام امور را به دست گیرد.  کمونیست

روی داد راه فرار از آنچه در اردوگاه  مشاهدهبا بیستمی پس از شکست انقالب اکتبر 

مشابه بعدی را در وصله پیله کردن چیزی به نام شورا و تسخیر قدرت های شکست

شناخت خود از های پایه اما هیچگاه در جستجو کردند سیاسی توسط شوراها

سازمانیابی جنبش کارگری، نقش واقعی پرولتاریا، قدرت کارگری حاصل انقالب، 

منظر لنینی را کنار  ،سوسیالیسمروایت  یا تدارک انقالب سوسیالیستی فرایند

 جایگزینی آن با روایت مارکسی مبارزه طبقاتی تالش نکردند.  براینگذاشتند و 
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انقالبی این چپ بی اعتنائی عمیق به اصل متشکل شدن در فضای فکر و رویکرد 

تدارک و  ،پروسه آمادگی طی راسری ضد کار مزدی وسکارگر در شوراهای های توده

لنینی  چپ. دهدمی به حیات خود ادامهجان سخت  کامالً کمونیستی، به شکلیبلوغ 

 نامد اساساً می انقالب سوسیالیستی که به دورنمای آنچه با این رویکرد در نگاه خویش

کارگر را های تواند پدیده ای از نوع جامعه گردانی شورائی لغو کار مزدی تودهنمی

جدی گیرد و در محاسبات خود وارد سازد. سازمان سراسری شورائی سوسیالیستی 

» ید، با تئوری گران چیزی نیست که یک روزه پدید آمتشکل از همه یا غالب کار

توان چنین تشکل شورائی جامعه گردان آماده نمی نیز«  ایتوده  شوراها ارگان قیام

به وجود آورد. پیدایش، رشد، توسعه و سراسری شدن چنین قدرت الغاء کار مزدی را 

آگاه، دخالتگر و سازمان یافته ای در گرو داشتن روایتی دیگر از کارگر و جنبش 

و تحوالت تاریخی است. انقالبات  فرایندکارگر در های کارگری و ظرفیت طبقاتی توده

طبقه کارگر را در حلق آویزی این طبقه و داری روایتی که راه کارزار ضد سرمایه

یا فعالینش به حزب دانشوران طبقات باال جستجو نکند، روایتی که راه درست ها توده

 برایکارگر ببیند و های این جنگ را در متشکل شدن شورائی و ضد کار مزدی توده

چپ لنینی در غیاب این روایت راه یت ایفای این نقش را قائل باشد. کارگران ظرف

خواهد پشت سر حزب ردیف شوند. می یابد و از توده کارگرمی چاره را در حزب سازی

طی پروسه تدارک و آمادگی آگاه سوسیالیستی کارگران و  برایبا این کار راهی 

ماند. توده کارگری که نمی ی باقیرسیدن آنان به مدار بلوغ جامعه گردانی لغو کار مزد

د مشق اعمال قدرت در نظام سرمایه داری، بر بستر پراتیک جاری مبارزه طبقاتی خو

یافته شورائی بر بورژوازی نکرده است با وقوع انقالب یکشبه نیروی آگاه و سازمان

. شودنمی و زندگیمسلط برنامه ریزی و سیاستگذاری سوسیالیستی کار و تولید 

از دل شرائطی که انفجار  آید.می از اینجا بیرون« ران گذاردولت موقت دو » تئوری

قهر کارگران ماشین دولتی بورژوازی را در هم شکسته است. پرولتاریا آمادگی جامعه 
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گردانی شورائی متناظر با الغاء کار مزدی را به دست نیاورده است، حزب در باالی سر 

نماید و پرچم می جای قدرت سیاسی سابق تأسیسکارگران ماشین دولتی تازه ای به 

آورد. می به اهتزاز در گذار را بر بلندای برج حاکمیت خویشدولت کارگری دوران 

را چاره دیگری نیست و باید تا اطالع ثانوی  « دوران گذار»شود که می حزب مدعی

 خود گیرد. بوروی سیاسی چند نفری امامزاده حزبی مهار همه امور را در کف با کفایت

اما همه تجارب یک قرن اخیر جنبش کارگری دنیا حاکی است که این دولت نه 

اداره جامعه بدون  برایکارگر های موقت، نه رو به زوال، نه ابزار آماده سازی توده

و سد دولت یا جامعه گردانی شورائی سوسیالیستی که نیروی قتل عام همه اینها 

  ر از مصیبت بردگی مزدی است.کارگهای واقعی راه رهائی توده

  "دیکتاتورى پرولتاریا"شوراها و 

نظریه متناقض همواره تالش کرده است تا  ،چپ خارج از مدار پیکار ضد کار مزدی

مارکسی مبارزه طبقاتی بیاویزد، از های خود در باره دولت دوران گذار را به فرمولبندی

و جامعه کمونیستی دوران تحول  داریمیان جامعه سرمایه» جمله این سخن او که 

انقالبی اولی به دومی قرار دارد. دوران گذار سیاسی، مطابق با همین دوران است که 

 ) نقد برنامه گوتا( «تواند باشدنمی قالبی پرولتاریادر آن دولت چیزی جز دیکتاتوری ان

ت این درباره نظر مارکس نسبت به موضوعیت دیکتاتورى طبقه کارگر و مکان و مناسب

صحبت خواهیم نمود. اما پیش  به کمونیسمداری عبور از سرمایه فراینددیکتاتورى در 

  یادآوری گردد. عاماز آن الزم است چند نکته 

اجبار اکثریت غالب انسانها  دیکتاتورى است. اعمالمترادف با  سرمایهنفس وجود . 1

است نام گیرد. جبر  به فروش نیروی کار اگر دیکتاتوری نیست چه چیز دیگری قرار

بشرستیزانه چه تن دادن به قوانین نظام بردگی مزدی سوای تحمل یک دیکتاتوری 

تواند باشد. جدا بودن کارگر از کارش، انفصال او از محصول کار خود، می چیز دیگری

محرومیت جامع االطراف طبقه کارگر از دخالتگری آزاد در تعیین سرنوشت زندگی 
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ارگران در منجالب گرسنگی و فقر و حقارت و فساد و فحشاء خویش، غوطه خوردن ک

شوند، چگونه تحمیل ها مستقل از اینکه این فجایع و بربریت سرمایهو تباهی بارآورد 

  سرمایه است.استقرار دیکتاتوری  همگی نشان

هاى سیاسى کارکردهایى سلب آزادى یا زندان قهر عریان پلیسى، خفقان، شکنجه،

میان تصور ترادف ضرورى یکتاتورى مالزم باشند یا نباشند. وانند با دتهستند که مى

ها ذهندارى بر اى است که بیشتر از سوى محافل سرمایهدیکتاتورى، انگاره اینها و

نه مطابق این پندار، به طور مثال در تاریخ معاصر و دنیای روز، تحمیل شده است. 

بلکه  نیستند!!زتولید سرمایه اجتماعى دموکراسى و نه دیکتاتورى الزامات پروسه با

در هاله  هر کدام و تمایز میان آنها که پایه مادى باشندمی متفاوتیاشکال حکومتى 

گردد!! و تعبیر مى "حاکمیت مردم"به دموکراسى  مستور است. هاای از انگاره

گروه دیکتاتورى به مثابه نوعى حاکمیت قانون گریز مظهر اعمال اراده یک فرد یا یک 

و  پاره ای اوقات اولی را به سطح باالی توسعه صنعتیشود!! خاص اجتماعى قلمداد مى

و  !!دهندمی نسبت«  طبقه متوسط» ، انکشاف مدنی، رشد فرهنگی و بلوغ سیاسی

ها زنند. انگارهمی جارها دومی را حاصل فروماندگی جامعه از پویه مطلوب در این حوزه

ها قعیت ندارند بلکه بیان باژگونه و عمیقاً عوامفریبانه عینیتو القائاتی که نه فقط وا

یا راهکارهای اعمال ها پیش از هر چیز نفس تقسیم بندی راهبردها، شیوههستند. 

است. سی و دیکتاتوری یک وارونه بافی قدرت طبقات اجتماعی به دو شکل دموکرا

د دیکتاتوری نباشد. تواننمی هیچ شکل تسلط یک طبقه اجتماعی در جامعه طبقاتی

های به بیان دیگر دموکراسی نیز عین دیکتاتوری است و بحث واقعی نه تقسیم شیوه

 چرخد.می سیادت طبقات به این دو حالت بلکه حول چگونگی اعمال دیکتاتوری

تواند هار و عریان و حمام خون ساالر باشد و در شرائطی و می دیکتاتوری طبقه مسلط

و پلیس با فرض اینکه ارتش  پارلـمان، دولت،چنین نباشد.  به دالئلی ممکن است

 اعمال ساز و کار  باز همناراضی و معترض را بازی نکنند، های نقش قتل عام انسان
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وجود دارند فقط به این خاطر که نوعى نظم اقتصادى،  نهادهادیکتاتورى هستند. این 

د. نکته مهم و گرهى در این سیاسى و اجتماعى را بر مخالفان نظام موجود تحمیل کنن

جا این است که اصل وجود دیکتاتورى به خودى خود و جدا از محتواى اجتماعى و 

شود، قابل داورى نیست. دیکتاتورى طبقاتى نظم یا نظامى که توسط آن نمایندگى مى

هاى مادى هر نوع دیکتاتورى باشد و علیه مقاومت تواند ابزارى براى محو پایههم مى

د در توانو هم مى گردداعمال ضد بشری جان مدافعان یک نظام اجتماعى  تا پاى

ها به کار گرفته انسان فقر، حقارت و ذلت محرومیت، خدمت جاودانه سازى استثمار،

 شود. 

دیکتاتورى نیز وجود خواهد داشت. براى این که دیکتاتورى  تا طبقات وجود دارند .2

غیر این صورت، بحث اساسا از میان برود. در  شود، باید تقسیم جامعه به طبقات محو

و مضمون دیکتاتورى و رابطه آن با مصالح و منافع طبقات خواهد بود،  بر سر ماهیت

اى مفروض و غیر قابل اجتناب است. در جامعه  که به هر حال پدیده شنه اصل وجود

هیچ تفاوتی تا اینجا ، شالوده دیکتاتورى بر بردگى مزدى استوار است. سرمایه داری

میان به اصطالح دموکراتیک ترین یا به حق بدترین دیکتاتوری ها، تفاوتی میان سوئد، 

یس در یک سوی و ایران و عربستان سعودی و سودان در سوی دیگر ئو فرانسه و سو

کاال بودن نیروى کار، تابعیت بى چون و چراى زندگى ، در کلیه این جوامعنیست. 

قوانین سوددهى سرمایه، جدایى تولید کنندگان از کارشان و فروشندگان نیروى کار از 

وجود ، خود انفصال همه سویه آنان از دخالت در تعیین سرنوشت کار و تولید و زندگى

است داری و در یک کالم آنچه ذاتی نظام سرمایه نابرابرى طبقات، استثمار، ستم،

مستقل از درجه کتاتوری در همه این کشورها، دیشود. می توسط دیکتاتوری پاسداری

 حکمفرما است. ها آناجتماعى  سعه اقتصادى وتو

 قانونی،توسط نهادهاى  سرمایه دیکتاتورىداری بخش معینی از جهان سرمایهدر 

ها، دولتی باشند و ها و ارگاناین سازمانگردد. اینکه می اعمال و سیاسى  مدنی ،حقوقى
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گروههای  به وسیلهتشکیل دهند یا زنجیره قدرت سیاسی را  انداموارهای حلقه

نقش نهاد ابراز وجود آنها را ایفاء کنند، یا حتی پدید آمده و اجتماعی مختلف 

طبقه استثمارشونده تلقی گردند!! در اساس « احقاق حقوق » سازمانهای قانونی 

بنمایه دیکتاتوری بورژوازی سوای نظم تولیدی،  نماید.نمی مسأله هیچ تغییری ایجاد

کارگری یا هر نهاد مدنی های ی و اجتماعی سرمایه چیز دیگری نیست و اتحادیهسیاس

 و الجرم بخش پیوسته دیکتاتوری سرمایهمشابه دیگر جزء ارگانیک همین نظم 

و شاید ها خواهد کرد. خیلیبه طور قطع عجیب جلوه  ای است که باشند. این نکتهمی

است یک نهاد مدنی مدافع حقوق  خواهند پرسید که چه طور ممکنها غالب انسان

باشد. پاسخ داری فرودستان و ستمکشان جامعه جزئی از ساختار دیکتاتوری سرمایه

چندان دشوار نیست. در وهله نخست سخن این نیست که هر تشکل اعتراضی درون 

نظام حاضر حلقه ای از زنجیره دیکتاتوری بورژوازی است. یک سازمانیابی کارگری که 

داری به همان اندازه که ضد سرمایهبرد می ودیت این نظام را زیر سؤالشالوده موج

و در راستای امحاء هر شکل اعمال قدرت بورژوازی  سرمایه است قطعاً ضد دیکتاتوری

نیز هست. بحث بر سر نهادهای مدنی و حقوقی منحل در داربست قانونیت و سیاست 

است. به طور مثال داری ی سرمایهاقتصادی یا فرهنگی و اجتماعهای و برنامه ریزی

به هر  معیشتی کارگران مطالباتپاره ای پیگیرى  حتی با فرض ی کارگریهااتحادیه

 هاى کارگر به این نظمتمکین توده ساز و کارو  نظم سرمایه بقایاجراء و ابزار حال 

و  بى حقوقى رابطه خرید و فروش نیروى کار، استثمار،. نظمى که بازتولید باشندمی

 ینعین همنماید. انفصال کارگران از کار و سرنوشت زندگى خود را پاسدارى مى

 صدقنیز اصالح طلبانه های های دست به کار فعالیتهمه ارگانمسأله در مورد 

کارگر های هیا متقاعد کردن تودداری سرمایهنمودن قابل تحمل  برایکند. تالش می

روز دولت های مخالفت با سیاست ولو که سمت و سوی به قبول حاکمیت نظام

داشته بورژوازی یا کاهش سود این و آن سرمایه دار به نفع بهبود معیشت کارگران را 
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 مزدی است. همان چیزی که رمز و راز بردگی ماندگاریتالشی در جهت باز هم  باشد

    بورژوازی است. طبقه دیکتاتوری موضوعیت  واقعی وجود و

طبقه بورژوازی دیکتاتوری خود را با  ()عظیم ترین بخش هایسرمجهان  دیگر بخشدر 

سرکوب و کشتار های شیوه همهو به کارگیری  نظامى توسل به قهر عریان پلیسى،

مادی این دو شکل دیکتاتوری سرمایه های پایه دو مؤلفه مهم پوشاند.می جامه عمل

در چهارچوب  اولزه . اول اینکه سرمایه اجتماعی ممالک حوکندمی متفاوترا از هم 

در استثمار نیروی بین المللی گسترده حضور بسیار  باداری تقسیم کار جهانی سرمایه

 تولید شده توسطاضافه ارزش  عظیم ترین سهم را در کارگر،های تودهگان رایکار شبه 

در  جوامع. دوم آنکه جنبش کارگری این سازدمی نصیب خودطبقه کارگر جهانی 

سرمایه ستیز دست به اعمال  تعرضی یک موقعیت داشتن با اریخدوره معینی از ت

حوزه دوم  در مجبور ساخته است.ها عقب نشینی برخیقدرت زده و بورژوازی را به 

 بخش در تقسیم کار جهانیاین جوامع . هر دو مؤلفه کاراکتر متفاوتی داشته اند

حوزه استثمار و یه ، ترکیب ارگانیک نازلتر سرماکانون صدور سرمایهداری سرمایه

اضافه ارزش حاصل استثمار طبقه کارگر این بخش باید همزمان ارزانند. نیروی کار 

و ترمیم نرخ سودهای باالی  سود دلخواه سرمایه اجتماعی کشورپاسخگوی 

کارگر جوامع های استثمار تودهها ند تأثیر این مؤلفهبرایحوزه اول باشد. های سرمایه

ز است. پدیده ای که به نوبه خود، اعمال هارترین و خونبارترین در ابعادی فاجعه آمی

در  اگر در کشورهای نخست جنبش کارگریآورد. می را به دنبالها نوع دیکتاتوری

شد و طبقه ها میخواستار تحقق برخی خواسته وسیع خود با  قدرت شرائطی معین

دنیا توان پرداخت این سرمایه دار با رجوع به سهم سود خود از استثمار کارگران 

بود. در اینجا بورژوازی باید  دید در جوامع دوم موضوع معکوسمی خود مطالبات را در

حفظ سهم باالی خود  برایرا با شرکای جهانی خود تقسیم کند، ها کوه اضافه ارزش
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اجبار کارگران به تولید دریای اضافه  برایبه اوج برساند و  را فشار استثمار کارگران

  را اعمال نماید. ها موحش ترین دیکتاتوریدرنده ترین و ها شارز

هاى مادى و اقتصادى پایه ،انقالب سوسیالیستى طبقه کارگر با محو کار مزدورى .3

دارد، اما این امر به خودى خود مالزم با محو واقعیت وجود طبقات را از میان بر مى

صرف انقالب  بهتر آن مهم وجودى بورژوازى حتى در یک جامعه معین نیست. از

رود. محو جهان از بین نمىهمه دارى در شیوه تولید سرمایه در بخشى از دنیاکارگرى 

برهم پایه مادى وجود طبقات با از بین رفتن طبقات بطور واقعى دو مقوله منطبق 

را به  اما اجراى اولـى تحقق فورى دومى د. اولـى شرط الزم تحقق دومى استنیستن

. طبقه کارگر در نخستین گام از پیروزى انقالب خود، کار مزدورى را آورد نمى دنبال

 دربرابر  سرمایه دار را به حضور مستقیم ولغو، مالکیت خصوصى را ملغى و کل طبقه 

و داران همه سرمایه کارمجرد این  خواند اما بهمی فرا سازمان کار سوسیالیستى

 یاگردند. انقالب بر وجود طبقات تعمید نمىغسل  متفکرین این طبقه سیاستمداران و

طبقه اما  شودمی پیروزکشد، پرولتاریا بر بورژوازى مبارزه طبقاتى در جامعه خط نمى

گردد. براى  از صحنه معادالت اجتماعى محو نمى ستششکست خورده همراه با شک

ى بیشتر شود، باید مفهوم مادى موجودیت طبقه اجتماعاین که موضوع عینی تر دیده 

مقدارى پول و کاال و ابزار تولید یا مبادله نیست،  مشتی شیئی،تعمق گردد. سرمایه 

 کارخانه و تجارتخانهمالکیت  مجرددار در بلکه یک رابطه اجتماعى است. طبقه سرمایه

خیل جمعیتی که تا دیروز سیاستگذار، کند.  نمى ظاهروجود طبقاتى خود را 

دان، مشاوران سیاسی و اقتصادی، صاحبان مشاغل باالی دولتمرد، برنامه ریز، حقوق

اداری، گردانندگان ماشین قهر پلیسی و دستگاههای سرکوب و مانند این نهادها بوده 

مشکل انقالب اما فقط در داده اند. می اند نیز همگی آحاد طبقه سرمایه دار را تشکیل

طول صدها دارى در مایهتولید سرشود. نمی باقی بودن طبقه سرمایه دار هم خالصه

هاى راه حل ها، اخالقیات، فرهنگ وها، ارزشفقافکار، اسال استیالی تاریخی، 
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مستولی ساخته است. اینها ها خود را بر فضای اندیشه، ذهن و زندگی انساناجتماعى 

ساز و کار بقای نظام بوده اند و با سقوط قدرت  نظام بردگی مزدیشرائط حاکمیت در 

به صورت موانع سر راه استقرار سوسیالیسم لغو ها سال برایایه باز هم سیاسی سرم

یک شبه یا در کوتاه کارگران انقالب سوسیالیستى . کنندمی کار مزدی ایفای نقش

سازد. انقالب طبقه مىنرا ناپدید  بورژوازیمدت وجود اجتماعى و فکرى و فرهنگى 

دارد و این در حالـى مقاومت وا مىبه تمامی قلمروهای حیات اجتماعی مغلوب را در 

هر جامعه انقالب کارگران  علیهپیکار  آمادهاست و  جهانیطبقه ای است که بورژوازى 

و سوسیالیستی کار و که سازمان شورایى این تصور  هابا توجه به همه این مولفه .است

است.  فاقد خصلت دیکتاتورى خواهد بود، یک پندار ساده لوحانه کارگرطبقه تولید 

. سوسیالیسم گرددمی ناشیدیکتاتورى نادرست مفهوم فهم از  معموالًتصورى که 

بدون اعمال جدى دیکتاتورى بر طبقه بورژوازى و بدون درهم شکستن هر نوع 

 تواند دست یابد. مقاومت سرمایه جهانى به هیچ نوع پیروزى نمى

براى  صرفاًآن  موضوعیت بردگى مزدى است و ضد پرولتاریا دیکتاتوری دیکتاتورى .4

جا  . در ایناستدارى  نابرابرى و کل تبعات سیستم سرمایه پایان دادن استثمار، ستم،

بر  . کامالًخفقان و بگیر و ببند مخالفان نیست دیکتاتورى مترادف سلب آزادى، فشار،

آن است. الینفک جزء  رویکرد سیاسی و اجتماعیعکس آزادى بى قید و شرط هر نوع 

اریا براى سازمان دادن تحول سوسیالیستى اقتصاد و برقرارى سازمان شورایى کار پرولت

در رعب و فشارى اعمال هیچ نوع  سوسیالیستى در تدارک هیچ محدودیت سیاسى یا

الغاء کار مزدی . خواست وى باشدنمی دارى م سرمایهانظ هیچ زمینه ای بر هیچ مدافع

، عین هدف همینپراتیک اجتماعی  نفس پروسه اما .نفى وجود طبقات استو 

طبقه ای بر طبقه دیگر است. این چیزی است که  دیکتاتوری و شکلی از اعمال قدرت

کند، اما دیکتاتوری نمی کمونیسم لغو کار مزدی طبقه کارگر به هیچ وجه آن را انکار

انت وجوه خود با آنچه بورژوازی یا رفرمیسم چپ میلیت همهرولتاریا با این روایت در پ
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یا  وجود سرمایهمجرد پیش تر گفته شد که  کند، فرق دارد.می زیر این نام جنجال

زنجیر  ،دموکراسی ممکن روبنای متعالی ترین و جامع ترینحتی با  رابطه کار مزدی

کارگر است. در اینجا دقیقاً با های استثمار تودهو بی حقوقی و دیکتاتوری پوالدین 

کار مزدوری و پایان دادن  رفع و محو فرایندار داریم. رویه متعاکس این حکم سر و ک

به وجود استثمار، طبقات، دولت و جامعه طبقاتی حتی اگر تمامی آحاد سرمایه داران 

مواظبت گردند باز هم دیکتاتوری طبقه ای بر طبقه « قوپر»رختخواب  پیشین در

ا هیچ کس را به جرم پرولتاری تاریا علیه بورژوازی خواهد بود.دیگر، دیکتاتوری پرول

دارى را حتى با همه کند، هیچ مدافع سرمایهدار بودنش زندانى نمىپیشینه سرمایه

توحش طبقاتى گذشته و حالش از فعالیت سیاسى و عقیدتى و فکرى علیه 

سازد. حق تشکل، تحزب، اعتراض و مبارزه سیاسى را از سوسیالیسم ممنوع نمى

نماید و حتى از دادن امکانات اجتماعى برابر به ىنمایندگان فکرى بورژوازى سلب نم

را ها ورزد. پرولتاریا دادن این حقوق و آزادىشان، دریغ نمىها، براى طرح نظراتنآ

دقیقا بخشى از پروسه پیکار روتین خویش براى تحقق سوسیالیسم و محو تبعات 

ر دخالت برابر و ب دارى مى داند. براى این که سوسیالیسم و شیوه تولید مبتنى سرمایه

ها در سرنوشت کار و محصول کار خویش تثبیت شود، باید با هر گونه آزاد کلیه انسان

هاى بعد از پیروزى نظامى و سیاسى انقالب کارگرى توهم آفرینى بورژوازى در سال

تواند نظامى و قهرآمیز باشد. باید در بطن مقابله کرد. این مقابله دیگر اساسا نمى

هایش را طرح راه حل به بورژوازى فرصت داد تا باز هم  سه الغاء کار مزدیپروپیشبرد 

این  کل نمایندگان فکری و طبقه سرمایه داررسوا نمودن  شرط الزمو تبلیغ کند، این 

از  و شرط فعالیت سیاسى براى همگان آزادى بدون قید . به همه این دالیلطبقه است

حکام بیش و بیشتر سوسیالیسم است. جمله بورژوازى مغلوب یک نیاز جدى است

است  بشرتاریخ زندگى  نوع نظم اجتماعی درسازمان شورایى کار سوسیالیستى تنها 

. بیندمی موجودیت خودکه بى قید و شرط بودن آزادى مخالفان را بخش الیتجزاى 
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هیچ بر  فشارحقوق یا اعمال  ع، تضیینه فقط ابزار سلب آزادیدیکتاتورى پرولتاریا 

های بدون قید و شرط همه حقوق و آزادیبدون تضمین  ان مخالفی نیست کهانس

الغاء کار  این دیکتاتورى . مانیفستدهدمی شهروندان فلسفه وجودی خود را از دست

همه از  با این مانیفست گردان. طبقه کارگر متشکل در شوراهاى جامعه مزدی است

قرن از هیچ  ینچندطی اى که  آحاد طبقه کلداران سابق یا در واقع از سرمایه

خواهد که به اراده مصمم تاریخى وى دائر بر کوتاهى نکرده است، مى او علیهجنایتى 

 داران اخطار مىدر همه چیز برابر تسلیم شود. به سرمایه آزاد هاىایجاد جامعه انسان

در انسانی در گرو حضور مستقیم حقوق  د بودنشان و تمتع آنها از همهکند که شهرون

و تبعیت از برنامه ریزى و ها ، شرکت برابر در تصمیم گیرىتولیدشوراهاى کار و 

 سازمان شورائی کار سوسیالیستیسیاست گذارى شوراهاى محلـى و سراسرى است. 

هاى کارگر حق توده سیه روزى کلبه استثمارگران سابق و به مسببین پیشین 

ها کار کنند. کار را برنامه ریزى همراه سایر شهروندان در درون شورادهد که مى

نمایند. در تعریف کار، تعیین نوع کار، توزیع محصول کار و در تمامى آن چه که 

د. در پروسه نموثر داشته باش حضوراست،  اجتماعی اهالی زندگیمربوط به معیشت و 

 شوراها با حق ، از امکاناتطرح کننداندیشند مى هر چهها پیشبرد عملـى این برنامه

 .تالش نمایندبراى تبدیل شدن به اکثریت برابر بهره جویند و 

دارى بر هاى سرمایهمظالـم و سیه روزىاستثمار، دلدادگان دموکراسى که تحمیل 

 ، رابطه"پارلـمانتاریسم» و  "انتخابات آزاد" ،"قانونیت"کارگر را در چهارچوب  طبقه

کنند، با ! توصیف مىهر نوع دیکتاتورى!تیک و عارى از دموکرا د!! انسانى!!اى بسیار آزا

شان یک جا هاى عوام فریبى و ترفندبازىشنیدن لفظ دیکتاتورى پرولتاریا زرادخانه

ها و پرولتاریا پاى بند کشند که کمونیستشود و دنیا را به جنجال مىمنفجر مى

د به هر توانن! آنان مىکنند!دارى مىیستند و از اعمال دیکتاتورى جانبدموکراسى ن

اریا سازمان شورایى حضور مستقیم رطب و یابسى متوسل شوند، اما دیکتاتورى پرولت
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و  بشرزندگى  «پیش تاریخ» به دادنشهروندانى است که پایان  وسیعهای توده

پیکار جارى خود بى حقوقى و نابرابرى را دستور  استثمار،عارى از  جامعهاستقرار 

محو  اضمحالل دارپرچم کهرت را در اختیار دارد در اینجا طبقه ای قد. است کرده

کشد. طبقه ای که در می را به دوش طبقاتی هر نوع اعمال قدرت طبقات است و بیرق

خالصی از فرودستی چاره ای ندارد جز اینکه  برایجستجوی سیادت نیست زیرا 

ید بشریت باآزاد سازد آنکه خود را  برایبنیان هر هر نوع فرادستی را از جای بر کند و 

تا  داردنمی استثمارگر پیشین را پاسها و حقوق طبقه پرولتاریا آزادیرا آزاد کند. 

دهد می دموکراسی و قانون و حقوق مدنی افراد را رعایت کرده باشد، این کار را انجام

و  طبقاتزور،  حکومت،استثمار، ناحقی،  عاری از هر شکلبرپائی دنیائی  بدونزیرا 

 نخواهد بود.و بشریت  ر به رهائی خودنابرابری، قاد

یا  سابق در اردوگاه شوروىست انقالب اکتبر، در بخشى از دنیا، آن چه در پى شک .5

 "دیکتاتورى پرولتاریا"هر جامعه دیگر مدعى انقالب کارگرى و سوسیالیسم زیر نام 

هر  اعالم موجودیت کرده است، دقیقا نوعى دیکتاتورى بورژوازى بوده است که بسان

کرده است. در م بردگى مزدى را دنبال مىااستقرار و بقاى نظ این طبقهدولت دیگر 

مسلط اقتصادى بوده این جوامع، نیروى کار کاال و رابطه کار و سرمایه عنصر  همه

دولت در مکان سازمان پلیسى، نظامى، سیاسى و اجتماعى نظام کار مزدورى  است.

ا در این کشورها دیکتاتورى سرمایه با شیوه کرده است. این که چرایفاى نقش مى

باالتر به  وضوعى است کهدارى منطبق نبوده است، مغربى اعمال دیکتاتورى سرمایه

ش قوای طبقاتی و رایآ مانند یعواملصورت بسیار مختصر مورد اشاره قرار گرفت. 

در  هر کشورمکان سرمایه اجتماعی  درجه اعمال قدرت طبقه کارگرعلیه بورژوازی،

احراز سهم در کل اضافه ارزش  برایو ظرفیت آن داری تقسیم کار جهانی سرمایه

عقب نشینی اضطراری در مقابل  برایهر جامعه داری سرمایه تولید شده در دنیا، توان
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 در عین تضمین شرائط بقا و بازتولید خود از جمله این عوامل موج مبارزات کارگران

 باشند.می

اتوری پرولتاریا چیزی است که گفته شد اما این مفهوم تحت . مفهوم واقعی دیکت6

با  تواندمی ر آستانه انقالب و دوره متعاقبشتأثیر وضعیت تقابل طبقات اساسی د

طبقه داری شورائی ضد سرمایهحاالت عینی متفاوت همراه گردد. جنبش  طیفی از

در حالی که خود از تواند تواند بورژوازی را از اریکه قدرت به زیر کشد می کارگر

جامعه گردانی گسترده شورائی و الغاء سراسری کار مزدی به معنی  برایتدارک کافی 

را  این کار برای دقیق کلمه برخوردار نباشد، ممکن است از پیش تمامی تدارک الزم

چرخ ها قطه ای از خط فاصل این حالتن حول چه بساکسب کرده باشد و باالخره 

ین اشکال با معادالت قدرت متفاوتی میان جنبش پیروز شورائی خورد. در هر کدام ا

ضد کار مزدی پرولتاریا در یک سوی و بورژوازی مغلوب در سوی دیگر مواجه خواهیم 

سوسیالیستی کار و تولید ر روی کارکرد روز سازمان شورائی بود که فشار آثارش ب

ی قدرت و راه اندازی جنگ بازساز برایگریزناپذیر است. اگر بورژوازی از توان الزم 

علیه پرولتاریا برخوردار باشد، اگر سرمایه داران ساقط از قدرت سیاسی و اقتصادی 

ا بتوانند با بهره گیری از حمایت گسترده بین المللی طبقه خود دست به کار تدارک قو

در پیش پای در آن صورت راهی سوای جنگیدن  در هم کوبیدن انقالب شوند، برای

ماند. در چنین وضعی دیکتاتوری پرولتاریا بدون اعمال قهر نظامی و نمی ا باقیپرولتاری

سرکوب بورژوازی چاره دیگری نخواهد داشت. در  برایکاربرد کل توان شورائی خود 

کنند. خواست پرولتاریا به دنبال پیروزی انقالب نه اعمال قهر نمی جنگ حلوا تقسیم

اما اگر طبقه سرمایه مبارزه میان راهبردهاست  برایشرائط نظامی بلکه فراهم سازی 

دار اهل قبول چنین شرائطی نباشد، ادامه جنگ بر سازمان شورائی سوسیالیستی کار 

در هم شکستن  برایو اگر چنین شود دیکتاتوری پرولتاریا  شودمی و تولید تحمیل
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ربرد قهر از جمله کا ،مقاومت بورژوازی از هیچ چاره پردازی انسانی و سوسیالیستی

  نظامی دریغ نخواهد کرد.

  تعریف کار در سوسیالیسم 

رابطه ساده مختلف تاریخی یک های اجتماعی خود در دوره خاصکار مستقل از شکل 

بازگوی «  فی نفسه» به صورت  و طبیعت است. کار به این اعتبار،حیاتی میان انسان 

اعی حاکم بر پروسه هیچ چیزی در مورد شرائط یا صورت بندی اقتصادی و اجتم

کند. می فصل ممیز انسان از حیوان را تصویرانجامش نیست. بالعکس بیش از هر چیز 

 سازد. مارکس در این رابطهمی بشر با کار است که خود را از سایر حیوانات متمایز

عبارت از شد پروسه کار آنچنانکه در حالت ساده و مجردش تحلیل »  گوید:می

 برایمصرف و آماده ساختن طبیعت های ن به منظور تولید ارزشفعالیت با هدف انسا

احتیاجات انسانی است. شرط عمومی مبادله مواد بین انسان و طبیعت و شرط ابدی 

زندگی بشری است و به همین سبب مستقل از هر شکل حیات انسانی و کلیه اشکال 

انسان مشترک  اجتماعی آن است. به عبارت بهتر بین کلیه اشکال اجتماعی زندگی

است. پس ضرورتی نبود که ما در این بحث مناسبات کارگر را با کارگران دیگر مورد 

 و موادش از سوی دیگر ما را کفایت سومطالعه قرار دهیم. انسان و کارش از یک 

توان حدس زد که چه کسی آن را کاشته است، از نمی کرد. همچنانکه از مزه گندممی

توان دریافت که در چه شرائطی انجام شده است. آیا زیر مین چنین پروسه کاری نیز

دار؟ آیا زیر چشم نگران سرمایهتازیانه بیرحم نگهبان بردگان جریان یافته است، یا 

ن آآن را در گاوبندی خود به وجود آورده است یا خود کار  "سین سینیاتوس"

کاپیتال، جلد )   «آورد؟می است که به ضرب سنگ، شکاری را از پای در وحشیئی

  (اول

مورد نیاز بشر است. های تولید فراورده برایکار تا اینجا و در این سطح، فعالیتی 

کاال همراه با گردد. می خصلتی که با ظهور کاال و تولید کاالئی دچار تحول ماهوی
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د زیرا خود کنمی پروسه کار را میثاق وحدت روند کار و روند تولید ارزشزادنش 

تا پیش از تولید ارزش مصرف با ارزش یا همان ارزش مبادله است.  تجسم وحدت

کنند به این خاطر که احتیاجات زیستی و رفاهی خود را می کارها انسانکاالئی، 

مصرفی است اما با کاال شدن های تأمین نمایند، به بیان دیگر کار فقط مولد ارزش

همین ارزش مصرف  شودمی ومحصول کار آنچه به طور واقعی از دائره محاسبات مح

کسب ارزش یا  برایتولیدات و حاصل کار است. این کامالً درست است که فراورده کار 

داد و ستد  فرایندارزش مبادله ای باید به هر حال واجد ارزش مصرف باشد اما در 

م هر کاالها، کار اجتماعاً الزم نهفته در آنها یا زمان کار متبلور در کاال، تنها مالک انجا

 مبادله است. 

داری شیوه تولید سرمایه در پویه تحول تولید کاالئی به تکامل روند کارفاز بعدی 

گردد. در این جا روند ارزش آفرینی کار جای خود را به روند ارزش افزائی می ظاهر

 وحدت پویه کار و پروسه ارزش آفرینی را اتخاذتولید شکل  چرخهکند. می منتقل

یا رابطه تولید اضافه ارزش است. داری که خصلت نمای تولید سرمایه نماید. چیزیمی

های هدفی سوای ایجاد ارزشها در زندگانى انسان کار شکلنخستین  به این ترتیب

ت انسانى آن اگویاى تعریف نامکتوب جماع مشخصه ای که .کردنمی دنبال مصرفی

 افرادگوى احتیاجات معیشتى که کار باید پاسختعریف . این بود دوره از مفهوم کار

سالیان متمادى با ابزار کارى ساده و ابتدایى به این شکل تولید و با این ها انسان .باشد

هاى کمونى ادامه دادند. جماعت به زندگى خودبرداشت طبیعى از مکان و مفهوم کار 

. در این ندنخستین ساختار زیست مناسب و روبناى ارگانیک این شیوه تولید بود

دفع  الزمهبه خورد و خوراک، پوشاک، مسکن و آالت دفاعى ها دوران اصل نیاز آدم

کرد.  را تعیین مى کل هدف تولید و کار بشرها، حمالت حیوانات درنده و نظایر این

قدرت بسیار پائین  سطح  ودرجه بارآوری کار ترین  ، نازلزماناین  ابزار کار ابتدایى

نوعی  و همه از امکانات طبیعى همه اوان بهره گیرى دخالت بشر در طبیعت یا تو
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ها در پروسه کار، انسان نیاورد.. این وضع دوام نمودمی تحمیل ویبر معیشت محقر را 

کل  شیوه تولید و و باالخره ، قدرت اثرگذاریانتظارات، احتیاجات، دانش، وسایل کار

بزار تولید و افزایش قدرت . بازدهى کار در پرتو رشد ادادندخود را تغییر زندگانى 

. شیوه تولید اشتراکى و خود مصرفى نخستین، در رفتباال  ،دخالت بشر در طبیعت

. نشستر و تولید اندک اندک عقب به تکامل وسایل کا انسانمقابل نیاز بالنده 

بر پایه کار اجتماعًا الزم  اقتصاد کاالیى و مبادله محصول کار ،دیالکتیک مادى تاریخ

. شیوه تولید مادى متناقضى که از جای شکل اولیه تولید نشاندرا بر  ر کاالهامتراکم د

سازى داشت و از سوى دیگر سرآغاز تاریخ آیند توسعه تاریخى جوامع همیک سو با فر

  در تاریخ بود. بردگى انسان و تعمیق روزافزون این بردگى

اقتصاد خودمصرفى یافت، توسعه مى تازه از این زمان به میزانى که شیوه تولید

خورد. از تاریخ زندگانى بشر خط مى نیز و تولید بر محور رفع نیازهاى انسانى اشتراکی

در بهبود زندگى آنان اصال ها دیگر ارزش مصرف محصوالت و نقش حاصل کار آدم

 مورد توجه نبود، بالعکس ارزش مبادله کاالها فلسفه وجودى کار و تولید را تعیین مى

هدف  و هدف تاریخا جاى خود را عوض کردند. انسان وسیله و تولید کاال کرد. وسیله

شد. بدین ترتیب، تولید با هدف داد و ستد قانون اساسى زیست آدمیزاد گردید و این 

انسان را با  هستیقانون درست در همان نقطه ظهورش روایت جدید خود از اساس 

کرد. مبادله محصول کار با  ترین خطوط بر دفتر خاطرات تیره تاریخ ثبت زشت

پیدایش و توسعه بازار،  ظهور ارزش میانجى،ها، محصول کار به اکسپرسیون ارزش

رواج پول، تولد نظام سرواژ و مناسبات فئودالـى و باالخره به انباشت سرمایه صنعتى، 

د. اقتصاد شکاال شدن نیروى کار انسانى و گسترش شیوه تولید کاپیتالیستى منتهى 

ى در هر گام توسعه خود طرد همه سویه انسان از حیطه دخالت در تعریف کار را کاالی

دارى تا آخرین مرز تعمیق و باز هم تعمیق داد و این پدیده در شیوه تولید سرمایه

تولید کاپیتالیستى . در این جا یعنى در سیطره تسلط ژرفش و توسعه به پیش تاخت
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عالوه، محصول کار دیگر نه کار نیز کاال بود. ب، که نیروى دیگر نه فقط حاصل کار کاال

کاال، که سرمایه بود. تعریف کار، این که چه تولید شود و چه تولید نشود؟ تقسیم کار، 

سرنوشت محصول کار و تصمیم گیرى پیرامون هر چه که مربوط به زندگى بشر از 

، یک جا از تاسها والدت تا مرگ و اساسا متولد شدن و نشدن و چگونه مردن انسان

و در قلمرو نفوذ و قدرت سرکش سرمایه قرار گرفت.  گردیدحیطه اراده انسان خارج 

. کار که پیش از آن رابطه ای میان انسان و شدبرده مزدی  ی نیروی کارصاحب کاال

طبیعت بود، اکنون به تمام و کمال الینه شد، طوق رقت بارترین شکل بردگی بر 

را در تولید سود،  تنها فلسفه وجودشه زمین گردید. دست و پای اکثریت غالب سکن

از هستی و  کارگراز کار، تبدیل محصول کار به سرمایه، سقوط ها ساختن انسان جدا

 در مقابل حاصل کار شد.  ویبردگی فاجعه بار 

اى باال رفت. سطح دارى، بارآورى اجتماعى کار بطور خیره کنندهبا ظهور سرمایه

بى سابقه توسعه یافت. بر آگاهى و شناخت  صورتجات آدمى به معیشت و نوع احتیا

از تر  گسترده بسیارو دامنه معلومات بشر در ابعاد غیرقابل تصورى افزوده شد. طبیعت 

د. اما تمامى این توسعه، پیشرفت، دانش اندوزى، گردیمورد بهره بردارى واقع پیش 

همه و همه در سیطره قدرت  تخصص، بهره گیرى از طبیعت، باالرفتن بارآورى کار

 خارج شد تولید کنندگان دخالت همه آنها از حیطه قرار گرفت. سرمایه و قانون ارزش

دارى، کامل سرمایهت. وسیله تسلط خداگونه سرمایه بر سرنوشت بشر گردید هاو همه آن

کار خویش و تعریف کارش بود. این پروسه همه سویه انسان از انفصال تکامل پروسه 

به نقطه اوج خود رسیده است و بیگانگى انسان با  ن در شروع  قرن بیست و یکاکنو

تا آخرین مراحل تعمیق پیش رفته است. بشر که  و خویشتن خود فرآیند کار و تولید

خدایان بود، اینک  به نازل دانش اسیرخرافه ایمان پیش زیر فشار سطحهای هزاره در

یک و کشف رموز طبیعت، هزاران بار بیشتر توسعه تکن ودر قله رفیع دانش و آگاهى 

ضعف علمى بشر نیست که او را به  ،دیگر ،سرمایه است. این بار مطاعاسیر قدرت 
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پرستش خدایان واداشته است، محصول کار اوست که در هیات سرمایه بر مسند 

را  قدرت عظیم مادى است که کار انسانفرمانروایى کره ارض جلوس نموده است. این 

باره این که کارگران دنیا چه تولید بکنند یا نکنند، حرف اول و آخر  کند. درمى تعریف

زند. صدها میلیون کارگر جهان را در مراکز تولید اسلحه براى ساختن گلوله، را مى

نماید. هیچ یک استخدام مى میکربیهاى اتمى، ئیدروژنى و موشک، تانک یا انواع بمب

و نه در زمان استخدام خویش از این که حاصل از این کارگران نه آدم کشند 

شان در کجا؟ و چسان؟ چه بخش از سکنه زمین را به آغوش مرگ خواهد تولیدات

شان حتى از آزار دادن لبها یا اکثریت غافرستاد، کمترین وقوفى دارند. شاید همه آن

کار  داشته باشند. آنان زیر فشار گرسنگى در جستجوى فروش نیروى هم ابا موریک 

هاى شهرشان اى از کارخانهشوند که کارخانهخود روزى از روزهاى بیکارى متوجه مى

نماید. یافتن کار و شانس نجات موقت از مرگ ناشى از فقر و کارگر استخدام مى

ها در هنگام مراجعه به کارگزینى واحد تولید وسایل گرسنگى تنها مشغله خیال آن

 کشتار جمعى است. 

کنند، درست همسان افراد دیگر طبقه خود که در ن جا شروع به کار مىدر آ کارگران

یک مرکز دارویى یا تولید ماکارونى به کار اشتغال دارند. این فقط و فقط سرمایه است 

ید شود و سرمایه نیز گیرد در این جا اسلحه و در جاى دیگر گندم تولکه تصمیم مى

یاد در تولید این یا آن محصول را به مایه وجودى خود هر نوع کم و زبه حکم درون

کند. چند ده میزان سود حاصل و به الزامات سودآورى بیشتر و بیشتر خود موکول مى

میلیون کارگر شاغل در مراکز تولید وسایل کشتار جمعى همسان کل طبقه کارگر 

ندارند. عین همین  کار و تعیین سرنوشت کار خودهیچ نوع دخالتى در تعریف  جهانی

مصداق  این نظامدارى و بند بند پروسه کار بطه در مورد کل شیوه تولید سرمایهرا

 تولید وسایل معیشتى،عرصه امروز چند درصد کل نیروى کار دنیا در دارد. این که 

مشغول کارند،  های زندگی بشرنیازدیگر تأمین های ، آموزش، درمان و حوزهرفاهى
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در بین المللی  طبقه کارگر %60قین بیش از به یهیچ آمار دقیقى در دست نیست، اما 

نه فقط هیچ ربطى به نیازهاى  شاناستخدام مراکزى هستند که فرآورده کار و تولید

تخریب سالمت نوعى در خدمت ها ندارد، که بالعکس به معیشتى و رفاهى انسان

 جسمی و تعالی فکری آنان است

هاى انباشت ین عرصهز پرسودترخرید و فروش انواع مواد مخدر امروز یکى ا تولید،

 5اى مانند ایران روزانه فقط  اسر جهان است. وقتى که در جامعهسرمایه در سر

رسد، میزان داد و ستد این مواد میلیون تن تریاک و هروئین و حشیش به فروش مى

به خوبى قابل حدس است. در همین جامعه ایران یک جمعیت چندین  دنیادر 

ار به صورت پلیس، پاسدار، نیروى نظامى ارتش، بسیجى، انواع میلیونى از نیروى ک

هاى کنترل و ایذاء زنان، ژاندارم، وزیر، وکیل، نماینده پارلـمان، جاسوسان گشت

هاى دیگر، زندانبان، کارکنان وزارت اطالعات، کارکنان نخست وزیرى و وزارتخانه

بر طبقه کارگر هستند.  محاکم قضایى و غیره دست اندرکار تحمیل نظم بردگى مزدى

دارى بسط آمار این عمله و اکره عظیم چندین میلیونى را به سراسر جهان سرمایه

سه کند و سرنوشت پرودهید و تصور کنید که سرمایه کار انسانى را چگونه تعریف مى

هایى که هر کدام به اینها فقط نمونه است. نمونه زند؟!کار بشر را چگونه رقم مى

کنند. در اى از یک پازل در کنار هم کل جهان کاپیتالیستى را تصویر مىصورت قطعه

اى مانند آمریکا مجموع نیروى کار شاغل در عرصه تولید  لحظه حاضر در جامعه

است اما شمار  %12 فقط و در بخش صنعت %2محصوالت کشاوزرى چیزى حدود 

دارى اى نظم سرمایهاجر نهادهای اختاپوسی برنامه ریزی وو سایر  FBI ،CIA خدمه

 ام است، حال در نظر بیاورید که: این ارق بسیار بیشتر از

 هستند؛  %12کا نیز در عداد همین کل کارگران و کارکنان صنایع نظامى آمری -
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عظیمى از محصوالت صنایع غیرنظامى نیز همسان صنایع نظامى نه در درصد  -

، که بالعکس در خدمت خدمت پاسخ به احتیاجات معیشتى و رفاهى شهروندان

  هستند.مه نوعى زندگى بشر تخریب ه

هاى گوناگون بخش عظیمى از بازار جهانى محصوالت صنعتى آمریکا در عرصه -

 دارى را زیر پوشش خود دارد؛ ایهسرم

زیستى و به مایحتاج  ربط چندانیهاى کشاورزى نیز بسیارى از تولیدات در حوزه -

 ها ندارند؛ رفاهى انسان

  ازار جهانى مورد داد و ستد است،تولیدات کشاورزى آمریکا در همه جاى ب -

درصد قابل توجهى از کل پروسه کار در صنعت و کشاورزى صرف تهیه موادى  -

فع سرمایه و به زیان سالمتى بشر هاى غذایى تولید شده را به نشود که فرآوردهمى

در قلمرو صنعت و هم ین که اگر ا از همه تر و مهمدهند و باالخره می تغییر شکل

 معیشت و رفاه محصوالت مورد نیاز، دیگر کار و تولید کشاورزى یا هر عرصه دیگر

براى بازار و دستیابى به  کاالئیبه عنوان  فقطکه  نه با این هدف شود،می تولیدها آدم

 است.سود 

رابطه مردم که  حساب کنید را در نظر آورید و آنگاه همه اینها و فراوان نکات مشابه

اى از کل جهان  نمونه به عنوان کشورکارگر آمریکا با کل پروسه کار و تولید در این 

فقط سرمایه است که داری سرمایه نظامدارى چیست؟ جواب ساده است، در سرمایه

نماید. انسان در پروسه کار بطور کامل منحل  کار انسان و هدف تولید را تعریف مى

سرمایه به عنوان ارگر با فرآیند کار در باالترین فاز ممکن قرار دارد. است و بیگانگى ک

جریان گسست تولید  خودویژه و همنواز خود،تقسیم کار در متن   یک رابطه اجتماعی

سرمایه بر کار زنده را به تمامى سطوح و ابعاد  از کار و تسلط کار مرده یاکنندگان 

ا به فرجام رسانده است. قانون ارزش بر زیست مدنى و فردى بشر تسرى داده و آن ر

مسلط است و به موازات آن از حیات آحاد بشر نحوه ابر و کل اشکال فعالیت انسانى
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و  وع تولید، چگونگى توزیع و مصرفهاى تولید کننده در تعیین هدف و ن نقش انسان

ر ه .شوداست. کار توسط سرمایه تعریف مى منتفیتعریف کار اجتماعى بطور کامل 

پروانه کار چه تولید سود کند و سرمایه افزا باشد کار است و در غیر این صورت 

هاى بیافریند یا سالحغذا و پوشاک و مسکن  بودنش ملغی است. کار ممکن است

تن پوشى بر اندام این یا آن انسان گرسنه شود یا ای به بار آرد،  شیمیایى و هسته

بیمارستان، دارو و وسایل گردد. داری هگلوله داغی بر قلب یک مبارز ضد سرمای

ها کودک و پیر و جوان فرو ریزد. مدرسه و بر سر میلیون شود و یا بمب باشدجراحى 

. در تمامى این تحویل دهدو چوبه دار   یا آالت شکنجه و گردددانشگاه و مهد کودک 

ید اضافه یا نیاز پروسه تول اضافه ارزش تولید کند مشروط به اینکهکار است  حاالت

سودآور  ،کار تشخیص  . تنها مالک و معیارارزش و افزایش هر چه بیشتر سود باشد

نتیجه مستقیم و جبرى تعریف کاپیتالیستى کار، گسست مطلق و همه  بودن آن است.

