
 

 کارگران سراسر جھان

 عليه سرمايه متحد شويد !

  

  

 نقدھا و نگاه ھا

  

  

  اولجلد 


	ارم. ا�� (�� ���( 



 

2 

 صفحه                                                 مطالب

  3               . پری اندرسون و نگاه وارونه به موج خيزش ھا...1

          25                     ری . جنبش زاپاتيستی و مبارزه ضد سرمايه دا2

  48              جان ھالوی و سرمايه ستيزی عرفانی      . 3

  94              يکتين و روايت سوسياليسم. ھي6ل ت4

  120           . دلباختگان دموکراسی و نگاه به آموزش ھای مارکس5

          145                             . مايکل آلبرت و الگوی اقتصاد مشارکتی6

                   167                 ستون و بازانديشی نقد مارکسی....      . موشه پو7

  192                                     . ژاک بيده و نقد مارکس8

          226                                     . حزب عدالت سوئد18

              241                يستی از سرمايه داری . روايت ناسيونال10

  268                           . سوسيالسم بورژوائی و نقد اکونوميسم11

  283              کدام طبقه اجتماعی . کالبدشکافی انق6ب از منظر 12

        

           

 

  

  

  

  

 



 

3 

  و نگاه وارونه» ونپری اندرس« 

  ميانه و شمال افريقادر خاور خيزش ھابه موج 

وارونه بينی و باژگونه نمائی شالوده تفکر ھمه نيروھا و نمايندگان رويکردھای 

پری « غيرکارگری و خارج از مدار پيکار ضد کار مزدی طبقه کارگر است. 

نيز با زنجيره شورش ھای اخير کشورھای تونس، مصر، يمن، ليبی، » اندرسون

دو ويژگی خاورميانه و « د. او  می گويد: بحرين و سوريه ھمين کار را می کن

» اندرسون« باور » شمال افريقا را از پھنه سياسی جھان معاصر جدا ساخته است

جوامع ياد شده حتماً در ھمين  2011اين است که ريشه شورش ھای گسترده سال 

« دو ويژگی قرار دارد.!! او بDفاصله به تشريح اين ويژگی ھا می پردازد. 

يژگی درازای زمانی و شدت گسترش طلبی امپراطوری غربی در نخستين و

پری اندرسون منظور خويش از گسترش طلبی ». منطقه طی سده گذشته است

امپراطوری را با تفصيل توضيح می دھد و تصريح می کند که مراد وی دوران 

استعمارگری کشورھای غربی در خاورميانه عربی و شمال افريقاست. در باره 

دومين ويژگی متمايز جھان عرب طول عمر و شدت « وم ھم می گويد. مؤلفه د

جباريت ھای تمام عياری است که از ابتدای استعمارزدائی صوری دستخوش آن 

  ». بوده اند

ھيچ اغراق نيست اگر بگوئيم که سطح شناخت و آگاھی عظيم ترين بخش توده 

اقعی دردھا، رنج ھا انسان ھای عاصی خاورميانه و شمال افريقا از ريشه ھای و

« و سيه روزی ھای خويش، به مراتب عميق تر و واقعی تر از تحليلی است که 

در پيش روی آن ھا قرار می دھد. جمعيت چند ده ميليونی » پری اندرسون

کارگرانی که در خيابان ھای تونس، مصر، الجزاير، بحرين، يمن، سوريه به 

رفتند، با کمال تأسف از ھيچ سطح جنگ ارتش ھا و قوای قھر و سرکوب سرمايه 

صف بندی طبقاتی ضد کار مزدی برخوردار نبودند،اما آن ھا، دنبال پرچم فريب 
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و گمراھی استعمار ستيزی ھم راه نيافتادند. آنچه دانشور قلم به دست چپ بر قلم 

ی ھائی است که زمانی در می راند، تکرار ھمان وارونه بافی ھا و توھم پرداز

ز معماراِن کمونيست نمای اردوگاه نوپای سرمايه داری دولتی و خيل واشيپور ھمن

ليستی دنيا ساز نايکه سواران سرخپوش ضد امپرياليسم خلقی و جنبش ھای ناسيو

شد و تاخت و تاخت و تاخت تا جنبش کارگری جھانی را به روزگار فعلی 

  انداخت. 

که حق خDفت با علی در پاسخ اين سؤال » مجنون« در افسانه ھا آورده اند که 

پری اندرسون » خDفت را عين المال ليلی می داند« بود يا عمر؟ اعDم داشت که 

ھم در موج انفجار ده ھا ميليون برده مزدی گرسنه و به ستوه آمده از فشار 

مرزھای « سبعيت و بی حقوقی و جنايت نظام سرمايه داری چشمان خود را به 

و  دوخته است»  ميانه با پھنه سياسی جھان معاصربلند ميان شمال افريقا و خاور

در اين کنجکاوی قبل از ھر چيز طوdنی تر بودن دوره استعمار در خطه مذکور 

را کشف کرده است. او ھمين استعمار طوdنی مدت را يکی از دو پايه اساسی 

وقوع خيزش ھا و طغيان ھای اخير ده ھا ميليون انسان می بيند!! اينکه در دوره 

مذکور چه جنايات و سبعيت ھائی بر توده ھای کارگر و فرودست منطقه مورد 

بحث، تحميل شده است يا اينکه نقش دولت ھای غربی در اين گذر چه بوده است، 

موضوعات روشنی ھستند. اما گفتگو بر سر نوع روايتی است که پری اندرسون 

ی روز و طوdنی بودن از استعمار دارد و رابطه ای که او ميان زنجيره جنبش ھا

زنجيره شورش « دوران استعمار برقرار می کند. نظريه پرداز و نويسنده مقاله 

در اين گذر فقط از کلمه استعمار و اشغالگری می گويد، طومار تجاوزات و » ھا

اشغال ھا را برگ می زند، تاريخ ورود اشغالگران به اين يا آن کشور را بازگو 

ه استعمار در منطقه انگشت می نھد. او اشاره ای ھم به می کند. بر ديرپائی دور

ماھيت و وجود واقعی نظام استعمارگر نمی کند، استعمار چه بود و چيست را به 

دست فراموشی می سپارد، استعمارگران چه می کردند و چه می خواستند را يا 
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ه بوده؟ توضيح نمی دھد و يا وارونه تصوير می کند. اما به راستی اين استعمار چ

و چيست؟ و تاريخاً توسط بورژوازی، توسط نمايندگان فکری dيه ھای مختلف 

اجتماعی اين طبقه، توسط پرچمداران رنگارنگ کمونيسم بورژوائی از جمله  

اندرسون چگونه تعبير شده است؟ اين تعيبرات و روايت ھا، آگاه يا ناآگاه به کدام 

ت و مھم ترين پرسش اينکه به روز طبقات و نيروھا و جنبش ھا خدمت کرده اس

  طبقه کارگر و جنبش کارگری بين المللی چه آورده است؟  

استعمار فازی از پويه خودگستری تاريخی سرمايه داری و پاسخی به سطح 

معينی از تناقضات درونی اين شيوه توليد بود. خلق ارزش ھای مبادله از طريق 

ات سرمايه است. مقصد و فرجام در توليد کاd و با ھدف ايجاد ارزش اضافی ذ

اينجا فقط انباشت و خودگستری و بازتوليد روابط اجتماعی در مقياس فزاينده 

است. سرمايه در اين گذر ھيچ محدوده و مرزی نمی شناسد. آنچه به صورت 

سرمايه توليد می شود بايد راه پيش ريز مجدد در پيش گيرد. گسترش پايه ھای 

اتی ترين رويکردھای سرمايه است و استعمار فقط سطح عام انباشت در زمره ذ

کنکرتی از ھمين رويکرد بود. دوره عروج استعمارگری سرمايه با شاخص 

توسعه بيش از پيش بازار جھانی و صدور کاd توصيف می گردد اما اين فرايند 

حتی در ھمان نقطه شروع خود متضمن گسترش پايه ھای عمومی انباشت در 

ق گيتی و ھموارسازی راه صدور سرمايه به حوزه ھای نوين دورترين مناط

استثمار نيروی کار بوده است. نظام بردگی مزدی در طی اين مسير با فراز و 

فرودھا، موانع و دشواری ھای زيادی کنکاش داشته است، اما در ھمه حال، ھمه 

يه و جا و ھر شرائط تونل کاd ساختن ھر چه بيشتر نيروی کار، پيش ريز سرما

  گسترش بی مھار مناسبات سرمايه داری را حفاری می کرده است.

کوشد تا مى دار قدرت کشور مادر را پشت سر خود دارددر جائى که سرمايه« 

را با اتکا به زور  کننده مستقلھای توليد و تملک متکى بر کار شخصى توليدشيوه

وی سرمايه، اقتصاد مجيزگ از سر راه بردارد. ھمان منفعتى که در کشور مادر
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را در تئوری معکوس و درست  دارد تا شيوه توليد کاپيتاليستیسياسى، را وامى

کشاندش که حرف به آنجا مى نقطه مقابل آنچه ھست جلوه دھد، در مستعمرات

دو شيوه توليدی متضاد يکديگرند.  دلش را بزند و با صدای بلند اعDم کند که اين

بارآوری کار، ھمکاری، تقسيم کار، استفاده  دھد که کوشد نشانبه اين منظور مى

غيره، بدون سلب مالکيت از کارگران [مستقل] و  از ماشين در مقياس وسيع، و

سرمايه غيرممکن است. در اينجا اقتصاد سياسى برای  تبديل وسايل توليدشان به

ملى در صدد يافتن وسايل مصنوعى برای تضمين فقر  تضمين ثروِت باصطDح

گريش مانند چوب خشک  در اينجاست که زره توجيه آيد. وه مردم برمىتود

   د. ( کاپيتال، جلد اول)ريزمى تکه تکه بر زمين پوسيده

مالکيت خصوصی مبتنی بر استثمار نيروی کار مزدی در ھمه جای دنيا بر گور 

مالکيت خصوصی متکی به کار خود روئيده است. اين کار در قسمت اعظم 

تمامی کشورھائی که زمانی مستعمرات و نيمه مستعمرات نام داشتند، جھان، در 

با خونبارترين و سفاکانه ترين جنگ افروزی ھا، تجاوز طلبی ھا و اشغالگری 

ھا نيز پشتيبانی می شد. سرمايه ھمه اين سبعيت ھا را شرط /زم و حتمی توسعه 

موج طغيان مالکان  پايه ھای عام پيش ريزش می ديد. فرايندی که قھراً و /جرم

خصوصی متکی به کار خود در کشورھا را بر می انگيخت، اما مسأله به ھمين 

جا ختم نمی شد. از قرن نوزدھم به بعد پاره ای از مستعمرات پيش از آنکه 

ھدف لشکرکشی ھا و تھاجمات نظامی سرمايه داری غرب قرار گيرند شاھد 

ر، گسترش شھرنشينی و نطفه بندی فازی از توسعه اقتصاد کا/ئی، پيدايش بازا

انباشت بدوی سرمايه در فاصله ميان مرزھای جغرافيائی روز خود بودند. /يه 

ای از بورژوازی مالک مانوفاکتورھای صنعتی بومی موانع راه ظھور و ابراز 

حيات اقتصادی و اجتماعی خود را چالش می کرد. قشر قابل توجھی از 

جاری کل سرمايه ھای خود را به حلقه سامان بازرگانان و صاحبان سرمايه ت

پذيری سرمايه جھانی قفل می زد. زمينداران بزرگ، اشرافيت فئودالی روز، 
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شاھان و حاکمان نظام فئودال با آغوش باز از شراکت با سرمايه ھای سرريز در 

اين کشورھا استقبال می نمود. بورژوازی قرن نوزدھم ممالک غربی در پيشبرد 

و سياست ھای استعماری خود در سه قاره آسيا، امريکای /تين و  برنامه ھا

افريقا با ھمه اين شرائط و پديده ھا مواجه بود. نکته اساسی و بحث انگيز در اين 

ميان، سرنوشتی است که اين جوامع و طبقات و نيروھای اجتماعی روز آن ھا، 

واقعيت اين است که در گستره استيBی قدرت استعماری سرمايه پيدا می کردند. 

جوامع مذکور از ھمين تاريخ و در حالی که تا طی مراحل انکشاف سرمايه 

داری راه نسبتاً درازی در پيش داشتند عمBً به مدار توسعه انباشت و دورپيمائی 

سرمايه جھانی پيوند می خوردند. نيروھا، طبقات و /يه ھای اجتماعی روز اين 

ی طبقاتی و اجتماعی نظام بردگی مزدی را بر ممالک نيز آثار اثيری صف بند

ساختار ھستی خود حک می ديدند. قطب سرمايه ره طو/نی زايش از بطن 

مناسبات اقتصادی ماقبل سرمايه داری جامعه مستعمره را دور می زد و به 

صورت بسيار حاضر و آماده از محل سرمايه ھای الحاقی و صادر شده 

جدائی ناپذير مفصلبندی سرمايه جھانی  کشورھای غربی و به عنوان جزء

تشکيل و پيش ريز می شد. شکل کBسيک مرحله انباشت بدوی سرمايه تاريخاً 

الزام خود را از دست می داد و پروسه خلع يد از مولدين خرد و کا/ شدن 

نيروی کار با نقش يکه تاز و ھار و ميليتاريستی و جنگ افروزانه سرمايه 

  خی خود را در پيش می گرفت.جھانی راه تحقق تاري

به موازات اين روند و در پيوند ارگانيک با آن، صف بندی طبقاتی و اجتماعی 

موجود جوامع نيز آستانه آرايشی جديد را می کوبيد. دولتمردان، اشرافيت 

زميندار، بازرگانان بزرگ، عده ای از تيولداران و صاحبان امBک فئودالی 

گ و بدون قيد و شرط با استعمارگران سرمايه نت گامنافع خود را در مشارکت تن

دار، کنسرسيوم ھا و کمپانی ھای عظيم مالی و صنعتی قدرت استعماری، ارتش 

و نيروھای متنوع اعزامی دولت ھای مھاجم می يافتند. اينان عمBً به طبقه 
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سرمايه دار بين المللی پيوند می خوردند. دولت ھای محلی ھم در صورت بقا 

 ًBبه جزء غيرقابل تفکيک اين يا آن بخش قدرت سياسی سرمايه جھانی تبديل  عم

می شدند. دھقانان، پيشه وران و صاحبان مالکيت ھای بسيار کوچک به ورطه 

افBس و زوال فرو می غلطيدند، آماج خلع يد قرار می گرفتند و سرنوشت کار و 

در اين ميان، زندگی اجتماعی آنان به طبقه کارگر جھانی گره می خورد. 

خردترين /يه بورژوازی در حال تکوين و تولد دچار وضعی خاص می گرديد. 

اين /يه عمدتاً از دل قشر با/تر دھقانان، صنعتکاران و صاحبان مانوفاکتورھای 

بومی بيرون می آمد، دعوتنامه ويژه ای برای ورود به باشگاه قدرت و مالکيت 

المللی به دست نداشت، سير رويدادھای  و احراز سھام کمپانی ھای عظيم بين

آنچه را به دل  جاری را مطابق انتظار و آمال خويش به حساب نمی آورد و

حواله داده بود، اينجا و آنجا، با مشکل نکول مواجه می ديد. دقيق تر بگويم. 

آرزوھا، افق ھا و آرمان ھايش در ھمه تار و پود خود ھمان ھائی بودند که 

اجم استعمارگر جامه عمل می پوشيد، اما اين خردترين /يه توسط سرمايه مھ

بورژوازی خود را فرزند ناتنی خانواده احساس می کرد، از حصه کم خويش در 

مقابل کوه سھام ساير اقارب ناراضی بود و اين کار را تحقير خود تلقی می 

يا اجنبی پرستند و خود صاحب » اجانب« نمود. تصورش اين بود که ديگران 

واقعی خانه، کاشانه و تنھا مولود ذيحقوق در استثمار بی مھار بردگان مزدی 

آينده خود است!! اين بخش کوچک » ھمتبار«و » ھمخون «، »ھموطن«

بورژوازی با ھمه حالت جنينی و ناقص الخلقگی که داشت مثل ھمه بخش ھای 

ديگر طبقه اش، کل فکر و ذکر و ھوش و حواسش توسعه سرمايه داری و 

ھای ھر چه بيشتر سرمايه ھای جامعه خويش بود، اما چگونگی تحقق ی ودآورس

و فرجام فرايند اين تمنی را نه به شيوه استعمارگران و شرکای داخلی آن ھا، که 

مطابق الگوی رمانتيسيستی و اتوپيای بسيار ارتجاعی دلخواه خود می خواست. 

ايگزينی مالکيت، و ج» اجنبی پرستان« و عزل » اجانب« خواھان اخراج 
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قدرت و نقش دولتی آن ھا با چشم انداز دلپذير مالکيت و اھرم ھای اقتدار و 

سر می داد و ھر دروغ و » ملت« زمامداری خود بود. در زمين و آسمان شعار 

  زينت می بخشيد.» مليت« نيرنگ و ترفند را با پسوند 

ا ويژگی ھائی که /يه مورد بحث بورژوازی در مستعمرات و نيمه مستعمرات، ب

اشاره شد و با تمامی واپس ماندگی ھای گريزناپذير تاريخی که داشت در عين 

حال از غنی ترين شرائط /زم برای ميدان داری و معماری بنای يک اتوپيای 

سرشار از توھم  و يک امامزاده پرافسون  نيز برخوردار بود. نمايندگان سياسی 

ر تشخص خود را از عظم رميم نياکان و چھره ھای نامدارش که دار و ندا

دھقانی به ارث می بردند می توانستند توده وسيع دھقانان، پيشه وران و /يه 

ھای در حال خلع يد يا خلع يد شده و کارگر را به زير پرچم زعامت خود گرد 

ميھن «، »ضديت با استعمار«، »اجنبی ستيزی«آرند. آنان می توانستند رايت 

بلند نمايند و تمام توان پيکار » سرزمين آباء و اجدادی«ز و دفاع ا» پرستی

  طبقاتی و اجتماعی اين اقشار و نيروھا را پشت سر خود به صف کنند. 

از بطن تناقضات ذاتی و خودپوی سرمايه ھمه چيز، ھمه معجون ھا، 

کاريکاتورھا، بتوارگی ھا، اسطوره پردازی ھا و دجال مأبی ھا بيرون می آيد. 

ل استعمارستيزی اين بخش بورژوازی مستعمرات نيز يکی از فرارسته علم و کت

ھای کاريکاتوری و توھم زای ھمين تناقضات بود. صدر تا ذيل خواسته ھای اين 

در نسخه ای که برای انکشاف شيوه توليد سرمايه داری می » ميھن« داغدار 

د، جا و پيچيد، خBصه می  گرديد و آنچه از نوشتن اين نسخه دنبال می کر

مکانی بود که در مالکيت سرمايه ھای در حال تشکيل، در قدرت دولتی پاسدار 

روند گسترش انباشت سرمايه و ساختار نظم توليدی، سياسی و اجتماعی سرمايه 

داری آتی انتظار داشت. وقتی از ملت سخن می راند قوای جنگی /زم برای 

مين چشمداشت ھا را گرفتن امتياز از بورژوازی مھاجم رقيب و حصول ھ

منظور می کرد. مرادش از ميھن خطه جغرافيائی معينی بود که ساکنانش 



 

10 

بردگان مزدی مورد استثمار سرمايه وی باشند. اجنبی در واژه نامه سياسی او 

سرمايه دارانی بودند که طول و عرض مالکيت وی بر سرمايه اجتماعی در حال 

سخن می راند و » جنبش رھائی ملی«پيش ريز کشورش را تھديد می کردند. از 

کار اين جنبش را اخراج ارتش اشغالگر و ھموارسازی راه جلوس خويش بر 

ملی کردن منابع و ثروت ھا را « تخت قدرت سرمايه توصيف می نمود. شعار 

سر می داد و محتوای اين شعار را تحکيم پايه ھای مالکيت خود بر ھمه ذخائر و 

ھر گفتگو، خواست و مانيفست خود را به انقBب می دارائی ھا تعيين می کرد. 

آويخت و انقBب را دروازه ورود خويش به عرش اعBی قدرت سياسی تفسير 

  می نمود.

طبقه بورژوازی جوامع آماج » ته تغاری« مولود عليل، ناقص الخلقه و 

 استعمار، با اين اوصاف، اتوپی ھا و رؤياھا، پايه گذار جنبش ھائی گرديد که در

نھايت سترونی، توخالی بودن و بی افقی، تمامی تاريخ قرن بيستم به اين سوی، 

تمامی مبارزه طبقاتی اين دوره مھم تاريخی و از ھمه مھم تر، کل جنبش 

کارگری اين دوران، در چند قاره عظيم دنيا را به گونه ای حيرت بار، ميخکوب 

گری نظامی و تھاجم ميدان داری ھای خويش ساخت!! سرمايه جھانی با اشغال

سبعانه استعماری، آتشفشان خشم و قھر و نفرت توده عظيم ساکنان کشورھا را 

مشتعل می ساخت. اشرافيت مالی، زمينداران، بازرگانان، فئودال ھا و حاکمان 

کشورھای مورد اشغال، شرکای سرسپرده قدرت استعماری می گرديدند، جنبش 

قادر به ايفای نقش چندانی نبود، توده  کارگری يا وجود نداشت و يا اگر داشت

عظيم دھقانان به طور معمول برای سازماندھی شورش ھای خود دنبال زعيم و 

قائد و پيشوا می چرخيدند و بخش مورد بحث بورژوازی لباس اين قيادت و 

  زعامت را از ھمه لحاظ، بر قامت نارسای خود رسا می ديد. 

ادھا و تحو/ت را در پی داشت. گسترش دوران استعمارگری سرمايه، اين رويد

بازار جھانی تا منتھی اليه مرزھای کره خاکی، صدور ھر چه بيشتر و گسترده 



 

11 

تر کا/ به تمامی ممالک سه قاره آسيا، افريقا، امريکای /تين، دست اندازی به 

ھمه منابع و ذخائر تحت ا/رضی و مواد خام کشورھا با ھدف کاھش ھر چه 

تشکيل بخش ثابت سرمايه در غرب، توسعه تا سرحد ممکن پايه مؤثرتر ھزينه 

ھای عمومی انباشت و گشايش پروسه خلع يد مولدين خرد در سه قاره با/، 

اشغال نظامی کشورھا به عنوان پيش شرط تحقق ھدف ھای ياد شده، ھمپيوندی 

ارگانيک اشرافيت زمين دار، فئودال، تاجر و قشر با/ی بورژوازی نوظھور 

تعمرات با سرمايه ھای بزرگ غربی، مقاومت دھقانان و کارگران در مقابل مس

اشغال نظامی و قوای مھاجم دولت ھای استعمارگر، قرار گرفتن بخشی از 

بورژوازی در رأس اين جنبش ھا و حلق آويزی آنھا به دار ناسيوناليسم و 

دوره استعمارستيزی ناسيوناليستی از بارزترين و شاخص ترين حوادث اين 

است. دوران استعمار برای سرمايه داری جھانی يک دوره طBئی بود. چنگ 

اندازی بر عظيم ترين بازارھا شرائط /زم برای سامان پذيری توليدات و تحقق 

و حصول اضافه ارزش ھای توليد شده را فراھم می ساخت. حوزه ھای نوين 

يده ای که بدون انباشت، يکی پس از ديگری کشف و آماده تسخير می شد. پد

حصول آن ھيچ چشم اندازی برای دوام ديرپای سرمايه داری وجود نداشت، 

تصرف منابع، معادن، اراضی و ذخائر طبيعی مستعمرات و بھره برداری از آن 

ھا، بھای تمام شده کا/ھا را به گونه ای چشمگير پائين می راند و منحنی نرخ 

ای سرمايه اھميت حياتی داشتند اما سودھا را صعودی می ساخت. اين ھا ھمه بر

در اين ميان برگ مھم ديگری نيز به نفع نظام سرمايه داری در کتاب تاريخ 

ورق می خورد که اگر چه مورد استقبال قطب ھای قدرت استعماری سرمايه 

نبود، اما اھميت آن برای اين نظام از ھمه مؤلفه ھای با/ بيشتر بود. 

ليستی ميدان دار معماری زيانبارترين کجراھه ھا استعمارستيزی منحط ناسيونا

در پيش پای مبارزه طبقاتی آتی توده ھای کارگر و جنبش کارگری در حال شکل 
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گيری کشورھا می گرديد. رويدادی که سنگ بنای زمينگيری ساليان دراز پيکار 

  ضد کار مزدی طبقه کارگر می شد.  

وم ساده متناظر با مجرد زورگوئی با نظرداشت آنچه گفتيم، لفظ استعمار يک مفھ

و غارت و اشغالگری نيست. اشاره به استعمار بدون آناتومی جامع ا/طراف 

استعمارگری نظام بردگی مزدی، بدون تشريح دقيق جا و مکان استعمارطلبی در 

موقعيت تاريخی شيوه توليد سرمايه داری، بدون حفاری درست ريشه ھای 

رشتی شيوه توليد سرمايه داری، بدون توضيح واقعی استثمار در تناقضات س

دقيق اينکه کدام مناسبات اجتماعی، کدام شيوه توليد، کدام طبقه اجتماعی و بين 

المللی بود که در سراسر دنيا دست به استعمارگری می زد، عمBً به معنای پرده 

ئی انداختن بر ريشه ھای واقعی تمامی جنايات و درندگی ھا و مظالم و سبعيت ھا

است که زير اين نام بر توده ھای کارگر دنيا و بخش عظيمی از سکنه جھان 

اعمال گرديده است. اين کاری است که تاريخاً بورژوازی در ھيأت ھای مختلف 

انجام داده است و ھمچنان انجام می دھد. وقتی از مظالم و آثار و تبعات استعمار 

ايه اين کارھا را می کرده صحبت می شود بايد بBدرنگ توضيح دھيم که سرم

است. در غير اين صورت تنھا خاصيت بحث، دادن آدرس دشمن خيالی به 

کارگران، دور ساختن سرمايه داری از تيررس مبارزه و گمراھی عميق توده 

  ھای کارگر خواھد بود. به اين موضوع باز می گرديم.

تری و دوران استعمارگری سرمايه داری سنگ بنای فاز ديگری از خودگس

توسعه بين المللی سرمايه جھانی گرديد.  دستاوردھای دوره مذکور تمامی شرائط 

/زم برای صدور بی مھار سرمايه، به اقصی نقاط دنيا را فراھم آورد، آنچه تا 

ديروز مستعمرات و نيمه مستعمرات و مناطق اشغالی بود، سريع يا کند به حوزه 

ايه از بسياری عصاھا و کارافزارھای ھای پيش ريز سرمايه تبديل می شد. سرم

پيش، از جمله اشغال نظامی ممالک و گسيل ارتش ھا به شيوه سابق بی نياز می 

گرديد. انباشت در سودآورترين حوزه ھا و استثمار نيروی کار شبه رايگان را 
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بستر و محور اساسی حضور خود در کشورھا می کرد. فرايند انکشاف و تسلط 

شورھا با ھمه شتاب ممکن ره فرجام در پيش می گرفت، ھر سرمايه داری در ک

مستعمره سابق يک جامعه جديد سرمايه داری و سرمايه اجتماعی آن سلول زنده 

اندامواری در ساختار ارزش افزائی سرمايه جھانی می شد. در يک کBم، 

شرائط امپرياليستی توليد سرمايه داری جای دوران استعمارگری اين نظام را پر 

می کرد. فازی از تکامل سرمايه داری که شرط ماندگاری اين شيوه توليد در اين 

زمان را تعيين می نمود و شالوده ظھور آن بر صدور سرمايه به نواحی مختلف 

جھان، استثمار ھر چه ھارتر و ھر چه گسترده تر نيروی کار در سراسر دنيا، 

ردان و سرمايه داری شدن ايجاد حوزه ھای /زم برای انباشت سرمايه ھای سرگ

  تمامی جوامع استوار بود. 

با استقرار شرائط امپرياليستی توليد سرمايه داری جنبش استعمارستيزی 

ناسيوناليستی بخشی از بورژوازی مستعمرات سابق نيز در ھيأتی جديد وارد 

ميدان شد. اين بخش باز ھم در قياس با اقارب طبقاتی خود واپس مانده، ابعاد 

تش محدود، مجاری انباشت سرمايه ھايش کم و بيش مسدود، حصه اش از مالکي

اضافه ارزش ھای توليدی توده ھای کارگر نازل و از ھمه اين ھا بدتر راه 

ورودش به عرشه قدرت سياسی سرمايه اسير مين گذاری بود. عواملی که آرام 

پيشگامانش و قرار را از اين /يه بورژوازی سلب می کرد و نمايندگان فکری و 

را به سمت اعتراض و صف آرائی ميليتانت سوق می داد. سواران سرخپوش 

ضد استعمار ديروز اينک در ادامه پيکار پيشين و بر متن اوضاع جديد روز، 

بيرق سرخ امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی بر می افراشتند و شعار رھائی خلق 

ای فرايند توسعه و تسلط سرمايه سر می دادند. ضدامپرياليسم خلقی اين بار ھم بر

داری نسخه خاص خود را می پيچيد، بسيار تب آلود و مصرانه از استقرار 

را از » سرمايه داری آزاد« سخن می راند، اتوپيای برقراری » صنعت ملی«

آرشيو اسطوره ھای تاريخ بيرون می آورد، امپرياليسم را غول نبش قبر شده ای 
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پنداشت که نه فقط سرمايه داری نبود، که در  از گورستان روم باستان می

پاسداشت حريم اشکال توليدی پيشين سايه ھر نوع انباشت صنعتی سرمايه داری 

را ھم با تير می زد!!! از امپرياليسم موجودی می ساخت که به طور کامل از 

 ًBجوھر سرمايه داری تھی بود و به ھر چيزی شباھت داشت، جز اينکه اص

  اليستی توليد سرمايه داری نبود!!!شرائط امپري

با پيروزی و شکست ھمزاد انقBب کارگری اکتبر و تصرف قدرت سياسی 

توسط حزبی که سرمايه داری را با نگاه انترناسيونال دوم می کاويد و 

سوسياليسم را در سرمايه داری دولتی خBصه می کرد، بنای کاخ قطب قدرت 

پرچم سرخ کمونيسم معماری شد!! وقوع  اردوگاه جديدی از سرمايه داری زير

اين رويداد گل از گل امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی کشورھای در حال انکشاف 

سرمايه داری گشود. از اين زمان به بعد قطب متحد اردوگاه سرمايه داری دولتی 

بورژوائی دنيا زمام امور جنبش کارگری را در سراسر » ضدامپرياليسم«و 

گرفت. تاريخ قرن بيستم اين جنبش، تاريخ يکه تازی قطب مذکور جھان به دست 

و زاد و ولدھای انشعابی درون آن است. تاريخی که گسست طبقه کارگر بين 

المللی از ريل پيکار آگاه، افق دار و شفاف ضد کار مزدی، بارزترين خصيصه 

امکان آن را تشکيل می داد. شکست انقBب اکتبر به بخشی از بورژوازی جھانی 

داد تا تمامی استثمار خونبار و کارگرکش، تمامی اشکال سبعيت و درندگی و و 

تمامی دنيای گند و خون و توحش سرمايه داری را لباس کمونيسم تن کند، ميليون 

ھا و سپس ميلياردھا نفوس کارگری دنيا را از ميدان جنگ طبقاتی ضد سرمايه 

ھا و مجاد/ت زشت سودپرستانه  داری به گروگان گيرد و در کوير لوت رقابت

ميان قطب ھا، اقشار و باندھای قدرت سرمايه، پياده نظام مستأصل و مفلوک 

پوشالی خلقی يک پايه اساسی اين »  ضد امپرياليسم«يکی عليه ديگری سازد. 

ميثاق ارتجاعی و ضد کارگری را تعيين می کرد. اين روايت امپرياليسم ھمه جا 
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يدان داری بورژوازی و چوبه دار جنبش ضد سرمايه به عنوان ساز و کار م

  ايفای نقش می کرد.   ،داری توده ھای طبقه کارگر

دولت منبعث از شکست اکتبر و آنچه با ميدان داری اين دولت زير نام کمونيسم 

و کمينترن و اردوگاه سوسياليسم و انقBب سوسياليستی شکل گرفت، نقش 

ء کرد که در ھمه جا به اين يا آن بخش از امامزاده مجعول پرفريبی را ايفا

بورژوازی امکان می داد تا قدرت پيکار ضد کار مزدی توده ھای کارگر را 

لشکر جرار خويش برای افزايش ميزان سھام در کمپانی مشترک حکومت و 

مالکيت سرمايه جھانی سازد. /يه ھائی از بورژوازی در تمامی کشورھای 

ريقا از اين فرصت بيشترين سود را جستند. ھمه چيز به آسيا، امريکای /تين و اف

کام اينان می شد. روايت بورژوائی بلشويسم و قدرت سياسی حاکم روسيه از 

سرمايه داری و فاز توسعه امپرياليستی اين شيوه توليد، به تمامی نمايندگان 

فکری، سياسی و نظريه پردازان /يه ھا و نيروھای فوق مجال می داد تا 

اھای ارتجاعی و ناسيوناليستی نکول شده خود را لباس کمونيسم تن کنند. رؤي

شکلی از توسعه سرمايه داری و صورت بندی معينی از نظم توليدی، سياسی و 

اجتماعی نظام  سرمايه داری را پيش روی آن ھا قرار می داد، جدال برای تحقق 

اليستی القاء می اين شکل انکشاف مناسبات کار مزدوری را مبارزه ضد امپري

کرد و صورت بندی کاپيتاليستی آرمانی آن را سوسياليسم جار می زد. 

ناسيوناليسم چپ ھمه اين وارونه بافی ھا را نوشداروی حيات می ديد، زمين و 

می » سوسياليسم«زمان را از شعار مبارزه ضد امپرياليستی می آکند، بيرق 

يرق فريب، پياده نظام نزاع افراشت و توده ھای عظيم کارگر را زير اين ب

خويش با بخش ھای مسلط سرمايه جھانی، جناح ھای ديگر بورژوازی و قدرت 

سياسی اقشار حاکم طبقه خود برای تعيين سھم دلخواه در مالکيت و حاکميت 

سياسی سرمايه می ساخت. اردوگاه و ضدامپرياليسم خلقی ، دو نيروی متحد، و 

ام و اقتدار و پيروزی ھم بودند. دومی به شرط و شروط و ضامن ھر ميزان دو
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اولی نياز داشت. توسط آن غسل تعميد کمونيستی و کارگری می شد!! به يمن 

ھمين غسل تعميد به سراغ توده عظيم کارگر جامعه می رفت، آنان را 

سربازگيری می کرد و زير نام مبارزه عليه امپرياليسم ، از مبارزه عليه بردگی 

رشد آزاد سرمايه « . به جای جنگ عليه سرمايه ارتش مزدی باز می داشت

جبھه « می ساخت، به جای مبارزه عليه استثمار سرمايه داری قشون » داری

می نمود. » مBکان ليبرال« و » سرمايه داران ملی» «واحد ضد امپرياليستی

دومی به حمايت نظامی اولی نيز احتياج داشت و جانبداری ارتش سرخ را شرط 

ضدامپرياليسم خلقی خويش می ديد. از ھمه اين ھا که بگذريم، از  پيروزی

اردوگاه الگو می گرفت و استقرار نوع دولتی سرمايه داری را دورنمای مبارزه 

خود می يافت. زرادخانه نظری اردوگاه نيز ابزار کار وی » ضد امپرياليستی« 

د که در سايه برای تحميق طبقه کارگر می شد. ھمه اين ھا موھبت ھائی بودن

پيوند با اردوگاه نصيب دومی می گرديد. سھم اولی نيز در اين پيوند ھيچ دست 

» امپرياليسم ستيز« کم از دومی نداشت. اردوگاه نيز به يمن اقتدار جنبش ھای 

ناسيوناليستی بود که داد خود از مھتر و کھتر باز می ستاند. قطب قدرت غربی 

يه فرمانروائی خويش را بر سر نيمی از دنيا سرمايه را زمينگير می نمود. سا

پھن می کرد. جنبش کارگری نيمی از جھان را نيروی قدرت خود می ساخت و 

  بسيار پيروزی ھای چشمگير ديگر که به دست می آورد. 

تمامی آنچه تا اينجا گفتيم خطوط عام و بسيار کلی بBھائی بود که زير سيطره 

وگاھی استعمار و امپرياليسم بر سر جنبش نفوذ روايت ناسيوناليستی و ارد

قاره، نازل می شد. حکمت پايه ای  سهه در ممالک کارگری بين المللی به ويژ

اين روايت انصراف ھر چه عميق تر توده ھای کارگر دنيا از جنگ عليه اساس 

کار مزدی بود. در اين روايت، استعمار و امپرياليسم فقط اسم رمزی برای 

سرمايه داری، برای دور کردن نظام بردگی مزدی از تيررس استتار واقعيت 

شناخت، اعتراض و پيکار کارگران وبرای پرده کشيدن بر وجود سرمايه به 
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عنوان تنھا منشأ استثمار و يگانه بانی و باعث کليه اشکال فقر و گرسنگی و سيه 

نيز روزی انسان ھا بود. مبارزه ضد استعماری و ضد امپرياليستی اين روايت 

نقش دامی را داشت که توسط اردوگاه و بخشی از بورژوازی کشورھا پھن می 

شد تا راه مبارزه واقعی کارگران عليه مناسبات کار مزدوری سد گردد. تا جنبش 

کارگری از ريل مبارزه ضد سرمايه داری منفصل شود و قدرت پيکار ضد کار 

  يه داری دولتی گردد. مزدی وی نيروی جنگی ناسيوناليسم چپ و اردوگاه سرما

در بررسی زنجيره شورش ھا به دو ويژگی اشاره داشت و » پری اندرسون« 

ويژگی نخست را سلطه ساليان دراز استعمار بر شمال افريقا و خاورميانه عربی 

از  استعمار سخن می گويد يکراست ھمان روايت » اندرسن« می داند. وقتی که 

وم را مطمح نظر دارد و تبليغ می کند. او از ناسيوناليستی و اردوگاھی اين مفھ

استعمار سخن می راند اما ھيچ کلمه ای از ماھيت نظام استعمارگر، بر قلم نمی 

آورد. او به کنترل استعماری مراکش تا مصر توسط دولت ھای فرانسه و 

انگليس و ايتاليا، سلطه استعماری انگليس بر شيخ نشين ھای حاشيه خليج فارس، 

غنائم امپراطوری عثمانی به بريتانيا و فرانسه، تصرف استعماری اردن و انتقال 

عراق و سوريه و فلسطين توسط انگليس، جايگزينی استعمارگری بريتانيا توسط 

ايا/ت متحده، وقوع النکبه، تأسيس اسرائيل، حمله فرانسه و بريتانيا و اسرائيل 

ی کند اما در ھيچ کجا، به مصر و ليست بسيار مفصلی از اين حوادث اشاره م

ھيچ کBمی از نظام سرمايه داری به مثابه موجد، سياستگذار، طراح، بانی و 

باعث و سازمانده کليه اين يورش ھا، اشغال ھا، توحش ھا، جنگ افروزی ھا و 

قتل عام ھا به ميان نمی آورد.  اندرسون نمی گويد که زنجيره طو/نی رويدادھا 

گانيک ماندگاری نظام بردگی مزدی بوده اند. او اصBً شروط کامBً پيوسته و ار

وارد اين گفتگو نمی شود که تک تک رخدادھا، جا و مکان خاص خود را در 

پويه بازتوليد سرمايه جھانی داشته است. پری اندرسون توضيح نمی دھد که 

سرمايه داری بوده است که اين کارھا را کرده است و با انجام اين کارھا 
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مناسبات کار مزدی، انباشت ھر چه وسيع تر سرمايه، استثمار ھر چه  استقرار

کشنده تر ده ھا و صدھا ميليون برده مزدی در خاورميانه و شمال افريقا را 

تدارک می ديده است. در تحليل و تشريح وی جای اين نکته اساسی خالی است 

ه توسعه ستی اجزاء پيوستيکه کل اشغالگری و استعمارگری و حضور امپريال

نظام سرمايه داری در کشورھای مورد گفتگو بوده است. پری اندرسون به جای 

ھمه اين ھا، القاء می کند که گويا کل ماجرا در تBش چند کشور غربی برای 

غارت منابع نفتی ممالک حوزه خليج يا داشتن مشتی دولت ھای دست نشانده، 

ھای تسليحاتی در خاورميانه ارتش ھای مزدور، پايگاه ھای نظامی و زرادخانه 

عربی خBصه می گردد!! او اين حقيقت را کتمان می دارد که در طول دوره 

تاريخی مورد اشاره اش و بر متن ھمان حوادثی که نام می برد، تمامی 

کشورھای منطقه به جوامع سرمايه داری تبديل شده اند. در ھمه اين جوامع دو 

وياروی ھم ايستاده اند. منافع طبقه سرمايه طبقه اساسی کارگر و سرمايه دار ر

دار ھر کشور عين منافع بورژوازی جھانی بوده است، اضافه ارزش انبوه توليد 

شده توسط ميليون ھا کارگر، سرمايه مشترک بورژوازی اين کشورھا و قطب 

ھای مختلف قدرت سرمايه جھانی گرديده است. اندرسون نمی گويد که حضور 

اين جوامع حضور سرمايه بوده است و حضور سرمايه از منظر امپرياليستی در 

يا غربی و شرقی و » ملی« بردگان مزدی، ھيچ داخلی، خارجی، استعماری، 

ھمه » زنجيره شورش ھا« امپرياليستی و غيرامپرياليستی ندارد. نويسنده مقاله 

ر اشاره اين نکات را بسيار ساده قلم می گيرد. چرا اين کار را می کند، پائين ت

  خواھم کرد. 

مؤلفه دومی که در تحليل پری اندرسون مکان ويژگی دوم خاورميانه و شمال 

جھان را دارد و سلسله جنبان شورش ھای اخير به  نقاط افريقا در قياس با ساير

حساب آمده است حاکميت ديرپای ديکتاتوری ھاست. مقاله به اين عامل نيز دقيقاً 

ته است که عامل نخست را کاويده است. ديکتاتوری از ھمان منظری نگاه انداخ
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برای اندرسون به جای آنکه ديکتاتوری سرمايه و طبقه سرمايه دار باشد، بيشتر 

مشتی دولت ھای مزدور و باندھای دست نشانده کاخ سفيد يا ساير قدرت ھای 

بزرگ غربی ھستند. نقش اين ديکتاتوری ھا نه دفاع از کيان سرمايه، نه برنامه 

ريزی نظم توليدی و سياسی و اجتماعی نظام بردگی مزدی، نه نھاد قدرت طبقه 

سرمايه دار اعم از داخلی و خارجی و کBً بين المللی، نه دستگاه پليسی و نظامی 

و امنيتی سرمايه و نه قوای سرکوب و اعمال قھر بورژوازی عليه ميليون ھا 

ی چند دولت غربی ارزيابی انسان فروشنده نيروی کار که عمدتاً مزدوری برا

 -د/ئل درجه استثنائی مراقبت و دخالت اروپائی« می گردد. اندرسون می گويد: 

امريکائی در جھان عرب آشکار است. از سوئی جھان عرب قلمرو تمرکز 

بزرگترين ذخائر نفتی کره زمين است که برای اقتصادھای انرژی بر غربی 

ی استقرار راھبردی، از دريا، ھوا و حياتی است. در نتيجه محور وسيعی برا

پايگاه ھای جاسوسی در سرتاسر خليج فارس شکل گرفته است. از پاسگاه ھای 

مرزی در عراق تا نفوذ عميق در تشکيBت امنيتی مصر، اردن، يمن و مراکش. 

از سوی ديگر اين محلی است که اسرائيل در آن جای گرفته و بايد از آن 

  ....» پشتيبانی کرد 

تبيين پری اندرسون کل خاورميانه و شمال افريقا يک منطقه مستعمراتی با  در

مقداری چاه ھای نفت و چند دولت مزدور و يک پايگاه عظيم قدرت زير نام 

اسرائيل است و مأموريت دولت ھای ھار ديکتاتور ھم حفظ ھمين موقعيت برای 

امريکا و غرب است. يک برھوت خشک اشغال شده که سند اعتبار آن برای 

اروپا و قطب ھای قدرت فقط تأمين انرژی ارزان است!! اينجا منطقه وجود 

جوامع سرمايه داری نيست. قبل از ھر چيز خود اين نفت اصBً سرمايه نيست!! 

و کوھساران عظيم ارزش ھای نھفته در آن اضافه ارزش ھای توليد شده توسط 

ميانه و شمال افريقا نمی باشد. طبقه کارگر بين المللی و از جمله کارگران خاور

اين کوھساران عظيم و سر به فلک کشيده اضافه ارزش ھای نفتی اصBً به 
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صورت سرمايه در دنيا، از جمله در ھمين کشورھا، در حوزه ھای گوناگون 

ميليون کارگر مصری و  120پيش ريز نمی گردد. اين سرمايه ھا، حدود 

رينی و لبنانی و اماراتی و کويتی و سوری و ليبيائی و تونسی و يمنی و بح

سعودی را در منتھای درندگی استثمار نمی کنند. نيروی کار شبه رايگان اين 

ميليون کارگر کشورھای خاورميانه و شمال افريقا، اقيانوس عظيم اضافه  120

ارزش ھا را توليد نمی کند، دنيای اضافه ارزش حاصل استثمار اين بخش طبقه 

ی، به سرمايه انبوه سرمايه داران عرب و اروپائی و امريکائی و کارگر بين الملل

ھر کجای ديگر دنيا تبديل نمی گردد. تريليون ھا د/ر اضافه ارزش توليد شده 

مصر و سوريه و تونس و ليبی و لبنان و عربستان سعودی و بحرين و امارات 

مايه در چھارچوب قانون نرخ سود عمومی سرمايه ميان بخش ھای مختلف سر

جھانی توزيع نمی شود و ھمين اضافه ارزش ھا وثيقه جلوگيری از افت نرخ 

سودھا و چالش بحران ھای ذاتی سرمايه نمی گردند. پری اندرسون به ھيچ يک 

از اين موضوعات کاری ندارد. او نظام بردگی مزدی را يکسره به دست 

و پايگاه  فراموشی می سپارد، ديکتاتوری ھا در منظر وی فقط مشتی ارتش

نظامی و پادگان ھای استحفاظی ھستند که در چند کشور مستعمره نشين از چاه 

ھای نفت حفاظت می کنند. ديکتاتوری در ھر کدام اين جوامع فقط ديکتاتوری 

پاسدار اين چند حلقه چاه نفت و مأمور حفاظت برج ھای قدرت استعمارگران و 

  امپرياليست ھای غربی ھستند. او می گويد: 

اند و گذشت زمان و شرايط مستبدانى جوراجور ھميشه مسلط بوده جادر اين« 

ترين معناى اصطBح اعضاى مافياى است. آل سعود ـ مناسب  آنھا را تغيير نداده

اصلى قدرت امريكا در منطقه از زمان پيمان روزولت  سيسيل است ـ كه كانون

 اند. خردهجزيره داشتهبهعيار برش حاكميت تمام با آنھاست. نزديِك يك قرن

حاكم بريتانيايى ھندوستان به ھنگام  ھاى خليج فارس و درياى عمان كهشيخ

ھاى هلآنان حمايت كرد، سلس كارگماشت يا از آنان را به» امارات عربى«تشكيل 
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بريتانيا و دومى ماترِك  استعمار اولى زاده ،ھاشمى و علوى در اردن و مراكش

پارلمانى داشتند.  شاھان مستبد بدون ھيچ ژستى از ظاھرفرانسه ـ سه نسل 

روال  ھا كه بھترين دوستان غرب در منطقه ھستندشكنجه و قتل در اين رژيم

نيز چيزى كم ندارند، ھركدام  ھاى اسمى اين دورهجمھورى جارى است

ھاى سلطنتى از نظام کمتررحمى مانند يكديگرند و اغلب خود ھاى بىديكتاتورى

   »ثى نيستندمورو

پری اندرسون سلسله طو/نی ديکتاتورھا را ليست می کند و به گوش ھر کدام 

از آن ھا تا چشم کار می کند حلقه نوکری و سرسپردگی می آويزد، نوکران و 

سرسپردگانی که ھمه کار کرده و می کنند، اما ظاھراً دولت ھای سرمايه نيستند، 

ست، از قلب مصر چاه ھای نفت عراق ديکتاتوری آن ھا ديکتاتوری سرمايه ني

د/ر در ماه را  70را می پايند و کارشان اصBً اين نيست که بھای نيروی کار 

ميليون نفوس توده ھای کارگر کشور خويش تحميل کنند. رسالت آن ھا  60بر 

ميليون برده مزدی و صدھا ميليون برده  60اين نيست که ھست و نيست اين 

ند تا از اين طريق دريای سود سرمايه ھا را پرخروش مزدی ديگر را آتش زن

فقط ميراث داران » زنجيره شورش ھا« کنند. ديکتاتورھا در منظر نويسنده 

گماشتگان حاکم بريتانيائی کشور ھندوستان، مافيای سيسيل، مزدوران کاخ سفيد 

ھستند و فقط از چند دولت غربی مزد می گيرند تا چاه ھای نفت حوزه خليج و 

فرين ھستند؟ باز ھم آاز خطر مصون دارند. چه کسانی خطرمال افريقا را ش

مطابق تحليل پری اندرسون حتماً بردگان مزدی سرمايه و عناصر طبقه به جان 

آمده کارگر نيستند. مشتی آدم ھای ديکتاتورستيز، ضد استعمار، ضد قدرت ھای 

ن ھا تبلور طغيان غربی و ضد مزدوران اين قدرت ھا می باشند. پيکار جاری آ

عليه استثمار و شدت استثمار و سيه روزی ھای مخلوق نظام بردگی مزدی 

نيست. فقط از دست چند مزدور پاسبان چاه ھای نفت کاسه صبرشان لبريز 

  گرديده است!!! 
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پری اندرسون استعمار را، امپرياليسم را و ديکتاتوری را چنين می بيند که 

اين ھا ھر چه ھستند، ظاھراً ربط زيادی با توضيح داديم. از ديد وی ھمه 

سرمايه داری ندارند. بر ھمين اساس به زعم او طغيان موج اعتراضات صدھا 

ميليون انسان در تونس و مصر و سوريه و يمن و بحرين ھم طغيان عليه آنچه 

سرمايه بر سر آن ھا آورده است نيست. اينان فقط عاشقان سينه چاک دموکراسی 

» گذار به دموکراسی« جزم کرده اند تا با سيل خون خويش  برای  ھستند و عزم

يک راه آبی باز کنند.  می خواھند به جای قذافی و بن علی و مبارک و صالح 

حاکمان دموکراتيک سرمايه داری را به قدرت برسانند!! کل صغری  ،ديکتاتور

ھمان  در ھمين خBصه می گردد. اين» زنجيره شورش ھا« و کبراھای مقاله 

 و حرفی است که رئيس جمھور اوباما و سارکوزی و مرکل و ديويد کامرون

حتی برخی از ھمان شيوخ عرب و ھمه افراد آماج حمله پری اندرسون ھم با آن 

ھمنظر و ھمدل ھستند. اينان نيز مدام ھمين سخن را بر زبان می رانند!!! اما 

با دژخيم  »ه شورش ھازنجير« مشترکات نظريه پردازی ھای نويسنده مقاله 

ترين نمايندگان قطب ھای قدرت سرمايه جھانی در ھمين حد خBصه نمی شود. 

پری اندرسون مداح پاکباخته دموکراسی است. او در شروع ھمين مقاله اش دنيا 

را ابتدا به دو بخش و سپس بخش آخر يا سه قاره آسيا، افريقا و امريکای /تين 

کرده است. تقسيم بندی نخست او متناظر با را باز ھم به دو بخش تقسيم 

استعمارگری و استعمارشوندگی است!! تقسيم بندی بعدی وی ناظر بر دستيابی يا 

عدم دستيابی به دموکراسی است!! او می گويد پاره ای کشورھا به دموکراسی 

دست يافته بودند اما شمال افريقا و خاورميانه عربی حکم مستثنی داشتند. زنجيره 

ھمگان را در خلد برين  و ش ھای اخير قرار است اين مشکل را حل کندخيز

دموکراسی در کنار ھم به مراد دل خويش باز رساند!!. پری اندرسون نمی گويد 

که دنيا مستقل از شکل و شمايل و نام و نشان دولت ھايش، در ھر حال دنيای 

رمايه داران تقسيم سرمايه داری است. نمی گويد اين دنيا به دنيای کارگران و س
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گرديده است و بستر اساسی مبارزه طبقاتی جاری در آن، مبارزه طبقه کارگر 

عليه کار مزدی است. اندرسون به کارگران تونسی، مصری، سوری، ليبيائی، 

يمنی، ايرانی و ھر جای ديگر نمی گويد که ھر چه سلب آزادی، ھر چه قتل عام 

، زندان، شکنجه و کشتار است، ھمه معيشت، محروميت، گرسنگی، فقر، حقارت

و ھمه يکراست از دل مناسبات کار مزدی بر می خيزد. او به جای اينھا 

مترسک استعمار طو/نی و ديکتاتوری مزدوران استعمار را پيش می کشد و به 

کارگران القاء می کند که گويا ريشه تمامی مصائب آن ھا در کمبود دموکراسی 

ھم راستی راستی مثل خود ايشان، فقط عاشقان سينه  قرار دارد!! گويا آن ھا

» گذار به دموکراسی« چاک دموکراسی ھستند و گويا فقط بر خاسته اند تا برای 

  مشق دادن خون و نثار جان کنند!! 

او به سياق حاکمان سرمايه در دنيا، در وصف دموکراسی و مذمت استبداد و 

 ًBمنصف بود و ميان اين صداھا فرق ديکتاتوری فرياد سر می دھد. بايد کام

گذاشت. پری اندرسون قصد عوامفريبی ندارد، در حالی که حاکمان سرمايه فقط 

دروغ می گويند، ترفند می بافند و از اين عبارات برای تحميق و متوھم ساختن 

توده ھای کارگر سود می جويند. اين تفاوت قطعاً وجود دارد، اما دموکراسی 

اندرسون نيز سرانجام فقط خاک در چشم توده ھای کارگر  خواھی صادقانه پری

توھم پراکنی سرمايه داران را آبياری  وعوامفريبی دنيا می پاشد و فقط کشتزار 

می سازد. او کلمه ای بر زبان نمی راند که با/خره ديکتاتوری ھا و دموکراسی 

يد ھستند. او ھا نھاد قدرت کدام مناسبات اقتصادی و اجتماعی يا کدام شيوه تول

نمی گويد که کارگر فيليپينی و شيليائی و برزيلی و آرژانتينی و مکزيکی در 

پرتو دموکراسی مورد تقديس ايشان کدام حقوق را، کدام سطح معيشت بھتر و 

کدام رفاه اجتماعی افزون تر را به دست آورده است که قرار است دموکراسی 

و زندگی بھتر را به کارگران  مصر و تونس و سوريه و ليبی ھم ھمان حقوق

اين کشورھا ارزانی دارد؟؟!!! او برای کارگر فرانسوی کنار دست خويش ھم 
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ھيچ حرفی ندارد و به او نمی گويد که چرا در بزرگترين مھد دموکراسی دنيا، 

در ھمان فرانسه، اين دموکراسی پردرخشش طBئی، اصBً به داد وی نمی رسد 

اھد توسط آقای سارکوزی از مجرای ھمين و سرمايه ھر چه را می خو

دموکراسی مشعشع بر او تحميل می کند. ميزان شيفتگی پری اندرسون به 

امامزاده دموکراسی تا حدی است که او در ليست نمودن بزرگترين رويدادھای 

تاريخی به ھر چيزی خيره می شود اما شکست انقBب کارگری اکتبر و آثار 

آن  را اصBً شايسته اسم بردن نمی بيند. پری اندرسون فاجعه بار بر جای مانده 

بايد بداند که دولت ھا از ديکتاتورترين تا دموکراتيک ترين، دولت ھای سرمايه 

داری و نھاد اعمال نظم و قدرت سرمايه بر کارگران ھستند. معضل زندگی 

وکراتيک ميلياردھا کارگر دنيا از جمله کارگران شمال افريقا و خاورميانه، نه دم

يا ديکتاتوری بودن دولت ھا که دنيای سيه روزی ھای ناشی از وجود سرمايه 

است. ھر ميزان زندگی انسانی، آزادی، رفاه و حقوق اوليه آدم ھا نيز در گرو 

ھيچ مشکلی از ھيچ » گذار به دموکراسی« پيکار عليه سرمايه است. با مجرد 

  کارگری در ھيچ کجای جھان حل نمی گردد.

  2011 ژوئن
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  جنبش زاپاتيستی و مبارزه ضد سرمايه داری

خاوير الريگا عضو کميته ھماھنگی سراسری جبھه زاپاتيستی ضمن شرکت در 

يک مصاحبه، به سؤاdت رفيق بھرام قديمی پاسخ داده است و بھرام اين مصاحبه 

چاپ کرده است. او در اين » جنبش ھای کنونی امريکای dتين« را در کتاب 

تگوی نسبتاً کوتاه، نظرات خود را در باره مسائلی مانند نئوليبراليسم، دولت گف

، جناح »ملی شدن منابع و ثروت ھا«موجود، خصوصی و دولتی شدن صنايع، 

بندی ھای درون طبقه بورژوازی، طبقات اجتماعی اساسی در مکزيک، 

پاتيستی بيان سازمانيابی توده ای جنبش ھا، مرحله بندی انقDب و اھداف جنبش زا

کرده است. اينکه حرف ھای الريگا تا چه حد، نوع نگاه، مبانی تحليل، راھبردھا 

و راھکارھای واقعی جبھه زاپاتيستی را نمايندگی می کند، درست نمی دانم، اما 

به ھر حال آنچه او می گويد جلوه ای از باورھا، شناخت ھا و سمتگيری ھای 

. اھميت مصاحبه و ضرورت کندوکاو مسلط يا جاری در جنبش مذکور است

محتوای آن نيز از ھمين جا بر می خيزد. برای کارگران دنيا مھم است و بايد مھم 

باشد که جنبش زاپاتيستی چه می گويد، چه اھدافی دارد و راه تحقق ھدفھايش را 

  چگونه می بيند و در کجاھا می کاود. به سراغ نکات اساسی مصاحبه می رويم. 

فاز جديدی از پروسه « معرفی نئوليبراليسم آغاز می کند. عباراتی مانند  الريگا از

مرحله ای که دامنه استثمار سرمايه داری بخش بزرگتری « ،»رشد سرمايه داری

حالتی از سرمايه داری که قادر به « ، »از اقشار اجتماعی را در بر می گيرد

کند، به جای شرکت دادن  بازتوليد خود نيست، توليد را ھر چه بيشتر متمرکز می

اينده اقشار بيشتری را محروم می ی فزمردم در تصميم گيری ھا ھمواره و به شکل

خصوصی سازی ھا « ، »جھان ميان چند شرکت بزرگ تقسيم می شود« ، »سازد

و مانند اين ھا نشانی ھائی ھستند که عضو ھيأت » ھر چه بيشتر توسعه می يابد

  رای شناخت و معرفی نئوليبراليسم به کار می گيرد. ب» ربلديبا« تحريريه نشريه 
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روايت الريگا از نئوليبراليسم غلط است و پائين تر توضيح خواھم داد که اين 

روايت غلط چه آثار بسيار نادرستی بر رويکرد طبقاتی و جھتگيری سياسی وی و 

اساسی شايد کل جنبش زاپاتيستی بر جای می گذارد اما مقدم بر اين ھا، يک سؤال 

قابل طرح است. چرا او از نئوليبراليسم آغاز می کند؟ چرا از سرمايه داری 

شروع نمی نمايد؟ ظاھر ماجرا اين است که مصاحبه کننده چنين خواسته است. اما 

اين پاسخ مقنع نيست. برای انسانی که فعال اثرگذار يک جنبش معروف کارگری 

بندی، پس از بازسازی واقعی، و اجتماعی است، جواب ھر پرسش، با ھر فرمول

شفاف، صادقانه و طبقاتی آن پرسش صورت می گيرد. اگر در خارج از کDف 

توھم و با يک شناخت شفاف کارگری عليه سرمايه داری می جنگيم، به گاه 

بايد کDم » نئوليبراليسم با جنبش توده ای چه می کند؟ « برخورد با اين سؤال که 

ضل نه در نئوليبرال بودن سرمايه داری، بلکه در اساس اول پاسخ اين باشد که مع

ھم بايد » توده ھا« موجوديت سرمايه داری است. ھمچنانکه در مورد لفظ 

نمی کند، تصريح کند که از کدام انسان ھا صحبت خواھد کرد. الريگا چنين 

يمت پاسخ خود می گيرد، درست به ھمان سياق که نسل نئوليبراليسم را نقطه عز

را نقطه شروع و رجوع و » امپرياليسم« وی و کل نيروھای چپ دنيا سلف 

« اختتام تحليل ھا، تفسيرھا و منشورنويسی ھای خود می گرفتند. ھمه جا از 

سخن می راندند و امپرياليسم آن ھا، در ھيچ کجا به واقعيت، به » امپرياليسم 

به فاز  سطح کنکرتی از پويه ذاتی و درونی رابطه توليد اضافه ارزش،

امپرياليستی شيوه توليد سرمايه داری، شباھتی نداشت. چماقی بود که بر سر 

مبارزه ضد کار مزدی طبقه کارگر پائين می آمد، غولی می شد که از اشکال 

توليدی پيشين حراست می کرد!! مبارزه با آن نوشداروی انکشاف سرمايه داری 

. نظريه ناسيوناليستی و می گرديد!!» صنعت مستقل ملی«و dزمه استقرار 

اردوگاھی امپرياليسم برای ساليان دراز ھمه بDھا را بر سر جنبش کارگری 

جھانی آورد و نظام بردگی مزدی را به اندازه کافی از خطر ميدان داری اين 
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جنبش در امان نگه داشت. تفسير ناسيوناليستی و سوسيال بورژوائی امپرياليسم 

نھاد و اينک ديری است که جای خود را به  دوره معجزات خود را پشت سر

روايتی ھمنھاد از يک دوره ديگر تاريخ حيات سرمايه داری داده است. طبيعت 

سرمايه چنين است که در ھر فاز تشديد تعرض ھار به ھستی توده ھای کارگر 

دنيا، ھمه ساز و کارھای فکری، ايدئولوژيک و تئوريک مورد نياز برای 

ش کارگری و دور کردن طبقه کارگر از ميدان واقعی مبارزه زمينگير ساختن جنب

طبقاتی عليه اساس کار مزدی را ھم خلق می کند. سرمايه داری ھمواره اين کار 

را انجام داده است و چپ غيرکارگری جھان نيز بسيار کاتوليک تر از پاپ ھمين 

اين سخن آنست  سيره سرمايه را اقتفاء نموده و جامه عمل پوشانده است. آيا معنای

که جنبش کارگری بايد يا می تواند نسبت به فرايند تحوdت تاريخی نظام بردگی 

مزدی و اھميت کالبدشکافی مستمر ھر ميزان جا به جائی در روند کار و بازتوليد 

و خودگستری سرمايه جھانی يا آثار و عوارض اين تغييرات بر زندگی توده ھای 

ح شرائط امپرياليستی توليد سرمايه داری يا فاز کارگر غافل ماند؟!! آيا تشري

تعرض نئوليبرالی سرمايه به دار و ندار معيشتی و رفاھی کارگران دنيا شرط 

حتمی پيکار آگاه و بيدار طبقه کارگر عليه نظام بردگی مزدی نيست؟!! به نظر 

نمی رسد که ھيچ عقل سليم انسانی منکر اھميت اساسی اين نياز باشد!! توضيح 

اضحات است که بايد سرمايه داری را در کليه تار و پود روز خود تشريح کرد. و

آناتومی عينيت حاضر سرمايه اجتماعی ھر کشور و کل سرمايه جھانی، مDط و 

مصالح واقعی آگاھی طبقاتی توده بردگان مزدی است. بحث مطلقاً بر سر ھيچ 

نيست. مسأله اساسی تشريح ميزان کاھش اھميت شناخت امپرياليسم يا نئوليبراليسم 

درست ھمه اين ھا و ھر افت و خيز نظام سرمايه داری بر پايه تبيين مارکسی 

سرمايه و از طريق رجوع به پويه سرشتی رابطه توليد اضافه ارزش است. اگر 

چنين کنيم نه امپرياليسم را، نه نئوليبراليسم را و نه ھيچ فاز ديگر تغيير و تحول 

را از درونمايه واقعی خود، يا رابطه خريد و فروش نيروی نظام سرمايه داری 
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کار تھی نخواھيم ساخت. نقطه آغاز ھر سخن در باره ھر کدام اين ھا و ھر سطح 

شدت استثمار يا ھر نوع جنايتگری و توحش سرمايه داری باز ھم سرمايه و 

  رابطه توليد اضافه ارزش خواھد بود. 

يم  او در غياب اين روش، راه شناخت نئوليبراليسم الريگا اين کار را نمی کند. ببين

استثمار « ، »فاز جديدی از  رشد سرمايه داری « را چگونه می کاود؟. عناوين 

محروم ساختن dيه ھای اجتماعی وسيع « ، »بخش بزرگتری از اقشار اجتماعی

تقسيم جھان ميان چند تراست بزرگ  « و » تر از شرکت در تصميم گيری ھا

کل مؤلفه ھائی است که وی رديف می کند تا از حاصل جمع آن ھا، » مالی

نئوليبراليسم را توضيح دھد. شاخص ھا و عواملی که ھيچ کدام فصل مميز  وضع 

حاضر سرمايه داری نيستند و کمک چندانی به شناخت فاز کنونی تحوdت اين 

« د، ھيچ چيز را روشن نمی ساز» فاز جديد رشد « نظام نمی کنند.  گفتن 

شاخصی برای ھر برھه از  .نيز اوdً » استثماربخش بزرگتری از اقشار اجتماعی

بيش از حد » اقشار اجتماعی« عبارت  .تاريخ توسعه سرمايه داری است، ثانياً 

ابھام آور، گمراه کننده و تداعی گر تمامی تعبيرات ناسيوناليستی و اردوگاھی 

محروم ساختن بخش بيشتری از  «مورد استفاده جنبش ھای خلقی پيشين است. 

نيز از بيخ و بن توھم آور و فريبناک است. اساس » انسان ھا در تصميم گيری ھا

موجوديت رابطه سرمايه بر عزل کامل توده فروشنده نيروی کار از ھر نوع 

دخالت در کار، محصول کار و سرنوشت زندگی اجتماعی خود استوار است. اين 

dی مجرد اين دوره حيات سرمايه داری نيست، ثانياً مشخصه ای برا .مؤلفه او. 

ھيچ معلوم نمی کند که معزول شدگان و مطرودين مورد نظر مصاحبه شونده کدام 

نير فقط نوعی کلی بافی » تقسيم جھان ميان چند تراست« انسان ھا ھستند. فاکتور 

ردگی برای ھيچ نگفتن و پرده کشيدن بر واقعيت روز نظام گند و خون و وحشت ب

مزدی است. تاريخ سرمايه، تاريخ تمرکز بی مھار و تشکيل انحصارات و تراست 

« ھا و کارتل ھاست. اين پديده اصDً خاص دوره کنونی نيست و باdخره 
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نيز مؤلفه ای نيست که بتوان با رجوع به آن نئوليبراليسم را » خصوصی سازی ھا

ا خصوصی بودن سرمايه ھا و توضيح داد. معضل طبقه کارگر بين المللی دولتی ي

شکل تشخص حقوقی مالکيت سرمايه ھا نيست. مشکل واقعی وجود سرمايه است. 

به اين ترتيب در حالی که الريگا ھمه فريادھا را نه بر سر سرمايه، بلکه بر سر 

نئوليبراليسم و فاز نئوليبرال شدن سرمايه داری و بورژوازی می کوبد، ھيچ 

خود وی زير اين نام می خواند به دست نمی دھد.  تصوير روشنی ھم از آنچه

نوشته کوتاه حاضر جای بررسی اين موضوع نيست اما به مناسبت و بسيار 

  مختصر، نکاتی را می توان در ميان نھاد. 

آنچه خصلت نمای واقعی وضعيت کنونی سرمايه داری است، نه عوامل مورد 

ی، که باdترين ميزان تشديد اشاره عضو کميته ھماھنگی سراسری جبھه زاپاتيست

تناقضات ذاتی و بحران پذيری بی مھار سرمايه در سطح جھانی است. 

نئوليبراليسم پاسخ طبقه سرمايه دار جھان به اين تناقضات dينحل و بحران پذيری 

بدون ھيچ عنان است. ھيچ بخش ديگر بورژوازی ھم ھيچ پاسخی سوای آنچه 

يل تناقضات فاجعه بار مذکور ندارد. برای شناخت نئوليبرال ھا می کنند، برای تعد

تمامی آنچه اينک زير عناوين نئوکنسرواتيسم، نئوليبراليسم يا ھر اصطDح 

مترادف ديگر بر سر زبان ھا جاری است، بايد ماھيت و ابعاد اين تناقضات 

مرگبار و بحران خيزی بی مھار را کاويد. در ھيچ کجا ھيچ  آماری برای برآورد 

ط ترکيب ارگانيک سرمايه جھانی نمی توان يافت، اما بدون آمار ھم می متوس

توان حد و حدود آن را حدس زد. سطح بارآوری کار در بخش عظيمی از دنيای 

بردگی مزدی در قياس با سال ھای شروع قرن بيستم از مرز ھزار برابر و گاه 

سازی جنرال بسيار بيشتر، عبور کرده است. سرمايه امروز تراست اتوموبيل 

ميليون و سيصد ھزار برابر افزايش  3سال پيش، حدود 100موتورز در قياس با 

يافته است اما بھای نيروی کار مورد استثمار اين شرکت در طول ھمين مدت در 

سراسر جھان از دوھزار برابر بيشتر نشده است. مقايسه ضريب افزايش بخش 
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سوی ديگر در روند کار اين ثابت سرمايه در يک سوی و بخش متغير آن در 

واحد صنعتی يک افزايش چندين ھزار برابری را در ترکيب ارگانيک سرمايه 

شرکت پيش روی ما قرار می دھد. بسيار روشن است که وقوع اين تحول قابل 

تعميم به کل سرمايه جھانی يا حتی مھمترين بخش آن در شرائط روز دنيا نيست 

ی از رشته ھای کار و توليد با ضريبی بسيار اما فراموش نکنيم که در پاره ا

افزونتر از اين نيز در افزايش متوسط ترکيب آلی سرمايه ھا مواجه ھستيم. در 

پرتو ھمين افزايش افسانه ای بسيار بھت انگير بارآوری کار است که سطح 

 11،3سال از رقم  30محصول اجتماعی طبقه کارگر جھانی فقط در طول 

تريليون دdر پرواز کرده است. به بيان صريح تر   70،7يش از تريليون دdر به ب

تريليون دdر بيشتر سود و سرمايه توليد  2توده ھای کارگر دنيا ھر سال معادل 

  کرده اند و به سرمايه داران و دولت سرمايه داری تحويل داده اند. 

داشت که شيوه در کنار رويداد باd و به عنوان حلقه پيوسته ھمين مبحث بايد توجه 

توليد سرمايه داری ديری است فرايند انکشاف و تسلط خود را به صورت 

 dسراسری و در کل کره ارض به طور کامل به فرجام رسانده است. پروسه کا

شدن نيروی کار در اقصی نقاط دنيا آخرين فرازھای تحقق را پشت سر نھاده 

دنی، حقوقی و اجتماعی است. جھان در تمامی تار و پود اقتصادی، سياسی، م

خود جھان سرمايه داری است. وقتی که از متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه 

جھانی در وضعيت روز صحبت می کنيم بايد نرخ اين ترکيب را در متن چنين 

مداری از چرخه تکامل و تسلط رابطه خريد و فروش نيروی کار و توليد اضافه 

 داری سراسر جھان کاdست. سرمايهارزش مد نظر قرار دھيم. نيروی کار در 

در تمامی کشورھا شيوه توليد مسلط است، ھمه اشکال توليد و فعاليت ھای 

اقتصادی بشر حتی در عقب افتاده ترين مناطق کره زمين به صورت ارگانيک در 

پويه ارزش افزائی و بازتوليد سرمايه جھانی منحل است و حال در دل چنين 

ای و حيرت بار ترکيب آلی، در مدار سامان پذيری وضعی با نرخ ھای افسانه 
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ريشه نئوکنسرواتيسم و نئوليبراليسم و ھر سرمايه بين المللی سر و کار داريم. 

   رويکرد ديگر بورژوازی درست در اينجا در عمق اين وضعيت قرار دارد.

ورود سرمايه به اين فاز يعنی اينکه سرمايه تمامی شرائط dزم برای پيشی گرفتن 

نرخ انباشت از نرخ توليد اضافه ارزش را در ساختار وجود خود،  مدام و مستمر

به مؤلفه ای پابرجا و ھميشه حاضر تبديل کرده است. اين بدان معنی نيست که 

ھيچ جزء سرمايه جھانی برای ھيچ مدتی نمی تواند از توفش بحران در امان ماند، 

اسری و بين المللی ارزش افزائی اما دقيقاً متضمن اين واقعيت است که روند سر

سرمايه بدون انقطاع در معرض تحمل امواج کوبنده ترين بحرانھاست. سطح 

کھکشانی تمرکز سرمايه ھا و رشد غول آسای بارآوری کار و ترکيب ارگانيک 

متناظر با آن، عمDً دستيابی سرمايه جھانی به حداقل نرخ سود مورد نياز فرايند 

خود را در گرو حصول و تحقق نرخ اضافه ارزش ھای  بازتوليد و خودگستری

بسيار ھولناک ھزار درصد و گاه چند ھزار درصد قرار داده است. اين فاز از 

ترکيب آلی سرمايه و بارآوری کار، پيامدھا و عوارضی را به صورت قھری بر 

نظام بردگی مزدی تحميل می نمايد و بورژوازی را در موقعيتی تاريخاً ويژه 

می دھد. وجود يک ميليارد کارگر بيکار در سطح جھان محصول جبری اين  قرار

شرائط است. پديده ای که در شرائط استيDی سرمايه داری نه فقط قابل ھيچ 

ميزان تخفيف و تعديل نيست که کامDً بالعکس به طور لحظه به لحظه و با 

ھمان آغاز به  بيشترين شتاب روند صعودی را می پيمايد. سرمايه تاريخاً و از

موازات ھر ميزان تحول فنی روند توليد بخش متغير خود را در مقابل بخش ثابت 

کاھش داده است. محصول مستقيم اين فرايند در موقعيت کنونی سرمايه داری، در 

شرائطی که جھان از سرمايه اشباع است و امکان گشايش حوزه ھای نوين 

ش بدون ھيچ انقطاع بيکاری است. طغيان انباشت وسيعاً  از بين رفته است، افزاي

موج بيکارسازی ھا در عصر ما مطلقاً خاص لحظات انفجاری بحران ھا نيست. 

  بحران ھا فقًط ابعاد اين طغيان را عظيم تر می سازند. 
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پی آورد ديگر حالت فورانی و جھشی متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه ھا و خطر 

به افت نرخ سودھا، تعرض دائماً رو به  مستمراً موجود بالفعل شدن گرايش رو

تشديد و تعميق و توسعه نظام سرمايه داری به بھای واقعی نيروی کار و سطح 

معيشت و امکانات اجتماعی کل توده ھای کارگر در ھمه جای دنياست. اين 

تعرض محدود به کارکرد پويه خودجوش و ھميشگی شيوه توليد سرمايه داری 

ه ارزش نسبی انبوه تر نيست. بلکه واکنش اضطراری و برای دستيابی به اضاف

جبری سرمايه در مقابل مخاطرات محتوم بحران و بالفعل شدن حتمی گرايش 

نزولی نرخ سود نيز ھست. به بيان ديگر انجام آن شرط اساسی و حياتی بقای 

شيوه توليد سرمايه داری است و ھر ميزان ناتوانی يا تعلل در سازماندھی آن 

ی جدی و بالفعل برای سقوط سرمايه در ورطه بحران است. بعد ديگر اين تھديد

تعرض، سDخی مستمر امکانات معيشتی طبقه کارگر در سراسر گيتی است. 

طوفانی ھولناک که از عمق تناقضات سرکش و غيرقابل مھار سرمايه بر خاسته 

نيا را است، تا ھمين امروز ھست و نيست عظيم ترين بخش  توده ھای کارگر د

نابود ساخته است، در ھر گام و با گذشت ھر روز کوبنده تر و نيرومندتر به پيش 

می تازد و زندگی بخش ھای ھر چه وسيع تری از بردگان مزدی کشورھا را در 

  معرض نابودی جدی قرار می دھد. 

فلسفه واقعی فقر، گرسنگی و محروميت چند ميليارد سکنه کره زمين از خورد و 

باس و مسکن و امکانات اوليه حياتی را بايد به طور مستقيم در دل خوراک و ل

تنگناھای خاص تاريخی و اندرونی بازگشت ناپدير شيوه توليد سرمايه داری 

جستجو نمود. در اينجا بحث فقط بر سر استثمار يا استثمار افزون تر طبقه کارگر 

تای کسب اضافه توسط سرمايه نيست، فقط سخن از اين نيست که سرمايه در راس

ارزش نسبی انبوه تر بر شدت استثمار کارگران می افزايد و اين افزايش را مدام 

تشديد می کند. گفتگو بر سر منوال متعارف کارکرد سرمايه يا رابطه توليد ارزش 

اضافی نيست. بحث بر سر حالت تاريخی ويژه ای است که نظام سرمايه داری 
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ی خود احراز کرده است. تنگناھائی که سرمايه زير فشار تنگناھا و تناقضات ذات

سال، متوسط بارآوری کار طبقه کارگر  30را وامی دارد تا در حالی که در طول 

 7برابر افزايش داده است، در حالی که از توده ھای کارگر دنيا  7بين المللی را تا 

 7ی کند، برابر بيشتر و عميق تر آنان را استثمار م 7برابر بيشتر کار می کشد، 

برابر بيشتر از محل استثمار آنان سود و سرمايه نصيب خود می سازد، باز ھم 

ھر لحظه بقای خود را در گرو بيکارسازی ھر چه انبوه تر توده کارگر قرار دھد. 

بھای واقعی نيروی کار کل آحاد طبقه کارگر را به صورت دھشتباری سDخی 

تان ھا و امکانات اجتماعی موجود کند و دستخوش تنزل سازد. مدارس و بيمارس

را قتل عام کند و با شتاب ھر چه بيشتر از ميان بردارد. فشار کار کل توده ھای 

کارگر را سھمگين تر و فرساينده تر سازد، ميليونھا کارگر را در باتDق فقر و 

نداری، گرسنگی، بی مسکنی، بی داروئی، بی آبی و آوارگی غرق کند يا تھديد به 

ايد. اين تنگناھا در اين ابعاد عظيم تاريخی، با مکانيسم ھای متعارف و تا غرق نم

کنونی سرمايه، حتی با استمداد از مکانيسم ھای نوساخته و تدريجاً مکشوف نظام 

بردگی مزدی، اصDً قابل رفع يا تعديل نيستند. جھان از سرمايه اشباع است. 

به اوج رفته است و ھر روز متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه در سطح جھانی رو 

بيشتر اوج می گيرد. نرخ استثمارھا در باdترين مدارھا سير می کند با اين 

وصف اقDم عظيم و کھکشانی اضافه ارزش ھا اصDً برای نرخ سود مطلوب 

سرمايه و برای دستيابی بخش ھای مختلف سرمايه جھانی به ملزومات بازتوليد 

نی سرچشمه ھای واقعی توليد، بازتوليد و خود کفاف نمی دھد. سرمايه جھا

خودگستری خود را به اندازه کافی محدود ساخته است و فرايند اين محدودسازی 

را تا آنجا پيش رانده است که امکان فاصله گيری از خطر پيش افتادن نرخ 

انباشت از نرخ توليد اضافه ارزش را به حداقل ممکن رسانده است. در يک کDم 

ه داری بايد از صفحه حيات محو شود و شر خويش را برای ھميشه نظام سرماي

از سر انسان ھا کوتاه سازد اما در غياب جنبش نيرومند ضد کار مزدی طبقه 
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کارگر جھانی ھمچنان باقی مانده است. در چنين وضعی شيوه توليد سرمايه داری  

اع برای بقای خود يک راه بيشتر در پيش روی ندارد. کاھش بدون انقط

دستمزدھای واقعی و تعرض بی مھار به سطح معيشت و بازمانده ھای امکانات 

رفاھی و اجتماعی کارگران تنھا اھرمی است که می تواند بدان توسل جويد و از 

طريق به کارگيری مشدد و مؤثرتر آن راه بقای خود را باز پويد. سرمايه داری 

کانيسم ھای ديگر مقابله با ساليان متمادی است که در عين استمداد از ھمه م

بحران، تمسک به راھکار اخير را يکتا پناه واقعی و حبل المتين رھائی خود يافته 

است. فراموش نکنيم که تحمل ھر بحران ، در اساس خود، آستانه سازماندھی 

ھارترين و سبعانه ترين تھاجمات سرمايه به زندگی توده ھای کارگر است و ھر 

از بحران کوھی از فDکت و ادبار و نکبت و سيه روزی است گام پاdيش سرمايه 

  که بر سر توده ھای کارگر دنيا آوار می شود.   

نظام بردگی مزدی برای مقابله با حالت طغيان آسا و سرکش بحران پوئی خود در 

طول قرن گذشته خواه از درون پويه بازتوليد و خواه در سطح نھادھای مدنی و 

جتماعی دست به توسعه يا حتی خلق مکانيسم ھای مختلفی سياسی و حقوقی و ا

زده است. راھکارھائی مانند بازار بورس، بازسازی و گسترش اختاپوسی نقش 

دولت و ساختار مدنی، به فرجام بردن پروسه جھانی شدن و مانند اين ھا از جمله 

کار  اين مکانيسم ھا بوده است. ھمه اين ھا ھر چند در غياب جنبش نيرومند ضد

مزدی کارگری، قدرت مقابله سرمايه داری با وضعيت انفجاری دامنگير اين نظام 

را افزايش داده است اما ھر کدام به نوبه خود و در گام ھای آنسوتر، تعميق بيشتر 

تناقضات سرشتی سرمايه را به دنبال داشته است. سرمايه داری در ھمين راستا 

ر و سطح معيشت و امکانات رفاھی توده تھاجم بی عنان خود به بھای نيروی کا

ھای کارگر را به تشديد فزاينده و بی مھار قتل عام آزادی ھای سياسی و حقوق 

اوليه اجتماعی انسان ھا ھم بسط داده است و در اين گذر تا آنجا پيش تاخته است 

که حتی به خاکريزھای رفرميسم راست سنديکاليستی پاسدار وجود خويش نيز 
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است. از تضعيف جنبش اتحاديه ای ھم دريغ نکرده است. بسياری يورش برده 

نھادھای مدنی خنثی ساز اعتراضات کارگری را ھم برچيده است و در يک کDم  

آنچه را که روزی از وحشت جنبش ھای نيرومند ضد سرمايه داری طبقه کارگر 

و با ھدف رھائی از مخاطرات اين جنبش ھا، يا در واقع به صورت غرامت 

  پرداخت کرده بود، اينک با تمامی سبعيت و درندگی يکی، يکی باز پس می گيرد. 

نئوليبراليسم، نئوکنسرواتيسم و ھر رويکرد ھار ديگر سرمايه اجبار قھری اين 

شرائط ويژه و بازگشت ناپذير تاريخی شيوه توليد سرمايه داری است. بحث مطلقاً 

سرمايه در اين يا آن کشور، يا اين  سر اين نيست که اين يا آن جناح قدرت سياسی

و آن بخش بورژوازی جھانی نئوليبرال و نئوکنسرواتيو و مانند اين ھا شده است. 

اين سرمايه به عنوان يک شيوه توليد، يا يک رابطه اجتماعی و بين المللی است 

که در پويه خودگستری تاريخی خود طبقه بورژوازی را به سازماندھی موحش 

ه ترين تھاجمات عليه بھای نيروی کار و ھر شکل ھستی اجتماعی ترين و درند

توده ھای کارگر سوق داده است. اين سرمايه است که افکار، سياست، افق، 

راھکار، استراتژی و ھمه چيز بورژوازی را تعيين می کند. عکس ماجرا نيست 

ر نام که اتفاق می افتد. اگر اينجا و آنجا احزاب مختلف طبقه سرمايه دار زي

سوسيال دموکرات، محافظه کار، ليبرال، نئوليبرال يا نومحافظه کار، برای بيان 

سياست ھا و پراتيک اجتماعی روز خود فرمولبندی ھای متفاوتی به کار می 

گيرند، معنايش اين نيست که در پاسخ به ملزومات بقای سرمايه و تحميل اين 

لھا و راھبردھای چندان متمايزی ملزومات بر طبقه کارگر بين المللی نيز راه ح

دارند!! ھمگی ھمان را انجام می دھند که سرمايه در مارپيچ تناقضات dينحل 

خود و برای تعديل اين تضادھای سرکش نياز دارد و ھمه آن ھا ولو با شيوه ھای 

مختلف چگونگی تحميل ھمين نيازھای قھری و تاريخاً اجتناب ناپذير نظام بردگی 

کارگر را محتوای سياست ھا و برنامه ريزی ھای اقتصادی و  مزدی بر طبقه

سياسی و اجتماعی روز خود می سازند. راستش اگر کسانی بر کشيدن خط تمايز 
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ميان اين رويکردھا و احزاب مصر باشند، شايد بتوانند برای راضی ساختن 

ھای خويش اين تمايز را در تقسيم بندی ھمين تھاجمات سبعانه سرمايه، با شيوه 

مختلف سوسيال دموکراتيک، ليبرال، نو محافظه کار، نوليبرال و مانند اين ھا 

  سراغ گيرند!!! 

خاوير الريگا، نئوليبراليسم را اين گونه نمی بيند و ريشه ھای آن در قعر ھستی 

تاريخی سرمايه داری را به اين سياق و با نگاه مارکس نمی کاود. بالعکس حرف 

اسيوناليست و اردوگاھی پيشين و حال دنيا در باره ھای نادرست چپ خلقی، ن

شرائط امپرياليستی توليد سرمايه داری را به عاريه می گيرد تا ساز و کار 

شناخت نئوليبراليسم کند و پيداست در اين گذر با ھمان لغزش ھا و کج بينی ھائی 

مواجه می شود که جنبش کارگری جھانی در طول بيش از يک قرن زير مھميز 

وايت ھای اردوگاھی و ناسيوناليستی امپرياليسم اسير آن بوده است. او از تقسيم ر

جھان بين چند شرکت به عنوان يک شاخص مھم نئوليبراليسم سخن می گويد و از 

واقعيت تحوdت درونی و تاريخی توليد سرمايه داری که وضع حاضر را پديد 

Dمنازع چند انحصار آورده است غافل می ماند. معضل را در قدرت گيری ب

عظيم عالمگير جستجو می کند و از آنچه سرمايه به عنوان رابطه توليد اضافه 

ارزش در شرائط تاريخی روز و به صورت پويش نھادين  و غيرقابل برگشت 

خود احراز کرده است دور می گردد. عمق فاجعه را نه در اندورن رابطه 

الکيت و انحصاری بودن و نبودن سرمايه، بلکه در چند و چون سيمای حقوقی م

  تملک يا ظرفيت رقابت پذيری و ناپذيری آن دنبال می کند. 

الريگا در ھمين راستا، و با ھمين درک از سرمايه و نئوليبرالی شدن سرمايه 

داری وقتی به مسأله دولت می رسد، اسير مشکلی بزرگ و پرمخاطره می شود. 

رمايه جھانی  می خورد و نه منافع کشور اين دولت به درد منافع س« او می گويد 

آيا واقعاً مشکل طبقه کارگر دنيا و معضل توده بردگان » !!! و يا ايالت خودش

مزدی متحد در درون جنبش زاپاتيستی در رابطه با پديده دولت ھمين است!!! 
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افع کشورھا و ايالت ھای خودی دولت منافع سرمايه جھانی را بر مناينکه اين 

دھد!!! منظور از منافع کشور و ايالت و ملت چيست؟!!! مگر ھمه ترجيح می 

ممالک جھان کشورھای سرمايه داری نيستند، مگر تمامی اياdت، .وdيات، 

شھرھا و روستاھا با کل تار و پود اقتصادی، سياسی و اجتماعی خود سلول ھای 

اين دنيا  نقطه ،مرتبط و انداموار نظام سرمايه داری نمی باشند. مگر در نقطه

رابطه خريد و فروش نيروی کار شيوه توليد مسلط و ساختار سياسی، حقوقی، 

مدنی، دولت و ھمه چيز حاکم بر زندگی انسان ھا را تعيين نمی کند؟؟!! مگر در 

نقطه، نقطه اين دنيا طبقات کارگر و سرمايه دار دو طبقه اساسی را تشکيل نمی 

نای پاسخگو بودن دولت ھا به منافع دھند؟. اگر چنين است که حتماً ھست مع

کشور و ايالت خود چيست ؟!! مگر نه اين است که دولت در ھمه جا، دولت 

سرمايه است و بايد نظم توليدی و سياسی و مدنی و فرھنگی و ايدئولوژيک 

سرمايه را برنامه ريزی کند و بر طبقه کارگر تحميل نمايد؟ اگر اين واقعيت 

د نيست، آنگاه اين پرسش در پيش روی الريگا قرار زمخت اجتماعی مورد تردي

می گيرد که آيا معضل طبقه کارگر جھانی، از جمله بردگان مزدی زاپاتيست، 

فقط تفاوت گذاری ميان منافع طبقه سرمايه دار مکزيکی با طبقه سرمايه دار 

جھانی و دفاع از حريم اولی در مقابل دومی است؟!! آيا اگر اين دولت به جای 

رکز بر منافع کل سرمايه بين المللی ھمه سودھا را برای سرمايه اجتماعی تم

مکزيک بخواھد مشکل ميليون ھا کارگر گرسنه و مفلوک و فاقد آب و نان و 

مدرسه و دارو ودرمان مکزيکی يا زاپاتيستی اندکی تخفيف می يابد؟!!! انتظار 

برای اينکه اين انتظار  اين است که الريگا يا ھيچ زاپاتيستی چنين نيأنديشد اما

واقعی باشد بايد آن ھا سرمايه داری را، نئوليبراليسم را و دولت سرمايه داری را، 

نه از منظر فعلی بلکه با نگاھی مارکسی و ضد کار مزدی نظر اندازند. دولت 

روز در ھر شکل و زير ھر نام و عنوانش دولت سرمايه است، دولتی که قدرت 

ظام بردگی مزدی برای برنامه ريزی و اجرای تمامی سرمايه و ساز و کار ن
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تھاجمات بربرمنشانه سرمايه عليه کارگران است، دولتی که به اقتضای شرائط 

روز سرمايه داری بايد دامنه اين تعرضات و چگونگی اعمال آن ھا بر طبقه 

کارگر را با خصلت بحران پوئی مستمر سرمايه و فشار بی مھار تناقضات 

نی شيوه توليد سرمايه داری ھمساز کند. اين دولت اگر پاسخ به سرکش اندرو

انتظارات و منافع سرمايه جھانی را بر رعايت منافع سرمايه اجتماعی کشور مقدم 

بودن آن آسيب ديده است!! بلکه تنھا به » ملی« می دارد، نه از آن روی است که 

بودن سرمايه » ملی« اين دليل است که دولت سرمايه است. به اين دليل است که 

  و دولت سرمايه داری از بيخ و بن اسطوره است. 

سرمايه اجتماعی ھر کشور حلقه ای انداموار از پيکره وجود سرمايه جھانی 

است. اضافه ارزشی که در سراسر دنيا توسط طبقه کارگر بين المللی توليد می 

سرمايه شود در چھارچوب کارکرد قوانين نرخ سود عمومی سرمايه، ميان 

اجتماعی کشورھا و بخش ھای مختلف سرمايه جھانی توزيع می گردد. اين دولت 

ھای سرمايه داری جوامع مختلف دنيا نيستند که چگونگی توزيع اضافه ارزش ھا 

را تصميم می گيرند. بالعکس مکان و موقعيت سرمايه اجتماعی ھر کشور و 

افزائی و تقسيم کار  شرائط ارزش افزائی ھر بخش سرمايه در ساختار ارزش

سرمايه جھانی است که شالوده اين توزيع را می سازد. دولت ھا در سيطره قيود، 

احکام و قوانين خودپوی سرمايه است که ايفای نقش می کنند و زير فشار اين 

کارکردھاست که چند و چون پاسخگوئی آن ھا به منافع سرمايه بين المللی و 

ن می گردد. پيش کشيدن اين بحث که گويا دولت سرمايه اجتماعی ھر کشور تعيي

ھا می توانند جز اين باشند اغواء آشکار توده ھای کارگر و تDشی آگاه يا ناآگاه 

در راستای به صف کردن آن ھا برای جايگزينی يک دولت سرمايه با دولت ديگر 

 طبقه بورژوازی است. اين روايت از سرمايه و دولت سرمايه داری در ھمان حال

القاء اين توھم فاجعه بار در ذھن بردگان مزدی است که گويا منافع آنان با منافع 

بخش ھائی از بورژوازی ھمپيوند است!! گويا بايد ھمراه اين يا آن بخش 
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بورژوازی به جنگ نئوليبراليسم و دولت نوليبرال رفت و دست به کار جايگزينی 

يرکارگری و غيرمارکسی ديکتاتوری ھار حاکم با دموکراسی شد!! تبيين غ

سرمايه داری تمامی اين عوارض و فراوان عوارض مخوف ديگر را در پی 

خواھد داشت. عوارضی که رد پای آن ھا در ھمين مصاحبه مختصر عضو کميته 

  ھماھنگی جبھه زاپاتيستی به وضوح قابل لمس است. 

ی الريگا در بخش بعدی گفتگوی خويش به سراغ پرونده خصوصی سازی ھا م

رود. صدر و ذيل صحبت وی در اين بخش آن است که گويا يک محور اساسی 

معضل کارگران مکزيکی ھمين تغيير شکل حقوقی مالکيت سرمايه اجتماعی از 

سال پيش شاھد اولين  20از « حالت دولتی به خصوصی است!! او می گويد: 

 موج خصوصی سازی در کشورمان بوده ايم، موجی که با آن تمام صنايع

استراتژيک از قبيل مخابرات، برق، نفت و غيره که ارثيه نقش کDسيک دولت 

ملی بودند به حيطه سرمايه خصوصی منتقل می شدند.... در حال حاضر داريم 

وارد مرحله دوم خصوصی سازی می شويم. اين دوره شامل خصوصی سازی 

ود، اراضی عمومی ( دولتی) و ھر نوع خدماتی است که جزو وظائف دولت ب

مثل تحصيل، خدمات درمانی، بازنشستگی، آب، جاده سازی و ... حاd که کار 

خصوصی سازی صنايع بزرگ را به پايان رسانيده اند، سراغ خدمات می روند. 

سياسی و سرکوبگر که  –بنا بر اين دولت دارد خDصه می شود در نھادی حقوقی 

  »تضمين می کند. با افزودن قوانين مناسب، منافع چند شرکت جھانی را

در سخن باd نکاتی مطرح شده است که از ھمه لحاظ واجد اھميت و قابل تعمق 

ھستند. نخست اينکه از منظر الريگا دولتی بودن کارخانه ھا، معادن و مراکز 

صنعتی و مالی متضمن تعلق اين مؤسسات به حيطه منافع عمومی!! و پروسه 

به قلمرو قدرت »!! منافع عمومی« خصوصی سازی مبين انتقال آنھا از حوزه 

سرمايه خصوصی است. اين نوع تلقی از شکل حقوقی مالکيت سرمايه دقيقاً در 

روايت تمام عيار بورژوائی از مسأله دولت ريشه دارد. روايتی که الريگا قطعاً آن 
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را قبول ندارد، اما با کمال تأسف زير فشار بی توجھی به کالبدشکافی مارکسی 

دم توجه به درونمايه واقعی رابطه توليد اضافه ارزش به مثابه يک سرمايه و ع

رابطه اجتماعی، ناخواسته به دام آن می افتد. سرمايه ھمه چيز را از بيخ و بن 

وارونه جلوه می دھد و نمايندگان سياسی و فکری بورژوازی تاريخاً تDش کرده 

ھست، نه دولت طبقه اند تا دولت را نه به صورت واقعی خود، نه آن گونه که 

نھاد تضمين « مقوله ای فراطبقاتی و » نماينده منافع عام« سرمايه دار، بلکه 

معرفی کنند!!! باز ھم تکرار می کنم » حقوق مشترک و مصالح ملی ھمه طبقات 

که سخنگوی جنبش زاپاتيستی به طور قطع مخالف اين روايت عميقاً  ارتجاعی 

ی مکتبی و نظری برای انفصال واقعی، پديده دولت است اما صرف مرزبند

طبقاتی، پراتيک و جنبشی از يک منظر کافی نيست. مشکل پرولتاريا در ھيچ 

کجای دنيا، دولتی بودن يا خصوصی بودن سرمايه ھا نيست. معضل اساسی و 

واقعی وجود سرمايه و نظام سرمايه داری در ھر شکل از برنامه ريزی توليدی و 

ل مالکيت يا حاکميت آن است. در کجای اين جھان دولتی سياسی و مدنی و اعما

بودن سرمايه، گرھگشای ھيچ معضلی از دنيای بيکران معضDت طبقه کارگر 

بوده است که کارگران بخواھند با رجوع به آن دليلی برای ترجيح شکل دولتی 

  مالکيت سرمايه ھا در مقابل شکل خصوصی اين مالکيت جستجو کنند؟!! 

