
   تعريف کار در سوسياليسم

و طبيعت رابطه ساده حياتی ميان انسان اجتماعی خود در دوره های مختلف تاريخی يک  خاصکار مستقل از شکل 

بازگوی هيچ چيزی در مورد شرائط يا صورت بندی اقتصادی و »  فی نفسه« به صورت  است. کار به اين اعتبار،

فصل مميز انسان از حيوان را تصوير می کند. بشر اجتماعی حاکم بر پروسه انجامش نيست. بالعکس بيش از هر چيز 

پروسه کار آنچنانکه در «  با کار است که خود را از ساير حيوانات متمايز می سازد. مارکس در اين رابطه می گويد:

های مصرف و آماده ساختن  انسان به منظور توليد ارزشعبارت از فعاليت با هدف شد حالت ساده و مجردش تحليل 

طبيعت برای احتياجات انسانی است. شرط عمومی مبادله مواد بين انسان و طبيعت و شرط ابدی زندگی بشری است و 

به همين سبب مستقل از هر شکل حيات انسانی و کليه اشکال اجتماعی آن است. به عبارت بهتر بين کليه اشکال اجتماعی 

ندگی انسان مشترک است. پس ضرورتی نبود که ما در اين بحث مناسبات کارگر را با کارگران ديگر مورد مطالعه ز

و موادش از سوی ديگر ما را کفايت می کرد. همچنانکه از مزه گندم نمی توان  سوقرار دهيم. انسان و کارش از يک 

يز نمی توان دريافت که در چه شرائطی انجام شده حدس زد که چه کسی آن را کاشته است، از چنين پروسه کاری ن

" آن دار؟ آيا "سين سينياتوسزير چشم نگران سرمايهاست. آيا زير تازيانه بيرحم نگهبان بردگان جريان يافته است، يا 

است که به ضرب سنگ، شکاری را از پای در می  ن وحشيئیآرا در گاوبندی خود به وجود آورده است يا خود کار 

   )( کاپيتال، جلد اول  »؟آورد

کار تا اينجا و در اين سطح، فعاليتی برای توليد فراورده های مورد نياز بشر است. خصلتی که با ظهور کاال و توليد 

پروسه کار را ميثاق وحدت روند کار و روند توليد ارزش کاال همراه با زادنش کاالئی دچار تحول ماهوی می گردد. 

انسان ها تا پيش از توليد کاالئی، وحدت ارزش مصرف با ارزش يا همان ارزش مبادله است. د زيرا خود تجسم کنمی 

کار می کنند به اين خاطر که احتياجات زيستی و رفاهی خود را تأمين نمايند، به بيان ديگر کار فقط مولد ارزش های 

همين ارزش مصرف  شودت محو می مصرفی است اما با کاال شدن محصول کار آنچه به طور واقعی از دائره محاسبا

توليدات و حاصل کار است. اين کامالً درست است که فراورده کار برای کسب ارزش يا ارزش مبادله ای بايد به هر 

فرايند داد و ستد کاالها، کار اجتماعاً الزم نهفته در آنها يا زمان کار متبلور در حال واجد ارزش مصرف باشد اما در 

  انجام هر مبادله است. کاال، تنها مالک 

شيوه توليد سرمايه داری ظاهر می گردد. در اين جا روند  در پويه تحول توليد کاالئی به تکامل روند کارفاز بعدی 

وحدت پويه کار و پروسه ارزش توليد شکل  چرخهارزش آفرينی کار جای خود را به روند ارزش افزائی منتقل می کند. 

 تيببه اين ترچيزی که خصلت نمای توليد سرمايه داری يا رابطه توليد اضافه ارزش است. آفرينی را اتخاذ می نمايد. 

گوياى  مشخصه ای که .دنبال نمی کرد هدفی سوای ايجاد ارزش های مصرفیها  در زندگانى انسان کار شکلنخستين 

 فراداگوى احتياجات معيشتى پاسخکه کار بايد تعريف . اين بود ت انسانى آن دوره از مفهوم کاراتعريف نامکتوب جماع

انسان ها ساليان متمادى با ابزار کارى ساده و ابتدايى به اين شکل توليد و با اين برداشت طبيعى از مکان و مفهوم  .باشد

هاى کمونى نخستين ساختار زيست مناسب و روبناى ارگانيک اين شيوه توليد ادامه دادند. جماعت به زندگى خودکار 