مدنى و رفاهى انسان است.  ست مادى،سویه ارتباط میان کار با نیازهاى واقعى زی

ار کودک زیر فشار بى دارویى جان خود را از کف هز 30آنسان که مثال در هر روز 

دهند و درست در همان حال میزان بودجه نظامى ساالنه دنیا با کل درآمد دو مى

نیروى  عظیم ترین بخش. کندمی لیون سکنه کره زمین برابرىیمیلیارد و ششصد م

داران ها و تبلیغات فروش کاالهاى سرمایهکار کارگران چاپ جهان صرف تولید رکالم

گردد و هم زمان چند صد میلیون کودک دنیا از هر نوع امکان آموزش و پرورش  مى

ى فقط به مصرف الـمللنسانى که توسط سرمایه بین. بخشى از کار امانندمی ممحرو

رسد، معادل همان مقدار کارى است که صرف هزینه معیشتى و تولید سالح مى

نیازهاى  تولیداز دید سرمایه  گردد.می زمین کل جمعیت کره %60بازتولید نیروى کار 

هاى قتل عام توده که تولید وسائل کندو رفاهى همان هدفى را دنبال مى معیشتی

هیچ تفاوتی ها با تولید داروهای مورد نیاز درمان بیماری. تولید مواد بیمارى زا انسانى

سازد، یگرى مرجح مىچه یکى را بر دآنبه اینکه هر دو سودآور باشند.  نوطد، مندار
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دارى پروسه جدایى انسان از تولید سرمایه آن است. موجود در بیشتر فقط اضافه ارزش

دارى و ها بر مبناى الزامات تقسیم کار سرمایهکارش را با پروسه تکه پاره نمودن انسان

ها از نیازهاى واقعى زیست مادى و رفاهى و کار آدم مطلقاین دو را با پروسه جدایى 

آمیزد و در همین رابطه بیگانگى انسان با پروسه کار و از ها یک جا به هم مىمدنى آن

 دهد. عمق مى خودبیگانگى بشر را در ابعادى بسیار دهشت بار گسترش و

. کار در این جا نوعى فعالیت کندمی آنچه گفتیم صدقدر سوسیالیسم دقیقا عکس 

توسط ها زندگی انسانحتیاجات واقعى آزاد انسانى است که صرفا با هدف پاسخ به ا

فعالیت تولیدى، آموزشى، فرهنگى،  گردد. شکلیروندان برنامه ریزى مىخود شه

که نیاز طبیعى توده شهروند است. آحاد  بهداشتى، رفاهى، تفریحى معیندرمانى، 

جامعه براى رفع نیازهاى معیشتى و معنوى خود انجام آن را ضرورى تشخیص 

در یک مناسبات مشترک شورایى با یک برنامه ریزى متحد و دهند و سپس مى

کنند. تنها در سازمان کار سوسیالیستى است که جمعى به انجام عملـى آن اهتمام مى

شود. دى و اجتماعى بشر منطبق مىکار بشرى از هر لحاظ با مقتضیات زندگى ما

یابد و  انطباق مى فعالیتى افراد با زندگى مادى -رحله است که خودتنها در این م"

هاى طبیعى این با رشد افراد به صورت افراد کامل و به دور افکندن همه محدودیت

فعالیتى با تحول از مراوده محدود پیشین به  -مطابقت دارد. تحول از کار به خود

مراوده افراد به مثابه افراد متناظر است. با تصاحب کل نیروهاى مولده توسط افراد 

خصوص بقا در تاریخ همواره یک شرایط برسد. ساخصوصى به پایان مى متحد، مالکیت

شد. در حالـى که اکنون خود انزواى افراد و طریق هم چون امرى تصادفى نمودار مى

 ( ایدئولوژی آلمانی ) "شود.اش خود امرى تصادفى مىهر فرد براى کسب مع ویژه

با هم، نوعى ابراز حیات بشر یا ها ى از مراودات انسانبر همین پایه شکلسوسیالیسم 

ست که با پایان بخشیدن به کار مزدورى و محو ا هااجتماعى انسان زندگی اى ازنحوه

قانون ارزش نقش آحاد جامعه در تعریف کار و تعیین هدف یا نوع و محتواى تولید را 
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بساط داد و ستد  برنامه ریزی شورائی سوسیالیستی کاررساند. به حداکثر مى

ها از حاصل کار هم کند، نه به این معنى که آدم از اساس نفى مى الت رامحصو

کنند،  کنند، بلکه برعکس به این معنى که آن چه را همه تولید مى استفاده نمى

در  "گیرد.  در اختیار همگان قرار مىها و متناسب با نیاز انسان یکسان و بى تفاوت

خادم یک ابزار واحد تولید باقى  ،ز افراداى ا توده ،هاى تا کنونىتمام تصاحب

مت هر اى از ابزارهاى تولید باید در خد ماندند. در تصاحب به وسیله پرولترها، تودهمى

تواند تحت اختیار افراد مى. مراوده مدرن جهانى نفرد و در مالکیت همگان واقع گردد

چگونگى تعریف ( مانیایدئولوژی آل ) ".باشدتحت اختیار همه  گیرد، مگر آن کهقرار 

آن ماهیت تولید  پایهتوان و باید بر ترین معیارى است که مىاى کار پایه

سوسیالیستى را از شیوه تولید کاپیتالیستى متمایز نمود. نیروى کار در سوسیالیسم 

. کار متبلور در محصول یا دهدمی هر نوع بارقه کاال بودن را به طور کامل از دست

قانون "دارى اگر در سرمایهصرفا ارزش مصرفى دارد. اجتماعى  فعالیت خدماتى و

کند، در سوسیالیسم  و تولید اضافه ارزش است که کار انسانى را تعریف مى "ارزش

انسان و نیازهاى سالمتی، شکوفائی، بلوغ و تعالی جسمی و فکری اوست عکس فقط بر

آموزشی، لیت تولیدى، فعاکار در اینجا  .شودمی مالک اعتبار و تعریف کار که 

   زیر همراه است.های با شاخص رفاهى معینى است کهکالً خدماتی و یا بهداشتی، 

رنگ ها معطوف به هیچ داد و ستدی نیست. از هر نوع انسانانجام آن توسط   -1

 معادلیتعلق کاالئی آزاد است و در هیچ شرائطی، با هیچ دستاویزی، بر اساس هیچ 

 گردد. نمی مبادله

نیازهای جسمی و در راستاى پاسخ به نماید و می مصرفی ایجادهای فقط ارزش -2

  گیرد.می و معنوی انسانها انجام فکری تعالی

ش، اینکه چه تولید شود یا نوع نیاز به انجامکار، ارزش مصرفی محصول کار، . هدف 3

کار همگی نشود، چه میزان تولید گردد، برنامه ریزی کار و چگونگی توزیع محصول 
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 شهروندان تعیینآحاد  تمامی ، دخالتگر، برابر و نافذآگاه توسط اجماع شورائی، آزاد،

  گردد.می

انجام خدمات همگانى و رفاهى  و هر آن چه در پروسه تولید مادى یاابزار کار  -4

  قرار دارد.، در مالکیت اشتراکى کلیه شهروندان استمورد استفاده 

کند. هیچ قدرت و نهاد باالی نمی یچ اجبار اقتصادی تبعیتداوطلبانه است، از ه -5

از ها نماید، شرط امرار معاش یا برخورداری انساننمی سر افراد آن را برنامه ریزی

 است.ها انسانامکانات خدماتی و رفاهی نیست، بلکه نوعی نیاز خودجوش و دلخواه 

همکارى  تجسموسیالیستى مراودات تولید کنندگان یا کال اعضاى سازمان کار س -6

 . استهاى متحد و برابر آزادانه انسان

بر پروسه برنامه ریزی و انجام آن حاکم نیست.  تقسیم کار اجتماعىهیچ شکل . 7

و ها افراد در پذیرش داوطلبانه اش به دارندگان مشاغل مختلف یا صاحبان تخصص

را به ابزار و ها جه انسانگردند، قبول انجامش به هیچ ونمی متفاوت تقسیمهای حرفه

 کند. نمی ماشین تبدیل

 جسمی،فعالیت فکری و ، عینیت فرایند وبرنامه ریزى  میان جدایى هیچ شکل از -8

آورد. کل مسائل نمی یا تمایزات حقوقی، اجتماعی و نوع اینها پدید اجراء ومدیریت 

 را دارد.آحاد شهروندان  آزادانه کامالً  و ، داوطلبانهمشغله متعارف حالت مربوط به آن

خود  و حاصل فعالیت ، باورنقش، فعالیت اراده فکر، انسان با میان . مظهر وحدت9

 است. 

 . متضمن اصل رهائی انسان از هر قید حتی قید قبول و انجام کار است. 10

مایه مشترک همه این یز یک وحدت هستند. آن چه که درونوجوه متما باال یامؤلفه ه

پروسه کار از سیطره قانون ارزش، مناسبات  کند، گسست کاملبیان مىرا  فاکتورها

کاال بودن نیروى کار یا محصول کار است. اما تامین این هدف یا ظهور  کار مزدورى،

ها به این شیوه نوین تولید در گرو انجام تحوالت اساسى معینى است که همه آن
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باشند. براى این که کار و مى و اجتماعیهمان اندازه که اقتصادى هستند، سیاسى 

اى نباشد، طبیعتا  ها معطوف به هدف مبادلههاى اقتصادى انسانتولید و فعالیت

اى که متناظر  گردد. مراودهها ضرورى مىاستقرار نوع کامال نوینى از مراوده میان آدم

تى از بایس. این مراوده به نوبه خود مىاستبا نفى مبادله کار و محصول کار انسانى 

تمامى اشکال تقسیم کار تاکنونى بطور بنیادى و ماهوى فاصله گیرد. مالکیت اشتراکى 

کند. شکل مالکیت،  ابزار تولید به خودى خود هیچ معضلـى را در این راستا حل نمى

سطح کنکرتى از گسترش شیوه تولید در هر دوره است و بطور مستقیم بیش از هر 

از همان شیوه تولید بستگى دارد. بر این اساس، ساقط چیز به نحوه تقسیم کار ناشى 

دارى در گرو نمودن قانون ارزش و خارج ساختن کار از سیطره مناسبات سرمایه

همان تر یک سازمان کار خودویژه است. استقرار یک ساختار سیاسى و به بیان دقیق

ارى محو کار مزدورى و برقرگونه که به کرات در این کتاب تصریح شده است 

 سوسیالیسم در غیاب این سازمان کار و ساختار سیاسى غیرممکن است. 

دارى بازار در پیامد شکست انقالب اکتبر شاهد جایگزینى سرمایه سابق جامعه شوروى

ها جاى خود را به دارى دولتى بود. در این تغییرات، مالکیت انفرادى سرمایهبا سرمایه

سیه داد. خرید و فروش نیروى کار، کاال بودن مالکیت دولتى کل سرمایه اجتماعى رو

، با سرمایه نیروى کارمبادله  مبادله کاالها، از جمله  وسیله پول به عنوان محصول کار،

سرمایه، دولت نیازهای تقسیم کار کاپیتالیستى، سازماندهى تولید اجتماعى بر اساس 

، برکنارى د سرمایه داریکار و تولیریزى برنامه  ها و نهادمالک کل سرمایه مثابهبه 

مطلق تولید کنندگان و توده شهروند از هر گونه حضور مستقیم در برنامه ریزى تولید 

تولید  در یک کالم همه آن چه که بنمایه و مظاهر هستیو اداره امور جامعه و 

. خلع ید از حکومت کرد باقی ماند و در آنجادارى است، بى کم و کاست سرمایه

داران متعدد، صرفا به معناى سرمایه میانسرمایه یا حذف بازار مبادله  مالکان انفرادى

دارى و واگذارى سراسر بازار یا میدان ها به دولت سرمایهارجاع مالکیت تمامى سرمایه
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اى تصورات، در جامعه روسیه یا در کل  مبادله کاالها به دولت بود. بر خالف پاره

دارى دست خوش هیچ تغییرى نشد. بازار یهاردوگاه شوروى حتى اساس بازار سرما

داران مختلف است. زمانى که هاى مختلف و نه لزوما سرمایهمرکز مبادله میان سرمایه

، نباشدها تولید در راستاى پاسخ به نیازهاى زیستى و رفاهى و اجتماعى انسان

ه مصرف هنگامى که آحاد شهروندان در تعیین نوع و میزان تولید و شکل توزیع و نحو

یروى کارشان را بفروشند و با بطور مستقیم دخالت ننمایند، وقتى که کارگران باید ن

بر  بازتولید کنند، جامعه قطعا فروش مجدد برایرا  نیرو یا کاال شان همینمزددست

در چنین  است.داری چرخد و یک جامعه تمام عیار سرمایهمی محور قانون ارزش

 بقای متضمناین امر گردند.با هم مبادله مىهاى کار هوضعى، نیروى کار و کل فرآورد

است. بازارى که در آن تک آن دارى همراه با نوعى دست کارى  بازار سرمایه

هاى مختلف، ولو تحت مالکیت سرمایه دار واحد، با هم در داد و ستد قرار سرمایه

عینى یا شکل تحقق  سؤال کهگیرند. سئوال مهمى در این جا قابل طرح است. این مى

لیستى چگونه است. به تعبیر دیگر، کار اشتراکى در درون سازمان کار سوسیا مجسم

کار چگونه و تحت چه شرایط اقتصادى، سیاسى معینى مشخصات واقعى 

کند. در بخش اول این کتاب پیرامون شوراهاى کار و سوسیالیستى خود را احراز مى

ها به مثابه ساختار شورایى سازمان کار زیست، شوراهاى کمون و کنگره سراسرى شورا

اتباع قادر به کار جامعه در شوراهاى کار و  داوطلبانهاشتراکى توضیح دادیم. حضور 

آنان در فرآیند تولید مایحتاج زیستى و رفاهى و اجتماعى از  آزادانهزیست، شرکت 

زان و یک سو و نقش مستقیم و برابر آنان در تصمیم گیرى پیرامون نوع، نحوه، می

پیش شرط اساسى تحقق  زیع و مصرف این تولیدات یا خدماتچگونگى تو

با کار  کار است. تنها در چنین شرایطى است که انسان فرایندشدن  سوسیالیستى

شود و به جای حالت رقت بار منحل بودن در پروسه کار جایگاه متعالی می خود یگانه

 خارج از دائرهاقتصادى یا اجتماعى هر نوع فعالیت کند. می هدف کار بودن را پیدا
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. به هر نوع گرددمی تعطیلنیازهاى معیشتى و الزامات بالندگى و تعالـى انسان 

بوروکراسى، هر نوع سرمایه بودن محصول کار، هر نوع انقیاد انسان از نیروى ماوراى 

شود. وحدت میان تولید و کار با برنامه ریزى، وحدت سیاست خود پایان داده مى

یابد. طور برنامه ریزى شده تحقق مىه ذارى با اجرا، وحدت کار فکرى و بدنى بگ

گردد. نیروى برابر تبدیل مى شهروندانکارى آزاد با هم، به هم هامراوده میان انسان

 و داد و ستد محصول کار به بایگانی تاریخدهد کار خصلت کاالیى خود را از دست مى

ر عظیمى از نیروى کار جامعه که در جامعه . در چنین وضعى بخش بسیارودمی

کاپیتالیستى در درون مناسبات منحط دیوان ساالرى دولتى و ارتش و پلیس یا در 

و اجتماعى تباه  هاى مضر و غیر ضرورى اقتصادىعرصه تولید و تجارت و فعالیت

ها در درون سازمان کار سوسیالیستى به مثابه هر به کلى آزاد و همه آن گردندمى

 شهروند دیگر به باال بردن سطح معیشت و افزایش رفاه همگانى خدمت خواهند کرد. 

  اجتماعی سوسیالیسم و کار

ج ادبیات مارکسی و چپ است. مارکس خود رایاصطالح کار اجتماعی از جمله مفاهیم 

در متون مختلف و بیش تر از همه جا در کاپیتال و گروندریسه این مفهوم را به کار 

روشن است. او روند کار  کار برایصفت اجتماعی هدف مارکس از کاربرد ت. گرفته اس

اساساً متضمن اجتماع فروشندگان نیروی کار در زیر یک سقف یا در را داری سرمایه

اشتغال همزمان تعداد بزرگی کارگر در محل واحد یا به » داند. می تولید فراینددل 

تولید نوع معینی کاال تحت فرمان سرمایه عبارت دیگر در میدان کار واحد به منظور 

« ) دهدمی شکیلرا تداری دار واحد تاریخاً و مفهوماً نقطه حرکت تولید سرمایه

مارکس تا جائی که به کالبدشکافی نقادانه سخن اجتماعی در  کار(  کاپیتال، جلد اول

متقابل کار  فقط به همین اعتبار و به عنوان رویهمربوط است داری شیوه تولید سرمایه

فردی مورد استفاده قرار گرفته است. اجتماعی بودن در اینجا نه فقط سنخیتی با 

اجتماعی بودن کار در سوسیالیسم یا کمونیسم ندارد که در جمیع جهات نقطه متضاد 
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کارش است  که بستر انفصال کارگر از سیاقبه همان داری آن است. تولید سرمایه

 اجتماعی .ش افزائی سرمایه و تولید سود استه ارزکامل وی در پویظرف انحالل 

سلب آزادی شده، خودبیگانه، فاقد اختیار، ممنوع از های در اینجا اجتماع انسان بودن

که تمامی آزادی، اختیار، اراده و قدرت انسان هائی مسلوب االراده است  و دخالتگری

ماشین های حد مهرهو تا  دهندمی خود را در پروسه فروش نیروی کارشان از دست

تقسیم کار . شوندمی ه کار خود بیگانهتولید اضافه ارزش با خود و کار و نتیج

کارفرما و به استثمارگر و استثمارشونده، انسانها به طبقات، تقسیم حاوی کاپیتالیستى 

، سیاست مجریو  بلندپایه و دون پایه، مدیر محکوم،و  ، حاکمکارگر، متفکر و عامی

رئیس و مرئوس، توانگر و فقیر، فرادست و فرودست، مرفه و ، ت پذیرگذار و سیاس

در این تقسیم کار منفعت خاص از منفعت عام و مصالح فرد از مصالح  است. محروم

یم کار فعالیتى که بر مبناى تقسجامعه منفک است. اما این رشته سر دراز دارد. 

بر موجودیت انسانى  در اساس خود نوعى خط کشیدن گیردکاپیتالیستى صورت مى

هاى مرده و گسسته جهان اشیاء است. این که افراد به ها به سلولها و تبدیل آنآدم

. خطر دهدنمی پذیرش چنین کارى تمایل نشان دهند، هیچ تغییرى در واقعیت ماجرا

های یا مسخ و تحجر در ارزش مرگ و ندارى، اجبار زندگى و ضرورت ادامه حیات

تن دهند. همین  یکارهر به  تا داردمی واها را به هر حال انسانری داآفریده سرمایه

کند، تولید هاى ذهنى ابراز رغبت را نیز در آنان ایجاد مىزمینهاقتصادى اجبار 

بنیاد پدید آورد که را شکلی از تقسیم کار دارى در همان نقطه ظهور خود سرمایه

و  جمعی ارادهحلق آویزی  ها ود آنلب اراده آزارا بر سکارگر های تودهجمع بودن 

همکاری کارگران مزدی » . قرار دادسرمایه و اراده سرمایه دار ی به نیرو فردی آنان

گیرد. اتحاد کارگران صورت میگرفته خدمت ه ای که آنان را ب واسطه سرمایهه تماما ب

ارج عاملى ختوسط  اعمال آنانو ایجاد پیوند میان  واحد تولیدی در قالب یک تن

 تحققدارد،  و گرد هم نگاه مى آوردهرا گرد  ای که آنهاسرمایه توسط ،خودشاناز
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از لحاظ ذهنى ناشی از  کارگران اساس پیوند کارهای متفاوتهمین بر . پذیردمی

صاحب عملى اقتدار نظرشده است و از  تهیهدار  سرمایه توسطکه  است ای برنامه

 خودمطیع را  آنانکه اعمال  با کارگران است و بیگانه مقتدراراده  یا، سرمایه

  جلد اول(کاپیتال، ) «گرداندمی

جدا با  ،جداکار هر کدام  در مراکز مختلفشاغل  کارگرهای تودهداری در تولید سرمایه

 کند، در ساختار قدرتشمی آنها را به هم زنجیر در ارتباطند، سرمایه است کهسرمایه 

کند، می را اتمیزه کارگران، نمایدمی ذوب بازتولیدش دفراینکشد، در می دبه انجما

 ارگانیک خود سازد، اجتماع آنان را پیکرمی را در هستی خود نیستوجودشان 

 گرداند. می و نقش و تأثیرشان را فعل و انفعال انداموار وجود خودنماید می

 وقتیری آنها از نه با یکدیگر. همکا شوند، دار وارد رابطه مى کارگران با سرمایه»

، نعلق ندارنددیگر به خود  موقعی که. استکه پروسه کار آغاز شده  گرددمی شروع

 کسانی که با یکدیگر همکاریشوند. می محض ورود به پروسه کار جزو سرمایهه بآنها 

چیزی جز صورت وجودی خاص سرمایه  ارگانیزم کار و در نقش اجزاءکنند، می

ظهور ه ب تحت این شرائطکه  آنها کار جمعی تردی افزون قدرت تولی لذانیستند. 

. گرددگان تقدیم سرمایه میرایبه ) شرائطی که سرمایه پدید آورده است( رسد می

از تعلق کارش به سرمایه  قبلو کارگر تا  کندنمی ای هزینهش برای قدرتی که سرمایه

ه گویا سرمایه ماهیتا کند کمی جلوهقدرتى  به همین خاطرآورد، را پدید نمى آن

  (ل، جلد اول اکاپیت«  ) ...داراست 

کارگران را  شمار کثیرى تولید جمعى مبتنى بر کار مزد طالیه دار در مکانمانوفاکتور 

منسوخ در  منفردهای به سلولرا  آنان اما همزمان، آوردزیر یک سقف واحد جمع 

ت را در قدر مجزای افرادز کارهاى داد و نیروى بارآور ناشى اپروسه تولید اشیاء تنزل 

 همین راستا سلسله مراتب کاستیساخت. مانوفاکتور در واحد و فائقه سرمایه متمرکز 

 نیروی این تحوالتو از وراى کرد کارگران مستولـى  زندگیفوالدینى بر شرایط کار و 
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در پروسه  . تقسیم کار کاپیتالیستىکشتخالقیت و جوشش فکرى را در کارگران 

شرائط نحوه ابراز حیات و تبادل با  لحاظ بهرا  بردگان مزدی، آحاد یش و بسط خودزا

هایى که در . پیچ و مهرهتبدیل کردبه مشتى پیچ و مهره فاقد تحرک و مرده  پیرامونی

کردند، اما خود در خارج از این زنجیره  زنجیره کار به گردش چرخ تولید کمک مى

 . شدندیم خاصیت و بى معنىبدون زایى اج

فروخت که دار از آن جهت مىاگر در ابتدا کارگر نیروى کار خویش را به سرمایه "

 وسیله مادى تولید کاال نداشت، اکنون نیروى کار انفرادى وى تا هنگامى که به سرمایه

د. نیروى کار وى اکنون فقط با ورزدار فروخته نشده است، از انجام هر کارى امتناع مى

 کند که تنها پس از فروش نیرو وجود دارد، یعنى در کارگاه سرمایه تى عمل مىأهی

دار. نظر به این که کارگر مانوفاکتور دیگر قادر نیست که طبق استعداد طبیعى خود 

دار گسترش  کار و تولید کند، فعالیت بارآور وى تنها به مثابه اسبابى از کارگاه سرمایه

قوم منتخب نوشته شده بود که وى ملک طلق  شود. هم چنان که بر پیشانىپذیر مى

که وى را چون زند  یهوه است، همان طور تقسیم کار بر کارگر مانوفاکتور مهرى مى

  (کاپیتال، جلد اول) "کند.کوب مىملک طلق سرمایه داغ

هاست. انسانتر  هر چه عمیق کردن محلوج دارى سرشت اقتصادى تقسیم کار سرمایه

وى ناشى از کار کارگران متعدد را در قالب سرمایه و در وجود اگر مانوفاکتور نیر

تقسیم کار کاپیتالیستی درون جامعه از همان آغاز و به بخشید، سرمایه دار وحدت مى

دانش بشرى، سیاست، مدیریت، ماشینی کل دستاوردهای صنعت بزرگ ویژه در عصر 

به طور کامل چیز را  و همه قدرت حقوقی،های مالکیت، مدنیت، علم، ارزش حکومت،

 باسرمایه  بازتولیدبه مثابه الزامات  را در وجود سرمایه،ها از کارگران جدا و همه این

 جامعه ای ،تقسیم کاربا این سیستم داری سرمایهتولید  وهشی. زندمی پیوندهم 

 هاى کوکى بالارادهبه عروسکساقط از هستی آزاد انسانی اتباعش  اوالً آفریند کهمی

و هر کدام  گردند سرمایه کوک مى سودآوریالزامات  پایهکه بر  عروسکهائی .مانندمی
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 تا جائی که به تولید ثانیاً است. شدهتوسط سرمایه تعیین  کنند که نقشى ایفاء مى

توزیع  برایشود جنگ و رقابت و جدال می بوطرکنندگان مستقل و صاحبان سرمایه م

کنندگان تولید ،تقسیم کار درون جامعه» ردد گمی سود نیروی سلسله جنبان هستی

که سوای رقابت، سوای فشار  یکنندگان تولید سازد.می مرتبط همبا مستقل کاال را 

مانند  وضعیتی شناسند.ه رسمیت نمىب رااقتداری قهری ناشی از منافع متقابل هیچ 

 را تامین نجانوراط بقای انواع رایش ،همهعلیه حیوانات که در آن جنگ همه دنیای 

العمر کارگر به ادام م انقیادکند. همان شعور بورژوائى که تقسیم کار درون کارگاه، می

متضمن افزایش سازماندهى کار  ه عنوانسرمایه را ب او از کامل تبعیتو  یک کار جزئی

با همان شدت به محکوم کردن هر گونه  همان شعور ،گذارد ارج مىقدرت تولید، 

ه ب پردازد و این کار رامی کنترل و انتظام اجتماعى پروسه تولید رایبتالش آگاهانه 

فردی  یاقائم به ذات  نبوغتجاوز به مقدساتى نظیر حقوق مالکیت، آزادی و  عنوان

 است که توجیهنما  و خصلت روشن. این واقعیتى بسیار کندمی محکومدار  سرمایه

ایدۀ که در چنته دارند نثار  هائی را ىای بدترین ناسزائ رخانهگران سیستم تولید کا

  کاپیتال، جلد اول() « کنند.می ری کارسراس ریزیسازماندهی و برنامه

به توان را مىها کارگر و کل انسانهای تودهبر زندگى  کاپیتالیستی عوارض تقسیم کار

 صورت فشرده، به شرح زیر جمعبندی کرد.  

 بسیار دولت بر شهروندان و استحاله بخش تحمیل یک غده چرکین سرطانى به نام -1

 یابزرگى از نیروى فعال جامعه به اجزاى ماشین ادارى، پلیسى، نظامى، برنامه ریزى 

ها به جالدان، زندانبانان، شکنجه گران، اجراى سازمان نظم سرمایه. تبدیل آدم

ا که تنها هجاسوسان، قضات، ارتشیان، پلیس و ماموران انتظامى سرمایه یا نظایر این

ى با حقوق انسانى از اهالسلب  و خاصیتشان تبهکارى، شرارت و حرفه و کار و زندگى

 دفاع از نظام بردگى مزدى است.  هدف
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هاى فرودست به آلت تبدیل اکثریت عظیم شهروندان، یعنى طبقه کارگر و توده -2

سودسازى و هاى ماشین فعل نظم اجتماعى و تولیدى حاکم. تنزل آنان به پیچ و مهره

هاى آنان در داربست تولید سرمایه. مسخ و منجمد ساختن استعدادها و توانایى

 دارى. تولید شیوه تولید سرمایهالزامات حرکت سرمایه و باز

ها، تکه پاره حرفه وهاى منفرد و مجزاى مشاغل در سلول کارگرانبه بند کشیدن  -3

ت، مهار خاطرکه به  کسانیبه  اآنهنوع کار و تخصص، تجزیه  پایهبر  کردن افراد

ى شرایط زیستى متفاوتى خواهند داشت. تبدیل تخصص و نوع کار یا پیشینه شغل

کارگران به افرادى که در سیطره فقر و محرومیت ناشى از استثمار و بى حقوقى 

را در میان خود احساس  دارى در عین حال نوعى تمایز فریبندهسرمایهمنبعث از 

 نمایند. 

ها، خارج نمودن آنان هاى گسترده بر کارگران در مواقع بروز بحرانیل بیکارىتحم -4

هى از دایره تولید یا هر گونه اشتغال و فعالیت اجتماعى، محروم ساختن جامعه از بازد

 ها. اجتماعى آنانسانى و  فکرى، عملـى، اقتصادى، علـمى،

ها و ه دانشترین بخش سکنه دنیا از دست یابى بمحروم ساختن عظیم -5

هاى علمى مختلف، دور ساختن بشریت از نتایج رفاهى و خدماتى این دانش آموزش

هاى علـمى به الزامات خودگسترى سرمایه، ها، تبدیل تمامى دستاوردها و رهیافت

مبدل نمودن پروسه آموزش و اکتساب علوم به ابزارى براى افزایش سود سرمایه از 

 وى کار از سوى دیگر. نمودن نیر یک سو و قابل فروش

هاى وسیع جدایى برنامه ریزى از تولید، تبدیل توده روزافزونتوسعه و تعمیق  -6

طبقه کارگر به مجریان بال اراده و منفعل پروسه تولید از یک سو و احاله انحصارى 

معینى از کارکنان، پدید آوردن قشرى از آریستوکراسى کارگرى،  الیهبرنامه ریزى به 

ه رفاه و ن منافع این قشر به منافع طبقه بورژوازى و سرشکن کردن هزینپیوند زد

 هاى کارگر. زندگى و معیشت تودهها بر امکانات اجتماعى خاص آن
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حلقه تبدیل کاال به پول و  به عنوان الـمللى بینبازار عظیم خرید و فروش  توسعه -7

واسطه و به  آنها تبدیل به صورت  بشریتبخش عظیمى از  ضایع ساختن وبالعکس 

مهمى از محصول کار سهم  ، تخریب و تضییعفروشنده و دالل و تاجر و مغازه دار

 مبادله.طبقه کارگر در شکل ابزار و وسایل 

تولید کاپیتالیستى همواره و بدون استثناء بخش بسیار بزرگى از سرمایه اجتماعى  -8

یچ ربطى به نیازهاى لقا هدهد که مطرا به پیش ریز در قلمروهایى اختصاص مى

بلکه صرفا نیاز ارزش افزایى و خودگسترى  معیشتى، رفاهى، مدنى شهروندان ندارد

شود، عمال نیرویى به کار گمارده مىها سرمایه است. نیروى کارى که در این بخش

هاى اجتماعى مورد نیاز جامعه گسسته است که از حوزه تولیدات ضرورى و فعالیت

رگذارى بر سطح معیشت، امکانات رفاهى یا بلوغ اجتماعى این شده و از لحاظ تاثی

 به نیرویى عاطل تبدیل شده است. طبقه 

اش سرشت درونى و به مثابه جبر طبیعى الزامات ارزش افزایىبه سرمایه بنا  -9

صدوم، معتاد، فاحشه، قاچاقچى و نوع همواره درصدى از جمعیت را در هیات معلول، م

د احتیاج هاى اجتماعى مورر و سازنده در تولید یا سایر فعالیتاز شرکت موثها این

 سازد.  جامعه برکنار مى

به عالوه موارد دیگرى از این دست همه از عوارض مستقیم  که ذکر شدمواردى 

اند. نظام  دارى و محصول اجتناب ناپذیر پروسه بازتولید سرمایهتقسیم کار سرمایه

با تکامل هر چه بیشتر تکنولوژى و رشد فزاینده دارى در همان حال که سرمایه

و  ها، با تکه پاره کردن انسانبردباال مى غول آسامیزان تولید اجتماعى را  ،بارآورى کار

تبدیل بخش بزرگى از این نیرو به عوامل  سهم وسیعى از نیروى کار، عاطل نمودن

جامعه را به  ى کارهاى سرکوب یا خدم و حشم بورژوازى ظرفیت بازدهدستگاه

اهش فقط مبین دهد. در نظر داشته باشیم که این کى کاهش مىترین شکلعمیق

. این که طبقه کارگر چه آیدمی پدیدکار محصول اجتماعى  درى است که میزان تقلیل
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د، موضوع دیگرى آوربه دست مى بهای نیروی کاررا به عنوان از این محصول درصدى 

  ما نیست.است که در این جا مورد بحث 

ریزد. با می کل این رابطه و بنیاد این مناسبات و محاسبات را بر هم سوسیالیسم

ى و برپایى سازمان نوین کار اشتراکى، بساط تقسیم کار مبتنى بر تولید محوکار مزد

. در سوسیالیسم هیچ فردى آلت فعل پیچدمی به طور کامل در همکاپیتالیستى را 

نخواهد ماشین تولید و ابزار ، هیچ انسانى پیچ و مهره تنیسنظم اجتماعى و تولیدى 

داربست الزامات تولید  برهاى افراد تحت هیچ شرایطى استعدادها و توانایى بود.

. مشارکت کل شهروندان در پروسه کار و حضور بالواسطه آحاد گرددنمی میخکوب

راهاى کار و زیست، هاى اجتماعى از درون شوآنان در برنامه ریزى تولید و کل فعالیت

. در سازمان کار سوسیالیستى و ساختار استپشتوانه موثر تحقق و تامین این هدف 

هاى ها و به بند کشیدن آنان در سلولشورایى آن ما شاهد تکه پاره نمودن انسان

نخواهیم بود. عناوینى از قبیل ارتش ذخیره کار یا جمعیت ها همجزاى مشاغل و حرف

ارجى نخواهد داشت. به وجود هر نوع دولت باالى سر شهروندان بیکار هیچ وجود خ

شود، ارتش و پلیس و بوروکراسى دولتى و هر گونه نهاد غیرشورایى به خاتمه داده مى

 رود، بازار و تجارت و داد و ستد از قلمرو زندگى شهروندان محو مىکلـى از میان مى

که در رابطه با نیازهاى معیشتى و هاى اجتماعى معینى ، به تولیدات و فعالیتگردد

هاى مادى اعتیاد و شود، زمینهپایان داده مى همیشه برایرفاهى شهروندان نیستند، 

. خواهد شدها ریشه کن روى آورى به مشاغلـى از نوع قاچاق و داللـى و نظایر این

یستى که در جامعه کاپیتالرا سوسیالیسم به مدد این تحوالت، تمامى آن کار اجتماعى 

تحت تاثیر تقسیم کار خودویژه سرمایه و در اشکال گوناگون از حوزه بهره گیرى مفید 

 شانى براى اتالف محصول کاررحه انگلبه ق ،بدتر از آن است، یا شهروندان خارج شده

گرداند. سازمان کار به پیکره فعالیت و کار همگانى جامعه باز مىگردیده است، مبدل 

قیم همگان در این برنامه ریزى، دخالت مستشورائی، ریزى  سوسیالیستى با برنامه
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به  سرمایهنظامى و انتظامى  خدم و حشم امنیتى،داران سابق و سرمایه گسیل کل

نقش برابر همه شهروندان در امور  تضمین مفید و داوطلبانه انسانی،های فعالیتحوزه 

 را به طور کامل جمع به یمن همه اینها، بساط جدائی انسان از کار تصمیم گیرى،

ها زمانی که انسانپوشاند. می کند و وحدت واقعی میان بشر و کارش را جامه عملمی

ت و شعور و آگاهی، دست در دست هم، به صورت رایآزاد، مختار، با بیشترین د

را تعیین و تولید  کل نیازهای خود متحد و جمعیو آگاهانه و  آزاد شورائی، با سنجش

 داوطلبانه کاربه طور ها نمایند، زمانی که آدممی مه ریزیفش را برناو توزیع و مصر

شود. می توسط اتحاد آگاه، آزاد و شورائی آنان تعریفها کنند و کار داوطلبانه آنمی

هنگامی که رشد ازاد همگان در گرو رشد ازاد هر کس و رفاه، تعالی، بی نیازی همگان 

گیرد، کار نیز مفهوم واقعی اجتماعی و می ر قراردر گرو رفاه، عزت و بی نیازی هر نف

 نماید. می کمونیستی خود را احراز

 داوطلبانه بودن کار در سوسیالیسم 

دارى کار نیاز جبرى زندگى است. آن کس که قادر به مبادله در شیوه تولید سرمایه

 نیروى کارش با سرمایه نیست، از حق زندگى نیز محروم است. در نیمه دوم قرن

ها رنج پیکار و توفان مبارزات، بخشى از کارگران دنیا این جا و آن بیستم پس از سال

اند که در صورت از دست دادن کار با شرط و شروط فراوان از نوعى جا موفق شده

. در شمارى از این کشورها شوندبرخوردار  "حق بیمه بیکارى"مستمرى موقت به نام 

افراد بیکار فاقد هر نوع درآمد عجالتا به  یک حداقل کمک معاش اجتماعى براى

یا هر نوع تامین  این مواردرسمیت شناخته شده است. نکته اساسى در رابطه با 

ها مطلقا «حقوق»و  «حق» است که این  آناجتماعى احتمالـى در وضعیت موجود 

رزات سترگ طبقه ها محصول مبادارى نیستند. همه اینپدیده مجاز نظام سرمایه

ى و حاصل عقب نشینى اجبارى و اضطرارى یا در بهترین حالت پس الـمللگر بینکار

مبارزات گرد مصلحتى و موقت بورژوازى این یا آن کشور در مقابل امواج کوبنده 
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و بود و نبود  ندبه همین دلیل کامال بى ثبات " هاتامین"بوده است. این گونه  کارگران

بورژوازى است. با وقوع هر  پرولتاریا و میان طبقاتىها تابعى از چگونگى توازن قواى آن

افت و  میزانیا هر بحران سرمایه داری، با کمترین افول منحنی نرخ سود سرمایه 

 امکانات با تمامى سبعیتاین ، بورژوازى براى بازپس گرفتن مبارزات کارگران رکود در

رضش اقتضاء کند، درت تعبه هر میزانى که ق کشد،و شانه مىشاخ  شود ومی بسیج

اینکه  برایکند. در سیطره نظام کاپیتالیستى، گیرد یا مثله مىاز پس مىها را بآن

نیاز  ی کار اوبه خرید و مصرف نیرو دار باید سرمایهکارگر و خانواده اش زنده مانند، 

مهمى است که بسیار خود موضوع  نوبهنیاز یا بى نیازى به این داشته باشد. چگونگى 

دارى تعمق در آن ضرورى رک بیش و بیشتر ماهیت انسان ستیزى سرمایهبراى د

 است. 

اگر  تولید بیشترین اضافه ارزش باشد. خرد که سرچشمه سرمایه نیروى کارى را مى

ارزش تحقق غیر مولد است، باز هم حداکثر نقش را در بازتولید کل سرمایه و  هم

سرمایه تا زمانى این نیروى  ین گذشته. از ابازی کنداضافى ناشى از مصرف کار مولد 

گوى تمامى نیازها و الزامات هاى معین پاسخخرد که با همین ویژگىمی کار را

سودآورى و فرآیند انباشت باشد. در همه این احوال نیروى کار کارگر کاالیى است که 

باید خریدارى آن بیشترین سود را ایجاد نماید. تحت هر شرایطى که این خصوصیات 

، کارگر موفق به گرددمی منتفیفروخته شدن آن  زمینهاز نیروى کار سلب شود، 

محکوم به  انسانى گرسنه،دهد و  شود یا اگر کارى دارد از دست مىیافتن کار نمى

رضایت، خواست یا تالش کارگر براى این که  مجرد. شود مى خفت، ذلت و نابودی

اى کند. او در پارهبماند، اصال کفایت نمى نیروى کارش را بفروشد و از این طریق زنده

دار به هزار و یک ساز وى برقصد. موارد مجبور است که براى جلب رضایت سرمایه

به چهارگوشه دنیا مهاجرت کند. زمانى براى  براى فروختن این تنها کاالی خودگاهى 

خون خفتن  ها را سازمان دهد و شاهد بهترین جنبشیافتن توفیق در امر باید خونین
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 شوم رو به رواین حوادث  همهبا  در این نظامباشد. کارگر براى زندگى همزنجیرانش 

 است. 

اجبارى بودن مدت ، سوای مسائل باالدارى، خصلت کاالیى نیروى کار در نظام سرمایه

اى از کل زنجیر بردگى بر دست و پاى فروش این کاال را نیز به مثابه حلقه پیوسته

اندنش نظر از این که زنده مکند. فروشنده نیروى کار صرف  مىکارگر سنگین 

این  مخاطرات جدى سر راه فروش همهصرف نظر از  مشروط به فروش این کاالست،

، باید حتما چندین برابر زمان کارى که معادل بازتولید نیروى کار اوست براى کاال

نه فقط مجبور به کار کردن دار کار کند. به بیان دیگر، او براى زنده ماندنش سرمایه

است و نه فقط همواره در خطر تهدید فروش نرفتن نیروى کار خود است، بلکه حتى 

در صورت نیاز سرمایه به نیروى کارش و شانس فروش این نیرو تازه باید چندین برابر 

وقتى که براى تولید معیشت وى الزم است براى صاحب سرمایه مفت و بالعوض کار 

ا در واقع طبقه او براى مجرد زنده ماندن آن هم نوعى از زنده ماندن که نماید. او ی

اش بازتجدید نیروى کار براى فروش مجدد و تولید اضافه ارزش بیش و تنها فلسفه

 ست، ناگزیر است که: بیشتر براى سرمایه دار ا

  طبقه سرمایه دار به کار گیرد.های بازتولید سرمایه برایهمه توانش را  ٭

  ذخیره کار سرمایه را پرورش دهد. رتشا ٭

  نماید.رمایه را تغذیه و بازتولید س ساالرى دیوان و نظامى پلیسى، ماشین ٭

  تولید کند.ه الحاقى ساالنه را سرمای ٭

  ایه را بپردازد.هاى بازاریابى و رقابت و پروسه دورچرخى تجارى سرمهزینه ٭

  کند. نه سرمایه استوار را جبراناالس استهالک ٭

  طبقه بورژوازى را تولید نماید. پاش و ریخت و نوش و عیش معیشتى، مصارف ٭

  ژوازى را بپردازد.نگ افروزى بورج و نظامى فرساینده و سنگین هاىهزینه ٭
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ارزشى معادل همه این  و فرزندانشان کارگر باید براى زنده ماندن خودهای توده

آن چه در باال  ها و تمامیهمه ایند. ندید آورها، نیازها، کارکردها و مصارف پهزینه

به یک زندگى بخور و  کارگران هایى از شرط و شروط دست یابىگوشهشد، اشاره 

و به هر حال ماالمال از تحقیر و ترس گرسنگی و نمیر یا افتادن به ورطه نخور و بمیر 

 است. دارىدر نظام سرمایهتحمل ذلت 

و کار را به  سازدمی ویرانى انسان به قید کار را زندگ وابستگی شالوده سوسیالیسم

هاى زیادى نماید. طرح این مطلب مسلـما پرسشاى کامال داوطلبانه تبدیل مىپدیده

آورد. قبل از هر چیز این که آیا اساسا چنین چیزى امکان پذیر است؟ را به دنبال مى

وقوع انقالب پاسخ روشن است. این امر در همین لحظه حى و حاضر در صورت 

دارى در کارگرى و آمادگى پرولتاریاى کمونیست براى تحول سوسیالیستى سرمایه

کنم که مراد من  عظیمى از جهان بطور کامل قابل تحقق است. اضافه مىبسیار بخش 

جوامع ژاپن و  کانادا، دنیا فقط اروپاى غربى و شمالى، ایاالت متحده،از این بخش 

سال تمام بار  35عه فعلـى ایران، کشورى که حدود نیست. در همین جام مشابه

دارى را در ابعادى فرساینده تحمل کرده است، باز هم در بحران اقتصادى سرمایه

امکان داوطلبانه نمودن کار کامال وجود  ضد کار مزدیصورت وقوع انقالب کارگرى 

به اندازه  ژوازىشواهد زنده آمارى از منابع رسمى خود بور این مدعادارد. براى اثبات 

 است.  موجود کافی

در طول یک سال کلیه داری لیون کارگر در دل بحران جاری سرمایهمی 8وقتى 

میلیون انسان را  80مایحتاج معیشتى و آموزشى و درمان و امکانات رفاهى مورد نیاز 

داران و دولت تومان سود به سرمایهها تریلیونکنند و عالوه بر آن تولید مى

دهند، طبیعى است که با محو کار مزدورى، برچیدن دولت و دارى تحویل مىسرمایه

توان برنامه داوطلبانه نمودن کار را به اجراء مى و تولید سازماندهى سوسیالیستى کار

 ،میلیون کارگر تولید کننده کلیه آن امکانات معیشتى و رفاهى 8نهاد. اگر امروز همان 
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، بى آموزشى، بى بهداشتى و محرومیت از همه حقوقىبی ژرفای گرسنگى، خود در 

چه ردگى مزدى است. در شرایط حاضر آنبرند، این فقط ناشى از تسلط بسر مىه چیز ب

شود براى داوطلبانه نمودن کار در تمامى دنیا کافى است و که در کل جهان تولید مى

براى رها  گرددآن چه که در بسیارى از ممالک موجود توسط طبقه کارگر تولید مى

کند. نگاهى بسیار گذرا به ساختن ساکنان این کشورها از قید کار به خوبى کفایت مى

در سال نماید. هاى آمارى سازمان ملل صحت این ادعا را با صراحت تمام تایید مىداده

کشور از  98تن غالت شامل گندم و جو و برنج فقط در  2049078000حدود  1996

تولید شده است. اگر مجرد محصول تولید غله در همین کشور جهان  244مجموعه 

اى به  چند مملکت را به کل جمعیت دنیا در این سال تقسیم کنیم، با سهمیه سرانه

اى از میزان غله 1996شویم. به بیان رساتر در طول سال کیلو مواجه مى 3610میزان 

 14400نفرى بیش از کشور دنیا تولید شده است، به هر خانوار چهار  98که فقط در 

گیرد. به یاد داشته باشیم که در آمار سازمان ملل ممالکى از نوع کیلو تعلق مى

مملکت  98در عداد این  ان و بسیارى از فقیرترین کشورهاتاجیکستان، اتیوپى، ارمنست

کشور دیگر جهان هیچ  146منظور گردیده است. ما از میزان غله تولید شده در 

ها به کلـى صرف نظر کنیم ا حتى اگر از محاسبه محصول ساالنه آناطالعى نداریم، ام

باز هم با یک سهمیه سرانه بسیار مکفى و شاید هم زاید بر احتیاج کل ساکنان کره 

 برو هستیم. زمین رو

 1996وضع کم و بیش بر همین سیاق است. در همان سال  در مورد سایر تولیدات

است.  شده تن شیر تازه گاو تولید 466317000کشور یاد شده  98فقط در همان 

کیلوگرم در سال و نزدیک  328سهمیه هر خانوار چهار نفرى از این تولیدات به رقم 

تن  215169000رسد. میزان گوشت تولیدى ممالک مذکور به یک لیتر در روز مى

بوده است که سهم روزانه هر خانوار کره زمین از آن نزدیک به نیم کیلو گوشت است 

کیلو در سال  61کشور بالغ بر  98و باالخره سهم شکر یک خانواده از تولیدات همان 
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تن ذغال  3545768000، بر پایه همان آمار سازمان ملل یاد شدهبوده است.در سال 

تن  426731000تن گاز طبیعى،  76913000تن نفت خام،  2771993000سنگ، 

تن سیمان، 1383779000تن مس،  5892000کیلو طال، 1896953سنگ آهن، 

 35086000تن آلومینیوم و سرانجام حدود  19123000تن فوالد خام،  28394000

 کشور دنیا تولید شده است.  244کشور از کل  101دستگاه اتوموبیل سوارى فقط در 

در همه این موارد ما شاهد وفور محصوالت تولیدى هستیم. نکته بسیار اساسى در این 

درست است،  گردیده این حجم عظیم محصول در دنیا تولید جا این است که تمامى

بیش از یک میلیارد جمعیت در سن اشتغال کره زمین به کلـى بیکار  در حالی که

 بانگاین شواهد  کرده است. همه یافتن کار تقال مىبوده و در چهار گوشه دنیا براى 

چنان  د از نسل خودیان متمادى و نسل بعکه مردم کارگر دنیا با کار سال زنندمی

اى از  اند و چنان درجهسطحى از تکنولوژى و ابزار تولید و امکانات اقتصادى آفریده

اند که در صورت محو کار  دانش، تکنیک و فن و بارآورى کار اجتماعى پدید آورده

 مزدورى و استقرار سوسیالیسم نیازهاى کل بشریت را به بهترین وجهى پاسخ

 . گویدمی

تر تواند این حقیقت روشن را باز هم روشنتر در آمارهاى موجود مى قیقمطالعه د

ن محصول ناخالص سرانه در جها 1994سازد. مطابق همان آمار سازمان ملل در سال 

دالر و براى سودان به مثابه  32903 مندترین کشوریس به عنوان ثروتئبراى جامعه سو

دهد که در این سال ساده نشان مى دالر بوده است. یک محاسبه 62فقیرترین کشور 

 26480دالر و براى یک خانوار چهار نفرى حدود  6640متوسط درآمد سرانه جهان 

اگر همین  1994که در سال  دهدمی نشاندالر بوده است. این آمار با وضوح تمام 

محصول اجتماعی حی و حاضر تولید شده توسط طبقه کارگر جهانی بین همه 

 211840کره زمین معادل  سکنهنفرى  4هر خانواده شد به می جمعیت دنیا توزیع

. براى این که تصویر روشنى از گرفتمی تعلق سهم تولید ناخالص داخلیکرون سوئد 
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هاى رایج یک خانوار در توانیم آن را با هزینهاین رقم در دست داشته باشیم، مى

ه اجتماعى موجود دنیا را همین جامعه سوئد یعنى کشورى که باالترین استاندارد رفا

نفرى  4داراست، مقایسه کنیم. در سال مورد بحث، کل درآمد ساالنه یک خانواده 

کرون یعنى کمى کمتر  120000هاى اجتماعى در این کشور حدود وابسته به کمک

ا بر این گذاریم که هزینه الـمللـى بوده است. فرض راز نصف محصول سرانه بین

بعالوه سهمی که هر نفر بابت  اشکال خدمات و رفاه اجتماعى سایر آموزش، بهداشت،

اش تمام شود، نتیجه معادل نصف درآمد ساالنه بازتولید وسائل کار و تولید بپردازد

ى اگر در همین لحظه فعل ها این خواهد بود کهنهایى تمامى این جمع و تفریق

و رفاه اجتماعى هر دارى جاى خود را به سوسیالیسم بسپارد، سطح زندگى سرمایه

تواند از وضعیت موجود زندگى و امکانات رفاهى فردى از جمعیت کنونى کره زمین مى

 باالتر باشد.  یعنی بخشی از جمعیت مرفه ترین کشور  ز سکنه جامعه سوئدبخشى ا

داوطلبانه  ،ایم به این پرسش که با استقرار سوسیالیسم تا این جا احتماال توانسته

ى عملـى است یا نه؟ پاسخ داده باشیم. این توضیحات باید روشن کار امر کردن

ساخته باشد که حداقل در بخش عظیمى از جهان سطح تولید و امکانات اجتماعى تا 

ع بدان حد باالست که بطور واقعى همه چیز بیش از نیاز همگان وجود دارد. وقو

تواند در این جوامع مىشورایى سوسیالیستى  انقالب کارگرى و استقرار جامعه گردانی

 . غرق رفاه سازددر همان نخستین لحظات کل جمعیت را 

هاى فاحش میان سطح تولید و پرسش بعدى در همین رابطه این است که تفاوت

تکنولوژى یا بارآورى کار و محصول اجتماعى ساالنه جوامع مختلف در صورت وقوع 

مشخصى بر پروسه انجام پذیرى  انقالب کارگرى در هر کدام از این جوامع چه تاثیر

گذارد؟ بطور مثال تفاوت جامعه ایران و آلـمان با فرض عملـى کار داوطلبانه باقى مى

پروسه داوطلبانه انقالب جهانى، در غیاب  انقالب کارگرى در این دو جامعه، وقوع

دهد؟ پاسخ این سئوال دشوار نیست. وقوع کار را چگونه تحت تاثیر قرار مى کردن



 109  / سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست

با درجه پیشرفت صنعتى آن جامعه  هیچ رابطه متوازنی قالب کارگرى در یک جامعهان

در گرو سطح معینى از توسعه جنبش وزى پرولتاریا بر بورژوازى اساسا ندارد. پیر

رولتاریا به راه حل طبقاتى روشن طبقه کارگر، تسلیح پ و ضد کار مزدی سوسیالیستى

و سازمان  انقالبندگى بورژوازى از سرکوب براى پایان دادن به کار مزدورى، فروما

یافتگى و تدارک پرولتاریاى کمونیست براى استقرار سازمان کار سوسیالیستى است. 