ر اين گذر آن است که الريگا دولتی بودن صنايع استراتژيک، نکته دوم د

ارثيه نقش کDسيک دولت « مؤسسات و مراکز کار و توليد سرمايه داری را 

قلمداد می نمايد و پروسه خصوصی سازی ھا را محصول تھاجم » ملی

نئوليبراليسم و عقب نشينی دولت نوع اول می داند!! او با اين سخن يک بار ديگر 

اصرار می کند!! و پايان حيات آن را مصيبتی » دولت ملی« پای بندی خود به بر 

برای توده ھای کارگر قلمداد می نمايد!! در اينجا نيز مشکل کارگران را نه بنياد 

آن با شکل » کDسيک ملی« موجوديت کار مزدوری که جايگزينی شکل 

اين است که سير  نئوليبرالی می داند!! آنچه ايشان به طاق نسيان می کوبد
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تھاجمات روز سرمايه به زندگی توده ھای کارگر، نه حاصل خاموشی چراغ عمر 

و نئوليبرالی شدن دولت ھا که محصول مستقيم سرکشی تاريخاً بی » دولت ملی« 

سابقه تناقضات ذاتی سرمايه، سير رو به افت نرخ سودھا و تشديد بی مھار زمينه 

  ر دنياست. ھای بحران خيزی سرمايه در سراس

سومين نکته که در گفتگوی الريگا، به گونه ای کامDً باژگونه و توھم آميز و 

dجرم توھم انگيز طرح گرديده است، موقعيت و چگونگی ايفای نقش دولت روز 

بورژوازی است. او اين حرف نمايندگان فکری و دولتمردان سرمايه را باور 

يه دار دنيا خواستار محدود شدن ھر کرده است که گويا راستی راستی طبقه سرما

چه بيشتر و بيشتر ساختار قدرت، ميدان دخالتگری و برد نفوذ دولت ھا ھستند و 

گويا کار بورژوازی اين است که ھر روز گوشه تازه ای از حيطه اقتدار دولت 

 ًDطبقه خود را لت و پار کند و ھزينه ھای حفظ آن را تقليل دھد!! موضوع کام

. در ھيچ کشوری از کل ممالک موجود دنيا نيست که دامنه دخالت و بالعکس است

نفوذ دولت ھا و طول و عرض بودجه ھای ساdنه آن ھا ھر سال از سال پيش 

بسيار بيشتر نشده باشد. واقعيت اين است که آنچه زير اين نام جامه عمل می پوشد 

فقط و فقط سDخی نه کاستن از ابعاد قدرت و تأثير و ميدان داری دولت ھا که 

بدون ھيچ حد و مرز امکانات معيشتی و رفاھی طبقه کارگر بين المللی است. 

الريگا مسأله را مغاير آنچه ھست و رخ داده است می بيند. دولت در قرن نوزدھم 

و نيمه نخست سده بيستم، بيشتر يک نھاد اعمال قھر و سرکوب پليسی و نظامی و 

الياتی طبقه سرمايه دار بود اما در شرائط روز نھاد عھده دار امور گمرکی و م

يک سازمان عظيم اختاپوسی  دخيل در برنامه ريزی نظم توليدی و سياسی و 

مدنی و اجتماعی سرمايه ھمراه با کليه مکانيسم ھای اعمال توحش نظامی و 

پليسی عليه ھر نفس کشيدن توده ھای کارگر و جنبش کارگری است. ايفای نقش 

صورت و در اين سطح مطلقاً خاص ديکتاتوريھای ھار و درنده  دولت به اين

بورژوازی نيست. آراسته ترين دموکراسی ھای روز سرمايه نيز دقيقاً ھمين 
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سال پيش  20بودجه ساdنه دولت سوئد در قياس با  وظيفه را بر دوش می کشند.

ن در حالی نه فقط کمتر نشده است که از مرز دو برابر نيز باdتر رفته است و اي

است که در طول ھمين مدت صدھا مدرسه ابتدائی و متوسطه در کشور تعطيل 

کاھش يافته است، تعداد پرستاران و  %30شده است، شمار تخت ھای بيمارستانی 

به صورت فاحش کمتر گرديده است،  90کمک پرستاران در قياس با شروع دھه 

شمگير برچيده شده است. مراکز نگھداری از پيران و سالخوردگان در سطحی چ

درصد تنزل يافته است. بيمه ايام بيماری به  65درصد به  100بيمه بيکاری از 

 15از يک درصد به باdی  واقعینرخ بيکاری  ھمين مصيبت دچار آمده است.

درصد رسيده است و ھزاران ھجوم سبعانه ديگر توسط سرمايه عليه زندگی 

در آمده است. به اين ترتيب بحث مطلقاً بر  کارگران برنامه ريزی شده و به اجرا

سر کاھش نقش دولت ھا نيست. بورژوازی به ھيج وجه در تدارک انجام چنين 

کاری نيست و نمی تواند باشد. آنچه انجام گرفته است و می گيرد سDخی زندگی 

توده ھای کارگر است و اين ھمان چيزی است که باdتر به عنوان نياز جبری 

  رمايه داری در دل شرائط تاريخی روز در باره اش بحث کرديم. ماندگاری س

حاصل نوع نگاه الريگا به سرمايه، به نظام سرمايه داری، به فرايند توسعه 

تاريخی اين شيوه توليد و به نئوليبراليسم از پيش بسيار مشخص است. او چاره ای 

ی بودن مکزيک ندارد جز اينکه به ميل يا برخDف ميل خويش اساس سرمايه دار

و استيDی جامع اdطراف نظام سرمايه داری بر اين کشور را مورد انکار قرار 

دھد. او به طور صريح و سرراست اين کار را نمی کند. فرمول کنکرت تسلط 

بر مکزيک يا ھر کشور ديگر امريکای dتين را » پيشاسرمايه داری« مناسبات 

جامعه، از سرمايه داری، از کارگر و  بر زبان نمی راند اما منظر تحليل وی از

طبقه کارگر، از مبارزه طبقاتی روز و از دورنمای اين مبارزه، ھمگی حول 

محور نفی استيDی مناسبات کار مزدی بر مکزيک چرخ می خورد. او می گويد: 

« فرض کنيم که منظور الريگا از واژه »!! در اينجا اکثريت با کارگران نيست« 
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و حوزه پيکار جبھه زاپاتيستی باشد. حتی در اين » جياپاس«منطقه » اينجا 

صورت چرا او بايد اکثريت توده اھالی را کارگر نبيند؟!! چرا بايد اين جمعيت 

نام گذارد؟!! چرا » خلق ھای بومی« کثير زير فشار استثمار و توحش سرمايه را 

د کند؟ چرا بايد نبايد آن ھا را جزء ارگانيک و dينفک طبقه کارگر مکزيک قلمدا

مناسبات اقتصادی و اجتماعی مسلط بر جياپاس را چيزی سوای رابطه توليد 

اضافه ارزش و نظم اقتصادی و سياسی و اجتماعی سرمايه داری ارزيابی 

نمايد؟!! مارکس در تشريح رابطه ميان بقايای اشکال توليدی پيشين و شيوه توليد 

. در بين مردمی که مانند عھد باستان «..مسلط بر کل جامعه تصريح می کند که: 

و نظام فئودالی، به کشاورزی ساکن و يکجانشين می پردازند، حتی صنعت با 

سازمان و شکل ھای مالکيتش کم و بيش تحت تأثير مالکيت ارضی است... حتی 

خود سرمايه در قرون وسطی وقتی که جنبه سرمايه پولی محض ندارد و به شکل 

ی پيشه وری است کامDً تحت تأثير خصلت مالکيت ارضی ابزارھای توليدی سنت

است. در جامعه بورژوائی درست عکس اين است. کشاورزی به صورت شاخه 

ساده ای از صنعت در می آيد و کامDً زير سلطه سرمايه است. ھمين طور است 

اجاره زمين. در ھمه شکل ھای اجتماعی که زير سلطه مالکيت زمين قرار دارند 

ابطه طبيعی غلبه دارد. در حالی که در شکل ھای تحت حاکميت سرمايه ھنوز ر

غلبه با عنصر اجتماعی ايجاد شده در جريان تاريخ است. اجاره زمين بدون 

سرمايه معنی ندارد، اما سرمايه را بدون توسل به اجاره زمين می توان درک 

ه ھم نقطه کرد. سرمايه نيروی اقتصادی فراگير جامعه بورژوائی است. سرماي

  »شروع و ھم نقطه پايان است...

  ( گروند ريسه)  

جياپاس نقطه ای از دنيای سرمايه داری و منطقه ای از حوزه انباشت، ارزش 

افزائی و سامان پذيری سرمايه اجتماعی مکزيک و کل سرمايه بين المللی است. 

توضيح واضحات است که مکزيک يک کشور سرمايه داری است و بر ھمين 
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س جياپاس و ھر نقطه ديگر اين کشور ھم نقطه ای از حوزه استيD و تسلط و اسا

حاکميت سرمايه داری است. اگر انبوه انسان ھای نفرين شده و داغ لعنت خورده 

ساکن اين ديار روی زمين کار می کنند، اگر شمار صنايع غول پيکر محدود 

شده است، اگر است، اگر کشاورزی در ابعاد چشمگير، صنعتی و مکانيزه ن

عناصری از توده اھالی، نيروی کار خود را به صاحبان مؤسسات عظيم صنعتی 

نمی فروشند، ھمه اين ھا حکم قھری تسلط شيوه توليد سرمايه داری و مقتضای 

معضل اين  جبری تقسيم کار سرمايه اجتماعی مکزيک و کل سرمايه جھانی است.

نداشته است. سرمايه داری در نيست که جياپاس توسعه صنعتی عجيب و غريب 

 می باشند!! » خلق ھای بومی« آنجا رشد افسانه ای نکرده است يا ساکنانش 

کامDً بالعکس مشکل اين است که اينجا نيز ھمسان ھمه نقاط ديگر مکزيک و کل 

دنيای روز کانون يکه تاری استثمار و توحش و بربريت نظام سرمايه داری است. 

است که نقطه شروع و رجوع و پايان ھر مصيبت است.  در اينجا نيز سرمايه

فرض را بر اين گذاريم که خيل کثيری از توده اھالی اين ايالت خلع يدشدگان فاقد 

کار و اشتغال باشند. شايد عده ای اسير قطعه زمين چند وجبی محقری باشند که 

ن خالی حتی با کار شاق شبانه روزی خود بر روی آن باز ھم، قادر به تھيه نا

افراد خانواده خويش نگردند، چرا بايد اين انسان ھا را از توده فروشنده نيروی 

کار بغل دست خود، از بدنه جنبش کارگری مکزيک و از پيکره کل طبقه کارگر 

جھانی قيچی کرد؟ چرا بايد بر سينه آن ھا انگ خلق ھای بومی زد، چرا بايد 

ضد سرمايه داری کارگران مکزيک و  پيکار روز آنھا را از ريل مبارزه طبقاتی

دنيا منفصل نمود، چرا بايد جنبش  جاری آنان را به دار جنبش خودمختاری طلبی 

خلق ھای بومی آويخت؟؟!! خودمختاری و دموکراسی و مجرد اجرای قرارداد 

کدام درد اساسی اين جمعيت عظيم زير فشار بسيار سبعانه » سن اندرس« صلح 

ير آتش جھنم گند و خون و وحشت سرمايه داری را عDج استثمار سرمايه و اس

خواھد کرد؟!! الريگا می گويد در اينجا کارگران اکثريت نيستند!! اين بدترين 
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حکمی است که عضو کميته ھماھنگی جنبش زاپاتيستی عمDً به نفع سرمايه و 

ر عليه طبقه کارگر صادر می کند. مطابق اين حکم در جامعه مکزيک يا dاقل د

ايالت جياپاس ريشه واقعی استثمار، ديکتاتوری، ستم، بی حقوقی ھا و کل سيه 

روزی ھای دامنگير ميليون ھا برده مزدی نه در وجود سرمايه که در اشکال 

توليدی ماقبل سرمايه داری يا در سياست نئوليبرالی چند شرکت بزرگ مالی نھفته 

ی و کبری چيد تا در پيچ و خم است!! الريگا دنيائی در باره نئوليبراليسم صغر

آنھا، ھمان حکمی را بيرون آرد که اردوگاھيان سابق و سران جنبش ھای خلقی و 

امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی بيرون می آوردند. آن ھا بدترين دروغ ھا را 

تحويل توده ھای کارگر می دادند. مقابله امپرياليسم با انکشاف و توسعه سرمايه 

وش کارگران ddئی می کردند!! و از کارگران می خواستند تا در داری را در گ

رکاب بورژوازی عليه تھاجم امپرياليستی جنگ کنند و با پيروزی اين جنگ، 

صنعت مستقل ملی!! و سرمايه داری آزاد مستقر سازند!!! ماحصل سخن الريگا 

واقف باشد در نيز مستقل از اينکه او تا چه حد به عمق تحليل ھا و گفته ھای خود 

ھر حال اين خواھد بود که آماج جنگ روز کارگران نه سرمايه داری بلکه 

نئوليبراليسم با روايت رايج اقشاری از بورژوازی يا رفرميسم درون جنبش 

کارگری است!!! عضو ھيأت تحريريه نشريه ربلديبا چه بسا چنين نخواھد يا 

دن جامعه و ارجاع طبقه کارگر به چنين نپندارد اما تأکيد وی بر سرمايه داری نبو

نئوليبراليسم ستيزی خلقی و خارج از ريل مستقيم پيکار عليه کار مزدی پتکی 

است که توده وسيع استثمارشوندگان و فرودستان جياپاس و کل جنبش کارگری 

  مکزيک را ھدف می گيرد. 

الريگا حاکميت سرمايه داری بر شرائط کار و زيست ميليون ھا کارگر و 

رودست و ستمکش را نفی می کند. مبارزه طبقاتی عليه رابطه خريد و فروش ف

نيروی کار را ولو ضمنی اما تا حدودی عمDً قلم می گيرد. جدال با سياست ھای 

را بديل پيکار ضد سرمايه داری توده ھای »!!! چند شرکت بزرگ«نئوليبرالی 
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موکراتيک را پيش روی کارگر می سازد و باdخره در ھمين راستا راه انقDب د

کارگران قرار می دھد. که چه کنند؟ پاسخ روشن است. ديکتاتوری ھار 

نئوليبرالی سرمايه را با دموکراسی جايگزين سازند!!! شکل ديگری از برنامه 

« ريزی کار و توليد سرمايه داری را بر جای شکل فعلی مستقر کنند!! 

. که چه شود؟ باز ھم جواب را جامه عمل پوشند» خودمختاری خلق ھای بومی

ساده است. که روز پس از انقDب و استقرار قدرت سياسی نوين سرمايه و 

، ھمچنان نيروی کار خود را به »خودمختاری خلق ھای بومی« برقراری 

صاحبان سرمايه بفروشند، استثمار شوند، بفرسايند و با استھDک خود کوھساران 

ملی کردن صنعت « توصيه الريگا خواستار  رفيع سرمايه را رفيع تر سازند. به

نمودن اين صنايع، » ملی« و ساير صنايع کليدی و استراتژيک گردند. با » نفت

سھميه کنونی سرمايه داران داخلی از کل اضافه ارزش توليد شده توسط کارگران 

مکزيک و کل طبقه کارگر بين المللی را تا سرحد ممکن افزايش دھند، بر قدرت 

بيفزايند، برای توسعه انباشت صنعتی به ھمه فداکاری ھا دست يازند. با سرمايه 

ھمه اين کارھا سرمايه را نيرومندتر و نيرومندتر و خود و طبقه خويش را 

مورد توصيه » ملی کردن « فرسوده تر و فرسوده تر سازند. آخر و عاقبت 

  الريگا چيز ديگری نمی تواند باشد.

ه الريگا چنين ھدفی ندارد و دورنمای جنگ روز باز ھم جای ھيچ شکی نيست ک

خود و جنبش زاپاتيستی را برپائی جامعه ای آزاد، فارغ از استثمار و ستم و 

طبقات و دولت می بيند. در نيت خير وی ھيچ ترديدی نيست، اما از ياد نبريم که 

ی گفتگو بر سر نيت ھا و فرمولبند» راه جھنم نيز با نيات حسنه فرش شده است« 

ھا و باورھای مرامی نيست. تمام بحث اينجاست که ريشه ھای واقعی استثمار، 

نکبت و ادبار و سيه روزی ھا را در کجا می بينيم؟ به کدام افق رھائی نظر 

داريم؟ مارپيچ پيکار برای تغيير ريشه ای عينيت موجود را چگونه می کاويم و 

دھا را کارساز می يابيم؟ نقب می زنيم؟ در اين گذر کدام راھکارھا و راھبر
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در آن حاشيه « الريگا تصريح می کند که خواستار ايجاد  جامعه ای آزاد است که 

اين ايده بدون شک تقدس » نشين، کارگر، استاد و دانشجو به يک اندازه مھم باشند

دارد اما مجرد حمل ايده ھای مقدس، مجرد جنگيدن، حتی خونبارترين جنگ ھا 

ھا باز ھم لزوماً گره از کار ھيچ انسان استثمار شونده و با دنيای فداکاری 

ستمکشی نمی گشايد. اگر حاشيه نشين را حاشيه نشين، بيکار را بيکار، معلم را 

معلم، کفاش را کفاش، نجار را نجار، پرستار را پرستار، خبرنگار را خبرنگار و 

دی سرمايه و آحاد نويسنده را نويسنده، پنداريم!! اگر ھمه اين ھا را بردگان مز

طبقه فروشندگان نيروی کار ندانيم!! اگر ريشه استثمار و مصائب و رنج ھا و 

فرودستی و تبعيضات جنسی و کودک آزاری و اعتياد و فحشاء دامنگير اين ھا را 

در قعر وجود سرمايه نکاويم، اگر نيروی پيکار برای سرنگونی سرمايه داری را 

کارگر نشناسيم، اگر اين جنبش را به صورت قدرت متحد ضد کار مزدی طبقه 

شورائی و ضد سرمايه داری سازمان ندھيم، اگر مبارزه برای سرنگونی رژيم 

سياسی حاکم را از سنگر جنگ عليه سرمايه دنبال نکنيم، آنگاه کل نيات پاک، 

اھداف مقدس و دورنماھای پرزرق و برق انسانی ما نيز صرفاً  ابزار تحکيم پايه 

ت سرمايه و ساز و کار اسارت ھر چه فاجعه بارتر آدم ھا در منجDب ھای قدر

  ماندگاری نظام بردگی مزدی خواھد بود. 

الريگا به درستی بر سازماندھی از پائين توده ھا تأکيد می کند اما بحث اساسی نه 

اين، بلکه سازمانيابی جنبش شورائی سراسری ضد کار مزدی توده ھای طبقه 

. توده وسيع انسان ھای استثمار شونده و فرودست متحد در کارگر مکزيک است

جنبش زاپاتيستی جزء dيتجزای جنبش کارگری مکزيک ھستند، زاپاتيست ھا 

بدون تعيين مکان خويش در عمق اين جنبش، بدون حضور ارگانيک در شط 

پرخروش مبارزه و اعتراض و پيکار کل ھمزنجيران مکزيکی و بين المللی خود، 

از تن به در کنند و تن پوش طبقاتی » خلقی ھای بومی« نکه لباس بدون اي

کارگری و ضد کار مزدی پوشند، بدون اينکه ھمراه، ھمدوش و ھمرزم ھمه 
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ھمزنجيران در يک جنبش شورائی سراسری ضد سرمايه داری متحد و متشکل 

به ھيچ موفقيتی دست نخواھند يافت. موفقيت پيشکش! اسير ھمان  ،گردند

پيشين شده اند. » ضد امپرياليستی« ی خواھند شد که جنبش ھای خلقی سرنوشت

رخشان ترين، دسازمانيابی وسيع توده ای و اعمال قدرت متشکل توده ای از 

پرشکوه ترين و پرعظمت ترين کارھای جنبش زاپاتيستی در طول سال ھای اخير 

پاتيستی اين کاران جبھه زاراست. مشکل اين است که فعالين، رھبران و دست اند

راھکارھای پردرخشش سازمانيابی و اعمال قدرت را نه سDح جنگ توده ھای 

کارگر و فرودست جياپاس و جنبش کارگری مکزيک عليه نظام بردگی مزدی که 

يا دولت دموکراتيک می بينند!!! جنبش » خودمختاری خلقھای بومی« ساز و کار 

ه کافی برخوردار است که بخش زاپاتيستی می تواند و از اين ظرفيت به انداز

بسيار کارا و تأثيرگذاری در کل جنبش کارگری مکزيک باشد. شرط dزم اين 

کار نگاه مارکسی اين جنبش به سرمايه و نظام سرمايه داری، به بديل 

سوسياليستی و ضد کار مزدی جھنم بردگی مزدی و به راه درست پيکار برای 

  ست. خDصی از شر اولی و استقرار دومی ا

  2011مای 
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  سرمايه ستيزی عرفانی!!!و » جان ھالووی« 

بسا رخ که به خونابه منقش ای    گر از اين گونه زند نقش بر آب    یخط ساق«

  »باشد

سرمايه داری فقط با سDح قتل عام و راه اندازی سيDب ھای خون موجوديت 

کران سرمايه در خود را بر ساکنان جھان تحميل نکرده است، قدرت اعجاز بی 

توليد توھم و تحميق و خودبيگانه سازی ھا نيز به طور قطع نقش بسيار مھمی 

داشته است. يک مسأله مھم اين است که ھمين نيروی ساحره بی مھار بتواره 

کردن ھا ھمه جا و ھمواره با ردای توجيه، پيام سازش و دعوتنامه تسليم وارد 

يار زيادی شمشير انتقاد در دست، کDه ميدان نشده است، بالعکس در موارد بس

خود جنگ بر سر و پرجنجال ترين کيفرخواست ھای ضد سرمايه داری بر زبان 

به سراغ توده ھای کارگر آمده است. تاريخ سرمايه داری کDً و قرن بيستم از 

آغاز تا پايان يکسره جوdنگاه احزاب، رويکردھا، دولت ھا و قدرت ھائی بوده 

کرده اند و ايدئولوژی و سياست و نسخه پيچی ھای رنگارنگ است که چنين 

ماندگارسازی نظام بردگی مزدی را زره جدال و جنگ ضد سرمايه بر تن نموده 

اند!! سرمايه داری در اين جبھه بسيار موفق پيش رفته است. نقش سوسيال 

، طيف »ضد امپرياليستی« دموکراسی، کمونيسم اردوگاھی، ناسيونال چپ 

رفرميسم چپ موجود و ميليون ھا حزب و سازمان و گروه متعلق به آن،  گسترده

در کار جلوگيری از فروريزی پايه ھای ھستی سرمايه از نقش حاميان و مدافعان 

رسمی آن کمتر نبوده است. در اين سخن اغراقی نيست. سرمايه داری با تمامی 

ی واقعيت ھای توان افسونگر سراسری خود در بتواره سازی و باژگونه نمائ

جھان موجود باdخره نتوانسته است اساس جنگ توده ھای کارگر عليه خود را در 

ھم کوبد. در حالی که نمايندگان ھمين نظام در سنگر نقد و نفی و رفع سرمايه 

توانسته اند خطر جنگ واقعی ضد کار مزدی طبقه کارگر بين المللی را تا حد 
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د. بورژوازی در لباس انتقاد و ستيز عليه بسيار زيادی از سر سرمايه دور کنن

سرمايه آنچنان تيشه ای بر ريشه جنبش ضد کار مزدی توده ھای کارگر فرود 

آورده است که در جبھه رسمی صيانت از نظام قادر به انجام آن نبوده است. 

کاراترين نوع دفاع از سرمايه داری نقد دروغين، رفرميستی و وارونه سرمايه 

او نيز حلقه ای در » جنبش ضد سرمايه داری« و » ھالوویجان « است و 

زنجيره سراسری ھمين نقد پردازی ھا و ستيزنمائی ھای باژگونه است. تئوری 

ی ھای ھالووی و ھمراھانش در قياس با  ساير پرداز بافی ھا يا راھبرد

رويکردھای رفرميستی پيشينه دار منتقد سرمايه داری از اين تفاوت برخوردار 

که ھمه جا پايه استدdل برای اثبات حقانيت خود را بر ويرانه ھای  است

فروريخته تئوری ھا و راه حل ھای جريانات مختلف چپ موجود بنا می کند. اين 

کار در شرائط حاضر، در دوره ای که جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر از 

بی افق تر  ھمه دوره ھای ديگر، شکست خورده تر، فرسوده تر، سردرگم تر و

است مخاطراتی مھم تر و کاری تر از مخاطرات بخش ھای ديگر رفرميسم چپ 

چو دزدی با چراغی آيد گزيده « را متوجه جنبش کارگری بين المللی می سازد. 

dنوعی دزدی با چراغ که ھر نوع ردگيری و افشاء آن از سوی » تر برد کا

يت رفرميستی اش نخواھد بود احزاب چپ موجود نه تنھا قادر به برمDسازی ماھ

که چه بسا در زير پرچم نقد، دنيائی اعتبار کاذب ھم برايش دست و پا شود. 

تأثيرات سوء کژراھه آفرينی ھای ھالووی و پرچم دروغين مبارزه ضد سرمايه 

داری او برای جنبش کارگری باز ھم جدی تر و سھمگين تر می شود زمانی که 

ال بسياری از نيروھای طيف رفرميسم چپ و بخش ھمگرائی گسترده و نسبتاً فع

اعظم رفرميسم راست اتحاديه ای با اين رويکرد را مطمح نظر قرار دھيم. تھديد 

روايت ضد سرمايه داری ھالووی برای جنبش کارگری در شرائط روز را شايد 

نتوان با آنچه زمانی سوسيال دموکراسی، روزگاری سوسياليسم بورژوائی 

سيونال چپ ضد امپرياليستی ھمسنگر آن بر سر اين جنبش آورد اردوگاه و نا
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قياس نمود، اما اين تھديد به ھر حال بسيار مھم است. اين نکته را نيز فراموش 

نکنيم که اشکال مختلف نقد رفرميستی سرمايه داری به ھمان سان که از طريق 

ا قوام می حفاری گمراھه ھا در پيش روی طبقه کارگر نھايتاً سرمايه داری ر

بخشند، ھر کدام به بقای غيرمجاز و گمراه کننده ھمديگر نيز کمک می رسانند. 

ھيچ بخش رفرميسم چپ قادر به کالبدشکافی ضد سرمايه داری تئوری ھای 

وارونه و بی راھه ھای سرمايه مدار و بدفرجام ھالووی نيست. نقد اينان در 

صد سال اخير جنبش کارگری راستای اثبات ھمان چيزی خواھد بود که در طول 

جھانی را به وضعيت مرگبار کنونی فروغلطانده است. آناتومی بحث ھای 

ھالووی کاری است که بايد توسط رويکرد لغو کار مزدی و به مثابه حلقه ای از 

نقد ضد کار مزدی کل طيف رفرميسم چپ صورت گيرد. با اين توصيف ببينيم که 

سی ھای خود را بر کدام دريافت ھا و تئوری ھا او چه می گويد و بنياد نسخه نوي

  استوار می سازد؟ 

  روايت سوبژکتيويستی از سرمايه داری 

اينکه سرمايه را چگونه می بينيم بر روی نوع نقد، جھتگيری، اعتراض و مبارزه 

ما برای تغيير عينيت موجود تأثير بنيادی دارد. در اينجا بحث بر سر مبارزات 

ايه داری توده ھای کارگر عليه اين نظام نيست. فروشنده خودانگيخته ضد سرم

نيروی کار به دليل استثماری که می شود، به دليل آنکه بنياد رابطه خريد و 

فروش نيروی کار بر جدائی او از کارش و بر سقوط ھمه جانبه اش از ھر نوع 

زندگی دخالت آزاد و آگاه در تعيين روند کار، حاصل کار و ھمه امور مربوط به 

اجتماعی و انسانی او استوار است در ھستی طبقاتی خود ضد سرمايه داری است. 

اين مسأله مفروض است اما کارگر به صرف سرمايه ستيزی خودجوش و نھادين 

خويش نه فقط قادر به آناتومی آگاھانه طبقاتی سرمايه يا رابطه خريد و فروش 

معمول حتی ھمان سرمايه  نيروی کار و توليد اضافه ارزش نيست که به طور

ستيزی نھادين خود را ھم با سر و مغز سرمايه کنکاش می کند. مراد ما از نوع 
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نگاه به سرمايه کالبدشکافی آگاھانه شيوه توليد سرمايه داری است و اين نوع نگاه 

و تحليل است که محتوای نقد و ستيز ھر رويکرد اجتماعی دست اندر کار تغيير 

صورت بنيادی آماج تأثير قرار می دھد. جان ھالووی آناتومی وضع موجود را به 

سرمايه داری را از رابطه کار مزدی پی نمی گيرد. او از تبعات و عوارض آن 

آغاز می کند و شالوده شناخت خود را ھر چه بيشتر از بنمايه ھستی سرمايه دور 

م می دھد که می سازد. ھالووی اين کار را به گونه ای حق به جانب و ظريف انجا

تشخيص درست وارونه پردازی ھای او برای خيلی ھا تا حدودی دشوار می 

است،  ه داریآنچه که بنياد سرماي« گردد. وی در تبيين سرمايه داری می گويد: 

ماست. ما به عنوان انسان، موجودات  قدرت کنشگری" ما به "سلطه" بر تبديل "

Dقی ھستيم. ما با امکان کنشگری و با خDی کنيمقيت آغاز کرديم. ما خلق مخ ،

کنيم، در پيرامون خودمان  يم، اشياء را توليد میکن ، کنش میدھيم تغيير می

دھيم. برای آنکه اين  کنيم، ما چيزھا را ھميشه تغيير می شرايط جديد را خلق می

کنيم نياز به دسترسی به وسائل خلق کردن يا وسائل کنشگری  خDقيت را عملی

اری اشخاص معينی کنترل وسائل کنشگری يا وسائل توليد د در سرمايه داريم. اما

ھا قادرند که به ما بگويند  گيرند و با دراختيار داشتن اين کنترل آن را بدست می

قدرت کنشگری" خودمان را برای به حداکثر رساندن  که بايد قدرت خDقه يا "

سلطه"  ت کنشگری" ما به "قدر ار به کار گيريم. اين تبديل کردن "د سود سرمايه

شود و اين مھم است که به  آنان است. اما اين تبديل از ما و با خDقيت ما آغاز می

قدرت کنشگری" ماست. بدون  ھا در نھايت محتاج به " ياد آوريم که "سلطه" آن

. اين بدان معنی است که ندارندھا قدرت و سلطه بر ما  قدرت کنشگری ما آن

ستم تجاوز و تھاجم عليه ماست که بر تجاوز روزانه و اری يک سيد سرمايه

داری در حقيقت سيستمی است که ھر صبح  ود. سرمايهش مکرر پايه گذاری می

برو و اين کار را بکن، برو در  گويد " شويم به ما می که از خواب بلند می
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کارخانه برای ھشت تا ده ساعت کار کن، در دانشگاه برای اين چند ساعت کار 

  !....» و اين کار (بخصوص) را بکنکن 

ھالووی به تشريح اساس سرمايه می پردازد اما او در ھمين راستا و به عنوان 

نياز تشريح خود، به سراغ انسان می رود. بخش حاضر گفتگوی ما به بررسی 

تغيير « اولی اختصاص دارد اما پرداختن به روايت انسان شناسی نويسنده کتاب 

مکی به فھم بھتر شناخت وی از سرمايه داری می کند. تمام ک» جھان بدون قدرت

حرف ھائی که در اينجا پيرامون قدرت فيتيشيستی سرمايه در مسخ، از خودبيگانه 

سازی، انجماد و سلب کامل آزادی و ظرفيت دخالتگری انسان بر زبان می آيد 

ز پيش، ھمگی درست ھستند اما اين تبيين درست، متضمن اين معنی نيست که ما ا

به صورت نھادين و قائم به ذات موجوداتی آزاد، توانا، خDق، تغيير دھنده و 

خارج از کنترل شرائط مادی می باشيم. انسان ھا به گفته مارکس با شروع وسائل 

توليد تمايز خود را از حيوانات اعDم داشته اند. اين که آن ھا چه ھستند به 

د و چگونه توليد می کنند بستگی دارد. افراد توليدشان، به اينکه چه توليد می کنن

در درون يک شيوه توليد معين فقط وجود فيزيکی خود را بازتوليد نمی نمايند 

بلکه نوع، شيوه و محتوای زندگی اجتماعی خود را ھم تعيين می کنند، افکار، 

احساسات، عDئق، توانائی ھا، خDقيت ھا و برد کنشگری خود را نيز سوخت و 

ی نمايند. انسان در خارج از سيطره اين شرائط مادی و بيرون از دائره ساز م

مناسبات فرارسته شيوه توليد اجتماعی معين وجود واقعی ندارد. معضل تبيين 

ھالووی آن است که اين پديده حاصل شرائط مادی توليد و کار را به صورت 

مينی و عينی موجودی تصوير می کند که گويا از پيش و در ماوراء واقعيات ز

مناسبات اجتماعی توليد از ھمه توانائی ھا، نقش آفرينی ھا و قدرت خDقه عظيم 

برخوردار است. گويا اساساً در خارج از سيطره تأثير اين واقعيات و مثDً در 

ھيأت انسان بالذات، وجود عينی دارد و پس از افتادن به حيطه تسلط سرمايه است 

قط می گردد. ھالووی تأکيد می کند که ما يعنی که از فضائل و خDقيت ھا سا
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انسان در ذات خود وجودی تغيير دھنده، خDق و کنشگر داريم اما سرمايه داری 

اين توانائی ھا و خDقيت ھا را ابزار سلطه خود بر ما می سازد. اينکه سرمايه 

از چنين می کند توضيح واضحات است اما اينکه ما به عنوان وجودی قائم به ذات 

چنان صفات و اوصافی برخورداريم يک انگاره پردازی سوبژکتيويستی است. 

جوامع تاکنونی تاريخ ھمگی سد آھنينی بر سر راه رويش و رشد و شکوفائی کل 

دخالتگری ھا و خDقيت ھای انسان بوده اند. مشکل واقعی فقط اين نيست که 

را ابزار سلطه خود بر  سرمايه داری توانائی ھا و خDقيت ھای حاضر و آماده ما

ما می سازد، مشکل اساسی آن است که شالوده رابطه سرمايه بر جلوگيری ھر 

چه سھمناک تر از پرورش و بلوغ و بالندگی اين شايستگی ھا و ظرفيت ھا در 

انسان بنا گرديده است. شايد چنين تصور شود که اصرار ما بر اين موضوع 

ور ھالووی اصالت بخشيدن به ھستی نوعی غلطيدن به ورطه لفظ است و منظ

انسان قائم به ذات يا ھبوط کرده از ماوراء مناسبات توليد مادی نيست. اين تصور 

غلط  و منبعث از نوعی ساده انگاری در  شناخت حرف ھای ھالووی است. من 

تنھا به اين دليل بر عصاره تبيين وی از انسان و رابطه اش با شرائط مادی توليد 

کنم که آنچه او در اين زمينه معين می گويد ارتباط اندرونی بسيار درنگ  می 

اندامواری با روايت وی از سرمايه داری دارد و اين ھمان نکته ای است که قرار 

  است در ھمين جا آن را کنکاش کنيم. 

سلطه سرمايه می به انسان  قدرت کنشگری تبديل را  ه داریبنياد سرمايھالووی 

نی استحاله کنشگری و ظرفيت اثرگذاری آدم ھا به سلطه و داند. اين عمل يع

اقتدار سرمايه يا تبديل انسان به موجودی از خود بيگانه و مسخ پديده dيتجزا و 

قھری سرمايه است اما شيوه توليد سرمايه داری از اينجا زاده نمی شود. 

است. نه  خودبيگانگی انسان خالق رابطه سرمايه نيست، جريان تبعی بازتوليد آن

فقط توليد سرمايه داری که توليد کاdئی به طور کلی شالوده جايگزينی روابط 

ميان انسان ھا با روابط ميان کاdھا، نقش بتواره کاd، بت شدن محصول کار 
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انسان ھا، عبوديت گسترده بشر در برابر محصول کار خود، ساقط شدن او از 

و بردگی جامع اdطراف وی در مقابل اساس ھستی آزاد انسانی و انقياد و بندگی 

ساخته ھای دست خويش است. فاجعه ای که در توليد سرمايه داری با کاd شدن 

نيروی کار کل ھست و نيست زندگی بشر را در خود ادغام و منحل می سازد. 

نکته مھم و کليدی ھمان است که گفتيم، خودبيگانگی انسان منشأ و موجد مناسبات 

اری نيست. بالعکس دومی است که کانون زايش و بستر توسعه و توليدی سرمايه د

  مھد دامنگستری اولی است. موضوع را بيشتر بشکافيم.

بنياد سرمايه داری نه فرايند تبديل کنشگری به بتوارگی با روايت ھگلی مورد 

رجوع ھالووی، بلکه فقط کار مزدی است. توان کنشگری انسان به اين دليل در 

ايه حلول می کند که نيروی کار او با سرمايه مبادله می شود، قدرت تسلط سرم

توسط سرمايه مصرف می گردد، در اين راستا ھر چه کار می کند سرمايه طبقه 

سرمايه دار و قدرت اين طبقه می شود. رابطه کار مزدبگيری يا خريد و فروش 

 ًdدين بر سر راه ھر نوع ب .نيروی کار است که اوdالندگی به صورت سدی پو

ھسته  .ظرفيت کنشگری و دخالت جوئی و اثرگذاری انسان قرار می گيرد و ثانياً 

ھای مستعد رشد اين ظرفيت و توانائی را خميرمايه سود و قدرت سرمايه می 

سازد. انسانی که نيروی کارش را می فروشد تمامی ظرفيت کنشگری، قدرت 

و توان دخالت خود در  خDقه و فراتر از اين ھا اس و اساس آزادی، اختيار

طبيعت و جھان ھستی را از دست می دھد، او از کار خود به طور کامل جدا می 

گردد، نيروی کار فروخته شده اش ديگر مطلقاً از آن او نيست. اين نيروی کار 

برای خلق کل سرمايه ھا، ثروت ھا، مايحتاج معيشتی، امکانات علمی و 

امی ملزومات تغيير طبيعت و جھان و در يک پژوھشی، وسائل توليد و مبادله، تم

کDم در توليد و بازتوليد ھستی موجود به کار گرفته می شود اما او به عنوان 

انسان فروشنده ھمين نيرو از ھر نوع تأثيرگذاری، دخالت، تصميم گيری و ابراز 

حيات آزاد انسانی به طور مطلق ممنوع و طرد و محروم شده است. سقوط  
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يروی کار از اعتبار و حقوق و مرتبه انسانی به ھيچ وجه در اينجا فروشنده ن

محدود نمی ماند. ھمه آنچه گفتيم، کل دنيائی که او و ھمزنجيرانش آفريده اند و 

تمامی آنچه حاصل کار و استثمار و توليد طبقه اوست به صورت قدرتی خداگونه 

 Dپيدا می کند. فروش نيروی و مستقل و مطلق العنان بر تار و پود زندگی او استي

کار بنياد پيدايش و توسعه و سرکشی و جھانشمولی اين فاجعه است. ھمه چيز از 

آنجا آغاز می شود، نکته ای که ھالووی آن را وراونه می بيند. او ريشه و شاخه 

  را با ھم عوضی می گيرد و آن ھا را با ھم جا به جا می سازد. 

ابطه خريد و فروش نيروی کار رابطه ای سرمايه يک رابطه اجتماعی است. ر

است که نظام سرمايه داری با ھمه دقايق و اجزاء و مفصلبندی ھای اجتماعی، 

نھادھای سياسی، دولت، فراساختارھای حقوقی و فرھنگی و ايدئولوژيک، 

معيارھای اخDقی، مدنيت، سنت، ارزش ھا و موازين و مDک ھای زندگی 

د، می بالند، قوام می گيرند و در ادامه توسعه و بسط انسانی از درون آن می روين

تحکم خود، دنيای موجود را به دنيای تسلط متکاثف و در ھم تنيده سرمايه بر ھمه 

وجوه حيات ساکنان کره خاکی بدون ھيچ منفذی برای تنفس آزاد انسانی مبدل می 

ارگر و سازند. رابطه کار مزدی پروسه کار را به موجودی مستقل در برابر ک

مسلط بر او تبديل می نمايد، محصول کار وی را سرمايه می کند، سرمايه در 

ھيأت نيروئی قاھر، حاکم، آمر، قادر و قدرتی مطلق العنان در ماوراء اراده توليد 

تعيين کننده بDمنازع سرنوشت بشر می شود. سرمايه مDک حق، معيار  ،کنندگان

توای افکار، بنياد اعتقادات، شيوه اداره مدنيت، مبانی فرھنگ، اصول اخDق، مح

امور جامعه، نظم سياسی، ساختار حاکميت و ھمه چيز را بر پايه منويات بازتوليد 

و خودگستری و بقای خود تعيين و تقرير می کند. سرمايه حرف اول و آخر را 

می زند، مصالح ارزش افزائی و شروط بازتوليد خود را مصالح حيات اجتماعی 

کل بشريت اعDم می دارد، قانون و قرارداد و دولت و فرھنگ و اخDق  ھمگان و

و مدنيت و سياست و نظم و سنت و مرام و ايدئولوژی و افکار فراروئيده از پيش 
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شرط ھای حيات و بقا و حاکميت خود را توليد و بازتوليد می نمايد و بر سرنوشت 

بغايت گسترده و بی نھايت بشر عصر مسلط می گرداند. کل اين فرايند با دنيای 

پرپيچ و خم از بطن رابطه خريد و فروش نيروی کار بيرون می آيد. ريشه تمامی 

اين فعل و انفعاdت در اينجا در وجود کار مزدی و در ژرفنای رابطه سرمايه 

قرار دارد. تعويض جای اين رابطه با فرايند مولود و محصول آن غلطيدن به 

ر باژگونه از سرمايه داری است. کاری که نخستين ورطه يک کالبدشکافی بسيا

نتيجه آن نسخه نويسی ھای گمراه کننده رفرميستی برای اصDح اين نظام است. 

ھالووی و ھمراھانش با فراغ بال ھمين کار را انجام می دھند. موضوعی که من 

در ھمين نوشته مختصر کمی آن سوتر به آن خواھم پرداخت و چگونگی آن را 

  خواھم داد.   توضيح

در ادامه آنچه قبDً نقل کرديم به سراغ » تغيير جھان بدون قدرت« نويسنده کتاب  

مارکس می رود و تDش می کند تا کل باژگونه سازی ھا و تحليل پردازی ھای 

سوبژکتيويستی خود از شيوه توليد سرمايه داری را به او و به کتاب کاپيتال او 

  استا می افزايد: آويزان نمايد. او در اين ر

مارکس در ابتدای کتاب کاپيتال، در شروع بخش دوم از فصل اول کاپيتال،  «

گويد که راھنما و محور فھميدن اقتصاد سياسی،  گويد. او میی چيز خيلی مھمی م

کاراکتر دوگانه کار است. منظور او اين است که نقطه مرکزی برای فھميدن 

کار مشخص يا کار مفيد است. اگرچه  داری، تضاد بين کار مجرد و سرمايه

نقطه مرکزی است و اگر چه او اين را در شروع کاپيتال  گويد که اين مارکس می

گويد، اما اين چيزی است که در سنت مارکسيستی کامD ناديده گرفته شد. اگر  می

ما از اينجا از تضاد بين آنچه که مارکس به عنوان "کار مجرد" از يک سو و کار 

امد، شروع کنيم آن وقت بايد به معنای ن ا "کار مشخص" از سوی ديگر میمفيد ي

اش در "دست نوشته"ھا"ی ھزار و  ھای اوليه آن فکر کنيم. مارکس در نوشته

کند.  ھشتصد و چھل و چھار به طور اساسی در باره ھمين موضوع صحبت می
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خDقانه" فعاليت  او در باره تفاوت بين "کار از خود بيگانه کننده" و "فعاليت خود

خDقانه زندگی بشر که برای تمايز بين انسان و حيوانات اساسی است، صحبت 

 کند. به نظر من اين کار مارکس در حقيقت تDشی است برای فھميدن سرمايه می

داری و درک امکانات انقDب بر مبنای تضاد بين فعاليت خDقانه زندگی يا آنچه 

خص" ناميد از يک سو و "کار مجرد" يا "کار از او بعدھا کار مفيد يا "کار مش

و تغيير دادن جھان ھم در حقيقت در باره تضاد  خود بيگانه کننده" از سوی ديگر

 بين کنش خDقانه يا سازنده" از يک سو و کار مزدوری يا کار مزدوری سرمايه

  ...» داری از سوی ديگر است.

ار ديگر تأکيد می کنم که ھالووی در مقدمه اين بحث تأکيد کردم و در اينجا يک ب

در طرح نظريات خويش بر نکات بسيار تعيين کننده و مھمی انگشت می گذارد. 

نکاتی که فھم آن ھا برای مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر کامDً اساسی و کليدی 

ھستند. معضل جدی اين است که او ھمين مباحث کليدی را دستخوش وارونه 

اين کار حتی از تفسير به رأی دلبخواھی ھر سخنی از جمله پردازی می کند و در 

سخن انسانی مانند مارکس ھم ابا ندارد. اين حرف کامDً درست است که مارکس 

سيار اساسی قائل برای درک ماھيت دو گانه کار در فھم اقتصاد سياسی اھميت ب

ت ويژه و عميقاً واقعيت دارد که تشخيص دوگانگی مذکور اھمي شده است. اين نيز

تعيين کننده در شناخت سرمايه داری دارد، ھمه اين ھا در زمره بديھيات ھستند 

 ًdگفتگو می  .اما او dو ماھيت دو گانه کار نھفته در کا dمارکس در اينجا از کا

نمايد و ھنوز وارد بررسی مشخص روند کار سرمايه داری، کاd شدن نيروی 

او در اين  .نيروی کار نشده است، ثانياً  کار و جامعه مبتنی بر خريد و فروش

گفتگو به ھيچ وجه تضاد ميان کار مجرد و مشخص را به عنوان حلقه کليدی 

تعريف يا آناتومی سرمايه داری مورد تأکيد قرار نداده است. اين تضاد بيان 

آنچه خصلت نمای  .دوگانگی ماھيت کاری است که در کاd وجود دارد. ثالثاً 

داری است کاd شدن نيروی کار و رابطه ای است که اين نيرو در واقعی سرمايه 
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و باdخره اينکه وقتی از دوگانگی يا  .رابعاً . درون آن خريد و فروش می گردد

تضاد ميان کار مجرد و مشخص در جامعه سرمايه داری حرف می زنيم به 

 صورت طبيعی بايد اين تضاد و کل تبعات و عوارض آن، از جمله جايگزينی

روابط انسان ھا با روابط ميان اشياء، بتوارگی کاd يا محصول کار انسانی و 

پروسه انفصال ھستی شمول انسان از روند کار و ھمه مسائل ديگر را در اين 

جامعه معين و اين شيوه توليد تاريخاً مشخص مورد توجه قرار دھيم. جامعه ای 

ب اين رابطه وجود واقعی که بر شالوده کار مزدی استوار شده است و در غيا

ندارد. ماھيت دو گانه کار خاصيتی نيست که با پيدايش توليد سرمايه داری به 

ظھور رسيده باشد. پيش از انکشاف و توسعه سرمايه داری ھم کاd و کار نھفته 

در کاd و تضاد ميان کار مشخص و مجرد درون کاd وجود داشته است. تنھا با 

ش نيروی کار است که دوره انباشت بدوی سرمايه آغاز آغاز رابطه خريد و فرو

می گردد و متناسب با توسعه اين رابطه است که شيوه توليد سرمايه داری رشد 

می کند، توسعه می يابد، بر ھمه شکل ھای توليدی پيشين مسلط می گردد و بقايای 

  اشکال سابق توليدی را در خود منحل می سازد. 

و ضد ماترياليستی خود از سرمايه داری را گام به گام  ھالووی درک عميقاً ھگلی

تکميل می کند و در ھر گام بر قوام و غلظت اين ادراک می افزايد. او کار را به 

جائی می رساند، که نه رابطه توليد اضافه ارزش را شالوده ھستی اين نظام می 

ارجاع می دھد  بيند، نه فرايند بازتوليد و خودگستری سرمايه را به رابطه مذکور

و نه اساساً ھيچ جائی برای دخالت ماترياليسم انقDبی مارکس در تشريح  شيوه 

بنيان « توليد سرمايه داری  باقی می گذارد!! او بسيار صريح می نويسد که: 

جامعه حاضر در يک تضاد گذاشته شده است. تضادی که از سازمان يافتگی کنش 

شود، در جامعه سرمايه داری کنش به  يعنی ماھيت خصلت نمای بشر حاصل می

ھالووی در اينجا با سخاوت تمام » ضد خود تبديل شده و از خود بيگانه می شود

طومار درک مادی تاريخ را يکسره در ھم می پيچد. نخست از انسان موجودی 
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می سازد که بيش از ھمه چيز به آدم ابوالبشر ساخته و پرداخته اديان آسمانی يا به 

جDل الدين مولوی رومی و اصحاب عرفان و باdخره در بھترين حالت آدميزاد 

به انسان سيستم ھگلی شباھت دارد. انسانی که در ذات خود پرتوی از نور حقيقت 

است اما از سر بدبختی اسير عالم خاک شده است. وجود او آميزه ای از دوگانگی 

ھم تبلور ھمين ميان خير الوھی و شر زمينی است و ھمه اعمال و کردارش 

دوگانگی و تعارض می باشد. ھالووی سپس با ھمين شناخت از انسان به سراغ 

سرمايه داری می آيد و به کمک صغری و کبراھائی که تا اينجا چيده است بسيار 

راحت نظام سرمايه داری را ھم در حد ھمان عالم سفلی و تباه کننده انسان کنشگر 

بردگی مزدی از شالوده مادی خود يعنی رابطه الوھی سر ھم بندی می کند. نظام 

جراحی می گردد. اين نظام بر »!! عرفانی« کار مزدی با تيغ تيز سرمايه ستيزی 

روی ريل تضاد ميان کنش و ضد کنش مونتاژ می شود و به نقطه ای در خارج  

از دسترس پيکار ضد کار مزدی طبقه کارگر انتقال پيدا می کند. اين بخش بحث 

پايان بريم. ھالووی اصرار دارد که نظام بردگی مزدی را با خصوصياتی را به 

از قبيل تبديل قدرت کنشگری انسان به بتوارگی، تضاد ميان کار مجرد و مشخص 

آناتومی کند، او در تحليل خويش از سرمايه داری به شالوده واقعی اين نظام يعنی 

ی نمايد. آنچه را که کار مزدی يا رابطه خريد و فروش نيروی کار رجوع نم

تبعات قھری کار نھفته در کاd به طور کلی و از جمله کاd به عنوان سلول جامعه 

سرمايه داری است يا آنچه را که جريان طبيعی و قھری پروسه بازتوليد سرمايه 

است به عنوان بنياد موجوديت شيوه توليد سرمايه داری به حساب می آورد. 

خشت اول را در معماری شناخت نظام بردگی مزدی  ھالووی با اين کار خويش،

کج می گذارد و به ھمين دليل در تشريح ھمه مسائل مربوط به فراساختارھای 

اجتماعی و حقوقی و دولت و از ھمه مھم تر ھستی اجتماعی طبقه کارگر و 

مبارزه اين طبقه در جامعه سرمايه داری دچار کژانديشی می شود و سخت به 

  لطد.   رفرميسم می غ
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  توصيف عرفانی از کارگر و طبقه کارگر 

او پديده ای اساساً »!! جنبش ضد سرمايه داری« طبقه کارگر برای ھالووی و 

غيرقابل تعريف است. به بيان دقيق تر اصDً چيزی به اين نام و مھم تر از آن 

چيزی به نام طبقه وجود خارجی ندارد!! او سخت اعتقاد دارد که مارکس ھم ھيچ 

گاه موافق طرح ھيچ تعريفی از طبقه کارگر نبوده است!! ھر تعريفی متضمن 

جاودانه سازی کار و کارگر، ھويت بافی و نافی ھر نوع کنشگری، تغيير دھی، 

سلطه ستيزی و سلطه زدائی است!! به ھمين دليل بايد از دست يازيدن به تعريف 

به طور جدی اجتناب  پديده ای به نام طبقه کارگر يا قبول وجود چنين چيزی

  ورزيد.

( منظور ھر رويکردی است که طبقه کارگر را  طبقه کارگر در اين رويکرد« 

 بر مبنای رابطه -را تعريف کنند ھر صورتی ھم که آن به  - تعريف کند)

طبقه کارگر به دليل وابسته بودن به سرمايه  .شودوابستگی به سرمايه تعريف می

چون طبقه ارزش اضافه ھم بگير يا توليدکنندهاست که به صورت کارگر مزد

شده و به دليل اين فرض طبقه کارگر پيشاپيش به جھانی وابسته است که تعريف 

ی کارگر را تعريف افزايد. اگر طبقهتری به وابستگی خود میھای بيشصرفاً قفل

از نظر براين  ايم. بنارا به مثابه گروه مخصوصی از مردم ھويت بخشيده کنيم آن

مفھومی مثبت و به ھويت طبقاتی آن به  ھمچونھا به طبقه کارگر سوسياليست

که تثبيت چنان شود که بايد گرامی داشته شود. به طوریمثابه امری برخورد می

کند. البته اين مساله طبقاتی عليه سرمايه تعين پيدا می ھويتی به بخشی از مبارزه

ی کارگر يا شود که شامل تعريف طبقهمی مطرح است که تکليف افراد ديگر چه

ھای تکميلی استوار بر شوند. با اين مساله به کمک بحثدار نمیطبقه سرمايه

ھا را با خرده بورژوازی جديد، شده، و آنھا برخورد ارائه تعريفی از ديگر گروه

کنند و با کمک مقوdت ديگر اين روند ی متوسط مشخص میحقوق بگير يا طبقه

ھای طبقاتی و جنبش ھای بی پايان در باره بندی را به اساس بحث ريف يا طبقهتع
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ھای ديگر ھای مبارزه و اتحادھای بين طبقه کارگر و گروهديگر شکل، فراطبقاتی

  ..» کنند. تبديل می

ھالووی تفسير مسخ آميزی از توصيف مارکس پيرامون نقش پرولتاريا در مبارزه 

گفتگوی خود در باره تعيين بود و نبود اين طبقه در جامعه  طبقاتی را ساز و کار

سرمايه داری می کند. سخن مارکس آن بود که توده بردگان مزدی سرمايه طبقه 

طبقه ای در جامعه مدنی که از «  ای با زنجيرھای راديکال را تشکيل می دھد، 

ی است، جامعه مدنی نيست، طبقه ای اجتماعی که انحDل تمامی طبقات اجتماع

طبقه ای که به دليل رنج ھای ھمگانی خود خصوصيتی جھان شمول دارد و حق 

خاصی را طلب نمی کند، زيرا نه بی عدالتی خاص که بی عدالتی عام در حق او 

مارکس در اين عبارات ديالکتيک ھستی پرولتاريا در جامعه » روا می شود....

م می آورد، برای تعريف و موجود را تشريح و توصيف می کند. ھمه آنچه بر قل

تبيين موقعيت اين طبقه به کار گرفته می شوند. او نمی گويد طبقه ای که ھم وجود 

دارد و ھم ندارد!! از طبقه ای صحبت می کند که وجود دارد و کل بار دنيای 

سرمايه داری بر گرده او بار است، طبقه ای که در ھمان حال رھائی وی از شر 

نحDل طبقات است، طبقه ای که گسستن زنجيرھای طبقه بودن در گرو ا

استثمارش منوط به امحاء ھر شکل استثمار در دنيا است، طبقه ای که نمی تواند 

خود را آزاد کند مگر اينکه پايه ھای مادی ھر نوع سلب آزادی بشر را از ميان 

ز بردارد. مارکس به آناتومی موقعيت و نقش طبقه کارگر می پردازد و ھالووی ا

اين تشريح توصيف آميز چنين می فھمد که گويا اصDً چيزی به نام طبقه کارگر 

وجود واقعی ندارد و گويا تعريف ھستی اجتماعی اين طبقه کاری در راستای 

جاودانه سازی کارگر بودن اوست! و گويا ريشه ھمه مشکDت در ھمين تعريف 

  کردن و نکردن قرار دارد!!  

جامعه طبقاتی يا ترديد در موجوديت دو طبقه سرمايه  انکار وجود طبقات در ھر

دار و کارگر به عنوان طبقات اساسی جامعه موجود طبيعتاً کاری عجيب و حيرت 
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انگيز است، اما آشنائی درست به مبانی تحليل ھالووی می تواند بار اين اعجاب 

مانی که را کاھش دھد. وقتی که بنياد سرمايه داری بر کار مزدی استوار نيست، ز

جريان فرارسته از رابطه توليد اضافه ارزش يعنی پروسه تبديل کنشگری انسان 

به سلطه سرمايه جای زيربنای مادی سرمايه داری يا رابطه خريد و فروش 

نيروی کار می نشيند، راه برای نفی وجود طبقه کارگر ھم ھموار می شود. 

سطور dاقل يک سطر در  اگر نه ھمه» تغيير جھان بدون قدرت« نويسنده کتاب 

ميان برخی نوشته ھايش را به نفی، نفی، فرياد نفی و جدال و جھاد نفی و از جمله 

نفی موجوديت کارگر بودن اختصاص می دھد. بعدھا خواھيم ديد که او کل صدر 

 Dبرایو ذيل مبارزه طبقاتی را در ھمين نفی کردن که در عالم واقع سوای تق 

داری ھيچ چيز ديگر نيست، خDصه می نمايد. با ھمه اين  ماندگار ساختن سرمايه

ھا قابل تعمق است که او ظاھراً نيازمند چنين نفی و نفی سازی ھم نيست. به اين 

دليل ساده که وی از پيش در دنيای تئوری بر موجوديت طبقه کارگر خط کشيده 

سعه و است و بر ھمين اساس طبقه ای نيست که بخواھد از طريق کنشگری و تو

تحکيم پايه ھای خDقيت خود وجود خويش به عنوان طبقه را نفی کند!! با ھمه اين 

ھا بايد ديد و مھم است ببينيم که ايشان پايه استدdل خود برای نفی موضوعيت 

تعريف طبقه کارگر را در کجا و بر کدام شالوده قرار می دھد؟  ھالووی به جای 

خصلت کنشگری را به ھمه تعميم می  کارگر از کنشگر صحبت می کند و سپس

را به جای طبقه کارگر می گذارد. » ما« دھد، او بسيار راحت ضمير جمع 

مجموعه ای از انسان ھا که ھم کنشگرند و ھم ضد کنش ھستند، از يک سوی 

کارگرند و از سوی ديگر کارگر نيستند، کارگر بودن خود را ھم اثبات و ھم نفی 

آنان صرف اثبات کارگر بودن خود و استحکام قدرت  می کنند، بخشی از زندگی

سرمايه می شود و بخشی ديگر به نفی کارگر بودن و تقويت خDقيت ھا 

ما در دو سو در مبارزه طبقاتی شرکت می کنيم، تا آنجا « ... اختصاص می يابد. 

که ثروت توليد می کنيم، به پول اھميت می دھيم و تا آنجا که از راه عمل خود، 
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ر و زبان خود ( تعريف خود از طبقه کارگر) در جدائی بين سوژه و ابژه نظ

شرکت می کنيم، خود را طبقه بندی نيز می کنيم. ھمزمان ھم به لحاظ انسان 

بودنمان عليه طبقه بندی مبارزه می کنيم. ما در رويارو و فراسوی سرمايه و در 

ونه که وجود دارد روان خود عليه خود و فراسوی خود وجود داريم. انسانيت آن گ

  » پاره و طغيانی است. تضاد طبقاتی ھمه را از ھم جدا می کند...

ی پرداختن به تعريف طبقه کارگر را آماج انتقاد قرار می دھد، تنھا به اين وھالو

دليل که او وجود طبقات در جامعه حاضر را قبول ندارد، در زيج جھان بينی وی 

اقعيت وجودی اضداد رصد می گردد. او به جای اجماع ضدين با قلم کشيدن بر و

کارگر، انسان روان پاره ای را مDقات می کند که وجود او الگوی موجوديت کل 

ابناء بشر بدون ھيچ رنگ تعلق طبقاتی خاص است. ھمه کارگرند و کارگر 

نيستند، ھمه سرمايه داری را بازتوليد می کنند و ھمه دست به کار نفی حاکميت و 

رمايه داری ھستند!! ھر نوع نارضائی و ھر شکل گله مندی از شرائط سلطه س

کنونی دنيا، تجلی بارز کنشگری انسان عليه سرمايه است و به ھمين اعتبار ھمه 

آحاد بشر به گونه ای، در سطحی و به ميزانی ظرفيت ضد سلطه سرمايه را با 

تانه ھر سرمايه رسخود حمل می کنند!! ھر ابراز ناخشنودی بی رمق و سرمايه پ

ه توليد بيش از حد گازھای گلخانه ای فرياد اعتراضی عليه دار جنگ افروز ب

سرمايه است و ھمين ميزان نارضائی و اعتراض بولدوزور نيرومندی است که 

می تواند ديوار آھنين طبقاتی ميان او و توده عظيم بردگان مزدی نفرين شده و از 

جا در ھم کوبد. استثمارگر و استثمار شونده ھستی ساقط شده توسط سرمايه را يک

پيراھن سفيد وحدت بر تن، سDح برنده کنشگری در دست، شانه به شانه ھم 

قدرت کنشگری خويش را جايگزين سلطه سرمايه می کنند!!! ھالووی می گويد 

اگر ما کارگر و طبقه کارگر را تعريف کنيم دچار معضل تعيين تعلق طبقاتی 

  و اين کار بسيار خطرناک است. افراد خواھيم شد
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-پردازد انواع گوناگون مسائل را به وجود میرويکردی که به تعريف طبقه می« 

"تعلق داشتن" است. آيا ما که در دانشگاه مشغول به کاريم به مساله آورد. نخستين

ی کارگر تعلق داشتند؟ آيا ی کارگر تعلق داريم ؟ آيا مارکس و لنين به طبقهطبقه

طبقه کارگرند؟ آيا  افرادھا شيان جياپاس بخشی از طبقه کارگرند؟ آيا فمينيستشور

ی کارگرند؟ باوران فعاليت دارند جزئی از طبقه که در جنبش ھم جنسکسانی

ھا چی؟ در ھر يک از اين موارد مفھومی از طبقه کارگر در ميان است که پليس

طبقه کارگر تعلق دارد و  کند چه کسی بهشده است و مشخص میاز پيش تعريف 

ھا را بر آمد اين تعريف از طبقه اين است که مبارزات آنچه کسی ندارد. يک پی

  ..» کنيم. مبنای اين تعريف مشخص می

نکته مھمی که ھالووی قادر به درک آن نشده است اين است که بحث اساساً بر 

دترين جا، از سر تعريف کردن و نکردن طبقه کارگر نيست. او مسأله را از ب

دنيای باورھای عرفانی شروع می کند. پديده ھای مادی مستقل از ذھن و حواس 

ما وجود واقعی دارند. پديده ای به نام طبقه کارگر جدا از اينکه تعريف بشود يا 

نشود، در دوره کنونی تاريخ و تا زمانی که سرمايه داری باقی است، وجود دارد. 

تغييری در واقعيت ھستی اين طبقه پديد نمی آورد. تعريف کردن و نکردن ما ھيچ 

وقتی که رابطه خريد و فروش نيروی کار شالوده ھستی جامعه و جھان کنونی را 

تعيين می نمايد پيداست که اکثريت غالب سکنه اين دنيا مجبورند نيروی کار خود 

رده اند. را بفروشند تا از اين طريق ارتزاق کنند. آنان کارگر بودن را انتخاب نک

جامعه موجود و شيوه توليد مادی تاريخاً معينی که بنياد ھستی آن را تعيين می کند 

فروش نيروی کار و dجرم کارگر بودن را نيز بر آن ھا تحميل کرده است. مادام 

که اين جامعه ھست آنان کارگرند و تا زمانی که کارگرند با کار خويش نظام 

د. شرکت آن ھا در بازتوليد رابطه خريد و بردگی مزدی را بازتوليد می کنن

فروش نيروی کار و کل جامعه سرمايه داری ھم نشان خDقيت گريزی و سلطه 

پرستی و بی رغبتی به کنشگری يا اشتياق به افزايش سلطه سرمايه بر خويش 
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نيست. اجبار زندگی آن ھا در سيطره اين نظام است. درست به ھمان سياق که 

مار سرمايه داری و دنيای بی حقوقی ھای بدون ھيچ مرز و مبارزه عليه استث

محدوده آن نيز امر گريزناپذير و قھری زندگی آنان می باشد. اين ھا، اين توده 

عظيم چندين ميلياردی برده مزدی ھمه کارگرند. شرکت گسترده و مداوم و متنوع 

ی کند و تا آن ھا در اين مبارزه ھم اصDً خصلت کارگر بودن آن ھا را نفی نم

سرمايه داری باقی است اين کارگر بودن ھم با ھمه زمختی و اسارت بار بودن و 

استثمارشوندگی و ھمه بدبختی ھايش به قوت خود باقی خواھد بود. طبقه کارگر، 

ھم زمانی که نيروی کار خريداری شده و در حال مصرف او توسط سرمايه، 

ه کارگر است و ھم در ھمه پيچ و خم نظام سرمايه داری را بازتوليد می کند طبق

ھا و افت و خيزھای مبارزه ای که عليه سرمايه داری به پيش می برد. او فقط 

ميان برداشته شده  از زمانی از کارگر بودن نجات می يابد که بنياد سرمايه داری

باشد. کار مزدی کارگر برای سرمايه و مبارزه او عليه سرمايه داری جمع ضدين 

جمع اين اضداد در وجود کارگر به ھيچ وجه ھستی طبقاتی او به است اما 

ھمه  به صورت فروشنده نيروی کار را نفی نمی نمايد. به اين ترتيب و با توجه

نکاتی که گفتيم ھيچ آدم جدی مدعی تمايل به حضور در مبارزه طبقاتی نمی تواند 

بقه کارگر قرار پايه بحث خود در مورد کارگر را درست بودن و نبودن تعريف ط

دھد. ھالووی می تواند موافق يا مخالف ارائه تعريف باشد اما سرمايه داری در 

دنيای واقعی خود عظيم ترين سکنه روی زمين را کارگر ساخته است. طبقه 

کارگر به صرف کنشگری و ابراز خDقيت کارگر بودن خود را نفی نمی کند. او 

ندازد و سرمايه داری را براندازد. تنھا بايد يک جنبش عظيم ضد کار مزدی راه ا

  در اين حالت از کارگر بودن خDصی خواھد يافت. 

با افتادن به ورطه نوعی ايدآليسم » کتاب تغيير جھان بدون قدرت« نويسنده 

عرفانی ادعا می کند که قبول موجوديت طبقه کارگر بستن راه بر سر مبارزه ضد 

ماندگار عينيت موجود و جاودانه  سرمايه داری، متضمن قبول کردن وجود
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اگر مDک نظری مDکی مبتنی بر دنيائی « پنداشتن ھستی طبقه کارگر است!! 

ھويت بخش باشد، يعنی دنيائی که ھست در آن صورت ديگر امکان در اختيار 

از نظر ھالووی افکار »!!! داشتن ديدی وجود ندارد که از اين دنيا فراتر برود...

دھا مخلوق شرائط مادی و شيوه ھای توليد نيستند، بالعکس و باورھا و راھبر

صورت بندی ھای ذھنی ھستند که جھان مادی را می آفزينند، ھستی مادی انسان 

ھا آگاھی آن ھا را نمی سازد بلکه نوع نگاه و تفکر و شيوه پندار آن ھا است که 

ن ود اگر ما آداری تغيير پذير می ش . سرمايه وجود مادی آن ھا را خلق می کند.

را تعريف نکنيم و واقعيت ھستی آن را اعتراف ننمائيم!!! عکس آن نيز صادق 

بودن و   !!!پذير خواھد شد اگر ما آن را تعريف کنيماست، اين نظام تغيير نا

نبودن طبقه کارگر ھم مشمول ھمين حکم است. در ھمه اين موارد اگر تعاريف را 

ای طبقاتی آن ھا کنار بگذاريم، اگر ھويتی مستقل از درستی يا نادرستی و محتو

برای پديده ھا منظور نکنيم و به تغيير پذيری ايمان بياوريم، در آن صورت 

خصلت تغيير پذيری به درون عينيت موجود راه باز می کند و فرايند تغيير محقق 

می گردد. ھم سرمايه داری و ھم طبقه کارگر بر اساس باورھا و ذھنيت ھای 

تغيير دادنی يا غيرقابل تغيير می گردند. در ھر حال اين ذھن است که ماست که 

ماده را می سازد و تغييرات يا سکون و انجماد ماده ھمه جا تابعی از ذھن فعال و 

وقاد ما است!!! اين نکته نيز قابل توجه است که ھالووی ھمه اين متافيزيسم 

در صف بندی خود  سرکش افراطی را يکراست به مارکس ھم نسبت می دھد و

از نيروھای سياسی موجود دنيا، خودش را با مارکس در يک صف و کل سايرين 

  را در صف متقابل قرار می دھد!  

ھالووی به ھمه اين کارھا دست می زند تا وجود طبقه کارگر و ماھيت تضاد و 

ه ستيز طبقاتی کارگران دنيا با کار مزدی را قلم بگيرد، تا ھر انتقادی از سرماي

داری را از ھر جنس و با ھر ھدف و رو به سوی ھر افق نقد ريشه ای سرمايه و 

سرمايه داری قلمداد کند، تا مرزھای واقعی زمخت و افراشته ميان طبقات در 
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جامعه بردگی مزدی را از بيخ و بن انکار کند و نتيجه ھمه آن ھا اينکه کارگران 

   و سرمايه داران را از يک جنس قلمداد نمايد.

  جايگزينی مبارزه طبقاتی با معجون راست و چپ رفرميسم

درک ھالووی از سرمايه داری و طبقات ھيچ جائی برای مبارزه طبقاتی باقی نمی 

گذارد. ھدف مبارزه در نقد بتوارگی خDصه می شود و از آنجا که اين بتوارگی 

کار مزدی از شالوده خود جراحی شده است انتقاد به آن نيز از ھر نوع بار ضد 

تھی است. واژه ھا با دنيائی جنجال پشت سر ھم رديف می شوند اما ھيچ ما به 

ازای مادی و طبقاتی را در ھيچ کجا با خود حمل نمی کنند. نقد بتوارگی نھايتاً بر 

ساحل سلوک معنوی اصحاب طريقت و عرفان لنگر می اندازد، کار مزدی از 

دنيا » روان پاره« مه انسان ھای تيررس ھر جنگ و ستيزی مصون می ماند. ھ

» سوته دdن« که ھر کدام دردی دارند و ھر يک از مشکلی می نالند بسان 

برھوت بی ھويتی که ھمزمان ھمه چيز ھست و ھمه چيز نيست دور ھم گرد می 

آيند تا فرياد بکشند و با سر دادن فرياد بتوارگی جھان موجود را نفی کنند و خود 

Dقيت و تغيير دھندگی خود را اثبات نمايند. را و کنشگری و خ  

شود، پس با اين وصف، مبارزه پس از تثبيت وابستگی و تابعيت شروع نمی«... 

بلکه  شود مناسبات اجتماعی آغاز نمی اره شدهوھای بتاز به وجود آمدن شکل

سازی مناسبات اجتماعی.  ارهتوکشمکشی است پيرامون تابعيت عمل اجتماعی و ب

افتد، ھای موجود مناسبات اجتماعی اتفاق نمیطبقاتی در چارچوب شکل زهمبار

طبقاتی است. ھر عمل اجتماعی تضاد  خود مبارزه نتيجه بلکه تکوين اين اشکال

ناھنجار  اره شدهوھای بت ای است بين مقيد کردن عمل اجتماعی به شکل وقفه بی

تDش جھت زندگی عليه آن و  کند و داری را تعريف میھای سرمايهکه شکل

تواند غيرطبقاتی مبارزه نمی ھای اين مساله شکل بر ھا. بنا فراسوی آن شکل

ست (چه ا ای روزمره مطرح باشد. بدين ترتيب مبارزه طبقاتی تضاد بی وقفه

درک شود و چه نشود) بين از خودبيگانگی و نفی ازخود بيگانگی، بين تعريف و 
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سازی. ما به عنوان طبقه کارگر تواره سازی و ضد ب رهاوضد تعريف و بين بت

کنيم.  بندی شدن مبارزه می ی کارگر بودن،عليه طبقهعليه طبقه کنيم، مبارزه نمی

ما وحدت  آنچه به مبارزه .ی کار نيست، مبارزه عليه کار استما مبارزه مبارزه

شت سرمايه) است نه اتحاد بندی کردن (اتحاد برای انبا بخشد اتحاد فرآيند طبقهمی

 ای مشترک. بدين ترتيب مثDً به اعتبار مبارزه ما به مثابه اعضای طبقه

داری است که مبارزه طبقاتی بندی کردن در نظام سرمايه ھا عليه طبقهزاپاتيست

کند و نه اين که آيا ساکنين بومی جنگل dکاندن عضو طبقه ھا اھميت پيدا میآن

  ..» . کارگرند يا نه

اگر بخواھيم حرف ھای ھالووی را از دنيای رمزآميزی ھا بيرون بکشيم و با 

زبان آدم ھای واقعی بيان کنيم خDصه اش می تواند اين باشد که انسان ھا در نھاد 

خود موجوداتی مبارز و dبد بسيار جنگجو، ناآرام و اھل کشمکش ھستند!! اساساً 

ين فضيلت را حتماً از آدم ابوالبشر به ارث با اين خصلت وارد تاريخ شده اند و ا

برده اند! خيلی پيش از زايش شکل ھای بتواره مناسبات اجتماعی، پيش از شروع 

پروسه خودبيگانه شدن، اصDً پيش از آنکه  شيوه توليدی شکل بگيرد و بسيار قبل 

ھا  از آنکه طبقاتی در دنيا پديد آيند مبارزه طبقاتی وجود داشته است. ھمه اين

سھل است، تازه مبارزه طبقاتی بوده است که شيوه توليد و مناسبات اجتماعی و 

بتوارگی و تمامی خير و شر اين جھان لعنتی را خلق کرده است!! ھالووی برای 

 ًdاثبات اين ادعای خود دليل کافی ھم در اختيار دارد!! او توضيح می دھد که او. 

قفه ميان مقيد شدن به اشکال بتواره ھر عمل اجتماعی آدميزاد يک تضاد بی و

ناھنجار در يک سوی و تDش جھت زندگی فراسوی اين اشکال از سوی ديگر 

مبارزه طبقاتی اعم از اينکه درک بشود يا نشود، سوای ھمين تضاد  .است. ثانياً 

بی وقفه ميان خودبيگانگی و نفی از خودبيگانگی، بين تعريف و ضد تعريف و 

ضد بتواره سازی ھيچ چيز ديگر نيست. صفتی که بر پايه  بين بتواره سازی و

باورھای ھالووی در ھمه ھست، در ھمه دوره ھا ھمراه انسان ھا بوده است و 
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اساساً ھمين صفت، تضاد يا ھمين  روان پارگی خودجوش اندرونی نوع بشر 

  است که طبقات، مبارزه طبقاتی، تاريخ و ھمه چيز را به وجود آورده است.

گيرد، ما ی طبقاتی کشمکشی است که تمامی ھستی انسان را فرا میبارزهم«...

گونه که اين درست به ھمان .ھمگی در چارچوب آن کشمکش وجود داريم

توانيم از آن  ماست. تضادی دو قطبی است که نمی کشمکش در وجود ھمه

رون ماست بلکه تضاد طبقاتی در د .بگريزيم. ما به اين يا آن طبقه "تعلق" نداريم

- ما را در بر می کند. اين تضاد (تقسيم طبقاتی) ھمهيگر جدا میکدو ما را از ي

گيرد. گيرد. با اين ھمه اين دربرگيری مشخصاً به طرق گوناگون صورت می

ای، اقليت بسيار کوچکی، در تصاحب و استثمار کار ديگران مستقيماً شريک پاره

کثريت وسيع ما مستقيم يا غير مستقيم، ھدف آن برند. ديگران ااند و از آن سود می

تصاحب و استثمار ھستيم. بدين ترتيب، ماھيت دو قطبی تضاد در دو گانگی اين 

طبقات از  ،دو طبقه بازتاب دارد اما اين تضاد مقدم بر طبقات است و نه نتيجه آن

  ..» آيند.طريق اين تضاد به وجود می

ی، جنايت و شرارت، استثمار، مشاھده می کنيم که ريشه ھر چه تباھ

خودبيگانگی، بتوارگی، سلطه، تبعيت و ھمه فجايع عالم، ھمه و ھمه در عمق 

ھستی ھمين انسان است. موجودی که در عين حال دوگانه و روان پاره است، فقط 

صفات باd را با خود حمل نمی کند، وجه متضاد تمامی اين حاdت را ھم در 

رد. گاه اين است و گاه آن است. ھيچ انسانی قادر به ژرفنای وجود خود نھان دا

گريز از اين کشمکش و تضاد اندرونی نمی باشد. اصDً طبقه ای در کار نيست و 

اين آدم ھا متعلق به چيزی به نام طبقه نمی باشند، خصلت دوقطبی سرشتی آنان 

ھم  است که در جريان بسط و بلوغ و اوجگيری خويش باdخره جامعه و جھان را

دو قطبی می سازد. اقليت کوچکی که قطب شرارت و استثمارگری و بتواره 

سازی و از خود بيگانه گردانی را رشد و توسعه و استحکام بخشيده اند به استثمار 

کار ديگران می پردازند و اکثريت عظيمی که اين کار را نکرده اند توده استثمار 
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ند! ماھيت دوقطبی تضاد درونی شونده داغ لعنت خورده زمين و زمان می گرد

آدم ھاست که دو طبقه را می سازد. تضاد بر طبقات مقدم است و دومی محصول 

اولی می باشد!! ھالووی ھمه جا در دنيای عرفان و سلوک dھوتی خويش گشت و 

گذار می کند. او بيش از ھر کس ديگری بر بتوارگی و خودبيگانه شدن انسان 

را در بتواره بودن و اھميت نقد بتوارگی خDصه می متمرکز می شود، ھمه چيز 

کند اما واقعيت اين است که او خود با تمامی تار و پود ھستی خويش اسير 

بتوارگی و انجماد شده است. خود را در شبکه پرپيچ و خم بسيار تيره و تاری از 

ل و پنداربافی ھای ماوراء زمينی عرفانی و منفصل از روايت ماترياليستی راديکا

پراتيک تاريخ به بند کشيده است و در ھمين راستا بيغوله ای حفر کرده است که 

در عمق آن قادر به روئيت جھان مادی، فرايند پيدايش و تکامل جوامع انسانی، 

  شيوه ھای توليد، طبقات و مبارزه طبقاتی درون اين جوامع نيست. 

ھا با گسترش دامنه روايت مارکسی تاريخ بازگوی اين حقيقت است که انسان 

فعاليت خود، در شکل يک تDش تاريخی جھانی، گام به گام و ھر گام افزون تر 

از گام پيش، توسط نيروئی بيگانه با خود که در عين حال مخلوق کار و حاصل 

توليد آنان بوده است به اسارت در آمده اند. نيروئی که تاريخاً خداگونه تر و 

ر ما به صورت اختاپوس بی عنان سرمايه داری خداگونه تر شده است و در عص

بر ما مستولی و مسلط گرديده است. اين روايت بر کالبدشکافی فرايند واقعی توليد 

و شروع از توليد مادی زندگی استوار است، فراساختارھا و مناسبات و مراودات 

می و آگاھی و ايدئولوژی و قانون و دولت و کل جامعه مدنی را از اينجا دنبال 

کند،  پايه مادی تاريخ را اينجا می بيند و پيدايش طبقات و مبارزه طبقاتی را از 

درون اين فرايند می کاود. اين تشريح ماترياليستی و پراتيک و انقDبی وقتی به 

مبارزه طبقاتی در سرمايه داری می رسد، تصويری بسيار شفاف، صريح، 

روی ھمه کارگران دنيا قرار راديکال با افقی بسيار مشخص و روشن در پيش 

می دھد. در اين منظر ھر آه و ناله و فرياد ھر فردی مبارزه ضد سرمايه داری 
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نيست، ھر انتقادی بار ضد سرمايه به ھمراه ندارد، کمااينکه فريب براترين، 

تيزترين و مسلح ترين انتقادات امثال ھالووی را نمی خورد و ھيچ اعتبار و ارج 

ی آن قائل نمی گردد. در اين جا جنبشی و رويکردی ضد سرمايه ستيزی برا

سرمايه داری است که در ھر سطح، به ھر ميزان و با ھر محتوا حتی در نازل 

ترين مطالبات و انتظارات به ھر حال تعرضی عليه سرمايه، اعمال قدرت متحد 

طبقاتی کارگران عليه سرمايه داری، گامی در تحکيم و تقويت و سازمانيابی 

رت پيکار جمعی کارگران در مقابل طبقه سرمايه دار، حول مطالبات معين قد

متناظر با اخDل فرايند بازتوليد سرمايه، بسترساز مبارزه آگاه تر و افق دار و 

متحدتر عليه نظام بردگی مزدی و رو به دورنمای شفاف الغاء کار مزدوری باشد. 

دولت سرمايه داری لزوماً ھر اعتراضی به جنايات و درندگی ھای اين يا ان 

سخنی عليه سرمايه نيست. جنبش اتحاديه ای با تمامی فراگيری، پيشينه، ھيبت و 

قدرت و تأثير گذاری ھای آن نه فقط ضد سرمايه داری نيست که دقيقاً بالعکس 

استحکام بخش نظام بردگی مزدی و گورستان ھر جنب و جوش ضد کار مزدی 

د سرمايه داری جنبشی فراگير در ھمه عرصه طبقه کارگر بوده است. جنبش ض

ھای حيات اجتماعی انسان است، مبارزه عليه تبعيضات جنسی، عليه کار 

کودکان، آلودگی محيط زيست، ديکتاتوری و خفقان و ستم، اعتراض عليه ھر بی 

عدالتی، جنبش ضد جنگ و صف آرائی عليه ھر نوع تھاجم نظام سرمايه داری 

حقوق اجتماعی انسان ھا، ھمه و ھمه می توانند ضد به معيشت و آزادی و 

سرمايه داری باشند، درست به ھمان سياق که می توانند فاقد ھر نوع بار سرمايه 

ستيزی، رفرميستی و نھايتاً در خدمت ماندگارسازی بردگی مزدی و ضد ھر 

« ميزان تقويت و استحکام جنبش ضد کار مزدی توده ھای کارگر جھان باشند. 

و ھر انتقاد و اعتراض يا جدالی در مقابل اين يا آن » اdنشينی ماھتاب نيستھر ب

عملکرد سرمايه داران و دولت آن ھا لزوماً مبارزه ضد سرمايه داری نمی باشد. 

توده کارگری که در زير رعد و برق ديکتاتوری ھار سرمايه، در شرائط 
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ه صف می کند تا ممنوعيت ھر نوع اعتصاب و اعتراض، قدرت جمعی خود را ب

نازل ترين افزايش دستمزدھا را بر سرمايه داران تحميل نمايد، دقيقاً در سنگر 

ضد سرمايه داری می جنگد. او بر قانون سرمايه می شورد، عليه شدت استثمار 

سرمايه طغيان می کند، ارتش و پليس و ھمه قوای سرکوب سرمايه را به جنگ 

اد و نيروی ھمپيوندی طبقاتی انجام می دھد، می طلبد، ھمه اين کارھا را با اتح

اراده طبقاتی اش را بر نظام بردگی مزدی و دولت اين نظام تحميل می کند. اين 

مبارزه بدون شک ضد سرمايه داری است ولو اينکه حاصل آن افزايش کمترين 

ميزان دستمزدھا باشد. حتی اگر اساساً شکست بخورند و محصول ھمه جنگ و 

فتادن در سياھچال و رفتن پای چوبه دار ختم شود. عکس اين حالت در ستيزھا به ا

مورد رفرميسم اتحاديه ای صدق می کند. در اينجا ولو اينکه اعتراض و جدال 

کارگران پاره ای امکانات مھم رفاھی را نصيب آنان گرداند اما از صدر تا ذيل 

عتراض، قرارداد خالی از ھر ميزان محتوای ضد سرمايه داری است. اعتصاب، ا

و ھر نوع روياروئی با سرمايه داران در چھارچوب قبول اصل جاودانگی نظام 

بردگی مزدی و پای بندی به الزامات و شروط حتمی بازتوليد سرمايه و شيوه 

توليد سرمايه داری صورت می گيرد. ھر چه کارگران به دست می آورند منوط 

يه است. از اين مھم تر و در واقع فاجعه به وفاداری و تمکين آن ھا در مقابل سرما

چاقوی تيز سDخی اتحاد و ھمپيوستگی طبقه کارگر  ای بارتر آنکه جنبش اتحاديه

جھانی است. مبارزات اتحاديه ای حتی در نقطه اوج صعود خود و زمانی که 

منحنی دستاوردھايش را به کھکشان پيوند می زند فقط به اين دليل درھم و ديناری 

استثمار گروه اندکی از کارگران می کاھد که به نظام سرمايه داری  از کوه

فرصت می دھد تا ميلياردھا کارگر ديگر دنيا را عميق تر و مرگبارتر در ميان 

شعله ھای کشنده تشديد استثمار خاکستر سازد. جنبش اتحاديه ای سDح دست 

دفن خيزش ھای  سرمايه بين المللی و قطب ھای عظيم سرمايه جھانی برای کفن و

ضد کار مزدی توده ھای کارگر در گورستان قبول جاودانگی کار مزدوری است. 
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رفرميسم اتحاديه ای پايه ھای موجوديت خود را بر اشتراک منافع ماھيتاً دروغين 

و وارونه و مجعول کارگران با سرمايه داران، امکان پذيری زندگی و رفاه و 

توده ھای کارگر در سيطره حاکميت  آزادی و مطالبات اجتماعی و حقوقی

سرمايه، پيوند زدن ھر ميزان بھبود معيشت کارگران به افزايش سود سرمايه ھا 

و در ھمين راستا قربانی ساختن وسيع و سراسری طبقه کارگر بين المللی در 

آستان باقی ماندن سرمايه داری استوار می گرداند. اين جنبش در ھمه وجوه خود 

زادی و رھائی واقعی توده ھای ضد سوسياليستی، ضد فرايند آ اdر،سرمايه س

ھای توليد شده  دنيای توھمات و بتواره گردانی کارگر است. جنبشی است که 

توسط سرمايه را کارافزار ھستی خود می کند و از اين طريق درخت بقای بردگی 

مايد. مزدی را با خون جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر جھانی آبياری می ن

اين جنبش ھر دستاوردی که داشته باشد و ھر افزايش حقوق و رفاه و امکاناتی که 

نصيب کارگران سازد، در بنياد خود سرمايه پرست و در خدمت تحکيم پايه ھای 

قدرت سرمايه است. ھالووی ھيچ يک از اين حقايق دنيای موجود و مبارزه 

ھر فريادی را از زبان ھر کسی و طبقاتی را قبول ندارد. او شيفته فرياد است و 

ھر جماعتی عين مبارزه ضد سرمايه داری تلقی می کند. اينکه فرياد کننده کيست، 

کارگری است که زير فشار استثمار سرمايه از ھستی ساقط شده است يا سرمايه 

داری است که سھم او در اضافه ارزش ھای کوه پيکر توليد شده توسط کارگران 

  از سھم رقبايش کمتر شده است، برای او بی تفاوت است. دنيا چند ريالی 

دليلی در کار نيست که فرياد را به گروه کوچکی از مردم محدود کنيم. با اين «.. 

ھمه، اين فرياد، فرياد نفی است. ھر چه بازدارندگی و سرکوب شديدتر باشد، 

ھت تعريف آن را فرياد، ھر تDشی ج فرياد رساتر است. شکِل ھموارِه تغيير يابنده

   ...» سازدبی ثمر می

در ھيچ کجا ھيچ رويکرد معترض به اساس کار مزدوری چنين نگفته و چنين 

ادعای بی اساسی را مطرح نکرده است که گويا جنبش ضد سرمايه داری متشکل 
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از يک گروه کوچک آدم ھا است. ھمه جا گفتگو از گستردگی و جھان شمولی آن 

الب سکنه کره زمين بايد در آن به صف شوند. ھمه جا است و اينکه اکثريت غ

سخن از يک جمعيت چندين ميلياردی است. بحث در ھيچ کجا بر سر کوچکی و 

ناکافی بودن کثرت آحاد اين جنبش نبوده است. آنچه در اين زمينه مشخص اساس 

اختDف است نه کوچکی يا بزرگی که محتوای طبقاتی و اجتماعی مبارزه، طبقه 

زه کننده، دورنمای واقعی پيکار، مطالبات جاری جنبش، راھکارھای تحقق مبار

مطالبات و اھداف، سرچشمه ھای اصلی مبارزات و خيزش ھا و انقDبات است. 

سرمايه داری جھنمی است که با استخوان و گوشت و پوست کارگران می سوزد 

ی رود. سرمايه اما دود شعله ھايش گاه حتی به چشم مالکان سفاک اين جھنم ھم م

دار جنگ افروز و کارگرکشی که در شرائطی معين، بازار رقابت را به نفع 

  ًdرقيبان از دست داده است ھم ناراضی است. او نيز حامل فرياد است و احتما

بسيار ھم آماده است تا برای حفاری کانال اضافه ارزش ھا به حوزه بازتوليد 

سازد و طوفان اعتراضات توده ھای سرمايه ھای خود سفينه اعتراض بر پا 

کارگر عاصی ضد سرمايه داری را ھر چه ترفندبازانه تر نيروی سوخت کشتی 

قدرت خود گرداند. ھمه از سير حوادث جھان موجود ناراضی ھستند. دژخيم 

ترين نمايندگان روز نظام بردگی مزدی ھم از آنچه در جلو چشمانش جريان دارد، 

له اول موج پيکار ميليون ھا کارگر در قلمرو مستقيم خشنود نمی باشند. در وھ

قدرت آن ھا و سپس ميلياردھا کارگر در سطح جھان لحظه به لحظه خوابشان را 

آشفته می سازد، کابوس مرگ سرمايه داری را در پيش روی آن ھا به تصوير 

می کشد و ناقوس مرگ اين نظام را در گوش ھای کر آنان به صدا در می آورد. 

ھا از اين وضع راضی نيستند و برای غلبه بر مشکDت سرمايه به طور مدام آن 

از ضرورت تغيير حرف می زنند. اوباما ھم خود را قھرمان تغيير می نامد و 

محمود احمدی نژاد نيز فرياد می زند که از ھمه بيشتر اھل تغيير است. گفتگو از 

حرف بر سر مبارزه ضد نارضايتی، خواست تغيير و تDش خDقانه نيست. ھمه 
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کار مزدی و برای امحاء ھميشگی کار مزدوری است. بايد ديد که ناخشنودی ھا، 

اعتراضات، فريادھا، خDقيت ھا و تغييرجوئی ھا در کجای اين فرايند قرار می 

گيرد. بايد ديد چه کسی، کدام طبقه و کدامين نيروی اجتماعی است که فرياد سر 

اد می زند و در اين راستا قرار است چه چيز را از سر می دھد، عليه چه چيز فري

راه زندگی بشر بردارد، چگونه می خواھد بردارد، راھکارھايش چيست، با کدام 

  افق به پيش می تازد و چه چيز را می خواھد بر جای چه چيز بنشاند. 

ھالووی ھر نوع سخن در باره ھر کدام از اين مسائل را افتادن به ورطه تعريف، 

تواره سازی، انقياد عمل اجتماعی و مانند اين ھا می داند. او به فرياد باور دارد، ب

فريادگر ھر که می خواھد باشد، فرياد عليه ھرچه می خواھد باشد. او ھمه جنبش 

ھای اعتراضی موجود دنيا را ضد سرمايه داری و در راستای سرنگونی سرمايه 

فرياد امتناع و نفی  .نخست سلبی است فرياد نفی، در درجه «...داری می بيند. 

 وابستگی است. فرياد نافرمانی و تجلی ناوابستگی است. نافرمانی بخش اصلی

دار روزمره است، از نافرمانی کودکان تا فحش و ناسزا به ساعت شماطه تجربه

فرستد تا ھر نوع فرار از کار، اخDل و  کند و پی کار می که ما را بيدار می

ھا ھميشه يافته زاپاتيست شورشی آشکار ھمانند فرياد آشکار و سازمان تمارض تا

ترين  ترين و وابسته وجود دارد که گفتند "ديگر بس است". حتی در منضبط

چون  رود، ھميشه ھمجوامع سرکشی و نافرمانی ھرگز يکسره از ميان نمی

  .. »فرھنگ مقاومت مخفی حاضر است.

مدعی شوند که مراد آن ھا از فرياد و اعتراض  شايد ھالووی و طرفداران او

اقداماتی است که واقعاً عليه سرمايه داری باشد و انتقادات و مجادdت حافظان 

در زمره عصيان و اعتراض ضد سرمايه  و صاحبان سرمايه و امثال آن ھانظام 

قرار نمی گيرد. در قبال چنين ادعائی حرف من اين است که مشکل کار نه در 

لبندی ھا و نه در تار و پود نيت ھا بلکه در رويه واقعی و پراتيک راھبردھا فرمو

قرار دارد. در داربست ديد و دريافت ھا و تحليل ھا و راه حل پردازی ھای 
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ھالووی نه عزيمت از شيوه توليد جائی دارد، نه سرمايه داری به مثابه يک شيوه 

 ًDو از جمله در جامعه حاضر  توليد مورد کنکاش قرار می گيرد، نه طبقات ک

وجود واقعی دارند، نه مبارزه ضد سرمايه داری خاص طبقه کارگر است. ھيچ 

کدام از اين پديده ھا و واقعيت ھا پذيرفتنی نيستد، بالعکس ھمه جا سخن از ھويت 

زدائی، گريز از تشريح مادی پويه ھای تاريخی، مردود شمردن باور به وجود 

تساوی ميان ھر نوع آروغ رفرميستی با مبارزه ضد پرولتاريا، گذاشتن خط 

به جای طبقه » ما« سرمايه داری و کمونيسم، تمرکز ھمه حرف ھا بر واژه 

کارگر و تمسخر بسيار صريح و عميقاً شماتت آميز از ايفای نقش طبقاتی توده 

اميد  گری چيست؟ جوھرهنظريه شورش «...ھای کارگر دنياست. او می گويد: 

را [طبقه کارگر] ببينيم، توانيم آن"ما می ،گويند "طبقه کارگر"رخی میچيست؟ ب

اميد، در اينجاست که کار سياسی را  ست جوھرها مطالعه کنيم، سازمان دھيم، اين

-را طبقه کارگر بناميد، اما ما نمی "آن ست:ا توانيم آغاز کنيم". پاسخ ما اينمی

 کارگر به مثابه طبقه سازمان دھيم، زيرا طبقه را ببينيم، مطالعه کنيم و توانيم آن

ھالووی در d به dی ھمه بحث ھايش ...»   ھويت ندارد" .انقDبی وجود ندارد

اصDح طلبی فراطبقاتی ضد سوسياليستی و بورژوائی را جايگزين مبارزه ضد 

  سرمايه داری طبقه کارگر می سازد.  

آن »  سوژه انقDبی، انتقادی« نده يکی از وجوه بارز تئوری پردازی ھای نويس

است که ھمه جا معجون بی مايه مرکب راست و چپ رفرميستی خود را در پشت 

آوار کژبافی ھای رفرميسم چپ گذشته و حال از انظار پنھان می سازد. رسم 

بخش ھائی از چپ در طول صد سال اخير اين بوده است که ريشه تمامی بی 

امنگير بشر عصر را به کمبود رشد صنعت، فقدان حقوقی ھا، ستمکشی و فجايع د

دموکراسی، سطح نازل مدنيت و سازمان يافتگی مدنی جامعه، رشد ناکافی 

سرمايه داری و عوامل بسيار بی اساسی از اين نوع پيوند می زده است. چپ 

ھمزمان و از ورای  ھمين تحليل ھای عميقاً بورژوائی راه رفع ھمه اين بی 
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لم و جنايت ھا را ھم در سازماندھی جنبش دموکراتيک، مبارزه حقوقی ھا و مظا

عليه ديکتاتوری، انجام انقDب دموکراتيک و مانند اين ھا جستجو می کرده است. 