دفع حمالت حيوانات  الزمهها به خورد و خوراک، پوشاک، مسکن و آالت دفاعى  اين دوران اصل نياز آدم. در ندبود

ارآوری درجه بترين  ، نازلزماناين  کرد. ابزار کار ابتدايى را تعيين مى کل هدف توليد و کار بشرها، درنده و نظاير اين

نوعی  و همه از امکانات طبيعى همه اوا توان بهره گيرى قدرت دخالت بشر در طبيعت يبسيار پائين  سطح  وکار 

انتظارات، احتياجات، دانش، ها در پروسه کار، انسان نياورد.. اين وضع دوام نمودمی تحميل  ویبر معيشت محقر را 



د ابزار ش. بازدهى کار در پرتو ردادندخود را تغيير کل زندگانى  شيوه توليد و و باالخره ، قدرت اثرگذاریوسايل کار

. شيوه توليد اشتراکى و خود مصرفى نخستين، در مقابل نياز رفتباال  ،توليد و افزايش قدرت دخالت بشر در طبيعت

ه محصول اقتصاد کااليى و مبادل ،. ديالکتيک مادى تاريخنشستر و توليد اندک اندک عقب به تکامل وسايل کا انسانبالنده 

 . شيوه توليد مادى متناقضى که از يکجای شکل اوليه توليد نشاندرا بر  کم در کاالهابر پايه کار اجتماعاً الزم مترا کار

سازى داشت و از سوى ديگر سرآغاز تاريخ بردگى انسان و تعميق روزافزون آيند توسعه تاريخى جوامع همسو با فر

   در تاريخ بود. اين بردگى

يازهاى و توليد بر محور رفع ن اشتراکیفت، اقتصاد خودمصرفى ياتوسعه مى تازه از اين زمان به ميزانى که شيوه توليد

ها در بهبود  خورد. ديگر ارزش مصرف محصوالت و نقش حاصل کار آدماز تاريخ زندگانى بشر خط مى نيز انسانى

يله و سکرد. و زندگى آنان اصال مورد توجه نبود، بالعکس ارزش مبادله کاالها فلسفه وجودى کار و توليد را تعيين مى

شد. بدين ترتيب، توليد با هدف داد و ستد قانون هدف  هدف تاريخا جاى خود را عوض کردند. انسان وسيله و توليد کاال

انسان را با  هستیاساسى زيست آدميزاد گرديد و اين قانون درست در همان نقطه ظهورش روايت جديد خود از اساس 

ها، ثبت کرد. مبادله محصول کار با محصول کار به اکسپرسيون ارزش ترين خطوط بر دفتر خاطرات تيره تاريخ زشت

پيدايش و توسعه بازار، رواج پول، تولد نظام سرواژ و مناسبات فئودالـى و باالخره به انباشت  ظهور ارزش ميانجى،

اليى در هر گام اد. اقتصاد کشسرمايه صنعتى، کاال شدن نيروى کار انسانى و گسترش شيوه توليد کاپيتاليستى منتهى 

توسعه خود طرد همه سويه انسان از حيطه دخالت در تعريف کار را تعميق و باز هم تعميق داد و اين پديده در شيوه 

يستى ديگر توليد کاپيتال. در اين جا يعنى در سيطره تسلط دارى تا آخرين مرز ژرفش و توسعه به پيش تاختتوليد سرمايه

عالوه، محصول کار ديگر نه کاال، که سرمايه بود. تعريف کار، روى کار نيز کاال بود. ب، که نينه فقط حاصل کار کاال

اين که چه توليد شود و چه توليد نشود؟ تقسيم کار، سرنوشت محصول کار و تصميم گيرى پيرامون هر چه که مربوط 

، يک جا از حيطه اراده ا استه به زندگى بشر از والدت تا مرگ و اساسا متولد شدن و نشدن و چگونه مردن انسان

 .شدبرده مزدی  ی نيروی کارصاحب کاالو در قلمرو نفوذ و قدرت سرکش سرمايه قرار گرفت.  گرديدانسان خارج 

کار که پيش از آن رابطه ای ميان انسان و طبيعت بود، اکنون به تمام و کمال الينه شد، طوق رقت بارترين شکل بردگی 

ار، ها از ک ساختن انسان را در توليد سود، جدا تنها فلسفه وجودشسکنه زمين گرديد.  بر دست و پای اکثريت غالب

  در مقابل حاصل کار شد.  ویاز هستی و بردگی فاجعه بار  کارگرتبديل محصول کار به سرمايه، سقوط 