انقالب کارگرى ممکن است در کشورى مانند ایران زودتر از آلـمان به وقوع پیوندد، 

 مشکلاز جمله  ستى اقتصاد،تحول سوسیالی سر راهاما این امر حجم معضالت 

کند. بى  در قیاس با جامعه آلـمان را نفى نمى این کشورداوطلبانه نمودن کار در 

شک به هر میزان که سطح پیشرفت صنعتى، درجه بارآورى کار، امکانات طبیعى و 

تر باشد، به همان اندازه تحول سوسیالیستى  اى نازلکل ابزار و وسایل تولید در جامعه

بود. طبقه کارگر کشورى که  مودن کار دشوارتر خواهدفاز داوطلبانه ن تحققاقتصاد و 

تر و میزان توسعه یافتگى اقتصادى  تر، رشد صنعتى نازلجا سطح تولید پائیندر آن

ها تا مدتى باز هم ناگزیر است با وقوع انقالب و حتى لغو کار مزدمحدودتر است، 

نولوژى مدرن با اش را صرف به کارگیرى تکبخش قابل توجهى از محصول کار ساالنه

د و بازدهى کار سوسیالیستى نماید تا از این تولی باالی ظرفیتبه هدف دست یابى 

اى که مثال براى  پدیدهطریق سطح رفاه و امکانات اجتماعی را باالتر و باالتر برد. 

ندارد. نتیجه این  زیادی جامعه سوئد، آمریکا، کانادا، آلـمان و جوامع مشابه موضوعیت

در سوئد اعالم داوطلبانه بودن کار در همان فرداى انقالب سوسیالیستى امرى که مثال 

ى که پرولتاریاى ایران براى تحقق این مفروض است و باید انجام گیرد، در حالکامال 

تر شدن براى روشنمالی سر راه را از میان بردارد. احتهای دشواریبرخی باید هدف 

میلیون جمعیت سوئد در  9 دامه دهیم. اگر مثالتوانیم بحث را این گونه اموضوع مى

به یک  کلیه نیازهاى معیشتى و رفاهى خودپى پیروزى انقالب کارگرى براى پاسخ به 

میلیونى در  9ساعتى نیاز داشته باشند، همین جمعیت  میلیون 30زمان کار ساالنه 
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باشند. این  اجمحتساعت  میلیون 60اى حدود جامعه ایران چه بسا به زمان کار ساالنه

کار را اوالً ترین زمان  بدان معنى است که پرولتاریاى سوئد قادر است در سریع

، ثانیاً این داوطلبانه شدن کار با حداکثر رفاه اجتماعی شهروندان داوطلبانه اعالم کند

سرعت زمانى ممکن است با طبقه کارگر ایران  در سوی دیگر ماجرا، نیز همراه باشد.

رفاه و د اما ملزم به قبول برایاز عهده انجامش  به تحقق این کار نگردد و یاقادر مشابه 

فراموش نکنیم که در سوسیالیسم زمان مطلقا  پائین تری باشد.امکانات اجتماعی 

مالک محاسبه کار نیست. اشاره ما به زمان کار ساالنه در این جا صرفا ناظر بر آوردن 

 ى براى روشن کردن مطلب است. ثالم

است که مستقل از تمامى تمایزات میان سطح تکامل  رکز ثقل همه توضیحات آنم

صنعتى و رشد نیروهاى مولده اجتماعى، مساله پایان دادن به قید کار از زندگى 

ها یک اصل بدیهى شهروندان و نفى ضرورت کار به مثابه اجبار اقتصادى زندگى انسان

 آنموفق به انجام  و با چه شتابی اى وسهسوسیالیسم است. این که پرولتاریا در چه پر

است که به رابطه موضوعی ، طی کندى را باید براى تحقق آن گردد یا چه مراحل مى

نیازهاى معیشتى و  ، جمعیت و حجممیان سطح تولید اجتماعى در هر جامعه معین

 شهروندان بستگى دارد.کل رفاه همگانى 

اعالم داوطلبانه بودن کار در سازمان  پرسش سوم احتماال این خواهد بود که با

مورد نیاز جامعه از سوى های فعالیتسوسیالیستى اقتصاد، چه ضمانتى براى انجام 

شهروندان وجود دارد؟ این سئوال به ویژه از این لحاظ اهمیت دارد که در هر سطحى 

ر حال اى از رشد بارآورى کار، به ه از تکامل تکنولوژى و توسعه صنعتى یا هر درجه

میزان معینى کار اجتماعى براى تامین معیشت و رفاه شهروندان ضرورت دارد. مطرح 

کنندگان این پرسش بر این نکته انگشت خواهند نهاد که با اعالم داوطلبانه بودن کار، 

شود؟ براى پاسخ به این سرنوشت کار اجتماعى مورد نیاز جامعه سوسیالیستى چه مى

هاى جارى در زندگى مردم بسیارى از کشورها و از یتپرسش شاید نگاهى به واقع
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ساکنان امروز این  در منظرجمله مردم اروپاى شمالـى و غربى کفایت کند. کار 

صرفا اقدامى براى گذران داری حتی در همین جهنم گند و وحشت سرمایه ممالک

تامین  شرط جبرىو  کارگراجبار زندگى  به حکم سرمایه . کارشودنمی تلقیاقتصادى 

با جامعه و خروج از  یک نیاز روحى، یک ظرف ارتباط به عنواناما افراد  اوستمعاش 

در دوره بازنشستگی حتی بدون اجبار ها خیلی. اندازندمی نیز به آن نظرانزواى فردى 

پر کردن ساعات فراغت  برایاقتصادی و به عنوان یک سرگرمی دنبال نوعی اشتغال 

اگر روزى قید کار به مثابه ضرورت امرار معاش از شانه  این تصور کهخود هستند. 

ها برداشته شود، هیچ کس کار نخواهد کرد، تجسم نوعى نگرش بغایت عقب انسان

زمینه عینى مفروضاتش را وجود  طایى است. این نگرش از یک سوى مانده و قرون وس

انى کار مشقت دهد که در زیر فشار سهمگین و ضد انسهایى قرار مىاجتماعى انسان

و از سوى دیگر نفرت  ر نوع کار کردنى به ستوه آمده انددارى از هبار جامعه سرمایه

مناسبات کاالیى را به هر شرایط اجتماعى و کار در سیطره منطقى و به حق انسان از 

 د. ندهبه جامعه سوسیالیستى تعمیم مى از جملهتاریخى دیگرى 

ها را به کلـى از روحى یا واکنش عاطفى انسان اندیشه و حاالت نوع نگاه مورد بحث

کند و عادات و شرایط زیست و کار و مناسبات اجتماعى مسلط بر این شرایط جدا مى

. همه چیز به روشنى داندمی متافیزیکى هاى خاص جبلى ونى را تافتهخلقیات انسا

کار مورد  به انجامها را انسانحکایت از آن دارد که داوطلبانه شدن کار نه تنها عالقه 

نماید. بر عکس آن چه که  آن را تشدید مىقطعًا دهد، که سوسیالیستى تنزل نمى نیاز

پندارند، با اعالم داوطلبانه بودن کار در سوسیالیسم حجم کار مورد اى مى امروز عده

تر خواهد  مطالبه شهروندان مسلما از حجم کار مورد نیاز جامعه بسیار بسیار افزون

. وقتى که هر فردى هیچ اجبارى به انجام کار براى تامین معیشت خود نداشته بود

باشد، هنگامى که هر فردى بتواند کارى را به عهده گیرد که خود بدان رغبت دارد، 

و باالخره روزى که کار تابع هیچ  شودزمانى که کار از قید مناسبات کاالیى آزاد 
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تى نباشد، در چنان وضعى هیچ انسانى میانگین زمانى و شرط و شروط کاپیتالیس

نشستن در گوشه خانه و کنج عزلت را بر کار آزاد و اختیارى و توام با همه گونه رغبت 

 ترجیح نخواهد داد. 

سئوال چهارم در رابطه با داوطلبانه بودن کار در سوسیالیسم، چگونگى سازماندهى 

از  طور خاصبه نیز سئوال ى آن است. این عى این پدیده یعنى شکل اجراى عملاجتما

این لحاظ مهم است که مقوله داوطلبانه بودن کار به هیچ وجه صرف عدم اجبار 

شهروندان به کار کردن یا حذف ضرورت کار به مثابه یک جبر اقتصادى زندگى را در 

نوع کار و سایر وجوه مربوط به اشتغال را نیز شامل  ،گیرد، بلکه فراتر از آنبر نمى

انات رفاهى خویش با هروندان در همان حال که از وابستگى معاش و امکشود. شمى

ند، در صورت تمایل به کار از این حق نیز برخوردارند که در هر زمان و کار در امان

را رها ساخته و کار دیگرى  و شرط خاصى حیطه کنونى اشتغال خویشبدون قید 

هاى اقتصادى، علمى،  انتخاب کنند. این امر طبیعتا نیازمند تحقق پیش شرط

دهد اجتماعى و فرهنگى معینى است، اما نگاهى به وضعیت موجود جهان نشان مى

ى متوالـى طبقه هاکه این شرط و شروط در بخش عظیمى از دنیا در پرتو کار نسل

وجود آمده است. امروز نه فقط در اروپا، آمریکا یا ژاپن و سایر ه ى بالـمللکارگر بین

و مالزی و خیلی از جوامع امریکای  فته صنعتى، بلکه حتى در ایرانکشورهاى پیشر

هاى کار و تولید نیروى متخصص و کاردان به اندازه کافى براى کلیه عرصه التین نیز

با  و خود در چهارچوب پاسخ به نیازهای پویه تولید سودداری سرمایه وجود دارد.

از یک سوی تکنیک مدرن را به  هدف استثمار هر چه موحش تر و کشنده تر کارگران

صورت حیرت انگیزی توسعه داده است و از سوی دیگر کار با این تکنیک و ماشین 

به ویژه در ها آدمدر حال حاضر بیشترین نقش آالت را ساده و ساده تر ساخته است. 

مبدل گردیده است. در چنین  جوامع پیشرفته صنعتى به نوعى ناظر ساده ماشین

کند و از همین تخصص اساسا رل چندانى در سرنوشت تولید بازى نمى وضعى، پدیده
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بر  هاراه با تسلط انسانوع انقالب کارگرى و لغو کار مزدى و همروى در صورت وق

 هاى، نیروى انسانى قادر به مشارکت در عرصهسرنوشت تولید و حاصل کار خود

 یک کالم، پیش شرط وجود خواهد داشت. در کافیکار اجتماعى به اندازه  مختلف

 بودن کار داوطلبانه اعالم فوریهاى اقتصادى، علمى، آموزشى و فرهنگى الزم براى 

ضد  و جنبش سوسیالیستى ه حد وفور موجود استدر بخش عظیمى از دنیاى امروز ب

دارى و تدارک الزم پرولتاریا در صورت درهم شکستن ماشین دولتى سرمایه کار مزدی

ان کار سوسیالیستى، نه تنها با سطح تولید و توسعه صنعتى براى استقرار سازم

متناسب با داوطلبانه نمودن کار در این جوامع مواجه است، که حتى امکانات مورد 

 نیاز براى انتخابى نمودن نوع کار داوطلبانه را نیز داراست.

 سوسیالیسم و توزیع 

همراه با ها عالی فکری انسانو ت معیشتىهای مبتنی بر رفع همه نیازمندیتوزیع برابر 

یکى از  حیات اجتماعیهای در همه عرصهها آنرفاه همگانى  تضمین کامل

هاى بارزترین مشخصه از جملههاى تحول سوسیالیستى اقتصاد و ترین مولفهاساسى

سازمان کار سوسیالیستى است. سوسیالیسم به مفهوم واقعى و کارگرى خود تنها نظام 

هاى مادى وجود طبقات و تمایزات طبقاتى یا هر نوع ست که پایهاجتماعى تاریخ ا

همه به توزیع برابر  دارد.می از میان بررا  امتیاز ناشى از تقسیم کار کاپیتالیستى

معنوی و امکانات اجتماعى در میان آحاد شهروندان و متناسب با نیازهاى مادى و 

 زندگى مشترک، متحد،یالیسم جریان پوشاند. سوسمدنى آنان جامه عمل مى

هاى در همه چیز برابر است. برابرى در کار قانون گذارى و همه دستجمعى انسان

هاى مادى و امکانات رفاهى، مسایل مربوط به اداره امور جامعه، برابرى در تولید نعمت

هاى تولید، خدمات و رفاه اجتماعى، برابرى در برابرى در استفاده از تمامى فرآورده

اى از مور مربوط به زیست فردى و مدنى. زنجیر پیوسته و کامال یک پارچهتمامى ا

همه اشکال برابرى که وجود هر یک شرط الزم حصول مابقى و تحقق هر کدام مکمل 
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احتیاجات زیستى و رفاهى و خدماتى  ان توزیع برابروجود سایرین است. در این می

هاى این زنجیر ترین حلقه یین کنندهترین و تعاى بین همه آحاد شهروند یکى از پایه

اند و  است. آن چه را که همه با آزادى و اختیار و در شرایط برابر به تولید آن راى داده

آن چه را که همه از طریق یک تقسیم کار اجتماعى مبتنى بر گزینش آزاد، راى برابر 

اینک بطور برابر و  اند،همگان و با هم کارى و هم یارى یک دیگر تولید یا ارائه کرده

گردد. در مورد متناسب با احتیاجات هر شهروند بین همه آحاد جامعه تقسیم مى

توان بر ها و امکانات اجتماعى توسط شوراها مىچگونگى توزیع سوسیالیستى فرآورده

اى تاکید کرد. مواردى که در ادامه این بحث بدان خواهیم پرداخت. اى قوانین پایهپاره

ز آن باید بر روى مضمون سوسیالیستى برابرى یا مفهوم توزیع برابر در اما پیش ا

 سوسیالیسم کمى درنگ کنیم. 

اى است. برابرى توزیع در سوسیالیسم ناظر بر بار اقتصادى، اجتماعى کامال خودویژه

در این جا مطلقا یک مقوله کمى قابل فهم با معیارهاى متعارف جامعه طبقاتى نیست. 

مگان جود ندارد که با محاسبه ارزش آن بطور یکسان و برابر میان ههیچ کاالیى و

گردد که از طریق رفع مزدى به هیچ فردى پرداخت نمىتقسیم شود. هیچ حقوق یا 

ها امر توزیع برابر محقق شود. هیچ انسانى از هیچ درآمد شخصى تمایزات میان آن

دیل آن به توزیع برابر مبتنى بر مالکیت خصوصى برخوردار نیست که با جرح و تع

اقدام شود. هیچ سخنى از درآمد برابر افراد در میان نیست، زیرا هیچ درآمد فردى 

ها را در نظر بیاورید که در آن هر کس به میزان معینى وجود ندارد. یک گروه از انسان

به صورت کامالً داوطلبانه توانش و با رعایت میانگین کار جمعى مورد توافق همگان، 

بر هیچ چیز ندارد.  رفته است. هیچ کس هیچ مالکیتیجام کار معینى را به عهده گان

کنند، بى  است. آن چه همه تولید مى یه مسکن براى هر نفر امر جمعى کل آدمهاته

درمان  گیرد. آموزش، بهداشت، دارو ور مىمورد مصرف همگان قرا کاستکم و 

طرح نظرات، حق برابر در م است. همه آحاد به اندازه کافی فراه برایپیشرفته 
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تقسیم وظایف و  ها تضمین است.ها و برنامه ریزىتصمیم گیرىپیشنهادات، 

در گیرد. می صورت کارى دستجمعىا بر اساس توافق آزاد و روحیه همهمسئولیت

اند و هر چه در سفره فراهم آمده است، چنین گروهى همه بر سر یک سفره نشسته

س بر تامین بهترین خورد و خوراک، اى مصرف همگان است. اسامحصول کار همه و بر

دارو و درمان و رفاه و تفریح براى عموم است. هر کمبودى  پوشاک، مسکن، آموزش،

جرم بهبودى ال هادر این امکانات و تسهیالت کمبودى براى همگان و هر بهبودى در آن

 براى همه خواهد بود. 

ط در حد یک مثال موضوعیت دارد. مسایل گروه انسانى مورد بحث ما مسلما فق

توان با ارجاع به این مثال مربوط به نظم سوسیالیستى یک جامعه یا کل جهان را نمى

و از طریق قیاس تبیین کرد. اما مفهوم برابرى سوسیالیستى را به هر حال باید در 

منبعث از اى مورد توجه قرار داد. هیچ مالک و معیار  سنخیت با چنین نظم و مراوده

تواند در این زمینه گویا و متناسب باشد. توزیع مناسبات طبقاتى و تولید کاالیى نمى

 زیر را همراه دارد. اساسى های مولفه حالتترین اى سوسیالیستى در پایه

هر کس باید از همه نعمات و امکانات الزم اعی انسان ها، . رفع نیازهای فردی و اجتم1

 برخوردار باشد.  بی نیاز و بدون هیچ تنگناداشتن یک زندگی  برای

حصول . رفاه و بی نیازی همگان در گرو بی نیازی و رفاه هر شهروند است. م2

 و همطراز احتیاجات رفاهی، به صورت کامالً برابر و بر پایه رفع یکسان اجتماعی کار

    . شودمی توزیعجامعه  معیشتی و اجتماعی آحاد

به چگونگی تولید و خلق کلیه مایحتاج مادی و با رجوع  جامعه. کار داوطلبانه درون 3

 گردد.می مصرفمعنوی شهروندان در قلمروهای مختلف کار و تولید 

تمامی قلمروهای زندگی، به طور مثال  اده همگانی حداکثر از امکانات در. استف4

 نیمسکو های در مجتمع همگانیهای به جای شخصی، رستورانوسائط نقلیه عمومی 
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های شنا و رختشویخانه ورزشی وهای انفرادی درون منازل، سالنبه جای آشپزخانه 

    به جای فردی و .....  جمعی

 برایتوزیع توسط شوراهای محل کار و زیست و کمون های . برنامه ریزی کل شبکه5

 شهرها و کنگره سراسری شوراها در سطح سراسری 

 برچیدن بازار، پول و مبادله

هاى همگن و همذات ساز تولید کاالیى و پدیدههاى هممبادله و پول، پدیدهزار، با

توسط مبادله است که اضافه ارزش ایجاد شده در جریان باشند. دارى مىتولید سرمایه

د. شومی انو عاید سرمایه دارگردد می محقق ،بخش متغیر سرمایه در پروسه تولید

کاالها بر اساس کار اجتماعا الزم نهفته نکه شالوده مبادله قانون ارزش است، یعنی ای

دارى حلقه مبادله در شیوه تولید سرمایه شوند.می با هم داد و ستد هادر آن

 اى از دورپیمایى سرمایه است و در درون همین حلقه است که ارزش مبادلهپیوسته

د. کناى کاال یا سرمایه دوشادوش خود کاال و سرمایه موجودیتى مستقل کسب مى

گردد. در همین ى مبدل مىبه سرمایه پولشود یا سرمایه کاالیى کاال به پول تبدیل مى

اى در آن به هم هاى مبادلهجاست که پول یه مثابه نوعى واسطه مادى که همه ارزش

د. پول با گرد رسند، معیار عامى براى مبادله زمان کار عینیت یافته در کاالها مىمى

ترین شکل تعین سرمایه را به خود یان دورپیمایى سرمایه عامایفاى این نقش در جر

دین هاى استقالل سرمایه از جامعه و از مولها و ویژگىگیرد، تمامى شاخصمى

 احرازنیرویى قاهره و خداگونه  نقشکند و می سرمایه را یک جا در خود جمع

ر در اقتصاد کاالیى . مبادله در همه این احوال مظهر و معرف نوعى تقسیم کانمایدمی

و کاپیتالیستى است. گویاى این واقعیت است که در درون جریان عمومى گردش یا 

دورچرخى سرمایه صنعتى بخشى از سرمایه اجتماعى هر جامعه یا قسمتى از کل 

 یاسرمایه جهانى به صورت سرمایه تجارى از شکل ظاهرى و مستقیم سرمایه صنعتى 
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بزرگ و کوچک های بنگاه یا ، فروشندهصیت تاجرو در شخگردد  د خارج مىمول

 گردد.  ارى متعین مىتج

ها دارى هستند. وجود آنسبات سرمایهمبادله، بازار و پول، اجزاى غیر قابل تفکیک منا

کارکرد و ابراز وجود  نشاندارى است. گواه وجود رابطه سرمایه و مناسبات سرمایه

. مفهوم واقعى بازار و مبادله و ماعى هستندر عرصه اقتصاد و حیات اجتقانون ارزش د

ها را تنها با تعمق کافى در ماهیت اقتصاد کاالیى هاى گوناگون وجودى آنصورت

توان درک نمود. مادام دارى بطور اخص به خوبى مىبطور کلـى و اقتصادیات سرمایه

ادى که رابطه خرید و فروش نیروى کار در یک جامعه حاکم است، داد و ستد اقتص

الجرم لحظه معینى از حرکت سرمایه است. این که این مبادله میان چه  جارایج در آن

گیرد، هیچ نقشى در تعیین یا تغییر خصلت تولید یا موسساتى انجام ها افراد، سازمان

کند. صرف وجود کار همان شیوه تولید کاپیتالیستى ایفاء نمى یامسلط جامعه 

جود و بقاى همه تبعات رابطه سرمایه و از جمله مبادله مزدورى در جامعه گواه بارز و

 به مثابه یکى از این تبعات اساسى است. 

با "کند که: و مبادله خاطر نشان مى مارکس در رابطه با پیوند درونى میان شیوه تولید

این همه جمع بندى ما این نیست که تولید، توزیع، مبادله و مصرف یک چیز بیش 

هاى متمایز یک ها اجزاء یک کلیت یا جنبهگوییم که همگى اینستند، بلکه مىنی

با توجه به همه این نکات، از بین بردن  )گروندریسه( "دهند.حد را تشکیل مىمقوله وا

مبادله، بازار و پول یک شرط حتمى تحول سوسیالیستى اقتصاد و محو کار مزدورى 

هاى بعد از فروپاشى اردوگاه هاى غربى به ویژه در سال« مارکسیست» است. برخى از 

با بازار آشتى دهند. آنان معموال با  گونه ایاند تا سوسیالیسم را به شوروى کوشیده

سوسیالیسم  بازار و سرمایه هم ذات نیستند!! پیش کشیدن مطالبى از قبیل این که:

اى خود به بق تواند از میان برود، اما بازاردارى مىبدیلـى براى بازار نیست!! سرمایه

کاپیتالیستى  اى کامال جدا و مستقل از تولیدبازار را به مثابه مقوله پدیده ادامه دهد!!



 سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست  /  118

 

 از آن بهرا در اقتصادیاتى که  بازاردر همین راستا وجود  اند. آنانارزیابى نموده

. اینان از این حد !!اندکنند، امرى طبیعى و ضرورى قلمداد کردهسوسیالیسم تعبیر مى

روند و اساسا سوسیالیسم بدون بازار و مبادله را نوعى تمرکزگرایى ر مىنیز فرات

!! و آن گاه شوروى کننددیت تلقى مىدیکتاتورمنشانه اقتصادى، سیاسى منافى قراردا

هاى این ها و دریافت! تحلیلنمایند!سوسیالیسم معرفى مى سابق را مظهر این

کند  فارسى را در ذهن تداعى مى متفکرین بیش از هر چیز این ضرب الـمثل معروف

خسن و خسین هر سه دختران  آیا ": پرسید فضل فروشى از دوستشکه زمانى آدم 

خسن نه، حسن. خسین نه، حسین. هر سه نه،  "گفت:  مرد در پاسخ "خاویه بودند؟ م

یه معاو دخترانها نه نه، معاویه و باالخره اینکه آن هر دو. دختران نه، پسران. مخاویه

 پسران علـى بودند!! که

دارى ایهمتفکرین مذکور از سوسیالیسم و سرم استداللدریافت و  موردمثال در  همین

بازار تعریف گردد. آن دارى با قرار نبوده و نیست که سرمایه مصداق دارد. اول این که

خرید و فروش نیروى کار  کند رابطهمایه این شیوه تولید را تعیین مىچه که درون

 مبادله در همان حال که اساس تولید کاپیتالیستى را معین نمى وبازار  است. دوم:

جزء غیر قابل تفکیک آنست. سوم: شوروى سابق یک جامعه تمام عیار کند 

دارى بود و نه سوسیالیستى، چهارم: در شوروى رابطه خرید و فروش نیروى سرمایه

هاى مختلف اقتصاد وجود داشت، پول نیز ه محصول بین بخشکار حاکم بود و مبادل

به مثابه معیار و وسیله این مبادله خواه در رابطه میان کار و سرمایه و خواه در 

هاى متفاوت سرمایه اجتماعى نقش معمول و متعارف خود را مراودات میان بخش

ه طبیعتا این بازار و مبادل نمود. پنجم: اگر بازار و مبادله در جامعه حاکم باشد،ایفاء مى

منجمله مبادله نیروى کار با سرمایه است و در این  معطوف به مبادله کاالها با هم،

تمرکزگرایى دیکتاتورمنشانه ششم: سوسیالیسم در میان نیست.صحبتی از  هیچصورت 

اقتصادى و سیاسى در اردوگاه شوروى، دیکتاتورى متمرکز سرمایه دارى دولتى بود و 
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سم نداشت. هفتم و باالخره این که سوسیالیسم نه با برنامه ریزی طى با سوسیالیارتبا

تقسیم کار کاپیتالیستى، محو دولت باالى  متمرکز، بلکه با محو کار مزدى، طبقات،

 ، آزاد، نافذ و شورائیبرابرازمان کار متناظر با حضور مستقیم، س استقرارو  جامعهسر 

هاى تولیدى، خدماتى، رفاهى، مدنى و اى فعالیتو اجر در برنامه ریزى شهروندانآحاد 

 گردد. اجتماعى تعریف مى

هیچ اثرى از مبادله و پول و خرید و فروش در هیچ  در سامان سوسیالیستى اقتصاد

در میان  ،احتماالً موجود سطحى مگر در مراودات خارجى با جوامع کاپیتالیستى

توزیع گفتیم که در سوسیالیسم هیچ  نخواهد بود. پیش از این در بخش مربوط به

 اى هیچ چیز را با فرد یا نهاد و موسسه دیگر مبادله نمىکس یا هیچ نهاد و موسسه

جا مثال در آنکند و هیچ معیار و شاخص پولـى در حیات اجتماعى مردم حضور ندارد. 

همان مثال را به دلیل . در این جا را آوردیمنشستن همگان بر سر یک سفره 

کنیم. نه فقط هیچ انسانى نیروى کارش را با هیچ چیز و بر مبناى تکرار مى سبتشمنا

که محصول کارش را نیز با محصول  دکنهیچ شاخصى با هیچ چیز دیگر مبادله نمى

. مطلقا این طور نیست که نماید کار هیچ فرد یا سازمان دیگرى داد و ستد نمى

با یک شاخص معین اقتصادى مانند  Aحاصل کار کارگران کارخانه اتومبیل سازى 

پول یا هر چیز دیگر محاسبه شود و سپس به آنان اجازه داده شود که به همین میزان 

 Dفروشگاه  یا Cیا گندم و ذرت کشت و صنعت  Bمثال از محصول کارخانه پوشاک 

کار و تولید اجتماعی  همان گونه که سوسیالیستى شورائیسازمان  کاال دریافت دارند!!

 را نیز به دوش کند وظیفه توزیع مایحتاج معیشتی و رفاهیمی ا برنامه ریزیر

لویزیون و گوشت و نخود ها نه نان و برنج و فریزرشان را با تانسان جاکشد. در اینمی

کنند و نه طبیعتا هیچ نیازى به هیج معیار یا شاخص اقتصادى در دیگر مبادله مىهم

 اند و آن چه را که همگی بر سر یک سفره نشستهمناسبات با هم دارند. همه دقیقا 

 طور برابر و بر پایه نیازشان مصرف مىه اند، ب اند یا با کار خود فراهم آوردهتولید کرده
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تر این که چه تولید شود و نشود را همگان در روال کار و زیست  کنند. از این مهم

توزیع کار و محصول ناشى از  و نحوه نمایندمی شورایى خود اندیشه و تعمق و تایید

. نمایندمی تعیین شورائی آن را به همان صورت بر اساس دخالت مستقیم و برابر

توان را مى یپول ونه مبادله، بازار یا داد و ستد هر گ محو  برایشوراها  کار ىخطوط کل

 کرد:  تصویربه شرح زیر 

سرپرستى و مراقبت کودکان ها و تمامى مراکز الزم براى ها، کودکستانمهد کودک .1

بدون هیچ قید و شرطى و بى نیاز به هیچ پرداخت و حساب و کتابى در سراسر جامعه 

ترین شهرها گرفته تا رد. این مراکز در همه جا از بزرگگیدر اختیار همگان قرار مى

دورترین نقاط بر اساس یک استاندارد واحد و با امکانات و شرایط برابر توسط شوراها 

ر و اداره خواهند گردید. هیچ کودکى در هیچ کجاى مملکت بدون مهد کودک دای

و هیچ مادر یا پدرى در قبال استفاده فرزندش از این مراکز هیچ گفتگوى  نیست

د داشت. این که مثال کودک از چند ماهگى کودکستان را شروع ناقتصادى نخواه

ها زشى در مهد کودکخواهد نمود؟ این که سطح امکانات رفاهى، تفریحى و آمو

امکانات تولید و  سطح متناسب با ،چگونه خواهد بود؟ یا هر مساله دیگرى از این دست

  گردد. می توسط شوراها تعیینموجود  داوطلبانهکار  رفاهی و

طور به هاى دانشگاه آموزش و پرورش در همه سطوح از دبستان تا آخرین دوره .2

ه و بستان اقتصادى در معرض استفاده و مصرف کامال برابر و همگون بدون هیچ بد

محتواى آموزش، میزان امکانات کم و کیف تحصیالت، گیرد. شهروندان قرار مى

، نسبت شمار دانش آموز و معلم در هر مدرسه و مدارسآموزشى، ساختمان و فضاى 

فراوان موضوعات مشابه دیگر همگى از امور جارى شوراهاى پایه و کمون و نهایتا 

. تا آن جا که به قوانین و اساس کار سازمان کار شدگره سراسرى شوراها خواهد کن

شود، توسعه این امکانات به حداکثر ظرفیت ممکن از یک سوسیالیستى مربوط مى

هایى تعیین سو، و توزیع کامال برابر آن میان همه آحاد جامعه از سوى دیگر، مولفه
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ها و تنگناهاى تولید، گنجایش موجود محدودیتفقط جا ای هستند. در اینکننده 

هاى جارى و خدمات و رفاه سراسرى و تنظیم سوسیالیستى رابطه میان برنامه

 مکانات در هر عرصه اثر بگذارد. تواند بر روى میزان و چگونگى ادرازمدت جامعه مى

ها، موسسات کنترل و مراقبت پزشکى با ها، مراکز درمانى، داروخانهبیمارستان -3

امى امکانات و تجهیزات و ظرفیتى که دارند، بدون هیچ حساب و کتاب اقتصادى تم

  گیرد.می قرارمامى آحاد شهروندان در اختیار ت

مراکز نگهدارى از معلوالن، پیران و از کار افتادگان در سراسر جامعه با تمامى . 4

ى نیاز بدون هیج بده و بستان اقتصادى توسط کسانى که به چنین خدمات امکانات

  شود.می واقعد، مورد استفاده دارن

و ورزش،  تفریحچاپ و نشر کتاب،  اینترنت، رادیو، تلویزیون، مطبوعات،امکانات  .5

هاى لنهاى ورزش، استخرهاى شنا، سینما، تاتر، ساها، سالنها، رستورانخانهیشورخت

، دیگرتى هاى خدماو همه سرویسها ها، کلوپگردهمایى و سخنرانى، کتابخانه

تورهاى مسافرتى دور و نزدیک و... به اندازه کافى و به میزان توان تولید و کار جامعه 

به هیچ وجه و در هیچ حالتى نیازمند هیچ  آنهاو استفاده از  استدر دسترس همگان 

 . داد و ستد اقتصادى نیست

ى یا نیاز مراوده پولنقلیه از قبیل اتوبوس، قطار، مترو، تراموا، فارغ از هر نوع  . وسائط6

نظر از وسایل رفت و آمد . صرفشهروندان است، مورد مصرف کلیه کارتبه ارائه 

 خودروهائیاى از جامعه،  براى ساکنان هر مجتمع مسکونى در هر نقطه ،عمومى

مواقع الزم مورد استفاده واقع شود. در کلیه این موارد  ه درشود کتخصیص داده مى

 جب کم و کاست این امکانات شود، صرفا همان بنیه تولیدىتواند موآن چه که مى

است. چیزی که باید تا رفع کامل نیازهای شهروندان به صورت کل جامعه  موجود

 مدام در حال توسعه باشد. 
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مسکن با رعایت تمامى استانداردهاى رفاهى و بر پایه برابرى کامل براى همه اتباع  .7

وجود نخواهد داشت. طه نیز هیچ نوع داد و ستدی این رابشود. در جامعه ساخته مى

تعمیرات و نوسازى واحدهاى مسکونى یا اماکن عمومى بخشى از برنامه کار 

شوراهاست. سکونت شهروندان نه مبتنى بر هیچ مالکیت خصوصى و نه نیازمند هیچ 

بده و بگیر اقتصادى شخصى است. آب و برق و تلفن و همه امکانات اجتماعى مربوط 

ى استفاده اهالمحل سکونت شخص یا مراکز همگانى دقیقا بر همین سیاق مورد  به

 . است

سرانجام در هر محله یا هر ناحیه مسکونى مراکزى براى توزیع ارزاق عمومى،  .8

طور طبیعى توسط ه گردد. این مراکز که بوسایل خانگى و احتیاجات معیشتى دایر مى

د و خوراک و لباس و اشیاء مصرفى مورد نیاز شوند، احتیاجات خورشوراها اداره مى

هر شهروند در  نیازرا بر اساس برنامه ریزى سراسرى شوراها و بر پایه میزان  شهروندان

وجود ى ستان مالدهد. در این جا نیز هیچ اثرى از پول یا بده و باختیار وى قرار مى

  ندارد.

سوسیالیستى  شورائی ارسازمان کدرون در تحلیل مناسبات اقتصادى یا اجتماعى 

تبیین طرح و  باچپ  محافل ضیح این جزئیات نباشد. اما ستیزشاید هیچ نیازى به تو

، تحریفات گسترده اجتماعی سوسیالیسم به مثابه یک نظم معین اقتصادى و کنکرت

بورژوایى از سوسیالیسم و کوشش گرایشات مختلف رفرمیستى درون و بیرون جنبش 

، ضرورت طرح لغو کار مزدیجلوه دادن استقرار سوسیالیسم  کارگرى براى غیرممکن

 سازد. مى الزم را  نکات باال

کند، توضیح بیگانگى و تناقض  آن چه که اساس بحث در این رابطه را تعیین مى

عریان میان سوسیالیسم و بازار یا سوسیالیسم و هر نوع مبادله نیروى کار یا محصول 

سوسیالیستى، کار داوطلبانه شهروندان را برنامه ریزى  کار است. سازمان شورایى کار

مصرف آن توسط شهروندان شود و براى  نمى اکند. این کار داوطلبانه بیع و شر مى
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مزد یا حقوق در سوسیالیسم گردد. چیزى تحت نام دست ى پرداخت نمىهیچ معادل

ناظر بر رفع متوجود ندارد. شهروند جامعه سوسیالیستى، حصه معیشتى و اجتماعى 

مسکن و  از غذا، پوشاک، اتوبوس،. نماید از دار و ندار جامعه کسب مى کلیه نیازهایش

ربیت بدنى و وسایل خانگى تا مدرسه و بیمارستان و دکتر و تورهاى مسافرتى و ت

  گردد. می تفریحات عمومى و همه چیز بدون هیچ داد و ستد توزیع

ر جامعه، یعنى خصلت نماترین مولفه محو رابطه خرید و فروش نیروى کار د

اى درونى و تنگاتنگ دارد. اگر و مناسبات بازار رابطه مبادلهسوسیالیسم با مقوله محو 

قرار است نیروى کار خرید و فروش نشود، باید این نیرو هر نوع خصلت کاالیى را از 

ه بیان مزد و شاخص پولـى وجود نداشته باشد. بباید هیچ سخنى از دستدست بدهد، 

گیرد هیچ دهد و آن چه که از جامعه مىدیگر، میان کارى که یک شهروند انجام مى

داوطلبانه و بر هر شهروند این است:  برایمنطق کار  محاسبه کاالیى به چشم نخورد.

از سازمان کار سوسیالیستى  زیرا که عضوى کنمکار مىاساس تشخیص و رغبت خود 

هایى که مستقیما و با موقعیت ها و تصمیم گیرىىبرنامه ریز بر اساس همه هستم،

این مقدار کار را انجام  به صورت داوطلبانه ام ها حضور داشتهبرابر در انجام یا اتخاذ آن

هر چه  همسان همه افراد دیگر الیستىبه مثابه عضوى از خانواده سوسی و باالخره دهم

اى در پروسه کار و جا هیچ مبادلهایندر نمایم. می را که احتیاج دارم از جامعه دریافت

 . وجود نداردتولید و مصرف 

مادام که این  ،اى به مناسبات میان جامعه سوسیالیستى با جوامع کاپیتالیستى اشاره

پیروزى بر  باضرورى است. روشن است که طبقه کارگر  داشته باشند، نیزوجود  جوامع

 تی اقتصاد در همین کشورتحول سوسیالیس در یک کشور و به صرف بورژوازى

جوامع دارى ایزوله کند. مراوده اقتصادى با  تواند خود را از دنیاى سرمایهنمى

اجتناب ناپذیر است. سازمان شورایى کار سوسیالیستى در قلمرو این داری سرمایه

. پرسش گرددمی رو به رو "قانون ارزش"باالجبار با حضور و تأثیر مراوده اقتصادى 
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کند ست که طبقه کارگر در پروسه انجام این مراودات چه سرنوشتى پیدا مىمهم این ا

این مبادله پذیرد؟ این بازار چه تاثیرى مى دارى و داد و ستد کاالیى باو از بازار سرمایه

خواهد داشت.  جدی بر مناسبات داخلـى سازمان کار سوسیالیستى مسلـما تاثیر

یا نسبت  واردات و صادراتمانند نوع و حجم ى اثرپذیری منوط به عواملمیزان این 

میان ظرفیت بارآورى کار در جامعه سوسیالیستى و جوامع سرمایه دارى طرف داد و 

تواند کم یا زیاد شود. اگر کشور سوسیالیستى بیشتر وارد کننده و کمتر صادر مى ستد

قرار داشته ترى از رشد صنعتى و تکنیکى کننده باشد، اگر این جامعه در سطح پایین

طور قطع بخش ه تر باشد، ب باشد، اگر بارآورى کار در آن از جوامع کاپیتالیستى نازل

ى مبدل الـمللار اضافى براى سرمایه بینبه ک شهروندانانجام شده از کار  قابل توجهی

گردد. در غیر این صورت، یعنى اگر در سطح باالترى از تکنولوژى و توسعه صنعتى مى

دارى باالتر است، بالعکس بخشى از ا اگر بازدهى کار در آن از جوامع سرمایهقرار دارد ی

اضافه ارزش ناشى از کار اضافى پرولتاریاى آن جوامع را جذب خواهد نمود. به هر 

حال، کل این داد و ستد در سیطره قانون ارزش و قانون تشکیل نرخ سود عمومى 

الیستى تابع عمل کرد این قوانین خواهد سرمایه قرار دارد و بده و بستان جامعه سوسی

  تعمق هستند.قابل  نکات زیر  بود. در این رابطه

ترى از جهان پیروز شود و سازمان کار  به هر اندازه که سوسیالیسم در بخش وسیع .1

سوسیالیستى در جوامع بیشترى مستقر گردد، به همان میزان تاثیر پذیرى پرولتاریاى 

 قوانین حرکت و نرخ سود عمومى سرمایه قانون ارزش و جوامع سوسیالیستى از

 جهانى کمتر خواهد بود. 

تر و توسعه  گردد، صنعتى ها سوسیالیسم مستقر مىهر چه کشورهایى که در آن .2

تر باشند و به هر میزان که در تولید مایحتاج زیستى و رفاهى خود بى نیازتر  یافته

دارى کمتر و متقابال تاثیر  تصادیات دنیاى سرمایهاز اقها باشند، طبعا اثر پذیرى آن

 تر خواهد بود.  تر و گسترده میقگذارى آنان بر بازار کاپیتالیستى ع
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دارى جامعه سوسیالیستى با کشورهاى سرمایهمیان این حاالت، مبادله  همهدر  .3

هیچ تاثیرى بر روى ماهیت مناسبات سوسیالیستى درون خود جامعه سوسیالیستى 

م نخواهد داشت. این که شهروندان این جامعه در مجموع و بسان یک کل به ه

ى واقع شوند یا نشوند، این که در مجموع بخشى از المللپیوسته زیر فشار سرمایه بین

ها به کار اضافى براى سرمایه جهانى بدل شود یا بالعکس بخشى از کار انجام شده آن

که دامنه این  ب سازمان کار آنها گردد، اینکار اضافى طبقه کارگر جوامع دیگر جذ

ها اساس سوسیالیستى بودن گذارى کم یا زیاد باشد هیچ کدام از ایناثرپذیرى و تاثیر

کند.  مناسبات جارى میان شهروندان کشور سوسیالیستى را دچار تزلزل و نقص نمى

د که در درون مان اى مى در تمامى این حاالت، جامعه سوسیالیستى درست به خانواده

خود فاقد رابطه خرید و فروش نیروى کار یا مبادله و داد و ستد کاالیى است، اما کل 

 و بستان است.  بدهدر مراوده و  دارىخانواده با بازار سرمایه

دارى به هر گونه که باشد، مادام که در این جامعه مبادله این جامعه با بازار سرمایه

در  داوطلبانهطور ه ر وجود ندارد، مادام که همگان برابطه خرید و فروش نیروى کا

تولید و کار و فعالیت دستجمعى مشارکت دارند، تا زمانى که همه آحاد جامعه از 

در برنامه ریزى تولید و مصرف کار  و آزاد و آگاه و شورائی نقشى برابر و مستقیم

 یامعه موضوعیتاجتماعى برخوردارند، تا هنگامى که داد و ستد کاالیى در درون ج

 رفع نیازهای خویش برایطور برابر ه کنند ب ندارد و هر آن چه را که همگان تولید مى

ما با یک نظم اقتصادى و مدنى سوسیالیستى  باشد گیرند، مادام که چنینمی به کار

 مواجه هستیم. 

 سوسیالیسم و زوال کار خانگى 

کند، زیرا که کار خانگى یکى از مى دارى از وجود و بقاى کار خانگى دفاعنظام سرمایه

 8هاى مهم تشدید بهره کشى از کارگران در این نظام است. کارگرى که حداقل اهرم

ساعت از شبانه روز در کارگاه، بیمارستان، فروشگاه، مدرسه، کارخانه و... نیروى کارش 
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فروش به را به سرمایه فروخته و چند ساعت را نیز در جریان رفت و برگشت براى این 

ها در خانه و رایگان از دست داده است، اینک پس از رسیدن به منزل باید ساعت

آشپزخانه نیز کار کند تا در مجموع و با انجام همه این کارها نیروى کار مصرف 

 8اش را براى فروش مجدد به سرمایه بازتولید نماید. در واقعیت امر او فقط شده

سبه زمان ایاب و ذهاب، پخت و پز و رخت شویى و از کند، بلکه با محاساعت کار نمى

ساعت یا حتى بیشتر در روز  16تا  15تر بچه دارى و سایر کارهاى خانگى، همه مهم

ها تازه مربوط به مورد و شرایطى است که براى سرمایه کار کرده است و همه این

لید نیروى کارش کارگر با یک شیفت کار قادر به تامین وسایل اولیه معیشتى و بازتو

باشد. در غیر این صورت و مثال در جوامعى نظیر ایران، سنگاپور، بنگالدش، کره 

شبانه روز را در بدترین شرایط کار کند  %80جنوبى و فراوان ممالک دیگر باید حدود 

تا شاید شکم خود و فرزندانش را سیر نماید. آن چه که در این میان و در صورت یک 

ساعت  8پردازد، فقط بخش بسیار ناچیزى از ارزش به کارگر مى شیفت کار، سرمایه

ساعته  8کار وى است. در حالـى که او حتى در این صورت، یعنى با همان زمان کار 

داران کار انجام داده است. کار خانگى یا ساعت براى سرمایه 16تا  15باز هم حدود 

شود. در زمره هیچ نمی ر حسابزمان ایاب و ذهاب کارگران در مرام سرمایه اصالً کا

یک از دو شکل متعارف کار یعنى کار مولد یا غیر مولد قرار ندارد، زیرا که نه با 

شود. نگاهى سرمایه مولد، نه سرمایه غیرمولد و نه با درآمد، با هیچ کدام مبادله نمى

ند تواتر به آن چه که در پشت رابطه خرید و فروش نیروى کار نهفته است، مىژرف 

مکان این زمان کار مفت و مجانى را در نظام کاپیتالیستى و در پروسه بازتولید سرمایه 

بطور کلى مشخص سازد. کار خانگى و زمان رفت و برگشت مسلما کار مولد نیست. به 

گردد و دار در پروسه تولید مصرف نمىاین دلیل روشن که مستقیما توسط سرمایه

ورد. کار خانگى در همان حال کار غیر مولد نیز نیست، آالجرم اضافه ارزشى پدید نمى

شود. ظاهر ماجرا کامال فریبنده است و دار خریده نمىزیرا اساسا از طریق سرمایه
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نمایاند که پس کار خانگى امر شخصى و نوعى سرگرمى و تفریح کارگر یا چنین مى

یت این پدیده براى شود هنگامى که عمومتر مىهاى کارگر است. موضوع فریبندهتوده

نیز بدان اضافه شود. چنین وانمود داری هاى ماقبل سرمایههمه طبقات در همه نظام

ها در نظام گردد که کار خانگى نه خاص طبقه کارگر و نه خاص زندگى انسان مى

ها ما را به کج راه خواهد کشاند و به سوى این دارى است. تمامى این مولفهسرمایه

اهد برد که گویا کار خانگى در سیستم کاپیتالیستى فقط یک امر درک نادرست خو

 شخصى یا یک سرگرمى طبیعى طبقه کارگر است. 

براى این که مکان کار خانگى در این سیستم را به درستى قضاوت کنیم، باید سرمایه 

را خوب بشناسیم. با استقرار رابطه خرید و فروش نیروی کار فقط کار اضافی کارگر به 

حاصل استثمارش سرمایه طبقه های آید، فقط اضافه ارزشنمی یت سرمایه درملک

گردد. سرمایه یک رابطه اجتماعی است. رابطه ای که از همه نمی سرمایه دار

 نماید که سیر تا پیاز زندگىمی کند. کارگر را مجبورمی مساماتش گند و خون فوران

سرمایه تنظیم و تعیین نماید. متناسب  خود را بر پایه مصالح و مقتضیات ارزش افزائی

با سودآوری هر چه افزون تر سرمایه زندگى کند، فکر نماید، آموزش ببیند، تخصص 

کسب کند، رفتار اجتماعى بیاموزد، ذوق و سلیقه پیدا نماید، تغییر احساس و عاطفه 

وادار  دهد، شیوه مصرف و استفاده خود از اشیاء را بازآفرینى کند. سرمایه کارگر را

کند که همه چیزش را از تولید مثل یا نحوه تشکیل خانواده و چگونه زندگى کردن مى

در جامعه گرفته تا پخت و پز و سرگرمى و تفریح و آداب معاشرت و همه حال و 

 روزگار خویش را با ملزومات تولید اضافه ارزش بیش و بیشتر منطبق سازد. 

اصل فرهنگ، فکر، اخالق، عادت و جهان نگرى براى به ثمر رساندن این داری سرمایه

کند، نیز بسنده نمى ها کند. به همه اینخاصى را به کارگر دیکته و بر او تحمیل مى

بخش مهمى از محصول کار و دسترنج وى را صرف پلیس و ارتش و بوروکراسى و 

آموزش کند که این انتظارات را به زور گلوله یا در قالب هزاران برپایى دولتى مى
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فکرى، فرهنگى، ایدئولوژیک، اخالقى و سیاسى بر وى تحمیل نماید. سرمایه یک 

باشد و می رابطه اجتماعی است، کار خانگى نیز جزء معینى از همین رابطه اجتماعى

به سهم خود نقش و مکان معینى در بازتولید کل این سیستم دارد. داشتن آشپزخانه 

مسلما ها یا رخت شویى خانه به خانه و نوع این خصوصی در درون هر خانه، پخت و پز

امورى ژنتیکی یا ازلی و ابدی نیستند، بالعکس سنن و سلیقه هائی هستند که در 

مختلف اقتصادی، های تولید و صورتبندیهای طول تاریخ زندگی بشر و از دل شیوه

و بقای اجتماعی پدید آمده اند. شکل تولیدی هر دوره متناسب با ملزومات توسعه 

خود آنها را دستکاری یا تغییر داده است. حفظ کرده یا دستخوش فنا ساخته است. 

نیز همین کار را کرده است و از همه این عادات، سنن و سالیق به نفع داری سرمایه

کارگر بهره برده است و هر چه های تشدید هر چه عمیق تر استثمار توده برایخود و 

تر بحث خواهیم  ه آلترناتیو سوسیالیستى کار خانگى پائینبرد. دربارمی بیشتر بهره

کرد، اما به دنبال آن چه بیان شد باید افزود که کار خانگى از یک سو بخش عظیمى 

تر حجم سنگینى کار را به  دهد یا به بیان دقیقرا به هرز مىها از نیروى کار انسان

ر زمینه را براى استثمار مضاعف کند و از سوى دیگها تحمیل مى نفع سرمایه بر آن

ها، تشدید ستم جنسى و باالخره تحکیم زنان، فرسودگى عمیق روحى و جسمى آدم

 سازد. فرهنگ شوم مالکیت خصوصى هموار مى

استقرار و گسترش خود پروسه زوال کار  فرایندسازمان کار شورائی سوسیالیستى در 

پوشاند. تولید محدود می مه عملخانگى و جایگزینى آن توسط خدمات همگانى را جا

و کار پراکنده یا منفرد ولو این که در چهارچوب مناسبات اشتراکى و سوسیالیستى 

انجام گیرد، در اساس با مدنیت سوسیالیستى، با اصل رهائی بشر و با اهداف و 

انتظارات سوسیالیسم لغو کار مزدی سازگارى ندارد. به مثالـى که پیش تر ضمن 

اى وجود داشته باشد اى آشپزخانهگردیم. این که در هر خانه داشتیم، باز بحثی دیگر 

اى ماشین رختشویى و هر خانواده ای براى خود غذا تهیه نماید، این که هر خانه 
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ها با خاص خود را داشته باشد، هر مادرى از فرزند خویش مراقبت کند و نظایر این

از چنین امکاناتى برخوردار باشند، باز هم فرض این که تک تک اهالـى به طور یکسان 

در از جهات مختلف با معیارها و مبانى زیست آزاد، مرفه و انسانی سوسیالیستى 

خانه همگانى، یک رستوران عمومى، یک مهد یتعارض است. با ایجاد یک رختشو

کودک، یک سالن گردهمایى و تفریح، با تاسیس محلـى براى کارافزارها و امکانات 

توان حجم بسیار انبوهى از کار ها در هر محل مسکونى مىنى و نظایر اینهمگا

داوطلبانه سوسیالیستى را به نفع جامعه، یعنى به نفع آحاد شهروندان صرفه جویى 

محیط زیست را وسیعاً کاهش داد. اگر به های توان حجم آلودگیمی کرد. همزمان

ماشین ظرفشوئی،  50ل و فریزر، یخچا 50جاروبرقی،  50ماشین لباسشویى،  50جاى 

خانه جداگانه بتوان  50استخر شنا در  50آشپزخانه،  50کمد وسائل اسباب بازی،  50

در درون هر محله پاسخگوی کل نیاز ساکنان محل ها یا چندتا از این سرویس 10با 

شد به صرفه جوئی بسیار عظیمی در میزان کار داوطلبانه شهروندان یک جامعه به 

میلیونی دست زده ایم. کاری که انجامش راه وفور هر چه بیشتر رفاه،  60ثال طور م

امکانات، بی نیازی، رشد، تعالی جسمی و فکری را بیش از پیش هموار خواهد ساخت. 

پیداست که کار صرفه جویى شده در این گذر به مقدار کارى که صرف تولید وسایل و 

. یک رستوران عمومى در یک محله شود خالصه نخواهد شدامکانات یاد شده مى

تواند با کار داوطلبانه سوسیالیستى چند شهروند در چهارچوب تقسیم وظایف مى

 100یا  80، 60شورایى میان اهالـى به خوبى اداره شود. اما مجموع زمانى که مثال در 

شود، خانواده ساکن این محله براى پخت و پز و ظرف شویى و خرید و... صرف مى

گردد. اگر این تفاوت را در به چند برابر کار جمعى الزم در رستوران بالغ مى یقینا

برنامه ریزى مربوط به جایگزینى کار خانگى توسط کار همگانى سوسیالیستى در نظر 

بگیریم، آنگاه اهمیت زوال و محو کار خانگى در کل زیست و مدنیت سوسیالیستى 

ساده و سرانگشتى به این نتیجه  بیشتر روشن خواهد شد. شاید در یک محاسبه
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شگفت آور برسیم که مثال شهروندان عضو سازمان کار سوسیالیستى از این طریق 

درصد کار داوطلبانه همگانی خود را به نفع بهبود شرایط  30تا  20چیزى حدود 

زندگى و کار و آموزش و درمان و تفریح و آسایش جسمى و روحى خویش صرفه 

 جویى خواهند نمود. 