بخش ھای مختلف چپ دنيا از شروع سده پيش تا امروز در پيچ و خم اين تئوری 

استثمار را از   بافی ھا چرخ خورده اند. ريشه بی حقوقی و ستم و تبعيض و تشديد

نظام سرمايه داری جراحی نموده اند. ھمه جا سرمايه را از تيررس پيکار 

کارگران دور ساخته اند. جنبش کارگری را با چاقوی تيز دموکراسی طلبی ھزار 

شقه کرده اند و ھر شقه آن را به صورت پياده نظام مطيع اردوی اصDح طلبی 

بورژوازی به صف نموده اند.  اپوزيسونی از اپوزيسون ھای درون طبقه

رفرميسم چپ از اين طريق نقش خود را در قلع و قمع جنبش ضد کار مزدی 

ا خوب کاويده طبقه کارگر جھانی ايفاء کرده است. جان ھالووی کارنامه چپ ر

دی مارکسی و ضد کار مزدی، بالعکس فقط به اين خاطر که است، اما نه برای نق

مان و ساروج  معجون مرکب رفرميسم راست و ويرانه ھای متDشی آن را سي

چپ عرفانی خود گرداند. او از دموکراسی صحبت نمی کند و ريشه ھمه مصائب 

بشر را از غيرمکفی بودن رشد صنعت و انباشت سرمايه يا کمبود توسعه مدنی و 

، بر »سوژه انقDبی انتقادی«مستقر نشدن پايه ھای دموکراسی نمی داند. نويسنده 

ه چيز را به سرمايه داری ربط می دھد و بسيار مسلسل وار از سرمايه قضا ھم

ستيزی نيز سخن می راند. او در اين زمينه از رفرميسم چپ فاصله می گيرد، اما 

فقط به اين خاطر که فاصله گيری خويش را دورخيزی برای تھاجماتی زھرآگين 

ند. دنيای حاضر  تر و گمراه کننده ترعليه جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر ک

دنيای سرمايه داری است. ھر چه استثمار، تشديد استثمار، تبعيضات جنسی و 

قومی و نژادی، آزادی کشی، سلب حقوق اوليه انسان ھا، جنايت عليه کودکان و 

زنان، گرسنگی و فقر و محروميت در اين جھان وجود دارد، ھمه و ھمه از عمق 

ی مبارزه عليه ھر کدام آن ھا نيز بدون رابطه سرمايه سرچشمه می گيرند، برا

شک بايد يکراست عليه سرمايه داری جنگيد و ھر کدام اين حوزه ھای مبارزه را 
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به سنگر توفنده ای عليه کار مزدی تبديل کرد. اين بديھی ترين حقيقت است اما 

نکته اساسی تر آن است که کل اين شکل ھا و قلمروھای پيکار می توانند ھم ضد 

ه داری باشند و ھم نباشند. مرز ميان کمونيسم و رفرميسم، ميان آنچه سرماي

تاريخاً احزاب طيف سوسياليسم بورژوائی و ميراث داران آن ھا کرده اند و آنچه 

بايد جنبش ضد کار مزدی انجام دھد، مرز ميان ھالووی و سرمايه ستيزی 

می گردد. عرفانی او با کمونيسم لغو کار مزدی درست در ھمين جا مشخص 

جنبش رفع تبعيضات جنسی برای احزاب موجود چپ جنبشی دموکراتيک، 

فراطبقاتی، وفادار به شکلی از حاکميت سرمايه داری، مبتنی بر وحدت و 

ھمپيوندی ميان استثمار کننده و استثمار شونده، است که قرار است برابری ميان 

محقق سازد!! اين  زنان و مردان را در چھارچوب استيDی نظام بردگی مزدی

جنبش برای ھالووی جزئی از فرايند جايگزينی بتوارگی با قدرت کنشگری انسان 

ھا به طور کلی و فارغ از چند و چون تعلقات طبقاتی در بطن روايتی عرفانی و 

متافيزيکی از مفاھيم خودبيگانگی و کنشگری خDق انسانی است!! اما برای 

محتوا و مکان عميقاً متفاوتی دارد. در کمونيسم لغو کار مزدی موضوعيت و 

اينجا مبارزه عليه تبعيضات جنسی جزء dيتجزائی از جبھه پيوسته و سراسری 

پيکار طبقه کارگر بين المللی عليه سرمايه است. ھر گام اين مبارزه تعرضی به 

روند کار سرمايه، اختDلی در فرايند ارزش افزائی سرمايه، ضربه ای کوبنده بر 

ھای قدرت و حاکميت سرمايه و متضمن تغييراتی ضد سرمايه داری به نفع پايه 

بھبود وضعيت زندگی زنان و استيفای حقوق اجتماعی و انسانی ھر چه بيشتر 

آنان است. جنبش ضد کار مزدی در تاريکی زار وحشت و دھشت حاکميت 

سرمايه داری تعيين سطح دستمزدھای کل کارگران را به ميزان محصول کار 

اجتماعی توده ھای کارگر پيوند می زند و خواستار اختصاص ھر چه گسترده تر 

درمان، بھداشت و  اجتماعی، امکانات معيشتی، آموزش، اين محصول به رفاه 

تعالی بيشتر جسمی و روحی ھمه انسان ھا، می گردد. جنبش ضد کار مزدی از 
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ات خانوادگی و به اين طريق کل وابستگی ھای ستمگرانه زنان به چھارچوب تعلق

بيان ديگر پايه ھای اقتصادی تبعيضات جنسی را آماج تعرض می گيرد و ھزينه 

اين رفع تبعيض را يکجا بر شريان حيات سرمايه داری، بر پروسه توليد اضافه 

ارزش سرشکن می سازد. رويکرد ضد کار مزدی در ھمين راستا خواھان امحاء 

زندگی خصوصی افراد می شود، بر  ھر دخالت دولت در ھر سطح و ھر قلمرو

ممنوعيت کار خانگی اصرار می ورزد و اين نوع کار را مادام که وجود دارد به 

عنوان کار مزدی مDک دريافت کامل و بی قيد و شرط دستمزد ھر کارگر شاغل 

اعDم می کند. اين رويکرد در ھمه جا بر ريشه ھا و پايه ھای اقتصادی نابرابری 

يطره نظام اجتماعی حاکم انگشت می نھد و ھمين پايه ھا و ريشه ھای جنسی در س

ھا را ھدف شليک می گيرد. محصول مستقيم اين نوع نگاه و رويکرد به رفع 

بافی ھای  تبعيضات جنسی بسيار شفاف است و از زمين تا آسمان با نيروانا

 عرفانی ھالووی و کل آنچه رفرميسم چپ و ھمه اشکال سوسياليسم بورژوائی

جنجال کرده اند تفاوت دارد. مقدم بر ھر چيز سرمايه داری است که در ھمه جا، 

در تمامی فراز و فرودھا و آنات مبارزه مورد تعرض صف آرائی ضد کار مزدی 

قرار می گيرد. دوم اينکه ھمه جا ھزينه رفع تبعيض بر فرايند بازتوليد سرمايه 

ه دنبال می شود. سوم آنکه بر بار می گردد و اختDل ھر چه ژرف تر اين پروس

وحدت عوامفريبانه و گمراه کننده فراطبقاتی ميان زنان کارگر و سرمايه دار پتک 

جھتگيری آگاه طبقاتی فرود می آيد، چھارم آنکه جنبش رفع تبعيض سنگر 

اندرونی و توفنده درون جنبش کارگری می شود، پنجم اينکه پديده حقوق زن و 

نان ھر چه دقيق تر و بيشتر با محتوای انسانی ضد کار پيکار عليه بی حقوقی ز

مزدی و سوسياليستی خود پيوند می خورد و از تعابير دروغين و وارونه 

بورژوائی فاصله می گيرد. ششم و باdخره اينکه ھر ميزان و ھر گام 

دستاوردھای چنين مبارزه ای حضور بسيار آزادانه تر، آگاھانه تر، نيرومندتر، 
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و خDق تر زنان در حوزه مبارزه برای تغييرات بنيادی جھان و امحاء  مستقل تر

  ھميشگی سرمايه داری خواھد بود. 

رويکرد ضد کار مزدی در تمامی قلمروھای ديگر حيات اجتماعی انسان ھا و 

زادی ھا، بتوارگی ھا، محروميت ھا، ستمکشی ھا، سلب آمبارزه عليه بی حقوقی 

زاد انسانی نيز دقيقاً با معيشتی و رفاھی و رشد آ ز امکاناتھا و فروماندگی ا

أله کودکان تمامی ھمين نگاه و روی ھمين ريل پيش می رود. در رابطه با مس

را که نظام بردگی مزدی بر آنان تحميل کرده است درست از ريشه  اشکال جنايتی

ھای واقعی آن ھا در رابطه توليد اضافه ارزش آماج حمله می گيرد و ھزينه 

آن ھا  یضمين مرفه ترين سطح معيشت، زندگی آزاد و فرايند رشد متعالی انسانت

را ھمه جا با اختDل پويه ارزش افزائی سرمايه تأمين می کند. در مورد محيط 

زيست ھر ميزان رفع آلودگی و بھبود وضعيت بھداشتی دنيا را به تحقق تغييراتی 

ی کار و توليد سرمايه داری، در پايه ای با محتوای ضد کار مزدی در برنامه ريز

اساس چه بايد توليد شود و چه نشود و چه ميزان توليد گردد يا نگردد رجوع می 

  دھد.

جنبش ضد سرمايه داری و دارای افق لغو کار مزدی مطالبات خود را با اين 

رويکرد تعيين می کند، راھکارھای خود را از درون ھمين فرايند استنتاج می 

ه لحظه مبارزه را روند آگاھی و اشراف و تسلط شناخت توده ھای نمايد، لحظه ب

کارگر دنيا بر تار و پود ھستی سرمايه می سازد، جنبشی آگاه، افق دار و نيرومند 

را عليه سرمايه در کليه قلمروھای زندگی انسان ھا، عليه ھمه مظاھر حيات 

بين المللی از  سرمايه سازمان می دھد. عکس ھمه اين ھا در مورد رفرميسم چپ

ديرباز تا امروز و علم و کتل سرمايه ستيزانه امثال ھالووی صدق می کند. 

ھالووی ھر عربده ھر ناسيوناليست ضد کارگر و ضد کمونيست، ھر آروغ 

بورژوا فمينيستی ھر سرمايه دار زن، ھر جنجال خواستار رفع آلودگی محيط 

ميزان دستکاری سرمايه داری زيست و در يک کDم ھر داد و فرياد خواستار ھر 
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را عين مبارزه ضد سرمايه تلقی می کند، او مرزی ميان رفرميسم و کمونيسم 

باقی نمی نھد، تفاوتی ميان جنبش آگاه ضد کار مزدی کارگران دنيا و آه و ناله 

اصDح طلبانه سرمايه داران قائل نمی گردد. او زيانبارترين گرد و خاک ھا را 

قه کارگر بين المللی بر پا می سازد. آنچه او تجويز می کند در فضای مبارزه طب

نسخه خلع سDح جنبش کارگری است و ربطی به مبارزه عليه بردگی مزدی 

  ندارد.  

 

  تغيير جھان بدون قدرت، رفرم آرام به جای ميليتانت 

جان ھالووی در اين بخش از نظرات خود ھم دقيقاً تDش دارد تا شالوده يک بديل 

 ًDچپ ارائه کند. او اين کار را در ھمه  رميستی را در مقابل بديل ھای رايجرف کام

تئوری ھا، افق سازی ھا و راه حل تراشی ھای خود دنبال می نمايد و ھمين شيوه 

طرح مسائل را ابزاری برای رسوخ حرف ھای خويش در افکار می کند. چپ 

يستی فراطبقاتی مسلح يا تاريخاً حول محور مبارزه با دولت و رژيم ستيزی رفرم

مسالمت آميز سينه زده است و اين نوع جنگ و ستيز را ھمه جا آلترناتيوی در 

مقابل جنبش ضد کار مزدی توده ھای کارگر دنيا ساخته است. اين رويکرد در 

تاريخ چپ از پايه ھا و انتظارات و افق ھای معينی تبعيت می کرده است. 

، دموکراسی طلبی خلقی و افق سرمايه داری امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی

دولتی زير نام سوسياليسم سه منبع و سه جزء پيوسته حيات اجتماعی چپ بوده 

است. احزاب کنونی چپ به عنوان بقايای در حال انقراض سلف خود کماکان با 

ھمان استخوانبندی اما با برخی دستکاری اضطراری و دوا و درمان ھای بی 

سياسی خود ادامه می دھند. سرنگونی طلبی دموکراسی خواھانه و  تأثير به زندگی

تDش برای تبديل جنبش کارگری کشورھا به وثيقه قدرت گيری خود و نھايتاً 

استقرار سرمايه داری دولتی کاری است که ھمه آن ھا دنبال می کنند. ھالووی 
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مس کرده ظاھراً ورشکستگی و افDس تاريخی بسيار عيان اين رويکرد چپ را ل

  است.  او می گويد:

استدdل دولت مدار را می توان برداشت خود محور تکوين مبارزه دانست. « ...  

[در اين معنی] مبارزه به عنوان امری درک می شود که در آن يک امر محوری 

در ابتدا ھمه ی تDشمان را بر فتح . و مرکزی وجود دارد، يعنی فتح قدرت دولتی

يم، خود را سازمان می دھيم و سپس وقتی به اين امر نائل دولت متمرکز می کن

می توانيم به انقDبی  .شديم، می توانيم به شکل ھای ديگر سازمان دھی بيانديشيم

کردن جامعه فکر کنيم. نخست در يک جھت حرکت می کنيم تا بتوانيم در جھت 

فاز نخست  مساله اين است که خاتمه دادن به پويايی که در .ديگر گام برداريم

برداشت ديگر مستقيما  حاصل می شود، در فاز بعدی مشکل يا غيرممکن است.

بر نوع جامعه ای متمرکز می شود که می خواھيم ايجاد کنيم بدون اين که از 

تشکيDت [خود] مستقيما . [مدار] دولت بگذرد. در[اين جا] محوری در کار نيست

عی که می خواھيم ايجاد کنيم پيوند نشانه است،[خود] مستقيما به مناسبات اجتما

دارد. در جائی که برداشت نخست دگرگونی اساسی جامعه را پس از فتح قدرت 

می داند، استنباط دوم اصرار دارد که دگرگونی اساسی جامعه ھم اکنون بايد 

شروع شود. انقDب نه زمانی که وقت آن رسيده، بلکه از ھمين جا و ھم اکنون 

ين نشانه بودن، اين انقDب ھمين جا و ھم اکنون، بر کل کشش به ا بايد آغاز گردد.

خودگردانی در جامعه سرمايه داری نمی تواند وجود  خود گردانی مسلط است.

داشته باشد. آن چه می تواند وجود داشته باشد و دارد کشش به خودگردانی 

می حرکت عليه تصميم بيگانه، عليه تصميمی که ديگران اخذ  .اجتماعی است

  ..»کنند، چنين حرکتی به ناگزير تجربی است.

شالوده انتقاد خود به چپ در رابطه با مسأله » تغيير جھان بدون قدرت« نويسنده 

تسخير قدرت سياسی را بسيار نادرست  بر دو محور غيرواقعی بنا می کند. 

نخست بر روايت غلط چپ از دولت تکيه می کند و دوم اينکه اشکال کار 
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پ را در بی توجھی آن ھا به مشکDت موجود بر سر راه فرايند تغيير نيروھای چ

جامعه سرمايه داری می بيند. اينکه چپ ھر دو موضوع مورد اشاره ھالووی را 

با ديدی غيرمارکسی و با سر بورژوازی نظر می اندازد جای شکی نيست. اما 

نه از درک  مشکل مھم آن است که ايراد کار چپ در زمينه تسخير قدرت سياسی،

غلط موضوعاتی که ھالووی می گويد  بلکه از کژبينی ھای ريشه دار طبقاتی 

ديگری سرچشمه می گيرد. پيش تر گفتم که چپ موجود به رغم تمامی تطوراتی 

که در طول چند دھه اخير طی کرده است به ھر حال بازمانده رويکردی است که 

مپرياليسم ناسيوناليستی کشورھا در دوره ای از تاريخ در چھارچوب ائتDف ضد ا

و اردوگاه سرمايه داری دولتی با بيرق دروغين سوسياليسم پديد آمده است. 

دموکراسی طلبی متناظر با انکشاف صنعتی ھر چه بيشتر سرمايه داری جوامع و 

دورنمای استقرار سرمايه داری دولتی با ھمان نام سوسياليسم و کمونيسم بنياد کار 

ين رويکرد بوده است و فرار ھمه سويه اين چپ از مبارزه ضد نيروھای طيف ا

کار مزدی ريشه در ھمين استخوانبندی و مبانی طبقاتی ديدگاه و استراتژی دارد. 

چپ دچار مشکل کمبود سواد از مبارزه ضد سرمايه داری نيست، پراتيک طبقاتی 

شکل گرفته  تاريخاً سوخت و ساز شده نيروھايش در انفصال از چنين مبارزه ای

و باليده است. شناخت او شناخت ضد کار مزدی نيست. جان ھالووی زير فشار 

روايت سوبژکتيويستی خود از سرمايه داری، نفی وجود طبقات، نگاه عرفانی به 

فرايند تغيير جھان و ھمه وارونه انگاری ھای ديگر قادر به درک تفاوت بنيادی 

ی و سرنگونی طلبی فراطبقاتی ميان رژيم ستيزی ضد کار مزدی در يک سو

دموکراسی جويانه نيست. او  رفرميسم ميليتانت نيروھای چپ را از سکوی 

رفرميسم مسالمت جوی خود مورد انتقاد قرار می دھد و در ھمين راستا تغيير 

جھان بدون کسب قدرت را بر جای رژيم ستيزی دموکراتيک چپ موجود می 

  نشاند. 
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ارزه عليه دولت سرمايه جزء dيتجزائی از برای جنبش ضد کار مزدی، مب

مبارزه عليه شالوده وجود سرمايه داری و استثمار و بی حقوقی ھا و جنايات 

منبعث از موجوديت اين نظام است. دولت در منظر اين رويکرد فقط مشتی قوای 

سرکوب و بيدادگاه ھا و زندان ھا نيست. فقط در پارلمان و کابينه و وزارتخانه ھا 

شتی نھادھای قانونگزاری، اجرائی  يا تصميم گيری و مانند اين ھا خDصه و م

عنوان يک رابطه نمی شود. دولت جزء dينفک رابطه سرمايه است و سرمايه به 

ولت را به ن و سطوح و فراز و فرودھای بازتوليد خود داجتماعی در ھمه شئو

پيش روی طبقه  دست بگذاری دولت در که اين فرايند ھمراه دارد. ھر کجای

کارگر و عليه جنبش کارگری است. برنامه ريزی نظم سياسی، نظم توليدی، نظم 

مدنی و نظم آموزشی و فرھنگی و اجتماعی و ھمه چيز سرمايه با ابزار دولت و 

دخالت نھادھای پيوسته آن صورت می گيرد. تفکيک مبارزه برای سرنگونی 

بردگی مزدی معنايش فقط يک چيز  دولت سرمايه داری از مبارزه عليه کل نظام

است. اينکه دولت سرمايه را تعويض کنيم و شيوه توليد و مناسبات اجتماعی 

سرمايه داری را محکم بر سر جای خود نگه داريم و حراست نمائيم. عکس قضيه 

نيز می تواند صادق باشد، به اين معنی که درھم شکستن قدرت دولتی سرمايه را 

کار مزدی کارگران جھان خارج سازيم و در اين صورت از دستور پيکار ضد 

تنھا کاری که انجام می گيرد آن خواھد بود که رفرميسم مسالمت جوی پاسدار 

نظام سرمايه داری را جايگزين رفرميسم ميليتانت خارج از مدار پيکار ضد کار 

سرمايه « مزدی طبقه کارگر سازيم و اين ھمان کاری است که ھالووی و جنبش 

عرفانی او انجام می دھد. ايشان در ادامه مطلبی که باdتر از وی نقل »!! تيزس

   البته سه موضوع روشن است:«... کرديم اضافه می کند: 

الف: کشش به سوی خودگردانی ضرورتا کششی است عليه اجازه دادن به 

ديگران که از جانب ما تصميم بگيرند. بنابراين، [اين کشش] جنبشی است عليه 

   وکراسی نمايندگی و برای ايجاد نوعی دموکراسی مستقيم.دم
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سر سازگاری  یب: کشش به سوی خودگردانی به ناگزير با آن نوع تشکيDت دولت

  ندارد که از جانب ما تصميم می گيرد و بدين ترتيب ما را کنار می گذارد، .

دف ج: کشش به سوی خودگردانی بی معناست اگر خودگردانی در فعاليت ما به ھ

اصلی تبديل نشود. [اين کشش] بنابراين، به ناگزير سازمان دھی سرمايه داری 

  ..» کار را ھدف قرار می دھد.

ھالووی ھمه انتظارات و درک و دريافت ھای خود در باره تغيير جامعه سرمايه 

داری و بديل آن را در چند جمله باd فرمولبندی کرده است. اجازه ندھيم ديگران 

صميم بگيرند و دموکراسی مستقيم را بر سر جای دموکراسی به جای ما ت

پارلمانتاريستی بنشانيم. افق خودگرانی را پيش روی خود قرار دھيم و و در مقابل 

نظم دولتی موجود راه نافرمانی مدنی در پيش گيريم. انجام اين کارھا متضمن آن 

رزه خود کنيم. خواھد بود که سازمان دھی سرمايه داری را آماج اعتراض و مبا

سوسياليسم و جنبش ضد سرمايه داری ھالووی که در عين حال جنبشی 

و متشکل از ھمه ابناء بشر خاکی است!! در ھمين » نوع پرستانه«فراطبقاتی، 

داربست ھا چھارميخ می شود و از ھر نوع تDش برای در ھم شکستن و 

م در اينجا از سرنگونی ماشين دولتی سرمايه بی نياز می گردد. ھمه مفاھي

خودگردانی گرفته تا محتوای تناقض آن با ساختار دولتی رايج تا نشانه روی آن 

عليه سازماندھی سرمايه داری مفاھيمی مريخی، توخالی و دارای درونمايه 

عريان رابطه خريد و فروش نيروی کار ھستند. مجرد اينکه عده ای کارگر با ھم 

ی توليد بر پای سازند و خودشان امور ھمراه شوند و يک تعاونی مصرف يا حت

مختلف اين تعاونی را به دوش گيرند ھيچ خراشی به ھيچ کجای رابطه توليد 

اضافه ارزش و شيرازه حيات سرمايه وارد نمی سازند. از اين فراتر رويم، 

فرض کنيم چندين ھزار کارگر شاغل درون يک کارخانه، سرمايه دار صاحب 

خود زمام ھمه کارھا را به دست گيرند باز ھم ھيچ  شرکت را بيرون اندازند و

تغييری در شيوه توليد سرمايه داری و رابطه توليد برای سود پديد نياورده اند. 
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فرسنگ ھا به جلو بشتابيم. به جائی قدم نھيم که ھمه کارخانه ھا و مزارع و 

کار  و در يک جمله، تمامی مراکز» خدماتی« فروشگاه ھا و نھادھای موسوم به 

و توليد يک کشور توسط خود کارگران اداره شود، در اين حالت ھم ھنوز لزوماً 

ھيچ بارقه ای از تغيير مناسبات سرمايه داری، از بين رفتن کار مزدوری و چه 

بسا ھيچ اخDلی در فرايند بازتوليد شيوه توليد سرمايه داری ايجاد نشده است. 

ی ضد سرمايه داری و سوسياليستی خودگردانی مورد نظر ھالوی نه خودگردان

کارگران که کامDً بالعکس تقبل برنامه ريزی و اداره عميقاً سرمايه دارانه اين 

مراکز توسط خود کارگران است. اين خودگردانی ھا رابطه خريد و فروش 

نيروی کار را رفع نمی کنند، توليد اضافه ارزش را به قوت خود باقی می 

ايه را حفظ می کنند و کل نظام بردگی مزدی را با گذارند، نظم توليدی سرم

آرايشی صوری امکان ماندگاری بيشتر می دھند. اينکه کارگران خود چگونگی 

تحميل نظم سرمايه و نظم استثمار خويش توسط سرمايه اجتماعی را بر دوش 

خويش گيرند خودگردان نمی شوند. ھر گام مبارزه و تDش توده ھای کارگر برای 

نی فقط ھنگامی اعتبار، ارج و محتوای کارگری و ضد کار مزدی دارد خودگرا

که عمDً و به طور مجسم تيشه ای بر ريشه رابطه توليد اضافه ارزش وارد سازد. 

در تاريخ مبارزه طبقاتی دوران سرمايه داری شوراھای خودگردانی فراوانی با 

اوت و در شرائط مشارکت وسيع کارگران در کشورھای مختلف در دوره ھای متف

مختلف تاريخی به وجود آمده اند که ھيچ  ربطی به خودگردانی ضد سرمايه داری 

توده ھای کارگر نداشته اند. آنچه در يوگسDوی زمان تيتو، مجارستان و 

چکسلواکی سابق وجود داشتند، شوراھای پرونيستی قديم آرژانتين و نوع اين ھا 

ردانی ھای کارگری کنونی درون شوراھای از اين دست بوده اند. در مورد خودگ

آرژانتين، موضوع مسلماً فرق می کند اما بايد با تمامی تأکيد تصريح کرد که ھيچ 

شرکت مصادره شده توسط کارگران در اين کشور در طول چند سال  170يک از 

اخير از جمله شوراھائی از نوع بروکمن، زنون و باوون نيز شاھد ھيچ نوع تغيير 



 

88 

لی در مناسبات کار مزدوری نبوده اند، در رويکرد روز خويش نمی و تبدي

توانسته اند باشند و اساساً چنين افقی در پيش روی نداشته اند. شوراھای کارگری 

خودگردان ايجاد شده توسط توده ھای کارگر در اين سال ھا کماکان و بدون ھيچ 

يه اجتماعی به حيات خود کم و زياد به صورت حلقه ھائی از فرايند بازتوليد سرما

ادامه داده اند. اينکه شمار آنان صدھا برابر گردد تفاوتی در اصل ماجرا پديد نمی 

آورد، بحث بر سر رويکرد و دورنمائی است که جنبش کارگری اتخاذ می کند و 

در برابر خود قرار می دھد. شوراھای بروکمن و زنون و باوون و شوراھای 

ترين و اثرگذارترين نقش در پراتيک کارزار طبقاتی توده مشابه می توانند از بيش

کارگر برخوردار باشند اما فقط در آن صورت که به مثابه حلقه ھا، اجزاء و 

دقايقی در زنجيره سازمانيابی سراسری ضد کار مزدی طبقه کارگر ايفای نقش 

ظيمی کنند و در اين راستا و با اين مضمون و رويکرد پيش روند. تفاوت بسيار ع

است ميان يک نھاد خودگردانی ضد سرمايه داری و سوسياليستی کارگری و 

پروسه سازمانيابی کارگران برای پيکار عليه بردگی مزدی. اولی در سيطره 

استيDی رابطه خريد و فروش نيروی کار و حاکميت مناسبات سرمايه داری قابل 

صرفاً وسيله ای برای تأسيس نيست و اگر با چنين ادعائی اعDم موجوديت کند 

تباھی و به گمراھی کشاندن جنبش کارگری به نفع ماندگاری سرمايه است، اما 

دومی حلقه ای از حيات جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر است که در توسعه 

و تکميل و سراسری شدن خود، راه را برای اعمال قدرت متحد توده ھای کارگر 

قدرت را گام به گام تحکيم می کند. در ھمه  عليه سرمايه ھموار می سازد، اين

عرصه ھای حيات اجتماعی عليه سرمايه به کار می گيرد، به سوی استقرار 

سازمان شورائی سراسری ضد کار مزدی ھمه آحاد کارگران به پيش می تازد، 

در ھمين راستا ماشين دولتی سرمايه داری را در ھم می شکند. دولت بورژوازی 

ند، راه را بر استقرار ھر نوع دولت باdی سر جامعه و توده را سرنگون می ک

ھای کارگر سد می سازد و شکل گيری چنين دولتی را غيرممکن می گرداند و 
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باdخره سازمان شورائی سراسری برنامه ريزی کار و توليد ھمه آحاد کارگران 

دارد، به را جايگزين قدرت سياسی سرمايه می کند. ھالووی اين فرايند را قبول ن

اين دليل بسيار روشن که او اساساً سرمايه داری را رابطه کار مزدوری نمی 

بيند، ديدن وجود طبقات را دال بر قبول طبقاتی بودن جامعه می پندارد!! به وجود 

طبقه ای به نام کارگر معتقد نيست و پايان دادن به نظام بردگی مزدی را کار 

ھمه اين ھا غرق در رؤياھای عرفانی خويش  چنين طبقه ای نمی داند. او به جای

تضاد ميان کنشگری و بتوارگی را اشراق می کند، ابناء بشر را فرا می خواند تا 

عليه بتوارگی و برای استقرار کنشگری دست به کار رفرم شوند، ھر فريادی، از 

حلقوم ھر بنی بشری را طغيان عليه بتوارگی و ضد سلطه سرمايه داری می داند. 

دگردانی وی برنامه ريزی توليد اضافه ارزش و بازتوليد سرمايه داری توسط  خو

نھادھای تعاونی است. در اين جا ھمه چيز وارونه است و از ھمه چيز وارونه تر 

اينکه قرار است بدترين و گمراه کننده ترين اشکال باژگونه سازی ھا و بتواره 

يه بتوارگی و تضمين کنشگری پردازی ھا سDح دست مردم دنيا برای مبارزه عل

  انسان باشد!!! 

جنبش لغو کار مزدی رژيم ستيزی فراطبقاتی دموکراسی طلبانه چپ را که در 

خدمت استقرار سرمايه داری دولتی زير نام سوسياليسم است بی رحمانه نقد می 

کند اما فقط در اين راستا که آن را با رژيم ستيزی راديکال و پراتيک ضد کار 

ايگزين سازد. در اين جنبش ھر ميزان جنب و جوش کارگران برای مزدی ج

سازمانيابی خود گامی در تدارک آن ھا برای اعمال قدرت سازمان يافته و آگاه و 

افق دار عليه نظام بردگی مزدی است. تصرف کارخانه ھا و اداره آن ھا توسط 

رمايه يا کارگران، خارج ساختن ھر مرکز کار و توليد از چنگال صاحبان س

دولت سرمايه داری، مستقر ساختن قدرت شورائی کارگران در ھر کجا و به ھر 

ميزان که ممکن باشد، ساز و کار و ظرفی برای صف آرائی مستقل طبقاتی در 

مقابل سرمايه است. کارگران بايد ھمه اين کارھا را انجام دھند تا از درون اين 
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اساس بردگی مزدی و آماده برچيدن فرايند به صورت يک طبقه آگاه متحد عليه 

بساط سرمايه داری سازمان يابند، تا در ھر گام مبارزه، اين قدرت را در ھر 

سطح که آماده است با بصيرت و درايت ھر چه عميق تر عليه سرمايه اعمال 

کنند، تا روند کار و پروسه ارزش افزائی و بازتوليد سرمايه را ھر چه سھمگين 

سرمايه داری و نھادھای قدرت آن را ھر چه کوبنده تر و  تر مختل سازند، تا

بيشتر تضعيف کنند و بفرسايند. جنبش ضد کار مزدی در ھمين راستا، از درون 

ھمين تدارک و پيکار با شاخه کشيدن و ريشه دواندن در ھمه قلمروھای حيات 

ھم  اجتماعی، مبارزه با دولت سرمايه داری را با مبارزه عليه کار مزدوری به

پيوند می زند، ھر گام نيرومندتر و سازمان يافته تر و آگاه تر با کل نظام و از 

جمله دولت سرمايه مصاف می دھد و سرانجام در فاز معينی از توازن قوای 

طبقاتی ماشين دولتی سرمايه را در ھم می شکند و سازمان شورائی سراسری 

جای آن مستقر می سازد. برنامه ريزی کار و توليد توده ھای کارگر را بر 

رويکرد ضد کار مزدی ھيچ گام و ھيچ سطح از تصرف مراکز کار و اعمال 

قدرت شورائی بر اين مراکز را مادام که رابطه توليد اضافه ارزش بر جامعه 

حاکم است حاوی ھيچ ميزانی تغيير در واقعيت زمخت رابطه خريد و فروش 

ن شکلی از تغيير مناسبات بردگی مزدی نيروی کار نمی بيند زيرا ھر نوع تلقی اي

صرفاً عوامفريبی، وارونه بافی و القاء سرمايه داری به جای سوسياليسم در 

  زندگی و جنبش و افکار کارگران است. 

در بروکمن و زنون و باوون خودگردانی کارگری واقعيت دارد، کارگران عضو 

در توسعه مبارزه ضد اين خودگردانی ھا گام ھای استوار و بسيار ارزنده ای 

سرمايه داری به پيش برداشته اند، آنان از طريق اعمال قدرت سازمان يافته خود 

توانسته اند از سقوط به ورطه بيکاری و فاجعه گرسنگی و مرگ ناشی از تھاجم 

درنده سرمايه جلوگيری به عمل آورند، قانون مزدھای برابر را در ميان خود به 

مزدھايشان را باd و باdتر برند، آنان توانسته اند اصل اجراء بگذارند، سطح دست
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تصميم گيری شورائی و تقسيم کار مبتنی بر توافق دستجمعی را ميان خود جاری 

سازند. کارگران زنون و بروکمن و باوون يا خودگردانی ھا مشابه ھمه اين کارھا 

له محصول کار آنان را انجام داده اند اما کل برنامه ريزی ھای کار و توليد و مباد

ھمچنان به طور جامع اdطراف و بدون ھيچ کم و کاست حلقه ای از فرايند ارزش 

افزائی و دورپيمائی سرمايه اجتماعی آرژانتين و کل سرمايه جھانی است. 

کارگران مزد می گيرند، نيروی کار خود را می فروشند، بردگان مزدی سرمايه 

و کار آنان به اضافه ارزش سرمايه ھا و  ھستند. عظيم ترين بخش محصول توليد

به سرمايه ھای سرمايه داران تبديل می شود. خودگردانی کنشگرانه ضد سلطه 

ھالوی فاقد ھر نوع بار ضد کار مزدی است و ايجاد يا حتی استقرار آن در 

سراسر دنيا نه فقط ھيچ لطمه ای به اساس کار مزدی نمی زند که آن را بسيار 

اندگارتر می سازد. نکاتی که در مورد شوراھای کارگری مستحکم تر و م

آرژانتين گفتيم، به ھيچ وجه ھيچ تقليلی در اھميت سرمايه ستيزی پيکار کارگران 

عضو اين شوراھا پديد نمی آورد، ھمه آنچه اينان انجام داده اند می تواند گام ھائی 

ند جبھه جنگ در راستای تحکيم سنگرھای تعرض عليه سرمايه باشد و می توا

عليه بردگی مزدی را نيرومندتر سازد. اين کار در گرو آن است که جنبش 

تصرف کارخانه ھا توسط آنان خود را در سطح دستاوردھای روز، در مجرد 

غلبه موقت بر معضل بيکاری يا گرسنگی محصور نسازد، اين اقدام را تاکتيک 

د را جزء ارگانيک جنبش رفع مشکDت چند صد کارگر آرژانتينی تلقی نکند، خو

کارگری جامعه و جھان ببيند، به ھمه اشکال مبارزات ضد سرمايه داری 

کارگران دنيا پيوند خورد، با ھمه جا رابطه برقرار کند، تعرض عليه نظام 

سرمايه داری را در ابعاد سراسری و در قلمرو فراگير مبارزه طبقاتی دنبال نمايد 

بين المللی مبارزه برای نابودی از جبھه گسترده و در يک کDم به مثابه سنگری 

  ام بردگی مزدی به پيش تازد. نظ
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شوراھای کارگری آرژانتين تا جائی که کارخانه ھا را از دست سرمايه داران 

خارج ساخته اند، عليه سرمايه اعمال قدرت کرده اند و اين قدرت را به صورت 

به جلو برداشته اند اما اين  شورائی متشکل ساخته اند مسلماً گام ھای مھمی

شوراھا ھيچ ربطی به شوراھای کارگری خودگردان گسسته از مناسبات کار 

مزدوری و سلطه سرمايه ندارند. ھالووی به اين دليل که سرمايه داری را نظام 

مبتنی بر کار مزدی نمی داند و به اين دليل که ھمه تار و پود و سطوح 

انکشاف کار مزدی نمی بيند ھر تعاونی  سازمانيابی جھان حاضر را روند

خودگردان عده ای انسان را تبلور شفاف کنشگری انسان عليه بتوارگی و سلطه و 

مناسبات سرمايه داری می پندارد. رويکرد او به طرد و نفی ضرورت سرنگونی 

قھرآميز دولت سرمايه داری نيز دقيقاً از ھمين جا نشأت می گيرد. تصور ھالووی 

که تعاونی کردن مراکز کار و توليد و اداره اين تعاونی ھا توسط گروه اين است 

ھای انسانی خودگردان چيزی نيست که نيازمند تصرف قدرت و اعمال قھر باشد. 

تغيير جھان بدون « عده ای از منتقدان ھالووی لبه تيز انتقاد خويش به نظريه 

تمرکز ساخته اند. اين را بر چشم پوشی نويسنده از ماشين قھر سرمايه م» قدرت

انتقاد درست است اما فقط گوشه بسيار کمرنگی از دنيای باژگونه سازی ھای 

ھالووی را منعکس می کند. او فقط قدرت سرکوب سرمايه را از قلم نمی اندازد، 

کل نظام بردگی مزدی را وارونه تحليل می نمايد، جنبش ضد کار مزدی را نفی 

نيت موجود را قبول ندارد و رفرميسم مسالمت می کند، بديل ضد کار مزدی عي

آميز را جايگزين کمونيسم لغو کار مزدی می سازد. ھالووی در پاسخ کسانی که 

يده گرفتن ماشين سرکوب دولتی دشالوده انتقادات خود را بر تئوری او پيرامون نا

و نفی تسخير قدرت سياسی متمرکز کرده اند، تصريح می کند که سرکوب را می 

د و مقابله با آن را قبول دارد اما عDج کار را در يافتن راه ھای ديگر جستجو بين

  می نمايد. او می گويد:   
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تنھا کاری که امکان پذير است اين که تDش کنيم راه ھای ديگری برای «... 

از جمله اين راه ھا می تواند  .منصرف کردن دولت از اعمال خشونت پيدا کنيم

مثل نمونه  ، حدودی از مقاومت مسلحانه استفاده کنيم اين باشد که تا يکی

مطمئنا بايد مھم تر از ھر چيز بر قدرت ادغام  اما در اين کار، زاپاتيست ھا

موضوع دوم اين است که ببينيم می توانيم فعاليت  .ردعصيان در جماعت تکيه ک

تا چه  ،بسط دھيم را ارچوب سرمايه داریھچ فعاليت مولد بديلی در ،ھای بديلی

 ارزش ھم اکنون موجود شبکه اندازه می توانيم شبکه اجتماعی بديلی به غير از

مثD کارخانه ھايی که به دست کارگران در ، بين فعاليت ھا به وجود آوريم

آرژانتين بازگشائی شد و اين امکانات به طور آشکار به دامنه جنبش بستگی 

اعی است. چگونه نظام موضوع سوم سازمان دھی خودگردانی اجتم... دارد

دموکراسی مستقيمی را در سطحی سازمان دھيم که در يک جامعه پيچيده به 

فراسوی سطح محلی دامنه پيدا کند؟ پاسخ کDسيک ايده شوراھاست که در پيوند 

است با شورای شوراھا. شوراھا، نمايندگان خود را به اين شورا می فرستند. اين 

ند. اين پاسخ در اساس درست به نظر می رسد اما نمايندگان را می توان فرا خوا

روشن است که حتی در گروه ھای کوچک ھم اعمال دموکراسی ھمواره مساله 

ساز است، به طوری که تنھا شيوه ای که از طريق آن می توان به درک 

آيا می  دموکراسی مستقيم نايل آمد عبارت است از فرايند تجربه و خودآموزی.

دون فتح قدرت تغيير دھيم ؟ تنھا راه درک اين امر اين است که توانيم جھان را ب

  ..» آن را انجام دھيم.

مشاھده می کنيم که مشکل واقعی ھالووی در رابطه با تغيير جھان مجرد نفی 

ضرورت سرنگونی دولت سرمايه داری و تسخير قدرت سياسی نيست. او به 

يستی را ھم dزم بداند و گفته خودش می تواند جنبش ھائی از نوع جنبش زاپات

بدان ايمان آورد کما اينکه واقعاً ھم ايمان دارد، معضل واقعی اين است که کل 

فرايند تغيير مورد ادعای وی تغيير مناسبات بردگی مزدی و رابطه توليد اضافه 
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ارزش نيست. او شوراھای خودگردان کنونی کارگران آرژانتيتی را شبکه ھای 

ارزش، و الگوھای بديل سوسياليستی جامعه موجود می آزاد از سيطره قانون 

بيند، او خواستار اصDح نظام سرمايه داری و دموکراتيزه کرده ھر چه بيشتر اين 

نظام تا سطح دموکراسی ھای مستقيم است!! ھالووی زير فشار تبيين 

سوبژکتيويستی خود از سرمايه داری و درک بغايت عرفانی تغيير جھان نه فقط 

ای کارزار ضد کار مزدی ھيچ نزديک نمی شود که نسبت به ظرفيت به دني

انعطاف سرمايه داری ھم بيش از حد خيالپرداز و رؤياباف است. او دامنه اين 

انگاره بافی ھا را تا آنجا بسط می دھد که راه اندازی جار و جنجال ھای ضد 

وجود گلوباليزلسيون، ضد جنگ، برای صلح، عليه آلودگی محيط زيست، به 

آوردن تعاونی ھای خودگردان و سر دادن اشکال مختلف فرياد بدون سازمانيابی 

آگاه شورائی و ضد کار مزدی مبارزات کارگران دنيا و بدون جھتگيری اين 

مبارزات در راستای سرنگونی دولت بورژوازی و استقرار سازمان شورائی 

  اين جھان کافی می داند.  سراسری کار و توليد سوسياليستی را برای تغيير بنيادی 

   2009نوامبر 

  

  منابع:  

  سوژه انقDبی، انتقادی      ھالووی   -

  جان ھالووی نوع ديگری از سياست ( مصاحبه با پيران آزاد) -

آيا می توان جھان را بدون کسب قدرت تغيير داد ( مناظره ھالووی و آلکس  -

  کالينيکوس) 
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  اليسم"ھي6ل تيكتين" و روايت سوسي

 قرن پيش 30قابل توجھى از ادبيات نيروھاى چپ دنيا در فاصله ميان دھه  بخش

يافته است. نقدھا به لحاظ  تا امروز به نقد و بررسى سوسياليسم روسى اختصاص

محتوا، عمق، رويكرد سياسى و چند وچون جانبدارى طبقاتى، نسبت به ھم 

و دارند. نقطه عزيمت بسيارى از زياد و گاه فاحشى داشته  تفاوتھاى كم و بيش

گرايشات منتقد يا مدعى انتقاد اساسى!! معموdً ناسيوناليسم، سوسياليسم خلقى، 

سوسيال  دموكراسى طلبى و كDً نوعى مخالفت گرائى مبتنى بر انتظارات خاص

بورژوائى بوده است. برخى منتقدين نيز از جستجوى نقدى پراتيك و كمونيستى 

كمونيستى طبقه كارگر سخن  ھبرد مطمئن تر و آگاھانه تر جنبشبراى كمك به را

 رانده اند. 

نه كمونيسم روسى و عروج و سقوط آن و نه نقدھاى گوناگون تا كنونى آن، 

 كارگرى نيستند. بالعكس ھيچكدام رخدادھا يا پديده ھائى در تاريخ گذشته جنبش

 ۀر دفتر گشودزنده، حاضر و جارى د ھمه آنھا موضوعاتى بطور كامل

مى باشند. كمونيسم روسى  روياروئى ھا و افت و خيزھاى طبقاتى اين جنبش

محصول شكست يك انقDب عظيم كارگرى در تاريخ حيات طبقه كارگر جھانى و 

تجسم يك بديل ضد كارگرى و ضد كمونيستى در مقابل آلترناتيو كمونيسم لغو كار 

جتماعى و تاريخى شكستى كه به مزدى بوده است. بررسى زمينه ھاى مادى، ا

وسيعى  استيDى ساليان دراز نوعى نظم توليدى و سياسى سرمايه دارى در بخش

از جھان با نام و نشان كمونيسم منجر شده است، شناخت ماركسى ساختار 

اقتصادى، مدنى، سياسى و اجتماعى اين شكل كمونيسم و باdخره تبيين تمايزات 

بقه كارگر نه فقط تا امروز، كه تا نظام سرمايه دارى در بنيادين آن با كمونيسم ط

جھان باقى است، بصورت يك وظيفه مبرم و حياتى فعالين كمونيست موضوعيت 

دارد. اگر بناست اكتبرھاى آتى كارگران دنيا طلوع فجر راستين زندگى آزاد، 
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باشد، نيروى كار و طDيگان آزادى واقعى بشر از قيد كار  فارغ از دغدغه فروش

رفته است، بازشناسى  1917در اين صورت كند و كاو آنچه كه بر انقDب اكتبر 

براى اينكه نوع  عميق كمونيستى و ماركسى جامعه حاصل شكست اكتبر و تDش

نيروى كار بعنوان بديل كمونيسم بر  ديگرى از نظم رابطه خريد و فروش

پيكار جارى طبقه كارگر  كارگران تحميل نشود جزء حياتى و dينفكى از پروسه

نقدھا و كنكاشھاى متفاوتى كه انجام شده  ،است. در اين راستا نقد و تعميق تحليلھا

پيوسته اى از ھمين بحث و بررسى است. ھر نگاه انتقادى به  است نيز بخش

كمونيسم روسى حامل گونه اى افق سازى براى توده ھاى كارگر دنياست. اين 

جرقه اى ھر چند كم سو فرا راه پيكار آگاھانه تر، نگاه انتقادى ممكن است 

ممكن  نيرومندتر و موفق تر طبقه كارگر عليه بردگى مزدى شده باشد و بالعكس

 پاى كارگران قرار داده باشد.  است تاريكى زارھا يا كژراھه ھاى نوينى را پيش

شوروى  Dل تيكتين" سر دبير نشريه كريتيك از جمله كسانى است كه پيراموني"ھ

است. او در  سابق و "سوسياليسم اردوگاھى" به نقد، تحليل و اظھار نظر پرداخته

 كوشيده است تا خطوط عمومى انتقادات و دريافتھايش 10 ۀمصاحبه با نگاه شمار

را براى خوانندگان توضيح دھد. نقد تيكتين از ديد ما نه فقط ھمگن و ھمسوى نقد 

خود خاستگاھى  روسى نيست كه بالعكس كمونيستى طبقه كارگر بر كمونيسم

سوسيال بورژوائى دارد. اين نقد از تبيين درونمايه كاپيتاليستى سوسياليسم 

بجاى آنكه  اردوگاھى سخت عاجز است و بر ھمين مبنى نتيجه گيريھايش

راھگشاى پيكار آتى طبقه كارگر بسوى كمونيسم ماركسى و لغو كار مزدى باشد 

كارگرى به ورطه اشكال ديگرى از  ى غلطيدن جنبشنسخه پيچى ديگرى برا

ھمين مسأله مى  ۀى است. نوشته حاضر به بررسى فشردسوسياليسم بورژوائ

ضمن  رجوع كنيم. او 10پردازد. با ھم به مصاحبه سردبير كريتيك در "نگاه" 

كمونيسم بر چند نكته مھم انگشت مى گذارد و مى  ۀپاسخ به سؤالى پيرامون آيند

 گويد: 
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و تك و  "در طول پانزده سال گذشته كشورھا و احزاب استالينيست فرو ريخته اند

مانند چين و ويتنام و كوبا ھم واضح است كه به سرمايه توكى كه باقى مانده اند 

 دارى دگرديسى يافته اند" 

 تيكتين كمى پائين تر ادامه ميدھد: 

ن مصيبتى است كه "شوروى سابق در سرمايه دارى شدن ناكام گشته است و اي

 ريشه ھاى آن را بايد در شكست تDشھا به قصد استقرار بازار جست و جو كرد" 

اضافه ميكند كه: اردوگاه شوروى سابق و جوامعى مانند  سردبير كريتيك سپس

توليد مسلط بر  ۀاپيتاليستى ارزيابى نميكند و شيوكوبا، چين و ويتنام را ممالك ك

سرمايه دارى تلقى نمى نمايد. او البته ساختار اقتصادى  توليد ۀاين كشورھا را شيو

جوامع مذكور را سوسياليستى نيز نمى داند و به اين ترتيب عمDً از نوعى اقتصاد 

و شيوه توليد كه نه سرمايه دارى است و نه سوسياليستى!! سخن به ميان ميكشد. 

تبيين اقتصاد سياسى  ۀى تاريخ" يا نگاه ويژه اى به شيوروايت معينى از "درك ماد

و آناتومى جامعه مدنى كه از زمان عروج سوسياليسم روسى به بعد در ادبيات 

چشمگير داشته است و كارگران آگاه و  طيف نيروھاى "تروتسكيست" انعكاس

ل تسرى اين درك با آن آشنايند. تيكتين خود حاص فعالين كمونيست دنيا كم و بيش

اردوگاه پيشين شوروى  ۀاقتصاد و جامعه به پديد تبيين صخا ۀمادى! يا اين شيو

را اينگونه فرموله مى كند. "بله، من ميگويم اتحاد شوروى نه سرمايه دارى بود و 

نه سوسياليستى، و محتمDً به استثناى جمھوريھاى بالتيك، دولتھاى بعدى در اين 

ر قطعاً كشور نيز نتوانسته اند سرمايه دارى شوند، و لذا روسيه در حال حاض

  )1(سرمايه دارى نيست." 

سرمايه دارى نبودن اردوگاه سابق را  ۀدر بار يشپايه استدdل خو ايشان سپس

 بطور بسيار صريح اينچنين تشريح ميكند: 

 قانون ارزش كه اتحاد شوروى چون در اقتصادش حرف من اين است "اساس

أت حاكمه اى اداره مى نقشى نداشت سرمايه دارى نبود، و چون كشور به دست ھي
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شد كه قدرت را ميان خود دست به دست مى كردند، سوسياليستى ھم نبود. اين 

واقعيت دال بر اين است كه آن چه اصطDحاً برنامه ريزى ناميده مى شد، فى 

جامعه در خدمت منافع گروه حاكم بود..  ۀاقع برنامه ريزى نبود، بلكه ادارالو

 )2(وه بود." دولت صرفاً در خدمت ھمين گر

عبارات كوتاه اما صريح تيكتين، بنمايه واقعى استنباط او را پيرامون مھمترين و 

كارگرى بسيار  محورى ترين پروبلماتيكھاى گذشته تا حال كمونيسم و جنبش

عريان خاطرنشان ميسازد. اين عبارات با ھمه ايجاز و اختصارشان گوياى آنند 

 كه به باور ھيDل تيكتين: 

نامه ريزى دولتى پروسه توليد و كار اجتماعى، كنترل رقابت و بھاى كاdھا بر .1

نيروى كار توسط دولت موجب حذف و از  از جمله كنترل نرخ خريد و فروش

 در يك جامعه مى شود.!! ميان رفتن قانون ارزش

نيروى كار توضيح داده نمى  توليد سرمايه دارى با رابطه خريد و فروش ۀشيو .2

 !شود.!

سوسياليستى نبودن شوروى سابق را اساساً بايد در توتاليتاريسم دولتى،  .3

  اليگارشى حكومتى و اشكاdت برنامه ريزى جستجو نمود.!! 

و باdخره اينكه سوسياليسم طبقه كارگر نوعى نظم توليدى، مدنى، سياسى و  4

اى نيروى كار زيربن اجتماعى خواھد بود كه اگر چه رابطه خريد و فروش

اقتصادى آن را تعيين مى كند!! اما نظم توليدى و اقتصادى آن از يك نظم سياسى 

دموكراتيك، برابرى جويانه و مبتنى بر ھنجارھاى آزادى، عدالت و دخالتگرى 

جمعى تبعيت مى نمايد!!. dزم به يادآورى است كه تيكتين خود دريافتھا و 

م، فرموله نمى نمايد، اما محتواى را بعينه اينگونه كه ما مطرح ميكني باورھايش

است. اين  حرفھا و نظريات وى از ھمه سو با اين استنتاجات ھمگن و ھمجوش

نكته نيز شايد نيازمند توضيح نباشد كه گفته ھا يا برداشتھاى مذكور ھمگى جنبه 

سرمايه دارى  ھاى متفاوت يك نظريه واحد را تشكيل مى دھند. روايت تيكتين از
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مشترك يا خميرمايه اصلـى تكوين و تنسيق كل اين گفتمان  ۀ، شالودو سوسياليسم

" معين طبقاتى "قانون ارزش سياسى و نظرى است. در برج رؤيت اين تندنس

فقط در جوامع و مناسباتى استيD دارد كه مالكيت انفرادى سرمايه ھاى منفرد، 

د و بازار كار رقابت آزاد ميان توليد كنندگان مجزا و آنارشى بى مھار تولي

موجود  حكمفرما باشد. با نفى اين مؤلفه ھا دليلـى براى بودن و بقاى قانون ارزش

موجوديت  ، اساسنيست!! و كامDً معلوم است كه در غياب سلطه قانون ارزش

 اقتصاد كاdئى و تسلط توليد كاپيتاليستى بر جامعه نيز موضوعيت ندارد!! 

نسان معمولـى ديگرى مى تواند شرائط كار و زندگى تيكتين يا ھر نظريه پرداز و ا

جوامع بشرى را اينگونه داورى كند. اما اين نوع  ۀقعيت حال و آيندبشر يا وا

انسانھا عليه  ۀھا نه فقط كورسوئى در مسير مبارزسنجه ھا، باورھا و نظربافي

وضعيت حاضر ساطع نمى كند، نه ھيچ راه خروجى به يك افق زندگى فارغ از 

پاى مردم كارگر دنيا نمى گشايد كه  تثمار، عبوديت و ستمكشى طبقاتى پيشاس

بى فرجام براى زير و رو كردن  بطور مستمر آنھا را به قربانگاه كشاكش بالعكس

كتيبه اى سوق مى دھد كه بر ھر دو روى آن جاودانگى بردگى مزدى با درشت 

"، سلطه "قانون ارزش ترين حروف حكاكى شده است. تحليل سردبير كريتيك از

و سقوط اين "قانون" در جوامع موجود و آتى برگ تضمينى براى پابرجا نمودن 

رھائى انسانھا از استثمار سرمايه دارى و در  كار مزدورى، در ستيز با اساس

توليد  ۀپيرامون اقتصاد كاdئى، شيو ركسبا آموزشھاى ما ھمين گذر متناقض

از جامعه مدنى است. براى بررسى موضوع از پايه سرمايه دارى و آناتومى وى 

تحليلھا و استدddت نظرى تيكتين يعنى از تعريف وى پيرامون  اى ترين بخش

توليد مسلط  ۀو غياب اين قانون در واقعيت شيو و چگونگى حضور قانون ارزش

 يك جامعه آغاز مى كنيم و در اين راستا قبل از ھر چيز سرى به كاپيتال ماركس

 مى زنيم.
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"كاdھا فقط از آن جھت داراى واقعيت ارزشى مى شوند كه مبين وحدت اجتماعى 

كار انسانى ھستند و بنا بر اين واقعيت ارزشى آنھا صرفاً اجتماعى است. آنگاه به 

خودى خود درك مى شود كه اين واقعيت فقط مى تواند در رابطه اجتماعى كاd به 

معاوضه يا رابطه مبادله اى كاdھا حركت  ارزش كاd ظاھر گردد. در واقع ما از

 )3(كرديم تا ارزشى را كه در درون آنھا پنھان است بدست آوريم". 

را مورد انكار قرار نمى  تيكتين مسلماً صورتبندى تئوريك اين جمعبست ماركس

دھد اما تعبير وى از مقوdتى مانند "رابطه اجتماعى كاd به كاd" يا وحدت كار 

اعى به مثابه بنيان واقعيت ارزشى كاdھا با محتواى درك ماركسى اين پديده اجتم

در وھله اول و تا آنجا كه به تبيين اقتصاد كاdئى،  ھا تفاوت بنيادى دارد. ماركس

مربوط مى شود، ميان دو حالت يا  تمايز آن با توليد جماعتى و مفھوم قانون ارزش

كشد. در وھله اول شرائطى را تصوير  دو شرائط مختلف خط افتراق ماھوى مى

ميكند كه در آن مشاركت مستقيم كار انسانى در فرايند عمومى توليد، خصلت 

اجتماعى كار را تعيين مى نمايد، و در حالت دوم به شرائطى نظر مى اندازد كه 

به موجب آن خصوصيت عام يا اجتماعاً dزم بودن كار صرفاً بر پايه مبادله 

 مى گردد. او مى گويد:  محصوdت مشخص

خصلت عام توليد  ۀدر زنجير ر ھر كسيعنى كا "عامل مشاركت مستقيم كار

خصلت ورده ھا را نيز تعيين ميكند. ھمين اجماعتى كار است كه توزيع فر

 توليدى خصلت عام و جمعى مى بخشد. پس ۀوردااشتراكى توليد است كه به فر

گيرد ناظر بر ارزشھا نيست، ناظر بر مبادله اى كه در آغاز توليد صورت مى 

لزم مشاركت فرد در فعاليتھاى معين و نيازھا و ھدفھاى جمعى است كه سراپا مست

ورده ھاست. در حالـى كه در نظام ارزشھاى مبادله اى، مبادله ادنياى جمعى فر

است كه به كار خصلت عام مى بخشد. در نظام اشتراكى عام بودن كار مقدم بر 

  )4(" مبادله است
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اينكه در جامعه اى محصوdت كار و توليد بر پايه  زمان كار  بدين ترتيب نفس

ھستيم و  اجتماعاً dزم موجود در آنھا مبادله شود  ما شاھد حضور قانون ارزش

در اين جامعه ھر گاه كه نيروى كار كاd باشد جاى ھيچ ترديدى در سلطه 

ى پيرامون سلطه جامع ھيچ شبھه ا و به ھمانگونه جاى بDمنازع قانون ارزش

توليد سرمايه دارى باقى نمى ماند. در درون اين جامعه داد و ستد  ۀاdطراف شيو

محصوdت كار بدون چون و چرا، متضمن ارتباط و تقابل اكسپرسيون ارزشى 

ورده ھاى توليد و كار، مستقل از اھم است. اين بدان معنى است كه فرآنھا با 

مصرفى يا كميتى كه دارند، تنھا به اعتبار مقادير معينى  ارزش صورت مشخص

اين كار  مبادdتى آنھا بر اساس كار مجرد انسانى با ھم مبادله مى گردند، ارزش

مجرد انسانى عام يا زمان كار اجتماعاً dزم تعيين ميشود و زمانى كه نيروى كار 

د در محصوdت ھمان زمان كار اجتماعاً dزم موجو بطور سراسرى كاdست پس

زمان كارى است كه توده ھاى كارگر به طبقه سرمايه دار جامعه يا بطور گوياتر 

مى فروشند. قانون  به سرمايه اجتماعى مسلط بر شرائط كار و زندگى خويش

حاكميت دارد و كل كار اجتماعاً  در اينجا با تمامى اقتدار اختاپوسى اش ارزش

اجتماعى تركيبى از كار اضافى و كار dزم dزم نھفته در كل محصوdت 

يا  اضافه ارزش ۀھزينه بازتوليد نيروى كار بعDو كارگران يا به بيان ساده تر

 سود سرمايه داران است.  

در حيات اجتماعى آدمھا ساقط باشد بايد محصوdت كار  براى اينكه قانون ارزش

ين سخن در عصر ما و در اساساً از خصلت كاd بودن خود تھى باشند. معناى ا

ھر گوشه اى از جھان كاپيتاليستى آن است كه مقدم بر ھر چيز بايد رابطه خريد و 

 نيروى كار بطور كامل نابود گردد. تنھا در چنين وضعى است كه ارزش فروش

توليد را تعيين خواھد كرد و پروسه  ۀحاصل كار بشر تنھا و تنھا انگيز مصرف

 زندگى بشر انطباق خواھد يافت .كار با ملزومات طبيعى 
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به دنبال اين توضيحات يك سؤال جدى اين است كه آيا به زعم "ھيDل تيكتين" 

فرايند مبادله محصول اجتماعى در شوروى سابق متناظر با تقدم عاميت و 

ى تر اينكه اشتراكيت كار بر روند مبادله بوده است؟؟!!! سؤال بعدى و بسيار اساس

اقتصاد شوروى بر چيز ديگرى سواى رابطه خريد و  ۀالودآيا به باور وى ش

نيروى كار استوار بوده است؟ به بيان ديگر آيا كارگران و شھروندان  فروش

عام توليد  ۀان فعاليتى براى مشاركت در زنجيرروسيه سابق يا dحق كار را بعنو

رف يا فرايند جماعتى و اشتراكى توليد و صرفاً با ھدف ايجاد ارزشھاى مص

نيروى كار براى كارگر روسى  عمومى انجام مى داده و مى دھند؟؟!!! آيا فروش

نبوده است؟؟!!! آيا طبقه كارگر شوروى سابق يا كليه جوامع  وسيله امرار معاش

اردوگاھى نيروى كار خود را با سرمايه مبادله نمى كرده اند تا از اين طريق بھاى 

نند؟ اگر پاسخ پرسشھاى اول و دوم منفى و را پرداخت ك وسائل مورد نياز خويش

سردبير كريتيك به چه دليل از ساقط  مابقى مثبت است كه يقيناً چنين است پس

در شوروى ديروز و روسيه امروز سخن ميگويد؟! مگر نه  بودن قانون ارزش

اين است كه نيروى كار جامعه در آنجا در وسيعترين ميزان ممكن كاd بوده و 

اdست. مگر نه اينكه طبقه كارگر شوروى صرفاً و صرفاً از طريق امروز ھم ك

ميكند.  ارتزاق ميكرده و اينك نيز به ھمين سياق امرار معاش نيروى كارش فروش

بوده است؟.  دستمزد كارگر اردوگاھى چه چيز سواى بھاى بازتوليد نيروى كارش

بازتوليد نيروى كار اين دستمزد سواى پرداخت بھاى وسائل معيشتى مورد نياز 

 كارگران چه چيز ديگرى بوده است؟.   

سخن  اينكه چرا تيكتين در تحليل چنين جامعه اى از ساقط شدن قانون ارزش

ميگويد موضوعى است كه ريشه آن را تنھا در ژرفاى نگاه طبقاتى وى به مسأله 

اسبات من ميتوان كندو كاو كرد. آنچه كه در دنياى واقع بطور عينى و ملموس

اقتصادى جوامع اردوگاھى يا جامعه اى مانند چين را از مناسبات اقتصادى ممالك 

به شاخصھا و مؤلفه ھاى  سرمايه دارى نوع غربى متمايز ساخته است ھيچ ربطى
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توليد سرمايه دارى از ساير اشكال توليد اجتماعى ندارد. اين تمايزات  ۀمميز شيو

اوتھاى صورى در چگونگى اعمال نظم در عميق ترين حالت معرف پاره اى تف

توليدى، سياسى و اجتماعى سرمايه دارى بوده است. اما تيكتين ھمين مؤلفه ھاى 

براى خط كشيدن بر كل واقعيت  كامDً فرعى را پايه مطمئن استدdل خويش

 كاپيتاليستى شوروى سابق قرار مى دھد. او ميگويد:  

، و پول، سود و قيمت معانى متمايزى "جامعه نظم و نسقى داشت و اداره مى شد

قتصاد داشت، چرا از آنچه در سرمايه دارى دارند، داشتند. سود سھم ناچيزى در ا

به قيمتھائى گره خورده بود كه خود آن قيمتھا نيز چون متكى  هللا بختکیكه بطور 

به ھزينه ھا و عرضه و تقاضا نبود، جنبه قضا قورتكى داشت. با توجه به خصلت 

اعى و خواھى قيمتھا و متعاقباً كمبود دائمى و نيز اينكه توزيع به موقعيت اجتمدلب

امينى وقت و بى وقت عملـى مى كه با صدور فر مصادره ھاى بيحساب و كتاب 

گشته و پول تلقى شود و  وابسته بود. لذا روبل نمى توانست مخزن ارزش ،شد

و استدddت تيكتين را  dجرم شوروى سرمايه دارى نبود." مفروضات، حكم ھا

كمى بشكافيم. به باور وى پول، سود و قيمت در شوروى معانى متمايزى از 

 )5(سرمايه دارى داشتند. 

ھركدام از اين مقوdت در قلمرو درك ماركسى اقتصاد سياسى داراى تعريف 

از ھر بحثى و مقدم  معينى ھستند كه كمى پائين تر بدانھا خواھيم پرداخت. اما پيش

بر تشريح تناقضات اساسى آنچه سردبير كريتيك در باd طرح كرده است، يك 

سؤال  اساسى و تعيين كننده مطرح است. اين سؤال كه چرا و به چه دليل بايد 

سرمايه دارى بودن و نبودن شوروى يا ھر جامعه ديگر را با ويژگيھاى عارضى 

ضيح داد؟! سؤال بسيار پول، شكل تظاھر قيمت و كم و زيادى ميزان سود تو نقش

اساسى ديگر اين است كه تشريحى با اين درونمايه بيان انديشوار معضDت و 

نخست اگر ھم  انتظارات كدام طبقه اجتماعى در دنياست؟ تيكتين براى پرسش

پاسخى داشته باشد بطور قطع پاسخى در تضاد با روايت كارگرى كمونيسم و 
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رمايه دارى است. اين مطلب كه تببين س در زمينه متضاد با آموزشھاى ماركس

نيروى كار خصلت نما ميشود،  توليد كاپيتاليستى با رابطه خريد و فروش ۀشيو

 مسأله اى نيست كه كمونيستھا بايد در دھه اول قرن بيست و يكم و چندين نسل پس

از انتشار "كاپيتال"، "گروندريسه"، "نقد اقتصاد سياسى"، "دستنوشته ھاى 

 " و .... پيرامون آن با ھم و در مقابل ھم به جر و بحث بنشينند!!!. اقتصادى

و استقرار سرمايه و كار مزدى مستلزم آن است كه كار عينيت  يافته به  "پيدايش

خود  خاص مصرفى براى خود موجود، با كار  زنده كه ارزش صورت ارزش

خورد بلكه براى يا مصرف شخصى نمى  معين و مشخص ۀدارد كه به درد استفاد

جديد است مبادله شود. وقتى كه كار با پول يا  رسيدن به پول و ايجاد ارزش

خدمتى كه به مصرف مستقيم مى رسد مبادله شود اين نوع مبادله در واقع مبادله 

ارزشھاى معادل است. از ھر دو طرف مقاديرى كار مبادله مى شود ولـى اين 

است كه با آن ارزشھاى  صورى محض ۀقاعده مقادير برابر كار ھنوز يك مبادل

مصرفى دو طرف سنجيده مى شود. اين در واقع شكل مبادله است و نه ھنوز 

مبادله سرمايه با كار، ديگر براى   یسرمايه دار باپيدايش محتواى تاريخى آن اما

 )6(  "مصرفى آن مبادله است نه براى ارزش نفس

رغم توضيح واضحات بودن ھمه اين نكات  اين مطلب كه چرا تيكتين به ۀدر بار

باز ھم در طول ساليان دراز با سرسختى تمام بر نفى سرمايه دارى بودن اردوگاه 

پاى مى فشارد بعداً بطور قطع صحبت خواھيم نمود، اما عجالتاً آنچه را كه او 

خود به مثابه چھارچوب استدdل طرح كرده است كمى بيشتر مورد تعمق قرار 

و قيمت در آنجامعنائى متمايز با معناى  او مدعى است كه پول و ارزش مى دھيم.

توضيحى پيرامون اين  آنھا در سرمايه دارى داشته است. تيكتين در مصاحبه اش

 تمايزات نميدھد. بطور مثال نميگويد كه مقوله قيمت در شوروى چگونه اساس

جز اين است ! مگر سرمايه دارى بودن آن جامعه را زير سؤال مى برده است!!

 مبادله اى كاdھاست.  ارزش ۀكه قيمت شكل تبديل شد
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مبادله اى كاdھائى كه بشكل معادل عام و در عين حال بعنوان درجه اين  "ارزش

يعنى معادله واحدى كه در آن   بيان ميشود حسب يك كاdى خاص معادل بودن بر

قيمت را بوجودميآورد.  ،قرار ميگيرد بر يك كاdى خاصكاdھاى مختلف برا

مبادله اى كاdھا در روند  قيمت عبارت از شكل تبديل شده اى است كه ارزش

 )7( به آن شكل ظاھر ميشود" گردش

و فونكسيون اساسى قيمت در نظام سرمايه دارى  تا آنجا كه به ساخت، نقش

مربوط مى شود ھيچ تفاوتى بين پروسه ظھور قيمت در شوروى و ساير جوامع 

ديگر كاپيتاليستى قابل توضيح نيست. قيمت كاdھا در آنجا نيز ھمسان ھمه جاھاى 

نھا بوده است. اگر در جامعه اى نيروى كار و آ مبادله اى قالب تظاھر ارزش

فراورده ھاى كار و توليد مورد داد و ستد قرار ميگيرند مستقل از تمامى 

است. اينكه  چيز مفروضشده باشد، يك  ويژگيھائى كه بر اين پروسه عارض

محصوdت به اعتبار كار عام ماديت يافته در آنھا با ھم مبادله مى شوند و قيمتھا 

مبادله اى درون كاdھاست. شوروى سابق  صرفاً قالبى براى آفتابى شدن ارزش

از اين لحاظ ھيچ تمايزى با ھيچ جامعه سرمايه دارى ديگر نداشته است. اين 

مكان و موضوعيت آن در اقتصاد شوروى نيز كامDً  مسأله در مورد پول و

مبادله اى  كار به مثابه يك ارزش ۀه و صادق است. وقتى ما از فراوردصادق بود

بايد وجودى جداگانه و مجزا از  صحبت مى كنيم طبيعى است كه اين ارزش

را بازى مى كند. در تاريخ تكامل اقتصاد  فراورده كسب نمايد. پول اين نقش

dئى ما شاھد آنيم كه ارتباط و تقابل اكسپرسيون ارزشى كاdھا با ھم سرانجام كا

 به ظھور پول بعنوان يك معادل عام منتھى مى گردد. 

مبادله اى ضرورتاً مستلزم آن  "با اين حساب تعريف فراورده به منزله ارزش

 ن ارزشمبادله اى وجودى جداگانه، جدا از فراورده كسب كند. اي است كه  ارزش

آنھا به منزله يك كاd وجود دارد، ھمان   مبادله اى جدا از كاdھا كه خود دوشادوش

مبادله اى، بعنوان شيئى  كاd به مثابه ارزش پول است. در شكل پول ھمه خواص
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 dبه مثابه شكلـى از وجود اجتماعى، جدا از وجود طبيعى كا dمتمايز از خود كا

  )8(نمودار مى شود." 

يكتين اصرار دارد كه روبل شوروى پول نبوده است!!! قيمتھا خصلت دلبخواھى ت

داشته است، جامعه با كمبود كاd مواجه بوده است، توزيع به موقعيت اجتماعى 

آدمھا ربط داشته است. اينجا و آنجا مصادره ھائى صورت مى گرفته است و با 

نيز سرمايه دارى نبوده  نبوده و شوروى توجه به ھمه اينھا روبل مخزن ارزش

 است!!! 

حرف او اين است كه  ۀالـى از اعتبار تئوريك است. چكيداين استدddت واقعاً خ

 ًDسرمايه دارى بدون "رقابت آزاد" و مالكيت انفرادى سرمايه ھاى مجزا اص

سرمايه دارى نيست!!. چرخيدن حول اين بھانه تراشيھا كه قيمتھا خصلت 

جامعه با كمبود كاd مواجه بوده و توزيع از موقعيت  دلبخواھى داشته است،

اجتماعى آدمھا متأثر مى شده است و ... ھمه و ھمه به اينجا ختم مى شوند كه 

سرمايه اجتماعى  رقابت آزاد و شكل حقوقى مالكيت در پروسه بازتوليد و گردش

بايد حتماً شوروى غائب بوده است. از ديد وى قيمت براى اينكه واقعاً قيمت باشد 

در بازار رقابت كاdھا توسط سرمايه داران منفردى پديد آيد كه با توسل به تمامى 

ھر چه  اھرمھاى ممكن از قبيل خريد ھر چه ارزانتر بھاى نيروى كار، كاھش

كاd  ۀ. براى پائين آوردن بھاى تمام شدافزونتر ھزينه سرمايه گذارى ثابت و..

قيمت نيز اعتبار،  اين پروسه طى نشده باشد پسبرنامه ريزى كرده باشند. اگر 

و خاستگاه كاپيتاليستى خود را رھا نموده است و جامعه در خDء نه سرمايه  نقش

دارى و نه سوسياليسم!!! بحال تعليق در آمده است. تيكيتن با دوربين كھنه 

ليبراليسم قرن نوزدھمى به تماشاى قامت پر رمز و راز سرمايه مى نشيند و 

به اردوگاه نقدى از بيخ و بن ليبراليستى است.  قيقت واقع اين است كه نقدشح

مبادله اى محصوdت در آن خود  قيمت فقط شكلـى است كه ارزش براى ماركس

مى گذارد. اگر در جامعه اى نيروى كار كاdست، اگر بھاى اين نيرو  را بنمايش
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رداخت مى شود، اگر فراورده پ وسائل معيشتى مورد نياز بازتوليدش با ارزش

ھاى توليد و كار بطور كلـى كاdيند و مورد داد و ستد قرار مى گيرند پيداست كه 

مبادله اى محصوdت يك قالب ابراز وجود براى خود  در اين صورت ارزش

جستجو مى كند، به ھمان گونه كه در پروسه تشكيل نرخ سود عمومى، زير فشار 

كاdھا تسليم قيمت بازار مى گردد. قيمت سواى شكل  اھرم رقابت، قيمت توليد

مبادله اى محصوdت در ھمان حال  چيز ديگرى نيست. ارزش ارزش نمايش

براى تحقق داد و ستد به يك معادل عام ارزشى نيازمند است و اين معادل عام 

ارزشى ھمان پول است. به سخن ديگر پولـى كه در جامعه وجود دارد مستقل از 

ه چشم تنگ دنيادار اين يا آن سرمايه دار پر توقع را پر كند يا نكند در ھر حال اينك

 پول است. 

آيا اين حرفھا يا نوع روايت ما از پديده ھاى مھم توليد سرمايه دارى متضمن نفى 

عرضه و تقاضا يا اھميت رقابت در پروسه سامان پذيرى سرمايه و تشكيل  نقش

است. ترديدى وجود ندارد كه رقابت پديده اى در  قيمتھاست؟! پاسخ كامDً منفى

طبيعت سرمايه است و عرضه و تقاضا نيز بر روى پروسه تشكيل قيمتھاى بازار 

دارد. در اين نيز شكى نيست كه وجود  و تشكيل نرخ سود عمومى سرمايه ھا نقش

ه رقابت با وجود سرمايه ھاى بسيار مDزمت دارد. اينھا ھمگى نكاتى ھستند كه ب

قرار گرفته اند اما تيكتين از تأكيد  درستى و بطور شفاف مورد تأكيد ماركس

روى اين نكات، استنتاجى كامDً نادرست بعمل ميآورد. موضوع  درست ماركس

 مى گويد: را دقيق تر كندوكاو كنيم. ماركس

ر بازار خود يعنى به نسبت كار اجتماعاً dزمى كه د "براى اينكه كاdئى به ارزش

جتماعى اى كه مبدل به آن نھفته است فروخته شود، بايد مجموع كميت كار ا

اين كاdھا ميشود با كميت نيازمندى اجتماعى نسبت به اين نوع كاd  ۀمجموع تود

يعنى با نيازمندى قابل پرداخت اجتماعى تطبيق نمايد. رقابت، نوسانات قيمتھاى 

اضا انطباق دارند دائماً مى كوشند تا بازار كه با نوسانات رابطه ميان عرضه و تق
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كميت كل كارى را كه در ھر يك از انواع كاdھا بكار مى رود به اين ميزان 

   )9(برسانند." 

بازار كاdھا از يكسو و مسأله عرضه و  پيرامون رابطه ميان ارزش ماركس

 ًdف پندار تيكتين، اصالت را به اولـى و  .تقاضا از سوى ديگر اوDنه دومى بر خ

رابطه ميان عرضه و تقاضا  ۀبازار را تعيين كنند نى كه ارزشمى دھد، بدين مع

قلمداد ميكند و تأثير رابطه اين دو بر جريان داد و ستد كاdھا را در تعيين 

به زدودن اين انحرافات خDصه  بازار از قيمت بازار و گرايش انحرافات ارزش

حالت مختلف را تشريح مينمايد. نخست حالتى كه  در اين رابطه سه .مينمايد. ثانياً 

كاdھاى توليد شده در شرائط متوسط توليدى قيمت بازار را پديد مى آورند. حالت 

دوم اينكه فراورده ھاى شرائط توليدى بھتر قيمت بازار را تعيين مى كنند و 

تعيين  باdخره سومين حالت وقتى كه كاdھاى ناشى از شرائط بدتر توليدى قادر به

قيمت بازار كاdھا ميشوند. پيداست كه ھر كدام از اين سه حالت بر موقعيت 

ان رقابت مي نقش خاصى از رابطه ميان عرضه و تقاضا اتكاء دارد. ماركس

آن بر مجموعه اين روابط و معادdت را نيز به  ۀسرمايه ھا و تأثير تعيين كنند

 دقت بيان ميكند. او تصريح مى نمايد كه:

آنچه كه بدواً رقابت در يك محيط انجام مى دھد عبارت از برقرار ساختن يك " 

بازار و قيمت بازار يكسان از مبدأ ارزشھاى انفرادى مختلف كاdھاست  ارزش

قيمت  ولى رقابت ميان سرمايه ھا در محيط ھاى مختلف است كه موجب پيدايش

ف برابر مى سازد. توليدى مى گردد كه نرخھاى سود را ميان محيطھاى مختل

توليد سرمايه دارى نسبت به حالت  ۀاخير مستلزم درجه كاملترى از شيومورد 

  )10(پيشين است" 

وقتى تيكتين از قضاقورتكى بودن قيمتھا و عدم اتكاء آنھا به عرضه و تقاضا در 

شوروى سابق سخن مى راند او dجرم به غيبت مكانيسم رقابت در بازار داد و 

دخيل مى بندد و خDء عرضه و تقاضاى متأثر از فشار رقابتھاى آزاد ستد كاdھا 
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بودن  ارزش ۀبودن پروسه تشكيل قيمتھا و ذخير و حاد را موجب غير كاپيتاليستى

"روبل" تلقى مينمايد. او چنين مى پندارد كه نبود يك سيستم رقابتى فعال سبب مى 

ه ارزشھاى بازار از شده است كه پروسه تحول ارزشھاى انفرادى كاdھا ب

محتواى كاپيتاليستى خود تھى گردد زيرا كه به باور احتمالـى وى در اين صورت 

رابطه ميان عرضه و تقاضا  اھرم فشار فروشندگان مختلف و متعدد كاd و نقش

در تعيين قيمتھا بى تأثير ميشده و امروز نيز چنين مى شود!!! قبل از ھر چيز 

دات تيكتين از پروسه سامان پذيرى محصول اجتماعى كنيم كه مثDً مشاھ فرض

 در شوروى سابق صحت داشته باشد!!. حتى در اين صورت چرا بايد اساس

سرمايه دارى بودن جامعه مورد ترديد قرار گيرد؟!!. تمامى آنچه كه وى بر آنھا 

 پاى مى فشارد حتى اگر واقعيت داشته باشد!! كه ندارد در بيشترين بُرد تأثيراتش

مؤلفه ھائى مانند حركت تك سرمايه ھاى مجزا براى باd بردن بارآورى كار 

حاصل از كل كار طبقه كارگر، بين  اجتماعى، چگونگى توزيع اضافه ارزش

بخشھاى مختلف سرمايه، قدرت رقابت كل سرمايه اجتماعى در بازار بين الـمللـى 

اين قبيل را متأثر سرمايه دارى، نرخ سود عمومى سرمايه ھا و مواردى از 

ميسازد، اما ھيچكدام اينھا ھيچ دليلـى براى كمترين ترديد در واقعيت سرمايه 

دارى بودن جامعه بدست نميدھند. اين ويژگيھا اگر ھمگى بى كم و كاست صحت 

داشته باشند باز ھم آنچه عينيت آن روز و امروز اردوگاه يا جامعه شوروى را 

را مى فروشد، طبقه  رى است كه نيروى كارشتصوير مى كند وجود طبقه كارگ

به سرمايه و باز ھم سرمايه تبديل ميشود. باز ھم با  كارگرى كه حاصل كارش

جامعه اى مواجھيم كه تبلور تمام و كمال حاكميت كار مرده بر كار زنده است. 

را رقم ميزند و  جامعه اى كه ملزومات سودآورى سرمايه سرنوشت ساكنانش

دستگاه وحشت و دھشت مدافع رابطه  ساختار نظم سياسى و مدنى اشو  دولتش

 نيروى كار است.  خريد و فروش



 

110 

تمامى اينھا تازه در صورتى است كه مشاھدات تيكتين از فرايند دورپيمائى 

سرمايه اجتماعى روسيه سابق و كنونى مورد تأييد باشد اما مسأله حتى به اين 

اينست كه يك ويژگى اصلـى سرمايه دارى  صورت نيز نيست. آنچه واقعى است

اردوگاھى را از سرمايه دارى نوع غربى متفاوت ساخته است. در اينجا كل 

سرمايه اجتماعى در مالكيت دولت بورژوازى بوده است اما اين ويژگى نه فقط 

سرمايه دارى بودن جامعه نداشته است كه حتى ھيچيك از  ھيچ اثرى بر اساس

م ھاى اساسى مربوط به پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعى را گرايشات و مكانيس

كه "سرمايه  نمى كرده است. بعنوان مثال اين نظر كامDً صائب ماركس نيز نقض

يكى نيست و تنھا بصورت سرمايه ھاى بسيار مى تواند وجود داشته باشد" در 

دارد. سرمايه اينجا، در سرمايه دارى اردوگاھى نيز به تمام و كمال مصداق عينى 

اين سرمايه دار است كه سرمايه  سرمايه دار شخصيت يافته نيست، بالعكس

يافته است. اگر كل سرمايه جھانى در مالكيت يك دولت يا حتى مالكيت يك  تشخص

تعدد سرمايه ھا خللـى پديد نمى آورد. شكل حقوقى  فرد باشد مطلقاً در اساس

ولتى و خصوصى بودن آن ه اى نميباشد و دمالكيت سرمايه ھيچ مؤلفه تعيين كنند

توليد سرمايه دارى را تغيير و تبديل نمى دھد. از بحث "سرمايه ھاى  ۀقوانين شيو

بسيار" كه بگذريم تأثير ناشى از تفاوت شكل رقابت در سرمايه دارى اردوگاھى 

و سرمايه دارى نوع غربى بر مسائلـى از قبيل تشكيل نرخ سود عمومى، توزيع 

ميان بخشھاى مختلف سرمايه يا پويه درونى سرمايه ھاى مجزا  ه ارزشاضاف

چندانى  ۀعى و... نيز ھيچ خصلت تعيين كنندبراى باd بردن بارآورى كار اجتما

ندارند. پپداست كه به رغم وجود سرمايه ھاى بسيار، رقابت ميان سرمايه ھاى 

بدان معنى نيست كه ھر  منفرد با كنترل دولتى تصادم داشته است اما اين مطلقاً 

وردن بارآورى كار اجتماعى، پائين آ مؤسسه سرمايه دارى مجزا براى افزايش

 كاdھا، كسب يك حصه افزونتر از كل اضافه ارزش ۀھزينه توليد و قيمت تمام شد

نبوده است. گرايشات و پويشھائى كه رقابت در مجموع  توليد شده و ... در تDش
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آنھاست و حضور آنھا گواه حضور نوعى رقابت ولو متمايز مكانيسم ابراز وجود 

 ميگويد:  با شكل متعارف در سرمايه دارى غربى است. ماركس

"رقابت علـى اdصول در سرشت سرمايه است. خصلت اساسى رقابت ھمان تأثير 

ذاتى كه گوئى از بيرون تحميل مى  متقابل تمامى سرمايه ھاست. يعنى گرايش

يكى نيست و تنھا بصورت سرمايه ھاى بسيار مى تواند وجود سرمايه ( شود. 

 )تمامى اين سرمايه ھاست. و واكنش داشته باشد و به ھمين دليل تحت تأثير كنش

آنكه  سرمايه تأثيرى مشابه در ايجاد و بر ھم زدن تعادل توليد دارد. به محض

روھاى توليدى به ھم ني افزايش اضافى و تعادلـى بدست آمد دوباره با ايجاد ارزش

متعادل و ھمزمان توليد در ھمه جا ھستند در  خورد. آنان كه خواھان افزايش یم

واقع مى خواھند قانونى را بر سرمايه تحميل كنند كه با ذات سرمايه بيگانه است." 

)11(    

خطاى اساسى سردبير كريتيك اين است كه مى كوشد تا سرمايه دارى بودن و 

با چگونگى شكل رقابت سرمايه ھا و ويژگيھاى رابطه ميان  نبودن جامعه را

خود را در وضعيتى  عرضه و تقاضا توضيح دھد. او با ارتكاب اين خطاى فاحش

تمامى قوانين يا كاركردھاى سرمايه در  قرار ميدھد كه در عين رؤيت و لـمس

دارى يا  جامعه اى كاپيتاليستى، باز ھم اصرار دارد كه ھمه چيز را غير سرمايه

پرسپكتيو غلط در كالبدشكافى  نه سرمايه دارى و نه سوسياليستى ببيند!!. گزينش

جامعه چشم تيكيتن را تا آنجا بر واقعيات مى بندد كه او را از رؤيت واقعيت ھمه 

نيروى كار بعنوان بنمايه  جا جارى جامعه يعنى از ديدن رابطه خريد و فروش

باز مى دارد. او خيلـى جدى تصريح مى كند ھستى اجتماعى شوروى سابق سخت 

را نمى فروخته است!!! و روبلھائى كه دريافت  كه كارگر روسى نيروى كارش

مى كرده است پول نبوده است!!! مطابق تعريف ايشان كارگر مى تواند براى 

سرمايه كار كند و در قبال يك زمان كار معين مقدارى وسائل معيشتى براى 

دريافت دارد اما به خود تلقين كند كه اصDً كارگر مزدى  كارشبازتوليد نيروى 
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را به ھيچ سرمايه يا سرمايه دارى نمى فروشد!! طبق  نيست و نيروى كار خويش

نباشد، ھيچ  اين دريافت كارگر مى تواند صاحب ھيچ كاdئى سواى نيروى كارش

با وجود اين  نداشته باشد اما حق و حقوقى در تعيين نوع مصرف نيروى كارش

 نكند!!  نيروى كار احساس ۀر نباشد و خود را در مكان فروشندكارگ

كشاند كه  تيكتين كار آناتومى اقتصاد و جامعه مدنى را تا آنجا به ابتذال مي

سرمايه دارى نبودن روسيه معرفى  نبودن روبل"!!! را شاخص ارزش ۀ"ذخير

در عداد ارزھاى  ى كه پول رايجشمى كند. طبق اين تعريف، ھر جامعه كاپيتاليست

نيز سخت زير سؤال است!! و بر اين  خيلـى معتبر نباشد سرمايه دارى بودنش

مبنى بسيار بعيد بنظر ميرسد كه وى ھيچ كشور امريكاى dتينى، افريقائى يا 

آسيائى غير از احتماdً ژاپن را سرمايه دارى خطاب كند. تكليف اروپاى شرقى و 

در محاسبات او روشن است!! از اينھا گذشته اين  رھا كه از پيشامثال اين كشو

سؤال مطرح است كه اگر اعتبار نازل "روبل" دال بر سودآور نبودن توليد و كار 

چگونه و به نيروى چه چيز در  قرن پيش 20روسيه سالھاى دھه  در آنجاست پس

تى جھان عروج طول چند دھه به يكى از دو قطب غول پيكر صنعتى و ميليتاريس

نمود. سلسله جبال عظيم سرمايه ھائى كه در آنجا و در طول آن سالھا ھمه جا سر 

توليد شده توسط طبقه  به آسمان ميسائيد و امروز ميسايد، اگر از اضافه ارزش

كدامين قرون و اعصار  ۀاز گنجھاى بادآورد ده و نيست پسكارگر جامعه نبو

ك ميتواند با تحليلھاى خود توده ھاى كارگر برداشت شده است؟!! سردبير كريتي

اروپاى شرقى و طبقه كارگر ھمه ممالك دنيا را در شناخت زنجير بردگى مزدى 

 ۀواھد يا قصد داشته باشد بر مبارزسر در گم سازد و در اين گذر بدون اينكه بخ

آنان براى شكستن اين طوق بردگى ضربه جدى وارد سازد اما معضDت جامعه 

ھمه آنچه كه تيكتين خود بر مى شمارد ھمه و ھمه معضDت كاپيتاليسم  روسيه و

است. اين معضDت ھيچ ربطى به "نه سرمايه دارى و نه سوسياليسم بودن" 
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ندارد. گورباچوف بسيار رك و راست تر از تيكتين عمق اين تنگناھا را كاويده 

 است. او مى نويسد: 

مبدل به اولويت نخست و  ،صنايع سنگينويژه در ه ب رشد مداوم توليد ناخالص "

تأسيسات سرمايه اى موجب  ين علت فعاليت در گسترشه اخود ھدف شده بود. ب

شد كه قسمت عظيمى از ثروت ملـى به صورت سرمايه اى بى بار بيھوده بماند. 

برنامه ھائى پر ھزينه وجود داشت كه ھرگز متناسب با سطح استاندارد تكنولوژى 

از ھمه نيروى كار، مواد و پول به  ودند. كارگر يا كارگاھى كه بيشو علوم نمى ب

شد. در حالـى كه امرى طبيعى  سادگى بھترين تلقى ميه ب ،مصرف مى رساند

اگر بخواھيم به زبانى ساده بيان كنيم مصرف كننده را   ــ كننده بايد است كه توليد

شفقت توليد كننده حم و راضى كند اما در كشور ما مصرف كننده بطور كامل به ر

داشت بسازد"  نچه توليد كننده تمايل به عرضه آن ميآه بايست ب یوابسته بود و م

)12( 

گورباچوف صريح و بى پرده بسان ھر سياستمدار يك كشور كاپيتاليستى از سوء 

ريز سرمايه يا نوعى جھالت سرمايه دارانه در امر تعمق  مديريت در كار پيش

ئى سرمايه ھا و بيشترين ميزان استثمار نيروى كار سخن مى افزا شرائط ارزش

درجه بارآورى كار و قدرت  راند و معتقد بود كه بايد با پروستريكاى خويش

داده بود  رقابت سرمايه اجتماعى روسيه در سطح جھانى را باd برد. او تشخيص

d رفتن نرخ سود سرمايه ھا زير فشار با كه معضل سرمايه دارى روسيه كاھش

از رقباى غربى در امر  تركيب ارگانيك سرمايه و عقب افتادن بورژوازى روس

سھم برى ھر چه فزونتر از استثمار طبقه كارگر جھانى است. او دريافته بود كه 

بايد براى سرريز نمودن ھر چه بيشتر بار بحران سيستم كاپيتاليستى بر شانه طبقه 

وف دقيقاً تفاوت ميان موقعيت سرمايه كارگر روسيه دست بكار شود. گورباچ

دارى روسيه و جوامع سرمايه دارى غرب را درك كرده بود، ھمزمان آستانه 

مى  طوفان سھمگين بحران كاپيتاليستى در شوروى و اردوگاه را لـمس وزش
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 نمود و بر ھمين مبنى بدون صغرى و كبراھاى گيج كننده، شيپور پروستريكايش

 . پروستريكاى او پروستريكاى سرمايه دارى براى پاdيشرا بصدا در مى آورد

ظرفيت بحران ستيزى سرمايه ھاى روسى به بھاى  درونى سرمايه و افزايش

طبقاتى  تشديد ھر چه عميق تر استثمار پرولتارياى شوروى بود. خطاى فاحش

گورباچوف را با آسمان و ريسمان  ۀتين اين است كه ھمان مشاھدات سادتيك

اى تئوريك به مؤلفه ھا و شواھد "نه سرمايه دارى و نه سوسياليستى بودن" بافيھ

تيكتين نيز اين است كه با اين كار  اردوگاه تبديل مى كند. جرم غيرقابل بخشش

درست سرمايه دارى و  كارگران دنيا در تشخيص خود بر قدرت باصره و بينش

 كمونيسم تيغ مى كشد.      

سردبير كريتيك به داورى پيرامون روسيه حال ارتباط ديگرى از مصاحبه  بخش

قبلـى تأسفبار و حيرت انگيز است. تيكتين  بسيار بيشتر از بخش دارد. اين بخش

در اين قسمت سرمايه دارى بودن روسيه كنونى را نيز سخت مورد انكار قرار 

يانه ميدھد!! او عواملـى مانند "اعتبارات ھنگفت و درازمدت، تورم، جنبه موذ

 داشتن سرمايه ھاى مالـى، پرداختن شركتھاى صنعتى به معامDت پاياپاى، فروش

نيروى  ماشين آdت از جانب شبكه ھاى خDفكار، بيكارى و كم و كسرى فروش

 كار"!! را گواه ادامه وضعيت غيرسرمايه دارى بودن روسيه معرفى مى كند!!.

مى داد كه اگر اين داده ھا و  نگاه توضيح ۀسردبير كريتيك براى خوانند كاش

 يتاليستى نيستند پستوليد كاپ ۀطبيعى شيومؤلفه ھا ھمگى تبخاله ھاى ھميشگى و 

كارگران  توليد مادى نشأت ميگيرند. "مرتضى محيط" در گوش ۀاز كدام شيو

كند و آنان را به ساختن  ايران از "سرمايه دارى توسرى خورده" صحبت مي

اجتماعى  مغرور دعوت مى نمايد!!. آقاى تيكتين و گرايشسرمايه دارى مباھى و 

توليد  ۀتاريخ كشف كرده اند. نام اين شيوتوليد نوينى در  ۀنيز شيو و طبقاتى وى

"استالينيسم" است. كارگر روسى و كارگران ھمه دنيا بايد از وى و جريان 

لينيسم گDويز استا ۀپيكار عليه سرمايه دارى با پديد سياسى وى بياموزند كه بجاى
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شوند، استالينيسم از قدرت اعجاز فراوانى برخوردار است. از ھمه مھمتر اينكه 

و گنديدگى نظام كاپيتاليستى را يكجا به دار آن آويزان  مى توان تمامى بار توحش

كرد و از اين طريق سرمايه دارى را نظامى منزه از اعتبارات ھنگفت، تورم، 

معامDت پاياپاى، بيكارى و dبد منزه از استثمار  موذيگرى سرمايه ھاى مالـى،

  !!كردن و سيه روز ساختن كارگران آراست و پيراست

تا اينجا ھمه گفتگوى تيكتين به نفى سرمايه دارى بودن شوروى سابق و روسيه 

داشت. از اين به بعد روايت سوسياليسم اوست كه در  فى الحال اختصاص

در پاسخ اين سؤال "نگاه" : بنظر ميآيد كه شما مصاحبه دنبال ميشود. تيكتين 

سوسياليسم را با برنامه ريزى ھمسنگ مى دانيد، آيا درست تر نيست كه با امعان 

سوسياليسم را با الغاى كار مزدى تبيين كرد؟ پاسخ ميدھد  ،نظر به سنت ماركسى

 كه: 

مييابد. تمام  كنم كه ھر رابطه اقتصادى صرفاً به يك شيوه تقليل "نه من قبول نمي

ر د روابط اقتصادى و از جمله برنامه ريزى نيز روابطى اجتماعى است. ماركس

ن مبحث مى پردازد و جامعه برنامه ريزى شده فصل نخست جلد اول سرمايه به اي

است مقايسه مى كند. نكته در  را در تقابل جامعه اى كه مقھور قانون ارزش

اقتصادى جامعه به دست  ـنھاى اجتماعى مه ريزى تنظيم بنيااينجاست كه برنا

 مستلزم آن است كه ھر كستوليد كنندگان واقعى است. به عبارت ديگر اين امر 

جامعه ذى سھم باشد كه خود اين موضوع نيز منوط به ابطال تقسيم كار  ۀدر ادار

 )13( "و نيز به زير كشيدن نظام مبتنى بر تقسيم كار مى باشد. ...

كند و به ھمين دليل dزم است قبل از ھر چيز صحت  استناد مي تيكتين به ماركس

و سقم اين استناد را مورد وارسى قرار دھيم. سردبير كريتيك نشانى دقيق رجوع 

خود به كاپيتال را نمى دھد اما آنچه كه وى بدان تمسك مى جويد با توجه به اشاره 

  به فصل نخست از كتاب اول، بايد مطلب زيرين باشد. اش
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مادى پروسه توليد فقط ھنگامى نقاب  ۀكل اجتماعى جريان زندگى يعنى چھرش "

عرفانى و مه آلودى كه روى وى را پوشانده است بر ميدارد كه خود به مثابه 

حاصل كار مردمى كه آزادانه با يكديگر تشريك مساعى ميكنند و تحت نظارت 

حله مستلزم وجود مبناى آگاه و طبق نقشه آنان در آيد، ولـى رسيدن به اين مر

مادى معينى در اجتماع و يا گرد آمدن يك سلسله شرائط مادى در زندگى است كه 

 )14(خود نتيجه يك تكامل تاريخى طوdنى و پر رنج است." 

اين است كه برنامه ريزى و نقشه  ترجمه بسيار ساده و بى پيرايه سخن ماركس

ظارت آگاه آدمھا بر سرنوشت مند بودن نيز ھمچون تشريك مساعى آزاد يا ن

محصول كار و توليدشان از جمله شرط و شروط سوسياليستى بودن اقتصاد است. 

نمى توان رد پاى  اما در ھيچ كجاى اين قول يا در ھيچ كجاى آموزشھاى ماركس

برنامه ريزى قابل تبيين است.!!  چنين حكمى را يافت كه گويا سوسياليسم با نفس

نه سرمايه دارى با مؤلفه آنارشى توليد قابل توضيح است و  واقعيت اين است كه

نه سوسياليسم را مى توان با برنامه ريزى تعريف كرد. آنارشى توليد در سرمايه 

 است به ھمانگونه كه رقابت، گرايش دارى تب خاله رابطه توليد اضافه ارزش

زى در نزولـى نرخ سود و ... از ھمين رابطه نشأت ميگيرند. برنامه ري

سوسياليسم نيز جزء تبعات يا ملزومات شكلـى از كار و توليد و زيست اجتماعى 

استوار است. تيكتين  ،است كه بنياد آن بر محو كار مزدبگيرى و توليد براى سود

مدعى است كه مجرد برنامه ريزى توليد متضمن تنظيم بنيانھاى اجتماعى ـــ 

عى است!! اما مسأله بھيچوجه چنين اقتصادى جامعه به دست توليد كنندگان واق

نيست. برنامه ريزى پديده اى است كه ھم در سرمايه دارى وجود دارد و ھم در 

سوسياليسم وجود خواھد داشت بايد ديد كه برنامه، نقشه و سازماندھى توليد در ھر 

كدام از اين دو نظام با توجه به زيربناى مادى اساساً متضاد آنھا چه خصلت و 

 ينى را احراز مينمايند.    مع نقش
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dينفكى از قوانين انباشت و بازتوليد  توليد كاپيتاليستى بخش ۀبرنامه در شيو

سرمايه است. كليه قوانين و قراردادھاى اجتماعى، تمامى تعينات نظم سياسى و 

مدنى، تمامى ساختار حقوقى، فرھنگى و اخDقى جامعه كاپيتاليستى ھمه و ھمه در 

نيروى كار يا  ضيات بود و بقا و خودگسترى رابطه خريد و فروشپاسخ به مقت

كارگرى، برنامه ريزى شده و نقشه  اين رابطه در مقابل تعرضات جنبش واكنش

نيروى سلسله جنبان يك نظم پليد و  مندند. سرمايه و رابطه توليد اضافه ارزش

گند و  بند وجودشبار اجتماعى است. نظم و نقشه و برنامه اى كه از بند  توحش

خون و جنايت و ددمنشى مى بارد اما براى سرمايه ھمه اينھا اجزاء پيوسته يك 

توليد  ۀقتصادى يا مكانيسم ھاى درونى شيونظم توليدى و اجتماعى ھستند. قوانين ا

 سرمايه دارى مانند خصلت تمركزپوئى، رقابت، نرخ سود عمومى، گرايش

 ر منظومه حيات سرمايه و رابطه توليد ارزشنزولـى نرخ سود و... نيز ھمگى د

اضافى از يك نظم معين تبعيت مى كنند. ھمان نظم معينى كه پايه مادى تمامى 

استثمار و ستمكشى و سيه روزى بشر معاصر است. سبعيت و گنديدگى سرمايه 

دارى را نمى توان و نبايد از آنارشى يا بى برنامگى كار و توليد در آن نتيجه 

در وضعيت حاضر سرمايه جھانى عمDً كل بودن و نبودن و تمامى شرط گرفت. 