حتياجات آدمى به اى باال رفت. سطح معيشت و نوع ادارى، بارآورى اجتماعى کار بطور خيره کنندهبا ظهور سرمايه

بى سابقه توسعه يافت. بر آگاهى و شناخت و دامنه معلومات بشر در ابعاد غيرقابل تصورى افزوده شد. طبيعت  صورت

د. اما تمامى اين توسعه، پيشرفت، دانش اندوزى، تخصص، بهره گرديمورد بهره بردارى واقع از پيش تر  گسترده بسيار

همه آنها از  قرار گرفت. کار همه و همه در سيطره قدرت سرمايه و قانون ارزش گيرى از طبيعت، باالرفتن بارآورى

کامل ت. وسيله تسلط خداگونه سرمايه بر سرنوشت بشر گرديد هاو همه آن خارج شد توليد کنندگان دخالت حيطه

اکنون در شروع  کار خويش و تعريف کارش بود. اين پروسه همه سويه انسان از انفصال دارى، تکامل پروسه سرمايه

ين مراحل تا آخر و خويشتن خود به نقطه اوج خود رسيده است و بيگانگى انسان با فرآيند کار و توليد قرن بيست و يک

ک خدايان بود، اين به نازل دانش اسيرخرافه ايمان پيش زير فشار سطح های هزاره درتعميق پيش رفته است. بشر که 

ست. سرمايه ا مطاعتکنيک و کشف رموز طبيعت، هزاران بار بيشتر اسير قدرت  توسعه ودر قله رفيع دانش و آگاهى 

ضعف علمى بشر نيست که او را به پرستش خدايان واداشته است، محصول کار اوست که در هيات  ،ديگر ،اين بار

ند. کعريف مىرا ت قدرت عظيم مادى است که کار انسانسرمايه بر مسند فرمانروايى کره ارض جلوس نموده است. اين 



زند. صدها ميليون کارگر جهان را در باره اين که کارگران دنيا چه توليد بکنند يا نکنند، حرف اول و آخر را مى در

نمايد. استخدام مى ميکربیهاى اتمى، ئيدروژنى و مراکز توليد اسلحه براى ساختن گلوله، موشک، تانک يا انواع بمب

شان در کجا؟ و چسان؟ چه شند و نه در زمان استخدام خويش از اين که حاصل توليداتهيچ يک از اين کارگران نه آدم ک

از  شان حتىلبها يا اکثريت غابخش از سکنه زمين را به آغوش مرگ خواهد فرستاد، کمترين وقوفى دارند. شايد همه آن

نيروى کار خود روزى از روزهاى هم اباء داشته باشند. آنان زير فشار گرسنگى در جستجوى فروش  مورآزار دادن يک 

نمايد. يافتن کار و شانس نجات موقت هاى شهرشان کارگر استخدام مىاى از کارخانهشوند که کارخانهبيکارى متوجه مى

ها در هنگام مراجعه به کارگزينى واحد توليد وسايل کشتار جمعى از مرگ ناشى از فقر و گرسنگى تنها مشغله خيال آن

  است. 

کنند، درست همسان افراد ديگر طبقه خود که در يک مرکز دارويى يا توليد در آن جا شروع به کار مى کارگران

گيرد در اين جا اسلحه و در جاى ديگر گندم ماکارونى به کار اشتغال دارند. اين فقط و فقط سرمايه است که تصميم مى

م و زياد در توليد اين يا آن محصول را به ميزان سود مايه وجودى خود هر نوع کيد شود و سرمايه نيز به حکم درونتول

کند. چند ده ميليون کارگر شاغل در مراکز توليد وسايل حاصل و به الزامات سودآورى بيشتر و بيشتر خود موکول مى

ين ندارند. ع کار و تعيين سرنوشت کار خودهيچ نوع دخالتى در تعريف  جهانیکشتار جمعى همسان کل طبقه کارگر 

 امروز چند درصدمصداق دارد. اين که  اين نظامدارى و بند بند پروسه کار ين رابطه در مورد کل شيوه توليد سرمايههم

 های زندگینياز، آموزش، درمان و حوزه های ديگر تأمين رفاهى توليد وسايل معيشتى،عرصه کل نيروى کار دنيا در 

در استخدام بين المللی  طبقه کارگر %60به يقين بيش از  مشغول کارند، هيچ آمار دقيقى در دست نيست، اما بشر