هاى ها معضالت و مشقات ناشى از کار خانگى به صرف اتالف وقت و زیانبا همه این

گردد. وجود و بقاى کار خانگى از مقتضیات تقسیم کار اقتصادى آن محدود نمى

کاپیتالیستى در جامعه موجود است. کار خانگى با فرآیند تقسیم کار سرمایه و جریان 

ن منطبق است. مظهر از هم گسیختگى و انفراد تکه تکه شدن انسان در این رابطه معی

منشى و تعلق انسان به مالکیت خصوصى است. وجود این شکل کار مبین آن است که 

ها در بخش قابل توجهى از زندگى خویش عناصرى منفرد و متفرق با مسایل و انسان

 موضوعاتى جدا از هم هستند. 

آن با خدمات دستجمعى و  سوسیالیسم در جریان زوال کار خانگى و جایگزینى

هاى پرورش معنوى و اخالقى را بر روى بشر ترین و پربارترین عرصههمگانى، خالق 

ها را از حصار تنگ و فرساینده زندگى ماالمال از محاسبات کور گشاید. انسانمى

سازد و به دنیاى سراسر شکوه همپیوندى و اتحاد مالکانه و خودپرستانه خارج مى

زند. سازمان کار سوسیالیستى این همپیوندى و همنوایى و هماهنگى مىبشرى پیوند 

را مقدم بر هر چیز در پهنه اصلـى حیات انسانى، در عرصه کار و تولید و تصمیم 

گیرى و برنامه ریزى و رتق و فتق امور اجتماعى توسط همه آحاد جامعه محقق 

هاى اقتصادى، اخالقى، بازماندهکند، بلکه تا محو همه سازد، اما به این بسنده نمىمى

تازد. انفرادمنشى منبعث از احساس مالکیت فرهنگى مالکیت خصوصى به پیش مى

خصوصى بر آشپزخانه، اتوموبیل، یخچال، فریزر و جاروبرقى یا ماشین لباسشویى را با 

نماید. با توجه به تمامى همدلى انسانى ملهم از احساس زندگى مشترک جایگزین مى

هاست که شوراها خواهند کوشید تا به موازات استقرار سازمان کار امل و مولفهاین عو
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سوسیالیستى آن چه را که در سیستم کاپیتالیستى به قلمرو کار خانگى تعلق دارد به 

 حیطه فعالیت هاى همگانى و اشتراکى منتقل سازند. 

 آموزش و  سوسیالیسم

کند. علم، آموزش، پژوهش و می دهمه چیز را ساز و کار پروسه تولید سو سرمایه

را سازد. افراد می دانش اندوزی انسان را نیز به طور کامل به همین سرنوشت دچار

کند که راه آموزش خود را به این سوی کج کنند و هدف رشد فکری و می مجبور

که نهند اى از کار و تحصیل روى به رشتهمنطبق گردانند.  منظورعقلی خود را با این 

وفق  که سرمایه بر بیاویزند فن و تخصص و هنرى بهو نوا و نام داشته باشد و نان 

د. اگر سرمایه به وى توان مالـى و کن تقریر مىخود  سیاست بازاریابى و سودجویى

استطاعت درس خواندن دهد، پزشکى بیاموزد یا مهندسى بخواند، سیاست، مدیریت و 

ها را براى این بخواند و بیاموزد کند و همه این هاى آب و نان دار را دنبالکار و کاسبى

اى یا آن را وسیله کندتر نیروى کارش که تخصص حاصل را وجه الضمان فروش گران

. در غیر سازدکارگران بیشتر داران و دولت سرمایه در استثمار براى شراکت با سرمایه

این و آموزش یابى به این مشاغل ، یعنى چنان که سرمایه امکان دستاین صورت

نظافت چى شود، عملگى  ،که بطور غالب چنین استرا از وى دریغ دارد، ها تخصص

ها این که انسان د.کند، کارگر ساده معدن در اعماق زمین گردد، به فحشاء تن ده

گزینش اشتغال افراد، الزامات رشد مادى و معنوى انطباق کار با خواهند؟ خود چه مى

معیارها در عرف  وها مالکخالق انسانی یا  نوع این  ذوقدیشه و جریان آزاد انبر وفق 

. قرار دارند تر در تعارضسود هر چه کالن، زیرا که با تولید براى بدون معنایندسرمایه 

گذار، قاضى، برنامه ریز، پروفسور، طراح، مهندس، سیاست یایه از یک سوسرم

ساده،  و از سوى دیگر کارگر خواهدکارشناس، حقوقدان، جالد، فرمانده نظامى مى

یار، جوشکار، مکانیسین، تراشکار و نظافت چى احتیاج دارد. راننده، آشپز، معلم، کودک

تر کارگران  ناکهد تا چگونگى استثمار هر چه وحشتخوارا براى آن مىاول  هاىگروه
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و را برنامه ریزى کنند. به توده هاى کارگر هر چه افزون تر  و تولید اضافه ارزش

ها بطور مستقیم یا فروشندگان نیروى کار نیز از آن روى نیازمند است که کار آن

 غیرمستقیم منبع تولید اضافه ارزش و منشا و ممـد خودگسترى سرمایه است. 

آموزش، شیوه و  پیراموندارى فقط سرمایه است که ماحصل کالم، در نظام سرمایه

ال، چه کسانى یا چه بخشى از هاى مختلف اشتغ، عرصهمحتواى آن، نوع تخصص

جمعیت زیر پوشش آموزش قرار گیرند؟ چند درصد از آموختن محروم بمانند و 

گیرد. طبقه هاى اجتماعى به چه مشاغلـى راه یابند تصمیم مىبیسواد باشند، چه گروه

توانند بر این تصمیم گیرى تاثیر گذارند هاى فرودست جامعه تا جایى مىکارگر و توده

و نظم اقتصادى  "قانون ارزش"جا که به شان اجازه دهد. تا آنکار طبقاتىروى پیکه نی

هى یا الزامات رشد جسمى و ، نیازهاى زیستى و رفااستو اجتماعى سرمایه مربوط 

هیچ تاثیرى در برنامه ریزى آموزشى ندارد. مکان تخصص، تربیت نیروى ها فکرى آدم

رش و تمامى آن چه که به یادگیرى و انسانى، تعیین نوع مشاغل، آموزش و پرو

راست از دارى است و یکتقسیم کار سرمایه انتخاب کار مربوط است، صرفا تابعى از

کند. جوانى که دوران تحصیل خویش را و حرکت سرمایه تبعیت مى بازارنیازهاى 

ایده، اش را بر پایه نیاز بازار انتخاب نماید. گذراند، باید رشته تحصیل و شغل آیندهمى

انتظار و عالقه او باید توسط سرمایه و شرایط الزم براى سودآورى سرمایه شکل داده 

، باز سرمایهبا نیازهاى  در حالت انطباق آموزش خودشود. این که حتى در این صورت، 

شود یا نه؟ باز هم به بازار و موفق به اشتغال در رابطه با این رشته تحصیلـى مى

اى که امروز مود تقاضاى  ایه مربوط است. زیرا کار و حرفهالزامات خودگسترى سرم

او امروز بر ین چنین باشد. آن چه است، براى چند ماه بعد معلوم نیست که ابازار 

کند، این است که براى زیستن در درون  هاى موجود زندگى احساس مىاساس داده

او که حق انتخاب نه با  بیند که جامعه باید کارى دست و پا کند. در همین راستا مى

ناشى از استثمار کارگران  به یمن سرمایه و امکانات اىعده دارى است.با بازار سرمایه
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ها گزینند و در مقابل اکثریتى عظیم از انسانخواهند برمىى از زندگى را مىهر شکل

. این پسند و قابل فروش کنندبفروشند، باید آن را بازارنیروی کارشان را براى این که 

هاى مقبولیت فروش چه خواهد بود، توسط ها و ویژگىکه شرط و شروط یا مولفه

گردد. در هر حال او براى این که نیروى کارش را بفروشد و حتى سرمایه تعیین مى

مهارت و تجربه به هم  را با نوعى تخصص،تر بفروشد، باید آن االمکان کمى گران

زندگی و یشتر بى مشترى خواهد ماند و شانس آمیزد. در غیر این صورت، بیشتر و ب

زنده ماندن را از دست خواهد داد. جوان مورد گفتگوى ما با مشاهده و چه بسا 

سنجش این اوضاع به ناچار در صدد یافتن راهى براى بازار پسند کردن نیروى کار 

قانون یا در واقع  "قانون ارزش"هاى مخلوق ها و ارزششود و بر پایه مالک مىیش خو

کند. در نظر داشته باشیم ها رشته درسى معینى را انتخاب مىبى ارزش سازى انسان

ها تازه در صورتى است که این جوان یا این انبوه جوانان امکان مدرسه، که همه این

تخصص برایشان موجود باشد. واقعیت این است که  وتحصیل و یادگیرى نوعى حرفه 

سیا، آفریقا، آمریکاى التین، بخشى از اروپا و همه اکثریت غالب طبقه کارگر در آ

بخش از  بار سرمایه از همین امکان نیز محرومند. در اینستثمار مرگاسترالیا به یمن ا

خود را از آموزش و تخصص  بین المللی، دنیا سرمایه بر پایه یک تقسیم کار گسترده

کار کودکان زیر شش سال  مناطقاست. در این  کردهکارگران به میزان زیادى بى نیاز 

نیز بدون هیچ آموزش و تخصصى، منشا حداکثر سود است و درست از همین روى 

ان و کارگر زادگان دریغ امکان درس و آموزش و تخصص از اکثریت غالب کارگر

 شود. مى

بازتولید مستمر شرایط این  این بخش دنیا، سیاست ماوراء ارزان در نیروى کاروفور 

 شماری از ممالک اختصاص ،دارىسرمایه پلیسی هار طریق دیکتاتورىارزان بودن از 

طور عمده، ه این بخش به حوزه انباشت و بازتولید بخش تولید وسایل مصرف ب

پائین را نیروى کار مورد نیاز سرمایه وسیع هاى آموزش یا هاى ویژهضرورت تخصص
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 امکاناین ممالک،  هاى کارگرىآورده است. از این گذشته سرکوب قهرآمیز جنبش

کاهش داده  سختفشار طبقه کارگر بر بورژوازى براى دست یابى به این امکانات را 

ى اى که مثال در اروپاى شمال است. به همه این دالیل حتى آموزش اجبارى چند ساله

، براى کارگران کشورهاى سرمایه دارى آمریکاى التین، آسیا، افریقا وجود داردیا غربى 

حصول باقى مانده است. نحوه آموزش و سوادآموزى سکنه دنیاى  غیر قابل

دارى در شروع قرن بیست و یکم، در باالترین فاز جهانى شدن سرمایه و در سرمایه

عصر انقالبات کامپیوترى به ویژه از روى آمار و ارقام منتشر شده از سوى منابع رسمى 

میلیارد  3از مجموع زمان ملل است. مطابق آمار سا فاجعه بارخود این نظام بسیار 

سواد  ملیون نفر فاقد 880قرن بیستم،  80جمعیت بزرگسال کره زمین در پایان دهه 

از هر سه  الـمللىترین قطب سرمایه بینعظیمدر آمریکا، اند.  خواندن و نوشتن بوده

نفر بطور  صدنوق تامین اجتماعى هستند، یک ى که مشمول دریافت کمک ازمادر

ملیون نفر از افراد بزرگسال جامعه  23در همین آمریکا حدود باشد. سواد مىمطلق بی

از لحاظ معلومات خواندن و نوشتن در سطحى هستند که میزان سوادشان حتى هیچ 

میلیارد جمعیت  5/1. از مجموع کندها نمیکمکى به حل مشکالت جارى روزمره آن

میلیون نفر، یعنى نصف  750بر  ( بالغ سال 5 -19)گروه سنى  دنیادر سن مدرسه 

هاى کند که رقم مذکور نسبت به سال روند. همین منبع اضافه مىها به مدرسه نمىآن

گروه در حال باال قبل روند صعودى داشته است. به بیان دیگر، میزان بیسوادى این 

کودک یک  3سال، یعنى سن آموزش ابتدایى از هر  7-11سنى  ردهدر رفتن است. 

 %95شورهاى جهان در فقیرترین کاند.  ات مدرسه و سوادآموزى بودهقد امکاننفر فا

 دهند. ان جهان را زنان تشکیل مىقریب دو سوم بیسوادمردم بیسوادند. 

هایى هستند که چگونگى برخورد نظام کاپیتالیستى با مقوله سوادآموزى و ها دادهاین

تخصص و  بعیت امر تحصیل،ند. تگذارتحصیل سکنه کره زمین را به نمایش مى

پژوهش در سطوح مختلف از قوانین حرکت سرمایه آن چنان محکم و تنگاتنگ است 
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که هر گونه تغییر و تبدیل در آن فقط به صورت انعکاس مستقیمى از تغییر در 

اى از ممالک اروپاى دارى قابل تحلیل و تبیین است. در پارهنیازهاى بازار کار سرمایه

سالگى به  16هاست قانون آموزش اجبارى تا سن با این که سال شمالـى و غربى

ى التحصیالن دانشگاهى و مدارس عال مرحله اجراء در آمده است، باز هم شمار فارغ

موزش را این جوامع درصد نسبتا ناچیزى از کل گروه سنى مربوط به این سطح از آ

اوایل آخرین دهه قرن  تااین نسبت در مورد کشور سوئد  کند. براى مثالتعیین مى

آن صنعتى  غول پیکرهای تراستاى که است. جامعه بوده %12چیزى حدود بیستم 

آورند و مدیر میلیارد کرون سود به چنگ مى 40تا  30حدود  هر سالهر کدام در 

 دهها میلیون کرون دخو کاردر قبال فسخ قرارداد  شهاى بزرگعامل غالب شرکت

 %12فقط  همین جامعه تا دهه آخر بیستمدر  آری ند.نمایغرامت دریافت مى

مسأله روشن است. سرمایه فقط دلیل . بودنددست یافته  عالی به تحصیالتساکنانش 

داشته است. درست به همان گونه که در  نیازخوانده دانشگاهى به همین میزان درس 

نى به لطمه چنداهیچ درصدى نیروى کار  95یا  90سومالى و گابن بیسوادى  غنا،

این . بودجه آموزش و پرورش کندنمی روسه بازتولید و سودآورى سرمایه واردپ

کشورها در بیشتر موارد نسبت به بودجه نظامى و تسلیحاتى رقم ناچیزى را تشکیل 

هاى دبیرستانى و دانشگاهى در این دوره محصلها زمان که میلیوندهد. در همان مى

، هزاران برندمی رنجد معلم و استاد فیزیک یا شیمى از کمبوداری سرمایه یا آن جامعه

همان جوامع براى قابل رقابت کردن یک و شیمى در البراتوارهاى علـمى پروفسور فیز

دارى هاى بزرگ و کوچک سرمایهامپریالیستى و بنگاههای تراستتولیدات صنعتى 

هاى دهه به سال. باز هم بر اساس آمار مربوط نمایند دست از پا نشناخته تالش مى

سازمان ملل فقط بودجه ساالنه نیروى هوایى آمریکا از کل بودجه قرن بیستم  80

ى آموزش و پرورش یک میلیارد و دویست میلیون کودک در افریقا، آسیا و آمریکا

ها صرف امور کشور جهان مبلغى که دولت 32در است.  بوده بیشتربسیار التین 
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بهداشت و درمان غى است که به آموزش و پرورش، کنند، بیش از کل مبلنظامى مى

دالر براى هر  20000جهان بطور متوسط نه ساالهزینه نظامى دهند. اختصاص مى

هزینه آموزش و پرورش همگانى دنیا در همین مدت بطور متوسط فقط  اماسرباز 

 است.  گزارش شدهنفر دالر براى هر  380

ه سوادآموزى و میزان سواددار بودن و نبودن دارى با مقولبرخورد شیوه تولید سرمایه

تر ها فقط یک رویه از کارکرد ضد انسانى این نظام است. معضل اساسىانسان

. کندمی هاى بشرىاى است که سرمایه با پروسه پیشرفت علم و کاربرد دانشمعامله

آورى علم، پژوهش و کشفیات علمى در عرف کاپیتالیسم، یعنى ابزارى براى ارتقاى بار

دارى به دانش و کار اجتماعى و افزایش سود سرمایه. این اساس نگرش نظام سرمایه

هاى علمى است. یک نگاه بسیار ساده به تاریخ قرن بیستم به ویژه تتبع و پژوهش

ى که کند. در حالسرمایه با علم چه مىدهد که نیمه دوم این قرن به وضوح نشان مى

ها شکل و شمایل جدید سند شدن هر روز با دهبا هدف مشترى پتولیدات صنعتى 

هاى هاى دانش پزشکى در زمینه درمان بیمارىپیشرفتشود،  وارد بازار جهانى مى

سرمایه  بسیار ناچیز است.ها، ایدز و امراضى از این دست خطرناک مانند سرطان

، اهدخورا براى توسعه دامنه استثمار نیروى کار مى و پژوهش هاى علمى تخصص

ها در محاسبات این نظام محلی از بهداشت و زندگى بهتر انسان تامین سالمتى و

  اعراب ندارد. 

ى و ریزد. پروسه محو کار مزدرهم مىسوسیالیسم کلیه این معادالت و نامعادالت را د

از  پژوهشسازى کامل آموزش و پرورش و فرآیند رهاداری سرمایهنابودى تقسیم کار 

اروپا شعار  19و  18های سدهست. اگر انقالبات اداری سرمایهای هارزشمعیارها و 

لغو کار مزدی سوسیالیستى  انقالب داد،می را سراز مذهب  تعلیم و تربیتجدایى 

آموزش و از دامن مناسبات کاالیى و کاپیتالیستى  نشانهر پرولتاریا پرچمدار زدودن 

ک سره در خدمت تحصیل یدانش و در اینجا . است درون جامعهو پژوهش پرورش 
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 بشرتندرستى و آسایش  بهبود زندگى، تعالى اخالقى، رشد، شکوفایى و بلوغ فکرى،

 زیر انگشت نهاد. نکاتر ب به اجمال توانمى در این رابطهگیرد. قرار مى

شکوفائی فکری و اعتالی علمی کل آحاد شهروندان در گرو شکوفائی و تعالی . 1

باید شود محقق ها اینکه اصل برابری همه انسان برایفکری و علمی هر فرد است. 

و دخالتگری یکسان آنان باز و هموار گردد. احراز توانائی  برایهای الزم راههمه 

 رایدا یهاهیچگاه جامعه انسان اجتماعی متشکل از افراد نابرابر در دخالتگریجامعه 

ارتقاء سطح  ،ار و تولیدبرنامه ریزی شورائی و سوسیالیستی ک حقوق برابر نخواهد شد.

به حداکثر توان علمی و ها رسیدن آن برایها دانش و آگاهی همه آحاد در همه زمینه

دهد و پاکسازی فرجامین زندگی می را سرلوحه کار خود قرارتأثیرگذاری  وانسانی 

شوم مناسبات کار مزدوری را به حصول هر چه موفق تر این های اجتماعی از آلودگی

 زند. می دهدف پیون

پویه زوال خود را با شتاب ممکن و مقدور پیش خواهد برد.  ،پدیده تخصص. 2

گیرد. می راها ویژه و کسب تخصصهای جای تحصیل مهارتها اجتماعی کردن دانش

هر کجا که منافعش اقتضاء کرده است داری و حتی سرمایهمشکل نیست  کاراین 

است. در همین وضعیت حاضر کوهی از  بارقه هائی از آن را جامه عمل پوشانده

تاریخ، ادبیات،  ،مختلف پزشکی، داروئی، فنی، فیزیک، شیمیهای اطالعات در عرصه

داری سرمایه .موجود استزمین شناسی، بیولوژی و علوم دیگر  بر روی شبکه اینترنت 

 بر اقتضای سرشت خود، جریان انتشار این اطالعات را به پویه تولید سود حداکثر

اهدافی مانند تأمین حاکمیت بالمنازع  برایو از اینترنتی کردن آنها  آویزدمی

قدرت نظام، بازاریابی و های پایهتحکیم طبقه مسلط، باورهای  و افکار و ایدئولوژی

با هم، مسخ و تحمیق هر چه ها داللی و فروش کاال، رقابت و هماوردی سبعانه سرمایه

کم در  جوید.می سودها کارگر و نوع اینهای دهشریرانه تر و مهلک تر افکار تو

از  دیگر،های در کنار همه سوء استفاده زمینه پزشکیبه طور مثال در  آزارترین حالت،
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 بهره برداری کارگرهای تودهکاهش امکانات رفاهی و درمانی  برای این اطالعات

ا در حال کشف همین تکنیک و کل امکانات اطالعاتی موجود ی نماید. سوسیالیسممی

های و مهارتها جایگزینی تخصص براییکجا در آینده نزدیک و دور را  کشفو قابل 

به ها توده گیری و اجتماعی کردن هر چه بیشتر و ژرف تر دانش فرایندخاص توسط 

بشری را تا های اساس این است که هر انسانی هر شمار رشته از دانشگیرد. می کار

این کار نه فقط با هیچ کسر و کمبود و موانعی  برایاموزد و هر کجا که میل دارد بی

و امکانات و تسهیالت الزم را پیش روی خود بیند. ها مواجه نباشد، که تمامی محرک

 با آنچه باالتر اشاره شد همجوش باشد. این که دستیابی این اصل در عین حال باید

 است.ها به همه این دانشهر فرد مختلف در گرو دستیابی های به دانش افرادکل 

سازمان کار سوسیالیستى در سطوح مختلف برنامه ریزى محلى و متمرکز موارد فوق 

یک اپراتور  .کندمی را هموارها سازد و راه تحقق آنمی را شالوده کار آموزش

تواند به نوبه خود می خودکار صنعتی، یک برقکار یا راننده لکوموتیوهای ماشین

ار یا هر چیز دیگر باشد. این ذشیمیدان، تاریخدان، ادیب، سیاستگن، فیزیکدا ،پزشک

دهد یا میزان دانش او در می بدان معنی نیست که همه این کارها را با هم انجام

دیگر همطراز است. سخن از های لزومًا یکسان و با همه انسانها همین این عرصه

حث رفع تفاوت میان کار یدى و بحث واقعیت هاست. در این باره در مب اتوپی نیست.

کنیم که بنیاد کار در فکرى بیشتر صحبت خواهد شد. عجالتا بر این نکته تاکید 

ها استوار است. ها تا آخرین سطح توسط همه انسانسوسیالیسم بر آموزش همه دانش

رفع تنگناها و  برایتازد و می سازمان کار شورائی سوسیالیستی با این دورنما به پیش

  کند. می انع سر راه حصول آن تالشمو

سوسیالیسم با حذف قلمروهای غیرمفید مصرف کار، محو دولت و بوروکراسى و ارتش 

ها به هاى نظامى، از بین بردن مبادله و تبدیل نیروى کار داوطلبانه این بخشو دستگاه

ه کار مفید سوسیالیستى، محو تقسیم کار کاپیتالیستى، زوال کار خانگى و توسع
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زندگى اشتراکی، به کمک همه این کارکردها میزان کار مورد نیاز جامعه را به حداقل 

رساند. در همان حال با توسعه تکنیک و افزایش ظرفیت بارآورى کار، ممکن مى

تمامى امکانات الزم براى گسترش هر چه بیشتر مدرسه و دانشگاه و مراکز تحقیق 

وسعه و رشد سوسیالیستى جامعه، امکان دست سازد. در چنین فرآیندى از تفراهم مى

ها امرى کامال طبیعى خواهد بود و ها و آموزشیابى همه آحاد انسانى به حداکثر دانش

 دارى تخصص یا تحصیالت حرفهدر این راستاست که آن چه امروز در جامعه سرمایه

  .گرددمی به جریان آموزش عمومى همه شهروندان مبدلخاص نام دارد اى 

 سوسیالیسم، وحدت کار فکرى و جسمى

هاى مهم ها یکى از مولفهوحدت میان کار فکرى و جسمى و محو دوگانگى میان آن

سوسیالیسم است. پروسه اجراء و تحقق این هدف بسان همه اصول و قرارهاى دیگر 

اى از مدنیت کارگرى و سوسیالیستى نه یک مقوله انتزاعى و مکانیکى، که جزء پیوسته

رآیند نابودسازى کار مزدورى و محو رابطه سرمایه است. دوگانگى میان کار کل ف

هاى نوع مائوئیستى و اردوگاهى، با انقالب فرهنگى فکرى و جسمانى را مسلما با روش

توان از میان برداشت. هاى عرفانى و پوپولیستى نمىنوع چینى و توسل به شیوه

نى در پروسه پیدایش و توسعه تقسیم جدایى کار فکرى از بدنى پدیده تاریخى معی

هاى ظهور و ابراز وجود این جدایى را باید در کار اجتماعى است. نخستین رخساره

اى و سپس مالکیت  پروسه پیدایش و تکوین اشکال اولیه مالکیت، یعنى مالکیت قبیله

 گسترده کار ذهنی از باستانى مشترک جستجو نمود. اما بروز شکاف اساسى و انفصال

از قبیله به ملت و دولت  یاگذار از بربریت به تمدن  جسمى در جدایى شهر از روستا،

. پیداش و توسعه شهرها که خود سرآغاز توسعه صنایع مانوفاکتورى، داده استروی 

لیس و الجرم با ظهور ادارات، پ بودبسط کار مزدورى و مناسبات کاپیتالیستى 

ایى کار فکرى از کار بدنى در متن الزامات . جدشدراه هاى دولتى همگسترش سازمان

. گردیدتر تقسیم کار مبتنى بر اقتصاد کاالیى و تولیدات مانوفاکتورى روز به روز عمیق
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دارى و تقسیم این جدایى بعدا متناسب با توسعه مستمر و فزاینده مناسبات سرمایه

 . ى بسیار عظیم افزایش یافتکار همگن آن در ابعاد

کار بدنى و ذهنى  دارى دوگانگى میانخى موجود، در عصر سرمایهدر شرایط تاری

مقتضیات تقسیم کار کاپیتالیستى است. این فقط سرمایه است که بازتاب مستقیم 

سازى ها، مزارع، بنادر، در راهارخانهسرنوشت میلیاردها سکنه کارگر روى زمین را در ک

به تحمل کارهاى شاق بدنى گره معادن اعماق ها یا قالى بافىو کارهاى ساختمانى، 

تدبیر را  دنیازده است و باز این سرمایه است که تمامى شغل و کار بخشى از جمعیت 

تشدید هر چه موحش تر استثمار کارگران، تحمیل هر چه  برایو اندیشیدن راه 

قابل  و چگونگى تسخیر بازارکارگر، های بربرمنشانه تر نظام بردگی مزدی بر توده

هاى شیمیایى و میکربى ، سرکوب و کشتار کارگران، ساختن بمبکاالهادن رقابت کر

. سرمایه است که با تقسیم کار خود حتى است کردهو تدارک فاجعه نابودى بشریت 

در درون یک کارخانه، در داخل یک اداره در وسعت یک مزرعه، در محیط کوچک 

ها ه تکه پاره کردن انسانترین شیویک محله، در محدوده تنگ یک خانواده دژخیمانه

هاى الیق کار ها را به آدماست و در همین راستا آدم نهادهو انسانیت را به نمایش 

 است.  نمودهفکرى و محکوم به کار جسمى تقسیم 

یا اشکال تولیدی ماقبل  نخستینتقسیم کار بدنی و فکری تولید کاالئی  ،سرمایه داری

تولید اجتماعی مذکور با پویه  اقتصادی،ای هصورت بندی دیگر را مثل همه تبعات

آثار و عوارض بشرستیز  ،رابطه خرید و فروش نیروی کار سازد.می همگناضافه ارزش 

را  جدائی و این  نمایدمی تلنبار و بدنی کار فکری بر جدائیجدائی کارگر از کارش را 

شویم می به رو در اینجا با طبقه ای رودهد. می بسط ممکنحالت فاجعه بارترین  تا

که در هر دو حوزه کار یدی یا فکری با فروش نیروی کارش از هر نوع فکر کردن آزاد، 

طبقه ای که  گردد.می به طور کامل ساقط با کار خویش، مستقل و مبتنی بر وحدت

اندیشد و کار فکری وی می سرمایه و علیه خود برایکند، می حتی وقتی کار فکری
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معلم است و بردگی سرمایه بر دست و پای خویش است. جریان تحکیم بندهای 

را به داری قداست، اصالت و حقانیت سرمایه کارشبا کند و می تدریسجامعه شناسی 

و  دهدمی درس. روانشناسی نمایدمی نسل آتی طبقه خود، طبقه بردگان مزدی القاء

جستجو نکنند و در وجود سرمایه روانی را  ریشه امراضگوید که می به همزنجیرانش

پائین تر نروند. سرمایه ساالر های و پژوهشیافتنش از سطح خطاهای والدین  برای

گیرد، به عنوان مثال ابوابجمعی اداره می اداریکند و شغل نمی کارگر کار جسمی

 پیوندد، به استخدام ثبت احوال درمی شود، به کارکنان اداره دادگستریمی مالیات

حاالت ظاهراً کارش فکری و نه جسمی است اما بدون هیچ کم و  آید، در همه اینمی

کاست خدم و حشم فکری سرمایه است. پیچ و مهره ماشینی است که با فکر سرمایه 

کند اما قرار نیست با سر آگاه می طراحی و تولید و مونتاژ شده است. او کار فکری

کری یا فکر کردنی تابو طبقه خود فکر کند، از این بدتر، هر نوع تمایل به چنین ف

تواند می مخاطره انگیز است و ابعاد این مخاطرهسخت ز خط قرمز است، است. عبور ا

داری ی تام و تمام وی را به دنبال آرد. سرنوشت کار فکری کارگر در نظام سرمایهنابود

چنین است، اگر کار بدنی وی مایه استهالک و فرسایش جسم اوست کار فکری وی 

یکى از باشد. می اضمحالل و تباهی فکرشبیشتر باعث فرسودگی، چند برابر 

 سرمایه اجتماعى کارکرد سعتدر و افزایش ممتد بارآوری کاردارى سرمایهویژگیهاى 

از طریق توسعه تکنولوژى و  اساساً ی کهفراینداست.  سرمایه جهانی هر کشور و کل

ی متناقض فرایند گردد.می ققمحکارگر  افزایش کاردانی احیاناًو الت صنعتى آماشین 

بازتاب تناقض ذاتی سرمایه است. در یک سوی تولید حداکثر سود و سرمایه توسط  که

سرچشمه تولید  تنها ،برد و در سوی دیگر بخش متغیر سرمایهمی هر کارگر را باال

این  چنگسازد. سرمایه همیشه اسیر می دچار کاهشرا به طور نسبی  اضافه ارزش

ت نرخ ش رو به افرای، گفشار سهمگین سیر صعودی ترکیب ارگانیک .تناقض است

کند. نظام می لمس خود را بر سینه وقوع بحرانسود، مطلق شدن این پویه و 
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در جستجوی راه مقابله با این خطر است. در همین راستا به طور قهراً داری سرمایه

ر روی زمین را روانه اوالً بخش عظیمی از سکنه کارگخودجوش یا برنامه ریزی شده 

ترکیب ارگانیک و درجه بارآوری کار حاالت مختلفی از سازد و ثانیًا می برهوت بیکاری

محصول مستقیم این آمیزد. می اجتماعی را در هر کشور و در سطح جهانی به هم

ئط حاضر دنیا طرد کامل حدود یک میلیارد جمعیت در سن اشرهمین روند در 

 کار فکری و جسمی در یک سوی و بازتولید سراسری ژرف اشتغال جهان از هر نوع

اشکال جدائی کار فکری از جسمی در سوی دیگر است. به تبع این وضعیت  ترین

در سه قاره آسیا،  بخش غالب جمعیت طبقه کارگر در سطح بین المللی و به ویژه

خیم ترین اگر قادر به فروش نیروی کار خود شوند باید در وامریکای التین  افریقا و

، تباهی و تن دهند. فرسودن بدنیشرائط، به فرساینده ترین و کشنده ترین اشکال کار 

راه و ، الی بافی، عمق چند صد متری معادندر کارگاههای نمور و تاریک ق هالکت

های کارخانه، و مراکز برداشت محصوالتی مانند کاکائو مزارعسازی،  و جاده ساختمان

ریخته کارگاههای تولید لباس، شیالت، ها، رنگرزی ها،  ازیکفش س، سمیمواد  تولید

، مصالح ساختمانیسیمان و سایر آجر و  و گچتولید های ها، ذوب فوالد، کوره گری

جانکاه ترین نیازمند یا صدها عرصه دیگر که خط تولید فابریکهای غول پیکر صنعتی، 

 ار دارند. در زمره این مشاغل قرنوع کار بدنی هستند  مرگبارترینو 

را به  و بازدهی کار ماشین آالت مدرن ،صنعت ،از یک سو سطح تکنیکداری سرمایه

میلیاردها  برایاوج برده است و از سوی دیگر اجبار به کارهای جسمی طاقت فرسا را 

اخیر باژگونه های ا و دههکارگر تا نقطه انفجار پیش رانده است. در طول ساله

، «عصر اطالعات»عنوان محافل مختلف بورژوازی زیر از سوی وسیعی های پردازی

ها راه افتاده است. و مشابه این« جامعه خدماتی»یا  «جامعه تکنولوژی اطالعاتی»

شاق های بنمایه حرفها این است که گویا بشریت از قید کارهای جسمی یا فعالیت

است!! و  داده انکارگر پایهای بدنی آزاد شده است!! گویا کامپیوتر به کار جسمی توده
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کارگران از  کلگویا در روزهای آتی شاهد کامپیوتریزه شدن همه کارها و رهائی 

 کارهای سخت بدنی خواهیم بود!! 

است اما داری سرمایه روزهای تریبون جرایهای گوشه هائی از وارونه بافیها این

د. کنمی ا اثباتد و ضدش رگویمی ضد این را و بنمایه هستی سرمایه داری،ها واقعیت

 طبقهتکنولوژی اطالعاتی نه فقط از فشار مرگزای کار بدنی  وتکنیک  غول آسایرشد 

 کردهاین فشار را ده چندان  ،نکاسته است که بر اقتضای خصلت سرمایه داری کارگر

افزایش  ،هر فرم اینجا، در توسعه تکنولوژی درساده است. هدف دلیل این امر است. 

این کار باید فشار استثمار  برایکسب بیشترین میزان سود است.  نرخ اضافه ارزش و

ده چندان  فشار مضاعف، برایباید وسیله ای  افزون گردد و بر همین مبنی تکنولوژی

در تمامی عرصه هائی که باالتر نام بردیم یا همه و صدچندان بر توده کارگر باشد. 

های سیار سهمگین تر از دورهمشابه دیگر فشار کار جسمی بر کارگران بهای حوزه

محصول هر چه عظیم تری تولید کنند و  ،پیش است زیرا باید در حداقل ساعات کار

که از زمان « سیستم تایلور»  اضافه ارزش هر چه انبوه تری تحویل سرمایه دهند.

پیدایش تا امروز برگ افتخار ابتکار و خالقیت بورژوازی است هیچ چیز سوای نوعی 

در کوره تولید ها ذوب جسم و فکر و کل هستی آن برایجمعی کارگران  سالح کشتار

ایفای این نقش توسط این سیستم فقط خاص خط . استسود چیز دیگری نبوده 

تولید صنایع نیست، کارگر فروشنده پشت صندوق دخل هر فروشگاه بزرگ زنجیره ای 

کند. سیر می ود لمسنیز فشار کار جسمی سرمایه را بسیار بیشتر از پیش در وجود خ

اسر جهان گویاترین مختلف ناشی از فشار کار در سرهای صعودی جهش وار بیماری

در افزایش شدت فشار داری از تأثیر عوارض رشد تکنیک سرمایهشاهد این ماجراست. 

را به حوزه کره ارض  ، عظیم ترین بخشسرمایه جهانیجسمی کار که بگذریم 

غول پیکرترین بزرگترین و رزان تبدیل کرده است. استثمار نیروی کار ماوراء ا

ش پیش ریز خود را در همین بخهای کوه سرمایه دنیاو مالی  صنعتیهای تراست
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نجومی هوش از سر صاحبان  های همین جاست که نرخ اضافه ارزشکرده اند، 

دالر  37 معادل نهکارگر بنگالی با دستمزد ماهاپراند. می های بین المللیتراست

های جی سی، تسکو، مارکس اسپنسر، پنی، رچشمه سیل پرخروش سود شرکتس

 بزرگ دیگرهای هنس و موریس، پیرمارک، کیک و والمارت، کارفور و تراست

ساعتی بدون حق  16سنگاپوری با روزانه کار  یاال فیلیپینی ، دختر خردسگرددمی

نرخ  دهزار درصدی،چنهای متر از یک دالر و نرخ اضافه ارزشمزد ک رفتن دستشوئی،

ها اروپائی یا امریکائی را از ورطه سقوطانحصارات صنعتی و مالی افول سود در حال 

کرون بهای نیروی کار  5دهد و باالخره در همین جا است که در قبال هر می نجات

در اینجا گردد. می تولید« اینک کالب» شرکت  برایکرون سود  400کارگر چینی 

و مرگبارترین ها یه، میلیاردها کارگر را در مخوف ترین بیغولهکوهساران عظیم سرما

د و خطر مرگ را در دهمی ترین اشکال فشار جسمی قرارشرائط کاری آماج موحش 

 د. سازمی سنگینها ستثمار بر سر آنهمه آنات کار و ا

استثمار و بهره کشی حداکثر از  برایوسیع بسیار سرمایه در این در بخش در سطحی 

نمور زن بنگالی و های کند و آلونکنمی ر بدنی کارگران حتی کارخانه هم تأسیسکا

در . نمایدمی اضافه ارزشتولید  در پروسهها فیلیپینی و چینی را کوره ذوب جسم آن

با همه حیرت بار بودنش نه فقط فشار کار داری سرمایه رشد تکنولوژی در یک کالم

 باال بردهکه آن را در وسیع ترین سطح ت اسجسمی طبقه کارگر را کاهش نداده 

است  تقلیل نکردهنه تنها دچار را است. به همین سیاق جدائی کار فکری از کار بدنی 

که اوالً این جدائی را تا دورترین مرزها پیش برده است، ثانیاً آنچه را که کار فکری نام 

، بلکه به ار جسمیکارگر نه کمتر از اشکال مختلف کطبقه های توده در مورددارد 

     است.  ساختهفرساینده و دردآور و مرگزا  همان اندازه 

محو دوگانگى کار ریزد. می سوسیالیسم بساط این وضعیت را به طور کامل در هم

فرآیند محو رابطه سرمایه و کار مزدورى  ارگانیک و الینفکفکرى و جسمى جزء 



 145  / سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست

ر جامعه منقرض شود و جاى خود را است. به همان میزان که مناسبات کاپیتالیستى د

به سازمان کار سوسیالیستى بسپارد، به همان مقدار که قانون گذارى و سیاست و 

هاى معینى خارج شود و به جریان امور جامعه از انحصار گروه ادارهبرنامه ریزى و 

هاى عادى زندگى و کار اجتماعى شهروندان تبدیل گردد، به همان میزان که تخصص

و فنى و مدیریت و برنامه ریزى جاى خود را به آگاهى و دانش عامه اتباع علمى 

ها در پراتیک اجتماعى تولید و جامعه بسپارد، به همان درجه که مشارکت انسان

هاى خدماتى یا رفاهى هم طراز و هم سطح شود، آرى درست به موازات انجام فعالیت

هاى الزم براى محو تمایز میان زمینهها این تغییرات و بر امتداد تحقق این پیشرفت

 گردد. کار جسمى و فکرى نیز فراهم مى

توان با روانه کردن موقتى و پیش تر اشاره کردیم که تضاد کار بدنى و ذهنى را نمى

نمایشى فالن جراح به کار عملگى حل کرد!!! مراد از رفع تضاد میان کار فکرى و 

آرشیتکت چند ساعتى هم به کار  جسمى این نیست که فالن مهندس معدن یا

با کارگر بنا یا  یوند خودجسمانى بپردازد تا به این ترتیب قدر عافیت بداند و پ

 ه آحاد جامعههمکه  اینجاستتمامى اهمیت قضیه  افتچى معدن را از یاد نبرد!!نظ

همه  و مهندس و تحصیلکرده هر رشته دیگر شوند توانند آرشیتکت، پزشک، معلم،می

سازمان  کنند.را کسب ها همه یا شمار هر چه بیشتر این دانش توانندمی اداین آح

 شورائی سوسیالیستی کار و تولید امکانات الزم این فراگیری را در اختیار همگان قرار

اى در هر دوره  هر نفرحال آن که را فرا گیرند ها توانند همه دانشمی همه دهد.می

مهندسی معدن  پزشکی،. گیردمی به عهدهرا  یا کارهائی کار خودو اختیار بنا به عالقه 

هر کدام این  به همراه ندارد،هیچ امتیاز مادى و معنوى  آرشیتکتى یا هر کار دیگر و

سوسیالیسم هستند. سوسیالیستى  کار داوطلبانهنه شغل و مقام، بلکه تنها نوعى  ها،

تحقق این هدف به همه  برای، دهدمی پایانجدایى کار فکرى و جسمى هر نوع به 
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و پراتیکی که اجزاء غیرقابل ها برنامه ها، سیاستزند. می های الزم دستبرنامه ریزی

 . از جمله:هستندتحول سوسیالیستی اقتصاد و الغاء کار مزدی  فرایندتفکیک 

همان گونه  سیاست و سیاست گذارى و حل و فصل امور اجتماعی شهروندان. دانش 1

مطرح شد، به امر جارى شوراها و جریان عادى کار و زندگی کل که در بحث شوراها 

حرفه خارج  یاگردد. این امور به طور کامل از شکل تخصص شهروندان تبدیل مى

ها امر روتین همه اتباع جامعه است و هیچ کس با گردند. فراگیرى و آموزش آنمى

، شودنمىاز دیگرى متمایز ها هیچ تخصص یا موقعیت خاصى در این زمینه

وجود ها وکیل و نوع این اسامی یا سمت ،سیاستمدار، حقوقدان، قاضی، مدیر، مشاور

همیشه از دست خواهند داد و همگان شایستگان واقعی ایفای این  برایمتمایز خود را 

 خواهند شد.  ها نقش

دهد. دفاع تا زمانى که به . امور مربوط به دفاع حالت شغلى خود را از دست مى2

یک امر اضطرارى براى سازمان کار سوسیالیستى موضوعیت دارد، امر همگان  وانعن

از مشغله ذهنى و فکرى  با منتفى شدن ضرورتش،گردد. در غیر این صورت و تلقى مى

 شود. می حذفها انسان

شوند و از این طریق وجود  هاى کارى در هم ادغام مى. بسیارى از مشاغل و رشته3

دهند. به طور مثال، نظافت یا ظرف فه یا کار مستقل را از دست مىخود به عنوان حر

در هر کجا که  کهد داشت. هر نها به عنوان یک شغل وجود نخواهشویى و نظایر این

. سکنه یابدمی اش به نظافت همان محل اختصاصکند، بخشى از کار روزانه کار مى

نمایند. بر خود را تقبل مى هر محله، نظافت محیط مسکونى یا اماکن عمومى دور و

کند، آن قدر وقت خواهد داشت که همراه همه پزشکى که در یک بیمارستان کار مى

کارکنان بیمارستان امر نظافت آن جا را نیز به عهده گیرد. بر همین منوال معلمى که 

کند. وقتى نماید یا کارگرى که در یک واحد صنعتى کار مىدر مدرسه تدریس مى

کان، معلمان، دانش آموختگان، محققان و آشنایان با تکنیک و فن و دانش شمار پزش
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اجراى این سیاست ضرورى  مبود و محدودیتى برخوردار نباشد،از هیچ ک

 اى به انجام هیچ کارى وارد نخواهد کرد. سوسیالیستى هیچ خدشه

یچ حق . تخصص از هر نوع و در هر سطح مادام که وجود دارد و از بین نرفته است ه4

اى اعم از اقتصادى، سیاسى یا اجتماعى براى هیچ انسانى ایجاد ى در هیچ زمینه ویژه

نخواهد کرد. مبنا و منشا هیچ حق یا سهم بیشترى در توزیع مایحتاج زندگی و 

گردد، هیچ ارج و قرب و منزلت اجتماعى خاصى امکانات رفاهى براى دارنده آن نمى 

تمامى امکانات زیست، آموزش و فراگیرى تخصص خود  آورد. یک پزشکبه همراه نمى

کند. او این تخصص را از جامعه یعنى از کار داوطلبانه سوسیالیستى همگان کسب مى 

آورد و بر اساس را به یمن زحمت و تولید و تالش تمامى شهروندان به دست مى

خود از سوى برنامه ریزى سراسرى مبتنى بر نیاز همگان از یک سو و تمایل و عالقه 

کند. او شهروند جامعه سوسیالیستى است و قرار است دیگر به آموختن آن مبادرت مى

با آموزش و دانش و تخصص خود صرفا به یک نیاز خدماتى همگانى پاسخ گوید. 

اخالق کمونیستى و انسانى هر نوع تفاوت حقوقى میان او و دیگران را مردود تلقى 

دهد، انتظار انجام مى تفاوتى که در مقایسه با دیگرانرا مکند و در قبال کار ظاهمى

سازد کند، دیگرى خانه مىمعناست. این که او طبابت مى او بدون برایزندگى متفاوت 

تواند به کند و... فقط و فقط مىخواند، چهارمى کامپیوتر تولید مىو سومى درس مى

 داوطلبانه و  آزاد کارها باشد.  تفکیکمثابه نوعى 

 یالیسم و محو مالکیت خصوصىسوس

سطح کنکرتى از تقسیم کار و ابزارى براى در اختیار  مالکیت خصوصى در اساس

گرفتن نیروى کار دیگران است. تقسیم کار در همان حال که ناظر بر تفکیک 

باشد. نخستین ها نیز مىاى از محصول فعالیت هاست، متضمن توزیع ویژهفعالیت

تملک برده دارانه زن و فرزندان توسط شوهر  انواده، بادر خشکل مالکیت خصوصى 

ها و سپس توسعه مانوفاکتورها رسته ظهوربا  این شکل مالکیت. ظاهر گردیده است
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دارى است که به حداکثر رشد و گسترش یافت، اما فقط در سیطره شیوه تولید سرمایه

ا نه تالیستى رمالکیت خصوصى در تولید کاپی کامل خود دست یافته است. بنیادت

دارى نفس رابطه کار مزدورى یا شیوه تولید سرمایهشکل متعارف حقوقى آن، که 

ابزار  مالککه است موجودى  است. کند. سرمایه دار سرمایه شخصیت یافتهتعیین مى

فرد، موسسه  در شکلهای متفاوتدار ، سرمایهاست تولید و مبادله در شکل سرمایه

یک یا کل ها ، انحصار، تراست، دولت، اتحادى از دولتصنعتى، بنگاه تجارى، بانک

مالکیت  ان درسرمایه دارجمعیت قابل توجهی از  .شودمی ظاهرطبقه اجتماعى 

صاحب لزوماً  سهیم هستند اماسرمایه اجتماعی و در قدرت سرمایه به اندازه کافی 

سهام  چه بسا د،نیستن دیگریداری مؤسسه سرمایه کارخانه، بنگاه مالی، تجارتخانه یا

چندانی موجودی  هم. شاید حساب بانکی آنان نداشته باشنداین یا آن شرکت را هم 

را نشان ندهد. در میان دنیای باژگونه پردازیهائی که بورژوازی راه انداخته و جنبش 

کارگری را در خود غرق کرده است، نوع نگاه به مسأله مالکیت یا شکل خصوصی آن 

احزاب اردوگاهى،  اندک میان همه که با تمایزاتى روایتی. را داردنیز مکان ویژه خود 

غربى مشترک  هاى«مارکسیست»کمونیستى و باالخره مائوئیستى، تروتسکیستى، ارو

در داری سرمایهدولتى بودن مالکیت سرمایه اجتماعى را با مالکیت خصوصى  است

ه همین خاطر درست ب !!نمایدرادف سوسیالیسم تعبیر مىبیند و آن را متتعارض مى

که با اردوگاه  جدالیبه رغم تمامى جنگ و  هیچ کدام از رویکردهای باالکه  است

از مناسبات اقتصادى اردوگاه  و ضد کار مزدی قادر به نقدى سوسیالیستى اندداشته

 اند. شوروى سابق نشده

وه تولید شکل مالکیت نبوده است که ماهیت شی ،در هیچ کجاى تاریخ در عالـم واقع

چگونگى و  جا شیوه تولید بوده است که شکل، نموده است. بالعکس، همهرا تعیین مى

است. این که  کرده محتواى مالکیت یا خصوصى بودن و جمعى بودن آن را تعیین

دار یک جامعه مالکیت خود بر ابزار تولید و مبادله یا در واقع بر کل طبقه سرمایه
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کنند؟ این که نقش هر یک از به چه شکلـى اعمال مىسرمایه اجتماعى را چگونه و 

گرایشات مختلف این طبقه در برنامه ریزى پروسه ارزش افزایى و بازتولید سرمایه به 

چه اندازه است؟ یا باالنس قدرت میان این گرایشات در اعمال نظم تولیدى و سیاسى 

مناسبات  هیچ تغییرى در اساس تسلطگردد، مایه بر چه منوال تنظیم مىسر

با خرید نیروی کار و استثمار کار داری آورد. سرمایهکاپیتالیستى بر جامعه پدید نمى

با سرمایه  کاال این کاال استمادام که نیروى کار در جامعه  .شودمی نماى خصلت مزد

مناسبات کند، می ط تولید را تعیینلهنگامی این رابطه شکل مس گردد ومبادله مى

 و تاریخی مالکیت خصوصى با تقسیم کار هر دورهمسلط است. جامعه  بردارى سرمایه

. مارکس در این دوره رابطه اندرونی داردتوزیع محصول چگونگی ها و تقسیم فعالیت

گوید: کند. او مىدر جایى مالکیت خصوصى و تقسیم کار را مقوالتى مترادف اعالم مى

ع به محصول در دیگرى با ارجا دشوبا ارجاع به فعالیت بیان مى چیزى که در یکى"

  ."گرددفعالیت مراد مى

این بدان معناست که مالکیت خصوصى کاپیتالیستى را باید در بطن تقسیم کار 

دارى و نه در سیماى عرفى یا حقوقى آن جستجو نمود، این مساله خودویژه سرمایه

دارى با سرمایهى و باالخره دولت صنعتى، مالهای تراستکه آحاد طبقه بورژوازى یا 

نمایند، را چگونه توزیع مى حاصل استثمار کارگرانکنند و  کار مزدى پرولتاریا چه مى

بر که در همان حال بلحقوقى مالکیت،  شکل صرف موضوعى است که نه تحت تاثیر

ى از دارى دولتى شکل. سرمایهگردد مشخص مى کاپیتالیستیتقسیم کار ویژه  پایه

نوع متناسبى از تقسیم کار که با مالکیت و تسلط دولت بر همه  سرمایه دارى است، با

 وجودراه است. مهاى تولید و مبادله یا به بیان دیگر کل سرمایه اجتماعى هبخش

رابطه خرید و فروش نیروى کار گواه تولید اضافه ارزش توسط فروشندگان نیروى کار 

ب بودجه دولتى صرف گردد، در قالاست. این اضافه ارزش به سرمایه مبدل مى

 میان، پلیس و سایر کارمندان دولتپرداخت حقوق به نظا هاى نظامى، انتظامى،هزینه
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گردد و از این طریق در شود. در شکل درآمد دولت با کار غیرمولد مبادله مىمى

گیرد، به مصرف استهالک ى قرار مىه طور کلخدمت بازتولید نیروى کار طبقه کارگر ب

رسد. در یک کالم شرایط بازتولید سرمایه اجتماعى و خودگسترى مى سرمایه استوار

 ،این جامعه درون نماید. دربطور کلـى را تامین و تضمین مىداری سرمایهتولید 

هاى کند. افراد یا گروهاى طبقه دیگر را استثمار مى طبقاتى وجود دارد و طبقه

ه مدد وجود این مناسبات بر مختلف طبقه استثمار کننده، یعنى طبقه بورژوازى ب

 درونهاى رانند. حال هر کدام از افراد یا گروه بر طبقه کارگر حکم مىو جامعه 

بورژوازى موقعیت و سهم خویش از استثمار کارگران را چگونه و در چه ظرف 

کند؟ پاسخ را نه در شکل حقوقى بالواسطه مالکیت این اقتصادى یا حقوقى تامین مى

طور کلـى و در تقسیم کار  هدارى بکه اساسا در وجود مالکیت سرمایهآن سرمایه، بل

 مبتنى بر شیوه تولید کاپیتالیستى باید جستجو نمود. 