اينكه چه  ۀنامه ريزى مى كند. سرمايه در بارو شروط بودن و نبودن بشر را بر

توليد شود و چه توليد نشود، ھر چيزى به چه ميزان توليد شود، پروسه كار و 

از بيع و  و پس شود توليد چگونه محقق شود، نيروى كار چگونه خريد و فروش

شرا چگونه و در كجا مصرف گردد، شرط و شروط اين داد و ستد، سطح معيشت 

فروشندگان نيروى كار، اشتغال يا بيكارى، چگونه انديشيدن و نيانديشيدن انسانھا، 

چه چيز مصرف كردن و چه چيز مصرف نكردن، چه عDئقى داشتن و چه 

تحصيل كردن يا نكردن، سير بودن  عDئقى نداشتن، چه آموختن و چه نياموختن،

يا گرسنه بودن، خانه داشتن يا آواره بودن، در جنگھا مردن، dى چرخ كارخانه 

له شدن يا احياناً در خانه و بيمارستان جان دادن، عزيز بودن يا ذليل بودن، سالـم 
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بودن، پزشك و دارو داشتن يا بى پزشك و دارو جان دادن، با چه  بودن يا مريض

كرد، شكل و شمايل خانه و  اياب و ذھاب كردن، نوع ھوائى كه بايد تنفس چيز

محيط مسكونى اگر وجود داشته باشد، كجا زادن، كجا زيستن، كجا مردن و در 

كدام گورستان دفن شدن و ھر چه كه مربوط به لحظه لحظه حيات آدميزاد است، 

د. نظام سرمايه دارى ھمه را بطور روتين، از باdى سر بشر برنامه ريزى مى كن

تمامى ملزومات اعمال نظم توليدى سرمايه بر مردم كارگر و فرودست را از 

طريق دولت و فراساختارھاى مختلف مدنى و حقوقى و فرھنگى و اجتماعى مو به 

مو طراحى مى نمايد و به محتواى برنامه بسط مى دھد. نظم و نسق دادن به 

امور بازنشستگى و... با كمترين ھزينه ، بھداشت و درمان، و پرورش آموزش

ممكن به نفع سرمايه اجتماعى يك عمل برنامه ريزى است كه توسط دولت سرمايه 

 انجام مى گيرد و... 

و مؤلفه خصلت نماى سوسياليسم  وقتى كه تيكتين از مطلق برنامه به مثابه شاخص

تمامى ساختار ميكند كه نظم موجود نيز در  سخن به ميان ميآورد پاك فراموش

وحشت و دھشت خود تبلور يك برنامه ريزى است. نوعى برنامه، نقشه و 

سازماندھى كه خيلـى ارگانيك، مرتبط و مكمل ھم، بر پاشنه حيات رابطه خريد و 

فروشن نيروى كار مى چرخد. با محك برنامه و نقشه مند بودن يا نبودن توليد 

 ياليستى بودن جامعه را قضاوت نمود.  مطلقاً نمى توان سرمايه دارى بودن يا سوس

در كمونيسم نيز ھمه چيز بطور قطع نقشه مند و داراى برنامه ريزى است. 

درونمايه برنامه و نظم توليد در اينجا نه الزامات سرمايه كه صرفاً ملزومات 

توليد  ۀھمه سويه انسان است. اگر در شيو آزادى، رفاه، برابرى و تعالـى

" و اصل استثمار نيروى كار مزدى جوھر برنامه را نون ارزشكاپيتاليستى "قا

، محو استثمار و كار مزدورى است كه تعيين مى نمايد، در سوسياليسم بر عكس

درونمايه واقعى اين پديده را معين مى سازد. در اينجا ھمه چيز بر محور انسان و 

مشاركت خDق، ملزومات رشد آزاد و برابرى جامع اdطراف انسانھا مى چرخد. 
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مؤثر، مستقيم و برابر آحاد جامعه  در برنامه ريزى كار و توليد و خدمات رفاھى، 

تصميم گيرى آزاد و مستقيم افراد پيرامون اينكه چه توليد شود و چه توليد نشود يا 

اينكه به چه ميزان توليد شود، آزاد بودن انسانھا از قيد كار ھمراه با تضمين 

باdترين سطح  ۀروحى آنان بعDو ت جسمى و پرورشوسيعترين فرصت فراغ

ممكن معيشت و رفاه اجتماعى، محو ھر گونه دولت باdى سر جامعه و در يك 

كDم محو ھر نوع استثمار، نابرابرى، طبقات و آثار و بقاياى فرھنگى، سياسى، 

حقوقى و اخDقى جامعه طبقاتى نقطه عزيمت و جوھر و مضمون برنامه ريزى 

 ليستى است. سوسيا

برنامه و  بدين ترتيب آنچه سوسياليسم را از سرمايه دارى متمايز مى كند نه نفس

نقشه مند بودن بلكه پايه اقتصادى اين برنامه ريزى و نقشه مند بودن است. در 

تسلط انسان بر سرنوشت زندگى و توليد و حاصل كار   اولـى انسان و اساس

 ه و سازمان كار است و در دومى قانون ارزشاست كه سلسله جنبان برنام خويش

است كه نقطه شروع و رجوع برنامه را تعيين مى  و رابطه توليد اضافه ارزش

كند. در اولـى حاكميت كار زنده بر كار مرده جوھر برنامه است. در دومى 

است كه درونمايه  )انسان( بر كار زنده ) سرمايه (اين تسلط كار مرده  بالعكس

را رقم مى زند. در اولى رھائى بشر از قيد ھر  چيز سواى خود است كه  برنامه

برنامه ريزى مى شود. در دومى الينه شدن و مسخ بشر در ملزومات پروسه 

 بازتوليد سرمايه است كه موضوع برنامه ريزى است. 

نيروى كار در شوروى سابق  روشتيكتين بر وجود و حاكميت رابطه خريد و ف

ندد و تمامى معضDت و مصائب طبقه كارگر آن جامعه را به م فرو مى بچش

اشكاdت برنامه ريزى ارجاع مى دھد. كامDً پيداست كه او با اين نگاه تمامى 

بساط ديكتاتورى، نظم سياسى و دستگاه اختاپوسى دولت در اردوگاه شوروى 

و خشم سابق را نيز نه ساختار نظم سياسى و مدنى سرمايه كه ديوانساdرى قھر 

استالينيستى تعبير كند. نقد تيكتين نه نقد ماركسى كه نقدى عميقاً ليبرالـى است. بر 
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تحليل تيكتين از اردوگاه آنچه كه شوروى سابق و ساير جوامع اردوگاھى  اساس

و بحران  را به ورطه سقوط فرو راند نه تناقضات ذاتى رابطه توليد اضافه ارزش

ينيسم بوده است!!. طبق اين روايت كارگر روسى، سرمايه دارى كه نحوست استال

رمايه و كار مزدورى چينى يا  اھل اروپاى شرقى ديروز و امروز بايد نه عليه س

رمزآميز و ماوراء زمينى استالينيسم بجنگند!!. كDم آخر اينكه  ۀكه برضد پديد

تيكتين در ضمِن داورى پيرامون طبقه كارگر كشورھاى پيشرفته صنعتى از 

يت كنونى به اين نتيجه ميرسد كه آنان به لحاظ عنقDبى نبودن" كارگران در موق"ا

عظيم  ۀرف را با آنچه كه وى پيرامون تودتئوريك طبقه بحساب نميآيند! اگر اين ح

تبينى كه از  ۀبعDو سابق و ويرانه ھاى موجودشنيروى كار در اردوگاه  ۀفروشند

dجرم رمزآميزِى بودن و نبودن طبقه سرمايه دارى بطور كلـى بدست ميدھد و 

در كنار ھم قرار دھيم، باdخره اين  را كارگر در ساير بخشھاى دنيا ھمه و ھمه

سؤال مطرح مى شود كه راستى راستى به زعم وى دنياى موجود چگونه دنيائى 

 است و اينكه كى عليه كى و عليه چى مى جنگد؟؟!! 
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 ھاى ماركسبه آموزش دل باختگان دموكراسى و نگاه

 ھر كسى از ظن خود شد يار من! 

ھا، گرايشات، احزاب و گروه ھا يا در طول قرن بيستم، بسيارى از جنبش

به به گوشه ھايى از بربريت سرمايه دارى، خود را  ھاى منفرد معترضانسان

ھايى از چپ بورژوازى و ى ما نيز بخشآويختند! در جامعه نوعى به ماركس

براى حصول روياھا و  گرايشات سوسيال رفرميستى، تا ھمين امروز، در تDش

بندند! ھرچند با دخيل مى انتظارات كاپيتاليستى خود به اسم و رسم ماركس

سابق تابعيت خود را  ھاى روسىفروپاشى اردوگاه شوروى، شمار زيادى از چپ

، ھاى ماركساند، اما تاويل كاپيتاليستى آموزشاز شرقى به غربى تغيير داده

ى طبقاتى نيست. سقوط اردوگاه و الحاق اى مختومه در تاريخ مبارزهپرونده

ى پايانى بر نمايندگان قطب دولتى سرمايه به شركاى نئوليبرال غربى، نقطه
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و بيرق پيكار پرولتاريا نگذاشته و  ام ماركسى تشبث بورژوازى به نادامه

اند كه براى نبوده »صنعت ملـى«گذارد. از اين گذشته، تنھا عشاق سينه چاك نمى

 کمونيسم مارکسی، پرچم »ى آزاد كاپيتاليستىتوسعه« ى غير مجاز حمل محموله

يز اند. منتقدين ليبرال و دموكرات اردوگاه شوروى در غرب نرا به سرقت برده

ھاى سوسيال بورژوايى خود براى اتوپى ھاى زيادى با نام ماركسدر طول سال

لغو كار  پرچم دار جنبش اند. در اين جا نيز ماركسآبرو دست و پا نموده

« و  »كاپيتال«،»ايدئولوژى آلـمانى« ، » ممانيفست كمونيس« مزدورى، ماركس

ادار به اصول ليبراليسم! دموكرات وف در ھيات ماركس »ى گوتانقد برنامه

 بازسازى و نقاشى شده است. 

 ،ارتجاعى اصDحاتراه حل پردازيھای عروج  عصر در حاضر در شرايط

ى بورژوازى ايران، شور و شوق زيادى به بردن ھاى چپ درون طبقهوناپوزيس

!، و پاى بند مبانى ليبرالى!، به فضاى »دموكرات ماركس«، اين نوع ماركس

دھند. بسيارى از اين محافل و افراد، جدا ى ايران از خود نشان مىعهسياسى جام

مسئوليت و به  را از روى خيرخواھى، احساس اند كه كار خويشبر اين عقيده

دھند! اينان نيز به ھاى وى انجام مىو آموزش ويژه به خاطر دفاع از ماركس

ھا بدان ان اروپايى آنھمان باورھا و افكارى آويزانند، كه ھم نظران يا معلم

اند، يا آويزانند. به ديكتاتورى و خفقان حاكم در اردوگاه سابق شوروى منتقد بوده

dاقل امروز انتقاد دارند، اما نه در آن زمان و نه در اين زمان و نه ھيچ گاه 

ى توليد سرمايه ى كار و سرمايه و تسلط شيوهى اين ديكتاتورى را در رابطهريشه

اند. اينان به جاى كشورھاى اردوگاھى يا ھر كجاى ديگر جستجو نكردهدارى بر 

ى پايه و نھاد ديكتاتورى جوامع موسوم به ديدن مناسبات كار مزدورى به مثابه

ھاى كمونيست« !، اين ديكتاتورى را محصول ذات بد »سوسياليست«

ستثمار اند. معضل پرولتارياى اين جوامع را نيز نه ا! پنداشته»رويزيونيست

ى سرمايه دارى، كه حاكميت ديكتاتورى در جامعه ى توحشكاپيتاليستى و سلطه
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اند اين جا و آن جا اند. در اين ميان، جماعتى كه خواستهكرده سوسياليستى! فرض

ى كار را در اداى سوگند وفادار بمانند، تنھا چاره به باورھاى مكتبى پيشين خويش

Dھاماركسيست"و  يا ماركس ى خويشبراى تبرئه شوفادارى به دموكراسى و ت" 

 اند. از ديكتاتور بودن! يافته

! فرانسوى، تحت نام »شناس ماركس«ى ماكسيميليان روبل، فيلسوف و مقاله

را از  وشد تا ماركسكى مقاdتى است كه مىنيز از جمله »و دموكراسى ماركس«

ى فردى موكراسى غربى و به مثابهد به عنوان يك مدافع سخت كوشھمين منظر 

به كارگران دنيا  ،كه كمونيسم وى، تجلـى اشتعال عشق او به دموكراسى است

ى فارسى اين مقاله را خوانده است يا معرفى كند. كارگر ايرانى كه ترجمه

و  ھاى ماركسى ميان روايت ماكسيميليان روبل از آموزشخواند، بايد رابطهمى

ھا را با بصيرتى طبقاتى تعمق كند. ھدف د اين آموزشواقعيت ماركسى خو

ھايى ى حاضر كمك به ھمين تعمق و پرده گرفتن از انبوه باژگونه پردازىنوشته

ھاى اى از آموزشدر پاره »شناس ماركس« است، كه اين فيلسوف فرانسوى 

 رويم. ى روبل مىبه عمل آورده است. با اين توضيح به سراغ نوشته ماركس

 

 و دموكراسى  ماركس

ى تكوين ، به ھمه نوع كند و كاو در پروسهاشمقاله روبل در طول و عرض

آورد. اما تنھا كارى كه به طور جدى از آن اجتناب روى مى انديشه ھاى ماركس

ى كارگر و تبيين او از سوسياليستى طبقه به جنبش كند، بررسى نگاه ماركسمى

حل و بستر پيكار جارى پرولتاريا عليه مناسبات ى راه كمونيسم به مثابه

ى بى قرار دموكراسى است و در تمامى در و كاپيتاليستى است. روبل، دل باخته

، ھمه جا تصوير شورانگيز دموكراسى ھاى ماركسدشت و كوه و آبادى آموزش

بر گرد يك  و دموكراسى ماركس« ى ھاى وى در مقالهكند! حرفرا نظاره مى

كمونيسم فقط فازى از توسعه و تعميق « چرخد: اين كه گويامھم فرا مىمحور 
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ى ! من نيز ھمين محور اساسى بحث او را در طول اين نوشته»دموكراسى است

اى از كل دانم، كه فشردهاز آن dزم مى دھم. اما پيشكوتاه مورد بررسى قرار مى

 »نگاه« تا آن دسته از خوانندگان كوشم، مقاله را در اين جا نقل كنم. با اين كار مى

روشن از چھارچوب  اند، تصويرى كم و بيشى روبل را نخواندهكه نوشته

 گويد: ھاى وى در دست داشته باشند. روبل مىحرف

ھا، دولت و پول را ، نقادى اجتماعى است. اين نقادى"جوھر آثار كارل ماركس

 از الحاق به جنبش ين نقادى را پيشا گيرند. آثار ماركسآماج ھاى اصلـى خود مى

كند. به اين معنى كه براى رسيدن به كمونيسم، او نخست نيازمند كارگرى آغاز مى

آن بود كه به برھان تئوريك ناسازگارى ميان دولت و پول با آزادى بشرى دست 

از اين است، كه دموكراسى ھم چون راز رھايى مبتنى بر مناسبات  رسى يابد. پس

كند و حصول آن كمال عى عميقا دگرگون يافته، نظر او را به خود جلب مىاجتما

 گردد. مطلوب وى مى

به مطالعات دامنه دارى پيرامون سرمايه  بين دو مرحله از زندگى خويش ماركس

ى ى آثار اقتصادى وى خيلـى بحث شده، اما دربارهدست زده است. درباره

ھيچ گفتگويى صورت نگرفته است. در كرويتزناخ  اشى دست نويسجزوه

در اين نوشته ضمن گسست از ھگل، به تركيب مفھومى از دموكراسى  ماركس

شود، كه از درك قبلـى وى خيلى معتبرتر است. اين حرف غلط است، كه نايل مى

با كمونيست شدن، ايده آليسم و ليبراليسم تصريح شده در رساله ھاى  ماركس

از  از دموكراسى پس ا كرده است. درك ماركسرا رھ جدلـى پيشين خويش

اى وجود دارد كه در آن گسست از ھگل اين است، كه دموكراسى فقط در جامعه

ھاى سياست و اقتصاد از از طريق ميانجى ى خويشھا در اتحاد آزادانهانسان

 شخصيت خود بيگانه نشوند."

پردازد تا كمونيسم مى از دموكراسى ى ماركسبه بررسى سير انديشه روبل سپس

 نويسد: و مى
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ى آثار اسپينوزا در دوران اقامت در برلن وقت زيادى صرف مطالعه "ماركس

، حداقل صد و شصت عبارت از كند و در يكى از جزوه ھاى تحصيلـى خويشمى

ھا، نمايد. در اين يادداشتى الھى سياسى اين فيلسوف را يادداشت مىرساله

كند كه جھان بينى و مناسبات انسانى را از ن باور تاكيد مىخود بر اي ماركس

كند كه بايد م مىمرا مص ى اسپينوزا، ماركسانديشهاسپينوزا ياد گرفته است. 

، آشتى ضرورت و آزادى را از آلـمان را براى دموكراسى فرا بخواند. ماركس

كراسى اسپينوزايى از رھايى از ھگليسم، به ادغام دمو آموزد. او پساسپينوزا مى

رسد، ى اسپينوزا به اين نتيجه مىاز مطالعه گمارد. ماركسبا كمونيسم ھمت مى

اى متشكل از ى جامعهآيد، كه به مثابهھايى پديد مىكه دموكراسى از وحدت انسان

حق حاكميت بر ھر آن چه در اقتدارشان است، بھره مند باشند. دموكراسى از 

ز طبيعى ترين شان و از مستبدترين شان در احترام به ى اشكال حكومتى، اھمه

در آن به طور مطلق از حقوق  ترين است؛ زيرا ھيچ كس آزادى فردى كم نقص

ى قوانين اساسى است. ى ھمهگذرد. دموكراسى معماى حل شدهطبيعى خود نمى

اين جا قانون اساسى پيوسته به بنيان واقعى خود، به انسان واقعى، به مردم 

، بلكه به اعتبار گردد. قانون اساسى نه تنھا فى نفسه بنا بر جوھرشاقعى، باز مىو

مردم مطرح است.  به اعتبار واقعيت، به عنوان دستاوردھاى خاص وجودش

 شود."قانون اساسى چنان كه ھست، به عنوان يك محصول آزاد بشرى پديدار مى

 دھد كه:روبل ادامه مى

ى عرصه ھاى ابراز وجود يا ه دموكراسى را در ھمهب "دل بستگى عميق ماركس

اى توان به روشنى مشاھده نمود. جزوهروى كردھاى سياسى و اجتماعى وى مى

پيرامون اياdت  1830يك اسكاتلندى در سال  ھايى از گزارشاز وى با يادداشت

ى دموكراسى و ى او را به پديدهمتحده آمريكا در دست است، كه حساسيت ويژه

توكويل در اين رابطه  ، گزارشنمايد. ماركسمى حقوق مدنى در آمريكا منعكس

ھاميلتون را كه حاوى نتايجى عميق تر از  نوشته ھاى توماس خواند و سپسرا مى
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عبارت اين  50دھد. در ھمين راستا، توكويل بوده است، مورد موشكافى قرار مى

ت عمومى، وضعيت قانونى و حقيقى نوشته را كه مربوط به فدراليسم و انتخابا

كند. توكويل قبD شھروندان، اختDف منافع شمال و جنوب است، يادداشت مى

دموكراسى آمريكا را ستوده بود، اما بيمناك عاقبت آن بود. در ھمان حال به 

داده بينى نشان مى ھاى دموكراتيك خوشدورنماى اجتماعى و اقتصادى رژيم

ى طبقاتى در آمريكا را مركز توجه ، چشم انداز مبارزهاست. ھاميلتون، برعكس

دھد و اعتقاد دارد كه در آمريكا، عدم دورانديشى دموكراسى با خود قرار مى

فطانيت و دورانديشى اشرافيت جبران نخواھد شد. اقليت آگاھى در نيويورك وجود 

كنند و مى اشاره ھا به آموزشواقف است. آن دارد، كه بر منافع طبقاتى خويش

ه به ك دموكراسى  ى معينى است، پسطبقه خاص گويند وقتى كه آموزشمى

وجود ندارد. اينان بى عدالتى وحشت ناك موجود را  ،معناى برابرى مطلق است

 تر آمريكا را پيشرفت صنعتى و ترقى بيش پيش كنند. ھاميلتون، سپسافشا مى

كند، كه رنج بران بى عدالتى موجود ين مىكند. او در ھمان حال ابراز يقبينى مى

 را تحمل نخواھند كرد."

 افزايد: از نقل اين مطالب مى روبل پس

وارث معنوى توكويل و ھاميلتون در  ما بر اين بود، كه بگوييم ماركس "كوشش

علم جديد جامعه است. او ديالكتيك ضرورت تاريخى را جايگزين ايمان به مشيت 

در نوشته ھاى توكويل و ھاميلتون فقط واژه ھاى  اركسالھى كرده است. م

ى كمونيسم جايگزين ساخته است. در تحول سياسى آنارشى و غصب را با واژه

، پيوند عميقى ميان معتقدات دموكراتيك و ملحق شدن به كمونيسم وجود ماركس

 دارد." 

باز ھم به دموكراسى  روبل به كشفيات خود در مورد تعلق خاطر عميق ماركس

 دھد:ادامه مى
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از كمونيست شدن، ھنگامى  ھفت سال پس 1850در  اه ديگر اين كه، ماركس"گو

به ھرمن بكر عضو اتحاديه اجازه داد كه  ھا بودى كمونيسترھبر اتحاديه كه

اين آثار، نوشته ھاى ليبرالى و  منتخبى از آثار او را چاپ كنند. در راس

 خورد. ماركسبه چشم مى »اينيشه تسايتونگر« دموكراتيك وى در روزنامه

ى عناصر انسان دوستى ك وى ھمهعقيده داشت، كه نخستين انديشه ھاى دموكراتي

در بر داشته است. دموكراسى و  ،كمونيسم جز وجه خاصى از آن نيستكه  را

يعنى انقDب سياسى و  ى يك حركت، اجزاى دوگانهماركسكمونيسم در روايت 

 كنند.را تبيين مى عى انقDب اجتما

نمايد، اما آن چه مھم است، انقDب سياسى و اجتماعى را از ھم تفكيك مى ماركس

ھاى ھم زمان است. او فعال جنبش اين است كه او ھمه جا داراى دو نقش

 كمونيستى است." دموكراتيك است، در ھمان حال كه فعال جنبش

و دموكراسى است. با ذكر اين  سى روبل پيرامون ماركھا، ماحصل مقالهاين

اول نوشته به جستجوى  كنيم. بخشى وى را شروع مىمختصر، بررسى نوشته

اى از انكشاف دموكراسى و پردازد، كه كمونيسم سواى مرحلهاثبات اين نظريه مى

يا كامل ترين فاز توسعه و انكشاف آن چيز ديگرى نيست!! به بيان دقيق تر، 

دھد! روبل براى اثبات اين استوار سوسياليسم را تشكيل مىى دموكراسى شالوده

از ليبراليسم و دموكراسى به  ى ماركسى گذار انديشه، به پروسهادعاى خويش

گمارد. او در اين راستا مرتكب چند خطاى بسيار اساسى و كمونيسم ھمت مى

ده ھاى ى ميان پديشود. نخست اين كه، بود و نبود يا چگونگى رابطهعميق مى

توان از طريق مراجعه به حلقه ھاى ارتباطى ميان اين پديده مھم اجتماعى را نمى

ھا در زندگى فكرى يا سياسى اين و آن فرد مورد كندوكاو قرار داد. اين كه اين 

اجتماعى، دموكراسى و كمونيسم  و اين پديده ھاى مشخص فرد معين، ماركس

آورد. تحليل يا نگرشى از اين اله پديد نمىمس باشد، مسلـما ھيچ تغييرى در اساس

دست با درك ماترياليستى بيگانه است. حائز ھيچ اعتبار علـمى نيست و ھيچ 
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« ى شناسى ماركسى بر چھره ندارد. دوم اين كه، استناد نويسنده پرتوى از روش

به عنوان شاھد مدعا در  به سير انديشه و زندگى ماركس »و دموكراسى ماركس

رابطه نيز بسيار غير واقعى و كاريكاتورى است. ھر كدام از اين دو مساله به اين 

 ى خود نيازمند بحث و بررسى ھستند. نوبه

از آسمان به  رفت، ماكسيميليان روبل بالعكساز زمين به آسمان مى اگر ماركس

 ى او به سير تحول انديشه و زندگى سياسى ماركسكند. مراجعهزمين ھبوط مى

ى پيشين ميان دموكراسى و كمونيسم، تبلور متافيزيسم فDسفه ى كشف رابطهبرا

را فرزند خلف اسپينوزا معرفى  است. بى جھت نيست، كه او اصرار دارد ماركس

ھاى اى كه بعدا بدان خواھم پرداخت. مستقل از اين كه فرايند دگرگونىكند! نكته

باشد، و مستقل از اين كه در طول حيات وى چه بوده  فكرى و نظرى ماركس

ھا را تا چه حد غلط يا درست ارزيابى نموده باشد، به ھر حال روبل اين دگرگونى

مشخصات گذار ديدگاه ھاى  توان بر اساسواقعيت دموكراسى و كمونيسم را نمى

از يكى به ديگرى توضيح داد. نگرشى اين چنين، عميقا و از ھمه لحاظ،  ماركس

 گيرد. ن مادى و علمى پديده ھاى اجتماعى قرار مىبا تبيي در تعارض

ى توانند از مسالهافراد، گروه ھا و نمايندگان فكرى و سياسى طبقات مختلف مى

ھاى متفاوت و متعارضى داشته باشند. اين تمايزات به رغم دموكراسى برداشت

ير ى تاريخى و طبقاتى پديده را زشان، درون مايهواقعى بودن و طبيعى بودن

برند. آن چه محتوا، پيام، ساختار سياسى يا مكان دموكراسى در زندگى سئوال نمى

گرايشات و گروه ھاى اجتماعى، بلكه دقيقا  كند، نه تعابير خاصبشر را تعيين مى

ى ى توليد و مناسبات اقتصادى اجتماعى معينى است كه دموكراسى به مثابهشيوه

يابد. بحث دموكراسى در موضوعيت مى ملزومات توسعه، بقا و بازتوليد آن

ھاى داديترعصر حاضر و در تمامى سده ھاى اخير تاريخ، بحث قراردادھا و قرا

ى ساختار مدنى ى كاپيتاليستى است. در بھترين حالت، گفتگوى توسعهجامعه

!! در »ھاى عمومىدخالتگرى« ى سرمايه دارى با ھدف سازمان دادن جامعه



 

129 

ى قوانين بازتوليد مناسبات بردگى مزدى، تطبيق راشتهديوارھاى اف فاصله

ھاى سودآورى سرمايه و فروراندن شرط ھا با پيشانتظارات و برد توقعات انسان

ى كار مزدورى است. ھا و كل زندگى انسان به زير سقف سلطهخواسته ھا، آزادى

افراد  »ھاى اجتماعىدخالتگرى« يا » ھاى سياسىآزادى«، »حقوق مدنى« برد 

 در دموكراسى، به ھر حال توسط مصالح و ملزومات بازتوليد سرمايه مشخص

سازد و با گردد. روبل، دموكراسى را از پايه ھاى مادى و طبقاتى آن جدا مىمى

كرد و يا ھم فكر مى »ى مطلقايده« نمايد كه ھگل با اى را مىآن، ھمان معامله

نمايد. ميلـى باند نيز ى دموكراسى مىمسالهمشابه وى، رالف ميلـى باند، با ھمين 

از سوسياليسم وجود داشته  ھا پيشدموكراتيك مدت بر اين باور بود، كه جنبش

راستين آن آشتى  است و نھايتا اين سوسياليسم است كه دموكراسى را با ترجمه

اى سوسياليسم بخشى از مبارزه بر« خواھد داد. او ھم چنين بر اين باور بود، كه 

 دموكراسى در تمامى عرصه ھاى زندگى و نتيجه عميق تر ساختن و گسترش

ى زوال ى حقوق دموكراتيك تا مرحلهفشار پيوسته و ثابت از پايين براى توسعه

 - . ھر دو نفر »ى زندگى اجتماعى استنھايى قدرت به عنوان اصل سازمان دھنده

روبناى سياسى يك مناسبات  از تحليل دموكراسى به مثابه - روبل و ميلى باند 

كنند و آن را آگاھانه ى توليد مادى در تاريخ جدا اجتناب مىاقتصادى يا يك شيوه

 آورند. ى طبقاتى به حساب مىاى ماوراى تاريخ، طبقات يا مبارزهيا ناآگاھانه پديده

مطابق اين نظريه، بشريت در سرتاسر تاريخ و از روزگار يونان باستان تا 

اى كه جريان دارد و براى تحقق دموكراسى مبارزه كرده است. مبارزهامروز، 

ى اشكال بى حقوقى و ستم و ھا عليه ھمهى اشكال پيكار انسانبستر مشترك ھمه

حتا نابرابرى و استثمار طبقاتى در آينده است!! سوسياليسم نيز فازى از تعميق و 

ھا، رھايى ى طلبى انسانتشديد ھمين مبارزه است، محتواى اين فاز از دمكراس

ى پيوند ى ھر گونه قدرت خواھد بود. فرمول بندى روبل دربارهبشريت از سلطه

دموكراسى و كمونيسم، يك نگاه بسيار غلط، دترمينيستى و غير ماركسى ديگر را 
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نمايد. اين كه بشريت كارگر و فرودست دنيا، براى رھايى از نيز با خود حمل مى

ى سراسرى و ه روزى سرمايه دارى، بايد حتما براى توسعهچنگال استثمار و سي

ھمه جا گستر دموكراسى در انتظار بنشينند. اين نظريه، ولو اين كه روبل حداقل 

نكشيده است، اما به طور معمول يك  ى حاضر به طور صريح آن را پيشدر مقاله

يسم يا وقوع تئورى مكمل ديگر را نيز به ھمراه دارد. اين كه تحقق عملـى كمون

ى طبقاتى، نه حاصل اجتماعى انقDب كارگرى و سوسياليستى نه تابعى از مبارزه

ى رشد و بالندگى و تشكل و قدرت كارگرى، نه نتيجه شدن كمونيسم در جنبش

ى لغو كار مزدورى، بلكه موكول به رشد نيروھاى مولده و توسعه گيرى جنبش

دموكراسى است!! روبل در اين نظريه بى فرجام صنعت، مدنيت كاپيتاليستى و 

بافى، بخواھد يا نخواھد به دامن يك اولوسيونيسم تقديرگراى دترمينيستى فرو 

افتاده است. مطابق استنباط وى، پرولتاريا بايد اول دموكراسى را تا آخرين 

و استثمار و  ى بار توحشمرزھاى ممكن توسعه دھد و در اين راستا طبيعتا كليه

صنعتى و  ى گسترشايه دارى را با ھدف به سرانجام رسيدن پروسهجنايت سرم

با عبور از اين معبر در يك  ى كاپيتاليستى تحمل كند و سپسنھادينه شدن جامعه

 قران سعدين مقدر باdخره روزى روزگارى از دموكراسى به كمونيسم پرش

 نمايد. 

لغو كار  به جنبش ه ماركسى نگاى طبقاتى و درون مايهمبارزه اين تئورى، اساس

دھد. پايين تر نشان خواھيم داد، ى كارگر را مورد انكار قرار مىمزدورى طبقه

اى از احزاب به اصطDح چپ، ناسيوناليستى و سوسيال كه چگونه پاره

ھا يا ى ھمين نظريه بافىرا در سايه رفرميستى دنيا، ماھيت ضدكارگرى خويش

دارند. اين اعتقاد، كه كمونيسم ى كارگر دور مىر طبقهھا از انظاانديشه پردازى

اى از انكشاف دموكراسى با مضمون پايان دادن به استثمار و وجود طبقات مرحله

اجتماعى است، به خودى خود متضمن اين معناست كه توده ھاى كارگر دنيا در 

طالبات ھا، حقوق سياسى، انتظارات رفاھى و مھر شرايطى به جاى اين كه آزادى
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كار مزدورى پيگيرى  را از پايگاه جنگ طبقاتى عليه اساس اجتماعى خويش

شان را به طبقاتى كنند، بايد با آويختن خود به دار دموكراسى، موجوديت جنبش

مرداب تقديرگرايى كور تاريخى و نوعى سلوك بى فرجام فاتاليستى بسپارند. آن 

آميز  اى افتراند و آن چه كه اينان به گونهكنچه كه روبل و ھمانندان او تئوريزه مى

 دھند، تبلور نگرشى است كه تاريخا كوشيده است جنبشنسبت مى به ماركس

كارگرى جھانى را از ريل كمونيسم به سوسيال رفرميسم كج كند. ھمه جا اين 

براى رسيدن به كمونيسم بايد حتما « تصور نادرست را القا كرده است، كه گويا 

! در ده ھا شكل و شمايل فلسفى، »ين معجزات دموكراسى عبور كرداز سرزم

ى دنيا سبز ى كارگر در چھارگوشهاعتقادى و سياسى متفاوت بر سر راه طبقه

كارگرى بين الـمللـى  اى جنبشى جداگانه به گونهشده است، تا در ھر قيافه آرايى

 را از مسير واقعى پيكار سوسياليستى منحرف سازد.

Dى كاپيتاليستى، پندارند، در يك جامعهف آن چه كه روبل و ھمانندان او مىبر خ

ى دموكراسى ى كارگر منوط به مبارزه براى توسعهپيكار سوسياليستى طبقه

ى ى بنا شده بر شالودهى مرزھاى دموكراسى در جامعهبراى توسعه نيست. تDش

مونيستى پرولتاريا واقع ك كار مزدورى، مادام كه خود اين شالوده آماج تعرض

كارگرى به سمت كمونيسم نخواھد  روى جنبش نشود، به ھيچ وجه مترادف با پيش

تواند با انحDل نيرومند كمونيستى، حتا مى ، در غياب يك جنبشبود. اين تDش

ھاى بورژوايى و انفصال توده ھاى كارگر از ريل ى كارگر در راه حلطبقه

ى خود نيز ھم راه باشد. اين حرف كامD غلط ى طبقهسوسياليست واقعى جنبش

ى كارگر موكول به رشد صنعتى ھر كمونيستى طبقه است، كه گويا عروج جنبش

تر دموكراسى در جامعه است. نه رشد ى ھر چه بيشتر و توسعهچه افزون

اى اروپاى غربى و نه دموكراسى رايج در اين صنعتى غول آسا و افسانه

 ى خودكارى براى عروج جنبشخودى خود ھيچ نردبان الكترونيكىكشورھا، به 

ى كارگر، پاى كارگران قرار نداده است. كمونيسم طبقه لغو بردگى مزدى در پيش
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خود، با ى ، با مطالبات جارى ويژهخويش جنبشى است با بديل اجتماعى خاص

، جنبشى عليه متناظر با ملزومات بالندگى و قدرت گيرى خود ظرف سازمان يابى

ى اقتصادى، تماميت نظام سرمايه دارى كه به ھر نوع حقوق يا مطالبات روزمره

اى كند. در ھر نقطهسياسى و اجتماعى توده ھاى كارگر نيز از ھمين سكو نگاه مى

زند، ھا را رقم مىى كار مزدورى، سرنوشت زندگى انساناز دنيا كه رابطه

ى مدنى تا ى انكشاف دموكراسى يا جامعهجهمستقل از اين كه رشد صنعتى و در

رفته يا نرفته است، طرح آلترناتيو جامع اdطراف و شفاف كمونيستى،  كجا پيش

لغو كار مزدى و مبارزه براى جايگزينى عينيت موجود با  سازمان دھى جنبش

ھواى آزاد و  ى كارگر است، كه تنفسسوسياليسم، به ھمان اندازه امر حياتى طبقه

 ى اوست.      صل زندگى كردن مسالها

ھاى تمكين ى داربستى ساختار مدنى در نظام كار مزدورى، توسعهتوسعه

ى اجتماعى است. ھاى متناظر با بازتوليد سرمايهپرولتاريا به قرارھا و قرارداديت

كار مزدورى مبارزه شود، كل ساختار دموكراسى و  آن جا كه قرار است با اساس

گيرد. اين باور، كه گويا ود نيز به ھمان شكل آماج حمله قرار مىمدنيت موج

طبقاتى پرولتاريا را عمD در  دموكراسى معبر اتصال به كمونيسم است، جنبش

كند. آن چه را كه خود ابزار تحميل بردگى مزدى برابر دموكراسى خلع سDح مى

رگران اين گونه دھد و به كاقرار مى بر توده ھاى كارگر است، مورد تقديس

كند، كه بايد در جانب دارى و حراست از اين نظم با بورژوازى ھم اخطار مى

ى كارگر بايد پارلمانتاريسم را ارج گذارد و راھى نمايند!! به عنوان مثال، طبقه

دادھاى مدنى منبعث راز مبارزه براى تضعيف آن خوددارى ورزد. قوانين و قرا

برد و تعميق  را محترم بشمارد و چگونگى پيش ى توليد اضافه ارزشاز رابطه

ھا ھم ساز كند!! به سنديكاليسم و ى طبقاتى خود عليه سرمايه را با آنمبارزه

لغو  آن با شرط و شروط سازمان يابى جنبش اتحاديه گرايى مومن باشد و تناقض

ا آن ھاى سياسى موجود در اين يبنگرد!! آزادى ى اغماضكار مزدى را به ديده
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ھا ى سرمايه دارى را تضمين آزادى پيكار طبقاتى خود تلقى كند و از آنجامعه

جانب دارى نمايد!! و در يك كDم، آن چه را كه در قلمرو دموكراسى جاى 

اى از نظم اجتماعى ى مناسبات كاپيتاليستى، بلكه مجموعهگيرد، نه ابزار سلطهمى

تعميق ھمين نظم را شرط dزم گذر به ماوراى طبقاتى به حساب آورد و تحكيم و 

 كمونيسم تصور كند. 

و نه  ى دموكراسىى گرايشات دل دادههكلي در اين جا به طور قطع فرياد اعتراض

ى كارگر بدون بلند خواھد شد، كه طبقه قط طرف داران روبل و ميلـى باندف

يستى سوسيال تواند جنبشھاى سياسى و حقوق مدنى، چگونه مىحصول آزادى

خود را سازمان دھد؟! در پاسخ بايد گفت، كه بحث مطلقا بر سر نفى اھميت 

كمونيستى پرولتاريا  ى طبقاتى و خيزشھاى سياسى در امر انكشاف مبارزهآزادى

ى كارگر به دموكراسى و پيوند آن با نيست. گفتگو پيرامون چگونگى نگاه طبقه

لغو كار مزدورى توده  يابى جنبش ، سازمانكمونيسم است. روبل و ھم انديشانش

دھند، در ھاى كارگر را به استقرار دموكراسى و وجود حقوق مدنى ارجاع مى

اى اساسا مغاير و كارگرى مساله به گونه حالـى كه براى فعالين كمونيست جنبش

ى خود را به سوى رابطه ى تيز تعرضگردد. پرولتاريا لبهمتفاوت مطرح مى

رود. در اين جا، حقوق شھروندى يا يروى كار نشانه مىن خريد و فروش

ى دموكراتيك يا كD دموكراسى در مفھوم عام آن ھاى سياسى با درون مايهآزادى

ى عزيمت نيست. آزادى بيان يا ھر نوع آزادى سياسى و اجتماعى ديگر، حق نقطه

ا با كنند، امتشكل و تمامى حقوق مدنى بDفاصله موضوعيت خود را طرح مى

ى كند. وقتى كه طبقهمكان و محتوايى از پايه متفاوت با روايتى كه روبل افاده مى

كند، آزادى بيان و حق تشكل را نيز به كار مزدورى حمله مى كارگر به اساس

خواھد. درست به برد اين مبارزه مى ى ابزار، كارافزار و سDح موثر پيشمثابه

 ابات وى، راه معبد پارلـمانتاريسم را در پيشھمين دليل، حق راى و آزادى انتخ

او با  بندد. حق تشكلتى دخيل نمىگيرد و به دموكراسى پارلـمانتاريسنمى
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فشارد و كمونيسم خود سنديكاليسم يا احزاب سوسيال رفرميستى دست بيعت نمى

كند. به ھمين سياق، حق آزادى بيان، اى دفن نمىاتحاديه را در گورستان جنبش

در تبخير متراكم افكار خفقان زاى كاپيتاليستى برخاسته از  اشيده و انديشهعق

 گردد. ى بازتوليد سرمايه ذوب نمىپروسه

ھا را از ھا و حقوق شھروندى انسانتفاوت بسيار عظيمى است ميان اين كه آزادى

لغو كار مزدورى  ھاى توفندگى جنبششرط ى كارگر و پيشمنظر كمونيسم طبقه

ھا را از زيج تقديرات نظم سرمايه ى اينھمه ر ذره بين قرار دھيم، يا بالعكسزي

رصد كنيم. در حالت نخست، آزادى بيان را نه بيان آزاد انتظارات خود از نظام 

سرمايه دارى، كه آزادى جامع اdطراف توده ھاى كارگر و فرودست در صدور 

ى لحظه به يتاليسم و توسعهكيفرخواست كمونيستى و طبقاتى عليه تماميت كاپ

ى اين كيفرخواست عليه ھر نوع ابراز وجود سرمايه دارى خواھيم فھميد. لحظه

الغاى كار مزدورى تعريف  تشكل آزاد را ظرف پيگيرى و سازمان يابى جنبش

خواھيم نمود. حق شھروندى را حق دخالت مستقيم و نافذ و آزاد ھر انسان در 

كنيم و تساوى حقوق زن و مرد، حل اجتماعى درك مىبرنامه ريزى توليد و كار 

ى مسايل ديگر را و بھداشت و رفاه اجتماعى و ھمه معضل خانواده، حق آموزش

سوسياليستى  ھاى ضرورى پيروزى جنبششرط با محتوا و معنايى متناظر با پيش

ى دنيايى ى برپايى كارگر را در آستانهارجاع خواھيم داد. نگاه از اين منظر، طبقه

دھد و معنى آزادى و حقوق شھروندى را در فراسوى دنياى كاپيتاليسم قرار مى

ھا براى برپايى اين جھان خواھد فھميد. در حالـى كه منظر دوم، يعنى آزادى انسان

ى تاريك دموكراسى، تمامى اين قرارھا و حقوق و انتظارات را در مه رصدخانه

سودساdر سرمايه به ابزار تحميل بردگى مزدى آلودگى كدر باورھا و انديشه ھاى 

اى نظم اقتصادى، ى تغيير پايهنمايد. منظر اول، پروسهبر كارگران تحويل مى

ى فعال كند؛ او را به مبارزهسياسى، اجتماعى موجود را خوراك ذھن كارگر مى

 نمايد و در اين راستا براى يافتن معناىفكرى و عملـى براى تحقق آن بسيج مى
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باز  واقعى آزادى و حقوق شھروندى انسيكلوپدى كمونيسم را در برابرش

برد و در گشايد. منظر دوم او را به ويرانه ھاى حقوق مدنى كاپيتاليستى ره مىمى

صومعه ھاى وعظ و اندرز قداست سود، به چنگال بى رحم عبوديت سرمايه تسليم 

 نمايد. مى

فھمد. او به جاى اين كه را باژگونه مىى دموكراسى و سوسياليسم روبل، رابطه

آزادى و حقوق  »قانون گذار« ى پيكار كمونيستى پرولتاريا را قدرت توفنده

در بيابان لم يزرع دموكراسى، قوت  ھا اعDم نمايد، بر عكسشھروندى آدم

ھاى كوشد تا حرفكند!! روبل مىdيموتى براى رفتن راه كمونيسم جستجو مى

ى ن انقDب كارگرى را نيز تماما به ھمين كج راه بكشاند و ھمهپيرامو ماركس

 شان تھى سازد.ى واقعى طبقاتىھا را به نفع دموكراسى از درون مايهآن

ى گذار به كمونيسم ى كارگر و دورهاز تسخير قدرت سياسى توسط طبقه ماركس

بندى انقDب  اى براى مرحلهسخن رانده است. او در اين جا به ساختن ھيچ كليشه

ى رھا شده از كار مزدورى دموكراسى به عنوان راه گذار به جامعه يا تقدس

بسان سخن ھر انسانى و از  تر اين كه، سخن ماركسدست نزده است. از ھمه مھم

ى سخن تيزبين ترين كمونيست تاريخ، باdخره در متن تاريخ و در جمله به مثابه

قواى طبقات قابل فھم است. ماكسيميليان  ايشى تحوdت پيكار يا آرمتن پروسه

گيرد، كه او انقDب سياسى را فاز اين نتيجه را مى ھاى ماركسروبل از حرف

دانسته است. فازى كه بدون عبور از آن، تدارك انقDب تحقق دموكراسى مى

پيرامون  ى كارگر براى كمونيسم امكان پذير نبوده است!! نظر ماركسطبقه

، »دوران گذار« رت سياسى توسط توده ھاى كارگر و دولت كارگرى تسخير قد

انقDب كارگرى در شرايط  ى خاصھاى معينى كه اين حلقهمستقل از ويژگى

قواى ميان پرولتاريا و بورژوازى  تاريخى متمايز يا در سطوح متفاوت آرايش

جوھر  ى ناشناخته و مبھمى نيست.تواند داشته باشد، به ھر حال نظريهمى

استنباط روبل قرار دارد.  ى عكسدر اين رابطه دقيقا در نقطه گفتگوى ماركس
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ھاى دموكراتيك ، ديكتاتورى پرولتاريا را نه به خاطر برآورده شدن آرمانماركس

ى بالفعل برچيدن كار در پروسه اشى كارگر، بلكه به خاطر مكان واقعىطبقه

 ى خريد و فروش، در لغو رابطهيد ماركسكند. سوسياليسم از دمزدورى طرح مى

پيوندد. محو اين رابطه، نيازمند پايان دادن به وجود نيروى كار به واقعيت مى

دولت باdى سر جامعه و حضور مستقيم آحاد شھروندان در برنامه ريزى كار و 

ى امكانات رفاھى و اجتماعى است. اين توليد اجتماعى يا توزيع سوسياليستى ھمه

ى عينى آن را پويه اند. فرايندى كه ماركس، وجوه پيوسته و ارگانيك يك پروسهدو

ى واقعى محو كار مزدى است. در اين جا نامد، در عين حال پويهزوال دولت مى

، يى مورد توجه نيست و اساسا بينشھيچ مرحله بندى دموكراتيك و سوسياليستى

ى طبقاتى ھيچ بندى ماوراى مبارزهبه ھيچ فاز ى ماركسراه حل يابى و انديشه

ترين شكل دھد. توده ھاى كارگر در درون اين پروسه به عالىرغبتى نشان نمى

يابند و از اسارت ھر نوع حكومت ماوراى خود ھا و حقوق انسانى دست مىآزادى

ى كار مزدورى را از دست و شوند، صرفا به اين طريق كه طوق رابطهآزاد مى

كنند و صرفا به اين دليل كه پاره كردن زنجير كار مزدورى و پاى خود باز مى

، وجوه متمايز، اما ھمگن ى ھر نھاد اجتماعى باdى سر خويشرھايى از سلطه

 اند. يك پروسه

 فشارد و به نادرست آن را به ماركسآن چه كه روبل در اين جا بر آن پاى مى

عظيمى از توده  يك قرن بخشاز  دھد، درست ھمان چيزى است كه بيشنسبت مى

ى انقDب طبقاتى خود جدا و پشت سر روياھاى ضد ھاى كارگر دنيا را از جبھه

ى بورژوازى به صف كشانده است. بحث آشناى كارگرى و ضد كمونيستى طبقه

رھبرى پرولتاريا بر انقDب « ، »دموكراسى خلق« ، »ى انقDبمرحله« 

ى كاپيتاليستى براى رشد و مدنى جامعه ى سياسىشرط توسعه« ، »دموكراتيك

يا  »اول انقDب دموكراتيك و بعد سوسياليسم« ، »سوسياليستى كارگران جنبش

اند. و ھم نھاد ھمين نظريه ھاى ديگرى از اين دست، ھمگى ھم عرضتئورى
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 ى خود عليه اساسى كارگر مبارزهى اين تزھا آن است، كه طبقهروح و پيام ھمه

ى استثمار، بى حقوقى و كاپيتاليستى را رھا ساخته و تشديد لحظه به لحظهاستثمار 

تر و ى انباشت سرمايه دارى يا سود افزونبه نفع توسعه سيه روزى خويش

و تعليق  » انقDب دموكراتيك« اجتماعى را گردن نھد. بحث تر سرمايهافزون

 با اسطوره كردن نقش تاريخى پيكار مستقيم كارگران عليه كاپيتاليسم، ھم راه

كارگران زمزمه  اى است كه ھمه جا در گوشدموكراسى براى سوسياليسم، قصه

كارگرى را در مرداب توھمات ناسيوناليستى و  شده است، تا به كمك آن جنبش

ھا آن بوده است، ى اين نظريه بافىھمه فرض سوسيال رفرميستى فرو برند. پيش

ى م به چند و چون آزادى سياسى، مطالبات روزمرهى كارگر از كمونيسكه طبقه

نظر نياندازد، بلكه با تحويل  اقتصادى و اجتماعى يا حق و حقوق انسانى خويش

را  ى باd و پايين انتظارات يا برد توان و امكاناتشى تاريخ، ھمهكمونيسم به آينده

مايه دارى با چشم و مغز عاريتى بورژوازى و در تنگناى افق تيره و تار سر

ھا، القاى اين عقيده است كه ھا و مرحله سازىى مرحله بندىبرآورد نمايد. فلسفه

ترين رفته ترين صنايع، عالـى ى انباشته از پيشبدون داشتن يك جامعه

، باdترين سطح بارآورى كار، تحصيل كرده ترين دستاوردھاى تكنيك و دانش

عيت ترين اتحاديه ھا و احزاب، متخصصان، عظيم ترين دانشگاه ھا، پر جم

ھا در دست ى اينتوان از لغو كار مزدورى سخن گفت!! كليد حصول ھمهنمى

از  توان بدون ترسھاست، كه مىاز حصول اين دموكراسى است!! و پس

ى سوسياليسم ديكتاتورى و خفقان و با سطح بسيار باdى صنعتى و تكنيك، دروازه

، به طور صريح »و دموكراسى ماركس« ى در مقالهرا دق الباب نمود!! روبل 

زند، اما وى ھمان گونه كه گفتيم دموكراسى را ھا حرف نمىاز اين شرط و شروط

داند و كمونيسم را فازى از انكشاف دموكراسى قلمداد گذرگاه اجبارى كمونيسم مى

 دھد: نسبت مى كند و اين ھمه را به ماركسمى
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راينيشه « ى از ترك ھيات تحريريه در كرويتزناخ، پس "تنھا در انزواى خويش

ى عميق تاريخ انقDبى براى مطالعه از انفعال خويش است كه ماركس» تسايتونگ

برد. اين مطالعه است، كه بى گمان وى را فرانسه، انگلستان و آمريكا سود مى

راسى، كند كه سرانجام طبيعى و ناگزير جمھوريت مبتنى بر دموكمتقاعد مى

 شود." كمونيسم است، يعنى جايى كه با دموكراسى واقعى، دولت سياسى محو مى

ى كارگر عليه كار طبقه بينيم كه كمونيسم در روايت روبل، اساسا جنبشمى

ى توليد و مناسبات مزدورى نيست، ھم چنان كه دموكراسى نيز با ھيچ شيوه

ى ھم زاد بشر و ھم دهاجتماعى معينى قابل تداعى نيست!! دموكراسى پدي

سرنوشت بشر در طول تاريخ است، كه به تدريج كامل تر و كامل تر شده و 

رسد!! سوسيال دموكراسى حداقل در سرانجام در كمونيسم به كمال نھايى خود مى

ى انصراف ھا را وثيقهدھه ھاى نخستين حيات خود، شبيه ھمين باورھا و تئورى

كمونيستى عليه سرمايه دارى ساخت. و احزاب  ى كارگر از پيگيرى پيكارطبقه

ھا، ماھيت تمام وارث سوسيال دموكراسى آن دوران نيز كماكان با ھمين حرف

اى از اين دزدند. ھم اكنون پارهعيار كاپيتاليستى خود را از چشم كارگران مى

خواھند از طريق توسعه كنند، كه مىاحزاب و گروه ھا در اروپاى غربى ادعا مى

 ى مناسبات سرمايه دارى پايان بخشند!!   تعميق دموكراسى به سلطهو 

 

  روبل و استشھاد از ماركس

و  ى ميان كمونيسم و دموكراسى را به ماركسروبل، روايت خود از رابطه

دھد. باdتر گفتيم كه او به جاى چگونگى سير انديشه و زندگى سياسى او نسبت مى

كند ھا مراجعه مىى آدمھا در انديشهآن نگى انعكاستحليل مادى پديده ھا، به چگو

رفته است. مطابق دريافت وى،  و در اين راستا معتقد است كه به سراغ ماركس

جھان بينى و درك خود نسبت به مناسبات انسانى را از اسپينوزا آموخته  ماركس

 گويد: است!! او مى
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يان نمايد، كه وى تمامى خواھد اين مطلب را بمى رسد ماركس"به نظر مى

عناصر dزم براى تدوين جھان بينى خود و مناسبات انسانى را از اسپينوزا گرفته 

 است." 

دارد!! روبل، دموكراسى فيلسوف ھلندى را عميق ترين نوع دموكراسى اعDم مى

را از طريق  به ماركس و به ھمين دليل، اصرار زيادى دارد تا احترام خويش

ى باورھاى وى به پيامبر بزرگ ى اعتقادى و رساندن ريشهره نامهى يك شجتھيه

ى كوششى كه براى انتساب ديدگاه ھاى سياسى دموكراسى ادا كند!! روبل با ھمه

اى پيرامون ادعاى خود آورد، ھيچ سند يا گفتهبه اسپينوزا به عمل مى ماركس

براى رسيدن وى  كسى آثار آن فيلسوف توسط ماركند. ظاھرا مطالعهارائه نمى

كرده است!! اين نكته البته چندان مورد توجه ما به اين نتيجه گيرى كفايت مى

ى اساسى، پافشارى ايده آليستى مفرط روبل در تھى ساختن نيست. نكته

 از محتواى واقعى طبقاتى، تاريخى و علمى آن است. ماركس ھاى ماركسآموزش

، لى و ايدئولوژى آلمانى به طور اخصدر بحث پيرامون ايدئولوژى به طور ك

  نويسد:ضمن توضيح وجوه ابتذال نظريات فرقه ھاى مختلف ھگلـى مى

"به ذھن ھيچ يك از اين فيلسوفان خطور ھم نكرده است، كه به تحقيق در 

ھا و ى آلـمانى و واقعيت آلـمان، ارتباط بين انتقاد آنارتباط بين فلسفه خصوص

 (ايدئولوژی آلمانی)زند." شان بپردامحيط مادى

ى تر ھمهگويد، در سطحى وسيعھاى جوان و كھن مىآن چه وى خطاب به ھگلى

گردد. ى پيشين و به نحو اولى فيلسوفانى چون اسپينوزا را نيز شامل مىفDسفه

ھا وجود آنان را تعيين شعور انسان« ، كه با انگشت نھادن بر اين نگرش ماركس

از ھر چيز  ، بيش» كندشان شعور آنان را تعيين مىاجتماعى نكرده، بلكه وجود

ھاى پيشين در تشريح عينيت ھستى و ھا و فلسفه بافىى تئورىاستيصال ھمه سويه

ى كسانى dجرم در تغيير اين عينيت را خاطر نشان ساخت. اسپينوزا نيز در زمره

ھستى اجتماعى بشر  ھيچ راھى به تبيين اشاست، كه باورھا و اعتقادات فلسفى
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ى ھيچ راه حل يا افقى براى رھايى برده است و بر ھمين مبنى قادر به ارائهنمى

ھا نبوده است. ى باdى سر انسانانسان از شر استثمار و دولت و قدرت فائقه

اين كشف  را يك كشف تئوريك! و سپس از اين كمونيسم ماركس روبل كه پيش

از دموكراسى قلمداد كرده بود، اينك  ايت ماركستئوريك! را محصول تكامل رو

ى الھى اسپينوزا نشان ى اين دموكراسى را نيز در رسالهكوشد تا سرچشمهمى

به مردم دنيا  را به عنوان ماركس دھد!! از قرار معلوم، تمامى آن چه كه ماركس

و فكرى  سياسى ى كارگر بين الـمللـى شناسانده است، در دستگاه سنجشو به طبقه

اسپينوزا يا ى ى قيمومت فلسفهروبل بسيار بى اعتبارتر از آن است كه بتوان سايه

 ى دين و دولت اين فيلسوف را از سر آن كوتاه كرد!! يرى رسالهساك تابش

، به راه ھاى ھاى ماركسبراى انحراف ذھن مردم كارگر از فھم درست آموزش

كند نيز يكى از اين راه ھاست. مىتوان متوسل شد. آن چه روبل مختلفى مى

ى نقد كمونيستى ھاى مذكور به جاى اين كه به مثابهمطابق اين راھبرد، آموزش

از دموكراسى  مناسبات سرمايه دارى فھميده شود، به جاى اين كه تبيين ماركس

ى مدنى در اقتصادى سياسى و تحليل جامعه »ى مدنىجامعه« در رابطه با 

ھا يا ماھيت ھا، ستم كشىى بى حقوقىى كليهاى اين كه ريشهجستجو شود، به ج

ى كار و سرمايه دولت و ديكتاتورى و نظم سياسى، ھمه و ھمه در بطن رابطه

به جاى اين كه با اين ديد نگريسته شود و  ھاى ماركسجستجو گردد، آرى آموزش

گردد. حك مى در چنين مكانى قرار گيرد، مھر يافته ھاى فلسفى اسپينوزا بر آن

آشتى « نظم سياسى متناظر با فرايند لغو كار مزدورى، به تفسير يا تاويلـى از 

شود و با اين كار از تمامى اسپينوزا وصله مى »حقوق طبيعى و وجود اجتماعى

ى درك مادى گردد. روبل، درون مايهاعتبار طبقاتى و كمونيستى خود تھى مى

ى مدنى را ى تعميم اين ادراك به تحليل جامعهاز تاريخ، جامعه و پروسه ماركس

درك نكرده است. اسپينوزا از زمان و از شرايط تاريخى عصر خود جدا 

گردد؛ انديشه ھاى وى به جاى اين كه شعور ھستى انسان قرن ھفدھم تلقى مى
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و  شود؛ و ماركسگردد، به افكار ماوراى زمينى باdى سر تاريخ تعبير مى

ى طبقاتى يا نقد كمونيستى وى بر مناسبات ى سرمايه، مبارزهابطهآناتومى او از ر

كار مزدورى نيز به ھمين سرنوشت دچار شده و با شرايط تاريخى زمان خود 

ى اين كارھا، با خط كشيدن بر درك مادى كند. روبل به مدد ھمهقطع رابطه مى

يدگاه ھاى ھاى اثيرى طبقاتى و تاريخى متضادى كه دتاريخ، با شستشوى رنگ

ى مشابه وى از سوى از يك سو و اسپينوزا يا فDسفه سياسى و نظرى ماركس

شود دنيايى فارغ از رنگ طبقات، تاريخ ديگر در آن شناورند، باdخره موفق مى

را خلف صديق اسپينوزا معرفى  ى طبقاتى در تاريخ خلق كند. ماركسو مبارزه

ر را از نقد راديكال طبقاتى كار مزدورى ى كارگى كمونيسم طبقهنمايد!! و ريشه

اسپينوزا نشاء كند!! يك  »وحدت طبيعت و خالق« ى بيرون كشيده و در فلسفه

سئوال بسيار اساسى در اين جا مطرح است. اين كه تمامى اين افت و خيزھا در 

برھوت تاريك استدddت بى پايه قرار است چه مشكلـى را حل كند؟! پاسخ ظاھرا 

از اتھام بى توجھى به دموكراسى تبرئه گردد! مصداقى  ، كه بايد ماركساين است

نمى توان پيدا  »دوستى خاله خرسه« بھتر از اين براى ضرب الـمثل معروف 

 كرد.  

ھمه جا فيلسوف وار با اشتغاdت  ى روبل، ماركسدر بررسى فلسفه شناسانه

فيلسوفى است كه  اركسكند!! در ديد روبل، مى فلسفى حضور پيدا مىروزمره

كندوكاو روسوى قرارداد « مشغول است!!  در عالـم انديشه به سير آفاق و انفس

، ايمان به »توسل به اسپينوزا« ، »انتقاد از فويرباخ«، »نقد ھگل« ، »اجتماعى

، در مقابل آن چه كه »محصول عالى تكامل بشرى« دموكراسى به عنوان 

دھد، و سرانجام كشف ديكتاتورى كل مىى دولت ھگل را شمحتواى نظريه

ى تكامل دموكراسى به كمونيسم، ى دموكراسى راستين و حلقهپرولتاريا به مثابه

ى ھا را كارنامهمولفه ھايى ھستند كه روبل اصرار دارد سير و سلوك در آن

ھا ھا، نظرات، تحليلكند!! در دنياى تتبعات روبل، حرف زندگى سياسى ماركس
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ى اجتماعى در انسانى متعلق به يك طبقه ، تجسم تDشھاى ماركسو آموزش

 ى توليد مادى با ھدف پاسخ به معضDت جنبشاى بنا شده بر يك شيوهجامعه

افقى در برابر آن طبقه نيست.  ى معين و گشايشطبقاتى و اجتماعى آن طبقه

نيز در پاره  ويژگى اساسى انسان محور بودن ديدگاه ھا و انديشه ھاى ماركس

كردن وجود زمينى اين انسان محورى و خلق مكتبى آن در دنياى انديشه ھا 

شود. تب و تاب انجام اين رسالت آن چنان روبل را در حرارت خود پيگيرى مى

بيند. به نقل قولى كه او از را وارونه مى ھاى ماركسى حرفپيچد، كه او ھمهمى

 سى آورده است، دقت كنيد: ى دموكرادر رابطه با مساله ماركس

آفريند، بلكه اين انسان است كه "ھمان طور كه اين مذھب نيست كه انسان را مى

آفريند، بلكه اين مردم كند، اين قانون اساسى نيست كه مردم را مىآن را خلق مى

توان گفت كه دموكراسى نسبت به ساير آورند. مىھستند كه آن را به وجود مى

ى مذاھب است. مسيحيت چيزى است كه مسيحيت نسبت به بقيه اشكال دولت، آن

اى است كه چون مذھب كمال مذھب است، جوھر مذھب است، انسان خدا شده

خاصى شود. ھمان طور ھم دموكراسى جوھر قانون اساسى سياسى است: انسان 

اى تلقى شود...، انسان اى است، كه چون قانون اساسى سياسى ويژهاجتماعى شده

وجود  به دليل قانون، بلكه قانون به خاطر انسان وجود دارد: اين جا دموكراسىنه 

انسان وجودى قانونى است. اين چنين  بشرى و حال آن كه در ساير اشكال سياسى

 است ويژگى بنيادين دموكراسى." 

پيرامون تمايز ميان دموكراسى و ديكتاتورى يا اشكال  روبل، گفتگوى ماركس

به  دھد، اما عمق نگاه ماركسمى پيشين را خوب گوشھاى مختلف دولت

كند. در اين جا نسبت ميان دموكراسى و اشكال ديگر دموكراسى را رويت نمى

دولت با نسبت ميان مسيحيت و ساير مذاھب مقايسه شده است. جوھر سخن 

ى معين آن است، كه دولت دموكراتيك، كامل ترين شكل در اين رابطه ماركس

ى توليد كاپيتاليستى متكامل ترين تاكنونى است. به ھمان گونه كه شيوه ھاىدولت
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ھاى اقتصادى ماقبل خود است. اما اگر تاكيد با نظام ى توليد در قياساشكال شيوه

تواند به بى توجھى او نسبت به بر كامل تر بودن نظام سرمايه دارى مى ماركس

ى ميان دموكراسى آن صورت مقايسهماھيت انسان ستيز اين نظام تعبير شود، در 

پرچم دار  داد كه ماركسو اشكال ديگر دولت توسط وى نيز به روبل فرصت مى

دموكراسى معرفى كند! بسيار قابل  لغو كار مزدورى را مدافع سخت كوش جنبش

جوھر قانون « دموكراسى را  تعمق است، كه در ھمان عبارت باd، ماركس

كند؛ به ھمان گونه كه مسيحيت، جوھر مذھب مىارزيابى  »اساسى سياسى

با مذاھب گذشته، باdخره  ھايشارزيابى شده است. آيين مسيحى به رغم تفاوت

مذھب است و كل خرافه بافى، وارونه پندارى، تعبد، تحجر و مسخ موجوديت 

كند. دموكراسى نيز در انسان را به كامل ترين وجھى در درون خود حمل مى

ھاى پيشين تاريخ است، اما به ھر حال كه كمال قانون اساسى نظامھمان حال، 

 قانون اساسى يك نظام اجتماعى است و اين نظام اجتماعى تا آن جا كه در پيش

روى ماست، نظام سرمايه دارى است. روبل خود را به ھر در و ديوارى 

ى او در ادامهقرار نگيرد.  در تماس آويزد، تا با كنه واقعى گفته ھاى ماركسمى

 كند كه: ، اضافه مىنقل مطلب ياد شده از ماركس

آورد، كه در واقع در را مى خويش در اين جا عناصر فكرى خاص "ماركس

ھا بعد است كه گنجد، مگر به بھاى تDشى آن. مدتچھارچوب دموكراسى نمى

رى را كه يگبر مبادى تجربى تكيه نموده و به مفھوم دموكراسى، مفھوم د ماركس

دھد، در ھر دوى اين پيوند مى از آن استنتاج نموده يعنى ديكتاتورى پرولتاريا

 حاdت، تنھا يك موضوع مطرح است: تعيين سرنوشت مردم به دست خود آنان." 

جھت  متفكرى است كه از شش ھاى روبل، ماركسكنيم كه در پژوھشمشاھده مى

رى پرولتاريا از جانب او نيز اساسا نگرد و كشف ديكتاتوفقط به دموكراسى مى

كوششى براى نجات دموكراسى از تباھى است!! ظاھرا تفاوت وى با فDسفه و 

مندان ديگر، فقط در كشفيات تئوريك او نھفته است!! او دموكراسى را به  انديش
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كند و تئورى دولت او را كند؛ ھگل را نقد مىھاى اسپينوزا كشف مىكمك آموزش

ى دموكراسى را به كمونيسم بسط درباره دھد؛ كشف خويشد قرار مىمورد انتقا

ى عزيمت وى در اين سير و سلوك نظرى، آزادى انسان دھد؛ و البته نقطهمى

بوده است. اما او براى دست يابى به راز سر به مھر اين آزادى، در منزل گاه 

م به كمونيسم پھن كرده است، تا سرانجا ھاى نظرى و فلسفى فوق، بساط تجسس

ى طبقاتى نيست، انسانى در كارزار مبارزه روبل، ماركس برسد!! در پژوھش

فھمد، آزادى ى توليد مادى معين نمىاى برتافته از يك شيوهدموكراسى را پديده

ى توليد انسان را آزادى از استثمار و بى حقوقى و سيه روزى منبعث از يك شيوه

كند. كمونيسم وى تبلور نقد طبقاتى پرولتاريا بر ىو نظام اجتماعى معين تلقى نم

روى  اى از پيشنظام كاپيتاليستى نيست، ديكتاتورى پرولتاريا براى او لحظه

آيد. او فيلسوفى است، كه در ى كارگر به حساب نمىلغو كار مزدورى طبقه جنبش

راسى جاى به دموك نمايد و در اين گذر، اعتقادشعالـم انديشه سير و سياحت مى

 سپارد. ى كمونيسم مىخود را به نظريه

كند. وى در جاى را با ھمين عينك وارسى مى روبل، سرتاسر زندگى ماركس

ى آمريكا و سرنوشت به جامعه ديگرى از اين مقاله، به توضيح برخورد ماركس

ى پردازد. او معتقد است، كه ھاميلتون با مطالعهدموكراسى در آن جامعه مى

ھا يا شى در مورد وضعيت زندگى مردم آمريكا و اطDع از بى عدالتىگزار

ى دموكراسى آمريكا ابراز طبقاتى در آن كشور، نسبت به آينده اختDفات فاحش

ى مردم محروم و ثروت مندان كند. ھاميلتون، جنگ و ستيز ميان تودهنگرانى مى

ر تسخير قدرت دولتى بينى كرده و فرجام آن را د ى مذكور را پيشدر جامعه

زيرا دموكراسى ضرورتا به آنارشى و « كند: گويى مى توسط رنج بران پيش

 دھد، كه ماركسروبل با نقل اين مطالب ادامه مى »گردد.غصب منتھى مى

نمايد و تنھا دھد، ھمه چيز را تاييد مىمDحظات ھاميلتون را مورد دقت قرار مى

سازد، جايگزينى كلمات آنارشى و لتون وارد مىھاى ھاميتغييرى كه در يادداشت
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نھايتا محصول  غصب با كمونيسم بوده است. در اين جا نيز كمونيسم ماركس

نه آن  لغو كار مزدى توده ھاى كارگر و تكامل جبرى دموكراسى است، نه جنبش

خود داشته باشد و به  كارگر بايد در پيشاروى جنبش يى كه طبقهبديل اجتماعى

 برنامه ريزى نمايد.  ال برچيدن بساط سرمايه دارى براى استقرارشدنب

را مديون شاگردى او در  ! ماركس»تئورى دموكراسى« از اين  روبل كه پيش

علم جديد «با  دانست، در پى نقل اين مطالب، آشنايى ماركسمحضر اسپينوزا مى

 يت، و سپسى معنوى او از توكويل، مومن به مسيحرا نيز ارثيه »جامعه

قھرمان  در تمامى عمرش گويد، كه ماركسدارد!! روبل مىھاميلتون اعDم مى

از كمونيست شدن نيز ھيچ گاه با ليبراليسم و  پيكار براى دموكراسى بود و پس

ھا، در كنار چارتيست ى ماركسدموكراسى طلبى قطع رابطه نكرد!! وى مبارزه

ى دوران امپراتورى ناپلئون سوم، مبارزهصدھا مقاله ضد بناپارت در  نگارش

، جانب دارى از شمال عليه جنوب در دولت پروس اشعليه تزاريسم و آلت دست

و باdخره مشاركت ھم  جريان جنگ انفصال آمريكا، جانب دارى از كمون پاريس

ھا در بروكسل يا ى دموكراتھا و جامعهى كمونيستدر اتحاديه زمان ماركس

ى آزاد، انتشار انيفست و نطق او در ھمان روزھا پيرامون اھميت مبادلهم نگارش

ارگان دموكراسى در كلن و... را ھمه و ھمه به عنوان شواھد مطمئن پاى بندى 

دھد. آن چه كه روبل در تمامى اين به دموكراسى مورد استناد قرار مى ماركس

واقعيت بديھى است كه كند، اين مى استنادات و استنتاجات به كلـى فراموش

لغو كار  ھا، پرچم دار جنبشدر تمامى اين قلمروھا و سنگرگيرى ماركس

  2002ژوئن        مزدورى و نه عاشق سينه چاك دموكراسى بوده است.  

 منابع:

، ماكسيميليان »و دموكراسى ماركس« ى ، مقاله»اختر« ى دفتر دوم مجله -1

 ى مصطفى ھاشمى؛روبل، ترجمه

 ى ناصر زرافشان؛ ى رالف ميلـى باند، ترجمه، مقاله»ى سوسياليسمآينده«  -2
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  »یمشارکت اقتصاد«و الگوی » مايکل آلبرت«

آنچه نظام سرمايه داری تاريخاً و به ويژه در طول چند دھه اخير بر سر طبقه 

کارگر بين المللی آورده است، ھمه، حتی معتقدان اصDح اين نظام را به وحشت 

ته است. چند سال پيش نشريه اکونوميست ارگان جناحھای راست تر انداخ

بورژوازی متأثر از ھمين وحشت، ضمن اشاره به فجايع عظيم انسانی ناشی از 

فاز کنونی حيات سرمايه داری از سرمايه داران جھان و دولتھای سرمايه داری 

ی صدقه و دنيا خواسته بود تا از طريق ايجاد مؤسسات خيريه و پرداخت مقدار

زکوت از محل سودھای نجومی سرمايه ھا، برای ماندگاری اين نظام چاره ای 

  بيأنديشند!!

قطع از سنخ صاحبنظران  اقتصاددان شھير امريکائی بطور» برتلمايکل آ «

نفقه سود  اکونوميست نيست و طرح اقتصاد مشارکتی او نيز متکی به خمس و

است که سرمايه داری را به خاطر سرمايه ھا نمی باشد. او مصلحی بشردوست 

خصوصياتش دوست ندارد و خواستار برقراری نوعی مناسبات اقتصادی  برخی

مايکل « ظالمانه و عيوب نظام سرمايه داری به دور باشد. است که از خصائص

در پروسه کنکاش نظری مصلحانه و عدالت  به دنبال راه حل است و» آلبرت

کرده است. اشکال اساسی وی سه چيز است، را کشف » پارکون« خود   جويانه

  :عالم واقع ھمه چيز است. اين سه چيز عبارتند از سه چيزی که در

 سرمايه داری را نمی شناسد.  .1

بديل وی برای سرمايه داری، بديل سوسياليستی طبقه کارگر  .2

  نمی باشد. 

برای طبقه اجتماعی و جنبش طبقاتی معينی که نيروی محرک  .3

داری با بديل سوسياليستی است ھيچ  جايگزينی سرمايه

 اعتبار، مکان و موضوعيتی قائل نيست. 
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با ھمه آرمانخواھی و » مايکل آلبرت« اين سه ايراد اساسی باعث می شود که 

عدالت طلبی اش، در دنيای واقعيات به سطح يک مفسر اتوپيک واپسگرا و در 

ضر، بررسی فشرده سه بھترين حالت واپسگرای بی آزار!! سقوط نمايد. مقاله حا

 را دنبال می کند. » پارکون« مشکل اساسی طراح الگوی اقتصاد 

  و شناخت سرمايه داری »  مايکل آلبرت« 

جامعه موجود را نه با درونمايه تاريخی شيوه توليد » پارکون« نظريه پرداز 

مسلط، بلکه با تبخاله ھای عفونی انباشته بر جدار بيرونی وجود اجتماعی اش 

يل می کند. از ديد وی سرمايه داری دزدی است، به محرکھای مالی تحل

خودخواھانه و غيراجتماعی اتکاء دارد، بانی وجود فقر و ثروت است، استبداد 

پديد می آورد، بی کفايت است و آدمھا را پاسيو می کند! با نژادپرستی و سکس 

نھا مجموعه تعينات سر آشتی دارد، ستمگرانه است و باdخره آينده نمی شناسد. اي

و خصوصياتی است که صاحب نظريه اقتصاد مشارکتی کنار ھم رديف می کند 

 ًdبا رجوع به آنھا  .به کمک آنھا نظام سرمايه داری را معرفی نمايد و ثانياً  .تا او

کيفرخواست اجتماعی خود عليه اين نظام را صادر کند. مؤلفه ھای خاص مورد 

دام خاص جامعه کاپيتاليستی نيستند، بلکه ھمه آنھا، ھيچک»  مايکل آلبرت«استناد 

در ھمه نظامھای اجتماعی پيشين و کDً در ھر جامعه طبقاتی با بيشترين وفور 

وجود داشته است. فقر و ثروت، ستمگری، دزدی، محور بودن محرکھای فردی 

و خودخواھانه، استبداد، ھمه و ھمه مقوdت مشترک مربوط به جوامع طبقاتی 

يخند، ھيچ يک از آنھا با سرمايه داری متولد نشده است، ھر چند که ھمه آنھا با تار

محو سرمايه داری از ساحت زندگی بشر محو خواھند شد. ھمه اين مشخصه ھا و 

بليه ھا از آغاز تا امروز به صور گوناگون و متناسب با درونمايه تاريخی شيوه 

بر زندگی انسانھای فرودست و توليد مسلط در ھر دوران، سايه سياه خود را 

زحمتکش سنگين ساخته اند و نفس وجود آنھا خصلت نمای نظام بردگی مزدی 

در رابطه با اين بخش مشخص بحث » مايکل آلبرت« نمی باشد. معضل اساسی 
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اين است که آناتومی جامعه مدنی موجود را در شيوه توليد سرمايه داری جستجو 

اری ھيچ رابطه گريزناپذير درونی ميان تبعات نمی کند و dجرم قادر به برقر

اجتماعی، سياسی، اقتصادی، مدنی، فرھنگی و اخDقی اين جامعه با درونمايه آن 

شيوه توليد مادی ھم نمی گردد. نظام سرمايه داری را نمی توان با دزدی و فقر و 

که  سکسيسم و استبداد و بی کفايتی و بی آيندگی توضيح داد، درست به ھمانگونه

وجود سرمايه را نمی توان با نفس کار عينيت يافته، ابزار توليد، پول، مالکيت 

کدام يا ھمه  چرد. سرمايه ھمه اينھا ھست اما ھيخصوصی و مانند اينھا تبيين ک

اينھا لزوماً سرمايه نيستند، درست به ھمين سياق تمامی خصوصياتی که مايکل 

ھند اما وجود ھيچيک از آنھا فصل آلبرت بر می شمارد با سرمايه داری ھمرا

مميز اين نظام با نظامھای ديگر طبقاتی تاريخ نيستند. سرمايه عنصر اصلی 

مرحله تاريخی معينی از توسعه توليد اجتماعی بشر است. يک شيوه توليد است. 

جامعه کاپيتاليستی جامعه ای است که در ھمه وجوه بر اين شيوه توليد بنا شده 

ح و شناخت ھمه تعينات و ھست و نيستش بايد به ھمين جا است و برای تشري

  رجوع کرد. 

سرمايه يک رابطه اجتماعی است. رابطه ای که وجود آن متضمن عزل کامل 

توده ھای عظيم فروشنده نيروی کار از ھر نوع دخالت در سرنوشت کار و توليد 

د و زندگی اجتماعی خويش است. رابطه ای که در آن محصول کار و تولي

کارگران دنيا يعنی اکثريت غالب سکنه کره زمين نه فقط از سيطره نفوذ آنھا 

خارج می شود، که فرمانروای مطلق حاکم بر کل ھست و نيست توليد کنندگان 

خود می گردد. توليد سرمايه داری شيوه توليد تاريخاً معينی است که در پرتو 

ر موجوديت انسانی و وجود آن، ارزش ھای مخلوق کار طبقه کارگر در براب

اجتماعی اين طبقه نقش نيروئی مستقل و قائم به ذات و فرمانفرما به خود می 

گيرد! شرائط عينی کار از وجود کار زنده ای که اين شرائط را می آفريند و به 

طور مستمر آن را بازآفرين می کند حالت مستقل می يابد و در اين راستا تا آنجا 
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زندگی و زنده بودن يا نبودن و چه نوع زيستن و چگونه به پيش می تازد که کل 

مردن و تمامی دقايق حيات انسان ھای خالق و بازتوليد کننده خويش را آماج 

ددمنشانه ترين قدرت ساdری ھای ضد انسانی قرار می دھد. کار عينيت يافته 

بقه آنھا کارگران در فرايند اين شيوه توليد حکم بی عينيتی تام و تمام توده ھای ط

را به کرسی می نشاند و به وجود طبقه ای متضاد  و متخاصم با ھستی انسانی و 

اجتماعی طبقه کارگر عينيت می بخشد. سرمايه يک رابطه اجتماعی معين 

تاريخی است که از درون آن کارگر در پايان ھر چرخه توليد از نقطه شروع اين 

وق تر، بی ارزش تر، وابسته تر چرخه،  فقيرتر، بی قدرت تر، مفلوک تر، بی حق

  و محتاج تر می گردد. به گفته مارکس: 

کارگر در پايان فراگرد توليد نه تنھا غنی تر از قبل بيرون نمی آيد، که فقيرتر « 

ھم می شود، چون او نه فقط شرائط کار dزم را به نفع سرمايه دار ايجاد کرده، 

بDً جزء ذاتی نيروی زنده کار بلکه کاری نموده که امکان ارزش آفرينی که ق

کارگر بود، اکنون به صورت ارزش اضافی، به صورت فراورده مازاد، به 

صورت سرمايه در دست سرمايه دار قرار دارد که بر نيروی زنده کار تسلط پيدا 

کرده است. نيروی سرمايه اکنون نيروی ارزش مستقلی است که در برابر ناتوانی 

ز کارگر قد علم کرده است. کارگر نه تنھا منشأ ثروت مجرد و محروم از ھمه چي

غير و فقر و بينوائی برای خود شده، بلکه زمينه را برای برقراری رابطه اين 

ثروت با کار فراھم کرده است. اين ثروت با مصرف نيروی کار از روح حياتی 

سه، (گروندري» تازه ای برخوردار می شود و دائماً بر غنای خويش می افزايد...

  ) 445ص  1ترجمه، پرھام و تدين،  جلد

« استبداد و ديکتاتوری، فقر، وجود طبقات، نوع مالکيت، دزدی و ھمه آنچه که 

به عنوان مفاسد جامعه سرمايه داری شمارش می کند، تبعات » مايکل آلبرت

جبری شالوده توليدی اين نظام و بارآورد گريزناپذير رابطه خريد و فروش 

باشند. اشاره به اين مقوdت به مثابه بليه ھای بشری سرمايه داری نيروی کار می 
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بدون رجوع به ھسته مرکزی موجوديت اين نظام فقط کوششی در جھت راه 

اندازی يک گفتگوی اخDقی است. گفتگوئی که ھيچ دردی از ھيچ کارگری  در 

را نيز  ھيچ کجا چاره نمی کند و به نوبه خود راه شناخت واقعی و طبقاتی دردھا

  بر روی  او سد می سازد. 

کار سخت بخش « نه فقط به اين اعتبار که: »  سرمايه داری دزدی است.... « 

در ايالت «  يا اينکه »  بزرگی از مردم، عده اندکی را ثروتمند می سازد

نيويورک سيتی محله ھای فقير نشين و ثروتمندنشين با تفاوتھای معيشتی و رفاھی 

، بلکه به اين دليل که نيويورک سيتی و کل جھان »يز می گردندفاحش از ھم متما

بشری موجود بر رابطه توليد اضافه ارزش بنا نھاده شده است. به اين خاطر که 

اکثريت غالب سکنه کره زمين فروش نيروی کار به مثابه يک کاd تنھا طريق 

صاحبان  ارتزاق و زنده بودن آنھاست. مشکل نظام سرمايه داری اين نيست که

سرمايه از سر خست و مال پروری دستمزد کافی به کارگران پرداخت نمی کنند 

و dجرم اکثريتی فقير و اقليتی غنی می گردند!! معضل اين است که بنياد ھستی 

کاپيتاليسم بر توليد سرمايه و فقط سرمايه استوار است. مشکل واقعی اين است که 

جتماعی کار و توليد خويش است. او با کارگر ھيچکاره  پروسه کار و محصول ا

فروش نيروی کارش کل موجوديت انسانی و اراده و اختيار و دخالت و ارتباط 

خويش با کارش را به طور کامل از دست می دھد. با وقوع مبادله ميان نيروی 

ل می يدن مفلوک و مستأصل و بی اختيار تبکار و سرمايه، کارگر به موجودی چنا

طاعت الزامی و جبری از اراده سرمايه ھيچ در ديگری بر روی شود که سوای ا

او باز نمی ماند. رابطه سرمايه رابطه توليد اضافه ارزش است و کارگر با فروش 

نيروی کارش به موقعيتی سقوط می کند که زنده بودن وی فقط و فقط به مثابه 

حيطه ھيچ توليد کننده اضافه ارزش و سرمايه موضوعيت دارد و خارج از اين 

سرمايه داری « اعتبار و نقش و موضوعيتی برای موجود بودن دارا نيست. 

نه به اين خاطر که از محصول کار کارگران دزدی می کند، بلکه به » دزدی است
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اين دليل که بنياد ھستی انسانی و اجتماعی اکثريت غالب سکنه کره ارض و 

کار و سرنوشت کارشان را از  شالوده تسلط توده ھای عظيم کارگر دنيا بر پروسه

  آنھا می دزدد. 

بر «  است، نه فقط  به اين معنی که:»  سرمايه داری بيگانگی و غيراجتماعی« 

محرکھای  فردی و خودخواھانه و جست و جوی خوشبختی برای خود متکی 

بلکه به اين دليل »  است و انسانھای مھربان پس مانده ھا را دريافت می کنند

و صريح که ھر چه کارگران کار و توليد می کنند نه در خدمت بسيار شفاف 

معيشت و رفاه آنھا، بلکه به قدرتی ضد آنھا و به يک نيروی اختاپوسی بشرستيز 

عليه ھمه ارکان حيات انسانی آنھا مبدل می گردد. به اين دليل که ھر لحظه توليد 

ای اقتدار سرمايه و کار طبقه کارگر لحظه ای در استحکام بيش و بيشتر پايه ھ

بعنوان نيروئی ماوراء زندگی، مسلط بر حيات و ضد زندگی توده ھای کارگر 

دنياست. سرمايه توسط کارگر توليد می شود اما با احراز وجودی مستقل از وی و 

طبقه او بر کل ھست و نيست زندگی انسانھای کارگر جھان حکم می راند. رابطه 

راف کارگر نه فقط با محصول کارش بلکه با سرمايه رابطه بيگانگی جامع اdط

کل فعاليت، نقش و تأثيری است که در پروسه کار انجام می دھد و ايفاء می کند. 

گوشه چشمی به ھستی حاضر دنيا بيأفکنيم. از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب 

کره زمين آکنده از کاdھائی است که توسط توده ھای کارگر دنيا توليد شده است 

ما ھيچ کارگری در ھيچ کجای اين دنيا، در باره اينکه اين جھان بيکران ا

محصوdت توليد بشود يا نشود، ھيچ دخالتی نداشته است. حاصل جمع توليدات 

تسليحاتی ھر يک سال که توسط کارگران اما بدون ھيچ اراده و دخالت ھيچ 

ر توليد شده کارگری، و برضد ھر نوع تمايل، اراده  و رغبت توده ھای کارگ

است سر به کھکشانھا می سايد. توليد سDح فقط و فقط يک مثال ساده معمولی 

است. اين حکم در مورد کل ھست و نيست شيوه توليد سرمايه داری حتی در 

مورد پايه ای ترين ملزومات معيشتی و امکانات حيات انسانھا ھم صدق می کند. 
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نه محدود به نقش محرکھای »  بيگانگی و غيراجتماعی بودن سرمايه داری« 

خودخواھانه کار و توليد در اين نظام که پديده جبری بيگانگی مطلق کارگر با 

پروسه کار و توليد و فعاليت انسانی و اجتماعی و محصول پروسه کار خويش 

  است. 

نه فقط به اين علت که کارگران در تصميم »   سرمايه داری استبدادی است« 

« کار و توليد دخالت داده نمی شوند و به تعبير مايکل آلبرت گيريھای مربوط به 

وجود ندارد. بلکه به اين علت که رابطه سرمايه، رابطه انجماد » کنترل کارگری

و انحDل جامع اdطراف موجوديت انسانھای کارگر در پروسه توليد اضافه 

ان ھای ارزش و سرمايه است. ديکتاتوری در اينجا، فقط ديکتاتوری مشتی انس

خودخواه مزاحم دخالت کارگران در برنامه ريزی کار و توليد اجتماعی نيست. 

برعکس ديکتاتوری کار مرده بر کار زنده است. کار مرده ای که سرمايه است، 

به طور مستمر کار ضروری ايجاد می کند تا به کار اضافی « خودگستر است، 

» ( مازاد را افزايش دھد دست يابد، امکان کار dزم را افزايش می دھد تا

مارکس، گروندريسه) و برای طی اين طريق بايد بر پروسه کار، بر چه توليد 

شود و چه توليد نشود، کدام کار انجام شود و از انجام کدام کار صرفنظر شود، 

چه مقدار توليد گردد و محصول کار چگونه توزيع شود و ھمه چيزھای ديگر به 

د و تمامی اين قدرت تسلط را يکجا در پروسه ارزش طور کامل تسلط داشته باش

افزائی خود به کار گيرد. سرمايه برای احراز و تضمين اين تسلط احتياج به 

کنترل سراسری جامعه و چيرگی مطلق العنان بر کليه قلمروھای حيات اجتماعی 

کارگران دارد. حصول اين چيرگی در عين حال نيازمند قرارداد ساdری، قانون 

دازی، مدنيت بافی، آموزش و پرورش، دولت، عرف و اخDق و ھمه نھادھا و پر

مراودات و مناسباتی است که به صورت فراساختارھای الزامی پروسه بازتوليد 

سرمايه يا رابطه توليد اضافه ارزش به وجود آمده اند و برای اين وجود دارند  که 

ق بخشند. استبداد سرمايه داری استبداد سرمايه برتوده فروشنده نيرو کار را تحق
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استبداد رابطه خريد و فروش نيروی کار است و فلسفه وجودی آن اين است که 

کل توده توليد کننده سرمايه در سرتاسر جھان را در خدمت بازتوليد  و 

خودگستری و خودافزائی سرمايه به صف کند و در اين راستا تا سلب مطلق ھر 

حقوق انسانی آنھا به پيش می تازد. نوع اعمال اين نوع آزادی و اختيار و حق و 

استبداد نيز توسط سرمايه و بر اساس تعينات خاص فرايند ارزش افزائی سرمايه 

تعيين می گردد. ممکن است رخت جامعه مدنی مدرن سکوdر بر تن پوشد و 

طيلسان منقش دموکراسی بر قامت ناساز خود ساز کند، می تواند شمشير آخته 

ھيتلری از نيام بر کشد، شايد که قيافه ديکتاتوری بوروکراتيک  فاشيسم

محمدرضاشاھی به خود گيرد د و بر درفش مام ميھن تکيه زند و شايد ھم  عمامه 

  پان اسDميسم  به سر، بر دريای خون کارگران بادبان ثبات برافرازد. 

داران کشورھا اما نه با اين تعبير که سرمايه » سرمايه داری ستمگرانه است...« 

« برای کسب سودھای بيشتر با ھم رقابت می نمايند و فضای برادری ميان 

را با رقابت ھای سود جويانه آلوده می سازند!! بلکه به اين دليل که » کشورھا

نفس موجوديت سرمايه بنياد کليه بی حقوقی ھا، آزادی کشی ھا، نابرابری ھا، بی 

نوع ادبار و سيه روزی دامنگير بشريت  عدالتی ھا، شرارتھا، جنايت ھا و ھر

عصر ماست. وجود سرمايه يعنی اجبار اکثريت غالب ساکنان زمين به کار 

اضافی، يعنی بردگی مزدی توليد کنندگان سرمايه، يعنی سلب کليه حقوق و 

آزاديھای انسانی از کارگران جھان با اين ھدف که کار اضافی آنھا و استمرار 

سط آنھا، حيات سرمايه و شرائط و ملزومات بازتوليد توليد اضافه ارزش تو

سرمايه را ممکن سازد. سرمايه داری ستمگرانه است به اين دليل بارز و عريان 

که موجوديت سرمايه نيازمند وجود و بقا و تسلط کليه قوانين، نھادھا، مناسبات و 

فزونی کار مراودات ظالمانه ضد انسانی است. ھر دينار کار اضافی و ھر دينار ا

اضافی در گرو تعرضی جنايتکارانه عليه حق تسلط انسانھای کارگر بر پروسه 

کار و فعاليت و محصول کار خويش است و تسری رابطه توليد اضافه ارزش به 
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سطح مناسبات اجتماعی و فراساختارھای حقوقی و مدنی و اخDقی و فرھنگی و 

انه ترين، ظالمانه ترين و اجتماعی متضمن منجمد ساختن زندگی بشر در جابر

بشرستيزترين بی حقوقی ھا و سلب آزادی ھاست. نظام سرمايه داری نظامی 

ستمگر است زيرا که امحاء ھر چه ژرف تر و گسترده تر و عظيم تر کليه شرائط 

  رشد آزاد انسانھا شرط dزم موجوديت و رشد و خودگستری سرمايه است. 

اما نه فقط به اين اعتبار که »  ستی استسرمايه داری نژادپرستانه و سکسي« 

نژادپرستی را تقويت می کند بلکه به اين دليل که محو ھر نوع نژادپرستی و 

تبعيض و نابرابری موجود در جھان حاضر، به محو نھائی و فرجامين موجوديت 

اين نظام گره خورده است. نژاد پرستی تبخير ايدئولوژيک و اجتماعی قھری توليد 

يد سرمايه است. آنچه رابطه خريد و فروش نيروی کار به صورت افکار و بازتول

و فرھنگ و اعتقاد و عادت و سنت از ژرفنای خود توليد و تصعيد می کند نمی 

تواند که با غلظت باdی راسيسم و تحقير بخشی از بشريت توسط بخشی ديگر 

ليل مشخص که ھمراه نباشد. سرمايه داری از تعفن سکسيسم آکنده است به اين د

خريد و فروش سکس بخش dيتجزائی از بازار انباشت و بازتوليد سرمايه در 

دنياست. در عرف و مشرب سرمايه، نان خوردن، مواد مخدر، اتوموبيل، سکس، 

قلم، سDحھای ميکربی، کتاب، تنباکو و آنتی بيوتيک ھمه از يک جنسند، ھمه 

اضافه ارزش نھفته در وجود  کاdھای حامل سودند که فروش آنھا نياز حصول

آنھاست. ھر کدام سودآورتر باشد به طور قطع برای سرمايه مرجح تر، موجه تر، 

سرمايه داری آينده ناشناس « معقول تر، مقبول تر و  کامDً مطلوب تر است. 

بازارھا روی محاسبات کوتاه مدت فشار می «  نه فقط از آن روی که » است

اين دليل که ھر لحظه بقای سرمايه داری تعرضی  بلکه اساساً به»!  اورند

اختاپوسی به شالوده زندگی بشريت است. حيات سرمايه  با خودگستری قھری و 

جبری آن عجين است. خودگستری مستمر سرمايه در گرو تبديل کليه امکانات و 

ذخائر طبيعی دنيا به مصالح ارزش فزائی سرمايه است، آنچه که به صورت 
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زيست حيات بشريت را تھديد می کند برای سرمايه شرط حتمی  آلودگی محيط

رشد و خودگستری است. سرمايه فقط به طبيعت چنين نگاه نمی کند، انسان در 

منظر مراقبت و ديده بانی سرمايه کاdئی است که سود توليد می کند و اعتبار 

ال وجودی آن در خارج از مدار ملزومات سود و توليد اضافه ارزش حکم ابط

  مطلق خورده است. 

  » پارکون« مايکل آلبرت و 

ديديم که مايکل آلبرت در توصيف سرمايه داری به بن مايه وجودی آن رجوع 

نمی کند. او آناتومی اين نظام را در رابطه خريد و فروش نيروی کار نمی کاود. 

از وجود دزدی و شرارت و فساد و آينده ناشناسی و استبداد و نژادپرستی و 

يسم و ستمگری توسط سرمايه داری صحبت می نمايد اما رابطه ارگانيک سکس

اين مصائب و آdم بشری با رابطه توليد اضافه ارزش را کاوش نمی کند. آلبرت 

در تحليل سرمايه داری دچار اين خطای فاحش است و بر ھمين اساس در تکاپو 

م تمامی نيات حسنه برای يافتن بديل اقتصادی و اجتماعی سرمايه داری نيز به رغ

و بشردوستانه ای که ھمه جا در تDش او موج می زند قادر به گسست از بنياد 

واقعی و جوھر تاريخی و توليدی نظام بردگی مزدی نمی گردد. الگوی اقتصاد 

مشارکتی آلبرت به مؤلفه ھای سوسياليستی و راديکال مھمی آراسته است که با 

ری و حسن نيت شفاف وی برای رھائی بشريت وضوح تمام تنفر او از سرمايه دا

از آdم و ادبار و توحش اين نظام را به نمايش می گذارد. مشکل اساسی نوع 

آناتومی او از جامعه موجود و نوع نقد طبقاتی و اجتماعی غيرکارگری و اصDح 

طلبانه وی از سرمايه داری است که dجرم در الگوی اقتصاد مشارکتی تجسم پيدا 

و انفصال پايه ای اين بديل از نظام بردگی مزدی را دچار اشکال بنيادی  می کند

  می سازد. 