کس ها ندارد، که بالعنه فقط هيچ ربطى به نيازهاى معيشتى و رفاهى انسان شانمراکزى هستند که فرآورده کار و توليد

  تخريب سالمت جسمی و تعالی فکری آنان استنوعى در خدمت به 

اسر جهان است. هاى انباشت سرمايه در سرين عرصهيکى از پرسودترخريد و فروش انواع مواد مخدر امروز  توليد،

رسد، ميزان داد و ميليون تن ترياک و هروئين و حشيش به فروش مى 5اى مانند ايران روزانه فقط  وقتى که در جامعه

روى کار به به خوبى قابل حدس است. در همين جامعه ايران يک جمعيت چندين ميليونى از ني دنياستد اين مواد در 

هاى کنترل و ايذاء زنان، ژاندارم، وزير، وکيل، نماينده صورت پليس، پاسدار، نيروى نظامى ارتش، بسيجى، انواع گشت

هاى ديگر، زندانبان، کارکنان محاکم قضايى پارلـمان، جاسوسان وزارت اطالعات، کارکنان نخست وزيرى و وزارتخانه

مزدى بر طبقه کارگر هستند. آمار اين عمله و اکره عظيم چندين ميليونى را به  و غيره دست اندرکار تحميل نظم بردگى

ه سکند و سرنوشت پرودارى بسط دهيد و تصور کنيد که سرمايه کار انسانى را چگونه تعريف مىسراسر جهان سرمايه

اى از يک پازل در کنار قطعههايى که هر کدام به صورت اينها فقط نمونه است. نمونه زند؟!کار بشر را چگونه رقم مى

اى مانند آمريکا مجموع نيروى کار شاغل در  کنند. در لحظه حاضر در جامعههم کل جهان کاپيتاليستى را تصوير مى

 FBI ،CIA است اما شمار خدمه %12 فقط و در بخش صنعت %2عرصه توليد محصوالت کشاوزرى چيزى حدود 

 ام است، حال در نظر بياوريداين ارق بسيار بيشتر ازدارى اجراى نظم سرمايه ونهادهای اختاپوسی برنامه ريزی و ساير 

  که: 

  هستند؛  %12کا نيز در عداد همين کل کارگران و کارکنان صنايع نظامى آمري -

عظيمى از محصوالت صنايع غيرنظامى نيز همسان صنايع نظامى نه در خدمت پاسخ به احتياجات معيشتى و درصد  -

   هستند.مه نوعى زندگى بشر شهروندان، که بالعکس در خدمت تخريب هرفاهى 



دارى را زير پوشش خود ايههاى گوناگون بخش عظيمى از بازار جهانى سرممحصوالت صنعتى آمريکا در عرصه -

  دارد؛ 

  رند؛ ها ندازيستى و رفاهى انسانبه مايحتاج  ربط چندانیهاى کشاورزى نيز بسيارى از توليدات در حوزه -

   ازار جهانى مورد داد و ستد است،توليدات کشاورزى آمريکا در همه جاى ب -

هاى غذايى توليد شود که فرآوردهدرصد قابل توجهى از کل پروسه کار در صنعت و کشاورزى صرف تهيه موادى مى -

در قلمرو هم اين که اگر  از همه تر و مهمتغيير شکل می دهند و باالخره فع سرمايه و به زيان سالمتى بشر شده را به ن

ه ن توليد می شود،ها آدم معيشت و رفاه محصوالت مورد نياز، ديگر کار و توليد صنعت و کشاورزى يا هر عرصه ديگر

  است.براى بازار و دستيابى به سود  کاالئیبه عنوان  فقطکه  با اين هدف

رابطه مردم کارگر آمريکا با کل پروسه کار و که ساب کنيد ح را در نظر آوريد و آنگاه همه اينها و فراوان نکات مشابه

فقط  سرمايه داری نظامدارى چيست؟ جواب ساده است، در اى از کل جهان سرمايه نمونه به عنوان کشورتوليد در اين 

ى يگانگنمايد. انسان در پروسه کار بطور کامل منحل است و ب سرمايه است که کار انسان و هدف توليد را تعريف مى

ودويژه ختقسيم کار در متن   سرمايه به عنوان يک رابطه اجتماعیکارگر با فرآيند کار در باالترين فاز ممکن قرار دارد. 