هاى ویژه سامان سرمایه در پروسه بازتولید و خودگسترى خود همه تبعات و مکانیسم

ه، نحوه کند. در همین رابطرا بازآفرین مى مورد نیازش پذیرى اقتصادى یا اجتماعى

دارى در آورد. تولید سرمایهاعمال مالکیت و شکل حقوقى متناسب با آن را پدید مى

و نحوه اعمال مالکیت را نیز  پروسه بسط تاریخى و زیر فشار تناقضات ذاتى خود شکل

دولتى و خصوصى در اقتصادیات های . باالنس میان بخشسازدمی خوش تغییردست

زى در شرایطى و دولتى نمودن در شرایطى دیگر دارى، سیاست خصوصى ساسرمایه

اى از واکنش مقتضیات بازتولید سرمایه اجتماعى در مقابل تناقضات ذاتى اساسا جلوه

 سرمایه است.هاى اقتصادى و اجتماعى و بحران خود

با لغو مالکیت انفرادى یا خصوصى موسسات صنعتى و اقتصادى هیچ تغییرى در 

دهد. درست به همان صورت که با جایگزینى امعه رخ نمىدارى بودن جاساس سرمایه

هیچ  سط تمرکز و کنترل دولتى اقتصادهاى مختلف توبازار و رقابت میان سرمایه

در  سرمایه ساز و کار. رقابت گردد اى بر مناسبات کاپیتالیستى وارد نمىخدشه
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رقابت میان  بدونداری سرمایهست، تشکیل نرخ سود و چگونگی توزیع اضافه ارزشها

برنامه ریزى تواند این شکل رقابت را با می ی منفرد هم وجود دارد. سرمایههاسرمایه

جایگزین داری یا رقابت میان انحصارات خصوصی و دولتی سرمایهمتمرکز دولتى 

عین همین حکم در مورد مالکیت انفرادى موسسات اقتصادى صادق است. سازد. 

حقوقى است. این سرمایه است  پدیدهدارى یک مایهمالکیت در گستره شیوه تولید سر

کند.  صدق نمىبخشد. چیزى که عکس آن حتوا مىمذکور معنى و م پدیده که به

گردد، مالکیت مادام که نیروى کار کاالست و به مثابه یک کاال خرید و فروش مى

ونى یا هر ى تعاتواند انفرادى، دولتکاپیتالیستى نیز وجود دارد. حال این مالکیت مى

 باشد. شکل دیگر 

جلوتر گفتیم که سرمایه دار لزوماً مالک اسمی کارخانه و تجارتخانه و بنگاه مالی، 

تواند بدون می یا صاحب موجودی عظیم بانکی نیست. اوها سهامدار بزرگ شرکت

بخش نسبتاً بزرگی از طبقه سرمایه دار جهانی چنین  هم سرمایه دار باشد.ها این

ق تملک نه ارواق محضری ح آحاد این بخشداری مالکیت سرمایه معیارد. وضعی دارن

دولتمردان، مدیران، ها در سازمان کار سرمایه است. آنان که موقعیت و مکان آن

مستشاران، نظامیان و کل عناصر رده باالی بوروکراسی دولتی یا نهادهای پلیسی، 

ه اعتبار بها ره اند. همه اینامنیتی، اقتصادی و سیستم حقوقی هر کشور در این زم

حصه خاص خویش را در مالکیت سرمایه داری نقش خود در سازمان کار سرمایه

مشاهده طول و عرض  برایدارا هستند.  ،اجتماعی و قدرت ناشی از وجود سرمایه

رابطه خرید ا پیش گرفت. باید به سرمایه، به ر اداره ثبت امالکمالکیت اینان نباید راه 

و نقش افراد در این  حاکمیروی کار، به طبقه سرمایه دار، سازمان کار وش نو فر

     سازمان نظر انداخت. 

به هر نوع مالکیت مبتنی بر سرمایه یا رابطه خرید و با محو کار مزدورى  سوسیالیسم

ظرف  بخشد. سازمان شورائی و سوسیالیستی کار و تولیدمی فروش نیروی کار پایان
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هر شکل مالکیت فرارسته از مناسبات طبقاتی است.  یای، دولتی مالکیت خصوصامحاء 

در جامعه ای که همه آحادش در درون شوراها به صورت آزاد، آگاه، نافذ، برابر در 

هیچ نوع حقوق  برایبرنامه ریزی کار، سیاستگذاری، تولید و توزیع حضور دارند، جائی 

براى این که حق برابر انسانی  .نیستاقی بمالکانه منبعث از اشکال تولیدی پیشین 

تاکنونی مالکیت های زندگی اجتماعی جای شکلهای در کل عرصه همه افراد جامعه

هاى ضرورى تحول سوسیالیستى  عنوان پیش شرطبه  کههایى مولفهباید را بگیرد، 

طور واقعى تحقق یابند. هیچ شهروندى نیروى کار خود را به ه ب ندشداقتصاد مطرح 

طور برابر و بى ه ى اعم از شخصى یا دولتى نفروشد. تک تک شهروندان بهیچ مرجع

دخیل و ها سیاستتعیین هیچ تبعیض و تمایزى در برنامه ریزى تولید و خدمات و 

یا و برابر در پراتیک اجتماعى تولید مستقیم  داوطلبانه، طوره ب افراد سهیم باشند،

نیازمند داری محو مالکیت سرمایهند. باششریک هاى خدماتى مورد نیاز جامعه فعالیت

 کل و کاماًل برابر کل شهروندان بر کلیه ابزار تولید،نافذ  اعمال اراده مستقیم، آزاد،

در  است. به همین دلیلهاى خدماتى و رفاهى فعالیت تولید شده یامحصول اجتماعى 

غو واقعی لسخنى از ى و ساختار شورایى متناظر با آن غیاب سازمان کار سوسیالیست

 در میان نخواهد بود.  مالکیت کاپیتالیستی

  سوسیالیسم و دموکراسى 

ترین شکل دموکراسى موجود، تجسم نوعى نظم اجتماعى و حتى عالـى دموکراسى

سیاسى سرمایه است. سخن از ترمینولوژى و ریشه یابى تاریخى مفاهیم نیست. گفتگو 

است که دموکراسى به مثابه نوع بر سر مضمون قراردادهاى مدنى و سیاسى مشخصى 

گردد. پارلـمانتاریسم، حق معینى از نظم متعارف حکومتى و اجتماعى با آن تداعى مى

آزادى مالکیت خصوصى و  اجتماعات و تشکل، و راى همگانى، آزادى بیان و مطبوعات

ى آن را تشکیل مجموعه قرارها و قراردادهاو ها کل دار و ندار دموکراسى مشابه این

حقوق و قراردادهایى که طبیعتا به اندازه کافى عام و قابل تعبیرند و  ها،دهد. آزادىىم
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شان و  هاى اقتصادى، اجتماعىهاى مادى یا زمینهها بدون توجه به پایهدرک آن

ها را طرح قه معینى که آنبدون شناخت روشن اهداف و انتظارات گرایش یا طب

جتماعى یا گرایشات متفاوت درون هر طبقه با ممکن نیست. طبقات مختلف ا کندمى

گویند. در این ها و انتظاراتى متفاوت یا عمیقا متفاوت از دموکراسى سخن مىبرداشت

 یااصالحات  شته و خواه امروز مطالبات، حقوق،میان طبقه کارگر نیز خواه در گذ

دموکراسى  تغییر و تحوالتى در نظم سیاسى و مدنى را با نام دموکراسى و زیر علم

ترین خواهى مطرح ساخته است، اما این بدان معنى نیست که دموکراسى حتى عالـى

 شورایى و سوسیالیستى طبقه کارگر گردانیشکل دموکراسى هیچ سنخیتى با جامعه 

دموکراسى " ،"دموکراسى کارگرى"چون  مفاهیمیاز داشته باشد. در ادبیات چپ 

پرولتاریا تنها طبقه تا آخر طرف دار "که  یا عباراتى نظیر این "پیگیر پرولترى

سخن رفته است. مستقل از این که این تعبیرات در چه  !!"دموکراسى است

هایى و یا توسط چه افراد و جریاناتى مورد استفاده یا سوء استفاده قرار گرفته مناسبت

باشند، به هر حال یک چیز روشن است. این که دموکراسى راه حل گرایش 

تى طبقه کارگر براى نظم مدنى و سیاسى جامعه نیست. دموکراسى هیچ سوسیالیس

منزلت خاصى براى پرولتاریا ندارد. بحث دموکراسى به هر حال بحث نوعى حکومت 

هاى کردن و چگونگى اعمال حاکمیت در جامعه است. گفتگوى حقوق مدنى و آزادى

طبقاتى است.  سیاسى افراد در چهارچوب برقرارى یک نظم اقتصادى، اجتماعى

داستان قانونیت و قراردادیت و قراردادهاى اجتماعى براى حفظ و ماندگارى یک 

جامعه مبتنى بر وجود استثمار و طبقات است. بحث دموکراسى، قصه چون و چرا زدن 

اى است که به حکم زیربناى اقتصادى ها در درون جامعهبر سر تنظیم مناسبات انسان

ها را غیرممکن ساخته است. نوع برابرى و حقوق برابر انسانامکان هر  خود و تولیدى

کش و قوس مجادالت میان طبقات و گرایشات اجتماعى  ردموکراسى حدیث پُ

گوناگون پیرامون نوع حکومت شدن و حکومت کردن است. طبقه کارگر نه فقط هیچ 
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کامل  نها قائل نیست، که خواهان برچیده شدگذارىقرارها و قانونبراى این  ارجی

 ام آور ساخته است.ها را الزها و جنگ و جدلمناسباتى است که این کشمکش

 سرمایه و دموکراسى

م واقع و خارج از تعبیراتى که هر گرایش یا طبقه باید دید که دموکراسى در عال

به دستان م بازى با الفاظ به شیوه قلکند، چیست؟ باید از حوزه اجتماعى بر آن بار مى

که دموکراسى در کجا متولد شده و چه تاریخى را از سر ون آمد. ایناى بیرحرفه

تواند موضوعیت هاى تاریخ مىگذرانده است، فقط به عنوان درسى از سلسله درس

داشته باشد. آن چه که فى الحال و به صورت یک بحث روز براى پرولتاریا مطرح 

اجتماعى از این  ختلفاست، فهم درست واقعیت دموکراسى موجود و تعبیر گرایشات م

 ها در مقابلمانتاریسم، انتخابات آزاد و حق راى همگانى، تساوى آدممساله است. پارل

هاى برنده دموکراسى است. اگر بخواهیم مضمون برگقانون و آزادى بیان و تشکیالت، 

نداریم.  پایهریک از این موضوعات را به درستى بررسى کنیم، یک راه بیشتر پیش 

هاى حقوقى و قانونى و نیم که نظام اقتصادى مسلط، این قراردادها یا قالبیباید بب

. طبیعى است که کرده استمدنى را با چه محتواى اجتماعى. سیاسى و اقتصادى پر 

گرایشات یا طبقات متخاصم و متعارض درون جامعه بر سر مضمون و نحوه انباشتن 

فقط دعوایى بر سر چگونه زندگى  ها با هم کشمکش خواهند داشت. اما ایناین قالب

کردن در سیطره نظام اقتصادى حاکم خواهد بود. زمانى که رابطه خرید و فروش 

مات بازتولید و چه ملزوتواند از آنشود دموکراسى نمىىنیروى کار مورد پذیرش واقع م

سکوالریسم و حقوق  است فراتر رود. این دموکراسى، مدنیت،خودگسترى سرمایه 

ساختار سیاسى نیست که مناسبات اقتصادى و شیوه تولید جامعه را با خود  انسانى و

نماید و با خود همگن ى را تعیین مىبالعکس این دومى است که اولکند،  منطبق مى

سازد. بحث جامعه مدنى بدون آغاز از مناسبات تولیدى و شرایط کار و زیست مى

تومى جامعه مدنى را باید در اقتصاد ها، بحثى دروغ و عوام فریبانه است. آناانسان
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ر پایه تعبیر معینى از سیاسى جستجو کرد. در همین راستا، نقد دموکراسى ب

 "دموکراسى کارگرى"با عزیمت از  "دموکراسى بورژوایى" نقدبطور مثال  دموکراسى،

ها سواى توهم پراکنى ى و مانند اینال دموکراتیک بر دموکراسى لیبرالیا نقدى سوسی

عى هیچ یک اجتما ،راه ندارد. برد سیاسىگرى به همهاى کارگر ارمغان دیریب تودهو ف

. این کندنمی دارى را خدشه دارتولید سرمایه نظم از این اشکال دموکراسى

 در همان حال طیف منتقدین دموکراتو دموکراسى و  "مدرنیته"ترین معضل اساسى

ت. مدرنیته و دموکراسى درست مدرنیسم و دموکراسى و سوسیالیسم بورژوایى اس

دچار همان تناقضى است که زیربناى اقتصادى آن یعنى تولید کاپیتالیستى دچار 

آنست و نقد پسامدرنیستى مدرنیته، دموکراسى و سوسیالیسم بورژوایى نیز دقیقا از 

کشد. جار و جنجال و ابراز وانفسا از تعبیر غلط دموکراسى یا همین تناقض رنج مى

درست دموکراسى از یک سو توهم محض است و از سوى دیگر عوام فریبى اجراى نا

اقتصادى دموکراسى را  که استتار ماهیت گندیده بنیاناى است آگاهانه یا ناآگاهانه

گیرد. انتخابات آزاد و حق راى عمومى در تعبیر عینى خود یعنى پذیرش هدف مى

طبقه کارگر، یعنى تمکین مردم  هاى وسیعقانونى و آزادانه بردگى مزدى توسط توده

دار، یعنى این که کارگران هر چند وقت یک کارگر و فرودست به سیادت طبقه سرمایه

توهم و بى دانشى سیاسى  کام سرمایه با کوله بار سنگینبار در پاسخ به فراخوان ح

! در کمپین تقسیم قدرت میان احزاب بورژوایى شرکت !داوطلبانه ! و!بسیار آزادانه

ایند. بسیار دموکراتیک و بدون هیچ تقلب انتخاباتى با راى آزاد خود به نمایندگان نم

سیاسى اجازه دهند، تا با تمام کاردانى و شایستگى نظم تولیدى و سیاسى 

هاى سانى بر تودهدارى را برنامه ریزى کنند. چگونگى تحمیل این نظم ضد انسرمایه

تر نیروى کار را با هم توافق ه ارزان و ارزانگذارى نمایند، خرید هر چکارگر را سیاست

دارى حق تر سرمایه را تضمین نمایند. به مدافعان سرمایهکنند و سود افزون و افزون

دهند که بخش عظیمى از محصول کار کارگران را صرف ایجاد ارتش و زندان و 
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حقوق  یه و ازبیدادگاه نمایند و به کمک همین ابزار وحشت و سرکوب از نظم سرما

ل سرمایه . به سرمایه اجتماعى هر جامعه و به ک!!دفاع کنند دموکراتیک شهروندان

محصول کار کارگران و فروشندگان نیروى کار را زرادخانه جنگ  جهانى اجازه دهند

 سر کارگران خراب کنند.  سازند و دنیا را شیمیائیهاى و سالح هاافزار

رگران، همان صاحبان راى برابر که با آراى آزاد فرداى انتخابات آزاد و قانونى، همان کا

ناگزیرند که براى حفظ حداقل  اند،خود نمایندگان قانونى خویش را انتخاب کرده

در مقابل  هاى سیاسى موجود!!اصطالح آزادى مزدشان یا براى حراست از همان بهدست

رگران انتخاب همان نمایندگان قانونى که با راى آزاد و برابر و دموکراتیک این کا

اند، به جنگ و ستیز برخیزند. جنگ و ستیز به غایت نابرابرى که در یک سوى شده

ها و آن همان نمایندگان قانونى و پارلـمان دموکراتیک همراه با ارتش و پلیس و زندان

اند و در سوى دیگر توده انبوه کارگرى که بسیار هایشان صف کشیدهبیدادگاه

به آن پارلـمان و به وجود آن پلیس و ارتش و زندان و بیدادگاه دموکراتیک و آزادانه 

اش، سواى تکرار کمیک  دموکراسى حتى در بهترین تعبیرات تاکنونى !راى داده است!

 هیچ چیز دیگرى نبوده و نیست.  ىو تراژدیک این بازى سیاس

و سیاسى دموکراسى یعنى این که کارگران آزادند به بورژواها و به نمایندگان فکرى 

سرمایه حق دهند تا اداره امور جامعه را بر محور خرید و فروش نیروى کار، استثمار 

کارگران، تولید اضافه ارزش و مقتضیات خودگسترى سرمایه اداره کنند. یعنى این که 

کارگران در بهترین حالت بتوانند به گاه ساقط شدن از هستى دست به اعتراض بزنند 

! دار حق داشته باشد که به اعتراض آنان هیچ وقعى نگذارد!هو متقابال طبقه سرمای

و ارتش و زندان و داران حق داشته باشند که به کمک پلیس عالوه، سرمایهب

علیه مبارزات کارگران وارد میدان گردند. دموکراسى یعنى حق متشکل  هابیدادگاه

در حیطه  !ه!شدن براى کارگران، اما در چهارچوب قانونیت و قداست نظم سرمای

ها اجزاى پیوسته و غیرقابل همه این! د سیاسى به جاودانگى کار مزدی!وفادارى و سوگن
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انفکاک دموکراسى هستند. دموکراسى در واقعیت مادى و زمینى خود چیزى بیشتر از 

دارى گوئیم بیشتر از این، زیرا که در چهارچوب پذیرش سرمایهتواند باشد. مىاین نمى

هاى فرودست اى هیچ نوع دخالت بیشترى از ناحیه مزدبگیران و تودههیچ امکانى بر

 تصور نیست. از این گذشته، مدنیت، مدرنیسم، قانون،جامعه در امور اجتماعى م

دارى حتى هیچ تعهدى براى رعایت همین حدود و دموکراسى و حقوق بشر سرمایه

اخالقى ناسازگار با خود هیچ ارزش انسانى و حقوقى و  "قانون ارزش"ثغور نیز ندارد. 

الزامات پروسه بازانباشت و  یاکند. این نظم تولیدى و حکومتى سرمایه را تحمل نمى

ارزش افزایى سرمایه اجتماعى است که به عنوان مثال دموکراتیک بودن و نبودن 

کند. اگر این حقوق، روند برقرارى آن نظم یا حضور حقوق سندیکالیستى را تعیین مى

ى بسیار نادموکراتیک خواهد ت را در مخاطره اندازد، آن گاه حقوق سندیکایآن الزاما

کند و فراموش نکنیم که نئولیبرالیسم نیز نئولیبرالیسم دقیقا چنین استدالل مى بود!!

احزاب دیگر طیف راست  رخیدموکراسى است. همان گونه که ب جدیمدافع بسیار 

 یان جدى دموکراسى هستند!!ن و حامافراطى بورژوازى همگى سوگند خوردگا

شود و با کشمکش و جدل بر سر ! آغاز مى"حکومت مردم"گفتگوى دموکراسى با 

رود. دموکراسى، واژه مردم را تا آن جا که به تعبیر عینى همین عبارت به پایان مى

کند. دارى استخراج مىشود از لغت نامه سرمایهمدرنیسم و تاریخ معاصر مربوط مى

ى و صنعتى کشورها ها و انحصارات مالترین کارتل رگصاحبان بز همه مردمند.

دالر اندونزى،  2مزد ماهیانه هاى جنوب شوش یا کارگران با دستمردمند. آلونک نشین

دارى  چنگال مرگ سرمایه اسیرمالزیا و تایلند نیز مردمند. صدها میلیون گرسنه 

و غیر رسمى صدها میلیون  ملیون دالر 50ى مى سالمردمند، مدیران با حقوق رس

! زیرا که هر کدام فقط !ها در عرف دموکراسى با هم برابرنددالر نیز مردمند. همه این

ها ترین انحصارات و تراستها آزادند، صاحبان بزر!! همه اینرندادربرخو "راى"از یک 

ر کامال آزادند که هر روز با خرید و مصرف نیروى کار میلیونها کارگر مزدى، با استثما
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ها به سرمایه و باز هم سرمایه ان، با تبدیل کار پرداخت نشده آن! این کارگر!دموکراتیک

! !دموکراتیک دست یابند البتهبه قدرتى کامال خداگونه و به شیوه دموکراتیک، 

ها و کارگران نیز با معیار دموکراسى مردمند و به حکم مردم بودن از تمامى آزادى

داران توانند نیروى کارشان را آن گونه که سرمایه! مى!ردارندحقوق دموکراتیک برخو

و  !!بفروشند و اگر سرمایه نخواهد باز هم آزادند که نفروشند !خواهند بطور آزادانه!مى

! هر دو نوع این !در این صورت، بسیار آزادانه و دموکراتیک گرسنه بمانند تا بمیرند

و هر کدام به دام از یک راى برخوردارند ها در عرف دموکراسى مردمند، هر کانسان

ها و تعیین سرنوشت خود دخالت توانند در عزل و نصب دولتمى اعتبار همین راى 

حق دموکراتیک کارگران است که اتحادیه تشکیل دهند، همان گونه که  !نمایند!

هاى عریض و طویل ها و سازمانداران سواى دولت و ارتش و پلیس و زندانسرمایه

داران دهند. سرمایههاى صنفى را تشکیل مىتماعى که دارند، نیرومندترین اتحادیهاج

البته حق دارند که تشکل کارگران را به عنوان نقض دموکراسى و نقیض حقوق 

شهروندى مورد حمله قرار دهند. این دقیقا یک حق دموکراتیک است!! زیرا اتحادیه 

ه کارگران را در داربست تمکین به نظام در همان حال که تمامى برد و ظرفیت مبارز

کشد، اما به هر حال آحاد پراکنده کارگران را براى چانه زدن  دارى به بند مىسرمایه

دار  . دموکراسى به سرمایهسازد بر سر بهاى فروش نیروى کار خود به هم نزدیک مى

دموکراتیک  اقدامى غیرهم را  احیانًا مزاحمفشار جمعى حتی همین  دهد که حق مى

با حق کند و دقیقا در دفاع از دموکراسى، ارزیابى کند!! نئولیبرالیسم چنین مى

متقاعد کردن  برایوجود اتحادیه هائی که در خدمت سرمایه هستند اما دموکراتیک 

 نماید. مقابله مىخواهند، می کارگران به قبول بردگی مزدی درهم و دیناری

ها حتى رود. آنداران از این حد نیز فراتر مىمایهشور دموکراسى طلبى بخشى از سر

ها را با حقوق دموکراتیک خود کارگران در تناقض عضویت کارگران در اتحادیه

!! و آزاد استفقط در حال انفراد  هر کارگرى ،زیرا که بر اساس دموکراسى !یابند!مى
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 برایحالت انفراد  و در همیشه منفرد باشد!!باید حفظ آزادی و حقوق فردی خود  برای

از دید فروش نیروی کارش و توافق بر سر بهای این تنها کاالیش تصمیم بگیرد. 

سرمایه ساالر محل کفن و دفن قدرت های قدرت اتحادیهحتی ى، دموکراسى لیبرال

 قرار و حقوق دموکراتیک او در تعارض با استقالل و آزادى فردپیکار طبقاتی کارگران 

کلیه قراردادها و مفاهیمى که  !دموکراتیک است!مبنى کامالً غیرگیرد و بر همین مى

، مهم استگردد، به همین اندازه بى در و پیکرند. آن چه ها تداعى مىدموکراسى با آن

نامعتبر بودن دموکراسى  منشا واقعى این تعابیر متعارض یا بهتر بگوئیم منشا اصلـى

ات خود منسجم باشند، با شداد و غالظ داران دموکراسى به ویژه اگر در نظراست. طرف

به مثابه منبع قدرت در تعیین نظام اجتماعى و چند و چون  "اراده مردم"تمام بر 

مستقل از  "مردم"کنند. در این جا اساس بر این است که خود دموکراسى تاکید مى

 توانند بر سر نوعى نظم مدنى،مى شانجریان واقعى زندگى و کار و مکان اجتماعى

نوع عوام فریبى در تاریخ است.  زشت تریناین  !سیاسى در جامعه به توافق برسند!

تالش براى برقرارى حسن تفاهم میان استثمارگر و استثمار شونده، میان صاحب 

ها انتخاب سرمایه و فروشنده نیروى کار، میان آنان که بر پایه حق راى آزاد انسان

و اینک باید زندگى و کار و  !اند!که آزادانه راى دادهگیرند با آنان ! و تصمیم مى!اندشده

 قطعاً  هاى سیاست گذاران منطبق سازندرحها و طاعتراض و انتظارشان را با سیاست

بار سنگین این عوام فریبى را بر گرده  همهترین عوام فریبى است و دموکراسى فاحش

که دقیقا  "اراده مردم"ه نشیند، نکند. آن چه دموکراسى بر سکوى آن مىخود بار مى

سان که دموکراسى مطرح لیل بسیار ساده که اراده مردم آناراده سرمایه است. به این د

هاى مار شونده و استثمارگر، انسانکند، اساسا وجود خارجى و زمینى ندارد. استثمى

برابر و هم حقوقى نیستند که به اعتبار راى مساوى در یک انتخابات آزاد سرنوشت 

قابل اجماع قط در دو صورت فو کارگر  ! راى سرمایه دار!براى خود برگزینند کىمشتر

اش عمق توهم و ذهنیت آلوده رفرمیستى بى دانشى، کارگر زیر فشاراول اینکه  است.
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زور تفنگ و خطر اعدام یا  خود و سرمایه دار را درک نکند و دوم آنکهتضاد میان 

 ان اعتراضش باز دارد. بیطرح و رگر را از کا ،شکنجه و زندان

بحث اجماع منافع استثمارگران و استثمارشوندگان فریب مشترک طبقات اجتماعی 

مختلف تاریخ بوده است. این طبیعت و رسم طبقه مسلط هر های حاکم در همه دوره

خود را نماینده  !!عصر است که منافع خاص طبقاتی خود را لباس منافع عام تن کند

ی نماید، دولت طبقه اش را دولت همه جامعه جار زند، بر روی عام معرفاین منافع 

وجود طبقات خط کشد و پیرامون منافع مشترک طبقات حاکم و محکوم فریبکاری 

تبیت و بقای قدرت خود به  استقرار، برایح را نماید. طبقه مسلط هر دوره این سال

 . کندمی ازینقش همین سالح را ب دموکراسىاندازه کافی به کار گرفته است. 

قرارها یا اصول دموکراسى حتى در فرهنگ سیاسى خود دموکراسى  مقوالت، کل

ضد و نقیض از دموکراسى  تعابیرد. به نمونه شونتوانند دقیقا ضد دموکراتیک مى

اى کارگران اشاره کردیم. این تناقض در رابطه با تمامى  درباره حق تشکل اتحادیه

 دارد. آن چه که امروز در شیلى، کراسى مصداقها و قلمروهاى تسرى دموعرصه

از دید دموکراسى هم  گذرد مکزیک و سایر کشورهاى آمریکاى جنوبى یا مرکزى مى

گیرد. مردم کارگر و فرودستى که از این شود و هم مورد انتقاد قرار مى تایید مى

دیگرى  دموکراسى سواى گرسنگى، بى حقوقى، فقر، فساد، اعتیاد و فحشاء هیچ بهره

سرمایه  ى که براىخوانند، در حالغیردموکراتیک مى برند، طبیعتا آن رانمى

ى راسى است. در اروپاى غربى و شمالداران داخلـى عین دموکى و سرمایهالـمللبین

هاى اخیر مامى اعتراضات و ضد اعتراضات سالتاریخى مدرنیته و دموکراسى، ت الگوهای

هاى اجتماعى و سطح معیشت کارگران هر دو خود هحول کاهش امکانات رفاهى و بیم

ها کموناند. لیبرالیسم، اشکال مختلف مداخله دولت در امور  را به دموکراسى آویخته

دولتى موسسات آموزشى و درمانى و پرستارى کودکان را نقض  تملکو کنترل یا 

! در همان داند!کند و آن را تجاوز به حریم مالکیت خصوصى مىدموکراسى تلقى مى
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! این کنترل را !تر بورژوازى، ادامه مقتضى و مناسبحال که گرایشات غیر افراطى

 نمایند. ارزیابى مىالزمه بقاى دموکراسى 

. این که بحث دموکراسى سازندمی خاطرنشانفقط یک چیز بدیهى را  هااین همه

رمایه دنیاى موجود به هر حال بحث چگونگى رتق و فتق نظم سیاسى و تولیدى س

هایى که گفتگوى خویش را با دموکراسى و مدرنیسم و پسامدرنیسم است. تمامى آن

برند، حتى آنان که از این دموکراسى هیچ نفعى عایدشان کنند و پایان مىآغاز مى

شود، به هر حال از قرار و مدارهاى نوعى زندگى و مدنیت در داربست بردگى نمى

هاى پر شور و آکنده از جنجال جامعه مدنى انکنند. مدافعان گفتممزدى صحبت مى

و مدرنیته، منتقدین پست مدرنیته مدرنیسم و ناقدین دموکراتیک اشکال تاکنونى 

 سخت عوامفریبند. در غیر این صورت گویند! اگر آگاهانه سخن مىسوسیالیسم!

 به باد گرهرا  هاى خودانتظارات و اتوپى هاى متوهمى هستند که بنیاد همهآدم

. این قانون و قراردادیت و نهادینگى و ساختارهاى حقوقى یا فرهنگى هر دوره زنندمی

عالوه این افکار و کند. بها را تعیین مىان انساننیست که اساس مناسبات می

ها و باورهاى اخالقى و فرهنگى نیستند که مضمون قوانین و قراردادها یا ایدئولوژى

سته هاى فکری و ها فراراین. همه سازندمی مشخصمحتواى کار نهادهاى اجتماعى را 

اى که ، رابطهندوار رابطه سرمایه، رابطه خرید و فروش نیروى کارحقوقی و بیان اندیش

آورده دار را پدید در سطح کنکرتى از بسط اجتماعى خود دو طبقه کارگر و سرمایه

ایط کار و است. این که شر چیزعصر فقط یک  سؤال اساسی پیش پای بشریت است،

بنا گردد، یا بالعکس باید بر رفع و محو  کار مزدیباید بر وجود رابطه  انسانها زندگی

هر نوع  عصر اساسى پرسشواقعى این رابطه پایه گذارى شود؟ بدون پاسخ به این 

گفتگو درباره مدنیت و مدرنیسم و دموکراسى و حقوق انسانى اگر دروغ پردازى نباشد، 

 نگارى است. حتما توهم و ساده ا
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شب و دنیا که در آن میلیاردها کارگر  است و زندگیى از تولید و کار شکلداری سرمایه

هیچ دخالتى  ه در تعیین سرنوشت محصول کار خودکنند، بدون این کروز کار مى

دموکراسی  سالح تحمیل این موقعیت بر طبقه کارگر است. و دموکراسی داشته باشند

 ش آن به عنوان ظرفرایوضعیت و آالقاء باژگونه این ساز و کار در همان حال 

بر پیوند درونی  دموکراسی !!خویش استتعیین سرنوشت ها در آدمگری دخالت

 ، قانون واندازدمی موجود با سرمایه پردهدولتى  ساختارهاى سیاسى، مدنى، حقوقی و

 ظرف راارزش مالکیت کاپیتالیستى و رابطه تولید اضافه مدنیت مبتنی بر قانونیت و 

هم ها یک نکته دیگر را در کنار همه این!! کند ها معرفى مىابراز وجود برابر انسان

کنیم جنگ همیشه جاری می بحثداری این نکته که وقتی از سرمایه فراموش نکنیم.

را نیز  این طبقاتمیان دو طبقه اساسی جامعه و آثار و عوارض آن بر کل رابطه میان 

را  طبقه کارگردر مقابل قدرت مبارزه  بورژوازیهای د. عقب نشینیباید در نظر آور

نهاد.  این طبقهنباید به حساب مدنیت مداری، حقوق ساالری و راه و رسم حکومتگری 

است اما داری دموکراسی شکلی از برنامه ریزی نظم سیاسی، مدنی و اجتماعی سرمایه

ژوازی، احیاناً رد پائی از حقوق در مالط و مصالح همین ظرف اعمال حاکمیت بوراگر 

انسانی مشاهده شد نباید فریب خورد، به طور قطع این رد پا از آن سرمایه و بورژوازی 

علیه سرمایه خود  رهای مقدونیست، بالعکس جنبش کارگری است که در تاخت و تاز

هنوز  نهاده است. واقعیت این است که آنچه به یادگاررا از خود ها یا نشانهاین نشانه 

همسان آنچه زمانی زیر نام رفاه اجتماعی  غربی سر زبانهاست،نام دموکراسی زیر  هم

دوخت، سوای محدوده محقر عقب نشینی اضطراری بورژوازی می را به خودها چشم

در دوره ای از تاریخ در مقابل کارزارهای افتخارآمیز و حماسی پرولتاریای اروپا، در 

وج پرخروش پرولتاریای روس در و عرها ناسیونال اولمقابل کمون پاریس ها، انتر

 های پیش از شکست فاجعه آمیز انقالب اکتبر چیز دیگری نیست. سال
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 سرمایه و دیکتاتورى عریان 

دارى یک سئوال مهم این است که اگر دموکراسى نوعى نظم سیاسى و مدنى سرمایه

دنیت دموکراتیک قانونیت و مدارى به همین است، پس چرا بخش غالب دنیاى سرمایه

هاى بورژوایى به دیکتاتورى عریان و عموما به د؟ چرا اکثریت دولتکننیز تمکین نمى

. تمکین سخت نیستشوند؟ پاسخ ترین شکل دیکتاتورى متوسل مىهارترین و درنده

ی هااز مولفه عریان دیکتاتورىسیستم کاپیتالیستى به دموکراسى یا توسل آن به 

نیروى کار، نیازمند نفى بدون هیچ مهار  وحشیانه و کند. استثمارعیت مىتب معینی

زیر  جوامعى کهشوندگان است. اجتماعی استثمارو حقوق سیاسى و ها آزادى همه

از مذهبی، الئیک، نظامی، فاشیستی،  سیطره دیکتاتورى عریان قرار دارند، مستقل

وجوه مشترک دارند. اى پارهدولت هایشان سلطنتی بودن  ، جمهوری یابوروکراتیک

 بودن، حوزه نیروی کار ماوراء ارزانبا  سرمایهجهانی ان آنها در تقسیم کار مک

، متوسط گستردگى بخش تولید وسایل مصرف در مقابل بخش تولید وسایل تولید

در  رقابت پائین تر در بازار جهانی تر ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی، قدرتنازل

گویای ها شاخص. این گرددمی مشخص صنعتی و مانند اینها عظیم های قیاس با قطب

اضافه ارزش  همه ممالکسرمایه اجتماعى این هائی از  بخشکه این واقعیت هستند 

از این  کنند. سهمینمی پیش ریز خود را محقق کارگر حوزههای تودهحاصل استثمار 

و به ویژه  هاى دیگر سرمایهبخشنفع به اضافه ارزش را در گستره کارکرد نرخ سودها 

مادى  این ویژگى به نوبه خود پایه. دهندمی از دستى الـمللعظیم بینهای تراست

سیاسى و  ساز و کارهای اقتصادى،اى توسل سرمایه اجتماعى این کشورها به پاره

 دلخواهیابى به سود دست برایبورژوازی این ممالک  .مافات استجبران  برایاجتماعى 

هاى بر توده استثمار راشرایط کار و مرگ بارترین  ،ی آنچه از دست داده استو تالف

 ترین سطح ممکن تنزلپائین تا را . بهاى نیروى کارکندمی تحمیلطبقه کارگر 

 کارگران سلب مىاز  را هاى اجتماعى. کلیه امکانات رفاهى، خدماتى و بیمهددهمی
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این  . سرمایه اجتماعىکندمی سالخی را بربرمنشانه. سطح معیشت کارگران نماید

حق هر گونه اعتراض و  کارگرهای تودهبر  دهشتناکبراى تحمیل این شرایط  جوامع

 کارگران. از هر نوع تشکل و تجمع و فعالیت دستجمعى نمایدمی انتقاد را از آنان سلب

. سازدمی را در نطفه خفه آنانآورد. اعتصاب، اعتراض و مبارزه می جلوگیرى به عمل

 حق بیان و انتخابات آزاد و دموکراسى را جرم اعالم ،هاى سیاسىسخن از آزادى

» ، «حقوق بشر». گرداندمی و خواستاران آنها را به شکنجه و اعدام محکوم داردمی

از ریزد و می ترفند بودنشان به دورکاریکاتوری و را با همه ها و نوع این« اراده مردم

 . کندمی آدمها جراحیجریان ذهن و انتظار 

 ها، روبناى سیاسى متناسب باویژگىبا توجه به این  کشورهاسرمایه اجتماعى این 

سازمان  و هار و حمام خون ساالردیکتاتورى عریان  به صورتفرآیند بازتولید خود را 

یابد. روند انکشاف کاپیتالیستى این جوامع دهد. اما مساله به همین جا خاتمه نمىمى

و به اقتضاى کارکرد نظم سیاسى متناظر با نظم  ی باالهاشار فرساینده ویژگىزیر ف

تولیدى آن، از شکل گیرى و توسعه بسیارى از ساختارهاى مدنى شدیدا جلوگیرى به 

گیرد. فاصله مى این ساختارها آورد. جامعه از پروسه متعارف نهادینه شدنعمل مى

کارگری  اتحادیه ، حزب یا حتیهاد مدنین به اصطالح دموکراتیک، هیچهیچ سازمان 

نهادهاى کهنه  جوامع این. در درون یابدنمی فعالیت امکان هم منحل در نظم سرمایه 

دهند. براى این که مذهب، قرون وسطائى با سخت جانى تمام به بقاى خود ادامه مى

سنن و  ها،فئودالى، شخصیت پرستى، ارزش خرافه، مردساالرى، فرهنگ کهنه

نها خارج شود، باید آزادى بیان، تشکل و هاى متحجر اخالقى از زندگى انساکمال

هر چه آزادى کمتر، هر چه امکان تشکل و شته باشد. هاى سیاسى وجود دافعالیت

آراء  یا برخورد ترتر، هر چه سطح سواد و دانش اجتماعى نازلهاى جمعى نایابفعالیت

فه و باورهاى کهنه نیز طبیعتا بیشتر ها کمتر، سخت جانى مذهب و خراو اندیشه

خواهد بود. روند توسعه کاپیتالیستى جوامع مورد بحث و ملزومات جارى پروسه 
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هاى مهم اقتصادى که بازتولید سرمایه اجتماعى این کشورها، نخست به دلیل ویژگى

و سپس در  کندمی دیکتاتورى عریان را جریان روتین نظم سیاسى جامعه گفتیمقبال 

همین فرآیند از تکوین نهادهاى مدنى و ساختارهاى متعارف مدنیت ممانعت به  متن

شود و این دیکتاتورى و بى حقوقى اساسا بر طبقه کارگر اعمال مى آورد.عمل مى

در  اما  طبقه کارگر استبر  بدترین نوع استثمار و محرومیت فلسفه وجودى آن تحمیل

. براى گیردمی خود طبقه بورژوازی را هماز  یا رویکردهائیها مواقع دامن الیهبرخی 

هاى سیاسى و حق اعتصاب و هاى کارگر از کلیه حقوق مدنى و آزادىاین که توده

تشکل و فعالیت سیاسى محروم شوند، الجرم باید سایه این بى حقوقى و دیکتاتورى 

های ناپوزیسیوبه چشم  آندود و دم  باید بر کل جامعه سنگینى کند. به بیان دیگر

شکل گیری صف تیشه دیگری بر . این امر به نوبه خود درون طبقه مسلط هم برود

کارگر به های سازد زیرا که از یک سوی توهم تودهمی وارد مستقل طبقاتی کارگران

زند و از سوی دیگر می ارتجاعی ضد کارگری را دامنهای اپوزیسیونمنافع مشترک با 

آنان را در کارگران و به گمراهی کشاندن مبارزات  متوهم ساختن برایامکانات الزم 

رفرمیستى از راست بورژوازى تا  محافل مختلفدهد.  می ها قراراپوزیسیوناختیار این 

یا ، جامعه مدنى د زیر لواى سکوالریسمیابنرفرمیسم درون جنبش کارگرى فرصت مى

یسم فاشترین آلترناتیوهاى سیاسى مانند حکومت دینى و حتى ارتجاعى

های را به دنبال خود بکشانند. آن چه در طول دهه هاى کارگرناسیونالیستى، توده

حتى در قلب اروپا اتفاق افتاده است،  الک آسیایى، آفریقایى،اخیر در بسیارى مم

این موارد، حاکمیت دیکتاتورى و  همهدر هستند.  همین رویدادبارز هاى نمونه

ه سویه ى بسط مبارزه طبقاتى و سرکوب همخفقان، فقدان فضاى سیاسى الزم برا

رفتگى سیاسى و فرهنگى و فکرى طبقه کارگر با به درهم ،هاى اجتماعىجنبش

هاى بورژوایى کمک نموده است. چیزى که قربانى شدن جنبش کارگرى و اپوزیسیون

این نکته را هم یادآورى آن بوده است.  قهریچاله به چاه، نتیجه  ازافتادن کارگران 
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اى از گرایشات اجتماعى، به ویژه عشاق سینه چاک رشد دموکراتیک م که پارهکنی

عدم توسعه  هاى دموکراتیک را بهعدم گسترش مدنیت، مدرنیسم و نهاد !دارى!سرمایه

 دهند!!می نسبتدارى سرمایهرشد نامکفی صنعتى، مقاومت اشکال کهنه تولیدى و 

ه کننده است. آن چه در این جوامع مانع ارتجاعى و بیش از حد گمرا عمیقاً  این نگرش

سیاسی و حقوق اجتماعی شده های دستیابی کارگران و فرودستان به حداقل آزادی

دارى است. یک نگاه ساده به سرمایه و نه توسعه نیافتگى سرمایه است صرفاً خود

 هر نوع آزادى اماآیند به حساب مى ممالکترین کشورهایى که امروز در عداد صنعتى

 بحثاست، ما را از پرداختن به  ممنوعجا و اعتصاب و تظاهرات در آن و تشکلبیان 

پاسخ این سئوال که اگر بدین ترتیب سازد. معاف مىها این وارونه بافی افشاءبراى 

چرا بخش اعظم دارى است، ت و نظم سیاسى سرمایهدموکراسى تجسم نوعى مدنی

شوند و روکراتیک یا نظامى و دینى اداره مىجوامع کاپیتالیستى با دیکتاتورى هار بو

روشن است. ماحصل  بسیار و مدرنیته هستند را این کشورها فاقد نهادهاى مدنیچ

هر دو  ،هم اشکال متفاوت دموکراسى و هم حاالت مختلف دیکتاتورى کهاین کالم

 اند. این که سرمایه به کدام متوسل یا در ظرف ابراز وجود سیاسى و مدنى سرمایه

چیز  هر به عوامل باال و البته مقدم برمقابل کدام یک تمکین نماید موضوعى است که 

بستگى  ی روز آنانش قوارایو چگونگی آ مبارزه میان طبقات اساسى جامعهسطح به 

  دارد.

 دموکراسى و فشار مبارزه طبقاتى

 به عامل رجوعبدون  از جمله دموکراسی نوع نظم سیاسىهیچ محتوا و شکل حاکم 

در همان داری ساختار نظم سیاسی و مدنی سرمایهنیست.  قابل فهممبارزه طبقاتى 

و خاکریزهای مقاومت این نظام است آثار و عوارض  حال که فرارسته ها، ابزار قدرت

دموکراسى در شرایطى مبارزه طبقاتی جاری درون جامعه را نیز بر چهره خود دارد. 

طبقه  ،ى است که اوالهنگام مایه است و آنسربى دردسرترین شیوه اعمال حاکمیت 
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های تشکیل نرخ سودها و توزیع اضافه ارزشمورد بحث در پروسه  کشور سرمایه دار

که بتواند باشد. حصه ای عظیم ی باال سهمصاحب حاصل استثمار طبقه کارگر جهانی 

اجباری در های یمن آن در صورت بروز وضعیت اضطراری به برخی عقب نشینی به

بورژوازی خود را در وضعی بیند که باج دادن به  ،ثانیا طبقه کارگر تن دهد،ابل مق

کارگر یا اقشاری از این طبقه را شرط بقای خود و الزمه تحکیم موقعیت های توده

از یک سوی میراث دار  جنبش کارگری ،خویش به حساب آرد، ثالثاً جهانیداخلی و 

رفرمیسم اتحادیه ای و آماده جایگزینی  داربر مصلوب فتوحات گذشته و از سوی دیگر 

در چنین وضعى است که گرایش یا گرایشاتى از مبارزه طبقاتی با سازش باشد. 

زنند. در غیاب این  کنند و بر منبر دموکراسى تکیه مىصلح تن مى پوستینبورژوازى 

ک یا نظامى و فاشیستى، الئی ها، نوعى از دیکتاتورى، پلیسى و بوروکراتیک، مولفه

. خواهد بودداری ساختار سیاسى مناسب نظم سرمایه ،مذهبى، مدرن یا قرون وسطایى

طور گذرا حل و فصل ه اى از معضالت بورژوازى را بدموکراسى پارهدر وضعیت نخست 

مایه به جامعه مدنى کند. توسعه نهادهاى دموکراتیک و آن چه که در عرف سرمى

 را داردش سوسیالیستى طبقه کارگر این ظرفیت به ویژه در غیاب جنب شودتعبیر مى

که رفرمیسم درون جنبش کارگرى و کال گرایشات رفرمیستى درون جامعه را مجال 

را از برد تعرض انقالبى کارگران در داری نظام سرمایهبال و پر دهد و از این لحاظ 

تاتورى در این جا بسیارى از وظایف دیک دموکراسی و جامعه مدنیامان نگه دارد. 

رفتگى سیاسى طبقه کارگر با بورژوازى را ند. درهمگیرعریان سرمایه را به عهده مى

بخشد. پارلـمانتاریسم و سازش طبقاتى را جایگزین مبارزه د و قوام مىنزندامن مى

د. کمونیسم ستیزى و انقالب گریزى را به جریان نکطبقاتى میان کار و سرمایه مى

بارز بهره بسیار دهد. نمونه ى سیاسى کارگران تسرى مىاندیشه و فرهنگ و باورها

ه روشنی ب توانمی سوسیال دموکراسى کارنامهدر  دموکراسى راگیرى سرمایه از 

رد به ویژه در آن جاها که سوسیال دموکراسى موفق به مشاهده نمود. در این مو
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 انحاللو زیستى مماشات طلبى، همتوهم، شده است، دامنه  هاى خودپیشبرد سیاست

تر است. کوشش سوسیال  از همه جا وسیع سرمایه در ساختار نظم طبقه کارگر

زیست طبقه  دموکراسى متوجه آن بوده است که اعتراضات، مطالبات، اهداف و افق

هاى کارگرى اتحادیه. آویزان سازدمقتضیات بازتولید سرمایه اجتماعى  بهکارگر را 

رآورند و کنند تا همه کارگران را به عضویت خود د تالشها این اتحادیه توسعه یابند،

داری ضد سرمایهرا بدیل جنبش  اتحادیه ایو رفرمیسم  از این طریق سندیکالیسم

هاى گوناگونى را در همه قلمروها و ها و جمعیتها و کلوپسازند. انجمنطبقه کارگر 

دارى ن بر سرمایهسازمان دهند و انتقادات و اعتراضات کارگراجامعه در تمامى سطوح 

هاى تابع نظم سیاسى و اقتصادى سرمایه هدایت نمایند. سوسیال را به کانال

دموکراسى، نیروى اجتماعى و توان رقابت انتخاباتى خود را بر همین نوع نوع سازمان 

کند و به کمک تمامى این نهادها از یک سو مى جستجواى هاى تودهدادن جنبش

سازد، و از سوى دیگر تمکین به بقه کارگر را محقق مىبرخى مطالبات رفرمیستى ط

و دهد. توسعه دموکراسى ماندگارى نظام کاپیتالیستى را به کارگران آموزش مى

دارى یکى از موثرترین ابزار سرمایه براى جلوگیرى از انقالب مدنى سرمایه نهادهای

از درون این هاى کارگر است. رفرمیسم اجتماعى و رشد جنبش سوسیالیستى توده

کند مقدور سرمایه متشکل مىنهادها، کارگران را حول اصالحات اقتصادى و سیاسى 

زمان پراکندگى آنان را در پیکار علیه استثمار کاپیتالیستى به حداکثر برساند. از تا هم

درون این نظم مدنى به کارگران القاء مى کند که منافع آنان در گرو سودآورى هر چه 

را بر گرده سرمایه هاى اقتصادى بار بحران این نظمایه است. به کمک تر سرمافزون

 مناطق دیگرامریکا و  اروپا،هاى اخیر در سازد. آن چه در سالطبقه کارگر سرشکن مى

مشروح مسأله در اینجا است. بحث گویها در این زمینه به اندازه کافی ، روی داده است

ه دموکراسى و مدرنیته از یک سو فشرده صحبت این است ک مورد نظر نیست.

ضد کار محصول فشار طبقه کارگر بر بورژوازى و از سوى دیگر در شرایط افت جنبش 
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هاى کارگر است. بورژوازى به کارگران، ابزارى براى مهار کردن مبارزات توده مزدی

تولیت همین امامزاده دروغین دموکراسی های حتی حاضر به قبول هزینهخود  میل

آن را به صورت بهترین  شرائطی که باالتر مؤلفه هایش را گفتیم،اما در  باشدینم نیز

داری ضد سرمایهواقعی سالح سالخی کمونیسم لغو کار مزدی یا هر جنب و جوش 

 گیرد.می طبقه کارگر به کار

 جنبش سوسیالیستى و برخورد با دموکراسى

 برایباید جنبش کارگری این حرف که  .هیچ تقدسی ندارددموکراسى براى کارگران 

کمونیسم لغو  یاطبقه کارگر داری حرف رویکرد ضد سرمایهدموکراسی مبارزه کند!! 

جمهورى "، "جمهورى خلق" ،"انقالب دموکراتیک"کار مزدی این طبقه نیست. 

طبقه کارگر جامعه ای که  برای ،ها این مانندو  "دموکراسى شورایى" ،"انقالبى

را  مسلط اقتصادی و سیاسی آن و بورژوازی طبقه حاکم شیوه تولیدداری سرمایه

این  تیره و تار فرار از مبارزه واقعی علیه سرمایه است. تونلهایدهد، فقط می تشکیل

ها تاریخاً توسط رویکردهای خارج از مدار پیکار ضد کار مزدی، توسط کمونیسم تونل

حفاری ا محافل پروچینی سابق ی ضدامپریالیسم ناسیونالیستی، اردوگاه شوروی ،خلقی

تا پرولتاریا را از میدان جنگ واقعی طبقاتی خود خارج ساخته و پیاده نظام شده است 

  دیگر سازد. های جنبش

پروسه مبارزه و هر لحظه از  از آمادگی سطح موقعیت، هر در هر پرولتاریای آگاه

سوسیالیستى ل افق عاجکند. طور مستقیم براى سوسیالیسم پیکار مىه ب طبقاتی خود

رسیدن به همین  و دهدمی قرارداری سرمایهرا در مقابل هر نوع حاکمیت و مدنیت 

اینکه در هر مقطع از جنبش ضد  .سازدجارى خود جنگ موضوع دورنما را 

رسد، اینکه کدام سطح از نمی رسد یامی خود به چه دستاوردهائیداری سرمایه

کند، اینکه نمی کند یامی بورژوازی تحمیل های سیاسی و حقوق اجتماعی را برآزادی

موقعیت روز آورد، همه و همه به نمی آورد یامی کدام امکانات رفاهی را به چنگ
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 درجهو به  مبارزه اش، به قدرت جنگیدنش، به میزان شناخت و آگاهی و شعورش

و علیه سرمایه بستگی دارد. جنبش ا قدرت اعمال برایو آمادگی وی  سازمان یافتگی

 ،دورنمای پیکارش محو کار مزدی است، جنگ وی علیه رژیم است،داری ضد سرمایه

راهکارهایش ساز و کار مصاف با موجودیت و دولت سرمایه است، داری جنگ با سرمایه

و صف آرائی در مقابل این نظام است، متشکل شدنش سازمانیابی قدرت داری سرمایه

موقعیت  واره و همه وقت به جنبش، اهداف،ی آگاه همضد کار مزدی است. پرولتاریا

اندازد. در گام به گام این مسیر می روز و پیچ و خم راه مبارزه اش این گونه نظر

و مانند  دموکراتیکاستقرار جمهوری  یاگمراهساز انقالب دموکراتیک های خروجی

از سنگر را  بورژوازی دهدمی که توان روزش اجازه هر میزانکند. به نمی بازها این

تعرضی آگاهتر، سازمان  برایراند و هر وجب این پیشروی را خاکریزی می خود عقب

سازد. هیچ پیروزی و هیچ سطح دستاوردهای داری مییافته و نیرومندتر علیه سرمایه

جنگ محل ایستادن و قبول هیچ شکل بقای بردگی مزدی نیست. گام به گام این راه 

ودن هر چه ژرفتر دشمن تا حصول پیروزی و استقرار فرس برایفقط کلید رمز تاختن 

مرحله و اقامتگاه و انقالب و در پیچ و خم این پیکار سوسیالیسم لغو کار مزدی است. 