پارکون متکی به برنامه ريزی شورائی کار و توليد است و اين به نوبه خود يک 

در پارکون انسانھا در « شاخص اساسی اقتصاد سوسياليستی طبقه کارگر است. 
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ته شرکت می کنند، به عنوان زندگی اقتصادی از طريق شوراھای به ھم وابس

توليد کننده و مصرف کننده [ شوراھائی از ھر نوع] مانند آنھا ھمواره ايجاد می 

شوند، اگر انسان کوشش نمايد اقتصاد خود را خود سازماندھی کند. به طور 

ت حتی از اين نيز برآل» ر آرژانتين انجام گرفته است.خDصه مثل آنچه که د

ستی بر نقش شوراھا به عنوان ظرف تصميم گيری فراتر می رود و به در

ود و چه توليد نشود؟ و از ھر چيز به چه مقدار کارگران پيرامون چه توليد ش

توليد گردد؟ يا فرايند توزيع و مصرف محصول کار چگونه خواھد بود؟ و مانند 

اين ھا انگشت تأکيد  می گذارد. نکاتی که در مجموع از اھميتی بسيار شايان در 

ون ارند. نظريه پرداز پارکردامر گسست از شيوه کاپيتاليستی کار و توليد برخو

ھمه اين مؤلفه ھای مھم را در نظر می گيرد، اما با تمامی اينھا، شوراھای 

کارگری وی کماکان نھاد برنامه ريزی  رابطه خريد و فروش نيروی کار 

دوم اينکه مزد دھی در پارکون بستگی به تDش دارد، نه « ھستند!!! او می گويد: 

انسان قدرتمندی است. در يک به اين که چه مقدار توليد کرده، يا اينکه چه قدر 

پارکون اين را که اگر ما طوdنی تر، سخت تر، يا تحت شرائط ناخوشايندتر يا 

خطرناک تر کار کنيم درآمد بيشتری کسب خواھيم کرد رد می کند. اين را نيز رد 

می کند که به کسی که امتيازی در جيب دارد پرداخت بيشتری انجام گيرد. برای 

ه منطقی و کشش و اقتصادی وجود ندارد. پارکون ھمچنين يک اين کار ھيچ توجي

اقتصاد بی دست و پا را که در آن انسان مثل اقتصاد بازار آنچه را به دست می 

آورد به موقعيتش بستگی دارد رد می نمايد. کمی متضادتر پارکون اين را ھم رد 

ود در شکل کار می کند که انسان در يک اقتصاد آن قدر بتواند به دست آورد که خ

  » خصوصی می تواند به دست آورد

پارکون کار مزدبگيری را لغو نمی کند و از آن فاصله نمی گيرد. قيد و شرط 

فراوان و محکمی برای تساوی مزدھا در قبال کار مساوی وضع می نمايد اما 

اساس کار برای گرفتن مزد را به ھيچوجه مردود و منسوخ اعDم نمی کند. 
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ر الگوی اقتصاد مشارکتی آلبرت ھمچنان کاd است و مورد بيع و نيروی کار د

شری قرار می گيرد، ھر چند که ظاھراً تDش زيادی برای عادdنه بودن اين 

خريد و فروش صورت می گيرد!! ھر کسی که بيشتر کار می کند مزد افزونتری 

ليد دريافت می نمايد و به بيان صريحتر زمان کار اجتماعاً dزم برای تو

محصوdت که کماکان ھمه کاd ھستند و ھمه به شکل کاd با ھم مبادله می شوند، 

  شالوده  تعيين بھای نيروی کار يک کارگر به مثابه کاd نيز ھست. 

طوطئی را به ھوای شکری دل خوش بود         ناگھان سيل فنا نقش امل باطل 

  کرد. 

نامه ريزی کار و توليد اجتماعی فلسفه وجودی و تمامی اھميت نقش شوراھا در بر

برای جنبش آگاه ضد سرمايه داری طبقه کارگر اين است که ظرف متناظر با 

الغاء کار مزدی و کاd بودن نيروی کار خواھند بود، اما در پارکون با اينکه به 

لحاظ انطباق ساختار، محتوای کار و نوع نقشی که کارگران در آنجا ايفاء می 

ی dزم تحقق اين امر تا حدود زيادی فراھم می گردد، اما اساس کنند پيش شرط ھا

کار مزدی و خريد و فروش نيروی کار سخت و استوار بر سر جای خود باقی 

می ماند. اين امر با کمال تأسف نشان می دھد که الگوی اقتصاد مشارکتی آلبرت 

يزی کار و به رغم تمامی تأکيدات غليظ و شديد آن بر نقش شوراھا در برنامه ر

توليد اجتماعی و ارتقاء اين نقش به تصميم گيری پيرامون چه توليد شود و چه 

توليد نشود و ھمه مسائل ديگر نھايتاً قادر به فراروی از شيوه توليد کاپيتاليستی 

نيست و در بھترين حالت فقط شور و احساس پاک انسانی وی را برای ھر چه بی 

نمايش می گذارد. نکته تعيين کننده و واجد تعمق آزارتر کردن سرمايه داری!! به 

در ھمين بخش بحث اين است که مايکل آلبرت فرمولبندی کار در مقابل مزد برای 

مطرح می نمايد. برھه ای   21الگوی اقتصاد مشارکتی خويش را در شروع قرن 

از تکامل مادی تاريخ و فازی از گسترش شيوه توليد سرمايه داری که محصول 

dم بالبداھه و بی ساDنه کار و توليد کارگران در بخش غالب کره خاکی برای اع
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قيد و شرط داوطلبانه بودن کار يا نفی ھر نوع انقياد معيشت و رفاه انسانھا به کار 

ميليارد دdر در سال پنتاگون برای  400به طور کامل کفاف می دھد. فقط بودجه 

نسان را از ھر نوع نياز به کار معاف کشت و کشتار بشريت می تواند ميليونھا ا

سازد. به اين ترتيب اگر مستمسک محاسبات پارکون برای بقای کار مزدی 

فاکتورھائی از نوع ميزان توليد و سطح بارآوری کار و مانند اينھا ھم باشد، باز 

محاسبه ای عميقا بی پايه و ناموجه است. از ھمه اينھا که بگذريم حتی اگر در 

ه خاطر وجود شرائط خاص اقتصادی امکان اجرای مستقيم و فوری جامعه ای ب

داوطلبانه بودن کار موجود نباشد، باز ھم ھيچ دليلی وجود ندارد که طبقه کارگر 

متشکل و متحد در جنبش شورائی سراسری ضد سرمايه داری از الغاء کار 

  مزدی صرفنظر نمايد.  

رکون يک نکته اساسی ديگر را در ھمين جا و در ارتباط با ساختار شورائی پا

نيز اضافه کنم. مايکل آلبرت در سرتاسر بحث خود از ھر نوع اشاره به 

سرنوشت دولت در اقتصاد مشارکتی شورائی خويش خودداری می نمايد!!! پايان 

دادن به وجود ھر گونه دولت باdی سر جامعه و کDً سپردن طومار حيات دولت 

زای پروسه انفصال از شيوه  توليد سرمايه داری به بايگانی تاريخ، جزء dيتج

است. يک فونکسيون بسيار برجسته و حياتی شوراھای برنامه ريزی کار و توليد 

اجتماعی از ديد جنبش لغو بردگی مزدی طبقه کارگر نيز دقيقاً پايان دادن به 

موضوعيت وجود دولت است. آلبرت در مبحث مربوط به ويژگی ھای تقسيم کار 

ن، نقش نھادھای متمرکز برنامه ريزی اقتصادی يا نيروھای تصميم گيرنده پارکو

ماوراء شوراھا را به درستی نفی می نمايد، اما به ھر حال در رابطه با پديده ای 

به نام دولت و سرنوشت آن به طور کامل سکوت اختيار می کند. پائين تر توضيح 

يک اتوپی است و چرا به رغم  خواھم داد که چرا پارکون با اين توصيف، نھايتاً 

تمامی آرايش ھای بھشتی اش، در اساس فقط  تعويض شکلی از دوزخ سرمايه 

داری با شکل ديگر آن خواھد بود، ھر چند که راه اين دوزخ سراسر با نيات 
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حسنه فرش شده باشد. اين نکته ای است که بدان می پردازم، اما عجالتاً گفتگوی 

  صات الگوی اقتصاد مشارکتی را دنبال می کنيم. آلبرت در باره ساير مشخ

سومين مشخصه پارکون مرزبندی آن با تقسيم کار رايج در نظام سرمايه داری  

است. در اينجا نيز مايکل آلبرت نکات کامDً درستی را ھشدار می دھد. گريز از 

تعيين جدائی برنامه ريزی توليد با پروسه تحقق عينی کار و توليد مؤلفه ای بسيار 

کننده است که از جانب وی مورد تأکيد واقع می شود. نفی امتيازات شغلی، بی 

اعتبار دانستن موقعيت خاص آدمھا در کسب حصه افزونتر در فرايند توزيع، 

مخالفت با ھر گونه حق و حقوق ناشی از تخصص و مانند اينھا ھمگی 

ن گذر اين است راھبردھای پر ارجی ھستند. معضل محوری و محک آفرين در اي

که پارکون به ھر حال متکی به کار مزدی و رابطه خريد و فروش نيروی کار 

است. ھر کس به اندازه کاری که انجام می دھد مزد دريافت می دارد و اين به 

نوبه خود متضمن آن است که دائره امکانات رفاھی و معيشتی و اجتماعی انسانھا 

تمزد آنان قرار گيرد. در چنين وضعيتی با ھم زير فشار ميزان کار و سطح دس

آحاد جامعه از زمينه ھای برابر رشد اجتماعی برخوردار نخواھند بود. ھر کس 

بيشتر کار می کند، درآمد افزونتری کسب می نمايد و dجرم از امکانات رشد 

فکری، بالندگی علمی و کDً توانائی بيشتری ھم بھره مند می گردد.سؤال مھم از 

برت اين است که تناقض ميان محو تمامی امتيازات اجتماعی و تخصصی مايکل آل

و شغلی با نابرابری امکانات اجتماعی رشد و تعالی انسانھا را چگونه حل می 

کند؟ امتيازات و حقوق ويژه افراد را نمی توان با صدور بخشنامه، به صورت 

س بايد پايه ھای قراردادی يا با زور قانون و فشار مقررات از بين برد. بالعک

رشد آزاد ھر « مادی و اجتماعی آنھا را محو کرد و اين کار در گرو آن است که 

تحقق اين امر به نوبه خود در گرو ». انسان در گرو رشد آزاد ھمه انسانھا باشد

آن است که انسانھا بر پايه ميزان کار و سطح درآمد و جدول حقوق از ھمديگر 

اين امر عميقاً در گرو آن است که انسانھا مزدبگير متمايز نشوند. در يک کDم 
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در سرمايه داری  « نباشند و کارمزدی کDً ملغی شده باشد. آلبرت می گويد:

صاحبان سرمايه و مواد توليدی تعيين می کنند که چه چيزی توليد گردد، آنھا 

اسبات بردگان مزدی را استخدام و بعد اخراج می کنند. اما با خاتمه يافتن اين من

باز ھم جامعه بی طبقه ايجاد نمی شود. گروه ديگری تحت عنوان مالکان که 

ھمچنان به وسيله وضعيتشان در اقتصاد تعريف می شوند، می توانند قدرت 

نامحدود را تجربه کنند و حتی فشار بر بخش بزرگی از کارگران را تشديد نمايند.  

جرائی] بر روی کارگران dزم برای اجتناب از سلطه رابطه [ مباشر يا مدير ا

است تقسيم فعاليت ھا مانند آنچه که امروز در شرکتھای تعاونی جريان دارد با 

ايده ھای جديد برای تعيين نقش ھای کاری جانشين شود. پارکون اين اصل سوم 

  »  نھادی را رشته کاری موزون می نامد

مشخص وی طبقات تصور نظريه پرداز اقتصاد مشارکتی اين است که در الگوی 

وجود ندارند، مالکيت خصوصی محو می شود و ھيچ نيروئی در ماوراء زندگی 

کارگران برای آنھا تصميم نمی گيرد. انتظاراتی که اگر محقق شوند به طور 

واقعی نابودی سرمايه داری را بشارت می دھند، اما حصول آنھا در پارکون با 

کون اقتصاد کاdئی را نفی نمی کند و سدی از اساسی ترين موانع مواجه است. پار

نيروی کار انسانھا در آن کاdست. نه فقط از ميان برداشتن کار مزدی، بلکه محو 

ھر نوع مبادله محصوdت بر اساس کار اجتماعاً dزم نھفته در آنھا شرط مقدم و 

پايه ای ايجاد يک اقتصاد جماعتی يا سوسياليستی متناظر با الغاء مالکيت 

و وجود طبقات است. سرمايه يک رابطه اجتماعی است، مشتی ابزار خصوصی 

و پول و ثروت و ماشين آdت و مواد خام نيست که اگر مالکيت آنھا را از دست 

افراد خاص بگيريم و به اعضای يک شرکت تعاونی بسپاريم اساس سرمايه بودن 

د. گفته مارکس در آنھا منتفی شود و رابطه تملک کاپيتاليستی بر آنھا از ميان برو

عامل مشارکت مستقيم کار [ يعنی کار ھر کس] « اين زمينه بسيار آموزنده است: 

در زنجيره عام توليد خصلت جماعتی کار است که توزيع فراورده ھا را نيز 
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تعيين می کند. ھمين خصلت جماعتی توليد است که به فراورده توليدی خصلتی 

که در آغاز توليد صورت می گيرد ناظر  عام و جمعی می بخشد. پس مبادله ای

بر ارزش ھا نيست، ناظر بر فعاليت ھای معين و نيازھا و ھدفھای جمعی است که 

سراپا مستلزم مشارکت فرد در دنيای جمعی فراورده ھا است. در حالی که در 

نظام ارزش ھای مبادله ای مبادله است که به کار خصلت عام می بخشد، در نظام 

گروندريسه، ترجمه فارسی، جلد » ( بودن کار مقدم بر مبادله است جماعتی عام

  ) 112اول ص 

پارکون معجون اتوپيائی بسيار آشفته و پر از تناقضی است که ھمه چيز در آن 

يافت می شود، کار مزدی، اقتصاد کاdئی و توزيع امکانات اجتماعی بر پايه 

ی نباشد و مالکيت ميزان کار ھر کس در جامعه ای که قرار است طبقات

کاپيتاليستی کDً در آن ملغی شده باشد!!! مايکل آلبرت بسيار بشردوستانه می 

کوشد تا الگوی اقتصادی وی از آنچه در بلوک شرق وجود داشت متمايز گردد، تا 

مالکيت دولتی و موقعيت مسلط افراد يا نھادھا بر شرائط کار و زندگی کارگران 

ھا را نگيرد. او ھمه اين آب بنديھا را انجام می جای مالکيت خصوصی سرمايه 

دھد اما به تناقض ميان اين انتظارات و وجود کار مزدی و اقتصاد کاdئی ھيچ 

گوشه چشم جدی نمی اندازد. آنچه در اردوگاه سابق شوروی بقا و بالندگی و 

استحکام و قدرت روزافزون سرمايه داری را از ھمان آغاز تضمين کرد، نه 

نيات حسنه و نه شرارت آدمھائی مانند استالين، بلکه بقای کار مزدی و  کمبود

خودگستری روزافزون رابطه خريد و فروش نيروی کار بود. در پارکون مبادله 

محصوdت به صورت کاd و کار مزدی کماکان  وجود دارد و اين امر اساس 

به نيازھای مشارکت انسان ھا در توليد فراورده ھای اجتماعی با ھدف پاسخ 

ھمگانی و گسست بنيادی آنھا از تقدم مبادله بر عام بودن کار را به گونه ای بسيار 

عميق زير سؤال می برد. انسانی که قرار است در قبال کار مزد بگيرد نمی تواند 

نقش عضو فعال جامعه ای را ايفاء نمايد که بناست کل پروسه کار و توليدش در 
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ی و رفاھی و اجتماعی و رشد آزاد و متعالی ھمه آحاد راستای رفع نيازھای معيشت

بشر باشد. بقای کار مزدی و مبادله محصوdت به صورت کاd، پايه مادی سقوط 

انسانھای مزدبگير از امکان دخالتگری آزاد و خDق و برابر در برنامه ريزی 

اختار کار و توليد اجتماعی است. اينکه اين آدمھا عضو يک تعاونی باشند و در س

اين تعاونی حرفھايشان را مطرح سازند ، پيرامون چه توليد شود و چه توليد نشود 

اظھار نظر کنند و نوع اين حقوق، معضل اساسی بردگی آنھا در مقابل محصول 

  کارشان را به ھيچ وجه حل نمی کند. 

است. » بازارھای قانونمند« چھارمين مشخصه پارکون مرزبندی آن با وجود 

برت اساس مبادله محصوdت را رد نمی کند اما او به سيستم رايج مايکل آل

بازارھا ھم چون برنامه ريزی مرکزی « بازارھا انتقادھای جدی وارد می داند. 

ناکافی ھستند و باز ھم بيشتر اھميت دارد که به عنوان مشکل آفرين مورد توجه 

ب چپ ھا کسب می باشند. بازارھا در جھان به طور کلی تأييدی را حتی از جان

  او اشکاdت اساسی بازارھا را به شرح زير شمارش می کند. » کنند

اوdً بازارھا مفھوم مزددھی را نابود می کنند، چون که آنھا برای اين مزد می « 

پردازند که چه مقدار توليد شده يا فرد چه قدر قدرتمند است و کاری به اين ندارد 

ثانياً بازارھا خريدار و فروشنده شدند برای  «که کار چه اندازه پرزحمت است. 

ثالثاً بازارھا عDقه مندند که ». « اين که اجباراً ارزان بخرند و گران بفروشند

نارضايتی ايجاد کنند، زيرا که فقط با نارضايتی می خرند و باز ھم می خرند و 

ز کترينگ باز ھم مانند آنچه که دبير کل آزمايشگاه تحقيقاتی جنرال موتورز چارل

و چھارم » « بيان می کند شرکتھا بايد مصرف کنندگان ناراضی را ايجاد کنند

اينکه بازارھا قيمت ھای نادرستی را برای آکسيون ھای فرامليتی تعيين می کنند 

که فقط تأثير فوری شان را بر روی خريدار و فروشنده مورد توجه قرار می 

که با توليد چه آلودگيھائی رخ می دھند، اما ھرگز اين مDحظه را نمی کنند 

  »   دھد..
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» بازارھای قانونمند« پارکون از سيستم رايج بازارھا يا به تعبير مايکل آلبرت 

فاصله می گيرد زيرا مزددھی در اينجا بر اساس زمان کار انسانھا استوار نيست، 

dھا به بلکه به ميزان توليد در طول زمان کار بستگی دارد!! در اين بازارھا کا

قيمت ارزان خريداری و به بھای گران فروخته می شوند، صاحبان کاdھا تDش 

می کنند تا نارضائی مشتريان را دامن زنند و از اين طريق زمينه را برای 

توليدات جديد فراھم سازند يا مشتريان شرکتھای ديگر را به سوی خود جلب کنند 

انبوه کاdھا تمايل نشان داده می شود، ھا به تراکم راو باdخره اينکه در اين باز

بدون اينکه مصالح محيط زيست و عوارض توليد افراطی مورد توجه واقع شود. 

به اين ترتيب پارکون با اساس وجود بازار به عنوان بستر دورچرخی کاdھا ھيچ 

مخالفتی ندارد و نمی تواند ھم داشته باشد، زيرا از قبل کاd بودن نيروی کار و 

dت کار انسانی را مفروض تلقی کرده است. آنچه پارکون از آن بيزار محصو

است صرفاً مسائل غيرانسانی و خDف اخDقی است که در بازارھای قانونمند به 

چشم می خورد. اينکه مايکل آلبرت چگونه می خواھد رابطه خريد و فروش 

برنامه ريزی  نيروی کار و مبادله محصوdت  کار بشری را  بدون وجود بازارھا

نمايد، موضوع بسيار غامضی است که فقط می توان آن را به حساب  ابھامی در 

کنار انبوه ابھامات الگوھای اقتصاد مشارکتی وی قرار داد. اين مبحث را خDصه 

کنم. نظريه پرداز پارکون به راستی انسانی آزاده و آرمانخواه است. او به رھائی 

ب نظام بشرستيز سرمايه داری سخت عشق می بشريت از سيه روزيھا و مصائ

وضعيت موجود با يک بديل غيرسرمايه داری است، اما  یورزد. شيفته جايگزين

او با کمال تأسف قادر به عبور از مرزھای موجوديت سرمايه داری نيست و 

dجرم تحقق آرمانھای سترگ انسانی خويش را در بود و بقای ھمين نظام جستجو 

آلبرت در طرح الگوی اقتصاد مشارکتی خويش دچار تناقضاتی می کند. مايکل 

عظيم و غيرقابل حل است. از طرح الغاء کار مزدی اباء می ورزد، اما می 

خواھد به انفصال برنامه ريزی توليد از پروسه تحقق مادی کار و توليد پايان 
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بخشد!! ھم می خواھد که محصول کار انسانھا کاd باشد و ھم در عين حال 

خواستار امحاء بازارھای قانونمند است، ھم کار مزدی را قبول می کند و ھم 

خواستار محو جدائی توليد کنندگان از محصول کار و توليد خويش است!! ھم در 

رابطه با سرنوشت دولت و ضرورت محو دولت باdی سر انسانھا سکوت اختيار 

رنده ماوراء پروسه کار و می کند و ھم از پايان دادن به وجود نيروھای تصميم گي

زندگی سخن می راند. پارکون نه يک دورنمای رھائی در مقابل بردگان مزدی 

سرمايه و نه بديلی برای سرمايه داری در پيش روی طبقه کارگر که بالعکس يک 

  اتوپيای متناقض توھم انگيز و گمراه کننده است. 

  الگوی اقتصاد مشارکتی و مبارزه طبقاتی 

جان مينارد « ت طرح پارکون را به اين دليل ارائه کرده است که مايکل آلبر 

اقتصاددان معروف، ضمن تأکيد بر موفق نبودن و ھوشمند نبودن و عادdنه » کينز

نبودن و منفور بودن سرمايه داری در يافتن يک بديل اجتماعی برای آن ابراز 

ی الگوی اقتصاد يأس و ترديد نموده  است. آلبرت با ھدف غلبه بر اين ناتوان

مشارکتی را تنظيم و طرح می کند و سپس به گاه دريافت جايزه از رئيس جمھور 

ايتاليا پيرامون اثبات حقانيت پارکون به تفصيل سخن می گويد. آلبرت بدينسان و 

شايد بدون اينکه خود متوجه باشد تصريح می کند که پارکون واقعاً ايده ھا و 

کشف و يا اختراع کرده است و اين درست  اصولی است که يک مصلح جھانی

نقطه مقابل روايتی است که مارکس از کمونيسم به عنوان بديل اجتماعی طبقه 

« کارگر آگاه در مقابل نظام سرمايه داری داراست. سخن مارکس اين بود که 

کمونيسم  ايده ھا و اصولی نيست که يک مصلح جھانی آن را کشف يا اختراع 

نظريات فقط عبارت از بيان کلی مناسبات واقعی مبارزه جاری  نموده باشد. اين

مارکس » ( طبقاتی و آن جنبش تاريخی است که در برابر ديدگان ما جريان دارد

مانيفست کمونيست) مايکل آلبرت با طرح پارکون امتياز چندانی نسبت به جان 

نفرت می مينارد کينز کسب نمی کند. ھر دو به درستی از سرمايه داری ابراز 
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کنند. دومی در جستجوی بديلی برای اين نظام ناکام مانده است و اولی در ھفت 

پس توی عقل خويش اين بديل را برای خود اختراع و نقاشی کرده است. نظريه 

پرداز الگوی اقتصاد مشارکتی در دنيای واقع و در خارج از مفروضات رضايت 

نار کينز ايستاده است. او نيز بخش عقلی و ذھنی خود بدون ھيچ امتيازی در ک

سوای صورت زيبائی از خيال و مشتی ابداعات مبتنی بر نفرت پاک انسانی از 

سرمايه داری چيز ديگری در دست ندارد. بديل اجتماعی سرمايه داری مقدم بر 

ھمه چيز و بسيار اساسی تر از ھر چيز يک جنبش جاری و شفاف و زنده طبقاتی 

ھر بديل، الگو، نقشه يا طرحی ھر چند زيبا و انسانی، است. با حذف اين جنبش 

کمونيسم برای ما وضعيت اموری « فقط مشتی اتوپی و اسباب بازی خواھد بود. 

نيست که بايد برقرار شود، ايدآلی نيست که واقعيت بايد خود را با آن تطبيق دھد، 

لغی سازد. ما آن جنبش واقعی را کمونيسم می ناميم که وضعيت کنونی امور را م

» ( شرائط اين جنبش از مفروضاتی که ھم اکنون موجود است نتيجه می شود

مارکس، ايدئولوژی آلمانی) معضل بشريت زير فشار استثمار و ستم و بربريت و 

جنايت سرمايه داری مطلقاً کمبود الگو و ايده نيست، معضل واقعی و اساسی 

ردگی مزدی دستور کار روز به سازمانيابی جنبش طبقاتی معينی است که الغاء ب

روز و ثانيه به ثانيه حيات جاری آن باشد. بديل عينيت موجود يک جنبش عينی 

آگاه طبقاتی است، چيزی که نمی توان و قرار نيست با داربست نظری يک الگوی 

اقتصادی جايگزين شود. کسی که به درستی و بر پايه احساسات پاک بشری از 

بايد تمامی نفرت و نقد انسانی خود بر اين نظام را در سرمايه داری نفرت دارد 

فرايند اتحاد و آگاھی و تشکل و به قدرت رسيدن جنبش ضد سرمايه داری و برای 

لغو کار مزدی يله کند. مايکل آلبرت نه فقط از اين جنبش و از طبقه کارگران 

لمه ای مزدی به عنوان نيروی اجتماعی و طبقاتی تشکيل دھنده اين جنبش ھيچ ک

بر زبان نمی راند، که به نقش اين طبقه و  به جنبش ضد سرمايه داری کارگران 

دنيا و اساساً به خصلت طبقاتی مبارزه عليه سرمايه داری و باdتر از ھمه اينھا به 
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اساس مبارزه طبقاتی ھيچ باوری ندارد. او در گوشه ای از بحث خود ابراز می 

ری، انسانھائی که برای حق انتخاب زنان مايه می مبارزين با برده دا«  دارد که: 

گذارند، سازمان دھندگان اتحاديه ھا، فعالين ضد آپارتايد، ھمه کسانی که برای 

او اين »  آزادی و ارزشمندی کوشش می کنند، برای ما در زمره قھرمانان ھستند

درست در جائی مطرح می کند که قرار است فراخوان بسيج عمومی  را عبارت

  ای برپائی پارکون را صادر نمايد!!! بر

نظريه پرداز الگوی اقتصاد مشارکتی به اساس مبارزه طبقاتی عموماً و به روند و 

محتوا و نوع صف آرائی اين مبارزه در جامعه سرمايه داری به طور خاص ھيچ 

 ،باوری نشان نمی دھد. کمونيسم به طور قطع مانيفستی خطاب به بشريت است

جنبش واقعی ضد کارمزدی و برای محو کار مزدی توده ھای طبقه  اما کمونيسم،

با نيات حسنه و برابری طلبانه نلسون ماندd و جنبش مطالبه حق  .است  کارگر

رأی زنان يا امپرياليسم ستيزی خلقی و اتحاديه ھای منحل در رفرميسم راست و 

جنگيد و آن را  سر به فرمان سرمايه نمی توان عليه بنياد موجوديت بردگی مزدی

نابود ساخت. کمونيسم به عنوان بديل طبقه کارگر در مقابل سرمايه داری جنبشی 

طبقاتی، آگاھانه و سراسری است که به پيروزی می رسد. اين جنبش در مبارزه 

روز کارگران برای دستمزد، در اعتراض طبقه کارگر عليه استثمار و بی حقوقی 

کارگر عليه کار کودکان، در ستيز آنان عليه  مضاعف زنان، در مبارزه توده ھای

آلودگی محيط زيست، در مبارزاتشان عليه ديکتاتوری و خفقان يا برای کسب 

آزاديھای سياسی و اجتماعی و در تمامی قلمروھای حيات اجتماعی جريان می 

بين المللی و طبقاتی است که بايد آگاھتر و   ،سراسری ،يابد. اين جنبش گسترده

متحدتر و باز ھم متحدتر، با افق تر، سازمانيافته تر و نيرومندتر شود،   آگاھتر،

بايد دولت بورژوازی را سرنگون سازد، بايد ھر بند از پيکار خود را به سنگری 

توفنده عليه اساس سرمايه داری توسعه دھد و سرانجام بردگی مزدی را از ميان 
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ام سرمايه داری صرفاً می بردارد. الگوی اقتصادی و اجتماعی بديل برای نظ

  تواند محتوا و تار و پود حيات چنين جنبشی باشد. 

در آخرين بخش اين نوشته کوتاه  بايد يادآوری کنم که الگوی اقتصاد مشارکتی 

مايکل آلبرت در عين حال که دنيائی از آشفتگی و تناقض را با خود حمل می 

ی از نوعی انسجام و ھارمونی نمايد، اما در دستگاه انديشه و ساختار باورھای و

متافيزيکی برخوردار است. نوع انتقاد او به سرمايه داری، بديل وی در مقابل 

نظام بردگی مزدی و راھکارھا و راھھای تحقق اين الگو ھمگی در ژرفنای يک 

ذھنيت ايدآليستی ناب با ھم به پيوند می رسند و ارگانيک می گردند. شناخت وی 

يه داری شناختی بيگانه با درک مادی تاريخ است. نقد او بر از شيوه توليد سرما

سرمايه داری نقدی اصDح طلبانه است که تنزه عينيت موجود از برخی آdم و 

مصائب حاد جامعه سرمايه داری را ھدف می گيرد و باdخره نيروھای اجتماعی 

نيات  مخاطب فراخوان  او برای برپائی پارکون ھمه انسانھای مصلح و صاحبان

حسنه اند. الگوی اقتصاد مشارکتی مايکل آلبرت در ھيچ زمينه ای ھيچ ربطی به 

طبقه کارگر و جنبش کارگری بين المللی، به تبيين پرولتاريای آگاه از شيوه توليد 

سرمايه داری و به پروسه کارزار طبقاتی محو سرمايه داری پيدا نمی کند. 

است و طرح اتوپی در شروع قرن بيست  پارکون به ھمه اين دdيل فقط يک اتوپی

و يکم نه کمکی به طبقه کارگر دنيا در مبارزه عليه سرمايه داری که اقدامی در 

جھت انفصال ھر چه عميق تر جنبش طبقاتی او از جبھه سراسری کارزار عليه 

  اساس کار مزدی و برای محو بردگی مزدی است.     

15  /5  /2006   
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 » موشه پوستون« 

  بازانديشی نقد مارکسی اقتصاد سياسی!! و

بر اساس گفته وی » نقد و تحول تاريخی« زير عنوان » موشه پوستون« مقاله 

به بازبينی و بازپردازی او از تبيين مارکسی سرمايه داری اختصاص يافته 

است. او بر اين عقيده است که مبانی تحليل مارکس در نقد اقتصاد سياسی را به 

وت با سايرين درک می کند و استنتاجات وی در اين گذر از شيوه ای متفا

ظرفيت با/ئی برای نقد و تحول تاريخی سرمايه داری برخوردار است! بحث 

مقوله ھای اصلی نقد مارکس فقط « پوستون در اين مقاله از اينجا آغاز می شود.

ای ھا ھم چنين مقوله ھای پويدھند؛ آنيک شيوه از استثمار را توضيح نمی

ی مدرن سرمايه داری را مانند گيرند، که تBش دارند جامعهزمانی را در بر می

ی زندگی شکل يافته، توسط اشکال شبه عينی سلطه (کا/، سرمايه)، يک شيوه

» که پايه و اساس پويايی تاريخی درون ماندگار سرمايه داری ھستند ،درک کنند

کمی » رون ماندگار سرمايه داریپويائی تاريخی د« در باره تشريح پوستون از 

آنسوتر صحبت خواھيم کرد، عجالتاً نوع نگاه وی به شيوه تحليل مارکس از اين 

مدعی است که برای يک بررسی انتقادی » پوستون«نظام را کندوکاو می کنيم.

شورانگيز از سرمايه داری نبايد بر صرف پروسه کار و توليد اتکاء نمود. چنين 

ی مارکسی سرمايه داری در تعارض است!! و انتساب اين کاری با کالبدشکاف

« انجام داده است!! اينکه نقد » مارکسيسم سنتی« متد به مارکس کاری است که 

از سرمايه داری واقعاً شورانگيز! يا برعکس بسيار شور و در ھمان » پوستون

حال فاقد ھر نوع شور است؟ چگونه و از کجا او دريافته است که مارکس 

سه کار و توليد را شالوده آناتومی خود از سرمايه داری قرار نمی دھد!!! و پرو
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اينکه چرا رجوع به پروسه کار و توليد در تشريح اين نظام، نادرست و 

غيرعلمی است!!! ھمه و ھمه موضوعاتی ھستند که بايد به صورت جدی مورد 

  گفتگو قرار گيرند. 

رد، مارکس بنياد کالبدشکافی خود از می پندا» پوستون« کامBً مخالف با آنچه 

سرمايه داری را بر پروسه کار و توليد استوار ساخته است. او فرايند کار را به 

آن، عنصر مشترک تمامی شيوه ھای » خصلت انتزاعی و ماديت ناب« دليل 

توليدی می بيند و به ھمين خاطر شروع از آن را به عنوان مدخلی برای شناخت 

داری بسيار اساسی و مبرم تلقی می کند. حرف وی اين است  روند کار سرمايه

محتوای در خود متحرک سرمايه ھمان فرايند توليد است. يعنی امر توليد، « که: 

) مارکس کتاب کاپيتال را با کا/ آغاز می کند. زيرا به گفته 1» (سرمايه است

ه شکل ثروت اجتماعاتی که در آن توليد سرمايه داری حکمفرماست، ب« وی 

به بيان ديگر در جامعه کاپيتاليستی ھم » توده عظيمی از کا/ جلوه گر می شود

نيروی کار کا/ است و ھم سرمايه به مثابه تبلور کار مرده انسانی، کا/ئی است 

که بنمايه واقعی آن را نيروی کار متراکم شده و سنگ شده کارگران تشکيل می 

ھمانگونه که کا/ يا سلول ساختار حيات دھد. سرمايه يک رابطه اجتماعی است، 

سرمايه داری نيز يک رابطه اجتماعی است اما درست بر خBف آنچه پوستون 

می پندارد، رابطه مسلط در اينجا نه نفس رابطه کا/ھا به ھر حال و بطور کلی، 

بلکه رابطه ميان کا/ھائی است که در يک سوی آن نيروی کار زنده توده ھای 

نيرو و در سوی ديگر آن توده عظيم کار مرده ھمين فروشندگان  فروشنده اين

نيروی کار، اما در مالکيت غير قرار دارد. رابطه مسلط در اينجا رابطه خريد و 

 شيوه « اضافه ارزش می باشد. فروش نيروی کار است و روند کار، روند توليد

اشکال شبه «ان مورد اشاره پوستون نيز که او از آن به عنو» زندگی شکل يافته

سوای ساختار اجتماعی، نھادھای  ياد می کند» ا/، سرمايه)عينی سلطه ( ک

دادھا، حقوق، فرھنگ، اخBق، سنن، ارزشھای رمدنی، قوانين، قرارھا، قرا
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فرھنگی و اخBقی و نظم سياسی متناظر با فرايند خودگستری و توسعه رابطه 

مشخص ھمه اينھا از روند  توليد اضافه ارزش از يکسو و تأثيرپذيری ھای

جاری گريزناپذير مبارزه طبقاتی از سوی ديگر، چيز ديگری نمی تواند باشد. 

در حيطه معين ھمين بحث، ھمه چيز را با ھم يک کاسه می کند و » پوستون«

ميان درست و نادرست ھيچ تمايزی قائل نمی گردد، اين امر قبل از ھر چيز بی 

زش ھای مارکس پيرامون نقد مبانی اقتصاد موآرونمايه توجھی وی را به د

سياسی بورژوازی منعکس می کند و در وھله بعد، يا به عنوان نتيجه طبيعی 

ھمين مسأله، تبيين بسيار نادرست و گمراه کننده او از سرمايه داری را سبب می 

گردد. ھيچ بی جھت نيست که صغری و کبراھای سفسطه آميز پوستون نھايتاً بر 

ی وی نه فقط به ھيچ نقد راديکالی از سرمايه داری منتھی نمی خBف ادعا

گردد، بلکه کامBً بالعکس بر ھست و نيست مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر پل 

 از وی تئوری انتقادی« می گويد که » نقد و تحول تاريخی« می بندد. نويسنده 

جوع نمی ر  و يک شيوه مشخص استثمار کار و توليد بهسرمايه داری صرفا 

نقد اشکال توزيع، مانند بازار و مالکيت  يامارکسيسم سنتی  ديدگاه و از نوع کند

ترجمه صريح اين عبارت ھا اين است که » نيستخصوصی بر ابزار توليد 

گويا عزيمت از شيوه توليد، روند کار و شکل مشخص استثمار با رجوع به نقد 

اً از يک سنخ و يک بنياد است!!! اشکال توزيع و مبادله و بازار و مالکيت دقيق

اينکه پوستون چرا اين دو شيوه  عميقاً متضاد نوع نگاه به مناسبات اجتماعی 

عصر يا جامعه کاپيتاليستی را اينسان در ھم می تند و به جای ھم می گيرد؟ 

موضوعی است که طبيعتاً خود وی بايد پاسخگو باشد. اما يک چيز در اين ميان 

. مارکس در آناتومی سرمايه داری به درستی بر رابطه خريد بسيار بديھی است

و فروش نيروی کار يا رابطه توليد اضافه ارزش تکيه می کند و درست در 

توضيح صحت شيوه تحقيق خود به طور مستدل تصريح می نمايد که ھر نوع 

ارجاع اين کالبدشکافی به مقو/تی مانند مبادله، توزيع و مالکيت سخت نادرست 
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گمراه کننده است. مارکس به ويژه در مباحث نخست گروندريسه تفاوت ميان و 

اين دو روش را مورد بحث قرار می دھد و تصريح می کند که: مقو/تی مانند 

مالکيت و شکل توزيع يا مبادله با اينکه تبعات پيوسته توليد سرمايه داری ھستند 

ار است که مفھوم واقعی اما ھمه اينھا در پرتو رابطه خريد و فروش نيروی ک

خود را احراز می کنند و تمايز بارز اين مفھوم با مفاھيم اقتصادی پيشين در 

ساير شکلھای تاريخی توليد را آشکار می سازند. ماحصل حرف او اين است که 

در ھمه شکلھای جامعه يک شکل خاص توليد بر ساير شکلھا غلبه دارد و اين 

ام را ايفاء می کند که ھمه رنگھا در آن شکل خاص توليد نقش زمينه ای ع

شناورند. اين زمينه عام در جامعه سرمايه داری خود سرمايه است، اما سرمايه 

  ای که با رابطه توليد اضافه ارزش خصلت نما و تبيين می گردد.

يک شيوه «پوستون می گويد که مارکس جامعه سرمايه داری را به صورت

درک کرده است. او در توضيح »  ينی سلطهزندگی شکل يافته توسط اشکال ع

اين شکل عينی سلطه، ضمن تأکيد بر ترادف آن با کا/ و سرمايه به سراغ اصل 

ارزش يا نوعی ثروت سرمايه دارانه می رود که به ھر حال تبلور ارزش مبادله 

و نوعی ميانجی اجتماعی است. اين سخن تا اينجا محل ايراد نيست و معنای آن 

ه پوستون ظاھراً روايت مارکسی سرمايه را ھمان چيزی می داند که اين است ک

واقعيت دارد، يعنی اينکه  سرمايه يک رابطه اجتماعی است و بعBوه باز ھم 

ظاھراً خود او ھمين روايت را قبول می کند و حتی مورد تأکيد قرار می دھد. 

يين سرمايه به تب» نقد و تحول تاريخی« مشکل بسيار مھم اين است که نويسنده 

عنوان يک رابطه اجتماعی را با روش رجوع يکسويه به مجرد مالکيت 

خصوصی برای آناتومی شيوه توليد سرمايه داری يکسان می بيند!! او در ھمين 

راستا ميان تعريف سرمايه به عنوان يک رابطه اجتماعی و عزيمت از رابطه 

تومی جامعه سرمايه داری نيز توليد اضافه ارزش يا کا/ بودن نيروی کار در آنا

خط افتراق می کشد!!! تأکيد بر سلطه سرمايه در جامعه و جھان حاضر و 
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تصريح نقش ميانجی گری اجتماعی آن به عنوان توده ای از ارزش ھای مبادله 

ای تنھا ھنگامی متضمن روايت مارکسی شناخت سرمايه داری است که تمامی 

ش يا شيوه توليد سرمايه و سرمايه داری اين ھا، به رابطه توليد اضافه ارز

ارجاع داده شود. سرمايه توده انبوھی از ارزش است، اما ارزشی که صرفاً 

محصول کار توده ھای فروشنده نيروی کار يا به بيان ديگر کار پرداخت نشده 

کارگران مزدی است. اين کار مرده متراکم به اين دليل به سرمايه بدل شده است 

کنندگان آن پرداخت نگرديده است و رابطه ای که اين توليد در آن  که به توليد

تحقق يافته است و اين کار در آن پرداخت نشده و به سرمايه بدل گرديده است، 

  رابطه خريد و فروش نيروی کار يا ھمان شيوه توليد سرمايه داری است.

در  بی توجھی او به نوع نگاه مارکس» پوستون«يک معضل مھم استنتاجات 

تبيين سرمايه به عنوان يک رابطه اجتماعی است. سخن مارکس اين است که 

سرمايه مشتی اشياء يا ثروت به ھم انباشته شده به صورت اشياء نمی باشد. 

ابزار توليد به صرف ابزار توليد بودن آن لزوماً سرمايه نمی شود. ھر کار 

رد الزاماً سرمايه نيست. عينيت يافته ای که در خدمت توليد و کار جديد قرار گي

روايتی از سرمايه که خود را در داربست ابزار توليد يا کار عينيت يافته محدود 

می کند، فقط ماده سرمايه را در نظر می گيرد و صورت آن را رھا می سازد  

و بر ھمين اساس مطلقاً قادر به فھم واقعی سرمايه به عنوان شاخص اساسی 

نمی باشد. مارکس در ھمين رابطه تأکيد می نمايد که شيوه توليد سرمايه داری 

با/خره معلوم نيست که فراورده تحت چه ضابطه يا ھدف « در اين روايت 

مشخصی دوباره بايد به صورت وسيله و ابزار عمل کند و تنھا به اين اکتفاء می 

ه ک صور کنيم شود که از توليد به معنای عام کلمه بحث کنند، اشتباه است اگر ت

ھمه اينھا نوعی انتزاع است که در ھر نظام اجتماعی معنی دارد، يا فکر کنيم که 

اين نوعی تحليل است که به اصطBح با بيانی عام تر از بيان مرسوم عرضه 

شده است. البته اگر صورت مشخص سرمايه را بدينسان ناديده بگيريم و فقط به 
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عنصر /زم برای ھر نوع  اين قضيه توجه کنيم که محتوای سرمايه چيزی جز

فعاليت توليدی نيست در آن صورت آسان می توان نتيجه گرفت که سرمايه از 

شرائط /زم برای ھر نوع توليد بشری است. اين استد/ل بر اين پايه استوار 

است که ھمه شرائط ويژه سرمايه بعنوان عنصر اصلی مرحله تاريخی معينی از 

  )2»  (ده گرفته شود.يدتوسعه توليد اجتماعی بشر نا

سرمايه در اشکال خاص ربائی و تجاری آن، در دوره ھای تاريخی ماقبل 

پيدايش و تسلط شيوه توليد سرمايه داری نيز وجود داشته است، حتی کار مزدی 

« به صورت يک پديده پاره وار قدمتی طو/نی در تاريخ زندگی بشر دارد. 

استفاده از ماشين و غيره، پيش از  برخی از روابط اقتصادی مانند کار مزدی،

توسعه تاريخی شان به صورت روابط جامعه بورژوائی، نخست در ارتش ھا به 

) ترديدی نيست که سرمايه بعنوان توده ای از کا/ و کار 3» (کار گرفته شده اند

تبلور يافته انسانی در ھمان اشکال ماقبل سرمايه داری آن نيز از خصلت ميانجی 

ی برخوردار بوده است. مسأله تعيين کننده در اين ميان وجود گری اجتماع

سرمايه به عنوان شاخص اساسی و بن مايه ھويتی يک شيوه توليد تاريخاً معين 

يعنی شيوه توليد سرمايه داری است. سرمايه بر ھمين مبنی به صورت يک پديده 

ی در خارج متعلق به ھمه اعصار و مراحل تکامل تاريخی زندگی بشر يا پديده ا

از مدار تعينات و شاخص ھای ماھوی يک شيوه توليد قابل بررسی و داوری 

  نمی باشد.      

از يکسوی به مؤلفه ميانجيگری اجتماعی به عنوان خصيصه معرف » پوستون«

سرمايه توجه می کند، چيزی که به طور فی نفسه درست است اما در ھمان حال 

وه ھای توليد اجتماعی متفاوت در تاريخ و با چشم پوشی از تمايزات بنيادی شي

مکان خاص سرمايه  به عنوان شاخص اساسی شيوه توليد مبتنی بر کار مزدی، 

مرزھای شناخت و تبيين سرمايه داری و /جرم مبانی نقد طبقاتی و کارگری اين 

از اين جا، از آغاز قرن بيست و « نظام را کBً مخدوش می سازد. او می گويد:
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شود که پيکربندی اجتماعی نگاھی به پشت سر، امری بديھی تلقی میيکم، با 

سياسی و فرھنگی ھژمونی سرمايه، در طول تاريخ متنوع و متفاوت بوده باشد. 

نگاھی به مرکانتاليسم و سرمايه داری ليبرال قرن نوزدھم، تا سرمايه داری 

معاصر،  فورديستی دولت محور قرن بيستم و سرمايه داری جھانی نئوليبرال

ھای گونه گون و اشکال تاريخی مختلفی دارد. دھد سرمايه داری دورهنشان می

ھر پيکربندی خاص، منجر به استنباط و استخراج يک سلسله انتقادھای نافذ از 

 -ھای تکنوکراتيک استثمار و رشد ناموزون و غيرمنصفانه و يا مثB از شيوه

  » بوروکراتيک سلطه گشته است

نی سرمايه در زندگی انسان ھا را در دوران مرکانتاليسم وجامعه پوستون ھژمو

سرمايه داری معاصر يکسان می بيند!! و طبيعی است که مفھوم رابطه اجتماعی 

بودن سرمايه را نيز در ھمه اين دوره ھا، از ورای يک پرسپکتيو، نگاه اندازد!! 

سوسياليسم  اين امر نشان می دھد که حتی تلقی وی از سرمايه داری بودن

بورژوائی مسلط بر اردوگاه يا ھر جای ديگر نيز به رغم صحت آن، بر شالوده 

مطمئن روايت ماترياليستی تاريخ مارکس استوار نيست. او خود را در مشخصه 

واقعی و درست رابطه اجتماعی بودن سرمايه محصور می سازد و در ھمان 

ه توليد سرمايه داری را حال بن مايه واقعی سرمايه بعنوان خصلت نمای شيو

کامBً از نظر دور می دارد. بر اساس آنچه خود می گويد فضيلت استثنائی 

تئوری خويش را آن می بيند که در تشريح سرمايه داری بر روی روند کار، 

شيوه توليد و يک شکل معين استثمار پل بندد!!!. او رابطه خريد و فروش نيروی 

نقطه عزيمت مارکس در کالبدشکافی جامعه  کار و توليد اضافه ارزش را که

کاپيتاليستی است به باد بی توجھی می گيرد و آن را تا حد يک مؤلفه تبعی و 

حاشيه ای تنزل می دھد و سرانجام رابطه اجتماعی بودن سرمايه در جامعه و 

جھان موجود را در غياب رابطه خريد و فروش نيروی کار مورد تأکيد قرار می 

نظر من، اين است که تئوری « در ادامه اين بحث می گويد: » ونپوست« دھد. 
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، که از اختBف کBسيک ميان ضرورت و دھدانتقادی مارکس به ما اجازه می

. يعنی به فراسوی کشاکش بين درکی از تاريخ به معنای چيزی يمرو آزادی، فرا

حرکت  ضروری و درک ديگر از تاريخ به مثابه چيزی کامB اتفاقی و تصادفی

ی کنيم. ھمان طور که متعاقبا تشريح خواھم کرد، مقوله ھای مارکسی، جامعه

مدرن سرمايه داری را در سطحی عميق با ارجاع به پويايی درون ماندگار 

ھای تاريخا معين ميانجی گری اجتماعی کنند، که با توجه به شکلتوصيف می

  »اندقابل درک

  

استثمار در کالبدشکافی سرمايه داری توسط نفی اعتبار شيوه توليد و شکل معين 

پوستون به طور طبيعی استنتاجات بعدی بسياری  را نيز به دنبال می آورد. از 

قرار معلوم مباحثات تا کنونی پيرامون شناخت سرمايه داری در تنگنای 

محصور » ضرورت« يا » آزادی « اختBفات ميان شيوه ھای کBسيک نگاه به 

تئوری پوستون اين است که با فرا رفتن از مرزھای اين  بوده است و رسالت

را سکوی عزيمت خويش در حصول اين » پويائی درون ماندگار« مجاد/ت 

شناخت کند!! مارکس سالھا قبل از نگارش کاپيتال در بنياد نقد خود بر فلسفه 

ھگل و سپس فويرباخ، نوع نگاه انسان به جامعه، جھان و تاريخ را دستخوش 

قBب عظيم کرد. او در فرمولبندی تزوار ماحصل اين نقد انقBبی، قبل از يک ان

شيئ، واقعيت و دنيای محسوس نه موضوع شناخت «ھر چيز، تصريح کرد که 

» يا نظاره، بلکه فعاليت محسوس انسان يا در واقع پراکسيس و انسان فعال است

که در تحليل ) ھمين نوع نگاه به ھستی و جامعه، مارکس را بر آن داشت 4(

سرمايه داری به درستی از کار متبلور انسانی يعنی کا/ آغاز نمايد. از اينجا به 

روند کار يا پروسه ارتباط انسان با طبيعت گذر می کند و اين پروسه را به مثابه 

فعاليت با ھدف انسان برای توليد ارزش ھای مصرف می کاود، پس آنگاه از 

افزائی کار می رسد و بر وحدت روند کار و  پروسه مجرد کار به روند ارزش
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روند تشکيل ارزش به عنوان شاخص اساسی روند کار در توليد کا/ئی انگشت 

می گذارد. گام بعدی برای مارکس آناتومی پويه تحول توليد کا/ئی به شيوه توليد 

سرمايه داری است که با جايگزينی روند ارزش آفرينی توسط روند ارزش 

روند توليد به مثابه وحدت پروسه « « نما می گردد. او می گويد  افزائی خصلت

کار و پروسه ارزش آفرينی عبارت از روند توليد کا/ است. روند مزبور به 

مثابه وحدت پروسه کار و پروسه ارزش افزائی عبارت از روند توليد سرمايه 

  )  5» (داری است.

 ،کا/ شدن نيروی کارکه  مارکس در تداوم ھمين کالبدشکافی روند کار است

خودويژه ای » پرتو اثيری «  را رابطه توليد اضافه ارزش وظھور کار مزدی 

بر شانه آن استوار است. سرمايه ھستی تاريخی سرمايه داری کل   می بيند که

در اينجا يک رابطه از بيخ و بن متناقض است و اين تناقض بر خBف پندار پاره 

بحران پذيری توليد سرمايه داری که در اساس ھستی  ای ديدگاھھا، نه در مجرد

سرمايه است. پرولتاريا به عنوان نيروی انسانی فروشنده کا/ی نيروی کار، کل 

سرمايه را توليد می کند اما ھمزمان در پروسه فروش نيروی کار خويش و توليد 

سرمايه، از ھر نوع حق تملک و قدرت دخالت در سرنوشت کار و توليدات و 

روسه کار خود به کلی ساقط می گردد. سقوط پرولتاريا در اين فرايند مطلقاً به پ

طرد وی از مالکيت اجتماعی و اقتصادی آنچه آفريده است  محدود نمی شود، 

بلکه کليه اشکال آزاديھا و اختيارات انسانی و اجتماعی وی را نيز در بر می 

رکس از تاريخ، وجود دنيای گيرد. به خاطر بياوريم که روايت ماترياليستی ما

محسوس و در اينجا جھان سرمايه داری را فعاليت مشخص انسان و به صورت 

کنکرت آن، تبلور فعاليت و کار پرولتاريا می بيند، ھمان پرولتاريائی که درست 

در پروسه خلق ھستی تاريخی سرمايه داری، از کليه حقوق تملک و اختيار و 

شود. اين تناقض سرشتی درون پويه سرمايه  آزادی ھای بشری خود ساقط می

سرچشمه زاينده و ھميشه جوشان مبارزه طبقاتی در اين نظام است و ھمين 
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مبارزه طبقاتی اجتناب ناپذير و غيرقابل مھار است که ارکان ھستی نظام 

« کاپيتاليستی را به صورت بی امان آماج حمله و تعرض قرار می دھد. 

نوع نگاه مارکس به اين واقعيت ھا را يکجا در بخش  ھمه اين حقايق و» پوستون

مغفوله شناخت خويش يله می کند و با انتساب يافته ھای ذھنی متناقض خود به 

پويه « مارکس، اعBم می نمايد که نظريه مارکسی شناخت سرمايه داری بر 

ادعا » نقد و تحول تاريخی« استوار است!!! نويسنده » درون ماندگار سرمايه

کند که برای فھم درست روايت مارکسی نقد اقتصاد سياسی بورژوازی دست می 

به کار فرارروی از نظريه ھای رايج درک تاريخ به مثابه ضرورت يا تصادف 

پويه درون « است اما او راه فراروی خويش!!! را از ھمان مبدأ به سمت 

د که بنمايه کج می کند و در اين رويکرد آنچنان شتاب می گير» ماندگار سرمايه

ماترياليسم انقBبی مارکس و کل مبانی تحليل وی از سرمايه داری را زير پای 

اين را به درستی دريافته است که آنچه در روسيه » پوستون« خود له می سازد.

سابق، ممالک اردوگاه و کشورھائی مانند چين و آلبانی و جاھای ديگر برای 

ديت کرده بود، ھيچ ربطی به اعBم موجو» سوسياليسم«مدتی زير نام 

« سوسياليسم و محو سرمايه داری نداشته است. او باز ھم به درستی اين نوع 

را شکل ديگری از برنامه ريزی کاپيتاليستی کار و توليد می بيند، » سوسياليسم

اما او از اين مفروضات کامBً درست به استنتاجاتی عميقاً نادرست می رسد. اين 

امکان برنامه ريزی ھای مختلف دولتی يا غيردولتی سرمايه  استنتاج که گويا

اجتماعی کشورھا و وجود زمينه ھای تحول اشکال مختلف سرمايه داری به 

  ھمديگر گواه وجود پويه ماندگار در ھستی تاريخی سرمايه است!! 

متضمن اھميت قطعی مسأله پويائی تاريخی و عروج و افول مدل شوروی را او 

غييرات ساختاری ممکن و محتمل  نظام سرمايه داری می داند. در عين حال ت

شايد با عزيمت از ھمين نتيجه گيری است که در صدد بازشناسی » پوستون«

دقيق تر اين پويه ماندگار در ھستی سرمايه!! بر می آيد. او حول ادعای خود در 
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ينان زمينه دستيابی به کشفی بی سابقه در اثار مارکس و سرانجام حصول اطم

کامل در مورد باور مارکس به ھمين پويه ماندگار در ھسته اصلی سرمايه 

داری!!! انبوھی از عبارات را رديف می کند، نقش کا/، اشکال مجرد و 

مشخص کار، نقش کار به مثابه يک  رابطه بيرونی و محتوا و جوھر ارزش، 

ادآوری می نمايد رويکرد ميانجی گرانه کار و مانند اينھا را در نظريه مارکس ي

و با/خره به دنبال طرح ھمه اين نکات مدعی می شود که کار در سرمايه داری 

نه يک فعاليت مولد، بلکه يک فعاليت تاريخاً معين اجتماعاً ميانجی گری شده 

است و ھمين نقش ميانجی گرانه است که زيربنای روابط اجتماعی را تعيين می 

  کند. 

ی يک نظام مبتنی بر داد، تحليل مارکس درباره ھمان طور که نشان خواھم« 

ارزش است، که امکان تاريخی غلبه بر خود بر اساس (نظامی ديگر) که مبتنی 

کند. بر ثروت مادی باشد را نيز به طور توامان ھم ايجاد کرده و ھم محدود می

داری است، درون چھارچوب اين تفسير، پس آن چه که اساسا ويژگی سرمايه

تاريخا معين و مجرد ميانجی گری اجتماعی است؛ شکلی از روابط يک شکل 

شود، چيزی يگانه و اجتماعی، که تا زمانی که توسط کار ميانجی گری می

ماند. اين شکل تاريخا معين ميانجی گری، توسط اشکال منحصر به فرد می

خاص پراتيک اجتماعی تکوين يافته، اما ظاھرا از مردمی که درگير اين 

ی گردد. در نتيجه، شکل جديد و تاريخی سلطهھا ھستند، مستقل میتفعالي

ھا و قيد و بندھای ساختارھای ھا را مادون فرماناجتماعی است؛ شکلی که انسان

ی ھای سلطهسازد، که در اصطBحغير شخصی با عقBنيت فزاينده می

اجتماعی  ھایی مشخص گروهھای سلطهتر بگوييم در اصطBحاجتماعی، يا عام

يا عوامل نھادی مانند دولت و يا اقتصاد، به طور شايسته و مناسب درک نخواھد 

  » شد
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در جستجوی پويه تاريخاً ماندگار سرمايه داری به سراغ کار مجرد » پوستون«

و نقش ميانجيگرانه آن آمد و اينک برای يافتن گمشده خويش در اين ميعادگاه، تا 

می آيد، راه سياحت در اليناسيون کار را پيش روی  آنجا که از فحوای کBم او بر

خود قرار می دھد. آنچه او در با/ بدان اشاره می کند ھيچ چيز سوای فرايند 

خودبيگانگی کارگر با محصول کار خويش نيست. سرمايه توسط توده ھای 

 .فروشنده نيروی کار توليد می گردد، اما به حکم روند کار سرمايه داری او/ً 

مه زايش خود را به صورت کامBً باژگون و تحريف شده در اذھان القاء سرچش

با ھمين شناسنامه جعلی و دروغين بر مسند قدرت خدائی جھان  .می کند و ثانياً 

ھستی تکيه می زند. آنچه کارگران با کار خود توليد کرده اند و آفريده اند نه فقط 

خارج می شود که در ماورای  از حيطه ھر نوع اعمال اراده آنان به طور کامل

مرزھای دخالت و اراده توليد کنندگان، بر کل ھستی اجتماعی آنان ھم حکم می 

راند. سرمايه به اين دليل قادر به احراز چنين نقشی است که در قالب توده 

انبوھی از کار مجرد حلول نموده است. پيکره ای از زمان کار اجتماعاً /زم 

قاھره و فعال مايشاء که برای ھمه چيز و برای کل  انسانی در ھيأت نيروئی

جھان بشری سياستگذاری می کند، تعيين تکليف می نمايد، قانونگذار است، 

قرارداد وضع می کند، دولت بر پای می دارد، افکار مسلط جامعه و جھان را 

شکل می بخشد و مھندسی می نمايد، فرھنگ می آفريند و کل تار و پود حقوقی 

و سياسی و ساختار اجتماعی زندگی بشر را برنامه ريزی می کند. و مدنی 

سرمايه تمامی اين فعل و انفعا/ت و فونکسيون ھا را در ھمان پروسه بازتوليد و 

خودگستری خود لباس واقعيت می پوشاند، به ھمانسان که رشد می کند و در 

می سازد به اين  ھمان روند که انبوه کار مجرد تازه بشری را وثيقه بالندگی خود

ساز و کارھا و آرايش ھا و ساختار خاص اجتماعی و تاريخی ھم دست می يابد. 

در يک کBم سرمايه نه در شکل اشياء و مشتی ماشين آ/ت و ابزار کار که 

اساساً در ھيأت يک رابطه اجتماعی و توده ای از کار مجرد ميانجی گرانه به 
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آنچه واقعی است اين است که پرولتاريا  رشد خود ادامه می دھد. بر ھمين اساس

با کار خود و در جريان توليد سرمايه، جامعه و جھانی را نيز توليد و بازتوليد 

می کند که در کليه وجوه ھستی اش از اقتصاد و مدنيت و سياست گرفته تا 

انديشه و فرھنگ و حقوق و قانون و دولت و ارتش و دستگاھھای سرکوب و 

Bق و مراودات اجتماعی و ھمه ھست و نيست ديگرش، به قھر و نظم و اخ

صورت نيروئی ماوراء وی، به ضد او و در راستای استثمار و فقر و بی حقوقی 

و ستمکشی ھر چه ژرف تر طبقه وی اعBم موجوديت نموده و سازمان يافته 

  است. 

در حالی که ھمچنان بسيار سرسخت در » نقد و تحول تاريخی« نويسنده 

است ھمه مجاری فراز و فرود » پويه تاريخاً ماندگار سرمايه«  جستجوی

اليناسيون کار در سرمايه داری را چرخ می زند و در پروسه اين چرخش، گام 

به گام به سراغ نقش ميانجی گرانه کار مجرد انسانی و جنس اين پديده يعنی 

ز محتوای گفته زمان کار اجتماعاً /زم می رود. او در ھمين راستا، تا آنجا که ا

ھايش بر می آيد، به فرايند تنزل نرخ سود ھا در نظام سرمايه داری و ظرفيت 

درون جوش سرمايه برای خنثی سازی اين روند نيز نظر می اندازد. بحثی که 

در اين زمينه پيش می کشد به صورت دھشتباری فلسفه زده و حاوی تBشی 

اقتصادی در تاريکی زار مقو/ت  بسيار عامدانه برای انجماد واقعيت ھای شفاف

مجرد فلسفی است. نتيجه اين فلسفه بافی ھا اما بسيار روشن است. او می خواھد 

با/خره قدرت ماندگاری تاريخی سرمايه داری را اثبات کند!!! و در اين گذر 

رجوع به ظرفيت درون پوی سرمايه برای خنثی سازی سير رو به افت نرخ 

برای حصول اين ھدف می بيند. اما ببينيم که او در اين سودھا را طريق مناسبی 

  گذر چه می گويد؟

ھای مصرفی توليد شده در افزايش بھره وری منجر به افزايش ميزان ارزش« 

گردد، اما فقط به افزايش کوتاه مدت در ميزان ارزش خلق شده واحد زمان می
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ای عام به پديده شود. زمانی که آن افزايش بھره وریدر واحد زمان منجر می

افتد. در اين اش فرو میتبديل شد، ميزان و مقدار ارزش باز به ھمان سطح اوليه

ی چرخ عصاری مواجه ھستيم. مارکس در شرح و جا، ما با يک نيروی محرکه

ای دارای پويايی خاص و پيش رونده ی خود، سرمايه داری را جامعهبيان اوليه

-گردد؛ که نتيجهيش مداوم سطح بھره وری میکند، که منجر به افزاتوصيف می

ھای بھره ی آن، افزايش عام بازدھی ارزش مصرفی است. اين افزايش سطح

وری، اما، متناسب با افزايش سطح ارزش نيست و بر آن د/لت ندارد؛ که در 

ی واقع، شکل اجتماعا مسلط ثروت در سرمايه داری است. اين نيروی محرکه

شود. ی زمانی ارزش به پيش رانده میژه، توسط جنبهچرخ عصاری بسيار وي

ھای اصلی ميانجی ی اجتماعی، که ذاتی شکلشکل تاريخا معين و مجرد سلطه

ی زمان بر مردم است. اين شکل از گری اجتماعی در سرمايه داری است، سلطه

  -زمان مجرد نيوتونی -سلطه، محدود به شکل تاريخا معين و مجرد زمان است 

ی سرمايه اريخا توسط فرم کا/ تکوين يافته است. اين پويايی در قلب مقولهکه ت

  »قرار دارد

را اگر اشتباه نکنيم می توان در چند » پوستون« ماحصل اين بخش از بحث 

  جمله ساده خBصه نمود. به اين صورت که: 

 شکل اجتماعی ثروت در جامعه سرمايه داری توده ای از زمان اجتماعاً /زم  -

  کار است. 

افزايش بھره وری کار در اين نظام منجر به توليد ارزشھای مصرفی بيشتر   -

  در واحد زمان می شود.

ارزش ھای مصرفی پديد آمده در فرايند افزايش بھره وری کار، فقط در کوتاه   -

  مدت حائز اعتبار است. 

ھمان سطح با افزايش بھره وری به پديده ای عام، ميزان و مقدار ارزش به   -

  قبل از آن سقوط می نمايد.   
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سير تسلسل با/ در درون شيوه توليد سرمايه داری، توسط جنبه زمانی   -

  ارزش، به پيش رانده می شود.

پويائی ياد شده يا ھمان ظرفيت عبور از فرايند اين تسلسل، در قلب مقوله   -

  سرمايه قرار دارد. 

بسيار ساده تر فرمولبندی کند. اما او  پوستون مسلماً می توانست نظريه خود را

قصد دارد بدترين و بی پايه ترين تحريف خود از روايت مارکسی سرمايه داری 

را روز روشن با استمداد از توخالی ترين لفظ بازيھای آکادميک به مغز خواننده 

فرو نمايد. سخن او به زبان آدميزاد اين است که افزايش بارآوری کار اجتماعی 

وه توليد سرمايه داری به طور معمول ترکيب ارگانيک سرمايه را با/ می در شي

برد. با وقوع اين امر، آن بخش از سرمايه اجتماعی که روند کار خود را با 

سطح جديد بھره وری آراسته است در قياس با مقادير مشابه سرمايه ھائی که 

نند. تأثير اين فاقد اين سطح بارآوری ھستند، ارزشھای بيشتری توليد می ک

رويداد اما ديرپا نيست. زيرا به تدريج ساير بخش ھای سرمايه اجتماعی يا 

جھانی نيز به سطوح تازه بارآوری دسترسی پيدا می کنند و اين امر کل سرمايه 

را طبيعتاً در سطح با/تری از ترکيب ارگانيک در قياس با دوره ھای پيش قرار 

طه ميان اين فعل و انفعا/ت اندرونی سرمايه با می دھد. پوستون در اينجا به راب

گرايش رو به افت نرخ سود و اجتناب ناپذيری بحرانھای سرمايه داری ھيچ 

اشاره ای نمی کند، اما عصاره صحبت ھای او اين است که به ھر حال سرمايه 

به صورت درون جوش از چنان پويه تاريخاً ماندگاری برخوردار است که در 

اين افت و خيزھا، بحران ھا، تناقضات و تعارضات اجباری سربلند  مقابل تمامی

بيرون می آيد!!! در باره  اين تحريف پردازيھا و مھمتر از آن در باره انبوه 

توھم پراکنی پوستون کمی پائين تر گفتگو خواھيم نمود اما پيش از آن /زم است 

  امه می دھد که:  که پروسه گفتار وی را باز ھم بيشتر دنبال کنيم. او اد
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ی پايان ناپذير خودافزايی سرمايه، مطابق نظر مارکس، پس حاوی يک پروسه«

ھای حرکتی جھت دار بدون ھيچ غايت بيرونی است، که سيکل .ارزش است

کند. مارکس در معرفی وسيع توليد و مصرف، آفرينش و انھدام را ايجاد می

کند، لی پديدارشناسی توصيف میسرمايه، عمدتا آن را با ھمان زبان ھگ مقوله

يعنی با ارجاع به عقل ھگلی، آن جوھر خودجنبانی که فاعل روند حرکت خويش 

گويد که در واقع يک فاعل تاريخی در معنای است. با اين کار، مارکس می

او  - ای تعيين کننده استاما و اين نکته -ھگلی آن در سرمايه داری وجود دارد

داند) يا داند (آن طور که مثB لوکاچ میريا ھم ھويت نمیاين فاعل را با پرولتا

سازد. به جای آن، او اين مقام را برای سرمايه حتا آن را با بشريت يکی نمی

قائل است. اين ھم ھويتی روح (عقل) ھگلی با سرمايه، معرفی و پرداخت کامل 

  » شد اش مطرحتئوری ازخودبيگانگی مارکس است؛ که بدوا در کارھای اوليه

با طرح مطلب با/ نظريه خود را تا حدود زيادی تکميل می کند. او » پوستون« 

مقاله اش را با تحريف فاحش درونمايه تحليل مارکس از سرمايه داری آغاز کرد 

و ادعا نمود که روايت مارکسی شيوه توليد کاپيتاليستی به شکل معينی از روند 

ر نظر ندارد!!! او سپس اصل رابطه کار و توليد يا نوع ويژه ای از استثما

اجتماعی بودن سرمايه را از رابطه خريد و فروش نيروی کار يا توليد اضافه 

ارزش بکلی تفکيک نمود! و اعتبار اولی را در صرفنظر نمودن از وجود دومی 

کنکاش کرد! بحث بعدی وی حول نقش کار مجرد، خصلت ميانجيگرانه اين 

زد و در اين راستا مسأله اليناسيون کار را در شکل کار و مقوله ارزش چرخ 

پويه تاريخاً ماندگار « روايتی متضاد با ماترياليسم انقBبی مارکس وثيقه اثبات 

به ھمه اين کارھا دست زد و » ساخت!!! نويسنده  نقد و تحول تاريخی» سرمايه

 ھمه اين تحريفات و باژگونه پردازيھای مشمئز کننده را زير نام رجوع به

مارکس و شناخت درست نظريه مارکسی سرمايه داری لباس وجاھت پوشاند!!! 

منزلگاه بعدی اين فرايند طويل تحريف توسط او، ھمان است که در نقل قول با/ 
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مشاھده کرديم. اينکه سرمايه جوھر خودجنبان فاعل روند حرکت خود است و 

يجاد می کند، خود سيکلھای وسيع توليد و مصرف و آفرينش و انھدام را خود ا

سامان می بخشد و اينکه پرولتاريا در اين ميان قادر به ايفای ھيچ نقشی عليه 

  سرمايه نيست. 

مطابق روايت با/ که پوستون آن را به مارکس ھم نسبت می دھد، پرولتاريا نه 

يک طبقه اجتماعی دارنده کا/ئی به نام نيروی کار، بلکه فقط يک توده نيروی 

ين طبقه ھيچ موجوديت فعال مولد، تغيير دھنده، تاريخساز و قادر به کار است!! ا

دگرگونی عينيت حاضر ندارد، به جای تمامی اينھا، پديده ای است که در جريان 

فروش خود به بخشی از سرمايه تبديل می گردد. به بيان ديگر نيروی کار 

رولتاريا سرمايه پرولتاريا نيست که سرمايه متغير را تشکيل می دھد بلکه خود پ

متغير و /جرم سرمايه است و حال که چنين است ديگر سرمايه است که در 

ماوراء وجود اجتماعی، طبقاتی و تاريخی پرولتاريا و در خارج از دائره تأثير 

پويه « تناقضات ذاتی خود يا مبارزه طبقاتی ناشی از اين تناقضات سرشتی، بر 

ند و در ھمين گذر کل ناھمگونی ھا، کل خود می ت» تاريخاً ماندگار تاريخی

کشاکش تاريخی طبقات و کل تعارضات جبری و انھدام آور شيوه توليد سرمايه 

داری را با قدرت تمام ھمساز می کند و وجود خود را ماندگار می سازد. دو 

قطب سرمايه و کار در اين بحث، به قطبی واحد و ھمجنس تبديل می گردند. 

وی معترض به موجوديت نظام سرمايه داری و نيروی پيکار پرولتاريا ديگر نير

طبقاتی دست اندر کار نابودی اين نظام نيست، بلکه جزء /يتجزائی از ھستی 

تاريخی سرمايه است. اين طبقه کارگر نيست که با کار خويش کل سرمايه را 

عنوان توليد و بازتوليد می کند، کامBً بالعکس سرمايه است که پرولتاريا را به 

  جزء /ينفکی از ھستی خود بازتوليد می نمايد!!

در زير آوار اين نظريات و نظريه بافی ھا، به طور کامل از ياد » پوستون« 

در تاريخ،  کار می برد که پديده ای به نام توده ھای وسيع فروشنده نيروی
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 وجودی انسانی دارند. آنان حداقل برای بازتوليد نيروی کارشان و فروش مجدد

آن به سرمايه، نيازمند خوراک و پوشاک و آب و سرپناه، دکتر و دارو و 

پاک » نقد و تحول تاريخی« آموزش و ساير مايحتاج معيشتی ھستند. نويسنده 

فراموش می کند که ھمان پروسه توليد و تراکم و گسترش و خودگستری توده 

گانيک فرايند عظيم ارزشھا يا کار مجرد ميانجی گرانه، به طور ھمزمان و ار

زايش گرسنگی و بی خانمانی و فقر و فBکت و سيه روزی انسانھائی است که 

آن ارزشھا را توليد می کنند. او در لذت روحانی ناشی از کشفيات فلسفی و 

دانشگاھی خود يکسره از ياد می برد که بحران پديده اجتناب ناپدير پروسه توليد 

ان ھا بر سينه معيشت کارگران، اضافه ارزش است و سرشکن شدن بار بحر

روند گرسنگی و فقر و بی خانمانی آنھا را با بيشترين شتاب ممکن عمق می 

بخشد. پوستون فراموش می کند که رابطه خريد و فروش نيروی کار رابطه 

گسست تام و تمام طبقه کارگر از ھر نوع آزادی و حقوق انسانی و امکان 

نقد و تحول « و با/خره نويسنده  اثرگذاری بر سرنوشت کار خويش است

به طور کامل از ياد می برد که پرولتاريا به ھمه اين د/ئل و به حکم » تاريخی

طبيعت نھادين بشرستيز رابطه سرمايه، ناگزير به حضور مؤثر گسترده و 

سرنوشت ساز در فرايند ھميشه جاری مبارزه طبقاتی عليه سرمايه داری است. 

يھی و محسوس و در ھمه حال مشھود تاريخ شيوه توليد او ھمه اين حقايق بد

کاپيتاليستی را يکجا از حافظه تاريخی خود پاک می کند و در برج عاج فلسفه 

بافی ھای ماوراء زمينی و متافيزيکی خود نتيجه می گيرد که سرمايه يک 

پروسه پايان ناپذير خودافزائی بدون ھيچ غايت تاريخی است و وجود فعال تغيير 

ھنده ھستی تاريخی جامعه کاپيتاليستی نيز نه پرولتاريا بلکه خود سرمايه د

است!!! پديده اخير است که بر کل تنگناھا و تناقضات پروسه خودگستری خود 

غلبه می کند و توده عظيم فروشنده نيروی کار نيز نه نيروی فعال دگرگون کننده 

يه است!!!  عمق فاجعه عينيت موجود که جزء پيوسته ارگانيکی از وجود سرما
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الوصفی سعی دارد که ھمه اين دئکه صاحب اين نظريات با اصرار زا اينجاست

جعليات و توھم بافی ھا را نيز به مارکس نسبت دھد. او مدعی است که در 

شناخت ھسته ھای اصلی روايت ماترياليستی مارکس از سرمايه داری بر ھمگان 

اصل ژرفکاويھای بی بديل او در گوی سبقت ربوده است و تحريفات فوق ح

موشه « تحليل ھا و بحثھای مارکس پيرامون شيوه توليد کاپيتاليستی است!!

فقط بر وجود اجتماعی، تاريخی و انقBبی پرولتاريا خط نمی کشد. او » پوستون

بنياد توليد اضافه ارزش توسط کارگر مزدی را نيز ھر چند شرمگينانه زير 

  باره می گويد: سؤال می برد. او در اين

اين مقوله (ارزش افزوده) معمو/ مانند چيزی برای توضيح استثمار درک « 

شده است، که نشانگر آن است که علی رغم ظاھرش، محصول اضافی در 

سرمايه داری از گرد ھم آمدن يک سلسله عوامل دخيل در توليد (نظير کار، 

شود. ارزش توليد میزمين و ماشين آ/ت) حاصل نشده، بلکه فقط توسط کار 

شود. با آن که با ی استثمار طبقاتی ديده میاضافی به طور کلی، مانند يک مقوله

دانم. اين تحليل از ارزش اضافی مخالفتی ندارم، اما من آن را تا حدی صحيح می

مشکل اين جا است، که درک سنتی معمول از ارزش اضافی، صرفا روی خلق 

ای معنای شکل ثروت را که اما به طور شايستهشود، ارزش اضافی متمرکز می

ی ماشين در تحليل مارکسی در شکل ارزش به آن اشاره شده و نيروی محرکه

  » دھدی) مرتبط به آن را مورد توجه قرار نمیای يا چرخه(اسب عصاره

با تمرکز بحث بر روی پروسه توليد اضافه » نقد و تحول تاريخی« نويسنده 

معتقد است که بايد اين تمرکز تماماً بر روی مقوله ارزش  ارزش مشکل دارد و

و نه ارزش اضافی صورت گيرد. دليل اين کار نيز کامBً روشن است. او اساساً 

به چيزی به نام شيوه توليد و شکل معين استثمار و رابطه اجتماعی معينی که 

کار مجرد  اضافه ارزش در آن خلق می شود ھيچ اعتقاد ندارد. او به توده عظيم

يا ثروت اجتماعی متشکل از ارزش ھا چشم دوخته است که مستقل از فرايند 
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توليد خود اينک در شکل سرمايه بر زمين و زمان و سرنوشت بشر حکم می 

راند. پديده ای که در ھستی خويش بر يک پويه تاريخاً ماندگار متکی است و 

يناميسم در درون خود ھضم نيروی فعال توليد کننده خود را نيز به کمک ھمين د

کار در سرمايه داری در اين صورت « کرده است. پوستون قبBً گفته بود که 

مطابق ديدگاه مارکس فعاليتی مولد نيست، بدانگونه که ما به طور فراتاريخی با 

درک متعارف می فھميم. بلکه يک فعاليت تاريخاً معين اجتماعاً ميانجی گرانه 

ع استنباط  از حرفھای مارکس طبيعتاً آن خواھد بود که معنی اين نو» شده است

اساساً سرمايه اجتماعی کشورھا، سرمايه جھانی يا کBً سرمايه عام، اضافه 

ارزش حاصل از استثمار پرولتاريا نيست و توسط اين طبقه توليد نشده است!! 

 اينکه چرا پوستون موضوع را اينگونه درک می کند!! يک احتمال اين است که

او کالبدشکافی مارکس از سطوح مختلف خريد و فروش نيروی کار و پروسه 

مصرف اين نيرو توسط سرمايه را به گونه ای کامBً نادرست درک کرده است. 

  مارکس در اين رابطه می نويسد: 

با در نظر گرفتن مبادله سرمايه و کار می بينيم که اين مبادله به دو فرايند « 

تنھا به طور صوری بلکه به طور کيفی ھم متفاوت و حتی تقسيم می شود که نه 

  متضادند:

 کا� کارگر متاعش را، کارش را، که يک ارزش مصرفی است و به عنوان  -1

قيمتی ھم دارد، مانند ھر کا/ی ديگر در ازای ارزش مبادله ای معينی، يعنی در 

  شد.      ازای مبلغ معينی پول، که سرمايه به وی واگذار می کند، می فرو

سرمايه دار در عوض خود، کار را دريافت می کند، که فعاليت ارزش   -2

آفرين، فعاليت مولد است. يعنی نيروی مولدی را که حافظ و تکثير کننده سرمايه 

است، نيروی توليد کننده و بازتوليد کننده يعنی نيروی خود سرمايه را به دست 

يھی است که ھر يک می تواند در می آورد. جدائی اين دو روند به قدری بد

  )6زمانی متفاوت با ديگری روی دھد و نيازی به ھمزمانی آنھا نيست. (
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در باره استنباط خود از بحث ھای مارکس ھيچ استد/ل » موشه پوستون« 

معينی به پيش نمی کشد. او صرف ادعا را، برای حقانيت استنتاجاتش کافی می 

که ايشان فاز نخست مبادله ميان کار و سرمايه  داند!!! اما چنين به نظر می رسد

را ھمه ماجرا تلقی کرده و فاز دوم را که مشتمل بر مصرف نيروی کار توسط 

سرمايه و توليد اضافه ارزش و سرمايه توسط کارگر است به طور کامل قلم می 

گيرد. در فاز نخست کارگر فقط نيروی کارش را به سرمايه دار می فروشد و 

به مثابه يک کا/ در حيطه مالکيت و تصرف سرمايه قرار می گيرد.  اين نيرو

مولد نبودن « تا اينجا ھيچ توليدی صورت نگرفته است و استنباط پوستون از 

علی ا/صول بايد متناظر با ھمين فاز باشد. مسأله » کار در سرمايه داری

در قلمرو توليد اساسی در اينجا اين است که سرمايه دار بايد اين نيرو را خواه 

سرمايه به صورت کار مولد و خواه در فرايند عام بازتوليد سرمايه به شکل کار 

وقوع فاز نخست را کل روند کار » پوستون« غيرمولد به مصرف رساند.

سرمايه داری تلقی می کند و نتيجه می گيرد که کار بدون اينکه نقش مولد را 

در آمده و به بخشی از سرمايه مبدل  احراز نموده باشد، عمBً به تصرف سرمايه

شده است. بخش دوم استنتاج پوستون که مکمل بخش نخست نظريه پردازی 

اوست، اين است که در پی وقوع فاز نخست مبادله کار و سرمايه، ھمه چيز 

سرمايه است و /جرم توليد سرمايه و ارزش و اضافه ارزش را بايد نه به کار 

پوستون کشف بسيار سترگ و معجزه آسائی کرده  که به سرمايه نسبت داد!!!

است!!! او در مقام کسی که خود را تنھا کاشف بن مايه واقعی آموزشھای 

مارکس پيرامون نقد مبانی اقتصاد سياسی بورژوازی می بيند!! در کشفيات خود 

به چيزی رسيده است که مبين باژگونه نمائی کل رابطه توليد اضافه ارزش و 

کار در سرمايه « توليد سرمايه داری است. او دريافته است که  واقعيت شيوه

و باز دريافته »!! داری در اين صورت مطابق ديدگاه مارکس فعاليتی مولد نيست

توليد سرمايه داری را نه پرولتاريا، بلکه فاعل تاريخی در  مارکس« است که 
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خود را کاشف  از اين لحاظ شايد او کامBً محق باشد که»!!! می داندسرمايه 

يگانه ای از نوع مورد نظر خويش در آثار مارکس بداند!! زيرا ھيچ انسان 

ديگری دامنه تحريف و جعل آثار مارکس در باره سرمايه داری را تا به اين حد 

با توجه به ھمه اين مفروضات » نقد و تحول تاريخی« بسط نداده است. نويسنده 

رکس است که تمرکز بحث بر روی پروسه خود آفريده و انتساب ھمه آنھا به ما

توليد اضافه ارزش را به ھيچوجه منطقی و مارکسی نمی داند!!! و خواستار آن 

است که ھمه گفتگوھا يکجا بر روی موقعيت و مکان سرمايه به مثابه يک توده 

متراکم ارزش و کار مجرد ميانجی گرانه متمرکز گردد. در اين شکل تحليل از 

ايه داری می توان بسيار راحت با خط کشيدن بر روی نقش طبقه شيوه توليد سرم

کارگر بين المللی در توليد و بازتوليد سرمايه، کل استثمار و بی حقوقی و 

  ستمکشی و سيه روزی اين طبقه در نظام سرمايه داری را مورد انکار قرار داد. 

ی کار بھره وری در تحليل مارکس، تجلی خصلت اجتماع« پوستون می گويد: 

- ھا است. جنبهتوليدی انسان مشخص است و بيان تواناييھا و قابليتھای کسب شده

ی تاريخی کار در سرمايه داری به مثابه ی ارزش، ارجاع به کارکرد يگانه

ی اجتماعی است. توليد ارزش، بر خBف توليد ارزش فعاليت ميانجی گرانه

گره خورده است. ھمان طور  مادی، ضرورتا به ھزينه کردن کار مستقيم انسانی

ی اجتماعی ھای جنبهی سرمايه را فقط در اصطBحکه ديديم، مارکس ابتدا مقوله

دھد. در طی مسير معرفی رشد و توضيح می -مانند ارزش خودافزا  -مجرد کار 

گويد جنبه ارزش اضافی کار به يک تکامل توليد در سرمايه، اما مارکس می

  » شودديل میخاصيت تاريخی سرمايه تب

بر اساس حکم با/ که پوستون باز ھم عوامفريبانه آن را به مارکس نسبت می 

دھد، کل اضافه ارزش افزايش يافته متناظر با تفاوت ميان اشکال کار در سطوح 

مختلف بارآوری اجتماعی کار به نقش سرمايه ارجاع داده می شود. به بيان ساده 

رمايه پيش ريز شده با ترکيب آلی با/تر تر اضافه ارزش افزون تری که يک س
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و نيروی کار بارآورتر در قياس با يک سرمايِه دارای ترکيب آلی نازل تر و 

بارآوری کار کمتر نصيب خود می سازد نه کار پرداخت نشده کارگران که 

نوعی اعجاز پويائی سرمايه است!! آنچه پوستون می گويد دروغپردازی محض 

مارکس بر اين نکته بيش از ھر نکته ديگر اصرار می و مشمئز کننده است. 

ورزد و تشريح آن را بيش از ھر مسأله ديگر دستور کار خود می سازد که 

سرچشمه توليد اضافه ارزش فقط بخش متغير سرمايه يعنی نيروی کار است. او 

تصريح می کند که کليه اجزاء سرمايه ثابت در ھر دور بازتوليد کل بھای خود 

پس می گيرند. آنچه به عنوان اضافه ارزش و سود نصيب سرمايه می  را باز

شود صرفاً و صرفاً کار پرداخت نشده کارگران مزدی است. مارکس به ويژه 

تأکيد می کند که اين امر در مورد سرمايه ای با با/ترين ترکيب ارگانيک به 

ب مصداق ھمان اندازه صادق است که در باره سرمايه ای با نازل ترين ترکي

پس از پايه ريزی ھمه اين تحريفات و توھمات سرانجام » موشه پوستون« دارد. 

حرف آخر خود را با خوانندگان مقاله اش در ميان می گذارد. ھدف از ھمه اين 

وارونه پردازی ھا آن بود که طبقه کارگر بين المللی، به ترک ميدان مبارزه 

  وت گردد. او اين کار را می کند. طبقاتی و تمکين به ابديت سرمايه داری دع

رويکرد مورد نظر من به پويايی سرمايه داری، نه جدول تکامل تک خطی « 

کشد، که (به اين دليل) به فراسوی ساختار موجود سازمان کار اشاره کند پيش می

کنند) و نه توليد ی پساصنعتی طرح میھای جامعه(مثB نظير آن چه تئوری

بيند (آن طور که بسياری ی آينده میرا مانند پايه ھای جامعهصنعتی و پرولتاريا 

نمايند). به عکس، رويکرد من نشان از رويکردھای سنتی مارکسيستی مطرح می

دھد سرمايه داری به لحاظ تاريخی راه ظھور شکل متفاوتی از رشد و توليد می

تحقق اين کند و در عين حال، اما، سرمايه داری به طور ساختاری را باز می

سازد. مطابق اين تفسير، تناقض ساختاری سرمايه امکان و احتمال را تخريب می

داری، تناقض بين توزيع (بازار، مالکيت خصوصی) و توليد، بين روابط موجود 
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مالکيت و توليد صنعتی نيست، بلکه عبارت است از تناقض بين اشکال موجود 

   »، استتوانست باشدرشد و توليد و آن چه که به طور بالقوه می

پرولتاريا بر اساس اين تبيين!!! نه نيروی تغيير دھنده عينيت موجود است و نه 

اساساً از چنين ظرفيت و توانی برخوردار است. سرمايه داری نابود شدنی نيست 

و دستکاری و اصBح و تBش برای تأثيرگذاری بر فرايند برنامه ريزی توليد و 

است که انسانھا می توانند بدان بيأنديشند. مبارزه برای کار آن، تنھا وظيفه ای 

بھبود محيط زيست، آزادی ھای سياسی و حقوق اجتماعی در سيطره حاکميت 

ھمين نظام يگانه راھی است که در پيش پای بشريت قرار دارد!!! سيستم 

کاپيتاليستی به طور مستمر راه ظھور اشکال متفاوتی از رشد و توليد اجتماعی 

از می کند و در ھمان حال به صورت ساختاری امکان تحقق اين شکلھای را ب

رشد را دچار اختBل و انھدام می سازد. تناقض ساختاری سرمايه داری نيز 

توسعه خBصه می  ن اشکال موجود رشد و شکلھای ديگرنھايتاً در تناقض ميا

اين گونه  گردد. بشريت بايد در درون اين ساختار برای کمک به بازگشائی راه

بسان انسانی که گويا در جھان موجود » پوستون« توسعه ھا تBش نمايند!!! 

زندگی نمی کند، حتی يک کلمه پيرامون اجبار اجتناب ناپدير توده ھای فروشنده 

نيروی کار به شعله ور ساختن مبارزه طبقاتی عليه سرمايه و با ھدف نابود 

نمی گويد که در فاصله مرزھای سازی سرمايه داری به زبان نمی آورد. او 

سرمايه دار بزرگ جھان از کل ھست و نيست  3جھانی که ثروت موجود فقط 

کشور افزونتر است، در جھانی که درآمد روزانه نيمی از ساکنان کره  49مردم 

د/ر امريکا بسيار کمتر است، در دنيائی که  2ميليارد نفر) از  3زمين ( حدود 

بدن به تنھا راه امرار معاش بخش عظيمی از توده  تن فروشی و حراج اعضای

ھای فروشنده نيروی کار مبدل شده است، آری در جھانی که بند بند ھستی آن 

آتشفشان توحش و جنايت و استثمار و ستم و بشرستيزی سرمايه است، چگونه 

می توان با راه انداختن جنبشھای اصBح طلبانه و دفن مبارزه طبقاتی پرولتاريا 
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و پوستون » پوستون« کان زندگی و زنده ماندن انسانھا را محتمل ساخت!!! ام

ھا حق دارند برای مسخ افکار کارگران دنيا و دعوت آنھا به قبول جاودانگی 

نظام بردگی مزدی به ھر نوع توھم پراکنی و فلسفه بافی دست بزنند، اما جمعيت 

طبيعتاً به خود حق می  چندين ميلياردی توده فروشندگان نيروی کار جھان نيز

 زمان سراسری شورائی کار و توليددھند که محو کامل کار مزدی و استقرار سا

سوسياليستی را به عنوان تنھا راه تضمين زندگی و رفاه تاريخی خويش محتوای 

  پيکار جاری روز خود سازند. 
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  " ژاك بيده " و نقد ماركس

" و از اعضاى سابق " ژاك بيده عضو ھيأت تحريريه نشريه " اكتوئل ماركس

يست فرانسه " است. او كه زمانى خود را فيلسوف ماركسيست مى حزب كمون

، عنوان مذكور را رھا ناميد!! در سالھاى اخير بر پايه انتقادات معينى از ماركس

ماركسيسم تحقيق  ۀتر مناسب تر " فيلسوفى كه در بارساخته است و بجاى آن تي

ده براى طبقه كارگر ميكند "!! را برگزيده است. نقطه نظرات و تئوريھاى ژاك بي

ايران  مقوdت آشنايى نيستند و بدآموزيھاى وى تھديد مستقيمى در جھت دامن 

dھر نوع تحريف در  .زدن توھم توده ھاى كارگر ايران بحساب نمى آيد اما او

كارگرى دنيا مشكلـى  جنبش سوسياليسم و ھر ميزان نفوذ اين تحريف در ھر بخش

آموزان و مريدان  درس .طبقه كارگر است. ثانياً سوسياليستى  براى كل جنبش

ايرانى ماركسيسم غربى مسلـماً در اشاعه جانبدارانه افكار امثال ژاك بيده در ميان 

كارگرى ايران كوتاھى نخواھند نمود. به ھمه اين دdئل ما  ھواداران جنبش

 ۀتئورى او در بار و بطور مشخص سمرورى انتقادى بر نقد او به مارك

سوسياليسم را dزم ميدانيم متن مورد مراجعه ما در اين رابطه، ترجمه فارسى 

كاويانى" مندرج در كتاب  شمقاله وى با ھمان عنوان يادشده توسط " كور

 " از انتشارات "پيكار و انديشه" است. بين الـمللـى ماركس ۀ"كنگر

  بيده و مثلث سوسياليستى  

راى سرمايه دارى "؟ و عنوان سوسياليسم آغاز " چه بديلـى ب ژاك بيده از پرسش

 ۀه ھاى مختلف تئورى خود او در بارميكند، مقاله وى اساساً توضيح جنب

سوسياليسم را دنبال ميكند اما او در عين حال اصرار دارد كه اين نظرات را به 

سم و بصورت محصول نقد از سوسيالي مثابه آلترناتيوى در مقابل روايت ماركس

از ھر چيز و مقدم  از سرمايه دارى ارائه نمايد. پيش تحليل ماركس ۀشيو خود بر
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ببينيم كه او سوسياليسم را  »ماركسيسم«و  بر بررسى نقد ژاك بيده بر ماركس

 چگونه مى فھمد؟

" اگر فراساختار موجب مفصلبندى بين بازار و سازماندھى است و به اين عنوان 

يگر نميتوان سرمايه دارى، بازار و مزدبرى مفھوم مزدبرى را شامل مى شود، د

را ھمذات دانست. بنا بر اين مسأله سوسياليسم ديگر مسأله بديلـى براى مزدبرى و 

بازار نيست. بلكه اين مسأله است كه بدانيم روابط بازار، سازماندھى و ھمكارى 

)بيواسطه بايد چگونه باشد تا Cooperation       associativمشاركتى  (  

 برابرى باشد و نه روابط طبقاتى "  ـ شروع تلقى شود يعنى رابطه آزادىبتواند م

بعنوان جمعبست يا مكمل ھمين نظر  ديگرى از گفتار خويش ژاك بيده در بخش

 ميگويد:

ھستم دوگانه است. نخست آنكه آنچه امروز بايد  " بنا بر اين تزى كه من مدافعش

ھنوز و ھمواره بر روى اجتماعى كردن وسائل تحت نام سوسياليسم بدان انديشيد 

توليد قرار دارد، ولـى اين اجتماعى كردن تنھا مى تواند در شرائط وجود يك 

نمى توان به  .مفصلبندى بين بازار، برنامه و ھمكارى بى واسطه محقق شود.ثانياً 

ه تركيبى فنى به منظور كارايى يا سودمندى بسنده كرد. زيرا بايد تركيبى عادdن

يك جامعه آزاد _ برابر را تشكيل دھد كه با ھنجارھاى  باشد. يعنى اساس

مقتضيات سياسى،  مقتضيات عدالت به معنايى كه در باd براى اين واژه ھا بيان 

كرديم ھمخوانى داشته باشد. اين معنى، معناى معمول نيست زيرا سوسياليسم 

سوسياليسم به رغم تمامى  تعريف ژاك بيده از . " نقد عدالتيعنى  بطور خاص

پيچ و تاب ھاى مكتبى يا لفظ بازيھاى فيلسوف مآبانه اى كه دور آن تنيده شده است 

بسيار روشن و سر راست است. سوسياليسم  او بازار و كاd بودن محصول كار يا 

توليد سرمايه  ۀم شيونيروى كار و در يك كD نيروى كار يعنى خريد و فروش

ى نمى كند!!! از نظر او نه سرمايه دارى با مزدبرى و بازار دارى را اصDً نف

ھمذات است!!! و نه سوسياليسم با كار مزدورى و بازار و مناسبات كاdيى ھيچ 
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تعارضى دارد!!!  او مدعى است كه مثلث بازار، سازماندھى و ھمكارى 

رى مشاركتى با ھمان درونمايه كار مزدورى بھترين بديل شكل موجود سرمايه دا

است!!! طول اضDع اين مثلث البته بايد بطور حساب شده و بر پايه قواعد ھندسى 

و محاسبات مثلثاتى تعيين شوند. ھنجارھاى مقتضيات سياسى و مقتضيات عدالت، 

روابط آزادى و برابرى و نه روابط طبقاتى بايد در اين محاسبات ملحوظ 

ى عميق و آميخته با خون ژاك گردند!!! براى اينكه ھيچ ترديدى پيرامون وفادار

بيده نسبت به روابط بازار و كار مزدورى باقى نماند بھتر است كه در ھمين جا 

ھنجارھاى عدالت و آزادى و  ۀتمامى شرط و شروط ھاى وى در بار يكباره

به سراغ موضوعات ديگر برويم.  برابرى را نيز دقيق كنجكاوى كنيم و سپس

اندن نظم اقتصادى در نظم سياسى عادdنه تعريف مى "بيده" سوسياليسم را با گنج

كند. در سخن بيده نيمى از حقيقت نھفته است اما بايد در نظر داشت كه نصف 

حقيقت مى تواند بزرگترين دروغھا باشد. عنصر درست كDم بيده اين است كه در 

سازمان كار و مدنيت سوسياليستى نظم اقتصادى با نظم سياسى و مدنى وجوه 

جدا نباشد بايد بطور  مايز يك وحدتند. اگر قرار است كارگر از محصول كارشمت

محصول اجتماعى كار نيز دخالت نافذ و  کار و قطع در امر تعيين سرنوشت

سوسياليسم اين درھمرفتگى را بخوبى مطمح  یتقيم داشته باشد. روايت ماركسمس

ك بورژوائى و غير يك در نظر دارد اما درك بيده از اين وحدت و درھمرفتگى

است. او از ماندگارى مقدر نظم اقتصادى سرمايه دارى حركت مى كند  یماركس

در جستجوى نوعى نظم سياسى عادdنه بر ميآيد كه در تزويج با نظم  و سپس

اين صغرا،  ۀلد سازد!!!. توضيح خود وى در بارسوسياليسم متو ،توليدى سرمايه

حقوقى شموليت پذير است كه از يكسوى كبراھا اين است كه "عدل يك مفھوم 

يك قدرت سياسى است و از سوى ديگر شرائط اجبار مشروع  متناظر با تأسيس

يك حاكميت واقعى را تعريف مى نمايد. امر عادdنه امكان مشترك پروژه ھاى 

به شكلـى كه به نحوى جھانشمول پذيرفتنى باشد و امكان تحقق  زندگى ھر كس
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ا نيز فراھم مى كند و بدين ترتيب عادdنه كارآمد را تعريف واقعى اين زندگى ر

مى نمايد." ژاك بيده  ادامه مى دھد كه اين مفھوم مدرن از عدالت موضوع خود 

را تعين اوليه دشوار ھر چيزى قرار ميدھد كه مى تواند بنحوى مشروع از آن ھر 

عمدتاً از روسو و  باشد. ژاك بيده اين نكات را در بيان فلسفى پيچيده اى كه كس

كانت بعاريت گرفته و خود با اصرار تمام بر پيچيدگى آنھا افزوده است به ھم مى 

تند. اينكه او تا چه اندازه به حرفھاى خود باور دارد و اساساً كاربرد اين مفاھيم  

را در زندگى انسانھاى زمينى چگونه مى بيند موضوعى است كه بخود وى و 

رانى او مربوط ميشود. اما براى يك كارگر كمونيست كامDً احياناً به مريدان اي

روشن است كه بازى مضحك فلسفى "بيده" با مفھوم عدل يا ھنجارھاى عدالت و 

آزادى و برابرى ھيچ چيز جديدى بر تعريف قبلـى او از سوسياليسم اضافه نمى 

ست اما بسيار تجريدى و فلسفى ا كند. البته او خودتصريح مى كند كه حرفھايش

 شد. سوف خواھان راه حلھاى مشخصبDفاصله يادآورى مى نمايد كه نبايد از فيل

خوشا بحال پرولتارياى بين الـمللـى يا dاقل پرولتارياى فرانسه كه از وجود 

متفكرى چون بيده برخوردار است و بسيار مھمتر از اين خوشا بحال طرفداران 

كمونيستى" را باز يافتند  "بحران جنبش ايرانى وى كه باdخره راه برون رفت از

و ناخالصى ھاى خرده بورژوايى خود را در لقاى ماركسيستھاى دانشگاھى 

به ھر حال   .بورژوايى ارتقاء دادند به خلوصمغرب زمين و منجمله " بيده " 

به نداشتن ھيچ راه حل مشخصى براى طبقه كارگر دنيا اعتراف  ژاك بيده خودش

علـى القاعده بايد ميزان جدى بودن حرفھاى وى را براى مى كند و اين 

خوب روشن سازد. اما واقعيت اين است كه اين حرف وى نيز مثل  طرفدارانش

يده داراى يك نظريه فيلسوف مآبانه است. ب ۀفقط نوعى افاد ھمه حرفھاى ديگرش

را سوسياليسم است. او ھمانگونه كه قبDً ديديم سوسياليسم  ۀدر بار مشخص

معجونى از بازار، سازماندھى و ھمكارى مشاركتى ميداند. عدالت طلبى و 

ھنجارھاى برابرى و عدالت او نيز مفاھيم حقوقى متناظر با چنين ساختار متعينى 
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ھستند. او خاطر نشان مى سازد كه اجتماعى شدن مالكيت ابزار توليد را به مثابه 

ھى نيز باور دارد اما سازماندھى يك مشخصه سوسياليسم قبول دارد و به سازماند

را آلترناتيو بازار تلقى نمى كند، ھمچنانكه كار مزدبگيرى را نيز درونمايه و 

خصلت نماى اصلـى توليد سرمايه دارى نميداند. به ھمه اين دdئل سوسياليسم او 

اجتماعى شدن مالكيت ابزار توليد و تمركز و سازماندھى سراسرى توليد را با 

آنچه مدلھاى  يكجا در درون خود جمع مى كند!!!بيعتاً با كار مزدورى بازار و ط

!!! ژاك بيده مضمون و ارند، سوسياليسم بيده يكجا داردموجود سوسياليسم ھمه د

بر  داربست سوسياليسم خود را ھمانگونه كه باdتر گفتيم از درون يك نقد مشخص

ن ين تر به بررسى دقيق آاستخراج مى كند، موضوعى كه در پاي كاپيتال ماركس

ينيم كه چه چيزى يا كدام حوادث تاريخى و اجتماعى خواھيم پرداخت. اما عجالتاً بب

سوسياليسم  ۀو استخراج اين نظريه جديد در بار بيده را به ضرورت نقد ماركس

  سوق داده است؟

بنيان و كولتى و ماركوزه و ساير  شغربى از بنجامين و كور »ماركسيستھاى«

اران يا اعضاء مكتب فرانكفورت گرفته تا لوكاچ و گرامشى و لوفور و آلتوسر گذ

يك نقد  ۀز اردوگاه شوروى ھيچگاه از محدودو بتلھايم و... در نقد خود ا

دموكراتيك، رفرميستى و اومانيستى فراتر نرفتند. بسيارى از آنان اساساً در 

ند. آنچه براى آنھا نازيبا سوسياليستى بودن شوروى ھيچ ترديدى به خود راه نداد

بود استالينيسم و فقدان دموكراسى يا پايمال شدن حقوق و آزاديھاى سياسى در 

نيروى كار  طه خريد و فروشجامعه روسيه بود. از نظر متفكرين مزبور اين راب

توليد سرمايه دارى نبود كه نظم سياسى حاكم و لگدمال شدن ھمه حقوق  ۀو شيو

روى را پديد مى آورد، بلكه تمامى مصائب و سيه روزيھاى انسانى در جامعه شو

غربى نوع  »ماركسيستھاى«موجود از استيDى يك نظام توتاليتر ناشى ميشد!!! 