سرمايه بر کار زنده را به تمامى سطوح و ابعاد  از کار و تسلط کار مرده ياجريان گسست توليد کنندگان  و همنواز خود،

حوه ن و ه و آن را به فرجام رسانده است. قانون ارزش بر کل اشکال فعاليت انسانىزيست مدنى و فردى بشر تسرى داد

وع توليد، چگونگى توزيع هاى توليد کننده در تعيين هدف و ن مسلط است و به موازات آن نقش انساناز حيات آحاد بشر ابر

هر چه توليد سود کند و  .شودىاست. کار توسط سرمايه تعريف م منتفیو تعريف کار اجتماعى بطور کامل  و مصرف

غذا و پوشاک و مسکن  پروانه کار بودنش ملغی است. کار ممکن استسرمايه افزا باشد کار است و در غير اين صورت 

گلوله داغی بر قلب تن پوشى بر اندام اين يا آن انسان گرسنه شود يا ای به بار آرد،  هاى شيميايى و هستهبيافريند يا سالح

ر ها کودک و پيبر سر ميليون شود و يا بمب باشدبيمارستان، دارو و وسايل جراحى ضد سرمايه داری گردد. يک مبارز 

 . در تمامى اين حاالتتحويل دهدو چوبه دار   يا آالت شکنجه و گرددو جوان فرو ريزد. مدرسه و دانشگاه و مهد کودک 

 .روسه توليد اضافه ارزش و افزايش هر چه بيشتر سود باشديا نياز پ اضافه ارزش توليد کند مشروط به اينکهکار است 

نتيجه مستقيم و جبرى تعريف کاپيتاليستى کار، گسست مطلق و  سودآور بودن آن است.کار  تشخيص  تنها مالک و معيار

 30ز مدنى و رفاهى انسان است. آنسان که مثال در هر رو ست مادى،همه سويه ارتباط ميان کار با نيازهاى واقعى زي

دهند و درست در همان حال ميزان بودجه نظامى ساالنه دنيا با هزار کودک زير فشار بى دارويى جان خود را از کف مى

 نيروى کار کارگران چاپ جهان عظيم ترين بخش. می کندکل درآمد دو ميليارد و ششصد مليون سکنه کره زمين برابرى 

گردد و هم زمان چند صد ميليون کودک دنيا از هر نوع  داران مىسرمايهها و تبليغات فروش کاالهاى صرف توليد رکالم

ى فقط به مصرف توليد سالح الـمللنسانى که توسط سرمايه بين. بخشى از کار ام می مانندامکان آموزش و پرورش محرو

می يت کره زمين کل جمع %60رسد، معادل همان مقدار کارى است که صرف هزينه معيشتى و بازتوليد نيروى کار مى

. انسانى هاىقتل عام توده که توليد وسائل کندو رفاهى همان هدفى را دنبال مى معيشتینيازهاى  توليداز ديد سرمايه  گردد.

. به اينکه هر دو سودآور باشند نوطد، مهيچ تفاوتی ندار با توليد داروهای مورد نياز درمان بيماری هاتوليد مواد بيمارى زا 

دارى پروسه جدايى توليد سرمايه آن است. موجود در بيشتر فقط اضافه ارزشسازد، ا بر ديگرى مرجح مىچه يکى رآن

دارى و اين دو را با پروسه ها بر مبناى الزامات تقسيم کار سرمايهانسان از کارش را با پروسه تکه پاره نمودن انسان

آميزد و در همين رابطه ها يک جا به هم مىاهى و مدنى آنها از نيازهاى واقعى زيست مادى و رفکار آدم مطلقجدايى 

  دهد. عمق مى بيگانگى انسان با پروسه کار و از خودبيگانگى بشر را در ابعادى بسيار دهشت بار گسترش و



 خ. کار در اين جا نوعى فعاليت آزاد انسانى است که صرفا با هدف پاسآنچه گفتيم صدق می کنددر سوسياليسم دقيقا عکس 

فعاليت توليدى، آموزشى،  گردد. شکلیروندان برنامه ريزى مىتوسط خود شه زندگی انسان هابه احتياجات واقعى 

که نياز طبيعى توده شهروند است. آحاد جامعه براى رفع نيازهاى  بهداشتى، رفاهى، تفريحى معينفرهنگى، درمانى، 

و سپس در يک مناسبات مشترک شورايى با يک برنامه دهند معيشتى و معنوى خود انجام آن را ضرورى تشخيص مى

کنند. تنها در سازمان کار سوسياليستى است که کار بشرى از هر لحاظ ريزى متحد و جمعى به انجام عملـى آن اهتمام مى