ها ساختار و صورت بندی سیاسی خاصی به نام دموکراسی نیست، زیرا هر کدام این

لی از متضمن حفاری نوعی خروجی از جاده جنگ ضد سرمایه و تن دادن به شک

    خواهد بود.    داری برنامه ریزی نظم تولیدی، سیاسی و اجتماعی سرمایه

هاى تمامى مطالبات حتى خواسته شالوده طرحطبقه کارگر رویکرد لغو کار مزدی 

دهد. به جاى طرح دارى قرار مىخود را بر نقد و نفى عملـى کل عینیت سرمایه عاجل

هر نوع حکومت یا دولت باالى سر کارگران حقوق مدنى و دموکراسى، خواهان محو 

، خواهان "شاندخالت دموکراتیک مردم در سرنوشت اجتماعى"گردد. به جاى مى

حضور مستقیم و نافذ کلیه آحاد شهروندان در تعریف کار، برنامه ریزى تولید و کار 

غو مالکیت چگونگى توزیع محصول اجتماعى کار، ل ها،گذارى اجتماعى، سیاست
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حق راى "و  "انتخابات آزاد"شود. به جاى ى و غیره مى، الغاى کار مزدخصوصى

ها، خواهان جایگزینى هر نوع دولت و مشابه این "مردم ساالرى"و  "دموکراتیک

گردد. به جاى شورایى و سوسیالیستى آحاد شهروندان مى گردانیمتعارف با جامعه 

هاى کار و زیست و جنبش هاى مدنى و حقوقى، شورااتحادیه، سندیکا و سازمان

. گرایش سوسیالیستى طبقه کارگر خود را کشدمی پیشرا داری ضد سرمایه شورایى

کند و برنامه می در جنبشى سوسیالیستى، جنبشى براى الغاى وضعیت موجود ابراز

پیکار و خط مشى عملـى مبارزه خود را سازمان دادن جنبش شورایى کارگران علیه 

دهد. با تبلیغ رفرمیسم، با تالش براى تبدیل مدرنیسم و کار مزدورى قرار مى

 کارگرانسکوالریسم و مطالبات رفرمیستى و حقوق دموکراتیک به هست و نیست 

راه انقالب سوسیالیستى کارگران را هموار ساخت.  به سوسیالیسم رسید یا تواننمى

الست. این یک کج اندیشى بیمارگونه رفرمیستى است که چپ موجود بدان مبت

توده فقط کار  محو کار مزدی سازمان کار شورائیانقالب سوسیالیستى و استقرار 

. با دورنماى کارگرى است که سوسیالیسم را به مثابه یک جنبش پى گرفته باشد

، مطالبات جاری ضد سرمایه نقد سوسیالیستى عینیت موجود روشنى از سوسیالیسم،

پیکار  علیه سرمایهسوسیالیستى ار و آگاه داری، رژیم ستیزی ضد کار مزدی و سر بید

دموکراسی و  برایباز کردن دوره ای به نام انقالب دموکراتیک، مبارزه کرده باشد. 

 برقراری جمهوری دموکراتیک در در دل این کارزار مکان و موضوعیتی ندارد.

 سوسیالیسم و برنامه ریزى سراسرى

، سیاسى، اجتماعى خود بر وجود سازمان کار سوسیالیستى در همه شئون اقتصادى

 گردانی شوراهاى پایه، کمون و کنگره سراسرى شوراها متکى است. چگونگى جامعه

. آن چه در بحث شد پیش ترشوراها، سامان اقتصادى و سیماى مدنیت سوسیالیستى 

سازمان  اساسى رابطه میان ساختار شورایى این فصل مورد توجه است، توضیح وجوه

و امر برنامه ریزى سراسرى و حتى متمرکز تولید، رفاه و  ى از یک سوسیالیستکار سو
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خدمات اجتماعى از سوى دیگر است. تبیین شفاف این رابطه طبیعتا در گرو پاسخ به 

برنامه ریزى در سوسیالیسم، محتوا، سطح و  اهمیتنیز هست. درجه  یسئواالت دیگر

مشخصات سازمان کار  ههم، همگنى برنامه ریزى با آنچگونگى متمرکز بودن 

سوسیالیستى یا فرآیند محو کار مزدورى، نحوه تحقق این همگنى با محو هر نوع 

شوند. هاى دیگر در این راستا مطرح مىپرسشاى ولت باالى سر شهروندان و پارهد

ترین این کوشش بر این است که محتواى این فصل هر چند موجز، الاقل به مبرم

  سئواالت پاسخ گوید. 

 شیوه تولید و خصلت برنامه ریزى

کار  کند،می جمعرا دولت  بساطسوسیالیستى در همان حال که  شورائی سازمان کار

 صنعت بزرگ،نماید. می برنامه ریزی را در سطحی سراسری و تولید و رفاه اجتماعى

قابل تصور نیست.  این نوع برنامه ریزی بدونتحول سوسیالیستی  فرایندو  د انبوهتولی

. سازدمی اهمیت این کار را باز هم بیشتروسیالیسم با تدارک انقالبات نوین صنعتى س

دارى را مرز سوسیالیسم و سرمایهشکلهای خود روایت بورژوایى سوسیالیسم در همه 

برنامه و کنترل قوانین  وجودکند!! و بر همین اساس، با بود و نبود برنامه تعیین مى

. بیندمی دولتى را دال بر استقرار اولـى و رفع دومى انباشت توسط یک نهاد متمرکز

به جاى این که با رابطه  راداری سرمایهاین روایت، شود که می ماجرا از آنجا آغاز

هاى منفرد ت میان سرمایهرقاب ،، با آنارشى تولیدکندخرید و فروش نیروى کار تعریف 

تحول  در همین راستا !!دهدمی توضیحها یا مالکیت خصوصی افراد بر سرمایه

و  کندمی سوسیالیستی اقتصاد را در برنامه ریزی متمرکز سرمایه اجتماعی خالصه

دولت را گواه محو توسط ها نترل رقابت سرمایهتولید و ک متمرکزبرنامه ریزى 

قدرت دولت در این جا قدرت واحد  بیند.می سوسیالیسمو استقرار داری سرمایه

برنامه ریزى سراسرى اقتصاد دقیقا ناظر بر تنظیم مطلوب سرمایه اجتماعى است و 

ترین شرایط بازتولید سرمایه و اعمال این شرایط بر طبقه کارگر است. برنامه در این 
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شود و جا منافى قوانین بازار نیست. بازار وجود دارد. نیروى کار خرید و فروش مى

کند. نقش برنامه دنبال مىهاى مختلف سرمایه سیر طبیعى خود را مبادله میان بخش

جا اینست که چگونگى سامان پذیرى یا مبادله میان قلمروهاى گوناگون سرمایه، در این

ترکیب ارگانیک مزدها، دست، سطح ف انباشتهاى مختلنحوه توزیع سرمایه در عرصه

های ع اضافه ارزش کل میان بخشتوزی چگونگی گوناگون و قلمروهایدر سرمایه 

ها که در شکل متعارف و نماید. رقابت سرمایهرا تنظیم مىاجتماعی مختلف سرمایه 

تشکیل نرخ سود عمومی، چگونگی توزیع اضافه  کالسیک بازار به مثابه نیروى محرکه

پیش ریز در  برایها مختلف سرمایه و جهتگیری سرمایههای میان بخشها ارزش

متمرکز  فشار برنامه ریزىزیر در اینجا  نمود،می سودآورتر ایفای نقشهای حوزه

متمرکز  سیاستگذاری رود.می و به حاشیه شود کم رنگ مى یتا حدود دولتی

داری جبر وجود سرمایه هار دولت در اردوگاه سابق شوروی،دیکتاتورى و  یاقتصاد

غالف بازار، رقابت و فراساختارهاى  این سئوال که چرا سرمایه در آنجاپاسخ بود. در 

ت ؟ یا تحساخت دولتى جایگزین مىبرنامه ریزی متمرکز را با  ربیممالک غمتعارف 

جا مورد ایناى الزم است. آن چه د؟ بحث جداگانهزچه شرایطى به این کار دست مى

اشتباه دارى و سوسیالیسم است. ر سرمایهتاکید است، توضیح محتواى متضاد برنامه د

 غلطبا عزیمت از روایت این است که  سوسیالیسم اردوگاهیمنتقدین دموکرات 

، نفس برنامه را با سازمان کار سوسیالیستى تحول سوسیالیستی اقتصاد وداری سرمایه

اى از آنان مانند ژاک بیده، نهایتا راه نیست که پاره تعجبجاى  .اندمترادف پنداشته

چاره را در آشتى دادن بازار با سوسیالیسم و جبران عوارض غیر دموکراتیک بودن 

مسایلـى سراسری  برنامه ریزىتولید متمرکز و ! اند!ه توسط بازار جستجو کردهمبرنا

وجود خواهد داشت. باید نیز دارى وجود دارد و در سوسیالیسم سرمایهدر هستند که 

با توجه به زیربناى نظام دید که تمرکز و سازماندهى تولید در هر کدام از این دو 

 . کند احراز مى نقش معینىتضاد آنها چه خصلت و مادى اساسا م
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در  با هم هاى مختلف سرمایه اجتماعىبه رغم رقابت مستمر بخشداری سرمایهتولید 

، بر حداکثر تمرکز مبتنى است. این تمرکز به ویژه جهانهر جامعه جداگانه، یا در کل 

دارى دولتى تا حد کنترل رقابت میان اجزاء پراکنده سرمایه اجتماعى در سرمایه

دارى اساسا تاریخ تمرکز بى وقفه، فزاینده و غیر قابل گردد. تاریخ سرمایهمى تشدید

دارى و ظهور شرایط امپریالیستى مهار تولید اجتماعى است. انحصارى شدن سرمایه

تولید کاپیتالیستى سطح کنکرتى از پیشروى همین گرایش یا پروسه تمرکزپویى 

ماهیت رابطه سرمایه و جبر پروسه ارزش  است. تمرکز در این جا ناشى از بوده سرمایه

جتماعى، افزایى و تولید سود است. حرکت درونى سرمایه براى افزایش بارآورى کار ا

تر و تصرف سهم بیشترى از کل  ر، قدرت رقابت فزایندهت تولید اضافه ارزش انبوه

زپویى ى، الجرم با روند تمرکالمللسطح بیناضافه ارزش تولید شده در جامعه و در 

هاى دارى تاریخ تمرکز بى توقف سرمایه، خلع ید از سرمایهعجین است. تاریخ سرمایه

ى است. روند تغییرات هاى متمرکز صنعتى و مالا در قطبمنفرد بسیار و گردایى آنه

پروسه واحد و ها ارگانیک سرمایه با سیر گردایى و ادغام سرمایه ترکیبفنى و 

گردایى و متمرکز شدن سرمایه یک نیاز طبیعى و جبرى دهند. متزایدى را تشکیل مى

یک رابطه على و هاى مختلف سرمایه است. رابطه میان رقابت و تمرکز رقابت بخش

و پروسه تولید اضافه  "شقانون ارز" ، ازى نیست، هر دوى آنها از منشاء دیگرىمعلول

د دیگرى براى تشدی مؤثرینیروى محرکه  کدامگیرند، اما هر ت مىارزش نشأ

گسترد و تمرکز در ها را باز مىسرمایه ادغامباشد. رقابت زمینه الزم براى حدت مى

به  است ه این اعتبار نافى رقابتهاى پراکنده و بعین حال که متضمن گردایى سرمایه

تر و توفانى ترسرمایه را عمیقبزرگ هاى و قطب متمرکزهاى نوبه خود رقابت سرمایه

د نبخشدارى به نوبه خود روند تمرکز سرمایه را شتاب مىهاى سرمایهبحرانسازد. مى

د. این ندههاى متمرکز را گسترش مىو در همان حال دامنه رقابت میان سرمایه

به تدریج چوب  "انباشت بدوى"سخن مارکس که سرمایه در جریان عبور از مرحله 
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کند، فقط مبین تغییرات ىگذارد و بر پاى خود تکیه مهاى خود را بر زمین مىدستى

 ره معین نیست، بلکه گرایش عمومى پویهخاص تاریخى تولید کاپیتالیستى در یک دو

. رقابت در سرتاسر دوران تکامل ستنیز هها در همه دورهارزش افزایى سرمایه 

دارى تا پایان قرن نوزدهم و حتى اوایل قرن بیستم، نیروى مهمى را در پروسه سرمایه

، اما سیر بى وقفه تمرکز سرمایه، پیدایش کرد رمایه جهانى بازى مىخودگسترى س

هاى عظیم فراملیتى ها و بنگاهانحصارات بزرگ صنعتى و مالـى، ظهور تراست

هاى ى سرمایه، رقابت میان سرمایهالمللهاى بزرگ بیندارى و هماوردى قطبسرمایه

اى تبعى و فرعى تحت الشعاع به پدیدهآن را به مثا راند ومنفرد و پراکنده را به حاشیه 

. به عبارت دیگر در آوردى ها و انحصارات صنعتى و مالتراسترقابت سبعانه 

در جریان گسترش تاریخى خود از یک سو مکانسم رقابت را متناسب با داری سرمایه

دیگر چگونگى این تعدیل یا  کند، و از سوى ش تعدیل و بازپردازى مىا هالزامات توسع

دهد. روسه متزاید و مرکب قرار مىپردازى را با گرایش مستمر به تمرکز در یک پباز

 جهانیهاى مختلف سرمایه اجتماعى و شود، رقابت بخشهر چه سرمایه متمرکزتر مى

تر و امکان گردد. متقابال هر چه شرایط رقابت سختمى حادتر و کوبنده تر ،دشوارتر

تمرکز شدن بیش و ه تمرکز یا گرایش سرمایه به مشود، نیاز بتحقق آن محدودتر مى

، رقابت، افزایش ترکیب تمرکز نیاز بهزیر فشار داری سرمایهتولید گردد. بیشتر مى

کل تناقضات  هاى ذاتى و اجتناب ناپذیر وى نرخ سود، بحرانارگانیک، گرایش نزول

و سیه ها بى حقوقىاستثمار،  فشار تحمیل تمامى برای ذاتی خود در یک سوی و

، اشکال معینى از برنامه در سوی دیگر ىالـمللر مزدى بر طبقه کارگر بینهاى کاروزى

ها در سازد. این برنامه ریزى ریزى متمرکز اقتصادى و اجتماعى را گریزناپذیر مى

همان حال که براى بازتولید شرایط تولید و نظم اقتصادى، مدنى، سیاسى و اجتماعى 

 باشندمی به لحاظ چگونگی خود قابل دسته بندیاما  هستنداى  سرمایه کل پیوسته

 دهند.می و در دو سطح روی
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خودپو و  برنامه ریزى، نوعی روند تمرکزدارى با سیر تاریخى تکامل سرمایهمالزمت . 1

از قوانین  یبرنامه به این اعتبار بخش کرده است.می سرمایه ایجاب برایدرونی را 

 بازار جهانى بر و مالی صنعتىهای مایه است. تسلط تراستانباشت و خودگسترى سر

بدون جستجوی راههای مناسب دستیابی به بهترین شرائط تولیدی،  برای تالشبدون 

بخش ثابت سرمایه، دسترسی به نیروی کار ماوراء ارزان، احراز های کاهش هزینه

ی و علمی و جامعه بیشترین قدرت رقابت یا در غیاب به کارگیری کلیه امکانات پژوهش

شناختی و بازاریابی و دنیای مسائل دیگر ممکن نیست. اموری که همگی نیازمند 

و برنامه ها برنامه ریزی هستند و دقیق ترین و دوراندیشانه ترین نوع سنجش

بورژوازی سهم مهمی از  کنند.می طلببا هدف تحصیل سود حداکثر را ها پردازی

 اختصاصها هزینه همین برنامه ریزی برایدنیا را  کارگرهای حاصل استثمار توده

سرمایه گذاری های دهد و رقم به رقم آن را جزء حیاتی تفکیک ناپذیر کل هزینهمی

آنها با  کار امروزى و قیاس عظیمهای تراستبه شیوه کار  ی کوتاهنگاهبیند. می خود

سرمایه جهانی و  برایدرجه اهمیت برنامه ریزی دارى نیمه اول قرن نوزدهم  سرمایه

دهد. می ا به خوبی نشانرشد، پیچیدگی و دقت آن در طول این دو قرن ر فرایند

الکترونیکی، شرکتهای های وز از بانکها گرفته تا تراستهای عظیم صنعتی و مالی رغول

تولید دارو، های سازی ها، کارتل تولید کامپیوتر و تکنولوژی اطالعاتی، خودرو

برنامه ه ای تولید و فروش کاالهای مصرفی سراسر جهان را در درون بنگاههای زنجیر

محبوس ساخته اند.  آناختاپوسی خود غرق و در پشت دیوارهای آهنین های ریزی

سرشت تولید اضافه ارزش است.  افزایش برایکار در اینجا پویه ذاتی سرمایه  بنمایه

که همه چیز  جهانیسطح  سرمایه به عنوان یک رابطه اجتماعی است. رابطه ای در

تشکیل نرخ  از نوع مخلوقشهای بشریت را حول محور تولید اضافه ارزش و پدیده

، هاى اجتماعى مختلفسرمایه منفرد یاهای میان سرمایهها توزیع اضافه ارزشسود، 

 با هم پیوندسرمایه های ، رقابت و جنگ و ستیز قطبنوسانات میان کار الزم و اضافى
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هاى مالـى عظیم از این طریق پروسه بازتولید سرمایه، چه تولید شود و گاهبنزند. می

نشود، چه میزان تولید گردد و جدول توزیع سرمایه در قلمروهاى مختلف، همه و همه 

کنند. در همه ترین بخش سرمایه جهانى هماهنگ مىرا با مقتضیات سودآورى مسلط

وجود سرمایه در  خودجوش متمرکزاین موارد ما شاهد تحقق نوعى برنامه ریزى 

 . هستیم

ترین شرایط الزم براى استمرار  دارى در فرآیند بازتولید مطلوبتولید سرمایه -2

کند، بلکه بسنده نمىاندرونی  استثمار نیروى کار به مجرد برنامه ریزى خودپوى

 بر بردگی مزدیتمامى ملزومات فراساختارى یک برنامه ریزى متمرکز اعمال نظم 

سازد. ساختار و فونکسیون دولت موجود بازتولید و مستقر مىوضع، طبقه کارگر را 

شکل توسعه یافته این الزامات فراساختارى و برنامه ریزى تمرکز یافته است. دولت، 

دارى دولتى نوع اردوگاهى، باز هم قوانین انباشت و خودگسترى حتى در شکل سرمایه

هاى  قتصادى و فونکسیونکرد خاص ابلکه با عمل، کند سرمایه اجتماعى را وضع نمى

اى در بازتولید شرایط  نقش ارگانیک و تعیین کننده ،اش ویژه سیاسی و اجتماعی

همان گونه که در جای دیگر تصریح گیرد. دولت معاصر تولیدى سرمایه به عهده مى

یا حتی  تاریافقط یک نهاد ساده میلیتاریستى اعمال قهر نظامى سرمایه علیه پرولشد، 

دستگاه عظیم و بسیار  بالعکسنیست، یک دستگاه پیچیده بورواتیک حافظ این نظم 

اى است که در تنظیم رابطه خرید و فروش نیروى کار و ایجاد شرایط مقتضى پیچیده

نماید. نقشى عمیقا موثر بازى مى و کل مسائل مربوط به آن، بازتولید سرمایه اجتماعى

یستى در وجود دولت موجود نهادها، قوانین و قراردادهایى را شیوه تولید کاپیتال

اوال: تجسم سطح کنکرتى از توسعه مدنى، حقوقى و اجتماعى این شیوه  یابد کهمى

ملزومات تولید است. ثانیا: نقش یک سیستم متمرکز دفاعى و پاالیش، نهادینه کردن 

تبدیل  پایهران بر بردگى مزدى، تنظیم شرایط کار و زیست اجتماعى کارگبقای 

و سرانجام اعمال قهر نظامى و پلیسى سرمایه علیه  حداکثر کار آنها به کار اضافی
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کند. دولت با طرح خود به مثابه نماینده جامعه!! عمال کل شرایط پرولتاریا را ایفاء مى

هاى فرودست را در جهت کار و زیست و استثمار و بى حقوقى طبقه کارگر و توده

تر کار پرداخت چه بیشتر کار اضافى براى سرمایه و کاهش هر چه عمیقافزایش هر 

کشد. سازمان دادن امکانات اجتماعى الزم  کند و به نظم مىشده کارگران نهادینه مى

نیروى کار و زنده نگه داشتن ارتش ذخیره کار امر اجتناب ناپذیر سرمایه  پرورشبراى 

گیرد و در از طبقه سرمایه دار به عهده مىدولت، انجام این مهم را به نیابت  .است

به مقام یک تراست عظیم سراسرى با حداکثر صرفه جویى به نفع سرمایه اجتماعى و 

 دهد. سازمان مى پرولتاریا زیان

دارى خواه در فرآیند طبیعى خودگسترى و که شیوه تولید سرمایهکنیم می مشاهده

اجتماعى و فراساختارى خود همه جا با تولید اضافه ارزش و خواه در جریان توسعه 

و اجتماعى  ، فرهنگیسیاسى مدنى، و سیستماتیزه نمودن نظم تولیدى، برنامه ریزى

دارى دولتى نظیر اردوگاه سابق سرمایه سر و کار دارد. یک تفاوت میان جوامع سرمایه

ه دارى آن است که در شکل اول دولت هر دو وجشوروى و اشکال غیر دولتى سرمایه

سازد. در این جوامع این برنامه ریزى را بطور آمیخته و ارگانیک به خود منحصر مى

قوانین  ،دولت عالوه بر وظایف ویژه فراساختارى، در مقام مالک سرمایه اجتماعى

 کندذیرى سرمایه را نیز کنترل مىانباشت و توزیع محصول اجتماعى یا نحوه سامان پ

تلف سرمایه را تحت سیطره برنامه ریزى متمرکز هاى مخو قانون رقابت میان بخش

 دهد. دولتى قرار مى

در نظام  با آن چه  سوسیالیستى مسأله برنامه ریزی و تمرکز تولیددر سازمان کار 

جا برنامه ریزى همان اهدافى ماهوی دارد. در این ریشه ای و هست تضادداری سرمایه

بر آن  الغاء کار مزدی فرایندستی و سوسیالیهاى اقتصاد کند که پایهرا تعقیب مى

همه امور تولید سود بیشتر است در هدف داری اگر در سرمایهاستوار است. 
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با  ممکن آسایش، رشد و رفاه برابر آحاد جامعه میزانبیشترین تولید سوسیالیسم 

 . نمایدمی را تعیینبرنامه ریزى سوسیالیستى است که حصلت حداقل کار 

 داوطلبانهو برابر آحاد جامعه در پروسه تولید و کار  ، آزاد، آگاهمشارکت خالق، موثر

کاری که  ترین شکل برنامه ریزى اجتماعى است.ترین و انسانىىعال تجلی اجتماعى

درست توسط همان آحاد جامعه با همان آگاهی و آزادی و خالقیت و برابری و توان 

طور بالواسطه در تعریف ه ن بحصول این هدف که همگا گیرد.می تأثیرگذاری انجام

د کار حضور داشته باشند ارجاع تصمیم گیرى همه امور تولید و این که چه تولید شو

توزیع برابر کلیه امکانات معیشتى و رفاهى و یا نشود، به همه آحاد شهروندان، 

 فارغ از هرو بی نیاز و آزاد های و ایجاد جامعه متشکل از انسان هااجتماعى بین انسان

ریزی سوسیالیستی را  هستند که تار و پود برنامه مواردی همگی، یشقید ماوراء خو

دهند. در اینجا بحث برنامه اینهاست. سخن از این است که با مصرف می تشکیل

جسمى، متعالی ترین شکل پرورش فرصت فراغت  حداکثرها حداقل نیروی کار انسان

آنان تأمین و  ی بی نیازی و دخالتگری، حد اعالباالترین میزان رفاه اجتماعىروحى 

برنامه و محو دولت باالى سر شهروندان در سازمان کار سوسیالیستى،  تضمین گردد.

 برنامه ریزی را این مبانی و خطوط عامدهند. وجوه متمایز یک وحدت را تشکیل مى

 توان به شرح زیر تلخیص کرد.می

گیرى موثر عملـى نه شهروندان با جهتداوطلباار اجتماعى تقلیل مستمر میانگین ک .1

برخورداری  برایکار به هیچ وجه شرطی و اینکه  از قید کار همگانبراى رها ساختن 

 رشد غول آسای .از حداکثر امکانات زندگی و رفاه اجتماعی نباشدها کامل انسان

 تا آن جا سطح تولید را انقالبات عظیم صنعتى و انفرماتیک وقوعتکنولوژى مدرن و 

که ممکن است محصوالت یک واحد بزرگ تولیدى نیازهاى معیشتى  برده استباال 

نفر سکنه یک جامعه یا حتى چند ده میلیون از ساکنان کره زمین را در ها میلیون

هاى اقتصادى . هم اکنون بسیارى از موسسات تولیدى و سازمانپاسخ گویدیک رشته 
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 جهانیبخش عظیمى از بازار  ،رى کار هر کدامکاپیتالیستى با اتکاء به سطح باالى بارآو

. سوسیالیسم داده اندسرمایه را میدان فروش و عرصه دورپیمایى محصوالت خود قرار 

کار مزدورى، مبادله، بازار و خرید و فروش راه را براى وقوع انقالبات با محو 

امه ریزى . این امر در تلفیق با برنکندمی باز تر عظیمبسیار تکنولوژیک و صنعتى 

دهد سراسرى تولید و کار اجتماعى به انسان شهروند جامعه سوسیالیستى امکان مى

، باالترین تکنیککه با صرف حداقل کار و سازمان دادن بهترین شکل استفاده از 

هر چه پدید آرد و در همین راستا قید کار را میزان ممکن محصول و رفاه اجتماعى را 

  بردارد.ها از دست و پای انسانبیشتر 

منابع طبیعى و  فدراتیو اختصاصهر نوع مرز و مرزکشى جغرافیایى، سوسیالیسم بر  .2

منطقه  محلى، بهره برداری خصوصییا  به ساکنان یک منطقه معین ذخائر زیر زمینى

کشد. این فقط مالکیت انفرادى یا دولتى نیست که در  ابزار کار و تولید خط می ای از

شود، بلکه کلیه دستاوردهاى کار بشر در شکل تکنولوژى، سوسیالیسم محو مى

تخصص، دانش، وسایل تولید و معیشت، امکانات اجتماعى و رفاهى و هر چیز دیگر به 

 روزیگیرد. همگان یعنى به کل شهروندان پذیراى سازمان کار سوسیالیستى تعلق مى

طور ه تزاز در آید، بکره زمین به اه در و لغو کار مزدی که پرچم سوسیالیسم کارگرى

سازمان خدماتى و  ، مزرعه ای، جنگلی، هربیمارستانىمعدنی، کارخانه ای، قطع هر 

، هر مرکز گردشگری و تفریحی و در یک کالم هست، هر چه امکانات طبیعی رفاهى

ى این امر . تحقق عملتعلق خواهد یافتبه همه بشریت موجود است،  جهان چه درهر 

ریزى متمرکز سوسیالیستى امکان پذیر نیست. کامال روشن است نیز بدون یک برنامه 

به صورت یک جزیره  توانندنمی که کارگران یک واحد عظیم یا کوچک صنعتى

مسدود انسانى پیرامون نوع و میزان تولید یا چگونگى مصرف محصوالت موسسه 

ردهاى آخرین دستاو باى وسیالیستى مبتنى بر محو کار مزدتصمیم بگیرند. جامعه س

هاى هند بائىساکنان همعلمى و تکنیکى بشر قرن بیستم قرار نیست با معیارهاى 
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باستان اداره شود. کارخانه، بیمارستان، مدرسه یا هر موسسه تولیدى و رفاهى دیگر 

متعلق به کل جامعه است و تصمیم گیرى درباره آن حق غیر قابل نقض کلیه 

ظ میزان مشارکت در پروسه کار اجتماعى، ها از لحاشهروندان است. برابرى انسان

سطح معیشت، بهره گیرى از خدمات و رفاه همگانى، نوع آموزش و درمان، استفاده از 

واقعى سازمان کار سوسیالیستى اصول طبیعت و ذخایر زیرزمینى و هر چیز دیگر، 

تى، است. در قلمرو استقرار سوسیالیسم، هیچ تمایزى میان میزان رفاه، امکانات معیش

قابل قبول نیست.  هاانسان آحاد خدمات اجتماعى یا حد و حدود اشتغال و فراغت

مختلف های حوزهمراکز کار و تولید و  همهتحقق این هدف در گرو پیوند خوردن 

 برنامه ریزى سراسرى سوسیالیستى است.  جریانبه  زندگی اجتماعی شهروندان

پس از جوامع حتی  ولتاریای برخیپردر جای دیگری از کتاب توضیح دادیم که . 3

در معرض استثمار  و برچیدن بساط کار مزدوری باز همانقالب سوسیالیستی پیروزی 

اى ندارد جز این براى مقابله با این معضل چارهطبقه کارگر  خواهد بود. سرمایه جهانی

که به موازات پیکار براى پیشروى جنبش کمونیستى جهانى و محو مناسبات 

، سطح تکنولوژى و میزان بارآورى کار سوسیالیستى در جامعه دنیاستى در کاپیتالی

خویش را باال برد. این امر به نوبه خود نیازمند برنامه ریزى متمرکز سوسیالیستى 

اى به است. با فدرالیزه نمودن اقتصاد!! یا بر پا ساختن ملوک الطوایفى صنعتى!! دریچه

 شود. زدى گشوده نمىیوغ بردگى م ها ازسوى رهایى انسان

در پایان این مبحث الزم است درباره همگنى و وحدت برنامه ریزى متمرکز با سازمان 

شورایى کار و مدنیت سوسیالیستى یا در واقع انطباق برنامه با محو دولت و 

بوروکراسى از یک سو، و تضمین دخالت مستقیم و نافذ همه آحاد جامعه در رتق و 

دى و اجتماعى از سوى دیگر، کمى صحبت شود. در این رابطه فتق کلیه امور اقتصا

 نکته اساسى ضرورى است. سهاکید بر ت
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 و سیستماتیک اطالعات علـمى و آمارى اول. برنامه ریزى سوسیالیستى بر آگاهى،

هى، اجتماعى، داخلى و هاى اقتصادى، معیشتى، رفازمینهشهروندان در  همهرى سراس

آن چه که در  همهها از . در سوسیالیسم، تک تک انساندکنمی اتکاءى الـمللبین

تکنولوژى  اینترنت و گذرد بطور گسترده آگاهى دارند. رادیو، تلویزیون،جامعه مى

کار گرفته ه ترین شکل بوسایل ارتباط جمعى در وسیع و سایرها روزنامهاطالعاتى، 

هیچ نوع مور میسر سازند. تا انتقال حداکثر آگاهى به شهروندان را در همه ا شوندمى

در پرتو بهره خاص هیچ گروهی نیست.  در هیچ زمینه ای آمار و ارقاماطالعات و 

گیرى سوسیالیستى از تکنولوژى اطالعاتى هر شهروند خواهد توانست هر زمانى که 

اراده کند از کلیه هست و نیست اقتصادى جامعه یا نحوه توزیع خدمات و امکانات 

گذرد، مباحث چه در درون هر شوراى پایه جداگانه مىآندد. اجتماعى مطلع گر

شوراهاى کمون و کنگره سراسرى شوراها بدون هیچ دست کارى یا تقلیل به درون 

شود و به موضوع گفتمان اجتماعى و سیاسى کلیه شوراهاى پایه و کمون منتقل مى

پرورش، امور  گردد. ارقام و آمار مربوط به شرایط زندگى، آموزش وآنان بدل مى

سیستماتیک در معرض  طورکودکان و جوانان یا سالـمندان، بهداشت و درمان به 

هاى اقتصادى و هاى مداوم در تمامى زمینه. نظرسنجىگیردمی قرارمطالعه اهالـى 

محصول این شود. ریح مىى براى همگان تشالـمللو خدماتى و داخلـى و بین اجتماعى

در برنامه ریزى سراسرى تولید و  نافذشهروندان براى دخالت فرآیند، تسلط و توانایى 

ها و ز شیوهکار اجتماعى خواهد بود. وقتى هر عضو شوراى پایه بتواند با مدد ا

اطالعات الزم پیرامون همه مسایل جارى جامعه را به دست  هاى یاد شده،سیاست

عات خرد و ریز جامعه وگاه کلیه شهروندان قادر خواهند بود که نسبت به موض، آنآورد

. برنامه ریزى سراسرى تولید و کار نظر دهند و تأثیر بگذارندآگاهانه  سوسالیستى

تقیم و آگاه فرد اجتماعى بر چنین دینامیسم نیرومندى از مشارکت خالق، مس

هیچ زمینه عینى و ذهنى براى شکل  فردشهروندان متکی است و به همین دلیل
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. شوراها ظرف برنامه ریزى ماندنمی ود دولت باقىگیرى بوروکراسى دولتى یا وج

 شود. سراسرى و برنامه موضوع کار و جریان ذهن و محتواى فعالیت اعضاى شوراها مى

معناى متمرکز شدن  تحت هیچ شرائطیخصلت تمرکز در برنامه سوسیالیستى دوم. 

. هد داشتنخواها حتى در کنگره سراسرى شوراها یا هیچ نهاد شورایى سیاست گذارى

برنامه ریزى در این جا یک کار ادارى و دولتى نیست. یک سیستم گردش خون در 

هاى شورایى جامعه است. کنگره سراسرى شوراها قلب تپنده این سیستم است و بافت

کارش این است که تمامى مصالح و ماتریال و محتواى برنامه را که توسط کل 

سراسر جامعه تهیه شده است، در درون شهروندان عضو شوراهاى پایه و کمون در 

خود تنظیم کرده و مجددا به بافت سراسرى شوراها پمپاژ کند. اعضاى کنگره همان 

کسانى هستند که هر کدام تک تک و به مثابه عضوى از شوراهاى جداگانه در تهیه 

اند. آنان نمایندگان مباحثات، هاى متفاوت این برنامه ریزى دخالت داشتهبخش

شان حضور اند و تنها وظیفههاى اتخاذ شده از سوى کل آحاد جامعها و سیاستهطرح

جا ما هاست. در اینها و طرحاین سیاستفعال در پروسه تنظیم و هماهنگ سازى 

و  آزاد نظارت باو جایگزینى آن  درون جامعه شاهد حذف هر نوع مراوده بوروکراتیک

 . باشیمبرنامه ریزى مىکار در  همگانىنافذ 

محدودیتى در سیاست سراسرى بودن برنامه ریزى در سوسیالیسم، هیچ نوع  سوم.

ى یا تنظیم امور اقتصادى و رفاهى و اجتماعى توسط شوراهاى کمون هاى محلگذارى

آورد. بالعکس، تمامى شرایط الزم براى بیشترین میزان اختیارات محلـى این پدید نمى

 کند. مرز برنامه ریزی وسیالیستى را ایجاد میشوراها بر اساس معیارها و موازین س

هاى محلـى را فقط و فقط حقوق سوسیالیستى کل شهروندان سازمان کار 

کند. این مرز زیر فشار هیچ نوع قرارداد و قانونیت ماوراء  سوسیالیستى تعیین مى

 ها قرار نخواهد داشت. زندگى انسان
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 سوسیالیسم و خانواده 

یر تغییراتش بسان هر پدیده دیگر اجتماعى براى خود تاریخى پیدایش خانواده و س

دارد، اما بررسى این تاریخ در این جا اصال مورد توجه ما نیست. سخن درباره خانواده 

دارى، نقش این نوع خانواده در موجود به مثابه جزئى از هستى مدنى و حقوقى سرمایه

ره و عواطف خانوادگى در سیطبازتولید نظم بردگى مزدى و محتواى عشق و عالئق 

توان بدون مراجعه به اجتماعى را نمى پدیدههیچ شیوه تولید کاپیتالیستى است. 

نیروى فراگیر اقتصادى جامعه و بدون تعمق در رابطه درونى و ارگانیک میان این دو 

فراگیر اقتصادى دنیاى موجود است. سى قرار داد. رابطه کار و سرمایه، رابطه مورد برر

اى که همه نهادهاى سیاسى و مدنى و حقوقى جامعه در آن شناورند و از آن بطهرا

گیرند. هر نوع قضاوتى درباره خانواده حاضر بدون ارجاع فلسفه بقاء و نقش مایه مى

این خانواده در بازتولید فرآیند کار مزدورى، قضاوتى در خدمت باژگونه پردازى 

 دارى است. ان مزدى سرمایهه بردگها به نفع سرمایه و علیواقعیت

خانواده موجود نهادى است که استثمار، نابرابرى، تحقیر، خودبیگانگى انسان و همه 

دارى در درون آن به صورت یک هاى اقتصادى و اجتماعى جامعه سرمایهپدیده

شود. این یک یابد و تولید و بازتولید مىفرهنگ یا یک جریان طبیعى زیست جلوه مى

دارى است و دامنه شمول آن به ممالک کمتر بوط به تمامى جهان سرمایهحکم عام مر

گردد. عریان سرمایه محدود نمىپیشرفته کاپیتالیستى یا جوامع زیر فشار دیکتاتورى 

کشورهاى دنیا نیز بافت موجود خانواده پرده ساترى بر شدت  "تریندموکراتیک"در 

بیان دیگر ابزارى براى توجیه فرهنگى و استثمار، محرومیت و جنایات این نظام یا به 

جا که به حاضر تا آناخالقى این استثمار و جنایات مضاعف است. در سرتاسر دنیاى 

ى مشترک هاىى با ویژگه متعارف کنونى بطور کلشود، خانوادطبقه کارگر مربوط مى

 زیر آمیخته است. 
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ه است. این یکى از ماینهادى براى پرورش رایگان نیروى کار مورد احتیاج سر .1

اى است که خانواده در درون هر جامعه کاپیتالیستى به دوش وظیفهترین مهم

هایى تحت عنوان پدر و مادر در چهارچوب نهادى بنام خانواده موظف کشد. انسانمى

گردند که بخش مهمى از بهاى نازل نیروى کار تاراج شده خود را با رضا و رغبت مى

لیت انسانى صرف پرورش نیروى کار مورد نیاز سرمایه در نهایت احساس مسئو

نمایند!! عشق و محبت و عالیق انسانى عمال به محملـى براى استثمار مضاعف و 

ه ظاهر ماجرا بسیار عادى و بگردد! یروى کار کارگران مبدل مىتر سرمایه از نوحشیانه

کنند و تولید مثل مى هاشود. انسانصورت یک رابطه کامال متعارف انسانى پدیدار مى

به شیوه پیشینیان خود در ادوار گذشته تاریخ یا فراتر از آن بر مبناى ویژگى مشترک 

نمایند. تا این جا نه فقط کودکان خود را تغذیه و تربیت مى ،میان کل موجودات زنده

هیچ اتفاق عجیب و غریبى مشهود نیست، نه فقط هیچ تعدى و تجاوزى به حق و 

شود، که بالعکس هر نوع نگاه معترض یا حتى منتقد بدان ساس نمىحقوق کسى اح

انگیزد. اما این صورت ظاهر مساله است. این پدیده معمول و اعجاب همگان را برمى

طبیعى بشرى نه در خالء که در دنیاى واقع و در سیطره تسلط مناسبات کار مزدورى 

کودکان را به عهده دارند، گیرد. پدر و مادرى که زاد و ولد و تربیت انجام مى

هایى آزاد و مسلط بر سرنوشت زندگى یا محصول کار خویش نیستند. عمل آنان انسان

در نگه دارى و پرورش کودکان نیز اقدامى آزادانه، در پاسخ به الزامات بقاء هستى آزاد 

اند و نسل بعد از نسل ارتش ذخیره نیست. آنان نیروى کار مزدى سرمایه خودانسانى 

فقط نمایند. سهم آنها از حاصل کار و تولید اجتماعى کار سرمایه را تولید و تربیت مى

و تولید مثل و پرورش کودک و سرنوشت زندگى  است بهای بازتولید نیروی کارشان

سرمایه است. خود و فرزندانشان همگى تابعى از مقتضیات سودآورى و بازتولید 

همگون و متناقض نظم سرمایه با نقش خاص ى از ارگانیسم ناخانواده موجود، سلول

نهادینه ساختن و مدنى جلوه دادن این مناسبات یا کارکردهاست. براى درک ملموس 
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کوشیم که شکل عینى تحقق آن را در وضعیت حاضر دنیاى این فونکسیون مى

هایى به نمایش گذاریم و در این راستا به دو نمونه مشخص و دارى با ذکر مثالسرمایه

اندازیم. نمونه اول جامعه سوئد است. حدودى متفاوت در دو گوشه این نظام نظر مى تا

که طبقه کارگرش در تحمیل برخى داری بخش بسیار کوچکى از جهان سرمایه

در قیاس ها بى حقوقى استثمار و دار و کاهش فشارمطالبات اصالحى بر طبقه سرمایه

بیش از جا دولت بورژوازى ه است. در اینهایى داشتا موفقیتکشوره برخیبا کارگران 

کار پرداخت شده کارگران را که در قیاس با کار پرداخت نشده آنان مقدار  70%

و پاره ای مستقیم و غیرمستقیم های در شکل مالیات دهد،می ناچیزی را تشکیل

هزینه آموزش و  در ازای آنگیرد تا از طبقه کارگر باز پس مىدیگر های هزینه

، بهداشت، به اصطالح خدمات همگانى و سرانجام مخارج بوروکراسى دولتى پرورش

کودک و  2150000کل امکاناتى که براى پرورش روشن تر بگوئیم . گرددتامین 

بخش پرداخت شده  از شودن آنان به بازار کار صرف مىو روانه ساخت نوجوان سوئدى

ردد. اگر مخارج تغذیه و سایر گهاى پرداختى آنان تامین مىکار کارگران یا مالیات

هاى معیشتى جمعیت کودک و نوجوان را که باز هم از محل بخش پرداخت هزینه

شود به اقالم پیشین اضافه کنیم، آن گاه شده کار یا همان دستمزد کارگران تامین مى

مزد طبقه کارگر جامعه بیش از نصف دستیابیم که هر فردى از به سادگى در مى

ا صرفا به پرورش نیروى کار مورد نیاز سرمایه اجتماعى اختصاص ساالنه خود ر

دارى همه این تعرض و توحش را در زیر سقف خانواده موجود دهد. نظام سرمایهمى

کند و با پیچیدن آن در لفاف عالئق طبیعى انسانى یا مناسبات عاطفى افراد پنهان مى

نیست که عشق، محبت یا سازد. تردیدى از تیررس تعرض و نقد عمومى خارج مى

طور مثال فداکارى و تعهد ه ها در برابر هم و باحساس مسئولیت متقابل آحاد انسان

اخالقى عمیق میان والدین و فرزندان یک پدیده پرارج زندگى بشر است، اما بحث بر 

اى است که سرمایه با توسل به محمل خانواده بر گرده سر مضمون و بار اجتماعى ویژه
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ها سازد. این بار اجتماعى همان اهرمودات و عالئق طبیعى انسانى سرشکن مىاین مرا

حاصل کار کار و ها با هاى تشدید استثمار نیروى کار، تعمیق بیگانگى انسانو مکانیسم

دارى از خویش و تحکیم طوق بردگى مزدى بر گرده طبقه کارگر است. نظام سرمایه

کار اضافى او سرچشمه حیات و سود و انسانى که فروشنده نیروى کار خود و 

را در پرداخت  شخواهد که دین پدر بودن یا مادر بودنخودگسترى سرمایه است، مى

مضمحل نمودن هستى خود  ش ارتش ذخیره کار بورژوازى وکل هزینه تولید و پرور

دار ادا نماید. پدر و مادر کارگر سوئدى، ساکنان به نفع سوداندوزى طبقه سرمایه

اى ممالک دیگر دنیاى روز حق و حقوق اى که کودکانش از کودکان پارهجامعه

اند، باز هم حداقل نیمى از دست مزد ساالنه بیشترى دست و پا نمودهبسیار اجتماعى 

  دهند!!گى به بورژوازى باز پس مىهاى خطیر خانوادخود را به حکم مسئولیت

هاى کارگر و فرودستش که توده اىجامعه دارى ایران است.نمونه دوم جامعه سرمایه

ترین از ابتدایىو محرومیت هاى بى حقوقى سان اکثریت مردم کارگر دنیا در شعلههم

در این جا خانواده فقط نهاد تربیت رایگان ارتش ذخیره کار د.سوزنمی امکانات رفاهی

جامعه اى از کارخانه است که نیمى از کارگران دارى نیست، بلکه بخش پیوستهسرمایه

یعنى زنان در درون آن بدون هیچ دست مزدى و حتى بدون هیچ حق و حقوق بشرى 

کنند. نقش خانواده در این ممالک دار کار مىبطور کامال مجانى براى طبقه سرمایه

کار برده وار کودکان براى سرمایه و استثمار  ماند.نمی محدودهم البته به این اندازه 

دار در همین جا لباس عرف و تشرع و زالویان سرمایه سفاکانه جمعیت اطفال توسط

پوشد. این کودکان در منطق سرمایه صاحب هیچ حق و حقوقى مى "انسانى بودن"

و خانواده است که باید گردند اى به نام خانواده محسوب مىنیستند!! آنان اتباع جزیره

اند و از آن جا که مزد ناچیز افرادش اینان را به سن فروش نیروى کار برساز محل 

خانواده در محاصره قهر و یوغ استثمار سرمایه قادر به تغذیه آنان نیست، الجرم یا باید 

ى هاى نمور و جان فرساى قالر دخمهبمیرند و یا این که نیروى کار کودکانه خود را د
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فروش برسانند، تا از این طریق به هزینه ه هاى قرون وسطایى ببافى یا کوره پزخانه

عاش خانواده کمک نمایند. خانواده در ایران و ممالک مشابه مستمسکى در دست م

بورژوازى براى سالخى کودکان و قربانى نمودن اطفال در آستانه سودآورى بیش و 

 بیشتر سرمایه است. 

کانون گرم "دارى، ساعات ممتد کار خانگى زنان در در شمار کثیرى از ممالک سرمایه

توجهى از پروسه مصرف نیروى کار کل طبقه کارگر توسط  !! بخش قابل"خانواده

زیر فشار فقر هیچ گاه گذارشان به هیچ رستورانى  کارگرانسرمایه اجتماعى است. 

همسر و فرزندانشان نصف افتد، زیرا صرف یک وعده غذا در رستوران براى خود و نمى

ز و تهیه غذا باید یک بلعد. بنابراین، کار پخت و پمزد ماهانه آنان را مىبیشتر دست

خانه عمومى دیوارى خانه انجام گیرد. هیچ رختشویسره و بطور همیشگى در چهار

رایگان حتى غیررایگانى در جامعه وجود ندارد و اکثریت قریب به اتفاق کارگران فاقد 

ناگزیرند که زمان کار قابل توجهى را به شستشوى  آنانماشین لباس شویى هستند. 

زندان اختصاص دهند. بخشى از جمعیت کارگرى جامعه در حاشیه لباس خود و فر

شهرهاى بزرگ و کوچک و غالب دهات آب لوله کشى ندارند و افراد باید از 

هاى طوالنى آب آشامیدنى روزانه شان را تامین نمایند. این کار نیازمند صرف مسافت

د ساختن واحد بخش مهمى از یک روزانه کار است. تعمیر خانه و در بسیارى موار

مسکونى یا همان آلونک بدون آب و برق با صرف نیروى کار بدون مزد و مواجب خود 

گیرد. در بسیارى نواحى کشور، کار پخت و پز غذا یا گرم کردن کارگران انجام مى

هاى دور تاریخ در گرو تهیه هیزم و جمع آورى شاخ و خانه مسکونى به شیوه گذشته

ها کار است. رداختن به این مساله نیازمند اختصاص ساعتباشد و پبرگ درختان مى

اگر بخواهیم مجموعه ریز و درشت این قبیل کارها را یک جا ردیف کنیم، به لیست 

بلند باالیى خواهیم رسید که انجام همه آنها در هر شبانه روز شاید به دو روزانه کار 

جوامع مشابه تمامى این دو  دارى نیاز دارد. در ایران ومتعارف همین دنیاى سرمایه
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هاست، بطور مستمر به روزانه کار که شرط و شروط سودآورى حداکثر براى سرمایه

صورت کار خانگى رایگان در چهاردیوارى خانه توسط کارگران و بطور غالب توسط 

موجود پروسه مصادره این کار گیرد و دولت بورژوازى در وجود خانواده زنان انجام مى

کند. تن مى "مدنیت"داران را رداى و اضافه کردن آن به سود سرمایه مزدبى دست

 ا تمایزاتتش ذخیره کار سرمایه نیز در اینجپیرامون نقش خانواده در پرورش ار

، فقط 1375بر پایه آمارهاى موجود در سال محسوسى با ممالک نخست وجود دارد. 

اند از دارى شدهنشان نگهمعه ایران که توسط مادراشمار کودکان زیر پنج سال جا

هفت میلیون نفر بیشتر بوده است. هزینه تقریبى پرورش این کودکان اگر قرار بود 

ها و مراکز پرورش جمعى صورت گیرد، حتى بدون در نظر گرفتن توسط مهد کودک

 8400میلیارد تومان در ماه و  700مخارج غذا و پوشاک و مسکن، به رقمى حدود 

شده است. این مبلغ بالغ مىمذکور  با محاسبه قیمت ثابت سال المیلیارد تومان در س

دارى ایران است. سرمایهدر همان سال میلیون کارگر  14معادل حقوق متوسط ساالنه 

کل این مبلغ را از راه سرشکن ساختن بار تربیت کودکان بر دوش مادران به سود 

تثمار سفاکانه را در وجود نماید و آن گاه تمامى این اسساالنه سرمایه اضافه مى

وظیفه روتین انسانى والدین در قبال "کند و مهر خانواده موجود غسل تعمید مى

ى در استتار ن خواهیم داد که نقش خانواده فعلکوبد. در ادامه بحث نشامى "فرزندان

فشار مضاعف سرمایه بر سطح معیشت کارگران به آن چه تا این جا گفتیم محدود 

حتى بیان همین حد هم کافى است تا رمز و راز تقدس خانواده در عرف  شود، امانمى

 حیرت آور نیست که هر چه جنبش کارگرى کشورها ناتوانلـمس کنیم. بورژوازى را 

 مولود سرمایههای بى حقوقىستم و تر، هر چه قدرت تعرض کارگران علیه استثمار و 

تر و تقدیس حرمت  موجود نیز محکمتر، به همان اندازه شیرازه حیاتى خانواده ضعیف

د به همان تر است. خانواده کنونى در جامعه سوئ آن از سوى بورژوازى پرجنجال

حقوقى و استثمار یرانى تفاوت دارد که درجه فشار بى ایمیزانى با خانواده فعل
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دارى بر گرده کارگران متفاوت است. آن جا که نیروى اعتراض کارگران سرمایه

ت سطح نازلـى از مطالبات اولیه کارگرى را بر بورژوازى تحمیل نماید، توانسته اس

فونکسیون فشار خانواده به نفع سرمایه را نیز به نوعى دست کارى کرده است و آن جا 

که چنین قدرتى از جانب جنبش کارگرى اعمال نشده است، خانواده نیز نقش خود به 

به تمام و کمال حفظ  دارى راسرمایهمثابه یک اهرم اساسى تشدید بى حقوقى و ستم 

 کرده است. 

دارى در تحمیل هزینه سرپرستى پیران، معلوالن و افراد خانواده حربه موثر سرمایه .2

سالخورده جامعه بر دوش فرزندان یا حتى اقارب و افراد دور یا نزدیک فامیل است. 