اجتماعى شدن ابزار توليد و لغو مالكيت خصوصى در شوروى را با معيارھاى 

عنوان سوسياليسم خود در تطابق مى يافتند. سازماندھى و مركزيت توليد را نيز ب
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بديل بازار dزمه سوسياليسم مى دانستند، اينھا مبانى و مDكھايى بود كه در 

اردوگاه تحقق يافته بود اما اين سوسياليسم!!! ديكتاتورى بسيار خشنى را با خود 

قى غربى با نقد اومانيستى اين ديكتاتورى و بى حقو »ماركسيسم«ھمراه داشت.!!! 

را به ھمين اندازه محدود مى  انتقاداتش ۀاز شوروى فاصله ميگرفت و دائر

ساخت. ھيچ بى جھت نيست كه آدمھايى مانند لوكاچ و گرامشى و آلتوسر و كولتى 

روى موافقى  یاد سياسى و متون اقتصاد ماركساگر ھم در آغاز به مباحث اقتص

نشان مى دھند بعدھا به سرعت از اين عرصه فاصله مى گيرند و ھر چه بيشتر 

ناسى و فلسفه و فرھنگ غرق مى گردند.  آنان در وجود اردوگاه در جامعه ش

از نظام سوسياليستى  شوروى نه سرمايه دارى انحصارى دولتى كه روايت خويش

از سوسياليسم سر مى خورند زيرا كه به  را مشاھده مى كنند!!! با ھمين نگرش

به اصDح بايد راه نجات ديگرى جست. بايد  دموكراسى خيانت كرده است. پس

ليستى فرھنگى و اخDقى و بلوغ فكرى انسانھا كمك رساند. انقDب و تحول سوسيا

درد نيست، رفرم، فعاليت ھاى بشردوستانه،  ۀاقتصاديات كاپيتاليستى چار

مبارزات فرھنگى و خلق انديشه ھاى نوين فلسفى ھمه چيز است و براى ايفاى 

نشگاھى مھم است نه حضور در دا اين رسالتھا مكتب دارى و كرسيھاى تدريس

كارگرى، اساساً كارگران كه قادر به فھم فلسفه و اشراقات فلسفى و بحث  جنبش

ھاى انديشمندانه فرھنگى و اجتماعى نيستند! اين روشنفكران و دانشگاھيان ھستند 

كه ميتوانند مخاطبان خوبى براى اين موضوعات باشند. استيDى سرمايه دارى 

غربى را يكسره به  »ماركسيستھاى«ر شوروى، سوسياليسم انحصارى دولتى د

باد ھوا مى سپرد.  درست به اين دليل روشن كه سوسياليسم اينان با ھمه زرق و 

در نھايت سواى جايگزينى بازار و رقابت توسط برنامه ريزى متمركز  برقش

به دولتى ھيچ چيز ديگرى نبود، اين جابجايى در جامعه شوروى محقق شده بود، 

غربى تولد يافته بود اما آنچنان مولود  »ماركسيست ھاى«بيان ديگر سوسياليسم 

حيثيت قلمداد ميشد. بدين  ۀكى كه فرار از آن تنھا طريق اعادالخلقه دھشتنا ناقص
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دانشگاھى كه از ابتدا به ھواى برپايى جامعه اى با  »ماركسيست ھاى«ترتيب 

و  کمونيسمعين حال دموكراتيك به  دراقتصاد بدون آنارشى و رقابت آزاد و 

سوسياليسم نيل كرده بودند اينك با مشاھدة آن اقتصاديات اما بدون ھيچ آزادى و 

بر آن شدند تا  ى ماركسحقوق انسانى ضمن وفادارى به برخى از آموزشھا

ھاى فرھنگى يا  را به ظرفى براى پيشبرد كوششھاى اومانيستى و جنبشکمونيسم 

 مايند. اخDقى تبديل ن

انقDب عظيم تكنولوژيك و انفرماتيك، تمركز بيسابقه سرمايه بين الـمللـى به تبع 

ھاى  ھمين رشد  غول آساى تكنيكى، درھمرفتگى مضاعف و ھمه سويه بخش

ھاى مختلف طبقه  مختلف سرمايه جھانى، پيوستگى افزون و افزونتر منافع بخش

برگشت سيستم سرمايه دارى بر متن كارگر بين الـمللـى به ھم، حدت بحران بى 

ھمه اين پيشرفتھاى عظيم صنعتى و تكنولوژيكى، تشديد گريزناپذير مبارزات كل 

توده ھاى كارگر دنيا عليه استثمار و ستم و بيحقوقى سرمايه دارى در ھمين 

راستا، فروپاشى اردوگاه شوروى، سلطه بDمنازع سرمايه دارى غربى  برھمه 

سوسياليسم روسى، در يك جمله حاد شدن تاريخاً بيسابقه دنيا و پايان عمر 

تضادھاى سرمايه دارى و تنگ شدن غيرقابل تحمل عرصه ھاى زيست انسانى 

فكرى ديگرى  غربى را نيز بسان ھر گرايش »ماركسيسم«در اين نظام، باdخره 

يده در اين دنيا به جستجوى افقھا و آلترناتيوھاى تجربه نشده وا مى دارد. ژاك ب

در طريق  بسان پاره اى ھمفكرانش بعنوان عقبه دار آخر قرن بيستم اين گرايش

و طبعاً نه  نه يك راه حل مشخص يافتن يك راه حل است، منتھى به گفته خودش

براى مردم كارگر و فرودست دنيا بلكه براى بازى ذھنى و مشغله فكرى 

ھمكارى مشاركتى وى كه در . مثلث سوسياليستى بازار، سازماندھى و شاگردانش

شده  عين حال با "مفھوم مدرن عدالت" و "ھنجارھاى برابرى و آزادى" آرايش

تجلـى اين راھيابى فلسفى و دانشگاھى است. سوسياليسم بيده قرار است 

سوسياليسم روسى دموكراتيك باشد. براى اين كار او بايد سازماندھى و برنامه 
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ن ھر دو را با دموكراسى يا به تعبير جديد خود وى ريزى متمركز را با بازار و اي

نظرات بيده را از پوسته  ۀركتى آشتى دھد. اگر بخواھيم عصارھمكارى مشا

متراكم لفظ بازيھاى فلسفى وى خارج كنيم سوسياليسم او صاف و ساده عبارت 

خواھد بود از سرمايه دارى دموكراتيك عادdنه متضمن برابرى و آزادى!!! شايد 

نيايد اما سوسياليسم وى بدبختانه  تعبير به زعم برخى از مريدان بيده خوش اين

ھيچ چيز ديگرى را افاده نمى كند. ھمكارى مشاركتى با ھنجارھاى عدالت و 

برابرى مؤلفه ھايى ھستند كه بيده با توسل به آنھا از يكسو با ادبار و خشونت 

بازار را از ھرج و مرج  برنامه ريزى متمركز پيكار مى كند و از سوى ديگر

 عقDنيت مى پوشد!!!  خارج ساخته و يكسره لباس

"ساختگرى مدرن طبقاتى ھمانقدر از وساطتھايى كاdيى نشأت ميگيرد كه از  

وساطت ھاى سازمانى وضعيت فراساختارى. سوسياليسم بدين عنوان خود را در 

طبقات  ۀليسم مبارزى اعDم مى كند. سوسياطبقات ۀبارزدرون ساختار يعنى در م

است به منظور الغاء طبقات. با توجه به دو قطبى بودن اصل شكل گيرى طبقه. 

سوسياليسم با مارى دو سر، سر بازار و سر سازمان مبارزه مى كند كه با وجود 

اين بطور ھمزمان اشكال خرد اجتماعى و ادراك اجتماعى ما مى باشند. مبارزه 

نھا كه امرى بويژه بى معناست بلكه الغاء مناسبات نه از بين بردن آ اى كه ھدفش

طبقاتى است كه ايجاد مى كنند. اگر مسأله به ھمان اندازه كه ترتيبى معقول و 

واين مبارزه مشخصاً  ( عقDنى است بDفاصله در قالب مبارزه مطرح مى شود

مربوط به اين دليل است كه سوسياليسم  )احياء چنين ترتيباتى را در مد نظر دارد 

به عدالت است و نه اخDق. عدالت چيزى است كه به مقتضيات حقوق پاسخ مى 

دھد و اين تحقق نمييابد مگر اينكه قدرتى اعمال شود ولـى آنچه اعمال قدرت را 

مشروع مى كند عدالت است و از اين طريق مبارزه عليه ھر قدرت و ھر نظمى 

بيانيه اى كه با مفاد  را كه بر خDف عدالت باشد نيز مشروع مى سازد.

به نحوى مشروع انحصار اجبار و قھر مشروع را پى ريزى  جھانشموليت خويش



 

201 

مى كند ھمزمان مقتضيات مبارزه عليه قدرت و نظم غير عادdنه را پى مى ريزد 

                .»و اين نه يك بناى اخDقى بلكه بناى سياسى عدالت است

تقابل بازار و سازماندھى است. در اين  سوسياليسم مثلثى بيده ظرفى براى

سوسياليسم نيروى كار كماكان بى كم و كاست كاdست. وسائل توليد و مبادله 

مالكيت اجتماعى تعلق دارد  ۀوى به حوز ۀره سرمايه است ھر چند كه به عقيديكس

و نه خصوصى!!! dبد به ھمانگونه كه ابزار توليد و مبادله در شوروى و ساير 

اردوگاه به مالكيت اجتماعى شھروندان متعلق بود!!! ضلع بازار مثلث بخشھاى 

بيده مسأله كاd بودن نيروى كار و محصول كار را ضمانت ميكند، بازار در ھيچ 

روايتى متضمن ھيچ معناى ديگرى نيست. بازار محل مبادله كاdھا با ھم و وجود 

dبودن محصول كار و در دنياى معاصر كا dبودن نيروى كار است.  آن گواه كا

توليد سرمايه دارى بمثابه مرحله باdترى از تكامل توليد كاdيى با كاd شدن 

نيروى كار خصلت نما مى گردد. صحبت از  نيروى كار يا رابطه خريد و فروش

وجود يا بقاى بازار در مابعد سرمايه دارى!!! با ھر گونه لفظ بازى كه ھمراه 

حصول كار ھر دو نيروى كار و م بازار خريد و فروشباشد باdخره به معناى 

در اين مورد ھيچ ترديدى به خود راه نمى دھد. سوسياليسم وى  است. ژاك بيده

نيروى كار و كاd بودن محصول كار عزيمت  مطلقاً از نفى رابطه خريد و فروش

نمى كند. ضلع ديگر مثلث سوسياليستى بيده ضلع سازماندھى و برنامه ريزى 

نى سرمايه دارى غربى و تمركز اقتصادى است. بيده تا اينجا شرق و غرب يعم

ھم آشتى مى دھد. سازماندھى را از اردوگاه و بازار را از غرب يك  اشرقى را ب

كاسه مينمايد، به تعبير ديگر دموكراسى را از غرب و مالكيت اجتماعى ابزار 

ق اصلـى سوسياليسم خود توليد!!! را از شرق وام مى گيرد و به مثابه دو سا

مستقر مى كند، اما معضل بيده كماكان بقوت خود باقى است. ھم دموكراسى غرب 

دوزخ توده ھاى كارگر و فرودست است و ھم مالكيت اجتماعى!!! نوع اردوگاھى 

سواى بيحقوقى چيزى براى كارگران ببار نياورده است. يك كاسه كردن جھنم ھا 
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قه كارگر باز نمى كند، حتى اگر از كارگران و ھيچ درى به بھشت بر روى طب

راى امثال بيده بسيار چيزى كه ب ـ م زده و سيه روز ھم صرفنظر كنيممردم ست

وحدت بازار و برنامه ريزى متمركز ھيچ رنگ و لعاب نوآورى  ـطبيعى است 

ھم به فلسفه بيده نمى بخشد. حداقل بخاطر اين آخرى ھم كه شده است او بايد راه 

ه اى جستجو نمايد. ھمكارى مشاركتى يا ضلع سوم مثلث سوسياليستى بيده چار

 روشنفكرانه و فيلسوف مآبانه اين تئورى است.  ظاھراً رنگى براى آرايش

بازار و سازماندھى نوع اردوگاھى يا پايه ھاى اساسى سوسياليسم بيده در واقع 

نيروى كار و مبادله  سواى مالكيت دولتى سرمايه اجتماعى، رابطه خريد و فروش

زمان كار اجتماعاً dزم نھفته در آنھا ھيچ چيز ديگرى  محصوdت كار بر اساس

نيست. اين يعنى ھمين نظم توليدى و اجتماعى سراسر ضد بشرى موجود كه منشأ 

و بانى تمامى اشكال ستم و بى حقوقى و فقر و فDكت و بى خانمانى و سيه روزى 

ه ھيچ چيز جديدى براى گفتن ابداع نكرده است. او اگر بشريت است. تا اينجا بيد

از طرح ھر نوع راه حل مشخصى براى مردم دنيا  چه بخاطر فيلسوف بودنش

بايد مبدع و مبتكر و صاحبنظر  معاف است!!! اما به احترام پُست فيلسوفى اش

بايد ھمكارى مشاركتى را بعنوان ضلع سوم مثلث سوسياليستى وجه  باشد. پس

سخنى از محو بازار و  ضمان مقبول بودن نظريه خود كند. او مى گويد كه ھيچال

در ميان نيست. اينھا جاودانه  )لكيت دولتى بجاى مالكيت انفرادى ما (سازماندھى 

اند، اما ھر دوى اينھا بايد آماج مبارزه قرار گيرند. ھمكارى مشاركتركتى ظاھراً 

بارزه است. بايد عليه برنامه ريزى تعين اقتصادى و اجتماعى ناشى از اين م

متمركز دولتى از يكسو و انحصارطلبى سرمايه ھاى منفرد در بازار از سوى 

برقرار نمود. بايد  گر مبارزه كرد. بايد بين بازار و برنامه ريزى نوعى باdنسيد

نه شرقى، نه غربى بود. تعادل بين سرمايه دارى غربى و سوسياليسم روسى 

ايى نوينى است كه بازار فلسفه بيده را سخت رونق مى بخشد. "مزدھشت" اروپ

سوسياليستى يعنى مبارزه با انحصارگرى دولت از يكسو و سرمايه ھاى  جنبش
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منفرد از سوى ديگر، اينھم روايت فلسفى بسيار مدرن و ماوراء مدرنى است كه 

پرولتارياى  بيده به طبقه كارگر بين الـمللـى ھديه مى كند. تكليف ھمه چيز براى

انتقاد  ۀبول جاودانگى سرمايه دارى و اجازجھانى روشن است. سوسياليسم يعنى ق

طبقاتى براى سوسياليسم  ۀدولت و تك سرمايه داران!!! مبارزاز قدرت طلبى 

دولت و سرمايه داران منفرد. بيده  يعنى پيكار براى برقرارى تعادل ميان نقش

بيسابقه!!! و شايد ھم عجيب و غريب البته براى اثبات فلسفى اين حقوق 

يك  از حد مايه مى گذارد و دفاع مى كند. او در نقش كارگرى!!! الحق كه بيش

فيلسوف برجسته مدافع پرولتاريا اعDم مى دارد كه " بيانيه اى كه با مفاد 

بنحوى مشروع انحصار اجبار و قھر مشروع را پى ريزى  جھانشموليت خويش

تضيات مبارزه عليه قدرت و نظم غير عادdنه را پى مى ريزد مى كند ھمزمان مق

و اين نه يك بناى اخDقى بلكه بناى سياسى عدالت است." !!! ) واقعاً كه بايد به 

 آفرين گفت." !!! »كمونيستى«اين ھمه جسارت سترگ 

   بيده و نقد سوسياليسم ماركس

ينى از سرمايه دارى را مشكل فقط اين نيست كه بيده زير نام سوسياليسم نوع مع

براى كارگران تجويز نموده است. مشكل در عين حال اين نيز ھست كه او براى 

آغاز مى كند. سوسياليسم  »ماركسيسم«و  اثبات تئورى جديد خود از نقد ماركس

از سوسياليسم و  مثلثى بازار، سازماندھى و ھمكارى مشاركتى با روايت ماركس

است. بيده بايد  در تعارض سرمايه دارى از پايه و اساستوليد  ۀتحليل او از شيو

در اين رابطه موضعى اتخاذ كند. شايد كسى بپرسد چرا؟ چه نيازى به اين كار 

 ھست. بد نيست بطور ضمنى به اين سؤال پاسخ داده شود. در گذشته بسيارى از

يده ھاى گرايشات شبه كمونيستى يا حتى ضد كمونيستى خيلـى راحت انتظارات و ا

مى  كسخود را برچسب كمونيسم مى زدند و با ھزار جور تحريف آن را به مار

سبت زيادى داشت، زيرا كه معينى از تاريخ منا ۀچسباندند. اين كار در دور

بمثابه تنھا پرچم نيرومند و پرافتخار پيكار عليه سرمايه دارى در ميان  کمونيسم
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دنيا  اقشار پائينی بورژوازیان روشنفكر توده ھاى كارگر و فرودست و حتى

مقبوليت داشت و توسل بدان براى پاره اى متفكرين دانشگاھى نيز متضمن آب و 

تولد  نان بود. اين مسأله در شرائط امروز دنيا بكلـى تغيير كرده است. اردوگاه با

اين لطمه را  لطمه اى بزرگ زد و با فروپاشى اش کمونيسمبه حيثيت  و بودش

نمايى مشكلـى از كار و كاسبى حل نمى  کمونيستق تر كرد. امروز سيار عميب

است كه مى تواند براى روشنفكر دانشگاھى و امثال  اين نقد ماركس كند. بالعكس

اين را  بازار باشد. ژاك بيده نيز به كمك تيزبينى ژرف فلسفى اش او رونق بخش

 را بر نقد ماركس خوب مى فھمد. او پايه ھاى تئورى مثلث سوسياليستى اش

استوار ميكند و در اين راستا قبل از ھر چيز مى كوشد كه نظريه سوسياليسم 

را عين ھمان چيزى معرفى كند كه در اردوگاه شوروى تجربه شده  ماركس

 است!!! 

جلد اول، ،"در يك متن محورى سرمايه كه اين دو شيوه تقسيم كار را تعريف ميكند

رانسه  به روشنى گذار از نظم سرمايه دارى را به ، نسخه ف4 ،  بخش14فصل 

نظم سوسياليستى به مثابه گذار از نظم كاdيى كه مبتنى است بر برقرارى دائمى 

به نظمى مى داند كه مبتنى است بر برنامه   - a  posteriori - مابعدى توازنى

ر يك د نامه ريزى اى كه مى توان آن رااست. بر - a priori -ريزى ماقبلـى  

مؤسسه بزرگ مشاھده كرد. با اين تفاوت كه اين سازماندھى بجاى بكار افتادن در 

بستر سلطه و منافع خصوصى در چھارچوبى دموكراتيك به عمل خواھد آمد كه 

 نتيجه از بين رفتن طبقه بورژوا و فتيشيسم كاdيى است" 

فيلسوف منتقد آثار او بايد در مقام يك "  سوسياليسم بيده بر بازار متكى است. پس

نمايد. براى اين كار او بايد ثابت كند  مشخص " تكليف خود را با ماركسماركس

گذار از سرمايه دارى به سوسياليسم را در گذار از نظم كاdيى به  كه: ماركس

به برنامه ريزى بررسى مى نموده است و اين نظريه با توجه به دستاوردھا و تجر

گذارده است. بيده در اين راستا  ود را بنمايشخلط بودن كارگرى جھانى غ جنبش
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به  يتال و سپساپدو نكته كامDً بى مناسبت از ك و براى اثبات نظر خود به

ھر  ۀدر بار روندريسه استناد مى جويد.پاراگرافى به ھمين اندازه نا مربوط از گ

تر صحبت  يك از اين نكات و استنتاجات بغايت نا مربوط بيده ما كمى پايين

بيده را  پژوھش ۀشناسى و شيو آن dزم است كه روشخواھيم نمود، اما قبل از 

 كمى مورد بررسى قرار دھيم. 

بايد قبل از ھر چيز به تحليل وى از سرمايه دارى،  براى فھم سوسياليسم ماركس

توليد كاپيتاليستى و درك او از چگونگى آناتومى جامعه  ۀوى نسبت به شيو نگرش

نيست كه  نى مراجعه نمود. اين تكه پاره ھاى گفته ھاى اينجا و آنجاى ماركسمد

كه ھيچكدام بايد مبناى بازشناسى درك او از نظم سوسياليستى قرار گيرد. ھر چند 

حرفھاى او نيز ھيچ كمكى به توجيه نتيجه گيريھاى غلط و  ۀاز ھمين اجزاء پراكند

افق برون رفت وى از نظام  سم ماركسمن در آوردى بيده نمى كند. اگر سوسيالي

سرمايه دارى است بايد ديد كه اين دو نظم اجتماعى ماھيتاً متفاوت در كجا و بر 

توليد  ۀز مى كشند و تفكيك مى گردند. شيومحور كدام درونمايه معين از ھم مر

نيروى كار از اقتصاد  با رابطه خريد و فروش سرمايه دارى در تحليل ماركس

پيشين متمايز مى گردد، ھمچنانكه توليد كاdيى در مجموع با كاd شدن كاdيى 

كار اجتماعاً dزم نھفته در  محصول كار مولدين يا مبادله محصوdت بر اساس

آنھا از اقتصاد خانگى و خودمصرفى جدا مى شود. به بيان ديگر آنچه كه اساساً 

لت نماى توليد كاپيتاليستى " و آنچه كه خصمميز توليد كاdيى است "قانون ارزش

نيروى كار است.  اضافى يا رابطه خريد و فروش است رابطه توليد ارزش

رابطه آن با   ۀاز ھر گونه بحثى در بار ز و پيشقبل از ھر چي سوسياليسم ماركس

و محو كار مزدورى، به كDم ديگر  برنامه يا ھر چيز ديگر، با محو قانون ارزش

يف است. در نيروى كار قابل تعر اقعى رابطه خريد و فروشبا از ميان رفتن و

امثال بيده!!! نه  »ھاىکمونيست «ست ھاى واقعى، نه کمونيو  ديدگاه ماركس

سرمايه دارى بودن و نبودن با مقوdتى از قبيل رقابت و بازار و چگونگى مبادله 
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و متمركز قابل توضيح است و نه سوسياليسم را مى توان با شكل برنامه ريزى 

بر اين واقعيت كه " آناتومى جامعه  بودن يا نبودن آن تعريف نمود. تأكيد ماركس

مدنى را بايد در اقتصاد سياسى جستجو نمود " در ھمان حال تأكيد بر 

 ۀتاليستى بايد از شيوترديدناپذيرى اين حكم روشن است كه براى تحليل جامعه كاپي

اليسم را dجرم بايد در نظامى مبتنى بر توليد سرمايه دارى آغاز نمود و سوسي

 و كار مزدورى يا مناسباتى گسسته از رابطه خريد و فروش محو قانون ارزش

توليد يا درونمايه مناسبات توليدى در  ۀشيو ى كار جستجو كرد. اھميت نقشنيرو

تا آنجاست كه وى مشخصه ھا و كاركردھاى  تحليل جامعه مدنى براى ماركس

 ۀرا نيز تماماً بر پايه ماھيت شيول توليدى مختلف در درون يك جامعه طبيعى اشكا

 توليد مسلط مورد بررسى قرار مى دھد. 

توليد بر ساير شكلھا غلبه دارد و مناسبات  "در ھمه شكلھاى جامعه يك نوع خاص

به زمينه اى عام  ھم بر ساير مناسبات توليدى تأثير مى گذارد. پس آن نوع خاص

بعبارت ديگر كه ھمه رنگھا در آن شناورند و از آن مايه    مى گيرند. مى رسيم 

ت كه در آن تمامى ھستيھاى خاصى اس وزن مخصوص ۀھر جوى تعيين كنند

  ) گروندريسه(. " ماديت يافته اند

پيرامون  ماھوى در تئورى ماركس بود و نبود يا چگونگى برنامه ريزى ھيچ نقش

ياليسم ايفاء نمى كند. برنامه ريزى يك مقوله كامDً تحليل سرمايه دارى يا سوس

تبعى ھم براى توليد سرمايه دارى و ھم براى سوسياليسم است. چگونگى، محتوا 

توليد مسلط تعيين شود. اين  ۀيد توسط چيزى ديگر يعنى ھمان شيوو ماھيت آن با

وى ھاى  است و درونمايه واقعى ھمه آموزش اساساً جوھر متدولوژى ماركس

گروندرسه بطور طبقاتى است. او در مقدمه  ۀپيرامون جامعه، طبقات و مبارز

اين متدولوژى استدdل مى كند. در آنجا نشان مى دھد كه  ۀبسيار صريح در بار

 ۀت يك وحدتند اما در اين ميان شيوتوليد، مبادله، مصرف و توزيع ھمگى تبعا

مى نمايد.  حدت را مشخصتوليد است كه ويژگى و محتواى ساير اجزاء اين و
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سرتاسر كتاب كاپيتال نيز از جلد اول تا سوم درست با ھمين متد به آناتومى سيستم 

و دورپيمايى سرمايه اجتماعى، رقابت،  سرمايه دارى پرداخته است. گردش

نزولـى نرخ سود،  تمركز، نرخ سود، چگونگى تشكيل نرخ سود عمومى، گرايش

، بحران و تمامى مقوdت ديگر سرمايه دارى ايشچگونگى بالفعل شدن اين گر

 ۀنى سرمايه به مثابه معرف  يك شيوھمگى با ارجاع به مفھوم عام سرمايه يع

قابل فھم است. كاپيتال بر ھمين پايه خود  توليد يا رابطه توليد اضافه ارزش

پيرامون سوسياليسم است. اگر  بھترين و گوياترين راھگشاى درك نظريه ماركس

يا رابطه خريد و  و رابطه توليد اضافه ارزش رمايه دارى با قانون ارزشس

جوھر سوسياليسم عبارتست از محو  نيروى كار خصلت نما ميگردد، پس فروش

نيروى كار. درك اين  كار مزدورى و انفصال كامل از رابطه خريد و فروش

فھم اين واقعيت  مطلب ھيچ كار مشكلـى نيست. چرا ژاك بيده اصرار دارد كه از

آشكار و بديھى طفره رود موضوعى است كه براى ما روشن است. اما بھتر است 

 كه او خود به اين سؤال پاسخ گويد.

بيده مربوط مى شود، او عمدى يا   غير  پژوھش ۀبر اين مبنى تا آنجا كه به شيو

ليل تح ۀداً خوددارى كرده است. او نه شيوعلـمى ج عمدى از كاربرد يك روش

علمى توسل  تحليلـى وى به يك روش ۀرا فھميده است و نه براى فھم شيو ماركس

جسته است. بيده با غوطه خوردن در اين كژانديشى كوشيده است تا سوسياليسم 

معرفى نمايد!!! و چنين  اردوگاھى را به مثابه تجسم واقعى سوسياليسم ماركس

نھايتاً سواى ھمان سرمايه  اركسوانمود كند كه افق سوسياليستى مورد توجه م

دارى انحصارى دولتى چيز ديگرى نبوده است. بيده طوفانى از لفظ بازى بر پا 

را در افق  یو سوسياليسم ماركس کمونيسما شايد از اين طريق فروغ مى كند ت

سازد. او  مصاف سراسرى پرولتارياى بين الـمللـى عليه سرمايه دارى خاموش

نيز از سوسياليسم ھيچ چيز ديگرى سواى  و انگلس ماركس مى خواھد بگويد كه

ھمان سوسياليسم اردوگاھى در مد نظر نداشته اند و از آنجا كه گنديدگى و تباھى 
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 اين شكل سوسياليسم بر ھمه مردم كارگر و فرودست دنيا آشكار شده است پس

نبوده  بيشطرح كرده است نھايتاً سرابى  اساساً سوسياليسم و آنچه كه ماركس

كشيدن اين نوع سفسطه بازيھا نيت ناپاك ديگرى را نيز جستجو  است. بيده از پيش

غربى تواب و غير تواب نه طبقه  »ماركسيستھاى«مى كند. او بسان بسيارى از 

اين طبقه را تنھا بستر  نيرومند سوسياليسم مى شناسد و نه جنبش كارگر را ارتش

رى ميداند. او تاريخ را تاريخ انديشه ھا و محصول نبرد كمونيسم عليه سرمايه دا

چنين مى انديشد كه با  قھرمانى انديشمندان مى پندارد و درست بر ھمين اساس

، طومار يك دوره از فلسفه را منطوى چھار تكبير زدن بر سوسياليسم ماركس

 آغاز كرده است!!!  نموده و دوران جديدى را با پيشتازى امثال خويش

مربوط مى شود ما با يك  كار بيده در نقد ماركس ۀحال تا آنجا كه به شيوبه ھر 

متد ماھيتاً غير علمى و ضد كمونيستى روبروئيم. با اين وصف به سراغ 

مى رويم. ببينيم كه او در  استنتاجات و تفسيرھاى معين وى از گفته ھاى ماركس

در  كاپيتال بحث ماركس ده دراين رابطه چه ميكند؟ نخستين نكته مورد استناد بي

در آنجا ضمن  تقسيم كار در مانوفاكتور و در درون جامعه است. ماركس ۀبار

تفاوتھاى ميان اين دو  توضيح مشخصات اين دو تقسيم كار ابتدا شباھت ھا و سپس

را بررسى مى كند و باdخره  بطور كامDً ضمنى و بسيار كوتاه به مقايسه اى 

ه دارى و تقسيم كار مبتنى بر توليد اشتراكى مى پردازد. ميان تقسيم كار سرماي

بحث وى از اينجا آغاز مى شود كه: تقسيم كار مانوفاكتورى در گرو توسعه 

معينى از تقسيم كار درون جامعه است اما بنوبه خود بر تقسيم كار اجتماعى اثر 

 مراً افزايشمى گذارد و آن را چند برابر ميكند. در اين راستا شمار توليدات مست

مى يابد. رشته ھاى صنعتى بيشتر و بيشتر از ھم تفكيك ميشوند. و بدين ترتيب 

توسعه مداوم تقسيم كار مانوفاكتورى به تقسيم كار درون جامعه عمDً پاره پاره 

اختDفات اين دو نوع تقسيم كار را  ساختن انسانھا را به دنبال مى آورد. او سپس

سيم كار مانوفاكتورى با تمركز وسائل توليد در دست بررسى مى كند. اينكه تق
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نيروھاى  سرمايه دار واحد مDزمت دارد، پيوستگى كارھاى جزء بوسيله فروش

از آزمون و طبق  مختلفه كار به سرمايه دار واحد تحقق  مى يابد، تقسيم كار پيش

ايه دار نقشه انجام ميگيرد، انسانھا حلقه ھاى يك مكانيسم جمعى متعلق به سرم

واحد را تشكيل ميدھند در حالـى كه در تقسيم كار اجتماعى ھر كدام از اين 

 موضوعات بگونه ديگرى محقق ميشوند. بطور مثال واسطه تقسيم كار فروش

كاdھاست كه  فراورده ھاى مربوط به رشته ھاى گوناگون است، قانون ارزش

صرف توليد ھر نوع كاd تعيين مى كند از مجموع كار موجود جامعه چه ميزان 

از آزمون و بر مبناى نوسانات قيمتھاى بازار تحقق مى يابد.  گردد. تقسيم كار پس

رقابت و فشار منافع متقابل تنھا سDحى است كه مناسبات ميان توليدكنندگان 

 مستقل را تنظيم مى كند و .....                      

 ويژگيھاى اين دو نوع تقسيم كار ماركس از بررسى تأثيرات متقابل و مقايسه پس

 اضافه   مى كند كه: 

توليد سرمايه دارى بى بند و بارى در تقسيم كار اجتماعى و  ۀ" اگر در شيو

اشكال پيشين جامعه كه  استبداد در تقسيم كار مانوفاكتورى مDزم يكديگرند، بعكس

متبلور  يافته، سپسدر درون آنھا جدايى پيشه ھا از يكديگر بطور طبيعى تحول 

گرديده، و باdخره قانوناً استقرار يافته است. منظره اى را عرضه مى كنند كه از 

يكسو سازمان تقسيم كار اجتماعى طبق نقشه و مبتنى بر فرماندھى است. در 

حالـى كه از سوى ديگر تقسيم كار در درون كارگاه بكلـى منتفى است و يا اينكه به 

 اً و يا تصادفاً تحول يافته است"          ناچيزى ندرت مقياس

در اين باره ھمباييھاى كوچك و بسيار قديمى ھند را مثال مى زند و  ماركس

 توضيح ميدھد كه ھر يك از اين ھمباييھا يك واحد كامل توليدى بوده اند كه بخش

 .dت براى رفع نيازمنديھاى اعضاء تھيه مى شده و نه بعنوان كاdاعظم محصو

توليد مستقل از تقسيم كارى بوده است كه بوسيله مبادله كاdھا در  ر ھمين اساسب

 مجموع و در سرتاسر جامعه ھند انجام  مى گرفته است. 
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نتيجه مى گيرد كه او سوسياليسم را در برنامه  ژاك بيده از اين مقايسه ماركس

ناتيو اقتصاديات ريزى خDصه ميكند و به بيان ديگر برنامه ريزى متمركز را آلتر

 كاdيى و كاپيتاليستى ميداند!!! اين بى معناترين برداشتى است كه مى تواند از

اينست كه تقسيم كار  تحليل ماركس ۀصورت گيرد. چكيد گفته ھاى ماركس

كاپيتاليستى dجرم بيانگر سطح كنكرتى از تكامل توليد سرمايه دارى و تابعى از 

توليد است و از آنجا كه در نظام سرمايه دارى مقتضيات خودگسترى اين شيوة 

كل تقسيم كار كاپيتاليستى نيز dجرم جزء dينفكى  سود تنھا ھدف توليد است پس

است. يك جنبه  از پروسه توليد سود و مبتنى بر ملزومات توليد اضافه ارزش

ون تأكيد بر پيوند درونى ميان تقسيم كار در بسيار بارز و اساسى تحليل ماركس

مانوفاكتور و درون جامعه از يكسو و بررسى ھر دوى اينھا به مثابه تبعات 

است. تقسيم كار مانوفاكتورى  از سوی ديگر ارگانيك پروسه توليد اضافه ارزش

انبوه  ۀاحد مDزم است. به بيان ديگر تودبا تمركز سرمايه در دست سرمايه دار و

سرمايه متحداً محصول  ۀزى شدپايه تقسيم كار برنامه ري كارگران مزدى بر

ر واحدى را توليد ميكنند. در درون جامعه قضيه بطور ديگرى اتفاق مى افتد. د

سرمايه اجتماعى تعيين ميكند كه توزيع سرمايه  ۀاينجا رقابت ميان اجزاء پراكند

در عرصه ھاى مختلف چگونه خواھد بود؟ يا اينكه چه كاdھايى توليد بشود و چه 

يد نشود؟ و باdخره اينكه تقسيم كار چه شكلـى بخود خواھد گرفت؟ در كاdھايى تول

اولـى يعنى مانوفاكتور توليد و تقسيم كار سازمان يافته و برنامه ريزى شده است 

در حالـى كه در دومى اين ھر دو برنامه ريزى نشده است. اما برنامه ريزى 

اكم در بازار سرمايه متمركز توليد در مانوفاكتور و آنارشى و ھرج و مرج ح

افه دارى صرفاً وجوه متفاوت ابراز يك پروسه واحد يعنى ھمان پروسه توليد اض

از روند تسرى  توليد كاپيتاليستى ھستند. ماركس ۀيا درونمايه واقعى شيو ارزش

تقسيم كار مانوفاكتور به تقسيم كار درون جامعه و فرايند تسلط اولـى بر دومى و 

چه گسترده تر و عميق تر انسانھا در ھمين راستا صحبت ميكند. تكه پاره شدن ھر 
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از روند تمركز و خصلت  اگر اين نكته را در كنار تحليل عميق ماركس

اجتماعى و جھانى  قرار دھيم بروشنى  تمركزپويى بى توقف سرمايه در مقياس

ومند و نير نيل به برنامه ريزى متمركز را يك گرايش در خواھيم يافت كه ماركس

آن چيزى است كه ژاك  پايدار سيستم كاپيتاليستى تلقى مى كند و اين درست عكس

تأكيد مى نمايد كه رقابت  استنتاج مى كند. ماركس بيده بغلط از گفته ھاى ماركس

كل، ميان  و پروسه تشكيل نرخ سود عمومى يعنى مكانيسم توزيع اضافه ارزش

درون يك قلمرو توليدى خود يك  ۀپراكند تلف سرمايه يا سرمايه ھاىبخشھاى مخ

توليد كاپيتاليستى در راستاى برنامه  ۀمؤثر تمركز سرمايه و جھتگيرى شيواھرم 

نزولـى نرخ سود يا  ريزى سازمان يافته و متمركز است. ھمانگونه كه او گرايش

بروز بحران ھاى سرمايه دارى را اھرم بسيار نيرومندى براى تشديد روند تمركز 

پروسه خودگسترى سرمايه اجتماعى ھر كشور و dجرم كل سرمايه بين  در

به تمركز و طبيعتاً  گرايش الـمللـى تحليل مى نمايد. اين بدان معناست كه ماركس

برنامه ريزى متمركز را ھم به مثابه سير طبيعى حركت سرمايه و ھم درعين 

ورد توجه قرار ميدھد. جبرى سرمايه در مقابل بحران م حال بعنوان نوعى واكنش

درست به ھمان صورت كه برنامه ريزى متمركز را بعنوان عاملـى نيرومند در 

سرمايه  ۀر دامنه رقابت ميان اجزاء پراكندتغيير تقسيم كار درون جامعه، تغيي

اجتماعى و جھانى و نظائر اينھا تلقى مى كند. يك نكته بسيار مھم در تحليل 

يج روند تمركز بر روى محدود شدن دامنه رقابت در توجه به آثار و نتا ماركس

پروسه خودگسترى سرمايه است و اين نيز به نوبه خود دقيقاً متضاد با ھمه 

بعمل آورده است. روشن ترين و  برداشتى است كه ژاك بيده از حرفھاى ماركس

بى ترديدترين نتيجه اى كه از ھمه اين مباحثات استحصال مى شود اين است كه 

ھيچ ربطى و مطلقاً ھيچ ربطى به مرزكشى  له برنامه ريزى در تحليل ماركسمقو

توليد  ۀرى ندارد. برنامه ريزى ھم در شيوميان سوسياليسم و سرمايه دا

شخصه ماھوى كاپيتاليستى و ھم در سوسياليسم وجود دارد. در ھمان حال كه م
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از  پس ماركس ،دهم نيز نيست. در مطلب مورد استناد بيظاھيچكدام از اين دو ن

تصريح ھمه جانبه ارتباط ميان تقسيم كار مانوفاكتورى و اجتماعى درون سيستم 

كاپيتاليستى با درونمايه توليد سرمايه دارى به سراغ اشكالـى از تقسيم كار 

اجتماعى مى رود كه نه بر پروسه توليد سود و كاd بودن محصول كار  يا نيروى 

سازمان كار و تصميم گيرى آگاھانه آحاد انسانھا براى  بر نوعى كار بلكه بالعكس

توليد مايحتاج معيشتى و اجتماعى شان استوار بوده است. بسيار جالب است كه 

در اين رابطه ھيچ اشاره اى به جامعه سوسياليستى آينده نمى كند. او  ماركس

اين دو  اركسھمبائيھاى پيشين جامعه ھندوستان را مثال ميزند. آنچه كه در تبيين م

عام تر اين دو نوع جامعه را از ھم متمايز ميكند كاd  شكل تقسيم كار يا در مقياس

بودن نيروى كار در جامعه كاپيتاليستى و كاd نبودن آن يا عمدتاً كاd نبودن آن در 

ھيچ چيز نمى فھمد. او از  ھمبائيھاى سابق ھند است. ژاك بيده از حرفھاى ماركس

پيرامون مقايسه اين ھمبائى ھا با جامعه  سرمايه دارى فقط  ركستمامى بحث ما

خصلت برنامه ريزى اجتماعى در ھمبائيھا را پايه استدdل خود قرار ميدھد و 

ھمان آلترناتيو برنامه ريزى  چنين نتيجه مى گيرد كه سوسياليسم در نظر ماركس

چشم خود را تماماً بر  متمركز در مقابل توليد بى برنامه سرمايه دارى است!!! او

توليد و كاd بودن  ۀاز ماھيت شيو ماركسروى اين حقيقت روشن فرو مى بندد كه 

 يا نبودن نيروى كار حركت مى كند، نه از بود و نبود برنامه ريزى.  

انتخاب  از تحليل ماركس مطلب ديگرى كه بيده بعنوان مبناى استنباط خويش

در آنجا  معروف "فتيشيسم كاdيى" است. ماركسنموده است پاراگرافى از مبحث 

از بررسى خصلت بتوارگى كاdھا و توضيح روشن اين نكته كه در اقتصاد  پس

 كاdيى خصلت اجتماعى كار بشر به شكل صفات مادى محصوdت كار و خواص

 اضافه مى نمايد كه: ،مى گردد اجتماعى ذاتى خود اين اشياء منعكس

در كDم داده باشيم بياييم و جمعيتى از مردم را در نظر  "براى اينكه تغييرى

بگيريم كه با وسائل توليد مشترك كار مى كنند و با آگاھى و وقوف نيروھاى 



 

213 

مصرف مى  انفرادى و بيشمار كار خود را بصورت نيروى واحد اجتماعى كار

شود  كار رابينسون بازى گفته شد اينجا نيز تكرار مى ۀنمايند. آنچه كه در بار

ولـى نه بعنوان فردى بلكه بصورت اجتماعى. كليه محصوdت رابينسون منحصراً 

او مفيد بود  راى شخصبجنبه شخصى داشت و بالنتيجه اشيايى بود كه بDفاصله 

ولـى محصول جمعى اتحاديه محصولـى اجتماعى است. قسمتى از اين محصول 

باقى مى ماند. اما قسمت ديگر  مجدداً بعنوان وسيله توليد بكار ميرود و اجتماعى

ن بايد بين آنھا را اعضاء اتحاديه به مثابه وسائل زندگى مصرف مى كنند و بنابراي

دستگاه اجتماعى توليد و درجه  توزيع بر طبق نوع خاص ۀتوزيع گردد. نحو

تناسب تكامل تاريخى توليدكنندگان تغيير خواھد نمود. تنھا براى اينكه با توليد 

مى كنيم كه سھم ھر يك از توليدكنندگان در  ازن برقرار كنيم فرضكاdيى تو

تعيين شده باشد. بنابراين زمان كار دو وظيفه  وسائل زندگى طبق زمان كارش

انجام ميدھد. از طرفى تقسيم با نقشه اجتماعى آن، تناسب دقيقى بين وظائف 

در عين حال مختلف كار و انواع احتياجات برقرار مى كند. و از طرف ديگر 

براى سنجيدن سھم فردى ھريك از توليدكنندگان نسبت به كار مشترك و بنابراين 

براى تعيين حصه اى كه از محصول مشترك انفراداً قابل مصرف مى گردد نيز 

بكار مى رود. در اينجا روابط اجتماعى افراد نسبت بكارھايى كه انجام داده اند و 

ر، ھم در توليد و ھم در توزيع بسيار ساده و با محصوdت كا بطه آنانھمچنين را

 شفاف باقى مى ماند. 

 ۀدر بار ن آن با بحث قبلـى ماركساز اشاره به مطلب باd و پيوند زد ژاك بيده پس

  تقسيم كار مى گويد: 

) براى آن نيست كه بازار را تنظيم "بخوبى معلوم است كه برنامه ( از ديد ماركس

ه ھمچون يك بديل راديكال در مقابل آن  مى ايستد. ھمين كند ( چه حيف!!! ) بلك

از اين در فقرات مشابھى از گروندريسه بسط  چشم انداز و با ھمين عبارت پيش

در  است. اين چشم انداز متكى بر اين است كه مشاركت يك فرد خاص داده شده
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 كار عمومى مستلزم يك واسطه است و اينكه جز دو نوع وساطت امكان پذير

نيست. كه بعنوان مابعدى و ماقبلـى فھميده مى شوند. در مورد اول كه مبناى 

مبادله و پول  وساطت توليد مستقل افراد است وساطت از راه مبادله كاdھا، ارزش

كه در واقع بيانگر يك رابطه واحد و معين اند انجام مى پذيرد. اما در مورد دوم 

ھمان توليد جمعى است و  فرضاست و پيش عامل وساطت در خود پيشفرض

  خصلت جمعى بنياد توليد." 

 طوفان بر پا مى كند. طوفانى كه خاموش ژاك بيده در تحريف حرفھاى ماركس

را ھدف مى گيرد. بسيار  آموزش ھای مارکس مودن شعله ھاى پر درخششن

برنامه و برنامه ريزى در سوسياليسم انگشت ميگذارد، اين  بر نقش خوب ماركس

از بديھيات است و جز اين ھم نميتواند باشد، اما او برنامه ريزى متمركز در 

او اين دو نظام ماھيتاً متضاد  سرمايه دارى را نيز اصDً انكار نميكند. پس

اقتصادى و اجتماعى را بر چه اساسى از ھم تفكيك مى نمايد؟ در ھمين مطلب 

ستى را چگونه توضيح مى دھد مورد استناد، سوسياليسم يا برنامه ريزى سوسيالي

و براى سازمان كار سوسياليستى چه خصوصياتى را بر     مى شمارد؟ پاسخ 

 كامDً روشن است

 "افراد با وسائل توليد مشترك كار مى كنند.

را بصورت يك نيروى واحد  با آگاھى و وقوف نيروھاى انفرادى و بيشمار خويش

 جمعى مصرف ميكنند. 

 ا يك محصول اجتماعى استمحصول كار جمعى آنھ

 قسمتى از محصول كارشان صرف بازتوليد وسائل توليد مى شود

ديگر اين محصول را افراد اتحاديه بصورت وسائل زندگى مصرف      مى  بخش

 كنند.

دستگاه اجتماعى توليد و درجه تكامل تاريخى توليد  توزيع مطابق نوع خاص ۀنحو

 كنندگان تغيير خواھد كرد"
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ه چشمان خود را بر روى جنبه برنامه ريزى با تمامى قدرت باز مى كند ژاك بيد

و ھر نوع استثمار طبقاتى در اين  اما محو كار مزدى و از بين رفتن قانون ارزش

برنامه  ھر حال برنامه ريزى را مطلقاً رؤيت نمى كند. از نظر او برنامه ريزى به

را خصلت  یياليسم ماركسريزى است كه سوسريزى است و ھمين مجرد برنامه 

نما مى كند!!! بيده حتى براى يكبار و در يك مورد ھم كه شده حاضر نيست 

را از زاويه كاd بودن و نبودن نيروى كار، باقى  الگوى سوسياليستى ماركس

، بقا ، از بين رفتن و نرفتن رابطه توليد اضافه ارزشبودن و نبودن قانون ارزش

بقات اجتماعى و خودويژگى سازمان كار مورد يا زوال دولت، سرنوشت ط

بررسى قرار دھد. او منتقد دموكرات سوسياليسم اردوگاھى است. تنھا ايراد مھم 

الگوى روسى سوسياليسم را غيردموكراتيك بودن و سانتراليزه شدن قدرت سياسى 

يا برنامه ريزى اقتصادى در آن جامعه ميداند. او ھيچ رابطه درونى معينى ميان 

توليد  ۀين دولتى مسلط در اردوگاه با شيورنامه ريزى متمركز اقتصادى و ماشب

كاپيتاليستى اين جوامع نمى بيند. نقد اردوگاه شوروى از نظر او يعنى نقد برنامه 

ريزى متمركز دولتى، حال اين برنامه ريزى مبين كدام نظم اقتصادى و اجتماعى 

توليد است براى بيده اصDً  ۀشيومدنى وحقوقى كدام  است يا روبناى سياسى و

متناظر با  فرق نمى كند. مفھوم برنامه ريزى در الگوى سوسياليستى ماركس

يك مصرف آگاھانه و سنجيدة نيروھاى انفرادى و بيشمار شھروندان بصورت 

شھروند و به بيان دقيق تر آحاد شھروندان  ۀنيروى واحد جمعى توسط خود تود

د. آنان خود كار جمعى آنھا يك محصول اجتماعى باشاست. بگونه اى كه محصول 

و اينكه چه بخشى از آن  توزيع محصول كار خويش ۀبطور اشتراكى در بار

صرف بازتوليد وسائل توليد خواھد شد و كدام قسمت بصورت وسائل زندگى 

توزيع مطابق نوع  ۀصميم مى گيرند. از اين گذشته نحومصرف خواھد گرديد ت

تماعى توليد و درجه تكامل تاريخى توليد كنندگان تغيير خواھد دستگاه اج خاص

كرد. در اين الگو بر خDف نظر بيده ھيچ نھاد بوروكراتيك يا دولتى باdى سر 
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 شھروندان كار برنامه ريزى متمركز اقتصادى يا اجتماعى را به خود اختصاص

كه ھر برنامه ريزى نمى دھد. مطلبى كه بيده اساساً به آن توجه نمى كند اين است 

ليونھا يمتمركز مستلزم تمركز برنامه ريزى در يك نھاد دولتى نيست. اگر م

با درايت و  شھروند يك جامعه از درون شوراھاى كار و زيست و پيكار  خويش

آگاھى پيرامون سير تا پياز زندگى خود تصميم بگيرند. اگر ھمه آنان تك تك بطور 

ات، احتياجات زيستى و نوع توليدات، ميزان توليد ۀافذ و آزاد در بارمستقيم و ن

و درمان و مسكن و پوشاك و رفاه  توزيع محصول كار بين آموزش ۀرفاھى، نحو

و بازتوليد ابزار كار و .... نظر دھند. اگر ھمه آنان در تعيين ميانگين كار 

نابع و استفاده از م ۀشيواجتماعى dزم تصميم گيرنده باشند، اگر تك تك پيرامون 

امكانات موجود شور و بررسى و اتخاذ تصميم كنند، اگر تمامى اين تصميم گيريھا 

سراسرى  ۀراھاى كار و زيست و كمون در كنكراز طريق مأموران اعزامى شو

شوراھا به نوعى برنامه ريزى متمركز و سراسرى مبدل شود، آرى اگر كار 

ينصورت ما با ھيچ نھاد برنامه ريزى در چنين پروسه اى به تمركز رسد در ا

دولتى خاصى براى برنامه ريزى متمركز مواجه نخواھيم بود. تمركز در اينجا 

دقيقاً به معناى متمركز شدن تصميم آحاد جامعه پيرامون احتياجات معيشتى و 

رفاھى و اجتماعى آنان از يكسو و نوع و ميزان كار و چگونگى توزيع محصول 

ست. در چنين وضعى دخالت تك تك  شھروندان كار توسط آنان از سوى ديگر ا

در برنامه ريزى كليه امور اقتصادى و اجتماعى به بھترين وجه ممكن تضمين مى 

شود. تعريف كار، اينكه چه توليد شود و چه توليد نشود، به چه ميزان توليد گردد، 

چه بخشى صرف بازتوليد ابزار كار و توسعه اجتماعى شود، كدام سھم به تأمين 

و درمان و رفاه اجتماعى شان  وسائل زندگى و تغذيه و پوشاك و مسكن و آموزش

داده شود، ميانگين كار اجتماعى dزم، ھمه و ھمه به وسيله آحاد  اختصاص

 ۀوسط مأموران اعزامى آنھا به كنگرو ت شھروندان متشكل در شوراھا مشخص

ر، ھيچ قدرتى در سراسرى شوراھا ھماھنگ مى گردد. در اين نوع سازمان كا
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ھيچ كجا متمركز نيست. نمايندگان اعزامى شوراھا ھر آن و ھر لحظه با نظر 

 ۀاى پايه ھر آن قابل تشكيل و آماداكثريت شوراھاى پايه قابل عزلند و شوراھ

امور  ۀيستى سياست و برنامه ريزى و اداراتخاذ تصميم اند. در اين الگوى سوسيال

شھروند است كه توليد و  ۀقيم و الزامى آحاد تودان امر مستجامعه به ھمان ميز

انجام نوعى فعاليت خدماتى يا رفاھى وظيفه آنان است. اساساً سياستگذارى و 

برنامه ريزى بخشى از زمان كار روزانه تك  تك شھروندان است. الگوى 

چنين است. ژاك بيده اصDً قادر به درك اين الگو نيست. او  سوسياليستى ماركس

ه ريزى را مى بيند اما فرق بين برنامه ريزى كاپيتاليستى و سوسياليستى را برنام

درك نمى كند. تمركز قدرت و برنامه ريزى دولتى اقتصاد در اردوگاه را مشاھده 

توليد سرمايه دارى را نمى فھمد. سخن  ۀى كند اما رابطه درونى آن با شيوم

ر وى و مضمون سوسياليستى پيرامون برنامه ريزى را ميشنود اما منظو ماركس

 الگوى او را درك نمينمايد. 

 در بخش نكته بعدى مورد استناد ژاك بيده عبارت كوتاھى از گروند ريسه ماركس

 مربوط به بررسى زمان كار بعنوان معادل عام است.

عام توليد خصلت  ۀدر زنجير )يعنى كار ھركس("عامل مشاركت مستقيم كار 

ت زيع فراورده ھا را نيز تعيين مى كند. ھمين خصلجماعتى كار است كه تو

 توليدى خصلتى عام و جمعى مى بخشد. پس ۀجماعتى توليد است كه به فراورد

ھا نيست. ناظر بر  مبادله اى كه در آغاز توليد صورت مى گيرد ناظر بر ارزش

فعاليت ھاى معين و نيازھا و ھدفھاى جمعى است كه سراپا مستلزم مشاركت فرد 

ر دنياى جمعى فراورده ھاست. درحالـى كه در نظام ارزشھاى مبادله اى، مبادله د

است كه به كار خصلت عام مى بخشد. در نظام جماعتى عام بودن كار مقدم بر 

مبادله است يعنى مبادله فراورده ھا به ھيچ روى در حكم واسطه مشاركت فرد در 

 ى در مورد اول مبناى وساطتھتوليد عمومى نيست. وساطت البته dزم است، منت

توليد مستقل افراد است كه بعدھا به كمك روابطى پيچيده تغيير ميكند و تمنيات 
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پول و بسيارى مقوdت  ديگر مى پذيرد. وساطت از راه مبادله كاdھا، ارزش

 ديگر كه در واقع بيانگر يك رابطه واحد و معين اند..در مورد دوم اما پيشفرض

ھمان توليد جمعى است چرا كه جماعت بنياد  است و پيشفرضخود عامل وساطت 

   »توليد است

دو نوع وساطت بيشتر وجود ندارد. وساطت  ژاك بيده مى گويد كه از ديد ماركس

از سوسياليسم  مابعدى و ماقبلـى و اين دومى است كه نقطه عزيمت تحليل ماركس

ناظر  سمت از تحليل ماركسرا تعيين مى كند. مفھوم مابعدى و ماقبلـى در اين ق

توليد است. او از خصلت جماعتى كار  ۀكيك يا بيان تمايزات ميان دو شيوبر تف

عام توليد  ۀكارى كه انجام ميدھند وارد زنجيرآغاز ميكند. اينكه افراد به اعتبار 

توليد است كه خصلت جماعتى كار، بكDم  ۀميشوند. از اينجا ببعد شكل و شيو

يان انسانھا و سرنوشت محصول كار آنھا را تعيين ميكند. ھدف ديگر مناسبات م

توليد در اقتصاد كاdيى ايجاد ارزشھاى مبادله اى و در نظام سرمايه دارى بطور 

جا صرفاً مبادله و كسب سود از طريق ندر اي است. پس توليد اضافه ارزش خاص

فقط  ر عكسمبادله است كه به كار خصلت جمعى مى بخشد. در سوسياليسم ب

مى نمايد.  نيازھا و ھدفھاى جمعى است كه درونمايه جمعى بودن توليد را مشخص

انسانھا براى توليد نيازمنديھاى زندگى و رسيدن به ھدفھاى جمعى خود وارد 

پروسه توليد جمعى كار ميگردند، نه براى اينكه محصول كار خود را با ھم مبادله 

ام بودن كار گردد. در سوسياليسم ع د و فروشكنند يا اينكه نيروى كارشان خري

آزاد و نافذ و آگاه ھمگان در تعريف كار و تعيين سرنوشت  ۀمبتنى بر دخالت اراد

محصول اجتماعى كار است. ماقبلـى بودن فقط متضمن چنين معنايى است. 

مابعدى بودن وساطت در توليد كاdيى نيز بھيچوجه نافى نقشه مند بودن و با 

بيده زير فشار ذھنيت سراسر  بودن توليد كاپيتاليستى نيست. در اينجا نيزبرنامه 

قادر به فھم محتوى و مضمون برنامه ريزى سوسياليستى  اردوگاھى خويش ۀآلود

به دو نوع وساطت  آن با برنامه ريزى كاپيتاليستى نمى باشد. ماركس و تناقض
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عميقاً  ۀتناظر با دو نوع شيور مى تواند ماشاره    مى كند. يعنى خصلت جمعى كا

ھا  متضاد توليد از ھم تفكيك گردد. عامل وساطت در سرمايه دارى مبادله ارزش

است. اما در سوسياليسم تحقق اھداف مشترك اجتماعى و  و توليد اضافه ارزش

توليد نيازھاى ھمگانى معيشتى و زيست مدنى است كه به كار انسانھا خصلت 

برنامه مترادف با قبول نوعى  بودن در بحث ماركس جمعى مى دھد. ماقبلـى

آزاد و آگاه آحاد جامعه نيست. ژاك بيده با عينك  ۀريزى متمركز خارج از اراد

سوسياليسم روسى به مطالعه كاپيتال مى پردازد. الگوى روسى سوسياليسم را با 

پاى نقد منتسب ميكند و آنگاه در حالـى كه سر تا  به ماركس بدفھمى مفرط خويش

وى به اردوگاه از نوعى دموكراسى طلبى اتوپيك مبتذل فراتر نمى رود مدعى 

مى گردد!!! توليد ھم در سرمايه  ضرورت تجديد نظر در سوسياليسم ماركس

دارى خصلت جمعى دارد و ھم در سوسياليسم. ھم در سرمايه دارى توأم با برنامه 

با  ا در شرائطى اساساً متناقضريزى است و ھم در سوسياليسم. آنچه كه دومى ر

اولـى قرار مى دھد اين است كه ھدف توليد و برنامه ريزى در اولـى سود و در 

دومى رفع نيازھاى زيستى و اجتماعى و رفاھى توليد كنندگان است. مفھوم 

صرفاً اشاره به اين وجه تمايز اساسى است و  ماقبلـى و مابعدى در سخن ماركس

زى يا ھيچ چيز ديگر. او در مورد سرمايه دارى به مابعدى برنامه ري نه نفس

بودن وساطت و در رابطه با نظام جماعتى به ماقبلـى بودن اين وساطت اشاره 

ھم  2+  2خود نداشته باشد فھم قضيه از  ميكند. براى ھر كسى كه ريگى در كفش

وليد سرمايه آسانتر است. در اقتصاد كاdيى بطور كلـى مبادله محصول كار و در ت

نيروى كار يعنى باز ھم مبادله كاdھاست كه  خريد و فروش دارى بطور خاص

توليد  ۀيد را معين مى كند. وساطت در شيوزيربناى مادى جامعه و خصلت تول

كاپيتاليستى بر ھمين پايه مابعدى است يعنى ھر نوع برنامه و برنامه ريزى به ھر 

مثDً پراكنده و غيرمتمركز به ھر حال ناظر  درجه از تمركز و سازمان يافتگى يا

بر توليد سودى است كه قرار است در جريان مبادله محقق گردد. دقيق تر بگوييم 
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سود يا اضافه ارزشى كه در پروسه توليد يا در واقع مصرف نيروى كار به مثابه 

دد. يك كاd ايجاد ميشود لزوماً در جريان مبادله است كه عايد سرمايه دار ميگر

در سوسياليسم ھيچ سخنى از توليد براى بازار و سود نيست. نيروى كار يا 

محصول كار مطلقاً قرار نيست كه در جايى داد و ستد شود. آنچه كه انسانھا را به 

ھم پيوند ميزند و توليد آنھا را خصلت جمعى مى بخشد ھمكوشى آزادانه، آگاھانه، 

ازھا و اھداف جمعى توليد است. در اينجا خDق و مستقيم تك تك آنھا در تعيين ني

درجه متضاد با آنچه  180عامل وساطت دقيقاً ماقبلـى است و اين ماقبلـى درست 

كه بيده استنباط مى كند صرفاً ناظر بر مشاركت بDواسطه و نافذ آحاد جامعه در 

تعريف كار، تعيين سرنوشت محصول كار و رتق و فتق ھمه امور اقتصادى و 

 توليد كنندگان است.   اجتماعى

نقل كرديم، تمامى آن  سه مطلبى كه ما در جريان پيشبرد اين بحث از ماركس

بدانھا  نكاتى ھستند كه بيده براى منتسب نمودن سوسياليسم روسى به ماركس

به ھر حشيشى  آموزش ھای مارکساو براى بى اعتبار كردن  استناد جسته است.

ه جور تحريف و تعبير باژگونه از نكات ياد شده متشبث شده است. با توسل به ھم

تقD نموده است كه ريشه سوسياليسم اردوگاھى را بى كم و كاست به كاپيتال و 

 بازگشت دھد.  تحليل ماركس

ھماھنگى را به توسط  ۀاين است كه رابطه بين اين دو شيو " اشتباه ماركس

را بر اين  د. وى فرضپاراديگم تاريخگراى نطفه و رشديك نطفه توضيح ميدھ

ميگذارد كه رابطه ھماھنگى سازمان يافته به صورت نطفه در سرمايه دارى و 

بطور دقيق تر در مؤسسه كه عنصر اتم گونه بازار را تشكيل مى دھد موجود 

است. بعد از او و مطابق با رھيافت وى تصور شد كه اين مؤسسه چنان بايد 

معدود متمركز شود و اين خود داdن توسعه پيدا كند كه در دست چند قطب 

سوسياليسم است. تا زمانى كه سازماندھى آگاھانه و نقشه مند بتواند جاى بازار و 

 نمانده است."  مالكيت اجتماعى جاى مالكيت خصوصى را بگيرد قدمى بيش
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تر اشاره كرديم به درستى روند تمركز را جزء طبيعت  ھمانگونه كه پيش ماركس

ه دارى ميداند. او بر خDف تصور پاره اى اقتصاددانھا كه مدعى بى توليد سرماي

به انحصارى شدن سرمايه دارى و تكامل سرمايه دارى به  توجھى ماركس

امپرياليسم مى باشند!!! فرايند تمركز سرمايه و منتھى شدن اين فرايند به ظھور 

رفى نيست. تبيين كرده است. در اين جاى حياليستى را به وضوح سيستم امپر

افتراء و دروغ بزرگ بيده اين است كه  روند تمركز و انحصارى شدن سرمايه 

وى از الگوى سوسياليسم قلمداد ميكند و  بيينرا مبناى ت ى در تحليل ماركسدار

چنين نتيجه مى گيرد كه گويا او سرمايه دارى انحصارى دولتى را سوسياليسم يا 

بودن ھمه اين مطالب ما به  بى پايه ۀ! در باراليسم تلقى ميكرده است!!آستان سوسي

dزم صحبت كرده ايم. از ھمين روى اين بحث را رھا مى كنيم و به سراغ  ۀانداز

 ديگرى از نظرات بيده مى رويم.  بخش

 

  ژاك بيده و مثلث فراساختارى 

مى  از سوسياليسم را آماج حمله خويش یاساساً درك ماركس ده به ماركسانتقاد بي

پيرامون   سرمايه  رد. اما او براى رسيدن به اين ھدف از نقد تحليل ماركسگي

 تحليل ماركس ۀه ابتدا تأسف عميق خود را از شيودارى آغاز مى كند. ژاك بيد

بازار و سرمايه دارى را ھمذات  ابراز ميدارد!! او سخت متأسف است كه ماركس

ياليسم با بازار را منتفى نموده تلقى كرده است و از اين طريق امكان برپايى سوس

  است

 )چه مصيبت عظيمى !!!(

ھستم در واقع  " بازار و سازماندھى بنا به فرضيه اى كه d اقل من مدافعش

اشكال ھمعصرى ھستند كه به ھم مرتبط اند. ھم بديل و ھم در پيوند با يكديگراند. 

وى آنھا مى را بر مفصلبندى عقDيى ھر د بطورى كه يك جامعه معقول فرض
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گذارد. بر سر اين موضوع بود كه تئورى سوسياليستى ھم در تئورى و ھم در 

                پراتيك به مانع برخورد كرد و ھنوز ھم پشت اين مانع مانده است."

از رابطه ميان توليد  سوسياليسم بازار ژاك بيده نيازمند نقد تحليل ماركس

ديگر او بايد نشان دھد كه بر خDف گفته  كاپيتاليستى و بازار است. به بيان

ثابت كند  بازار و سرمايه دارى پديده ھاى ھمذاتى نيستند تا بر اين اساس ماركس

كه بازار نه فقط در سوسياليسم به حيات خود ادامه ميدھد كه حتى يكى  از سه 

 ركن اساسى آن خواھد بود. او خود ميگويد: 

بكشيم يعنى  تز ديگرى را پيش صول ماركس" در صورتى كه بخواھيم با حفظ ا

نظر مبتنى بر يك سوسياليسم ھمراه با بازار بايد تحليل وى را در ھمان سطحى كه 

 جايگاه اين مسأله است يعنى مفصلبندى بين بازار و سرمايه دارى از سر بگيريم." 

نقد براى رسيدن به اين ھدف يعنى توجيه سوسياليسم بازار است كه ژاك بيده به 

از سرمايه دارى مى پردازد. او بحث خود را بر رابطه ميان بازار  تحليل ماركس

اگر چه  و سرمايه دارى متمركز مى سازد. او اين چنين آغاز مى كند كه ماركس

بازار را مقدم بر   كتاب كاپيتال را با بازار شروع مى نمايد و بر اين اساس

جداناپذيرى سرمايه دارى از بازار اصرار سرمايه دارى مى داند اما بر ھمذاتى و 

به سراغ تشريح  مى ورزد و اين يكى از اشتباھات مھم اوست!!! بيده سپس

مثابه  نظرات خود مى رود و اين نظرات را زير عنوان "مثلث فراساختارى" به

توليد سرمايه دارى ارائه مى نمايد. تز مثلث  ۀاز شيو بديل تحليل ماركس

 در خطوط كلـى خود متضمن نكات زير است.  فراساختارى بيده

مى پنداشت بازار نيست.  * " فراساختار سرمايه دارى بر خDف آنچه كه ماركس

امه و برنبلكه شكل پيچيده تر و ديالكتيكى ترى است. مثلثى است متشكل از بازار، 

  discursive - associativھمكارى گفتارى، مشاركتى بيواسطه (

immediate"( 
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 بازار به تنھايى فراساختار را نمى سازد، وقتى كه مفھوم بازار آزاد مفروض* 

اد را نخست كتاب اول كاپيتال را در نظر مى گيريم بايد مفھوم برنامه آز در بخش

 عمومى مد نظر قرار دھيم. ۀنيز به مثابه بيان يك اراد

داديت يعنى ھوم قرار* روابط طبقاتى مدرن در جريان به ضد خود تبديل شدن مف

اين پايه استوار است كه ما برابرى شكل مى گيرند. نھاد مدرن بر  ـرابطه آزادى 

برابريم. يعنى روابط بين ما فقط در يك شكل توافق در يك فضاى جمعى مى  ـآزاد 

داديت بيواسطه نمى تواند روابط رتواند حكمفرما باشد. اين گفتار يا اين عرصه قرا

ى قانونمند كند، مگر اينكه خود را در اشكال قرارداديت اجتماع ما را در مقياس

بين اdفراد كه بازار را مى سازد يا قرارداديت مركز كه سازماندھى را  بوجود 

 ميآورد بسط دھد. 

نشان داده است راه را براى روابط طبقاتى  سرمايه  * بازار ھمانگونه كه ماركس

 وابط طبقاتى دولتگرا. دارانه باز مى كند و سازماندھى نيز براى ر

طبقاتى در بطن ساختارھاى طبقاتى  ۀ* فقط در روابط طبقاتى مدرن و در مبارز

 است كه فراساختار و موضع آزادى، برابرى استقرار مى يابد. " 

توليد  ۀلث فراساختارى بيده در تحليل شيواين نكته عميقاً قابل توجه است كه مث

سوسياليستى اوست.  ژاك بيده بين  سرمايه  كاپيتاليستى درست ھمان مثلث كذايى

دارى و سوسياليسم تمايز اساسى و زيربنايى قائل نيست. آنچه كه كاپيتاليسم بيده را 

توليد و مناسبات  ۀى وى مبدل مى سازد، تغيير در شيوبه الگوى سوسياليست

 ۀتى در سرمايه دارى از طريق مبارزاجتماعى نيست. بلكه صرفاً انجام اصDحا

 از بررسى مشخص آن با ھنجارھاى عدالت؟! است. پيش بقاتى و پيرايشط

وى يعنى  ۀبه سراغ موضوع اصـلـى مورد مشاجرنظرات بيده dزم است كه ابتدا 

 توليد سرمايه دارى برويم. ماركس ۀاز رابطه ميان بازار و شيو اركستحليل م

تعريف كاd، خصلت دوگانه  جلد اول كتاب كاپيتال را با مقوله كاd آغاز مى كند.

ھا، بازار و پول و  مصرفى و مبادله اى كاd، اكسپرسيون ارزش كاd، ارزش
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 ينجا ماركسنخست از كتاب اول را تشكيل مى دھد. تا ا كاd محتواى بخش گردش

توليد كاdيى بطور اعم مى پردازد. او بر خDف گفته  ۀبه تبيين مشخصات شيو

نكرده بلكه از كاd و پروسه كاd شدن محصول كار به مثابه  بيده از بازار آغاز

درونمايه اقتصاد كاdيى شروع كرده است. بازار نتيجه تبعى و ضرورى مبادله 

 كار متراكم انسانى نھفته در آنھاست. از اين به بعد يعنى در بخش كاdھا بر اساس

، فرمول عمومى چگونگى تبديل پول به سرمايه دوم كاپيتال است كه ماركس

نيروى كار يعنى  سرمايه، تضاد فرمول عام و باdخره رابطه خريد و فروش

در  مشخصه اساسى توليد سرمايه دارى را مورد بررسى قرار مى دھد. ماركس

عين حال و ھمانگونه كه بيده ادعا ميكند، سرمايه و بازار را مقوdت ھمذات تلقى 

اثيرى توليد كاپيتاليستى را در  مناسبت، نقشمى نمايد. او در موارد مختلف و به 

ھمساز نمودن تمامى مقوdت اقتصاد كاdيى و ھمه اشكال توليدى پيشين با 

افزايى سرمايه مورد تأكيد قرار مى دھد. اين يك  مقتضيات خودگسترى و ارزش

 امر بسيار 

 روشمقدم بر رابطه خريد و ف بازار در بررسى ماركس بديھى است كه پيدايش

نيروى كار است. اساساً در بازار مبادله كاdھاست كه دو كاdى كامDً مختلف 

يعنى سرمايه بصورت پول و نيروى كار بصورت كاd در مقابل ھم قرار مى 

تاريخ سرمايه يعنى مرحله انباشت بدوى خود محصول فاز معينى از  گيرند. پيش

پول و  محصول كار، پيدايش توسعه اقتصاد كاdيى است. بدون كاd شدن وسيع

، ظھور نيروى كار بازار و سرمايه تجارى ھيچ سخنى از رابطه خريد و فروش

توليد سرمايه دارى نمى توانست در ميان باشد.  ۀسرمايه صنعتى و تكوين شيو

مقدم بودن بازار بر سيستم كاپيتاليستى امرى بديھى است اما سخن بر سر 

توليدى پيشين در قتصاد كاdيى يا حتى ھمه اشكال سرنوشت بازار و ھمه مقوdت ا

اين رابطه را به شيوه ھاى  توليد كاپيتاليستى است. ماركس ۀشرائط توسعه شيو

 مختلف توضيح ميدھد از جمله مى گويد:
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يان " در شكلھاى تحت حاكميت سرمايه غلبه با عنصر اجتماعى ايجاد شده در جر

كه سرمايه را بدون  معنا ندارد. در حالـى زمين بدون سرمايه ۀتاريخ است. اجار

زمين مى توان درك كرد. سرمايه نيروى اقتصادى فراگير جامعه  ۀتوسل به اجار

بورژوايى است. سرمايه ھم نقطه شروع و ھم نقطه پايان است و بايد قبل از 

مالكيت زمين بررسى شود و بعد از مطالعه جدا جداى ھر دوى اينھاست كه مى 

  متقابلشان را ھم بررسى كرد."  توان روابط

نيروى كار طبيعتاً به معناى  تصور بازار بدون رابطه سرمايه و خريد و فروش

عقب راندن تاريخ به دوران اقتصاد كاdيى پيشاسرمايه دارى است. اگر چپ 

را در  ناسيوناليستى دنيا روزگارى دراز اتوپى سرمايه دارى مستقل و ملـى اش

توليد سرمايه دارى  ۀاليستى توليد سرمايه دارى از شيومپريجدا كردن شرائط ا

را بر جدا نمودن بازار  جستجو مى نمود، ژاك بيده اينك سوسياليسم بازار خويش

از سرمايه دارى پايه مى گذارد!!!  او بر اين باور است كه بازار و سرمايه دارى 

ھور سرمايه صنعتى و ازار بر ظب ھمذات نيستند. پيدايش بر خDف تحليل ماركس

توليد سرمايه دارى مقدم بوده است. به ھمين دليل بازار ميتواند وجود داشته  ۀشيو

 باشد، در حالـيكه سرمايه دارى جاى خود را به سوسياليسم سپرده باشد!!!

 ۀآغاز شيوبازار نتيجه جبرى كاd شدن محصول كار بوده است. با  پيدايش

نيروى كار و ميدان  م به عرصه خريد و فروشتوليدسرمايه دارى بازار dجر

و دورپيمايى سرمايه اجتماعى  تبديل مى شود. اين بدان معنى است كه  گردش

نيروى كار قرار مى گيرد. ھم كل  بازار كDً تحت سلطه رابطه خريد و فروش

محصول اجتماعى يا كاdھايى كه به بازار عرضه مى گردد حلقه معينى از دور 

ايه اجتماعى است و ھم سرمايه تجارى يا ساير اشكال سرمايه جارى چرخى سرم

ۀ مايه صنعتى است. با استيDى شيوپيوسته اى از سر در بازار به ھر حال بخش

توليد كاپيتاليستى تصور بازار به مثابه چيزى قابل تفكيك يا غير ھمذات با سرمايه 

 دارى صرفاً يك انگاره پردازى رمانتيسيستى است. 



 

226 

ك بيده اين ھمذاتى را انكار مى كند و براى اثبات اين نظريه ھمانگونه كه ديديم ژا

به بغرنج ترين و پيچيده ترين لفظ بازيھاى فلسفى يا اقتصادى متوسل ميشود. او 

توليد  ۀنما بودن رابطه مزدبرى براى شيو را دائر بر خصلت نظر ماركس

فراساختار يعنى  ۀظر وى پديداز نكاپيتاليستى رد مى كند. نيروى كار مزدى آزاد 

داديت و راقتصاد كاdيى ماقبل سرمايه دارى است. زيرا در آنجاست كه قرا ۀپديد

 آزادى قرارداد اصل آزاد بودن نيروى كار را نيز تضمين  مى كند!! او سپس

 خريد و فروش ميگويد كه مبادله كاdھا در واقع مبادله كارھا و بر ھمين اساس

در آنھاست. ژاك بيده از اين صغرى كبرى ھا به اين نتيجه ميرسد كه  كار نھفته

باdخره كار مزدى مشخصه واقعى توليد سرمايه دارى نيست. به بيان ديگر 

نيروى كار توضيح داد. بلكه بايد  سرمايه دارى را نبايد با رابطه خريد و فروش

جزيه و تحليل نمود. آن را در مثلثى از بازار، سازماندھى و گفتگوى مشاركتى ت

برنامه آزاد به به نظر بيده بازار آزاد در اقتصاد كاdيى بايستى بطور توأمان با 

عمومى درك شود. اين برنامه ريزى آزاد طبيعتاً نيازمند  ۀمثابه تجلـى اراد

گفتگوى ميان طرفين قرارداد است. با اين حساب نظام كاپيتاليستى نه بر كار 

برنامه ريزى و مشاركت فكرى شھروندان متكى است.  مزدورى كه بر بازار و

اشكال سرمايه دارى در تحليل بيده اين است كه اين قراردادھا در جريان تقابل 

ه را به ميان طبقات اجتماعى به ضد خود تبديل ميگردند. اگر بخواھيم حرفھاى بيد

سرمايه كنيم بايد راست و عريان بگوييم كه نظام  رجمهزبان انسانھاى زمينى ت

دارى ماھيتاً استثمارگر يا مسبب اشكال گوناگون بى حقوقى  وستم اجتماعى و 

فساد و سيه روزى نيست. اين فقط عدم تمكين صاحبان لعنتى سرمايه به برنامه 

ريزى آزاد دموكراتيك يا گفتگوى مشاركتى است كه درونمايه پاك و انسانى توليد 

dيد!!! به بيان ديگر ھر عيبى كه ھست از كاپيتاليستى را با استثمار و ستم مى آ

كسر و كمبود دموكراسى است و گر نه سرمايه دارى ھيچ چيز چندان بدى 

 نيست!!!
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روشن شده باشد كه چرا بيده  از پيش آخر بحث بيش شايد ا�ن و به دنبال بخش

سوسياليسم خود را نيز درست بر ھمان مثلث فراساختارى بر پا مى كند كه 

دارى را با آن تبيين مى نمايد. چرا او اصرار دارد كه ھمذاتى سرمايه و سرمايه 

بازار را نفى كند؟ از ھمه مھمتر و اساسى تر چرا با تمام كينه ورزى ممكن 

پيرامون تبيين سرمايه دارى بر پايه كار مزدورى را  ميكوشد كه تحليل ماركس

ع جاودانه ساختن نظام نارسا و غلط جلوه دھد!!! سوسياليسم بازار يا در واق

سرمايه دارى با پاره اى دستكاريھاى دموكراتيك تمامى آن ھدف شومى است كه 

 مى نمايد. فيلسوف اروكمونيست تواب فرانسوى ما براى رسيدن به آن تDش

  2006آوريل 

 

 

  

 "حزب عدالت سوسياليست ھا" در سوئد

 از فعالين جنبشجماعتى  ) 1995(  امسالماه سپتامبر  28و  27در روزھاى 

و شمارى ديگر  ) Offensiv( كارگرى سوئد متشكل از گروه موسوم به "حمله"

به تشكيل يك حزب سياسى  مؤسس ۀاز گروھھاى چپ سوئدى با برپايى كنگر

 را " حزب عدالت سوسياليست خويش جديد اقدام كردند. آنان تشكيDت تازه تأسيس

انيه كنكرت و جامعى پيرامون نقطه نظرات و ھا " نام نھاده اند. حزب جديد ھيچ بي

ايدئولوژيك خود انتشار نداده است و ھيچ برنامه سياسى  دريافت ھاى مشخص

خود طرح و تصويب نكرده است. يك پDتفرم  مؤسس ۀگويا و روشنى را در كنگر

ماده اى تنھا سندى است كه به مثابه خمير مايه اصـلـى ائتDف يا خطوط  12كوتاه 

مانيفست اعDم موجوديت، توسط شركت كنندگان در كنگره بتصويب رسيده  كلـى

ھمان نكات و  ۀكنند است. محتواى اين مواد با تغييرى بسيار اندك منعكس
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از اين و در طول چند سال گذشته در روزنامه  فرمولبنديھايى است كه پيش

Offensiv ين مواد و از ھر چيز ترجمه فارسى ا شده است. ما پيش تبليغ مي

نكات و آنچه  ھمينبا توجه به محتواى  كنيم و سپس مطالبات را در اينجا نقل مي

سياسى و مواضع عمومى طيف نيروھاى تشكيل  نظراتايدئولوژيك،  مبانیاز 

حزب مى دانيم، به تحليل مختصر ديدگاھھا و خط مشى حزب جديد در  ۀدھند

  كارگرى مى پردازيم.  رابطه با جنبش

 و مطالبات سياسى "حزب عدالت سوسياليست ھا"     ھا  ھدف

امكانات يا رفاه  متوقف نمودن سياست خصوصى سازى، جلوگيرى از كاھش ـ1

اجتماعى، تجھيز مؤثر و نيرومند امكانات آموزشى، بھداشتى، درمانى و خدمات 

 اجتماعى

يكارى، كرون در ماه.  بيمه ب 900كرون به  640كمك ھزينه اطفال از  افزايش ـ2

  90به % 80بيمه ايام  مراقبت از اوdد و بيمه روزھاى بيمارى از %

ساعت بدون  6زمان كار روزانه به  برنامه ريزى كار براى ھمه، كاھشـ 3

كرون. دفاع از حق  13000دستمزد، تعيين حداقل حقوق ماھانه به ميزان  كاھش

گيرى از انعقاد قرارداد استخدام دائمى كاركنان و قانون موسوم به حق كار، جلو

 جديد ساعات كار روزانه

منع پرداخت حقوق ھاى كDن به مديران شركتھا و لغو قراردادھاى ظالـمانه ـ 4

ليونى به يتعھد پرداخت غرامت ھاى چند م (معروف به "قرارد داد چتر نجات " 

افشاء تقلبات و دزدى ھا،   )مديران كل در صورت عدم احتياج شركت به آنھا

ور نمايندگان كارگران در كمون، شوراى استان و پارلـمان با حقوق ماھانه حض

 كارگرى خويش                          

بازسازى دموكراتيك و مبارزه جويانه اتحاديه ھاى كارگرى، قطع وابستگى  ـ5

 آنھا به دولت و حزب سوسيال دموكرات،



 

229 

حق  يرى از كاھشمخالفت با خصوصى كردن بيمه بازنشستگى و جلوگـ 6

 بازنشستگى

متحد آنان عليه  ۀپيكار مشترك سوئديھا و مھاجرين براى كار و عدالت، مبارزـ 7

 و راسيسم، بازتجديد حق پناھندگى و تحكيم ھمبستگى بين الـمللـى يضعتب

، تضمين امكانات آموزشى مدارس توجه به وضع جوانان، جلوگيرى از كاھشـ 8

 براى جوانان و پرداخت حقوق ايام تحصيل به آنان كار يا تحصيDت مطلوب 

عمومى با ھدف  مبارزه با بيحقوقى زنان، ممانعت از محدودسازى بخش ـ9

ار سازى زنان، حقوق برابر در مقابل كار برابر براى مستخدمين کجلوگيرى از بي

  زن و مرد. اختيار كامل زنان بر زندگى و بدن خويش

حق وتو و نظارت كامل سازمانھاى كارگرى، حفاظت از محيط زيست. ـ 10

گروھھاى فعال در امور محيط زيست و سكنه ھر منطقه در رابطه با كليه 

 ى محيط زيست را تھديد مى كند.تطرحھايى كه سDم

" اتحاديه پولـى اروپا، EMU" "اتحاديه اروپا"، EU برچيدن بساط ـ 11

ياليستى در درون يك دنياى ديكتاتورى بازار، مبارزه براى ايجاد اروپاى سوس

 سوسياليستى 

بانكھا و  ،به منظور تأمين كار، اجراى عدالت و سالـم سازى محيط زيست ـ12

شركتھاى بزرگ به مالكيت عمومى در آيند وكنترل كارگرى بر آنھا اعمال گردد، 

 برنامه ريزى دموكراتيك اقتصاد و نيازھاى عمومى جامعه بر اساس ۀادار

ھاى سوئد با  مامى مطالباتى است كه حزب عدالت سوسياليستاينھا مضمون ت

م يھدف پيكار براى تحقق آنھا اعDم موجوديت كرده است. تا آنجا كه مى دان

از اين  پيش Offensivحزب يا حداقل جريان  ۀگرايشات و گروھھاى تشكيل دھند

ى اين برا مبارزهنيز در ھمين راستا مبارزه و فعاليت نموده است. در اھميت 

عملـى و پراتيك سياسى تا كنونى  خواست ھا جاى ھيچ ترديدى نيست و تDش

ران حزب جديد براى بسيج كارگران عليه پاره اى بى حقوقى ھا ااعضاء يا ھواد
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است. در اين رابطه بعداً و در پايان ھمين مقاله  شايان ستايش نيز به سھم خويش

بر روى بررسى مواضع و ديدگاھھاى  كمى بيشتر صحبت خواھيم نمود اما عجالتاً 

كارگرى سوئد  ھا درنگ مى كنيم. ببينيم كه اوdً. جنبش حزب عدالت سوسياليست

كدامند  و براى خروج از  شھاى موجود در چه وضعى است؟ تنگناھا و بن بست

و اتخاذ چه سياست ھا يا چه  تشکيDتیاين وضعيت نيازمند كدام برنامه، چه نوع 

شرط ھاى ضرورى رھبرى  ميان پيش .سياسى مى باشد؟ ثانياً  ۀمبارزاشكالـى از 

مبارزات روزمره و آتى طبقه كارگر از يكسو و آنچه كه حزب عدالت 

سوسياليست ھا در دستور كار خود قرار داده است، چه رابطه اى وجود دارد؟!  

 ً به اين  جديد با اتخاذ اين مواضع و بسنده كردن و باdخره اينكه حــزب .ثالثا

كارگرى سوئد  تواند در ارتباط با جنبش مطالبات و انتظارات چه نقشى را مي

 چه خواھد بود.؟  سياسى اش ۀايفاء كند و آيند

ھاى طبقه كارگر جھانى جدا  طبقه كارگر سوئد را ھيچ ديوار چينى از ساير بخش

Dب نمى كند. رفرميسم و توھم به اصDحات بورژوايى، بى اعتمادى به انق

اجتماعى و فقدان افق سوسياليستى، ضعف بصيرت سياسى و سطح نازل آگاھى 

كارگرى بين الـمللـى،  طبقاتى يا تمامى كسر و كمبودھاى اساسى مسلط بر جنبش

با تمامى شدت و عمق خود دامنگير طبقه كارگر سوئد نيز ھست. با اينھمه در 

 بى افقى حاكم بر جنبش تحليل زمينه ھا و عوامل تاريخى، اجتماعى و سياسى

ً  یكارگرى جھان  ۀتشكيل دھند نمى توان از پاره اى ويژگيھا يا عوامل خاص مسلما

چشم پوشى نمود. طبقه كارگر  ھاى مختلف اين جنبش در رابطه با بخش آنھا

و.... در ضعف بصيرت كمونيستى يا توھم به  ايران، سوئد، فرانسه و انگليس

اما چگونگى نضج و تكوين و قوام اين  دارنديار زيادى رفرميسم وجوه اشتراك بس

كارگرى ھمه اين ممالك لزوماً از درون پروسه يكسانى  رفرم طلبى در جنبش

ته است. عوامل تاريخى، اقتصادى يا سياسى كه پرولتارياى ايران، فنشأت نگر

ت و بى جنوبى و مانند آنھا را به ورطه توھما ۀمريكاى dتين، روسيه فعلـى يا كرا
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كارگرى اروپاى  افقى موجود سوق داده است با زمينه ھا و عواملـى كه جنبش

شمالـى و غربى را به ھمين سرنوشت مبتD ساخته است با وجوه تشابه شان، 

كمونيستى طبقه كارگر  تمايزاتى را نيز دارند. تمايزاتى كه درك آنھا براى گرايش

يت اسفبار موجود حائز اھميت كارگرى از وضع و براى خارج ساختن جنبش

 است.

تا آنجا كه به طبقه كارگر سوئد مربوط مى شود، اوdً. رفرميسم، بى اعتمادى به 

انقDب اجتماعى و كمونيسم يا فقدان افق سوسياليستى در ميان كارگران مسائلـى 

بسيار سخت جان و ريشه دارند. ثانياً. اين بى اعتمادى و بى افقى يا تمكين به 

ھاى گذشته در درون اين جامعه، سرخوردگيھاى  محصول شكست انقDب رفرم

سياسى ناشى از عقيم ماندن پيكارھاى پيشين خود، سركوب شدن و تار و مار 

كارگرى در سوئد و يا تسلط بقاياى فرھنگ، انگاره ھا و باورھاى  گرديدن جنبش

ئد بر خDف كھنه مذھبى و قرون وسطايى در اين جامعه نيست. طبقه كارگر سو

 ھاى ديگر طبقه كارگر بين الـمللـى بطور مستقيم در ھيچ جنبش برخى از بخش

از آن عليه مناسبات  انقDبى عليه رژيم ھاى سياسى سرمايه دارى يا حتى پيش

فئودالـى درگير نشده است. پرولتارياى سوئد تا آنجا كه به تاريخ مبارزات سياسى 

" را از سر  ود، نه تجربه " كمون پاريسدر درون اين جامعه مربوط مى ش

گذرانده است، نه پيروزى و شكست انقDب اكتبر را پشت سر نھاده است و نه با 

ديكتاتوريھاى ھار و عريان سرمايه دست و پنجه نرم كرده است. دستاوردھاى 

كارگرى سوئـد، در مقايسه با آنچه كه طبقه كارگـــر ساير جــوامع از  جنبش

دست آورده اند، بعضاً بسيار بيشتر است اما كارگران ه بارزات خود بطــريق م

 الب جوامع ديگر بسيار كمتر مبارزه نموده اند. تاريخ جنبشغسوئد از كارگران 

گونه اى حتى عميق تر از اروپاى غربى با تاريخ "سوسيال ه كارگرى سوئد ب

بقه كارگر سوئد از دموكراسى" و سنديكاليسم و پارلـمانتاريسم آميخته است. ط

خود با  ديرباز تا امروز با سوسيال دموكراسى به مثابه ظرف اصلـى كشمكش
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بورژوازى!!! آشنا شده است. در چھارچوب افقھا و انتظارات سوسيال 

دموكراتيك با سرمايه دارى چون و چرا زده است. با منطق و چوبدستى سوسيال 

ادگى كرده است. با ھشدار و سرمايه دارى ايست دموكراسى در مقابل تعرض

و از ھر گونه  توصيه و اخطار سوسيال دموكراسى به بورژوازى تمكين نموده

جدى عليه كاپيتاليسم يا در جھت مختل نمودن نظم سياسى سرمايه امتناع  ۀمبارز

و ضخيم سوسيال دموكراسى  بلند كرده است. پرولتارياى سوئد در پشت حصار 

دوردست به كمونيسم يا به افق روشن سوسياليستى  ھيچ منفذى براى نگاھى حتى

پيدا نكرده است. آنچه را كه عواملـى از نوع ديكتاتورى عريان، مذھب، ليبراليسم 

يا ناسيوناليسم در اين رابطه معين بر سر طبقه كارگر كشورھاى آسيايى، افريقايى 

ر سر ھمان ھا را بمشابه و امريكاى dتين آورده است، سوسيال دموكراسى 

سوئد از انقDب و  ۀكارگران سوئد آورده است. طبقه كارگر ھيچ كشورى به انداز

جوامع راديكال و انقDبى بيزار نيست. اگر پرولتارياى  از روى آورى به جنبش

از  عملاز كار زار انقDبى عليه بورژوازى استقبال كرده اما در پروسه ديگر 

كارگر سوئد ھمواره رفرم را ھمه چيز و  رفرميسم فراتر نرفته اند، طبقه ۀمحدود

انقDبى دنبال نموده است. سوسيال  پيگيرى آن را به مثابه آلترناتيوى براى جنبش

نظم سرمايه دارى و ضرورت  تقدس سوئد را به پذيرش طبقه کارگردموكراسى 

جاودانگى اين نظم متقاعد نموده است. از وراى آموزشى ھمه سويه و سازمان 

ه پرولتاريا آموخته است كه زندگى و رفاه كارگران در گرو سودآورى ھر يافته ب

چه افزون تر سرمايه است.!!! به كارگران تلقين نموده است كه ھر چه سود 

رفاه كارگران بيشتر!!! ھر چه قدرت رقابت سرمايه  ،سرمايه اجتماعى عظيم تر

مرفه تر!!! ھر چه  زندگى كارگران ،ھاى سوئد در بازار بين الـمللـى افزون تر

 رفاھیو امكانات  امنيت و آسايش ،نظم توليدى و سياسى سرمايه دارى مستحكم تر

كارگران بيشتر خواھد بود!!! سوسيال دموكراسى كمتر جامعه اى در متوھم 

ساختن طبقه كارگر به سرمايه دارى تا اين حد موفق بوده است. چرا؟ پاسخ آن 



 

233 

. نيستشترى است كه در حوصله اين نوشته نيازمند پرداختن به بحث ھاى بي

گونه اى نسبتاً ويژه ه كارگرى سوئد ب خيلـى مختصر مى توان گفت كه جنبش

كارگرى ساير ممالك بوده است. بورژوازى سوئد  خوشه چين و بھره بردار جنبش

با توجه به پاره اى مؤلفه ھا و از جمله موقعيــت ضـعيف خود در مقابل اردوگاه 

ز يكسو و منافع سرشار سرمايه ھاى سوئدى در بازار جھانى و استثمار شوروى ا

پرولتارياى سوئد از سوى ديگر، دادن برخى امتيازات اقتصادى و سياسى به طبقه 

طبقاتى در اين جا ترجيح داده است. چگونگى  ۀكارگر را بر اوجگيرى ميارز

وئد را مطلقاً نمى توازن قواى طبقاتى ميان پرولتاريا و بورژوازى در جامعه س

جغرافيايى اين كشور مورد تحليل قرار  ۀتوان و نبايد بطور در خود، يا در محدود

داد، بلكه بايد آن را به مثابه جزء پيوسته و ارگانيكى از مصاف سراسرى و بين 

 اين حكم طبيعتاً در مورد جنبش در نظر آورد.الـمللـى ميان كار و سرمايه 

شمول   اين پيوستگى مى تواند  ۀق مى كند اما دائركارگرى ھر جامعه اى صد

كارگرى سوئد اوdً. اين  تحت تأثير عواملـى معين متفاوت باشد. در مورد جنبش

پيوستگى جايگاه مھمى را احراز مى نمايد و ثانياً. آثار آن ھمه جا مورد سوء 

يا  ایاتحاديه سوسيال دموكراسى  و به نفع تقويت و توسعه رفرميسم  ۀاستفاد

كار گرفته شده ه سوسيال رفرميستى طبقه كارگر ب تحكيم بنيانھاى فكرى گرايش

 است. در اين رابطه ما فقط به يك توضيح بسيار كوتاه اشاره مى كنيم.