ى مادى گفعاليتى افراد با زند -رحله است که خودتنها در اين م "شود. دى و اجتماعى بشر منطبق مىبا مقتضيات زندگى ما

مطابقت دارد. تحول هاى طبيعى يابد و اين با رشد افراد به صورت افراد کامل و به دور افکندن همه محدوديت انطباق مى

فعاليتى با تحول از مراوده محدود پيشين به مراوده افراد به مثابه افراد متناظر است. با تصاحب کل  -از کار به خود

م خصوص هبقا در تاريخ همواره يک شرايط برسد. سامالکيت خصوصى به پايان مى نيروهاى مولده توسط افراد متحد،

اش خود هر فرد براى کسب مع ويژهشد. در حالـى که اکنون خود انزواى افراد و طريق چون امرى تصادفى نمودار مى

  ) ايدئولوژی آلمانی ( شود."امرى تصادفى مى

 هااناجتماعى انس زندگی اى ازها با هم، نوعى ابراز حيات بشر يا نحوهسانى از مراودات انبر همين پايه شکلسوسياليسم 

ست که با پايان بخشيدن به کار مزدورى و محو قانون ارزش نقش آحاد جامعه در تعريف کار و تعيين هدف يا نوع و ا

اساس نفى  از تد محصوالت رابساط داد و س برنامه ريزی شورائی سوسياليستی کاررساند. محتواى توليد را به حداکثر مى

کنند، بلکه برعکس به اين معنى که آن چه را همه توليد  ها از حاصل کار هم استفاده نمىکند، نه به اين معنى که آدم مى

 ،هاى تا کنونىدر تمام تصاحب "گيرد.  در اختيار همگان قرار مى و متناسب با نياز انسان ها کنند، يکسان و بى تفاوت مى

اى از ابزارهاى توليد  ماندند. در تصاحب به وسيله پرولترها، تودهخادم يک ابزار واحد توليد باقى مى ،اى از افراد هتود

گيرد، مگر تواند تحت اختيار افراد قرار مى. مراوده مدرن جهانى نمت هر فرد و در مالکيت همگان واقع گرددبايد در خد

ايد بر توان و بترين معيارى است که مىاى چگونگى تعريف کار پايه) لوژی آلمانیايدئو ( ."باشدتحت اختيار همه  آن که

ر نوع بارقه کاال هآن ماهيت توليد سوسياليستى را از شيوه توليد کاپيتاليستى متمايز نمود. نيروى کار در سوسياليسم  پايه

صرفا ارزش مصرفى دماتى و اجتماعى . کار متبلور در محصول يا فعاليت خبودن را به طور کامل از دست می دهد

کند، در سوسياليسم  دارى "قانون ارزش" و توليد اضافه ارزش است که کار انسانى را تعريف مىاگر در سرمايهدارد. 

ار  مالک اعتبار و تعريف ککه انسان و نيازهاى سالمتی، شکوفائی، بلوغ و تعالی جسمی و فکری اوست عکس فقط بر

 با شاخص های زير رفاهى معينى است کهکالً خدماتی و يا آموزشی، بهداشتی، فعاليت توليدى، نجا کار در اي .شودمی 

    همراه است.

رنگ تعلق کاالئی آزاد است و در هيچ شرائطی، ها معطوف به هيچ داد و ستدی نيست. از هر نوع انسانانجام آن توسط   -1

  گردد.  مبادله نمی معادلیبا هيچ دستاويزی، بر اساس هيچ 

و معنوی انسانها انجام  فکری نيازهای جسمی و تعالیدر راستاى پاسخ به فقط ارزش های مصرفی ايجاد می نمايد و  -2

   می گيرد.

ش، اينکه چه توليد شود يا نشود، چه ميزان توليد گردد، نوع نياز به انجامکار، ارزش مصرفی محصول کار، . هدف 3

 مامیت ، دخالتگر، برابر و نافذآگاه توسط اجماع شورائی، آزاد،محصول کار همگی  برنامه ريزی کار و چگونگی توزيع

   گردد.شهروندان تعيين می آحاد 

، در مالکيت اشتراکى استانجام خدمات همگانى و رفاهى مورد استفاده  و هر آن چه در پروسه توليد مادى ياابزار کار  -4

   قرار دارد.کليه شهروندان 



ت، از هيچ اجبار اقتصادی تبعيت نمی کند. هيچ قدرت و نهاد باالی سر افراد آن را برنامه ريزی نمی داوطلبانه اس -5