تورى و خفقان فشار دیکتااین پدیده به ویژه در جوامعى که جنبش کارگرى زیر 

نشده است،  اى در کاهش شدت استثمارین کنندهسرمایه قادر به احراز نقش تعی

نزدیک به چهار میلیون  1375بسیار همه جاگیر است. در جامعه ایران در سال 

سال و در سنین بازنشستگى وجود داشته است. شاید نیمى از این  60جمعیت باالى 

اجتماعى، بیمه دارو و درمان یا پشتوانه اقتصادى  جمعیت بدون کار، فاقد هر نوع بیمه

اند. هزینه غذا و مسکن و درمان و سایر احتیاجات ثابتى براى امرار معاش خویش بوده

جا نیز شود. در اینن کارگرشان سرشکن مىزیستى این خیل عظیم بر دوش فرزندا

انتقال  ى براىخانواده مستمسکى براى توجیه انسانى بى حقوقى کاپپیتالیستى و ظرف

 فشار این بى حقوقى است. 

خانواده موجود پوشش انسانى دروغینى بر قامت کریه مالکیت خصوصى است. من  .3

و این که همه چیز باید از من آغاز شود یا زندگى  «من محور» و منیت و اصل 

ترین محیط تغذیه  در خانواده کنونى مناسب باشددیگران تابعى از مصالح حیاتى من 

طور معمول ه کند. عشق ورزیدن به فرزند خود و ب رشد را براى خود دست و پا مى و

یاى پیشرفت بیش و بیشتر کودکان سایرین، رؤوشت فرزندان بى تفاوتى در مقابل سرن

، احساس مسئولیت در قبال خوراک و کودکان دیگر و پیشى گرفتن آنان از خود
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، بچه هاسرنوشت زندگى و مرگ سایر هاى خود و بى مسئولیتى نسبت به پوشاک بچه

هاى دیگر یا صدها اندیشیدن به وابستگان فامیلـى و آرامش خیال در قبال انسان

یا  جوشنددارى مىاقتصاد کاالیى و سرمایه دلکه از  مشابهپدیده اخالقى و عاطفى 

، در حصار حرمت خانواده موجود لباس شوندمی توسط این نظام حفظ و بازتولید

 !! گردند کنند و از قبح غیرانسانى خود منزه مى تن مى تزکیه

اى از مدافعان نظم موجود و حامیان فونکسیون خانواده کنونى شانه خود را شاید عده

هاى نوع پرستى هستیم از سر سیرى باال اندازند و بگویند نه، این گونه نیست! ما آدم

زمین هاى روى همه آدم که در عین باور به حریم مقدس خانواده سخت در فکر

هاى فداکار و نوع دوست در چهارگوشه دنیا جاى شکى ! در وجود انسانباشیم!مى

ها و معیارهاى اخالقى روئیده از نظام نیست، اما در شرایط استیالى ارزش

اى از این مدعیان دارى، این امر فقط استثنایى در برابر قاعده است. پارهسرمایه

ترین آسیب یک سانحه مثال یک آتش رزند خود از کوچکحاضرند براى نجات ف

هاى آتش رها کنند! خانواده موجود تمامى عناصر ها انسان دیگر را در شعلهسوزى، ده

مالکیت خصوصى و بطور مشخص مالکیت خصوصى کاپیتالیستى را در هیات 

کاء به اندازد و اتهاى اجتماعى، اخالقى و فرهنگى در درون خود به جریان مىارزش

ها و مبانى را در خدمت تقویت سرچشمه مادى و اقتصادى آنها قرار این مالک

 دهد. مى

سازد دارى مقوله عشق میان زن و مرد را از جوهر انسانى خود تهى مىنظام سرمایه. 4

و خانواده یعنى نهاد زندگى مشترک زوجین را به کانون باژگون پردازى و تحریف 

ها در سیطره ترین وصلتترین و بى شائبهکند. پاکل مىعشق راستین انسانى مبد

این نظام از بوى تعفن اقتصاد کاالیى عارى نیست. ثروت بیشتر، مدرک تحصیلـى 

تر، موقعیت ادارى موثرتر و باالخره اسم و رسم و باالتر، زیبایى و وجاهت اندام افزون

ار تشکیل زندگى شهرت اجتماعى دامنه دارتر، مالک مسلط گزینش همسر و معی
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کند. بدین ترتیب، فرهنگ مسموم منبعث از تولید مشترک خانواده را تعیین مى

کاالیى، کل ساختار وجودى خانواده و محتواى عشق جارى میان زن و مرد را در خود 

سازد. افراد بر پایه عواطف آزاد و بى ریاى انسانى یا بر اساس یک گزینش منحل مى

کنند، بلکه فرصت طلبى با هم پیوند زندگى مشترک برقرار نمىطبیعى عارى از نیاز و 

نمایند. در بخشى از کارانه هم دیگر را شکار مىاى کاسباحتیاج و عجز و به گونه از سر

کند، تشکیل خانواده غالبا که فقر و گرسنگى و فالکت بیداد مىداری جهان سرمایه

جا عشق و دهد. در اینش قرار مىمعرض نمای نوعى فروش برده وار زن به مرد را در

هاى موجود بازارند. دختر نه ساله به جاى ترین متاععاطفه و احساس انسانى بى ارزش

درس و مشق و مدرسه بدون هیچ آشنایى قبلـى با فشار قهر و ارعاب دیگران اما زیر 

هاى جنسى یک عفریت لواى ازدواج و تشکیل خانواده به چنگال بى رحم هوس بازى

حریم مقدس این نوع "در  شود. انتخاب، آزادى، رغبت و تمایل انسانىلیم مىتس

ها و زندگى زناشویى مهمى از ازدواجبسیار اند، بخش ترین مفاهیمها نامقدس"خانواده

در این کشورها را باید وقوع فاجعه انسانى قلمداد کرد. بردگى کامل، حقارت بى انتها، 

ب االراده محض بودن زن جریان طبیعى حیات این نفى مطلق هر نوع آزادى و مسلو

در این جوامع است. آن چه در این جا در تشکیل  "هاى مقدس خانوادگىکانون"

خانواده هیچ نقشى ندارد، عالئق و عواطف انسانى است و آن چه که رمز و راز واقعى 

 رعب و وحشت از و ها است، صرفا نیاززیست مشترک!! همسران در درون خانوده

گرسنگى است. این پدیده در درون بسیارى از این کشورها، نه استثناء که یک قاعده 

اى موارد ازدواج بر هیچ نوع آشنایى  در پارهکند. می را تعیینعمومى تشکیل خانواده 

پیشین زوجین مبتنى نیست و پدر و مادر حتى گاهى اقوام دور و نزدیک آنهایند که 

مخالفت طرفین ازدواج هیچ  بدترکنند. از این هم حکم زندگى مشترک را صادر مى

چنان که در بسیارى موارد عشق نماید. هم تعلیق و عدم انجام آن ایفاء نمىنقشى در 

سوزان و عالقه تا پاى جان دختر و پسر زیر فشار مخالفت والدین هیچ راهى به زندگى 



 193  / سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست

ى در جوامع زیر فشار هاى رایج زندگى زناشویها پدیدهنماید. اینمشترک پیدا نمى

است، اما حتى اگر از وضعیت رایج تشکیل خانواده یا  عریان سرمایهدیکتاتورى 

صرف نظر کنیم، باالخره در پیشرفته ترین  جهانمعیارها و مبانى ازدواج در این بخش 

جود خانواده نیز استثمار مضاعف و محرومیت متزاید زنان در وداری سرمایه جوامع

ها اساسا به مثابه کند. در نظامى که آدمحقوقى! پیدا مىنى! و موجود رسمیت مد

یابند!! آن جا که به هر دلیل نیروى کار مرد فروشندگان نیروى کار موجودیت مى

ممکن است منحنى سود را کمى به باال نوسان دهد، زن در موقعیت درجه دوم قرار 

ع و عرف و مدنیت گیرد و زنى که به چنین وضعى دچار شود، در محکمه شرمى

سرمایه، انسانى دست دوم است. او در زندگى زناشویى نیز موقعیت خود به مثابه 

ترى دارد صاحب کاالى کم بهاتر را در قبال همسرى که برخى اوقات کاالى پرفروش

به انسان داری سرمایهکند و در داربست خانوادگى همگن با شیوه تولید حفظ مى

طبیعى است که در این جا نیز سطح پیکار جنبش نماید. دست دوم سقوط مى

این مراودات و نقش خانواده را زیر  توازن قواى میان کار و سرمایه، کارگرى و چگونگى

. هر چه سطح پیشروى و قدرت متشکل طبقاتى کارگران گیردمی فشار جدى خود

یى براى تر باشد، دست سرمایه در به کار گرفتن سنن، قوانین و عرف قرون وسطانازل

شود و بالعکس، تبدیل خانواده به ظرف استثمار مضاعف و بى حقوقى زنان کمتر مى

هر چه مبارزات کارگران بیشتر مورد سرکوب قرار گرفته باشد، خانواده نیز نقش 

تماعى و انسانى ایفا ترى در ساقط نمودن زنان از همه حق و حقوق اج گسترده

 نماید. مى

هاى بسیارى از کشورها، متحجرترین سنن منبعث از شیوه دارى درنظام سرمایه .5

ساز کرده است و آنها را به الزامات خودگسترى و تسلط خود هم تولیدى پیشین را با

دهد. مردساالرى، استفاده قرار مىهایى براى استمرار بقاى خود مورد مثابه اهرم

رزندان که شکل جارى ف تحکم دیکتاتورمنشانه والدین به ویژه پدر بر زنان،حقوقى بی
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ها دارى است، از جمله این پدیدهى در بخش عظیمى از دنیاى سرمایهزندگى خانوادگ

استثمار کارگران هر گونه آزادى و  بیشتراست. وقتى سرمایه با هدف تشدید هر چه 

کند، وقتى زنان و کودکان از هر نوع ابراز حقوق اجتماعى را از طبقه کارگر سلب مى

گردند، بسیار طبیعى است که خانواده نیز به نى در جامعه محروم مىوجود انسا

ندان مبدل داربستى براى اعمال مردساالرى و سلطه بى قید و شرط والدین بر فرز

در درون خانواده ختارهاى پوسیده ادوار کهنه مذهب و فراسا گردد. در این ممالکمى

خوب شوهر دارى کردن زن به " .کنندپیدا مى هر چه گسترده تر میدان فرمان روایى

گردد!! خفقان و دیکتاتورى سرمایه به مثابه تفسیر مى "ترین عمل انقالبى وىبزرگ

فضاى زیست مسلط بر زندگى کارگران و فرودستان به سرتاسر ارگانیسم حیات 

یابد و روابط داخلـى خانواده را نیز در درون خود منحل ها تسرى مىاجتماعى انسان

ها را نسبت به فرزندان ترین فداکارىپدر و مادر در همان حال که افراطىسازد. مى

کنند. رشد آزاد  مى بر آنها اعمالرا  ارند، تسلط دیکتاتورمنشانه خوددمعمول مى

داری سرمایه حاکمیتپرتوى از  در شرائط روز فرزند زیر فشار فرهنگ پدرساالرى که

و آزادى عمل وى که نیاز شکوفایى فکر و  شود و اختیار و انتخاب سوزانده مى است

باز هم تکرار بیند. به بدترین شکلـى آسیب مى شخصیت و رشد خالقیت اوست،

ها نیست. اینر هیچ یک از این کارکردها خالق یا پاسدا کنم که خانواده واضع،مى

 اند و در شرایط موجودفرا روئیدهبر استثمار مبتنى  هاى تولیدوههمگى از بطن شی

 .کندمی را حفظها آنخود  بقا و بازتولیداست که بر اساس الزامات داری سرمایهظام ن

کردها و نقش داربست حقوقى این عملاین است که خانواده موجود  مورد تاکید نکته

گیرد. ابزار توجیه فرهنگى و حقوقى این استثمار مضاعف و متزاید زنان را به عهده مى

که هر نهاد دیگر برقرارى نظم  کشد اى را به دوش مىوظیفهخانواده در این جا همان 

و ثبات اجتماعى سرمایه عهده دار انجام آن است. در نگاه جامعه شناسان تئیست و 

حتى آتئیست سرمایه، خانواده کانون عشق پاک میان زن و شوهر و نقطه جوشش 
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انه پدر و مادر به ترین عواطف بشرى است. اینان تعلقات عاطفى عمیق و ایثارگررقیق

 !!گیردت مىعم آنها از نفس وجود خانواده نشأزنند. چیزى که به زفرزندان را مثال مى

 تر است!!ت آنها نیز افزونتر و پابرجاتر باشد، حدت و شدو هر چه بافت خانواده محکم

لـیستى و وهم آمیز است. عالئق و رفتار افراد خانواده آنگرش این جامعه شناسان، اید

طور معین تبخیر زیربناى مادى حیات اجتماعى ه ى و خانواده موجود بطور کله ب

هاى فقیر کارگرى به که عواطف افراد خانواده دیدتوان آنهاست. در یک نگاه ساده مى

با و آمریکاى التین در قیاس با طبقات دیگر حتى در قیاس  آسیا، آفریقاویژه در 

؟ طبیعى است که مساله به تر است. چرا تر و عمیق رقیق کارگران اروپاى غربى ظاهراً

فقدان حداقل امکانات  شود. فقر، گرسنگى،مربوط مى آدمهاشرایط زیست مادى 

معیشتى یا رفاه اجتماعى، پدر و مادر را به تنها تکیه گاه زندگى و زنده بودن کودک 

لباس،  کند. والدین باید جاى خالـى تغدیه ساده فرزند، جاى خالـىتبدیل مى

ى دکتر ى اسباب بازى، مهد کودک، جاى خالاشت، آب آشامیدنى سالم، جاى خالبهد

ى امکانات زیستى مورد و دارو و درمان، جاى خالى مسکن مناسب و گرم و جاى خال

خوراک، آسایش جسمى  کردن جان و مایه گذاشتن از خواب،نیاز فرزندان را با وثیقه 

رقت بار  ایثارگرى یا خودفرسایى اضطرارى ن اینکنند. در جریا پربه نوعى و روحى 

حس ترحم، عطوفت و  شکلی از، استداری حاصل فشار سرمایه و تحمیل سرمایهکه 

. آنان و در شودمی پیدا همدیگرنسبت به در وجود والدین و فرزندان  عالئق عاطفی

ود و بقا و وهله نخست مادر، تمامى دقایق و آنات زندگى خود را در دلهره سالمتى و ب

نمایند، زیرا که کودکان زیر فشار فقدان هر نوع امکانات آینده کودکان سپرى مى

مرگ و هزاران حادثه نامیمون دیگر قرار  ماعى به طور مدام در تهدید بیمارى،اجت

دائما بهداشت و درمان نبود  آلودگی محیط زیست و دارند. کودک بر اثر سوء تغذیه،

شود. مادر ناگزیر است بیشتر ایام سال را شب تا د مىمریض است و به مرگ تهدی

لحظه به لحظه حیات وى هراس  صبح در کنار فرزند و براى مراقبت از وى بیدار بماند.
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سوزى و اضطراب و احساس تهدید است. به بیان دیگر، او عمر خود را قطره قطره و دل

ود انسانى خود را کند و در این راستا همه شخصیت و وجدر زندگى کودک نشت مى

ها و دل نماید. بازتاب این فداکارىبه صورت ترحم نسبت به فرزند بازتولید مى

هاى مادران یا پدران در فکر و ذهن و شخصیت کودکان دقیقا به صورت عالئق سوزى

دوران  همه گذارد. دختر یا پسرى که درخود را به نمایش مى دلسوزیو رحم و 

اجتماعى تنها زیر بال و پر مادر و در  ن داشتن هیچ تکیه گاهم بدوبیمار یا سال کودکى

از ترحم  مملوقلبى  به طور معمولاو امکان زیست یافته است،  و نوازش کنف فداکارى

تپد. او به نوبه خود و زیر فشار همان فقر و فالکت و نسبت به مادر در سینه وى مى

سیاق  بهاست که زحمات والدین را هاى گسترده اقتصادى، اجتماعى ناگزیر سیه روزى

پشتوانه اقتصادى و اجتماعى محروم از  سالخوردهخود آنان جبران نماید. پدر و مادر 

هاى عشق و عطوفت فیمابین به عالوه . شعلهتکیه گاهی نداردفرزندان  سوای امداد

اد نه از سراچه غیب یا هیچ ناکجاآب درون خانواده هاى فداکارىهمه معیارها و ارزش

 تمایزاتسرچشمه گرفته است.  هاطن شرایط کار و زیست مادى آدمدیگر که از ب

دارى هاى مختلف دنیاى سرمایهعناصر متشکله شرایط زیستى در بخش میانکمى 

هایى را در ترکیب عواطف و چگونگى ظهور و بروز و درجه شدت و ضعف آنها تفاوت

ى از مطالبات ات سالیان دراز خود حداقلا مبارزآورد. آن جا که طبقه کارگر بپدید مى

مضمون و شکل بروز است  کردهو امکانات رفاهى را از چنگ بورژوازى خارج  معیشتی

یک چیز  با جوامع فاقد این امکانات تا حدودی متفاوت است.ن  افراد فیمابینعواطف 

 معلول و خلقیات مصدوم در هر دو حالت عواطفداری روشن است. نظام سرمایه

را به صرف ها پاشد و انسانمی در یک جا شیرازه عالئق انسانی را از همزاید. می

 داشتن حداقل مایحتاج معیشتی به سلولهای منفرد و متالشی گسسته از هم تبدیل

زایش عواطف افراطی کند و در جای دیگر فقر و گرسنگی و شدت نیاز را ساز و کار می

انسانى بودنشان نه از آزادى،  ئقى که در اوجاحساسات و عال سازد. عواطف،می مجعول
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. عواطف و گیرندمی نشأتو درماندگى  ه از ژرفاى فقر و احتیاجنه از بطن بى نیازى ک

بشریت براى  و هستندانسانی  شفاف و اعتبار به همین دلیل فاقد خلوصعالئقى که 

 دارد.ند نیازم زیربناى مادیشانبازسازى عیمق انسانى آنها به دگرگونى اساسى 

به ویژه در جوامع زیر فشار دیکتاتورى عریان با ارجاع به  بورژوازینمایندگان فکرى 

تاکید  آنهابر نقش خانواده موجود به مثابه کانوش پرورش  عالئقها و این ایثارگرى

کوشند تا از این طریق تمامى نقش خانواده موجود در فریبانه مىعوام آنان ورزند.مى

 ار توسط سرمایه را استتار کنند. استثمار نیروى کتشدید و تعمیق 

با برچیدن ببینیم  ،دارىکان خانواده در نظام سرمایهم مشاهدهدر پى توضیحات باال و 

؟ وقتى که شیوه تولید خواهد یافتخانواده موجود چه سرنوشتى  بردگی مزدی،بساط 

آحاد کلیه و شورائی ر براب ا به سازمان دخالت آزاد، مستقیم،دارى جاى خود رسرمایه

که مالکیت خصوصى و  زمانی وشت کار و تولید اجتماعى خود بسپارد،در سرن انسانها

کار مزدورى از ساحت زندگى بشر رخت بربندد، شالوده هستى خانواده موجود به 

کلـى دگرگون خواهد شد. در آن هنگام مسئولیت پرورش و نگه دارى کودکان بطور 

گیرد. کار خانگى از نهادهاى شورایى خاص این کار قرار مى کامل به عهده جامعه و

رود. آموزش و پرورش در همه سطوح از دوره هاى پیشادبستانى گرفته تا میان مى

آخرین مراحل تحصیل با تمامى امور مربوط به سرپرستى و مراقبت و بهداشت و 

ر داوطلبانه درمان و تفریح کودکان یا جوانان همه و همه به مثابه بخشى از کا

هاى مادى و معنوى . تامین تمامى نیازمندىآیدمی درسوسیالیستى شهروندان 

دارى آنها به بهترین شکل ممکن امر جارى شوراها ـمندان یا از کار افتادگان و نگهسال

خانواده در شکل یک واحد اقتصادى، فلسفه وجودى خود را از دست  گردد.مى

. آنان به عنوان گردند هاى در همه وجوه برابرى مىاندهد. زن و مرد تبدیل به انسمى

اى براى حل مشکالت اقتصادى فرزندانشان ندارند، هر نوع کار  هیچ وظیفه والدین

. کودکان گرددمی کار داوطلبانه سوسیالیستى جزئی از فرزند پرورشى و مراقبتى
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ها را متولد ر آنهستند، مستقل از این که کدام ماد نگامى که هنوز در زهدان مادره

شوند که کل جامعه سوسیالیستى والدتشان را گرامى ، شهروندانى تلقى مىکند

امکانات الزم کلید زندگى بى نیاز کمونیستى را در اختیارشان  همهدارد و با بذل مى

شهروند متساوى الحقوق جامعه سوسیالیستى  ،گذارد. کودک پیش از زایمان مادر مى

دارى و پرورش و رشد جسمى یا قط به همان اندازه در قبال نگهف است و پدر و مادر

را  این مسئولیتفکرى وى مسئولیت دارند که هر شهروند دیگر جامعه سوسیالیستى 

اى از امکانات کند. محبت و آغوش و عواطف و مهر ویژه مادرى به دقیقه احساس مى

رشد آزاد هر  روط بهمش انکودک همهشود و رشد آزاد روان پرورى جامعه مبدل مى

هایى از نوع بچه من! سرنوشت کودک من! و هر نوع من مشغولىگردد. دلمى کودک

چون هر نوع اظهار تملک خصوصى در هر مودن دیگر در رابطه با کودکان هممن ن

زمینه دیگر اقتصادى و اجتماعى جاى خود را به احساسات زیباى نوینى در قبال کل 

اى مسدود و  هر پدر و مادرى به جاى این که با سینه .سپاردجامعه مىنونهاالن 

نگاهى محقر فقط محدوده سرنوشت آتى فرزند خویش را خیره شوند، به جاى این که 

متمایز نمودن طفل خود از سایرین و تالش  وقفهمه شور و احساس بشرى خود را 

ا فرزندان ، کل نوباوگان جامعه رکنندبراى زندگى مرجح وى نسبت به اطفال دیگر 

یابند. لغو مالکیت خصوصى در اقتصاد به لغو فرهنگ حق تملک نسبت به خود مى

از  انجامد.می فرزند و به لغو افکار و عواطف و احساسات مبتنى بر مالکیت خصوصى

مرفه و آزاد  بشریت براى زندگى برابر،شرایط زیست نوینى که تبلور تالش متحد  دل

کند. مراودات والدین و شروع به بالیدن مىانسانى ترین عواطف پاک  همگان است

کارانه یا نیازمندانه، هر نوع تبعیض و تحقیر و ع رنگ و تعلق کاسبفرزندان از هر نو

ترحم  مفهوم، نماید شود و به جاى نیاز بر بى نیازى تکیه مىتمایز حقوقى پاک مى

براى ادامه حیات ان انس حقارت و احتیاج که پژواک درماندگى، مظلومیت، ستمزدگى،
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انسانى  فت آزادأبستگى و هم جوشى و رو هم گردد افراد  پاالیش مىاست از زندگى 

  سازد.می جای آن را پر

سوسیالیسم چنین رابطه پاک انسانى و اخالقى را جایگزین شکل کنونى خانواده 

در هاى اجتماعى نوع موجود عقد و ازدواج را که ریشه راستا همینکند و در مى

. فحشاء یعنى فروش نمایدمی نابودبسیاری موارد سوای فحشاء هیچ چیز دیگر نیست، 

خود به صورت کاال و مادام که انسانى به خاطر نیاز اقتصادى، به دلیل احساس حقارت 

دهد، تا در مقابل آن چه دیگران دارند و خود ندارد به زندگى با فرد دیگرى تن مى

عیت اجتماعى یک انگیزه زندگى مشترک را تعیین زمانى که شغل و مدرک و موق

اى براى ارضاى تمنیات جنسى یا نیرویى براى انجام کند، تا هنگامى که زن وسیلهمى

وجود زندگى جارى به کارهاى خانگى است، فحشاء نیز جریان طبیعى و همه جا م

حشاء در جامعه مندانه!! است و این سواى شکل رسمى و رایج فظاهر شرافت

 دارى است. مایهسر

خانواده را از داربست فرسایش جسمى  ،سوسیالیسم با تحقق پروسه زوال کار خانگى

سازد و زندگى خانوادگى را به کانون فراغت و اشتغال داوطلبانه وروحى افراد خارج مى

. در مدنیت کند متناظر بر الزامات شکوفایى و پرورش بدنى و فکرى افراد مبدل مى

یل خانواده و زندگى زناشویى از کلیه مبانى و معیارهاى پلید سوسیالیستى تشک

شود. زرق و برق شغل و مدرک و ثروت و زندگى مجلل نیست اقتصاد کاالیى پاک مى

فکرى  سازد، عالقه آزاد برتافته از روح وحدت و همکه زن و مرد را به هم متمایل مى

گیرد. آموزش نوین قرار مى کارى است که شالوده زندگىو عشق متقابل منزه از کاسب

و مدرک و تخصص و شغل و هر پدیده دیگر از هر نوع رنگ و ریاى کاالیى پاالیش 

شوند و دست یابى به باالترین سطح امکانات اجتماعى جریان طبیعى زیست مى

سکن و کار ها در همه شئون زندگى از داشتن مگردد. انساناجتماعى همگان مى

خورد و خوراک و تفریحات ضرورى و همه چیزهاى دیگر با  گرفته تا لباس پوشیدن،
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ها هیچ نقشى در پیوند خوردن دختر و پسر با هم شوند و هیچ کدام از اینهم برابر مى

کنند. تشکیل خانواده هر گونه رنگ نیاز و اجبار و استیصال را از چهره خود بازى نمى

زندگى مشترک با کنار رفتن همه  نماید و تمایالت آگاهانه و سرشت داوطلبانهپاک مى

سازد. در سوسیالیسم از تر خود را عریان مىهاى چندش بار هر چه شفافاین رنگ

وجود خانواده موجود، یعنى نهادى براى کار رایگان و پرورش ارتش ذخیره کار 

کارفرمایان و تقبل بار معیشتى سالـمندان هیچ خبرى نخواهد بود، زیرا که اساسا 

رد یا موسسه و دولتى وجود ندارد و هیچ کس نیروى کارش را به هیچ ف اىسرمایه

 فروشد. نمى

متفکرین بورژوازى در مقابل این مباحث مسلما بر مسند اخالق خواهند نشست و زوزه 

سر خواهند داد که زوال خانواده موجود موجب زوال اخالق و از میان رفتن عالئق یا 

دان خواهد شد. از دید آنان، اخالق و پیوندهاى روابط عاطفى میان والدین و فرزن

هاى ناشى از ملکیت محک عاطفى صرفا با معیار مالکیت خصوصى و نیازمندى

یک ها با هم صمیمى و عالقه مند باشند، حتما باید خورد. براى این که انسانمى

ن صورت، !! در غیر ایگرددداد و ستد کاسب کارانه و مالکانه در میان آنان جارى  رابطه

هاى عقل آلوده سوداندیش بورژوا به مالک به هم هیچ احساسى نخواهند داشت!!

برد. آنان قادر به فهم این مطلب نیستند که انسانى احساس و عاطفه و اخالق ره نمى

با ارجاع نقش  ،سوسیالیسم با محو دولت، با از بین بردن روابط بوروکراتیک و ادارى

 و پرشورکل جامعه را کانون گرم آحاد شهروندان به  یگردانفعال و متعهد جامعه 

رنگى، . فداکارى، دوستى، یکسازدمی هاى انسانىترین و زیباترین محبت آکنده از پاک

و به دنیاى  کندمی از دایره تنگ تعلقات فامیلـى آزاد را صمیمیت و عشق و ایثار

 دهد.می مراودات انسانى آزاد میان همگان توسعه
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 الیسم و برابرى زن و مردسوسی

میان زن و مرد، پدیده همزاد جامعه طبقاتى تبعیض جنسى، مردساالرى و نابرابرى 

هاى حق طلبانه زنان علیه نابرابرى ره آورد دوران شکوفایى ى که جنبشاست، در حال

هاى سیاسى بورژوازی با همان مالک جنبش کارگرى است. این که محافل فکرى و

استثمار کاپیتالیستى نسبت به برخى مطالبات اصالح گرایانه زنان  حقوقى متناظر با

در برابر  آنهاعقب نشینى مصلحتى  فقطاند، در این جا یا آن جا هم سویى نشان داده

دارى همه جا کند. تاریخ سرمایهبازگو مىرا فشار مبارزات و انتظارات طبقه کارگر 

هاى بارکش، بستن باردار به ارابه زنان، تاریخ بستن زنانتثمار مضاعف تاریخ اس

تاریک و در بهترین حالت تاریخ تلقى های دخمهبه دار قالى در  خردسالدختران 

کاالى نامرغوب و ارزان بهاى نیروى کار از جمعیت زنان است. بورژوازى حتى زمانى 

حقوق "که در مصاف با فئودالیسم و مناسبات کهنه قرون وسطایى از به اصطالح 

هر نوع ابراز حیات مستقل زنان، هر مقدار راند، باز هم در برابر سخن مى "انسانى

، بسیار محرومیتها علیه شدت استثمار و فریاد اعتراضی آندخالتگری اجتماعی یا 

زاد بیرق رهایى انسان از یوغ بردگى سبعانه سر ستیز داشت. بیرق رهایى زن هم

. کمون آمدزندگى بشر به اهتزاز مزدى است، این بیرق به دست کارگران بر فراز 

 رستاخیز عظیمسال پیش در همان حال که نخستین  چهلپاریس در یک صد و 

، حماسه نهادمی را به نمایشتاریخى پرولتاریا براى گسستن بندهاى بردگى مزدى 

. کمون به همان نیز بودپرشکوه بر چیدن بساط تبعیض جنسى و بى حقوقى زن 

ى کارگر علیه استثمار و سیه روزى ناشى از مناسبات هااندازه که تعرض توده

اعتراض طبقه کارگر علیه تبعیض جنسى و ستم کرد، می را نمایندگیکاپیتالیستى 

. به بیان دیگر مبارزه طبقاتى جارى در قیام دادمی نیز نمایشکشى مضاعف زنان را 

سر رفع یا بقاى  کمون در همان سطح که نمایش پیکار میان پرولتاریا و بورژوازى بر

 را نیز بردگى مزدى بود، صف آرایى این دو اردوگاه متخاصم بر سر حق و حقوق زنان
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از درون خط و نشان  ،دور از شعاربافى توانمی ساخت. این واقعیت رامى منعکس

دیگر، در  سوى درهاى سرخ پرولتاریا هاى نمایندگان سرمایه در یک سو، و پیامکشى

نشر  "تایمز تریبون"داد کمون مطالعه نمود. روزنامه ى رخهمان روزهاى تاریخ

با ابراز حداکثر نفرت نسبت به هر نوع ابراز روزها  همانبورژوازى در های سیاست

اى نوشت: موجودیت زنان، درباره نقش کموناردهاى قهرمان زن با وقاحت خیره کننده

ناکى از آب در شد، چه ملت وحشتاگر ملت فرانسه فقط از زنان تشکیل مى "

، زنان کارگر پاریس ن سبعیت طبقاتى زن ستیز بورژوازىدر مقابل ای !!"آمد.مى

پیکار قهرمانانه  در متنرا  زین و مردهاى برابرى حماسه و زیباترین شورانگیزترین

اى که در سازمان  لوئیز میشل، کمونیست برجستهسر دادند. خود علیه بردگى مزدى 

با سرمایه قشى عظیم داشت، به گاه تیرباران توسط دژخیمان دادن زنان کمونارد ن

 دنیایى کینه و نفرت نسبت به هر نوع استثمار و ستم و نابرابرى فریاد کشید که: 

ام. بدون شک همین طور است. حتى گویند که با کمون همکارى کردهبه من مى"

ام. زیرا  مون بودهکنم که یکى از پیش برندگان امر کبیشتر از این، من افتخار مى

کمون، باالتر از هر چیز خواستار انقالب اجتماعى بود و انقالب اجتماعى عزیزترین 

تپد، هیچ حقى آرزوى من است. از آن جا که از قرار معلوم هر قلبى که براى آزادى مى

طلبم. اگر مرا آزاد بگذارید، جز دریافت یک تکه سرب ندارد، من هم سهم خود را مى

زنان کمونارد دریافته بودند که محو  "نتقام من هرگز خاموش نخواهد شد.فریاد ا

هاى واقعى ادبار و استثمار چندگانه آنان نهایتا به برچیدن بساط جامعه طبقاتى ریشه

ى گره خورده است. از آن تاریخ به بعد نیز در هاى مادى وجود آن یعنى کار مزدو پایه

میزان موفق به کاهش ستم جنسى و استثمار اى از دنیا زنان به همان هر گوشه

اند که طبقه کارگر از نیروى پیکار و قدرت تعرض علیه سرمایه مضاعف خویش شده

 برخوردار بوده است. 
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تاریخ مبارزه براى رفع استثمار دوگانه و ستم  علی العموم تاریخ جنبش کارگرى

هاى دنیاى مامى بخشامروز در ت تا همین هاجنسى بر زنان نیز هست، با همه این

باشیم. در شمار ترین آپارتاید جنسى علیه زنان مىدارى شاهد وقوع فجیعسرمایه

خود بى حقوقى زنان به قوت عظیمى از جوامع تقریبا تمامى اشکال قرون وسطایى 

 ابتدائی ترینطور مثال در همه ممالک اسالمى، زن از ه باقى است. در این کشورها و ب

دوران برده دارى لباس بپوشند.  مثلد محروم است. زنان موظفند حقوق انسانى خو

بدون اجازه پدر و مادر و حتى سایر بزرگان فامیل حق ازدواج و انتخاب همسر ندارند. 

شوند که همین نصف را به برند و در بسیارى از مناطق مجبور مىنصف مردان ارث مى

یا گفتگوى آزاد انسانى با مردان اکیدا اوالد ذکور خانواده هبه کنند. از هر گونه تماس 

گردند. شوند. در تمامى موارد حقوقى یک موجود ضعیف و ناقص تلقى مىممنوع مى

حق داورى و قضاوت ندارند و در محاکم قضایى شهادت آنها تنها به اندازه نصف یک 

ه کند مرد اعتبار دارد. زنان حق طالق ندارند و این در حالى است که مرد هر گاه اراد

زن هیچ سهمى  ت با زن خود او را طالق دهد. در صورت جدایى،تواند بدون مشورمى

از دارایى مشترک خانوادگى نصیب وى نمى گردد. زن مطلقه از هر گونه حقى در 

مورد نگه دارى و قیمومت فرزندان خود محروم است، حتى اگر شوهر سابقش فوت 

کى از وراث ذکور شرعا ذیحق، تکفل او را بر ، بلکه یگیرد فرزند به وى تعلق نمىکند 

گیرد!! زن بدون اجازه شوهر خویش حق کار، حق انتخاب نوع کار، حق عهده مى

مسافرت و حق بیرون رفتن از خانه را ندارد. زنان از هر نوع حضور آزادانه و مستقل در 

ن سواى مجامع عمومى و اماکنى که مردان حضور داشته باشند، ممنوعند. کلیه مردا

شوند که زن موظف است سر و شوهر براى زن موجود نامحرم و نوعى تابو محسوب مى

ها و موهایش را از آنها استتار کند. هر زنى صورت و چشم و تمامى اندام حتى ناخن

شود. ها محکوم مىکه به رعایت این قواعد توحش تمکین نکند، به شدیدترین مجازات

بایستى در مالء عام توسط ود را از نامحرم!! نپوشاند، مىزن یا دخترى که مو و ناخن خ
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مرگ تازیانه بخورد. اگر زنى با مردى غیر از شوهرش  تا سرحددژخیمان مذهبى 

 گردد. مىاعدام  و همبستر شود، حتما در انظار عمومى سنگسار

ن حاکم در بخشى از جها مقررات وحشیانه دینى و قانونى!! هایى ازها فقط نمونهاین

ن دارى است. مقررات و احکامى که بطور روزمره در ممالکى چون ایران، عربستاسرمایه

شود. اما تمامى توام با تمامى سبعیت بر زنان تحمیل مى سعودى، افغانستان، الجزایر

. استزندگى زنان در این جوامع  خشى از بى حقوقى و شرائط دهشتناکها فقط باین

عه و در کل عرف و فرهنگ اجتماعى مطلقا یک انسان زن در محیط خانواده، در جام

آید. بطور خیلـى متعارف و داراى شخصیت مستقل حقوقى و انسانى به حساب نمى

گردد که در بهترین حالت باید تلقى مى ص العقلعادى موجودى عاجز و ضعیف و ناق

مورد ترحم قرار گیرد و در همان حال به محض این که دست از پا خطا کند، 

. مردساالرى به شیوه قرون وسطایى در همه شئون و در است مستوجب کتک کارى

 بیدادتمامى زوایاى زیست خانوادگى و اجتماعى مردم این کشورها با تمامى قدرت 

. کار وى نماید . زن نقش نوعى کلفت را در مقابل همسر خویش ایفاء مىکندمی

ک از مسایل مشترک خانوادگى عموما آشپزى، بچه دارى و نظافت است. در هیچ ی

هاى مختلف توسط همسر تنبیه ندارد. به بهانه یا حتی اظهار نظر را حق تصمیم گیرى

شود. بدین معنى که بدون اجازه وى گردد. اساسا مرد مالک و صاحب او تلقى مىمى

 انه کلیه کارهاى شاقحق انجام هیچ کارى را ندارد. بر پایه تقسیم کار رایج درون خ

ى به عهده اوست، بدون این که در اداره امور خانه حق تدبیر و دخالت فکرى بدن

داشته باشد. مرد هر گاه که بخواهد و بدون مشورت وى حق دارد زن یا زنان دیگرى 

بعانه و ها، تبعیضات، رفتار سکلیه این فشارها، ستم گرى را براى خویش انتخاب کند.

سره و بدون کم و کاست گردد، یکحمیل مىجوامع بر زنان تدر این بهت انگیز که 

روزمره به  به طورها شود. این بی حقوقیمی بازتولید صیانت و دارى سرمایه توسط
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مورد بهره بردگی مزدی تشدید استثمار طبقه کارگر و بقای های عنوان مکانیسم

 . گیردمی قراربرداری بورژوازی 

یون هوادار مدرنیسم و سکوالریسم از جمله اپوزیسداری سرمایهنمایندگان فکرى 

ها را در و توحشها اصرار دارند که سرچشمه این استثمار مضاعف، جنایت بورژوائی

عفن فرهنگ و های و همه آنها را پایاب کنندسرمایه جستجو  "ارض مقدس "بیرون 

و غیرعلمى است که مثال ن تحلیل به همان اندازه غلط ای !!دانندسنن اعصار گذشته 

هاى کاپیتالیستى را یک پدیده اجاره بهاى اراضى مکانیزه کشت و صنعت کسى

هاى ستم مضاعف زنان در دوره یااقتصادیات فئودالـى تحلیل کند. این که بى حقوقى 

های هدر شیوها اینکه همه اینگذشته تاریخ با شدت و وسعت وجود داشته است، 

در جوامع امروزى ها آنهاى اعمال که شیوه یا این کهتولیدی پیشین زاده شده اند، 

همه و همه نکات دارد، مناسبات قرون وسطایى  دوران استیالیشباهت زیادى به 

درستی هستند، در صحت هیچ کدام جای تردیدی نیست. بحث اساسی این است که 

این اشکال زن ستیزی، بی حقوقی و جنایت در سطحی وسیع مورد  تمامیامروز 

بقای  برای این نظامعصای دست  یاو به عنوان ساز و کار  است داریاستفاده سرمایه

ترین شیوه هاى حتى شنیع شود.می به کار گرفته تشدید استثمار کارگران خود و

فئودالـى مردساالرى جارى در این کشورها نه یک پدیده گسسته منقرض دوران 

ا ساختار گذشته که دقیقا یک نهاد فرهنگى، اجتماعى، مدنى یا عرفى همگن ب

زن ایرانى و صدها میلیون زن آسیایى،  میلیونهادارى است. اجتماعى و حقوقى سرمایه

آفریقایى یا آمریکاى التینى به خاطر بقایاى فرهنگ فئودالـى نیست که محکوم به 

ها هستند، بالعکس تحمل موقعیت خفت بار خانه دارى و کلفتى مردان در کنج خانه

ست و یکم است که خانه دارى و قرن بیداری ودآورى سرمایهالزامات ارزش افزایى و س

ها کار طاقت فرساى دیگر را به مثابه بیگارى و کار رایگان بر این دارى کودک و دهنگه

جمعیت عظیم تحمیل نموده است. مردساالرى به این دلیل سایه منحوس خود را بر 
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جنایات و استثمار و بى سر زنان این کشورها سنگین ساخته است که زنان در سیطره 

حقوقى رقت بار کاپیتالیستى هیچ راهى براى رشد آزاد اجتماعى خویش در پیش 

زندگى و سرنوشت  روى ندارند. قوانین متحجر مذهبى اعصار برده دارى به این دلیل

دارى نه فقط این ممالک را تباه ساخته است، که نظام سرمایه صدها میلیون زن

به مثابه ساز و عکس آنها را بر، که کندنمی دینى را دنبال ارفاجعه بزدودن توهمات 

. ارجاع گیردمی به کارو  کردهبازتولید شرایط تولید سرمایه اجتماعى حراست  کار

رهنگ کهن، آپارتاید جنسى و بى حقوقى دردناک زنان ممالک مورد بحث به بقایاى ف

دگان فکرى چپ و راست ماینکه به ن جائیتا ها توسعه نیافتگى سیاسى و نظایر این

این بی هاى واقعى ، صرفا تالشى براى پرده انداختن بر روى ریشهاست سرمایه مربوط

فرهنگ کهن، عدم توسعه مدنى و سیاسى و زن ستیزی هاست. ها نابرابرى حقوقی ها،

هاى ناهمگن تولید کاپیتالیستى، که بالعکس جزیى از شرایط در این کشورها نه پدیده

 ه اجتماعى است. سرمای و سودآوری یدبازتول

دارى برویم. به ممالکى نظر هاى دیگر دنیاى سرمایهبه سراغ موقعیت زنان در بخش

متفکرین بورژوا از لحاظ توسعه مدنى و سیاسى و پاالیش  تحلیلاندازیم که در 

 فرودستیفرهنگ کهن کسر و کمبود معینى ندارند!! تردیدى نیست که محرومیت یا 

 ل که در دورهتنها به این دلی . امااین کشورها به شدت جوامع نخست نیستزنان 

اعمال دارى قدرت پیکار بیشترى علیه سرمایه جوامعپرولتاریاى این معینى از تاریخ، 

باشند. است. زنان در این جا مجبور به پوشش چادر و چاقچور و نقاب و شال نمى کرده

؟! دارند و در امور سیاسى مداخله ق راىآزادند، ح در ازدواج و انتخاب همسر

داشتن رابطه جنسى  خورند و به خاطرنمایند؟! به جرم گفتگو با مردان تازیانه نمىمى

هاى مهمى است که موقعیت زنان این ها تفاوتگردند. اینسار نمىبا دیگران سنگ

زنان این  هاد. با همه اینکنمی متمایزدنیای سرمایه بخش را از ساکنان بخش دیگر 

 ها و تبعیضات جنسى را تحمل مىاى عریان فشار نابرابرىکماکان به گونه ممالک نیز
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دارند. در  مزدى نامساوىآنان علی العموم در ازاى کار مساوى با مردان دست. نمایند

تر برخوردارند. تر و نامحسوسضعیف حضوریهاى اجتماعى از تصمیم گیرى عرصه

ترى از جمعیت  گردند. بخش بسیار وسیعو دشوار استخدام مىغالبا در مشاغل نازل 

دهند و در جریان هر بیکارسازى خط بیکار جامعه را در قیاس با مردان تشکیل مى

است. بیشتر باشند. بار اصلـى پرورش کودکان به عهده آنهمقدم جبهه قربانیان مى

زنان حتى در  گیرد. درصد قابل توجهى ازانجام مى کارهاى خانه توسط آنان

گیرند. در ترین این ممالک توسط شوهرانشان مورد ضرب و شتم قرار مىپیشرفته

  شوند.همین کشورها هر سال شمارى از آنان زیر مشت و لگد همسران خود کشته مى

 طوره دارى باستثمار و ستم دوگانه جنسى زنان، پدیده گریزناپذیر جامعه سرمایه

ها یک سره بر مبناى حرمت و حقوق انسان ارزش، اعتبار،اى که کلـى است. در جامعه

شود، هیچ و مصرف نیروى کار آنها در تولید اضافه ارزش تعیین مى "قانون ارزش"

که تواند وجود داشته باشد، مگر اینشانسى براى محو هیچ نوع تبعیض و نابرابرى نمى

اریا مورد تعرض قرار پایه هاى اساسى بردگى مزدى با کیفرخواست سوسیالیستى پرولت

 گیرد. 

دارى به مردساالرى یا اشکال توان با بودن مناسبات سرمایهاین تصور که گویا مى

ها پایان تبعیضات اجتماعى و بطور مثال ستم نژادى، قومى، دینى و نظایر این مختلف

باژگونه حقایق مادى  اى از فرآیند القاىو جلوه گمراه کنندهداد!! تصورى به غایت 

ایدئولوژى و فرهنگ مسلط کاپیتالیستى است. تبعیض جنسى میان زن و  توسط افکار،

دارى بخشى از فرآیند روتین ارزش افزایى سرمایه و از الزامات مرد در جامعه سرمایه

حقوقى و مدنى آن است. این نفس جنسیت افراد نیست که سرمایه را به اعمال 

کان متفاوت اشخاص در تولید میزان اضافه دارد، بر عکس این متبعیض علیه زن وامى

شود یکى بر دیگرى مقدم شمرده شود. در همین ارزش و سود است که باعث مى

رابطه این نفس مردساالرى نیست که سرمایه به صیانت و بقاى آن تمایل نشان 
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دهد، بلکه باز هم پروسه ارزش افزایى و تولید سود سرمایه است که در بقاى مى

ها مستقل از این یابد. انسانالزامات و کارافزارهاى اجتماعى خود را باز مىمردساالرى 

کاپیتالیستى به اعتبار نقشى که در تولید اضافه  "مدنیت"که زن باشند یا مرد، در 

کنند، مجوز شهروند فاء مىارزش و یا در استقرار نظم تولیدى و سیاسى سرمایه ای

توانست . اگر سرمایه مىنمایند کسب مىشخصیت مدنى و حقوقى خود را بودن یا 

تمامى نیروى کار موجود در جهان را به مثابه کارگران مزدى به عرصه اشتغال جلب 

کند، در این صورت شاید هیچ اصرارى بر خانه نشینى زنان و ستایش پر جنجال 

داد. کما این که در هر کجا که براى آغوش گرم و دامان پر عطوفت مادران نشان نمى

سیر صعودى به خود گیرد، بالفاصله اشک  ،ند صباحى منحنى نیاز بازار به اشتغالچ

هاى فمینیستى و زن ستاى! تمساح نمایندگان ریز و درشت سرمایه از آستین تئورى

 سرمایه کند. در چنین شرایطى، دعوت وسیع زنان به بازار  آنان شروع به ریختن مى

هان از همه ى و هزاران حکمت و آیه و بربا صدها فلسفه سیاسى و مباحثات حقوق

اى نیست. . اما سرمایه قادر به طى چنین پروسهشود جنجال مى هاها و تریبونرسانه

اى المحاله اردوى عظیمى از بیکاران را به مثابه ارتش همواره و به گونهداری سرمایه

الـمللـى سطح بینراه دارد. این ارتش وسیع که شمار افرادش در کار با خود هم ذخیره

گذرد، فقط از خلع ید شدگان کند و از میلیارد نیز مىاز چند صد میلیون تجاوز مى

انبوه زنان  گردد. تودهاکز کار تشکیل نمىروستاها یا کارگران بیکار شده صنایع و مر

. خانه نشینى و خانه دارى آنندخانه دار کشورها نیز بخش زیرزمینى یا استتار شده 

دارى، بازتاب دقیقى از تناقض وام و حتى توسعه کار خانگى در جامعه سرمایهزنان، د

ذاتى سرمایه و مکانیسم طبیعى این شیوه تولید براى بهره کشى از کار رایگان صدها 

 و سرشکن نمودن هزینه معاش آنان بر دوش کارگران شاغل است.  کارگرمیلیون 

دارى، بنا بر تر سرمایهى پیشرفتهوسعت این خانه نشینى و خانه دارى در کشورها

 انباشت سرمایه و به یمن فشار ناشى از جنبش کارگرى کمتر از جوامع شرائط
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ترین این کشورها نیز با ست. اما حتى در پیشرفتهایى، آمریکاى التین یا افریقا اآسی

دارى نمایندگان راست و چپ سرمایه از محافظه کار گرفته تا وقوع هر بحران سرمایه

قت بر سر و روى کودکان آلـمانى، لیبرال و سوسیال دموکرات دریایى اشک شف

ها بارند! آنان درباره اهمیت جایگزینى مهد کودکفرانسوى و انگلیسى فرو مى سوئدى،

ها و نشینند! پسیکولوگتوسط مادران خانه نشین در هر کوى و برزن به وعظ مى

رگران کوهى از حاصل مطالعات پژوهشى محققان آموزشى و تربیتى آنان با هزینه کا

کنند، تا تاثیر آغوش گرم و دامن پر محبت مادران بر رشد فکرى بر هم انبار مى

ها، رادیو و تلویزیون را از هر ها، مدارس، روزنامهکودکان را توضیح دهند. دانشگاه

د اى رجحان بچه دارى مادران بر محیط مهنمایند، تا اعجاز افسانهسوى قرق مى

. احزاب و اندیشمندان و محققانى کشت کنندهاى جامعه ذهن توده عمقکودک را در 

دارى و نیاز سرمایه به نیروى کار با هزاران آب و تاب از که در شرایط رونق سرمایه

گفتند، فواید جسمى و روحى ورود زنان به بازار کار و مضرات خانه نشینى سخن مى

نیازهاى روحى عمیق کودکان به دامان پر عطوفت یک باره با شروع بحران به یاد 

افتند و بدین ترتیب وجدان حساس و فعال آنان بغتتا از مدنیت مادران مى

! کند!و مهبط وحى الهى طى طریق مىسکوالریست غربى به سراچه احساس روحانى 

فهمد. سرمایه، زن و مرد و انسانیت و حق و حقوق و هیچ معیار و ضابطه انسانى نمى

خرد و مستقیم یا غیر شناسد، نیروى کارى است که مىآن چه را که خوب مى

کند. سرمایه همواره و در هر حال به مستقیم در پروسه ارزش افزایى خود مصرف مى

مقدار معینى نیروى کار نیازمند است. خارج از این مقدار هر چه هست ارتش ذخیره 

باشند، زیرا که خانه ه این ارتش مىترین نیروى تشکیل دهندکار است. زنان مناسب

یا جلوگیری  اضافه ارزش افزایشتواند یک اهرم موثر نشینى آنان در شرایط معین مى

باشد. زنان خانه نشین در همان حال که حق و حقوقى از سرمایه دریافت  از کاهش آن

دهند. ىور رایگان پرورش مطه دارى را بکنند، نیروى کار مورد نیاز نظام سرمایهنمى
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هزینه  دارند. با کار خانگى خودبر مى دولت سرمایهرا از دوش  هزینه مهد کودک

 افزایند. طریق بر سود سرمایه مىو از این آورند  مىپائین را بازتولید نیروى کار شاغل 

اى از نظم اجتماعى  وقتى که کار خانگى یا خانه نشینى زنان به صورت حلقه پیوسته

کند و زمانى که اشتغال و آموزش و تخصص و همه وجوه  پیدا مىسرمایه موضوعیت 

، کاماًل شودمی ها تابعى از پروسه ارزش افزایى و تولید سود سرمایهدیگر زیست انسان

در و به ویژه داری سرمایهطبیعى است که مساله آموزش و پرورش زنان در جوامع 

قیاس با مردان ترى در  رنگدارى مکان کامال کم کشورهاى عقب مانده تر سرمایه

مکان اقتصادى و اجتماعى معینى که زن بر بستر تمامى این بى احراز خواهد کرد. 