بورژوازى سوئد دست به يك عقب  روسيهسال بعد از پيروزى انقDب اكتبر در 

رأى ھمگانى و  زد. حق سنديکاليستیدر مقابل رفرميسم  نشينى مشخص

دموكراسى پارلـمانى محصول اين عقب نشينى بود. پرولتارياى سوئد حصول اين 

عظيم  از ھر چيز مديون انقDب اكتبر و جنبش مطالبه ساده و اوليه را بيش

كارگرى در شوروى بود. از آن تاريخ به بعد باز ھم به دفعات بورژوازى سوئد 

پاره اى حق و  كارگرى تن داده است. پذيرش به عقب نشينى ھايى در برابر جنبش

حقوق اقتصادى يا آزادى ھاى سياسى و مدنى نظير آنچه كه پرولتارياى فرانسه و 
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در گذشته بر  از طريق مبارزات گسترده و نيرومند خويش آلـمان يا انگليس

كارگرى سوئد در غالب اين موارد پيروزى  بورژوازى تحميل كرده بودند. جنبش

رژوازى را مديون زمينه ھا و شرائط سياسى معينى بوده است كه طوفان بر بو

مبارزات كارگرى در ممالك ديگر به وى ارزانى داشته است. سوسيال دموكراسى 

سوئد در كليه اين موارد يا بھتر بگوييم در سرتاسر اين پروسه طوdنى تاريخى 

نطور  ان ايصفت را بازى كرده است. مى تو يك نيروى دdل كركس نقش

كارگرى روسيه و اروپا از يكسو انتظارات يا مطالبات و  فرمولبندى كرد. جنبش

روى طبقه كارگر سوئد مى گشوده است و از سوى ديگر  افقھايى را در پيش

كارگرى در  بورژوازى اين كشور را از خطر توسعه انقDب و اعتDى جنبش

راسى در اين ميان ھمچون دdل سوئد به دلھره مى انداخته است. سوسيال دموك

مظلمه اى فرصت طلب و مردار خوار به ميانجيگرى مى ايستاده است. نگاه 

ساخته است و  بورژوازى سوئد را به برق سرنيزه پرولتارياى جھانى خيره مي

 مصلحت عقب نشينى در مقابل رفرم به نفع طبقه كارگر را به وى توصيه مي

ياى سوئد را به تمكين در برابر اصDحات، است. در ھمان حال پرولتار کرده

سرمايه دارى  منافع مشترك با بورژوازى و اعتماد به جاودانگى و تقدس احساس

متقاعد مى ساخته اســـت. سوسيال دموكراسى خصمانه ترين و كـينه توزانه ترين 

تبليغات عليه كمونيسم و سوسياليسم كارگرى را نيز در ميان كارگران به راه مى 

انداخته است. آنقدر كه سوسيال دموكراسى موفق شده است بذر نفرت از كمونيسم 

دھد، كمتر جريان  را در انديشه و دريافت طبقه كارگر سوئد فرونشاند و پرورش

مذھبى، ليبرالـى، ناسيوناليستى يا فاشيستى در نقطه اى ديگر از دنيا به انجام آن 

و سردمداران اتحاديه سراسرى توفيق يافته است. حزب سوسيال دموكرات 

ھايى را دنبال كرده اند كه  در اين رابطه درست ھمان سياست LOكارگران سوئد 

كرده و براى  ھيئت حاكمه امريكا در تمامى دوران " جنگ سرد " آن را تبليغ مي

تحقق آن تقD مى نموده است. سوسيال دموكراسى سوئد در پيگيرى اين ھدف 
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عواقب شكست انقDب اكتبر در جامعه شوروى و استيDى بيشتر از ھر چيزى از 

سوسياليسم روسى در اردوگاه يا مائوئيسم در نقاط ديگر سود جسته و با 

عوامفريبى بى مانندى كوشيده است تا تمامى مصائب و مشقات سرمايه دارى 

اردوگاھى يا پروچينى را به حساب كمونيسم قلمداد كند و از اين طريق وحشت از 

را بر وجود كارگران  لغو کار مزدی كمونيسم وكارگرى  يناليسم راستيسوسي

كارگرى  مستولـى سازد. محصول مستقيم ھمه اين فعل و انفعاdت در تاريخ جنبش

طبقه كارگر به سوسيال دموكراسى، نفوذ ھر چه بيشتر  ۀسوئد باور گسترد

به تنھا ظرف تقابل رفرميسم و سنديكاليسم در ميان كارگران و تبديل شدن اين دو 

طبقه كارگر با بورژوازى سوئد بوده است. كارگر سوئدى به تبع اين فرايند چنين 

پنداشته است كه اوdً. در چھارچوب قراردادھاى اقتصادى و اجتماعى معينى مى 

سوسيال دموكراسى يك نيروى  .تواند با بورژوازى ھمزيستى داشته باشد. ثانياً 

ت به نفع اوست. به تعبير ديگر قبول سيادت سرمايه، و داديرمؤثر اجراى اين قرا

مناسبات كاپيتاليستى با ديدى سوسيال دموكراتيك به جريان ذھن  وفادارى به اساس

و پراتيك اجتماعى كارگر سوئدى تبديل شده است. . حزب سوسيال دموكرات و 

ا به كارگرى ر اتحاديه سراسرى كارگران سوئد  در طى سالھاى طوdنى، جنبش

قبول چنين وضعى متقاعد نموده است. بورژوازى سوئد به يمن دdلـى و رفرميسم 

 برخیضد كارگرى سوسيال دموكراسى ھمواره بسيار راحت تر از بورژوازى 

كشورھاى ديگر نظم اقتصادى و سياسى سرمايه را بر كارگران تحميل كرده و 

اقتصادى درگير شده است. فارغ البال تر از آنھا با معضDت ناشى از بحرانھاى 

، اين سوسيال دموكراسى بوده است كه سرمايه دارى در تمامى بزنگاھھاى حساس

در حال وقوع طبقه كارگر نجات داده است. فراست و كاردانى  را از تعرض

سوسيال دموكراسى در متقاعد نمودن پرولتارياى سوئد به تحمل بار بحرانھاى 

احزاب راست نيست. بورژوازى سوئد در  اقتصادى سرمايه دارى در كفايت

پيشبرد پروسه خودگسترى سرمايه اجتماعى اين كشور و دستيابى انحصارات 
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بزرگ صنعتى و مالـى به سودھاى كDن بسيار بيشتر از احزاب راست مديون 

  سنديكاليستى درون طبقه كارگر است.  حزب سوسيال دموكرات و گرايش

رولتارياى سوئد به عبوديت كاپيتاليسم فقط به سوسيال دموكراسى براى تسليم پ

انقياد اين طبقه در داربست سنديكاليسم و كشمكشھاى اتحاديه اى بسنده نكرده است 

بلكه كل سازمان كار و مدنيت موجود را با ضرورت اين انقياد ھمساز و بازتوليد 

 راضكرده است. چنان وضع و شرائطى را پديد آورده است كه ھيچ شكلـى از اعت

عليه سرمايه و مناسبات سرمايه دارى  اجتماعى طبقه كارگر به مجارى تعرض

ھدايت نشود. حل ھر مشكلـى در چھارچوب بقاى كاپيتاليسم و سيادت سرمايه، 

خميرمايه كل سياست ھا، برنامه ھا، نھادآفرينى ھا و صورت بنديھاى مدنى 

رى ساده در ھمين . با مروبرای طبقه کارگر بوده استسوسيال دموكراسى 

كارگرى سوئد مى توان نتيجه گرفت كه بن بست  اشارات پيرامون موقعيت جنبش

توھم به سوسيال دموكراسى، باور به اشتراك منافع با  اساسى دامنگير اين جنبش

از ھمه توسط  بورژوازى وسقوط به ورطه رفرميسم است. بDھايى كه بيش

ده و بر نيروى طبقاتى وى چيره شده سوسيال دموكراسى بر جان وى فرو افتا

 است. 

كارگرى سوئد را از اين ورطه نجات دھد قبل از  ھر جريانى كه بخواھد جنبش

حركت كند. بايد افقى  ضد کار مزدیھر چيز بايد با پرچم سوسياليسم كارگرى 

سراسر جديد و از پايه متفاوت با تمامى دورنماھاى دروغين كنونى پيشاروى 

سوئد بگشايد. با نوسازى سوسيال دموكراسى يا نقد راست روى ھاى پرولتارياى 

كارگرى نمى توان پديد آورد. پاشنه  اين حزب ھيچ تحول مھمى در جنبش 90دھه 

ماده  12آشيل اساسى " حزب عدالت سوسياليست ھا " نيز ھمين جاست. پDتفرم 

ئد نيست. مؤسسان حزب حامل ھيچ چيز جديدى براى پرولتارياى سو ۀاى كنگر

ششم تا دھم اين قطعنامه صرفاً و صرفاً در نوعى  مواد اول، دوم و چھارم و سپس

مقابله جويى با تعرضات سال ھاى اخير بورژوازى و راست روى ھاى معمول 
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ساعت كار و تعيين حداقل  6سوسيال دموكراسى خDصه مى گردد. بند سوم به 

لـى، بند پنجم به دموكراتيزه كردن دستمزد متناسب با احتياجات اوليه زندگى اھا

اتحاديه ھا، بند دوازدھم به ضرورت كنترل كارگرى بر بانكھا و مؤسسات 

صنعتى بزرگ با ھدف تأمين كار و اجراى عدالت و بھبود محيط زيست 

يافته است. در بند يازدھم از مخالفت با طرح اتحاديه اروپا، سازمان  اختصاص

با ديكتاتورى بازار سخن رفته است و باdخره به  پولـى مشترك اروپا و مبارزه

ساختن اروپاى دموكراتيك وسوسياليستى در دنياى سوسياليسم به مثابه بديل چنين 

اتحاديه اى اشاره شده است. در مورد روايت حزب عدالت از سوسياليسم ھيچ 

 از آن آورده و روشنى در اسناد حزب نه بعد از تشكيل و نه پيش توضيح مشخص

نشده است، اما متأسفانه ھمه چيز گواه آنست كه سوسياليسم مورد ادعاى بانيان 

. پيشينه سياسى است!!حزب در مجموع نوعى سرمايه دارى دولتى دموكراتيك 

گرايشات متشكله حزب با ھيــچ نقد سوسياليستى روشنى از اردوگاه شــوروى يا 

د و بيراه گفتن به استالين و نقد بورژوايى ھمراه نيست. ب اشــكال ديگر سـوسياليسم

دموكراتيك اردوگاه سابق تنھا چيزى است كه كوله بار مرز و مرزبندى اينان با 

تابد. رد پاى روايت بورژوايى حزب عدالت از  سوسياليسم روسى را به ھم مي

آن مى توان به روشنى رؤيت  ۀماده اى منتشر 12ر ھمين پDتفرم سوسياليسم را د

با ديكتاتورى بازار، كنترل كارگرى بر بانكھا و صنايع بزرك با  نمود. مبارزه

ھدف بھبود شرائط كار و اصDح محيط زيست بنوعى در ترادف با سوسياليسم 

فرمولبندى شده است!!! موضوعى كه در گذشته نيز عيناً به ھمين صورت توسط 

 فرموله و تبليغ مى شده است.   Offencivجريان  

سوسياليستى اساساً فاقد يك روايت روشن كارگرى و  بدينسان حزب عدالت

رفرميسم نمى آھنين از سوسياليسم است. حزب قادر به خروج از حصار  یماركس

نيز چيزى سواى اصDحاتى محدود به نفع طبقه كارگر  باشد و در كليه مطالباتش

دنبال نمى كند. حزب عدالت سوسياليست ھا بسان تمامى جريانات "چپ"! يا در 
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واقع چپ نماى موجود در سطح بين الـمللـى يك نكته را اصDً توجه نكرده است. 

روى  در پيش و لغو کار مزدی يك  افق روشن سوسياليستى اينكه بدون گشايش

را بر بورژوازى  كارگرى نمى توان حتى مطالبات رفرميستى اين جنبش جنبش

ماده اى حزب  12پDتفرم تحميل نمود. معضل طبقه كارگر سوئد مطلقاً نداشتن 

احتياج دارد كه اوdً. با پرچم  تشکلیپرولتارياى سوئد به عدالت نبوده و نيست. 

نه سرمايه دارى دولتى دموكراتيك حركت كند، ثانياً.  لغو کار مزدی، سوسياليسم

ھاى مكتبى و به مثابه ايده اى براى آينده  یوسياليسم را نه در قالب فرمولبنداين س

نوان نوعى از مدنيت و زيست اجتماعى براى ھمين امروز و بصورت يك بلكه بع

ھاى نظام سرمايه دارى  راه برون رفت عملـى و عاجل از مصائب و سيه روزي

ً  در برابر وى قرار دھد.  تشکلی ظرف شورائی و سراسری اين پيکار باشد، .ثالثا

ستكارى و تعديل كه د تشکلی حزبی و سکتی و باdی سر کارگرانكه چنين نباشد، 

 ،را تعيين كند استثمار يا مشقات نظام سرمايه دارى تمامى صدر و ذيل انتظاراتش

مطلقاً قادر به بسيج سياسى پرولتاريا در عرصه مصاف طبقاتى عليه سرمايه 

از يك ظرف  طبقه كارگر سوئد براى طرح مطالبات رفرميستى اش .نخواھد شد

از نيم قرن بستر ابراز وجود وى  كه بيش حاضر و آماده برخوردار است. ظرفى

بوده و از درون آن به پاره اى اصDحات دست يافته است. تصور جاھDنه اى 

حزب سوسيال  90است اگر پنداشته شود كه فقط با نقد راست رويھاى دھه 

را از حزب مذكور دور نمود و به مسير ديگرى کارگران دموكرات مى توان 

است.  لغو کار مزدیراستين كمونيستى و  توان يك گرايشبرد. اين كار فقط در 

متفاوت و متضاد با دنياى سرمايه دارى  گرايشى كه دنيايى سراسر نو و از اساس

نوع كامDً نوينى از مدنيت و شرائط زيست  ،در برابر ديدگان طبقه كارگر بگشايد

و شورائی را و شکل تازه ای از سازمانيابی سراسری  را به كارگران نشان دھد

 ھای شرط دير زمانى است كه به پيش مؤلفه ھااين  ظرف پيکار آنان سازد.

ھاى عظيم و پايدار كارگرى در ھر گوشه اى از جھان و از جمله  اساسى خيزش
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حزب عدالت  از جمله. چپ بين الـمللـى بطور كلـى و ندشده ا تبديلدر سوئد 

 باور كند كه حتى موفقيت جنبشھاى سوئد بايد اين واقعيت را   سوسياليست

سرمايه در گرو بازگشايى چنين افق و  رب مطالبات روزشدر تحميل  كارگـرى

است. حزب عدالت بايد يك واقعيت بسيار تلخ ديگر را نيز چنين سازمانيابی 

بپذيرد. اينكه طبقه كارگر سوئد زير فشار ايدئولوژى و باورھاى ديرينه سوسيال 

ستى و رفرميستى دچار چنان وضعى شده است كه براى دموكراتيك، سنديكالي

از كارگران برخى كشورھاى ديگر نيازمند  خروج از ورطه رفرميسم حتى بيش

 است.   پراکسيس طبقاتیخانه تكانى 

 بين المللیھاى ديگر طبقه كارگر  طبقه كارگر سوئد امروز بسان ھمه بخش

ان برپايى عاجل جامعه اى است محتاج آگاھى و باور عميق فكرى و عملـى به امك

. کار داوطلبانه شودنيروى كار از ميان برود.  كه در آن: رابطه خريد و فروش

توزيع محصول كار دخالت  ۀدر تعريف كار، تعيين نوع كار و نحو تمامى افراد

مستقيم و برابر داشته باشند. دولت و ھر گونه نھاد باdى سر اھالـى از ميان 

 جاى خود  را به سازمان شورايى حضور مستقيم و برابر آحادبرداشته شود و 

" و اقتصاد كاdيى بطور كامل شھروندان بسپارد. داد و ستد، بازار، "قانون ارزش

طور برابر ميان ھمه آحاد ھ. كليه امكانات معيشتى و اجتماعى بمحو گردد

ستم و  . مالكيت خصوصى، طبقات، كليه اشكال استثمار وشودشھروندان توزيع 

يا مناسبات كاپيتاليستى كامDً  بيحقوقى و ھر نوع تقسيم كار مبتنى بر قانون ارزش

. انسانھا بر محصول كار خود مسلط گردند و توليد يا ھر از ميان برداشته شود

گونه كار و فعاليت انسانى در راستاى پاسخ به نيازھاى معيشتى، رفاھى، 

انه شھروندان سازمان يابد.  به ھر نوع آموزشى، بھداشتى، تفريحى و رشد آزاد

جدايى ميان توليد و برنامه ريزى، سياستگذارى و اجراء، كار فكرى و جسمى 

نمايند. توليد  شود. انسانھا كار كنند در ھمان حال كه سياستگذارى مي داده پايان

 نمايند در ھمان حال كه توليد را برنامه ريزى مى كنند. نوع كار نه ھيچ امتياز و



 

240 

كند. امكانات دستيابى به ھر نايجاد  نه ھيچ كمبود مادى يا معنوى براى ھيجكس

طور برابر در اختيار ھمه آحاد شھروندان قرار گيرد. با ه ب سطح از دانش

سازماندھى توليد بر مبناى احتياجات واقعى معيشتى و رفاھى، محيط زيست 

ود.  برابرى كامل ميان زن انسانھا از ھر نوع آلودگى و عوامل بيمارى زا پاك ش

قومى و ... پايان  ،جنسى، نژادى، ملـى و مرد محقق گردد و به ھر نوع تبعيض

جامعه قرار گيرد و  ۀعھده داده شود. كليه امور پرورشى و نگھدارى از كودكان ب

مبتنى بر مالكيت خصوصى جاى خود را به يك رابطه آزاد، برابر و  ۀخانواد

 انسانى ميان طرفين بسپارد.  سرشار از عDئق عميق 

طبقه كارگر سوئد بايد چگونگى استقرار چنين جامعه اى را به جريان انديشه و 

را  بر پايه يقين به  ذھن و پيكار خود سازد و حتى مطالبات جارى و روزمره اش

با فرو كوبد.  امكان عملـى برپايى چنين مدنيت و زيستى بر مغز دشمن طبقاتى اش

ساعت كار يا دموكراتيزه كردن اتحاديه ھا و برقرارى كنترل  6طبل كوبيدن بر 

افقی متفاوت از افق حی و ر اينھا ھيچ ئگرى بر چند بانك و كارخانه و نظاكار

اگر قرار است   حاضر سوسيال دموکراسی پيش روی کارگران باز نمی شود.

سوسيال  ،طبقه كارگر سوئد فقط به زندگى در زير سقف سرمايه دارى بيأنديشد

دموكراسى چگونگى اين زندگى كردن و ساختن با فراز و نشيب آن را بسيار 

 . حقنه کرده است اوھا به  موفق تر از حزب عدالت سوسياليست

تنى براى برپا دارندگان حزب عدالت سرنوشت ھمانندان گذشته و خيك نكته آمو

دوگاه منتقد ار و كل گرايش HÖGLUND. حال آنھا در ھمين جامعه است

با ھمه نفوذى كه در چپ سوئد داشتند به دليل بى بھرگى از  30شوروى در دھه 

و  فقدان يك افق روشن سوسياليستى ،يك نقد راديكال سوسياليستى بر اردوگاه

كارگرى سوئد اثرى  نتوانستند بر جنبش آويختن به حزب بازی باdی سر کارگران

اصل زمانى مختلف درست ھمسان جريانات متعددى در فو بگذارند. از آن پس

ھا با نقد سوسيال دموكراسى اما فقط در ھمين حد، از  حزب عدالت سوسياليست
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حزب سوسيال دموكرات انشعاب نمودند. اينان نيز ھيچكدام به يك نيروى مؤثر 

اجتماعى تبديل نشدند و پرولتارياى سوئد را از ورطه توھمات رفرميستى و باور 

كارگرى سوئد سخت نيازمند يك خانه  آزاد نساختند. جنبشبه سوسيال دموكراسى 

براى اين كار يك  تكانى ھمه سويه از رفرميسم و سوسيال دموكراسى است. 

dزم  کمونيسم لغو کار مزدی  رويکرد نيرومند سوسياليستى با پرچمدارى خيزش

 راكارگرى  جنبش اھميت مطالبات اقتصادی و رفاھی روزما به ھيچوجه  است.

 اين مطالبات ھم می تواند حلقه ای از کارزار سراسری اما  تقليل نمی دھيم

بھبود زندگى باشد و ھم می تواند  ھر ميزان كار مزدورى اساس پرولتاريا عليه 

. موضوعاتى از قبيل: زندگى را به بقای سرمايه داری حلق آويز سازدكارگران 

امعه، مسكن رايگان و بدون ھيچ برابر و درآمد كامDً يكسان براى كليه اتباع ج

ھزينه با استاندارد يكسان و امكانات رفاھى كامDً برابر براى تمامى شھروندان، 

رايگان  و پرورش و حمل و نقل رايگان براى ھمه، آموزش آب و برق و اتوبوس

و مجانى تا  پايان دانشگاه براى كليه اھالـى، بھداشت و درمان و دارو و كنترل 

طلقاً رايگان براى ھمگان، مھد كودك و دوره ھاى پيشا دبستانى رايگان پزشكى م

اما دموكراتيزه مطالبات نوع اول ھستند براى كليه كودكان و مانند اينھا ھمگى 

و دولتی کردن مؤسسات و خواست ھای مشابه سوای دور  كردن اتحاديه ھا

 ی ديگری ندارند.ساختن توده ھای کارگر از پيکار واقعی ضد سرمايه داری معنا

تفاوت آنھا اين است كه اولـى ھا  كارگران را از ھم امروز در پيكارى جھت دار 

رو به سوى سوسياليسم ھدايت مى نمايند، پيكارى كه اگر با نظر اندازى به افق 

تكميل شود قادر است و سازمانيابی شورائی ضد کار مزدی روشن سوسياليستى 

يه از بورژوازى سوق دھد و ظرفى براى تمرين  پرولتاريا را به گسستى ھمه سو

بالعکس جنبش شعارھاى دومى سوسياليستى وى در آينده باشد.  گردانیجامعه 

  کارگری  را ھر چه  بيشتر در رفرميسم و داربست نظم سرمايه منحل می سازد. 
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ھا از نظر ما ھيچ آلترناتيوى براى  بنا بر آنچه كه گفتيم حزب عدالت سوسياليست

كارگرى سوئد در مقابل سوسيال دموكراسى يا گرايشاتى چون "حزب  شجنب

چپ" نيست و ھيچ راه متفاوتى را به طبقه كارگر عرضه نمى كند اما اين حزب 

ش ى با گرايشات ياد شده دارد. قبل از ھر چيز اكثريت اعضاء و ھوادارانئتفاوتھا

مجرد بچه دار و كم  را فقيرترين قشر كارگران تشكيل مى دھند. بيكاران، زنان

درآمد، جوانانى كه به محروم ترين dيه طبقه كارگر تعلق دارند، بازنشستگان 

از  Offencivبه ھمين دليل ھم اين جريانند. شايد فقير و مانند اينھا بدنه اصلى 

ھاى اخير سرمايه دارى به  عليه تعرضات سال لحاظ حضور عملـى در اعتراض

  گام ھائی ھر چند بی تأثير بر داشته است.  سوئدكارگرى  دستاوردھاى جنبش

 1995اکتبر 

 

  

 روايت ناسيوناليستى از سرمايه دارى:

 »نگاه« ى مرتضى محيط با نگاھى به مصاحبه

از جمله در  - تر نوشته ھا و گفته ھايشترجيع بند گفتمان مرتضى محيط در بيش

يليارد كارگر و اين است، كه غوطه خوردن چندين م - »نگاه« دفتر ھشتم 

ى ديگر دنيا فرودست ساكن آسيا، آفريقا، آمريكاى dتين، شرق اروپا يا ھر نقطه

گرسنگى، بى مسكنى، بى بھداشتى، بى آموزشى، خانه به دوشى، زن  در اقيانوس

ى ستيزى، فحشا، بردگى كودكان، اعتياد، يا ھر مصيبت ديگر، ربطى به شيوه

ھا، اين ددمنشانه ترين ھا، اين توحشجنايتتوليد سرمايه دارى ندارد. اين 

، از كمبود »عقب ماندگى«ھا، ھمگى از ى انسانحقوق ساده تھاجمات عليه حق و

سرمايه دارى، و از رشد ناكافى صنعتى در مناطق ياد شده ناشى  »آزاد« ىتوسعه
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ى دنياى كنونى، طرفداران فراوانى دارد. گردد! روايت محيط، در چھار گوشهمى

ھا، نمايندگان فكرى، اقتصاددانان و نظريه پردازان بى شمار بورژوازى، دولت

ى كارگر جھانى، ھمه حكام و دستگاه ھاى تحميل بربريت سرمايه دارى بر طبقه

اند. اين طيف ى ناساز با ايشان ھم نوا و ھم راىو ھمه در ساز كردن اين نغمه

ھاى ھاى كارگر دنيا به زبان ى مدافعان كار مزدورى، در مقابل تودهگسترده

ھاى شان، راه حلگويند و براى تحقق اھداف مشترك طبقاتىمتفاوتى سخن مى

كنند. ديكتاتورى عريان، دموكراسى، مذھب، ليبراليسم، مختلفى پيشنھاد مى

باdخره  آويختن به نام و عنوان ناسيوناليسم، مدرنيسم، پست مدرنيسم و 

ايطى معين براى قشرھاى مختلف اين جماعت !، ھر كدام در شر»كمونيسم«

ھاى ھوادار نوع دارد. مرتضى محيط، ناسيوناليست كاربرد حساب شده و مشخص

ھا سابق سوسياليسم روسى و چينى، و گروه ھاى زيادى از ھم انديشان dحق آن

استفاده و در واقع سوء  -! »كمونيسم« از نام  ـھم چنان از زبان و ظرف اخير 

 كنند. چرا؟ مى استفاده

در  در پاسخ به اين سئوال، مطالب زيادى طرح شده است. من نيز به سھم خويش

اى از ، در نقد نوشته»سيماى سوسياليسم« ى پنجم از جمله در شماره -چند جا 

ى حاضر، قبل ام. ھدف نوشتهبه اين موضوع پرداخته كم و بيش -بيژن رضايى 

مونيستى از روايت ناسيونال پوپوليستى مرتضى از ھر چيز، پرداختن به نقدى ك

ى توليد سرمايه دارى و پرده بردارى از كمپين تحريف محيط پيرامون شيوه

 توسط اوست.   ھاى ماركسآموزش

 توليد سرمايه دارى: روايت ماركسى و روايت ناسيوناليستى 

كند. آغاز مى ى توليد كاپيتاليستى، از كاd شدن نيروى كاردر تحليل شيوه ماركس

را خصلت نماى  او تقابل سرمايه با كار مزدورى و فرايند توليد اضافه ارزش

ھا و كاركردھاى ، تمامى ويژگىداند. از نظر ماركسى توليد مىواقعى اين شيوه

ى ماھوى قابل توضيح است. ديگر نظام سرمايه دارى در پرتو اين مشخصه
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بين  ، چگونگى توزيع اضافه ارزشى تشكيل نرخ سود عمومىرقابت، پروسه

نزولى نرخ سود، بحران، مراحل مختلف  ھاى مختلف سرمايه، گرايشبخش

گلوباليزاسيون، تقسيم كار بين الـمللـى سرمايه، چگونگى انكشاف كاپيتاليستى 

جوامع در ھر يك از دوره ھاى جھانى شدن سرمايه دارى، ھمه و ھمه تبعات 

وى كارند و در ارجاع به اين رابطه است، كه آناتومى نير ى خريد و فروشرابطه

گردد. ھيچ يك از اين پديده ھا يا پديده ھا ممكن مىو شناخت واقعى ھر كدام از آن

ى شروع و توانند نقطهى سرمايه دارى، نمىھاى ديگر حادث در تاريخ توسعه

ى با ھمهرجوع ما در تحليل سيستم كاپيتاليستى باشند. به طور مثال، رقابت 

ى اھميتى كه در اقتصاديات سرمايه دارى دارد، به ھيچ وجه معرف اين شيوه

توليد نيست و شدت، ضعف، آزادى و انحصار آن، نشان گر بود و نبود يا مسلط 

باشد. اين حكم در مورد ساير بودن و نبودن كار مزدورى در يك جامعه نمى

كند. ت سرمايه دارى نيز صدق مىگرايشات يا قوانين متناظر با بازتوليد مناسبا

 توان با شمارشدنيا را نمى وجود يا تسلط توليد كاپيتاليستى در اين يا آن بخش

ھا ى رشد بارآورى كار يا سطح مديريت و توان فنى آدمواحدھاى صنعتى، درجه

ھا مبتذل تر، ى ايندر برنامه ريزى انباشت و بازتوليد سرمايه توضيح داد. از ھمه

شود با محل ى توليد سرمايه دارى در يك جامعه را نمىط بودن و نبودن شيوهمسل

ى تولد و مليت سرمايه داران، خوب و بد بودن توليدات، قدرت رقابت سرمايه

اجتماعى يا مولفه ھاى ديگرى از اين دست مورد داورى قرار داد! فرايند انكشاف 

وره ھاى متفاوت و در تمامى ى توليد در جوامع مختلف، در دو تسلط اين شيوه

ھاى عبور از كند. ويژگىجزئيات نيز از يك فرمول بندى واحد تبعيت نمى

ى مناطق گيتى، به طور كامل يك سان ى انباشت بدوى سرمايه در ھمهمرحله

ى تشكيل قطب سرمايه، كاd شدن نيروى كار يا خلع يد از نبوده است و پروسه

ى بين الـمللـى سرمايه در مراحل مختلف توسعهى جوامع، مولدين خرد در ھمه

دارى به طور كامD ھمگون و منطبق به وقوع نپيوسته است. ھيچ يك از اين 
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ى توليد در يك جامعه را كاپيتاليستى بودن شيوه خصوصيات يا تمايزات، اساس

ى ى توليد و پروسهكند. توليد سرمايه دارى، تجسم وحدت پروسهنفى يا اثبات نمى

 گويد: در اين زمينه مى است. ماركس ، يعنى فرايند توليد اضافه ارزشبسط ارزش

ً ه اين موضوع به وجود آورده، غالب"در جريان مباحثاتى ك ى اساسى، يعنى مساله ا

توليد سرمايه دارى، از نظر دور افتاده است. در اين توليد، نيروى  تفاوت خاص

ى خدمت آن نيرو يا محصولـى كه به وسيله شود كه بهكار براى آن خريدارى نمى

 ھاى شخصى خريدار برآورده شود. ھدف آن، ارزشآورد، نيازمندىوجود مى

از آن چه در  ى خريدار است، يعنى توليد كاdھايى است كه بيشافزايى سرمايه

شان پرداخت شده، كار در بر داشته باشند و بنابراين محتوى قسمت قبال

كه خريدار بابت آن چيزى نپرداخته است و با اين وجود، به  اى باشندارزشى

يا افزون گرى، قانون مطلق  شود. توليد اضافه ارزشكاd نقد مى ى فروشوسيله

  )1(ى توليد است."اين شيوه

گذارد و از اين جا به سراغ قوانين اساسى انگشت مى بر اين شاخص ماركس

ت ذاتى سرمايه يا تمامى فراز و فرودھا و پيچ عمومى انباشت كاپيتاليستى، تناقضا

، فعل و رود. در نگاه ماركسھاى ديگر فرايند انكشاف سرمايه دارى مىو خم

انفعاdتى از قبيل تغييرات مستمر در تركيب فنى و ارزشى سرمايه، فرايند تمركز 

سرمايه، تاثير متقابل رقابت و تمركز بر روى ھم ديگر و بر روند عمومى 

ھا، ظھور اشت، سير صعودى تركيب ارگانيك سرمايه، وقوع بحرانانب

ى مالـى، صدور سرمايه و اشكال معين تقسيم كار انحصارات و سيادت سرمايه

ھاى انكشاف كاپيتاليستى حوزه ھاى جديد انباشت در جھانى سرمايه دارى، ويژگى

گردند. ىى خودگسترى سرمايه قلمداد مدوره ھاى مختلف، ھمگى تبعات پروسه

ى اجتماعى يك جامعه در كل اضافه ، كم و زياد بودن سھم سرمايهدر اين نگرش

ى كارگر جھانى، مجوز صدور حكم براى تعيين توليد شده توسط طبقه ارزش

شود. ميزان مشاركت فارم داران بومى در ى توليد مسلط در آن جا نمىشيوه
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ھاى عظيم طنى به شركتانباشت صنعتى يا جدول تكامل مانوفاكتورھاى و

كند. بزرگ و كوچك كاپيتاليستى بودن جامعه را رد يا تاييد نمى توليدى، اساس

سرمايه  توليد وسايل مصرف، شاخص توليد وسايل توليد يا بخش بودن بخش

از  گردد. براى كسانى كه با آناتومى ماركسدارى بودن و نبودن جامعه نمى

ط امپرياليستى توليد سرمايه دارى، مطلقا موضوع سرمايه آشنايند، تحليل شراي

 ى خريد و فروشى خودگسترى رابطهرمزآميزى نيست. انحصارات، ادامه

ى باشد و از ماوراى رابطهاى نمىاى اسطورهى مالى، پديدهنيروى كارند. سرمايه

ى مالى، قوانين عمومى كشد. سيادت سرمايهاضافى سر بيرون نمى توليد ارزش

ى توليد سرمايه دارى را با فرايند كند و شيوهنمى باشت كاپيتاليستى را نقضان

ھاى دھد. براى آنان كه آموزشقرار نمى ى كار مزدورى در تناقضتوسعه

ى كارگر دنيا بر مناسبات كار ى استوار نقد كمونيستى طبقهرا شالوده ماركس

ى واقعى حاdت با درون مايهى اين رويكردھا و فھمند، ارتباط ھمهمزدورى مى

 ى سرمايه دارى، كامD عريان است. ى تبعات توسعهسرمايه و به مثابه

و كارگران كمونيست دنيا از  تمامى آن چه كه در مورد تحليل ماركس عكس

ھا و ى كاپيتاليستى بيان كرديم، دقيقا در مورد ناسيوناليستى توليد يا جامعهشيوه

آن چنان كه  -كند. در اين جا از سرمايه دارى صدق مى روايت ناسيوناليستى

ى مسايل مربوط به كليه ـى بورژوازى است شه و شناخت طبقهمقتضاى اندي

ھاى ، ويژگىى توليد اضافه ارزشنيروى كار يا پروسه ى خريد و فروشرابطه

سرمايه دارى در دوره ھاى مختلف و...، ھمگى به طور وارونه و  گسترش

و  »نگاه«ى مرتضى محيط با دفتر ھشتم شود. مصاحبهميز تئوريزه مىرمزآ

 تر بگوئيم: كمپين سراسرى ايشان در ادبيات چپ و راست ايران عليه جنبشدقيق

ھاست، ى ناچيزى از اين تئورى پردازىى كارگر، گوشهلغو كار مزدورى طبقه

وناليستى از سرمايه ى درك ناسيى به آن براى رويت دقيق درون مايهكه مراجعه

 گويد: تواند مفيد باشد. محيط مىدارى مى
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مانند بسيارى ديگر از  -ى سرمايه دارى در كشورھايى چون السالوادور"توسعه

به معناى بيرون آمدن قدرت اقتصادى و سياسى از  -كشورھاى آمريكاى dتين 

آمريكا ھستند خانواده ھايى كه زير حمايت  -ى زمين دار بزرگ خانواده 13دست 

ھاى متعدد و وسيع دھقانان، كارگران و زحمت كشان آن و مسئول قتل عام

و رشد صنعتى و تكنولوژيك كشور، تقسيم زمين ميان دھقانان، پايان  -كشورند 

ھاى دادن به كارگاه ھاى عرق ريزى و كار بردگى و نيمه بردگى براى شركت

ـى و در نتيجه رشد سياسى و وابسته به انحصارات بزرگ جھانى، استقDل مل

ى سرمايه دارى dجرم بايد زير و البته اين توسعه(اجتماعى و اقتصادى كشور. 

ھا صورت رھبرى كارگران و زحمت كشان و تشكDت سياسى مربوط به آن

گيرد. و در غير آن صورت، به احتمال قريب به يقين محكوم به شكست خواھد 

 )2( ")بود.

گيتى از خون و تعفن كار مزدورى دم كرده  پنج قاره در شرايطى كه سرتاسر

ى زمين از فشار استثمار، ستم، فقر، گرسنگى، ى كرهاست و اكثريت غالب سكنه

اند، مرتضى محيط براى بھبود زندگى سرمايه دارى به ستوه آمده فساد و توحش

ى شكايت هپيچد! او در پشت پردى كاپيتاليستى مىتوسعه قربانيان سرمايه، نسخه

كند. از نفوذ انحصارات چند مليتى، ضرورت ماندگارى سرمايه دارى را تبليغ مى

ى كارگر بين الـمللـى را از نقد ماركسى كار آويزد، تا طبقهمى خود را به ماركس

ى كارگران ى توليد كاپيتاليستى را از نگاه خيرهمزدورى دور سازد. واقعيت شيوه

ى توليد سرمايه دارى ين كار خود را تحليل ماركسى شيوهپوشاند و نام ادنيا مى

بخشد! انحصار  كند، تا سرمايه دارى را تقدسگذارد! او به سرمايه حمله مىمى

 كند و در پيشمالى و صنعتى را از زيربناى مادى كاپيتاليستى جامعه جدا مى

ايه دارى مسلط ى توليد سرمآن، شيوه دھد، تا در پسى كارگر قرار مىروى طبقه

 بر شرايط كار و زندگى كارگران را استتار نمايد. 
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داند و به كارگران اعظم جھان موجود را جوامع سرمايه دارى نمى محيط، بخش

شوند، به نمايد، كه به جاى مبارزه عليه استثمارى كه مىدنيا پيشنھاد مى اين بخش

تر سرمايه تر و بيششى ھر چه بيجاى انقDب عليه بردگى مزدى، به توسعه

دارى اھتمام ورزند! نگاه او به جامعه و جھان، نگاه حسرت بار سرمايه دار 

تر صنعتى، خواب از اى است كه عشق به انباشت عظيم و عظيمورشكسته

ربوده است و ناتوان از رقابت با انحصارات عظيم كاپيتاليستى بر سر  ديدگانش

ى توليد ى استثمار آنان توسط سرمايه، شيوههزند كه شيوى كارگر فرياد مىطبقه

كند كه صاحبان سرمايه بايد از اھالـى سرمايه دارى نيست! او موعظه مى

باشند، نيروى كار مورد استثمار سرمايه بايد تا حداكثر ممكن بارآور « وطن»

ى آن است كه جامعه اساسا سرمايه دارى نشده است! باشد، و اگر نيست، نشانه

توسط سرمايه، قھوه و شكر و پنبه توليد نمايد،  كه مصرف نيروى كارشكارگرى 

اى كه نيروى كار وى را در كارگر عصر پيشاسرمايه دارى است! و سرمايه

باشد! اين ى مولد نمىرساند، سرمايهى توليد اين محصوdت به مصرف مىپروسه

ران ھم وطن ناسيوناليسم، دست در دست براد كارگران بايد در سنگر خروش

« را با  »ى ماقبل سرمايه دارىنظام وابسته« انقDب كنند و  سرمايه دار خويش

 ! !جايگزين سازند» سرمايه دارى مستقل ملـى

مرتضى محيط به ھيچ منطق علمى براى تحليل مناسبات اقتصادى حاكم و ريشه 

اى بند نيست. ھاى واقعى استثمار و فDكت ساكنان السالوادور يا ساير نقاط دنيا پ

ى پندارد، تبخير ملزومات مادى نوعى انكشاف و توسعهگويد و مىآن چه او مى

ى تحقق و امكان پذيرى آن از قرن نوزدھم به اين كاپيتاليستى است، كه پرونده

سوى براى ھميشه در بايگانى تاريخ دفن گرديده است. او عينيت موجود را انكار 

كارگر بر اين عينيت را آماج كينه و غضب قرار ى كند. نقد كمونيستى طبقهمى

ھا در ى اين آموزشو القاى باژگونه ھاى ماركسدھد. براى تحريف آموزشمى

ى كارگر، ھا و طبقهاندازد. عليه كمونيستذھن توده ھاى كارگر، كمپين به راه مى
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ا كمونيست و كارگر ايرانى، ب ناگران رژيم اسDمى و قاتDن ھزار با شكنجه

كار او در ھمه جا، ترويج روايت  شود. اساس، ھم صدا مىھای ھا و اشكورگنجى

ناسيوناليستى، و » امپرياليسم ستيزى«وناليستى از سرمايه دارى، تبليغ ناسي

ى كارگر است. نظرات محيط نه فقط ھيچ لغو كار مزدورى طبقه ى جنبشتخطئه

ھا و مDل انگيز تحليل تازه نيست، كه بسيار بسيار كھنه است. بازگويى

ى ھر مصاحبه يا است. مطالعه ھاى ناسيونال پوپوليستى يك قرن پيشتئورى

ھا، ، براى درك تمامى گفته ھاى او كافى است؛ زيرا ھر كدام از آناشنوشته

ھاى سوسيال خلقى قبر رويا بافى ھا نبشى آنى ديگرى و ھمهتكرار خسته كننده

 دوره ھاى پيشين است. 

اى بر مقدمه«، در مبحثى تحت عنوان »ريشه ھاى عقب ماندگى«محيط در كتاب 

ى توليد ، به بررسى مشخصات اساسى شيوه»اجتماعى ايران -ساخت اقتصادى 

پردازد و در اين راستا، تمامى مظاھر و تبعات قوانين انباشت سرمايه دارى مى

نمايد! توليد معرفى مى ىكاپيتاليستى را شرط و شروط مطلق موجوديت اين شيوه

و اعتبارى براى جلب نگاه وى كسب  تنھا چيزى كه اصD اھميت و ارزش

كند، فاكتور كاd شدن نيروى كار و خريد و مصرف اين نيرو توسط سرمايه نمى

عظيم  است. در بحث او، عواملـى مانند رشد سراسرى و كDن تكنولوژى، افزايش

يا آگاھى كارگر در ماشين و  كامل دانش بارآورى كار، تبلور ھمه سويه و

ى ادغام ابزار كار در ماشين رفت جامع اdطراف پروسه ى ثابت، پيشسرمايه

ى ماشين، آdت مدرن صنعتى، به سرانجام رسيدن فرايند تبديل كارگر به زائده

ھاى مولد، اشباع سراسرى جامعه از قدرت مديريت و برنامه ريزى انسان

ى تر ھويت ملـى صاحبان سرمايه، به عDوهى، و از ھمه مھمى صنعتسرمايه

ى توليد ھاى وجودى استقرار شيوهشرط اى عوامل ديگر، ھمگى به پيشپاره

 گردند!كاپيتاليستى تعبير مى
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ى مھم در اين جا dزم به تاكيد است. اول اين كه: محيط، عوامل ياد شده دو نكته

ى بازتوليد و خودگسترى طبيعى پروسه را به عنوان مظاھر يا كاركردھاى

دھد، بلكه كسر و كمبود يا مطلوب و ايده آل نبودن سرمايه مورد بررسى قرار نمى

ى توليد در جامعه سرمايه دارى بودن شيوه ھا را نافى و ناقضھر كدام از آن

ى دوم اين كه: ايشان تمامى استنتاجات خود را به ضد كند! نكتهارزيابى مى

نسبت  ى ماركس«گروند ريسه»ترين شيوه، به كتاب ترين و غير اخDقىعلمى

ى اين نوشته اجازه دھد ى اخير بعدا _ به ميزانى كه حوصلهى نكتهدھد. دربارهمى

پيرامون روايت ناسيوناليستى محيط از  _ گفتگو خواھيم نمود. عجالتا بحث خويش

براى نشان  ى كار و تDشپروسهكنيم. او در تشريح سرمايه دارى را دنبال مى

دادن تمايز اين پروسه در توليد كاپيتاليستى با اشكال پيشاسرمايه دارى تاكيد 

كند، كه ھر نوع كسر و كمبودى در ھر كدام از فراساختارھاى سياسى، مدنى، مى

ى عدم تسلط سرمايه دارى بر شرايط كار و استثمار و فرھنگى و حقوقى، نشانه

 ھا در درون جامعه است! زندگى انسان

 ،ى رشد آگاھى سياسى، فرھنگى"براى تحليل نظام توليدى يك جامعه، درجه

ھاى مولد آن ى تسلط انسان، توانايى تكنولوژيك و علمى و درجهميزان دانش

  )3(ى تعيين كننده دارند."جامعه بر نيروھاى طبيعت، جنبه

شى از گفتگوى فھميده شود، بخ تربراى اين كه مضمون واقعى اين عبارات دقيق

 كنيم: را نيز در ھمين جا نقل مى »دوم جنس«ى نويسنده با مجله

توان تعريف كرد... در "سرمايه دارى را با كار مزدورى و روابط كاdيى نمى

ى توليد ى توليد سرمايه دارى ضعيف و توسرى خورده است. شيوهايران، شيوه

وسيع ھم راه با علم و تكنولوژى ھم  ر مقياسسرمايه دارى كه توليد صنعتى د

خوان با آن و از آن باdتر فرھنگ سرمايه دارى و نظام سياسى حاكم در خدمت 

آن است، ھنوز در ايران شكل نگرفته است. مناسبات سياسى حاكم بر ايران، 

چه از نظر صنعت تجارى، دdلـى و غير مولد (سرمايه دارى  مناسباتى است پيش
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 و صاحبان مواضع كليدى آن، و چه فرھنگ و قوانين پيش ى مشخصنمودھا

 )4( .")سرمايه دارى آن

ى نازل ى سخن محيط بسيار صريح و بى تفسير اين است، كه درجهفشرده

اى كشورھا، سطح پائين آگاھى سياسى كارگران بخشى از كارگران پاره تخصص

ماعى و رفاھى، كار برده وار دنيا، بى سوادى، بى بھداشتى، فقدان امكانات اجت

كودكان، زنده به گورى و بى حقوقى كامل زنان، بقاياى فرھنگ، اخDق يا سنن و 

عادات كھنه، ديكتاتورى، توسعه نيافتگى سياسى و تمامى مسايل مشابه ديگر، ھمه 

ھا ھيچ كدام از ملزومات و ھمه از مصائب سرمايه دارى نبودن جوامع است! اين

ى اجتماعى توليد و ى بازتوليد سرمايهباشند، در پروسهدارى نمى ى سرمايهسلطه

ھا، نه در گرو لغو كار مزدورى، ھا از شر آنشوند و رھايى انسانبازتوليد نمى

تر، كه نيازمند تسلط تام و تمام سرمايه دارى بر جامعه است! او از اين ھم عريان

، ميزان «توان توضيح دادى نمىسرمايه دارى را با كار مزدور»زند كه فرياد مى

ى رشد غول آساى صنعت و ى فرھنگى، سياسى، مدنى، به عDوهتوسعه

تكنولوژى، تنھا مDك حاكميت مناسبات كاپيتاليستى در يك جامعه است! محيط به 

كند، نه فقط تعريف سرمايه دارى با كار مزدورى را مردود اين حد اكتفا نمى

نيروى كار و مصرف اين نيرو  ى خريد و فروشرابطهنمايد، كه اساسا اعDم مى

را نه  داند! او اضافه ارزشنمى توسط سرمايه دار را منشا توليد اضافه ارزش

ى فاز تكامل نھايى صنعت و تبديل مطلق كار اضافى كارگران مزدى، كه پديده

و اين كند. ابه كار مجرد يا انحDل كامل كارگر در ماشين تحليل مى كار مشخص

 دھد: نيز نسبت مى اى عوام فريبانه به ماركسنتيجه گيرى را به گونه

"ھنگامى كه مھارت و تبحر كار كارگر اھميت خود را از دست داد و كارگر 

آيد و به شكل مجرد در مى اى از ماشين شد، كار از شكل مشخصتبديل به زائده

 داند."اضافى مى وليد ارزشآن را مبناى ت اين ھمان نوع كارى است، كه ماركس

)5( 



 

252 

ى كارگر بين الـمللـى كه در بسيار عظيمى از طبقه مطابق اين روايت، بخش

كارگاه ھا، كارخانه ھا، مزارع و مراكز توليدى مجھز نشده به دست آوردھاى 

شوند، ھيچ اضافه ارزشى براى سرمايه داران توليد باdى تكنيك استثمار مى

ى مائده« ، كه كنند، نه اضافه ارزشنجومى سودى كه توليد مىنمايند! ارقام نمى

ى عظيم كارگر را است و سرمايه ھاى عظيمى كه نيروى كار اين توده »آسمانى

موسسات خيريه و  ى تاسيسكنند، نه سرمايه، كه وديعهخريدارى و مصرف مى

 رانه تDشعام الـمنفعه است! در مورد اين كه محيط چگونه نامربوط و فريب كا

نسبت دھد، بھتر است به اين  ى خود را به ماركسكند، تا استنتاجات بى پايهمى

 افزايى توجه كنيم:  پيرامون روند كار و روند ارزش از سخن ماركس بخش

گيرد، تر در برابر كار متوسط قرار مىتر و بغرنجى كار عالى"كارى كه به مثابه

ترى ت كه در درون آن مخارج تداركى بيشعبارت از بروز نيروى كارى اس

 ترى را ايجاب كرده است و بنابراين بيشوارد شده و توليد آن نيرو زمان كار بيش

اين نيرو باdتر است، مسلما بروز  دارد. وقتى ارزش از نيروى كار ساده ارزش

ى زمانى در آن نيز مستلزم كار باdترى است و بالنتيجه در ھمان فاصله

ى تفاوت بين كار يابد، ولـى درجهترى تجسم مىھاى بالنسبه عالـىارزش

از كارى كه طى آن كارگر  ريسندگى و جواھرسازى ھر چه باشد، آن بخش

كند، به ھيچ وجه از لحاظ كيفى نيروى كار خود را جبران مى جواھرساز ارزش

. باز مانند كند، متفاوت نيستتوليد مى ديگر كار وى كه اضافه ارزش با بخش

ى آيد كه خود از مدت امتداد يافتهاز مازاد كمى كار بيرون مى ، اضافه ارزشپيش

ى توليد نخ ى كار ناشى گرديده است، منتھى در يك مورد از پروسهھمان پروسه

 )6( گردد."ى جواھرسازى خارج مىو در مورد ديگر از پروسه

ھاى كند، آموزشـى تحريف مىرا به كل اضافى ماركس ى ارزشمحيط، نظريه

نمايد و ى مدنى و شناخت نظام كاپيتاليستى را مسخ مىدر تحليل جامعه ماركس

ى ھا را به جاى اين كه چراغ راھنماى پيكار طبقهكوشد تا تمامى اين آموزشمى
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كارگر جھانى عليه كار مزدورى باشد، در خدمت دفاع از بردگى مزدى به كار 

 ى ارزشھم راه با باژگونه كردن نظريه »ه ھاى عقب ماندگىريش« گيرد. كتاب 

را نيز از جوھر  »فرايند كار« ، تمامى گفته ھاى وى پيرامون اضافى ماركس

 ى كار و توليد اضافه ارزشدر تشريح پروسه سازد. ماركسدرونى خود تھى مى

ى توليد ى شيوهى فعل و انفعاdتى كه در راستاى تكامل و توسعهبه مجموعه

اى اشاره افتد، به درستى و با موشكافى خيره كنندهسرمايه دارى اتفاق مى

 گويد: نمايد. او مىمى

ضرورى  نيروى مولد كار و حداكثر ممكن نفى كار dزم، گرايش "افزايش

را از قوه به فعل در  سرمايه است. تبديل ابزار كار به ماشين، اين گرايش

فته، در ماشين به طور مادى به صورت نيروى حاكم با آورد. كار عينيت يامى

گيرد و اين شود و كار زنده را فعاdنه زير كنترل خود مىكار زنده روبرو مى

دھد. عمل را نه تنھا با تملك كار زنده، بلكه در فرايند واقعى توليد انجام مى

خود  آفرين را در تملك ى سرمايه به عنوان ارزشى كه فعاليت ارزشرابطه

ى ثابت به صورت ماشين است كه در ضمن به صورت گيرد، در سرمايهمى

مصرفى توان كار رسميت  مصرفى سرمايه با ارزش ى ارزشرابطه

 )7(يابد..."مى

اى براى ى جاھاى ديگر، ھيچ زمينهدر اين جا مانند ھمه توضيحات ماركس

 است. او گرايشتحريف حرف وى توسط امثال مرتضى محيط بر جاى نگذاشته 

ى كار و روند تبديل ابزار كار به ماشين را كند. پروسهدرونى سرمايه را بحث مى

 گويد: نمايد. او مىتببين مى

"اما به مجردى كه ابزار كار در فرايند توليد سرمايه وارد شد، ديگر دچار 

ست به ماشين يا بھتر ا اشھا، دگرديسىشود كه اوج آنھاى چندى مىدگرديسى

 )8(گفته شود به نظام خودكار ماشينى است."
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 بر كاھش افزايى سرمايه، اساس دھد، كه در روند ارزشتوضيح مى ماركس

مداوم كار اضافى قرار دارد و تبديل ابزار كار به  مستمر كار dزم به نفع افزايش

ى نقطهى متعالـى تكامل ماشين را بخشد. او درجهرا تحقق مى ماشين، اين گرايش

نيروى  ى خريد و فروشاز رابطه كند، بالعكسآغاز حيات سرمايه معرفى نمى

نمايد و تكامل بارآورى كار اجتماعى از طريق باd بردن تركيب فنى كار آغاز مى

ترين دست آوردھاى علمى و فنى موجود را اھرم موثر سرمايه و كاربرد عالـى

نسبى در جريان استثمار نيروى كار  ميزان اضافه ارزش سرمايه براى افزايش

ى تواند در كنار ساير نمايندگان فكرى طبقهداند. مرتضى محيط مىمزدى مى

ى كار مزدورى و كمونيسم از رابطه خود، رك و عريان با ناسزا گفتن به ماركس

زير شال و عباى دوستى با  -دفاع نمايد؛ اما او اين كار را بسيار زيركانه 

دھد و اين كار در عرف انجام مى - ا و پاى بندى به گفته ھاى ماركسكارگران دني

 است.  ھاى آزاده، عميقا قابل سرزنشانسان

براى باژگونه  ھايشدر انتھاى تمامى كوشش »ريشه ھاى عقب ماندگى« كتاب 

و مشخصات  ى توليد اضافه ارزشپيرامون پروسه ھاى ماركسسازى آموزش

آيد و ى ايران مىسرمايه دارى به سراغ زيربناى مادى جامعه ى توليداساسى شيوه

 گويد: مى

بررسى  )ماركسيستى(علمى  ى ايران را به روش"حال اگر بخواھيم ساخت جامعه

كنيم، ابتدا بايد دريابيم كه آيا ايران كشورى توليد كننده است، آن گاه بايد يك يك 

و تكنولوژى  ھا، دانشر فرايند توليد آناين توليدات را بررسى كنيم و ببينيم آيا د

آن در كجاست؟ طرح و برنامه ريزى و مديريت و قدرت تصميم گيرى و تعيين 

ى ساخت سرنوشت آن در كجاست، تا بر آن پايه بتوانيم به قضاوتى درست درباره

 )9(اقتصادى ايران برسيم."

 دھد كه: ادامه مى وى سپس
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ايم؟ يعنى بايد ببينيم آيا نفت را ما كشف كرده ،"براى پاسخ دادن به اين پرسش

ايم؟ كشف نفت ھستيم؟ آيا ما چاه ھاى نفت را حفر كرده داراى تكنولوژى و دانش

ى آن، دانشگاه آيا داراى تكنولوژى حفر چاه نفت و ساختن ابزار و وسايل پيچيده

ر چاه با معدن شناسى، ساختن مته ھاى حف برد دانش رفته براى پيش ھاى پيش

ى شيميايى dزم براى حفر چاه و ھاى پيچيدهى آن، توليد محلولآلياژھاى پيچيده

تكنولوژيك براى كشف نفت و حفر چاه ھستيم؟ آيا  ،ھزار و يك امر ديگر عملـى

مھار كردن فوران نفت، لوله كشى  از حفر چاه نفت، داراى تكنولوژى و دانش پس

ى و تكنولوژى تصفيه ى ھستيم؟ آيا داراى دانشھاى عظيم نفتو حمل آن به كشتى

و توليد ھزاران  )ى آنھاى توليد كنندهتوليد پاdيشگاه نفت و توليد ماشين(نفت 

ى پيچيده از نفت خام ھستيم؟ و آيا ھيچ گونه قدرتى در بازار جھانى براى فرآورده

 نفت و فرآورده ھاى آن داريم؟  فروش

يابيم كنيم، تازه در مىپيرامون اين مساله فكر مى سشھنگامى كه به ھزار و يك پر

كنند و ما آن را به قيمتى كنيم، بلكه ديگران برايمان توليد مىكه ما نفت توليد نمى

فروشيم. بنابراين قوانين حاكم بر درآمد نفت، ھا مىكنند به آنكه آنان تعيين مى

 )10(جاره است."اضافى نيست، بلكه قانون اخذ ا قوانين توليد ارزش

ھمه  -به ويژه در بخشى از دنيا  -تاكنون  از آغاز قرن پيش »چپ«ادبيات سياسى 

جا از روايت ناسيوناليستى سرمايه دارى آكنده است، اما فرموله كردن اين روايت 

ى كنيم، تا حدودى كم نظير است. نويسندهبا صراحتى كه در اين جا مشاھده مى

ى توليد نفت ايران اساسا بر اين باور است، كه پروسه »ريشه ھاى عقب ماندگى«

نيست.  نيروى كار و فرايند توليد اضافه ارزش ى خريد و فروشمنطبق با رابطه

 ھاست:دdيل و پايه ھاى اين ادعا نيز به طور صريح اين

ى ايرانى ندارند و اصل و تبارشان اند، شناسنامهآنان كه نفت را كشف نموده -

 يست؛ايرانى ن
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حفارى چاه ھاى نفت توسط مھندسين، كارشناسان و متخصصان ايرانى تبار  -

 انجام نگرفته است؛

ى صنعتى مورد نياز حفارى چاه ھا تكنولوژى حفر چاه ھاى نفت يا ابزار پيچيده-

 ى مرزھاى ملـى ميھن توليد نشده است؛در داخل خاك ايران و در فاصله

معدن شناسى، ساختن  كافى در حوزه ھاى دانش ىدانشگاه ھاى ايران از توسعه -

 اند؛مته با آلياژھاى پيچيده براى حفر چاه  برخوردار نبوده

ھاى عظيم نفتى را از تكنولوژى مھار نفت، لوله كشى و حمل آن به كشتى -

 ايم؛ كشورھاى ديگر خريده

ديگر، سواى  ى آن در كشورىھاى توليد كنندهتوليد پاdيشگاه نفت و توليد ماشين -

 ايران، صورت گرفته است؛  

 ى بارآورى كار در نفساثيرى درجه كنيم، كه روايت محيط از نقشمشاھده مى

اضافى در اين جا با عنصر بسيار  وجود يا سلب موجوديت فرايند توليد ارزش

گويد، كه شود. ايشان با صراحت بى مانندى مىسرنوشت ساز ديگرى! آميخته مى

و صنعت را  ولو اين كه آخرين دست آوردھاى دانش وليد اضافه ارزشى ترابطه

براى ارتقاى حداكثر كار اضافى به زيان كار dزم به خدمت گرفته باشد، باز ھم 

به صرف اين كه مالك سرمايه متولد محيط جغرافيايى ميھن سرمايه دارى معين 

مزدى در ميان نيست! توسط نيروى كار  نباشد، ھيچ سخنى از توليد اضافه ارزش

محيط، سرمايه دارى بودن و نبودن جامعه را با نوع تكنولوژى كارگاه ھا، ميزان 

تر از ھمه با محل تولد سرمايه ى بارآورى كار و مھمتجھيز آزمايشگاه ھا، درجه

 دھد! ھا مورد قضاوت قرار مىبودن آن »وطنى« داران و 

زاسيون صنعت، شمار دانشجويان، ى اين كه كدام سطح معين از مدرنيدرباره

مھندسان و كدام نرخ باdى استثمار كارگران براى راضى شدن  ى تخصصدرجه

كند؛ اما دھد؟ او ظاھرا سكوت مىى مناسبات كاپيتاليستى كفايت مىايشان به سلطه

درصد كارگران دنيا را به  70اين است، كه dاقل  ھايشتمامى صدر و ذيل حرف
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شناسد! حال اگر كار مزدى مورد استثمار سرمايه به رسميت نمىعنوان نيروى 

ى كارگر بين الـمللـى در شرايطى كه از عظيم از طبقه سئوال شود، كه اين بخش

اند، شدت استثمار، بى حقوقى، فقر، گرسنگى و فDكت كار مزدورى به جان آمده

ه چه چيز، براى علي تكليف شان چيست و براى رھايى از اين جھنم سوزان توحش

ى نوين بايد مبارزه كنند؟ پاسخ ى توليد، و استقرار كدام جامعهمحو كدام شيوه

و ھم راز سرمايه دارانى كه شب و  محيط روشن است. اين كارگران بايد ھم دوش

، براى باd »ميھن«ى كاپيتاليستى مكند، براى توسعهى جان آنان را مىروز شيره

نسبى بسيار انبوه تر، و در يك كDم  ى توليد اضافه ارزشبردن بارآورى كار، برا

ى نمايند! طبقه ى خود تDشى طوق بردگى مزدى بر گردهبراى تحكيم ھمه سويه

عظيمى از دنيا بايد چنين كنند، زيرا كه مرتضى محيط و  كارگر ايران و بخش

ه با تسلط و ھمانند وى، نظام سرمايه دارى را ن ھاى ھم انديشناسيوناليست

ى بارآورى كار نيروى كار، كه با كم و زياد بودن درجه ى خريد و فروشرابطه

 دھند!    و محل تولد سرمايه داران توضيح مى

ى توليد ديگرى را نيز بايد با آقاى محيط مطرح كرد. اين كه اگر پروسه پرسش

ه دارى نيست، ى توليد سرمايى كار مزدورى يا شيوهنفت ايران منطبق بر رابطه

ى به عDوه ـمد نفتى دولت سرمايه دارى ايران بيست و چند ميليارد دdر درآ پس

چندين ده ميليارد دdر ديگرى كه در طول ھر سال در جريان توليد و مبادله و 

از كجا، از درون  ـشود ى سرمايه دار جھانى مىطبقهمصرف نفت ايران عايد 

 جوشد؟!ى توليد مادى فرا مىبطن كدامين شيوه ى كار و توليد، ازكدام پروسه

ريشه ھاى »پاسخ او ظاھرا ھمان است، كه در پايان پاراگراف نقل شده از كتاب 

، كه آمده است. اين كه كل عايدات حاصل از نفت، نه اضافه ارزش« عقب ماندگى

از  »تران« گويند، كه باdخره اين مقادير انبوه حق اdجاره است. اما ايشان نمى

ى توليد سر بيرون آورده است؟ آن چه كه او حق درون كدام فرايند كار و شيوه
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، بر متن كدام روابط توليدى ى توليد، مبادله و مصرفشنامد، پروسهاdجاره مى

 توجه كنيد:  گردد؟ به اين سخن ماركسمحقق و بازتوليد مى

ھا غلبه دارد و شكل توليد بر ساير ھاى جامعه، يك شكل خاصى شكل"در ھمه

به  گذارد. پسھم بر ساير مناسبات توليدى تاثير مى مناسبات آن نوع خاص

گيرند. ھا در آن شناورند و از آن مايه مىى رنگرسيم، كه ھمهاى عام مىزمينه

ھاى تمامى ھستى ى وزن مخصوصبه عبارت ديگر، ھر جوى تعيين كننده

 )11( اند."خاصى است كه در آن ماديت يافته

 كند كه: تر مطلب يادآورى مىدر تبيين دقيق ماركس

"به طور مثال، در ميان شبانان بعضى اشكال كشاورزى به شكل پراكنده يافت 

كند، مالكيت اشتراكى در نزد آنھا كم شود، كه شكل مالكيت زمين را تعيين مىمى

تحت  كم و بيش شھاى مالكيتصنعت با سازمان و شكل یشود، حتحفظ مى و بيش

 كه جنبه وقتیخود سرمايه در قرون وسطى  یتاثير مالكيت ارضى است، حت

 ندارد و به شكل ابزارھاى توليدى سنتى پيشه ورى است پولى محض سرمايه

  )12( ".كامD تحت تاثير خصلت مالكيت ارضى است

و  رسدمورد گفتگوى ماست، مى اى كه به طور خاصبه نكته سپس ماركس

 افزايد كه: مى

به  از پيش اين است: كشاورزى بيش ى بورژوايى درست عكس"در جامعه

ى سرمايه است. آيد و كD زير سلطهاى از صنعت در مىى سادهصورت شاخه

ى ھاى اجتماعى كه زير سلطهى شكلى زمين، در ھمهھمين طور است اجاره

ھاى تحت دارد، در حالـى كه در شكلى طبيعى غلبه اند، ھنوز رابطهمالكيت زمين

حاكميت سرمايه غلبه با عنصر اجتماعى ايجاد شده در جريان تاريخ است. 

ى زمين  بدون سرمايه معنا ندارد، در حالـى كه سرمايه را بدون توسل به اجاره

ى توان درك كرد. سرمايه نيروى اقتصادى فراگير جامعهى زمين مىاجاره

ى پايان است و بايد قبل ى شروع و ھم نقطهمايه ھم نقطهسرمايه دارى است، سر
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ھاست، ى جدا جداى ھر دوى ايناز مالكيت زمين بررسى شود و بعد از مطالعه

 )13( توان روابط متقابل شان را بررسى كرد."كه مى

ى توليد حاكم بر ، مجددا به مساله نفت، شيوهبا تعمق در گفته ھاى ماركس

بادله و مصرف نفت و باdخره استنتاجات مرتضى محيط در ى توليد و مپروسه

 گرديم.باز مى رابطه با مباينت اين پروسه با فرايند توليد اضافه ارزش

نفت يك محصول صنعتى و يك منبع انرژى بسيار پر مصرف در بازار جھانى 

با  ى توليد آن در قياسسرمايه دارى است؛ انرژى وسيعا مورد نيازى، كه ھزينه

ى توليد اين محصول، به ويژه در اشكال ديگر انرژى بسيار نازل است. ھزينه

ھا كه ى مناطق ديگر دنيا نيز نازل تر است. از اينايران و خاورميانه، از ھمه

ھا يا نفت در انحصار دولت بگذريم، منابع نفتى و حق استخراج و توليد و فروش

گردند، كه توليدات نفتى به مى ھاى معينى است. اين عوامل مجموعا سببشركت

رسد و اضافه ارزشى بسيار انبوه تر  قيمتى باdتر از قيمت واقعى خود به فروش

حاصل از استثمار نيروى كارى كه در توليد آن دخالت  از ميزان اضافه ارزش

مد آنفتى گردد. به بيان ديگر، كل در ھاىدارد، نصيب مالكان سرمايه دار شركت

ى كارگر حاصل از كار طبقه چيزى سواى اضافه ارزش حاصل از نفت،

، نه توسط شمار معين كارگران عظيمى از اين اضافه ارزش باشد؛ اما بخشنمى

ى كارگر بين الـمللـى توليد شده است. ھاى طبقهنفت ايران، كه توسط ساير بخش

ترين عىترين و طبيافتد، خود تبلور يكى از بديھىآن چه در اين جا اتفاق مى

ميان  قوانين عمومى بازتوليد سرمايه دارى، يعنى سيستم توزيع اضافه ارزش

 ى جھانى است. ماركسھاى گوناگون سرمايهحوزه ھاى مختلف انباشت يا بخش

اين قانون طبيعى نظام كاپيتاليستى را در دو سطح جداگانه، ابتدا در مورد متوسط 

ى ى توليدى يا كل سرمايهرشته شدن نرخ سود ميان سرمايه ھاى مختلف يك

طبيعى و  در رابطه با سود اضافى ناشى از انحصارات خاص اجتماعى و سپس
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ھاى او دھد. ماحصل درسمصنوعى، به طور مبسوط مورد بررسى قرار مى

 اينست كه: 

dھاى "سرمايه داران قلمروھاى مختلف توليد ھنگام فروش .اوdشان، ارزشكا 

توليد شده در  ى خود را دريافت مى كنند؛ اما اضافه ارزشر رفتهى به كاسرمايه

نمايند، بلكه تنھا بخشى از كل اضافه توليد آن كاdھا را بازيافت نمى قلمرو خاص

ى جامعه در تمام ى كل سرمايهآورند، كه به وسيلهارزشى را به دست مى

طور يك سان نصيب قلمروھاى توليدى در يك زمان معين توليد گشته است و به 

 گردد."ھر واحدى از اين سرمايه كل مى

ممكن است از شرايط انحصارى  "برخى از قلمروھاى توليدى مشخص .ثانيا

ھاى شان به قيمتكاdھاى اى برخوردار باشند، كه به مدد آن از تبديل ارزشويژه

 توليدى و از مبدل شدن سودشان به سود متوسط جلوگيرى كنند. پيداست كه

به سودى باdتر از سود متوسط  سرمايه ھاى حائز اين شرايط انحصارى خاص

 )14( يابند."ى اجتماعى دست مىسرمايه

ى مھم اين است، كه سود اضافى ناشى از شرايط انحصارى توليد به ھر نكته

حاصل از استثمار  ميزان و با ھر نرخ نجومى ھم كه باشد، نھايتا اضافه ارزش

ى كارگر ايران و جھان توليد است. اضافه ارزشى كه توسط طبقهكارگران مزدى 

ى الحاقى تبديل شده است، در دست سرمايه داران داخلـى و خارجى به سرمايه

ى اجتماعى ى بازتوليد سرمايهشود، و از مجارى مختلف وارد پروسهمى

 1968ى چھارم اقتصادى رژيم شاه، كه اجراى آن از سال گردد. در برنامهمى

ھاى مختلف صنعت و ھاى دولتى در بخشدرصد كل سرمايه گذارى 64آغاز شد، 

كشاورزى و آب و برق و راه و ساختمان و نفت و گاز و ارتباطات از محل 

ى پنجم اقتصادى باز ھم ھاى نفتى بوده است. اين نسبت در برنامهاضافه ارزش

ھا فزونى گرفت. از اين دولتى ى ثابت بخشدرصد كل سرمايه 80تر شد و تا بيش

قابل توجھى از عايدات نفتى ھمواره در شكل انواع مختلف  كه بگذريم، بخش
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ى انباشت سوبسيد در جھت باd بردن نرخ سود سرمايه ھا و كمك به توسعه

 كاپيتاليستى ھزينه شده است. 

ضافى ا بنابراين قوانين حاكم بر درآمد نفت، قوانين توليد ارزش« گويد: محيط مى

او براى فھم اين قوانين بھتر بود، كه به جاى  »نيست، بلكه قانون اخذ اجاره است.

ى زمين پيرامون اجبار تغييرات اجاره ى ماركسمراجعه به ريكاردو، به اين گفته

 داد.  مى ى توليد كاپيتاليستى گوشدر شرايط تسلط شيوه

است، يعنى سودجويى ى مالكيت ارضى "واجب و ضرورى است كه آن چه ريشه

ى آن ظاھر و نمودار گردد؛ ضرورى است كه پليدانه در شكل كلبى منشانه

انحصارگرى نامنقول به انحصارگرى منقول و بى قرار، يعنى رقابت تبديل شود 

و آن لذت بردن كاھDنه از محصول رنج و زحمت ديگران، جاى خود را به 

ره ضرورى است كه در اين رقابت، كاdھا بدھد؛ و باdخ تجارت پر جنب و جوش

ى كارگر و چه بر ى خود را چه بر طبقهمالكيت ارضى به شكل سرمايه، سلطه

قوانين حاكم بر حركت سرمايه ورشكسته شده يا رشد و ترقى  مالكانى كه بر اساس

اند، نشان دھد. بدين ترتيب، ضرب الـمثل قرون وسطايى ھيچ زمينى بدون كرده

دھد، كه پول ارباب خود را به اين ضرب الـمثل مى ارباب نيست، جاى

 ى بى جان بر نوع بشر است."ى مادهشناسد؛ ضرب الـمثلـى كه بيان گر سلطهنمى

)15( 

و اجاره  ى اضافه ارزشمعضل مرتضى محيط، اما مجرد عجز وى از فھم مقوله

نامناسب دھد. او از مكان نيست. مشكل پيچيده تر و dينحل ترى او را رنج مى

در تقسيم كار جھانى سرمايه دارى ناراضى است. از اين  ميھن كاپيتاليستى خويش

به ظرفيت توليدى ھم سان با عظيم ترين  ى اجتماعى وطنشكه سرمايه

باd و  كشد. نرخ اضافه ارزشانحصارات صنعتى دنيا دست نيافته است، درد مى

كند. او او را راضى نمى اشىباdتر سرمايه ھاى بزرگ و كوچك سرزمين آرياي

ى جھانى از گذشت چند صد سال از توسعه در شروع قرن بيست و يكم، پس
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سرمايه و تحكيم پايه ھاى  »رشد آزاد«ى توليد سرمايه دارى، ھنوز خواب شيوه

بيند. محيط، از قدرت رقابت ى اين دنيا را مىدر ھر نقطه »قل ملـىصنعت مست«

وسيعى  خود و بارآورى كار نامطلوب بخش »ميھن«اعى ى اجتمناكافى سرمايه

سرمايه  دھد اساسآن چنان عاصى است، كه ترجيح مى از سرمايه ھاى كشورش

ى كارگر ميليون ابواب جمعى طبقه 40دارى بودن جامعه را يك سره انكار كند و 

د انكه دھه ھاست زير فشار مصائب كار مزدورى از ھستى ساقط شده -ايران را 

از اثبات اين كه  بنمايد! او پسى بردگى مزدى دعوت به مبارزه براى توسعه -

ى توليد اضافه فرايند توليد نفت بر پروسه«و  »ى نفت نيست!ايران توليد كننده«

 كند كه: ، اضافه مى»باشد!مايه دارى منطبق نمىى توليد سريا شيوه ارزش

كنيم، جو و ديگر غDت و ميوه جات و وليد مىكنيم، گليم ت"البته ما قالـى توليد مى

ى توليد اين كنيم، دام دارى ھم داريم و... اما بايد ديد شيوهبقوdت ھم توليد مى

مدرن  ھاى ما با روشفرآورده ھا چگونه است... بايد دريابيم... چند درصد از دام

شود و ه مىھايى تھيھا با چه روششوند و محصوdت و لبنيات آننگه دارى مى

حتا بايد ديد پسته ھاى كرمان در مقايسه با پسته ھاى كاليفرنيا چگونه كاشت، 

 )16( شوند..."داشت و برداشت مى

ى توليد سرمايه دارى مشروط به اين كه سرمايه دارى ى محيط، شيوهدر انديشه

ترين ى انسانى است! در اين جا، عالـىى فاضلهقرن نوزدھمى باشد، يك مدينه

و صنعت، توسعه يافته ترين دانشگاه ھا، باdترين ميزان  دست آوردھاى دانش

رفته ترين سطح استثمار  نسبى براى سرمايه، مدرن ترين و پيش اضافه ارزش

ى اجتماعى، رشد متعالـى نيروى كار توسط سرمايه در يك سو و رفاه گسترده

بشرى در سوى ديگر  ھاى سياسى و حق و حقوقفرھنگ، باdترين ميزان آزادى

ى اين دست آوردھاى تكنيكى، علمى، سياسى و اجتماعى و سرانجام توزيع عادdنه

ى گيتى، ھمه و ھمه در كنار ھم به براى تمامى شھرھا و روستاھاى پنج قاره

ى خاكى كه در ھر كدام از اى از كره، ھر نقطهرسند. بر ھمين اساسوحدت مى
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ه باشد، حتما از كم توسعه يافتگى سرمايه دارى اين عرصه ھا كم و كسرى داشت

غير «كند، ورود ھر نوع تكنولوژى نمى برد! محيط، به اين نيز بسندهرنج مى

به كارخانه ھاى اتومبيل سازى، ذوب آھن، فوdدسازى، ھواپيماسازى،  »وطنى

كامپيوترسازى يا نيروگاه ھاى اتمى اين مناطق، استفاده از ھر نوع كومبين و 

زارع اين كشورھا، حضور ھا و مكتور ساخت كشور غير در كشت و صنعتترا

در كنار كارگران اين ممالك را نشان قطعى سرمايه دارى  »ناھموطن«ھر كارگر 

 گويد: داند! او مىنبودن آن ديار مى

توان اجتماعى يك كشور را نمى -"رشد نيروھاى مولده و تغيير ساخت اقتصادى 

ى مونتاژ اتومبيل، يخچال، آب گرمكن و غيره و استخدام نهى چند كارخابر پايه

 ده ھا ھزار كارگر بومى در اين كارخانجات ارزيابى كرد!" یھزاران و حت

درصد جمعيت  65از  ى اين عبارات، بھتر است بداند كه ھم اكنون بيشنويسنده

ن جمعيت دھند. ايھا تشكيل مىى آنايران را توده ھاى كارگر و افراد خانواده

ھاى عظيم نيروى كار در كارخانه ھا و صنايع بزرگ، در مزارع، در سياه چال

ھا، در توليد آب و برق ھا، در راه سازى و ساختمان سازىمرگ بار قالـى بافى

و... به رقت بارترين شكلى توسط سرمايه داران محبوب القلوب آقاى محيط 

ھا و مراكز آموزشى، در بيمارستانوسيعى از اينان نيز  شوند. بخشاستثمار مى

به  را ھا، در فروشگاه ھا و جاھاى ديگر، نيروى كار خودھا و رستوراندر ھتل

ى اجتماعى غير مولد سرمايه ى شرط dزم بازتوليد كل سرمايه به بخشمثابه

تاكنون  سال پيش 40ى توليد سرمايه دارى نه امروز، كه از فروشند. شيوهمى

ى اشكال ى كليهكند. ريشهد مسلط جامعه را تعيين كرده و تعيين مىى توليشيوه

استثمار و فقر و فDكت و محروميت و ستم زدگى موجود اين جمعيت عظيم، در 

سرمايه دارى بودن جامعه و در بطن مناسبات انسان ستيز كار مزدورى نھفته 

ـى بافى از ھاى مرگ بار قالھا كودك معصومى كه در سياه چالاست. ميليون

ى شان، نرخ سود سرمايهھا زن كه كار خانگىشوند و ميليونھستى ساقط مى



 

264 

اند. محروميت اين ده ھا برد، نيروى كار رايگان سرمايه دارىاجتماعى را باd مى

، بھداشت، ھر نوع آزادى، ھر نوع تشكل، ھر نوع ميليون انسان از آموزش

ى توليد كاپيتاليستى نشات و ھمه از شيوهامكانات و رفاه و حقوق اجتماعى، ھمه 

ھايى از نوع ايشان ى ناسيوناليستگيرد. مونتاژ بودن و نبودن صنايع، مسالهمى

 15، حدود 1373انديشد، كه فقط در سال است. كارگر آگاه ايرانى به اين مى

ھاى مختلف اقتصاد جامعه توسط ھزار ميليارد تومان كاd و محصول در بخش

ھزار ميليارد تومان  4توليد شده است. اما از اين رقم، فقط چيزى حدود  اشطبقه

، بھداشت و و پرورش به كل ھزينه ھاى خوراك و پوشاك، مسكن، آموزش

درمان، تامين اجتماعى، محيط زيست، تحصيDت دانشگاھى، نوسازى شھر و 

ى اين يافته است! مابق روستا و ساير ھست و نيست زندگى كارگران اختصاص

ھزار  18ھزار ميليارد تومان، كه دو سال بعد به  11مبلغ، يعنى رقم بسيار ناقابل 

يا سود به  يافته است، يك جا به صورت اضافه ارزش ميليارد تومان افزايش

ى سرمايه دار و دولت سرمايه دارى تعلق يافته است! كارگر آگاه ايرانى به طبقه

ردگى مزدى را درھم كوبد، تا بتواند بر محصول ب كند، كه بايد اساساين فكر مى

 كار خود مسلط گردد. 

تواند از مونتاژ بودن صنايع سرمايه دارى كشور و رشد ناكافى مرتضى محيط مى

ى كاپيتاليسم در ميھن خود شكوه كند و از ھر تريبونى براى تبليغ ضرورت توسعه

خند تلخ ھر كارگر  با نيش استفاده نمايد، اما اين كار او »سرمايه دارى مستقل«

ى نمايندگان كاپيتاليستى دنيا، انديشه آگاه مواجه خواھد گرديد. روياى گسترش

اى است، كه نابودى بشريت را ھدف گرفته ى توليد و نظم اجتماعى پوسيدهشيوه

، با ساير مدافعان كار مزدورى، اين است است. فرق مرتضى محيط و ھمانندانش

ى سرمايه دارى دوره ھاى پيشين است. ايشان سرمايه دارى كه او دل باخته

ى ى تاريخى رابطهمعاصر و شرايط امپرياليستى توليد را نه محصول توسعه

ى ، كه انحراف نظم كاپيتاليستى از سرشت تمدن زاى اين شيوهتوليد اضافه ارزش
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به سرمايه دانند! او با لجاجت خواستار بازگشت تاريخ و جوامع انسانى توليد مى

 دارى قرن نوزدھم است!

تناقضات روايت ناسيوناليستى محيط از نظام كاپيتاليستى، وقتى كه به تبيين 

ى كند. سرمايهترى پيدا مىرسد، شدت و عمق بيشسرمايه دارى معاصر مى

ھاى ديگر دنيا و ى پايه ھاى عمومى انباشت در بخشمالـى در تحليل او، با توسعه

گيرد! انحصارات قرار مى وى كار مزدى كشورھا در تعارضبا استثمار نير

ى كارگران ناشى از كار پرداخت نشده عظيم مالـى و صنعتى، اضافه ارزش

ى ى انباشت و رشد شيوهدھند و عليه توسعهمزدى را مورد بى مھرى قرار مى

ليسم سازند! امپرياتوليد كاپيتاليستى در حوزه ھاى صدور سرمايه سنگر به پا مى

شود. ى خاكى استحاله مىاى در ماوراى كرهى مالـى به موجودى افسانهو سرمايه

به  ھايازد و در ھر گام از اين كارى اين كارھا دست مىمرتضى محيط به ھمه

 گردد. متوسل مى ھاى ماركستحريف آموزش

ارى ى توليد سرمايه دى تكامل اقتصاد كاdيى به شيوهدر تشريح پروسه ماركس

 نويسد: مى

 -كنند "ھمان اوضاع و احوالـى كه شرط اساسى توليد سرمايه دارى را ايجاد مى

ى گذار ھر توليد كاdيى به برانگيزنده -ى كارگر مزدور يعنى وجود يك طبقه

 توليد كاdيى سرمايه دارى است. به ميزانى كه توليد كاdيى سرمايه دارى گسترش

ھاى ى رفع نيازمندىپيشين توليد كه مرجحا متوجه يابد، در مورد ھر شكلمى

نمايد، اثرى تDشى آور و مستقيم است و فقط مازاد محصول را به كاd مبدل مى

 شود كه فروشكند. توليد كاdيى سرمايه دارى، موجب آن مىانحDل گر اعمال مى

ى توليد عمده گردد: نخست ظاھرا بى آن كه به خود شيوه و مھم مبدل به  محصول

چنان كه مثD نخستين اثر تجارت جھانى سرمايه دارى بر اقوامى (حمله ور شود 

آن جا كه ريشه  و سپس )ھا و غيره چنين بوده استھا، عربھا، ھندىمانند چينى

ى سازد، اعم از اين كه بر پايهى اشكال توليد كاdيى را ويران مىدواند، ھمهمى
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ى مازاد محصوdت به مثابه فروش فقط بر اساس كار شخصى توليد كننده و يا

دھد و محصول به مثابه كاd قرار گرفته باشد. بدوا توليد كاdيى را عموميت مى

مرحله به مرحله تمام توليد كاdيى را به صورت سرمايه دارى در  سپس

 )17( آورد."مى

پرچم باور!  زير »كاپيتال« از نگارش مرتضى محيط، اما صد و پنجاه سال پس

ى مناسبات سرمايه شود تا توسعهاى متشبث مى، به ھر وسيلهبه گفته ھاى ماركس

ى توليد سرمايه دارى در آن جامعه به ى شيوهدارى در يك جامعه را با توسعه

و ناھمگن توضيح دھد؛ تا شرايط امپرياليستى  صورت پديده ھاى غير متجانس

نيروى كار و كاپيتاليستى  ى خريد و فروشهرابط سرمايه دارى را مانع گسترش

از كاd شدن كامل نيروى  سال پس 40شدن جوامع قلمداد كند؛ تا نتيجه بگيرد، كه 

ى توليد سرمايه دارى رشد نكرده و فقط مناسبات كار در ايران، ھنوز شيوه

 سرمايه دارى كمى توسعه يافته است!  

ى وسيعا سرمايه دارى باشد، اما شيوهاى مناسبات توليدى "ممكن است در جامعه

  )18( توليد آن جامعه سرمايه دارى نباشد."

 

 لغو كار مزدورى و اھميت مبارزه عليه ناسيوناليسم جنبش

ھا كارگر ايرانى زير فشار استثمار، در روزھايى كه ميليون بيست و سه سال پيش

سلطنتى سرمايه به ديكتاتورى، بى حقوقى و بربريت سرمايه دارى، عليه رژيم 

امپرياليسم ستيزى « عظيم چپ ايران با افراشتن پرچم  ھا ريختند، بخشخيابان

، »رشد آزاد و مستقل سرمايه دارى«، »تضاد خلق و امپرياليسم«، »ناسيوناليستى

و تمامى آن چه كه » جمھورى دموكراتيك خلق«، »قطع وابستگى به امپرياليسم« 

روى  سنگينى بر توسعه، بلوغ و پيش كند، ضربهامروز مرتضى محيط تبليغ مى

ى كارگر ايران وارد نمود. توده ھاى كارگر ايران لغو كار مزدورى طبقه جنبش

از آن روز، كارزار وسيع و پر افت و خيزى را عليه استثمار و  از دھه ھا پيش
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بى حقوقى سرمايه دارى در اشكال مختلف پشت سر نھاده بودند. حضور موثر 

، يكى از 32تا  20ھاى كارگرى ايران در اوضاع و احوال سياسى سال نبشج

ى ماست. ى طبقاتى در جامعهتاريخ مبارزه آموزترين بخش زنده ترين و درس

آنان كه تاريخ ايران و سير روى دادھاى سياسى جامعه را با نگاھى ماركسى 

بر بلنداى مبارزات  57ى سال انقDب دانند كه جنبشاند، اين را نيز مىدنبال نموده

ى توده ھاى عظيم طبقه 1356تا  1351ى ميان اقتصادى و اعتصابى فاصله

 ى شھرھاى بزرگ فرا روئيد. جنبشكارگر در كارخانه ھا و مناطق حاشيه

اى خارج پديده -كند بر خDف آن چه كه مرتضى محيط القا مى -كارگرى ايران 

نبوده است. در روزھاى بعد از قيام  و فاقد نقش از معادdت اجتماعى، بى تاثير

در  ى كارگر بود كه با تشكيل شوراھايشى كارگر و فقط طبقهبھمن، اين طبقه

كارخانه ھا، با تصرف مراكز كار و توليد و اخراج كارفرمايان، با سازمان دادن 

ى و لغو مالكيت سرمايه داران بر مجتمعات مسكون مبارزات بيكاران، با جنبش

ى سرمايه ھا بين خانه به دوشان، يا در بسيارى عرصه ھاى ديگر، طبقهتوزيع آن

عظيم چپ ايران  كشيد. در آن روز، بخش دار و دولت بورژوازى را به چالش

ھا، نظرات و ديد و دريافت ھاى امروزى آقاى مرتضى محيط زير فشار راه حل

ى كارگر را ه جاى اين كه طبقهكارگرى وارد ساخت. ب بدترين ضربه را به جنبش

سراسرى شورايى عليه كار مزدورى بسيج كند، به جاى اين كه از  در يك جنبش

ى مراكز ديگر كارگران نفت و برق و آب و ذوب آھن و معادن و كارگران ھمه

ى سرمايه دار توليد و كار بخواھد تا ھمه جا قدرت شورايى خود را در مقابل طبقه

 ارى قرار دھند، به جاى اين كه در راستاى سازمان دھى جنبشو دولت سرمايه د

ضد «ھا ى اينى كارگر گام بردارند، آرى به جاى ھمهلغو كار مزدورى طبقه

، »مترقى بودن بورژوازى ليبرال«، »امپرياليست بودن خرده بورژوازى

و مسموم ترين و مھلك ترين توھمات » ضرورت رشد آزاد سرمايه دارى«

را در ميان كارگران تبليغ كردند. در روزھايى كه بورژوازى با تمامى  بورژوايى
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كارگرى  ى جنبشبراى سركوب ھمه سويه را توان طبقاتى و بين الـمللـى خود

ھيزم بيار معركه، سDح  كرد، امثال آقاى محيط نيز در نقشايران بسيج مى

ارگر شتافتند. ى كلغو كار مزدورى طبقه ايدئولوژى به دست به جنگ جنبش

كارگرى ايران بايد به ياد آورد، كه از  گذرد. جنبشامروز دو دھه از آن تاريخ مى

اى تحمل كرده ھاى امثال آقاى محيط، چه ضربات كارىھا و ديد و دريافتراه حل

ھاى واقعى نيز بايد در افشاى ماھيت ضد كارگرى و ضد است. كمونيست

براى كارگران ھيچ فرصتى را از  -ان او و ھمانند -ھاى او كمونيستى حرف

 دست ندھند.  

  2001سپتامبر 
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 يسمسوسياليسم بورژوائی و نقد اکونوم

رفت و خواست که معادل يک لایر » مشروب فروشی « می گويند شخصی به 

ايرانی مشروب به وی دھند! فروشنده به او نگاھی انداخت و گفت يک لایر ھيچ 

مقدار مشروب نمی شود. مشتری اصرار کرد و سرانجام در مقابل امتناع 

يت داد. سرسخت صاحب فروشگاه به گرفتن مقداری پنبه آغشته به الکل رضا

مغازه دار پرسيد که اين پنبه چه مشکلی از او حل خواھد کرد؟ پاسخ مشتری اين 

بود که من فقط می خواھم که دھانم بوی الکل دھد، تمامی رسم و رسوم مستی و 

ھمه آداب بدمستی را خودم به اندازه کافی می دانم. اين داستان چه حد حقيقت 

مورد برخی حرفھا و نظرپردازی ھای دارد؟ نمی دانم، اما مصداق آن را در 

رايج افرادی از گروھھای چپ می توان با وضوح مشاھده کرد. به طور مثال 

چماق تکفير اکونوميسم تا چشم کار می کند، به سر و روی فعالين کارگری فرو 

می آيد، آنچه در اين چماق کشی ھا بيش از ھر چيز به چشم می خورد اين است 

نه ھيچ می انديشد که   به معنای اکونوميسم ھيچ توجھی دارد، که نويسنده مقاله نه

پيش از اين در چه رابطه ای و عليه کدام رويکرد سياسی يا طبقاتی به کار رفته 

است، نه شناخت درستی نسبت به موضوع مورد مشاجره دارد، نه اصDً فکر می 
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، نه از نقطه عزيمت کند که منتقدان اکونوميسم در کار خود دقيق بوده يا نبوده اند

و نوع نگاه و سکوی طبقاتی منتقدان شناختی دارد، در اين ميان فقط دستاويزی 

يافته است که از طريق آن ھر اندازه که می خواھد و خلق و خوی مسلکی وی 

  اقتضاء می کند به ديگران بد و بيراه گويد. 

د. در يک کشمکشی در اوايل قرن بيستم در درون جنبش کارگری روسيه رخ دا

سوی ماجرا راست ترين گرايش درون سوسيال دموکراسی قرار داشت. 

رويکردی که تمامی دار و ندار جنبش کارگری را در مبارزه برای مطالبات 

روزمره اقتصادی خDصه می نمود. بحث ھائی نظير اينکه گويا کارگران فقط 

برايشان داشته موضوعاتی را درک می کنند که نتايج محسوس و مستقيم اقتصادی 

باشد!!! جنبش کارگری بايد ھمه قوای خود را روی محور اصDحات اقتصادی 

متمرکز سازد!!! مبارزه سياسی طبقه کارگر بايد از ملزومات تحميل ھمين رفرم 

ھای اقتصادی بر دولت تبعيت نمايد!!! فعالين سوسياليست يا در واقع ھمان 

Dش خود را در سازمان دادن جنبش سوسيال دموکرات ھای آن روز بايد ھمه ت

اصDحات اقتصادی کارگران به کار گيرند و نظائر اينھا کل استخوانبندی و تار و 

پود حرف ھای اين رويکرد را تعيين می نمود. راستش آنچه آنان می گفتند بعينه 

ھمان است که احزاب، گروھھا، سازمانھا و اتحادھای امروزی بعDوه طيف 

ھمگن آنھا برای جنبش جاری کارگران نسخه پيچی می کنند. سنديکاليست ھای 

« ھا، » رابوچيه دلوھا« اينان ھم تاريخاً، حال و ھر زمان سوای آنچه که ھمان 

ھا به طبقه کارگر روسيه توصيه می کردند رسالت ديگری برای » رابوچيه ميسل

  اين طبقه و جنبش وی قائل نبوده و نيستند. 

ه اين گرايش تا مغز استخوان رفرميستی و راست شروع لنين مبارزه ای را علي

کرد اما نقد لنين ھم با کمال تأسف نقد کمونيسم طبقه کارگر بر رفرميسم راست 

درون سوسيال دموکراسی نبود. من چند سطر پائين تر در اين زمينه صحبت 

آن خواھم نمود اما عجالتاً بنا به ضرورت بايد توضيح نکته ديگری را پيش درآمد 
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گفتگو سازم. واقعيت اين است که نام مارکس و انگلس و لنين برای بخش غالب 

چپ ايران و نه کمتر از آن، چپ دنيا، به يک ناندانی ، خوان يغما و يک دکه 

بازار بورس تبديل شده است. بسيار فراوانند آدمھائی که در ھمه عمرشان حوصله 

د اما اندر نعت نظريات او دھھا خواندن اين يا آن مطلب از لنين را نداشته ان

صفحه سياه می کنند. درست ھمان گونه که ھيچگاه در ھيچ رابطه ای ھيچ گوشه 

چشمی به ھيچ يک از آثار مارکس نيأنداخته اند، اما در مسوده ھای حزبی و 

آموزش ھای وی را مثل نقل و  تحريف شدهگروھی خود عبارات اينجا و آنجا 

ودن خود می سازند. فراوانند آدمھائی که به حکم نبات وثيقه مارکس شناس ب

وظيفه حزبی و برای خوردن نان عضويت حزب بايد از لنين دفاع کنند، به ھمان 

سياق که در برخی جاھای ديگر اين دنيا،عده ای زير نام ضد لنين و ضد مارکس 

و ضد کمونيسم بودن برای خود دفتر و دستک بر پای می دارند. تکليف جماعت 

مشخص است اما سخن جدی با گروه اول اين است که اين کار ضد اساس  دوم

کمونيسم طبقه کارگر و عملکردی از بيخ و بن بورژوائی و ارتجاعی است. کار 

سوسياليستھا پاسخ به مسائل مبارزه ضد سرمايه داری و سوسياليستی جنبش 

گذشته و حال  جاری پرولتاريا است و پيداست که در اين گذر بايد از کليه تجارب

و به طور اخص از آموزش ھای مارکس استفاده کرد، اما شخصيت آفرينی، 

پيغمبرسازی و بت تراشيدن برای کارگران، القاء سنت تقليد، ايمان و باورھای 

کورکورانه به آنھا، تشويق آنھا به انصراف از بکارگيری توان خDقيت، تدبير، 

نی ھمه اينھا، با شيوه ھای کور مريد و دخالتگری و اعمال اراده مستقل و جايگزي

مرادی، مجتھد و مقلد بودن و رھبر و پيرو بودن، آويختن ھمه انتظارات، اتوپی 

مارکس با ھدف جلب اعتماد کارگران و   ھا و اھداف حزب و سکت خود به نام

نوع اين مسائل، سوای کارکرد ايدئولوژی متحجر بورژوازی ھيچ چيز ديگر 

  نيست. 
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طور قطع و مستقل از اراده اين و آن، انسانی راديکال، معترض به توحش لنين به 

سرمايه داری، شخصيتی بسيار جسور، آرمانخواه مبتکر و مصمم بوده است. 