نمايد، شرط امرار معاش يا برخورداری انسان ها از امکانات خدماتی و رفاهی نيست، بلکه نوعی نياز خودجوش و دلخواه 

  ا است.انسان ه

  . ستاهاى متحد و برابر همکارى آزادانه انسان تجسمن کار سوسياليستى مراودات توليد کنندگان يا کال اعضاى سازما -6

بر پروسه برنامه ريزی و انجام آن حاکم نيست. افراد در پذيرش داوطلبانه اش به دارندگان  تقسيم کار اجتماعىهيچ شکل . 7

ه هيچ وجه انسان ها را به مشاغل مختلف يا صاحبان تخصص ها و حرفه های متفاوت تقسيم نمی گردند، قبول انجامش ب

  ابزار و ماشين تبديل نمی کند. 

قی، يا تمايزات حقو اجراء ومديريت  جسمی،فعاليت فکری و ، عينيتفرايند  وبرنامه ريزى  ميان جدايى هيچ شکل از -8

دان آحاد شهرون زادانهآ کامالً  و ، داوطلبانهمشغله متعارف حالت اجتماعی و نوع اينها پديد نمی آورد. کل مسائل مربوط به آن

  را دارد.

  خود است.  و حاصل فعاليت ، باورنقش، فعاليت اراده فکر، انسان با ميان . مظهر وحدت9

  . متضمن اصل رهائی انسان از هر قيد حتی قيد قبول و انجام کار است. 10

 لکند، گسست کامرا بيان مى هافاکتورمايه مشترک همه اين يز يک وحدت هستند. آن چه که درونوجوه متما باال مؤلفه هی

کاال بودن نيروى کار يا محصول کار است. اما تامين اين  پروسه کار از سيطره قانون ارزش، مناسبات کار مزدورى،

ها به همان اندازه که اقتصادى هدف يا ظهور اين شيوه نوين توليد در گرو انجام تحوالت اساسى معينى است که همه آن

اى  ها معطوف به هدف مبادلههاى اقتصادى انسانباشند. براى اين که کار و توليد و فعاليتمى تماعیو اجهستند، سياسى 

اى که متناظر با نفى مبادله کار  گردد. مراودهها ضرورى مىنباشد، طبيعتا استقرار نوع کامال نوينى از مراوده ميان آدم

بايستى از تمامى اشکال تقسيم کار تاکنونى بطور بنيادى و ماهوى ى. اين مراوده به نوبه خود ماستو محصول کار انسانى 

کند. شکل مالکيت، سطح  فاصله گيرد. مالکيت اشتراکى ابزار توليد به خودى خود هيچ معضلـى را در اين راستا حل نمى

مان شيوه ناشى از ه کنکرتى از گسترش شيوه توليد در هر دوره است و بطور مستقيم بيش از هر چيز به نحوه تقسيم کار

رو دارى در گتوليد بستگى دارد. بر اين اساس، ساقط نمودن قانون ارزش و خارج ساختن کار از سيطره مناسبات سرمايه

همان گونه که به کرات در اين کتاب تر يک سازمان کار خودويژه است. استقرار يک ساختار سياسى و به بيان دقيق

  و برقرارى سوسياليسم در غياب اين سازمان کار و ساختار سياسى غيرممکن است. محو کار مزدورى تصريح شده است 

ين دارى دولتى بود. در ادارى بازار با سرمايهدر پيامد شکست انقالب اکتبر شاهد جايگزينى سرمايه سابق جامعه شوروى

اعى روسيه داد. خريد و فروش نيروى ها جاى خود را به مالکيت دولتى کل سرمايه اجتمتغييرات، مالکيت انفرادى سرمايه

، تقسيم کار با سرمايه نيروى کارمبادله  مبادله کاالها، از جمله  وسيله پول به عنوان کار، کاال بودن محصول کار،

ريزى امه برن ها و نهادمالک کل سرمايه مثابهسرمايه، دولت به نيازهای کاپيتاليستى، سازماندهى توليد اجتماعى بر اساس 

، برکنارى مطلق توليد کنندگان و توده شهروند از هر گونه حضور مستقيم در برنامه ريزى توليد و توليد سرمايه داریکار 

 در آنجادارى است، بى کم و کاست توليد سرمايه در يک کالم همه آن چه که بنمايه و مظاهر هستیو اداره امور جامعه و 