کند، به نوبه خود یا جنس دوم کسب مى ها و به مثابه موجودى فرودستىحقوق

سازد. این امر در مردساالرى را در رابطه میان زن و مرد مستقر مى محکمهاى پایه

از کلیه سنن، قرارها و نهادهاى قرون داری سرمایهلوده بهره گیرى همان حال شا

. سرمایه بنا بر کندمی استوار افزایش سود راهاى ها و مکانیسموسطایى به مثابه اهرم

و بى حقوقى زنان همگن است و  بودنبا مردساالرى و جنس دوم  خودطبیعت درونى 

هاى گذشته یونو فرهنگى فورماس عرفىدینى،  بر همین اساس تمامى میراث حقوقى،

 خود، متناسب با الزامات خودگسترى هستندمجوز مردساالرى  و تاریخ را که محمل

 کند. جدید بازآفرینى مىدر نظم اجتماعى 

محو مردساالرى و برچیدن بساط هر نظام اجتماعی پرچمدار واقعی سوسیالیسم تنها 

در جامعه و جهان از  جنسیه نابرابرى نوع نابرابرى میان زن و مرد است. براى این ک

ى از جا کنده شود ها بطور کلواقعى نابرابرى انسانهاى میان برداشته شود، باید ریشه

تواند انجام مى لغو کار مزدیو این کارى است که سوسیالیسم و فقط سوسیالیسم 

ت که هاسدهد. سازمان کار سوسیالیستى، مبین استقرار نوعى رابطه اجتماعى انسان

 دون هیچ تفاوتى،به موجب آن کلیه آحاد جامعه مستقل از این که زن باشند یا مرد، ب

داوطلبانه در رتق و فتق امور اقتصادى و  اسب با تمایل و توانشان به صورت کامالً متن
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آزادتر، بی زندگى هر چه  ، گردند. وقتى که هدف تولید و کاراجتماعى شریک مى

ها گرى نافذ و مستقیم و آزاد کلیه آدمها باشد، زمانى که دخالتر انسانت مرفهنیازتر و 

در برنامه ریزى تولید و کار اجتماعى حق مسلم و مفروض هر زن و مردى باشد، 

طور داوطلبانه و صرفا به میزان توانشان انجام سهمى از کار ه هنگامى که همگان ب

خود  تعالی و ازادی صرفاً و کار  مورد نیاز جامعه را تقبل نمایند، زمانى که هدف تولید

 ماند. ض میان زن و مرد باقى نمىاى براى تبعیانسان باشد، دیگر زمینه

هاى بیولوژیکى زنان را هاى اجتماعى متاثر از ویژگىسوسیالیسم کلیه امور و مسئولیت

در برنامه ریزى کار اجتماعى به نفع زنان و منطبق بر برابرى میان همه آحاد جامعه 

دارى از دوران شیر دادن یا نگه وى نماید. ایام باردارهمه شئون حل و فصل مى در

زنى که بچه شیر گردد. می ها جزئى از کار داوطلبانه سوسیالیستىکودک و نوع این

حتیاج جامعه است مورد اشکل گذراند، کارش به همان دهد یا دوران باردارى را مىمى

انه دیگر و در این راستاست که به هر نوع کار یا هر کار داوطلبکه کار یک جراح 

 شود.نان در جامعه پایان داده مىمضاعف ز

دارى، ابزار سوسیالیسم، خانواده موجود را که یک نهاد اعمال نظم مدنى سرمایه

تشدید استثمار نیروى کار توسط سرمایه و ظرف استثمار و بى حقوقى مضاعف زنان 

سازد. هر نوع وابستگى اساسى دچار تغییر مى در سیطره بردگى مزدى است، بطور

اقتصادى زن به مرد یا مرد به زن، هر سطح وابستگى اقتصادى فرزندان به پدر و مادر 

هاى مادى بخشد و از این طریق نیز پایهدارد. به کار خانگى پایان مىرا از میان بر مى

 نماید. کار مضاعف زنان را محو مى

 سوسیالیسم و محیط زیست

آلودگى محیط زیست یکى از مسایل بسیار اساسى مبتالبه بشر در دوره معاصر است. 

در ها انسان  تمختلف حیاهای عرصهدرجه اهمیت و وحشت آفرینى این پدیده در 

 ،فریبکار بورژوائیاحزاب  وها پاره ای محافل، جمعیت که شرایط کنونى به حدی است
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 در ممالک آلودگیهای زیست محیطیمبارزه با  بعضاً چپ نما با افراشتن بیرق دروغین

صد قابل توجهى از پارلـمانى در «انتخابات» سناریوی موسوم به، در جریان هر غربى

داری سرمایه سازند.را نصیب خود مى کارگرهای تودهاز جمله  ،آراء شهروندان متوهم

حیز انتفاع  زمین و زمان زندگی بشر را آلوده است، عمیقاً مسموم ساخته است و از

کره خاکی بدون سرریز سالم انسانی ساقط کرده است. هیچ آبی را در هیچ کجای 

به کشنده صنعتی، بدون آلودگی به انواع سموم مهلک شیمیائی های مستمر پایاب

شود، حاوی می حال خود باقی نگذاشته است. هر چه به صورت خورد و خوراک تولید

یماریزاست. هوای مورد نیاز تنفس بشر از سهمگین ترین مقادیر مواد سمی و ب

ترکیبات شیمیائی هالکت آور آکنده است. کل پوشاکی که در مراکز کار و تولید 

انواع  موجدشود، ماالمال از عناصر مخرب می تهیه و به بازار عرضهداری سرمایه

ید در بنمایه هستی خود صرفًا تولداری تولید سرمایهسایر امراض است.  یاسرطانها 

که سود را آفزایش دهد مجاز و قابل تقدیس  اقدامیهر در این نظام سود است.  برای

است، کاهش هزینه تولید کاالها، تقلیل میزان ضایعات تولید و افزایش هر چه بیشتر 

عمر کاالئی که باید پروسه گردش و سامان پذیری خود را به فرجام رساند، از 

رمایه دار سه سودهای کالن تر و نجومی تر است. بسیار مؤثر دستیابی بهای مکانیسم

د و از ررا در بازار فروش کاالها باالتر ب خود قدرت رقابت دتوانمی با تنزل هزینه تولید

ی تولید شده توسط پرولتاریاهای این طریق قطاع عظیم تری از دائره کل اضافه ارزش

ه حجم بیشتر کاال در ب او . کاهش ضایعات دستیابیدهداختصاص  جهانی را به خود

 و این نیز به نوبه خود میزان سودها را باال کندمی را تضمینقبال حجم معین سرمایه 

و فروش حداکثر ها مقابل باکتریبرد، افزایش میزان مقاومت محصوالت غذائی در می

نجومی تر  به نوبه خود دست سرمایه دار را در حصول ارقامآنچه تولید گردیده است 

هم معنایش تصاحب کاالهای ها ، رفع خطر آفات نباتی از سر میوهگذاردمی ازبسودها 

ه تر است. تولید بغایت فروش و در همین راستا کسب سود انبو برایهر چه بیشتر 
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میوه جات، سبزیجات و نوع این محصوالت در قبال حجم معین پیش ریز  سهمگین تر

است. به  سرمایه به سوی خود توسط صاحب سرمایه هم طبیعتاً حفاری سیل سودها

کارگیری مواد و ترکیبات گوناگون در تهیه منسوجات نیز وقتی که بهای تمام شده 

سازد. همه این می کاال را دچار کاهش فاحش سازد رود عظیم سودها را پرخروش تر

سالح قتاله و ساز افزایش سودند، اما تمامی اینها هم  رایبسیار کاهای کارها مکانیسم

را با تمامی ظرفیت و در ها تمامی این اهرمداری ار نابودی محتوم انسانند. سرمایهو ک

گیرد تا بشریت را در آستانه سودهای کهکشاتی تر می کمال قساوت و بیرحمی به کار

یا داری عظیم مالی و صنعتی سرمایههای سرمایه داران، صاحبان تراستقربانی سازد. 

 را به کارها هان هر روز بیش از روز پیش این اهرمسرمایه در سراسر جهای دولت

انفجاری باال برند. شمار مواد شیمیائی های را با نرخها گیرند تا میزان اضافه ارزشمی

 برایو اختالالت متنوع عضوی که ها تولید کننده اشکال گوناگون سرطان ها، آلرژی

صنعتی و های راستکاشت، داشت و برداشت پرسودتر محصوالت کشاورزی توسط ت

زند. کثرت مواد مهلک ها میشود، سر به چند صدمی مالی این رشته، به کار گرفته

توسط ها مطبوع کردن و پرفروش ساختن غذاهای رستوران برایمورد مصرف 

داشتن تصویری ساده از آنچه  برایتولید و توزیع غذا وحشت انگیز است. های شرکت

وده سازی محیط زیست و خوراک و پوشاک و هوای فقط در عرصه آلداری سرمایه

تنفسی بر سر بشر آورده است، کافی است فقط به افزایش روزافزون و بدون هیچ مهار 

در دنیا نگاهی اندازیم. کشورهای مختلف اسکاندیناوی در سطح جوامع ها انواع سرطان

امکانات پزشکی  روز جهان از باالترین استانداردهای بهداشت و درمان وداری سرمایه

  برخوردارند. این ممالک در همان حال بیشترین درصد بیماران سرطانی را دارا هستند. 

به اینها اما  از طریق آلودگی محیط زیستها در کشتار انسان نظام بردگی مزدی

از بین . گرددنمی متوقفماشین بشرکشی سرمایه پشت هیچ مرزی  کند.نمی بسنده

و فضاى سبز در همه مناطق جهان، افزایش لحظه به لحظه ها رفتن مستمر جنگل
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ت وسایط نقلیه بنزینى و گازسوز در همه کشورها، رشد هولناک و بى توقف فضوال

ها و انواع گازهاى سمى ناشى از تولیدات مختلف هاى آلوده کارگاهصنعتى، پایاب

اى و تولید هسته هاىهاى مکرر اتمى، توسعه روزافزون نیروگاهاى یا آزمایشکارخانه

هاى خانمان سوز جارى در غالب مستمرا فزاینده رادیواکتیو در همه نقاط دنیا، جنگ

هاى انسانى در چهار هاى وسیع کشتار تودهمناطق گیتى و گشایش هر روزه میدان

هایى از کره زمین ها تن فضوالت اتمى و تبدیل بخشگوشه دنیا، تولید ساالنه میلیون

پدیده دیگر از این قبیل کل فضاى  هاهاى و دادیواکتیو و سموم هستهرهاى به برکه

 ها را بطور بسیار جدى در معرض تهدید قرار داده است. زندگى و محیط هستى انسان

هاى اوزون تر شدن الیه در چند سال اخیر خطر از دست رفتن یا حداقل نازک و نازک

مللـى بوده است. آمارها حکایت از الـدور کره زمین یک بحث داغ محافل علمى بین

گیر ظرفیت آن در اکنونى این قشر محافظ و کاهش چشمآن دارد که آسیب پذیرى ت

هاى جذب اشعه ماوراء بنفش خورشید موجب شده است که فقط شمار سرطان

برابر   20بیش از  2000ده برابر و تا سال  1991تا  1935پوستى کشنده در فاصله 

تخریب الیه اوزون بیش از هر چیز محصول باال رفتن میزان  افزایش یافته است.

است. با سوراخ شدن الیه  CFCsو  SO2، اکسید سولفور CO2اکسید کربن 

هاى عظیم یخ در مناطق قطبى و افزایش میزان گرماى اوزون، مساله ذوب شدن توده

گى را در شرایط زندفاجعه بار وقوع تغییرات بسیار گسترده و خطر کره زمین 

گران بر آنند که در طول سى زیادی از پژوهش پیش کشیده است. عدهموجودات زنده 

طور مثال جنوب دانمارک و ه سال آینده شاید مناطقى از اروپاى شمالـى و مرکزى و ب

شوند و یا حداقل مجبور پرندگان نابود  اى از جانوران وشمال هلند به زیر آب رود. عده

هاى فراوان دیگرى به ها، بیمارىکوچ کنند. سواى سرطان که به مناطق دیگر گردند

وارض قابل پیش بینى ها، فقط بخشى از عاینهمه سراغ سکنه کره زمین خواهد آمد. 

ت. اما دامنه معضالت زیست محیطى تر شدن الیه حفاظتى اوزون اس مربوط به نازک



 215  / سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست

یدگى قشر اوزون گیر بشر معاصر چنان گسترده است که عواقب دردبار آسیب ددامن

. هم اکنون بخش عظیمى از آیدمی به حساباز آن  کوچکیاطراف زمین جزء بسیار 

ها تن فضوالت صنعتى به شدت آلوده هاى کره زمین بر اثر ریزش روزانه میلیونآب

ها که بخش قابل توجهى از پروئتین است. حیوانات دریایى و از جمله انواع ماهى

یا خود به نیستى تهدید  هادهد در اثر آلودگى آبل مىمصرفى مردم دنیا را تشکی

هاى زیادى را بیمارى زا، زندگى انسان عنصری آلوده وشوند و یا این که به صورت مى

هاى مهم اتمى دنیا و ترین سانحه در هر یک از نیروگاهکنند. وقوع سادهتهدید مى

ها اى تهدید جدى جان دههاى اتمى آنها برنشت کمترین مقدار رادیواکتیو از کوره

در چرنوبیل روسیه اتفاق افتاد، به  1986هزار انسان کافى است. آن چه که در سال 

تصدیق همه کارشناسان چند ده هزار انسان روسى و غیرروسى را در معرض ابتالء به 

ناشى از آسیب دیدگى دو تا از  مرگبار ها قرار داد. پیش از آن نشتانواع سرطان

ها قبل، صدها تن از اهالـى روستاهاى مجاور وچک اتمى انگلیس در سالهاى ککوره

و آنان را تسلیم چنگال مرگ نموده بود. رازى  بیمارى مبتالها را به همین این نیروگاه

هاى نماینده آن در تمامى طول این مدت، تا پیش از که بورژوازى انگلیس و دولت

کردند. در کنار از افشاء آن خوددارى مى هر نگاه داشته وآن را سر به مُ 1987سال 

طور روزمره شاهد افزایش سرسام آور میزان آلودگى هوا در ه این حوادث شوم، ب

بسیارى از شهرهاى بزرگ و پرجمعیت جهان هستیم. زندگى در شهرهایى مانند 

بار مقدار اکسید ان و اخیراً اصفهان و اهواز یا رم زیر فشار سیر صعودى دهشتتهر

گردد. ها غیر ممکن مىبه ویژه در تابستان دیگرهای یا آلودگی و گازهاى سمى کربن

ها هکتار از الـمللى در هر روز میلیونمطابق گزارشات رسمى محافل مختلف بین

ها به نوبه خود و اثرات ناشى از محو این جنگلشود  هاى کره زمین نابود مىجنگل

زند. شرایط زیست به کلـى ضد دامن مىوقوع مخاطرات عظیمى را در زندگى بشر 

هاى بیمارى زا در بخش عظیمى از کره زمین نیز به بهداشتى و آلوده به انواع میکرب
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سازد. ها انسان را از هستى ساقط مىنوبه خود بلیه سنگینى است که هر روز میلیون

کال شاگر بخواهیم این بحث را حتى در حد تنظیم لیستى از عناوین و خطوط کلـى ا

. دادباید صفحات زیادى را به این کار اختصاص  آلودگى محیط زیست ادامه دهیم

که منشا واقعى نکته محوری این است کنیم، از آن اجتناب مى کاری که الزم نیست و

دارى سرچشمه ها در کجا قرار دارد؟ پاسخ ساده است. نظام سرمایهکل این آلودگى

طور روزمره ه واقعیتى است که هر دیده تیزبینى بهاست. این این آلودگى همهواقعى 

تر آن کند. با این وجود براى لـمس عمیق و عمیقو به سادگى آن را رویت مى

 انگشت نهاد. نکات زیر  برتوان مى

بر خالف تصور عامیانه رایج، این نفس صنعت و توسعه صنعتى دنیا نیست که  .1

ها را سبب الیه اوزون و حوادثى نظیر اینآلودگى شیمیایى آب دریاها یا سوراخ شدن 

شده است. بالعکس، چگونگى کاربرد صنعت و تکنیک توسط نظام کاپیتالیستى است 

که منشا و اساس این فاجعه در زندگانى بشر معاصر شده است. یک نگاه ساده به نوع 

دهد که بخش بسیار و میزان تولید محصوالت اجتماعى ساالنه در جهان نشان مى

یمى از این تولیدات اساسا زائد است. به این دلیل ساده که هیچ ربطى به عظ

ها ندارد. در دنیایى که چه تولید شود و احتیاجات واقعى زیست و رفاه اجتماعى انسان

کند، طور مطلق از نیازهاى بازار و سودآورى سرمایه تبعیت مىه چه تولید نشود؟ ب

یم که تولید آنها سواى هرزروى دهشت بار شوالجرم با انبوه محصوالتى مواجه مى

ها تر انساننیروى کار، تحکیم طوق بردگى سرمایه بر گرده بشر، انحالل هر چه عمیق

تر محیط زیست ساکنان کره زمین در فساد و تباهى و باالخره آلودگى هر چه گسترده

هاى . فقط به حجم اوراق تبلیغى شرکتنداردهیچ خاصیت یا حتى موضوعیت دیگرى 

غیرکامپیوترى تولید هاى مخرب کامپیوترى و اسباب بازىتجارى دنیا نگاه کنید، انواع 

هاى صنعتى جهان که تنها مصرفشان تباهى پروسه پرورش و رشد سط بنگاهشده تو

هاى کودکان و زوال دردناک شخصیت انسانى آنهاست در نظر بیاورید، حجم سالح
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اى در برابر دیدگان خود ى دنیا را براى لحظهکشتار جمعى تولید شده در صنایع نظام

هاى صنعتى و تکنیکى فکر کنید، قرار دهید، به صدها نمونه دیگر از این نوع فرآورده

جم عظیم هم زمان تکنولوژى و ابزار کار و تاسیسات صنعتى الزم براى تولید این ح

 راداری سرمایهو مؤسسات ها پروسه کار و تولید شرکت، محصول را به خاطر بسپاریم

، بخش ضرورى و غیرضرورى این تولیدات را بر تعمق کنیمدر وسعت دنیاى موجود 

، شت و سالمتى بشر از هم تفکیک کنیممبناى احتیاجات رشد و رفاه و آموزش و بهدا

که چند درصد کل محصول اجتماعى ساالنه جهان نه فقط  خواهیم دیددر این راستا 

ها ندارد، که بالعکس ابزار ى معیشتى و رفاهى انسانهیچ ربطى به احتیاجات واقع

. اگر این حجم عظیم تولیدات غیرضرورى و کل تاسیسات ویرانی زندگی آنهاست

مربوط به آن را از دایره موجود کار و تولید حذف کنیم، آن گاه شاهد کاهشى بسیار 

رد که باید تصریح کگى محیط زندگى بشر خواهیم بود. چشم گیر در میزان آلود

سخن مطلقاً بر سر نفی ضرورت و اهمیت هیچ چیزی از مایحتاج واقعی رفع نیازهای 

زندگی و رفاه و تعالی انسانها نیست. بحث صرفاً بر سر تولیداتی است که هیچ مکانی 

خواهد شد که این  د. حتماً سؤالندر هیچ کجای دائره رفاه و نیاز واقعی بشر ندار

کند. می را چه کسی، کدام نهاد یا مرجع تعیینها نبودن نیازها یا این الزم بودن و

یار شفاف تکرار شده است. در صفحه صفحه این کتاب به طور بسپاسخ این سؤال 

و نافذ کل آحاد جامعه تنها مرجع  ، برابر، آزاد، متحدهشوراهای مرکز حضور آگا

 ذیصالح تعیین این نیازها هستند.

هاى بسیار دهشت اى شیمیایى و صنعتى با آلودگىهجهان موجود در جوار آلودگى .2

بار میکربى و عفونى مواجه است. هنوز بخش بزرگى از جمعیت کره زمین در مناطقى 

سل مانند هایى  نات بهداشتى است. بیمارىامکا ابتدائی ترینکنند که فاقد زندگى مى

 ریشه کنى یگفتگوهاى نخستین قرن بیستم و تیفوئید و وبا و ماالریا که در دهه

هاى عظیم اینک در قرن بیست و یکم حتى در قطب بودها کامل آنها نقل تریبون
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کنند و شمار تلفات ساالنه ناشى از آنها مىحیات عده ای را تهدید صنعتى حهان 

. هنوز چند میلیارد سکنه دنیا فاقد آب آشامیدنى بهداشتى هستند و چشمگیر است

ز آبله و سرخک و مخملک و دیفترى در میان میزان مرگ و میر ساالنه ناشى ا

میلیارد جمعیت روى زمین بیش  هفتکند. از میان ها میلیون تجاوز مىکودکان از ده

کنند که به هیچ نوع سیستم بهداشتى میلیارد آنها در مناطقى زندگى مى پنجاز 

تى میلیارد، حتى توالت بهداش هفتفاضالب دسترسى ندارند. چند میلیارد از این 

ها ها همگى اجزاى پیوسته آلودگى محیط زیست هستند و کل این آلودگىندارند. این

گیرند. این شیوه تولید کاپیتالیستى ت مىدارى نشأگندیده سرمایه از بطن مناسبات

ها به سرمایه و باز هم سرمایه، با استثمار کار انسان محصولاست که با تبدیل مستمر 

محصول کارشان و با کار و انفصال هر چه عمیق تر کارگران از ددمنشانه نیروى کار، با 

فقر و فالکت و  ،ها از دخالت در برنامه ریزى پروسه کار و تولیدطرد کامل انسان

 کند.می آنان تحمیلیطى را بر آلودگى عظیم زیست مح

ه امپریالیستى در هاى توسعه طلبانترین جنگدارى، تاریخ وحشیانهتاریخ سرمایه .3

ها، خواه ست. عوارض عفونى این جنگدنیاى و در هر منطقه از الـمللسطح بین

قیقى قابل اندازه گیرى نیست. شیمیایى و خواه میکربى، با هیچ سیستم آمارگیرى د

هاى عفونى جنگ اول و دوم امپریالیستى در حیات بشر تا چه اندازه بوده که زیاناین

عفونى و زیست محیطى به کجا سر زده است کشتار ناشى از این عوارض  حتی یااست 

داند. اما تمامى سکنه دنیا شاهد بودند که تنها اپیدمى طاعون و وبا در را کسى نمى

 هاى پس از آن نواحى مسکونى بسیارى را از نفشهها یا سالدوره وقوع این جنگ

گ ى محو ساخت. این که جنگ ایران و عراق، جنجغرافیاى جمعیتى کره زمین به کل

هاى همیشه جارى درون هاى اعراب و اسرائیل، جنگخلیج، جنگ یوگسالوى، جنگ

آورد، موضوعى قاره آفریقا و جاهاى دیگر چه بر سر محیط زیست بشر در آورده و مى

دار یا نماینده فکرى سرمایه است که پاسخ آن بر اندام هر انسانى مشروط به این که
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ها از کجا سرچشمه گرفته و چگونه بر ندازد. جنگا، رعشه مىنباشد دارىنظام سرمایه

تر از آنست که نیاز به کند و کاو داشته باشد. اند؟ جواب سادهبشر تحمیل شده

هایى که فلسفه دارى، دولتهاى سرمایهاند، دولتها راه انداختهها را دولتجنگ

است. هدف  هاى کارگر و فرودست جهاندارى بر تودهوجودیشان تحمیل نظم سرمایه

ها صرفا سهم برى بیش و بیشتر این یا آن بخش سرمایه جهانى از اضافه این جنگ

 ى است. الـمللکارگر بین ارزش ناشى از استثمار طبقه

هاى اتمى و هاى سراسرى شیمیایى که باالتر بدان اشاره شد، زرادخانهآلودگى .4

شان براى تهدید ندک هر کداماتمى موجود که نشت ا هاى عظیمغیراتمى دنیا، نیروگاه

اند و ادامه کارشان از کند، براى چه به وجود آمدهها انسان کفایت مىجان میلیون

کند؟ توسعه طلبى و تجاوزگرى امپریالیستى کدام نیازها و ملزومات تبعیت مى

تر دارى به عالوه تقالى سرمایه جهانى براى بارآورى هر چه عظیمکشورهاى سرمایه

تر و استثمار  تر هزینه تولید، سودآورى انبوهر، کاهش هر چه سهمگیننیروى کا

یا مراکز اتمی ها زرادخانهتر طبقه کارگر جهانى تنها و تنها دلیل وجودى این فرساینده

  است.

هاى زیست محیطى را از طریق محو این آلودگى همههاى واقعى سوسیالیسم، ریشه

دارد. قبل از هر چیز با لغو دارى از میان برمى ایهشیوه تولید و مناسبات اجتماعى سرم

کار مزدورى و برچیدن بساط بازار، کل پروسه کار و تولید اجتماعى را بر محور رفع 

سازد و در نیازهاى واقعى معیشتى و رفاهى و رشد و تعالـى برابر همگان استوار مى

بخشد. ها پایان مىسانمنافى سالمت و بهداشت ان تولیدات زائد، مضر،همین گذر به 

نماید. این امر بخش قابل توجهى از عوامل آلودگى محیط زیست را نابود مى

هاى میکربى هاى واقعى بى بهداشتى و آلودگىسوسیالیسم با محو کار مزدورى، ریشه

و ریشه کنى کلیه ها سالمتى انسانتأمین کند. محو مىها را نیز از زندگى انسان

ق ایجاد محیط بهداشتى در صدر اهداف سوسیالیسم قرار دارد. در ها از طریبیمارى
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این نظام، هدف تولید و کار تنها و تنها انسان است. سالمتى جسمى و روحى و 

ترین هدف را در ها، اساسىباالترین استاندارد زندگى و رفاه اجتماعى آدم تضمین

مین اساس، پایان دادن به کند. بر هبرنامه ریزى تولید و کار سوسیالیستى تعیین مى

هاى مختلف از آب آشامیدنى و تغذیه سالـم و مکفى بى بهداشتى در همه عرصه

گرفته تا ایجاد فضاى سبز کافى و از بین بردن تمامى عوامل آلودگى میکربى و 

شوراهاى  شیمیایى در مرکز توجه شوراهاى کار و زیست و کنگره سراسرى

 سوسیالیستى قرار دارد. 

دارى در جهان به تولید هر نوع سالح و جنگ افزار و مواد یدن بساط سرمایهبا برچ

اى، حتى با هاى هستهشود. بود و نبود کلیه نیروگاهشیمیایى مضر پایان داده مى

ها که باالترین ضریب اطمینان و حفاظت، در فرآیند نوین تولید و کار اشتراکى انسان

شتى و رفاه اجتماعى بشر است، مورد هدف آن صرفا تامین نیازمندى هاى معی

 گیرد. قرار مى آخاد شهروندان شورایىو ى دستجمعى گفتگو

سوسیالیسم با محو طبقات، دولت و مرزهاى جغرافیایى یا قطعه قطعه سازى 

خشکاند و در این گذر هاى وقوع جنگ را در دنیا مىها، ریشهناسیونالیستى انسان

سازد. سوسیالیسم در سیماى واقعى ا نابود مىها رعوارض زیست محیطى این جنگ

پیروزمند خود تنها در یک ظرف انترناسیونالیستى قابل حصول است. جامعه 

الـمللـى است که کلیه سکنه کره زمین سوسیالیستى یک جامعه سراسرى و بین

دهند. در این جامعه نه طبقات، نه شهروندان در همه حقوق برابر آن را تشکیل مى

هاى مختلف، هیچ چیز وجود ندارد. هاى قومى و نژادى، نه ملیتنه گروهدولت، 

هاى گوناگون که طبیعى زندگى بشر حتى اختالفات سیاسى و آراى متفاوت یا دیدگاه

هاى بى در سطوح مختلف زندگى و کار و مدنیت سوسیالیستى است، در دایره آزادى

ها و حقوق از هر لحاظ برابر انقید و شرط اجتماعى، رشد عظیم فکرى و فرهنگى انس

ران ساز هاى ویکل شهروندان به راحتى قابل حل و فصل است و هیچ نیازى به جنگ
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در سازمان کار سوسیالیستى، باالبردن بارآورى کار اجتماعى از طریق آلودگى ندارد. 

شیمیایى محصوالت زراعى و دامى هیچ موضوعیتى ندارد. در این جا سخنى از کاهش 

تر در میان نیست. یابى به سود افزونلید با هدف رقابت در بازار و دستهاى توهزینه

هدف خود انسان است و هر اقدامى که سالمتى و رشد آزاد و بهداشت انسان را به 

 مخاطره اندازد، قویا محکوم است. 

 م و جنبش سوسیالیستى طبقه کارگرسوسیالیس

مدنیت  تولید و ینى سازمان کار وهاى عها و ویژگىتا این جا پیرامون مشخصه

. در جریان این مباحثات کوشش شده است شدطور مختصر صحبت ه سوسیالیستى ب

هاى ایدئولوژیک رایج در میان جریانات چپ گذشته که سوسیالیسم از سطح عام گویى

و حال خارج گردد و به صورت یک نظم نوین اقتصادى، مدنى، سیاسى و اجتماعى 

ها با تمامى تمایزات روشنى که نسبت به قرار گیرد. اما این بحث معین مورد بررسى

هاى متعارف چپ دارند، باز هم فقط نقش یک مدخل ضرورى بر طرح گفتمان

سوسیالیسم به عنوان راه حل حى و حاضر طبقه کارگر در مبارزه علیه نظام 

راز یا  کند. این که پیشروان جنبش کارگرى به رمز ودارى را ایفاء مىسرمایه

مشخصات عینى اقتصاد، مدنیت و نظم اجتماعى سوسیالیسم واقف باشند، هنوز تا 

تبدیل سوسیالیسم به محتواى جارى پیکار طبقاتى خود فاصله بسیار عظیمى در 

 پیش روى دارند. 

اى آرمانى یا کمونیستى براى پرولتاریا مقوله تولید و زندگیسازمان شورایى کار و 

نیست، برعکس موضوع مبارزه مستمر طبقاتى وى علیه سرمایه دورنمایى اتوپیک 

، تالش خالق و است. بر این اساس، نخستین وظیفه فعالین کمونیست جنبش کارگرى

سازمانیابی جنبشی است که دورنمای سوسیالیسم الغاء کار مزدی  برایآگاه و شورائی 

ی خود علیه را پیش روی خود و در همان حال محتوا، تار و پود و بستر جار

سازد. نقش فعالین واقعی رویکرد لغو کار مزدی یا کمونیسم مارکسی نیز داری سرمایه
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به  در قرن بیستم تاریخ جنبش کارگرىگردد. می جاست که بارز و برجستههمین 

 تاریخ ،ونیستىتاریخ احتراز از طرح راه حل زنده و بالفعل کم تأسفباریبسیار صورت 

خلقی، های گر، تبدیل شدن به پیاده نظام جنبشدیهای آویختن به جنبش

و الجرم تاریخ فرار از درگیر  امپریالیسم ستیزی ناسیونالیستی، کمونیسم بورژوائی

الغاء کار مزدی است.  برایو داری سازمانیابی شورائی ضد سرمایهشدن در پروسه 

ه، کارگر یا سکانداران و سفینه بانان این جنبش در طول این صد سال آگاه یا ناآگا

با هر بیرق و زیر  برخاسته از اندرون زندگی کارگران یا دانشور طبقات دارا، رکارگر،غی

به هر  بردندرا به هر سمتی  کارگر کشورها و کل طبقه کارگر جهانیهای هر نام توده

تنها راهی که پیش پایش قرار ندادند  میاندر این  .دورنما و راهبردی حلق آویز کردند

میدانی که در مقابلش باز نکردند، راه واقعی متشکل شدن علیه بردگی مزدی  یگانهو 

ش برایبود. تا هر کجا که چشم کار کند داری یهو میدان راستین جنگ ضد سرما

جاده باز نمودند، « ضد امپریالیستی»حزب ساختند، اتحادیه درست کردند، راه مبارزه 

انجام انقالب دموکراتیک های یوهها و شدر جبهه واحد صاف کردند، تئوریشرکت 

قدرت سیاسی به چنگ  راه انداختند، به نام ویها آموختند، با قدرت پیکارش، انقالب

داری مصائب سرمایه با همین نام کلو  زیر اسم و عنوانش بر او حکومت کردند آوردند،

جنبش کارگری در گرد و خاک این جنبش پردازی ها، را بر وی تحمیل نمودند. 

و راهکارها ریل واقعی مبارزه ضد کار مزدی را گم کرد. ها هبردها، افق آفرینیرا

دورنمای سوسیالیسم لغو کار مزدی را از دست داد، در رفرمیسم راست سندیکالیستی 

منحل و بر رفرمیسم چپ نمای حزب ساالر مصلوب شد. سوسیالیسم را در برهوت 

را در به صف شدن داری تی ضد سرمایهدولتی نشان گرفت و مبارزه طبقاداری سرمایه

 قبول امر و نهی رهبران حزبی تفسیر کرد. پشت سر حزب و 

وضعی است که اکنون شاهدش هستیم. وضعیتی که رهائی از آن  فرایندحاصل این 

و گند و خون نظام ها هر میزان رهائی از فشار مصیبت برایپیش شرط هر تالش 
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راه برون رفت  ناچار استجود ندارد. طبقه کارگر بردگی مزدی است. هیچ راه دیگری و

این قرن را پیش گیرد. باید رفرمیسم راست اتحادیه ای و حزب سازی های از گمراهه

 کند.باالی سر خود را با جنبشی سوسیالیستی شورائی و ضد کار مزدی جایگزین 

 مسلک نیست. باشد.نمی نیست. برگ اعالم هویت الفاظ مکتبى کمونیسم مشتی

جنبش تغییر وضعیت موجود است، جنبشی است که لحظه لحظه اش جنگ با 

د این جنگ را ترک نتواننمی کارگر در هیچ شرائطی طبقههای تودهاست. سرمایه 

پرداخت غرامت شکست به بورژوازی  برای، اعالم آمادگی قبول بازندگیاین کار د. نگوی

 ،ست. جنبش کارگری بین المللیاداری و تحمل کل سیه روزی ناشی از وجود سرمایه

سر آورده است. در سراسر سده، جنگیده است، بیش از  را در باختن بهقرن بیستم 

دیگر های را باژگون و با رژیمها همیشه جنگ کرده است، انقالب کرده است. رژیم

جایگزین ساخته است اما در هیچ کجا سوسیالیسم لغو کار مزدی را افق پیکار نکرده 

های رائی و ضد کار مزدی متشکل نشده است، مطالبات روزش را حلقهاست، شو

و خاکریزهای متصل کارزار علیه بردگی مزدی داری پیوسته زنجیره جنگ ضد سرمایه

را با سر بیدار ضد کار مزدی و در دل مبارزه آگاه ها سرنگونی رژیمننموده است. 

پشت سر  مبارزهه ای ماالمال از ه است. کارنامقاتی علیه سرمایه جامه عمل نپوشاندطب

نه با دورنمای که با عقل کمونیسم خلقی لنینی،  ،نهاده است اما نه با شعور مارکسی

نه در پروسه سازمانیابی شورائی  دولتی،داری محو بردگی مزدی که رو به قبله سرمایه

که در قعر رفرمیسم اتحادیه ای و گندزار حزب بازی کمونیسم داری ضد سرمایه

عاجل ضد سرمایه که با مطالبات صنفی سندیکائی آویخته های ، نه با خواستورژوائیب

به قبول جاودانگی سرمایه داری، نه با پرچم سرنگونی طلبی ضد کار مزدی که با علم 

و کتل رژیم ستیزی فراطبقاتی بورژوائی، نه در جبهه اعمال قدرت طبقاتی متشکل 

و تار قانون و مدنیت و نظم بردگی مزدی، اینهاست علیه بورژوازی که در البیرنت تیره 
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طوالنی، کارنامه ای که محصولش های در این سال خطوط عام کارنامه این جنبش

 کارگر دنیا در مقابل سرمایه است.های موقعیت فرومانده و زمینگیر توده

 میان خود و بورژوازى، نیازمند یکهر سطحى از تقابل  طبقه کارگر در هر شرایط و

براى پیشبرد پروسه پیکار  و روشن کنکرت برنامه ایبا دورنمای شفاف سوسیالیستی 

کارگران این پیش پاى  نخستین مساله گذراست. در این  خویش دارىسرمایه ضد

با کدام عینیت  بناستموجود عینیت معین اقتصادى، اجتماعى و سیاسى است که 

در بلند مدت و کوتاه مدت ها گزینیگردد. پروسه این تغییرات و جاینوین جایگزین 

 به طور عاجل بایدپاسخ نوع قرن بیستمی به این سؤال آن بوده است که  چیست.

سندیکا ساخت، اتحادیه بر پای نمود و خواستار بهبود وضع زندگی در چهارچوب 

، حزب را باید پشت سر حزب به صف شد هم آخر و عقبی برایتسلط کار مزدی شد، 

و منتظر ایستاد تا جهان آبادان گردد!! پاسخ رویکرد ضد کار مزدی از  به قدرت رساند

برنامه  ها،حرف این رویکرد آن است که در برابر طرح همه لحاظ ضد پاسخ باالست.

یک بدیل  باید سازمان کار و نظم سیاسى و مدنى بورژوازىکل هاى اقتصادى یا ریزى

ى و شیوه محو کار مزدگونگى ى که چطرح کرد، بدیلسوسیالیستى  شفافعینى و 

هاى کارگر بر سرنوشت کار، تولید، شورائی و سوسیالیستی توده تسلط همه سویه

را با تمامى دقایق آمارى و عینى پیشاروى جنبش  محصول کار و شکل زندگی خویش

 لفاظیداری و پرچمداران مبارزه ضد سرمایهها کار کمونیست. قرار دهد روز آنان

ره معجزات و کرامات داران و مدحت گرى توخالى دربارگرى سرمایهپیرامون استثما

روز  مطالبات اقتصادی و سیاسی ا در بارههمان گونه که پروپاگاند کمونیسم نیست.

 فعال جنبش سوسیالیستی این طبقهمدعى کمونیسم را در مکان  نیروی هیچکارگران 

و فعالین جنبش لغو ها تدورنمای سوسیالیستی آرمانی نیست که کمونیس نشاند.نمى

نیاز واقعی است که  روی کارگران باز کنند. بالعکس راهبرد و راه حلیکار مزدی پیش 

طبقه ای با طبقه دیگر در حال . آنها است پیشبرد موفق مبارزه جاری و گریزناپذیر روز
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جریان ل تضاد عینی الینحل جامعه موجود جنگی که روی ریستیز و جنگ است. 

نش قهری و اجباری طبقه استثمار شونده فرودست علیه طبقه استثمارگر دارد و واک

راتیک جاری جنگ و هم حاکم است. این یک جنگ واقعی است و کمونیسم هم پ

یده بیرونی طبقه کارگر و که کمونیسم را پدوارونه بافی محض است ست. دورنمای آن

زاد یکالیسم را خانه کشف و کرامات متفکران طبقات باال بدانیم و رفرمیسم و سند

کمونیسم دست ساخت عناصر فکری طبقه باال  زندگی و جنبش کارگران خوانیم!!

ما از کمونیسمی بحث داریم که جنبش تغییر وضع موجود است.  !خود آنان بادارمغان 

و ستیز غیرقابل اجتناب او با سرمایه  هستی اجتماعی طبقه کارگراین جنبش مولود 

، اعمال قدرت کند، ببالد، آگاه شود، سازمان یابد، نیرومند گردداست. جنبشی که باید 

را از میان بردارد. همه بحث بر سر سر چگونگی انجام این کارها و طی داری سرمایه

آگاهی خاص خود را الزم  خواهد،می افق خاص خود را این مسیر است. این جنبش

ساز و کارهای و ها بندیسنگر ، بهمحتاج استدارد، نوع متشکل شدن ویژه خود را 

 خود راواقعی . رژیم ستیزی متناظر با سرشت نیاز داردجنگی مخصوص خود 

کوشند تا این می طلبد. رفرمیسم سندیکالیستی و کمونیسم خلقی حزب ساالرمی

خلع سالح کنند و به برهوت سازش، استیصال و خروج ها جنبش را در همه این زمینه

 بکشانند. داری ایهاز ریل واقعی پیکار ضد سرم

با این رویکرد  در مورد رویکرد ضد کار مزدی مصداق دارد.ها عکس این جهتگیری

نوع  ،راهکارها، سیاست ها کارهای آگاهگرانه کمونیستی، سوسیالیستی، روشنبدیل 

. گرددمی وارد میدان ضد کار مزدی سازمانیابی، مطالبات و سرنگونی طلبی

وسیع کارگری است که با سر آگاه طبقاتی علیه های دهسوسیالیسم محصول انقالب تو

شاید مبارزه کرده باشد، جنبش سندیکائی و آویزان به حزب نخبگان داری سرمایه

، تنها چیزی که به بار نخواهد آورد سوسیالیسم لغو کار مزدی همه چیز به بار آرد

ز درون اکارگر است که های تودههمان جنبش واقعی جنبش سوسیالیستی است. 
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و آماده جامعه گردانی شورائی  سرمایه ستیز بیدار، آگاه،به جنبشی همه کارکردهایش 

طی این فاصله و احراز این  برای این جنبش. باشدتبدیل شده  و الغاء کار مزدی

جامعه یا حتی درون از هر رویکرد دیگر درون  خود را زیرهای ویژگیموقعیت با کسب 

 د.   سازمی طبقه کارگر متمایز

این  برای .کندمی را سر آگاه خودداری سرمایه حاضرعینیت مارکسی . کالبدشکافی 1

به د و ماتریالیسم انقالبی مارکس را نکاپیتال خوان فعالینش کار کافی نیست که

مکتبی بقاتی پرولتاریا سواد مرامی و آموخته ط آگاهیند. بسپار شیارهای مغز خود

اوست. هستی آگاه طبقاتی بالعکس  ارزاتش نیست.مشتی عناصر نخبه یا پیشرو مب

کارگر در حل و فصل همه مسائل های توانائی سوسیالیستی شمار هر چه کثیرتر توده

داشتن این آگاهی باید آناتومی  برایپرولتاریا جاری مبارزه طبقاتی خویش است. 

راغ راه را چ این عینیت ریشه ای کاپیتالیستی و راه تغییر موجودواقعیت مارکسی 

حضور توده ای  که در وسیع ترین« رهبر »نه گوش به فرمان مشتی  پیکار کند. باید

بود  این شناخت و آگاهی باگردد.  به صفبا سالح این آگاهی در مقابل بورژوازی خود 

را  و محصول کار خودتولید  کل پروسه کار،را موضوع جنگ سازد. داری و نبود سرمایه

آگاهی . نمایدند و تعیین سرنوشت آن را محور مصاف روز کز مقابل بورژوازی با در

یابد، این می پرولتاریا نه در مغز پیشروانش که در پیکار روز او علیه سرمایه تجلی

مبارزه است که باید سر هر نوع رفرمیسم را از روی تن خود بردارد و با سر مارکسی 

ی کارگران بستر و ظرف جنبش شورائسوسیالیستی و ضد کار مزدی جایگزین کند. 

 عینیت روزکنند، می واقعی حصول این آگاهی است. در اینجاست که کارگران مبارزه

 حاصل این کالبدشکافی را آگاهی خود ،کنندمی کالبدشکافیرا داری سرمایه

 . کنندمی خود را چراغ راه مبارزههای آموخته آموزند ومی از هم سازند،می

دیدن  برای .جستجو کند وجود سرمایهرا در ها و سیه روزیها کل بی حقوقی بنیاد. 2

ستم بی آبی، ، بی بهداشتی، بی داروئی، آوارگیگرسنگی، فقر، واقعی های ریشه
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تن فروشی، اعتیاد، فرهنگ دروغ و دزدی و جنسی و قومی و نژادی، مردساالری، 

، ک خیابانیو پدیده کود کشتار حقوق کودکان، وجود کار خردساالنمافیابازی، 

نبود  جهانی و منطقه ای، دیکتاتوری، خفقان وهای آلودگی محیط زیست، جنگ

سیاسی، زندان و شکنجه و اعدام آدم ها، یا هر محرومیت، هر ستمکشی و های آزادی

با چنین  برود.داری هر فاجعه انسانی یکراست به سراغ سرمایه و اختاپوس سرمایه

بشری را کنکاش کند، پی گیرد و سازمان های بتنگاهی مبارزه علیه همه این مصی

 دهد. 

کشیدن پرده روی جهانی بر جنبش کارگری  یکی از ضربات فاجعه بار رفرمیسم

از نقش بانی و باعث و پاسداری آنها و از داری این پدیده ها، برائت سرمایههای ریشه

 اپوزیسیونز همین طریق شقه شقه کردن طبقه کارگر و آویختن هر شقه به شکلی ا

و نهادهای مدعی ها زنجیره طویل تشکل است. بوده نمائی و رفرم طلبی بورژوازی

دفاع از حقوق زنان یا کودکان، ضد جنگ، حامی صلح، مدافع حقوق پناهدگان، علیه 

بر محور چنین ها همگی سازمانهائی هستند که نوع این فقر، کمک به گرسنگان یا

بحث بر سر نیت مؤسسین و بانیان این نهادها یا حتی پاره وارونه نمائی پدید آمده اند. 

آنها نیست، غالب فعالین چنین تشکلهائی خود کارگران هستند و های ای فعالیت

معضل کارگر است. های دهند کمک مؤثر و بسیار الزم به تودهمی کارهائی که انجام

پیگیری اهداف، در پیشبرد کارها و  به جای آنکهها آن اساسی این است که همه

علیه سرمایه باشند، راه اصالح طبقه کارگرسنگری از میدان جنگ سراسری 

 و حل معضالت انسانها در چهارچوب ماندگاری این نظام را دنبالداری سرمایه

زن ستیزی و کودک ستیزی و دیکتاتوری بیماری و کنند. ریشه فقر و گرسنگی و می

کاوند، مبارزه با آنها را در نمی سرمایه و جنگ و آلودگی محیط زیست را در وجود

داری بینند. نیروی واقعی این مبارزه را جنبش ضد سرمایهنمی مبارزه علیه سرمایه

های به راه حلها ارونه پنداریو وها دانند و بر پایه این کج بینینمی طبقه کارگر



 سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست  /  228

 

د، ارتش ذخیره این دارنمی بر پای های فراطبقاتیلآویزند، نهادها و تشکمی رفرمیستی

رفع این  برایراستا مبارزه کارساز ریشه ای  همینشوند و باالخره در می نهادها

عظیمی از جنبش کارگری را بسیار سازند و نیروی می را رهاها و مصیبتها محرومیت

 برند. می رفرمیستی هرزهای در گمراهه

مبارزه  را جزء الیتجزای همه این قلمروهاجنبش لغو کار مزدی کارگران مبارزه در 

فراطبقاتی و های به ایجاد سازمانها پیشبرد آن برای .بیندمی خودداری ضد سرمایه

نهد. این جنبش با این منظر نمی بورژوازی رویهای اپوزیسیونآویختن به رفرمیسم 

از  کند، غبار توهممی راه فروپاشی توان پیکار و اعمال قدرت طبقاتی خود را سد

را خلع  راست و چپ زند، رفرمیسممی به کنار را فکر و مبارزه توده هایشفضای 

و همه قلمروهای زندگی اجتماعی کارگران را میدان جنگ ضد کار  نمایدمی سالح

، انکار کودک ان،بی حقوقی زن ، علیه هر نوعسازد. مبارزه علیه ستم جنسیمی مزدی

علیه زندان و شکنجه و اعدام، مبارزه  ،مبارزه علیه دیکتاتوری، خفقان، نبود آزادی ها

را سنگرهای پیوسته مبارزه همه و همه ، بهبود محیط زیست صلح و براییا جنگ 

 گرداند. می خودداری طبقاتی ضد سرمایه

نماید و در این می همگن مطالبات روزش را با محور پیکار سراسری علیه سرمایه. 3

مدنیت و  قانون، قانونیت،کشد. به می مرز مختلف رفرمیسمهای شکلهمه گذر نیز با 

به قدرت طبقاتی خویش اتکاء و اعمال این قدرت را  بندد.نمی دخیلحقوق سرمایه 

اینکه به صورت عاجل و روزمره کند. می ساز و کار تحمیل خواسته هایش بر بورژوازی

ان خواستار کند و بر اساس این تومی خواهد را صرفاً توان مبارزه روزش تعیینمی چه

اختصاص سهم هر چه بیشتر و باز هم بیشتر حاصل کار و تولیدش به رفع مایحتاج 

معیشتی، رفاه اجتماعی، بهبود شرائط کار و زندگی و متقاباًل کاهش حداکثر سود 

گان رایهمراه با  ر همین راستا باالترین میزان بهای نیروی کار. دشودمی سرمایه داران
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کودک،  مهد ن، بهداشت، آب و برق، آموزش و پرورش،، دارو، درماشدن دکتر

  .نمایدمی خود فوری نگهداری سالمندان و مانند اینها را منشور مطالبات

طومار حزب ساالری و سندیکاسازی را در هم پیچد. شورائی، سراسری و ضد . 4

متشکل گردد. شوراهایش را ظرف اعمال قدرت علیه سرمایه، تحمیل داری سرمایه

معترض طبقه های بات خود بر بورژوازی، میدان دخالتگری فعال و نافذ تودهمطال

آموزش، ، سنگر طبقههمه آحاد  کارگر، بستر بالندگی و بلوغ آگاهی سوسیالیستی

 شورائی جامعه گردانی برای کارگر،هر چه وسیع تر های آمادگی توده ، تجهیز وتدارک

تواند شورائی نباشد، اگر این جنبش داری نمیجنبش ضد سرمایهسوسیالیستی سازد. 

امحاء هر نوع دولت  برایقرار است سوسیالسم را مستقر کند باید تمامی شرائط الزم 

باالی سر کارگران را فراهم سازد. محو دولت در گرو جایگزینی آن با سازمان شورائی 

رابر و خالق برنامه ریزی کار و تولید متشکل از توده وسیع کارگر با نقش آگاه، آزاد، ب

 تحقق این هدفست. سازمانیابی سراسری شورائی و ضد کار مزدی تنها بستر مناسب ا

 است.  

پی گیرد. داری سرنگونی دولت بورژوازی را از سنگر جنگ ضد سرمایه برایمبارزه . 5

شعار تسخیر قدرت سیاسی بدون سازمانیابی شورائی سراسری توده کارگر علیه 

قدرت را به دست گیرد، جنبش شورائی سازمان یافته کارگران سرمایه و بدون اینکه 

به ازاء زمینی نبش سوسیالیستی طبقه کارگر نیست. معنی و مابه هیچ وجه شعار ج

شعار مذکور در طول قرن گذشته این بوده است که یک حزب باالی توده کارگر سوار 

را ساقط و با ماشین  دولت روز سرمایهها بر موج نارضائی و عصیان و انفجار خشم آن

باقی مانده است و بر سر طبقه داری سرمایهنظام . کرده استدولتی دیگری جایگزین 

کارگر همان رفته است که در همه کشورهای اردوگاه سابق یا جوامعی مانند کوبا، 

ویتنام و جاهای دیگر رفته است. پرولتاریا باید قدرت سیاسی بورژوازی را در هم 

کار را باید با جنبش سازمان یافته شورائی ضد کار مزدی خود و نه در بشکند اما این 
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پشت سر این یا آن حزب ماوراء مبارزه و زندگی خویش انجام دهد. توضیح واضحات 

کند و از می است که طبقه کارگر در هر شرائطی از سرنگونی دولت سرمایه استقبال

داری ممکن جنبش ضد سرمایهتقویت، بالندگی و تحکیم هر چه  برایاین سرنگونی 

گیرد، آنچه مهم و مورد تأکید است این است که سرنگونی طلبی ضد کار می خود بهره

 سازد. نمی جایگزینمزدی را با رژیم ستیزی دموکراتیک و فراطبقاتی 

نه در قالب شعار، نه یک آرمان و نه یک  را طرح تحول سوسیالیستی جامعه حاضر. 6

 گیردبه دست  روز زنده دستور کار الگویبلکه به صورت یک هدف دوردست تاریخی، 

و آن را سالح جنگ خود با سرمایه سازد. جنبش ضد کار مزدی با داشتن این الگو یا 

دارد که می و دولتش اعالم دار طرح کنکرت تحول سوسیالیستی به طبقه سرمایه

برنامه ریزی کار و آماده سرنگونی بورژوازی و استقرار سازمان شورائی سوسیالیستی 

محتوای جاری آموزش، آگاهی و کارگر این طرح را طبقه تولید است. جنبش شورائی 

موارد باال عام ترین شاخص هائی است که کند. می جریان هستی اگاه طبقاتی خود

 نابودی سرنگونی بورژوازی و برایظرفیت الزم ها جنبش کارگری با کسب آن

نیازمند بحث و بررسی مشروح ها هر کدام این شاخص ید.نمامی را احرازداری سرمایه

هر « جنبش لغو کار مزدی»یگری با نام هستند. کاری که من به سهم خود در کتاب د

چند ابتدائی و ناکافی انجام داده ام و درست به همین دلیل در اینجا به همین مختصر 

  کنم. می بسنده



  