نقش او در تاريخ مبارزه طبقاتی درون جامعه روسيه، پروسه پيروزی انقDب 

م و احزاب اکتبر، ستيز راديکال با سوسيال شوينيسم سران انترناسيونال دو

سوسيال دموکرات اروپای غربی در جنگ امپرياليستی اول و تأثير بارز وی بر 

رويکردھای ضد امپرياليستی جنبش ھای خلقی قرن بيستم و نوع اين اثرگذاری ھا 

بسيار بسيار بديھی است. در واقعيت ھيچ کدام از اين مسائل جای ترديدی نيست 

در تبيين  يت و سرشت جنبش کارگری،اما ھمين لنين در تحليل موقعيت و ظرف

کارگری سوسياليسم و اقتصاد سوسياليستی، در چند و چون موضوعات مربوط به 

نقد سوسياليستی سرمايه داری و انقDب سوسياليستی پرولتاريا دارای لغزش ھا و 

استنباطات نادرست جدی نيز بوده است. اشتباھات لنين اشتباھاتی است که ھر 

يا در موقعيت خاص وی و در سيطره مجموعه داده ھای تاريخی فعال کارگری دن

روز روسيه و جھان می توانست دچار آنھا گردد. اشتباھاتی که کل طبقه کارگر 

روسيه در آن غرق بود و طبقه کارگر بين المللی صدھا بار بيشتر از پرولتاريای 

ی يا تاريخ روسيه به دام آن فرو غلطيد. معضل اساسی جنبش کارگری بين الملل

مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر دنيا، مطلقاً معضل اشتباھات لنين يا ھيچ فرد 

ديگری مانند او نيست. کل مشکل به رويکرد، نقش آفرينی و حادثه پردازی 

طبقات و اقشار و جرياناتی در تاريخ مربوط می شود که آن اشتباھات را مناسب 

تن جنبش ضد ش برای حلق آويز ساخترين، کاراترين و کارآمدترين سکوی خيز

ر جھانی به دار ايده ھا، انتظارات و رؤياھا و اھداف گسرمايه داری طبقه کار

طبقاتی و اجتماعی خود يافته اند. توسل احزاب چپ موجود ايران و دنيا به لنين و 

دفاع از اشتباھات وی دقيقاً و عموماً از اين سنخ است. لنين بر خDف اربابان 

و مافياصفت احزاب امروزی چپ در زمره صادق ترين انسانھای  کاسبکار

انقDبی عصر خويش بود. در ھيچ کجای کارنامه حيات سياسی او ھيچ رنگی از 
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فرقه بازی، دکانداری و بده و بستان ھای متعفن سکتی به چشم ديده نمی شود، 

ارگری اشتباھات وی اشتباھات بسيار جدی يک انقDبی پرشور در تاريخ جنبش ک

دنيا است و اتفاقاً به ھمين دليل ھم برای اين جنبش بسيار مشکل ساز بوده است اما 

فاجعه اصلی نه اشتباھات لنين که وجود جنبشھا، جريانات، اقشار و سکت ھای 

ضد سوسياليستی است که يک قرن تمام اين اشتباھات را سرمايه کسب و کار 

افق پردازيھای کاپيتاليستی و برای طبقاتی خود برای انحDل جنبش کارگری در 

نموده اند. لنين با ھمه اشتباھات و   ريشه کنی سوسياليسم لغو کار مزدی پرولتاريا

برازندگی ھايش، با ھمه ضعفھا و قوت ھايش و با ھمه کارھای درست يا 

نادرستش به جنبش کارگری جھانی تعلق دارد. طبقه کارگر بين المللی می تواند 

را از درون پراتيک جنبشی که او در زمره راديکال ترين  فراوان مسائل

پرچمدارانش بوده است بسيار خوب بياموزد. نقش او در انقDب اکتبر و نقش 

انقDب اکتبر در سرنوشت مبارزات ضد سرمايه داری کارگران جھان ھمه و 

به اندازه کافی درس آموز است. لنين متعلق به جنبش کارگری است، اين   ھمه

زاب فرقه ھا و طيف گسترده رفرميسم چپ و راست آويزان به جنبش کارگری اح

ھستند که ھيچ تعلقی به اين جنبش ندارند و فرايند انقراض آنھا فرصتی تاريخی 

برای بالندگی و نيرومندی سوسياليسم لغو کار مزدی طبقه کارگر است. با 

ه نقطه عزيمت لنين يادآوری اين نکته به محور اصلی بحث باز می گردم. گفتم ک

در نقد رفرميسم راست درون سوسيال دموکراسی و جنبش کارگری روسيه، 

بسيار کمتر سوسياليسم پرولتاريا و بسيار بيشتر مصالح و منويات رژيم ستيزی 

  راديکال يک جنبش دموکراتيک و خلقی بود. 

لنين در پروسه اين جدال، قبل از ھر چيز به سراغ طبيعت و سرشت جنبش 

رگری می رود. اين جنبش را در نھاد خود و به صورت مادرزاد يک جنبش کا

تاريخ تمام کشورھا گواھی می «... ترديونيونی و بورژوائی ارزيابی می کند. 

طبقه کارگر با قوای خود منحصراً می تواند آگاھی ترديونيونيستی حاصل  دھد که 
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بدھد و بر ضد کارفرمايان   نمايد يعنی اعتقاد حاصل کند که بايد تشکيل اتحاديه

مبارزه کند و دولت را مجبور به صدور قوانينی بنمايد که برای کارگران dزم 

  چند نکته مھم نھفته است از جمله اينکه:   در اين توضيح» است و غيره...

. کارگر بودن و فروشنده نيروی کار بودن نه مبنای ستيز با سرمايه داری بلکه 1

و ھمزيستی با نظام سرمايه داری است!!! به بيان ديگر بالعکس بنياد مماشات 

کارگر در چھارچوب کارگر بودنش يا در اساس ھستی اجتماعی و طبقاتی خود با 

بردگی مزدی در تعارض قرار ندارد بلکه با آن ھمزيست و ھمساز  شالوده

است!!! فراموش نکنيم که گفتگو بر سر يک کارگر نيست. بحث بر سر کل طبقه 

  و کل جنبش کارگری بين المللی است.  کارگر

. نظام سرمايه داری نيز در پايه ھای وجودی خود ظرفيت تحمل انتظارات، 2

آرزوھا و اميدھای طبقه کارگر را داراست، به گونه ای که می تواند مانع بروز 

آنتاگونيسم در روابط خود با جنبش کارگری گردد، يا اين طور بگوئيم که 

فروشنده نيروی کار بودن و با توجه به شرائط عينی کار و  کارگران در گستره

استثمار و زندگی اجتماعی خويش با ھمان مجادdت ترديونيونيستی می توانند به 

  حل و فصل کنند.   برسند و مشکDت خويش را  انتظارات خود

. ھر نوع فرا رفتن کارگران از مرزھای محافظ موجوديت سرمايه داری در 3

اعی جنبش واقعی آنھا نيست، بلکه نيازمند دخالت يک نيروی خارج ظرفيت اجتم

  از طبقه آنھا است. 

. نيروی خارجی مورد نياز نه فقط از جنس جنبش کارگری نيست که حرف 4

ھايش نيز بيان انديشوار موجوديت و پراتيک ضد سرمايه داری طبقه کارگر نمی 

فکری و کشف و کرامات  باشد. بلکه بالعکس اين حرفھا ھمه و ھمه دستيافت

افاضل طبقات دارا، انديشه ای عام و ماوراء ھستی اجتماعی انسانھا، حاصل 

تکامل پروسه ھای علم در تاريخ و مشتمل بر مجموعه ای از ديد و دريافت ھای 

  تاريخی و علمی و سياسی است
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. پديده ای به اسم طبقه کارگر در دائره ھستی طبقاتی و در پراتيک جاری 5

ش و مبارزه طبقاتی خود حتی قادر به يافتن آگاھی و شناخت و رمز و رموز جنب

علمی پيشبرد مبارزه ضد سرمايه داری ھم نمی باشد بلکه می بايستی اين ھمه را 

  حتماً از نمايندگان فکری طبقات ديگر بياموزد. 

سم و ي. حتی با فرض قبول موقعيت عناصر طبقات باd بعنوان کاشفان سوسيال6

ری ھای سوسياليستی!!! باز ھم نقش اينھا نه يک نقش درون طبقاتی و درون تئو

جنبشی در بطن مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر و اثرگذاری ارگانيک بر پروسه 

اين مبارزه يا ارتقاء جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر به مراحل آگاھتر و 

  آگاھتر، بلکه تزريق آگاھی به درون جنبش کارگری است.

. و باdخره اينکه سوسياليسم نه يک جنبش طبقاتی ضد سرمايه داری بلکه يک 7

مکتب و مجموعه ای از دانشھا در کنار ھمه علوم و دانش ھای ديگر است. 

دانشی که ظاھراً ھمه طبقات ديگر يا d اقل آگاھان آنھا بھتر از کارگران قادر به 

  درک و فھم آن ھستند. 

ندی لنين با کمال تأسف مستتر است و او حتی اصرار ھمه اين نکات در فرمولب

ما « زيادی برای تأکيد به روی آنھا دارد. به طور مثال مصرانه می گويد که: 

گفتيم که آگاھی سوسيال دموکراتيک در کارگران اصوdً نمی توانست وجود 

آموزش سوسياليسم از آن تئوری ھای تاريخی، فلسفی و « ... ، »داشته باشد

دی نشو و نما يافته است که نمايندگان دانشور طبقات دارا و روشنفکران اقتصا

شعور سياسی طبقاتی را فقط از بيرون يعنی از بيرون « يا » تتبع نموده اند.

می توان   مبارزه اقتصادی و از بيرون مدار مناسبات کارگران با کارفرمايان

   برای کارگر آورد، 

ه لنين در طرح نظرات باd ھيچ کجا به يک نکته مھم در اين جا اين است ک

مارکس رجوع نمی کند. مارکس در اين زمينه جامع ترين، شفاف ترين و راديکال 

ترين تبيين ھا را دارد، مسأله آگاھی، رابطه اش با ھستی اجتماعی انسانھا، بنياد 
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مادی انديشه و پايه ھای مادی شناخت طبقاتی، وحدت اندرونی عين و ذھن، 

ان شيوه توليد، طبقات، مبارزه طبقاتی و آگاھی طبقات اجتماعی، روايت رابطه مي

ماترياليسم انقDبی از تاريخ، روند کار و پايه ھای مادی ايدئولوژی مسلط،، نقد 

طبقه بالنده و انقDبی در دوره ھای مختلف تاريخی و تبلور آن به صورت ھستی 

يه داری، نقش پرولتاريا، آگاه اين طبقه، بررسی موضوع در دوران حيات سرما

محتوا و موضوعيت آگاھی سوسياليستی طبقه کارگر و نقد نگاھھا و روايات 

ايدآليستی و امپريستی ھمه اين مسائل بسيار صريح، زنده، استخواندار و شفاف به 

ويژه در آثار اوليه مارکس و حتی نوشته ھای بعدی او مورد بحث قرار گرفته 

طرح نظرات خود پيرامون جنبش کارگری و چند و است. نقطه رجوع لنين در 

 يک دليلچون آگاھی طبقاتی اين جنبش، متأسفانه نگاه مارکس به موضوع نيست. 

و البته فقط يک دليل بی توجھی او به گفته ھای مارکس در اين زمينه ھا می تواند 

و  آن باشد که اين بخش از آثار مارکس تا آن زمان در دسترس نبوده است و لنين

نسل وی متون مذکور، به طور مثال ايدئولوژی آلمانی را نديده و نخوانده اند. در 

ھر حال او به گاه فرموله کردن ديد و دريافت ھای خود در رابطه با مسائل باd نه 

نوع نگاه و روايت ماترياليسم انقDبی مارکس بلکه اساساً نظريات کائوتسکی را 

پای بندی خود به حرف ھای وی نيز اصرار می مDک و مبنا قرار می دھد و بر 

سوسياليسم و مبارزه طبقاتی يکی زائيده ديگری « ورزد. نکاتی از قبيل اينکه 

معرفت سوسياليستی فقط بر پايه معلومات عميق علمی می تواند پديدار » نيست....

. » گردد ..... و حامل علم ھم پرولتاريا نبوده بلکه روشنفکران بورژوازی ھستند .

و مانند اينھا را به طور مستقيم از کائوتسکی نقل می کند. شايد بتوان گفت که 

در رابطه با تبيين جنبش کارگری و آگاھی » چه بايد کرد« بنمايه سخن لنين در 

طبقاتی پرولتاريا ھمان مباحث نظری سران انترناسيونال دوم و به طور اخص 

راستا آن است که لنين به رغم  شخص کائوتسکی است. اما مسأله مھم در ھمين

اتکاء جامع اdطراف به جوھر نظريات کائوتسکی در نقد پديده موسوم به 
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اکونوميسم يا رفرميسم راست درون سوسيال دموکراسی روسيه، نتايج سياسی و 

عملی امثال کائوتسکی را از dبDی اين نقد استخراج نمی کند. بحث لنين در مورد 

Dب، قدرت سياسی و وظائف سوسيال دموکراسی با آنچه که تحزب پرولتاريا، انق

احزاب سوسيال دموکرات اروپای غربی فرموله می کردند، کامDً تفاوت دارد. 

دليل اين امر تا حدودی روشن است. لنين در پيچ و خم تمامی اين نقد و تحليل ھا، 

جستجو در جامعه روسيه را » انقDب دموکراتيک« پاسخ به نيازھای روز يک 

می کند. انقDبی که بنا بر توصيف مکرر خود وی قرار است استبداد تزاری را 

سرنگون سازد و دموکراسی را در جامعه مستقر نمايد. رشد و انکشاف نوع 

اروپائی سرمايه داری ( ؟!) روسيه را تضمين کند!! نفع آن بيش از ھمه عايد 

ی داشته باشد. در يک کDم، بورژوای گردد و البته برای طبقه کارگر ھم منافع

انقDبی که به منافع و افقھای مشترک بورژوازی روس با پرولتاريا پاسخ گويد!!! 

نقد لنين بر اکونوميسم ھمه زمينه ھا و خميرمايه ھای خود را از ملزومات اين 

انقDب استخراج می نمايد و درست به ھمين دليل است که او به رغم کليه جنگ و 

ه اکونوميست ھا در باره اھميت آگاھی سوسياليستی برای جنبش ستيزی که علي

کارگری به راه می اندازد، نھايتاً صدر و ذيل اين آگاھی را در عبارات زير 

  خDصه می نمايد.

توضيح اين قضيه که کارگران در معرض ستم سياسی قرار گرفته اند کافی « 

ی تبليغ نمود و چون نيست. بايد در باره ھر يک از مظاھر مشخص اين ستمگر

اين ستمگری به طبقات بسيار مختلف جامعه وارد می آيد، چون اين ستمگری در 

شؤن بسيار مختلف زندگی و فعاليت، خواه در حيات حرفه ای، خواه شخصی، 

خواه خانوادگی، خواه مذھبی و خواه علمی و غيره متظاھر می گردد، در اين 

کار جامع اdطراف حکومت مطلقه  ھر گاه سازمانصورت مگر روشن نيست که 

را از لحاظ سياسی به عھده خويش نگيريم،. وظيفه خويش را که بسط و تکامل 

   تأکيد از من است) » ( آگاھی طبقاتی کارگران است انجام نداده ايم.
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مشاھده می کنيم که ھمه شور و ھيجان ھا در باره اھميت آگاھی طبقاتی و دانش 

ر ساحل افشاء جامع اdطراف حکومت مطلقه يا ھمان سوسياليستی طبقه کارگر ب

ماشين قھر و سرکوب تزاری لنگر می کشد، چيزی که دقيقاً نياز دموکراسی در 

!!! تزار  اشتراک منافع طبقات در مقابل ديکتاتوریجامعه روسيه است. توضيح 

جای بسيار مھمی را در داربست اين آگاھی احراز می کند، به گونه ای که لنين 

کراراً بی توجھی به اين موضوع را نقيض آشکار فھم آگاھی طبقاتی پرولتاريا 

تلقی می نمايد. ماترياليسم انقDبی مارکس در اين بحث تماماً به فراموشی سپرده 

می شود. مبارزه ضد سرمايه داری جای خود را به طور کامل به مبارزه ضد 

dطراف حکومت مطلقه، رژيمی می دھد و اين سؤال که صرف افشای جامع ا

انجام اين کار در ميان ھمه طبقات اھالی، تشريح منافع مشترک بورژوازی و 

سDح  پرولتاريا در انقDب ضد تزاری و مسائلی از اين قبيل چگونه می خواھد نقد

پرولتاريا در کارزار محو رابطه خريد و فروش نيروی کار باشد!!! از ھمه لحاظ 

بی جوابی تأسف باری که سرانجام انقDب اکتبر به بدون جواب می ماند. ھمان 

بدترين وجھی تاوان آن را پرداخت کرد. به بيان ديگر اين بی جوابی در روزھای 

پس از انقDب اکتبر به صورت بسيار بدی جواب دار شد. پرولتاريائی که مبارزه 

ير حفاری کرده بود و راه مبارزه خود را در اين مس  طبقاتی خود را اينگونه نگاه

       می نمود، ناچار به ھمان سرنوشتی دچار می آمد که بدان دچار شد. 

مبارزه لنين با رفرميسم راست درون سوسيال دموکراسی دقيقاً زير فشار ھمان 

نقطه عزيمت دموکراتيک خود و فاصله طبقاتی اين نقطه با سوسياليسم انقDبی 

ه ای را به کل پروسه گفتگوی او بار لغو کار مزدی، تناقضات بسيار انبوه و پيچيد

می کند. مبارزه اقتصادی کارگران عليه سرمايه داران تا آنجا کم اھميت جلوه داده 

می شود و مورد تحقير واقع می گردد که اساساً نوعی آرزو و انتظار دولت تزار 

  به حساب می آيد، 
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شود و از ھمه گذشت ھای اقتصادی برای دولت از ھمه چيز ارزان تر تمام می « 

باصرفه تر است، زيرا دولت به اين وسيله اميدوار است که اعتماد توده ھای 

کارگر را نسبت به خود جلب نمايد و به ھمين دليل است که ما سوسيال دموکرات 

ھا به ھيچ وجه و مطلقاً به ھيچ وجه نبايد چنين عقايدی را به خود راه دھيم که 

گرانبھاتر است و گويا ما بخصوص اين گويا اصDحات اقتصادی برای ما 

  » اصDحات را مھم می دانيم 

اين سخن لزوماً نادرست نيست و در لحظات معينی از دوران انکشاف يا حتی 

تسلط کامل سرمايه داری در يک جامعه ممکن است کامDً واقعيت ھم داشته باشد، 

حوادث ايام فرياد ھر چند که در جامعه روز روسيه به ھيچ وجه چنين نبود و ھمه 

  می زنند که چنين نبوده است اما سؤال اساسی اين است که: 

. چرا بايد مبارزه اقتصادی پرولتاريا عليه بورژوازی را در صرف تعيين بھای 1

نيروی کار خDصه نمود؟ چرا اساساً بايد مبارزه اقتصادی و سياسی طبقه کارگر 

را به اعتبار ضد سرمايه داری بودن يا را از ھم تفکيک نمود؟ چرا نبايد ھمه اينھا 

اين سؤاdت به ويژه از اين لحاظ مھمند که  نبودن آنھا مورد داوری قرار داد؟ 

لنين در نقد روايت راست و رفرميستی اکونوميسم درست از ھمان جائی عزيمت 

می کند که خود اکونوميست ھا عزيمت می کنند. به بيان دقيق تر جدال طبقه 

رژوازی و نظام سرمايه داری در قلمرو اقتصاد، از ديدگاه ھر دو کارگر با بو

طرف منازعه، يکی است. ھر دو طرف، آن را در کش و قوس باd و پائين بودن 

بھای نيروی کار خDصه می کنند، تفاوت آنان تا آنجا که به اين موضوع خاص 

ند و مترادف مربوط می شود در اين است که اکونوميستھا اين کار را مھم می دان

با کل مبارزه طبقاتی پرولتاريا می گيرند، اما لنين چنان جايگاھی را برای آن قائل 

نيست و بالعکس افشاگری حکومت مطلقه را بسيار با اھميت تر تلقی می کند. 

مبارزه اقتصادی کارگران در نگاه کمونيسم پرولتاريا يک عرصه بسيار گسترده 

نظام سرمايه داری است. ھيچ ديوار چينی مبارزه و مھم مبارزه طبقاتی عليه کل 
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برای بھبود شرائط کار و معيشت و تحميل باdترين امکانات زيستی و رفاه 

اجتماعی را از سازمانيابی شورائی و طبقاتی توده ھای کارگر برای اختDل کامل 

روند کار سرمايه، مصادره کارخانه و محل کار توسط کارگران، برنامه ريزی 

و توليد توسط آنان، مبارزه برای آزاديھا و حقوق اجتماعی يا ستيز با رژيم کار 

سياسی جدا نمی نمايد، در اين جا ميدان جنگ طبقه کارگر و نظام سرمايه داری 

کامDً باز و از بسياری جاھا بازتر است. معادل گرفتن مبارزه اقتصادی با صرف 

يه يا اعتصاب نه نگاه جدال بر سر بھای نيروی کار و حق تشکيل اتحاد

سوسياليسم لغو کار مزدی به اين قلمرو پيکار بلکه اتفاقاً نگاه ھمان اکونوميست ھا 

    و رفرميسم راست سنديکاليستی است. 

. با علم به نادرست بودن نوع نگاه باd پيرامون مبارزه اقتصادی طبقه کارگر 2

از اين گذشته چرا  زل يابد؟ سؤال بعدی اين است که چرا بايد اھميت اين مبارزه تن

بايد چنين وانمود شود که در اين قلمرو ھيچ زمينه و مناسبتی برای پيش بردن 

پروسه آگاھی طبقاتی کارگران وجود ندارد. مگر نه اين است که آناتومی جامعه 

مدنی را بايد در اقتصاد سياسی و تشريح جامعه کاپيتاليستی را بايد از فرايند توليد 

زش و روند کار سرمايه داری پی گرفت؟ مگر شناخت کارگر از ابعاد اضافه ار

استثماری که می شود، آشنائی او با سرنوشت پروسه کار و محصول اجتماعی 

کارش و بسط اين کالبد شکافی به مبارزه آگاھتر و آگاھتر وی تجلی عميق ترين 

ع خود سطح آگاھی طبقاتی پرولتاريا نيست؟ چشم پوشی از اھميت اين موضو

گواه روايت اکونوميستی از مبارزه اقتصادی طبقه کارگر در يک سوی و مھمتر 

  از آن تحقير کل مبارزه ضد سرمايه داری اين طبقه در سوی ديگر است.

. از ھمه اينھا مھمتر اينکه چرا بايد اساساً خطر رفرميسم راست درون جنبش 3

م بھاء دادن به مبارزه ضد کارگری را در پر بھاء دادن به مبارزه اقتصادی و ک

 ًDرژيم سياسی تنزل داد؟!! معضل پرولتاريا با اين رويکرد راست ارتجاعی اص

در اين خDصه نمی شود که مبارزه سياسی عليه رژيم را کمرنگ می کند. خطر 
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بسيار مھمتر و اساسی ترش اين است که بسان موريانه ريشه جنبش ضد سرمايه 

د و سست می کند. گذشته از اينھا، مگر صرف بھاء داری طبقه کارگر را می جو

دادن به مبارزه عليه ديکتاتوری و برای حصول آزاديھای سياسی متضمن تعرض 

سوسياليستی پرولتاريا به نظام سرمايه داری است؟!! توضيح واضحات است که 

دانش سوسياليستی  تنھا کارگران نه ذھن چنين نيست و القاء چنين تصوری در

باعث تراکم بيشتر توھم آنان نسبت به ھر جنب  باd نمی برد که بالعکس  آنان را

  و جوش سرنگونی طلبانه می شود.

پاسخ ھمه چراھای باd را می توان در ھمان نقطه عزيمت لنين برای نقد 

اکونوميسم جستجو نمود. ملزومات پيروزی انقDب دموکراتيک و حلق آويز شدن 

و چون اين انقDب و دورنماھای آن، دليل رويکرد  سوسياليسم پرولتاريا به چند

لنين به اين نوع انتقاد را کامDً توضيح می دھد. زير فشار اين فضا است که ھمه 

چيز به صورت معکوس ديده می شود. جنبش خودانگيخته طبقه کارگر يک جنبش 

 کامDً ترديونيونی و بورژوائی شناخته می شود. سوسياليسم به جای اينکه به

روايت مارکس جنبش تغيير عينيت موجود باشد به مجموعه ای از احکام و انديشه 

ھای حاصل پروسه ھای مختلف تکامل علم در تاريخ تعبير می گردد. آگاھی 

سوسيالستی به جای آنکه تجلی نقد انديشوار و آگاھانه پرولتاريا بر کل جامعه 

ه افشاء جامع اdطراف رژيم سرمايه داری و بنيان ھای اقتصادی واقعی آن باشد ب

سياسی تقليل داده می شود. مبارزه اقتصادی کارگران در مجموع و مستقل از ھر 

محتوا و مضمونی که داشته باشد تحقير می گردد و باب طبع سرمايه داران 

ارزيابی می شود، انتقاد به رفرميسم راست به رغم ھمه شداد و غDظ ھا، در 

به رژيم ستيزی محدود می ماند و به موازات آن  سطح بی تفاوتی اين رويکرد

تا سطح مبارزه سوسياليستی طبقه   نفس مبارزه سياسی عليه ديکتاتوری حاکم

  کارگر ارتقاء پيدا می کند. 
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کتاب چه بايد کرد لنين و گفتگوی مفصل او در باره اکونوميسم متأسفانه با ھمه 

است که وجود داشته است اين مشکDت و تناقض ھا آميخته است، اين معضلی 

اشتباھی است که در دوره ای از تاريخ توسط بلشويسم و از جمله شخص لنين  و 

در جنبش کارگری روسيه رخ داده است. پيدا است که اين نوع نگرش و تحليل و 

افق پردازی بر روی سرنوشت جنبش کارگری روسيه، انقDب اکتبر، شکست اين 

کارگری جھانی تأثيری بسيار جدی داشته است. انقDب و در ھمين راستا جنبش 

اما بحث در اينجا مطلقاً بر سر نقد لنين و بررسی اشتباھات او نيست. قبDً گفتم که 

از » چپ « که نه فقط  معضل واقعی چيز ديگری است. اساس مشکل اين است

بی ربط به جنبش کارگری ايران، بلکه حتی برخی از فعالين کارگری ھمه لحاظ 

اث دار خصوصيات اين چپ نيز صد سال پس از آن تاريخ، ھر نوع رويکرد مير

تمام فراغ بال   ضد سرمايه داری و برای محو کار مزدی را خيلی راحت و با

مسلکی و حزبی رايج بسيار محکم مھر اکونوميسم می کوبند و برخی اوقات ھم 

ی سينه وقتی فشار جنب و جوش واقعی ضد سرمايه داری کارگران را بر رو

خود به طور جدی سنگين می بينند يکباره از شدت عصبانيت به سياق نويسندگان 

عصر قاجاريه ليستی از عناوين و القاب ديگر مانند آنارشيست و 

آنارکوسنديکاليست و فراوان ايسم و ايست ھای ديگر را به آن اضافه می نمايند. 

بی رونق مانده است.  کارگر يا غيرکارگری از اينکه دکان شورای ھمکاری او

بسيار عاصی است و فرياد می کشد که تمام بدبختی ھا زير سر اکونوميست ھا 

است. جالب است بدانيد که مثDً اين منتقد کارگر يا غيرکارگر خصوصيات 

اکونوميسم را چه می داند؟ او تعلق به يکی از فرقه ھای سياسی چپ را معادل 

علق فرقه ای را ضديت با آگاھی طبقاتی!! و داشتن آگاھی طبقاتی!! و عدم اين ت

dجرم اکونوميسم می پندارد!!. به ھمان گونه که عضويت فرقه ای را کمونيسم!! 

و فقدان اين عضويت را آنارشيسم می خواند!! ھر کسی که شورای ھمکاری را 

وحدت گرايش ھا بخواند آنارشيست است!! و چون اھانت به گرايش ھا را 
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ھا ھم می بيند پس توصيف خصوصيات او را با اکونوميست  مخالفت با فرقه

تکميل می کند!! عده ای از کارگران گفته اند که تشکل کارگری بايد بر بستر 

کارزار طبقاتی کارگران پديد آيد و او که معتقد است کارگران اصDً در ھيچ 

جا مخالفت مبارزه و اعتراضی نيستند اين را اکونوميسم نام می نھد!!! و در ھمان 

ت بی ربط به کارگران را عين آنارشيسم خطاب می تآنھا با ساختن يک فرقه متش

کند!!! داستان تحليل اين دوست از اکونوميسم و اشاره او به مصاديق واقعی 

  اکونوميسم!!! بسيار طوdنی است. اينھا فقط از باب مثال در اينجا آورده می شود. 

ياليستی او بر رفرميسم راست سنديکاليستی مشکل، اشتباه لنين و نقد غيرسوس

درون سوسيال دموکراسی روسيه در اوايل قرن بيستم نيست. معضل اثرپذيری 

فعال کارگری قرن بيست و يکم از چپ ميراث دار جنبش ھای خلقی آن اعصار، 

سماجت بيش از حد او در مخالفت با ھر سخن ضد کار مزدی است. معضل 

نوع فعالين کارگری يا غيرکارگری نه اکونوميسم را  واقعی تر اين است که اين

درست تعمق کرده اند، نه موضوع نقد لنين را دقت نموده اند، نه در مورد درستی 

آويزه گوش و نادرستی آن نقد به خود اجازه فکر کردن داده اند، آنھا فقط اين را 

! اين ھم اھل فرقه ھا نيست حتماً اکونوميست است! سخود ساخته اند که ھر ک

نوعی فعال آگاه کارگری بودن است. آنچه در اوايل قرن بيستم رخ داد يک 

تراژدی بود، اما آنچه اين جا و در شروع قرن بيست و يکم می بينيم از ھر کمدی 

  به مراتب کمدی تر است. 

 2007اول دسامبر 
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  کدام طبقه اجتماعی؟از منظر  »کالبدشکافی انق6ب « 

پژوھشگر » احمد اشرف « عنوان مقاله مشروحی است که عبارت در گيومه 

تھيه و تدوين کرده  چند سال پيشجامعه شناسی و استاد سابق دانشگاه تھران 

 جنبش سراسری و به بررسی نقش کارگران صنعتی در علی الظاھراست. مقاله 

مق ، اما نياز به تعو سال ھای قبل و بعد از قيام بھمن می پردازد 57سال  یانقDب

زيادی نيست تا دريابيم که او کل جنبش کارگری ايران در آن ايام  را حوزه تحليل 

جمعبندی عام سخن اشرف در متن  و موضوع قضاوت خود قرار داده است.

کارگران طبقه کارگر و به طور خاص  پژوھشی مفصل مذکور اين است که

فقط بخشی  بعدھا نيزد، نقشی در انقDب نداشتنچند ماه مانده به قيام ھيچ صنعتی تا 

. مابقی يا اصDً به مبارزه نپيوستند، يا اگر پيوستند با از آنھا وارد ميدان شدند

مطالبات اقتصادی و  خواست ھای سياسی جنبش ھمراھی نشان ندادند و به طرح

  اکتفاء نمودند. صنفی خود 

 گرمگرما در و انقDب صحنة از کارگر طبقة پيشگامان نوميدانة فريادھای« 

 ند.ک می روشن انقDب در کارگر طبقة نقش بارۀ در را اساسی نکتة دو مبارزه

 و نداشت انقDب در نقشی سوم مرحلة آخر تا صنعتی کارگر طبقة که اين يکی

 و شد مبارزه وارد طبقه اين از بخشی تنھا نيز چھارم مرحلة در که اين ديگر

 حرکتی که نھايی آ يا داد، امهاد خود کار به و ماند تفاوت بی يا آن بزرگ بخش

 عرصة بهو   زده درجا اقتصادی -صنفی مبارزات ارچوبھچ در تنھا کردند

   »نگذاردند قدم سياسی مبارزۀ
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اشرف اين جمعبست را با استناد به اطDعيه ھای صادر شده از سوی دو سازمان 

پيکار برای آزادی طبقه « و » چريکھای فدائی خلق«بزرگ سياسی چپ روز 

حزب « و طبيعتاً تحقيقات آکادميک خود پيش می کشد، از بيانيه ھای » ارگرک

نيز شاھد می گيرد. نظرات مخالف اين استنتاج را استنباطات غيرواقعی » توده 

گروھھای خارج کشوری دوران رژيم شاه قلمداد می کند!! بر درستی حکمی که 

ا تأکيد بر اھميت ريشه صادر کرده است پای می فشارد. او پس از ھمه اين ھا، ب

يابی حادثه باd، به سراغ شرائط زندگی و کار و استثمار و مبارزه توده ھای 

می رود تا از اين طريق دليل بی  57کارگر در طول دو دھه پيش از قيام بھمن 

رغبتی کارگران به شرکت فعال در جنبش انقDبی و قيام بھمن را کشف نمايد. 

پيچ و خم اين پژوھش نکات زيادی را مطرح می کند  در» کالبدشکافی« نويسنده 

و تحليل ھای زيادی به عمل می آورد! بحثھا و آناتومی ھائی که در عالم واقع 

ھيچ چيزی را روشن نمی سازد و فقط کوه وارونه پردازی ھا را بر سينه فکر و 

ذھن و شناخت توده ھای کارگر خراب می کند. نوشته حاضر به بررسی ھمين 

ونه سازی ھا می پردازد و در اين راستا بر نکات عمده زير انگشت می باژگ

  گذارد. 

ايران، برای جامعه شناسی  57. جنبش ھا از جمله جنبش سراسری سال 1

رويدادھائی منفصل » اشرف« بورژوائی کDً و در بحث مشخص حاضر، برای 

زيربنای مادی و بی ارتباط با تناقضات ريشه ای جامعه اند. متفکران بورژوازی 

يا شيوه توليد جوامع طبقاتی را در بنمايه وجود خود باردار مبارزه قھری طبقات 

نمی بينند. آنھا ھستی متناقض سرمايه را قبول ندارند و ريشه شورش ھا و جنگ 

و ستيزھای جاری درون جامعه کاپيتاليستی را از اينجا نمی کاوند. اگر اشرف 

کارگران در غالب مراکز توليد و کار  56تا  52ميان طوفان مبارزات سالھای 
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ارتباطی نمی بيند مشکل وی در ھمين جا يعنی  57کشور با جنبش سراسری سال 

در نگاه طبقاتی او به جامعه و به طور معين جامعه سرمايه داری قرار دارد. 

مشکلی که خاص محافل رسمی بورژوازی ھم نيست. چپ خارج از مدار جنبش 

قه کارگر نيز به اندازه کافی در آن غرق بوده و ھمچنان غرق ضد کار مزدی طب

است. نويسنده کالبدشکافی به گاه تنظيم نوشته اش ليست اعتصابات دوره باd را 

پيش روی خود داشته است. ليستی که البته بسيار ناقص است و به احتمال زياد از 

ياسی و کارگری که روزنامه ھای رسمی رژيم شاه اخذ شده است. نه فقط فعالين س

ھر آدم دارای حداقل حساسيت به سير رويدادھای اجتماعی آن ايام حتماً به خاطر 

می آورد که حتی اخبار غالب اعتصابات بسيار بزرگ کارگری ھم به روزنامه ھا 

راه پيدا نمی کرد. از خيزش ھای طوdنی و طوفانی کارگری مانند جنبش 

قيام « طراف شھر ورامين موسوم به سراسری کارگران کوره پزخانه ھای ا

ھم کDمی در اين روزنامه ھا انعکاس نمی يافت. شايد » کارگران خاتون آباد

اشرف سوای جرايد به اسناد مراکز آماری و اطDعاتی رژيم شاه ھم رجوع کرده 

باشد، اما اين نھادھا نيز در اين گذر وضعی بھتر از روزنامه ھا نداشتند. وزارت 

معمول اعتراضاتی را ثبت می کرد که کار به دخالت ژاندارمری يا  کار به طور

ساواک می کشيد و برای روزھای متوالی ادامه می يافت. به ھمه اين دdئل بسيار 

روشن است که شمار کثيری از اعتصابات کارگری آن زمان در تيررس کار 

ر سر آمارھا قرار نگرفته است. اما صحبت ب»  کالبدشکافی...« تحقيقی نويسنده 

نيست. سخن از ماھيت تحليل و ريشه يابی ھا است. وقتی از جامعه سرمايه داری 

صحبت می کنيم کل جنبش ھا، جنگ و جدالھا و ھر سطح رويدادھای سياسی اعم 

از مسالمت جويانه يا قھرآميز، نھايتاً، به طور مستقيم يا غير مستقيم و يا حتی به 

ھر حال سرچشمه واقعی خود را در رابطه خريد  دنبال پيچ و خمھای طوdنی، در
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و فروش نيروی کار باز می يابند. از درون اين رابطه است که دو طبقه اساسی 

جامعه در مقابل ھم صف می کشند و مبارزه طبقاتی ميان پرولتاريا و بورژوازی 

به عنوان سلسله جنبان واقعی فعل و انفعاdت اجتماعی درون جامعه ابراز 

ت و سرکشی می کند. جنگ اصلی، تعطيل ناپذير و غيرقابل آشتی اينجا موجودي

است اما در درون ھر کدام از دو طبقه متخاصم، رويکردھای متفاوت و متضادی 

وجود دارد. بورژوازی به طور معمول بر سر چگونگی برنامه ريزی نظم 

و اين  توليدی، سياسی، مدنی، فرھنگی و اجتماعی سرمايه داری دچار تشتت است

تشتت در شرائطی چه بسا به کودتاگری و اتخاذ شيوه ھای  براندازی عليه 

ھمديگر منتھی شود. رويکردھای درون طبقه کارگر ھم می توانند، سنديکاليست، 

آويزان به کمونيسم بورژوائی، آنارشيست يا ضد کار مزدی باشند. در اين ميان 

دال ھا، اعم از جنگ ميان دو مسأله مھم آن است که نقطه شروع و رجوع ھمه ج

طبقه اساسی، اختDفات داخلی بورژوازی يا جھتگيری ھای متعارض و متضاد 

درون طبقه کارگر به ھر حال سرمايه است. جنگ پرولتاريا و طبقه سرمايه دار 

بر سر بودن و نبودن سرمايه داری، اختDف ميان جناح ھا و بخش ھای مختلف 

امه ريزی نظم سرمايه داری، رويکردھای بورژوازی بر سر چگونگی برن

مختلف درون جنبش کارگری پيرامون چگونگی مقابله با موجوديت نظام بردگی 

مزدی يا شدت استثمار، ستمکشی و بی حقوقی منبعث از وجود سرمايه داری، 

  ھمه و ھمه شالوده خود را در اينجا پيدا می کنند. 

گر در مراکز کار و توليد که احمد به بعد توده ھای کار 50اعتصابات سال ھای 

اعDم می کند و رقم واقعی آن ھا چند برابر اين  23اشرف متوسط ساdنه آنھا را 

تعداد است، فصل بسيار درخشانی از کارنامه پيکار جنبش کارگری ايران عليه 

شدت استثمار سرمايه داری بود. در اين سال ھا و تا پيش از شروع جنبش 
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، طبقه کارگر و به طور اخص کارگران صنعتی، 57سال سراسری ضد رژيمی 

در دو قلمرو جداگانه اما کامDً ھمگن و پيوسته، در سطحی بسيار وسيع عليه 

فشار استثمار سرمايه و مظالم و بی حقوقی ھای نظام سرمايه داری می جنگيدند. 

يشتی و در کارخانه ھا برای افزايش دستمزد، بھبود شرائط کار و ارتقاء حداقل مع

اجتماعی خود مبارزه می کردند و در نواحی خارج از محدوده شھرھای بزرگ، 

به ويژه تھران با ھدف دستيابی به يک سرپناه محقر، فرار از ھزينه بھای سنگين 

مسکن و نجات افراد خانواده از بيتوته جانخراش اجباری در برھوت حلبی 

وامل شھرداری و نيروھای مسلح آبادھای فاقد ھر گونه وسائل اوليه زندگی، با ع

رژيم مصاف می دادند. مبارزه کارگران در ھيچ کدام اين حوزه ھا ظاھر سياسی 

نداشت و در عرف احزاب و نيروھای سياسی يا پژوھش ھای آکادميک، مجادdت 

صرفاً اقتصادی به حساب می آمد. اين مبارزات به طور واقعی نيز ھيچ 

حتی خواست اصDح رژيم سياسی يا جھتگيری خاص ضد رژيمی نداشت، 

تغييراتی در سياست ھا و نھادھای قدرت سياسی روز را دنبال نمی نمود. مبارزه 

ای در حوزه مطالبات معيشتی، اقتصادی و بھبود شرائط زندگی بود. توده وسيع 

کارگرانی که در اين اعتصابات يا خيزش ھا شرکت می کردند، به لحاظ آگاھی 

رين سطح قرار داشتند و با مسائل سياسی ھم آشنائی چندانی طبقاتی در نازل ت

نداشتند. جنبش کارگری چنين وضعی داشت، اما در کنار اينھا، چند مؤلفه مھم 

ديگر را ھم با خود حمل می نمود. نخست اينکه ھمين مبارزات و شورشھا در 

طول اين سال ھا فشار بسيار سنگينی را بر روی چرخه بازتوليد سرمايه 

جتماعی ايران وارد ساخت. سطح دستمزدھا زير فشار ھمين اعتصابات و ا

 10چند برابر شد و از زير  56تا  53طغيانھا فقط در فاصله ميان سال ھای 

تومان به باdتر از سی تومان رسيد. حداقل رسمی مزد که توسط وزارت کار 
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ما سرمايه تومان باdتر نرفت ا 16تعيين می شد، تا روز سقوط رژيم از مرز 

داران زير فشار کوبنده اعتراضات و مبارزات توده ھای کارگر ميزان پايه 

تومان باdتر بردند. شمار کارگرانی که در تھران و  30دستمزدھای روزانه را از 

استان مرکزی يا ساير مراکز صنعتی مانند تبريز، اصفھان، خوزستان، اراک و 

درصد  40د در مجموع بيشتر از جاھای ديگر اين رقم را دريافت می کردن

درصد ديگر يا به دليل پيشينه  60جمعيت شاغل کارگری را تشکيل نمی دادند. 

کار و يا به خاطر مھارت و تخصصی که داشتند بھای بيشتری در قبال فروش 

نيروی کار خود به دست می آوردند. ميزان اين بھا برای کارگران ماھر به طور 

ر روز افزون تر بود و در رابطه با کارگران نيمه ماھر متوسط از ھفتاد تومان د

تومان چرخ می خورد. حاصل مبارزات اين سال ھا فقط  50نيز حول محور 

مجرد افزايش دستمزدھا نيز نبود. توده ھای کارگر پاره ای مطالبات ديگر در 

حوزه بر ھم زدن توازن ميان کار اضافی و dزم به نفع خويش بر بورژوازی 

کردند. يک وعده غذای ارزان بھای روزانه، اياب و ذھاب رايگان، کمک  تحميل

ھزينه ھمسر و اوdد، بيمه درمان و بازنشستگی ليست اين دستاوردھا را تشکيل 

  می داد. 

دومين مؤلفه مھم روياروئی و جدال کارگران در اين دوره، شيوه خاص اعمال 

سر شکل مبارزه و به طور  قدرت آن ھا برای حصول مطالبات خود بود. بحث بر

مثال اعتصاب يا شورش و مانند اينھا نيست. موضوعی بسيار تعيين کننده تر و 

پراھميت تر مورد نظر است. توده ھای کارگر يا ھمين بخش کارگران صنعتی 

مورد پژوھش نويسنده مقاله کالبدشکافی، ھيچ اتحاديه و سنديکائی نداشتند و 

جوب جنبش اتحاديه ای يا توسل به راھکارھای خواسته ھای باd را در چھار

متعارف سنديکائی بر صاحبان سرمايه و دولت آن ھا تحميل نکردند، کارگران 
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برای حصول ھر لایر اين مطالبات به قدرت جمعی خود اتکاء نمودند و اين قدرت 

را نه در حريم قانون و قانونمداری سرمايه که بالعکس، با کوبيدن لگد بر اس و 

س اين قانونمداری بر بورژوازی اعمال کردند. اين نکته نه فقط برای امثال اسا

ھم ھيچ گاه ھيچ » راديکال« که بدبختانه برای طيف نيروھای چپ » اشرف«

پشيزی ارزش نداشته است. چپی که زمين و زمان آرزوھايش به گرفتن حق 

ال قدرت تشکيل سنديکا برای کارگران شمع آجين است نه فقط اھميت اين اعم

را تعمق نمی کند که ضد آن نيز ھست. با دھھا » فراقانونی« جمعی خودجوش و 

نامگذاری جوراجور آن را اضطراری می پندارد و راه رھائی کارگران از اين 

حالت اضطراری مبارزه را آويختن به سنديکاسازی می بيند!! وارد اين بحث 

ه ھمين ويژگی اساسی جنبش نشويم. چيزی که عجالتاً مورد تأکيد است توجه ب

کارگری و به طور خاص کارگران شاغل در صنايع بخش خصوصی در طول 

اين دوره است. اينکه توده ھای کارگر مطالبات قابل توجھی را بر بورژوازی 

تحميل کردند و اين کار را نه در گستره مبارزه قانونی و اشکال مسالمت آميز 

اين قدرت » فراقانونی« ی و به کارگيری مبارزه، که از طريق اعمال قدرت جمع

  متحد انجام دادند. 

يک سؤال اساسی در ھمين جا طرح می شود. در جامعه ای که ھر اعتراض ھر 

کارگر با گلوله پاسخ می گيرد، رمز پيروزی اين اعتصابات و عقب نشينی 

سرمايه داران در کجا قرار داشت. پاسخ ساده است. سرمايه داری ايران يک 

ه بسيار شکوفای اقتصادی را طی می کرد. بازار کار با اشتغال کامل مواجه دور

بود. ھيچ کارگر جويای کار، حداقل در تھران و شھرھای بزرگ صنعتی حتی 

برای چند روز ھم بيکار نمی ماند. سرمايه داران با تشکيل اکيب ھای ويژه شکار 

تغال را از ھمديگر نيروی کار، در دو جاده مخصوص و قديم کرج متقاضيان اش
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باdخره نطق اعتراضی شاه را به دنبال  54می دزديدند. موضوعی که در سال 

آورد و او از صاحبان صنايع خواست که به اين کار خاتمه دھند. وجود چنين 

وضعيتی به کارگران فرصت می داد تا مطالبات خود را طرح کنند، بدون وحشت 

ضات درون مراکز کار شرکت نمايند، زياد از بيکاری در اعتصابات و اعترا

برای رسيدن به خواست ھای خويش راه اعمال قدرت و انسداد مجاری توليد سود 

را پيش گيرند. سرمايه داران را زير فشار قرار دھند و تا حصول نتيجه از 

بازگشت به سر کار، خوددداری ورزند. عامل ديگری نيز در پيروزی اعتصابات 

به بعد شيوه ھای سرکوب و اعمال قھر نظامی عليه  52نقش داشت. از سال 

مبارزات و خيزش ھای کارگری اندکی تغيير يافت. در اين باره پائين تر صحبت 

می کنم. به مؤلفه سوم می پردازم.آنچه کارگران به يمن اين اعتصابات و جنگ و 

ستيزھا به چنگ آوردند، حتی در قياس با خط متعارف حداقل معيشتی باز ھم 

سيار ناچيز بود. دستمزدشان افزايشی چند برابر را در قياس با چند سال پيش ب

نشان می داد اما ھنوز ھيچ dيه ای از طبقه کارگر و به طور مشخص ھمين 

کارگران صنعتی حتی عده ای که باdترين مزدھا را می گرفتند، از يک سطح 

ر و محروميت از نيمه مطلوب تأمين اجتماعی و معيشتی برخوردار نبودند. فق

امکانات ابتدائی زندگی در ميان توده ھای وسيع کارگر بيداد می کرد. اين امر در 

کنار فاکتورھای قبلی يک ھشدار مھم به بورژوازی را پيش می کشيد. اين ھشدار 

که مبارزات نه فقط ادامه خواھد يافت، بلکه گام به گام طوفاتی تر خواھد شد. 

ل کامل و رونق اقتصادی باقی بود، اين احتمال به اندازه حداقل تا زمانی که اشتغا

کافی وجود داشت. کارنامه چند ساله جنبش کارگری نيز ھمين را می گفت. 

گزارش اشرف نيز با ھمه اشکاdت آماری خود، اين ادعا را تأييد می کند. در 

بار در طول سال  43به  1349بار در سال  3پژوھش وی شمار اعتصابات از 
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کمی پائين تر  1356افزايش يافته است. در مورد کاھش اين تعداد در سال  1355

توضيح می دھم. اين کاھش به ھيچ وجه درستی احتمال باd را زير سؤال نمی 

برد. سير حوادث اين سال ھا، سرانجام رونق اقتصادی و آثار و تبعات اين دوره 

  پيکار کارگران را دنبال کنيم. 

، ھمراه با رويدادھای 54رزات کارگران به ويژه از سال گسترش روزافزون مبا

جاری ديگر روز، نه فقط نمايندگان فکری طيف مسلط طبقه بورژوازی ايران که 

کل شرکای بين المللی اين طبقه و به ويژه دولتمردان امريکائی را به طور بسيار 

چريکی جدی به تدارک چاره جوئی واداشت. در اين ايام، جدال با دو سازمان 

مسلح چپ بخش عظيمی از مشغله حاکمان سرمايه را تعيين می کرد. عوامل 

متعددی در ترکيب با ھم کوھی از دغدغه را بر سر رژيم شاه و سفينه بانان قطب 

قدرت غربی سرمايه جھانی آوار می نمود. ظھور ايران به مثابه يکی از عظيم 

رايگان، اھميت تعيين کننده  ترين حوزه ھای پيش ريز سرمايه با نيروی کار شبه

پويه ارزش افزائی سرمايه اجتماعی ايران برای سرمايه جھانی، موقعيت 

کيلومتری ايران با شوروی سابق، نقش  1400ژئوپولتيکی کشور، مرز مشترک 

خاص رژيم شاه برای امپرياليست ھای غربی و مکان اين رژيم در موازنه قوای 

مللی، خطر تأثيرگذاری دو سازمان مسلح ميان دو قطب قدرت سرمايه بين ال

زيرزمينی چپ بر جنبش جاری طبقه کارگر و روی نھادن توده ھای اين جنبش به 

مبارزه قھرآميز و پاره ای عوامل ديگر، ھمگی با ھم عناصر و ترکيبات اين کوه 

عظيم دغدغه بورژوازی ايران و شرکای جھانی وی را تشکيل می دادند. 

ی اين سالھا در دل اين وضعيت و در پيوند با تمامی سرنوشت جنبش کارگر

مؤلفه ھای باd اساسی ترين محور دغدغه را تعيين می کرد. ھمين جنبشی که 

احمد اشرف آن را فاقد ارزش سياسی و جنب و جوشی برای دستمزد بيشتر يا 
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رفاه اجتماعی افزون تر می بيند ،در محاسبات بورژوازی حاکم چنين مکانی 

ی کرد. چرا؟ جواب ھيچ پيچيده نيست. نقطه شروع و رجوع ھمه مسائلی احراز م

که اشاره رفت به آينده وضعيت سرمايه داری ايران و بقای رژيم سلطنتی روز 

بورژوازی قفل می شد و جنبش کارگری ايران به رغم کل پاشنه آشيل ھای مھلک 

ترين ضعف ھا خود در دل اين ميدان حرف اول را می زد. اين جنبش از اساسی 

رنج می برد، از ھيچ استخوانبندی اوليه استقDل طبقاتی و ضد کار مزدی 

برخوردار نبود، به لحاظ تشکل در بدترين وضعيت به سر می برد. ھيچ دورنمای 

روشنی در برابر خود نداشت. فشار ھمه آسيبھا تھديدش می کرد و بار سھمگين 

دوش می کشيد. با ھمه اينھا در پھنه  تمامی اين کمبودھا و شکست پذيری ھا را به

رويدادھای روز مرکز ثقل محاسبات بورژوازی را تعيين می کرد. آنچه رژيم 

شاه، طبقه سرمايه دار يا نمايندگان فکری اين طبقه را به سوی اين گرانيگاه می 

راند، بعد ايدئولوژيک يا مجرد حسابگريھای استراتژيک ھم نبود، واقعيت 

رگران بيش از ھر چيز اين نقش را بازی می کرد. توده ھای مبارزات روز کا

کارگر با موج رو به گسترش پيکار چند ساله، رژيم و طيف حاکم بورژوازی را 

به تعمق ھر چه بيشتر نقش و خطر جنبش جاری خود وادار می کردند و 

نمايندگان سياسی و فکری سرمايه چاره ای نداشتند جز اينکه اھميت موضوع را 

ابند. بورژوازی با چشم باز مشاھده می نمود که ميليونھا برده مزدی در دري

جستجوی فروش نيروی کار، ھمراه با چند ده ميليون نفوس خانواده ھای خود 

راھی شھرھا شده اند. اين توده عظيم سوای نيروی کار خود ھيچ چيز نداشت، 

شتن اين زندگی برای داشتن يک حداقل متعارف زندگی انسانی تDش می کرد. دا

را حق خويش می دانست. عجالتاً نيروی کارش خريدار داشت، نياز حياتی 

سرمايه به اين کاd را می فھميد و عزم جزم کرده بود تا ھمين نياز سرمايه به تنھا 
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کاdيش را سکوی قدرت خويش سازد، از اين سکو عليه صاحبان سرمايه بشورد 

اينھا مؤلفه ھای واقعی موقعيت جنبش  و مطالباتش را بر آن ھا تحميل کند.

کارگری را رقم  می زدند و بورژوازی ھمين فاکتورھا را در مرکز محاسبات 

  خود قرار می داد. 

رژيم شاه و طيف حاکم طبقه سرمايه دار خود را با اين جنبش رو به رو می ديدند 

نکه به و برای مقابله با آن دو راه در پيش پايشان وجود داشت. راه نخست اي

خواسته ھای کارگران تمکين کنند، اين کار به طور قطع پويه سودآوری و 

خودگستری کل سرمايه اجتماعی را در مخاطره جدی قرار می داد. مکان سرمايه 

داری ايران در تقسيم کار بين المللی سرمايه داری با ارزانی شبه رايگان نيروی 

يد و گسترش روزافزون چرخه کار خصلت نما می شد و پيش شرط تداوم بازتول

انباشت را حفظ ھمين سطح نازل بھای نيروی کار و محروم ماندن توده ھای 

کارگر از حداقل امکانات معيشتی و رفاھی رقم می زد. ھر گونه مماشات با ادامه 

مبارزات توده ھای کارگر و به ويژه پاسخ به خواسته ھای اين مبارزات کل اين 

کرد و شيرازه ھستی سرمايه داری را دچار زلزله می  پيش شرط ھا را نکول می

ساخت. راه دوم، راه سرکوب ھار و بی مھار ھر اعتراض و اعتصاب کارگری 

بود. راھی که سرمايه داری با آن زاده و زيسته و آويخته و تاريخاً به مثابه تنھا 

يم ساز و کار بقای خود می شناخت و به کار می بست. سرمايه داران حاکم، رژ

شاه و شرکای جھانی آنھا، حداقل در شرائط آن روز برای اين راه حل نيز ھيچ 

ضريب اطمينانی مشاھده نمی کردند. دو سازمان مسلح چپ که خود را بازوی 

مسلح جنبش کارگری می خواندند. از چند سال پيش به اين سوی با بذل جان و 

ت زمخت را بر سقف سيل جاری خون خود بر سنگفرش خيابان شھرھا اين واقعي

آسمان سرمايه داری ايران نقش می کردند که توسل به قھر تنھا شيوه تحميل ھر 
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مطالبه انسانی توده ھای کارگر بر رژيم شاه و صاحبان سرمايه است. جانفشانی 

ھا و ايثارگری ھای اين دو سازمان اگر چه ھيچ تأثير چندانی در شط جاری پيکار 

، اما حاکمان روز سرمايه خطر اين تأثيررا نه فقط نفی کارگران پديد نياورده بود

نمی کردند که بسيار زياد و قريب به يقين می ديدند. ميزان وحشت رژيم شاه از 

احتمال اين اثرگذاری را می توان بسيار ساده از تدارک سراسری و سبعانه 

 ساواک يا آماده باش کل قوای قھر دولت سرمايه داری در ھمين برھه زمانی

برای قلع و قمع نيروھای چريکی تشخيص داد. مشکل رژيم در اين حوزه اما به 

ھمين جا ختم نمی شد. شاه سرمايه و شرکای جھانی وی بر روی تار و مار 

سازمانھای مسلح، حساب باز می کردند و می توانستند از اين لحاظ خاطر خود را 

با طوفان توحش و آسوده سازند اما نفس تضمين ثبات سرمايه داری ايران 

آتشفشان سرکوب، چيزی نبود که صفه نشينان قطب قدرت غربی سرمايه جھانی 

يا ھمه بخشھای بورژوازی را اعتماد بخشد. با فرض برقراری اين امنيت 

گورستانی باز ھم خطر انفجار اعتراضات کارگری مدام در گوش قلعه بانان 

  حاکميت سرمايه آژير می کشيد. 

ن می شد که ھر دو راه در چند گام آن سوتر، به ھر حال با بن نتيجه محاسبات آ

 Dبست رو به رو است. بايد راه سومی جستجو می شد و رژيم شاه دست به کار تق

برای يافتن اين راه سوم شد. برنامه ريزی تDش فقط خواست رژيم يا طبقه 

شتر از سرمايه دار داخلی نبود. بورژوازی امريکا و دولتمردان واشنگتن بي

ھمتايان ايرانی خود در اين دلواپسی ھا شريک بودند. در اين روزھا شاه ھيچ 

مسافرت خارجی نداشت که خبرنگاران سرمايه داری غرب او را محاصره نکنند. 

فشار سران کاخ سفيد بر شاه ھمه جا ورزد زبان ھا بود. جزء مھمی از مراودات 

ا را ابراز نگرانی اين دولت ھا از سياسی رژيم با دولتھای غربی به ويژه امريک
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آينده ثبات سرمايه داری ايران تشکيل می داد. ھمه می خواستند از راه حلھای 

رژيم برای تضمين امنيت انباشت و سودآوری سرمايه ھا مطمئن گردند. ھمگی 

احتمال شکنندگی اوضاع را باd و پائين می کردند، از خطر فروريزی پايه ھای 

پرسيدند. تکليف برقراری دموکراسی را جويا می شدند!! ثبات موجود می 

مخاطرات ادامه ديکتاتوری ھار و قفل و بند و زنجيرھا را ھشدار می دادند. 

ترجيع بند ھمه حرفھا از سوی ھمه محافل يک چيز بود. تکليف امنيت سرمايه ھا 

و خم  و نظام سرمايه داری ايران چه خواھد شد؟ رژيم و شرکای امريکائی در پيچ

اين دلواپسی ھا اجرای پاره ای طرحھا را دستور کار خود ساختند. ساواک کوشيد 

تا به صاحبان خصوصی کارخانه ھا بفھماند که سرکوب ھار پليسی و کشتار 

کارگران را تنھا راه مقابله با اوجگيری مبارزات آنھا تصور نکنند. به راھھای 

ست به سنديکاسازی بزنند. از کارھای ديگر ھم انديشه نمايند و مقدم بر ھر چيز د

» نماينده کارگران« ديگر ساواک ملزم ساختن کارفرمايان به تعيين فردی زير نام 

در ھمه کارخانه ھا و کارگاھھائی بود که سنديکا نداشتند. ماجرا طوری ترتيب 

می يافت که کارگران فرد منصوب کارفرما را نماينده خود دانند. سوای اين ھا 

پروژه ھائی مانند طرح طبقه بندی مشاغل، بيمه درمان، يک وعده غذای اجرای 

ارزان در ھر شيفت کار، اياب و ذھاب رايگان ميان محل کار و خانه و مانند اين 

ھا، از سوی صاحبان کارخانه ھای بزرگ مورد قبول واقع شد. برای بخش ھائی 

امکاناتی مانند محل از طبقه کارگر مانند کارگران نفت و ذوب آھن دسترسی به 

سکونت ارزان يا وام مسکن ھم از پيش دستور کار بود. ساواک در کنار تفھيم 

ضرورت اين رفرم ھا به سرمايه داران فضای داخلی کارخانه ھا را تا سرحد 

ممکن پليسی ساخت و برای جلوگيری از شکل گيری اعتراضات غيرقابل مھار 

مه ريزی کرد. اسناد و شواھدی که به ويژه ھمه تدابير dزم را اتخاذ نمود و برنا
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پس از وقوع قيام بھمن به دست آمد، نشان می داد که جنبش کارگری و معضل 

مھار مبارزات توده ھای کارگر در اين سالھا حلقه اصلی مشغله ھای ساواک و 

نھادھای برنامه ريزی امنيتی رژيم را تعيين می کرده است. اين شواھد می گفت 

رکشی عظيم و سبعانه ساواک عليه ھر دو سازمان مسلح چپ در اين که حتی لشک

دوره، نه زير فشار ھراس از قدرت روز سازمان ھا بلکه اساساً و تماماً از 

وحشت اثرگذاری آن ھا بر روی جنبش کارگری و خطر انفجار اين جنبش بوده 

با اين  50است. سياست رژيم شاه در قبال جنبش کارگری در طول نيمه اول دھه 

شاھد اوجگيری بی سابقه اعتصابات  55خطوط پيش رفت، با ھمه اينھا سال 

کارگری بود. در ھمين سال مبارزات توده ھای کارگر در نواحی خارج از 

محدوده شھرھا نيز رکورد شکست و بدينسان بخش عظيمی از جنبش کارگری و 

ه در به طور خاص کارگران شاغل واحدھای صنعتی بزرگ نشان دادند ک

صورت ادامه وضع روز، قصد تمکين و انصراف از موقعيت تعرضی خود يا 

  دست کشيدن از پيگيری مطالبات بيشتر را ندارند. 

با تغييرات مھمی در شرائط اقتصادی جامعه آغاز شد. موج بحران  56سال 

چرخه بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران را به گونه ای کوبنده زير فشار خود 

يدی نيست که سرچشمه اصلی بحران در موقعيت روز سرمايه جھانی، گرفت. ترد

در توليد افراطی سرمايه، پيشی گرفتن نرخ انباشت از نرخ توليد اضافه ارزش و 

مطلق شدن گرايش نزولی نرخ سود در سطح بين المللی قرار داشت. در اين شکی 

سان و ھمتراز نيست اما وضعيت روز پويه بازتوليد سرمايه داری ايران نيز ھم

ساير بخش ھای سرمايه جھانی در بروز، تشديد و کوبندگی طوفان بحران نقش 

کافی بازی می کرد. در اين حلقه معين نيز، نرخ توليد اضافه ارزش از 

پاسخگوئی کافی به نرخ انباشت سرمايه باز ماند. پويه تنزل نرخ سود با شتاب 
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که جنبش نيرومند اعتصابی تمام به سمت مطلق شدن می رفت و چه جای شک، 

چند ساله توده ھای کارگر و باز ھم به طور اخص کارگران صنعتی واحدھای 

بزرگ، بيشترين نقش را در بروز اين وضع يا تحميل بحران بر سرمايه داری بر 

بار در سال ھر کدام اين کارگران در اعتصابات عظيم  3جای نھاده بود. شرکت 

فتگی در مراکز صنعتی دارای چندھزار کارگر و يک ھفتگی، دو ھفتگی و چند ھ

تحميل برخی عقب نشينی ھا بر بورژوازی از جمله تحميل افزايش چند برابری 

بھای نيروی کار بر اين طبقه، عامل کامDً تعيين کننده ای بود که روی تراز ميان 

 نرخ انباشت سرمايه و نرخ توليد اضافه ارزش فشار وارد می کرد و به سھم خود

با پيچش تند و  56مطلق شدن گرايش افت نرخ سود را تشديد می نمود. سال 

پرشتاب موج بحران آغاز شد، آنسان که به دنبال چند سال اشتغال کامل، ناگھان 

اکثريت قريب به اتفاق کارخانه ھا از استخدام نيروی کار خودداری کردند. برخی 

گران خود را دستور کار از واحدھای صنعتی بزرگ حتی اخراج شماری از کار

ساختند. باقی مانده ارتش جويای اشتغال که ھمچنان از روستاھای سراسر کشور 

به سوی شھرھای بزرگ سرازير بود، برخDف  سال ھای پيش با رسيدن به 

مقصد از يافتن کار محروم ماند. جمعيت قابل توجھی از اين ارتش ذخيره کار به 

وشی در حاشيه خيابان ھا تنھا راه نجات آن ھا ورطه بيکاری فرو افتاد و دستفر

از گرسنگی و مرگ ناشی از گرسنگی شد. بيکاری وسيع و وسيع تر گرديد، توده 

کارگرانی که در اين چند سال با طوفان اعتصاب، صاحبان سرمايه را عقب  عظيم

می راندند و امتيازاتی ولو ناچيز کسب می کردند، اکنون زير پای خود را برای 

امه اين شکل مبارزه سست و در حال ريزش ديدند. کارگران ھمه اين مدت در اد

حال تعرض بودند، اما نفس تعرض به اين صورت و در اين چھارچوب نه فقط 

عDج درد نبود که ھمواره به چراغ دم باد می ماند. موقعيت تعرضی اين دوره 
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دورنمای روشن  جنبش کارگری نه از سنگر جنگ سازمان يافته و آگاه و دارای

ضد سرمايه داری، که فقط به برکت نياز وسيع بورژوازی به نيروی کارشان 

بود. توده ھای اين جنبش ھمان گونه که به کرات گفته شد از فشار تمامی کاستی 

ھا، سردرگمی ھا، ضعف ھا به اندازه کافی رنج می بردند و اينک با وقوع 

مايه به نيروی کارشان را ھم از بحران تنھا سDح جنگ خود يعنی احتياج سر

دست می دادند. به بيان ديگر با فروکش کردن اين نياز بورژوازی پايه ھای 

جنبش اعتصابی تعرضی چند ساله کارگران در کارخانه ھا ترک بر می داشت و 

بسيار سريع فرو می ريخت. سرمايه داران به شيوه سابق حاضر به عقب نشينی 

بات کارگران نمی شدند، به اين دليل روشن که بحران ھای اقتصادی و تحمل مطال

توان اين کار و شانس استفاده از اين اھرم برای تضمين ثبات چرخه بازتوليد 

سرمايه را از آنان سلب می کرد. ھمزمان کارگران نيز به گونه سابق قادر به 

 استفاده از سDح اعتصاب برای تحميل خواسته ھای خود نبودند زيرا صف عظيم

بيکاران در سطح جامعه و در پشت ديوار ھمه کارخانه ھا مدام طوdنی تر می 

گرديد. اين موضوع در آن روز يکی از اساسی ترين فاکتورھای دخيل در رقم 

زدن سرنوشت اوضاع جامعه را تعيين می کرد. يک جمعيت عظيم چند ميليونی 

تحميل خواسته  کارگر که از طريق مبارزه درون کارخانه ھا و مراکز کار و

ھايشان بر بورژوازی وضعيت زندگی خود را راست و ريس می کردند، اينک 

زير مھميز بيکاری يا در مھلکه تھديد بيکار شدن و فشار دنيای گرسنگی ھا و 

فقر و نداری ھا، چاره ای نداشت جز اينکه  با شتاب به سمت انفجار رود. کانون 

رار داشت. اين  کليشه پردازی نيست. به در اينجا ق 57واقعی اشتعال جنبش سال 

ھم بافتن الفاظ مکتبی نمی باشد. ربطی به تعميم مريخی احکام عقيدتی ندارد. يک 

يا حتی گروھھای » اشرف« واقعيت ساده زمينی است. توده عظيم کارگرانی که 
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چپ آن ھا را بيگانگان و مھجورين بسيار بی نقش خيزش ھای گسترده منتھی به 

ن می دانند، ھمين ھا ھيزم واقعی آتش جنبش، خيزش و قيام را تشکيل می قيام بھم

  دادند. 

بحران اقتصادی به موازات ايجاد شرائط باd و فراھم سازی زمينه ھای انفجار 

عمومی در عمق زندگی توده ھای کارگر، بخش ھای مختلف بورژوازی اعم از 

پيش به جنب و جوش، واکنش داخلی يا جھانی، حاکم يا اپوزيسون را نيز بيش از 

و چاره جوئی واداشت. معضل رژيم شاه و شرکای امپرياليستش را چگونگی 

رھائی سرمايه داری بعDوه چگونگی نجات رژيم از مھلکه بحران اقتصادی و 

خطر عصيان سراسری توده ھای کارگر و فرودست تعيين می کرد. مسأله 

ھره برداری ھر چه بيشتر از اپوزيسون ھای بورژوازی اما يافتن راھھای ب

وضعيت جاری برای نجات سرمايه اما با حذف رژيم و عروج خويش به عرشه 

قدرت و حاکميت سرمايه داری بود. در دل اين اوضاع کارگران ھيچ چيز نداشتند 

و از حداقل آگاھی، تشکل و توان اعمال قدرت آگاه بر سير رويدادھا محروم بودند 

وازی و به طور خاص اپوزيسون ھای فوق ارتجاعی اما اپوزيسون ھای بورژ

دينی سرمايه از ھمه امکانات dزم برای سوار شدن بر موج حوادث برخوردار 

بودند. کارگران شکست خوردند و به ھيزم تنور قدرت ھارترين دشمنان خود 

تبديل شدند. تعبير اين شکست و قربانی شدن به عدم حضور توده ھای کارگر در 

و ھمانندان می کنند، » اشرف « ، کاری که 57اضی سراسری سال جنبش اعتر

  وارونه بافی محض و بدترين تحريف واقعيت ھا است.  

. چرا احمد اشرف وجود جنبش کارگری ايران به عنوان نيروی سلسله جنبان 2

جامعه را نفی می کند؟ موضوعی است که فقط به  57انفجار سراسری سال 

روی رابطه ميان جنبش ھای اجتماعی و ھستی رويکرد وی در بستن چشم 
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متناقض جامعه طبقاتی مربوط نمی شود. اين به طور قطع يکی از دdيل اساسی 

اھتمام وی به اين کار است. دليل مھم ديگرش نوع شناخت وی از ھستی واقعی 

طبقات اجتماعی و به طور مشخص تعريف کارگر و طبقه کارگر است. او می 

تحقيق مبارزات کارگری در دوبخش متمايز بررسی شده است. در اين « نويسد: 

يکم مبارزات طبقه کارگر صنعتی در بخش خصوصی که از مصاديق کامل 

قدم به عرصه مبارزه  1350پرولتاريای صنعتی به شمار می آيد و در دھه 

کارگری خدمات  –گذارده و خودی نشان داده است. دوم ائتDف طبقات کارمندی 

که بوی الرحمن رژيم می  1357ه مدت دو ماه يعنی در مھر و آبان عمومی که ب

  » آمد، به اعتصاب روی آوردند

کارگر را با کار در کارخانه، آن ھم کارخانه متعلق به مالکان » اشرف« 

خصوصی و تازه به شرط داشتن وسائل کار به دست می شناسد!! در غير اين 

ھست باdخره کارگر نيست. به  صورت او موجود ديگری خواھد بود که ھر چه

طور مثال کارمند، معلم، نويسنده، مترجم، پرستار، بھيار، ، روزنامه نگار، 

 –ائتDف طبقات کارمندی « پستچی و دست آخر ابوابجمعی ترکيب جديدی به نام 

يا در صورت کم آوردن عنوان، محرومين، توده ھا، خلق و مانند اين »!! کارگری

درصد جمعيت کارگری دنيا را اصDً کارگر نمی داند و  60 ھا است. او بيش از

مابقی را ھم فقط در پشت دستگاه توليد و در حين استثمار توسط سرمايه به عنوان 

کارگر می شناسد. در چنين رصدگاه اجتماعی و فکری است که او ھر چه 

 57صفوف معترضان خيابانی و جمعيت چند ده ميليونی تظاھرات کننده سال 

رھا و روستاھا را به زير ذره بين خويش می برد ھيچ نشانی از کارگر بودن شھ

ھيچ کدام آن ھا نمی بيند!! نويسنده مقاله کالبدشکافی می توانست از خود سؤال 

کند که اگر اين توده چند ميليونی معترض ريخته در خيابان ھا، کارگران نيستند، 
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اً و گريزناپذير متشکل از دو پس چه کسانی ھستند؟ جامعه سرمايه داری اساس

طبقه اجتماعی است. طبقه ای که فروشنده  نيروی کار و dجرم منفصل از کار و 

محصول کار خود است، موقعيت وی در جامعه بر ھمين پايه تعيين می گردد و 

درست به ھمين خاطر طبقه ای ساقط از ھر گونه دخالتگری و حق دخالت در 

و توليد خود می باشد. طبقه ای که ھمه چيز جامعه تعيين سرنوشت زندگی و کار 

موجود،از شالوده تا سقف، از رابطه خريد و فروش نيروی کار تا قانون، حقوق، 

فرھنگ، اخDق، افکار، سنت و ارزشھايش ھمگی زنجير آھنين استثمار سرمايه 

بر دست و پای وی و شDق سقوط قھری او از ھستی انسانی خويش است. بخش 

تلف اين طبقه به اعتبار نوع نياز سرمايه به نيروی کارشان ممکن است ھای مخ

کارگران مولد يا غيرمولد باشند. شايد نيروی کارشان با سرمايه مولد مبادله شود 

و شايد با سرمايه غيرمولد مبادله گردد، شايد ھم اصDً با سرمايه داد و ستد نشود. 

 ه دار خصوصی بفروشند و ممکنممکن است اين تنھا کاdی خود را به سرماي

است آن را در اختيار دولت سرمايه داری يا سرمايه داران دولتی قرار دھند. 

افراد اين طبقه عظيم اجتماعی که در وضع موجود دنيا به طور واقعی بيش از 

درصد کل سکنه جھان را تشکيل می دھند در کارخانه ھا، مزارع، کشت و  75

س، بيمارستان ھا، خطوط حمل و نقل، بنادر، راه و صنعت ھا، فروشگاھھا، مدار

ساختمان، کنار خيابان ھا، چاپخانه ھا،  و در ساير بنگاھھا و مؤسسات کار و 

توليد دنيا، به صورت کارگر صنعتی، کشاورزی، شبکه فروش، معلم، پرستار و 

بھيار، راننده، کارگر ساختمانی، دستفروش، نظافتچی، باربر، واکسی، چاپ يا 

ر حوزه اشتغال ديگر مشغول فروش نيروی کار خود ھستند. ھمين جمعيت ھ

درصدی ھستند که غول آساترين جنبش ھا را در سراسر کره زمين راه  75عظيم 

می اندازند، وسيع ترين شورش ھا را سازمان می دھند، قيام به پای می دارند، 
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می سازند. نيروی دولت ھا را سرنگون می کنند و دولت ھائی را جايگزين آن ھا 

مادی و انسانی کل جنبش ھای روز و چند دھه اخير جھان را اين ھا تشکيل داده 

درصدی در راه  75و تشکيل می دھند. معضل فقدان حضور اين توده کثير 

انداختن خيزش ھا، شورش ھا و انقDبات نيست. فاجعه بزرگ تاريخ و خود اين 

درصدی تا ھمين  75قه بين المللی درصد و بشريت عصر اين است که اين طب 75

لحظه حاضر نيز در ھيچ کجا، در ھيچ سطحی و به ھيچ ميزانی با آگاھی، 

درايت، شعور، شناخت، مطالبات، انتظارات و دورنمای مستقل طبقاتی خود گام 

بر نمی دارد. ھمه جا با سر بورژوازی به زندگی، جامعه، تاريخ و راه رھائی از 

ار سرمايه داری نگاه می کند، در زوايای تيره و تار تونل استثمار، نکبت و ادب

مرگ حفاری شده توسط دشمنان طبقاتی خود طريق نجات از گرسنگی، فقر و 

  دستيابی به حداقل محقر معيشتی را کنکاش می کند. 

بھمن ايران نيز  22و قيام  57نيروی سلسله جنبان واقعی جنبش سراسری سال 

گران در ھمه اشکال و عرصه ھای شغلی که باdتر ھمين کارگران بودند. کار

گفتم. موضوعی که احمد اشرف و ھيچ پژوھشگر دانشگاھی ديگر بورژوازی 

تمايلی به تعمق آن ندارد. بدنه انسانی اين شورش و انقDب را کارگران تشکيل 

می دادند، اما در اينجا نيز نه با سر خود، که با سر سرمايه، با سر اپوزيسونھای 

رتجاعی اسDمی سرمايه قدم بر می داشتند، می جنگيدند و جان می دادند. اشرف ا

اشتباه می کند وقتی که می گويد کارگران بسيار دير به جنبش پيوستند و زمانی که 

پيوستند فقط خواسته ھای اقتصادی خود را مطرح کردند. آن ھا شروع کننده 

و تاز آن بودند. اما نه در جنبش و نيروی اصلی تمامی مقاطع توسعه و تاخت 

راستای تحقق انتظارات و خواسته ھای خود و نه با افق رھائی طبقه خود و 

بشريت که مطابق آنچه بورژوازی عليه آنھا و عليه بشريت نسخه پيچی می کرد، 
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در راستای جايگزينی يک دولت سرمايه با دولت ديگر سرمايه يا تعويض شکل 

ياسی و اجتماعی سرمايه داری پيش می رفتند. يک برنامه ريزی نظم اقتصادی، س

بار ديگر بايد اين سؤال را در مقابل نويسنده کالبدشکافی قرار داد که اگر صفوف 

را کارگران پر نمی ساختند پس چه  57تظاھرات خيابانی چندين ميليونی سال 

کسانی پر می کردند؟!! اگر خون بردگان مزدی سرمايه نبود که بر سنگفرش 

بان ھا جاری می شد پس خون کدام آدم ھا بود. آيا اين سرمايه داران صاحب خيا

کارخانه، بازاريان مؤمن، دولتمردان عاليمقام، روحانيون عظيم الشأن، نويسندگان 

چيره دست و فيلسوفان عاقبت انديش  بودند که سينه سپر می کردند و با تحقير 

  جدال و جنگ می ساختند؟!!  مرگ، منطقه به منطقه و شھر به شھر را ميدان 

به داستانسرائی در مورد جنبش گريزی توده ھای کارگر اکتفاء » اشرف. « 3

نمی کند، بلکه سنگ تمام می گذارد و به تشکيل پرونده برای جنبش ستيزی آنھا و 

ھمدستی کارگران با ساواک شاه در سرکوب ليبرال ھا و روحانيون و بازاريان 

  –نه تنھا مبارزات صنفی « می پردازد. او می گويد:  سينه چاک انقDب!! نيز

رفاھی کارگران ھمزمان با اوجگيری انقDب افول کرد، که رژيم از وجود 

کارگران کارخانه ھای بزرگ برای برپائی تظاھرات ضد انقDبی سود برد. 

ھمچون حمله به اجتماع عناصر ملی و ليبرال در کاروانسراسنگی در اول آذر 

دی  19، تظاھرات کارگران کارخانه ھای تھران در قم پس از قيام 1356سال 

در آن شھر که سرآغاز مرحله دوم و تعميق انقDب بود. شرکت کارگران  56

ماشين سازی و تراکتورسازی و ساير کارخانه ھای بزرگ تبريز در تظاھرات 

ز بھمن  و موارد ديگر.  اين گونه استفاده ا 29حزب رستاخيز پس از قيام 

  » کارگران موجب اعتراض شديد سازمان ھای طبقه کارگر شد
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تمامی مواردی که نويسنده کالبدشکافی به عنوان جبھه گيری ستيزه جويانه 

ياد می کند، ھمگی  56کارگران عليه اجتماعات يا خيزشھای خيابانی سال 

برگرفته از گزارشات تنظيم شده توسط ساواک ھستند که آن روزھا در روزنامه 

ای رسمی دولتی و تحت کنترل دستگاھھای امنيتی و پليسی درج می گرديده ھ

است. سياست کامDً آشنا و رايج رژيم شاه ھمسان شيوه معمول دولت اسDمی 

سرمايه داری ھميشه اين بود که لشکرکشی چماق به دستان اوباش خود عليه 

« نھا را اجتماعات اپوزيسون را نيروھای خودجوش مردمی نام نھد. اولی آ

» امت حزب هللا«می خواند و دومی لفظ »!! کارگران شاھدوست و ميھن پرست 

حتی از سنخ » اشرف « را برايشان به کار می برد. معضل اين بخش حرف ھای 

معضDت کل نوشته او ھم نيست. در اينجا ديگر بحث بر سر وارونه پردازی و 

رجوع به عوامفريبی ھای باژگونه بينی متعارف يک محقق بورژوا نمی باشد. 

بشرستيزانه نھادی مانند ساواک برای داوری در مورد جنبش کارگری و نقش 

توده ھای کارگر کاری از ھمه لحاظ شايسته سرزنش است. حتماً او خواھد گفت 

که اين خبرھا را نه از منابع ساواک، بلکه از d به dی صفحات روزنامه ھای 

نين سخنی خود به اندازه کافی عوامفريبانه رسمی استخراج کرده است. طرح چ

خواھد بود. اشرف بھتر از خيلی ھا می داند که نکته، نکته اين گزارش ھا را 

ساواک فرمولبندی می کرده است و ھيچ روزنامه ای حق جا به جائی ھيچ حرف 

  آن را نداشته است. 

ل انتقادات مقاله در ھمين جا بايد بر يک مسأله اساسی ديگر تأکيد نمايم. شالوده ک

مطلقاً اين نيست که چرا او نقش انقDبی، تأثيرگذار، » اشرف « حاضر بر نوشته 

و جنبش  57ميدان دار، پيشرو و آگاه طبقه کارگر ايران در رويدادھای سال 

سراسری منتھی به قيام بھمن را ناديده گرفته يا کمرنگ ساخته است!!!. توضيح 
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ن چيزی نيست. ھمه بحث بر سر منظر و واضحات است که سخن بر سر چني

به فروماندگی ھا و ضعفھای » کالبدشکافی« ماھيت طبقاتی تحليل يا نگاه نويسنده 

واقعی و اساسی جنبش کارگری به طور کلی و از جمله در رابطه با رخدادھای 

فوق است. او چيزی را به مثابه کمبود و مشکل اين جنبش پيش کشيده است که 

و در عوض آنچه را که نه فقط کاستی، فروماندگی و ضعف طبقه  واقعيت ندارد

کارگر و يا به قول وی کارگران صنعتی بلکه فاجعه معضل و فروماندگی اين 

طبقه است اصDً نديده و قرار و انتظار ھم نيست که ببيند. ھمه حرف بر سر اين 

ما آنان بودند ا 57است که کارگران مDط و مصالح واقعی جنبش سراسری سال 

به لحاظ آگاھی طبقاتی، شناخت ضد کار مزدی و مارکسی سرمايه داری، 

دورنمای روشن الغاء کار مزدی، سازمانيابی شورائی و ھمه مسائل ديگر مبارزه 

ضد سرمايه داری در نازل ترين سطح قرار داشتند. طبقه کارگر ايران زير فشار 

ذاری نشد، به بدترين شکلی آلت اين ضعف ھا بود که قادر به ايفای ھيچ نقش اثرگ

فعل اپوزيسون ھای ارتجاعی بورژوازی قرار گرفت، شکست خورد و حتی قادر 

به درک آگاه علل واقعی شکست خويش نيز نشد. اپوزيسونھای ارتجاعی 

بورژوازی که اشرف آنھا را نيروھای سلسله جنبان و آغازگر انقDب می داند!! 

ريک ھمين پاشنه آشيل اساسی جنبش کارگری وارد دقيقاً از ھمين جا، از تونل تا

ميدان شدند، بر موج قھر توده ھای کارگر سوار گرديدند، سرمايه داری را نجات 

دادند و انقDب را به جای پيروزی به فاجعه بارترين شکل ممکن بر سر کارگران 

  و فرودستان آوار کردند.   

گران صنعتی سوای پيوستن . يک محور مھم ديگر بحث اشرف اين است که کار4

سراسری!! وقتی ھم که پيوستند فقط » جنبش انقDبی« بسيار ديرھنگام به 

مطالبات اقتصادی و رفاھی خود را مطرح ساختند و اين اقدام کارگران را عيب 
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مھم و اساسی جنبش کارگری يا حداقل رويکرد کارگران صنعتی می داند. بد 

شرف و خيل ھمانندانش در مقابل اين جھتگيری نيست بپرسيم که آلترناتيو احمد ا

توده ھای کارگر در آن روزھای معين چه بوده است. در نوشته وی ھيچ اشاره 

ای به اين راه حل نمی توان پيدا کرد، اما فحوای کDم کامDً روشن است. 

کارگران بايد به جای طرح اين مطالبات فقط داد و قال آزادی بيان، باز شدن 

ی و حق تشکيل حزب سر می دادند! در اينجا نيز صد البته که فقط فضای سياس

اشرف و طيف نمايندگان فکری بورژوازی ھمجوش او نيستند که چنين می گويند 

يا برای کارگران چنين نسخه ھائی می پيچند. بدبختانه کل احزاب، سازمان ھا و 

ھمين توصيه ھا محافل موسوم به چپ يا در واقع رفرميسم چپ نمای ميليتانت ھم 

را پيش روی توده ھای کارگر پھن می کنند. اپوزيسونھای بورژوازی اھل ھر 

طيف که ھستند از کارگران ھمين را می خواھند. اينکه ھيچ گاه از خوراک و 

پوشاک و مسکن و بھداشت و درمان و آموزش و رفاه اجتماعی خود ھيچ چيز 

به جای » قتصاد ھم مال خر است!ا« و » اينھا ھمه اقتصاديات ھستند« نگويند، 

اينھا بايد تسمه نقاله قدرت اين يا آن گروه اپوزيسون طبقه سرمايه دار شد، 

شعارھای آنان را تکرار نمود، حاکمان فعلی سرمايه را با حکام تازه نفس تر اين 

نظام جايگزين نمود، برای تحکيم پايه ھای قدرت اينان عظيم ترين قربانی ھا را 

ت و آخرين دار و ندار معيشتی خود و قوت dيموت چند نسل کارگران راه انداخ

  را در اين گذر اھداء کرد. معنی حرف اشرف فقط اين است.

جای شکی نيست که کارگران بايد اھداف و مطالبات سياسی را مطرح می کردند، 

بايد خواستار آزادی ھا و حقوق سياسی خود می شدند، اما مسأله اساسی آن است 

فاصله ميان روايت اشرف و ھمانندان از آزادی، حقوق انسانی و مدنيت با که 

روايت طبقه کارگر از عينيت اين مفاھيم به اندازه فاصله ميان سرمايه داری تا 
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سوسياليسم لغو کار مزدی است. آزادی و حقوق اجتماعی برای اولی ھا حتی در 

سرمايه در استثمار بی زdل ترين و ژرف ترين جلوه ھای اجتماعی خود آزادی 

مھار کارگران، آزادی طبقه سرمايه دار در تحميل ھمه نکبت ھا، جنگ افروزی 

ھا و درندگی ھای ذاتی سرمايه بر شيرازه حيات توده ھای کارگر در يک سوی و 

کارگران در ابراز عقيده پيرامون چگونگی تحمل اين » آزادی« به اصطDح 

ثمار و سبعيت ھای سرمايه داری است. آنچه استثمار يا راھھای تحمل شدت است

سرمايه داران آزادی، حقوق، قانون و برابری می خوانند، زنجيرھای آھنينی است 

که قرار است جاودانگی بردگی مزدی را بر دست و پای کارگران قفل کند. طبقه 

کارگر برای حصول ناچيزترين آزادی ھا و ابتدائی ترين حقوق حقه انسانی خود 

ک راه دارد. اينکه ھر چه توفنده تر، آگاه تر و متحدتر عليه اساس فقط ي

موجوديت سرمايه داری پيکار کند. دستيابی او به ھر مقدار آزادی به طور قطع 

  در گرو گامھا پيروزی در پيشبرد اين پيکار است.

فروماندگی جنبش گارگری يا حداقل، کارگران صنعتی از » اشرف« وقتی که 

ياسی را بحث می کند، پيدا است که مراد او نه مطالبات سياسی طرح مطالبات س

ضد سرمايه داری طبقه کارگر که ھمان کليشه ھای سياسی و حقوقی بورژوازی 

برای فريب کارگران و جاودانه ساختن بردگی مزدی آنان است. توصيه وی به 

رھا می کارگران که بايد ابتدائی ترين خواستھای رفاھی تاريخاً معوقه خود را 

کردند و يکراست به دار شعارپردازی ھای سياسی اين يا آن اپوزيسون 

بورژوازی می آويختند چيزی نيست سوای پيشدستی در طرح ھمان حرف ھائی 

که خمينی کمی ديرتر در روزھای بعد از وقوع قيام بھمن تحويل کارگران می 

و رفاھی خود داد. اينکه توده ھای کارگر در آن روز بر مطالبات اقتصادی 

اصرار می کردند بر خDف تصور اشرف، ھيچ کار غلطی نمی کردند. ايراد 
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اساسی کارشان در اينجا نيز اين بود که نه اين مطالبات و نه خواسته ھا و 

انتظارات سياسی خود، ھيچ کدام را از سنگر ضد کار مزدی طرح و پيگيری 

وز، نه در ايران و نه در ھيچ نمی نمودند. کارگران نه آن روز و نه تا ھمين امر

کجای ديگر دست به کار افراشتن و معماری اين سنگر نشده اند. فروماندگی آنان 

از برپائی ھمين سنگر بود که انقDب ايران به جای آزادی و رفاه و حقوق انسانی 

و حفاری راه الغاء بردگی مزدی، بدترين جرثومه ھای دينی فاشيسم بورژوازی 

  . را متولد ساخت

. اشرف چنين القاء می کند که گويا مشتی بازاری و روحانی و چند کارخانه دار 5

را بلند کردند، از ھمان روز نخست  57بودند که بيرق انقDب سال » ليبرال« 

خواستار سرنگونی رژيم شاه شدند.!! و سرانجام نيز خواست خويش را جامه 

راسری اين سال ھا باdتر به عمل پوشاندند. در مورد فرايند شکل گيری جنبش س

اختصار توضيح داديم. در رابطه با نقش بازی اپوزيسون ھای ارتجاعی 

بورژوازی نيز گفتيم. فقط اين را ھم اضافه کنم که اين جريانات بعضاً مانند جبھه 

کم کم بساط مخالفت سرائی خود با رژيم  40ملی و نھضت آزادی از اواسط دھه 

وحانيت و بازاريان طيف خمينی نيز با شروع کار شاه را جمع می کردند. ر

سازمانھای مسلح زيرزمينی به ويژه با مشاھده نطفه ھای جھتگيری کمونيستی 

معضل » ل  –مجاھدين م « درون سازمان مجاھدين و بعدھا ابراز موجوديت 

خود را نه رژيم شاه که کمونيسم می ديدند. اينان در اين سالھا، نه فقط در سطح 

که حتی در محفل محقر چند زندانی سياسی ، ھمه جا ھمراھی با رژيم  جامعه

برای قلع و قمع کمونيست ھا را تدارک می ديدند. نويسنده کالبدشکافی جعل اين 

واقعيت ھا را با  تحريفی ديگر تکميل می کند. او القاء می نمايد که گويا 

ان شده اند و اين اپوزيسونھای مذکور با افراشتن پرچم رژيم ستيزی وارد ميد
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کارگران بوده اند که از ستيز با رژيم اباء داشته اند!! سير رويدادھا خDف اين 

بوده است. فعالين سياسی چپ آن سال ھا خوب به خاطر دارند که ھر دو بخش 

اپوزيسون بورژوائی در تمامی شورش ھا و تظاھرات » ليبرال« ارتجاع دينی و 

نده به قيام بھمن با درندگی تمام و  بسيار بدتر از تا  سه ماه ما 57و  56سالھای 

ساواک و پليس شاه با طرح ھر شعار سرنگونی طلبانه و ضد سلطنتی مخالفت 

می کردند. آنھا می دانستند که اين گونه شعارھا از سوی نيروھای چپ و کارگری 

طرح می شود، به ھمين دليل طرح کنندگان را با وحشيگری تمام به زير ضرب و 

  شتم می گرفتند. 

سياست عمده رژيم در قبال طبقه بورژوازی صنعتی و « . اشرف می نويسد: 6

کارگر صنعتی که مآdً ھر دو را معارض خود می ديد، آن بود که از رشد و 

تکامل آنھا از حالت طبقه در خود به حالت طبقه برای خود جلوگيری کند. يعنی 

تيجه رشد بورژوازی صنعتی و توسعه صنعتی و رشد سرمايه داری و در ن

کارگر صنعتی بدون شعور سياسی و تشکل طبقاتی آری! لکن بورژوازی صنعتی 

  »  و کارگر صنعتی مستقل و آگاه و متشکل نه! 

شنيدن ھيچ وارونه بافی يا تحريف از زبان نمايندگان فکری بورژوازی اعجاب 

اين سطح جعليات را  آور نيست، اما ھمه متفکرين اين طبقه گستاخی پرداختن به

ندارند. سرھم بندی عبارت ھائی مانند اينکه گويا رژيم شاه نظام سرمايه داری را 

نمايندگی نمی کرده است!! گويا اين رژيم با بورژوازی صنعتی معارض بوده 

و تشکل اين بخش بورژوازی سد » برای خود شدن« است!! يا اينکه بر سر راه 

، آن قدر چندش آور است که نقد آنھا ھم آدم را به می ساخته است!! و نوع اين ھا

گرداب چندش می اندازد. پرداختن به نقد اين حرف ھا چه بسا اين معنی را افاده 

کند که گويا واقعاً ارزش انتقاد دارند و گويا می توانند حرف جدی تلقی گردند!! 
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ا ھم به ميان اما اشرف در اين کار خود تا منتھی اليه پيش می رود، پای مارکس ر

  می کشد و باdخره به بافتن دروغ آشکار متوسل می گردد. او ادامه می دھد که: 

رژيم پھلوی در قبال بورژوازی ھمان سياستی را به کار می برد که به قول « 

ابداع کرد. يعنی بورژوازی حق پول در  19مارکس دولت آلمان در نيمه سده 

در سياست و حکومت معاوضه کرد.  آوردن و ثروتمند شدن را با حق دخالت

سپس دولت انواع کمک ھا و حمايت ھا را از بورژوازی به عمل می آورد و در 

عين حال مانع از تشکل و سازماندھی آن به عنوان طبقه می شد و برای مھار 

کردن آن سياست ھائی اتخاذ می کرد. آثار وحشت از قدرت روزافزون 

ر سران رژيم نمودار شد. يکی از آثار آن بورژوازی در اواخر دوره پھلوی د

حمله شديد و تند شاه به سرمايه داران بود. در ماجرای تبليغات فراوان نامزدھای 

سرمايه دار ( dجوردی و رضائی ) برای انتخابات رستاخيزی سنا بود که شاه با 

صراحت گفت:  ما اجازه نمی دھيم ثروتمندان بزرگ که معلوم نيست ثروتشان را 

  » ز کجا آورده اند در انتخابات شرکت کنندا

سخن مارکس در مورد آلمان مربوط به زمانی است که بورژوازی به عنوان يک 

بيش از نيم قرن پروسه  57طبقه جائی در قدرت سياسی نداشت. ايران  سال 

پرشتاب توسعه سرمايه داری و دو دھه تسلط جامع اdطراف اين شيوه توليد بر 

خود را از سر می گذراند. بورژوازی در اينجا از دھه ھا پيش  ھمه وجوه ھستی

قدرت مسلط اقتصادی و سياسی را تشکيل می داد. قياس بورژوازی ايران آن 

دوره و آلمان نيمه اول قرن نوزدھم از ھمه لحاظ مع الفارق است. در مورد 

سی بھتر از ھر ک» اشرف« مخالفت شاه با سناتور شدن رضائی و dجوردی نيز 

می داند که اين دو نفر در زمره سناتورھای بسيار پرآوازه رژيم شاه بوده اند. اين 

حرف که گويا شاه از دادن امکانات کافی به سرمايه داران بخش خصوصی دريغ 
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داشته است فقط نشانگر آن است که اشرف اصرار دارد از پاپ کاتوليک تر باشد. 

چرا فقط  و فقط ذروه کاخ رفعت  »آريامھری« معلوم نيست که اين بی مھری 

سرمايه ھای کوه پيکر اين سرمايه داران، آدمھائی مانند خسروشاھی، علی 

رضائی، dجوردی، خيامی، برخوردار، ھژبر يزدانی، ثابت پاسال، خرم، ابتھاج، 

dجوردی، ايروانی، فرمانفرائيان، رحيم زاده، اسکندری، ھمدانيان و صدھا 

خوار ديگر را دقيقه به دقيقه رفيع تر و مرتفع تر می سرمايه دار جDد مردار

ساخته است!! مگر نه اين است که اينان سوای استثمار موحش نيروی کار شبه 

رايگان ميليونھا کارگر ايرانی بخش عظيمی از اضافه ارزشھای انبوه نفتی 

 حاصل استثمار طبقه کارگر ايران و جھان را در پرتو ديکتاتوری ھار ھمين رژيم

نصيب خود می ساختند. دنيای جاده ھا و آب و برق و بنادر و و راه آھن و 

فرودگاه و مراکز دانشگاھی که رژيم شاه از محل استثمار ددمنشانه فاجعه بار 

توده ھای کارگر بر پای می کرد، اگر برای سوددھی ھر چه غول آساتر سرمايه 

رگ بخش خصوصی که ھای اينان نبود پس برای چه بود؟!! سرمايه داران بز

جبھه ملی، » حاجی بابای«نھضت آزادی، »  مھندس بازرگان« سھل است. حتی  

اھل خيرات و مبرات و شمار فراوان سرمايه دار خصوصی اين » عالی نسب« 

نوعی ھم به يمن کل شرائطی که رژيم شاه برای ارزش افزائی بی مھار سرمايه 

اه حجم سرمايه خويش را چندين ھای آن ھا فراھم می ساخت در عرض مدتی کوت

برابر و گاه دھھا و شايد صدھا برابر ساختند. اشرف در جعل واقعيت ھا تا آنجا 

پيش می رود که بسيار شنيع نوع برخورد رژيم شاه با اين سرمايه داران و 

کارگران آماج استثمار فاجعه بار آنھا را ھمتراز می کند و در يک سطح قرار می 

اين سخن که گويا شاه مخالف قدرت گرفتن سرمايه داران بوده  دھد!! و باdخره

است از سنخ ھمان داستان ھای بسيار چندش آوری است که بعيد به نظر می رسد 
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حتی در محفل آدم ھائی مثل خود اشرف نيز، کسی رغبت شنيدن آن را داشته 

   2012ژوئن                                   باشد. 