داران متعدد، صرفا به سرمايه مياننفرادى سرمايه يا حذف بازار مبادله . خلع يد از مالکان احکومت کرد باقی ماند و

دارى و واگذارى سراسر بازار يا ميدان مبادله کاالها به دولت بود. ها به دولت سرمايهمعناى ارجاع مالکيت تمامى سرمايه

دارى دست خوش هيچ ر سرمايهاى تصورات، در جامعه روسيه يا در کل اردوگاه شوروى حتى اساس بازا بر خالف پاره

داران مختلف است. زمانى که توليد در راستاى هاى مختلف و نه لزوما سرمايهتغييرى نشد. بازار مرکز مبادله ميان سرمايه

، هنگامى که آحاد شهروندان در تعيين نوع و ميزان توليد و نباشدها پاسخ به نيازهاى زيستى و رفاهى و اجتماعى انسان



شان مزدتيروى کارشان را بفروشند و با دسو نحوه مصرف بطور مستقيم دخالت ننمايند، وقتى که کارگران بايد ن شکل توزيع

بر محور قانون ارزش می چرخد و يک جامعه تمام  بازتوليد کنند، جامعه قطعا را برای فروش مجدد نيرو يا کاال همين

 ایبق متضمناين امر گردند.با هم مبادله مىهاى کار فرآوردهدر چنين وضعى، نيروى کار و کل  عيار سرمايه داری است.

هاى مختلف، ولو تحت مالکيت است. بازارى که در آن تک سرمايهآن دارى همراه با نوعى دست کارى  بازار سرمايه

تحقق عينى يا  سؤال کهگيرند. سئوال مهمى در اين جا قابل طرح است. اين سرمايه دار واحد، با هم در داد و ستد قرار مى

ايط کار چگونه و تحت چه شرليستى چگونه است. به تعبير ديگر، کار اشتراکى در درون سازمان کار سوسيا مجسمشکل 

کند. در بخش اول اين کتاب پيرامون شوراهاى اقتصادى، سياسى معينى مشخصات واقعى سوسياليستى خود را احراز مى

ى شوراها به مثابه ساختار شورايى سازمان کار اشتراکى توضيح داديم. کار و زيست، شوراهاى کمون و کنگره سراسر

آنان در فرآيند توليد مايحتاج زيستى  آزادانهاتباع قادر به کار جامعه در شوراهاى کار و زيست، شرکت  داوطلبانهحضور 

وه، ميزان و چگونگى و رفاهى و اجتماعى از يک سو و نقش مستقيم و برابر آنان در تصميم گيرى پيرامون نوع، نح

شرايطى  کار است. تنها در چنين شدن فرايند توزيع و مصرف اين توليدات يا خدمات پيش شرط اساسى تحقق سوسياليستى

با کار خود يگانه می شود و به جای حالت رقت بار منحل بودن در پروسه کار جايگاه متعالی هدف کار  است که انسان

نيازهاى معيشتى و الزامات بالندگى و تعالـى  خارج از دائرهفعاليت اقتصادى يا اجتماعى هر نوع  بودن را پيدا می کند. 

. به هر نوع بوروکراسى، هر نوع سرمايه بودن محصول کار، هر نوع انقياد انسان از نيروى تعطيل می گرددانسان 

سياست گذارى با اجرا، وحدت کار فکرى شود. وحدت ميان توليد و کار با برنامه ريزى، وحدت ماوراى خود پايان داده مى

برابر تبديل  شهروندانکارى آزاد با هم، به هم هايابد. مراوده ميان انسانطور برنامه ريزى شده تحقق مىه و بدنى ب

ن . در چنيو داد و ستد محصول کار به بايگانی تاريخ می روددهد گردد. نيروى کار خصلت کااليى خود را از دست مىمى

خش بسيار عظيمى از نيروى کار جامعه که در جامعه کاپيتاليستى در درون مناسبات منحط ديوان ساالرى دولتى وضعى ب

به  دگردنو اجتماعى تباه مى هاى مضر و غير ضرورى اقتصادىو ارتش و پليس يا در عرصه توليد و تجارت و فعاليت

ابه هر شهروند ديگر به باال بردن سطح معيشت و افزايش ها در درون سازمان کار سوسياليستى به مثکلى آزاد و همه آن

 رفاه همگانى خدمت خواهند کرد. 

  ناصر پايدار» سوسياليسم، اقتصاد و سياست« برگرفته از کتاب 

 

 


