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مقدمه

شکست�»انقالب«��۵۷در�کنار�دنیای�پیامدهای�دهشت�بار�و�درس�های�مهم�تاريخی�
خود،�اين�پی�آورد�را�هم�داشت�که�بر�دار�و�ندار�چپ�قرن�بیستمی،�نه�فقط�چپ�
پروروس،�پروچینی�يا�منسوبین�سنت�تروتسکی�بلکه�کل�طیف�وسیع�چپ�خلقی،�
حتی�راديکال�ترين�رويکردهايش�چوب�حراج�زد��شکست،�بارقه�های�اين�حقیقت�
تلخ�را�تاباند�که�چپ�ايران�از�آغاز�تا�آن�روز�حتی�در�منتهی�الیه�راديکالیسم�خود�نه�
فقط�هیچ�ربطی�به�کمونیسم�مارکسی�لغو�کار�مزدی�طبقه�کارگر�نداشته�است،�نه�فقط�
کمکی�به�سازمانیابی�جنبش�ضد�سرمايه�داری�اين�طبقه�نکرده�است�که�کاماًل�بالعکس�
سد�راه�اين�سازمانیابی�و�مزاحمی�پردردسر�برای�هر�مقدار�صف�بندی�مستقل�طبقاتی�
توده�های�کارگر�بوده�است��شکست�انقالب�بانگ�می�زد�که�معضل�چپ�قرن�بیستمی�
فقط�»حزب�توده«�ای�بودن�يا�مائوئیستی�بودن�نیست��تکلیف�اينها�از�پیش�روشن�بود��
اجزاء�اندرونی�قطب�های�قدرت�سرمايه�جهانی�که�در�هیأت�ايرانی�خود،�به�دنبال�
قیام�بهمن�نقش�شرکا�و�حامیان�هارترين�دولت�دينی�سرمايه�را�ايفاء�می�کردند��بحث�
بر�سر�اينها�نبود��شکست�چیز�ديگری�می�گفت��اينکه�آتشفشان�راديکالیسم�لنینی�نیز�
طی�سالیان�میدان�داری�سوای�امپريالیسم�ستیزی�خلقی،�هموارسازی�راه�رشد�صنعت�
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ملی!!�و�افق�استقرار�سرمايه�داری�دولتی�چیز�ديگری�در�کوله�بار�خود�نداشته�است��
شکست�انقالب�به�طبقه�کارگر�می�گفت�که�کمونیسم�اين�چپ�نیز�خلقی�است،�
ضد�سرمايه�داری�وی�اسم�رمزی�برای�توسعه�و�تسلط�سرمايه�داری�به�شیوه�ای�ديگر�
می�باشد،�رژيم�ستیزی�اش�کم�يا�بیش�سرمايه�ساالر�است��رجوعش�به�کارگران�نه�
با�هدف�محو�بردگی�مزدی�که�سوارکاری�چپ�نمايانه�بر�موج�اعتراض�و�قهر�و�
نارضائی�توده�های�کارگر�را�دنبال�کرده�است��شکست�می�گفت�که�بدبختانه�حتی�با�
وقوع�خود�تغییری�در�باورهای�چپ�پديد�نیاورده�است��حرف�ها�هنوز�هم�همان�است�
و�عماًل�نیز�چنین�بود��میلیتانت�ترين�بخش�چپ�حتی�در�تحلیل�فاجعه�شکست�به�
دريافت�های�پیشین�خود�می�آويخت��»فقدان�حزب�طبقه�کارگر«!!�»ضعف�پرولتاريا�در�
اعمال�سرکردگی�بر�جنبش�توده�ای«!!�و�نوع�اين�ها،�سر�و�ته�تمامی�»ريشه�يابی«�هايش�

را�تشکیل�می�داد!!�
اوضاع�روز�و�رويدادهای�پس�از�شکست�اما�کیفرخواست�پشت�کیفرخواست�علیه�
چپ�صادر�می�کرد��ادعانامه�های�سهمگینی�که�پاسخ�می�خواستند�و�چپ�خلقی�جوابی�
برايشان�نداشت��اين�چپ�آستان�انقراض�خود�را�می�کوبید،�چپ�بورژوازی�بود�اما�
به�پرولتاريا�می�آويخت��حرف�هايش�به�درد�هیچ�کدام�نمی�خورد،�اولی�وجودش�را�
مزاحم�می�ديد�و�دومی�اگر�شعور�و�شناختی�داشت�تبعیت�از�او�را�گسست�کامل�
از�کارزار�ضد�سرمايه�داری�خويش�می�يافت��اگر�هم�متوهم�و�فاقد�آگاهی�بود�کل�
بهره�توهماتش�را�بخش�های�نیرومندتر�بورژوازی�می�بردند��رفرمیسم�میلیتانت�لنینی�
در�سال�نخست�بعد�از�قیام�بهمن�چنین�وضعی�داشت��شرائط�از�همه�لحاظ�در�
راستای�فروپاشی�آن�پیش�می�رفت��دولت�درنده�دينی�سرمايه�در�تدارک�سرکوبش�
بود��سردرگمی�ها،�تناقضات،�وارونه�بافی�ها،�بیمايگی�تحلیل�و�ابتذال�راهبردها�مثل�
نیروهای� میان� پائین�می�آمد��در�چنین�وضعی�جدال�خفته�درونی� بر�سرش� آوار�
طبقاتی�متضاد�تشکیل�دهنده�اش�نیز�ولو�خودپو�و�سردرگم�سرکش�می�شد��جمعیت�
پرشماری�که�برخاستگان�شرائط�کار�و�زندگی�طبقه�کارگر�بودند�راهی�برای�فرار�
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از�بن�بست�می�جستند��رويکردهای�مختلف�هر�کدام�پاسخ�خود�را�طرح�می�کردند��
پیوستن�به�طیف�»توده�ای«�راهی�بود�که�از�همان�آغاز�رهروان�انبوه�داشت،�خیلی�ها�
طريق�انفعال�و�دوری�گزينی�از�مبارزه�طبقاتی�را�پیش�می�گرفتند��در�سال��۵۸تشکیل�
دهندگان�يک�محفل،�مدعی�نقد�پوپولیسم�مسلط�بر�چپ�و�افراشتن�بیرق�»مارکسیسم�
انقالبی«�گرديدند!!�اينان�در�غالب�نظرات،�راهبردها�و�راه�حل�های�خويش�کماکان�به�
چپ�روز�آويزان�بودند،�مثل�همه�رويکردهای�ديگر�چپ،�حزب�نخبگان�باالی�سر�
کارگران�را�منجی�طبقه�کارگر�می�دانستند،�حلق�آويزی�توده�های�کارگر�به�حزب�را�
تبلیغ�می�کردند،�سنديکاسازی،�آويختن�سنديکاها�به�حزب�را�لباس�جعلی�جنبش�
شورائی�می�پوشاندند��زير�شعار�»کمونیسم�کارگری«�راه�انقالب�ضد�سرمايه�داری�
طبقه�کارگر�را�سازمان�دادن�توده�های�کارگر�کردستان�در�جنبش�ناسیونالیستی�خلق�
کرد�می�ديدند!!�نفوذ�حزب�خود�بر�اين�جنبش�را�صف�مستقل�سوسیالیستی�پرولتاريا�
انقالب�دموکراتیک�حواله�می�دادند�� از� تازه�ای� به�شکل� جار�می�زدند!�کارگران�را�
رژيم�ستیزی�فراطبقاتی�را�تجويز�می�نمودند��در�بررسی�جنبش�کارگری�روسیه�و�
رويدادهای�پیش�و�پس�انقالب�اکتبر�صحه�گذار�کمونیسم�خلقی�لنینی�بودند��دولت�
حزبی�بلشويک�ها�را�قدرت�سیاسی�طبقه�کارگر�و�ديکتاتوری�دوران�گذار�به�کمونیسم�
می�نامیدند!!�بر�روی�انفصال�بلشويسم�از�رويکرد�مارکسی�و�ضد�کار�مزدی�طبقه�
کارگر�پرده�می�انداختند��تأثیر�راهبردهای�لنین�در�کج�راه�بردن�جنبش�کارگری�روسیه،�
فروماندگی�اين�جنبش�از�جهت�گیری�آگاه�ضد�سرمايه�داری�و�احراز�توان�الزم�برای�
انقالب�سوسیالیستی�لغو�کار�مزدی�را�انکار�می�نمودند��اين�رويکرد�در�همه�اين�
زمینه�ها�همسان�ساير�بخش�های�چپ�موجود�اسیر�داربست�کمونیسم�خلقی�بود��
بر�عجز�چپ�از�شناخت�مارکسی�تولید�سرمايه�داری�انگشت�می�نهاد�اما�نقد�خود�
به�چپ�را�در�نوعی�رجوع�مکتبی،�صوری�و�غیرپراکسیس�به�وجوهی�از�مبانی�نقد�
مارکسی�اقتصاد�سیاسی�محدود�می�ساخت�و�استخوان�بندی�کمونیسم�بورژوائی�را�
دست�نخورده�حفظ�می�کرد��رويکرد�مورد�بحث�با�اين�مختصات�و�به�رغم�تمامی�
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تمايزات�بنیادی�با�کمونیسم�لغو�کار�مزدی�طبقه�کارگر،�در�برهوت�سردرگمی�روز�
نیروها�و�محافل�چپ�ايران،�کم�يا�بیش�جای�پائی�باز�می�کرد�و�گمراهه�جديدی�را�
سر�راه�تالش�فعالین�جنبش�کارگری�برای�يافتن�مسیر�واقعی�کارزار�ضد�سرمايه�داری�

طبقه�خود�حفاری�می�نمود��
در�دل�اين�شرائط�و�از�همان�سال�های��۵۹به�بعد�افرادی�از�فعالین�چپ،�اينجا�
و�آنجا،�مرتبط�با�هم�يا�غیر�مرتبط،�هر�چند�خام�و�ابتدائی،�معضل�جنبش�کارگری�
ايران�و�جهان�و�مسائل�مربوط�به�»چپ«�را�ريشه�ای�تر�و�فاجعه�بارتر�از�اين�حرف�ها�
می�ديدند��اينان�ضرورت�يک�خانه�تکانی�اساسی�را�مطرح�می�نمودند�و�اهمیت�واقعی�
اين�خانه�تکانی�را�تذکر�می�دادند��اين�کار�به�طور�قطع�بسیار�دشوار�و�نیازمند�عبور�از�
پیچ�و�خم�های�زيادی�بود��خیلی�ها�شايد�از�آن�سخن�می�گفتند�تا�دست�آويزی�برای�
فرار�از�مبارزه�طبقاتی�پیدا�کنند�و�ضرب�المثل�»برداشتن�سنگ�بزرگ�برای�نزدن«�
را�جامه�عمل�پوشانند��اما�برای�افرادی�نیز�مطلقاً�چنین�نبود��اينان�يک�نیاز�سرکش�
طبقاتی�ولو�خودجوش�اما�مبرم�و�حیاتی�را�با�ديگران�در�میان�می�نهادند�و�هم�زمان�
به�سهم�خود�کاری�که�می�توانستند�انجام�می�دادند��جنب�و�جوشی�گسیخته،�ابتدائی�
و�مصمم�که�به�رغم�همه�موانع�سر�راه،�اندک�اندک�و�الک�پشتی�جلو�می�رفت�و�در�
پروسه�رشد�بطئی�خود�به�دنبال�تمامی�سوخت�و�سازها،�رويکرد�لغو�کار�مزدی�را�

پديد�آورد��
نويسنده�کتاب�حاضر�نیز�از�همان�زمان�در�اين�راستا�تالش�می�نمود��آنچه�در�شروع�
کار�برای�من�به�عنوان�فردی�از�فعالین�پراکنده�اين�جهت�گیری�جايگاه�اساسی�پیدا�
کرد،�جستجوی�مبادی�ورودی�درست�اين�خانه�تکانی�و�برداشتن�گام�های�مطمئن�در�
اين�زمینه�بود��يافتن�اين�گرهگاه�ها،�زياد�هم�دشوار�نبود��همه�چیز�حول�محور�مبارزه�
طبقاتی�و�رهائی�بردگان�مزدی�جهان�گره�می�خورد��پرولتاريا�در�کوران�اين�کارزار�و�
اساساً�برای�اينکه�اين�کارزار�را�آگاهانه�و�پیروزمند�پیش�برد،�چاره�ای�ندارد،�جز�اينکه�
اوالً�سرمايه�داری�را�با�سر�آگاه�طبقاتی،�مارکسی�و�ضد�کار�مزدی�بشناسد��ثانیاً�و�از�
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اين�هم�مهم�تر�سوسیالیسم�يا�برنامه�ريزی�سوسیالیستی�کار�و�تولید�اجتماعی�را�باز�هم�
با�همان�سر�بیدار،�شعور�هشیار�و�درايت�خالق�مارکسی�و�ضد�کار�مزدی�کندوکاو�
نمايد��نکته�اخیر�به�ويژه�اين�باور�را�در�وجود�من�هر�چه�بیشتر�تقويت�نمود�که�طبقه�
کارگر�بدون�داشتن�فهمی�شفاف�از�سوسیالیسم�لغو�کار�مزدی�نمی�تواند�يک�جنبش�
آگاه�افق�دار�ضد�سرمايه�داری�داشته�باشد��کتاب�»سوسیالیسم،�اقتصاد�و�سیاست«�
بیست�و�دو�سال�پیش�در�فراز�و�فرود�همین�تالش،�به�صورت�گامی�در�راه�شناخت�
اين�دورنما�و�با�هدف�تهیه�سکوی�مطمئن�خیز�برای�آشنائی�ژرف�تر�با�چند�و�چون�
پروسه�پیکار�و�سازمانیابی�جنبش�سرمايه�ستیز�طبقه�کارگر�نوشته�شد�و�چند�سال�
است�که�زير�نام�»سوسیالیسم،�سیاست�و�مدنیت«�در�سايت�های�»سیمای�سوسیالیسم«،�
»نگاه«�و�احیاناً�يکی،�دو�سايت�ديگر�در�دسترس�بوده�است��زمان�نگارش�کتاب�برای�
نويسنده�ويژگی�هائی�داشته�است��دوره�ای�که�به�زعم�خودم،�در�عام�ترين�بیان�با�پروسه�
گسست�از�روايت�لنینی�و�خلقی�کمونیسم�و�تالش�برای�پیوند�دقیق�تر�و�محکم�تر�
با�کمونیسم�مارکسی�و�لغو�کار�مزدی�پرولتاريا�قابل�تعريف�است��من�در�آن�زمان�
فرازهای�نخست�اين�راه�را�پشت�سر�می�نهادم�و�هنوز�تا�رسیدن�به�همین�حد�شناخت�
امروزی�از�جنبش�لغو�کار�مزدی�طبقه�کارگر�نیز�فاصله�داشتم��اين�فاصله�در�قیاس�
میان�متن�های�نخست�و�حاضر�کتاب�کاماًل�مشهود�است��بیست�و�دو�سال�اخیر�عمرم�
تالش�مقدور�پراکسیس�برای�عبور�از�اين�دره�و�پیمودن�اين�راه�بوده�است،�در�اين�
گذر�اگر�کاری�از�دستم�ساخته�بود�همراه�و�همدل�با�همه�رفقای�هم�رزم�ديگر�انجام�
داده�ام��هر�چه�را�که�به�نظرم�می�رسیده�است�نیز�در�مقاالت�مختلف�طرح�و�در�معرض�
ديد�همگان�قرار�داده�ام��اينکه�فی�الحال�در�کجای�راه�هستم،�نمی�دانم��اما�تا�جائی�که�
به�کتاب�حاضر�مربوط�است�بايد�اين�تغییرات�يا�دستیافت�های�اين�دوره�را�منعکس�

می�ساختم��متن�حاضر�کتاب�حاوی�همین�تغییرات�است�
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بخش اول



طرح کنکرت افق سوسیالیستی

»عنکبوت�اعمالی�انجام�می�دهد�که�به�اعمال�يک�بافنده�شباهت�دارد�و�زنبور�
با�ساختن�حجره�های�مومی�خويش�چه�بسا�معماران�آدمیزاد�را�خجلت��زده�
می��کند��اما�امتیاز�بدترين�معمار�بر�بهترين�زنبور�اين�است�که�معمار�حجره�را�
پیش�از�آنکه�در�موم�بنا�کند�در�سر�خود�بنا�می��کند«�)کاپیتال؛�کارل�مارکس(�

سرمايه�يک�رابطه�اجتماعی�و�يک�شیوه�تولید�است��در�اين�شیوه�تولید،�نیروی�
با� با�کار�و�محصول�کارش�رابطه� کار�کاال،�محصول�کار�سرمايه�و�رابطه�کارگر�
موجودی�بیگانه�با�خويش�است��موجودی�بیگانه�با�کارگر�که�شالوده�هستی�جامعه�
سرمايه�داری،�نیروی�مسلط�و�فرمانروای�جهان�موجود�و�نقطه�آغاز�و�ختم�کلیه�
فرآيندهای�اقتصادی،�سیاسی،�مدنی�و�اجتماعی�در�دنیای�معاصر�است��طبقه�کارگر�
متشکل�از�اکثريت�عظیم�سکنه�کره�زمین�در�همان�حال�که�خالق�کل�سرمايه�جهانی�
است،�به�حکم�سرمايه�از�هر�نوع�دخالت�در�سرنوشت�کار�و�محصول�کار�خويش�
و�به�همان�شکل�از�هر�گونه�مداخله�موثر�و�آزاد�در�تعیین�سرنوشت�زندگی�خود�
معزول�است��انسانی�که�نیروی�کارش�کاالست،�در�واقع�خود�وی�کاالست��او�بايد�



سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست14

برای�زنده�ماندن،�نیروی�کارش�را�معامله�کند،�يعنی�که�خودش�يا�وجود�انسانی�
خويش�را�در�اختیار�سرمايه�بگذارد��اما�ماجرا�رقت�بارتر�از�اين�است��او�مجبور�است�
که�هستی�بشری�خود�را�به�سرمايه،�يعنی�به�حاصل�کار�خويش�که�اينک�فرمانروای�
مطلق�مسلط�بر�سرنوشت�اوست�تسلیم�کند�و�هم�زمان�در�هر�دور�از�بیع�و�شرای�
نیروی�کارش�اصل�بیگانگی�خود�با�محصول�کار،�اساس�بردگی�مزدی�خود�در�
برابر�سرمايه�و�بنیان�فرمانروايی�سرمايه�بر�سرنوشت�کار�و�زندگی�و�جهان�زندگانی�
خود�را�بازتولید�نمايد��حاصل�اين�فرآيند،�تعمیق�مستمر�جدايی�انسان�ها�از�حاصل�
کار�و�تولید�و�حیات�اجتماعی�است��آنسان�که�هر�چه�کارگر�بیشتر�خود�را�صرف�
کار�می�کند،�جهان�اشیايی�که�در�برابر�خود�می�آفريند،�بسیار�غول�آساتر،�هولناک�تر�و�
شريرانه�تر�بر�وی�مسلط�می�گردد�و�بطور�متقابل�خود�ژرف�تر�و�ژرف�تر�از�هستی�
انسانی��اش�و�از�دخالت�در�کار�و�فرآورده�کار�و�زندگی�خويش�ساقط�می�شود��در�
نظام�سرمايه�داری،�پديده�کار�نسبت�به�انسان�کارگر�وجودی�خارجی�است،�يعنی�اين�
که�کارگر�در�جريان�انجام�کار�وجود�انسانی�خويش�را�نه�تايید،�بلکه�هر�چه�عمیق�تر�
نفی�می��کند��او�در�تعیین�نوع�کار،�فرآورده�کار،�مکان�يا�موضوعیت�حاصل�کار�در�
زندگی�خود،�مفید�و�مضر�بودن�يا�الزم�و�غیرالزم�بودن�فرآورده�کاری�که�انجام�
می�دهد،�زمان�کار،�پروسه�تحقق�کار،�برنامه�ريزی�و�سازمان�اجتماعی�ناظر�بر�انجام�
کار،�نوع�مصرف�تولیدات�يا�محصول�کار�و�خالصه�در�کلیه�مسائل�مربوط�به�فرآيند�
کار�يا�هدف�و�نتیجه�اين�فرآيند،�فاقد�هر�نوع�نقش�تصمیم�گیرنده�است��پروسه�کار�
توسط�سرمايه�داران�و�دولت�آنها�برنامه�ريزی�می�شود��ملزومات�بازتولید�سرمايه�به�
مثابه�ارکان�اساسی�موجوديت�يا�موضوعیت�وجود�بشر،�تسلط�جامع�االطراف�خود�را�
بر�همه�چیز�انسان�و�بر�کلیه�وجوه�زيست�فردی�و�اجتماعی�وی�اعمال�می��کند��اين�
که�چه�تولید�شود�يا�نشود؟�چه�مقدار�تولید�گردد؟�کدام�فعالیت�ها�کار�شناخته��شود�و�
کدام�کار�به�حساب�نیايد؟�نوع�احتیاجات�فردی�يا�اجتماعی�انسان�ها،�رابطه�آدم�ها�با�
محیط�زيست�و�نوع�دخالت�بشر�در�طبیعت،�شکل�و�نوع�و�میزان�مصرف،�محتوای�
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آموزش�و�انديشه�انسان،�مراودات�آدم�ها�با�يکديگر،�فرهنگ،�اخالق�و�رفتار�اجتماعی،�
نوع�اشتغال�افراد،�امکان�فروش�يا�ناممکن�بودن�فروش�نیروی�کار،�سرنوشت�حاصل�
کار�انسان�ها،�سهم�هر�کس�از�کار�و�تولید�اجتماعی،�همه�و�همه�به�صورت�تابعی�از�
ملزومات�ارزش�افزايی�و�بازتولید�سرمايه�در�می�آيند��آن�چه�در�اين�میان�تا�آخرين�
فاز�نیستی�سقوط�می�کند،�هستی�انسانی�آدمیزاد�است��اين�هستی�بطور�تام�و�تمام�در�
الزامات�خودگستری�سرمايه�منحل�می�گردد��انسانی�که�در�همه�شئون�زيست�فکری�
و�جسمی�اش�زائده�مقتضیات�سودآوری�سرمايه�است،�انسانی�که�کلیه�دقايق�زندگی�
وی�از�نوع�انديشیدن�و�آموزش�و�نگرش�به�جهان�يا�اصل�زنده�ماندن�و�نماندنش�
گرفته�تا�خوردن�و�پوشیدن�و�شیوه�سکونت�و�اخالق�و�مراودات�اجتماعی�اش،�همه�
و�همه�با�قوانین�حرکت�سرمايه�رقم�می�خورد،�الجرم�زائده�سرمايه�و�موجودی�مسخ�

و�مضمحل�در�فرآيند�بازتولید�سرمايه�است��
نظام�سرمايه��داری�با�داشتن�اين�درونمايه�و�مشخصات�يک�نظام�اساساً�انسان�ستیز�
و�بانی�و�باعث�همه�اشکال�استثمار،�بیحقوقی،�جرم،�جنايت،�فساد،�فحشاء،�کلیه�
نابرابری�ها،�همه�انواع�ستم�کشی�ها،�فقر�و�فالکت،�و�گرسنگی�و�سیه�روزی�بشر�معاصر�
است��هر�يک�از�اين�مؤلفه�ها�به�تنهايی�و�همه�آنها�بطور�دست�جمعی،�با�اصل�کاال�
بودن�نیروی�کار،�جدائی�کارگر�از�کار�و�سرمايه�بودن�حاصل�کار�رابطه�درونی�و�
ارگانیک�دارند��وقتی�که�سرنوشت�تولید�و�کار�بشر�بر�پايه�الزامات�سودآوری�يا�
بازانباشت�و�خودگستری�سرمايه�رقم�می�خورد،�کار�داشتن�و�نداشتن�وی�نیز�به�
تابعی�از�نیاز�سرمايه�تبديل�می�شود��هنگامی�که�محصول�اجتماعی�کار�بايد�پروسه�
سامان�پذيری�خود�را�بر�بستر�رقابت�میان�بخش�های�مختلف�سرمايه�و�استحصال�
نرخ�سود�دلخواه�يا�باالترين�حصه�اضافه�ارزش�ها�برای�اين�يا�آن�سرمايه�طی�کند،�
نوع�تولید�و�کار�و�تعريف�کار�از�حیطه�اختیار�بشر�خارج�و�به�کار�مرده�مجسم،�يعنی�
به�سرمايه�منتقل�می�گردد��زمانی�که�نوع�تولید�و�کار�بايد�منطبق�بر�نیاز�سامان�پذيری�
و�سودافزايی�سرمايه�باشد،�تعیین�شکل�احتیاجات�معیشتی،�رفاهی،�بدنی�و�فکری�



سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست16

بشر�نیز�به�سرمايه�ارجاع�می�شود��حاصل�اين�فرآيند�ظهور�دوزخ�دهشت�و�جنايتی�
است�که�در�سیطره�وجود�و�حاکمیتش�میلیاردها�انسان�در�فقر�مطلق�به�سر�می�برند،�
در�حالی�که�بخش�قابل�توجهی�از�حاصل�کار�نسل�های�متوالی�کارگر�صرف�تهیه�
تبلیغات�کاالها�می�گردد�و�برای�تامین�حداکثر�دقت�و�ظرافت�در�ساخت�زيباترين�
و�فريبندهترين�آگهی�های�فروش،�تولید�پیچیده�ترين�تکنولوژی�ها�دستور�کار�سرمايه�
می�شود��در�همان�لحظه�که�میلیون�ها�کودک�بر�اثر�فقدان�ساده�ترين�واکسن�ها�جان�
می�بازند،�تريلیون�ها�دالر�از�محصول�کار�طبقه�آنان�صرف�تولید�سالح�می�گردد��وقتی�
که�سکنه�چند�قاره�زير�فشار�فقر�و�فالکت�و�بی�بهداشتی�و�محرومیت�از�همه�چیز،�
مرگ�بارترين�نوع�زندگی�را�دارند،�حاصل�کار�شبانه�روزی�آنان�و�صدها�میلیون�توده�
هم�زنجیرشان�به�شکل�گلوله�و�خمپاره�و�ناپالم�و�بمب�های�میکروبی�و�شیمیائی�
وسیله�کشتار�صدها�میلیون�آدم�ديگر�می�شود��سرمايه�به�تمامی�اين�جنايات�و�هر�نوع�
جنايت�و�توحش�ديگر�دست�می�زند�و�آماده�است�تا�بشريت�را�در�پاسخ�به�الزامات�

ارزش�افزايی�و�بازتولید�خود�از�دم�تیغ�بگذراند��
نگاه�بورژوائی�به�جامعه�و�جهان،�فراساختارهای�اجتماعی�موجود�مانند�دولت،�
نظم�سیاسی،�مدنیت،�قانون�و�قرارداديت�را�از�درونمايه�سرمايه�جدا�می�سازد��از�
نظرگاه�جامعه�شناسان�بورژوا�يا�متفکرين�و�مصلحین�اين�طبقه،�شیوه�تولید�کاپیتالیستی�
رفاه�و� دانش�های�بشری،�گسترش� اختراعات�و� با�توسعه�صنعتی�و�مدنی،�رشد�
امکانات�اجتماعی�تداعی�می�گردد!!�اينان�گرسنگی�ها،�بی�خانمانی�ها�و�اشکال�عديده�
سیه�روزی�های�بشر�عصر�را�پديده�طبیعی�و�محتوم�زندگی�به�حساب�می�آورند!!�همه�
اين�ها�را�به�کمبود�توسعه�صنعتی�و�مدنی�و�رشد�ناکافی�سرمايه�داری�نسبت�می�دهند!!�
و�در�بهترين�حالت�آنها�را�ناشی�از�قوانین�بد!�دولت�های�غیرقانونی!�رشد�پائین�
فرهنگی�آدم�ها!�و�از�اين�قبیل�مسائل�می�دانند!!�اين�انگاره�پردازی�ها�خاص�متفکرين�
رسمی�و�مارک�دار�بورژوازی�نیست��منتقدين�رفرمیست�سرمايه�داری�از�راست�تا�
چپ�نیز�همین�نظرات�را�ترويج�می�کنند��نگاه�اين�طیف�نیز�به�استثمار�شوندگی،�
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فقر،�تباهی�و�سیه�روزی�انسان�ها�در�همان�داربست�تفکر�بورژوايی�محصور�است��
اينان�نیز�تغییر�شکل�حقوقی�مالکیت�سرمايه�ها�از�خصوصی�به�دولتی،�متمرکز�شدن�
برنامه�ريزی�اقتصاد،�دموکراسی،�بهبود�سیستم�توزيع،�کنترل�پروسه�تولید�و�کار�و�مانند�
اينها�را�راه�حل�خالصی�بشر�از�مصائب�موجود�می�بینند��در�همه�اين�روايات�آنچه�
تبرئه�و�تقديس�می�شود،�رابطه�سرمايه�يا�شیوه�تولید�سرمايه�داری�است�و�آنچه�ظاهرا�
مورد�انتقاد�واقع�می�شود،�پديده�های�تبعی�وجود�سرمايه��و�برخی�فراساختارهای�اين�
نظام�است��سوسیالیسم�بورژوايی�در�همه�شکل�ها�و�رنگ�هايش،�درونمايه�پوسیده�اين�
نوع�نگاه�را�سنگ�بنای�تحلیل�و�نقد�خود�از�جامعه�سرمايه�داری�می�کند�و�بر�همین�
پايه�در�آخرين�چاره�پردازی�هايش�از�جايگزينی�سرمايه�داری�بازار�توسط�سرمايه��داری�

دولتی�فراتر�نمی��رود��
نقد�کمونیستی�ضد�کار�مزدی�طبقه�کارگر�بر�سرمايه�داری�در�نقطه�مقابل�همه�
اين�جا�اصل� اين�نظام�قرار�دارد��در� نقد�بورژوائی�و�سوسیال�رفرمیستی� اشکال�
رابطه�سرمايه،�کار�مزدی،�کاال�بودن�نیروی�کار�و�جدايی�انسان�از�کار�خويش�است�
که�آماج�نقد�ريشه�ای�است��نقد�مارکسی�و�لغو�کار�مزدی،�کلیه�اشکال�استثمار،�
انواع�نابرابری�ها،�محرومیت�ها�و�سیه�روزی�های�موجود�دنیا�را�تبعات�اجتناب�ناپذير�
موجوديت�شیوه�تولید�سرمايه��داری�می��داند��طبقه�سرمايه��دار�را�سرمايه�شخصیت�يافته�
تلقی�می��کند��دولت�را�تشخص�سیاسی�و�حقوقی�سرمايه،�سازمان�برنامه�ريزی�تولید�
و�کار�سرمايه�و�ابزار�اعمال�بربريت�سرمايه�داری�بر�توده�های�کارگر�و�فرودست�دنیا�
تحلیل�می�نمايد��نقد�کمونیستی�بر�همین�مبنی�به�هیج�نوع�دستکاری�اين�نظام،�به�طور�
مثال�جايگزينی�مالکیت�خصوصی�سرمايه��ها�توسط�مالکیت�دولتی�سرمايه�اجتماعی،�
توسعه�نهادهای�مدنی�و�گسترش�دموکراسی�در�جامعه�يا�»مثلث�فراساختاری�بازار،�
قرارداديت،�عدالت«�و�هیچ�شکل�ديگری�از�تغییر�و�تبديل�سیستم�که�متضمن�نفی�

همه�سويه�کار�مزدوری�و�کاال�بودن�نیروی�کار�نباشد�تمکین�نمی�کند��
در�نگاه�ضد�کار�مزدی�طبقه�کارگر�سوسیالیسم�نوعی�شرايط�کار�و�زيست�يا�
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شکلی�از�سازمان�کار�و�زندگی�اجتماعی�است�که�انسان�به�يمن�آن�و�در�فرآيند�
بالندگی�و�توسعه�اش�از�سیطره�قدرت�هر�نیروی�ماورای�خويش�يا�هر�نوع�قید�و�
بند�و�قرارداديت�مستقل�از�اراده�خود�آزاد�می�گردد��اين�بدان�معنی�است�که�سرمايه�
يا�کار�مرده�متحجر�که�در�سیستم�کاپیتالیستی�نقطه�شروع�و�رجوع�و�ختم�فعل�و�
انفعاالت�زندگی�بشر�است،�از�موجوديت�خود�بطور�واقعی�ساقط�می��گردد��پاسخ�
اين�سؤال�که�معنای�واقعی�سقوط�يا�از�میان�رفتن�کامل�موجوديت�سرمايه�و�شیوه�
تولید�سرمايه�داری�چیست�به�نوبه�خود�ريشه�ای�ترين�اختالف�میان�نقد�کمونیستی�
سرمايه��داری�و�اشکال�مختلف�نقد�رفرمیستی�را�همراه�دارد��يک�نکته�اساسی�اين�
است�که�پاسخ�های�متضاد�طبقاتی�به�اين�مسأله�فقط�در�دو�برداشت�اساساً�مختلف�از�
واقعیت�سازمان�کار�و�تولید�يا�ساختار�مدنی�و�سیاسی�جامعه�سوسیالیستی�خالصه�
نمی��شود،�بلکه�دو�ترجمه�متضاد�از�سرمايه�داری،�نقش�و�موقعیت�طبقه�کارگر،�جنبش�
کارگری،�مسائل�مختلف�جنبش�سوسیالیستی�و�ضد�کار�مزدی�پرولتاريا�در�شرايط�
استیالی�سرمايه�داری�و�از�همه�مهم�تر�دو�روايت�ماهیتاً�متفاوت�از�انسان�را�نیز�با�خود�

حمل�می�نمايد��نکته�ای�که�چند�سطر�پائین�تر�بدان�اشاره�می�کنم�
نقد�کمونیستی�و�مارکسی�سرمايه��داری،�تحول�سوسیالیستی�اقتصاد�را�با�وجود�هر�
نوع�دولت�باالی�سر�توده��های�کارگر�پديده�هائی�اساسا�غیرقابل�جمع�تلقی�می�کند��
درون�مايه�اين�نقد�طبقاتی�محو�کار�مزدوری�را�بدون�سازمان�شورايی�کار�و�تولید�
متشکل�از�همه�آحاد�شهروندان�و�بدون�اين�که�همه�اين�آحاد�از�نقشی�کامال�آزاد،�
نافذ،�خالق�و�برابر�در�برنامه�ريزی�تولید�و�کار�اجتماعی�داشته�باشند،�امری�ناممکن�
و�تصوری�عوام�فريبانه�می��داند��نقش�برابر�افراد�در�سازمان�شورايی�کار�و�تولید�را�به�
حقوق�رسمی�و�قانونی�و�بوروکراتیک�آدم�ها�در�تصمیم�گیری�ها�و�برنامه�ريزی�ها�يا�
اداره�امور�تقلیل�نمی�دهد،�برعکس�توان،�ظرفیت�و�قدرت�خالقیت�برابر�همگان�در�امر�
دخالت�گری�اجتماعی�را�شرط�الزم�احراز�موقعیت�برابر�انسان�ها�در�اداره�امور�جامعه�
و�سازمان�کار�ارزيابی�می�نمايد�و�بر�همین�مبنی�محو�سرمايه�و�مناسبات�کاپیتالیستی�
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را�در�گرو�تحقق�تمامی�اين�مولفه�های�مرتبط�اقتصادی،�اجتماعی،�فرهنگی،�مدنی�
و�اجتماعی�می�داند��برای�اين�که�رابطه�سرمايه�نابود�شود�و�برای�اين�که�انسان�ها�
بر�سرنوشت�کار�و�تولید�و�محصول�کار�خود�مسلط�گردند،�بايد�اساس�حکومت�
شوندگی�آحاد�شهروندان�يک�جامعه،�هر�نوع�جدايی�شهروندان�از�کار�خود�و�از�
برنامه�ريزی�کار�و�تولید�و�توزيع�اجتماعی�يا�هر�نوع�تسلط�اداری�و�بوروکراتیک�نظم�

اجتماعی�بر�آحاد�انسان�ها�از�میان�برداشته�شود��
انقالب�سوسیالیستی�در�هر�گوشه�دنیا�بايد�تجسم�واقعی�اين�مولفه��ها�گردد�و�
جنبش�سوسیالیستی�طبقه�کارگر�بايد�شرائطی�را�احراز�کند�که�بتواند�چنین�انقالبی�
را�به�پیروزی�رساند��انقالب�طبقه�کارگر�برای�برچیدن�بساط�سرمايه�داری،�انقالبی�
با�دخالت�وسیع�شورائی�و�آگاه�توده�های�کارگر�است�اما�هر�انقالب�کارگری�به�
صرف�درهم�شکستن�ماشین�دولتی�بورژوازی�يک�انقالب�پیروزمند�نخواهد�بود��
شرط�ضروری�پیروزمند�بودن�انقالب�آن�است�که�طبقه�کارگر�در�تمامیت�پراتیک�
سیاسی�و�موقعیت�پیکار�اجتماعی�خود�)سطح�آگاهی�و�دانش�سیاسی،�میزان�تشکل�
و�سازمان�يافتگی�طبقاتی،�توان�اداره�امور�جامعه�و�برنامه�ريزی�اجتماعی�و����(�آمادگی�
و�تدارک�الزم�برای�برپايی�جامعه�ای�گسسته�از�کار�مزدی�را�به�دست�آرد��ممکن�
است�طبقه�کارگر�يک�جامعه�در�تداوم�مبارزه�طبقاتی�علیه�نظام�سرمايه�داری�چند�يا�
حتی�چندين�بار�تا�مرحله�قیام�و�در�هم�شکستن�ماشین�دولتی�بورژوازی�به�پیش�رود��
در�هر�يک�از�اين�موارد�ممکن�است�شکست�بخورد�يا�به�پیروزی�رسد��پاسخ�به�
اين�سئوال�که�انقالب�در�چه�سطحی�از�سازمان�يافتگی�شورايی�و�بلوغ�سوسیالیستی�
طبقه�کارگر�يک�جامعه�يا�طبقه�کارگر�بین�المللی�می�تواند�مراحل�اولیه�پیروزی�خود�را�
پشت�سر�گذارد،�کار�ساده�ای�نیست��اما�در�صحت�يک�نکته�نمی�توان�ترديد�کرد:�اين�
که�بدون�جنبش�نیرومند�شورايی�و�سوسیالیستی�کارگران،�بدون�وجود�پرولتاريايی�
آگاه�به�افق�زيست�سوسیالیستی،�هیچ�شانسی�حتی�برای�در�هم�شکستن�واقعی�نظم�
و�حاکمیت�سیاسی�سرمايه�و�پايه�گذاری�بالنده�سازمان�کار�شورائی�سوسیالیستی�نیز�
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وجود�ندارد��با�فراخوان�يک�»حزب«�باالی�سر�کارگران�و�مدعی�کمونیسم�و�رهبری�
پرولتاريا�و�تبعیت�توده��های�ناراضی�کارگر�از�اين�فراخوان،�می�توان�ماشین�دولتی�
موجود�سرمايه�را�عجالتا�درهم�شکست،�می�توان�نوع�جديدی�از�ماشین�دولتی�را�
مستقر�نمود،�اما�قدرت�سیاسی�محصول�انقالب�هیچ�گاه�نهاد�شورائی�اعمال�قدرت�و�

برنامه�ريزی�ضد�کار�مزدی�و�سوسیالیستی�کار�و�تولید�نخواهد�بود��
»ديکتاتوری�پرولتاريا«�يا�همان�سازمان�سراسری�دخالتگری�شورائی�طبقه�کارگر،�
در�نازل��ترين�سطح�يا�در�ابتدايی�ترين�حالت�پیروزی�خود�به�هر�حال�يک�سازمان�
متناظر�با�حضور�گسترده�متشکل�کارگران�و�آمادگی�و�تدارک�و�عزم�راسخ�آنها�برای�
برنامه�ريزی�کار�و�تولید�سوسیالیستی�و�پايان�دادن�به�هر�نوع�بود�و�بقای�کار�مزدی�
است��اين�فرمول�اما�به�خودی�خود�همه�جوانب�يا�مشخصات�مربوط�به�چگونگی�
آرايش�قوای�طبقاتی�پرولتاريا�در�لحظه�پیروزی�بر�بورژوازی�در�جوامع�مختلف�و�
در�شرايط�متفاوت�را�توضیح�نمی�دهد��انقالب�ممکن�است�در�سطحی�از�توازن�
قوای�طبقاتی�میان�پرولتاريا�و�بورژوازی�به�سقوط�ماشین�دولتی�سرمايه�منتهی�شود�
که�طبقه�کارگر�از�لحاظ�توسعه�جنبش�طبقاتی�و�تدارک�سیاسی�و�عملی�برای�تحول�
سوسیالیستی�اقتصاد�در�موقعیت�ضعیف�يا�حتی�بسیار�ضعیفی�باشد��انقالب�اکتبر�با�
همه�اهمیتش�از�اين�نوع�بود��عکس�قضیه�نیز�همواره�محتمل�است��پیروزی�پرولتاريا�
بر�بورژوازی�می�تواند�با�سطح�باال�يا�بسیار�باالئی�از�رشد�جنبش�سوسیالیستی�و�تجهیز�
سازمانی�و�عملی�کارگران�برای�مشارکت�وسیع،�مستقیم،�موثر�و�خالق�در�برنامه�ريزی�
شورايی�اقتصاد�و�اداره�امور�جامعه�همراه�باشد��میان�اين�دو�حالت�طبیعتا�موقعیت�های�
گوناگون�ديگر�متناظر�با�سطوح�و�مؤلفه�های�متفاوت�رشد،�بلوغ�و�سازمان�يافتگی�
جنبش�سوسیالیستی�قابل�تصور�است��از�همه�اين�احتماالت�که�بگذريم،�سطح�
بارآوری�کار�اجتماعی�يا�میزان�توسعه�صنعتی�و�مدنی�جوامع�مختلف�در�هنگام�
وقوع�يک�انقالب�کارگری�نیز�می�تواند�متفاوت�باشد��هم�طبقه�کارگر�آلمان�و�سوئد�
و�فرانسه�و�انگلیس�می�توانند�در�فازی�از�پیشروی�و�تدارک�جنبش�ضد�سرمايه�داری�
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خود�بورژوازی�را�از�اريکه�قدرت�به�زير�کشند�و�هم�پرولتاريای�ايران�و�ونزوئال�و�
شیلی�و�برزيل�قادر�به�انجام�اين�کارند��انقالب�کارگری�در�همه�اين�جوامع�امر�جاری�
و�بالفعل�پرولتارياست،�اما�پیروزی�آن�در�هر�کدام�اين�کشورها�به�احتمال�زياد�با�سطح�
يکسانی�از�رشد�صنعتی�و�مدنی�همراه�نخواهد�بود��انقالب�می�تواند�در�جامعه�ای�
معین�به�پیروزی�برسد�و�می�تواند�در�چند�کشور�يا�در�بخشی�از�جهان�بطور�هم�
زمان�شاهد�پیروزی�خود�باشد��ممکن�است�با�مقاومت�يکپارچه،�ويرانگر�و�ددمنشانه�
بورژوازی�داخلی�و�جهانی�مواجه�شود�و�شايد�هم�حدت�بحران�اقتصادی�سرمايه�و�
تشتت�و�استیصال�سیاسی�بورژوازی�امکان�چنین�مقاومتی�را�منتفی�سازد��همه�اين�
حاالت�برای�لحظه�غلبه�پرولتاريا�بر�بورژوازی�و�وقوع�انقالب�کارگری�محتمل�است�
و�چگونگی�استقرار�يا�عدم�استقرار�سازمان�شورائی�و�سوسیالیستی�کار�و�تولید�از�همه�
اين�مؤلفه�ها�و�اوضاع�و�احوال�متأثر�خواهد�بود��هر�چه�درجه�سازمان�يافتگی�شورايی�
کارگران�نازل�تر،�هر�چه�آگاهی�و�بصیرت�کمونیستی�کارگران�پائین�تر،�هر�چه�آشنائی�
طبقه�کارگر�با�افق�زيست�و�مدنیت�سوسیالیستی�کمتر�و�هر�چه�آمادگی�کارگران�برای�
دخالت�مستقیم�و�خالق�در�تاسیس�و�توسعه�سازمان�شورائی�برنامه�ريزی�کار�و�تولید�
سوسیالیستی�ضعیف�تر�باشد،�انقالب�کارگری�با�دشواری�های�پیچیده�و�پیچیده�تری�

مواجه�خواهد�شد��
�در�بحث�انقالب�سوسیالیستی�طبقه�کارگر�و�پیکار�اين�طبقه�برای�بر�چیدن�بساط�
را� ابتدا�قدرت�سیاسی� »پرولتاريا� اين�دست�که� از� سرمايه��داری،�فرمول�بندی�هايی�
تسخیر�می�کند�و�سپس�سوسیالیسم�را�مستقر�می�سازد«،�هیچ�پاسخ�روشنی�به�هیچ�
يک�از�مسايل�اين�انقالب�نمی�دهد��قدرت�سیاسی�را�هم�يک�حزب�يا�يک�گروه�
سیاسی�چپ�می�تواند�با�تکیه�بر�نارضايی�گسترده�توده�های�کارگر�و�جنبش�آنها�
تسخیر�کند�و�هم�شوراهايی�که�به�عنوان�بستر�پیشروی�و�ظرف�ابراز�وجود�جنبش�
سوسیالیستی�و�ضد�کار�مزدی�طبقه�کارگر�در�پروسه�طوالنی�کارزار�طبقاتی�قوام�
نام� اينها�می�توانند�زير� گرفته�و�توده�های�کارگر�را�متشکل�کرده�باشند��هر�دوی�
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کمونیسم�و�از�میان�برداشتن�مناسبات�سرمايه��داری�به�اجرای�برنامه�هايی�دست�بزنند��
اما�در�حالت�نخست�در�بهترين�حالت�مشتی�انسان�های�آرمان�خواه�با�انبوهی�عقیده�و�
شعار�و�اتوپی�در�باالی�سر�کارگران�قدرت�سیاسی�را�به�دست�می�گیرند��چیز�مهمی�
اتفاق�نمی�افتد،�تنها�نام�و�نشان�و�مدل�و�رنگ�ماشین�دولتی�سرمايه�عوض�می�گردد��
در�عرصه�اقتصاد�و�کار�و�تولید�و�معیشت�انسان�ها�نیز�احتماال�مالکیت�دولتی�سرمايه�
جای�مالکیت�خصوصی�سرمايه�داران�منفرد�را�پر�خواهد�کرد��در�شکل�دوم�بر�عکس،�
توده�های�کارگر�شانس�بسیار�زيادی�برای�برپائی�جامعه�گردانی�سوسیالیستی،�استقرار�
سازمان�کار�شورائی�و�پايان�دادن�به�هر�نوع�استثمار�و�ستم�طبقاتی�دارند��انقالب�
سوسیالیستی�در�گرو�داشتن�يک�جنبش�نیرومند�ضد�کار�مزدی�و�شورائی�است��
جنبشی�که�لکوموتیو�آن�بر�ريل�نقد�زنده�کمونیستی�تمامیت�تولید�و�نظام�سرمايه�داری�
حرکت�کند��جنبشی�که�بديل�زنده�طبقاتی�خويش�در�مقابل�عینیت�کاپیتالیستی�
موجود�را�همواره�و�در�همه�جا�در�دست�داشته�باشد��جنبشی�شورايی�که�مطالبات�
و�انتظارات�روزش�مبین�تعرضی�بی�وقفه�و�نقشه�مند�علیه�کار�مزدی�در�همه�میادين�
اقتصاد،�سیاست�و�مدنیت�باشد��جنبشی�که�بستر�تجهیز،�تدارک،�آموزش�و�سازمانیابی�
بیشترين�بخش�توده�های�طبقه�کارگر�برای�جامعه�گردانی�شورائی�ضد�کار�مزدی�و�
الغاء�کار�مزدوری�در�فردای�انقالب�باشد��با�جمع�شدن�شماری�انسان�های�آرمان�خواه�
ايزوله�در�يک�محفل�کوچک�يا�حتی�عريض�و�طويل�حزبی�و�تالش�برای�جلب�
جانبداری�توده�های�کارگر�از�حزب�خود�هیچ�انقالب�سوسیالیستی�در�هیچ�کجای�دنیا�
به�پیروزی�نخواهد�رسید��کمونیسم�نه�يک�ايدئولوژی،�نه�آرمانی�برای�آينده�دوردست�
تاريخ،�که�جنبش�جاری�ضد�سرمايه�داری�و�برای�لغو�کار�مزدی�طبقه�کارگر�است��اگر�
با�اين�تعريف�موافق�باشیم،�اگر�قرار�است�رويکرد�ضد�کار�مزدی�طبقه�کارگر�در�بطن�
جنبش�کارگری،�توده�های�کارگر�را�به�سمت�انقالب�سوسیالیستی�پیش�راند،�راهی�
نیست�جز�آنکه�سوسیالیسم�را،�افق�زيست�کمونیستی�و�دورنمای�تحول�سوسیالیستی�
عینیت�حاضر�را�موضوع�کار�و�جريان�پیکار�جنبش�جاری�آنان�سازد��با�رفرمیسم،�
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مبارزات�سنديکايی،�حزب�سازی،�حلوا�حلوا�کردن�کمونیسم،�خواستن�از�کارگران�که�
به�حزب�پیوندند�و�قدرت�سیاسی�را�تسخیر�کنند،�هیچ�معادله�ای�به�طور�واقعی�جا�
به�جا�نمی�شود��هیچ�جنبش�نیرومند�و�آگاه�و�شورائی�نمی�رويد،�در�صورت�وقوع�
انقالب�و�سقوط�دولت�موجود�بورژوازی،�هیچ�راهی�به�برقراری�سازمان�کار�شورائی�
سوسیالیستی�کارگران�گشوده�نمی�شود�و�هیچ�دريچه�ای�به�سوی�امحاء�سرمايه�داری�

و�الغاء�کار�مزدی�باز�نمی�گردد��
طرح�اين�نکات�به�هیچ�وجه�متضمن�کم�رنگ�کردن�مبارزه�برای�تحقق�مطالبات�
معیشتی،�رفاهی،�سیاسی�و�اجتماعی�توده�های�کارگر�نیست��بالعکس�در�راستای�
طرح�هر�چه�مهم�تر�و�راديکال�تر�آنهاست��کارگران�همواره�و�در�هر�زمان�متناسب�
با�نیروی�طبقاتی،�میزان�آگاهی،�درجه�تشکل�و�قوای�پیکار�خويش�علیه�اشکال�
مختلف�بی�حقوقی�اقتصادی�و�سیاسی�مبارزه�می��کنند��شکل�های�مختلف�مبارزه�را�
تجربه�می�نمايند��اعتصاب،�اعتراض،�تظاهرات�خیابانی،�قیام�توده�ای،�تسلیح�همگانی�
و�هر�نوع�ديگری�از�مبارزه�در�دستور�کار�آنان�قرار�می�گیرد��جنبش�کارگری�در�
همه�اين�عرصه�ها�از�اعتصاب�گرفته�تا�قیام�و�در�طرح�تمامی�مطالبات�اقتصادی،�
سیاسی�يا�اجتماعی�ممکن�است�جنبشی�تمام�عیار�رفرمیستی�باشد،�به�اين�معنی�که�
افقی�فراسوی�سرمايه�داری�در�پیش�روی�خود�باز�نکند�و�تحقق�خواسته�هايش�را�
به�چهارچوب�رابطه�خريد�و�فروش�نیروی�کار�آويزان�سازد��وضعیت�دردناکی�که�
تاريخاً�به�اندازه�کافی�شاهد�آن�بوده�ايم�و�امروز�بیش�از�هر�زمان�ديگر�هستیم��اين�
جنبش�بالعکس�می�تواند�سمت�و�سوی�واقعی�سوسیالیستی�و�الغاء�کار�مزدی�داشته�
باشد،�به�اين�صورت�که�کل�حوزه�های�مبارزه�روزش�را�سنگرهای�پیوسته�تعرض�
به�شیرازه�هستی�سرمايه�کند��در�عرصه�مطالبات�معیشتی�و�رفاهی،�در�مبارزه�برای�
حصول�آزادی�های�سیاسی�يا�علیه�بی�حقوقی�زنان�و�تبعیضات�بشرستیزانه�جنسی،�
در�اعتراض�به�آلودگی�محیط�زيست،�در�کارزار�برای�الغاء�کار�کودکان،�در�ستیز�
ديگر�حیات� بورژوازی�جهانی�و�در�هر�حوزه� افروزی�های�جنايتکارانه� با�جنگ�
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اجتماعی�انسان�ها،�راديکال�و�سرمايه�ستیز�پیش�تازد،�در�همه�اين�قلمروها�بديل�
زنده�سوسیالیستی�و�منشور�کنکرت�برنامه�ريزی�شورائی�و�ضد�کار�مزدی�عینیت�
حاضر�اقتصادی�و�اجتماعی�را�بر�سر�طبقه�سرمايه�دار�بکوبد�و�محتوای�پیکار�روز�را�
با�کسب�آمادگی�و�تدارک�توان�برای�تحقق�سوسیالیسم�لغو�کار�مزدی�همگن�سازد��
نقش،�محتوای�فعالیت�و�فلسفه�وجودی�گرايش�کمونیستی�درون�طبقه�کارگر�نیز�
با�همین�کارها�تعريف�می�شود��فعالین�اين�رويکرد�می�کوشند�تا�از�طريق�حضور�
مستقیم�و�خالق�در�همه�اشکال�خیزش�و�اعتراض�توده�های�کارگر،�تشريح�مارکسی�
استثمار،�ستم،�بی�حقوقی،�درنده�خويی�و�انسان�ستیزی�سرمايه�داری،�تبلیغ�مستقیم�
آلترناتیو�سوسیالیستی،�افشاء�و�طرد�هر�بديل�بورژوا�رفرمیستی،�طرح�راديکال�ترين�
مطالبات�اقتصادی�يا�سیاسی،�ارتقاء�پیگیر�سطح�آگاهی�و�دانش�طبقاتی�کارگران�و�اين�
نوع�کارها،�قدرت�تعرض�و�توفندگی�جنبش�کارگری�را�افزايش�دهند��اينها�همگی�
و�در�ارتباط�با�هم�خطوط�اساسی�پراتیک�گرايش�کمونیستی�طبقه�کارگر�را�تعیین�
می�کنند��اگر�قرار�است�رويکردی�بطور�واقعی�و�جدی�لغو�کار�مزدی�و�کمونیستی�
باشد،�بايد�اين�جهتگیری�ها�و�انجام�اين�کارها�را�به�نمايش�بگذارد��اين�رويکرد�بايد�
بديل�شفاف�سوسیالیستی�جامعه�موجود�را�پرچم�پیکار�روز�طبقه�کارگر�کند��از�
درون�حزب�آفرينی�و�سنديکاسازی�سوسیالیسم�بیرون�نمی�آيد��سوسیالیسم�را�تنها�و�
تنها�توده�های�کارگری�می�توانند�بر�پای�دارند�که�به�طور�واقعی�و�با�سر�بیدار�طبقاتی�
علیه�استثمار،�بی�حقوقی،�ستم�و�سیه�روزی�های�ناشی�از�وجود�سرمايه�داری�مبارزه�
کرده�و�در�جريان�اين�مبارزه�به�يک�قدرت�آگاه،�دخالتگر�متشکل�شورائی�و�آشنا�به�
برنامه�ريزی�اقتصادی،�سیاسی�و�اجتماعی�مبتنی�بر�الغاء�کار�مزدی�تبديل�شده�باشند��
رويکرد�سوسیالیستی�درون�طبقه�کارگر�بايد�محور�پیکار�و�پراتیک�اجتماعی�خود�را�
مشارکت�فعال�در�سازمانیابی�چنین�جنبشی�قرار�دهد��نقد�ريشه�ای�سوسیالیستی�و�
ضد�کار�مزدی�عینیت�حاضر�را�جريان�روز�اعتراض،�مبارزه،�مطالبات،�سازمانیابی�و�

جهتگیری�کارگران�سازد��مارکس�می�گويد:
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»انتقادی�که�به�اين�محتوا�می��پردازد،�انتقادی�است�که�در�حین�گالويز�شدن�
روی�می�دهد�و�در�گالويزی�مساله�آن�نیست�که�حريف،�حريفی�نجیب،�
همزور�و�جالب�است،�بلکه�مساله�بر�سر�آن�است�که�ضربه�بر�حريف�فرود�
آيد��مساله�اين�است�که�نبايد�بر�آلمانی�ها�لحظه�ای�هوای�خودفريبی�و�تسلیم�
روا�داشت��بايد�فشار�را�از�طريق�افزودن�آگاهی�فشار�بر�آن،�باز�فشرده�تر�کرد،�
و�ننگ�را�از�طريق�انتشار�کتبی�آن�باز�ننگین�تر�ساخت��بايد�هر�قلمرو�جامعه�
آلمان�را�به�مثابه�بخش�شرمگین�آلمان�توصیف�کرد��بايد�مناسبات�منجمد�را�
از�راه�نواختن�ساز�خوش�به�رقص�درآورد��بايد�توده�مردم�را�از�خودشان�به�
وحشت�افکند،�تا�از�اين�راه�جسور�و�بی�پروا�شوند��بدين�ترتیب�است�که�
انسان�نیازمندی�ناگزير�خلق�آلمان�را�ارضاء�می�کند�و�نیازمندی�خلق�ها�آخرين�
حجت�های�ارضاء�اين�نیازمندی�هاست�«�)ایدئولوژی آلمانی؛ کارل�مارکس(

�با�مشاطه�گری�اين�يا�آن�صحنه�از�جنبش�رفرمیستی�کارگران،�با�تبلیغ�رفرمیسم�
میان�توده�های�کارگر،�با�دعوت�کارگران�به�انقالب،�حلق�آويزی�کارگران�به�حزب�
و�با�تکرار�واژه�سوسیالیسم�در�گوش�شماری�از�کارگران،�بطور�قطع�هیچ�جنبش�
سوسیالیستی�در�هیچ�کجا�نخواهد�جوشید�و�انقالباتی�که�با�اين�مولفه�ها�همراهی�
گردد،�هیچگاه�به�استقرار�سازمان�کار�و�مدنیت�کمونیستی�منتهی�نخواهد�شد��اين�
روايت�که�گويا�تمام�بحث�بر�سر�تسخیر�قدرت�سیاسی�است�و�با�تحقق�اين�امر�
همه�امور�ديگر�رديف�خواهد�شد،�هیچ�سنخیتی�با�درک�مارکسي�انقالب�کارگری�
و�ضد�کار�مزدی�ندارد��در�عالم�واقع�مساله�به�شکل�ديگری�است��قدرت�سیاسی�
سرمايه�را�بايد�قطعاً�در�هم�شکست،�اين�در�زمره�بديهی�ترين�پیش�شرط�های�استقرار�
جامعه�گردانی�شورائی�سوسیالیستی�توده�های�کارگر�است��اما�پرسش�اساسی�اين�
است�که�چگونه؟�توسط�کدام�جنبش؟�با�کدام�شکل�سازمانیابی،�کدام�افق�و�کدام�
طرح�کنکرت�برنامه�ريزی�اقتصادی�و�اجتماعی�بايد�اين�کار�را�انجام�داد��اگر�بحث�
بر�سر�استقرار�سوسیالیسم�لغو�کار�مزدی�طبقه�کارگر�است،�سرنگونی�طلبی�نیز�بايد�



سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست26

از�جنس�سوسیالیستی،�سرمايه�ستیز�و�همگن�و�همجوش�جنبش�شورائی�آگاه�ضد�
سرمايه�داری�توده�های�کارگر�باشد��با�رژيم�ستیزی�فراطبقاتی�و�دموکراتیک�و�خلقی�
دولت� سرنگونی� کرد!!� حفاری� را� سوسیالیستی� انقالب� تونل� نمی�توان� لیبرالی� و�
بورژوازی�بايد�حلقه�معینی�از�زنجیره�پیشروی�و�تعرض�جنبش�شورائی�ضد�کار�
مزدی�کارگران�گردد��انقالب�کنندگان،�يعنی�توده�های�وسیع�پرولتاريا�بايد�سوسیالیسم�
را�به�مثابه�يک�جنبش�تجربه�کرده�و�در�درون�اين�جنبش�ببالند��بايد�منشور�شفاف�
خود�برای�برنامه�ريزی�سوسیالیستی�کار�و�تولید�را�در�گام�به�گام�اين�جنبش�به�مغز�
نظام�اجتماعی�حاکم�شلیک�کنند��قدرت�سیاسی�را�بايد�پرولتاريا�به�مثابه�يک�طبقه�
متشکل�در�شوراهای�سراسری�ضد�سرمايه�داری�به�دست�گیرد،�نه�مشتی�آدم�يا�حزبی�
که�با�نام�کمونیسم�و�پرولتاريا�خود�را�آلترناتیو�ماشین�دولتی�سرمايه�کرده�باشند��
انقالب�سوسیالیستی�مقطع�کنکرتی�از�پروسه�پیشروی�جنبش�سوسیالیستی�توده�های�
کارگر�است��در�اين�میان�آن�چه�که�بدوا�و�عجالتا�اين�فاز�از�پروسه�پیشرفت�را�از�
مقاطع�پیشین�آن�متمايز�می�کند،�همان�آمادگی�و�عزم�توده�های�کارگر�برای�درهم�
شکستن�ماشین�دولتی�و�جايگزينی�آن�با�سازمان�شورائی�سوسیالیستی�است��اما�
کارگران�تنها�هنگامی�به�مثابه�يک�طبقه�می�توانند�قدرت�سیاسی�را�در�دست�گیرند�
که�توانايی�و�بلوغ�سیاسی�و�اجتماعی�الزم�برای�تحول�سوسیالیستی�اقتصاد،�محو�کار�
مزدوری،�برچیدن�بنیان�ها�و�ساختار�مدنی�جامعه�کهن،�استقرار�سازمان�کار�شورائی�
سوسیالیستی،�تعمیق�بیوقفه�انقالب�و�ره�زدن�به�جامعه�کمونیستی�را�در�جنبش�جاری�
خود�کسب�و�تمرين�کرده�باشند��اين�تمرين�نیازمند�قرار�گرفتن�مبارزات�کارگران�بر�
بستر�يک�جنبش�شورايی�وسیع�با�رويکرد�سوسیالیستی�است��شوراهايی�که�ظرف�
تعرض�پرولتاريا�علیه�کار�مزدی�باشند،�آحاد�طبقه�کارگر�را�به�دخالت�گری�مستقیم�
در�اين�تعرض�فرا�خوانند،�گرايش�کمونیستی�اين�طبقه�را�با�توده�های�وسیع�کارگر�
در�مبارزه�مستقیم�علیه�استثمار�و�بی�حقوقی�سرمايه�داری�به�هم�پیوند�زند��ظرف�ابراز�
وجود�کارگران�برای�طرح�آلترناتیو�زنده�و�کنکرت�سوسیالیسم�در�مقابل�سرمايه�داری�
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و�تبديل�اين�آلترناتیو�به�مضمون�پیکار�جاری�طبقه�کارگر�باشد��جنبش�شورايی�و�
سوسیالیستی�کارگران،�نهال�بالنده�نیرومندی�است�که�می�تواند�در�بطن�جامعه�کهنه�و�
در�حال�احتضار�سرمايه�داری�شاخ�و�برگ�کشد�و�در�لحظه�معینی�از�تداوم�خود�کل�
جامعه�کاپیتالیستی�را�منفجر�نموده�و�سازمان�کار�و�مدنیت�سوسیالیستی�طبقه�کارگر�را�
بر�ويرانه�های�آن�بنا�کند��اين�جنبش�در�هر�فاز�و�هر�سطح�از�پیشروی�خود،�اعتراض�و�
عمل�کمونیستی�توده�های�کارگر�علیه�سرمايه�را�دنبال�می�کند��پروسه�خريد�و�فروش�
نیروی�کار�و�کلیه�تبعات�اقتصادی،�سیاسی،�مدنی،�حقوقی،�فرهنگی�آن�را�با�چاقوی�
تشريح�کمونیستی�برای�همه�کارگران�کالبدشکافی�می�کند��با�اين�آناتومی�واقعیت�
رابطه�کار�و�سرمايه�را�هر�چه�عمیق�تر�آفتابی�می�نمايد��به�سخن�مارکس�کارگران�را�از�
وضعیت�جاری�استثمار،�بی�حقوقی�و�ستمی�که�تحمل�می�کنند�به�وحشت�می�اندازد��
جنبش�شورائی�سوسیالیستی�در�همین�راستا،�راه�برون�رفت�از�اين�وحشت�و�دهشت�
را�به�زبان�انسان�های�زمینی�و�به�مثابه�نوع�ديگری�از�زيست�اجتماعی�عمال�ممکن�

طرح�می�نمايد�و�برای�تحقق�آن�پیکار�می�کند��
اگر�قرار�است�طبقه�کارگر�برای�رهايی�خود�و�بشريت�از�شر�نظام�سرمايه�داری�
انقالبی�برپا�کند،�بايد�روند�برپايی�اين�انقالب�را�از�درون�چنین�جنبش�شورايی�و�
سوسیالیستی�پی�گیرد��و�اگر�قرار�است�کمونیست�ها�در�پیشاپیش�طبقه�کارگر�برای�
پیروزی�اين�انقالب�تالش�کنند،�بايد�فعالین�عملی�و�آگاه�درون�اين�جنبش�شورائی�
باشند��بايد�با�طرح�بديل�مشخص�و�بالفعل�کمونیستی�در�مقابل�عینیت�سرمايه�داری�
به�طبقه�بورژوازی�جهانی�و�به�همه�دولت�های�سرمايه�داری�جهان�اعالم�جنگ�داد��
جنگی�واقعی�و�روتین�میان�دو�طبقه�اجتماعی�بر�سر�بود�و�نبود�کار�مزدوری،�جنگی�
که�پرولتاريا�با�کیفرخواستی�زمینی�کل�استثمار�و�توحش�سرمايه�داری�را�آماج�حمله�
می�گیرد�و�بورژوازی�خود�را�با�طبقه�ای�مواجه�می�بیند�که�خواست�و�انتظارش�نه�
اصالح�و�دست�کاری�رفرمیستی�سرمايه�داری،�بلکه�محو�تمامیت�اين�نظام�است��در�
اين�جنگ�از�هیچ�مطالبه�فوری�اقتصادی�و�رفاهی�و�اجتماعی�کارگران�صرف�نظر�
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نمی�گردد،�اما�همه�چیز�با�مضمونی�اساسا�متفاوت�نسبت�به�جنبش�رفرمیستی�طرح�
می�شود�و�پیکار�برای�تحقق�آن�ها�محتوايی�متفاوت�با�شیوه�کار�رفرمیست�ها�احراز�
می�کند��اين�جنگ�درست�همان�جنگ�واقعی�پرولتاريا�و�بورژوازی�بر�سر�سوسیالیسم�
و�سرمايه�داری�است��جنگی�در�درون�جامعه�موجود�نه�برای�اصالح�شرايط�استثمار�و�
کار،�بلکه�برای�لغو�و�از�میان�برداشتن�هر�نوع�استثمار�و�طبقات�و�دولت�و�کل�رابطه�
خريد�و�فروش�نیروی�کار��انقالب�سوسیالیستی�مرحله�ای�از�تشديد�و�توسعه�اين�
جنگ�است��طبقه�کارگر�بايد�در�درون�اين�جنگ�زندگی�کرده�و�بر�بستر�آن�بالیده�
باشد��تسخیر�قدرت�سیاسی�اگر�بناست�به�قدرت�رسیدن�پرولتاريا�به�صورت�يک�
طبقه�باشد�بايد�عمل�معین�توده��وسیع�کارگر�در�لحظه�معینی�از�جنگ�میان�سوسیالیسم�
و�سرمايه�را�بازگو�کند��اين�همان�نکته�تعیین�کننده�ای�است�که�کمونیست�ها�حتی�
به�اصطالح�راديکال�ترين�و�انقالبی�ترين�کمونیست�ها�در�طول�صد�سال�اخیر�از�آن�
روی�تافته�اند��ترجیع�بند�انقالبی�گری�چپ�و�نقطه�فرار�وی�از�رفرمیسم�رسمی�در�
اين�دوران�طوالنی،�سر�دادن�شعار�انقالب،�گرفتن�قدرت�سیاسی�و�احاله�سوسیالیسم�
به�امر�آتی�انقالب�بوده�است��اين�فرمول�قطعاً�فرمول�انقالب�سوسیالیستی�پرولتاريا�
نیست،�نسخه�پیچی�بورژوازی�چپ�نمای�حزب�نشین�برای�جايگزينی�نوعی�از�
برنامه�ريزی�کار�و�تولید�سرمايه�داری�با�نوع�ديگر�است��مطابق�اين�فرمول،�مادام�که�
قدرت�سیاسی�يا�ماشین�دولتی�سرمايه�داری�نابود�نشده�است،�سخنی�از�پیکار�مستقیم�
و�بالفعل�ضد�کار�مزدی�پرولتاريا�در�میان�نیست!!�جنبش�کارگری�بايد�در�مطالبات�
اقتصادی،�اجتماعی�خود�به�داربست�رفرمیسم�تمکین�نمايد!!�خود�را�به�دار�يک�حزب�
باالنشین�ماوراء�زندگی�و�پیکارش�حلق�آويز�کند،�چشم�به�چشم�معجزه�گری�متولیان�
اين�امامزاده�مجعول�بدوزد،�بدون�هیچ�آلترناتیو�کنکرت�و�عاجل�کمونیستی،�بدون�
حضور�خالق�عملی�در�نقد�سوسیالیستی�سرمايه�داری،�بدون�ارائه�مستمر�طرحهای�
معین�کمونیستی�برای�لغو�وضعیت�موجود،�در�يک�کالم�بدون�داشتن�هیچ�جنبش�
واقعی�سوسیالیستی�فقط�و�فقط�خود�را�برای�يک�تعرض�نظامی�علیه�ماشین�دولتی�
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سرمايه�داری�و�به�قدرت�رسیدن�حزب�آماده�سازد!!�
در�اين�نسخه�پیچی�ها،�توده�های�کارگر�تنها�مشتی�سربازند�که�توسط�فرماندهان�
حزبی�به�تمرين�نظامی�دعوت�می�شوند��از�آن�ها�می�خواهند�که�خود�را�آماده�کنند،�
ماشین�دولتی�موجود�را�درهم�بشکنند�و�سپس�منتظر�هنرنمايی�و�اعجاز�رهبران�
خويش�در�سوق�دادن�طبقه��شان�بسوی�بهشت�موعود�سوسیالیسم�باشند!!!�روايتی�
اين�گونه�از�انقالب�سوسیالیستی،�روايتی�بورژوايی�و�ارتجاعی�است��ريشه�واقعی�
اين�روايت�ضد�کمونیستی�در�بنمايه�نگاه�سوسیال�دموکراسی�به�سوسیالیسم�نهفته�
است��نوعی�نگاه�که�توسط�بلشويسم�لباس�نظامی�و�انقالبیگری�پوشید�و�هموارساز�
راه�شکست�انقالب�اکتبر�شد��سرمايه��داری�دولتی�را�سوسیالیسم�پنداشت�و�الجرم�
نیازی�به�داشتن�جنبش�وسیع�سوسیالیستی�کارگران�و�تجهیز�توده�های�طبقه�کارگر�
در�يک�جنبش�سازمان�يافته�شورائی�ضد�کار�مزدی�احساس�نمی�نمود��ضرورت�
داشتن�اين�جنبش�برای�کسانی�ملموس�است�که�هدف�پیکار�خويش�را�محو�واقعی�
کار�مزدی�و�برچیدن�بساط�سرمايه�داری�قرار�داده�باشند��تنها�در�اين�صورت�است�
که�استقرار�سوسیالیسم�به�سازمانیابی�کارگران�در�شوراهای�ضد�سرمايه�داری�نیازمند�
می�شود��در�غیر�اين�صورت�وجود�يک�حزب�و�مشتی�سرباز�امر�و�نهی�شونده�کافی�
است�تا�ماشین�دولتی�موجود�را�در�هم�بشکند،�دولت�جديدی�را�باالی�سر�کارگران�
مستقر�کند�و�دنیا�را�از�جار�و�جنجال�پیروزی�کمونیسم�پر�نمايد��انقالب�کارگری�امر�
جنبش�سوسیالیستی�توده�های�طبقه�کارگر�است��جنبشی�شورايی�که�از�همان�آغاز�و�
مدت��ها�پیش�از�درهم�شکستن�ماشین�دولتی�سرمايه،�بر�سر�بود�و�نبود�تمامی�مسايل�
موجود�با�ارائه�راه�حل�مشخص�سوسیالیستی،�سرمايه�داران�و�دولت�آن�ها�را�به�جنگ�
فرا�خواند��رابطه�خريد�و�روش�نیروی�کار�را�در�تمامی�موجوديت�اقتصادی،�مدنی،�
سیاسی�و�اجتماعی�اش�آماج�نقد�و�پیکار�قرار�دهد��مطالبات�روزش�را�سنگر�هجوم�
به�چرخه�بازتولید�سرمايه�و�مايه�اختالل�فزاينده�رابطه�تولید�اضافه�ارزش�سازد��
مشق�اعمال�قدرت�کند�و�در�زير�تیغ�دژخیمان�سرمايه�و�دولت�های�سرمايه�داری�
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برای�هر�بروز�هستی�سرمايه�در�هر�قلمرو�اقتصادی،�سیاسی�يا�اجتماعی�بديل�ضد�
سرمايه�داری�پیش�کشد��در�نظامی�که�بنیاد�موجوديتش�بر�رابطه�تولید�اضافه�ارزش�
استوار�است،�جهتگیری�مطالبات�جاری�خود�را�انسداد�هر�چه�ممکن�پويه�تبديل�کار�
به�سود�بنمايد�و�خارج�ساختن�باالترين�سطح�معیشت�و�رفاه�و�امکانات�از�سیطره�داد�
و�ستدهای�پولی�و�کاالئی�را�محتوای�پیکار�کند،�در�جنگ�علیه�ديکتاتوری�و�خفقان،�
بنیاد�نظم�سیاسی�سرمايه�داری�را�هدف�اعتراض�گیرد�و�برای�حصول�آزادی�های�
سیاسی�و�حقوق�اجتماعی�اساس�هستی�دولت�و�نظم�سیاسی�و�مدنی�مبتنی�بر�وجود�
سرمايه�را�زير�مهمیز�مبارزه�قرار�دهد��قانون�و�قرارداد�و�مدنیت�و�حقوق�منبعث�ار�
رابطه�کار�مزدوری�را�آماج�ستیز�سازد�و�در�همه�اين�قلمروها�بديل�ضد�کار�مزدی�
و�سوسیالیستی�خود�را�در�مقابل�آنچه�هست�و�سرمايه�تحمیل�می�کند�وارد�میدان�
کند��تعیین�روزانه�کار�را�حق�مسلم�شوراها�اعالم�دارد��ريشه�نابرابری�های�جنسی�و�
بی�حقوقی�زنان�يا�هر�نوع�مظالم�اجتماعی�ديگر�را�در�ژرفای�وجود�رابطه�خريد�و�
فروش�نیروی�کار�بکاود�و�در�پس�خواسته�هائی�سنگر�گیرد�که�تحقق�آنها�رفع�اين�

فجايع�از�طريق�عقب�راندن�هر�چه�بیشتر�سرمايه�داری�باشد��
تنها�چنین�جنبشی�است�که�می�تواند�میدان�کارزار�مشتعل�پرولتاريا�علیه�سرمايه،�
هموارساز�راه�انقالب�سوسیالیستی�و�نیزوی�استقرار�سازمان�شورائی�کار�و�تولید�و�
مدنیت�کمونیستی�گردد��در�اين�جاست�که�کارگران�بطور�متحد�و�ارگانیک�چگونگی�
جنگیدن�علیه�سرمايه�را�تدبیر�می�کنند�و�مبارزه�طبقاتی�خود�را�لگوموتیو�واقعی�
انقالب�اجتماعی�و�تحول�راديکال�تاريخی�می�سازند��اگر�بورژوازی�قرون��۱۷و��۱۸
يا�نیمه�اول�قرن�نوزدهم�بر�سکوی�رشد�شیوه�تولید�نوين�و�مناسبات�کار�مزدوری�
بساط�پیکار�علیه�فئودالیسم�و�نظام�سرواژ�پهن�می�کرد،�پرولتاريا�فقط�بر�بام�جنبش�
وسیع�شورائی�ضد�کار�مزدی�است�که�می�تواند�شیپور�مرگ�نظام�بردگی�مزدی�را�به�
صدا�در�آورد�و�دروازه�سوسیالیسم�را�بر�روی�بشريت�باز�کند��بورژوازی�در�شرايط�
تاريخی�ياد�شده،�با�رشد�و�بلوغ�و�بالندگی�شیوه�تولیدی�نوينی�تداعی�می�شد�که�بطور�
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واقعی�و�عینی�در�جامعه�پديد�آمده�بود��پرولتاريا�نیز�در�روزگار�ما�بايد�با�جنبشی�
تداعی�شود�که�در�درون�همین�نظام�فرتوت�و�محتضر�سرمايه��داری�با�بديل�کنکرت�
کمونیستی�خود،�با�نوع�سازمانیابی،�رژيم�ستیزی�و�مطالبات�ضد�سرمايه�داری�خود�و�
با�راهکارهای�اعمال�قدرت�طبقاتی�خود�ابراز�وجود�می�کند��تفاوت�ماهوی�کار�در�
اين�است�که�در�آن�جا�شیوه�تولید�کاپیتالیستی�به�مثابه�مرحله�ای�از�سیر�مادی�تکامل�
تاريخ،�در�درون�نظام�سرواژ�و�اشکال�تولیدی�پیشین�بطور�عینی�رشد�می�کرد�و�طبقه�
از�متن�همان�فرآيند� انتظارات�خود�را� ايدئولوژی،�مطالبات�و� بورژوازی�ذهنیت،�
مادی�و�الزامات�اقتصادی،�سیاسی،�مدنی،�فرهنگی�و�اجتماعی�خودگستری�سرمايه�
اسنتاج�می�نمود��اما�در�اين�جا�گرايش�کمونیستی�پیشرو�طبقه�کارگر�سیمای�اقتصادی،�
سیاسی،�اجتماعی�نظم�آتی�سوسیالیستی�اش�را�از�طريق�طرح�آن�به�صورت�يک�
آلترناتیو�زنده�و�تبديل�اين�آلترناتیو�به�جريان�مبارزه�جاری�و�جنبش�نیرومند�شورائی�
سرمايه�ستیز�توده�های�طبقه�خويش�به�يک�قدرت�عظیم�طبقاتی�تبديل�می�کند��در�آن�
جا�شیوه�تولید�و�سامان�اقتصادی�جديد�بطور�عینی�و�به�عنوان�فاز�معینی�از�تکامل�
اقتصاد�کااليی�وجود�داشت�و�بورژوازی�بر�سکوی�ضرورت�های�تاريخی�توسعه�آن،�
خواستار�مدنیت�و�نظم�سیاسی�و�حقوق�اجتماعی�و�نوع�جديد�اداره�امور�جامعه�و�
تسخیر�قدرت�سیاسی�می��شد��در�اين�جا�جنبش�شورائی�سوسیالیستی�طبقه�کارگر�
است�که�بايد�ببالد،�آگاه�و�آگاه�تر�شود،�افق�دار�گردد،�قدرت�گیرد�و�کفايت�خود�
برای�پايان�دادن�سرمايه�داری�و�استقرار�سازمان�شورائی�سوسیالیستی�کار�و�تولید�را�

به�ظهور�رساند�
پیروزی�واقعی�انقالب�سوسیالیستی�کارگران�موکول�به�گسست�طبقه�کارگر�از�
ايدئولوژی،�افق�و�هر�نوع�راه�حل�بورژوايی�در�همه�زمینه�ها�و�به�ويژه�در�رابطه�با�
چگونگی�تغییر�نظم�اجتماعی�موجود�است��جنبش�شورايی�و�کمونیستی�پرولتاريا�
بستر�تحقق�اين�گسست�طبقاتی�و�عرصه�تدارک�پرولتاريا�برای�ساختن�جامعه�ای�
مبتنی�بر�محو�رابطه�سرمايه�است��تسخیر�قدرت�سیاسی�امر�اين�جنبش�شورايی�و�
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سوسیالیستی�است�و�تنها�در�متن�اين�جنبش�است�که�پرولتاريا�می�تواند�به�صورت�
يک�طبقه�قدرت�سیاسی�را�به�چنگ�آورد��اين�که�آحاد�توده�های�کارگر�در�لحظه�
پیروزی�انقالب�تا�چه�حد�برای�حضور�مستقیم�و�نافذ�در�برنامه�ريزی�اقتصادی�و�اداره�
همه�سويه�امور�اجتماعی�آماده�باشند،�موضوعی�است�که�بیش�از�هر�چیز�به�میزان�
سازمان�يافتگی�و�پیشرفت�جنبش�شورائی�سوسیالیستی�اين�طبقه�در�سال�های�پیش�از�
وقوع�انقالب�بستگی�دارد��آنچه�جای�ترديد�ندارد،�اين�است�که�حتی�مقدماتی�ترين�
فاز�استقرار�سازمان�شورائی�برنامه�ريزی�کار�و�تولید�نیز�نمی�تواند�نهادی�جدا�از�
سازمان�گسترده�شورايی�توده�های�کارگر�باشد��اين�حرف�که�گويا�پرولتاريا�وقتی�
رهبرانش�را�در�قدرت�می�بیند،�خود�را�در�قدرت�می�يابد�صرفاً�صحه�گذاری�بر�يک�
وارونه�پردازی�گمراه�کننده�ضد�کمونیستی�و�بورژوائی�است��بحث�بر�سر�مجرد�
پندار�پرولتاريا�نیست،�توده�های�کارگر�در�پاره�ای�شرائط�با�سر�بورژوازی�به�جامعه�
و�جهان�و�تاريخ�و�هستی�اجتماعی�و�مبارزه�و�همه�چیز�خود�نظر�می�اندازند��اين�
وضعیت�رقت�باری�است�که�نبايد�تقديس�و�تکريم�شود،�گفتگو�بر�سر�تغییر�بنیادی�
آن�است��پرولتاريا�بايد�بساط�هر�نوع�رهبری�شدن�و�رهبر�بودن�و�اجتهاد�و�تقلید�
و�مريد�و�مرادی�را�از�جهان�بردارد��اعتماد�توده�های�کارگر�به�نمايندگانش�چه�بسا�
بر�پايه�توهم�و�کمبود�آگاهی�و�بصیرت�کمونیستی�باشد��اين�اعتماد�نیست،�توهم�و�
تقلید�و�قیم�ساالری�است،�نبايد�آن�را�فضیلت�تلقی�نمود،�بالعکس�بايد�آن�را�قاطعانه�
نقد�کرد�و�با�هم�جوشی�و�هم�پیوندی�کمونیستی�جايگزين�ساخت��سازمان�شورائی�
سوسیالیستی�کار�و�تولید�طبقه�کارگر�نمی�تواند�يک�نهاد�باالی�سر�آنها�و�مبتنی�بر�

قیمومت�و�نیابت�قدرت�آنان�باشد�
پرولتاريا�برای�اين�که�مناسبات�کار�مزدوری�را�از�میان�بردارد،�ناگزير�است�يک�
نظم�اجتماعی�نوين�متضمن�شکل�خودويژه�ای�از�سازمان�اجتماعی�کار�تاسیس�نمايد��
سازمانی�از�تولید�و�کار�که�مبتنی�بر�محو�قانون�ارزش،�همه�تبعات�اقتصادی�آن،�محو�
کاال�بودن�نیروی�کار�و�محصول�کار،�محو�رابطه�سرمايه،�بازار�و�مبادله�است��اين�
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سازمان�اجتماعی�کار�مقوله�ای�اقتصادی،�اما�درست�به�همان�اندازه�سیاسی�است��
در�درون�اين�نظم�نوين،�امور�سیاست�گذاری،�برنامه�ريزی�تولید�يا�هر�نوع�فعالیت�
اجتماعی�مورد�نیاز�جامعه�به�همان�اندازه�امر�تک�تک�افراد�جامعه�است�که�خود�تولید�
يا�فعالیت�های�خدماتی�و�رفاهی��در�اين�جا�مشارکت�مستقیم�و�تعیین�کننده�آحاد�
شهروندان�در�کلیه�برنامه�ريزی�های�اقتصادی�و�اجتماعی�بخش�الينفکی�از�کار�روزانه�
افراد�است��در�درون�اين�سازمان�کار�هیچ�سخنی�از�دولت�يا�کال�هیچ�نهاد�باالی�سر�

شهروندان�در�میان�نیست��
آشنايی�عمیق�با�اين�سازمان�کار�يا�در�واقع�شناخت�روشن�آلترنايتو�سوسیالیستی�
در�مقابل�عینیت�کاپیتالیستی�موجود�يا�هر�بديل�بورژوايی�ديگر�امر�جنبش�شورائی�
کارگران�در�درون�جامعه�سرمايه�داری�است��طرح�اين�الگو�به�مثابه�راه�حل�عاجل�و�
عملی�برون�رفت�از�سرمايه�داری،�کمک�به�همگنی�میان�مبارزات�جاری�کارگران�با�
پروسه�آمادگی�و�آگاهی�و�کسب�توانائی�استقرار�سوسیالیسم�مبرم�ترين�و�فوری�ترين�
وظیفه�رويکرد�لغو�کار�مزدی�در�هر�جامعه�و�هر�نقطه�ای�از�جهان�است��موضوع�
بحث�کتاب�حاضر�طبیعتا�طرح�راه�حل�زنده�و�حی�و�حاضر�سوسیالیستی�طبقه�
کارگر�در�اين�يا�آن�جامعه�يا�در�سراسر�دنیای�سرمايه�داری�نیست،�بلکه�کوششی�در�
تبیین�و�تصوير�نگاه�مادی�و�مارکسی�به�طرح�آلترناتیو�سوسیالیستی�و�تالشی�برای�
جلب�توجه�فعالین�کمونیست�جنبش�کارگری�به�ضرورت�انجام�اين�مهم�است��
اين�کتاب�بطور�قطع�حاوی�کسر�و�کمبودهای�مهمی�خواهد�بود��من�با�يقین�به�
وجود�انبوه�کاستی�ها�و�برداشت�های�نادرست�در�مباحث�کتاب،�تهیه�آن�را�کاری�در�
تأکید�بر�ضرورت�طرح�دورنمای�سوسیالیسم�برای�جنبش�کارگری�می�بینم��پیش�از�
پايان�مقدمه�يک�نکته�ديگر�را�بايد�يادآوری�نمود��تقريباً�همه�احزاب�لنینی�و�طیف�
بسیار�گسترده�ای�از�نیروهای�موسوم�به�چپ�هر�نوع�گفتگو�درباره�بديل�کنکرت�
سوسیالیستی�جامعه�موجود�را�خیالبافی،�اتوپی�و�ساختارگرائی�می�خوانند��درباره�اينکه�
چرا�آنان�چنین�می�پندارند�پائین�تر�توضیح�می�دهم�اما�پیش�از�آن�بايد�بنمايه�حرفشان�
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را�بررسی�نمود��استدالل�آنان�به�طور�معمول�اين�است�که�الگوی�سوسیالیسم�صرفًا�
زمانی�واقعی�است�که�پرولتاريا�بر�مسند�قدرت�نشسته�باشد�و�برنامه�ريزی�اقتصاد�و�
ساختار�نوين�جامعه�موضوع�حی�و�حاضر�پیش�پای�او�باشد��در�غیر�اين�صورت�
حالت�مشتی�کلیشه�های�اتوپیک�را�پیدا�می�کند�که�طرح�آنها�در�میان�توده�های�کارگر�
ترويج�نوعی�جزم�انديشی�و�ايدهآل�پردازی�است��آن�ها�اضافه�می�کنند�که�اين�کار�در�
عین�حال�نسخه�پیچی�آکادمیک�برای�طبقه�کارگر�است�و�اساس�برنامه�ريزی�و�تحول�

سوسیالیستی�اقتصاد�توسط�اين�طبقه�را�زير�سؤال�می�برد!!�
آنچه�اين�طیف�می�گويند�بر�خالف�پوشش�ظاهری�فرمول�بندی�ها�نسخه�تعطیل�
تاريخ� مادی� و� مارکسی� درک� آشکار� نقض� کارگر،� طبقه� سوسیالیستی� جنبش�
و�صدور�جواز�برای�انحالل�جنبش�کارگری�در�راهبردهای�رفرمیستی�کمونیسم�
به� کارگر� توده�های� اگر� چرا� نیست� معلوم� هیچ� چیز� هر� از� قبل� است�� بورژوائی�
جای�شعارپراکنی�های�مريخی�»سوسیالیسم،�سوسیالیسم«،�بديل�زنده�سوسیالیستی�
عینیت�سرمايه�داری�را�سالح�دست�و�افق�پیش�روی�خود�کنند،�اين�اتوپی�پردازی�يا�
جزم�انديشی�است؟!�مسأله�عمیقاً�برعکس�است��آنچه�از�ديرباز�تا�امروز�به�صورت�
سنت�در�میان�چپ�پروروس�و�پروچینی�و�خلقی�رايج�بوده�است�و�کماکان�رايج�
است�جايگزينی�سوسیالیسم�پراتیک�پرولتاريا�با�مشتی�رؤيا�و�اتوپی�های�رفرمیستی�
است��سوسیالیسم�پیش�از�آنکه�يک�نظم�اقتصادی�و�اجتماعی�باشد�يک�جنبش�
است��جنبش�جاری�طبقه�کارگر�علیه�استثمار�و�سیه�روزی�ها�سرمايه�داری�و�علیه�
اساس�موجوديت�سرمايه�داری�است��سؤال�مهم�پیش�روی�جماعت�باال�اين�است�
که�توده�های�کارگر�چگونه�می�توانند�جنبشی�به�طور�واقعی�سوسیالیستی�داشته�باشند�
بدون�اينکه�يک�آلترناتیو�کنکرت�سوسیالیستی�در�مقابل�عینیت�روز�سرمايه�داری�طرح�
کنند،�بر�حقانیت�آن�بکوبند،�برای�پراتیک�شدن�آن�پیکار�کنند�و�آمادگی�خود�برای�
اين�پراتیک�را�تدارک�ببیند��باالتر�تأکید�شد�که�مبارزه�طبقاتی�جنگ�همیشه�جاری�دو�
طبقه�اساسی�جامعه�بر�سر�بود�و�نبود�شیوه�تولید�و�کل�نظام�اجتماعی�مسلط�است��
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بورژوازی�برای�بند�بند�هستی�و�برای�هر�لحظه�بقای�اين�مناسبات�دنیاها�برنامه�ريزی�
مشخص�اقتصادی،�سیاسی،�مدنی�و�مهندسی�افکار�دارد،�حتی�احزاب�و�بخش�های�
مختلف�اين�طبقه�در�رقابت�با�همديگر�و�با�هدف�فريب�توده�های�کارگر�زمین�و�
زمان�را�از�برنامه�ريزی�های�خاص�خود�برای�نظم�تولیدی،�سیاسی�و�اجتماعی�سرمايه�
پر�می�سازند،�چرا�طبقه�کارگر،�طبقه�ای�که�پرچمدار�برپائی�جامعه�ای�از�بیخ�و�بن�
متضاد�با�نظام�موجود�است�نبايد�طرح�خود�برای�ساختمان�جامعه�آتی�را�به�صورت�
ملموس�مطرح�سازد�و�موضوع�مبارزه،�انديشه�و�آموزش�روز�خود�کند��»چپ«�با�
نفی�مبرمیت�بديل�کنکرت�سوسیالیستی�عماًل�بر�روی�کمونیسم�به�عنوان�يک�جنبش�
واقعی�خط�می�کشد�و�چنین�جنبشی�را�از�دستور�کار�طبقه�کارگر�خارج�می�نمايد��در�
اين�روايت،�کمونیسم،�جنبش�ضد�کار�مزدی�توده�های�کارگر�نیست،�بلکه�يک�اتوپی�

برای�ناکجاآبادی�در�تاريخ�است��
وقتی�از�بديل�عینی�سوسیالیستی�صحبت�می�شود،�معنايش�اين�است�که�پرولتاريا�
به�طبقه�سرمايه�دار�و�دولت�های�اين�طبقه�بسیار�جدی�و�صريح�اعالم�می�دارد�که�آماده�
برنامه�ريزی�کار�و�تولید�و�نظم�اجتماعی�بر�محور�محو�سرمايه�داری�و�الغاء�کار�مزدی�
است��اعالم�می�کند�که�پیکار�روزش�را�حول�جايگزينی�وضع�حاضر�با�اين�بديل�پیش�
می�برد،�مطالبات�جاری�خود�را�از�متن�اين�بديل�استخراج�می�کند�و�به�سازمانیابی�خود�
به�عنوان�ظرف�اعمال�قدرت�متحد�و�آگاه�برای�تحقق�مطالبات�مبتنی�بر�اين�بديل�نظر�
می�اندازد��جنبش�کارگری�بدون�آلترناتیو�بالفعل،�عینی�و�کنکرت�سوسیالیستی،�جنبشی�
فاقد�افق،�رفرمیستی،�منحل�در�داربست�نظام�بردگی�مزدی�است�که�تنها�مشغله�اش�
تالش�برای�تعديل�استثمار�و�بی�حقوقی�ها�و�سیه�روزی�های�اين�نظام�خواهد�بود��
طبقه�کارگر�بدون�اگاهی�و�شناخت�و�آموزش�و�خوديگانگی�با�اين�آلترناتیو�طبقه�ای�
اسیر�افکار�و�توهمات�اصالح�طلبانه�بورژوائی�است��جنجال�کمونیسم�و�سر�دادن�
اين�شعار�که�انقالب�سوسیالیستی�دنیا�را�زير�و�رو�خواهد�کرد،�بدون�طرح�مشخص�
معماری�ضد�کار�مزدی�مصالح�موجود�کار�و�تولید�اجتماعی،�کارگران�را�با�دورنمای�
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واقعی�پیکار�روز�خود�آشنا�نخواهد�ساخت�و�جنبش�جاری�کارگران�هیچ�جامعه�ای�
را�به�فاز�جنبشی�آگاه�افق�دار�شورائی�و�سوسیالیستی�جلو�نخواهد�راند��رسم�معمول�
برنامه�نويسی�نیروهای�چپ�بیشتر�به�تعويذ�نويسی�و�سرهم�بندی�ادعیه�و�اوراد�رماالن�
دينی�شباهت�دارد��کمونیسم�در�روايت�برنامه�نگاری�آنان�مشتی�الفاظ�اتوپیک�است�

که�قرار�است�ايمان�به�آن�صراط�رستگاری�ايمان�آورندگان�گردد��
چرا�نیروهای�تشکیل�دهنده�طیف�وسیع�چپ�تاريخاً�از�طرح�سوسیالیسم�به�عنوان�
يک�آلترناتیو�کنکرت،�يا�يک�راه�حل�شفاف�برنامه�ريزی�کار�و�تولید�اجتماعی�سر�
باز�زده�و�مبرمیت�آن�را�انکار�کرده�اند�يا�انکار�می�کنند؟�پرسش�مهم�ديگری�است�
که�بايد�به�آن�پرداخت�اما�پاسخش�ساده�است��چپ�قرن�بیستمی�به�رغم�میلیتانت�
بودن�يا�آويختن�به�کمونیسم،�مارکس�و�پرولتاريا�در�پراتیک�سیاسی�خود،�سوای�
جايگزينی�شکلی�از�سازمان�کار�و�نظم�سرمايه�با�شکلی�ديگر�و�به�طور�مثال�اين�
يا�آن�نوع�سرمايه�داری�دولتی�افق�ديگری�نداشته�و�تا�امروز�نیز�ندارد��کارنامه�عظیم�
فداکاری�ها،�جانبازی�ها،�حماسه�آفرينی�ها�و�آرمان�خواهی�ها�به�طور�قطع�در�جای�خود�
پرارج�و�غیرقابل�تقلیل�است�اما�مبارزه�طبقاتی�داستان�ديگری�است�و�ديالکتیک�مادی�
محاسبات�خود�را�با�اين�کارنامه�يکی�نمی�کند�و�به�آن�نمی�آويزد��صدر�و�ذيل�هستی�
چپ�قرن�بیستم�تا�حال�آن�بوده�و�همچنان�آنست�که�حزبی�بر�پای�دارد،�مرامنامه�ای�
تنظیم�کند،�خود�را�وفادار�به�کمونیسم�و�آرمان�پرولتاريا�معرفی�نمايد��تسخیر�قدرت�
سیاسی�را�هدف�قرار�دهد،�برای�حصول�اين�هدف�توده�کارگر�را�به�حمايت�از�خود�
فرا�خواند،�کارگران�را�با�وعده�ساختن�دنیای�بهتر�به�اين�جانبداری�ترغیب�نمايد،�
در�صورت�حصول�موفقیت�ماشین�دولتی�جديدی�مستقر�سازد،�نظام�سرمايه�داری�
را�موافق�الگوی�خاص�خويش�برنامه�ريزی�کند��نام�اين�الگو�را�سوسیالیسم�بگذارد�
و�هر�حرکت�مخالف�آن�توسط�هر�کارگر�را�جنگ�با�کمونیسم�بخواند��افق�هستی،�
مبارزه�و�انتظارات�چپ�قرن�بیستم�بیشتر�از�اين�نبوده�و�اکنون�هم�نیست��رگه�هائی�
از�اين�چپ�در�طول�سده�باال�و�از�همان�روزهای�وقوع�انقالب�اکتبر�به�بعد�تالش�
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داشته�اند�تا�اين�نوع�نگاه�به�مسائل�جنبش�کارگری�و�مبارزه�طبقاتی�را�نقد�کنند،�
اما�اين�نقدها�عموماً�دموکراتیک�و�فاقد�درونمايه�شفاف�مارکسی�و�ضد�کار�مزدی�
ادعاهای�گروه�های�چپ� نقدی� انجام�چنین� داعیه�دار� محافل� میان� در� است�� بوده�
ايرانی،�به�طور�مثال�طیف�موسوم�به�»کمونیسم�کارگری«�به�اندازه�سايرين�بی�مايه�
،�راست�و�کمونیسم�گريز�است��اين�جريانات�همگی�به�متحجرترين�شکلی�در�
حزب�بازی�و�سکت�سازی�باالی�سر�جنبش�کارگری�غرق�هستند،�قیمومت�پرولتاريا�
توسط�حزب�را�که�بنمايه�عمیقاً�بورژوائی�و�ارتجاعی�دارد�شالوده�نگاه،�رويکرد،�
سیاست�و�پراتیک�خويش�در�رابطه�با�اين�جنبش�می�دانند��به�رغم�جار�و�جنجال�های�
دروغین�باور�به�نقش�شوراهای�کارگری،�اصل�سازمانیابی�شورائی�ضد�سرمايه�داری�
توده�های�کارگر�را�به�طور�کامل�نفی�می�کنند�و�در�عمل�دوقلوی�حزب�و�اتحاديه�را�
آلترناتیو�اين�سازمانیابی�می�سازند��حتی�اگر�از�وجوه�ديگر�تحلیل�ها�و�افق�پردازی�های�
سرمايه�ساالر�و�غیرمارکسی�آنها�صرف�نظر�کنیم�و�به�همین�تلقی�خاص�آنان�از�جنبش�
کارگری،�ساز�و�کارهای�مبارزه�طبقاتی�و�روايت�آمادگی�و�ساخت�و�ساز�پراکسیس�
توده�های�کارگری�برای�انقالب�سوسیالیستی�چشم�دوزيم،�خوب�متوجه�می�شويم�
که�سوسیالیسم�اين�جريانات�سوای�سرمايه�داری�دولتی�هیچ�چیز�ديگر�نیست��در�
همین�راستا�و�با�توجه�به�همین�پاشنه�آشیل�اساسی�است�که�طرح�سوسیالیسم�به�
صورت�يک�بديل�کنکرت�در�مقابل�عینیت�حاضر�سرمايه�داری�نیز�برای�آنان�بی�معنا�
می�گردد�و�آن�را�ساختارگرائی�و�اتوپی�پردازی�می�خوانند��از�منظر�اينان�کار�پرولتاريا�
اين�نیست�که�آلترناتیو�عینی�و�مشخض�ضد�کارمزدی�در�دست،�خود�را�شورائی،�
آگاه�و�سراسری�سازمان�دهد،�مطالبات�روز�خود�را�با�رجوع�به�اين�بديل�تعیین�کند�
و�برای�تحمیل�آن�ها�بر�بورژوازی�پیکار�نمايد،�قدرت�شورائی�ضد�سرمايه�داری�خود�
را�متحدتر،�متشکل�تر�و�آگاه�تر�سازد�و�سرانجام�دولت�سرمايه�را�ساقط�و�سازمان�کار�
سوسیالیستی�لغو�کار�مزدی�را�مستقر�گرداند��آنها�در�خارج�از�مدار�لفظ�بازی�ها�چنین�
نقشی�برای�طبقه�کارگر�قائل�نیستند��در�نگاهشان�حزب�باالی�سر�کارگران�است�که�



سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست38

بايد�جنبش�کارگری�را�مرکب�راهوار�تسخیر�قدرت�سیاسی�خود�کند�و�اگر�اين�هدف�
محقق�گردد�همه�چیز�بر�وفق�مراد�توده�های�کارگر�پیش�خواهد�رفت!!�نیاز�به�توضیح�
نیست�که�چپ�منحل�در�چنین�پندارهائی�نیازی�به�کالبدشکافی�زنده�شالوده�اقتصادی�
جامعه�حاضر،�ارائه�آلترناتیو�بالفعل�ضد�کار�مزدی�وضعیت�موجود�و�پیش�کشیدن�
آن�به�عنوان�بستر�آگاه�پیکار�و�انقالب�کارگران�نبیند��دلیل�واقعی�فرار�چپ�از�طرح�
الگوی�زنده�سوسیالیستی�در�مقابل�نظم�اقتصادی�و�سیاسی�و�اجتماعی�سرمايه�داری�
را�بايد�در�اينجا�جستجو�نمود��يک�پرسش�ديگر�هم�در�اين�گذر�باقی�است��عده�ای�
خواهند�پرسید�که�اگر�طرح�الگوی�کنکرت�و�زنده�سوسیالیسم�يک�ساز�و�کار�کاماًل�
الزم�جنبش�ضد�سرمايه�داری�طبقه�کارگر�است�پس�چرا�مارکس�و�همراهانش�در�
انترناسیونال�اول�به�اين�کار�اهتمام�نکردند؟�پاسخ�ساده�است�و�در�اين�رابطه�دو�نکته�
را�بايد�در�نظر�گرفت��اول�اينکه�عظیم�ترين�بخش�کارهای�مارکس�دقیقاً�آناتومی�
سرمايه�داری�و�نقد�اقتصاد�سیاسی�بورژوازی�است��نقدی�که�آگاهی�طبقاتی�پرولتاريا�
و�استخوانبندی�تئوريک�سوسیالیسم�به�مثابه�آلترناتیو�بالفعل�اين�طبقه�در�مقابل�نظام�
بردگی�مزدی�است��نکته�دوم�آنکه�در�سال�های�آخر�نیمه�اول�و�شروع�نیمه�دوم�قرن�
نوزدهم�متنی�مانند�»مانیفست�کمونیسم«�تا�حدود�زيادی�نقش�بديل�سوسیالیستی�نظام�
سرمايه�داری�را�ايفاء�می�کرد��در�دوره�مورد�بحث�هنوز�کمونیسم�بورژوائی�در�هیچ�
کجای�دنیا�موقعیت�يک�نظام�اجتماعی�مسلط�را�احراز�نکرده�بود��انقالبات�کارگران�
کشورها�يکی�بعد�از�ديگری�کمونیسم�بورژوائی�کارگرستیز�اردوگاهی�و�چینی�نزائیده�
بودند��مفهوم�کمونیسم�طبقه�کارگر�در�پرتو�نقد�مارکسی�اقتصاد�سیاسی�سرمايه�داری،�
روايت�ماتريالیستی�و�مارکسی�تاريخ�و�کل�پراتیک�روز�رويکرد�کمونیستی�برای�
مرزبندی�با�آنچه�بورژوازی�در�شکل�های�مختلف�پرودونیستی،�آنارشیستی،�اوئنی،�
بالنکیستی،�آرمانشهرهای�تخیلی�و�مشابه�اين�ها�به�نام�سوسیالیسم�طرح�می�کرد،�کافی�
به�نظر�می�رسید��جنبش�کمونیستی�توده�های�کارگر�با�حزب�بازی�های�ارتجاعی�چپ�
نمايانه�گروههای�خلقی�و�بورژوائی�تداعی�نمی�گرديد�و�کمونیسم�پرولتاريا�با�جهنم�
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گند�و�خون�و�دهشت�اردوگاه�شوروی�و�چین�و�ويتنام�و�الگوهای�مشابه�يکی�گرفته�
نمی�شد��در�شرائط�آن�روز،�حداقل�برای�بخش�قابل�توجهی�از�طبقه�کارگر�بین�المللی،�
کمونیسم�يک�جامعه�آزاد�فارغ�از�کار�مزدی�و�استثمار�و�طبقات�و�دولت�را�تداعی�
می�کرد�و�کارگران�در�پراتیک�مبارزه�طبقاتی�و�به�طور�مثال�در�برپائی�انترناسیونال�
اول�و�کمون�پاريس�به�رغم�حضور�و�میدان�داری�وسیع�گرايشات�رفرمیستی�به�هر�
حال�استقرار�جامعه�ای�با�مشخصات�باال�را�در�نظر�داشتند��سوی�ديگر�ماجرا�نیز�مهم�
است،�اينکه�قدرت�مهندسی�افکار�و�استیالی�وارونه�پردازی�های�ذاتی�سرمايه�بر�افق�
فکر،�زندگی،�انتظار،�فرهنگ�و�همه�چیز�توده�های�کارگر�به�صالبت�و�قوام�امروز�
نرسیده�نبود��تمامی�اين�ها�مؤلفه�های�مهم�و�تعیین�کننده�ای�هستند�که�عصر�حاضر�را�
از�سال�های�میانی�سده�نوزدهم�متمايز�می�کنند�و�همه�اينها�با�هم�بانگ�می�زنند�که�طرح�
الگوی�زنده�و�عینی�سوسیالیسم�در�پیش�پای�توده�های�کارگر�يک�ساز�و�کار�الزم�و�
غیرقابل�چشم�پوشی�است��در�رابطه�با�شرائط�اين�دو�دوره�متفاوت�تاريخی�يک�نکته�
مهم�ديگر�را�نبايد�از�ياد�برد��اينکه�مارکس�و�همراهانش�کاری�را�انجام�نداده�باشند،�
فرصت�آن�را�نیافته�يا�اصاًل�به�فکرشان�نیامده�باشد،�هیچ�مجوزی�برای�ارتقاء�کاستی�
کار�آن�ها�به�»وحی�منزل«�و�فرار�از�پاسخ�به�مسائل�کاماًل�اساسی�و�حیاتی�جنبش�

کارگری�نمی�گردد��
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جامعه�سطح�کنکرتی�از�فرايند�توسعه�شیوه�تولید�مادی�است��تقسیم�کار�اجتماعی،�
طبقات،�شکل�مالکیت،�دولت،�اخالق،�افکار،�قوانین،�سنن�و�قراردادهای�هر�دوره�
بقايای�صورت�بندی�های� يا� مسلط� تولید� شیوه� فراساختارهای� و� تبعات� تاريخی،�
تاريخی�پیشین�اما�شناور�در�فرارسته�های�تولید�غالب�هستند��مشخصه�عام�انقالبات�
ادوار�قبل�اين�بوده�است�که�شکلی�از�استثمار�را�با�شکلی�ديگر�جايگزين�کرده�است��
فرم�تازه�ای�از�مالکیت�را�بر�جای�فرم�قبلی�مستقر�ساخته�است��طبقات�اجتماعی�
معینی�را�بر�جای�طبقات�قبلی�نشانده�است��زمینه�های�سیاسی�و�اجتماعی�الزم�را�
برای�استقرار�نوعی�دولت�طبقاتی�بجای�نوعی�ديگر�فراهم�کرده�است�و�باالخره�
جامعه�طبقاتی�جديدی�را�بر�جای�جامعه�طبقاتی�کهن�پديد�آورده�است��سوسیالیسم�
نوعی�جامعه�يا�شکلی�از�زندگی�بر�پايه�گسست�کامل�انسان�از�هر�نوع�استثمار،�ستم،�
نابرابری،�مالکیت�خصوصی،�دولت،�کاال�بودن�نیروی�کار�و�محصول�کار،�بازار،�مبادله�
و�جدايی�انسان�ها�از�محصول�کار�خويش�است��طبقه�کارگر�برای�رهائی�خود�از�يوغ�
استثمار�و�بی�حقوقی�ها�مجبور�است�به�هر�نوع�استثمار�و�هر�شکل�بی�حقوقی�پايان�
بخشد��اين�نکته�را�مارکس�در�اولین�گام�های�پس�از�گسست�راديکال�از�ايدآلیسم�
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هگلی�در�شرائطی�که�هنوز�پروسه�انفصال�از�امپريسم�فوئرباخی�را�به�فرجام�نرسانده�
بود�و�در�نخستین�سلوک�پراکسیس�سیاسی�و�طبقاتی�با�موقعیت�و�نقش�تاريخی�

پرولتاريا،�بسیار�خوب�تشريح�کرده�است��او�در�اين�رابطه�می�گويد:

»طبقه�ای�با�قید�و�بندهای�بنیادين�که�انحالل�همه�طبقات�است��طبقه�ای�در�
جامعه�مدنی�که�از�جامعه�مدنی�نیست��عرصه�ای�که�به�علت�رنج�همگانی�از�
خصلت�همگانی�برخوردار�است،�که�طالب�حق�ويژه�ای�نیست�زيرا�ناحقی�که�
بر�او�روا�می�شود،�نه�يک�ناحقی�ويژه�بلکه�ناحقی�عمومی�است��عرصه�ای�که�
نمی�تواند�خواهان�عنوانی�تاريخی�باشد�مگر�آنکه�اين�عنوان،�عنوانی�انسانی�
باشد��نه�بطور�يک�جانبه�در�مقابل�عواقب�نظام�سیاسی،�که�به�طور�همه�جانبه�
در�مقابل�مبانی�نظام�قرار�دارد��و�باالخره�عرصه�ای�که�نمی�تواند�خود�را�رها�
کند�مگر�اينکه�خود�را�و�در�نتیجه�ساير�عرصه�های�جامعه�را�رها�سازد��در�يک�
کالم�عرصه�ای�که�ضايع�شدن�کامل�انسانیت�است�و�در�نتیجه�تنها�می�تواند�با�
احیاء�کامل�انسانیت�خود�را�احیاء�کند��اين�انحالل�جامعه�به�مثابه�يک�طبقه�

ويژه�پرولتارياست«��)مقدمه نقد فلسفه و حقوق هگل؛ کارل�مارکس(�

مشخصاتی�که�مارکس�در�اينجا�برای�پرولتاريا�نام�می�برد،�موقعیت�اين�طبقه�را�
فقط�از�لحاظ�تحمل�استثمار�و�کل�اشکال�بی�حقوقی�سیاسی�و�اجتماعی�دامن�گیرش�
توصیف�نمی�کند��ويژگیهای�اساسی�مطمح�نظر�وی�ظرفیت�تاريخی�معینی�است�
که�پرولتاريا�و�نه�هیچ�طبقه�ديگر�از�آن�برخوردار�است��اين�ظرفیت�که�می�تواند�به�
هر�نوع�استثمار�شدنی�پايان�دهد�و�شالوده�واقعی�همه�بی�حقوقی�ها،�نابرابری�ها�و�
خودبیگانگی�ها�را�ويران�سازد��ظرفیت�معماری�واقعی�نوعی�زندگی�و�نظام�اجتماعی�
که�در�آن�هیچ�زمینه�ای�برای�استثمار،�طبقات،�دولت�و�سیه�روزی�های�جامعه�طبقاتی�
وجود�نداشته�باشد��تأکید�مارکس�بر�مؤلفه�هائی�مانند�الزام�خواست�عنوانی�انسانی�به�
جای�تاريخی،�تصادم�راديکال�با�مبانی�وجود�نظام�حاکم،�درهمرفتگی�ذاتی�رهائی�
پرولتاريا�با�رهائی�بشريت�يا�احیاء�انسانیت�دقیقاً�برجسته�نمودن�اين�وجه�هستی�يا�اين�
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ظرفیت�خاص�تاريخی�طبقه�کارگر�است��روشن�است�که�نمايندگان�طبقات�فرودست�
يا�استثمارشونده�پیش�از�ظهور�پرولتاريا�نیز�همواره�آرمان�برپائی�جامعه�ای�متشکل�
از�انسان�های�آزاد،�برابر�و�فارغ�از�وجود�استثمار�يا�مظالم�و�محرومیت�ها�را�طرح�و�
برای�تحقق�آن�مبارزه�می�کرده�اند��معضل�اساسی�آنها�موانع�آهنین�مادی�و�تاريخی�
سر�راه�تحقق�اين�آرمان�ها�بوده�است��سوسیالیسم�دهقانی،�بورژوائی�يا�آرمانشهرهای�
کمونیستی�آگاهان�طبقات�قبلی�در�دنیای�عقب�ماندگی�ها،�فقر،�گرسنگی�ها�و�نازل�ترين�
سطح�حیات�اجتماعی�بشر�به�اتوپیائی�می�ماند�که�سوای�اتوپیا�بودنش،�چیزی�فراتر�از�
دستاوردهای�شیوه�تولید�در�حال�توسعه�وقت�يعنی�نظام�بردگی�مزدی،�ارمغان�زندگی�
انسان�ها�نمی�نمود��از�قعر�نظام�سرواژ�و�مناسبات�فئودالی�يا�اقتصاد�کاالئی�ماقبل�
سرمايه�داری�نه�پیش�شرط�های�مادی�مورد�نیاز�استقرار�سوسیالیسم�پديد�می�آمد�و�نه�
هیچ�طبقه�عهده�دار�رسالت�رهائی�بشر�متولد�می�گرديد��در�عمق�آن�اشکال�تولیدی�و�
آن�دوره�تکامل�مادی�تاريخ،�تنها�يک�شکل�نوين�استثمار�و�يک�طبقه�استثمارگر�جديد�
فرصت�بالندگی�پیدا�می�کرد��مهم�ترين�ويژگی�پرولتاريا�اين�است�که�اوالً�خالصی�او�
از�استثمار،�رنج�ها،�ستمکشی�ها�و�بی�حقوقی�ها�در�گرو�ظهور�جامعه�ای�فارغ�از�هر�
گونه�استثمار،�حکومت�شوندگی،�ستم�و�نابرابری�است�و�ثانیاً�از�همه�شرائط�الزم�
برای�ساختن�چنین�جامعه�ای�برخوردار�است��الگوی�سوسیالیسم�پرولتاريا�و�جنبش�
سوسیالیستی�او�بايد�با�همین�مالک�ها�داوری�شود��سازمان�کار�سوسیالیستی�طبقه�
کارگر�تجلی�نوعی�برنامه�ريزی�کار�و�تولید�و�شرائط�زيست�اجتماعی�بشر�است�که�
در�همه�وجوه�هستی�خود،�وحدت�میان�انسان�و�کار�و�محصول�کار�و�سرنوشت�
زندگی�او�را�بانگ�می�زند��آزادی�او�از�هر�نوع�قید�يا�هر�گونه�نهاد�و�اراده�ماوراء�وی�
را�تضمین�می��کند��اين�سازمان�اشتراکی�کار�و�تولید�و�نظم�اجتماعی�در�عام�ترين�

خطوط�هستی�خود�مشخصه�های�اساسی�زير�را�به�همراه�دارد���
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وجود�دولت�يا�هر�نهاد�اداری،�حقوقی،�سیاسی�و�انتظامی�باالی�سر�شهروندان�با�
سوسیالیسم�يا�سازمان�کار�سوسیالیستی�در�تضادی�بنیادی�است��زمینه�ظهور�يا�بنمايه�
وجود�دولت�را�بايد�درضرورت�القاء�و�اعالم�منافع�مشترک�افراد�يک�قشر�يا�يک�
طبقه�اجتماعی�به�عنوان�»منافع�عمومی«�کنکاش�کرد��شالوده�کار�دولت�وارونه�کردن�
واقعیت�ها�و�کشیدن�پرده�بر�تضاد�ريشه�ای�میان�منافع�طبقات�اساساً�متخاصم�قرار�
دارد��طبقه�مسلط�هر�عصر�و�هر�جامعه�مصر�است�تا�خواست�ها،�اهداف،�انتظارات�
و�کل�منافع�اجتماعی�خود�را�به�عنوان�مصالح�زندگی�و�منافع�همه�ساکنان�جامعه�
معرفی�کند�و�دولت�نهادی�است�که�وظیفه�القاء�اين�دروغ�يا�تحريف�را�در�اذهان�
عمومی�انسان�ها�به�عهده�می�گیرد��به�اين�شکل�که�خود�را�باالی�سر�جامعه�قرار�
می�دهد،�ماورای�وجود�طبقات�اعالم�می�کند،�نماينده�و�حافظ�منافع�همگان�می�خواند،�
قوانین،�فرامین،�مصوبات�و�قراردادهايش�را�تضمین�کننده�رفاه�و�امنیت�و�آسايش�
عامه�مردم�جار�می�زند��هر�کدام�از�نهادهايش�را�پاسخی�به�خواست�ها�و�احتیاجات�
توده�اهالی�تصوير�می�کند��دولت�بر�وجود�طبقات،�تضاد�آشتی�ناپذير�میان�طبقات،�
استثمار�يک�طبقه�توسط�طبقه�ديگر،�مبارزه�طبقاتی�و�هر�آنچه�که�تار�و�پود�واقعی�
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جامعه�را�تشکیل�می�دهد�خط�انکار�می�کشد��مارکس�بر�اين�حقیقت�انگشت�می�گذارد�
که�منافع�مشترک،�يک�پديده�واقعی�است،�در�حالی�که�»منافع�عمومی«�سخنی�بی�پايه�
و�موهوم�است��دولت�نماينده�و�نهاد�پاسخگوی�منافع�مشترک�است،�به�اين�اعتبار�
که�منافع�همگن�افراد�يک�طبقه�را�نمايندگی�می�کند،�اما�خود�را�به�موضوعی�اساسًا�
موهوم�و�بی�پايه�می�آويزد،�به�اين�معنی�که�عنوان�دروغین�»منافع�عام�همه�جامعه«�
را�داربست�هويت�خود�می�نمايد�و�در�اين�راستا�مفهوم�واقعی�جامعه�را�دستخوش�

تحريف�می�سازد��

»به�خاطر�اينکه�افراد�نفع�خاص�خود�را�می�جويند�که�برای�آنها�با�منفعت�
مشترکشان�منطبق�نیست،�اين�نفع�مشترک�برايشان�مانند�يک�منفعت�»بیگانه«،�
»مستقل«�از�آنها�و�به�نوبه�خود�به�صورت�يک�نفع�»عمومی«�خاص�و�متمايز�
ابراز�وجود�می�کند��يا�اينکه�آن�ها�خودشان�بايد�مانند�آنچه�در�دموکراسی�
هست،�در�اين�عدم�توافق�باقی�مانند��از�طرف�ديگر�مبارزه�عملی�اين�منافع�
خاص�با�هم�که�در�واقع�مداوماً�در�تقابل�با�منافع�مشترک�و�منافع�مشترک�
موهوم�سیر�می�نمايد�دخالت�و�جلوگیری�عملی�از�جانب�منفعت�»عمومی«�
کارل� آلمانی؛  )ایدئولوژی  می�نمايد«� ايجاب� را� دولت� شکل� در� موهوم�

مارکس(�

دولت�در�دوره�مشخصی�از�تکامل�تاريخ�بر�پايه�تضاد�غیر�قابل�حل�میان�طبقات�و�
به�مثابه�ابزار�سیادت�سیاسی�طبقه�مسلط�اقتصادی�به�وجود�آمده�است��نهاد�سیاسی�
نیرومندی�که�پاسخگوی�مقتضیات�خودگستری�يا�بقای�شیوه�تولید�حاکم�و�دفاع�از�
نظم�اجتماعی�متناظر�با�اين�خودگستری�و�بقاست��پديده�دولت�متناسب�با�گسترش�
پیکار�میان�طبقات�اساسی�و�چگونگی�توازن�قوای�نیروهای�اجتماعی�مختلف�می�تواند�

فرم،�ساختار�و�ترکیب�سیاسی�معینی�اتخاذ�کند��

»دولت�محصول�جامعه�در�مرحله�ای�از�تکامل�است��دولت�پذيرش�اين�امر�
است�که�اين�جامعه�در�يک�تضاد�حل�نشدنی�با�خود�درگیر�شده�است�و�
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به�تناقض�های�آشتی�ناپذيری�که�خود�قادر�به�رفع�آن�ها�نیست�تقسیم�گشته�
است��ولی�برای�اين�که�اين�تضاد�میان�طبقات�با�منافع�اقتصادی�متناقض،�خود�
و�جامعه�را�در�يک�مبارزه�بی�ثمر�به�تحلیل�نبرد،�الزم�شد�که�قدرتی�به�وجود�
آيد�که�در�ظاهر�بر�سر�جامعه�بايستد�تا�برخوردها�را�تخفیف�دهد�و�آن�را�در�
محدوده�نظم�نگاه�دارد�و�اين�قدرت�که�از�جامعه�بر�می�خیزد،�ولی�خود�را�
بر�سر�آن�قرار�می�دهد�و�خود�را�بیش�از�پیش�با�آن�بیگانه�می�کند،�دولت�نام�

دارد�«�)منشأ خانواده و دولت؛ فردريش�انگلس(�

توسعه�سرمايه�داری�تکمیل�همه�جانبه�دولت�را�به�دنبال�آورد��بورژوازی�از�همان�
دقايق�اول�عروج�به�اريکه�قدرت�سیاسی،�ساختار�حاکمیت�خود�را�متناسب�با�ملزومات�
سودآوری�و�بازتولید�سرمايه�اجتماعی�انکشاف�داد�و�کامل�ساخت��رابطه�ارگانیک�
و�تنگاتنگی�میان�پروسه�تحول�مالکیت�خصوصی�و�فرايند�بسط�قدرت�دولت�وجود�
داشته�است��ماجرا�البته�ظاهری�باژگونه�دارد��پويه�تحول�مالکیت�از�شکل�قبیله�ای�
به�ارضی،�فئودالی،�صنفی،�مانوفاکتوری�تا�مدرن�و�بورژوائی�علی�الظاهر�با�پسرفت�و�
کاهش�خصلت�اشتراک�منافع�افراد�همراه�است��در�همین�راستا�برحسب�ظاهر�بايد�
نقش�دولت�به�عنوان�نهاد�پاسدار�منافع�مشترک�يک�طبقه�يا�يک�بخش�جامعه�سیر�
رو�به�افت�طی�کند،�اما�واقعیت�دقیقاً�خالف�اين�است��در�نظام�سرمايه�داری�با�اينکه�
شاهد�ظهور�سره�ترين�و�تکامل�يافته�ترين�شکل�مالکیت�خصوصی�هستیم�و�با�اينکه�
هر�صاحب�سرمايه�مخالف�جدی�هر�میزان�مداخله�دولت�در�حوزه�مالکیت�خويش�
است،�اما�دولت�بورژوائی�به�لحاظ�نمايندگی�تام�و�تمام�منافع�مشترک�طبقه�سرمايه�دار�
در�يک�سوی�و�از�نظر�درجه�انکشاف�و�میزان�نفوذ�و�دامنه�تسلط�اختاپوسی�خود،�
در�ابعادی�بسیا�حیرت�بار�از�شکل�های�پیشین�دولت�کامل�تر�و�سازمان�يافته�تر�است��
دلیل�اصلی�ماجرا�را�بايد�در�نقش�سرمايه�جستجو�نمود��دولت�معاصر�به�صورت�
واقعی،�سرمايه�تشخص�يافته�در�هیأت�دولت�و�ساختار�سیاسی�و�مدنی�و�حقوقی�و�
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نظم�اجتماعی�است��سرمايه�يک�رابطه�اجتماعی�و�نقطه�شروع�و�رجوع�همه�فعل�
و�انفعاالت�درون�جامعه�موجود�است��سرمايه�در�فرايند�بازتولید�و�بقای�سیادت�
خود�همه�چیز�و�همه�قلمروهای�زندگی�انسان�ها�را�در�خود�منحل�می�سازد،�جامعه�
سرمايه�داری�در�همه�تار�و�پودش�بر�محور�رابطه�تولید�اضافه�ارزش�می�چرخد�و�هر�
نفس�کشیدن�آدم�ها�را�تابعی�از�مقتضیات�سودآوری�سرمايه�می�سازد��دولت�بورژوائی�
نهاد�اعمال�موجوديت،�قدرت�و�حاکمیت�سرمايه�است��فلسفه�وجود�اختاپوسی�و�
همه�جا�حاضر�اين�دولت�از�اينجا�نشأت�می�گیرد��مارکس�در�تشريح�رابطه�میان�دولت�

بورژوائی�و�مالکیت�خصوصی�سرمايه�داری�می�گويد:

»اين�مالکیت�خصوصی�نوين�با�دولت�نوينی�همراه�است�که�توسط�مالکان�
سرمايه�از�راه�مالیات�ها�خريداری�شده،�از�طريق�قروض�ملی�تماماً�به�دست�
اين�خريداران�افتاده�و�موجوديت�آن�همان�گونه�که�در�باال�و�پائین�رفتن�اوراق�
قرضه�دولتی�در�بازار�بورس�بازتاب�می�يابد،�کاماًل�به�اعتباراتی�وابسته�شده�
است�که�بورژواها�در�اختیارش�می�گذارند��بورژوازی�به�اين�دلیل�که�نه�يک�
رسته�بلکه�يک�طبقه�است�بايد�خود�را�نه�محلی�بلکه�در�مقیاس�ملی�سازمان�
دهد�و�به�منافع�میانگین�خود�يک�شکل�عمومی�بخشد��با�رها�شدن�مالکیت�
خصوصی�از�اجتماع،�دولت�به�يک�هويت�متمايز�در�کنار�جامعه�مدنی�تبديل�
شده�است��با�اين�همه،�دولت�چیزی�نیست�به�جز�آن�شکل�سازمانی�که�
بورژواها�بنا�به�مقاصد�درونی�و�بیرونی�خود�برای�تضمین�متقابل�مالکیت�
و�منافعشان�ناگزير�از�اتخاذ�آن�شده�اند«�)ایدئولوژی آلمانی؛�کارل�مارکس(�

پائین�تر�توضیح�داده�خواهد�شد�که�دولت�روز�بورژوازی�در�تعمیق�همگن�سازی،�
ادغام�ارگانیک�و�انطباق�درونی�خود�با�چرخه�بازتولید�سرمايه�از�دولت�زمان�مارکس�
دنیاها�فاصله�گرفته�است�و�کامل�تر�شده�است��با�وجود�اين�آنچه�در�عبارات�باال�حائز�
اهمیت�است�تأکید�بر�هم�پیوندی�پروسه�تکوين�و�تکامل�دولت�بورژوائی�با�بنمايه�
شیوه�تولید�سرمايه�داری�يا�رابطه�تولید�اضافه�ارزش�است��هرگونه�توصیفی�از�مکان،�
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موضوعیت�و�نقش�اين�دولت�بدون�رجوع�دقیق�به�هستی�سرمايه�قطعاً�عوام�فريبانه�
و�گمراه�کننده�خواهد�بود��در�همین�جا�نکته�ای�را�بايد�توضیح�داد��نمايندگان�فکری�
سرمايه�داری�زمین�و�زمان�را�از�گفتگو�حول�پديده�»جامعه�مدنی«�پر�ساخته�اند�و�در�
بسیاری�موارد�آن�را�در�مقابل�نهاد�دولت�قرار�می�دهند!�آنها�دومی�را�نماينده�منافع�عام�و�
اولی�را�حوزه�حقوق�خاص�يا�»شهروندان«�معرفی�می�کنند�و�پیداست�که�»شهروندان«�
را�هم�چیزی�مثل،�جمعیت�کشور،�قاطبه�اهالی�و�مستقل�از�مرزهای�افراشته�طبقاتی�
يا�وجود�طبقات�القاء�می�نمايند��اين�روايت�از�بیخ�و�بن�متضاد�با�واقعیت�و�حاوی�
کل�باژگونه�سازی�های�ذاتی�سرمايه�و�نظام�سرمايه�داری�است��جامعه�مدنی�در�مفهوم�
دقیق�خود�با�بورژوازی�پديد�آمده�است�و�کاربرد�آن�برای�فراساختارهای�اقتصادی�
ماقبل�سرمايه�داری�يک�عام�گوئی�غیرعلمی�است��حتی�با�قبول�اين�فرض�که�بتوان�
بر�سازمان�اجتماعی�مسلط�جوامع�پیشاسرمايه�داری�اصطالح�جامعه�مدنی�را�اطالق�
کرد،�باز�هم�حقیقت�اين�است�که�آنچه�امروز�زير�نام�بر�زبان�می�آيد�در�قرن�هجدهم�
و�بر�متن�فرايند�خالصی�مالکیت�از�قیود�اجتماعات�باستانی�و�سره�شدن�هر�چه�
بیشتر�بنمايه�خصوصی�آن�پديدار�شده�است��جامعه�مدنی�بر�همین�اساس�سازمان�
اجتماعی�مبتنی�بر�مالکیت�خصوصی�کاپیتالیستی�و�به�بیان�دقیق�تر�و�گوياتر�مبتنی�بر�
رابطه�کار�مزدی�يا�سرمايه�به�مثابه�يک�رابطه�اجتماعی�است��نقشی�که�جامعه�مدنی�
ايفاء�می�کند،�نه�در�تقابل�با�نقش�دولت�که�بالعکس�در�امتداد�آن�و�در�جهت�بسط،�
تکمیل�و�تنفیذ�آن�است��سرمايه�را�لباس�انسانی�تن�می�کند،�بردگی�مزدی�را�مهد�امن�
حقوق،�آزادی،�برابری،�رفاه،�بالندگی،�بلوغ�و�کرامت�انسانی�می�خواند��قانون�سرمايه�
را�که�شکل�تسری�يافته�قانون�ارزش،�کاال�بودن�نیروی�کار�و�سرچشمه�همه�بربريت�
و�توحش�عصر�حاضر�است�به�عنوان�میثاق�واقعی�زيست�آزاد،�شرافتمندانه�و�عادالنه�
بشر�مورد�تقديس�قرار�می�دهد��بر�وجود�طبقات�و�استثمار�طبقاتی�و�جنايات�ددمنشانه�
طبقه�استثمارگر�علیه�طبقه�استثمارشونده�پرده�می�اندازد��اساس�جدائی�انسان�از�کار�و�
محصول�کار�و�حق�تعیین�سرنوشت�زندگی�خود�را�عمیقاً�انکار�می�کند��خودبیگانگی�
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بشر�عصر�را�در�دنیای�گرد�و�خاک�جعل�و�وارونه�سازی�سرمايه�از�انظار�مخفی�
می�دارد�و�ريشه�واقعی�اين�فاجعه�را�از�دسترش�شناخت�آدمها�دور�می�گرداند��در�يک�
کالم�کل�استثمار،�ستم�و�سیه�روزی�های�مخلوق�وجود�سرمايه�را�آرايش�و�پیرايش�
انسانی�می�کند�و�همه�را�يکجا�به�عنوان�مصالح�عام�اجتماعی�توده�شهروند�يا�حاصل�

توافق�آزاد�و�آراء�آگاهانه�کل�»مردم«�در�اذهان�القاء�می�نمايد!!�
به�بحث�دولت�باز�گرديم��پديده�دولت�اگر�در�نظام�های�اجتماعی�پیشین�به�طور�
عمده�در�وجود�يک�ماشین�قهر�و�کشتار�و�سرکوب�خالصه�می�شد،�در�جامعه�
سرمايه�داری�عالوه�بر�ايفای�تام�و�تمام�اين�نقش�جزء�اليتجزای�سازمان�کار،�تقسیم�
کار�و�دستگاه�عريض�و�طويل�برنامه�ريزی�و�اجرای�نظم�اقتصادی،�سیاسی،�مدنی،�
فرهنگی،�هنری�و�همه�چیز�سرمايه�داری�است��سرمايه�به�همان�گونه�که�شرايط�
ارزش�افزائی�و�سودآوری�خود�را�به�طور�مستمر�بازتولید�می�کند،�دولت�را�نیز�به�
صورت�حلقه�پیوسته�ای�از�کل�مقتضیات�بقا�و�خودگستری�خود�بازآفرينی�می�نمايد�
و�تکامل�می�بخشد��دولت�در�اينجا�فقط�پارلمان،�پلیس،�ارتش،�سیستم�حقوقی�و�
زندان�ها�نیست،�بلکه�آموزش�و�پرورش،�دانشگاه�ها،�شبکه�دارو�و�درمان�و�بهداشت،�
سازمان�محیط�زيست،�نهاد�رفع�تبعیض�جنسی!!�سازمان�حقوق�کودک!!�اداره�کاريابی�
و�اشتغال،�ظرف�بیمه�درمان!!�و�بیمه�بازنشستگی!!�و�بیکاری!!�و�مانند�اين�ها�نیز�
هست��نکته�اساسی�اين�است�که�دولت�بورژوازی�در�کل�اين�ساختار�سراسری�
قدرت�و�حاکمیت،�سازمان�برنامه�ريزی�همه�حوزه�های�نظم�سرمايه�است،�تضمین�
موحش�تر� چه� هر� تشديد� کار� و� ساز� می�باشد،� سرمايه� حداکثر� سودآوری� کننده�
استثمار�کارگران�توسط�سرمايه،�ابزار�قربانی�کردن�طبقه�کارگر�در�مسلخ�سودافزائی�
و�خودگستری�سرمايه،�پاسخگوی�همه�وجوه�الزامات�بقای�سرمايه�و�باالخره�تحمیل�

کننده�تمامی�اين�مصیبت�ها�بر�توده�های�کارگر�است��
سوسیالیسم�و�سازمان�کار�سوسیالیستی�به�همان�گونه�که�قانون�ارزش،�رابطه�خريد�
و�فروش�نیروی�کار،�وجود�طبقات�و�مناسبات�طبقاتی�را�از�میان�بر�می�دارد،�به�وجود�
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دولت�نیز�در�هر�شکل�آن،�برای�همیشه�پايان�می�بخشد��سازمان�شورائی�سراسری�
کار�سوسیالیستی�متضمن�وسیع�ترين�و�عمیق�ترين�شکل�دخالت�تمامی�آحاد�کارگران�
در�برنامه�ريزی�اقتصاد�و�اداره�همه�امور�جامعه�است�و�بر�همین�اساس�هیچ�سنخیتی�
با�هیچ�شکلی�از�دولت�ندارد��چگونگی�استقرار�اين�مدنیت�نوين�در�جامعه�دقیقا�
توسط�شیوه�تولید�و�کار�و�زيست�سوسیالیستی،�يعنی�تولید�و�معیشت�همگانی�مبتنی�
بر�محو�کار�مزدوری�مشخص�می�گردد��برای�اينکه�هیچ�کس�محصول�کار�ديگری�
را�تصاحب�نکند،�برای�اين�که�هیچ�فردی�نیروی�کار�غیر�را�استثمار�ننمايد،�برای�
اينکه�ابزار�تولید�و�کلیه�امکانات�اقتصادی�يا�مؤسسات�خدماتی�و�رفاهی�و�اجتماعی�
از�حالت�سرمايه�بودن�خارج�گردد،�و�در�يک�کالم�برای�اينکه�رابطه�سرمايه�و�کار�
مزدوری�عمال�و�بطور�واقعی�از�عرصه�زيست�انسان�ها�محو�شود،�بايد�به�وجود�
هرگونه�دولتی�پايان�داده�شود��قبول�بقای�دولت�ولو�زير�نام�پرولتاريا�و�ابزار�سرکوب�
استثمارگران،�افتادن�به�ورطه�يک�تناقض�است��اين�کاماًل�درست�است�که�مارکس�
اين�سخن� اما� نام�»دولت�کارگری�دوران�گذار«�صحبت�کرده�است� به� از�چیزی�
مارکس�را�نبايد�به�تیشه�ای�برای�کندن�ريشه�بنیادی�ترين�دستاوردهای�وی�در�زمینه�
نقد�اقتصاد�سیاسی�بورژوازی�و�روايت�درست�سوسیالیسم�تبديل�کرد��مارکس�در�
طول�عمر�سیاسی�خويش�مستمراً�ماتريالیسم�انقالبی�و�پراتیک�خود�را�عمق�و�وسعت�
بخشیده�است،�کالبدشکافی�خود�از�سرمايه�داری�را�عمیق�تر�می�کرده�است،�آناتومی�
رويدادهای�اجتماعی،�سیاسی�و�مسائل�مبارزه�طبقاتی�توده�های�کارگر�را�آگاهانه�تر�
و�کارسازتر�و�آموزنده�تر�دنبال�می�نموده�است��از�همه�اينها�که�بگذريم�ديکتاتوری�
پرولتاريای�موضوع�سخن�مارکس�هیچ�شباهتی�به�»ديکتاتوری�پرولتاريای«�لنینی�يا�
الگوی�هولناک�چپ�خلقی�و�حزب�ساالر�ندارد��او�با�وضوح�تمام�از�قدرت�وسیع�
سیاسی�پرولتاريا�به�عنوان�يک�طبقه�گفتگو�نموده�است�و�ظرف�اعمال�اين�قدرت�
سوای�شوراهای�سراسری�ضد�کار�مزدی�کارگران�هیچ�چیز�ديگر�نمی�تواند�باشد��
اينکه�چرا�در�مانیفست�کمونیسم�يا�بیانیه�انترناسیونال�اول�اين�را�تصريح�نمی�کند�
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فقط�يک�دلیل�دارد،�او�هنوز�تجربه�انقالبات�کارگری�را�نداشت،�کما�اينکه�به�دنبال�
قیام�کموناردها�و�برپائی�کمون�پاريس،�الگوی�کمون�را�شکل�مناسب�اعمال�قدرت�
پرولتاريا�ديد�و�به�معرفی�آن�اهتمام�کرد��واقعیت�اين�است�که�اگر�مارکس�با�تجربه�
انقالب�اکتبر�و�کارنامه�دولت�محصول�اين�انقالب�در�سال�های��۱۹۱۹به�بعد�مواجه�
می�شد،�به�احتمال�قريب�به�يقین�با�همه�توان�به�نقد�اين�دولت�می�پرداخت��سخن�
کوتاه،�پرولتاريا�نمی�تواند�در�قالبی�سوای�شوراهای�سراسری�ضد�کار�مزدی�به�قدرت�
برسد�و�جامعه�گردانی�شورائی�سوسیالیستی�توده�های�کارگر�نه�يک�نهاد�دولتی�بلکه�
ظرفی�برای�پايان�دادن�به�وجود�هر�نوع�دولت�است��هر�گام�پیروزی�انقالب�کارگری�
و�تحول�سوسیالیستی�اقتصاد�دقیقا�گامی�در�راستای�زوال�و�انحالل�دولت�کارگری�
است�و�زمانی�که�انقالب�رابطه�خريد�و�فروش�نیروی�کار�را�از�میان�بردارد،�مقوله�ای�
به�نام�دولت�وجود�خارجی�نخواهد�داشت��حرف�خیلی�ها�اين�است�که�با�وقوع�
انقالب�سوسیالیستی�طبقات�از�میان�نمی�رود،�بورژوازی�با�همه�سبعیت�دست�به�
مقاومت�می�زند�و�بر�همین�اساس�پرولتاريا�نیازمند�دولتی�است�که�اين�مقاومت�را�در�
هم�کوبد��اين�حرف�کاماًل�درست�است�و�مارکس�نیز�آن�را�مطرح�کرده�است��مشکل�
اما�اينجاست�که�میان�روايت�لنینی�ماجرا�با�روايت�مارکسی�آن�فاصله�ای�ژرف�وجود�
دارد��بورژوازی�با�وقوع�انقالب�به�صورت�ناگهانی�و�يکشبه�از�پیکر�جامعه�پااليش�
نمی�گردد��اين�نیز�بديهی�است�که�کل�طبقه�سرمايه�دار�جهانی�در�پشت�سر�بورژوازی�
مغلوب�و�سرنگون�شده�برای�به�شکست�کشاندن�انقالب�وارد�کارزار�خواهند�شد��در�
اينها�ترديدی�نیست،�بحث�اساسی�اين�است�که�چرا�کار�دفاع�از�انقالب�را�بايد�يک�
دولت�حزبی�و�رسمی�و�متعارف�باالی�سر�پرولتاريا�به�نام�طبقه�کارگر�انجام�دهد��چرا�
چنین�دولتی�از�عهده�انجام�اين�رسالت�بر�می�آيد�اما�توده�های�کارگر�آگاه�و�متحد�و�
سازمان�يافته�در�شوراهای�سراسری�سوسیالیستی�و�ضد�کار�مزدی�بر�نمی�آيند!!�چرا�
ارتش�رسمی�قادر�به�ايفای�اين�نقش�است�اما�شوراهای�ظرف�حضور�و�دخالت�آزاد�
و�آگاه�و�خالق�همه�کارگران�فاقد�اين�توانائی�است!!�چرا�يک�دولت�حزبی،�میدان�دار�
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موفق�اين�کارزار�است�اما�سازمان�شورائی�سوسیالیستی�کار�و�تولید�توده�های�کارگر�
صالحیت�انجام�اين�کار�را�دارا�نیست!!�

روشن�است�که�هم�مارکس�و�جنبش�لغو�کار�مزدی�خطر�صف�آرائی�سبعانه�
و�خصمانه�بورژوازی�علیه�انقالب�را�می�بیند�و�هم�کمونیسم�خلقی�به�اندازه�کافی�
درباره�اش�حرف�زده�است�و�می�زند��نکته�اساسی�آنست�که�اين�دوتا�از�همه�مسائل�
مربوط�به�مبارزه�طبقاتی�و�جنبش�کارگری�برداشت�های�متفاوتی�دارند��سرمايه�داری،�
سوسیالیسم،�نقش�و�موقعیت�طبقه�کارگر،�جنبش�اين�طبقه،�انقالب،�قدرت�سیاسی�
و�همه�چیز�را�با�نگاه�های�متفاوت�می�بینند��چیزی�به�نام�»دولت�دوران�گذار«�نیز�از�
جمله�اين�مفاهیم�است��يکی�آن�را�در�ساختار�قدرت�حزب�و�بوروی�چند�نفری�
حزب�می�بیند�و�ديگری�آن�را�در�وجود�جنبش�متحد�شورائی�سراسری�ضد�کار�مزدی�
فاتح�انقالب�جستجو�می�کند��اولی�دفع�خطر�بورژوازی�مغلوب�را�کار�دولت�حزبی�
می�داند�زيرا�صدر�و�ذيل�همه�تئوری�ها�و�حرف�هايش�نقش�حزب،�میدان�داری�حزب،�
انقالب�توسط�حزب�و�به�صف�شدن�توده�ها�در�پشت�سر�حزب�است��دومی�ايفای�
اين�وظیفه�را�کار�شوراهای�کارگری�ضد�کار�مزدی�پیروز�انقالب�می�بیند�زيرا�سخت�
بر�اين�باور�است�که�فقط�جنبش�شورائی�سراسری�آگاه�ضد�سرمايه�داری�توده�های�
کارگر�است�که�می�تواند�انقالب�را�به�پیروزی�برساند��اولی�طبقه�کارگر�را�بدون�
نخبگان�حزب�نشین�منشأء�هیچ�قدرت�و�بانی�و�عامل�هیچ�انقالبی�نمی�بیند��دومی�
بالعکس�هیچ�تغییر�بنیادی�در�عینیت�موجود�را�بدون�وجود�توده�وسیع�پرولتاريای�
آگاه�متشکل�در�شوراها�امکان�پذير�نمی�داند��افق�مبارزه�اولی�نهايتاً�سرمايه�داری�دولتی�

است،�دومی�برای�محو�ريشه�ای�نظام�بردگی�مزدی�پیکار�می�کند��
در�سازمان�شورائی�و�سوسیالیستی�کار،�هیچ�کس�بر�ديگری�يا�ديگران�حکومت�
نمی�کند��هیچ�نهاد�يا�سازمان�رسمی�باالی�سر�جامعه�سرنوشت�شهروندان�را�تعیین�
نمی�نمايد��هیچ�ارگان،�مؤسسه،�فرد�يا�گروهی�زير�عنوان�نماينده�منتخب�اهالی�بر�
جامعه�حکومت�ندارد��اصل�کمونیستی�"هیچ�کس�نبايد�ديگری�را�استثمار�کند"،�تنها�
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در�پرتو�تحقق�اين�اصل�که�هیچ�کس،�هیچ�مؤسسه�يا�هیچ�دولتی�نبايد�برای�توده�
شهروند�برنامه�ريزی�نمايد�و�تصمیم�بگیرد،�می�تواند�محقق�شود��با�استقرار�سازمان�
کار�سوسیالیستی،�اصل�جدايی�برنامه�ريزی�و�تصمیم�گیری�از�اجراء،�کار�فکری�از�
کار�يدی،�سیاست�گذاری�از�فعالیت�های�خدماتی�و�تولیدی�و�نتیجتا�جدايی�انسان�
از�کار�خود�عمال�از�میان�برداشته�می�شود��سوسیالیسم�تجسم�ظهور�انسان�های�آزاد،�
خودحکومت�بی�دولت،�رها�شده�از�قید�هر�نوع�قدرت�و�حکومت�ماوراء�خود،�

انسان�های�آزاد�گسسته�از�هر�قید�حتی�قید�کار�است�



سازمان شورایی سوسیالیستی کار و تولید و زندگی 

شوراهای پایه ●
سازمان�کار�سوسیالیستی�ساختاری�سراسر�شورايی�دارد��شوراهای�پايه،�کمون�و�
کنگره�سراسری،�تقسیمات�جغرافیايی�اين�سازمان�را�تعیین�می�کنند��شوراهای�پايه�
بستر�طبیعی�استقرار�سازمان�کار�سوسیالیستی�است�که�در�عین�حال�جريان�عادی�
و�روزمره�زندگی�شهروندان�را�به�نمايش�می�گذارد��توده�وسیع�اهالی�که�بر�پايه�
نظم�نوين�اجتماعی�و�در�پاسخ�به�مقتضیات�زيست�سوسیالیستی،�هر�يک�مکان�
داوطلبانه�ای�در�پروسه�کار�و�تولید�همگانی�احراز�می�کنند،�درست�در�همان�حوزه�
زندگی�و�کار�و�اشتغال�خويش�در�شوراهايشان�دست�به�دست�هم�می�دهند��عضويت�
در�اين�شوراها�برای�هر�شهروند�به�همان�اندازه�اساسی�و�حیاتی�است�که�مشارکت�
وی�در�پروسه�تولید�مايحتاج�زيستی�يا�امکانات�رفاهی�و�اجتماعی�می�تواند�حیاتی�و�
ضروری�باشد��اساس�بر�اين�است�که�هر�کس�که�کار�می�کند�و�تولید�می��نمايد�يا�صرفًا�
عضوی�از�جامعه�است،�بطور�مستقیم�در�برنامه�ريزی�تولید�اجتماعی،�چگونگی�توزيع�
محصوالت�تولید�شده،�تعريف�کار�سوسیالیستی،�تعیین�اين�که�چه�تولید�شود�و�چه�
تولید�نشود،�چه�مقدار�تولید�گردد�و���دخالت�خالق�و�مؤثر�داشته�باشد��اين�شوراها،�
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کانون�آموزش،�پرورش،�رشد�خالقیت،�شکوفايی�استعداد،�ابراز�وجود،�هم�نظری،�
انتقاد،�اعتراض،�مبارزه،�اتخاذ�تصمیم،�اعمال�قدرت�جمعی�و� همبستگی،�اتحاد،�

جامعه�گردانی�سوسیالیستی�برای�تک�تک�شهروندان�است��
شوراهای�پايه�بستر�حضور�و�دخالت�گری�بالواسطه�اجتماعی�همه�انسان�هايی�است�
که�بنا�به�شرايط�کار�و�زيست�خود�و�در�دايره�برنامه�ريزی�سراسری�سوسیالیستی،�
فعالیت�اقتصادی،�آموزشی،�بهداشتی،�فرهنگی،�رفاهی،�دفاعی�يا�هر�نوع�فعالیت�
اجتماعا�مفید�ديگری�را�بطور�مشترک�در�درون�يک�واحد�جغرافیايی�معین�به�پیش�
می�برند��بطور�مثال:�همه�کارگرانی�که�در�يک�مرکز�تولیدی�کوچک�يا�بزرگ�کار�
می�کنند؛�معلمان�و�دانش�آموزانی�که�در�يک�مجتمع�درس�می�دهند�يا�درس�می�خوانند؛�
مربیان�و�کودک�يارانی�که�در�محدوده�يک�ناحیه�مشغول�کارند؛�پزشکان،�پرستاران�و�
تمامی�کارکنان�يک�بیمارستان�و�باالخره�افرادی�که�توزيع�مايحتاج�عمومی�شهروندان�
را�به�عهده�دارند،�همگی�به�عنوان�شهروندان�جامعه�سوسیالیستی�،�به�عضويت�اين�
شوراها�در�می�آيند��شوراهای�پايه�ظرف�تشکل�و�اتحاد�سراسری�تمامی�آحاد�توده�ها�
و�نمايشگر�مشارکت�واقعی�و�يکپارچه�و�مستقیم�آنان�در�اداره�امور�جامعه�است��
کارگران�در�اين�شوراها�تولید�می�کنند،�در�همان�حال�که�حکومت�می�کنند��به�آموزش�
و�پرورش�کودکان�اشتغال�دارند،�در�همان�حال�که�برنامه�ريزی�امور�جامعه�را�انديشه�
می�نمايند��جراحی�می�کنند�در�حالی�که�عضوی�از�جمعیت�تصمیم�گیرنده�جامعه�اند��
شوراها�مبین�زيباترين�روابط�اجتماعی�و�مظهر�پرشکوه�ترين�شکل�همبستگی�آزاد�
انسانی�در�درون�يک�مدنیت�مدرن�فارغ�از�هر�نوع�استثمار�و�ستم�و�نابرابری�هستند��
دامنه�اختیارات�و�اعمال�اراده�اين�شوراها�با�هیچ�مرز�اداری،�بوروکراتیک�يا�دولتی�
محدود�نمی�شود��آن�چه�که�قلمرو�اين�اختیارات�را�کم�يا�زياد�می�کند،�صرفا�مالک�ها�
و�موازين�مصوب�کل�آحاد�جامعه�و�برابری�همه�سويه�کلیه�اهالی�از�لحاظ�حضور�در�
تولید�و�کار،�سهم�برابر�در�توزيع�محصول�اجتماعی�يا�خدمات�و�رفاه�عمومی،�نقش�

برابر�در�برنامه�ريزی�و�سیاست�گذاری�ها�است��
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شوراهای�پايه�در�حوزه�کار�و�زيست�خود�از�همه�حقوق،�امکانات�و�اختیارات�الزم�
برای�تنظیم�طرح�ها،�برنامه�ريزی�ها�و�اجرای�پروژه�های�تولیدی�و�خدماتی�و�رفاهی�
برخوردارند��در�درون�هر�شورای�پايه�روند�روتین�کار�و�برنامه�ريزی�و�مباحثات�يا�
مشاجرات�داخلی�ساير�شوراها�با�دقت�هر�چه�بیشتر�منعکس�می�شود��سازمان�کار�
سوسیالیستی�از�کلیه�امکانات�تکنولوژيکی�و�انفورماتیک�و�کامپیوتری�برای�انعکاس�
هر�چه�روشن�تر�و�دقیق�تر�تمامی�اطالعات�مربوط�به�کار�و�زيست�و�تالش�جاری�
شهروندان�جامعه�در�درون�هر�شورای�پايه�استفاده�خواهد�نمود��به�همان�گونه�که�
از�همه�اين�امکانات�برای�ارتقاء�هر�چه�بیشتر�آگاهی�و�شناخت�شهروندان�نسبت�
به�وضعیت�زيست�و�کار�و�پیکار�طبقه�کارگر�جهانی�بهره�برداری�می�کند��هر�عضو�
شوراهای�پايه�از�طريق�اين�اطالعات�بطور�روتین�و�طبیعی�خود�را�در�متن�زندگی�
و�کار�کلیه�اتباع�جامعه�سوسیالیستی�و�همه�طبقه�کارگر�جهانی�احساس�می�نمايد��
شهروندان�متشکل�در�شوراهای�پايه�بر�متن�اين�فضای�آکنده�از�آگاهی،�دانش�و�
شناخت،�همبستگی�تنگاتنگ�سرنوشت�کار�و�زندگی�خود�با�کل�اتباع�جامعه�را�هر�
چه�ژرف�تر�درک�خواهند�نمود��آنان�به�مدد�اين�اطالعات�شفاف،�با�تعمق�در�منافع�
مشترک�سوسیالیستی،�اهداف�و�مطالباتشان�را�هماهنگ�خواهند�نمود��آنسان�که�هر�
عضو�شورای�پايه�در�هر�گوشه�ای�از�سازمان�کار�سوسیالیستی�در�جريان�کار�و�تولید�و�
برنامه�ريزی�و�سیاست�گذاری�های�محلی�شورای�خود�مصالح�زندگانی�کل�شهروندان�

جامعه�را�مطمح�نظر�خواهد�داشت��

شوراهای کمون ●
کمون�واحد�جغرافیائی،�اقتصادی�و�سیاسی�متشکل�از�اتباع�يا�ساکنان�شمار�معینی�
شوراهای�پايه�است��شورای�کمون�از�نمايندگان�اعزامی�اين�شوراهای�پايه�تشکیل�
می�گردد��شهروندان�مقیم�حوزه�شوراهای�کار�و�زيست�نمايندگانی�را�تعیین�و�به�
نقطه�نظرات،� اين�مأموريت�همه�آراء� تا�در�جريان� اعزام�می�دارند� شورای�کمون�
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طرح�ها،�مالحظات�و�جهت�گیری�های�درون�شوراهای�پايه�منطقه�خود�را�مورد�گفتگو�
قرار�دهند��در�شورای�کمون،�کلیه�نیازها�و�مايحتاج�زندگی�شهروندان�ساکن�اين�
واحد�جغرافیايی�از�لحاظ�غذا،�مسکن،�پوشاک،�بهداشت�و�درمان،�آموزش،�دفاع،�
ورزش،�تفريحات،�رفع�آلودگی�محیط�زيست،�رفاه�عمومی،�سرويس�های�همگانی،�
پژوهش�و�توسعه،�پرورش�و�مراقبت�از�کودکان،�امور�سالمندان�و�بازنشستگان،�
وظائف�انترناسیونالیستی�پرولتاريا�و�����با�دقت�و�بر�مبنای�تحقیقات�آماری�الزم�
مورد�شور�و�مذاکره�واقع�می�شود��امکانات،�منابع�و�ذخائر�مختلف�اقتصادی�منطقه،�
چگونگی�بهره�برداری�از�آن�ها،�چشم�اندازهای�نوين�ارتقاء�سطح�معیشت�و�زيست�
مدنی،�نتايج�پژوهش�ها�و�سنجش�های�علمی�و�اجتماعی�در�تمامی�عرصه�های�حیات�
اجتماعی،�کلیه�امور�مربوط�به�سامان�اقتصادی�و�سازمان�کار�سوسیالیستی�از�قبیل�
برنامه�ريزی�تولید،�اين�که�چه�تولید�شود�و�چه�تولید�نشود،�رابطه�میان�بخش�های�
مختلف�تولید�اجتماعی،�تعريف�کار�داوطلبانه�سوسیالیستی،�تعیین�نوع�فعالیت�های�
اقتصادی،�اجتماعی،�فرهنگی�و�رفاهی�که�مورد�نیاز�و�پاسخگوی�احتیاجات�مادی�و�
معنوی�شهروندان�است��میانگین�زمانی�کار�داوطلبانه�سوسیالیستی�برای�هر�شهروند،�
سازماندهی�توزيع�سوسیالیستی�محصوالت�و�فرآورده�ها�و�امکانات�معیشتی،�ايجاد�و�
توزيع�مسکن�در�میان�اتباع�کمون�و�در�يک�کالم�هر�آنچه�مربوط�به�جريان�زندگی،�
کار�و�تولید�اهالی�است،�در�اين�شورا�مورد�تبادل�نظر�قرار�می�گیرد��روابط�درونی�
شورای�کمون�به�گونه�ای�است�که�همه�تندنس�ها،�رويکردها،�افق�ها،�نقد�و�انتقادات،�
راه�حل�ها�و�آنچه�را�که�مربوط�به�جهتگیری�فکری،�اراده،�ابتکار،�اختالفات�يا�توافقات،�
خیزش�های�علمی�و�فرهنگی�و�اخالقی�انسان�هاست،�بطور�کامال�آزاد�و�دور�از�هر�
گونه�محدوديت�در�خود�منعکس�می�سازد��تمامی�شوراهای�پايه�در�اين�شورا�به�
اندازه�کافی�نماينده�دارند��اين�نمايندگان�به�جای�توده�های�وسیع�عضو�شوراها�تصمیم�
نمی��گیرند�و�مطلقا�نقش�برنامه�ريز�و�حکومت�کننده�ندارند��آنان�انعکاس�دهنده�نظرات�
و�توافقات،�طرح�ها�و�انتظارات�شوراهای�متبوع�خويشند�و�اين�طرح�ها�و�توافقات�و�
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انتظارات�را�در�چهارچوب�اختیارات�تفويض�شده�با�هم�هماهنگ�می�نمايند��نمايندگان�
در�هر�لحظه�بدون�هیچ�تشريفاتی�و�تنها�با�درخواست�اکثريت�اعضاء�شورای�پايه�
متبوع�قابل�عزلند��جلسات�شورا�مطلقا�علنی�است��حضور�در�جلسات�برای�قاطبه�
اهالی�آزاد�است��مباحثات�شورا�بطور�آزاد�و�مستقیم�بدون�هیچ�قید�و�شرطی�از�طريق�
رسانه�های�جمعی�و�با�استفاده�از�تمامی�امکانات�تکنیکی�و�انفورماتیک�در�اختیار�
تمامی�شهروندان�جامعه�سوسیالیستی�قرار�می�گیرد��کلیه�آحاد�جامعه�وظیفه�و�حق�
دارند�که�اعتراض،�پیشنهاد،�نقد�و�انتقاد�يا�مالحظات�موافق�و�مخالف�خود�را�نسبت�
به�تصمیمات�شورای�کمون�ابراز�دارند�و�رسانه�های�همگانی�موظفند�که�تمامی�اين�
نظرات�موافق�و�مخالف�را�در�سطح�جامعه�به�آگاهی�عموم�برسانند��شورای�کمون�
در�جريان�عادی�کار�و�زيست�و�فعالیت�های�اجتماعی�شهروندان�مستحیل�است��
افراد�شورا�به�هیچ�وجه�شخصیت�های�اداری�نیستند�و�حضور�آنان�در�شورا�مطلقا�
جنبه�شغلی�ندارد��اعضاء�در�پايان�جلسات�و�انجام�ماموريت�های�شورايی�خويش�
به�شرائط�روتین�کار�و�تولیدشان�باز�می�گردند�و�در�کنار�ساير�شهروندان�فعالیت�های�
تولیدی،�آموزشی،�بهداشتی،�درمانی،�خدماتی،�پژوهشی�خود�را�از�سر�می�گیرند��
مسايل�و�اموری�که�در�شورای�کمون�مورد�بررسی�واقع�می�شود،�به�طور�غالب�در�
همان�سطح�محلی�قابل�تصمیم�گیری�هستند��در�اين�میان�مواردی�وجود�دارد�که�به�
مصالح�زيست�جمعی�همه�شهروندان�جامعه�سوسیالیستی�مربوط�می�شود��به�طور�
مثال�تعريف�کار�داوطلبانه�سوسیالیستی،�بهره�برداری�از�منابع�زيرزمینی�و�امکانات�
طبیعی،�دفاع،�مبانی�و�معیارهای�رفاه�همگانی،�استاندارد�مسکن�يا�سهم�هر�شهروند�در�
توزيع�امکانات�معیشتی�و�نظاير�اين�ها�در�اين�زمره�اند��اين�گونه�مسائل�پس�از�تمامی�
بحث�و�بررسی�های�ضروری،�برای�تعیین�تکلیف�نهايی�به�کنگره�سراسری�شوراها�

ارجاع�می�گردند��
ممکن�است�گفته�شود�که�هر�گروه�نمايندگان�اعزامی�شوراهای�پايه�به�حوزه�معینی�
از�کار�و�زندگی�و�احتیاجات�اجتماعی�شهروندان�تعلق�دارند�و�از�اين�روی�مشارکت�
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آنها�در�برنامه�ريزی�عرصه�هائی�که�خارج�از�قلمرو�تجربه،�شناخت�و�دانش�آنهاست�
بیشتر�جنبه�صوری�و�کاريکاتوری�پیدا�می�کند��چنین�نقدی�می�تواند�نشان�حساسیت�
کمونیستی�به�سرنوشت�سوسیالیسم�و�انسان�های�جامعه�سوسیالیستی�باشد،�اما�پاسخ�
و�چاره�پردازی�معین�خود�را�دارد��موضوعی�که�در�فصل�های�ديگر�کتاب�پیرامونش�
بحث�خواهیم�کرد��عجالتاً�به�گفتن�اين�نکته�بسنده�می�کنیم�که�در�سازمان�شورائی�کار�
سوسیالیستی،�بنیاد�کار�بر�رفع�تضاد�میان�کار�فکری�و�يدی�يا�تفاوت�میان�سطح�دانش�
و�تخصص�آحاد�جامعه�و�تالش�خالق�برای�ارتقاء�همه�انسانها�به�باالترين�سطح�
شناخت�در�کلیه�مسائل�مربوط�به�حوزه�های�مختلف�زيست�اجتماعی�استوار�است��
اين�امر�کاماًل�ممکن�است��بحث�اين�نیست�که�بطور�مثال�کل�آحاد�جامعه�جراح�
قلب،�پاتوبیولوژ،�کارشناس�فیزيک�هسته�ای،�آرشیتکت�يا�شیمیدان�می�گردند،�مهم�اين�
است�که�اوالً�تمامی�امکانات�برای�کسب�اين�دانش�ها�و�تخصص�ها�در�اختیار�همه�
قرار�دارد��ثانیاً�امکان�ارتقاء�دانش�تک�تک�شهروندان�در�همه�اين�حوزه�ها�به�سطحی�
باال�و�هر�چه�باالتر،�نه�خیالبافی�که�در�زمره�بديهیات�است��شورای�کمون�فاقد�هر�
گونه�خصلت�بوروکراتیک�و�دولتی�است��عضويت�در�آن�جنبه�شغلی�ندارد،�بلکه�
صرفا�يک�ماموريت�است��اتخاذ�تصمیم�در�شورا�بر�اساس�اکثريت�آراء�نمايندگان�
انجام�می�گیرد،�اما�حضور�در�آن�برای�کلیه�شهروندان�آزاد�است��همه�گفت�و�شنودها،�
تصمیم�گیری�ها�و�اختالفات�درون�شورا�از�طريق�رسانه�های�جمعی�به�صورت�مستقیم�
به�آگاهی�همگان�می�رسد��نمايندگان�شورا�در�پايان�جلسات�گفتگو�و�تصمیم�گیری�
به�جريان�عادی�کار�و�زيست�خويش�باز�می�گردند�و�شرکت�مجدد�آنان�در�جلسات�

موکول�به�گزينش�دوباره�آن�ها�از�سوی�شوراهای�پايه�است��

کنگره سراسری شوراهای سوسیالیستی ●
کنگره�سراسری�شوراها�باالترين�مرجع�هماهنگی�و�تصمیم�گیری�شورايی�در�سطح�
سراسری�و�برای�کل�جامعه�سوسیالیستی�است��اين�کنگره�محل�حضور�نمايندگان�
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منتخب�شوراهای�کمون�است��کلیه�طرح�ها،�برنامه�ها،�راه�حل�ها،�ارزش�ها،�اصول،�
منافع�جمعی� و� زندگی� به� مربوط� که� آنچه� اجتماعی،�همه� قراردادهای� و� قوانین�
مورد�مشورت� پايه�و�کمون� در�درون�شوراهای� اين� از� پیش� و� است� شهروندان�
قرار�گرفته�اند،�در�اين�جا�بر�پايه�مصالح�عام�همه�شهروندان�به�تصمیمات�سراسری�
تبديل�می�گردند��کنگره�سراسری�شوراها�در�جريان�اين�بررسی�ها،�خطوط�عمومی�
برنامه�ريزی�سوسیالیستی�عرصه�های�مختلف�زندگی�اجتماعی�را�تدقیق�و�مشخص�

می�کند��نوع�اين�مسائل�عبارتند�از:�
� میزان�محصول�ساالنه�کار�و�تولید�اجتماعی�در�حوزه�های�مختلف؛ 
� استاندارد�موجود�معیشت،�مسکن،�آموزش،�بهداشت،�درمان�و�رفاه�همگانی،� 

پرورش�کودکان�و�جوانان،�سالمندان�و�ساير�گروه�های�اجتماعی؛
� پژوهش�ها�و�برنامه�ريزی�های�علمی؛ 
� ضريب�نسبی�تخصیص�کار�اجتماعی�ساالنه�شهروندان�به�بازتولید�شرائط�تولید� 

يا�استهالک�ابزار�کار؛
� تعیین�سهمی�از�کار�اجتماعی�که�بايد�صرف�بهبود�تکنولوژی،�توسعه�و�تکمیل� 

پژوهش،� خیابان�ها،� آسفالت� راه�سازی،�شهرسازی،� اقتصاد،� پايه�ای� تاسیسات�
ارتقاء�ساالنه�بازدهی�تولید�و�باالبردن�مستمر�سطح�معیشت�شهروندان�شود؛

� بخشی�از�محصول�ساالنه�کار�سوسیالیستی�شهروندان�که�بايد�به�مسکن،�معیشت� 
و�رفع�نیازمندی�های�زيستی�آن�ها�اختصاص�يابد؛

� سهم�آموزش�و�پرورش،�بهداشت�و�دارو�و�درمان،�آسايش�و�پرورش�کودکان،� 
امور�جوانان،�تربیت�بدنی�و�تفريحات،�امور�سالمندان�و�معلوالن�و�بازنشستگان،�
فرهنگ�و�هنر،�دفاع،�کمک�به�جنبش�کارگری�بین�المللی�و�نوع�اين�ها�از�محصول�

کار�و�تولید�ساالنه؛
� تعريف�کار�داوطلبانه�در�جامعه�سوسیالیستی�با�توجه�به�همه�موارد�باال�و�برآورد� 

نیازها�و�امکانات�و�ظرفیت�ها؛
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� محاسبه�جمعیت�آماده�کار�و�داوطلب�شرکت�در�فرايند�کار�و�تولید�در�عرصه�های� 
مختلف�اجتماعی،�برنامه�ريزی�توزيع�کارها�و�فعالیت�ها�میان�داوطلبان�با�در�نظر�

گرفتن�ضرايب�شدت�و�سرعت�و�سختی�کار؛
� چگونگی�توزيع�سوسیالیستی�و�از�همه�لحاظ�برابر�همه�امکانات�اقتصادی،� 

آموزشی،�بهداشتی،�پژوهشی،�فرهنگی،�رفاهی،�خانه�سازی،�خدماتی�در�میان�
کمون�ها�و�مناطق�مختلف�جغرافیائی�از�يک�سو�و�آحاد�شهروندان�از�سوی�ديگر؛
کنگره�سراسری�شوراها�با�پرداختن�به�همه�اين�امور�و�از�درون�شور�و�مشورت�ها،�
هماهنگ�سازی�ها،�برنامه�ريزی�ها�و�تصمیم�گیری�های�خود،�استقرار�سازمان�کار�و�
سامان�اقتصادی�متناظر�با�محو�رابطه�سرمايه�و�خريد�و�فروش�نیروی�کار�را�تضمین�
می�نمايد��توزيع�همه�امکانات�معیشتی�و�اجتماعی�بر�پايه�رفع�تمام�نیازمندی�های�
شهروندان�را�محقق�می�سازد،�محو�بازار�و�پول�و�همه�تبعات�تولید�کاپیتالیستی�را�

عینیت�می�بخشد�



شالوده اقتصادی کار شوراها

پیش�تر�در�باره�رابطه�ارگانیک�میان�دولت�به�طور�کلی�و�دولت�بورژوازی�به�طور�
خاص�با�زيربنای�اقتصادی�مسلط�مقداری�صحبت�شد��اين�بحث�بايد�در�اينجا�به�
ويژه�در�مورد�ارتباط�ماهوی�شوراهای�سوسیالیستی�با�شالوده�اقتصادی�سوسیالیسم�
اندکی�بیشتر�باز�شود��تولید�کاالئی�سرشت�اجتماعی�کار�بشر�را�به�شکل�خصوصیات�
واقعی�کاال�و�به�صورت�تجلی�بنمايه�محصول�کار�آدمها�ظاهر�می�کند��رابطه�انسانها�
را�لباس�رابطه�میان�اشیاء�می�پوشاند،�مراودات�افراد�را�با�مناسبات�بین�کاالها�جايگزين�
می�نمايد��بر�روی�وجود�واقعی�انسانها�و�ارتباطات�انسانی�میان�آنها�خط�می�کشد�و�
همه�اينها�را�در�شکل�کاالها�و�داد�و�ستدهای�کاالئی�به�نمايش�می�گذارد��اين�خصلت�
اقتصاد�کاالئی�از�همان�بدو�ظهور�اين�شکل�تولید�در�تاريخ�بوده�است��هنگامی�که�
آدمها�در�هیأت�دارندگان�کاال�در�مقابل�هم�قرار�می�گیرند،�کار�اجتماعی�آنان�از�نظرها�
گم�می�شود،�اين�گونه�به�چشم�می�آيد�که�کاالها�به�ديدار�هم�می�شتابند،�تا�با�هم�مبادله�
گردند��فلسفه�ديدار،�گفتگوها،�توافقات�يا�مخالفت�ها�و�همه�آنچه�در�اين�میان�روی�
می�دهد،�حول�محور�کاال�می�چرخد��انسان�ها�و�کار�اجتماعی�آن�ها،�در�پشت�نقش�

کاالها�رنگ�می�بازند��مسأله�را�نزديک�تر�و�ژرف�تر�بکاويم��
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محصول�کار�انسان�ها�بر�پايه�قانون�ارزش�و�کار�اجتماعاً�الزم�نهفته�در�آنها�با�هم�داد�
و�ستد�می�شود�و�از�همین�جاست�که�جدائی�تولید�کننده�از�کار�خويش�آغاز�می�گردد��
کاال�وجودی�مستقل�پیدا�می�کند،�مناسبات�کاالئی�ماوراء�هستی�انسانها�قرار�می�گیرد��
کاال�و�روابط�کاالئی�نیروی�سلسله�جنبان�زندگی�بشر�می�شوند��مرکز�نضج�و�تکوين�
انديشه،�باور،�اخالق،�فرهنگ،�سنن�و�ارزش�های�اجتماعی�می�گردد��قانون�گذاری�

می�کند��قراردادهای�اجتماعی�می�آفريند��

»اسرارآمیز�بودن�کاال�بسادگی�عبارت�از�اين�است�که�کاال�يا�شکل�کاالئی�
محصول�کار�ماهیت�اجتماعی�کار�خود�انسان�ها�را�در�ذهن�شان�بصورت�
ماهیت�عینی�خود�محصوالت�کار،�بصورت�خصوصیات�طبیعی �اجتماعی�
اين�اشیا،�منعکس�می�کند��در�همین�راستا�رابطۀ�اجتماعی�کارِ�تولیدکنندگان�
با�کل�کار�اجتماع�به�صورت�رابطه��اجتماعی�اشیاء،�رابطه�ای�نه�میان�خود�
تولیدکنندگان�بلکه�جدا�و�خارج�از�آنها�در�اذهان�بازتاب�می�يابد��از�طريق�
همین�واژگونگی�است�که�محصوالت�کار�بدل�به�کاال،�بدل�به�چیزی�قابل�
ادراک�بوسیله�حواس�و�در�عین�حال�برتر�از�حواس،�بدل�به�چیزی�اجتماعی�
می�شود��همان�طور�که�تاثیر�يک�جسم�خارجی�بر�عصب�بینائی�نه�در�شکل�
تحريک�مغزی�آن�عصب�بلکه�شکل�عینی�يک�جسم�خارجی�را�در�ادراک�
ما�پیدا�می�کند��با�همه�اين�ها�در�عمل�ديدن،�به�هر�حال�نور�واقعا�از�يک�چیز،�
از�جسم�خارجی،�به�چیز�ديگر،�چشم،�منتقل�می�شود��اين�رابطه��فیزيکی�
میان�اشیاء�فیزيکی�است��اما�شکل�کاالئی،�و�رابطه�ارزشی�محصوالت�کار�با�
يکديگر�که�اين�شکل�را�مجال�ظهور�می�دهد،�مطلقا�ربطی�به�ماهیت�فیزيکی�
کاال�و�روابط�مادی�يا�شیئی�منتج�از�آن�ندارد��اين�شکل�کاالئی�و�رابطۀ�ارزشی�
محصوالت�کار�چیزی�جز�رابطه�اجتماعی�معینی�میان�انسان��ها�نیست�که�در�
اينجا�در�نظر�آنان�شکل�خیالی�و�موهوم�رابطه��میان�اشیا�را�بخود�می�گیرد«�

)کاپیتال؛�جلد�اول،�فصل�يکم؛�کارل�مارکس(
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تولید�کاالئی�در�مقطعی�از�انکشاف�خود،�کاال�شدن�نیروی�کار،�زايش�رابطه�خريد�
و�فروش�نیروی�کار،�گسترش�و�سرانجام�تسلط�شیوه�تولید�سرمايه�داری�در�جوامع�
مختلف�و�در�سراسر�جهان�را�به�دنبال�آورد��با�توسعه�و�تسلط�رابطه�خريد�و�فروش�
نیروی�کار،�قانون�ارزش�و�تولید�اضافه�ارزش�نقش�زيربنای�مادی�کل�جهان�موجود�و�
شالوده�واقعی�همه�فراساختارهای�اجتماعی�را�احراز�کرد��آنچه�در�دنیا�زير�نام�قانون،�
حقوق،�مدنیت،�قراردادهای�اجتماعی،�اخالق�و�فرهنگ�مسلط�يا�اشکال�مختلف�
دولت�و�قدرت�سیاسی�وجود�دارد،�جواز�اعتبار�خود�را�از�سرمايه�و�شروط�بازتولید�
سرمايه�می�گیرند��در�اينجا�از�حق،�آزادی،�برابری�و�قانون�صحبت�می�شود��اما�»دل�
هر�ذره�را�که�بشکافی،�آفتابی�در�آن�نهان�بینی«�بنمايه�اين�نهادها�و�مفاهیم�سوای�اصل�
استثمار�کارگر�توسط�سرمايه�و�شروط�بقای�رابطه�خريد�و�فروش�نیروی�کار�هیچ�
چیز�ديگر�نیست��پیداست�که�جنبش�کارگری�در�هر�کجا�که�توان�اثرگذاری�و�اعمال�
قدرت�ضد�سرمايه�داری�داشته�است�اين�نهادها�را�زير�فشار�گرفته�است�و�شدت�

کارگرستیزی�آنها�را�کم�يا�بیش�آماج�تعرض�قرار�داده�است�
حق�در�اينجا،�در�سیطره�قدرت�سرمايه،�يعنی�حق�مالکیت�و�میلیاردها�کارگر�تنها�
چیزی�که�در�تملک�خود�دارند�نیروی�کارشان�است��کاالئی�که�شرط�فروشش�نیاز�
سرمايه�و�سودآوری�هر�چه�بیشتر�آن�برای�سرمايه�دار�است،�رابطه�ای�که�در�آن�فروخته�
می�شود�وحشیانه�ترين�شکل�استثمار�کارگر،�انفصال�کامل�وی�از�کار�خود�و�سقوط�
مطلق�او�از�هر�نوع�دخالت�در�سرنوشت�کار�و�زندگی�خويش�است��حق�يعنی�حق�
مالکیت�سرمايه�دار�بر�سرمايه�اش�که�حاصل�استثمار�کارگر�است،�يعنی�حق�تسلط�
جامع�االطراف�طبقه�سرمايه�دار�بر�هست�و�نیست�طبقه�ای�که�زنده�بودن�افرادش�به�
فروش�نیروی�کار�حلق�آويز�است��يعنی�حق�شرکت�در�انتخابات�با�اين�هدف�که�
استیال�و�استمرار�حاکمیت�نظام�بردگی�مزدی�را�حقانیت�بخشند،�که�سیادت�طبقه�
سرمايه�دار�بر�جامعه�را�قانون�خلقت�و�رمز�هستی�روز�بشر�اعالم�دارد،�که�فرادستی�
سرمايه�داران�و�فرودستی�بردگان�مزدی�را�روح�تاريخ�و�سلسله�جنبان�حیات�انسان�ها�



سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست64

بشمارد��حق�يعنی�اينکه�توده�های�کارگر�موقعیت�اجتماعی�موجود�خود�به�عنوان�
فروشنده�نیروی�کار�را�تقدير�پرشکوه�تاريخ�تلقی�کنند،�ملزومات�اجتماعی�سودآوری�
هر�چه�نجومی�تر�سرمايه�ها�و�استثمار�هر�چه�فاجعه�بارترخود�را�نص�صريح�حقوق�
مدنی،�میثاق�کرامت�شهروندی�و�عین�منافع�و�مصلحت�و�استحقاق�واقعی�خود�دانند��
حق�يعنی�حق�اعتصاب�کردن�با�هدف�تغییر�بهای�نیروی�کار�مشروط�به�قبول�ابديت�
رابطه�خريد�و�فروش�نیروی�کار،�منوط�به�اينکه�هیچ�اخاللی�در�هیچ�کجای�نظم�
سرمايه�ايجاد�نشود�و�هیچ�خطری�در�هیچ�زمینه�ای�برای�امنیت�سرمايه�ايجاد�ننمايد��
حق�يعنی�حق�کارگر�در�ساختن�اتحاديه�و�سنديکا�و�حزب�مشروط�به�اينکه�همه�
اينها�وثیقه�اعتبار،�انسانی�پنداشتن�و�عقالنیت�سرمايه�باشند�و�هر�کدام�به�شکلی�خطر�
مبارزه�طبقاتی�توده�های�کارگر�علیه�سرمايه�را�از�سر�اين�نظام�رفع�نمايند��حق�در�اينجا�
يعنی�حق�مسلم�بورژوازی�در�جنگ�افروزی،�نسل�کشی،�به�آتش�کشیدن�ساکنان�
کره�زمین،�يعنی�اينکه�سرمايه�داران�و�دولت�هايشان�حق�دارند��۷۰درصد�بشريت�را�
در�باتالق�فقر�و�گرسنگی�و�بی�آبی�و�بی�بهداشتی�و�بی�داروئی�و�محرومیت�های�ديگر�

غرق�و�دفن�کنند��
آزادی�يعنی�آزاد�بودن�سرمايه�دار�در�استثمار�کارگر،�آزاد�بودن�وی�در�تشديد�بدون�
هیچ�مهار�اين�استثمار،�آزادی�بی�قید�و�شرط�او�در�اينکه�همه�شرط�و�شروط�استمرار�
حاکمیت�طبقه�اش�را�حاکمیت�کل�اتباع�جامعه�خواند��آزادی�در�همان�حال�يعنی�
آزادی�کارگر�در�فروش�نیروی�کارش،�آزادی�او�برای�شرکت�در�سناريوی�»انتخابات�
آزاد«�و�سپردن�سرنوشت�کار،�تولید�و�زندگی�اجتماعی�خود�به�طبقه�بورژوازی،�
آزادی�وی�در�انتقاد�و�تحزب�و�اعتراض�و�گفتگو�تا�آنجا�که�به�پايه�های�قدرت�
سرمايه�داری�و�مصالح�بازتولید�چرخه�ارزش�افزائی�سرمايه�هیچ�خدشه�ای�وارد�نکند،�
از�اين�مهم�تر�تا�آنجا�که�وجود�سرمايه�و�بقای�نظام�سرمايه�داری�را�اعتبار،�حیثیت�و�

تقدس�انسانی�تفويض�کند��
برابری�يعنی�حق�برابری�آدم�ها�در�مبادله�کاالهائی�که�در�مالکیت�خود�دارند��برابری�
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در�اينکه�کارگر�نیروی�کارش�را�بفروشد�و�سرمايه�دار�اين�نیرو�را�به�شرط�احتیاج�و�در�
صورت�سودسازی�و�سرمايه�آفرينی�دلخواه�خريداری�نمايد��برابری�همه�افراد�اعم�از�
سرمايه�دار�و�کارگر�در�ريختن�رأی�خويش�به�صندوق،�آنسان�که�دومی�اصل�استثمار�
شدن�خود�توسط�سرمايه�و�اولی�ابديت�مالکیت�طبقه�خود�بر�حاصل�استثمار�کارگر�

و�جاودانگی�حاکمیت�طبقه�اش�بر�توده�های�کارگر�را�تأمین�و�تضمین�نمايد�
اين�رشته�سر�دراز�دارد��کران�تا�کران�جامعه�سرمايه�داری�ماالمال�از�اين�آزادی�ها،�
برابری�ها�و�حقوق�است!!�اساساً�تار�و�پود�هستی�جامعه�را�همین�ها�تشکیل�می�دهد!!�
همین�نوامیس�معالی�مدنیت!!�که�جواز�اعتبارشان�را�از�سرمايه�می�گیرند،�رابطه�خريد�
و�فروش�نیروی�کار�است�که�آنها�را�ريخته�گری�می�کند��همگی�ساز�و�کارهای�حیاتی�
رابطه�تولید�اضافه�ارزش�هستند�و�هر�کدام�نقشی�حیاتی�در�کار�بقای�بردگی�مزدی�
دارند��درست�بر�همین�پايه�آنچه�اينجا�حق�نام�دارد�در�ستیز�بنیادی�با�هر�نوع�حقوق�
انسانی�است��هر�چه�عنوان�آزادی�برخود�دارد�سالح�قتاله�هر�شکل�آزادی�بشريت�
استثمار�شونده�است��برابری�ها،�مظهر�تمامیت�نابرابری�ها�و�در�تعارض�ريشه�ای�با�هر�
میزان�برابری�واقعی�انسانی�هستند��همه�چیز�باژگونه�است�و�همه�اين�باژگونگی�ها،�
تحريفات،�جعل�و�مسخ�حقايق�هستی�انسان�يکجا�از�دل�زيربنای�مادی�جامعه،�از�قعر�
رابطه�خريد�و�فروش�نیروی�کار�بیرون�می�آيد،�اين�رابطه�است�که�حق�را�الغاء�مطلق�
حق،�آزادی�را�امحاء�هر�نفس�کشیدن�آزاد�انسانی�و�برابری�را�در�لغو�و�محو�و�کشتار�

هر�نطفه�برابری�واقعی�آدم�ها�تقرير�می�کند��
ساختار�شورائی�سوسیالیسم�بساط�همه�اين�باژگونگی�ها�را�جمع�می�نمايد،�اين�
کار�فقط�از�طريق�در�هم�پیچیدن�و�امحاء�رابطه�خريد�و�فروش�نیروی�کار�ممکن�
می�گردد��وقتی�هدف�تولید�و�کار�اجتماعی،�نه�خلق�اضافه�ارزش�و�سرمايه�بلکه�رفع�
نیازهای�معیشتی،�رفاهی�و�تضمین�تعالی�جسمی،�فکری،�اخالقی�انسانها�باشد،�ديگر�
جائی�برای�اين�باژگونه�سازی�ها�باقی�نمی�ماند��انسان�و�آنچه�نیاز�واقعی�انسان�است�
در�فرايند�کار�و�تولید�اجتماعی�بشر�بر�جای�سود�می�نشیند��ريشه�جدائی�انسان�از�
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کارش�کنده�می�شود��با�امحاء�مناسبات�کاالئی�و�مقدم�بر�همه�محو�رابطه�خريد�و�
فروش�نیروی�کار،�حصول�اين�هدفها�ممکن�می�گردد��هر�گام�تحقق�اين�هدف�حتی�
کمترين�جهتگیری�در�اين�راستا�روبنای�همگن�خود�را�می�خواهد��ساختار�شورائی�
تنها�روبنای�اجتماعی�امحاء�کار�مزدی�است��ظرف�برچیدن�بساط�مناسبات�کاالئی�و�
محو�جدائی�انسان�از�کار�خويش�است��با�الغاء�اين�رابطه�و�استقرار�اين�ساختار،�حق،�
آزادی،�برابری،�اخالق،�فرهنگ،�فکر،�دانش،�ارزش�های�اجتماعی�و�هر�انچه�مربوط�
به�زيست�همگانی�بشر�است�باتالق�سود�و�سرمايه�و�و�داد�و�ستد�کاالئی�را�ترک�
می�گويند��همگی�حول�انسان�جمع�می�گردند،�انسانی�می�شوند�و�خمیرمايه�شفاف�
انسانی�پیدا�می�کنند��حق�ديگر�حق�تملک�کاال،�سرمايه،�تصاحب�اضافه�ارزش،�تبديل�
شرائط�استثمار�توده�کارگر�به�قانون�يا�نهادهای�دولتی�و�مدنی�نخواهد�بود��درست�
به�همان�گونه�که�حق�فروش�نیروی�کار�به�مثابه�يک�کاال،�حق�رأی�با�هدف�مسلط�
ساختن�اين�يا�آن�جناح�بورژوازی�بر�سرنوشت�کارگران،�حق�عضويت�کارگر�در�
اتحاديه�برای�دفن�تمامی�قدرت�پیکار�طبقاتی�خود�در�باتالق�سودآوری�سرمايه�و�

نوع�اين�ها�نخواهد�بود��
حق�در�اينجا�و�در�شرائط�امحاء�رابطه�خريد�و�فروش�نیروی�کار،�حق�دخالت�آگاه،�
آزاد،�برابر�و�خالق�همه�انسان�ها�در�تعیین�سرنوشت�زوايای�زندگی�جمعی�می�گردد��
حق�تصمیم�درباره�چه�تولید�شود،�جه�تولید�نشود،�کار�چگونه�تعريف�گردد،�نتیجه�
کار�و�تولید�میان�قلمروهای�مختلف�زندگی�انسان�چگونه�توزيع�شود،�حق�برنامه�ريزی�
راه�های�تعالی�فکری�و�جسمی�و�مانند�اينها�می�گردد��همه�مفاهیم�ديگر�دچار�همین�
دگرگونی�بنیادی�می�شوند،�آزادی�به�جای�ترجمه�دروغین�موجودش،�به�جای�آنکه�
اسارت�انسان�در�جهنم�گند�و�حقارت�و�شقاوت�سود�را�معنی�دهد،�به�جای�آنکه�
متضمن�سلب�کامل�آزادی�کارگر�و�استحکام�طوق�بردگی�مزدی�وی�باشد،�رهائی�
شفاف�او�از�هر�قید،�هر�نیاز�و�هر�شکل�حکومت�شوندگی�را�معنی�خواهد�داد��برابری�
به�جای�روايت�متعفن�گمراه�ساز�برابری�استثمارگر�و�استثمارشونده!�کشتارگر�و�قربانی�
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کشتار،�جنگ�افروز�و�پرپرشده�در�آتش�جنگ،�سرمايه�دار�و�برده�مزدی،�مالک�سرمايه�
و�دارنده�کاالی�بی�بهای�نیروی�کار،�حاکم�و�محکوم�و�نوع�اين�ها�معنی�واقعی�و�
انسانی�برابری�همه�آحاد�جامعه�در�تولید�و�سیاستگذاری�و�برنامه�ريزی�و�امور�اجرائی�
و�همه�شؤن�زندگی�را�پیدا�خواهد�کرد��اخالق�به�جای�کوله�بار�دروغ،�خدعه�و�نیرنگ�
و�فساد�و�دزدی�و�شرارت�و�تباهی�رشته�آهنین�همبستگی�و�هم�جوشی�و�وداد�و�سداد�
میان�آدم�ها�می�شود��فرهنگ�به�جای�زشت�پروری،�بت�پرستی،�تحقیر�حرمت�انسان�ها،�
تبلیغ�بردگی�و�بندگی�و�قدرت�ستائی�و�قیمومت�ساالری�ترجمه�پاک�انسانی�ساخت�
و�ساز�فکری�بشر�برای�رهائی�فرجامین�وی�را�کشف�و�پراتیک�خواهد�نمود��الغاء�
رابطه�خريد�و�فروش�نیروی�کار�و�ساختار�شورائی�زندگی�مبتنی�بر�آن�همه�چیز�را�از�
باژگونگی�نجات�خواهد�داد�و�انسانی�خواهد�کرد��مارکس�در�همین�راستا�می�گويد:

»مجمعی�از�انسان�های�آزاد�را�در�ذهن�خود�مجسم�سازيم�که�با�وسايل�تولید�
اشتراکی�خويش�کار�می�کنند��آنان�شکل�های�متفاوت�نیروی�کارشان�را�با�
خودآگاهی�کامل�به�صورت�نیروی�کار�جمعی�واحد�به�مصرف�می�رسانند��
همه�مختصات�کار�رابینسون�در�اينجا�نیز�قابل�مشاهده�است،�با�اين�تفاوت�
که�اين�بار�بجای�آنکه�موضوع�حالت�فردی�داشته�باشد،�کامال�جنبه�اجتماعی��
دارد��همه�محصوالت�رابینسون�صرفا�نتیجه�کار�فردی�خود�وی�و�لذا�اشیائی�
بودند�که�مستقیماً�مورد�استفاده�شخص�وی�قرار�می�گرفتند��حال�آنکه�محصول�
کل�مجمع�فرضی�ما،�يک�محصول�اجتماعی�است��بخشی�از�اين�محصول�
به�صورت�وسايل�تولید�جديد�بار�ديگر�به�کار�گرفته�می�شود،�و�به�صورت�
اجتماعی�باقی�می�ماند��اما�بخش�ديگر�آنرا�اعضای�مجمع�در�شکل�وسائل�
زندگی�به�مصرف�می�رسانند��پس�اين�قسمت�بايد�میان�آنها�تقسیم�شود��
چگونگی�تقسیم�نیز�منوط�به�نوع�خاص�سازمان�اجتماعی�تولید�و�متناظر�با�

سطح�رشد�اجتماعی�تولیدکنندگان�تغییر�می�کند�«�)همان�جا(
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الگوی�مورد�اشاره�مارکس�در�اينجا�به�طور�قطع�فقط�يک�مثال�است��سوسیالیسم�
لغو�کار�مزدی،�شورائی،�کارگرِی�قرن�بیست�و�يکم�همه�آنچه�را�که�مارکس�مطرح�
می�کند�با�تمامی�دستاوردهای�کار�و�دانش�بشری�سده�های�اخیر�يکجا�به�هم�خواهد�
آويخت�و�رهائی�انسان�را�حتی�در�همان�صبحدم�طلوع�خود�تا�دورترين�مرزها�پیش�
خواهد�راند��همه�تأکید�مارکس�بر�اين�است�که�سوسیالیسم�بدون�الغاء�کار�مزدی�و�

روابط�اجتماعی�متناظر�با�آن�امکان�تحقق�ندارد��او�اضافه�می�کند:�

»انعکاسات�مذهبی�عالم�واقع�در�ذهن�انسانها�تنها�هنگامی�می�توانند�زوال�
يابند�که�مناسبات�عملی�حیات�روزمره�)میان�انسان،�انسان�و�انسان،�طبیعت(�
به�شکلی�شفاف�و�عقالنی�بر�آنها�ظاهر�شود��و�نقاب�از�چهره�پروسه�حیات�
اجتماعی،�به�معنای�پروسه�تولید�مادی�آن،�فرو��نمی�افتد�مگر�آن�زمان�که�
تولید�به�دست�مجامعی�از�انسان�های�آزاد�انجام�شود�و�تحت�کنترل�آگاهانه�
و�برنامه�ريزی�شدۀ�آنان�قرار�گیرد��اما�اين�خود�مستلزم�آنست�که�جامعه�از�
زيربنای�مادی�معینی،�به�عبارت�ديگر�از�يک�سلسله�شرايط�مادی�وجود،�
برخوردار�شده�باشد��شرايطی�که�خود�محصول�طبیعی�و�خودروئیدۀ�تکاملی�

تاريخی�و�پر�درد�و�رنجند�«�)همان�جا(

برای�اينکه�شوراها�واقعاً�روبنای�اجتماعی�روند�الغاء�کار�مزدی�باشند،�بايد�در�
شالوده�بنای�خود�چنین�ظرفیتی�را�حمل�کنند��مقدم�بر�هر�چیز�بايد�ظرف�ابراز�وجود�
و�اعمال�اراده�بالواسطه�تک�تک�شهروندان�در�برنامه�ريزی�کار�و�تولید�و�و�رتق�و�فتق�
همه�امور�جامعه��شوند��بايد�پايان�وجود�دولت�را�به�نمايش�بگذارند��جريان�کارشان�

حديث�عینی�ختم�انفصال�انسان�از�کار�خود�گردد��
را� تولید� و� کار� روند� با� برنامه�ريزی� و� میان�سیاستگذاری� بايد�وحدت� شوراها�
تضمین�کنند،�به�هر�نوع�قیمومت�ساالری�موسوم�به�نمايندگی�دموکراتیک�متناظر�با�
مدنیت�و�حقوق�بورژوائی�پايان�بخشند��هیچ�شورای�سوسیالیستی�از�پايه�تا�کمون�و�
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کنگره�ها،�از�جمله�کنگره�سراسری،�ارگان�های�نشسته�تصمیم�گیری�و�سیاست�گذاری�
نیستند�بلکه�ظرف�مأموريت�ها�برای�يک�کاسه�کردن�و�هماهنگ�ساختن�حاصل�کل�
دخالت�گری�های�آگاهانه�و�آزاد�و�نافذ�آحاد�انسان�ها�می�باشند��شهروندان�متشکل�در�
شوراها�زمانی�که�در�اقلیت�قرار�می��گیرند،�ضمن�قبول�اراده�اکثريت،�از�همه�حقوق�
و�امکانات�اجتماعی�الزم�برای�تبلیغ،�نشر�و�گسترش�سیاست�های�خود�برخوردارند��
سازمانیابی�و�فعالیت�سیاسی�آزاد،�بهره�گیری�از�تمامی�امکانات�اقتصادی�و�اجتماعی�
پیشبرد�و�توسعه�سیاست�های�مخالف�حق�مفروض�و�مسلم�هر� برای� تبلیغی� و�
اقلیت�درون�شوراهاست��کلیه�مأموران�اعزامی�شوراها�به�کنگره�ها�هر�زمان�و�در�
هر�شرايطی�با�تقاضای�موکلین�آن�ها�محکوم�به�عزلند��نمايندگی�در�شورای�کمون�
و�کنگره�سراسری�شوراها�هیچ�حق�ويژه�اقتصادی�يا�اجتماعی�برای�هیچ�کس�ايجاد�
نمی��کند��ايام�ماموريت�و�زمان�حضور�افراد�در�مجامع�مذکور�بخشی�از�کار�داوطلبانه�
سوسیالیستی�آنان�است��عضويت�در�سازمان�کار�سوسیالیستی�برای�هر�شهروند،�در�
هر�يک�از�شوراهای�پايه�يا�کمون،�داوطلبانه�است��هر�کدام�از�اين�شوراها�هر�گاه�که�
بخواهند�می�توانند�از�تابعیت�اتحاد�شوراها�يا�همان�سازمان�کار�سوسیالیستی�خارج�

گردند�
ساختار�شورائی�مبتنی�بر�الغاء�کار�مزدی�در�همان�حال�که�ظرف�جامعه�گردانی�
سوسیالیستی�شهروندان�است،�بستر�مبارزه�میان�ديدگاه�ها�و�گرايشات�فکری�گوناگون�
نیز�می�باشد��وقتی�از�استقرار�شوراهائی�با�اين�نقش�صحبت�می�کنیم،�علی�االصول�
جامعه�ای�را�در�نظر�داريم�که�مبارزه�طبقاتی�در�آن�تا�محو�مناسبات�کار�مزدی�پیش�
رفته�است�و�شاهد�تقابل�طبقات�يا�مبارزه�طبقاتی�به�روال�گذشته�نمی�باشیم��با�همه�
اينها،�سخت�جانی�فرهنگ،�افکار،�عادات،�سنن�و�ارزش�های�اجتماعی�بورژوايی�در�
جامعه�بعالوه�تمامی�آثار�و�عوارض�ناشی�از�بقای�نظام�سرمايه�داری�جهانی،�تصادم�
گرايشات�مختلف�اجتماعی�حتی�کشمکش�افق�های�متضاد�طبقاتی�در�درون�شوراها�
را�محتمل�می�سازد��بر�همین�مبنی،�شوراها�بايد�همه�تسهیالت�و�امکانات�الزم�برای�
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پیشروی�خالق�و�سازنده�اين�تصادمات�را�فراهم�سازند��هیچ�نهاد�و�جمعیتی�زير�
هیچ�نام�و�نشانی�جدا�از�چرخه�کار�شوراها�صاحب�هیچ�نقش�ويژه�و�اعتبار�خاصی�

نخواهد�بود��
آنچه� باشند�� سوسیالیستی� شورايی� ساختار� عام� مؤلفه�های� می�توانند� باال� موارد�
ماهیت�و�درون�مايه�اين�ساختار�را�تعیین�می�کند،�مسلما�سیمای�شورايی�آن�نیست،�
بلکه�قوانین�اقتصادی�الغاء�کار�مزدی�است�که�اين�ساختار�فقط�تجلی�تحقق�روتین�
آنهاست��درباره�اين�قوانین�در�فصل�های�بعدی�کتاب�بحث�می�شود،�اما�باز�هم�بايد�
تأکید�کرد�که�ساختار�شورايی�تنها�روبنای�اجتماعی�سوسیالیسم�است��امحاء�رابطه�
خريد�و�فروش�نیروی�کار�بدون�سازمانیابی�سراسری�شورائی�آحاد�شهروندان�جامه�
عمل�نمی�پوشد،�کار�مزدی�بدون�حضور�نافذ�و�آگاه�همه�افراد�در�فرايند�کار�اجتماعی�
به�طور�واقعی�الغاء�نمی�شود��ساختار�شورائی�سوسیالسم�متضمن�تحمیل�هیچ�هزينه�
يا�اتالف�هیچ�بخشی�از�کار�يا�محصول�کار�کارگران�نیست،�به�اين�دلیل�روشن�که�
وحدت�میان�قانون�گذاری�و�اجراء،�برنامه�ريزی�و�تولید،�انجام�خدمات�اجتماعی�با�
سیاست�گذاری�را�تضمین�می�کند��اين�ساختار�به�جدايی�حکومت�شونده�از�حکومت�
کننده�و�جدايی�انسان�از�محصول�کار�خويش�پايان�می�دهد،�همه�آحاد�انسان�ها�را�
يکسان�در�پروسه�تولید�نعمت�های�مادی�و�رفاه�همگانی�و�فرآيند�برنامه�ريزی�امور�
اجتماعی�شريک�و�متحد�می�گرداند�و�در�همین�راستا�وجود�هر�نوع�دولت�را�زائد�

می�سازد�

»از�هنگامی�که�ديگر�هیچ�طبقه�اجتماعی�باقی�نماند�که�سرکوبش�الزم�باشد،�
وقتی�که�همراه�سیادت�طبقاتی،�همراه�مبارزه�در�راه�بقاء�فردی�که�معلول�
هرج�و�مرج�کنونی�تولید�است،�تصادمات�و�افراط��های�ناشی�از�اين�مبارزه�
نیز�رخت�بربندد،�آن�وقت�ديگر�نه�چیزی�برای�سرکوب�باقی�می�ماند�و�نه�
هیچ�احتیاجی�به�هیچ�نیروی�خاصی�برای�سرکوب�يعنی�دولت�خواهد�بود��
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نخستین�اقدامی�که�دولت�واقعا�به�عنوان�نماينده�تمامی�جامعه�به�آن�دست�
می�زند،�يعنی�ضبط�وسايل�تولید�به�نام�جامعه�در�عین�حال�آخرين�اقدام�
مستقل�وی�به�عنوان�دولت�است��در�آن�هنگام�ديگر�دخالت�دولت�در�شئون�
مختلف�مناسبات�اجتماعی�يکی�پس�از�ديگری�زائد�می�شود�و�به�خودی�خود�
به�خواب�می�رود��جای�حکومت�بر�افراد�را�اداره�امور�اشیاء�و�رهبری�جريان�

تولید�توسط�همگان�می�گیرد�«�)منشأ خانواده و دولت؛ فردريش�انگلس(



انقالب و استقرار شوراهای سوسیالیستی

در�ادبیات�احزاب�و�نیروهای�چپ�دنیا�از�تسخیر�قدرت�سیاسی�توسط�طبقه�کارگر�
به�وفور�سخن�رفته�است��در�اين�حرف�ها�همه�چیز،�همه�تناقضات�و�وارونه�بافی�ها�
نیز�يافت�می�شود،�گرفتن�قدرت�توسط�حزب،�شوراها،�دولت�موقت�کارگری،�دولت�
غیرمتعارف�دوران�گذار�و�نوع�اين�ها�به�اندازه�کافی�مورد�شرح�و�بسط�قرار�گرفته�
است��واقعیت�اين�است�که�سر�و�ته�غالب�حرف�ها،�تئوری�ها�و�باورها،�جايگزينی�
ماشین�دولتی�روز�سرمايه�توسط�يک�دولت�جديد�است��حتی�بديل�مورد�نظر�نیروها�
و�محافل�ارتدکسال�شوراساالر�خارج�از�مدار�پیکار�برای�سازمانیابی�شورائی�ضد�کار�
مزدی�طبقه�کارگر�نهايتاً�از�همین�حد�فرا�نمی�رود��در�اين�شکی�نیست�اما�بحث�ما�
در�اينجا�چیز�ديگری�است��پیشتر�تأکید�شد�که�نه�روبنای�سوسیالیسم�و�نه�قدرت�
سیاسی�ناشی�از�انقالب�ضد�سرمايه�داری�طبقه�کارگر�نمی�تواند�هیچ�نوع�دولت�حتی�
دولت�موقت�غیرمتعارف�دوران�گذار�باشد��آنچه�زير�اين�نام�طرح�شده�است�جواز�
اعتبارش�را�نه�از�سنت�مارکسی�مبارزه�طبقاتی�که�از�پیوندگاه�های�پراکسیس�رفرمیسم�
راست�سوسیال�دموکراتیک�و�رفرمیسم�چپ�لنینیستی�اتخاذ�می�کند��در�مورد�اينکه�
مارکس�از�پديده�ای�به�نام�روبنای�دوران�گذار�میان�سرمايه�داری�و�کمونیسم�سخن�
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رانده�است�قباًل�به�اختصار�نکاتی�را�گفتم�بعداً�هم�بیشتر�صحبت�خواهد�شد�اما�
قبل�از�آن�بايد�تلقی�چپ�قرن�بیستم�از�اين�مقوله�را�دقیق�تر�کاويد��نظريه�لنینی�
سوسیالیسم�و�انقالب�به�اصل�سازمانیابی�شورائی�ضد�کار�مزدی�توده�های�کارگر�در�
شرائط�حاکمیت�سرمايه�داری�پايبند�نیست��بالعکس�قاطبه�کارگران�دنیا�را�صرفاً�توده�
وسیع�ترديونیون�گرائی�می�بیند�که�کل�نقش�آن�ها�در�کارزار�اجتماعی�و�طبقاتی،�در�
بهترين�حالت�اقتدا�به�حزب�باالی�سر�خويش،�جنگ�در�پشت�سر�رهبران�حزبی�و�
به�قدرت�رساندن�حزب�خالصه�می�شود��در�اين�منظر�قدرت�کارگری�مولود�انقالب�
سوسیالیستی�اساساً�نمی�تواند�چیزی�فراتر�از�يک�ماشین�حزبی�باشد�که�علی�االصول�
بايد�زير�نام�حزب�کمونیست�طبقه�کارگر�زمام�امور�را�به�دست�گیرد��گروه�هائی�از�
چپ�لنینیست�قرن�بیستمی�پس�از�شکست�انقالب�اکتبر�با�مشاهده�آنچه�در�اردوگاه�
روی�داد�راه�فرار�از�شکست�های�مشابه�بعدی�را�در�وصله�پیله�کردن�چیزی�به�نام�
شورا�و�تسخیر�قدرت�سیاسی�توسط�شوراها�جستجو�کردند�اما�هیچگاه�در�پايه�های�
شناخت�خود�از�سازمانیابی�جنبش�کارگری،�نقش�واقعی�پرولتاريا،�قدرت�کارگری�
حاصل�انقالب،�فرايند�تدارک�انقالب�سوسیالیستی�يا�روايت�سوسیالیسم،�منظر�لنینی�
را�کنار�نگذاشتند�و�برای�جايگزينی�آن�با�روايت�مارکسی�مبارزه�طبقاتی�تالش�نکردند��
در�فضای�فکر�و�رويکرد�انقالبی�اين�چپ�بی�اعتنائی�عمیق�به�اصل�متشکل�شدن�
توده�های�کارگر�در�شوراهای�سراسری�ضد�کار�مزدی�و�طی�پروسه�آمادگی،�تدارک�و�
بلوغ�کمونیستی،�به�شکلی�کاماًل�جان�سخت�به�حیات�خود�ادامه�می�دهد��چپ�لنینی�با�
اين�رويکرد�در�نگاه�خويش�به�دورنمای�آنچه�که�انقالب�سوسیالیستی�می�نامد�اساسًا�
نمی�تواند�پديده�ای�از�نوع�جامعه�گردانی�شورائی�لغو�کار�مزدی�توده�های�کارگر�را�
جدی�گیرد�و�در�محاسبات�خود�وارد�سازد��سازمان�سراسری�شورائی�سوسیالیستی�
متشکل�از�همه�يا�غالب�کارگران�چیزی�نیست�که�يک�روزه�پديد�آيد،�با�تئوری�
»شوراها�ارگان�قیام�توده�ای«�نیز�نمی�توان�چنین�تشکل�شورائی�جامعه�گردان�آماده�
الغاء�کار�مزدی�را�به�وجود�آورد��پیدايش،�رشد،�توسعه�و�سراسری�شدن�چنین�
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قدرت�آگاه،�دخالتگر�و�سازمان�يافته�ای�در�گرو�داشتن�روايتی�ديگر�از�کارگر�و�
جنبش�کارگری�و�ظرفیت�طبقاتی�توده�های�کارگر�در�فرايند�انقالبات�و�تحوالت�
تاريخی�است��روايتی�که�راه�کارزار�ضد�سرمايه�داری�طبقه�کارگر�را�در�حلق�آويزی�
اين�طبقه�و�توده�ها�يا�فعالینش�به�حزب�دانشوران�طبقات�باال�جستجو�نکند،�روايتی�که�
راه�درست�اين�جنگ�را�در�متشکل�شدن�شورائی�و�ضد�کار�مزدی�توده�های�کارگر�
ببیند�و�برای�کارگران�ظرفیت�ايفای�اين�نقش�را�قائل�باشد��چپ�لنینی�در�غیاب�اين�
روايت�راه�چاره�را�در�حزب�سازی�می�يابد�و�از�توده�کارگر�می�خواهد�پشت�سر�حزب�
رديف�شوند��با�اين�کار�راهی�برای�طی�پروسه�تدارک�و�آمادگی�آگاه�سوسیالیستی�
کارگران�و�رسیدن�آنان�به�مدار�بلوغ�جامعه�گردانی�لغو�کار�مزدی�باقی�نمی�ماند��توده�
کارگری�که�در�نظام�سرمايه�داری،�بر�بستر�پراتیک�جاری�مبارزه�طبقاتی�خود�مشق�
اعمال�قدرت�آگاه�و�سازمانیافته�شورائی�بر�بورژوازی�نکرده�است�با�وقوع�انقالب�
يکشبه�نیروی�مسلط�برنامه�ريزی�و�سیاست�گذاری�سوسیالیستی�کار�و�تولید�و�زندگی�
نمی�شود��تئوری�»دولت�موقت�دوران�گذار«�از�اينجا�بیرون�می�آيد��از�دل�شرائطی�که�
انفجار�قهر�کارگران�ماشین�دولتی�بورژوازی�را�در�هم�شکسته�است��پرولتاريا�آمادگی�
جامعه�گردانی�شورائی�متناظر�با�الغاء�کار�مزدی�را�به�دست�نیاورده�است،�حزب�در�
باالی�سر�کارگران�ماشین�دولتی�تازه�ای�به�جای�قدرت�سیاسی�سابق�تأسیس�می�نمايد�
و�پرچم�دولت�کارگری�دوران�گذار�را�بر�بلندای�برج�حاکمیت�خويش�به�اهتزاز�در�
می�آورد��حزب�مدعی�می�شود�که�»دوران�گذار«�را�چاره�ديگری�نیست�و�بايد�تا�اطالع�
ثانوی�بوروی�سیاسی�چند�نفری�امامزاده�حزبی�مهار�همه�امور�را�در�کف�با�کفايت�
خود�گیرد��اما�همه�تجارب�يک�قرن�اخیر�جنبش�کارگری�دنیا�حاکی�است�که�اين�
دولت�نه�موقت،�نه�رو�به�زوال،�نه�ابزار�آماده�سازی�توده�های�کارگر�برای�اداره�جامعه�
بدون�دولت�يا�جامعه�گردانی�شورائی�سوسیالیستی�که�نیروی�قتل�عام�همه�اينها�و�سد�

واقعی�راه�رهائی�توده�های�کارگر�از�مصیبت�بردگی�مزدی�است��



شوراها و »دیکتاتوری پرولتاریا« 

نظريه� تا� پیکار�ضد�کار�مزدی،�همواره�تالش�کرده�است� از�مدار� چپ�خارج�
متناقض�خود�درباره�دولت�دوران�گذار�را�به�فرمولبندی�های�مارکسی�مبارزه�طبقاتی�
بیاويزد،�از�جمله�اين�سخن�او�که�»میان�جامعه�سرمايه�داری�و�جامعه�کمونیستی�دوران�
تحول�انقالبی�اولی�به�دومی�قرار�دارد��دوران�گذار�سیاسی،�مطابق�با�همین�دوران�
است�که�در�آن�دولت�چیزی�جز�ديکتاتوری�انقالبی�پرولتاريا�نمی�تواند�باشد«�)نقد�
برنامه�گوتا(�درباره�نظر�مارکس�نسبت�به�موضوعیت�ديکتاتوری�طبقه�کارگر�و�مکان�
و�مناسبت�اين�ديکتاتوری�در�فرايند�عبور�از�سرمايه�داری�به�کمونیسم�صحبت�خواهیم�

نمود��اما�پیش�از�آن�الزم�است�چند�نکته�عام�يادآوری�گردد��
1. نفس�وجود�سرمايه�مترادف�با�اعمال�ديکتاتوری�است��اجبار�اکثريت�غالب�
انسانها�به�فروش�نیروی�کار�اگر�ديکتاتوری�نیست�چه�چیز�ديگری�قرار�است�نام�گیرد��
جبر�تن�دادن�به�قوانین�نظام�بردگی�مزدی�سوای�تحمل�يک�ديکتاتوری�بشرستیزانه�
چه�چیز�ديگری�می�تواند�باشد��جدا�بودن�کارگر�از�کارش،�انفصال�او�از�محصول�کار�
خود،�محرومیت�جامع�االطراف�طبقه�کارگر�از�دخالت�گری�آزاد�در�تعیین�سرنوشت�
زندگی�خويش،�غوطه�خوردن�کارگران�در�منجالب�گرسنگی�و�فقر�و�حقارت�و�
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فساد�و�فحشاء�و�تباهی�بارآورد�سرمايه�مستقل�از�اينکه�اين�فجايع�و�بربريت�ها�چگونه�
تحمیل�شوند،�همگی�نشان�استقرار�ديکتاتوری�سرمايه�است��

قهر�عريان�پلیسی،�خفقان،�شکنجه،�زندان�يا�سلب�آزادی�های�سیاسی�کارکردهايی�
هستند�که�می�توانند�با�ديکتاتوری�مالزم�باشند�يا�نباشند��تصور�ترادف�ضروری�میان�
اينها�و�ديکتاتوری،�انگاره�ای�است�که�بیشتر�از�سوی�محافل�سرمايه�داری�بر�ذهن�ها�
تحمیل�شده�است��مطابق�اين�پندار،�به�طور�مثال�در�تاريخ�معاصر�و�دنیای�روز،�نه�
دموکراسی�و�نه�ديکتاتوری�الزامات�پروسه�بازتولید�سرمايه�اجتماعی�نیستند!!�بلکه�
اشکال�حکومتی�متفاوتی�می�باشند�که�پايه�مادی�هر�کدام�و�تمايز�میان�آنها�در�هاله�ای�
از�انگاره�ها�مستور�است��دموکراسی�به�"حاکمیت�مردم"�تعبیر�می�گردد!!�و�ديکتاتوری�
به�مثابه�نوعی�حاکمیت�قانون�گريز�مظهر�اعمال�اراده�يک�فرد�يا�يک�گروه�خاص�
اجتماعی�قلمداد�می�شود!!�پاره�ای�اوقات�اولی�را�به�سطح�باالی�توسعه�صنعتی�و�
سیاسی،�انکشاف�مدنی،�رشد�فرهنگی�و�بلوغ�»طبقه�متوسط«�نسبت�می�دهند!!�و�دومی�
را�حاصل�فروماندگی�جامعه�از�پويه�مطلوب�در�اين�حوزه�ها�جار�می�زنند��انگاره�ها�
و�القائاتی�که�نه�فقط�واقعیت�ندارند�بلکه�بیان�باژگونه�و�عمیقاً�عوامفريبانه�عینیت�ها�
هستند��پیش�از�هر�چیز�نفس�تقسیم�بندی�راهبردها،�شیوه�ها�يا�راهکارهای�اعمال�
قدرت�طبقات�اجتماعی�به�دو�شکل�دموکراسی�و�ديکتاتوری�يک�وارونه�بافی�است��
هیچ�شکل�تسلط�يک�طبقه�اجتماعی�در�جامعه�طبقاتی�نمی�تواند�ديکتاتوری�نباشد��
به�بیان�ديگر�دموکراسی�نیز�عین�ديکتاتوری�است�و�بحث�واقعی�نه�تقسیم�شیوه�های�
سیادت�طبقات�به�اين�دو�حالت�بلکه�حول�چگونگی�اعمال�ديکتاتوری�می�چرخد��
ديکتاتوری�طبقه�مسلط�می�تواند�هار�و�عريان�و�حمام�خون�ساالر�باشد�و�در�شرائطی�
و�به�دالئلی�ممکن�است�چنین�نباشد��پارلمان،�دولت،�ارتش�و�پلیس�با�فرض�اينکه�
نقش�قتل�عام�انسان�های�ناراضی�و�معترض�را�بازی�نکنند،�باز�هم�ساز�و�کار�اعمال�
ديکتاتوری�هستند��اين�نهادها�وجود�دارند�فقط�به�اين�خاطر�که�نوعی�نظم�اقتصادی،�
سیاسی�و�اجتماعی�را�بر�مخالفان�نظام�موجود�تحمیل�کنند��نکته�مهم�و�گرهی�در�اين�
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جا�اين�است�که�اصل�وجود�ديکتاتوری�به�خودی�خود�و�جدا�از�محتوای�اجتماعی�و�
طبقاتی�نظم�يا�نظامی�که�توسط�آن�نمايندگی�می�شود،�قابل�داوری�نیست��ديکتاتوری�
هم�می�تواند�ابزاری�برای�محو�پايه�های�مادی�هر�نوع�ديکتاتوری�باشد�و�علیه�مقاومت�
تا�پای�جان�مدافعان�يک�نظام�اجتماعی�ضد�بشری�اعمال�گردد�و�هم�می�تواند�در�
خدمت�جاودانه�سازی�استثمار،�محرومیت،�فقر،�حقارت�و�ذلت�انسان�ها�به�کار�گرفته�

شود��
که� اين� برای� داشت�� خواهد� وجود� نیز� ديکتاتوری� دارند� وجود� طبقات� تا� �.2
ديکتاتوری�محو�شود،�بايد�تقسیم�جامعه�به�طبقات�از�میان�برود��در�غیر�اين�صورت،�
بحث�اساسا�بر�سر�ماهیت�و�مضمون�ديکتاتوری�و�رابطه�آن�با�مصالح�و�منافع�طبقات�
خواهد�بود،�نه�اصل�وجودش�که�به�هر�حال�پديده�ای�مفروض�و�غیر�قابل�اجتناب�
است��در�جامعه�سرمايه�داری،�شالوده�ديکتاتوری�بر�بردگی�مزدی�استوار�است��تا�
اينجا�هیچ�تفاوتی�میان�به�اصطالح�دموکراتیک�ترين�يا�به�حق�بدترين�ديکتاتوری�ها،�
تفاوتی�میان�سوئد،�و�فرانسه�و�سويس�در�يک�سوی�و�ايران�و�عربستان�سعودی�و�
سودان�در�سوی�ديگر�نیست��در�کلیه�اين�جوامع،�کاال�بودن�نیروی�کار،�تابعیت�بی�
چون�و�چرای�زندگی�فروشندگان�نیروی�کار�از�قوانین�سوددهی�سرمايه،�جدايی�
تولید�کنندگان�از�کارشان�و�انفصال�همه�سويه�آنان�از�دخالت�در�تعیین�سرنوشت�
کار�و�تولید�و�زندگی�خود،�وجود�طبقات،�استثمار،�ستم،�نابرابری�و�در�يک�کالم�
آنچه�ذاتی�نظام�سرمايه�داری�است�توسط�ديکتاتوری�پاسداری�می�شود��در�همه�اين�
کشورها،�ديکتاتوری�مستقل�از�درجه�توسعه�اقتصادی�و�اجتماعی�آن�ها�حکم�فرما�

است��
در�بخش�معینی�از�جهان�سرمايه�داری�ديکتاتوری�سرمايه�توسط�نهادهای�قانونی،�
حقوقی،�مدنی�و�سیاسی�اعمال�می�گردد��اينکه�اين�سازمان�ها�و�ارگان�ها،�دولتی�باشند�
و�حلقه�های�انداموار�زنجیره�قدرت�سیاسی�را�تشکیل�دهند�يا�به�وسیله�گروه�های�
ايفاء�کنند،�يا�حتی� آنها�را� ابراز�وجود� نهاد� مختلف�اجتماعی�پديد�آمده�و�نقش�
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سازمان�های�قانونی�»احقاق�حقوق«�طبقه�استثمارشونده�تلقی�گردند!!�در�اساس�مسأله�
هیچ�تغییری�ايجاد�نمی�نمايد��بنمايه�ديکتاتوری�بورژوازی�سوای�نظم�تولیدی،�سیاسی�
و�اجتماعی�سرمايه�چیز�ديگری�نیست�و�اتحاديه�های�کارگری�يا�هر�نهاد�مدنی�
مشابه�ديگر�جزء�ارگانیک�همین�نظم�و�الجرم�بخش�پیوسته�ديکتاتوری�سرمايه�
می�باشند��اين�نکته�ای�است�که�به�طور�قطع�عجیب�جلوه�خواهد�کرد��خیلی�ها�و�شايد�
غالب�انسان�ها�خواهند�پرسید�که�چه�طور�ممکن�است�يک�نهاد�مدنی�مدافع�حقوق�
فرودستان�و�ستمکشان�جامعه�جزئی�از�ساختار�ديکتاتوری�سرمايه�داری�باشد��پاسخ�
چندان�دشوار�نیست��در�وهله�نخست�سخن�اين�نیست�که�هر�تشکل�اعتراضی�درون�
نظام�حاضر�حلقه�ای�از�زنجیره�ديکتاتوری�بورژوازی�است��يک�سازمانیابی�کارگری�
که�شالوده�موجوديت�اين�نظام�را�زير�سؤال�می�برد�به�همان�اندازه�که�ضد�سرمايه�داری�
است�قطعاً�ضد�ديکتاتوری�و�در�راستای�امحاء�هر�شکل�اعمال�قدرت�بورژوازی�نیز�
هست��بحث�بر�سر�نهادهای�مدنی�و�حقوقی�منحل�در�داربست�قانونیت�و�سیاست�
و�برنامه�ريزی�های�اقتصادی�يا�فرهنگی�و�اجتماعی�سرمايه�داری�است��به�طور�مثال�
اتحاديه�های�کارگری�حتی�با�فرض�پیگیری�پاره�ای�مطالبات�معیشتی�کارگران�به�هر�
حال�ابزار�اجراء�و�بقای�نظم�سرمايه�و�ساز�و�کار�تمکین�توده�های�کارگر�به�اين�نظم�
می�باشند��نظمی�که�بازتولید�رابطه�خريد�و�فروش�نیروی�کار،�استثمار،�بی�حقوقی�و�
انفصال�کارگران�از�کار�و�سرنوشت�زندگی�خود�را�پاسداری�می�نمايد��عین�همین�
مسأله�در�مورد�همه�ارگان�های�دست�به�کار�فعالیت�های�اصالح�طلبانه�نیز�صدق�
می�کند��تالش�برای�قابل�تحمل�نمودن�سرمايه�داری�يا�متقاعد�کردن�توده�های�کارگر�
به�قبول�حاکمیت�نظام�ولو�که�سمت�و�سوی�مخالفت�با�سیاست�های�روز�دولت�
بورژوازی�يا�کاهش�سود�اين�و�آن�سرمايه�دار�به�نفع�بهبود�معیشت�کارگران�را�داشته�
باشد�باز�هم�تالشی�در�جهت�ماندگاری�بردگی�مزدی�است��همان�چیزی�که�رمز�و�

راز�واقعی�وجود�و�موضوعیت�ديکتاتوری�طبقه�بورژوازی�است��
در�بخش�ديگر�جهان�سرمايه��)عظیم�ترين�بخش(�طبقه�بورژوازی�ديکتاتوری�خود�
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را�با�توسل�به�قهر�عريان�پلیسی،�نظامی�و�به�کارگیری�همه�شیوه�های�سرکوب�و�
کشتار�جامه�عمل�می�پوشاند��دو�مؤلفه�مهم�پايه�های�مادی�اين�دو�شکل�ديکتاتوری�
سرمايه�را�از�هم�متفاوت�می�کند��اول�اينکه�سرمايه�اجتماعی�ممالک�حوزه�اول�در�
چهارچوب�تقسیم�کار�جهانی�سرمايه�داری�با�حضور�بسیار�گسترده�بین�المللی�در�
استثمار�نیروی�کار�شبه�رايگان�توده�های�کارگر،�عظیم�ترين�سهم�را�در�اضافه�ارزش�
تولید�شده�توسط�طبقه�کارگر�جهانی�نصیب�خود�می�سازد��دوم�آنکه�جنبش�کارگری�
اين�جوامع�در�دوره�معینی�از�تاريخ�با�داشتن�يک�موقعیت�تعرضی�سرمايه�ستیز�دست�
به�اعمال�قدرت�زده�و�بورژوازی�را�به�برخی�عقب�نشینی�ها�مجبور�ساخته�است��در�
حوزه�دوم�هر�دو�مؤلفه�کاراکتر�متفاوتی�داشته�اند��جوامع�اين�بخش�در�تقسیم�کار�
جهانی�سرمايه�داری�کانون�صدور�سرمايه،�ترکیب�ارگانیک�نازل�تر�سرمايه�و�حوزه�
استثمار�نیروی�کار�ارزانند��اضافه�ارزش�حاصل�استثمار�طبقه�کارگر�اين�بخش�بايد�
همزمان�پاسخگوی�سود�دلخواه�سرمايه�اجتماعی�کشور�و�ترمیم�نرخ�سودهای�باالی�
سرمايه�های�حوزه�اول�باشد��برايند�تأثیر�اين�مؤلفه�ها�استثمار�توده�های�کارگر�جوامع�
در�ابعادی�فاجعه�آمیز�است��پديده�ای�که�به�نوبه�خود،�اعمال�هارترين�و�خونبارترين�
نوع�ديکتاتوری�ها�را�به�دنبال�می�آورد��اگر�در�کشورهای�نخست�جنبش�کارگری�در�
شرائطی�معین�با�قدرت�وسیع�خود�خواستار�تحقق�برخی�خواسته�ها�می�شد�و�طبقه�
سرمايه�دار�با�رجوع�به�سهم�سود�خود�از�استثمار�کارگران�دنیا�توان�پرداخت�اين�
مطالبات�را�در�خود�می�ديد�در�جوامع�دوم�موضوع�معکوس�بود��در�اينجا�بورژوازی�
بايد�کوه�اضافه�ارزش�ها�را�با�شرکای�جهانی�خود�تقسیم�کند،�برای�حفظ�سهم�باالی�
خود�فشار�استثمار�کارگران�را�به�اوج�برساند�و�برای�اجبار�کارگران�به�تولید�دريای�

اضافه�ارزش�ها�درنده�ترين�و�موحش�ترين�ديکتاتوری�ها�را�اعمال�نمايد��
3.��انقالب�سوسیالیستی�طبقه�کارگر�با�محو�کار�مزدوری،�پايه�های�مادی�و�اقتصادی�
وجود�طبقات�را�از�میان�بر�می�دارد،�اما�اين�امر�به�خودی�خود�مالزم�با�محو�واقعیت�
وجودی�بورژوازی�حتی�در�يک�جامعه�معین�نیست��از�آن�مهم�تر�به�صرف�انقالب�
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کارگری�در�بخشی�از�دنیا�شیوه�تولید�سرمايه�داری�در�همه�جهان�از�بین�نمی�رود��
محو�پايه�مادی�وجود�طبقات�با�از�بین�رفتن�طبقات�بطور�واقعی�دو�مقوله�منطبق�
برهم�نیستند��اولی�شرط�الزم�تحقق�دومی�است�اما�اجرای�اولی�تحقق�فوری�دومی�
کار� انقالب�خود،� پیروزی� از� نمی�آورد��طبقه�کارگر�در�نخستین�گام� دنبال� به� را�
مزدوری�را�لغو،�مالکیت�خصوصی�را�ملغی�و�کل�طبقه�سرمايه�دار�را�به�حضور�
مستقیم�و�برابر�در�سازمان�کار�سوسیالیستی�فرا�می�خواند�اما�به�مجرد�اين�کار�همه�
سرمايه�داران�و�سیاستمداران�و�متفکرين�اين�طبقه�غسل�تعمید�نمی�گردند��انقالب�بر�
وجود�طبقات�يا�مبارزه�طبقاتی�در�جامعه�خط�نمی�کشد،�پرولتاريا�بر�بورژوازی�پیروز�
می�شود�اما�طبقه�شکست�خورده�همراه�با�شکستش�از�صحنه�معادالت�اجتماعی�محو�
نمی�گردد��برای�اين�که�موضوع�عینی�تر�ديده�شود،�بايد�مفهوم�مادی�موجوديت�طبقه�
اجتماعی�بیشتر�تعمق�گردد��سرمايه�مشتی�شیئی،�مقداری�پول�و�کاال�و�ابزار�تولید�
يا�مبادله�نیست،�بلکه�يک�رابطه�اجتماعی�است��طبقه�سرمايه�دار�در�مجرد�مالکیت�
کارخانه�و�تجارتخانه�وجود�طبقاتی�خود�را�ظاهر�نمی��کند��خیل�جمعیتی�که�تا�ديروز�
سیاست�گذار،�دولتمرد،�برنامه�ريز،�حقوقدان،�مشاوران�سیاسی�و�اقتصادی،�صاحبان�
مشاغل�باالی�اداری،�گردانندگان�ماشین�قهر�پلیسی�و�دستگاه�های�سرکوب�و�مانند�اين�
نهادها�بوده�اند�نیز�همگی�آحاد�طبقه�سرمايه�دار�را�تشکیل�می�داده�اند��مشکل�انقالب�
اما�فقط�در�باقی�بودن�طبقه�سرمايه�دار�هم�خالصه�نمی�شود��تولید�سرمايه�داری�در�
طول�صدها�سال�استیالی�تاريخی،�افکار،�افق�ها،�ارزش�ها،�اخالقیات،�فرهنگ�و�
راه�حل�های�اجتماعی�خود�را�بر�فضای�انديشه،�ذهن�و�زندگی�انسان�ها�مستولی�ساخته�
است��اينها�در�شرائط�حاکمیت�نظام�بردگی�مزدی�ساز�و�کار�بقای�نظام�بوده�اند�و�با�
سقوط�قدرت�سیاسی�سرمايه�باز�هم�برای�سال�ها�به�صورت�موانع�سر�راه�استقرار�
سوسیالیسم�لغو�کار�مزدی�ايفای�نقش�می�کنند��انقالب�سوسیالیستی�کارگران�يک�شبه�
يا�در�کوتاه�مدت�وجود�اجتماعی�و�فکری�و�فرهنگی�بورژوازی�را�ناپديد�نمی�سازد��
انقالب�طبقه�مغلوب�را�در�تمامی�قلمروهای�حیات�اجتماعی�به�مقاومت�وا�می�دارد�
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و�اين�در�حالی�است�که�بورژوازی�طبقه�ای�جهانی�است�و�آماده�پیکار�علیه�انقالب�
کارگران�هر�جامعه�است��با�توجه�به�همه�اين�مولفه�ها�تصور�اين�که�سازمان�شورايی�
و�سوسیالیستی�کار�و�تولید�طبقه�کارگر�فاقد�خصلت�ديکتاتوری�خواهد�بود،�يک�
پندار�ساده�لوحانه�است��تصوری�که�معموالً�از�فهم�نادرست�مفهوم�ديکتاتوری�ناشی�
می�گردد��سوسیالیسم�بدون�اعمال�جدی�ديکتاتوری�بر�طبقه�بورژوازی�و�بدون�درهم�
شکستن�هر�نوع�مقاومت�سرمايه�جهانی�به�هیچ�نوع�پیروزی�نمی�تواند�دست�يابد��

4.��ديکتاتوری�پرولتاريا�ديکتاتوری�ضد�بردگی�مزدی�است�و�موضوعیت�آن�صرفًا�
برای�پايان�دادن�استثمار،�ستم،�نابرابری�و�کل�تبعات�سیستم�سرمايه��داری�است��در�
اين�جا�ديکتاتوری�مترادف�سلب�آزادی،�فشار،�خفقان�و�بگیر�و�ببند�مخالفان�نیست��
کاماًل�بر�عکس�آزادی�بی�قید�و�شرط�هر�نوع�رويکرد�سیاسی�و�اجتماعی�جزء�الينفک�
آن�است��پرولتاريا�برای�سازمان�دادن�تحول�سوسیالیستی�اقتصاد�و�برقراری�سازمان�
شورايی�کار�سوسیالیستی�در�تدارک�هیچ�محدوديت�سیاسی�يا�اعمال�هیچ�نوع�رعب�
و�فشاری�در�هیچ�زمینه�ای�بر�هیچ�مدافع�نظام�سرمايه��داری�نمی�باشد��خواست�وی�
الغاء�کار�مزدی�و�نفی�وجود�طبقات�است��اما�نفس�پروسه�پراتیک�اجتماعی�همین�
هدف،�عین�ديکتاتوری�و�شکلی�از�اعمال�قدرت�طبقه�ای�بر�طبقه�ديگر�است��اين�
چیزی�است�که�کمونیسم�لغو�کار�مزدی�طبقه�کارگر�به�هیچ�وجه�آن�را�انکار�نمی�کند،�
اما�ديکتاتوری�پرولتاريا�با�اين�روايت�در�همه�وجوه�خود�با�آنچه�بورژوازی�يا�رفرمیسم�
چپ�میلیتانت�زير�اين�نام�جنجال�می�کند،�فرق�دارد��پیش�تر�گفته�شد�که�مجرد�وجود�
سرمايه�يا�رابطه�کار�مزدی�حتی�با�متعالی�ترين�و�جامع�ترين�روبنای�ممکن�دموکراسی،�
زنجیر�پوالدين�ديکتاتوری�و�بی�حقوقی�و�استثمار�توده�های�کارگر�است��در�اينجا�
دقیقاً�با�رويه�متعاکس�اين�حکم�سر�و�کار�داريم��فرايند�رفع�و�محو�کار�مزدوری�و�
پايان�دادن�به�وجود�استثمار،�طبقات،�دولت�و�جامعه�طبقاتی�حتی�اگر�تمامی�آحاد�
سرمايه�داران�پیشین�در�رختخواب�»پرِ�قو«�مواظبت�گردند�باز�هم�ديکتاتوری�طبقه�ای�
بر�طبقه�ديگر،�ديکتاتوری�پرولتاريا�علیه�بورژوازی�خواهد�بود��پرولتاريا�هیچ�کس�
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را�به�جرم�پیشینه�سرمايه�دار�بودنش�زندانی�نمی�کند،�هیچ�مدافع�سرمايه�داری�را�حتی�
با�همه�توحش�طبقاتی�گذشته�و�حالش�از�فعالیت�سیاسی�و�عقیدتی�و�فکری�علیه�
سوسیالیسم�ممنوع�نمی�سازد��حق�تشکل،�تحزب،�اعتراض�و�مبارزه�سیاسی�را�از�
نمايندگان�فکری�بورژوازی�سلب�نمی�نمايد�و�حتی�از�دادن�امکانات�اجتماعی�برابر�
به�آنها،�برای�طرح�نظراتشان،�دريغ�نمی�ورزد��پرولتاريا�دادن�اين�حقوق�و�آزادی�ها�
را�دقیقا�بخشی�از�پروسه�پیکار�روتین�خويش�برای�تحقق�سوسیالیسم�و�محو�تبعات�
سرمايه��داری�می�داند��برای�اين�که�سوسیالیسم�و�شیوه�تولید�مبتنی�بر�دخالت�برابر�و�
آزاد�کلیه�انسانها�در�سرنوشت�کار�و�محصول�کار�خويش�تثبیت�شود،�بايد�با�هر�گونه�
توهم�آفرينی�بورژوازی�در�سال�های�بعد�از�پیروزی�نظامی�و�سیاسی�انقالب�کارگری�
مقابله�کرد��اين�مقابله�ديگر�اساسا�نمی�تواند�نظامی�و�قهرآمیز�باشد��بايد�در�بطن�
پیشبرد�پروسه�الغاء�کار�مزدی�به�بورژوازی�فرصت�داد�تا�باز�هم�راه�حل�هايش�را�طرح�
و�تبلیغ�کند،�اين�شرط�الزم�رسوا�نمودن�طبقه�سرمايه�دار�و�کل�نمايندگان�فکری�اين�
طبقه�است��به�همه�اين�داليل�آزادی�بدون�قید�و�شرط�فعالیت�سیاسی�برای�همگان�
از�جمله�بورژوازی�مغلوب�يک�نیاز�جدی�استحکام�بیش�و�بیشتر�سوسیالیسم�است��
سازمان�شورايی�کار�سوسیالیستی�تنها�نوع�نظم�اجتماعی�در�تاريخ�زندگی�بشر�است�
که�بی�قید�و�شرط�بودن�آزادی�مخالفان�را�بخش�اليتجزای�موجوديت�خود�می�بیند��
ديکتاتوری�پرولتاريا�نه�فقط�ابزار�سلب�آزادی،�تضییح�حقوق�يا�اعمال�فشار�بر�هیچ�
انسان�مخالفی�نیست�که�بدون�تضمین�همه�حقوق�و�آزادی�های�بدون�قید�و�شرط�
شهروندان�فلسفه�وجودی�خود�را�از�دست�می�دهد��مانیفست�اين�ديکتاتوری�الغاء�
کار�مزدی�است��طبقه�کارگر�متشکل�در�شوراهای�جامعه�گردان�با�اين�مانیفست�از�
همه�سرمايه�داران�سابق�يا�در�واقع�از�کل�آحاد�طبقه�ای�که�طی�چندين�قرن�از�هیچ�
جنايتی�علیه�او�کوتاهی�نکرده�است،�می�خواهد�که�به�اراده�مصمم�تاريخی�وی�دائر�
بر�ايجاد�جامعه�انسانهای�آزاد�در�همه�چیز�برابر�تسلیم�شود��به�سرمايه�داران�اخطار�
می��کند�که�شهروند�بودنشان�و�تمتع�آنها�از�همه�حقوق�انسانی�در�گرو�حضور�مستقیم�
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در�شوراهای�کار�و�تولید،�شرکت�برابر�در�تصمیم�گیری�ها�و�تبعیت�از�برنامه�ريزی�و�
سیاست�گذاری�شوراهای�محلی�و�سراسری�است��سازمان�شورائی�کار�سوسیالیستی�
به�استثمارگران�سابق�و�به�مسببین�پیشین�کل�سیه�روزی�توده�های�کارگر�حق�می�دهد�
که�همراه�ساير�شهروندان�در�درون�شوراها�کار�کنند��کار�را�برنامه�ريزی�نمايند��در�
تعريف�کار،�تعیین�نوع�کار،�توزيع�محصول�کار�و�در�تمامی�آن�چه�که�مربوط�به�
معیشت�و�زندگی�اجتماعی�اهالی�است،�حضور�موثر�داشته�باشند��در�پروسه�پیشبرد�
عملی�اين�برنامه�ها�هر�چه�می�انديشند�طرح�کنند،�از�امکانات�شوراها�با�حق�برابر�بهره�

جويند�و�برای�تبديل�شدن�به�اکثريت�تالش�نمايند�
دلدادگان�دموکراسی�که�تحمیل�استثمار،�مظالم�و�سیه�روزی�های�سرمايه�داری�بر�
طبقه�کارگر�را�در�چهارچوب�"قانونیت"،�"انتخابات�آزاد"�و�"پارلمانتاريسم"،�رابطه�ای�
بسیار�آزاد!!�انسانی!!�دموکراتیک�و�عاری�از�هر�نوع�ديکتاتوری!!�توصیف�می�کنند،�
با�شنیدن�لفظ�ديکتاتوری�پرولتاريا�زرادخانه�های�عوام�فريبی�و�ترفندبازی�شان�يک�
جا�منفجر�می�شود�و�دنیا�را�به�جنجال�می�کشند�که�کمونیست�ها�و�پرولتاريا�پای�بند�
دموکراسی�نیستند�و�از�اعمال�ديکتاتوری�جانبداری�می�کنند!!�آنان�می�توانند�به�هر�
رطب�و�يابسی�متوسل�شوند،�اما�ديکتاتوری�پرولتاريا�سازمان�شورايی�حضور�مستقیم�
توده�های�وسیع�شهروندانی�است�که�پايان�دادن�به�»پیش�تاريخ«�زندگی�بشر�و�استقرار�
جامعه�عاری�از�استثمار،�بی�حقوقی�و�نابرابری�را�دستور�پیکار�جاری�خود�کرده��است��
در�اينجا�طبقه�ای�قدرت�را�در�اختیار�دارد�که�پرچمدار�اضمحالل�محو�طبقات�است�
و�بیرق�هر�نوع�اعمال�قدرت�طبقاتی�را�به�دوش�می�کشد��طبقه�ای�که�در�جستجوی�
سیادت�نیست�زيرا�برای�خالصی�از�فرودستی�چاره�ای�ندارد�جز�اينکه�بنیان�هر�هر�
نوع�فرادستی�را�از�جای�بر�کند�و�برای�آنکه�خود�را�آزاد�سازد�بايد�بشريت�را�آزاد�
کند��پرولتاريا�آزادی�ها�و�حقوق�طبقه�استثمارگر�پیشین�را�پاس�نمی�دارد�تا�دموکراسی�
و�قانون�و�حقوق�مدنی�افراد�را�رعايت�کرده�باشد،�اين�کار�را�انجام�می�دهد�زيرا�بدون�
برپائی�دنیائی�عاری�از�هر�شکل�استثمار،�ناحقی،�حکومت،�زور،�طبقات�و�نابرابری،�
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قادر�به�رهائی�خود�و�بشريت�نخواهد�بود�
5. �آن�چه�در�پی�شکست�انقالب�اکتبر،�در�بخشی�از�دنیا،�در�اردوگاه�شوروی�سابق�
يا�هر�جامعه�ديگر�مدعی�انقالب�کارگری�و�سوسیالیسم�زير�نام�"ديکتاتوری�پرولتاريا"�
اعالم�موجوديت�کرده�است،�دقیقا�نوعی�ديکتاتوری�بورژوازی�بوده�است�که�بسان�
هر�دولت�ديگر�اين�طبقه�استقرار�و�بقای�نظام�بردگی�مزدی�را�دنبال�می�کرده�است��
در�همه�اين�جوامع،�نیروی�کار�کاال�و�رابطه�کار�و�سرمايه�عنصر�مسلط�اقتصادی�بوده�
است��دولت�در�مکان�سازمان�پلیسی،�نظامی،�سیاسی�و�اجتماعی�نظام�کار�مزدوری�
ايفای�نقش�می�کرده�است��اين�که�چرا�در�اين�کشورها�ديکتاتوری�سرمايه�با�شیوه�
غربی�اعمال�ديکتاتوری�سرمايه�داری�منطبق�نبوده�است،�موضوعی�است�که�باالتر�به�
صورت�بسیار�مختصر�مورد�اشاره�قرار�گرفت��عواملی�مانند�آرايش�قوای�طبقاتی�و�
درجه�اعمال�قدرت�طبقه�کارگر�علیه�بورژوازی،�مکان�سرمايه�اجتماعی�هر�کشور�در�
تقسیم�کار�جهانی�سرمايه�داری�و�ظرفیت�آن�برای�احراز�سهم�در�کل�اضافه�ارزش�
تولید�شده�در�دنیا،�توان�سرمايه�داری�هر�جامعه�برای�عقب�نشینی�اضطراری�در�مقابل�
موج�مبارزات�کارگران�در�عین�تضمین�شرائط�بقا�و�بازتولید�خود�از�جمله�اين�عوامل�

می�باشند�
6.��مفهوم�واقعی�ديکتاتوری�پرولتاريا�چیزی�است�که�گفته�شد�اما�اين�مفهوم�تحت�
تأثیر�وضعیت�تقابل�طبقات�اساسی�در�آستانه�انقالب�و�دوره�متعاقبش�می�تواند�با�
طیفی�از�حاالت�عینی�متفاوت�همراه�گردد��جنبش�شورائی�ضد�سرمايه�داری�طبقه�
کارگر�می�تواند�تواند�بورژوازی�را�از�اريکه�قدرت�به�زير�کشد�در�حالی�که�خود�از�
تدارک�کافی�برای�جامعه�گردانی�گسترده�شورائی�و�الغاء�سراسری�کار�مزدی�به�معنی�
دقیق�کلمه�برخوردار�نباشد،�ممکن�است�از�پیش�تمامی�تدارک�الزم�برای�اين�کار�را�
کسب�کرده�باشد�و�باالخره�چه�بسا�حول�نقطه�ای�از�خط�فاصل�اين�حالت�ها�چرخ�
خورد��در�هر�کدام�اين�اشکال�با�معادالت�قدرت�متفاوتی�میان�جنبش�پیروز�شورائی�
ضد�کار�مزدی�پرولتاريا�در�يک�سوی�و�بورژوازی�مغلوب�در�سوی�ديگر�مواجه�
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خواهیم�بود�که�فشار�آثارش�بر�روی�کارکرد�روز�سازمان�شورائی�سوسیالیستی�کار�
و�تولید�گريزناپذير�است��اگر�بورژوازی�از�توان�الزم�برای�بازسازی�قدرت�و�راه�
اندازی�جنگ�علیه�پرولتاريا�برخوردار�باشد،�اگر�سرمايه�داران�ساقط�از�قدرت�سیاسی�
و�اقتصادی�بتوانند�با�بهره�گیری�از�حمايت�گسترده�بین�المللی�طبقه�خود�دست�به�کار�
تدارک�قوا�برای�در�هم�کوبیدن�انقالب�شوند،�در�آن�صورت�راهی�سوای�جنگیدن�در�
پیش�پای�پرولتاريا�باقی�نمی�ماند��در�چنین�وضعی�ديکتاتوری�پرولتاريا�بدون�اعمال�
قهر�نظامی�و�کاربرد�کل�توان�شورائی�خود�برای�سرکوب�بورژوازی�چاره�ديگری�
نخواهد�داشت��در�جنگ�حلوا�تقسیم�نمی�کنند��خواست�پرولتاريا�به�دنبال�پیروزی�
انقالب�نه�اعمال�قهر�نظامی�بلکه�فراهم�سازی�شرائط�برای�مبارزه�میان�راهبردهاست�
اما�اگر�طبقه�سرمايه�دار�اهل�قبول�چنین�شرائطی�نباشد،�ادامه�جنگ�بر�سازمان�شورائی�
سوسیالیستی�کار�و�تولید�تحمیل�می�شود�و�اگر�چنین�شود�ديکتاتوری�پرولتاريا�برای�
در�هم�شکستن�مقاومت�بورژوازی�از�هیچ�چاره�پردازی�انسانی�و�سوسیالیستی،�از�

جمله�کاربرد�قهر�نظامی�دريغ�نخواهد�کرد��
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بخش دوم



تعریف کار در سوسیالیسم 

کار�مستقل�از�شکل�خاص�اجتماعی�خود�در�دوره�های�مختلف�تاريخی�يک�رابطه�
ساده�حیاتی�میان�انسان�و�طبیعت�است��کار�به�اين�اعتبار،�به�صورت�»فی�نفسه«�
بازگوی�هیچ�چیزی�در�مورد�شرائط�يا�صورت�بندی�اقتصادی�و�اجتماعی�حاکم�بر�
پروسه�انجامش�نیست��بالعکس�بیش�از�هر�چیز�فصل�ممیز�انسان�از�حیوان�را�تصوير�
می�کند��بشر�با�کار�است�که�خود�را�از�ساير�حیوانات�متمايز�می�سازد��مارکس�در�اين�

رابطه�می�گويد:�

»پروسه�کار�آنچنانکه�در�حالت�ساده�و�مجردش�تحلیل�شد�عبارت�از�فعالیت�
با�هدف�انسان�به�منظور�تولید�ارزش�های�مصرف�و�آماده�ساختن�طبیعت�برای�
احتیاجات�انسانی�است��شرط�عمومی�مبادله�مواد�بین�انسان�و�طبیعت�و�شرط�
ابدی�زندگی�بشری�است�و�به�همین�سبب�مستقل�از�هر�شکل�حیات�انسانی�
و�کلیه�اشکال�اجتماعی�آن�است��به�عبارت�بهتر�بین�کلیه�اشکال�اجتماعی�
زندگی�انسان�مشترک�است��پس�ضرورتی�نبود�که�ما�در�اين�بحث�مناسبات�
کارگر�را�با�کارگران�ديگر�مورد�مطالعه�قرار�دهیم��انسان�و�کارش�از�يک�سو�
و�موادش�از�سوی�ديگر�ما�را�کفايت�می�کرد��همچنانکه�از�مزه�گندم�نمی�توان�
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حدس�زد�که�چه�کسی�آن�را�کاشته�است،�از�چنین�پروسه�کاری�نیز�نمی�توان�
دريافت�که�در�چه�شرائطی�انجام�شده�است��آيا�زير�تازيانه�بیرحم�نگهبان�
بردگان�جريان�يافته�است،�يا�زير�چشم�نگران�سرمايه�دار؟�آيا�"سین�سینیاتوس"�
آن�را�در�گاوبندی�خود�به�وجود�آورده�است�يا�خود�کار�آن�وحشیئی�است�
که�به�ضرب�سنگ،�شکاری�را�از�پای�در�می�آورد؟«�)کاپیتال؛�جلد�اول،�کارل�

مارکس(�

کار�تا�اينجا�و�در�اين�سطح،�فعالیتی�برای�تولید�فراورده�های�مورد�نیاز�بشر�است��
خصلتی�که�با�ظهور�کاال�و�تولید�کاالئی�دچار�تحول�ماهوی�می�گردد��کاال�همراه�با�
زادنش�پروسه�کار�را�میثاق�وحدت�روند�کار�و�روند�تولید�ارزش�می�کند�زيرا�خود�
تجسم�وحدت�ارزش�مصرف�با�ارزش�يا�همان�ارزش�مبادله�است��تا�پیش�از�تولید�
کاالئی،�انسان�ها�کار�می�کنند�به�اين�خاطر�که�احتیاجات�زيستی�و�رفاهی�خود�را�تأمین�
نمايند،�به�بیان�ديگر�کار�فقط�مولد�ارزش�های�مصرفی�است�اما�با�کاال�شدن�محصول�
کار�آنچه�به�طور�واقعی�از�دائره�محاسبات�محو�می�شود�همین�ارزش�مصرف�تولیدات�
و�حاصل�کار�است��اين�کاماًل�درست�است�که�فراورده�کار�برای�کسب�ارزش�يا�
ارزش�مبادله�ای�بايد�به�هر�حال�واجد�ارزش�مصرف�باشد�اما�در�فرايند�داد�و�ستد�
کاالها،�کار�اجتماعاً�الزم�نهفته�در�آنها�يا�زمان�کار�متبلور�در�کاال،�تنها�مالک�انجام�هر�

مبادله�است��
فاز�بعدی�تکامل�روند�کار�در�پويه�تحول�تولید�کاالئی�به�شیوه�تولید�سرمايه�داری�
ظاهر�می�گردد��در�اين�جا�روند�ارزش�آفرينی�کار�جای�خود�را�به�روند�ارزش�افزائی�
منتقل�می�کند��چرخه�تولید�شکل�وحدت�پويه�کار�و�پروسه�ارزش�آفرينی�را�اتخاذ�
می�نمايد��چیزی�که�خصلت�نمای�تولید�سرمايه�داری�يا�رابطه�تولید�اضافه�ارزش�است��
به�اين�ترتیب�نخستین�شکل�کار�در�زندگانی�انسان��ها�هدفی�سوای�ايجاد�ارزش�های�
مصرفی�دنبال�نمی�کرد��مشخصه�ای�که�گويای�تعريف�نامکتوب�جماعات�انسانی�آن�
دوره�از�مفهوم�کار�بود��اين�تعريف�که�کار�بايد�پاسخگوی�احتیاجات�معیشتی�افراد�
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باشد��انسان�ها�سالیان�متمادی�با�ابزار�کاری�ساده�و�ابتدايی�به�اين�شکل�تولید�و�با�
اين�برداشت�طبیعی�از�مکان�و�مفهوم�کار�به�زندگی�خود�ادامه�دادند��جماعت�های�
کمونی�نخستین�ساختار�زيست�مناسب�و�روبنای�ارگانیک�اين�شیوه�تولید�بودند��
در�اين�دوران�اصل�نیاز�آدم��ها�به�خورد�و�خوراک،�پوشاک،�مسکن�و�آالت�دفاعی�
الزمه�دفع�حمالت�حیوانات�درنده�و�نظاير�اين�ها،�کل�هدف�تولید�و�کار�بشر�را�
تعیین�می��کرد��ابزار�کار�ابتدايی�اين�زمان،�نازل�ترين�درجه�بارآوری�کار�و�سطح�بسیار�
پائین�قدرت�دخالت�بشر�در�طبیعت�يا�توان�بهره�گیری�او�از�امکانات�طبیعی�همه�و�
همه�نوعی�معیشت�محقر�را�بر�وی�تحمیل�می�نمود��اين�وضع�دوام�نیاورد��انسان�ها�
در�پروسه�کار،�انتظارات،�احتیاجات،�دانش،�وسايل�کار،�قدرت�اثرگذاری�و�باالخره�
شیوه�تولید�و�کل�زندگانی�خود�را�تغییر�دادند��بازدهی�کار�در�پرتو�رشد�ابزار�تولید�
و�افزايش�قدرت�دخالت�بشر�در�طبیعت،�باال�رفت��شیوه�تولید�اشتراکی�و�خود�
مصرفی�نخستین،�در�مقابل�نیاز�بالنده�انسان�به�تکامل�وسايل�کار�و�تولید�اندک�اندک�
عقب�نشست��ديالکتیک�مادی�تاريخ،�اقتصاد�کااليی�و�مبادله�محصول�کار�بر�پايه�کار�
اجتماعاً�الزم�متراکم�در�کاالها�را�بر�جای�شکل�اولیه�تولید�نشاند��شیوه�تولید�مادی�
متناقضی�که�از�يک�سو�با�فرآيند�توسعه�تاريخی�جوامع�همسازی�داشت�و�از�سوی�

ديگر�سرآغاز�تاريخ�بردگی�انسان�و�تعمیق�روزافزون�اين�بردگی�در�تاريخ�بود��
از�اين�زمان�به�میزانی�که�شیوه�تولید�تازه�توسعه�می�يافت،�اقتصاد�خودمصرفی�
اشتراکی�و�تولید�بر�محور�رفع�نیازهای�انسانی�نیز�از�تاريخ�زندگانی�بشر�خط�می�خورد��
ديگر�ارزش�مصرف�محصوالت�و�نقش�حاصل�کار�آدم��ها�در�بهبود�زندگی�آنان�اصال�
مورد�توجه�نبود،�بالعکس�ارزش�مبادله�کاالها�فلسفه�وجودی�کار�و�تولید�را�تعیین�
می��کرد��وسیله�و�هدف�تاريخا�جای�خود�را�عوض�کردند��انسان�وسیله�و�تولید�کاال�
هدف��شد��بدين�ترتیب،�تولید�با�هدف�داد�و�ستد�قانون�اساسی�زيست�آدمیزاد�گرديد�
و�اين�قانون�درست�در�همان�نقطه�ظهورش�روايت�جديد�خود�از�اساس�هستی�انسان�
را�با�زشت��ترين�خطوط�بر�دفتر�خاطرات�تیره�تاريخ�ثبت�کرد��مبادله�محصول�کار�با�
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محصول�کار�به�اکسپرسیون�ارزش�ها،�ظهور�ارزش�میانجی،�پیدايش�و�توسعه�بازار،�
رواج�پول،�تولد�نظام�سرواژ�و�مناسبات�فئودالی�و�باالخره�به�انباشت�سرمايه�صنعتی،�
کاال�شدن�نیروی�کار�انسانی�و�گسترش�شیوه�تولید�کاپیتالیستی�منتهی�شد��اقتصاد�
کااليی�در�هر�گام�توسعه�خود�طرد�همه�سويه�انسان�از�حیطه�دخالت�در�تعريف�کار�
را�تعمیق�و�باز�هم�تعمیق�داد�و�اين�پديده�در�شیوه�تولید�سرمايه�داری�تا�آخرين�مرز�
ژرفش�و�توسعه�به�پیش�تاخت��در�اين�جا�يعنی�در�سیطره�تسلط�تولید�کاپیتالیستی�
ديگر�نه�فقط�حاصل�کار�کاال،�که�نیروی�کار�نیز�کاال�بود��بعالوه،�محصول�کار�ديگر�
نه�کاال،�که�سرمايه�بود��تعريف�کار،�اين�که�چه�تولید�شود�و�چه�تولید�نشود؟�تقسیم�
کار،�سرنوشت�محصول�کار�و�تصمیم�گیری�پیرامون�هر�چه�که�مربوط�به�زندگی�بشر�
از�والدت�تا�مرگ�و�اساسا�متولد�شدن�و�نشدن�و�چگونه�مردن�انسان��ها�است،�يک�
جا�از�حیطه�اراده�انسان�خارج�گرديد�و�در�قلمرو�نفوذ�و�قدرت�سرکش�سرمايه�قرار�
گرفت��صاحب�کاالی�نیروی�کار�برده�مزدی�شد��کار�که�پیش�از�آن�رابطه�ای�میان�
انسان�و�طبیعت�بود،�اکنون�به�تمام�و�کمال�الینه�شد،�طوق�رقت�بارترين�شکل�بردگی�
بر�دست�و�پای�اکثريت�غالب�سکنه�زمین�گرديد��تنها�فلسفه�وجودش�را�در�تولید�
سود،�جدا�ساختن�انسان�ها�از�کار،�تبديل�محصول�کار�به�سرمايه،�سقوط�کارگر�از�

هستی�و�بردگی�فاجعه�بار�وی�در�مقابل�حاصل�کار�شد��
با�ظهور�سرمايه�داری،�بارآوری�اجتماعی�کار�بطور�خیره�کننده�ای�باال�رفت��سطح�
بر�آگاهی�و� يافت�� معیشت�و�نوع�احتیاجات�آدمی�به�صورت�بی�سابقه�توسعه�
شناخت�و�دامنه�معلومات�بشر�در�ابعاد�غیرقابل�تصوری�افزوده�شد��طبیعت�بسیار�
گسترده�تر�از�پیش�مورد�بهره�برداری�واقع�گرديد��اما�تمامی�اين�توسعه،�پیشرفت،�
دانش�اندوزی،�تخصص،�بهره�گیری�از�طبیعت،�باالرفتن�بارآوری�کار�همه�و�همه�در�
سیطره�قدرت�سرمايه�و�قانون�ارزش�قرار�گرفت��همه�آنها�از�حیطه�دخالت�تولید�
کنندگان�خارج�شد�و�همه�آنها�وسیله�تسلط�خداگونه�سرمايه�بر�سرنوشت�بشر�
گرديد��تکامل�سرمايه�داری،�تکامل�پروسه�انفصال�همه�سويه�انسان�از�کار�خويش�
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و�تعريف�کارش�بود��اين�پروسه�اکنون�در�شروع�قرن�بیست�و�يک�به�نقطه�اوج�
خود�رسیده�است�و�بیگانگی�انسان�با�فرآيند�کار�و�تولید�و�خويشتن�خود�تا�آخرين�
مراحل�تعمیق�پیش�رفته�است��بشر�که�در�هزاره�های�پیش�زير�فشار�سطح�نازل�دانش�
اسیرخرافه�ايمان�به�خدايان�بود،�اينک�در�قله�رفیع�دانش�و�آگاهی�و�توسعه�تکنیک�
و�کشف�رموز�طبیعت،�هزاران�بار�بیشتر�اسیر�قدرت�مطاع�سرمايه�است��اين�بار،�
ديگر،�ضعف�علمی�بشر�نیست�که�او�را�به�پرستش�خدايان�واداشته�است،�محصول�
کار�اوست�که�در�هیات�سرمايه�بر�مسند�فرمانروايی�کره�ارض�جلوس�نموده�است��
اين�قدرت�عظیم�مادی�است�که�کار�انسان�را�تعريف�می�کند��در�باره�اين�که�کارگران�
دنیا�چه�تولید�بکنند�يا�نکنند،�حرف�اول�و�آخر�را�می�زند��صدها�میلیون�کارگر�جهان�
را�در�مراکز�تولید�اسلحه�برای�ساختن�گلوله،�موشک،�تانک�يا�انواع�بمب�های�اتمی،�
هیدروژنی�و�میکربی�استخدام�می�نمايد��هیچ�يک�از�اين�کارگران�نه�آدم�کشند�و�نه�در�
زمان�استخدام�خويش�از�اين�که�حاصل�تولیداتشان�در�کجا؟�و�چسان؟�چه�بخش�از�
سکنه�زمین�را�به�آغوش�مرگ�خواهد�فرستاد،�کمترين�وقوفی�دارند��شايد�همه�آن�ها�
يا�اکثريت�غالبشان�حتی�از�آزار�دادن�يک�مور�هم�اباء�داشته�باشند��آنان�زير�فشار�
گرسنگی�در�جستجوی�فروش�نیروی�کار�خود�روزی�از�روزهای�بیکاری�متوجه�
می�شوند�که�کارخانه�ای�از�کارخانه�های�شهرشان�کارگر�استخدام�می�نمايد��يافتن�کار�و�
شانس�نجات�موقت�از�مرگ�ناشی�از�فقر�و�گرسنگی�تنها�مشغله�خیال�آن�ها�در�هنگام�

مراجعه�به�کارگزينی�واحد�تولید�وسايل�کشتار�جمعی�است��
کارگران�در�آن�جا�شروع�به�کار�می�کنند،�درست�همسان�افراد�ديگر�طبقه�خود�که�
در�يک�مرکز�دارويی�يا�تولید�ماکارونی�به�کار�اشتغال�دارند��اين�فقط�و�فقط�سرمايه�
است�که�تصمیم�می�گیرد�در�اين�جا�اسلحه�و�در�جای�ديگر�گندم�تولید�شود�و�سرمايه�
نیز�به�حکم�درونمايه�وجودی�خود�هر�نوع�کم�و�زياد�در�تولید�اين�يا�آن�محصول�را�
به�میزان�سود�حاصل�و�به�الزامات�سودآوری�بیشتر�و�بیشتر�خود�موکول�می�کند��چند�
ده�میلیون�کارگر�شاغل�در�مراکز�تولید�وسايل�کشتار�جمعی�همسان�کل�طبقه�کارگر�
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جهانی�هیچ�نوع�دخالتی�در�تعريف�کار�و�تعیین�سرنوشت�کار�خود�ندارند��عین�همین�
رابطه�در�مورد�کل�شیوه�تولید�سرمايه�داری�و�بند�بند�پروسه�کار�اين�نظام�مصداق�دارد��
اين�که�امروز�چند�درصد�کل�نیروی�کار�دنیا�در�عرصه�تولید�وسايل�معیشتی،�رفاهی،�
آموزش،�درمان�و�حوزه�های�ديگر�تأمین�نیازهای�زندگی�بشر�مشغول�کارند،�هیچ�آمار�
دقیقی�در�دست�نیست،�اما�به�يقین�بیش�از�۶۰%�طبقه�کارگر�بین�المللی�در�استخدام�
مراکزی�هستند�که�فرآورده�کار�و�تولیدشان�نه�فقط�هیچ�ربطی�به�نیازهای�معیشتی�
و�رفاهی�انسان�ها�ندارد،�که�بالعکس�به�نوعی�در�خدمت�تخريب�سالمت�جسمی�و�

تعالی�فکری�آنان�است�
از�پرسودترين�عرصه�های� امروز�يکی� انواع�مواد�مخدر� تولید،�خريد�و�فروش�
ايران�روزانه� انباشت�سرمايه�در�سراسر�جهان�است��وقتی�که�در�جامعه�ای�مانند�
فقط��۵میلیون�تن�ترياک�و�هروئین�و�حشیش�به�فروش�می�رسد،�میزان�داد�و�ستد�
اين�مواد�در�دنیا�به�خوبی�قابل�حدس�است��در�همین�جامعه�ايران�يک�جمعیت�
چندين�میلیونی�از�نیروی�کار�به�صورت�پلیس،�پاسدار،�نیروی�نظامی�ارتش،�بسیجی،�
انواع�گشت�های�کنترل�و�ايذاء�زنان،�ژاندارم،�وزير،�وکیل،�نماينده�پارلمان،�جاسوسان�
وزارت�اطالعات،�کارکنان�نخست�وزيری�و�وزارتخانه�های�ديگر،�زندانبان،�کارکنان�
محاکم�قضايی�و�غیره�دست�اندرکار�تحمیل�نظم�بردگی�مزدی�بر�طبقه�کارگر�هستند��
آمار�اين�عمله�و�اکره�عظیم�چندين�میلیونی�را�به�سراسر�جهان�سرمايه�داری�بسط�دهید�
و�تصور�کنید�که�سرمايه�کار�انسانی�را�چگونه�تعريف�می�کند�و�سرنوشت�پروسه�کار�
بشر�را�چگونه�رقم�می�زند؟!�اينها�فقط�نمونه�است��نمونه�هايی�که�هر�کدام�به�صورت�
قطعه�ای�از�يک�پازل�در�کنار�هم�کل�جهان�کاپیتالیستی�را�تصوير�می�کنند��در�لحظه�
حاضر�در�جامعه�ای�مانند�آمريکا�مجموع�نیروی�کار�شاغل�در�عرصه�تولید�محصوالت�
 FBI،کشاوزری�چیزی�حدود�۲%�و�در�بخش�صنعت�فقط�۱۲%�است�اما�شمار�خدمه�
CIA و�ساير�نهادهای�اختاپوسی�برنامه�ريزی�و�اجرای�نظم�سرمايه�داری�چندين�برابر�

مجموع�اين�ارقام�است،�حال�در�نظر�بیاوريد�که:�
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� کل�کارگران�و�کارکنان�صنايع�نظامی�آمريکا�نیز�در�عداد�همین�۱۲%�هستند؛� 
� درصد�عظیمی�از�محصوالت�صنايع�غیرنظامی�نیز�همسان�صنايع�نظامی�نه�در� 

خدمت�پاسخ�به�احتیاجات�معیشتی�و�رفاهی�شهروندان،�که�بالعکس�در�خدمت�
تخريب�همه�نوعی�زندگی�بشر�هستند��

� محصوالت�صنعتی�آمريکا�در�عرصه�های�گوناگون�بخش�عظیمی�از�بازار�جهانی� 
سرمايه�داری�را�زير�پوشش�خود�دارد؛�

� در�حوزه�های�کشاورزی�نیز�بسیاری�از�تولیدات�ربط�چندانی�به�مايحتاج�زيستی� 
و�رفاهی�انسان�ها�ندارند؛�

� تولیدات�کشاورزی�آمريکا�در�همه�جای�بازار�جهانی�مورد�داد�و�ستد�است،� 
� درصد�قابل�توجهی�از�کل�پروسه�کار�در�صنعت�و�کشاورزی�صرف�تهیه�موادی� 

می�شود�که�فرآورده�های�غذايی�تولید�شده�را�به�نفع�سرمايه�و�به�زيان�سالمتی�
بشر�تغییر�شکل�می�دهند�و�باالخره�و�مهم��تر�از�همه�اين�که�اگر�هم�در�قلمرو�
صنعت�و�کشاورزی�يا�هر�عرصه�ديگر�کار�و�تولید�ديگر،�محصوالت�مورد�نیاز�
معیشت�و�رفاه�آدم�ها�تولید�می�شود،�نه�با�اين�هدف�که�فقط�به�عنوان�کاالئی�برای�

بازار�و�دستیابی�به�سود�است�
همه�اينها�و�فراوان�نکات�مشابه�را�در�نظر�آوريد�و�آنگاه�حساب�کنید�که�رابطه�مردم�
کارگر�آمريکا�با�کل�پروسه�کار�و�تولید�در�اين�کشور�به�عنوان�نمونه�ای�از�کل�جهان�
سرمايه�داری�چیست؟�جواب�ساده�است،�در�نظام�سرمايه�داری�فقط�سرمايه�است�که�
کار�انسان�و�هدف�تولید�را�تعريف�می��نمايد��انسان�در�پروسه�کار�بطور�کامل�منحل�
است�و�بیگانگی�کارگر�با�فرآيند�کار�در�باالترين�فاز�ممکن�قرار�دارد��سرمايه�به�عنوان�
يک�رابطه�اجتماعی�در�متن�تقسیم�کار�خودويژه�و�همنواز�خود،�جريان�گسست�تولید�
کنندگان�از�کار�و�تسلط�کار�مرده�يا�سرمايه�بر�کار�زنده�را�به�تمامی�سطوح�و�ابعاد�
زيست�مدنی�و�فردی�بشر�تسری�داده�و�آن�را�به�فرجام�رسانده�است��قانون�ارزش�بر�
کل�اشکال�فعالیت�انسانی�و�نحوه�ابراز�حیات�آحاد�بشر�مسلط�است�و�به�موازات�آن�
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نقش�انسان��های�تولید�کننده�در�تعیین�هدف�و�نوع�تولید،�چگونگی�توزيع�و�مصرف�
و�تعريف�کار�اجتماعی�بطور�کامل�منتفی�است��کار�توسط�سرمايه�تعريف�می�شود��
هر�چه�تولید�سود�کند�و�سرمايه�افزا�باشد�کار�است�و�در�غیر�اين�صورت�پروانه�کار�
بودنش�ملغی�است��کار�ممکن�است�غذا�و�پوشاک�و�مسکن�بیافريند�يا�سالح�های�
شیمیايی�و�هسته��ای�به�بار�آرد،�تن�پوشی�بر�اندام�اين�يا�آن�انسان�گرسنه�شود�يا�گلوله�
داغی�بر�قلب�يک�مبارز�ضد�سرمايه�داری�گردد��بیمارستان،�دارو�و�وسايل�جراحی�
باشد�يا�بمب�شود�و�بر�سر�میلیون�ها�کودک�و�پیر�و�جوان�فرو�ريزد��مدرسه�و�دانشگاه�
و�مهد�کودک�گردد�يا�آالت�شکنجه�و�و�چوبه�دار�تحويل�دهد��در�تمامی�اين�حاالت�
کار�است�مشروط�به�اينکه�اضافه�ارزش�تولید�کند�يا�نیاز�پروسه�تولید�اضافه�ارزش�
و�افزايش�هر�چه�بیشتر�سود�باشد��تنها�مالک�و�معیار�تشخیص�کار�سودآور�بودن�آن�
است��نتیجه�مستقیم�و�جبری�تعريف�کاپیتالیستی�کار،�گسست�مطلق�و�همه�سويه�
ارتباط�میان�کار�با�نیازهای�واقعی�زيست�مادی،�مدنی�و�رفاهی�انسان�است��آنسان�
که�مثال�در�هر�روز��۳۰هزار�کودک�زير�فشار�بی�دارويی�جان�خود�را�از�کف�می�دهند�
و�درست�در�همان�حال�میزان�بودجه�نظامی�ساالنه�دنیا�با�کل�درآمد�دو�میلیارد�و�
ششصد�ملیون�سکنه�کره�زمین�برابری�می�کند��عظیم�ترين�بخش�نیروی�کار�کارگران�
چاپ�جهان�صرف�تولید�رکالم�ها�و�تبلیغات�فروش�کاالهای�سرمايه�داران�می��گردد�
و�هم�زمان�چند�صد�میلیون�کودک�دنیا�از�هر�نوع�امکان�آموزش�و�پرورش�محروم�
می�مانند��بخشی�از�کار�انسانی�که�توسط�سرمايه�بین�المللی�فقط�به�مصرف�تولید�
سالح�می�رسد،�معادل�همان�مقدار�کاری�است�که�صرف�هزينه�معیشتی�و�بازتولید�
نیروی�کار�۶۰%�کل�جمعیت�کره�زمین�می�گردد��از�ديد�سرمايه�تولید�نیازهای�معیشتی�
و�رفاهی�همان�هدفی�را�دنبال�می�کند�که�تولید�وسائل�قتل�عام�توده�های�انسانی��تولید�
مواد�بیماری�زا�با�تولید�داروهای�مورد�نیاز�درمان�بیماری�ها�هیچ�تفاوتی�ندارد،�منوط�
به�اينکه�هر�دو�سودآور�باشند��آنچه�يکی�را�بر�ديگری�مرجح�می�سازد،�فقط�اضافه�
ارزش�بیشتر�موجود�در�آن�است��تولید�سرمايه�داری�پروسه�جدايی�انسان�از�کارش�
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را�با�پروسه�تکه�پاره�نمودن�انسان�ها�بر�مبنای�الزامات�تقسیم�کار�سرمايه�داری�و�اين�
دو�را�با�پروسه�جدايی�مطلق�کار�آدم�ها�از�نیازهای�واقعی�زيست�مادی�و�رفاهی�و�
مدنی�آن�ها�يک�جا�به�هم�می�آمیزد�و�در�همین�رابطه�بیگانگی�انسان�با�پروسه�کار�و�از�

خودبیگانگی�بشر�را�در�ابعادی�بسیار�دهشت�بار�گسترش�و�عمق�می�دهد��
در�سوسیالیسم�دقیقا�عکس�آنچه�گفتیم�صدق�می�کند��کار�در�اين�جا�نوعی�فعالیت�
آزاد�انسانی�است�که�صرفا�با�هدف�پاسخ�به�احتیاجات�واقعی�زندگی�انسان�ها�توسط�
خود�شهروندان�برنامه�ريزی�می�گردد��شکلی�فعالیت�تولیدی،�آموزشی،�فرهنگی،�
درمانی،�بهداشتی،�رفاهی،�تفريحی�معین�که�نیاز�طبیعی�توده�شهروند�است��آحاد�
جامعه�برای�رفع�نیازهای�معیشتی�و�معنوی�خود�انجام�آن�را�ضروری�تشخیص�
می�دهند�و�سپس�در�يک�مناسبات�مشترک�شورايی�با�يک�برنامه�ريزی�متحد�و�جمعی�
به�انجام�عملی�آن�اهتمام�می�کنند��تنها�در�سازمان�کار�سوسیالیستی�است�که�کار�بشری�

از�هر�لحاظ�با�مقتضیات�زندگی�مادی�و�اجتماعی�بشر�منطبق�می�شود�

»تنها�در�اين�مرحله�است�که�خود �فعالیتی�افراد�با�زندگی�مادی�انطباق�می��يابد�
و�اين�با�رشد�افراد�به�صورت�افراد�کامل�و�به�دور�افکندن�همه�محدوديت�های�
طبیعی�مطابقت�دارد��تحول�از�کار�به�خود �فعالیتی�با�تحول�از�مراوده�محدود�
پیشین�به�مراوده�افراد�به�مثابه�افراد�متناظر�است��با�تصاحب�کل�نیروهای�
مولده�توسط�افراد�متحد،�مالکیت�خصوصی�به�پايان�می�رسد��سابقا�در�تاريخ�
همواره�يک�شرايط�بخصوص�هم�چون�امری�تصادفی�نمودار�می�شد��در�
حالی�که�اکنون�خود�انزوای�افراد�و�طريق�ويژه�هر�فرد�برای�کسب�معاش�

خود�امری�تصادفی�می�شود�«�)ایدئولوژی آلمانی؛�کارل�مارکس(�

سوسیالیسم�بر�همین�پايه�شکلی�از�مراودات�انسان�ها�با�هم،�نوعی�ابراز�حیات�بشر�
يا�نحوه�ای�از�زندگی�اجتماعی�انسان�ها�است�که�با�پايان�بخشیدن�به�کار�مزدوری�و�
محو�قانون�ارزش�نقش�آحاد�جامعه�در�تعريف�کار�و�تعیین�هدف�يا�نوع�و�محتوای�
تولید�را�به�حداکثر�می�رساند��برنامه�ريزی�شورائی�سوسیالیستی�کار�بساط�داد�و�ستد�
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محصوالت�را�از�اساس�نفی�می��کند،�نه�به�اين�معنی�که�آدم�ها�از�حاصل�کار�هم�
استفاده�نمی��کنند،�بلکه�برعکس�به�اين�معنی�که�آن�چه�را�همه�تولید�می��کنند،�يکسان�

و�بی�تفاوت�و�متناسب�با�نیاز�انسان�ها�در�اختیار�همگان�قرار�می�گیرد�

»در�تمام�تصاحب�های�تا�کنونی،�توده��ای�از�افراد،�خادم�يک�ابزار�واحد�تولید�
باقی�می�ماندند��در�تصاحب�به�وسیله�پرولترها،�توده�ای�از�ابزارهای�تولید�بايد�
در�خدمت�هر�فرد�و�در�مالکیت�همگان�واقع�گردد��مراوده�مدرن�جهانی�
نمی�تواند�تحت�اختیار�افراد�قرار�گیرد،�مگر�آن�که�تحت�اختیار�همه�باشد�«�

)همان(

چگونگی�تعريف�کار�پايه��ای�ترين�معیاری�است�که�می�توان�و�بايد�بر�پايه�آن�ماهیت�
تولید�سوسیالیستی�را�از�شیوه�تولید�کاپیتالیستی�متمايز�نمود��نیروی�کار�در�سوسیالیسم�
هر�نوع�بارقه�کاال�بودن�را�به�طور�کامل�از�دست�می�دهد��کار�متبلور�در�محصول�يا�
فعالیت�خدماتی�و�اجتماعی�صرفا�ارزش�مصرفی�دارد��اگر�در�سرمايه�داری�"قانون�
ارزش"�و�تولید�اضافه�ارزش�است�که�کار�انسانی�را�تعريف�می�کند،�در�سوسیالیسم�
برعکس�فقط�انسان�و�نیازهای�سالمتی،�شکوفائی،�بلوغ�و�تعالی�جسمی�و�فکری�
اوست�که�مالک�اعتبار�و�تعريف�کار�می�شود��کار�در�اينجا�فعالیت�تولیدی،�آموزشی،�
بهداشتی،�يا�کاًل�خدماتی�و�رفاهی�معینی�است�که�با�شاخص�های�زير�همراه�است:

۱(�انجام�آن�توسط�انسان�ها�معطوف�به�هیچ�داد�و�ستدی�نیست��از�هر�نوع�رنگ�
تعلق�کاالئی�آزاد�است�و�در�هیچ�شرائطی،�با�هیچ�دستاويزی،�بر�اساس�هیچ�معادلی�

مبادله�نمی�گردد��
۲(�فقط�ارزش�های�مصرفی�ايجاد�می�نمايد�و�در�راستای�پاسخ�به�نیازهای�جسمی�

و�تعالی�فکری�و�معنوی�انسانها�انجام�می�گیرد��
۳(�هدف�کار،�ارزش�مصرفی�محصول�کار،�نوع�نیاز�به�انجامش،�اينکه�چه�تولید�
شود�يا�نشود،�چه�میزان�تولید�گردد،�برنامه�ريزی�کار�و�چگونگی�توزيع�محصول�کار�
همگی�توسط�اجماع�شورائی،�آزاد،�آگاه،�دخالتگر،�برابر�و�نافذ�تمامی�آحاد�شهروندان�
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تعیین�می�گردد��
۴(�ابزار�کار�يا�هر�آن�چه�در�پروسه�تولید�مادی�و�انجام�خدمات�همگانی�و�رفاهی�

مورد�استفاده�است،�در�مالکیت�اشتراکی�کلیه�شهروندان�قرار�دارد��
۵(�داوطلبانه�است،�از�هیچ�اجبار�اقتصادی�تبعیت�نمی�کند��هیچ�قدرت�و�نهاد�باالی�
سر�افراد�آن�را�برنامه�ريزی�نمی�نمايد،�شرط�امرار�معاش�يا�برخورداری�انسان�ها�از�
امکانات�خدماتی�و�رفاهی�نیست،�بلکه�نوعی�نیاز�خودجوش�و�دلخواه�انسان�ها�است�
۶(�مراودات�تولید�کنندگان�يا�کال�اعضای�سازمان�کار�سوسیالیستی�تجسم�همکاری�

آزادانه�انسان�های�متحد�و�برابر�است��
۷(�هیچ�شکل�تقسیم�کار�اجتماعی�بر�پروسه�برنامه�ريزی�و�انجام�آن�حاکم�نیست��
افراد�در�پذيرش�داوطلبانه�اش�به�دارندگان�مشاغل�مختلف�يا�صاحبان�تخصص�ها�و�
حرفه�های�متفاوت�تقسیم�نمی�گردند،�قبول�انجامش�به�هیچ�وجه�انسان�ها�را�به�ابزار�

و�ماشین�تبديل�نمی�کند��
۸(�هیچ�شکل�از�جدايی�میان�برنامه�ريزی�و�فرايند�عینیت،�فعالیت�فکری�و�جسمی،�
مديريت�و�اجراء�يا�تمايزات�حقوقی،�اجتماعی�و�نوع�اينها�پديد�نمی�آورد��کل�مسائل�
مربوط�به�آن�حالت�مشغله�متعارف،�داوطلبانه�و�کاماًل�آزادانه�آحاد�شهروندان�را�دارد�
۹(�مظهر�وحدت�میان�انسان�با�فکر،�اراده�نقش،�فعالیت،�باور�و�حاصل�فعالیت�

خود�است��
۱۰(�متضمن�اصل�رهائی�انسان�از�هر�قید�حتی�قید�قبول�و�انجام�کار�است��

مؤلفه�های�باال�وجوه�متمايز�يک�وحدت�هستند��آنچه�که�درونمايه�مشترک�همه�اين�
فاکتورها�را�بیان�می�کند،�گسست�کامل�پروسه�کار�از�سیطره�قانون�ارزش،�مناسبات�
کار�مزدوری،�کاال�بودن�نیروی�کار�يا�محصول�کار�است��اما�تامین�اين�هدف�يا�ظهور�
اين�شیوه�نوين�تولید�در�گرو�انجام�تحوالت�اساسی�معینی�است�که�همه�آن�ها�به�همان�
اندازه�که�اقتصادی�هستند،�سیاسی�و�اجتماعی�می�باشند��برای�اين�که�کار�و�تولید�و�
فعالیت�های�اقتصادی�انسان�ها�معطوف�به�هدف�مبادله��ای�نباشد،�طبیعتا�استقرار�نوع�
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کامال�نوينی�از�مراوده�میان�آدم�ها�ضروری�می�گردد��مراوده��ای�که�متناظر�با�نفی�مبادله�
کار�و�محصول�کار�انسانی�است��اين�مراوده�به�نوبه�خود�می�بايستی�از�تمامی�اشکال�
تقسیم�کار�تاکنونی�بطور�بنیادی�و�ماهوی�فاصله�گیرد��مالکیت�اشتراکی�ابزار�تولید�به�
خودی�خود�هیچ�معضلی�را�در�اين�راستا�حل�نمی�کند��شکل�مالکیت،�سطح�کنکرتی�
از�گسترش�شیوه�تولید�در�هر�دوره�است�و�بطور�مستقیم�بیش�از�هر�چیز�به�نحوه�
تقسیم�کار�ناشی�از�همان�شیوه�تولید�بستگی�دارد��بر�اين�اساس،�ساقط�نمودن�قانون�
ارزش�و�خارج�ساختن�کار�از�سیطره�مناسبات�سرمايه�داری�در�گرو�استقرار�يک�
ساختار�سیاسی�و�به�بیان�دقیق�تر�يک�سازمان�کار�خودويژه�است��همان�گونه�که�به�
کرات�در�اين�کتاب�تصريح�شده�است�محو�کار�مزدوری�و�برقراری�سوسیالیسم�در�

غیاب�اين�سازمان�کار�و�ساختار�سیاسی�غیرممکن�است��
جامعه�شوروی�سابق�در�پیامد�شکست�انقالب�اکتبر�شاهد�جايگزينی�سرمايه�داری�
بازار�با�سرمايه�داری�دولتی�بود��در�اين�تغییرات،�مالکیت�انفرادی�سرمايه�ها�جای�
خود�را�به�مالکیت�دولتی�کل�سرمايه�اجتماعی�روسیه�داد��خريد�و�فروش�نیروی�
مبادله� از�جمله� مبادله�کاالها،� به�عنوان�وسیله� پول� کار،� بودن�محصول� کار،�کاال�
نیروی�کار�با�سرمايه،�تقسیم�کار�کاپیتالیستی،�سازماندهی�تولید�اجتماعی�بر�اساس�
نیازهای�سرمايه،�دولت�به�مثابه�مالک�کل�سرمايه�ها�و�نهاد�برنامه�ريزی�کار�و�تولید�
سرمايه�داری،�برکناری�مطلق�تولید�کنندگان�و�توده�شهروند�از�هر�گونه�حضور�مستقیم�
در�برنامه�ريزی�تولید�و�اداره�امور�جامعه�و�در�يک�کالم�همه�آن�چه�که�بنمايه�و�مظاهر�
هستی�تولید�سرمايه�داری�است،�بی�کم�و�کاست�در�آنجا�باقی�ماند�و�حکومت�کرد��
خلع�يد�از�مالکان�انفرادی�سرمايه�يا�حذف�بازار�مبادله�میان�سرمايه�داران�متعدد،�صرفا�
به�معنای�ارجاع�مالکیت�تمامی�سرمايه�ها�به�دولت�سرمايه�داری�و�واگذاری�سراسر�
بازار�يا�میدان�مبادله�کاالها�به�دولت�بود��بر�خالف�پاره��ای�تصورات،�در�جامعه�روسیه�
يا�در�کل�اردوگاه�شوروی�حتی�اساس�بازار�سرمايه�داری�دست�خوش�هیچ�تغییری�
نشد��بازار�مرکز�مبادله�میان�سرمايه�های�مختلف�و�نه�لزوما�سرمايه�داران�مختلف�است��
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زمانی�که�تولید�در�راستای�پاسخ�به�نیازهای�زيستی�و�رفاهی�و�اجتماعی�انسان�ها�
نباشد،�هنگامی�که�آحاد�شهروندان�در�تعیین�نوع�و�میزان�تولید�و�شکل�توزيع�و�
نحوه�مصرف�بطور�مستقیم�دخالت�ننمايند،�وقتی�که�کارگران�بايد�نیروی�کارشان�
را�بفروشند�و�با�دستمزدشان�همین�نیرو�يا�کاال�را�برای�فروش�مجدد�بازتولید�کنند،�
جامعه�قطعا�بر�محور�قانون�ارزش�می�چرخد�و�يک�جامعه�تمام�عیار�سرمايه�داری�
است��در�چنین�وضعی،�نیروی�کار�و�کل�فرآورده�های�کار�با�هم�مبادله�می�گردند�اين�
امر�متضمن�بقای�بازار�سرمايه��داری�همراه�با�نوعی�دست�کاری�آن�است��بازاری�که�
در�آن�تک�سرمايه�های�مختلف،�ولو�تحت�مالکیت�سرمايه�دار�واحد،�با�هم�در�داد�
و�ستد�قرار�می�گیرند��سئوال�مهمی�در�اين�جا�قابل�طرح�است��اين�سؤال�که�تحقق�
عینی�يا�شکل�مجسم�کار�اشتراکی�در�درون�سازمان�کار�سوسیالیستی�چگونه�است��
به�تعبیر�ديگر،�کار�چگونه�و�تحت�چه�شرايط�اقتصادی،�سیاسی�معینی�مشخصات�
واقعی�سوسیالیستی�خود�را�احراز�می�کند��در�بخش�اول�اين�کتاب�پیرامون�شوراهای�
کار�و�زيست،�شوراهای�کمون�و�کنگره�سراسری�شوراها�به�مثابه�ساختار�شورايی�
سازمان�کار�اشتراکی�توضیح�داديم��حضور�داوطلبانه�اتباع�قادر�به�کار�جامعه�در�
شوراهای�کار�و�زيست،�شرکت�آزادانه�آنان�در�فرآيند�تولید�مايحتاج�زيستی�و�رفاهی�
و�اجتماعی�از�يک�سو�و�نقش�مستقیم�و�برابر�آنان�در�تصمیم�گیری�پیرامون�نوع،�
نحوه،�میزان�و�چگونگی�توزيع�و�مصرف�اين�تولیدات�يا�خدمات�پیش�شرط�اساسی�
تحقق�سوسیالیستی�شدن�فرايند�کار�است��تنها�در�چنین�شرايطی�است�که�انسان�با�
کار�خود�يگانه�می�شود�و�به�جای�حالت�رقت�بار�منحل�بودن�در�پروسه�کار�جايگاه�
متعالی�هدف�کار�بودن�را�پیدا�می�کند��هر�نوع�فعالیت�اقتصادی�يا�اجتماعی�خارج�
از�دائره�نیازهای�معیشتی�و�الزامات�بالندگی�و�تعالی�انسان�تعطیل�می�گردد��به�هر�
نوع�بوروکراسی،�هر�نوع�سرمايه�بودن�محصول�کار،�هر�نوع�انقیاد�انسان�از�نیروی�
ماورای�خود�پايان�داده�می�شود��وحدت�میان�تولید�و�کار�با�برنامه�ريزی،�وحدت�
سیاست�گذاری�با�اجرا،�وحدت�کار�فکری�و�بدنی�به�طور�برنامه�ريزی�شده�تحقق�
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می�يابد��مراوده�میان�انسان�ها�با�هم،�به�همکاری�آزاد�شهروندان�برابر�تبديل�می�گردد��
نیروی�کار�خصلت�کااليی�خود�را�از�دست�می�دهد�و�داد�و�ستد�محصول�کار�به�
بايگانی�تاريخ�می�رود��در�چنین�وضعی�بخش�بسیار�عظیمی�از�نیروی�کار�جامعه�که�
در�جامعه�کاپیتالیستی�در�درون�مناسبات�منحط�ديوان�ساالری�دولتی�و�ارتش�و�پلیس�
يا�در�عرصه�تولید�و�تجارت�و�فعالیت�های�مضر�و�غیر�ضروری�اقتصادی�و�اجتماعی�
تباه�می�گردند�به�کلی�آزاد�و�همه�آنها�در�درون�سازمان�کار�سوسیالیستی�به�مثابه�هر�
شهروند�ديگر�به�باال�بردن�سطح�معیشت�و�افزايش�رفاه�همگانی�خدمت�خواهند�کرد�



سوسیالیسم و کار اجتماعی

اصطالح�کار�اجتماعی�از�جمله�مفاهیم�رايج�ادبیات�مارکسی�و�چپ�است��مارکس�
خود�در�متون�مختلف�و�بیش�تر�از�همه�جا�در�کاپیتال�و�گروندريسه�اين�مفهوم�را�به�
کار�گرفته�است��هدف�مارکس�از�کاربرد�صفت�اجتماعی�برای�کار�روشن�است��او�
روند�کار�سرمايه�داری�را�اساساً�متضمن�اجتماع�فروشندگان�نیروی�کار�در�زير�يک�

سقف�يا�در�دل�فرايند�تولید�می�داند�

»اشتغال�هم�زمان�تعداد�بزرگی�کارگر�در�محل�واحد�يا�به�عبارت�ديگر�در�
میدان�کار�واحد�به�منظور�تولید�نوع�معینی�کاال�تحت�فرمان�سرمايه�دار�واحد�
تاريخاً�و�مفهوماً�نقطه�حرکت�تولید�سرمايه�داری�را�تشکیل�می�دهد«�)کاپیتال؛�

جلد�اول؛�کارل�مارکس(�

کار�اجتماعی�در�سخن�مارکس�تا�جائی�که�به�کالبدشکافی�نقادانه�شیوه�تولید�
سرمايه�داری�مربوط�است�فقط�به�همین�اعتبار�و�به�عنوان�رويه�متقابل�کار�فردی�
مورد�استفاده�قرار�گرفته�است��اجتماعی�بودن�در�اينجا�نه�فقط�سنخیتی�با�اجتماعی�
بودن�کار�در�سوسیالیسم�يا�کمونیسم�ندارد�که�در�جمیع�جهات�نقطه�متضاد�آن�است��
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تولید�سرمايه�داری�به�همان�سیاق�که�بستر�انفصال�کارگر�از�کارش�است�ظرف�انحالل�
کامل�وی�در�پويه�ارزش�افزائی�سرمايه�و�تولید�سود�است��اجتماعی�بودن�در�اينجا�
اجتماع�انسان�های�سلب�آزادی�شده،�خودبیگانه،�فاقد�اختیار،�ممنوع�از�دخالتگری�و�
مسلوب�االراده�است�انسان�هائی�که�تمامی�آزادی،�اختیار،�اراده�و�قدرت�خود�را�در�
پروسه�فروش�نیروی�کارشان�از�دست�می�دهند�و�تا�حد�مهره�های�ماشین�تولید�اضافه�
ارزش�با�خود�و�کار�و�نتیجه�کار�خود�بیگانه�می�شوند��تقسیم�کار�کاپیتالیستی�حاوی�
تقسیم�انسانها�به�طبقات�به�استثمارگر�و�استثمارشونده،�کارفرما�و�کارگر،�متفکر�و�
عامی،�حاکم�و�محکوم،�بلندپايه�و�دون�پايه،�مدير�و�مجري،�سیاست�گذار�و�سیاست�
پذير،�رئیس�و�مرئوس،�توانگر�و�فقیر،�فرادست�و�فرودست،�مرفه�و�محروم�است��
در�اين�تقسیم�کار�منفعت�خاص�از�منفعت�عام�و�مصالح�فرد�از�مصالح�جامعه�منفک�
است��اما�اين�رشته�سر�دراز�دارد��فعالیتی�که�بر�مبنای�تقسیم�کار�کاپیتالیستی�صورت�
می�گیرد�در�اساس�خود�نوعی�خط�کشیدن�بر�موجوديت�انسانی�آدم�ها�و�تبديل�آن�ها�
به�سلول�های�مرده�و�گسسته�جهان�اشیاء�است��اين�که�افراد�به�پذيرش�چنین�کاری�
تمايل�نشان�دهند،�هیچ�تغییری�در�واقعیت�ماجرا�نمی�دهد��خطر�مرگ�و�نداری،�اجبار�
زندگی�و�ضرورت�ادامه�حیات�يا�مسخ�و�تحجر�در�ارزش�های�آفريده�سرمايه�داری�به�
هر�حال�انسان�ها�را�وا�می�دارد�تا�به�هر�کاری�تن�دهند��همین�اجبار�اقتصادی�زمینه�های�
ذهنی�ابراز�رغبت�را�نیز�در�آنان�ايجاد�می�کند،�تولید�سرمايه�داری�در�همان�نقطه�ظهور�
خود�شکلی�از�تقسیم�کار�را�پديد�آورد�که�بنیاد�جمع�بودن�توده�های�کارگر�را�بر�
سلب�اراده�آزاد�آنها�و�حلق�آويزی�اراده�جمعی�و�فردی�آنان�به�نیروی�سرمايه�و�اراده�

سرمايه�دار�قرار�داد�

»همکاری�کارگران�مزدی�تماما�به�واسطه�سرمايه�ای�که�آنان�را�به�خدمت�
گرفته�صورت�می�گیرد��اتحاد�کارگران�در�قالب�يک�تن�واحد�تولیدی�و�ايجاد�
پیوند�میان�اعمال�آنان�توسط�عاملی�خارج�ازخودشان،�توسط�سرمايه�ای�که�
آنها�را�گرد�آورده�و�گرد�هم�نگاه�می��دارد،�تحقق�می�پذيرد��بر�همین�اساس�
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پیوند�کارهای�متفاوت�کارگران�از�لحاظ�ذهنی�ناشی�از�برنامه��ای�است�که�
توسط�سرمايه�دار�تهیه�شده�است�و�از�نظرعملی�اقتدار�صاحب�سرمايه،�يا�
اراده�مقتدر�و�بیگانه��با�کارگران�است�که�اعمال�آنان�را�مطیع�خود�می�گرداند«�

)همان(�

در�تولید�سرمايه�داری�توده�های�کارگر�شاغل�در�مراکز�مختلف�کار�هر�کدام�جدا،�
جدا�با�سرمايه�در�ارتباطند،�سرمايه�است�که�آنها�را�به�هم�زنجیر�می�کند،�در�ساختار�
قدرتش�به�انجماد�می�کشد،�در�فرايند�بازتولیدش�ذوب�می�نمايد،�کارگران�را�اتمیزه�
می�کند،�وجودشان�را�در�هستی�خود�نیست�می�سازد،�اجتماع�آنان�را�پیکر�ارگانیک�

خود�می�نمايد�و�نقش�و�تأثیرشان�را�فعل�و�انفعال�انداموار�وجود�خود�می�گرداند��

»کارگران�با�سرمايه�دار�وارد�رابطه�می��شوند،�نه�با�يکديگر��همکاری�آنها�از�وقتی�
شروع�می�گردد�که�پروسه�کار�آغاز�شده�است��موقعی�که�ديگر�به�خود�تعلق�
ندارند،�آنها�به�محض�ورود�به�پروسه�کار�جزو�سرمايه�می�شوند��کسانی�که�با�
يکديگر�همکاری��می��کنند،�در�نقش�اجزاء�ارگانیزم�کار�و�چیزی�جز�صورت�
وجودی�خاص�سرمايه�نیستند��لذا�قدرت�تولیدی�افزون�تر�کار�جمعی�آنها�که�
تحت�اين�شرائط�به�ظهور�می�رسد�)شرائطی�که�سرمايه�پديد�آورده�است(�به�
رايگان�تقديم�سرمايه�می�گردد��قدرتی�که�سرمايه�برايش�هزينه�ای�نمی�کند�و�
کارگر�تا�قبل�از�تعلق�کارش�به�سرمايه�آن�را�پديد�نمی�آورد،�به�همین�خاطر�

قدرتی�جلوه�می�کند�که�گويا�سرمايه�ماهیتا�داراست����«�)همان(�

مانوفاکتور�در�مکان�طاليه�دار�تولید�جمعی�مبتنی�بر�کار�مزدی�شمار�کثیر�کارگران�
را�زير�يک�سقف�واحد�جمع�آورد،�اما�همزمان�آنان�را�به�سلول�های�منفرد�منسوخ�در�
پروسه�تولید�اشیاء�تنزل��داد�و�نیروی�بارآور�ناشی�از�کارهای�مجزای�افراد�را�در�قدرت�
واحد�و�فائقه�سرمايه�متمرکز�ساخت��مانوفاکتور�در�همین�راستا�سلسله�مراتب�کاستی�
فوالدينی�بر�شرايط�کار�و�زندگی�کارگران�مستولی�کرد�و�از�ورای�اين�تحوالت�نیروی�
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خالقیت�و�جوشش�فکری�را�در�کارگران�کشت��تقسیم�کار�کاپیتالیستی�در�پروسه�
زايش�و�بسط�خود،�آحاد�بردگان�مزدی�را�به�لحاظ�نحوه�ابراز�حیات�و�تبادل�با�شرائط�
پیرامونی�به�مشتی�پیچ�و�مهره�فاقد�تحرک�و�مرده�تبديل�کرد��پیچ�و�مهره�هايی�که�در�
زنجیره�کار�به�گردش�چرخ�تولید�کمک�می�کردند،�اما�خود�در�خارج�از�اين�زنجیره�

اجزايی�بدون�خاصیت�و�بی�معنی�می�شدند��

»اگر�در�ابتدا�کارگر�نیروی�کار�خويش�را�به�سرمايه�دار�از�آن�جهت�می�فروخت�
که�وسیله�مادی�تولید�کاال�نداشت،�اکنون�نیروی�کار�انفرادی�وی�تا�هنگامی�که�
به�سرمايه��دار�فروخته�نشده�است،�از�انجام�هر�کاری�امتناع�می�ورزد��نیروی�کار�
وی�اکنون�فقط�با�هیاتی�عمل�می�کند�که�تنها�پس�از�فروش�نیرو�وجود�دارد،�
يعنی�در�کارگاه�سرمايه��دار��نظر�به�اين�که�کارگر�مانوفاکتور�ديگر�قادر�نیست�
که�طبق�استعداد�طبیعی�خود�کار�و�تولید�کند،�فعالیت�بارآور�وی�تنها�به�مثابه�
اسبابی�از�کارگاه�سرمايه��دار�گسترش�پذير�می�شود��همچنان�که�بر�پیشانی�قوم�
منتخب�نوشته�شده�بود�که�وی�ملک�طلق�يهوه�است،�همان�طور�تقسیم�کار�
بر�کارگر�مانوفاکتور�مهری�می�زند�که�وی�را�چون�ملک�طلق�سرمايه�داغکوب�

می�کند�«�)همان(�

سرشت�اقتصادی�تقسیم�کار�سرمايه��داری�محلوج�کردن�هر�چه�عمیق�تر�انسانهاست��
اگر�مانوفاکتور�نیروی�ناشی�از�کار�کارگران�متعدد�را�در�قالب�سرمايه�و�در�وجود�
سرمايه�دار�وحدت�می�بخشید،�تقسیم�کار�کاپیتالیستی�درون�جامعه�از�همان�آغاز�و�
به�ويژه�در�عصر�صنعت�بزرگ�ماشینی�کل�دستاوردهای�دانش�بشری،�سیاست،�
مديريت،�حکومت،�مالکیت،�مدنیت،�علم،�ارزش�های�حقوقی،�قدرت�و�همه�چیز�
را�به�طور�کامل�از�کارگران�جدا�و�همه�اين�ها�را�در�وجود�سرمايه،�به�مثابه�الزامات�
بازتولید�سرمايه�با�هم�پیوند�می�زند��شیوه�تولید�سرمايه�داری�با�اين�سیستم�تقسیم�کار،�
جامعه�ای�می�آفريند�که�اوالً�اتباعش�ساقط�از�هستی�آزاد�انسانی�به�عروسک�های�کوکی�
بالاراده��می�مانند��عروسک�هايی�که�بر�پايه�الزامات�سودآوری�سرمايه�کوک�می�گردند�
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و�هر�کدام�نقشی�ايفاء�می�کنند�که�توسط�سرمايه�تعیین�شده�است��ثانیاً�تا�جائی�که�به�
تولید�کنندگان�مستقل�و�صاحبان�سرمايه�مربوط�می�شود�جنگ�و�رقابت�و�جدال�برای�

توزيع�سود�نیروی�سلسله�جنبان�هستی�می�گردد

»تقسیم�کار�درون�جامعه،�تولید�کنندگان�مستقل�کاال�را�با�هم�مرتبط�می�سازد��
تولید�کنندگانی�که�سوای�رقابت،�سوای�فشار�قهری�ناشی�از�منافع�متقابل�هیچ�
اقتداری�را�به�رسمیت�نمی�شناسند��وضعیتی�مانند�دنیای�حیوانات�که�در�آن�
جنگ�همه�علیه�همه،�شرايط�بقای�انواع�جانوران�را�تامین�می��کند��همان�شعور�
بورژوائی�که�تقسیم�کار�درون�کارگاه،�انقیاد�مادام��العمر�کارگر�به�يک�کار�جزئی�
و�تبعیت�کامل�او�از�سرمايه�را�به�عنوان�سازماندهی�کار�متضمن�افزايش�قدرت�
تولید،�ارج�می�گذارد،�همان�شعور�با�همان�شدت�به�محکوم�کردن�هر�گونه�
تالش�آگاهانه�برای�کنترل�و�انتظام�اجتماعی�پروسه�تولید�می�پردازد�و�اين�کار�
را�به�عنوان�تجاوز�به�مقدساتی�نظیر�حقوق�مالکیت،�آزادی�و�نبوغ�قائم�به�ذات�
يا�فردی�سرمايه�دار�محکوم�می�کند��اين�واقعیتی�بسیار�روشن�و�خصلت��نما�
است�که�توجیه��گران�سیستم�تولید�کارخانه�ای�بدترين�ناسزائی�هائی�را�که�در�
چنته�دارند�نثار�ايدۀ�سازماندهی�و�برنامه�ريزی�سراسری�کار�می�کنند«�)همان(�

عوارض�تقسیم�کار�کاپیتالیستی�بر�زندگی�توده�های�کارگر�و�کل�انسان�ها�را�می�توان�
به�صورت�فشرده،�به�شرح�زير�جمع�بندی�کرد��

1(�تحمیل�يک�غده�چرکین�سرطانی�به�نام�دولت�بر�شهروندان�و�استحاله�بخش�
بسیار�بزرگی�از�نیروی�فعال�جامعه�به�اجزای�ماشین�اداری،�پلیسی،�نظامی،�برنامه�ريزی�
يا�اجرای�سازمان�نظم�سرمايه��تبديل�آدم�ها�به�جالدان،�زندان�بانان،�شکنجه�گران،�
جاسوسان،�قضات،�ارتشیان،�پلیس�و�ماموران�انتظامی�سرمايه�يا�نظاير�اين�ها�که�تنها�
حرفه�و�کار�و�زندگی�و�خاصیتشان�تبهکاری،�شرارت�و�سلب�حقوق�انسانی�از�اهالی�

با�هدف�دفاع�از�نظام�بردگی�مزدی�است��
2(�تبديل�اکثريت�عظیم�شهروندان،�يعنی�طبقه�کارگر�و�توده�های�فرودست�به�آلت�
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فعل�نظم�اجتماعی�و�تولیدی�حاکم��تنزل�آنان�به�پیچ�و�مهره�های�ماشین�سودسازی�
و�تولید�سرمايه��مسخ�و�منجمد�ساختن�استعدادها�و�توانايی�های�آنان�در�داربست�

الزامات�حرکت�سرمايه�و�بازتولید�شیوه�تولید�سرمايه�داری��
3(�به�بند�کشیدن�کارگران�در�سلول�های�منفرد�و�مجزای�مشاغل�و�حرفه�ها،�تکه�
پاره�کردن�افراد�بر�پايه�نوع�کار�و�تخصص،�تجزيه�آنها�به�کسانی�که�به�خاطر�مهارت،�
تخصص�و�نوع�کار�يا�پیشینه�شغلی�شرايط�زيستی�متفاوتی�خواهند�داشت��تبديل�
کارگران�به�افرادی�که�در�سیطره�فقر�و�محرومیت�ناشی�از�استثمار�و�بی�حقوقی�منبعث�

از�سرمايه�داری�در�عین�حال�نوعی�تمايز�فريبنده�را�در�میان�خود�احساس�نمايند��
4(�تحمیل�بیکاری�های�گسترده�بر�کارگران�در�مواقع�بروز�بحران�ها،�خارج�نمودن�
آنان�از�دايره�تولید�يا�هر�گونه�اشتغال�و�فعالیت�اجتماعی،�محروم�ساختن�جامعه�از�

بازدهی�فکری،�عملی،�اقتصادی،�علمی،�انسانی�و�اجتماعی�آنها��
5(�محروم�ساختن�عظیم�ترين�بخش�سکنه�دنیا�از�دستیابی�به�دانش�ها�و�آموزش�های�
علمی�مختلف،�دور�ساختن�بشريت�از�نتايج�رفاهی�و�خدماتی�اين�دانش�ها،�تبديل�
تمامی�دستاوردها�و�رهیافت�های�علمی�به�الزامات�خودگستری�سرمايه،�مبدل�نمودن�
پروسه�آموزش�و�اکتساب�علوم�به�ابزاری�برای�افزايش�سود�سرمايه�از�يک�سو�و�قابل�

فروش�نمودن�نیروی�کار�از�سوی�ديگر��
6(�توسعه�و�تعمیق�روزافزون�جدايی�برنامه�ريزی�از�تولید،�تبديل�توده�های�وسیع�
طبقه�کارگر�به�مجريان�بالاراده�و�منفعل�پروسه�تولید�از�يک�سو�و�احاله�انحصاری�
برنامه�ريزی�به�اليه�معینی�از�کارکنان،�پديد�آوردن�قشری�از�آريستوکراسی�کارگری،�
پیوند�زدن�منافع�اين�قشر�به�منافع�طبقه�بورژوازی�و�سرشکن�کردن�هزينه�رفاه�و�

امکانات�اجتماعی�خاص�آنها�بر�زندگی�و�معیشت�توده�های�کارگر��
7(�توسعه�بازار�عظیم�خريد�و�فروش�بین��المللی�به�عنوان�حلقه�تبديل�کاال�به�پول�
و�بالعکس�و�ضايع�ساختن�بخش�عظیمی�از�بشريت�به�صورت�تبديل�آنها�به�واسطه�
و�فروشنده�و�دالل�و�تاجر�و�مغازه�دار،�تخريب�و�تضییع�سهم�مهمی�از�محصول�کار�
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طبقه�کارگر�در�شکل�ابزار�و�وسايل�مبادله�
8(�تولید�کاپیتالیستی�همواره�و�بدون�استثناء�بخش�بسیار�بزرگی�از�سرمايه�اجتماعی�
را�به�پیش�ريز�در�قلمروهايی�اختصاص�می�دهد�که�مطلقا�هیچ�ربطی�به�نیازهای�
معیشتی،�رفاهی،�مدنی�شهروندان�ندارد�بلکه�صرفا�نیاز�ارزش�افزايی�و�خودگستری�
سرمايه�است��نیروی�کاری�که�در�اين�بخش�ها�به�کار�گمارده�می�شود،�عمال�نیرويی�
است�که�از�حوزه�تولیدات�ضروری�و�فعالیت�های�اجتماعی�مورد�نیاز�جامعه�گسسته�
شده�و�از�لحاظ�تاثیرگذاری�بر�سطح�معیشت،�امکانات�رفاهی�يا�بلوغ�اجتماعی�اين�

طبقه�به�نیرويی�عاطل�تبديل�شده�است��
9(�سرمايه�بنا�به�سرشت�درونی�و�به�مثابه�جبر�طبیعی�الزامات�ارزش�افزايی�اش�
همواره�درصدی�از�جمعیت�را�در�هیات�معلول،�مصدوم،�معتاد،�فاحشه،�قاچاقچی�
و�نوع�اين�ها�از�شرکت�موثر�و�سازنده�در�تولید�يا�ساير�فعالیت�های�اجتماعی�مورد�

احتیاج�جامعه�برکنار�می��سازد��
مواردی�که�ذکر�شد�به�عالوه�موارد�ديگری�از�اين�دست�همه�از�عوارض�مستقیم�
تقسیم�کار�سرمايه�داری�و�محصول�اجتناب�ناپذير�پروسه�بازتولید�سرمايه��اند��نظام�
سرمايه�داری�در�همان�حال�که�با�تکامل�هر�چه�بیشتر�تکنولوژی�و�رشد�فزاينده�
بارآوری�کار،�میزان�تولید�اجتماعی�را�غول�آسا�باال�می�برد،�با�تکه�پاره�کردن�انسان�ها�
و�عاطل�نمودن�سهم�وسیعی�از�نیروی�کار،�تبديل�بخش�بزرگی�از�اين�نیرو�به�عوامل�
دستگاه�های�سرکوب�يا�خدم�و�حشم�بورژوازی�ظرفیت�بازدهی�کار�جامعه�را�به�
عمیق�ترين�شکلی�کاهش�می�دهد��در�نظر�داشته�باشیم�که�اين�کاهش�فقط�مبین�
میزان�تقلیلی�است�که�در�محصول�اجتماعی�کار�پديد�می�آيد��اين�که�طبقه�کارگر�
چه�درصدی�از�اين�محصول�را�به�عنوان�بهای�نیروی�کار�به�دست�می�آورد،�موضوع�

ديگری�است�که�در�اين�جا�مورد�بحث�ما�نیست��
سوسیالیسم�کل�اين�رابطه�و�بنیاد�اين�مناسبات�و�محاسبات�را�بر�هم�می�ريزد��با�
محوکار�مزدی�و�برپايی�سازمان�نوين�کار�اشتراکی،�بساط�تقسیم�کار�مبتنی�بر�تولید�
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کاپیتالیستی�را�به�طور�کامل�در�هم�می�پیچد��در�سوسیالیسم�هیچ�فردی�آلت�فعل�
نظم�اجتماعی�و�تولیدی�نیست،�هیچ�انسانی�پیچ�و�مهره�و�ابزار�ماشین�تولید�نخواهد�
بود��استعدادها�و�توانايی�های�افراد�تحت�هیچ�شرايطی�بر�داربست�الزامات�تولید�
میخکوب�نمی�گردد��مشارکت�کل�شهروندان�در�پروسه�کار�و�حضور�بالواسطه�
آحاد�آنان�در�برنامه�ريزی�تولید�و�کل�فعالیت�های�اجتماعی�از�درون�شوراهای�کار�
و�زيست،�پشتوانه�موثر�تحقق�و�تامین�اين�هدف�است��در�سازمان�کار�سوسیالیستی�
و�ساختار�شورايی�آن�ما�شاهد�تکه�پاره�نمودن�انسان�ها�و�به�بند�کشیدن�آنان�در�
سلول�های�مجزای�مشاغل�و�حرفه�ها�نخواهیم�بود��عناوينی�از�قبیل�ارتش�ذخیره�
کار�يا�جمعیت�بیکار�هیچ�وجود�خارجی�نخواهد�داشت��به�وجود�هر�نوع�دولت�
باالی�سر�شهروندان�خاتمه�داده�می�شود،�ارتش�و�پلیس�و�بوروکراسی�دولتی�و�هر�
گونه�نهاد�غیرشورايی�به�کلی�از�میان�می�رود،�بازار�و�تجارت�و�داد�و�ستد�از�قلمرو�
زندگی�شهروندان�محو�می�گردد،�به�تولیدات�و�فعالیت�های�اجتماعی�معینی�که�در�
رابطه�با�نیازهای�معیشتی�و�رفاهی�شهروندان�نیستند،�برای�همیشه�پايان�داده�می�شود،�
زمینه�های�مادی�اعتیاد�و�روی�آوری�به�مشاغلی�از�نوع�قاچاق�و�داللی�و�نظاير�اين�ها�
ريشه�کن�خواهد�شد��سوسیالیسم�به�مدد�اين�تحوالت،�تمامی�آن�کار�اجتماعی�را�که�
در�جامعه�کاپیتالیستی�تحت�تاثیر�تقسیم�کار�خودويژه�سرمايه�و�در�اشکال�گوناگون�از�
حوزه�بهره�گیری�مفید�شهروندان�خارج�شده�است،�يا�بدتر�از�آن،�به�قرحه�انگلی�برای�
اتالف�محصول�کارشان�مبدل�گرديده�است،�به�پیکره�فعالیت�و�کار�همگانی�جامعه�
باز�می�گرداند��سازمان�کار�سوسیالیستی�با�برنامه�ريزی�شورائی،�دخالت�مستقیم�همگان�
در�اين�برنامه�ريزی،�گسیل�کل�سرمايه�داران�سابق�و�خدم�و�حشم�امنیتی،�نظامی�و�
انتظامی�سرمايه�به�حوزه�فعالیت�های�مفید�و�داوطلبانه�انسانی،�تضمین�نقش�برابر�همه�
شهروندان�در�امور�تصمیم�گیری،�به�يمن�همه�اينها،�بساط�جدائی�انسان�از�کار�را�به�
طور�کامل�جمع�می�کند�و�وحدت�واقعی�میان�بشر�و�کارش�را�جامه�عمل�می�پوشاند��
زمانی�که�انسان�ها�آزاد،�مختار،�با�بیشترين�درايت�و�شعور�و�آگاهی،�دست�در�دست�
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هم،�به�صورت�شورائی،�با�سنجش�آزاد�و�آگاهانه�و�متحد�و�جمعی�کل�نیازهای�
خود�را�تعیین�و�تولید�و�توزيع�و�مصرفش�را�برنامه�ريزی�می�نمايند،�زمانی�که�آدم�ها�
به�طور�داوطلبانه�کار�می�کنند�و�کار�داوطلبانه�آن�ها�توسط�اتحاد�آگاه،�آزاد�و�شورائی�
آنان�تعريف�می�شود��هنگامی�که�رشد�آزاد�همگان�در�گرو�رشد�آزاد�هر�کس�و�رفاه،�
تعالی،�بی�نیازی�همگان�در�گرو�رفاه،�عزت�و�بی�نیازی�هر�نفر�قرار�می�گیرد،�کار�نیز�

مفهوم�واقعی�اجتماعی�و�کمونیستی�خود�را�احراز�می�نمايد��



داوطلبانه بودن کار در سوسیالیسم

در�شیوه�تولید�سرمايه�داری�کار�نیاز�جبری�زندگی�است��آن�کس�که�قادر�به�مبادله�
نیروی�کارش�با�سرمايه�نیست،�از�حق�زندگی�نیز�محروم�است��در�نیمه�دوم�قرن�
بیستم�پس�از�سال�ها�رنج�پیکار�و�توفان�مبارزات،�بخشی�از�کارگران�دنیا�اين�جا�و�
آن�جا�موفق�شده�اند�که�در�صورت�از�دست�دادن�کار�با�شرط�و�شروط�فراوان�از�
نوعی�مستمری�موقت�به�نام�"حق�بیمه�بیکاری"�برخوردار�شوند��در�شماری�از�اين�
کشورها�يک�حداقل�کمک�معاش�اجتماعی�برای�افراد�بیکار�فاقد�هر�نوع�درآمد�
عجالتا�به�رسمیت�شناخته�شده�است��نکته�اساسی�در�رابطه�با�اين�موارد�يا�هر�نوع�
تامین�اجتماعی�احتمالی�در�وضعیت�موجود�آن�است�که�اين�»حق«�و�»حقوق«�ها�
مطلقا�پديده�مجاز�نظام�سرمايه�داری�نیستند��همه�اين�ها�محصول�مبارزات�سترگ�
طبقه�کارگر�بین�المللی�و�حاصل�عقب�نشینی�اجباری�و�اضطراری�يا�در�بهترين�حالت�
پس�گرد�مصلحتی�و�موقت�بورژوازی�اين�يا�آن�کشور�در�مقابل�امواج�کوبنده�مبارزات�
کارگران�بوده�است��اين�گونه�"تامین�ها"�به�همین�دلیل�کامال�بی�ثباتند�و�بود�و�نبود�
آن�ها�تابعی�از�چگونگی�توازن�قوای�طبقاتی�میان�پرولتاريا�و�بورژوازی�است��با�وقوع�
هر�بحران�سرمايه�داری،�با�کمترين�افول�منحنی�نرخ�سود�سرمايه�يا�هر�میزان�افت�
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و�رکود�در�مبارزات�کارگران،�بورژوازی�برای�بازپس�گرفتن�اين�امکانات�با�تمامی�
سبعیت�بسیج�می�شود�و�شاخ�و�شانه�می�کشد،�به�هر�میزانی�که�قدرت�تعرضش�اقتضاء�
کند،�آن�ها�را�باز�پس�می�گیرد�يا�مثله�می�کند��در�سیطره�نظام�کاپیتالیستی،�برای�اينکه�
کارگر�و�خانواده�اش�زنده�مانند،�بايد�سرمايه�دار�به�خريد�و�مصرف�نیروی�کار�او�نیاز�
داشته�باشد��چگونگی�اين�نیاز�يا�بی�نیازی�به�نوبه�خود�موضوع�بسیار�مهمی�است�که�
برای�درک�بیش�و�بیشتر�ماهیت�انسان�ستیزی�سرمايه�داری�تعمق�در�آن�ضروری�است��
سرمايه�نیروی�کاری�را�می�خرد�که�سرچشمه�تولید�بیشترين�اضافه�ارزش�باشد��
اگر�هم�غیر�مولد�است،�باز�هم�حداکثر�نقش�را�در�بازتولید�کل�سرمايه�و�تحقق�
ارزش�اضافی�ناشی�از�مصرف�کار�مولد�بازی�کند��از�اين�گذشته�سرمايه�تا�زمانی�
اين�نیروی�کار�را�می�خرد�که�با�همین�ويژگی�های�معین�پاسخگوی�تمامی�نیازها�و�
الزامات�سودآوری�و�فرآيند�انباشت�باشد��در�همه�اين�احوال�نیروی�کار�کارگر�کااليی�
است�که�بايد�خريداری�آن�بیشترين�سود�را�ايجاد�نمايد��تحت�هر�شرايطی�که�اين�
خصوصیات�از�نیروی�کار�سلب�شود،�زمینه�فروخته�شدن�آن�منتفی�می�گردد،�کارگر�
موفق�به�يافتن�کار�نمی�شود�يا�اگر�کاری�دارد�از�دست�می�دهد�و�انسانی�گرسنه،�
محکوم�به�خفت،�ذلت�و�نابودی�می�شود��مجرد�رضايت،�خواست�يا�تالش�کارگر�
برای�اين�که�نیروی�کارش�را�بفروشد�و�از�اين�طريق�زنده�بماند،�اصال�کفايت�نمی�کند��
او�در�پاره�ای�موارد�مجبور�است�که�برای�جلب�رضايت�سرمايه�دار�به�هزار�و�يک�ساز�
وی�برقصد��گاهی�برای�فروختن�اين�تنها�کاالی�خود�به�چهارگوشه�دنیا�مهاجرت�
کند��زمانی�برای�يافتن�توفیق�در�امر�بايد�خونین�ترين�جنبش�ها�را�سازمان�دهد�و�شاهد�
به�خون�خفتن�هم�زنجیرانش�باشد��کارگر�برای�زندگی�در�اين�نظام�با�همه�اين�حوادث�

شوم�رو�به�رو�است��
خصلت�کااليی�نیروی�کار�در�نظام�سرمايه�داری،�سوای�مسائل�باال،�اجباری�بودن�
مدت�فروش�اين�کاال�را�نیز�به�مثابه�حلقه�پیوسته�ای�از�کل�زنجیر�بردگی�بر�دست�و�
پای�کارگر�سنگین�می�کند��فروشنده�نیروی�کار�صرف�نظر�از�اين�که�زنده�ماندنش�
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مشروط�به�فروش�اين�کاالست،�صرف�نظر�از�همه�مخاطرات�جدی�سر�راه�فروش�
اين�کاال،�بايد�حتما�چندين�برابر�زمان�کاری�که�معادل�بازتولید�نیروی�کار�اوست�
برای�سرمايه�دار�کار�کند��به�بیان�ديگر،�او�برای�زنده�ماندنش�نه�فقط�مجبور�به�کار�
کردن�است�و�نه�فقط�همواره�در�خطر�تهديد�فروش�نرفتن�نیروی�کار�خود�است،�
بلکه�حتی�در�صورت�نیاز�سرمايه�به�نیروی�کارش�و�شانس�فروش�اين�نیرو�تازه�بايد�
چندين�برابر�وقتی�که�برای�تولید�معیشت�وی�الزم�است�برای�صاحب�سرمايه�مفت�
و�بالعوض�کار�نمايد��او�يا�در�واقع�طبقه�او�برای�مجرد�زنده�ماندن�آن�هم�نوعی�از�
زنده�ماندن�که�تنها�فلسفه�اش�بازتجديد�نیروی�کار�برای�فروش�مجدد�و�تولید�اضافه�

ارزش�بیش�و�بیشتر�برای�سرمايه�دار�است،�ناگزير�است�که:�
� همه�توانش�را�برای�بازتولید�سرمايه�های�طبقه�سرمايه�دار�به�کار�گیرد�� 
� ارتش�ذخیره�کار�سرمايه�را�پرورش�دهد�� 
� ماشین�پلیسی،�نظامی�و�ديوان�ساالری�سرمايه�را�تغذيه�و�بازتولید�نمايد�� 
� سرمايه�الحاقی�ساالنه�را�تولید�کند�� 
� هزينه�های�بازاريابی�و�رقابت�و�پروسه�دورچرخی�تجاری�سرمايه�را�بپردازد�� 
� استهالک�ساالنه�سرمايه�استوار�را�جبران�کند�� 
� مصارف�معیشتی،�عیش�و�نوش�و�ريخت�و�پاش�طبقه�بورژوازی�را�تولید�نمايد�� 
� هزينه�های�سنگین�و�فرساينده�نظامی�و�جنگ�افروزی�بورژوازی�را�بپردازد�� 

توده�های�کارگر�بايد�برای�زنده�ماندن�خود�و�فرزندانشان�ارزشی�معادل�همه�اين�
هزينه�ها،�نیازها،�کارکردها�و�مصارف�پديد�آورند��همه�اين�ها�و�تمامی�آن�چه�در�باال�
اشاره�شد،�گوشه�هايی�از�شرط�و�شروط�دست�يابی�کارگران�به�يک�زندگی�بخور�و�
نمیر�يا�افتادن�به�ورطه�نخور�و�بمیر�و�به�هر�حال�ماالمال�از�تحقیر�و�ترس�گرسنگی�

و�تحمل�ذلت�در�نظام�سرمايه�داری�است�
سوسیالیسم�شالوده�وابستگی�زندگی�انسان�به�قید�کار�را�ويران�می�سازد�و�کار�را�به�
پديده�ای�کامال�داوطلبانه�تبديل�می�نمايد��طرح�اين�مطلب�مسلما�پرسش�های�زيادی�
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را�به�دنبال�می�آورد��قبل�از�هر�چیز�اين�که�آيا�اساسا�چنین�چیزی�امکان�پذير�است؟�
پاسخ�روشن�است��اين�امر�در�همین�لحظه�حی�و�حاضر�در�صورت�وقوع�انقالب�
کارگری�و�آمادگی�پرولتاريای�کمونیست�برای�تحول�سوسیالیستی�سرمايه�داری�در�
بخش�بسیار�عظیمی�از�جهان�بطور�کامل�قابل�تحقق�است��اضافه�می�کنم�که�مراد�من�
از�اين�بخش�دنیا�فقط�اروپای�غربی�و�شمالی،�اياالت�متحده،�کانادا،�ژاپن�و�جوامع�
مشابه�نیست��در�همین�جامعه�فعلی�ايران،�کشوری�که�حدود��۳۵سال�تمام�بار�بحران�
اقتصادی�سرمايه�داری�را�در�ابعادی�فرساينده�تحمل�کرده�است،�باز�هم�در�صورت�
وقوع�انقالب�کارگری�ضد�کار�مزدی�امکان�داوطلبانه�نمودن�کار�کامال�وجود�دارد��
برای�اثبات�اين�مدعا�شواهد�زنده�آماری�از�منابع�رسمی�خود�بورژوازی�به�اندازه�کافی�

موجود�است��
وقتی��۸میلیون�کارگر�در�دل�بحران�جاری�سرمايه�داری�در�طول�يک�سال�کلیه�
مايحتاج�معیشتی�و�آموزشی�و�درمان�و�امکانات�رفاهی�مورد�نیاز��۸۰میلیون�انسان�
دولت� و� سرمايه�داران� به� تومان�سود� تريلیون�ها� آن� بر� و�عالوه� می�کنند� تولید� را�
سرمايه�داری�تحويل�می�دهند،�طبیعی�است�که�با�محو�کار�مزدوری،�برچیدن�دولت�و�
سازماندهی�سوسیالیستی�کار�و�تولید�می�توان�برنامه�داوطلبانه�نمودن�کار�را�به�اجراء�
نهاد��اگر�امروز�همان��۸میلیون�کارگر�تولید�کننده�کلیه�آن�امکانات�معیشتی�و�رفاهی،�
خود�در�ژرفای�گرسنگی،�بیحقوقی،�بی�آموزشی،�بی�بهداشتی�و�محرومیت�از�همه�چیز�
به�سر�می�برند،�اين�فقط�ناشی�از�تسلط�بردگی�مزدی�است��در�شرايط�حاضر�آنچه�
که�در�کل�جهان�تولید�می�شود�برای�داوطلبانه�نمودن�کار�در�تمامی�دنیا�کافی�است�و�
آن�چه�که�در�بسیاری�از�ممالک�موجود�توسط�طبقه�کارگر�تولید�می�گردد�برای�رها�
ساختن�ساکنان�اين�کشورها�از�قید�کار�به�خوبی�کفايت�می�کند��نگاهی�بسیار�گذرا�
به�داده�های�آماری�سازمان�ملل�صحت�اين�ادعا�را�با�صراحت�تمام�تايید�می�نمايد��
در�سال��۱۹۹۶حدود��۲،۰۴۹،۰۷۸،۰۰۰تن�غالت�شامل�گندم�و�جو�و�برنج�فقط�در�
�۹۸کشور�از�مجموعه��۲۴۴کشور�جهان�تولید�شده�است��اگر�مجرد�محصول�تولید�
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غله�در�همین�چند�مملکت�را�به�کل�جمعیت�دنیا�در�اين�سال�تقسیم�کنیم،�با�سهمیه�
سرانه�ای�به�میزان��۳۶۱۰کیلو�مواجه�می�شويم��به�بیان�رساتر�در�طول�سال��۱۹۹۶از�
میزان�غله�ای�که�فقط�در��۹۸کشور�دنیا�تولید�شده�است،�به�هر�خانوار�چهار�نفری�
بیش�از��۱۴،۴۰۰کیلو�تعلق�می�گیرد��به�ياد�داشته�باشیم�که�در�آمار�سازمان�ملل�ممالکی�
از�نوع�تاجیکستان،�اتیوپی،�ارمنستان�و�بسیاری�از�فقیرترين�کشورها�در�عداد�اين��۹۸
مملکت�منظور�گرديده�است��ما�از�میزان�غله�تولید�شده�در��۱۴۶کشور�ديگر�جهان�
هیچ�اطالعی�نداريم،�اما�حتی�اگر�از�محاسبه�محصول�ساالنه�آن�ها�به�کلی�صرف�نظر�
کنیم�باز�هم�با�يک�سهمیه�سرانه�بسیار�مکفی�و�شايد�هم�زايد�بر�احتیاج�کل�ساکنان�

کره�زمین�روبرو�هستیم��
در�مورد�ساير�تولیدات��وضع�کم�و�بیش�بر�همین�سیاق�است��در�همان�سال��۱۹۹۶
فقط�در�همان��۹۸کشور�ياد�شده��۴۶۶،۳۱۷،۰۰۰تن�شیر�تازه�گاو�تولید�شده�است��
سهمیه�هر�خانوار�چهار�نفری�از�اين�تولیدات�به�رقم��۳۲۸کیلوگرم�در�سال�و�نزديک�
به�يک�لیتر�در�روز�می�رسد��میزان�گوشت�تولیدی�ممالک�مذکور��۲۱۵،۱۶۹،۰۰۰تن�
بوده�است�که�سهم�روزانه�هر�خانوار�کره�زمین�از�آن�نزديک�به�نیم�کیلو�گوشت�است�
و�باالخره�سهم�شکر�يک�خانواده�از�تولیدات�همان��۹۸کشور�بالغ�بر��۶۱کیلو�در�سال�
بوده�است��در�سال�ياد�شده،�بر�پايه�همان�آمار�سازمان�ملل��۳،۵۴۵،۷۶۸،۰۰۰تن�ذغال�
سنگ،��۲،۷۷۱،۹۹۳،۰۰۰تن�نفت�خام،��۷۶،۹۱۳،۰۰۰تن�گاز�طبیعی،��۴۲۶،۷۳۱،۰۰۰
تن�سنگ�آهن،��۱،۸۹۶،۹۵۳کیلو�طال،��۵،۸۹۲،۰۰۰تن�مس،��۱،۳۸۳،۷۷۹،۰۰۰تن�
سیمان،��۲۸،۳۹۴،۰۰۰تن�فوالد�خام،��۱۹،۱۲۳،۰۰۰تن�آلومینیوم�و�سرانجام�حدود�
�۳۵،۰۸۶،۰۰۰دستگاه�اتومبیل�سواری�فقط�در��۱۰۱کشور�از�کل��۲۴۴کشور�دنیا�تولید�

شده�است��
در�همه�اين�موارد�ما�شاهد�وفور�محصوالت�تولیدی�هستیم��نکته�بسیار�اساسی�
در�اين�جا�اين�است�که�تمامی�اين�حجم�عظیم�محصول�در�دنیا�تولید�گرديده�است،�
درست�در�حالی�که�بیش�از�يک�میلیارد�جمعیت�در�سن�اشتغال�کره�زمین�به�کلی�
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بیکار�بوده�و�در�چهار�گوشه�دنیا�برای�يافتن�کار�تقال�می�کرده�است��همه�اين�شواهد�
بانگ�می�زنند�که�مردم�کارگر�دنیا�با�کار�سالیان�متمادی�و�نسل�بعد�از�نسل�خود�چنان�
سطحی�از�تکنولوژی�و�ابزار�تولید�و�امکانات�اقتصادی�آفريده�اند�و�چنان�درجه�ای�
از�دانش،�تکنیک�و�فن�و�بارآوری�کار�اجتماعی�پديد�آورده�اند�که�در�صورت�محو�
کار�مزدوری�و�استقرار�سوسیالیسم�نیازهای�کل�بشريت�را�به�بهترين�وجهی�پاسخ�

می�گويد��
مطالعه�دقیق�تر�در�آمارهای�موجود�می�تواند�اين�حقیقت�روشن�را�باز�هم�روشن�تر�
سازد��مطابق�همان�آمار�سازمان�ملل�در�سال��۱۹۹۴محصول�ناخالص�سرانه�در�جهان�
برای�جامعه�سويس�به�عنوان�ثروتمندترين�کشور��۳۲,۹۰۳دالر�و�برای�سودان�به�
مثابه�فقیرترين�کشور��۶۲دالر�بوده�است��يک�محاسبه�ساده�نشان�می�دهد�که�در�اين�
سال�متوسط�درآمد�سرانه�جهان��۶,۶۴۰دالر�و�برای�يک�خانوار�چهار�نفری�حدود�
�۲۶,۴۸۰دالر�بوده�است��اين�آمار�با�وضوح�تمام�نشان�می�دهد�که�در�سال��۱۹۹۴اگر�
همین�محصول�اجتماعی�حی�و�حاضر�تولید�شده�توسط�طبقه�کارگر�جهانی�بین�همه�
جمعیت�دنیا�توزيع�می�شد�به�هر�خانواده��۴نفری�سکنه�کره�زمین�معادل��۲۱۱,۸۴۰
کرون�سوئد�سهم�تولید�ناخالص�داخلی�تعلق�می�گرفت��برای�اين�که�تصوير�روشنی�
از�اين�رقم�در�دست�داشته�باشیم،�می�توانیم�آن�را�با�هزينه�های�رايج�يک�خانوار�در�
همین�جامعه�سوئد�يعنی�کشوری�که�باالترين�استاندارد�رفاه�اجتماعی�موجود�دنیا�را�
داراست،�مقايسه�کنیم��در�سال�مورد�بحث،�کل�درآمد�ساالنه�يک�خانواده��۴نفری�
وابسته�به�کمک�های�اجتماعی�در�اين�کشور�حدود��۱۲۰،۰۰۰کرون�يعنی�کمی�کمتر�
از�نصف�محصول�سرانه�بین�المللی�بوده�است��فرض�را�بر�اين�گذاريم�که�هزينه�
آموزش،�بهداشت،�ساير�اشکال�خدمات�و�رفاه�اجتماعی�بعالوه�سهمی�که�هر�نفر�
بابت�بازتولید�وسائل�کار�و�تولید�بپردازد�معادل�نصف�درآمد�ساالنه�اش�تمام�شود،�
نتیجه�نهايی�تمامی�اين�جمع�و�تفريق�ها�اين�خواهد�بود�که�در�همین�لحظه�فعلی�اگر�
سرمايه�داری�جای�خود�را�به�سوسیالیسم�بسپارد،�سطح�زندگی�و�رفاه�اجتماعی�هر�
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فردی�از�جمعیت�کنونی�کره�زمین�می�تواند�از�وضعیت�موجود�زندگی�و�امکانات�
رفاهی�بخشی�از�سکنه�جامعه�سوئد�يعنی�بخشی�از�جمعیت�مرفه�ترين�کشور�باالتر�

باشد��
تا�اين�جا�احتماال�توانسته��ايم�به�اين�پرسش�که�با�استقرار�سوسیالیسم،�داوطلبانه�
کردن�کار�امری�عملی�است�يا�نه؟�پاسخ�داده�باشیم��اين�توضیحات�بايد�روشن�ساخته�
باشد�که�حداقل�در�بخش�عظیمی�از�جهان�سطح�تولید�و�امکانات�اجتماعی�تا�بدان�
حد�باالست�که�بطور�واقعی�همه�چیز�بیش�از�نیاز�همگان�وجود�دارد��وقوع�انقالب�
کارگری�و�استقرار�جامعه�گردانی�شورايی�سوسیالیستی�در�اين�جوامع�می�تواند�در�

همان�نخستین�لحظات�کل�جمعیت�را�غرق�رفاه�سازد��
پرسش�بعدی�در�همین�رابطه�اين�است�که�تفاوت�های�فاحش�میان�سطح�تولید�و�
تکنولوژی�يا�بارآوری�کار�و�محصول�اجتماعی�ساالنه�جوامع�مختلف�در�صورت�وقوع�
انقالب�کارگری�در�هر�کدام�از�اين�جوامع�چه�تاثیر�مشخصی�بر�پروسه�انجام�پذيری�
عملی�کار�داوطلبانه�باقی�می�گذارد؟�بطور�مثال�تفاوت�جامعه�ايران�و�آلمان�با�فرض�
وقوع�انقالب�کارگری�در�اين�دو�جامعه،�در�غیاب�انقالب�جهانی،�پروسه�داوطلبانه�
کردن�کار�را�چگونه�تحت�تاثیر�قرار�می�دهد؟�پاسخ�اين�سئوال�دشوار�نیست��وقوع�
انقالب�کارگری�در�يک�جامعه�هیچ�رابطه�متوازنی�با�درجه�پیشرفت�صنعتی�آن�
جامعه�ندارد��پیروزی�پرولتاريا�بر�بورژوازی�اساسا�در�گرو�سطح�معینی�از�توسعه�
جنبش�سوسیالیستی�و�ضد�کار�مزدی�طبقه�کارگر،�تسلیح�پرولتاريا�به�راه�حل�طبقاتی�
روشن�برای�پايان�دادن�به�کار�مزدوری،�فروماندگی�بورژوازی�از�سرکوب�انقالب�و�
سازمان�يافتگی�و�تدارک�پرولتاريای�کمونیست�برای�استقرار�سازمان�کار�سوسیالیستی�
است��انقالب�کارگری�ممکن�است�در�کشوری�مانند�ايران�زودتر�از�آلمان�به�وقوع�
پیوندد،�اما�اين�امر�حجم�معضالت�سر�راه�تحول�سوسیالیستی�اقتصاد،�از�جمله�مشکل�
داوطلبانه�نمودن�کار�در�اين�کشور�در�قیاس�با�جامعه�آلمان�را�نفی�نمی�کند��بی�شک�
به�هر�میزان�که�سطح�پیشرفت�صنعتی،�درجه�بارآوری�کار،�امکانات�طبیعی�و�کل�
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ابزار�و�وسايل�تولید�در�جامعه�ای�نازل�تر�باشد،�به�همان�اندازه�تحول�سوسیالیستی�
اقتصاد�و�تحقق�فاز�داوطلبانه�نمودن�کار�دشوارتر�خواهد�بود��طبقه�کارگر�کشوری�
که�در�آنجا�سطح�تولید�پائین�تر،�رشد�صنعتی�نازل�تر�و�میزان�توسعه�يافتگی�اقتصادی�
محدودتر�است،�با�وقوع�انقالب�و�حتی�لغو�کار�مزدی�باز�هم�ناگزير�است�تا�مدتها�
بخش�قابل�توجهی�از�محصول�کار�ساالنه�اش�را�صرف�به�کارگیری�تکنولوژی�مدرن�
با�هدف�دستیابی�به�ظرفیت�باالی�تولید�و�بازدهی�کار�سوسیالیستی�نمايد�تا�از�اين�
طريق�سطح�رفاه�و�امکانات�اجتماعی�را�باالتر�و�باالتر�برد��پديده��ای�که�مثال�برای�
جامعه�سوئد،�آمريکا،�کانادا،�آلمان�و�جوامع�مشابه�موضوعیت�زيادی�ندارد��نتیجه�اين�
که�مثال�در�سوئد�اعالم�داوطلبانه�بودن�کار�در�همان�فردای�انقالب�سوسیالیستی�امری�
کامال�مفروض�است�و�بايد�انجام�گیرد،�در�حالی�که�پرولتاريای�ايران�برای�تحقق�اين�
هدف�بايد�برخی�دشواری�های�احتمالی�سر�راه�را�از�میان�بردارد��برای�روشن�تر�شدن�
موضوع�می�توانیم�بحث�را�اين�گونه�ادامه�دهیم��اگر�مثال��۹میلیون�جمعیت�سوئد�در�
پی�پیروزی�انقالب�کارگری�برای�پاسخ�به�کلیه�نیازهای�معیشتی�و�رفاهی�خود�به�
يک�زمان�کار�ساالنه��۳۰میلیون�ساعتی�نیاز�داشته�باشند،�همین�جمعیت��۹میلیونی�
در�جامعه�ايران�چه�بسا�به�زمان�کار�ساالنه�ای�حدود��۶۰میلیون�ساعت�محتاج�باشند��
اين�بدان�معنی�است�که�پرولتاريای�سوئد�قادر�است�در�سريع��ترين�زمان�اوالً�کار�را�
داوطلبانه�اعالم�کند،�ثانیاً�اين�داوطلبانه�شدن�کار�با�حداکثر�رفاه�اجتماعی�شهروندان�
نیز�همراه�باشد��در�سوی�ديگر�ماجرا،�طبقه�کارگر�ايران�ممکن�است�با�سرعت�زمانی�
مشابه�قادر�به�تحقق�اين�کار�نگردد�و�يا�از�عهده�انجامش�برآيد�اما�ملزم�به�قبول�رفاه�
و�امکانات�اجتماعی�پائین�تری�باشد��فراموش�نکنیم�که�در�سوسیالیسم�زمان�مطلقا�
مالک�محاسبه�کار�نیست��اشاره�ما�به�زمان�کار�ساالنه�در�اين�جا�صرفا�ناظر�برآوردن�

مثالی�برای�روشن�کردن�مطلب�است��
مرکز�ثقل�همه�توضیحات�آن�است�که�مستقل�از�تمامی�تمايزات�میان�سطح�تکامل�
صنعتی�و�رشد�نیروهای�مولده�اجتماعی،�مساله�پايان�دادن�به�قید�کار�از�زندگی�
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شهروندان�و�نفی�ضرورت�کار�به�مثابه�اجبار�اقتصادی�زندگی�انسان�ها�يک�اصل�
بديهی�سوسیالیسم�است��اين�که�پرولتاريا�در�چه�پروسه�ای�و�با�چه�شتابی�موفق�به�
انجام�آن�می��گردد�يا�چه�مراحلی�را�بايد�برای�تحقق�آن�طی�کند،�موضوعی��است�که�
به�رابطه�میان�سطح�تولید�اجتماعی�در�هر�جامعه�معین،�جمعیت�و�حجم�نیازهای�

معیشتی�و�رفاه�همگانی�کل�شهروندان�بستگی�دارد�
پرسش�سوم�احتماال�اين�خواهد�بود�که�با�اعالم�داوطلبانه�بودن�کار�در�سازمان�
سوسیالیستی�اقتصاد،�چه�ضمانتی�برای�انجام�فعالیت�های�مورد�نیاز�جامعه�از�سوی�
شهروندان�وجود�دارد؟�اين�سئوال�به�ويژه�از�اين�لحاظ�اهمیت�دارد�که�در�هر�سطحی�
از�تکامل�تکنولوژی�و�توسعه�صنعتی�يا�هر�درجه�ای�از�رشد�بارآوری�کار،�به�هر�حال�
میزان�معینی�کار�اجتماعی�برای�تامین�معیشت�و�رفاه�شهروندان�ضرورت�دارد��مطرح�
کنندگان�اين�پرسش�بر�اين�نکته�انگشت�خواهند�نهاد�که�با�اعالم�داوطلبانه�بودن�کار،�
سرنوشت�کار�اجتماعی�مورد�نیاز�جامعه�سوسیالیستی�چه�می�شود؟�برای�پاسخ�به�
اين�پرسش�شايد�نگاهی�به�واقعیت�های�جاری�در�زندگی�مردم�بسیاری�از�کشورها�
و�از�جمله�مردم�اروپای�شمالی�و�غربی�کفايت�کند��کار�در�منظر�ساکنان�امروز�اين�
ممالک�حتی�در�همین�جهنم�گند�و�وحشت�سرمايه�داری�صرفا�اقدامی�برای�گذران�
اقتصادی�تلقی�نمی�شود��کار�به�حکم�سرمايه�اجبار�زندگی�کارگر�و�شرط�جبری�تامین�
معاش�اوست�اما�افراد�به�عنوان�يک�نیاز�روحی،�يک�ظرف�ارتباط�با�جامعه�و�خروج�
از�انزوای�فردی�نیز�به�آن�نظر�می�اندازند��خیلی�ها�در�دوره�بازنشستگی�حتی�بدون�
اجبار�اقتصادی�و�به�عنوان�يک�سرگرمی�دنبال�نوعی�اشتغال�برای�پر�کردن�ساعات�
فراغت�خود�هستند��اين�تصور�که�اگر�روزی�قید�کار�به�مثابه�ضرورت�امرار�معاش�
از�شانه�انسان�ها�برداشته�شود،�هیچ�کس�کار�نخواهد�کرد،�تجسم�نوعی�نگرش�بغايت�
عقب��مانده�و�قرون�وسطايی�است��اين�نگرش�از�يک�سوی�زمینه�عینی�مفروضاتش�
را�وجود�اجتماعی�انسان�هايی�قرار�می�دهد�که�در�زير�فشار�سهمگین�و�ضد�انسانی�
کار�مشقت�بار�جامعه�سرمايه�داری�از�هر�نوع�کار�کردنی�به�ستوه�آمده�اند�و�از�سوی�
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ديگر�نفرت�منطقی�و�به�حق�انسان�از�کار�در�سیطره�مناسبات�کااليی�را�به�هر�شرايط�
اجتماعی�و�تاريخی�ديگری�از�جمله�به�جامعه�سوسیالیستی�تعمیم�می�دهند��

نوع�نگاه�مورد�بحث�انديشه�و�حاالت�روحی�يا�واکنش�عاطفی�انسان�ها�را�به�کلی�
از�شرايط�زيست�و�کار�و�مناسبات�اجتماعی�مسلط�بر�اين�شرايط�جدا�می�کند�و�
عادات�و�خلقیات�انسانی�را�تافته�های�خاص�جبلی�و�متافیزيکی�می�داند��همه�چیز�به�
روشنی�حکايت�از�آن�دارد�که�داوطلبانه�شدن�کار�نه�تنها�عالقه�انسان�ها�را�به�انجام�
کار�مورد�نیاز�سوسیالیستی�تنزل�نمی�دهد،�که�قطعاً�آن�را�تشديد�می��نمايد��بر�عکس�
آن�چه�که�امروز�عده�ای�می�پندارند،�با�اعالم�داوطلبانه�بودن�کار�در�سوسیالیسم�حجم�
کار�مورد�مطالبه�شهروندان�مسلما�از�حجم�کار�مورد�نیاز�جامعه�بسیار�بسیار�افزون�تر�
خواهد�بود��وقتی�که�هر�فردی�هیچ�اجباری�به�انجام�کار�برای�تامین�معیشت�خود�
نداشته�باشد،�هنگامی�که�هر�فردی�بتواند�کاری�را�به�عهده�گیرد�که�خود�بدان�رغبت�
دارد،�زمانی�که�کار�از�قید�مناسبات�کااليی�آزاد�شود�و�باالخره�روزی�که�کار�تابع�
هیچ�میانگین�زمانی�و�شرط�و�شروط�کاپیتالیستی�نباشد،�در�چنان�وضعی�هیچ�انسانی�
نشستن�در�گوشه�خانه�و�کنج�عزلت�را�بر�کار�آزاد�و�اختیاری�و�توام�با�همه�گونه�

رغبت�ترجیح�نخواهد�داد��
سئوال�چهارم�در�رابطه�با�داوطلبانه�بودن�کار�در�سوسیالیسم،�چگونگی�سازماندهی�
اجتماعی�اين�پديده�يعنی�شکل�اجرای�عملی�آن�است��اين�سئوال�نیز�به�طور�خاص�
از�اين�لحاظ�مهم�است�که�مقوله�داوطلبانه�بودن�کار�به�هیچ�وجه�صرف�عدم�اجبار�
شهروندان�به�کار�کردن�يا�حذف�ضرورت�کار�به�مثابه�يک�جبر�اقتصادی�زندگی�
را�در�بر�نمی�گیرد،�بلکه�فراتر�از�آن،�نوع�کار�و�ساير�وجوه�مربوط�به�اشتغال�را�نیز�
شامل�می�شود��شهروندان�در�همان�حال�که�از�وابستگی�معاش�و�امکانات�رفاهی�
خويش�با�کار�در�امانند،�در�صورت�تمايل�به�کار�از�اين�حق�نیز�برخوردارند�که�در�
هر�زمان�و�بدون�قید�و�شرط�خاصی�حیطه�کنونی�اشتغال�خويش�را�رها�ساخته�و�کار�
ديگری�انتخاب�کنند��اين�امر�طبیعتا�نیازمند�تحقق�پیش�شرط�های�اقتصادی،�علمی،�
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اجتماعی�و�فرهنگی�معینی�است،�اما�نگاهی�به�وضعیت�موجود�جهان�نشان�می�دهد�
که�اين�شرط�و�شروط�در�بخش�عظیمی�از�دنیا�در�پرتو�کار�نسل�های�متوالی�طبقه�
کارگر�بین�المللی�به�وجود�آمده�است��امروز�نه�فقط�در�اروپا،�آمريکا�يا�ژاپن�و�ساير�
کشورهای�پیشرفته�صنعتی،�بلکه�حتی�در�ايران�و�مالزی�و�خیلی�از�جوامع�امريکای�
التین�نیز�برای�کلیه�عرصه�های�کار�و�تولید�نیروی�متخصص�و�کاردان�به�اندازه�کافی�
وجود�دارد��سرمايه�داری�خود�در�چهارچوب�پاسخ�به�نیازهای�پويه�تولید�سود�و�با�
هدف�استثمار�هر�چه�موحش�تر�و�کشنده�تر�کارگران�از�يک�سوی�تکنیک�مدرن�را�
به�صورت�حیرت�انگیزی�توسعه�داده�است�و�از�سوی�ديگر�کار�با�اين�تکنیک�و�
ماشین�آالت�را�ساده�و�ساده�تر�ساخته�است��در�حال�حاضر�بیشترين�نقش�آدم�ها�به�
ويژه�در�جوامع�پیشرفته�صنعتی�به�نوعی�ناظر�ساده�ماشین��مبدل�گرديده�است��در�
چنین�وضعی،�پديده�تخصص�اساسا�رل�چندانی�در�سرنوشت�تولید�بازی�نمی�کند�و�
از�همین�روی�در�صورت�وقوع�انقالب�کارگری�و�لغو�کار�مزدی�و�همراه�با�تسلط�
انسانی�قادر�به�مشارکت� نیروی� انسان�ها�بر�سرنوشت�تولید�و�حاصل�کار�خود،�
در�عرصه�های�مختلف�کار�اجتماعی�به�اندازه�کافی�وجود�خواهد�داشت��در�يک�
کالم،�پیش�شرط��های�اقتصادی،�علمی،�آموزشی�و�فرهنگی�الزم�برای�اعالم�فوری�
داوطلبانه�بودن�کار�در�بخش�عظیمی�از�دنیای�امروز�به�حد�وفور�موجود�است�و�
جنبش�سوسیالیستی�ضد�کار�مزدی�پرولتاريا�در�صورت�درهم�شکستن�ماشین�دولتی�
سرمايه�داری�و�تدارک�الزم�برای�استقرار�سازمان�کار�سوسیالیستی،�نه�تنها�با�سطح�
تولید�و�توسعه�صنعتی�متناسب�با�داوطلبانه�نمودن�کار�در�اين�جوامع�مواجه�است،�که�

حتی�امکانات�مورد�نیاز�برای�انتخابی�نمودن�نوع�کار�داوطلبانه�را�نیز�داراست�
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توزيع�برابر�مبتنی�بر�رفع�همه�نیازمندی�های�معیشتی�و�تعالی�فکری�انسان�ها�همراه�
از� با�تضمین�کامل�رفاه�همگانی�آن�ها�در�همه�عرصه�های�حیات�اجتماعی�يکی�
اساسی�ترين�مولفه�های�تحول�سوسیالیستی�اقتصاد�و�از�جمله�بارزترين�مشخصه�های�
سازمان�کار�سوسیالیستی�است��سوسیالیسم�به�مفهوم�واقعی�و�کارگری�خود�تنها�نظام�
اجتماعی�تاريخ�است�که�پايه�های�مادی�وجود�طبقات�و�تمايزات�طبقاتی�يا�هر�نوع�
امتیاز�ناشی�از�تقسیم�کار�کاپیتالیستی�را�از�میان�بر�می�دارد��به�توزيع�برابر�همه�امکانات�
اجتماعی�در�میان�آحاد�شهروندان�و�متناسب�با�نیازهای�مادی�و�معنوی�و�مدنی�
آنان�جامه�عمل�می�پوشاند��سوسیالیسم�جريان�زندگی�مشترک،�متحد،�دستجمعی�
انسان�های�در�همه�چیز�برابر�است��برابری�در�کار�قانون�گذاری�و�همه�مسايل�مربوط�
به�اداره�امور�جامعه،�برابری�در�تولید�نعمت�های�مادی�و�امکانات�رفاهی،�برابری�در�
استفاده�از�تمامی�فرآورده�های�تولید،�خدمات�و�رفاه�اجتماعی،�برابری�در�تمامی�امور�
مربوط�به�زيست�فردی�و�مدنی��زنجیر�پیوسته�و�کامال�يک�پارچه�ای�از�همه�اشکال�
برابری�که�وجود�هر�يک�شرط�الزم�حصول�مابقی�و�تحقق�هر�کدام�مکمل�وجود�
سايرين�است��در�اين�میان�توزيع�برابر�احتیاجات�زيستی�و�رفاهی�و�خدماتی�بین�همه�
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آحاد�شهروند�يکی�از�پايه��ای�ترين�و�تعیین�کننده��ترين�حلقه�های�اين�زنجیر�است��آن�
چه�را�که�همه�با�آزادی�و�اختیار�و�در�شرايط�برابر�به�تولید�آن�رای�داده�اند�و�آن�چه�را�
که�همه�از�طريق�يک�تقسیم�کار�اجتماعی�مبتنی�بر�گزينش�آزاد،�رای�برابر�همگان�و�
با�هم�کاری�و�هم�ياری�يک�ديگر�تولید�يا�ارائه�کرده�اند،�اينک�بطور�برابر�و�متناسب�با�
احتیاجات�هر�شهروند�بین�همه�آحاد�جامعه�تقسیم�می�گردد��در�مورد�چگونگی�توزيع�
سوسیالیستی�فرآورده�ها�و�امکانات�اجتماعی�توسط�شوراها�می�توان�بر�پاره�ای�قوانین�
پايه�ای�تاکید�کرد��مواردی�که�در�ادامه�اين�بحث�بدان�خواهیم�پرداخت��اما�پیش�از�آن�
بايد�بر�روی�مضمون�سوسیالیستی�برابری�يا�مفهوم�توزيع�برابر�در�سوسیالیسم�کمی�

درنگ�کنیم��
توزيع�در�سوسیالیسم�ناظر�بر�بار�اقتصادی،�اجتماعی�کامال�خودويژه�ای�است��
برابری�در�اين�جا�مطلقا�يک�مقوله�کمی�قابل�فهم�با�معیارهای�متعارف�جامعه�طبقاتی�
نیست��هیچ�کااليی�وجود�ندارد�که�با�محاسبه�ارزش�آن�بطور�يکسان�و�برابر�میان�
همگان�تقسیم�شود��هیچ�حقوق�يا�مزدی�به�هیچ�فردی�پرداخت�نمی�گردد�که�از�
طريق�رفع�تمايزات�میان�آن�ها�امر�توزيع�برابر�محقق�شود��هیچ�انسانی�از�هیچ�درآمد�
شخصی�مبتنی�بر�مالکیت�خصوصی�برخوردار�نیست�که�با�جرح�و�تعديل�آن�به�
توزيع�برابر�اقدام�شود��هیچ�سخنی�از�درآمد�برابر�افراد�در�میان�نیست،�زيرا�هیچ�
درآمد�فردی�معینی�وجود�ندارد��يک�گروه�از�انسان�ها�را�در�نظر�بیاوريد�که�در�آن�هر�
کس�به�میزان�توانش�و�با�رعايت�میانگین�کار�جمعی�مورد�توافق�همگان،�به�صورت�
کاماًل�داوطلبانه�انجام�کار�معینی�را�به�عهده�گرفته�است��هیچ�کس�هیچ�مالکیتی�بر�
هیچ�چیز�ندارد��تهیه�مسکن�برای�هر�نفر�امر�جمعی�کل�آدمها�است��آن�چه�همه�
تولید�می��کنند،�بی�کم�و�کاست�مورد�مصرف�همگان�قرار�می�گیرد��آموزش،�بهداشت،�
دارو�و�درمان�پیشرفته�برای�همه�آحاد�به�اندازه�کافی�فراهم�است��حق�برابر�در�طرح�
نظرات،�پیشنهادات،�تصمیم�گیری�ها�و�برنامه�ريزی�ها�تضمین�است��تقسیم�وظايف�و�
مسئولیت�ها�بر�اساس�توافق�آزاد�و�روحیه�همکاری�دستجمعی�صورت�می�گیرد��در�
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چنین�گروهی�همه�بر�سر�يک�سفره�نشسته�اند�و�هر�چه�در�سفره�فراهم�آمده�است،�
محصول�کار�همه�و�برای�مصرف�همگان�است��اساس�بر�تامین�بهترين�خورد�و�
خوراک،�پوشاک،�مسکن،�آموزش،�دارو�و�درمان�و�رفاه�و�تفريح�برای�عموم�است��
هر�کمبودی�در�اين�امکانات�و�تسهیالت�کمبودی�برای�همگان�و�هر�بهبودی�در�آنها�

الجرم�بهبودی�برای�همه�خواهد�بود��
گروه�انسانی�مورد�بحث�ما�مسلما�فقط�در�حد�يک�مثال�موضوعیت�دارد��مسايل�
مربوط�به�نظم�سوسیالیستی�يک�جامعه�يا�کل�جهان�را�نمی�توان�با�ارجاع�به�اين�مثال�
و�از�طريق�قیاس�تبیین�کرد��اما�مفهوم�برابری�سوسیالیستی�را�به�هر�حال�بايد�در�
سنخیت�با�چنین�نظم�و�مراوده��ای�مورد�توجه�قرار�داد��هیچ�مالک�و�معیار�منبعث�از�
مناسبات�طبقاتی�و�تولید�کااليی�نمی�تواند�در�اين�زمینه�گويا�و�متناسب�باشد��توزيع�

سوسیالیستی�در�پايه��ای�ترين�حالت�مولفه�های�اساسی�زير�را�همراه�دارد��
1.�رفع�نیازهای�فردی�و�اجتماعی�انسان�ها،�هر�کس�بايد�از�همه�نعمات�و�امکانات�

الزم�برای�داشتن�يک�زندگی�بی�نیاز�و�بدون�هیچ�تنگنا�برخوردار�باشد��
2. رفاه�و�بی�نیازی�همگان�در�گرو�بی�نیازی�و�رفاه�هر�شهروند�است��محصول�
اجتماعی�کار�به�صورت�کاماًل�برابر�و�بر�پايه�رفع�يکسان�و�همطراز�احتیاجات�رفاهی،�

معیشتی�و�اجتماعی�آحاد�جامعه�توزيع�می�شود��
3. کار�داوطلبانه�درون�جامعه�با�رجوع�به�چگونگی�تولید�و�خلق�کلیه�مايحتاج�

مادی�و�معنوی�شهروندان�در�قلمروهای�مختلف�کار�و�تولید�مصرف�می�گردد�
4. استفاده�همگانی�حداکثر�از�امکانات�در�تمامی�قلمروهای�زندگی،�به�طور�مثال�
وسائط�نقلیه�عمومی�به�جای�شخصی،�رستوران�های�همگانی�در�مجتمع�های�مسکونی�
به�جای�آشپزخانه�انفرادی�درون�منازل،�سالن�های�ورزشی�و�شنا�و�رختشويخانه�های�

جمعی�به�جای�فردی�و�������
5. برنامه�ريزی�کل�شبکه�های�توزيع�توسط�شوراهای�محل�کار�و�زيست�و�کمون�

برای�شهرها�و�کنگره�سراسری�شوراها�در�سطح�سراسری
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بازار،�مبادله�و�پول،�پديده�های�همساز�تولید�کااليی�و�پديده�های�همگن�و�همذات�
تولید�سرمايه�داری�می�باشند��در�جريان�مبادله�است�که�اضافه�ارزش�ايجاد�شده�توسط�
بخش�متغیر�سرمايه�در�پروسه�تولید،�محقق�می�گردد�و�عايد�سرمايه�داران�می�شود��
شالوده�مبادله�قانون�ارزش�است،�يعنی�اينکه�کاالها�بر�اساس�کار�اجتماعا�الزم�نهفته�
در�آن�ها�با�هم�داد�و�ستد�می�شوند���مبادله�در�شیوه�تولید�سرمايه�داری�حلقه�پیوسته�ای�
از�دورپیمايی�سرمايه�است�و�در�درون�همین�حلقه�است�که�ارزش�مبادله��ای�کاال�يا�
سرمايه�دوشادوش�خود�کاال�و�سرمايه�موجوديتی�مستقل�کسب�می�کند��کاال�به�پول�
تبديل�می�شود�يا�سرمايه�کااليی�به�سرمايه�پولی�مبدل�می�گردد��در�همین�جاست�که�
پول�يه�مثابه�نوعی�واسطه�مادی�که�همه�ارزش�های�مبادله�ای�در�آن�به�هم�می�رسند،�
معیار�عامی�برای�مبادله�زمان�کار�عینیت�يافته�در�کاالها�می�گردد��پول�با�ايفای�اين�
نقش�در�جريان�دورپیمايی�سرمايه�عام�ترين�شکل�تعین�سرمايه�را�به�خود�می�گیرد،�
تمامی�شاخص�ها�و�ويژگی�های�استقالل�سرمايه�از�جامعه�و�از�مولدين�سرمايه�را�
يک�جا�در�خود�جمع�می��کند�و�نقش�نیرويی�قاهره�و�خداگونه�احراز�می�نمايد��مبادله�
در�همه�اين�احوال�مظهر�و�معرف�نوعی�تقسیم�کار�در�اقتصاد�کااليی�و�کاپیتالیستی�
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است��گويای�اين�واقعیت�است�که�در�درون�جريان�عمومی�گردش�يا�دورچرخی�
سرمايه�صنعتی�بخشی�از�سرمايه�اجتماعی�هر�جامعه�يا�قسمتی�از�کل�سرمايه�جهانی�
به�صورت�سرمايه�تجاری�از�شکل�ظاهری�و�مستقیم�سرمايه�صنعتی�يا�مولد�خارج�
می�گردد�و�در�شخصیت�تاجر،�فروشنده�يا�بنگاه�های�بزرگ�و�کوچک�تجاری�متعین�

می��گردد��
مبادله،�بازار�و�پول،�اجزای�غیر�قابل�تفکیک�مناسبات�سرمايه�داری�هستند��وجود�
آنها�گواه�وجود�رابطه�سرمايه�و�مناسبات�سرمايه�داری�است��نشان�کارکرد�و�ابراز�
وجود�قانون�ارزش�در�عرصه�اقتصاد�و�حیات�اجتماعی�هستند��مفهوم�واقعی�بازار�و�
مبادله�و�صورت�های�گوناگون�وجودی�آن�ها�را�تنها�با�تعمق�کافی�در�ماهیت�اقتصاد�
کااليی�بطور�کلی�و�اقتصاديات�سرمايه�داری�بطور�اخص�به�خوبی�می�توان�درک�
نمود��مادام�که�رابطه�خريد�و�فروش�نیروی�کار�در�يک�جامعه�حاکم�است،�داد�و�
ستد�اقتصادی�رايج�در�آنجا�الجرم�لحظه�معینی�از�حرکت�سرمايه�است��اين�که�اين�
مبادله�میان�چه�افراد،�سازمان�ها�يا�موسساتی�انجام��گیرد،�هیچ�نقشی�در�تعیین�يا�تغییر�
خصلت�تولید�مسلط�جامعه�يا�همان�شیوه�تولید�کاپیتالیستی�ايفاء�نمی�کند��صرف�
وجود�کار�مزدوری�در�جامعه�گواه�بارز�وجود�و�بقای�همه�تبعات�رابطه�سرمايه�و�از�

جمله�مبادله�به�مثابه�يکی�از�اين�تبعات�اساسی�است��
مارکس�در�رابطه�با�پیوند�درونی�میان�شیوه�تولید�و�مبادله�خاطر�نشان�می�کند�که:

»با�اين�همه�جمع�بندی�ما�اين�نیست�که�تولید،�توزيع،�مبادله�و�مصرف�يک�
چیز�بیش�نیستند،�بلکه�می�گويیم�که�همگی�اينها�اجزاء�يک�کلیت�يا�جنبه�های�

متمايز�يک�مقوله�واحد�را�تشکیل�می�دهند�«�)گروندریسه،�کارل�مارکس(

با�توجه�به�همه�اين�نکات،�از�بین�بردن�مبادله،�بازار�و�پول�يک�شرط�حتمی�تحول�
سوسیالیستی�اقتصاد�و�محو�کار�مزدوری�است��برخی�از�»مارکسیست�«�های�غربی�به�
ويژه�در�سال�های�بعد�از�فروپاشی�اردوگاه�شوروی�کوشیده�اند�تا�سوسیالیسم�را�به�
گونه�ای�با�بازار�آشتی�دهند��آنان�معموال�با�پیش�کشیدن�مطالبی�از�قبیل�اين�که:�بازار�
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و�سرمايه�هم�ذات�نیستند!!�سوسیالیسم�بديلی�برای�بازار�نیست!!�سرمايه�داری�می�تواند�
از�میان�برود،�اما�بازار�به�بقای�خود�ادامه�دهد!!�پديده�بازار�را�به�مثابه�مقوله�ای�کامال�
جدا�و�مستقل�از�تولید�کاپیتالیستی�ارزيابی�نموده�اند��آنان�در�همین�راستا�وجود�بازار�
را�در�اقتصادياتی�که�از�آن�به�سوسیالیسم�تعبیر�می�کنند،�امری�طبیعی�و�ضروری�
قلمداد�کرده�اند!!��اينان�از�اين�حد�نیز�فراتر�می�روند�و�اساسا�سوسیالیسم�بدون�بازار�و�
مبادله�را�نوعی�تمرکزگرايی�ديکتاتورمنشانه�اقتصادی،�سیاسی�منافی�قرارداديت�تلقی�
می�کنند!!�و�آن�گاه�شوروی�سابق�را�مظهر�اين�سوسیالیسم�معرفی�می�نمايند!!�تحلیل�ها�
و�دريافت�های�اين�متفکرين�بیش�از�هر�چیز�اين�ضرب�المثل�معروف�فارسی�را�
در�ذهن�تداعی�می�کند�که�زمانی�آدم�فضل�فروشی�از�دوستش�پرسید:�»آيا�خسن�و�
خسین�هر�سه�دختران�مخاويه�بودند؟«�مرد�در�پاسخ�گفت:�»خسن�نه،�حسن��خسین�
نه،�حسین��هر�سه�نه،�هر�دو��دختران�نه،�پسران��مخاويه�نه،�معاويه�و�باالخره�اينکه�

آنها�نه�دختران�معاويه�که�پسران�علی�بودند!!«
همین�مثال�در�مورد�دريافت�و�استدالل�متفکرين�مذکور�از�سوسیالیسم�و�سرمايه�داری�
مصداق�دارد��اول�اين�که�قرار�نبوده�و�نیست�که�سرمايه�داری�با�بازار�تعريف�گردد��
آن�چه�که�درونمايه�اين�شیوه�تولید�را�تعیین�می�کند�رابطه�خريد�و�فروش�نیروی�کار�
است��دوم:�بازار�و�مبادله�در�همان�حال�که�اساس�تولید�کاپیتالیستی�را�معین�نمی�کند�
جزء�غیر�قابل�تفکیک�آنست��سوم:�شوروی�سابق�يک�جامعه�تمام�عیار�سرمايه�داری�
بود�و�نه�سوسیالیستی،�چهارم:�در�شوروی�رابطه�خريد�و�فروش�نیروی�کار�حاکم�بود�
و�مبادله�محصول�بین�بخش�های�مختلف�اقتصاد�وجود�داشت،�پول�نیز�به�مثابه�معیار�و�
وسیله�اين�مبادله�خواه�در�رابطه�میان�کار�و�سرمايه�و�خواه�در�مراودات�میان�بخش�های�
متفاوت�سرمايه�اجتماعی�نقش�معمول�و�متعارف�خود�را�ايفاء�می�نمود��پنجم:�اگر�
بازار�و�مبادله�در�جامعه�حاکم�باشد،�طبیعتا�اين�بازار�و�مبادله�معطوف�به�مبادله�کاالها�
با�هم،�منجمله�مبادله�نیروی�کار�با�سرمايه�است�و�در�اين�صورت�هیچ�صحبتی�از�
سوسیالیسم�در�میان�نیست��ششم:�تمرکزگرايی�ديکتاتورمنشانه�اقتصادی�و�سیاسی�در�
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اردوگاه�شوروی،�ديکتاتوری�متمرکز�سرمايه�داری�دولتی�بود�و�ارتباطی�با�سوسیالیسم�
نداشت��هفتم�و�باالخره�اين�که�سوسیالیسم�نه�با�برنامه�ريزی�متمرکز،�بلکه�با�محو�کار�
مزدی،�طبقات،�تقسیم�کار�کاپیتالیستی،�محو�دولت�باالی�سر�جامعه�و�استقرارسازمان�
کار�متناظر�با�حضور�مستقیم،�برابر،�آزاد،�نافذ�و�شورائی�آحاد�شهروندان�در�برنامه�ريزی�
و�اجرای�فعالیت�های�تولیدی،�خدماتی،�رفاهی،�مدنی�و�اجتماعی�تعريف�می�گردد�

در�سامان�سوسیالیستی�اقتصاد�هیچ�اثری�از�مبادله�و�پول�و�خريد�و�فروش�در�
هیچ�سطحی�مگر�در�مراودات�خارجی�با�جوامع�کاپیتالیستی�احتماالً�موجود،�در�
میان�نخواهد�بود��پیش�از�اين�در�بخش�مربوط�به�توزيع�گفتیم�که�در�سوسیالیسم�
هیچ�کس�يا�هیچ�نهاد�و�موسسه�ای�هیچ�چیز�را�با�فرد�يا�نهاد�و�موسسه�ديگر�مبادله�
نمی�کند�و�هیچ�معیار�و�شاخص�پولی�در�حیات�اجتماعی�مردم�حضور�ندارد��در�آنجا�
مثال�نشستن�همگان�بر�سر�يک�سفره�را�آورديم��در�اين�جا�همان�مثال�را�به�دلیل�
مناسبتش�تکرار�می�کنیم��نه�فقط�هیچ�انسانی�نیروی�کارش�را�با�هیچ�چیز�و�بر�مبنای�
هیچ�شاخصی�با�هیچ�چیز�ديگر�مبادله�نمی�کند�که�محصول�کارش�را�نیز�با�محصول�
کار�هیچ�فرد�يا�سازمان�ديگری�داد�و�ستد�نمی�نمايد��مطلقا�اين�طور�نیست�که�حاصل�
کار�کارگران�کارخانه�اتومبیل�سازی��Aبا�يک�شاخص�معین�اقتصادی�مانند�پول�يا�
هر�چیز�ديگر�محاسبه�شود�و�سپس�به�آنان�اجازه�داده�شود�که�به�همین�میزان�مثال�
از�محصول�کارخانه�پوشاک��Bيا�گندم�و�ذرت�کشت�و�صنعت��Cيا�فروشگاه �Dکاال�
دريافت�دارند!!�سازمان�شورائی�سوسیالیستی�همان�گونه�که�کار�و�تولید�اجتماعی�را�
برنامه�ريزی�می�کند�وظیفه�توزيع�مايحتاج�معیشتی�و�رفاهی�را�نیز�به�دوش�می�کشد��
در�اينجا�انسانها�نه�نان�و�برنج�و�فريزرشان�را�با�تلويزيون�و�گوشت�و�نخود�همديگر�
مبادله�می�کنند�و�نه�طبیعتا�هیچ�نیازی�به�هیج�معیار�يا�شاخص�اقتصادی�در�مناسبات�با�
هم�دارند��همه�دقیقا�بر�سر�يک�سفره�نشسته��اند�و�آن�چه�را�که�همگی�تولید�کرده�اند�
يا�با�کار�خود�فراهم�آورده�اند،�به�طور�برابر�و�بر�پايه�نیازشان�مصرف�می�کنند��از�اين�
مهم��تر�اين�که�چه�تولید�شود�و�نشود�را�همگان�در�روال�کار�و�زيست�شورايی�خود�



سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست128

انديشه�و�تعمق�و�تايید�می�نمايند�و�نحوه�توزيع�کار�و�محصول�ناشی�از�آن�را�به�همان�
صورت�بر�اساس�دخالت�مستقیم�و�برابر�شورائی�تعیین�می�نمايند��خطوط�کلی�کار�
شوراها�برای�محو�هر�گونه�مبادله،�بازار�يا�داد�و�ستد�پولی�را�می�توان�به�شرح�زير�

تصوير�کرد:�
برای�سرپرستی�و�مراقبت� 1.�مهد�کودک�ها،�کودکستان�ها�و�تمامی�مراکز�الزم�
کودکان�بدون�هیچ�قید�و�شرطی�و�بی�نیاز�به�هیچ�پرداخت�و�حساب�و�کتابی�در�
سراسر�جامعه�در�اختیار�همگان�قرار�می�گیرد��اين�مراکز�در�همه�جا�از�بزرگترين�
شهرها�گرفته�تا�دورترين�نقاط�بر�اساس�يک�استاندارد�واحد�و�با�امکانات�و�شرايط�
برابر�توسط�شوراها�داير�و�اداره�خواهند�گرديد��هیچ�کودکی�در�هیچ�کجای�مملکت�
بدون�مهد�کودک�نیست�و�هیچ�مادر�يا�پدری�در�قبال�استفاده�فرزندش�از�اين�مراکز�
هیچ�گفتگوی�اقتصادی�نخواهند�داشت��اين�که�مثال�کودک�از�چند�ماهگی�کودکستان�
را�شروع�خواهد�نمود؟�اين�که�سطح�امکانات�رفاهی،�تفريحی�و�آموزشی�در�مهد�
کودک�ها�چگونه�خواهد�بود؟�يا�هر�مساله�ديگری�از�اين�دست،�متناسب�با�سطح�تولید�

و�امکانات�رفاهی�و�کار�داوطلبانه�موجود�توسط�شوراها�تعیین�می�گردد��
2.�آموزش�و�پرورش�در�همه�سطوح�از�دبستان�تا�آخرين�دوره�های�دانشگاه�به�طور�
کامال�برابر�و�همگون�بدون�هیچ�بده�و�بستان�اقتصادی�در�معرض�استفاده�و�مصرف�
شهروندان�قرار�می�گیرد��کم�و�کیف�تحصیالت،�محتوای�آموزش،�میزان�امکانات�
آموزشی،�ساختمان�و�فضای�مدارس،�نسبت�شمار�دانش�آموز�و�معلم�در�هر�مدرسه�
و�فراوان�موضوعات�مشابه�ديگر�همگی�از�امور�جاری�شوراهای�پايه�و�کمون�و�نهايتا�
کنگره�سراسری�شوراها�خواهد�شد��تا�آن�جا�که�به�قوانین�و�اساس�کار�سازمان�کار�
سوسیالیستی�مربوط�می�شود،�توسعه�اين�امکانات�به�حداکثر�ظرفیت�ممکن�از�يک�سو،�
و�توزيع�کامال�برابر�آن�میان�همه�آحاد�جامعه�از�سوی�ديگر،�مولفه�هايی�تعیین�کننده�ای�
هستند��در�اينجا�فقط�محدوديت�ها�و�تنگناهای�تولید،�گنجايش�موجود�خدمات�و�
رفاه�سراسری�و�تنظیم�سوسیالیستی�رابطه�میان�برنامه�های�جاری�و�درازمدت�جامعه�
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می�تواند�بر�روی�میزان�و�چگونگی�امکانات�در�هر�عرصه�اثر�بگذارد��
3.�بیمارستان�ها،�مراکز�درمانی،�داروخانه�ها،�موسسات�کنترل�و�مراقبت�پزشکی�با�
تمامی�امکانات�و�تجهیزات�و�ظرفیتی�که�دارند،�بدون�هیچ�حساب�و�کتاب�اقتصادی�

در�اختیار�تمامی�آحاد�شهروندان�قرار�می�گیرد��
4.�مراکز�نگهداری�از�معلوالن،�پیران�و�از�کار�افتادگان�در�سراسر�جامعه�با�تمامی�
امکانات�بدون�هیج�بده�و�بستان�اقتصادی�توسط�کسانی�که�به�چنین�خدماتی�نیاز�

دارند،�مورد�استفاده�واقع�می�شود��
5.�امکانات�راديو،�تلويزيون،�مطبوعات،�اينترنت،�چاپ�و�نشر�کتاب،�تفريح�و�
ورزش،�رختشویخانه�ها،�رستوران�ها،�سالن�های�ورزش،�استخرهای�شنا،�سینما،�تاتر،�
سالن�های�گردهمايی�و�سخنرانی،�کتابخانه�ها،�کلوپ�ها�و�همه�سرويس�های�خدماتی�
ديگر،�تورهای�مسافرتی�دور�و�نزديک�و����به�اندازه�کافی�و�به�میزان�توان�تولید�و�کار�
جامعه�در�دسترس�همگان�است�و�استفاده�از�آنها�به�هیچ�وجه�و�در�هیچ�حالتی�نیازمند�

هیچ�داد�و�ستد�اقتصادی�نیست��
6.�وسائط�نقلیه�از�قبیل�اتوبوس،�قطار،�مترو،�تراموا،�فارغ�از�هر�نوع�مراوده�پولی�
يا�نیاز�به�ارائه�کارت،�مورد�مصرف�کلیه�شهروندان�است��صرفنظر�از�وسايل�رفت�و�
آمد�عمومی،�برای�ساکنان�هر�مجتمع�مسکونی�در�هر�نقطه�ای�از�جامعه،�خودروهائی�
تخصیص�داده�می�شود�که�در�مواقع�الزم�مورد�استفاده�واقع�شود��در�کلیه�اين�موارد�
آن�چه�که�می�تواند�موجب�کم�و�کاست�اين�امکانات�شود،�صرفا�همان�بنیه�تولیدی�
موجود�کل�جامعه�است��چیزی�که�بايد�تا�رفع�کامل�نیازهای�شهروندان�به�صورت�

مدام�در�حال�توسعه�باشد��
7.�مسکن�با�رعايت�تمامی�استانداردهای�رفاهی�و�بر�پايه�برابری�کامل�برای�همه�
اتباع�جامعه�ساخته�می�شود��در�اين�رابطه�نیز�هیچ�نوع�داد�و�ستدی�وجود�نخواهد�
داشت��تعمیرات�و�نوسازی�واحدهای�مسکونی�يا�اماکن�عمومی�بخشی�از�برنامه�
کار�شوراهاست��سکونت�شهروندان�نه�مبتنی�بر�هیچ�مالکیت�خصوصی�و�نه�نیازمند�
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هیچ�بده�و�بگیر�اقتصادی�شخصی�است��آب�و�برق�و�تلفن�و�همه�امکانات�اجتماعی�
مربوط�به�محل�سکونت�شخص�يا�مراکز�همگانی�دقیقا�بر�همین�سیاق�مورد�استفاده�

اهالی�است��
8.�سرانجام�در�هر�محله�يا�هر�ناحیه�مسکونی�مراکزی�برای�توزيع�ارزاق�عمومی،�
وسايل�خانگی�و�احتیاجات�معیشتی�داير�می�گردد��اين�مراکز�که�به�طور�طبیعی�توسط�
شوراها�اداره�می�شوند،�احتیاجات�خورد�و�خوراک�و�لباس�و�اشیاء�مصرفی�مورد�نیاز�
شهروندان�را�بر�اساس�برنامه�ريزی�سراسری�شوراها�و�بر�پايه�میزان�نیاز�هر�شهروند�
در�اختیار�وی�قرار�می�دهد��در�اين�جا�نیز�هیچ�اثری�از�پول�يا�بده�و�بستان�مالی�وجود�

ندارد��
در�تحلیل�مناسبات�اقتصادی�يا�اجتماعی�درون�سازمان�کار�شورائی�سوسیالیستی�
شايد�هیچ�نیازی�به�توضیح�اين�جزئیات�نباشد��اما�ستیز�محافل�چپ�با�طرح�و�
تبیین�کنکرت�سوسیالیسم�به�مثابه�يک�نظم�معین�اقتصادی�و�اجتماعی،�تحريفات�
گسترده�بورژوايی�از�سوسیالیسم�و�کوشش�گرايشات�مختلف�رفرمیستی�درون�و�
بیرون�جنبش�کارگری�برای�غیرممکن�جلوه�دادن�استقرار�سوسیالیسم�لغو�کار�مزدی،�

ضرورت�طرح�نکات�باال�را�الزم�می�سازد��
آن�چه�که�اساس�بحث�در�اين�رابطه�را�تعیین�می�کند،�توضیح�بیگانگی�و�تناقض�
عريان�میان�سوسیالیسم�و�بازار�يا�سوسیالیسم�و�هر�نوع�مبادله�نیروی�کار�يا�محصول�
کار�است��سازمان�شورايی�کار�سوسیالیستی،�کار�داوطلبانه�شهروندان�را�برنامه�ريزی�
می�کند��اين�کار�داوطلبانه�بیع�و�شری�نمی��شود�و�برای�مصرف�آن�توسط�شهروندان�
هیچ�معادلی�پرداخت�نمی��گردد��چیزی�تحت�نام�دستمزد�يا�حقوق�در�سوسیالیسم�
وجود�ندارد��شهروند�جامعه�سوسیالیستی،�حصه�معیشتی�و�اجتماعی�متناظر�بر�رفع�
کلیه�نیازهايش�از�دار�و�ندار�جامعه�کسب�می��نمايد��از�غذا،�پوشاک،�اتوبوس،�مسکن�
و�وسايل�خانگی�تا�مدرسه�و�بیمارستان�و�دکتر�و�تورهای�مسافرتی�و�تربیت�بدنی�و�

تفريحات�عمومی�و�همه�چیز�بدون�هیچ�داد�و�ستد�توزيع�می�گردد��
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محو�رابطه�خريد�و�فروش�نیروی�کار�در�جامعه،�يعنی�خصلت�نماترين�مولفه�
سوسیالیسم�با�مقوله�محو�مبادله�و�مناسبات�بازار�رابطه�ای�درونی�و�تنگاتنگ�دارد��اگر�
قرار�است�نیروی�کار�خريد�و�فروش�نشود،�بايد�اين�نیرو�هر�نوع�خصلت�کااليی�را�از�
دست�بدهد،�بايد�هیچ�سخنی�از�دستمزد�و�شاخص�پولی�وجود�نداشته�باشد��به�بیان�
ديگر،�میان�کاری�که�يک�شهروند�انجام�می�دهد�و�آن�چه�که�از�جامعه�می�گیرد�هیچ�
محاسبه�کااليی�به�چشم�نخورد��منطق�کار�برای�هر�شهروند�اين�است:�داوطلبانه�و�بر�
اساس�تشخیص�و�رغبت�خود�کار�می�کنم�زيرا�که�عضوی�از�سازمان�کار�سوسیالیستی�
هستم،�بر�اساس�همه�برنامه�ريزی�ها�و�تصمیم�گیری�هايی�که�مستقیما�و�با�موقعیت�
برابر�در�انجام�يا�اتخاذ�آن�ها�حضور�داشته��ام�به�صورت�داوطلبانه�اين�مقدار�کار�را�
انجام�دهم�و�باالخره�به�مثابه�عضوی�از�خانواده�سوسیالیستی�همسان�همه�افراد�ديگر�
هر�چه�را�که�احتیاج�دارم�از�جامعه�دريافت�می�نمايم��در�اينجا�هیچ�مبادله�ای�در�پروسه�

کار�و�تولید�و�مصرف�وجود�ندارد��
که� مادام� کاپیتالیستی،� با�جوامع� میان�جامعه�سوسیالیستی� مناسبات� به� اشاره��ای�
اين�جوامع�وجود�داشته�باشند،�نیز�ضروری�است��روشن�است�که�طبقه�کارگر�با�
پیروزی�بر�بورژوازی�در�يک�کشور�و�به�صرف�تحول�سوسیالیستی�اقتصاد�در�همین�
کشور�نمی�تواند�خود�را�از�دنیای�سرمايه��داری�ايزوله�کند��مراوده�اقتصادی�با�جوامع�
سرمايه�داری�اجتناب�ناپذير�است��سازمان�شورايی�کار�سوسیالیستی�در�قلمرو�اين�
مراوده�اقتصادی�باالجبار�با�حضور�و�تأثیر�"قانون�ارزش"�رو�به�رو�می�گردد��پرسش�
مهم�اين�است�که�طبقه�کارگر�در�پروسه�انجام�اين�مراودات�چه�سرنوشتی�پیدا�می�کند�
و�از�بازار�سرمايه�داری�و�داد�و�ستد�کااليی�با�اين�بازار�چه�تاثیری�می�پذيرد؟�اين�
مبادله�بر�مناسبات�داخلی�سازمان�کار�سوسیالیستی�مسلما�تاثیر�جدی�خواهد�داشت��
میزان�اين�اثرپذيری�منوط�به�عواملی�مانند�نوع�و�حجم�واردات�و�صادرات�يا�نسبت�
میان�ظرفیت�بارآوری�کار�در�جامعه�سوسیالیستی�و�جوامع�سرمايه�داری�طرف�داد�
و�ستد�می�تواند�کم�يا�زياد�شود��اگر�کشور�سوسیالیستی�بیشتر�وارد�کننده�و�کمتر�
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صادر�کننده�باشد،�اگر�اين�جامعه�در�سطح�پايین�تری�از�رشد�صنعتی�و�تکنیکی�قرار�
داشته�باشد،�اگر�بارآوری�کار�در�آن�از�جوامع�کاپیتالیستی�نازل�تر�باشد،�به�طور�قطع�
بخش�قابل�توجهی�از�کار�انجام�شده�شهروندان�به�کار�اضافی�برای�سرمايه�بین�المللی�
مبدل�می�گردد��در�غیر�اين�صورت،�يعنی�اگر�در�سطح�باالتری�از�تکنولوژی�و�توسعه�
صنعتی�قرار�دارد�يا�اگر�بازدهی�کار�در�آن�از�جوامع�سرمايه�داری�باالتر�است،�بالعکس�
بخشی�از�اضافه�ارزش�ناشی�از�کار�اضافی�پرولتاريای�آن�جوامع�را�جذب�خواهد�
نمود��به�هر�حال،�کل�اين�داد�و�ستد�در�سیطره�قانون�ارزش�و�قانون�تشکیل�نرخ�سود�
عمومی�سرمايه�قرار�دارد�و�بده�و�بستان�جامعه�سوسیالیستی�تابع�عمل�کرد�اين�قوانین�

خواهد�بود��در�اين�رابطه�نکات�زير�قابل�تعمق�هستند��
و� شود� پیروز� جهان� از� وسیع��تری� بخش� در� سوسیالیسم� که� اندازه� هر� به� ��۱
سازمان�کار�سوسیالیستی�در�جوامع�بیشتری�مستقر�گردد،�به�همان�میزان�تاثیر�پذيری�
پرولتاريای�جوامع�سوسیالیستی�از�قانون�ارزش�و�قوانین�حرکت�و�نرخ�سود�عمومی�

سرمايه�جهانی�کمتر�خواهد�بود��
۲��هر�چه�کشورهايی�که�در�آن�ها�سوسیالیسم�مستقر�می��گردد،�صنعتی�تر�و�توسعه�
يافته�تر�باشند�و�به�هر�میزان�که�در�تولید�مايحتاج�زيستی�و�رفاهی�خود�بی�نیازتر�
باشند،�طبعا�اثر�پذيری�آن�ها�از�اقتصاديات�دنیای�سرمايه��داری�کمتر�و�متقابال�تاثیر�

گذاری�آنان�بر�بازار�کاپیتالیستی�عمیق�تر�و�گسترده�تر�خواهد�بود��
۳��در�همه�اين�حاالت،�مبادله�میان�جامعه�سوسیالیستی�با�کشورهای�سرمايه�داری�
هیچ�تاثیری�بر�روی�ماهیت�مناسبات�سوسیالیستی�درون�خود�جامعه�سوسیالیستی�
نخواهد�داشت��اين�که�شهروندان�اين�جامعه�در�مجموع�و�بسان�يک�کل�به�هم�پیوسته�
زير�فشار�سرمايه�بین�المللی�واقع�شوند�يا�نشوند،�اين�که�در�مجموع�بخشی�از�کار�
انجام�شده�آن�ها�به�کار�اضافی�برای�سرمايه�جهانی�بدل�شود�يا�بالعکس�بخشی�از�
کار�اضافی�طبقه�کارگر�جوامع�ديگر�جذب�سازمان�کار�آنها�گردد،�اين�که�دامنه�اين�
اثرپذيری�و�تاثیرگذاری�کم�يا�زياد�باشد�هیچ�کدام�از�اين�ها�اساس�سوسیالیستی�بودن�
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مناسبات�جاری�میان�شهروندان�کشور�سوسیالیستی�را�دچار�تزلزل�و�نقص�نمی�کند��
در�تمامی�اين�حاالت،�جامعه�سوسیالیستی�درست�به�خانواده��ای�می��ماند�که�در�درون�
خود�فاقد�رابطه�خريد�و�فروش�نیروی�کار�يا�مبادله�و�داد�و�ستد�کااليی�است،�اما�کل�

خانواده�با�بازار�سرمايه�داری�در�مراوده�و�بده�و�بستان�است��
مبادله�اين�جامعه�با�بازار�سرمايه�داری�به�هر�گونه�که�باشد،�مادام�که�در�اين�جامعه�
رابطه�خريد�و�فروش�نیروی�کار�وجود�ندارد،�مادام�که�همگان�به�طور�داوطلبانه�در�
تولید�و�کار�و�فعالیت�دستجمعی�مشارکت�دارند،�تا�زمانی�که�همه�آحاد�جامعه�از�
نقشی�برابر�و�مستقیم�و�آزاد�و�آگاه�و�شورائی�در�برنامه�ريزی�تولید�و�مصرف�کار�
اجتماعی�برخوردارند،�تا�هنگامی�که�داد�و�ستد�کااليی�در�درون�جامعه�موضوعیتی�
ندارد�و�هر�آن�چه�را�که�همگان�تولید�می��کنند�به�طور�برابر�برای�رفع�نیازهای�خويش�
به�کار�می�گیرند،�مادام�که�چنین�باشد�ما�با�يک�نظم�اقتصادی�و�مدنی�سوسیالیستی�

مواجه�هستیم�
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نظام�سرمايه�داری�از�وجود�و�بقای�کار�خانگی�دفاع�می�کند،�زيرا�که�کار�خانگی�يکی�
از�اهرم�های�مهم�تشديد�بهره�کشی�از�کارگران�در�اين�نظام�است��کارگری�که�حداقل�
�۸ساعت�از�شبانه�روز�در�کارگاه،�بیمارستان،�فروشگاه،�مدرسه،�کارخانه�و����نیروی�
کارش�را�به�سرمايه�فروخته�و�چند�ساعت�را�نیز�در�جريان�رفت�و�برگشت�برای�
اين�فروش�به�رايگان�از�دست�داده�است،�اينک�پس�از�رسیدن�به�منزل�بايد�ساعت�ها�
در�خانه�و�آشپزخانه�نیز�کار�کند�تا�در�مجموع�و�با�انجام�همه�اين�کارها�نیروی�کار�
مصرف�شده�اش�را�برای�فروش�مجدد�به�سرمايه�بازتولید�نمايد��در�واقعیت�امر�او�
فقط��۸ساعت�کار�نمی�کند،�بلکه�با�محاسبه�زمان�اياب�و�ذهاب،�پخت�و�پز�و�رخت�
شويی�و�از�همه�مهم�تر�بچه�داری�و�ساير�کارهای�خانگی،��۱۵تا��۱۶ساعت�يا�حتی�
بیشتر�در�روز�برای�سرمايه�کار�کرده�است�و�همه�اين�ها�تازه�مربوط�به�مورد�و�شرايطی�
است�که�کارگر�با�يک�شیفت�کار�قادر�به�تامین�وسايل�اولیه�معیشتی�و�بازتولید�نیروی�
کارش�باشد��در�غیر�اين�صورت�و�مثال�در�جوامعی�نظیر�ايران،�سنگاپور،�بنگالدش،�
کره�جنوبی�و�فراوان�ممالک�ديگر�بايد�حدود�۸۰%�شبانه�روز�را�در�بدترين�شرايط�
کار�کند�تا�شايد�شکم�خود�و�فرزندانش�را�سیر�نمايد��آن�چه�که�در�اين�میان�و�در�
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صورت�يک�شیفت�کار،�سرمايه�به�کارگر�می�پردازد،�فقط�بخش�بسیار�ناچیزی�از�
ارزش��۸ساعت�کار�وی�است��در�حالی�که�او�حتی�در�اين�صورت،�يعنی�با�همان�
زمان�کار��۸ساعته�باز�هم�حدود��۱۵تا��۱۶ساعت�برای�سرمايه�داران�کار�انجام�داده�
است��کار�خانگی�يا�زمان�اياب�و�ذهاب�کارگران�در�مرام�سرمايه�اصاًل�کار�حساب�
نمی�شود��در�زمره�هیچ�يک�از�دو�شکل�متعارف�کار�يعنی�کار�مولد�يا�غیر�مولد�
قرار�ندارد،�زيرا�که�نه�با�سرمايه�مولد،�نه�سرمايه�غیرمولد�و�نه�با�درآمد،�با�هیچ�کدام�
مبادله�نمی�شود��نگاهی�ژرف�تر�به�آن�چه�که�در�پشت�رابطه�خريد�و�فروش�نیروی�
کار�نهفته�است،�می�تواند�مکان�اين�زمان�کار�مفت�و�مجانی�را�در�نظام�کاپیتالیستی�
و�در�پروسه�بازتولید�سرمايه�بطور�کلی�مشخص�سازد��کار�خانگی�و�زمان�رفت�و�
برگشت�مسلما�کار�مولد�نیست��به�اين�دلیل�روشن�که�مستقیما�توسط�سرمايه�دار�در�
پروسه�تولید�مصرف�نمی�گردد�و�الجرم�اضافه�ارزشی�پديد�نمی�آورد��کار�خانگی�در�
همان�حال�کار�غیر�مولد�نیز�نیست،�زيرا�اساسا�از�طريق�سرمايه�دار�خريده�نمی�شود��
ظاهر�ماجرا�کامال�فريبنده�است�و�چنین�می�نماياند�که�پس�کار�خانگی�امر�شخصی�و�
نوعی�سرگرمی�و�تفريح�کارگر�يا�توده�های�کارگر�است��موضوع�فريبنده�تر�می�شود�
هنگامی�که�عمومیت�اين�پديده�برای�همه�طبقات�در�همه�نظام�های�ماقبل�سرمايه�داری�
نیز�بدان�اضافه�شود��چنین�وانمود�می�گردد�که�کار�خانگی�نه�خاص�طبقه�کارگر�و�
نه�خاص�زندگی�انسان�ها�در�نظام�سرمايه�داری�است��تمامی�اين�مولفه�ها�ما�را�به�کج�
راه�خواهد�کشاند�و�به�سوی�اين�درک�نادرست�خواهد�برد�که�گويا�کار�خانگی�در�
سیستم�کاپیتالیستی�فقط�يک�امر�شخصی�يا�يک�سرگرمی�طبیعی�طبقه�کارگر�است��
برای�اين�که�مکان�کار�خانگی�در�اين�سیستم�را�به�درستی�قضاوت�کنیم،�بايد�
سرمايه�را�خوب�بشناسیم��با�استقرار�رابطه�خريد�و�فروش�نیروی�کار�فقط�کار�اضافی�
کارگر�به�ملکیت�سرمايه�در�نمی�آيد،�فقط�اضافه�ارزش�های�حاصل�استثمارش�سرمايه�
طبقه�سرمايه�دار�نمی�گردد��سرمايه�يک�رابطه�اجتماعی�است��رابطه�ای�که�از�همه�
مساماتش�گند�و�خون�فوران�می�کند��کارگر�را�مجبور�می�نمايد�که�سیر�تا�پیاز�زندگی��
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خود�را�بر�پايه�مصالح�و�مقتضیات�ارزش�افزائی�سرمايه�تنظیم�و�تعیین�نمايد��متناسب�
با�سودآوری�هر�چه�افزون�تر�سرمايه�زندگی�کند،�فکر�نمايد،�آموزش�ببیند،�تخصص�
کسب�کند،�رفتار�اجتماعی�بیاموزد،�ذوق�و�سلیقه�پیدا�نمايد،�تغییر�احساس�و�عاطفه�
دهد،�شیوه�مصرف�و�استفاده�خود�از�اشیاء�را�بازآفرينی�کند��سرمايه�کارگر�را�وادار�
می�کند�که�همه�چیزش�را�از�تولید�مثل�يا�نحوه�تشکیل�خانواده�و�چگونه�زندگی�کردن�
در�جامعه�گرفته�تا�پخت�و�پز�و�سرگرمی�و�تفريح�و�آداب�معاشرت�و�همه�حال�و�

روزگار�خويش�را�با�ملزومات�تولید�اضافه�ارزش�بیش�و�بیشتر�منطبق�سازد��
سرمايه�داری�برای�به�ثمر�رساندن�اين�اصل�فرهنگ،�فکر،�اخالق،�عادت�و�جهان�
نگری�خاصی�را�به�کارگر�ديکته�و�بر�او�تحمیل�می�کند��به�همه�اين�ها�نیز�بسنده�
نمی��کند،�بخش�مهمی�از�محصول�کار�و�دسترنج�وی�را�صرف�پلیس�و�ارتش�و�
بوروکراسی�و�برپايی�دولتی�می�کند�که�اين�انتظارات�را�به�زور�گلوله�يا�در�قالب�
هزاران�آموزش�فکری،�فرهنگی،�ايدئولوژيک،�اخالقی�و�سیاسی�بر�وی�تحمیل�نمايد��
سرمايه�يک�رابطه�اجتماعی�است،�کار�خانگی�نیز�جزء�معینی�از�همین�رابطه�اجتماعی�
می�باشد�و�به�سهم�خود�نقش�و�مکان�معینی�در�بازتولید�کل�اين�سیستم�دارد��داشتن�
آشپزخانه�خصوصی�در�درون�هر�خانه،�پخت�و�پز�يا�رخت�شويی�خانه�به�خانه�و�نوع�
اين�ها�مسلما�اموری�ژنتیکی�يا�ازلی�و�ابدی�نیستند،�بالعکس�سنن�و�سلیقه�هائی�هستند�
که�در�طول�تاريخ�زندگی�بشر�و�از�دل�شیوه�های�تولید�و�صورتبندی�های�مختلف�
اقتصادی،�اجتماعی�پديد�آمده�اند��شکل�تولیدی�هر�دوره�متناسب�با�ملزومات�توسعه�
و�بقای�خود�آنها�را�دستکاری�يا�تغییر�داده�است��حفظ�کرده�يا�دستخوش�فنا�ساخته�
است��سرمايه�داری�نیز�همین�کار�را�کرده�است�و�از�همه�اين�عادات،�سنن�و�ساليق�
به�نفع�خود�و�برای�تشديد�هر�چه�عمیق�تر�استثمار�توده�های�کارگر�بهره�برده�است�
و�هر�چه�بیشتر�بهره�می�برد��درباره�آلترناتیو�سوسیالیستی�کار�خانگی�پائین��تر�بحث�
خواهیم�کرد،�اما�به�دنبال�آن�چه�بیان�شد�بايد�افزود�که�کار�خانگی�از�يک�سو�بخش�
عظیمی�از�نیروی�کار�انسان��ها�را�به�هرز�می�دهد�يا�به�بیان�دقیق��تر�حجم�سنگینی�کار�را�
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به�نفع�سرمايه�بر�آن�ها�تحمیل�می��کند�و�از�سوی�ديگر�زمینه�را�برای�استثمار�مضاعف�
زنان،�فرسودگی�عمیق�روحی�و�جسمی�آدم�ها،�تشديد�ستم�جنسی�و�باالخره�تحکیم�

فرهنگ�شوم�مالکیت�خصوصی�هموار�می�سازد��
پروسه� خود� گسترش� و� استقرار� فرايند� در� سوسیالیستی� شورائی� کار� سازمان�
زوال�کار�خانگی�و�جايگزينی�آن�توسط�خدمات�همگانی�را�جامه�عمل�می�پوشاند��
تولید�محدود�و�کار�پراکنده�يا�منفرد�ولو�اين�که�در�چهارچوب�مناسبات�اشتراکی�و�
سوسیالیستی�انجام�گیرد،�در�اساس�با�مدنیت�سوسیالیستی،�با�اصل�رهائی�بشر�و�با�
اهداف�و�انتظارات�سوسیالیسم�لغو�کار�مزدی�سازگاری�ندارد��به�مثالی�که�پیش�تر�
ضمن�بحثی�ديگر�داشتیم،�باز��گرديم��اين�که�در�هر�خانه�ای�آشپزخانه�ای�وجود�داشته�
باشد�و�هر�خانواده�ای�برای�خود�غذا�تهیه�نمايد،�اين�که�هر�خانه�ای�ماشین�رختشويی�
خاص�خود�را�داشته�باشد،�هر�مادری�از�فرزند�خويش�مراقبت�کند�و�نظاير�اين�ها�با�
فرض�اين�که�تک�تک�اهالی�به�طور�يکسان�از�چنین�امکاناتی�برخوردار�باشند،�باز�
هم�از�جهات�مختلف�با�معیارها�و�مبانی�زيست�آزاد،�مرفه�و�انسانی�سوسیالیستی�در�
تعارض�است��با�ايجاد�يک�رختشویخانه�همگانی،�يک�رستوران�عمومی،�يک�مهد�
کودک،�يک�سالن�گردهمايی�و�تفريح،�با�تاسیس�محلی�برای�کارافزارها�و�امکانات�
همگانی�و�نظاير�اين�ها�در�هر�محل�مسکونی�می�توان�حجم�بسیار�انبوهی�از�کار�
داوطلبانه�سوسیالیستی�را�به�نفع�جامعه،�يعنی�به�نفع�آحاد�شهروندان�صرفه�جويی�
کرد��همزمان�می�توان�حجم�آلودگی�های�محیط�زيست�را�وسیعاً�کاهش�داد��اگر�به�
جای��۵۰ماشین�لباسشويی،��۵۰جاروبرقی،��۵۰يخچال�و�فريزر،��۵۰ماشین�ظرفشوئی،�
�۵۰کمد�وسائل�اسباب�بازی،��۵۰آشپزخانه،��۵۰استخر�شنا�در��۵۰خانه�جداگانه�
بتوان�با��۱۰يا�چندتا�از�اين�سرويس�ها�در�درون�هر�محله�پاسخگوی�کل�نیاز�ساکنان�
محل�شد�به�صرفه�جوئی�بسیار�عظیمی�در�میزان�کار�داوطلبانه�شهروندان�يک�جامعه�
به�طور�مثال��۶۰میلیونی�دست�زده�ايم��کاری�که�انجامش�راه�وفور�هر�چه�بیشتر�
رفاه،�امکانات،�بی�نیازی،�رشد،�تعالی�جسمی�و�فکری�را�بیش�از�پیش�هموار�خواهد�
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ساخت��پیداست�که�کار�صرفه�جويی�شده�در�اين�گذر�به�مقدار�کاری�که�صرف�تولید�
وسايل�و�امکانات�ياد�شده�می�شود�خالصه�نخواهد�شد��يک�رستوران�عمومی�در�
يک�محله�می�تواند�با�کار�داوطلبانه�سوسیالیستی�چند�شهروند�در�چهارچوب�تقسیم�
وظايف�شورايی�میان�اهالی�به�خوبی�اداره�شود��اما�مجموع�زمانی�که�مثال�در��۸۰�،۶۰
يا��۱۰۰خانواده�ساکن�ر�اين�محله�برای�پخت�و�پز�و�ظرف�شويی�و�خريد�و����صرف�
می�شود،�يقینا�به�چند�برابر�کار�جمعی�الزم�در�رستوران�بالغ�می�گردد��اگر�اين�تفاوت�
را�در�برنامه�ريزی�مربوط�به�جايگزينی�کار�خانگی�توسط�کار�همگانی�سوسیالیستی�
در�نظر�بگیريم،�آنگاه�اهمیت�زوال�و�محو�کار�خانگی�در�کل�زيست�و�مدنیت�
سوسیالیستی�بیشتر�روشن�خواهد�شد��شايد�در�يک�محاسبه�ساده�و�سرانگشتی�به�
اين�نتیجه�شگفت�آور�برسیم�که�مثال�شهروندان�عضو�سازمان�کار�سوسیالیستی�از�
اين�طريق�چیزی�حدود��۲۰تا��۳۰درصد�کار�داوطلبانه�همگانی�خود�را�به�نفع�بهبود�
شرايط�زندگی�و�کار�و�آموزش�و�درمان�و�تفريح�و�آسايش�جسمی�و�روحی�خويش�

صرفه�جويی�خواهند�نمود��
با�همه�اين�ها�معضالت�و�مشقات�ناشی�از�کار�خانگی�به�صرف�اتالف�وقت�و�
زيان�های�اقتصادی�آن�محدود�نمی�گردد��وجود�و�بقای�کار�خانگی�از�مقتضیات�تقسیم�
کار�کاپیتالیستی�در�جامعه�موجود�است��کار�خانگی�با�فرآيند�تقسیم�کار�سرمايه�و�
جريان�تکه�تکه�شدن�انسان�در�اين�رابطه�معین�منطبق�است��مظهر�از�هم�گسیختگی�
و�انفراد�منشی�و�تعلق�انسان�به�مالکیت�خصوصی�است��وجود�اين�شکل�کار�مبین�آن�
است�که�انسان�ها�در�بخش�قابل�توجهی�از�زندگی�خويش�عناصری�منفرد�و�متفرق�با�

مسايل�و�موضوعاتی�جدا�از�هم�هستند��
سوسیالیسم�در�جريان�زوال�کار�خانگی�و�جايگزينی�آن�با�خدمات�دستجمعی�و�
همگانی،�خالق��ترين�و�پربارترين�عرصه�های�پرورش�معنوی�و�اخالقی�را�بر�روی�
بشر�می�گشايد��انسان�ها�را�از�حصار�تنگ�و�فرساينده�زندگی�ماالمال�از�محاسبات�کور�
مالکانه�و�خودپرستانه�خارج�می�سازد�و�به�دنیای�سراسر�شکوه�همپیوندی�و�اتحاد�
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بشری�پیوند�می�زند��سازمان�کار�سوسیالیستی�اين�همپیوندی�و�همنوايی�و�هماهنگی�
را�مقدم�بر�هر�چیز�در�پهنه�اصلی�حیات�انسانی،�در�عرصه�کار�و�تولید�و�تصمیم�گیری�
و�برنامه�ريزی�و�رتق�و�فتق�امور�اجتماعی�توسط�همه�آحاد�جامعه�محقق�می�سازد،�
اما�به�اين�بسنده�نمی�کند،�بلکه�تا�محو�همه�بازمانده�های�اقتصادی،�اخالقی،�فرهنگی�
مالکیت�خصوصی�به�پیش�می�تازد��انفرادمنشی�منبعث�از�احساس�مالکیت�خصوصی�
بر�آشپزخانه،�اتوموبیل،�يخچال،�فريزر�و�جاروبرقی�يا�ماشین�لباسشويی�را�با�همدلی�
انسانی�ملهم�از�احساس�زندگی�مشترک�جايگزين�می�نمايد��با�توجه�به�تمامی�اين�
عوامل�و�مولفه�هاست�که�شوراها�خواهند�کوشید�تا�به�موازات�استقرار�سازمان�کار�
سوسیالیستی�آن�چه�را�که�در�سیستم�کاپیتالیستی�به�قلمرو�کار�خانگی�تعلق�دارد�به�

حیطه�فعالیت�های�همگانی�و�اشتراکی�منتقل�سازند�



سوسیالیسم و آموزش 

سرمايه�همه�چیز�را�ساز�و�کار�پروسه�تولید�سود�می�کند��علم،�آموزش،�پژوهش�
و�دانش�اندوزی�انسان�را�نیز�به�طور�کامل�به�همین�سرنوشت�دچار�می�سازد��افراد�
را�مجبور�می�کند�که�راه�آموزش�خود�را�به�اين�سوی�کج�کنند�و�هدف�رشد�فکری�
و�عقلی�خود�را�با�اين�منظور�منطبق�گردانند��به�رشته�ای�از�کار�و�تحصیل�روی�نهند�
که�نان�و�نوا�و�نام�داشته�باشد�و�به�فن�و�تخصص�و�هنری�بیاويزند�که�سرمايه�بر�
وفق�سیاست�بازاريابی�و�سودجويی��خود�تقرير�می�کند��اگر�سرمايه�به�وی�توان�
مالی�و�استطاعت�درس�خواندن�دهد،�پزشکی�بیاموزد�يا�مهندسی�بخواند،�سیاست،�
مديريت�و�کار�و�کاسبی�های�آب�و�نان�دار�را�دنبال�کند�و�همه�اين�ها�را�برای�اين�
بخواند�و�بیاموزد�که�تخصص�حاصل�را�وجه�الضمان�فروش�گران�تر�نیروی�کارش�
کند�يا�آن�را�وسیله�ای�برای�شراکت�با�سرمايه�داران�و�دولت�سرمايه�در�استثمار�بیشتر�
کارگران�سازد��در�غیر�اين�صورت،�يعنی�چنان�که�سرمايه�امکان�دستیابی�به�اين�
مشاغل�و�آموزش�اين�تخصص�ها�را�از�وی�دريغ�دارد،��که�بطور�غالب�چنین�است�،�
نظافت�چی�شود،�عملگی�کند،�کارگر�ساده�معدن�در�اعماق�زمین�گردد،�به�فحشاء�
تن�دهد��اين�که�انسان�ها�خود�چه�می�خواهند؟�انطباق�کار�با�الزامات�رشد�مادی�و�
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معنوی�افراد،�گزينش�اشتغال�بر�وفق�جريان�آزاد�انديشه�و�ذوق�خالق�انسانی�يا�نوع�
اين�مالک�ها�و�معیارها�در�عرف�سرمايه�بدون�معنايند،�زيرا�که�با�تولید�برای�سود�هر�
چه�کالن�تر�در�تعارض�قرار�دارند��سرمايه�از�يک�سوی�طراح،�مهندس،�سیاستگذار،�
قاضی،�برنامه�ريز،�پروفسور،�کارشناس،�حقوقدان،�جالد،�فرمانده�نظامی�می�خواهد�و�
از�سوی�ديگر�کارگر�ساده،�راننده،�آشپز،�معلم،�کودکیار،�جوشکار،�مکانیسین،�تراشکار�
و�نظافت�چی�احتیاج�دارد��گروه�های�اول�را�برای�آن�می�خواهد�تا�چگونگی�استثمار�
هر�چه�وحشتناک�تر�کارگران�و�تولید�اضافه�ارزش�هر�چه�افزون�تر�را�برنامه�ريزی�
کنند��به�توده�های�کارگر�و�فروشندگان�نیروی�کار�نیز�از�آن�روی�نیازمند�است�که�کار�
آن�ها�بطور�مستقیم�يا�غیرمستقیم�منبع�تولید�اضافه�ارزش�و�منشا�و�ممد�خودگستری�

سرمايه�است��
ماحصل�کالم،�در�نظام�سرمايه�داری�فقط�سرمايه�است�که�پیرامون�آموزش،�شیوه�
و�محتوای�آن،�نوع�تخصص،�عرصه�های�مختلف�اشتغال،�چه�کسانی�يا�چه�بخشی�
از�جمعیت�زير�پوشش�آموزش�قرار�گیرند؟�چند�درصد�از�آموختن�محروم�بمانند�
و�بیسواد�باشند،�چه�گروه�های�اجتماعی�به�چه�مشاغلی�راه�يابند�تصمیم�می�گیرد��
طبقه�کارگر�و�توده�های�فرودست�جامعه�تا�جايی�می�توانند�بر�اين�تصمیم�گیری�تاثیر�
گذارند�که�نیروی�پیکار�طبقاتی�شان�اجازه�دهد��تا�آنجا�که�به�"قانون�ارزش"�و�نظم�
اقتصادی�و�اجتماعی�سرمايه�مربوط�استد،�نیازهای�زيستی�و�رفاهی�يا�الزامات�رشد�
جسمی�و�فکری�آدم�ها�هیچ�تاثیری�در�برنامه�ريزی�آموزشی�ندارد��مکان�تخصص،�
تربیت�نیروی�انسانی،�تعیین�نوع�مشاغل،�آموزش�و�پرورش�و�تمامی�آن�چه�که�به�
يادگیری�و�انتخاب�کار�مربوط�است،�صرفا�تابعی�از�تقسیم�کار�سرمايه�داری�است�و�
يکراست�از�نیازهای�بازار�و�حرکت�سرمايه�تبعیت�می�کند��جوانی�که�دوران�تحصیل�
خويش�را�می�گذراند،�بايد�رشته�تحصیل�و�شغل�آينده�اش�را�بر�پايه�نیاز�بازار�انتخاب�
نمايد��ايده،�انتظار�و�عالقه�او�بايد�توسط�سرمايه�و�شرايط�الزم�برای�سودآوری�
سرمايه�شکل�داده�شود��اين�که�حتی�در�اين�صورت،�در�حالت�انطباق�آموزش�خود�
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با�نیازهای�سرمايه،�باز�موفق�به�اشتغال�در�رابطه�با�اين�رشته�تحصیلی�می�شود�يا�نه؟�باز�
هم�به�بازار�و�الزامات�خودگستری�سرمايه�مربوط�است��زيرا�کار�و�حرفه�ای�که�امروز�
مود�تقاضای�بازار�است،�برای�چند�ماه�بعد�معلوم�نیست�که�اين�چنین�باشد��آن�چه�او�
امروز�بر�اساس�داده�های�موجود�زندگی�احساس�می�کند،�اين�است�که�برای�زيستن�
در�درون�جامعه�بايد�کاری�دست�و�پا�کند��در�همین�راستا�می��بیند�که�حق�انتخاب�نه�
با�او�که�با�بازار�سرمايه�داری�است�عده�ای�به�يمن�سرمايه�و�امکانات�ناشی�از�استثمار�
کارگران�هر�شکلی�از�زندگی�را�می�خواهند�برمی�گزينند�و�در�مقابل�اکثريتی�عظیم�از�
انسان�ها�برای�اين�که�نیروی�کارشان�را�بفروشند،�بايد�آن�را�بازارپسند�و�قابل�فروش�
کنند��اين�که�شرط�و�شروط�يا�مولفه�ها�و�ويژگی�های�مقبولیت�فروش�چه�خواهد�بود،�
توسط�سرمايه�تعیین�می�گردد��در�هر�حال�او�برای�اين�که�نیروی�کارش�را�بفروشد�و�
حتی�االمکان�کمی�گران�تر�بفروشد،�بايد�آن�را�با�نوعی�تخصص،�مهارت�و�تجربه�به�
هم�آمیزد��در�غیر�اين�صورت،�بیشتر�و�بیشتر�بی�مشتری�خواهد�ماند�و�شانس�زندگی�
و�چه�بسا�زنده�ماندن�را�از�دست�خواهد�داد��جوان�مورد�گفتگوی�ما�با�مشاهده�و�
سنجش�اين�اوضاع�به�ناچار�در�صدد�يافتن�راهی�برای�بازار�پسند�کردن�نیروی�کار�
خويش�می��شود�و�بر�پايه�مالک�ها�و�ارزش�های�مخلوق�"قانون�ارزش"�يا�در�واقع�
قانون�بی�ارزش�سازی�انسان�ها�رشته�درسی�معینی�را�انتخاب�می�کند��در�نظر�داشته�
باشیم�که�همه�اين�ها�تازه�در�صورتی�است�که�اين�جوان�يا�اين�انبوه�جوانان�امکان�
مدرسه،�تحصیل�و�يادگیری�نوعی�حرفه�و�تخصص�برايشان�موجود�باشد��واقعیت�
اين�است�که�اکثريت�غالب�طبقه�کارگر�در�آسیا،�آفريقا،�آمريکای�التین،�بخشی�از�
اروپا�و�همه�استرالیا�به�يمن�استثمار�مرگبار�سرمايه�از�همین�امکان�نیز�محرومند��در�
اين�بخش�از�دنیا�سرمايه�بر�اپايه�يک�تقسیم�کار�گسترده�بین�المللی،�خود�را�از�آموزش�
و�تخصص�کارگران�به�میزان�زيادی�بی�نیاز�کرده�است��در�اين�مناطق�کار�کودکان�
زير�شش�سال�نیز�بدون�هیچ�آموزش�و�تخصصی،�منشا�حداکثر�سود�است�و�درست�
از�همین�روی�امکان�درس�و�آموزش�و�تخصص�از�اکثريت�غالب�کارگران�و�کارگر�
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زادگان�دريغ�می�شود��
وفور�نیروی�کار�ماوراء�ارزان�در�اين�بخش�دنیا،�سیاست�بازتولید�مستمر�شرايط�
اين�ارزان�بودن�از�طريق�ديکتاتوری��هار�پلیسی�سرمايه�داری،�اختصاص�شماری�از�
ممالک�اين�بخش�به�حوزه�انباشت�و�بازتولید�بخش�تولید�وسايل�مصرف�به�طور�
عمده،�ضرورت�تخصص�های�ويژه�يا�آموزش�های�وسیع�نیروی�کار�مورد�نیاز�سرمايه�
را�پائین�آورده�است��از�اين�گذشته�سرکوب�قهرآمیز�جنبش�های�کارگری�اين�ممالک،�
امکان�فشار�طبقه�کارگر�بر�بورژوازی�برای�دست�يابی�به�اين�امکانات�را�سخت�کاهش�
داده�است��به�همه�اين�داليل�حتی�آموزش�اجباری�چند�ساله�ای�که�مثال�در�اروپای�
شمالی�يا�غربی�وجود�دارد،�برای�کارگران�کشورهای�سرمايه�داری�آمريکای�التین،�
آسیا،�افريقا�غیر�قابل�حصول�باقی�مانده�است��نحوه�آموزش�و�سوادآموزی�سکنه�
دنیای�سرمايه�داری�در�شروع�قرن�بیست�و�يکم،�در�باالترين�فاز�جهانی�شدن�سرمايه�
و�در�عصر�انقالبات�کامپیوتری�به�ويژه�از�روی�آمار�و�ارقام�منتشر�شده�از�سوی�منابع�
رسمی�خود�اين�نظام�بسیار�فاجعه�بار�است��مطابق�آمار�سازمان�ملل�از�مجموع��۳
میلیارد�جمعیت�بزرگسال�کره�زمین�در�پايان�دهه��۸۰قرن�بیستم،��۸۸۰ملیون�نفر�فاقد�
سواد�خواندن�و�نوشتن�بوده�اند��در�آمريکا،�عظیم�ترين�قطب�سرمايه�بین�المللی�از�هر�
سه�مادری�که�مشمول�دريافت�کمک�از�صدنوق�تامین�اجتماعی�هستند،�يک�نفر�بطور�
مطلق�بیسواد�می�باشد��در�همین�آمريکا�حدود��۲۳ملیون�نفر�از�افراد�بزرگسال�جامعه�
از�لحاظ�معلومات�خواندن�و�نوشتن�در�سطحی�هستند�که�میزان�سوادشان�حتی�هیچ�
کمکی�به�حل�مشکالت�جاری�روزمره�آن��ها�نمی�کند��از�مجموع��۱,۵میلیارد�جمعیت�
در�سن�مدرسه�دنیا�)گروه�سنی�۱۹ ��۵سال(�بالغ�بر��۷۵۰میلیون�نفر،�يعنی�نصف�آنها�
به�مدرسه�نمی�روند��همین�منبع�اضافه�می�کند�که�رقم�مذکور�نسبت�به�سال�های�قبل�
روند�صعودی�داشته�است��به�بیان�ديگر،�میزان�بیسوادی�اين�گروه�در�حال�باال�رفتن�
است��در�رده�سنی�۱۱ �۷سال،�يعنی�سن�آموزش�ابتدايی�از�هر��۳کودک�يک�نفر�
فاقد�امکانات�مدرسه�و�سوادآموزی�بوده��اند��در�فقیرترين�کشورهای�جهان�۹۵%�مردم�
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بیسوادند��قريب�دو�سوم�بیسوادان�جهان�را�زنان�تشکیل�می�دهند��
اين�ها�داده�هايی�هستند�که�چگونگی�برخورد�نظام�کاپیتالیستی�با�مقوله�سوادآموزی�
و�تحصیل�سکنه�کره�زمین�را�به�نمايش�می�گذارند��تبعیت�امر�تحصیل،�تخصص�و�
پژوهش�در�سطوح�مختلف�از�قوانین�حرکت�سرمايه�آن�چنان�محکم�و�تنگاتنگ�
است�که�هر�گونه�تغییر�و�تبديل�در�آن�فقط�به�صورت�انعکاس�مستقیمی�از�تغییر�در�
نیازهای�بازار�کار�سرمايه�داری�قابل�تحلیل�و�تبیین�است��در�پاره�ای�از�ممالک�اروپای�
شمالی�و�غربی�با�اين�که�سال�هاست�قانون�آموزش�اجباری�تا�سن��۱۶سالگی�به�
مرحله�اجراء�در�آمده�است،�باز�هم�شمار�فارغ�التحصیالن�دانشگاهی�و�مدارس�عالی�
اين�جوامع�درصد�نسبتا�ناچیزی�از�کل�گروه�سنی�مربوط�به�اين�سطح�از�آموزش�را�
تعیین�می�کند��برای�مثال�اين�نسبت�در�مورد�کشور�سوئد�تا�اوايل�آخرين�دهه�قرن�
بیستم�چیزی�حدود�۱۲%�بوده�است��جامعه�ای�که�تراست�های�غول�پیکر�صنعتی�
آن�هر�کدام�در�هر�سال�حدود��۳۰تا��۴۰میلیارد�کرون�سود�به�چنگ�می�آورند�و�
مدير�عامل�غالب�شرکت�های�بزرگش�در�قبال�فسخ�قرارداد�کار�خود�دهها�میلیون�
کرون�غرامت�دريافت�می�نمايند��آری�در�همین�جامعه�تا�دهه�آخر�بیستم�فقط��%۱۲
ساکنانش�به�تحصیالت�عالی�دست�يافته�بودند��دلیل�مسأله�روشن�است��سرمايه�فقط�
به�همین�میزان�درس�خوانده�دانشگاهی�نیاز�داشته�است��درست�به�همان�گونه�که�
در�غنا،�سومالی�و�گابن�بیسوادی��۹۰يا��۹۵درصدی�نیروی�کار�هیچ�لطمه�چندانی�
به�پروسه�بازتولید�و�سودآوری�سرمايه�وارد�نمی�کند��بودجه�آموزش�و�پرورش�اين�
کشورها�در�بیشتر�موارد�نسبت�به�بودجه�نظامی�و�تسلیحاتی�رقم�ناچیزی�را�تشکیل�
می�دهد��در�همان�زمان�که�میلیون�ها�محصل�دوره�های�دبیرستانی�و�دانشگاهی�در�اين�
يا�آن�جامعه�سرمايه�داری�از�کمبود�معلم�و�استاد�فیزيک�يا�شیمی�رنج�می�برند،�هزاران�
پروفسور�فیزيک�و�شیمی�در�البراتوارهای�علمی�همان�جوامع�برای�قابل�رقابت�کردن�
تولیدات�صنعتی�تراست�های�امپريالیستی�و�بنگاه�های�بزرگ�و�کوچک�سرمايه�داری�
دست�از�پا�نشناخته�تالش�می�نمايند��باز�هم�بر�اساس�آمار�مربوط�به�سال�های�دهه��۸۰



145 سوسیالیسم�و�آموزش�

قرن�بیستم�سازمان�ملل�فقط�بودجه�ساالنه�نیروی�هوايی�آمريکا�از�کل�بودجه�آموزش�
و�پرورش�يک�میلیارد�و�دويست�میلیون�کودک�در�افريقا،�آسیا�و�آمريکای�التین�بسیار�
بیشتر�بوده�است��در��۳۲کشور�جهان�مبلغی�که�دولت�ها�صرف�امور�نظامی�می�کنند،�
بیش�از�کل�مبلغی�است�که�به�آموزش�و�پرورش،�بهداشت�و�درمان�اختصاص�
می�دهند��هزينه�نظامی�سالنه�جهان�بطور�متوسط��۲۰۰۰۰دالر�برای�هر�سرباز�اما�هزينه�
آموزش�و�پرورش�همگانی�دنیا�در�همین�مدت�بطور�متوسط�فقط��۳۸۰دالر�برای�هر�

نفر�گزارش�شده�است��
برخورد�شیوه�تولید�سرمايه�داری�با�مقوله�سوادآموزی�و�میزان�سواددار�بودن�و�
نبودن�انسان�ها�فقط�يک�رويه�از�کارکرد�ضد�انسانی�اين�نظام�است��معضل�اساسی�تر�
معامله�ای�است�که�سرمايه�با�پروسه�پیشرفت�علم�و�کاربرد�دانش�های�بشری�می�کند��
علم،�پژوهش�و�کشفیات�علمی�در�عرف�کاپیتالیسم،�يعنی�ابزاری�برای�ارتقای�بارآوری�
کار�اجتماعی�و�افزايش�سود�سرمايه��اين�اساس�نگرش�نظام�سرمايه�داری�به�دانش�
و�تتبع�و�پژوهش�های�علمی�است��يک�نگاه�بسیار�ساده�به�تاريخ�قرن�بیستم�به�ويژه�
نیمه�دوم�اين�قرن�به�وضوح�نشان�می�دهد�که�سرمايه�با�علم�چه�می�کند��در�حالی�که�
تولیدات�صنعتی�با�هدف�مشتری�پسند�شدن�هر�روز�با�ده�ها�شکل�و�شمايل�جديد�
وارد�بازار�جهانی�می�شود،�پیشرفت�های�دانش�پزشکی�در�زمینه�درمان�بیماری�های�
خطرناک�مانند�سرطان�ها،�ايدز�و�امراضی�از�اين�دست�بسیار�ناچیز�است�سرمايه�
تخصص�و�پژوهش�های�علمی��را�برای�توسعه�دامنه�استثمار�نیروی�کار�می�خواهد،�
تامین�سالمتی�و�بهداشت�و�زندگی�بهتر�انسان�ها�در�محاسبات�اين�نظام�محلی�از�

اعراب�ندارد��
سوسیالیسم�کلیه�اين�معادالت�و�نامعادالت�را�درهم�می�ريزد��پروسه�محو�کار�مزدی�
و�نابودی�تقسیم�کار�سرمايه�داری�فرآيند�رهاسازی�کامل�آموزش�و�پرورش�و�پژوهش�
از�معیارها�و�ارزش�های�سرمايه�داری�است��اگر�انقالبات�سده�های��۱۸و��۱۹اروپا�شعار�
جدايی�تعلیم�و�تربیت�از�مذهب�را�سر�می�داد،�انقالب�سوسیالیستی�لغو�کار�مزدی�
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پرولتاريا�پرچمدار�زدودن�هر�نشان�مناسبات�کااليی�و�کاپیتالیستی�از�دامن�آموزش�و�
پرورش�و�پژوهش�درون�جامعه�است��در�اينجا�دانش�و�تحصیل�يک�سره�در�خدمت�
بهبود�زندگی،�تعالی�اخالقی،�رشد،�شکوفايی�و�بلوغ�فکری،�تندرستی�و�آسايش�بشر�

قرار�می�گیرد��در�اين�رابطه�می�توان�به�اجمال�بر�نکات�زير�انگشت�نهاد�
۱��شکوفائی�فکری�و�اعتالی�علمی�کل�آحاد�شهروندان�در�گرو�شکوفائی�و�تعالی�
فکری�و�علمی�هر�فرد�است��برای�اينکه�اصل�برابری�همه�انسان�ها�محقق�شود�بايد�
همه�راههای�الزم�برای�احراز�توانائی�و�دخالتگری�يکسان�آنان�باز�و�هموار�گردد��
جامعه�متشکل�از�افراد�نابرابر�در�دخالتگری�اجتماعی�هیچگاه�جامعه�انسانهای�دارای�
حقوق�برابر�نخواهد�شد��برنامه�ريزی�شورائی�و�سوسیالیستی�کار�و�تولید،�ارتقاء�سطح�
دانش�و�آگاهی�همه�آحاد�در�همه�زمینه�ها�برای�رسیدن�آن�ها�به�حداکثر�توان�علمی�و�
انسانی�و�تأثیرگذاری�را�سرلوحه�کار�خود�قرار�می�دهد�و�پاکسازی�فرجامین�زندگی�
اجتماعی�از�آلودگی�های�شوم�مناسبات�کار�مزدوری�را�به�حصول�هر�چه�موفق�تر�اين�

هدف�پیوند�می�زند��
با�شتاب�ممکن�و�مقدور�پیش�خواهد� ۲��پديده�تخصص،�پويه�زوال�خود�را�
برد��اجتماعی�کردن�دانش�ها�جای�تحصیل�مهارت�های�ويژه�و�کسب�تخصص�ها�
را�می�گیرد��اين�کار�مشکل�نیست�و�حتی�سرمايه�داری�هر�کجا�که�منافعش�اقتضاء�
کرده�است�بارقه�هائی�از�آن�را�جامه�عمل�پوشانده�است��در�همین�وضعیت�حاضر�
کوهی�از�اطالعات�در�عرصه�های�مختلف�پزشکی،�داروئی،�فنی،�فیزيک،�شیمی�
تاريخ،�ادبیات،�زمین�شناسی،�بیولوژی�و�علوم�ديگر�بر�روی�شبکه�اينترنت�موجود�
است��سرمايه�داری�بر�اقتضای�سرشت�خود،�جريان�انتشار�اين�اطالعات�را�به�پويه�
تولید�سود�حداکثر�می�آويزد�و�از�اينترنتی�کردن�آنها�برای�اهدافی�مانند�تأمین�حاکمیت�
بالمنازع�ايدئولوژی�و�افکار�و�باورهای�طبقه�مسلط،�تحکیم�پايه�های�قدرت�نظام،�
بازاريابی�و�داللی�و�فروش�کاال،�رقابت�و�هماوردی�سبعانه�سرمايه�ها�با�هم،�مسخ�و�
تحمیق�هر�چه�شريرانه�تر�و�مهلک�تر�افکار�توده�های�کارگر�و�نوع�اين�ها�سود�می�جويد��
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در�کم�آزارترين�حالت،�به�طور�مثال�در�زمینه�پزشکی�در�کنار�همه�سوء�استفاده�های�
ديگر،�از�اين�اطالعات�برای�کاهش�امکانات�رفاهی�و�درمانی�توده�های�کارگر�بهره�
برداری�می�نمايد��سوسیالیسم�همین�تکنیک�و�کل�امکانات�اطالعاتی�موجود�يا�در�
حال�کشف�و�قابل�کشف�در�آينده�نزديک�و�دور�را�يکجا�برای�جايگزينی�تخصص�ها�
و�مهارت�های�خاص�توسط�فرايند�توده�گیری�و�اجتماعی�کردن�هر�چه�بیشتر�و�
ژرف�تر�دانش�ها�به�کار�می�گیرد��اساس�اين�است�که�هر�انسانی�هر�شمار�رشته�از�
دانش�های�بشری�را�تا�هر�کجا�که�میل�دارد�بیاموزد�و�برای�اين�کار�نه�فقط�با�هیچ�کسر�
و�کمبود�و�موانعی�مواجه�نباشد،�که�تمامی�محرک�ها�و�امکانات�و�تسهیالت�الزم�را�
پیش�روی�خود�بیند��اين�اصل�در�عین�حال�بايد�با�آنچه�باالتر�اشاره�شد�همجوش�
باشد��اين�که�دستیابی�کل�افراد�به�دانش�های�مختلف�در�گرو�دستیابی�هر�فرد�به�همه�

اين�دانش�ها�است�
سازمان�کار�سوسیالیستی�در�سطوح�مختلف�برنامه�ريزی�محلی�و�متمرکز�موارد�
فوق�را�شالوده�کار�آموزش�می�سازد�و�راه�تحقق�آن�ها�را�هموار�می�کند��يک�اپراتور�
ماشین�های�خودکار�صنعتی،�يک�برقکار�يا�راننده�لکوموتیو�می�تواند�به�نوبه�خود�
پزشک�فیزيکدان،�شیمیدان،�تاريخدان،�اديب،�سیاستگزار�يا�هر�چیز�ديگر�باشد��اين�
بدان�معنی�نیست�که�همه�اين�کارها�را�با�هم�انجام�می�دهد�يا�میزان�دانش�او�در�همین�
اين�عرصه�ها�لزوماً�يکسان�و�با�همه�انسان�های�ديگر�همطراز�است��سخن�از�اتوپی�
نیست�بحث�واقعیت�هاست��در�اين�باره�در�مبحث�رفع�تفاوت�میان�کار�يدی�و�فکری�
بیشتر�صحبت�خواهد�شد��عجالتا�بر�اين�نکته�تاکید��کنیم�که�بنیاد�کار�در�سوسیالیسم�
بر�آموزش�همه�دانش�ها�تا�آخرين�سطح�توسط�همه�انسان�ها�استوار�است��سازمان�
کار�شورائی�سوسیالیستی�با�اين�دورنما�به�پیش�می�تازد�و�برای�رفع�تنگناها�و�موانع�

سر�راه�حصول�آن�تالش�می�کند��
سوسیالیسم�با�حذف�قلمروهای�غیرمفید�مصرف�کار،�محو�دولت�و�بوروکراسی�
و�ارتش�و�دستگاه�های�نظامی،�از�بین�بردن�مبادله�و�تبديل�نیروی�کار�داوطلبانه�اين�
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بخش�ها�به�کار�مفید�سوسیالیستی،�محو�تقسیم�کار�کاپیتالیستی،�زوال�کار�خانگی�و�
توسعه�زندگی�اشتراکی،�به�کمک�همه�اين�کارکردها�میزان�کار�مورد�نیاز�جامعه�را�به�
حداقل�ممکن�می�رساند��در�همان�حال�با�توسعه�تکنیک�و�افزايش�ظرفیت�بارآوری�
کار،�تمامی�امکانات�الزم�برای�گسترش�هر�چه�بیشتر�مدرسه�و�دانشگاه�و�مراکز�
تحقیق�فراهم�می�سازد��در�چنین�فرآيندی�از�توسعه�و�رشد�سوسیالیستی�جامعه،�
امکان�دست�يابی�همه�آحاد�انسانی�به�حداکثر�دانش�ها�و�آموزش�ها�امری�کامال�طبیعی�
خواهد�بود�و�در�اين�راستاست�که�آن�چه�امروز�در�جامعه�سرمايه�داری�تخصص�يا�
تحصیالت�حرفه��ای�خاص�نام�دارد�به�جريان�آموزش�عمومی�همه�شهروندان�مبدل�

می�گردد�



سوسیالیسم، وحدت کار فکری و جسمی

وحدت�میان�کار�فکری�و�جسمی�و�محو�دوگانگی�میان�آن�ها�يکی�از�مولفه�های�
مهم�سوسیالیسم�است��پروسه�اجراء�و�تحقق�اين�هدف�بسان�همه�اصول�و�قرارهای�
ديگر�مدنیت�کارگری�و�سوسیالیستی�نه�يک�مقوله�انتزاعی�و�مکانیکی،�که�جزء�
پیوسته�ای�از�کل�فرآيند�نابودسازی�کار�مزدوری�و�محو�رابطه�سرمايه�است��دوگانگی�
میان�کار�فکری�و�جسمانی�را�مسلما�با�روش�های�نوع�مائوئیستی�و�اردوگاهی،�با�
انقالب�فرهنگی�نوع�چینی�و�توسل�به�شیوه�های�عرفانی�و�پوپولیستی�نمی�توان�از�میان�
برداشت��جدايی�کار�فکری�از�بدنی�پديده�تاريخی�معینی�در�پروسه�پیدايش�و�توسعه�
تقسیم�کار�اجتماعی�است��نخستین�رخساره�های�ظهور�و�ابراز�وجود�اين�جدايی�را�
بايد�در�پروسه�پیدايش�و�تکوين�اشکال�اولیه�مالکیت،�يعنی�مالکیت�قبیله�ای�و�سپس�
مالکیت�باستانی�مشترک�جستجو�نمود��اما�بروز�شکاف�اساسی�و�انفصال�گسترده�
کار�ذهنی�از�جسمی�در�جدايی�شهر�از�روستا،�گذار�از�بربريت�به�تمدن�يا�از�قبیله�
به�ملت�و�دولت�روی�داده�است��پیداش�و�توسعه�شهرها�که�خود�سرآغاز�توسعه�
صنايع�مانوفاکتوری،�بسط�کار�مزدوری�و�مناسبات�کاپیتالیستی�بود�الجرم�با�ظهور�
ادارات،�پلیس�و�گسترش�سازمان�های�دولتی�همراه�شد��جدايی�کار�فکری�از�کار�
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بدنی�در�متن�الزامات�تقسیم�کار�مبتنی�بر�اقتصاد�کااليی�و�تولیدات�مانوفاکتوری�روز�
به�روز�عمیق�تر�گرديد��اين�جدايی�بعدا�متناسب�با�توسعه�مستمر�و�فزاينده�مناسبات�

سرمايه�داری�و�تقسیم�کار�همگن�آن�در�ابعادی�بسیار�عظیم�افزايش�يافت��
و� بدنی� کار� میان� دوگانگی� سرمايه�داری� عصر� در� موجود،� تاريخی� شرايط� در�
ذهنی�بازتاب�مستقیم�مقتضیات�تقسیم�کار�کاپیتالیستی�است��اين�فقط�سرمايه�است�
که�سرنوشت�میلیاردها�سکنه�کارگر�روی�زمین�را�در�کارخانه�ها،�مزارع،�بنادر،�در�
راهسازی�و�کارهای�ساختمانی،�قالی�بافی�ها�يا�اعماق�معادن�به�تحمل�کارهای�شاق�
بدنی�گره�زده�است�و�باز�اين�سرمايه�است�که�تمامی�شغل�و�کار�بخشی�از�جمعیت�
دنیا�را�تدبیر�و�انديشیدن�راه�برای�تشديد�هر�چه�موحش�تر�استثمار�کارگران،�تحمیل�
هر�چه�بربرمنشانه�تر�نظام�بردگی�مزدی�بر�توده�های�کارگر،�چگونگی�تسخیر�بازار�و�
قابل�رقابت�کردن�کاالها،�سرکوب�و�کشتار�کارگران،�ساختن�بمب�های�شیمیايی�و�
میکربی�و�تدارک�فاجعه�نابودی�بشريت�کرده�است��سرمايه�است�که�با�تقسیم�کار�
خود�حتی�در�درون�يک�کارخانه،�در�داخل�يک�اداره�در�وسعت�يک�مزرعه،�در�محیط�
کوچک�يک�محله،�در�محدوده�تنگ�يک�خانواده�دژخیمانه�ترين�شیوه�تکه�پاره�کردن�
انسان�ها�و�انسانیت�را�به�نمايش�نهاده�است�و�در�همین�راستا�آدم�ها�را�به�آدم�های�اليق�

کار�فکری�و�محکوم�به�کار�جسمی�تقسیم�نموده�است��
سرمايه�داری،�تقسیم�کار�بدنی�و�فکری�تولید�کاالئی�نخستین�يا�اشکال�تولیدی�
ماقبل�را�مثل�همه�تبعات�ديگر�صورت�بندی�های�اقتصادی،�اجتماعی�مذکور�با�پويه�
تولید�اضافه�ارزش�همگن�می�سازد��رابطه�خريد�و�فروش�نیروی�کار،�آثار�و�عوارض�
بشرستیز�جدائی�کارگر�از�کارش�را�بر�جدائی�کار�فکری�و�بدنی�تلنبار�می�نمايد�و�اين�
جدائی�را�تا�فاجعه�بارترين�حالت�ممکن�بسط�می�دهد��در�اينجا�با�طبقه�ای�رو�به�رو�
می�شويم�که�در�هر�دو�حوزه�کار�يدی�يا�فکری�با�فروش�نیروی�کارش�از�هر�نوع�فکر�
کردن�آزاد،�مستقل�و�مبتنی�بر�وحدت�با�کار�خويش،�به�طور�کامل�ساقط�می�گردد��
طبقه�ای�که�حتی�وقتی�کار�فکری�می�کند،�برای�سرمايه�و�علیه�خود�می�انديشد�و�
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کار�فکری�وی�جريان�تحکیم�بندهای�بردگی�سرمايه�بر�دست�و�پای�خويش�است��
معلم�است�و�جامعه�شناسی�تدريس�می�کند�و�با�کارش�قداست،�اصالت�و�حقانیت�
سرمايه�داری�را�به�نسل�آتی�طبقه�خود،�طبقه�بردگان�مزدی�القاء�می�نمايد��روانشناسی�
درس�می�دهد�و�به�هم�زنجیرانش�می�گويد�که�ريشه�امراض�روانی�را�در�وجود�سرمايه�
جستجو�نکنند�و�برای�يافتنش�از�سطح�خطاهای�والدين�و�پژوهش�های�سرمايه�ساالر�
پائین�تر�نروند��کارگر�کار�جسمی�نمی�کند�و�شغل�اداری�می�گیرد،�به�عنوان�مثال�
ابوابجمعی�اداره�مالیات�می�شود،�به�کارکنان�اداره�دادگستری�می�پیوندد،�به�استخدام�
ثبت�احوال�در�می�آيد،�در�همه�اين�حاالت�ظاهراً�کارش�فکری�و�نه�جسمی�است�
اما�بدون�هیچ�کم�و�کاست�خدم�و�حشم�فکری�سرمايه�است��پیچ�و�مهره�ماشینی�
است�که�با�فکر�سرمايه�طراحی�و�تولید�و�مونتاژ�شده�است��او�کار�فکری�می�کند�
اما�قرار�نیست�با�سر�آگاه�طبقه�خود�فکر�کند،�از�اين�بدتر،�هر�نوع�تمايل�به�چنین�
فکری�يا�فکر�کردنی�تابو�است��عبور�از�خط�قرمز�است،�سخت�مخاطره�انگیز�است�
و�ابعاد�اين�مخاطره�می�تواند�نابودی�تام�و�تمام�وی�را�به�دنبال�آرد��سرنوشت�کار�
فکری�کارگر�در�نظام�سرمايه�داری�چنین�است،�اگر�کار�بدنی�وی�مايه�استهالک�و�
فرسايش�جسم�اوست�کار�فکری�وی�چند�برابر�بیشتر�باعث�فرسودگی،�اضمحالل�
و�تباهی�فکرش�می�باشد��يکی�از�ويژگیهای�سرمايه�داری�افزايش�ممتد�بارآوری�کار�
در�وسعت�کارکرد�سرمايه�اجتماعی�هر�کشور�و�کل�سرمايه�جهانی�است��فرايندی�
که�اساساً�از�طريق�توسعه�تکنولوژی�و�ماشین�االت�صنعتی�و�احیاناً�افزايش�کاردانی�
کارگر�محقق�می�گردد��فرايندی�متناقض�که�بازتاب�تناقض�ذاتی�سرمايه�است��در�يک�
سوی�تولید�حداکثر�سود�و�سرمايه�توسط�هر�کارگر�را�باال�می�برد�و�در�سوی�ديگر�
بخش�متغیر�سرمايه،�تنها�سرچشمه�تولید�اضافه�ارزش�را�به�طور�نسبی�دچار�کاهش�
می�سازد��سرمايه�همیشه�اسیر�چنگ�اين�تناقض�است��فشار�سهمگین�سیر�صعودی�
ترکیب�ارگانیک،�گرايش�رو�به�افت�نرخ�سود،�مطلق�شدن�اين�پويه�و�وقوع�بحران�
را�بر�سینه�خود�لمس�می�کند��نظام�سرمايه�داری�قهراً�در�جستجوی�راه�مقابله�با�اين�
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خطر�است��در�همین�راستا�به�طور�خودجوش�يا�برنامه�ريزی�شده�اوالً�بخش�عظیمی�
از�سکنه�کارگر�روی�زمین�را�روانه�برهوت�بیکاری�می�سازد�و�ثانیاً�حاالت�مختلفی�از�
ترکیب�ارگانیک�و�درجه�بارآوری�کار�اجتماعی�را�در�هر�کشور�و�در�سطح�جهانی�به�
هم�می�آمیزد��محصول�مستقیم�اين�روند�در�همین�شرئط�حاضر�دنیا�طرد�کامل�حدود�
يک�میلیارد�جمعیت�در�سن�اشتغال�جهان�از�هر�نوع�کار�فکری�و�جسمی�در�يک�
سوی�و�بازتولید�سراسری�ژرف�ترين�اشکال�جدائی�کار�فکری�از�جسمی�در�سوی�
ديگر�است��به�تبع�اين�وضعیت�بخش�غالب�جمعیت�طبقه�کارگر�در�سطح�بین�المللی�
و�به�ويژه�در�سه�قاره�آسیا،�افريقا�و�امريکای�التین�اگر�قادر�به�فروش�نیروی�کار�خود�
شوند�بايد�در�وخیم�ترين�شرائط،�به�فرساينده�ترين�و�کشنده�ترين�اشکال�کار�بدنی�تن�
دهند��فرسودن،�تباهی�و�هالکت�در�کارگاه�های�نمور�و�تاريک�قالی�بافی،�عمق�چند�
صد�متری�معادن،�راه�و�ساختمان�و�جاده�سازی،�مزارع�و�مراکز�برداشت�محصوالتی�
مانند�کاکائو،�کارخانه�های�تولید�مواد�سمی،�کفش�سازی�ها،�رنگرزی�ها،�کارگاه�های�
تولید�لباس،�شیالت،�ريخته�گری�ها،�ذوب�فوالد،�کوره�های�تولید�گچ�و�آجر�و�سیمان�
و�ساير�مصالح�ساختمانی،�خط�تولید�فابريک�های�غول�پیکر�صنعتی،�يا�صدها�عرصه�
ديگر�که�نیازمند�جانکاه�ترين�و�مرگبارترين�نوع�کار�بدنی�هستند�در�زمره�اين�مشاغل�

قرار�دارند��
سرمايه�داری�از�يک�سو�سطح�تکنیک،�صنعت،�ماشین�آالت�مدرن�و�بازدهی�کار�
را�به�اوج�برده�است�و�از�سوی�ديگر�اجبار�به�کارهای�جسمی�طاقت�فرسا�را�برای�
میلیاردها�کارگر�تا�نقطه�انفجار�پیش�رانده�است��در�طول�سالها�و�دهه�های�اخیر�
باژگونه�پردازی�های�وسیعی�از�سوی�محافل�مختلف�بورژوازی�زير�عنوان�»عصر�
اطالعات«،�»جامعه�تکنولوژی�اطالعاتی«�يا�»جامعه�خدماتی«�و�مشابه�اينها�راه�افتاده�
است��بنمايه�حرفها�اين�است�که�گويا�بشريت�از�قید�کارهای�جسمی�يا�فعالیت�های�
شاق�بدنی�آزاد�شده�است!!�گويا�کامپیوتر�به�کار�جسمی�توده�های�کارگر�پايان�داده�
است!!�و�گويا�در�روزهای�آتی�شاهد�کامپیوتريزه�شدن�همه�کارها�در�و�رهائی�کل�
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کارگران�از�کارهای�سخت�بدنی�خواهیم�بود!!�
اين�ها�گوشه�هائی�از�وارونه�بافی�های�رايج�تريبون�های�روز�سرمايه�داری�است�اما�
واقعیت�ها�و�بنمايه�هستی�سرمايه�داری،�ضد�اين�را�می�گويد�و�ضدش�را�اثبات�می�کند��
رشد�غول�آسای�تکنیک�و�تکنولوژی�اطالعاتی�نه�فقط�از�فشار�مرگزای�کار�بدنی�طبقه�
کارگر�نکاسته�است�که�بر�اقتضای�خصلت�سرمايه�داری،�اين�فشار�را�ده�چندان�کرده�
است��دلیل�اين�امر�ساده�است��هدف�توسعه�تکنولوژی�در�اينجا،�در�هر�فرم،�افزايش�
نرخ�اضافه�ارزش�و�کسب�بیشترين�میزان�سود�است��برای�اين�کار�بايد�فشار�استثمار�
افزون�گردد�و�بر�همین�مبنی�تکنولوژی�بايد�وسیله�ای�برای�فشار�مضاعف،�ده�چندان�
و�صدچندان�بر�توده�کارگر�باشد��در�تمامی�عرصه�هائی�که�باالتر�نام�برديم�يا�همه�
حوزه�های�مشابه�ديگر�فشار�کار�جسمی�بر�کارگران�بسیار�سهمگین�تر�از�دوره�های�
پیش�است�زيرا�بايد�در�حداقل�ساعات�کار،�محصول�هر�چه�عظیم�تری�تولید�کنند�
و�اضافه�ارزش�هر�چه�انبوه�تری�تحويل�سرمايه�دهند��»سیستم�تايلور«�که�از�زمان�
پیدايش�تا�امروز�برگ�افتخار�ابتکار�و�خالقیت�بورژوازی�است�هیچ�چیز�سوای�نوعی�
سالح�کشتار�جمعی�کارگران�برای�ذوب�جسم�و�فکر�و�کل�هستی�آن�ها�در�کوره�
تولید�سود�چیز�ديگری�نبوده�است��ايفای�اين�نقش�توسط�اين�سیستم�فقط�خاص�
خط�تولید�صنايع�نیست،�کارگر�فروشنده�پشت�صندوق�دخل�هر�فروشگاه�بزرگ�
زنجیره�ای�نیز�فشار�کار�جسمی�سرمايه�را�بسیار�بیشتر�از�پیش�در�وجود�خود�لمس�
می�کند��سیر�صعودی�جهش�وار�بیماری�های�مختلف�ناشی�از�فشار�کار�در�سراسر�
جهان�گوياترين�شاهد�اين�ماجراست��از�تأثیر�عوارض�رشد�تکنیک�سرمايه�داری�
در�افزايش�شدت�فشار�جسمی�کار�که�بگذريم�سرمايه�جهانی،�عظیم�ترين�بخش�
کره�ارض�را�به�حوزه�استثمار�نیروی�کار�ماوراء�ارزان�تبديل�کرده�است��بزرگترين�
و�غول�پیکرترين�تراست�های�صنعتی�و�مالی�دنیا�کوه�سرمايه�های�خود�را�در�همین�
بخش�پیش�ريز�کرده�اند،�همین�جاست�که�نرخ�اضافه�ارزش�های�نجومی�هوش�از�
سر�صاحبان�تراستهای�بین�المللی�می�پراند��کارگر�بنگالی�با�دستمزد�ماهانه�معادل��۳۷
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دالر�سرچشمه�سیل�پرخروش�سود�شرکتهای�جی�سی،�تسکو،�مارکس�اسپنسر،�
پنی،�هنس�و�موريس،�پیرمارک،�کیک�و�والمارت،�کارفور�و�تراست�های�بزرگ�ديگر�
می�گردد،�دختر�خردسال�فیلیپینی�يا�سنگاپوری�با�روزانه�کار��۱۶ساعتی�بدون�حق�
رفتن�دستشوئی،�مزد�کمتر�از�يک�دالر�و�نرخ�اضافه�ارزش�های�چندهزار�درصدی،�
نرخ�سود�در�حال�افول�انحصارات�صنعتی�و�مالی�اروپائی�يا�امريکائی�را�از�ورطه�
سقوط�ها�نجات�می�دهد�و�باالخره�در�همین�جا�است�که�در�قبال�هر��۵کرون�بهای�
نیروی�کار�کارگر�چینی��۴۰۰کرون�سود�برای�شرکت�»اينک�کالب«�تولید�می�گردد��
در�اينجا�کوهساران�عظیم�سرمايه،�میلیاردها�کارگر�را�در�مخوف�ترين�بیغوله�ها�و�
مرگبارترين�شرائط�کاری�آماج�موحش�ترين�اشکال�فشار�جسمی�قرار�می�دهد�و�خطر�

مرگ�را�در�همه�آنات�کار�و�استثمار�بر�سر�آن�ها�سنگین�می�سازد��
سرمايه�در�اين�بخش�در�سطحی�بسیار�وسیع�برای�استثمار�و�بهره�کشی�حداکثر�از�
کار�بدنی�کارگران�حتی�کارخانه�هم�تأسیس�نمی�کند�و�آلونک�های�نمور�زن�بنگالی�
و�فیلیپینی�و�چینی�را�کوره�ذوب�جسم�آن�ها�در�پروسه�تولید�اضافه�ارزش�می�نمايد��
در�يک�کالم�رشد�تکنولوژی�در�سرمايه�داری�با�همه�حیرت�بار�بودنش�نه�فقط�فشار�
کار�جسمی�طبقه�کارگر�را�کاهش�نداده�است�که�آن�را�در�وسیع�ترين�سطح�باال�برده�
است��به�همین�سیاق�جدائی�کار�فکری�از�کار�بدنی�را�نه�تنها�دچار�تقلیل�نکرده�است�
که�اوالً�اين�جدائی�را�تا�دورترين�مرزها�پیش�برده�است،�ثانیاً�آنچه�را�که�کار�فکری�
نام�دارد�در�مورد�توده�های�طبقه�کارگر�نه�کمتر�از�اشکال�مختلف�کار�جسمی،�بلکه�به�

همان�اندازه�فرساينده�و�دردآور�و�مرگزا�ساخته�است��
سوسیالیسم�بساط�اين�وضعیت�را�به�طور�کامل�در�هم�می�ريزد��محو�دوگانگی�کار�
فکری�و�جسمی�جزء�ارگانیک�و�الينفک�فرآيند�محو�رابطه�سرمايه�و�کار�مزدوری�
است��به�همان�میزان�که�مناسبات�کاپیتالیستی�در�جامعه�منقرض�شود�و�جای�خود�
را�به�سازمان�کار�سوسیالیستی�بسپارد،�به�همان�مقدار�که�قانون�گذاری�و�سیاست�و�
برنامه�ريزی�و�اداره�امور�جامعه�از�انحصار�گروه�های�معینی�خارج�شود�و�به�جريان�
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عادی�زندگی�و�کار�اجتماعی�شهروندان�تبديل�گردد،�به�همان�میزان�که�تخصص�های�
علمی�و�فنی�و�مديريت�و�برنامه�ريزی�جای�خود�را�به�آگاهی�و�دانش�عامه�اتباع�
جامعه�بسپارد،�به�همان�درجه�که�مشارکت�انسان�ها�در�پراتیک�اجتماعی�تولید�و�
فعالیت�های�خدماتی�يا�رفاهی�هم�طراز�و�هم�سطح�شود،�آری�درست�به�موازات�
انجام�اين�تغییرات�و�بر�امتداد�تحقق�اين�پیشرفت�ها�زمینه�های�الزم�برای�محو�تمايز�

میان�کار�جسمی�و�فکری�نیز�فراهم�می�گردد��
پیش�تر�اشاره�کرديم�که�تضاد�کار�بدنی�و�ذهنی�را�نمی�توان�با�روانه�کردن�موقتی�
و�نمايشی�فالن�جراح�به�کار�عملگی�حل�کرد!!!�مراد�از�رفع�تضاد�میان�کار�فکری�
و�جسمی�اين�نیست�که�فالن�مهندس�معدن�يا�آرشیتکت�چند�ساعتی�هم�به�کار�
جسمانی�بپردازد�تا�به�اين�ترتیب�قدر�عافیت�بداند�و�پیوند�خود�با�کارگر�بنا�يا�
نظافتچی�معدن�را�از�ياد�نبرد!!�تمامی�اهمیت�قضیه�اينجاست�که�همه�آحاد�جامعه�
می�توانند�آرشیتکت،�پزشک،�معلم،�مهندس�و�تحصیل�کرده�هر�رشته�ديگر�شوند�و�
همه�اين�آحاد�می�توانند�همه�يا�شمار�هر�چه�بیشتر�اين�دانش�ها�را�کسب�کنند��سازمان�
شورائی�سوسیالیستی�کار�و�تولید�امکانات�الزم�اين�فراگیری�را�در�اختیار�همگان�قرار�
می�دهد��همه�می�توانند�همه�دانش�ها�را�فرا�گیرند�حال�آن�که�هر�نفر�در�هر�دوره�ای�بنا�
به�عالقه�و�اختیار�خود�کار�يا�کارهائی�را�به�عهده�می�گیرد��پزشکی،�مهندسی�معدن�و�
آرشیتکتی�يا�هر�کار�ديگر�هیچ�امتیاز�مادی�و�معنوی�به�همراه�ندارد،�هر�کدام�اين�ها،�
نه�شغل�و�مقام،�بلکه�تنها�نوعی�کار�داوطلبانه�سوسیالیستی�هستند��سوسیالیسم�به�
هر�نوع�جدايی�کار�فکری�و�جسمی�پايان�می�دهد،�برای�تحقق�اين�هدف�به�همه�
برنامه�ريزيهای�الزم�دست�می�زند��برنامه�ها،�سیاست�ها�و�پراتیکی�که�اجزاء�غیرقابل�

تفکیک�فرايند�تحول�سوسیالیستی�اقتصاد�و�الغاء�کار�مزدی�هستند��از�جمله:
شهروندان� اجتماعی� امور� فصل� و� و�حل� سیاست�گذاری� و� سیاست� دانش� ��۱
همان�گونه�که�در�بحث�شوراها�مطرح�شد،�به�امر�جاری�شوراها�و�جريان�عادی�کار�
و�زندگی�کل�شهروندان�تبديل�می�گردد��اين�امور�به�طور�کامل�از�شکل�تخصص�يا�
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حرفه�خارج�می�گردند��فراگیری�و�آموزش�آن�ها�امر�روتین�همه�اتباع�جامعه�است�
و�هیچ�کس�با�هیچ�تخصص�يا�موقعیت�خاصی�در�اين�زمینه�ها�از�ديگری�متمايز�
نمی�شود،�سیاستمدار،�حقوقدان،�قاضی،�مدير،�مشاور،�وکیل�و�نوع�اين�اسامی�يا�
سمت�ها�وجود�متمايز�خود�را�برای�همیشه�از�دست�خواهند�داد�و�همگان�شايستگان�

واقعی�ايفای�اين�نقش�ها�خواهند�شد��
۲��امور�مربوط�به�دفاع�حالت�شغلی�خود�را�از�دست�می�دهد��دفاع�تا�زمانی�که�به�
عنوان�يک�امر�اضطراری�برای�سازمان�کار�سوسیالیستی�موضوعیت�دارد،�امر�همگان�
تلقی�می�گردد��در�غیر�اين�صورت�و�با�منتفی�شدن�ضرورتش،�از�مشغله�ذهنی�و�

فکری�انسان�ها�حذف�می�شود��
۳��بسیاری�از�مشاغل�و�رشته�های�کاری�در�هم�ادغام�می�شوند�و�از�اين�طريق�وجود�
خود�به�عنوان�حرفه�يا�کار�مستقل�را�از�دست�می�دهند��به�طور�مثال،�نظافت�يا�ظرف�
شويی�و�نظاير�اين�ها�به�عنوان�يک�شغل�وجود�نخواهند�داشت��هر�که�در�هر�کجا�که�
کار�می�کند،�بخشی�از�کار�روزانه�اش�به�نظافت�همان�محل�اختصاص�می�يابد��سکنه�
هر�محله،�نظافت�محیط�مسکونی�يا�اماکن�عمومی�دور�و�بر�خود�را�تقبل�می�نمايند��
پزشکی�که�در�يک�بیمارستان�کار�می�کند،�آن�قدر�وقت�خواهد�داشت�که�همراه�همه�
کارکنان�بیمارستان�امر�نظافت�آن�جا�را�نیز�به�عهده�گیرد��بر�همین�منوال�معلمی�که�در�
مدرسه�تدريس�می�نمايد�يا�کارگری�که�در�يک�واحد�صنعتی�کار�می�کند��وقتی�شمار�
پزشکان،�معلمان،�دانش�آموختگان،�محققان�و�آشنايان�با�تکنیک�و�فن�و�دانش�از�هیچ�
کمبود�و�محدوديتی�برخوردار�نباشد،�اجرای�اين�سیاست�ضروری�سوسیالیستی�هیچ�

خدشه�ای�به�انجام�هیچ�کاری�وارد�نخواهد�کرد��
۴��تخصص�از�هر�نوع�و�در�هر�سطح�مادام�که�وجود�دارد�و�از�بین�نرفته�است�هیچ�
حق�ويژه��ای�در�هیچ�زمینه�ای�اعم�از�اقتصادی،�سیاسی�يا�اجتماعی�برای�هیچ�انسانی�
ايجاد�نخواهد�کرد��مبنا�و�منشا�هیچ�حق�يا�سهم�بیشتری�در�توزيع�مايحتاج�زندگی�و�
امکانات�رفاهی�برای�دارنده�آن�نمی��گردد،�هیچ�ارج�و�قرب�و�منزلت�اجتماعی�خاصی�
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به�همراه�نمی�آورد��يک�پزشک�تمامی�امکانات�زيست،�آموزش�و�فراگیری�تخصص�
خود�را�از�جامعه�يعنی�از�کار�داوطلبانه�سوسیالیستی�همگان�کسب�می��کند��او�اين�
تخصص�را�به�يمن�زحمت�و�تولید�و�تالش�تمامی�شهروندان�به�دست�می�آورد�و�بر�
اساس�برنامه�ريزی�سراسری�مبتنی�بر�نیاز�همگان�از�يک�سو�و�تمايل�و�عالقه�خود�
از�سوی�ديگر�به�آموختن�آن�مبادرت�می�کند��او�شهروند�جامعه�سوسیالیستی�است�
و�قرار�است�با�آموزش�و�دانش�و�تخصص�خود�صرفا�به�يک�نیاز�خدماتی�همگانی�
پاسخ�گويد��اخالق�کمونیستی�و�انسانی�هر�نوع�تفاوت�حقوقی�میان�او�و�ديگران�
را�مردود�تلقی�می�کند�و�در�قبال�کار�ظاهرا�متفاوتی�که�در�مقايسه�با�ديگران�انجام�
می�دهد،�انتظار�زندگی�متفاوت�برای�او�بدون�معناست��اين�که�او�طبابت�می�کند،�
ديگری�خانه�می�سازد�و�سومی�درس�می�خواند،�چهارمی�کامپیوتر�تولید�می�کند�و����

فقط�و�فقط�می�تواند�به�مثابه�نوعی�تفکیک�داوطلبانه�و�آزاد�کارها�باشد��



سوسیالیسم و محو مالکیت خصوصی

برای�در� ابزاری� تقسیم�کار�و� از� مالکیت�خصوصی�در�اساس�سطح�کنکرتی�
اختیار�گرفتن�نیروی�کار�ديگران�است��تقسیم�کار�در�همان�حال�که�ناظر�بر�تفکیک�
فعالیت�هاست،�متضمن�توزيع�ويژه��ای�از�محصول�فعالیت�ها�نیز�می�باشد��نخستین�
شکل�مالکیت�خصوصی�در�خانواده،�با�تملک�برده�دارانه�زن�و�فرزندان�توسط�شوهر�
ظاهر�گرديده�است��اين�شکل�مالکیت�با�ظهور�رسته�ها�و�سپس�توسعه�مانوفاکتورها�
گسترش�يافت،�اما�فقط�در�سیطره�شیوه�تولید�سرمايه�داری�است�که�به�حداکثر�رشد�
و�تکامل�خود�دست�يافته�است��بنیاد�مالکیت�خصوصی�در�تولید�کاپیتالیستی�را�نه�
شکل�متعارف�حقوقی�آن،�که�نفس�رابطه�کار�مزدوری�يا�شیوه�تولید�سرمايه�داری�
تعیین�می�کند��سرمايه�دار�سرمايه�شخصیت�يافته�است��موجودی�است�که�مالک�
ابزار�تولید�و�مبادله�در�شکل�سرمايه�است،�سرمايه�دار�در�شکل�های�متفاوت�فرد،�
موسسه�صنعتی،�بنگاه�تجاری،�بانک،�انحصار،�تراست،�دولت،�اتحادی�از�دولت�ها�
يا�کل�يک�طبقه�اجتماعی�ظاهر�می�شود��جمعیت�قابل�توجهی�از�سرمايه�داران�در�
مالکیت�سرمايه�اجتماعی�و�در�قدرت�سرمايه�به�اندازه�کافی�سهیم�هستند�اما�لزومًا�
صاحب�کارخانه،�بنگاه�مالی،�تجارتخانه�يا�مؤسسه�سرمايه�داری�ديگری�نیستند،�
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چه�بسا�سهام�اين�يا�آن�شرکت�را�هم�نداشته�باشند��شايد�حساب�بانکی�آنان�هم�
موجودی�چندانی�را�نشان�ندهد��در�میان�دنیای�باژگونه�پردازيهائی�که�بورژوازی�راه�
انداخته�و�جنبش�کارگری�را�در�خود�غرق�کرده�است،�نوع�نگاه�به�مسأله�مالکیت�
يا�شکل�خصوصی�آن�نیز�مکان�ويژه�خود�را�دارد��روايتی�که�با�تمايزاتی�اندک�
میان�همه�احزاب�اردوگاهی،�مائوئیستی،�تروتسکیستی،�اروکمونیستی�و�باالخره�
»مارکسیست«�های�غربی�مشترک�است�دولتی�بودن�مالکیت�سرمايه�اجتماعی�را�
با�مالکیت�خصوصی�سرمايه�داری�در�تعارض�می�بیند�و�آن�را�مترادف�سوسیالیسم�
تعبیر�می�نمايد!!�درست�به�همین�خاطر�است�که�هیچ�کدام�از�رويکردهای�باال�به�
رغم�تمامی�جنگ�و�جدالی�که�با�اردوگاه�داشته�اند�قادر�به�نقدی�سوسیالیستی�و�ضد�

کار�مزدی�از�مناسبات�اقتصادی�اردوگاه�شوروی�سابق�نشده�اند��
در�هیچ�کجای�تاريخ�در�عالم�واقع،�شکل�مالکیت�نبوده�است�که�ماهیت�شیوه�
تولید�را�تعیین�می�نموده�است��بالعکس،�همه�جا�شیوه�تولید�بوده�است�که�شکل،�
چگونگی�و�محتوای�مالکیت�يا�خصوصی�بودن�و�جمعی�بودن�آن�را�تعیین�کرده�
است��اينکه�طبقه�سرمايه�دار�يک�جامعه�مالکیت�خود�بر�ابزار�تولید�و�مبادله�يا�
در�واقع�بر�کل�سرمايه�اجتماعی�را�چگونه�و�به�چه�شکلی�اعمال�می�کنند؟�اينکه�
نقش�هر�يک�از�گرايشات�مختلف�اين�طبقه�در�برنامه�ريزی�پروسه�ارزش�افزايی�و�
بازتولید�سرمايه�به�چه�اندازه�است؟�يا�باالنس�قدرت�میان�اين�گرايشات�در�اعمال�
نظم�تولیدی�و�سیاسی�سرمايه�بر�چه�منوال�تنظیم�می�گردد،�هیچ�تغییری�در�اساس�
تسلط�مناسبات�کاپیتالیستی�بر�جامعه�پديد�نمی�آورد��سرمايه�داری�با�خريد�نیروی�
کار�و�استثمار�کار�مزدی�خصلت�نما�می�شود��مادام�که�نیروی�کار�در�جامعه�کاال�
است�اين�کاال�با�سرمايه�مبادله�می�گردد�و�هنگامی�اين�رابطه�شکل�مسلط�تولید�
را�تعیین�می�کند،�مناسبات�سرمايه�داری�بر�جامعه�مسلط�است��مالکیت�خصوصی�
با�تقسیم�کار�هر�دوره�تاريخی�و�تقسیم�فعالیت�ها�و�چگونگی�توزيع�محصول�در�
اين�دوره�رابطه�اندرونی�دارد��مارکس�در�جايی�مالکیت�خصوصی�و�تقسیم�کار�را�
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مقوالتی�مترادف�اعالم�می�کند��او�می�گويد:�»چیزی�که�در�يکی�با�ارجاع�به�فعالیت�
بیان�می�شود�در�ديگری�با�ارجاع�به�محصول�فعالیت�مراد�می�گردد«��

اين�بدان�معناست�که�مالکیت�خصوصی�کاپیتالیستی�را�بايد�در�بطن�تقسیم�کار�
خودويژه�سرمايه�داری�و�نه�در�سیمای�عرفی�يا�حقوقی�آن�جستجو�نمود،�اين�مساله�
که�آحاد�طبقه�بورژوازی�يا�تراست�های�صنعتی،�مالی�و�باالخره�دولت�سرمايه�داری�
توزيع� را�چگونه� استثمار�کارگران� پرولتاريا�چه�می��کنند�و�حاصل� کار�مزدی� با�
می�نمايند،�موضوعی�است�که�نه�تحت�تاثیر�صرف�شکل�حقوقی�مالکیت،�بلکه�
در�همان�حال�بر�پايه�تقسیم�کار�ويژه�کاپیتالیستی�مشخص�می�گردد��سرمايه�داری�
دولتی�شکلی�از�سرمايه�داری�است،�با�نوع�متناسبی�از�تقسیم�کار�که�با�مالکیت�و�
تسلط�دولت�بر�همه�بخش�های�تولید�و�مبادله�يا�به�بیان�ديگر�کل�سرمايه�اجتماعی�
ارزش� اضافه� تولید� گواه� کار� نیروی� فروش� و� رابطه�خريد� است��وجود� همراه�
توسط�فروشندگان�نیروی�کار�است��اين�اضافه�ارزش�به�سرمايه�مبدل�می�گردد،�در�
قالب�بودجه�دولتی�صرف�هزينه�های�نظامی،�انتظامی،�پرداخت�حقوق�به�نظامیان،�
پلیس�و�ساير�کارمندان�دولت�می�شود��در�شکل�درآمد�دولت�با�کار�غیرمولد�مبادله�
می�گردد�و�از�اين�طريق�در�خدمت�بازتولید�نیروی�کار�طبقه�کارگر�به�طور�کلی�قرار�
می�گیرد،�به�مصرف�استهالک�سرمايه�استوار�می�رسد��در�يک�کالم�شرايط�بازتولید�
سرمايه�اجتماعی�و�خودگستری�تولید�سرمايه�داری�بطور�کلی�را�تامین�و�تضمین�
می�نمايد��در�درون�اين�جامعه،�طبقاتی�وجود�دارد�و�طبقه�ای�طبقه�ديگر�را�استثمار�
می�کند��افراد�يا�گروه�های�مختلف�طبقه�استثمار�کننده،�يعنی�طبقه�بورژوازی�به�مدد�
وجود�اين�مناسبات�بر�جامعه�و�بر�طبقه�کارگر�حکم�می�رانند��حال�هر�کدام�از�افراد�
يا�گروه�های�درون�بورژوازی�موقعیت�و�سهم�خويش�از�استثمار�کارگران�را�چگونه�
و�در�چه�ظرف�اقتصادی�يا�حقوقی�تامین�می�کند؟�پاسخ�را�نه�در�شکل�حقوقی�
بالواسطه�مالکیت�اين�آن�سرمايه،�بلکه�اساسا�در�وجود�مالکیت�سرمايه�داری�بطور�

کلی�و�در�تقسیم�کار�مبتنی�بر�شیوه�تولید�کاپیتالیستی�بايد�جستجو�نمود��
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سرمايه�در�پروسه�بازتولید�و�خودگستری�خود�همه�تبعات�و�مکانیسم�های�ويژه�
همین� در� می�کند�� بازآفرين� را� نیازش� مورد� اجتماعی� يا� اقتصادی� سامان�پذيری�
رابطه،�نحوه�اعمال�مالکیت�و�شکل�حقوقی�متناسب�با�آن�را�پديد�می�آورد��تولید�
تناقضات�ذاتی�خود�شکل�و� تاريخی�و�زير�فشار� سرمايه�داری�در�پروسه�بسط�
نحوه�اعمال�مالکیت�را�نیز�دستخوش�تغییر�می�سازد��باالنس�میان�بخش�های�دولتی�
و�خصوصی�در�اقتصاديات�سرمايه�داری،�سیاست�خصوصی�سازی�در�شرايطی�و�
دولتی�نمودن�در�شرايطی�ديگر�اساسا�جلوه�ای�از�واکنش�مقتضیات�بازتولید�سرمايه�
اجتماعی�در�مقابل�تناقضات�ذاتی�خود�و�بحران�های�اقتصادی�و�اجتماعی�سرمايه�

است�
با�لغو�مالکیت�انفرادی�يا�خصوصی�موسسات�صنعتی�و�اقتصادی�هیچ�تغییری�
در�اساس�سرمايه�داری�بودن�جامعه�رخ�نمی�دهد��درست�به�همان�صورت�که�با�
جايگزينی�بازار�و�رقابت�میان�سرمايه�های�مختلف�توسط�تمرکز�و�کنترل�دولتی�
اقتصاد�هیچ�خدشه�ای�بر�مناسبات�کاپیتالیستی�وارد�نمی�گردد��رقابت�ساز�و�کار�
سرمايه�در�تشکیل�نرخ�سود�و�چگونگی�توزيع�اضافه�ارزش�هاست،�سرمايه�داری�
بدون�رقابت�میان�سرمايه�های�منفرد�هم�وجود�دارد��سرمايه�می�تواند�اين�شکل�
و� انحصارات�خصوصی� میان� رقابت� يا� دولتی� متمرکز� برنامه�ريزی� با� را� رقابت�
انفرادی� دولتی�سرمايه�داری�جايگزين�سازد��عین�همین�حکم�در�مورد�مالکیت�
موسسات�اقتصادی�صادق�است��مالکیت�در�گستره�شیوه�تولید�سرمايه�داری�يک�
پديده�حقوقی�است��اين�سرمايه�است�که�به�پديده�مذکور�معنی�و�محتوا�می�بخشد��
چیزی�که�عکس�آن�صدق�نمی�کند��مادام�که�نیروی�کار�کاالست�و�به�مثابه�يک�
کاال�خريد�و�فروش�می�گردد،�مالکیت�کاپیتالیستی�نیز�وجود�دارد��حال�اين�مالکیت�

می�تواند�انفرادی،�دولتی،�تعاونی�يا�هر�شکل�ديگر�باشد��
جلوتر�گفتیم�که�سرمايه�دار�لزوماً�مالک�اسمی�کارخانه�و�تجارتخانه�و�بنگاه�مالی،�
می�تواند� او� نیست�� بانکی� موجودی�عظیم� يا�صاحب� بزرگ�شرکت�ها� سهامدار�
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بزرگی�از�طبقه�سرمايه�دار�جهانی� بدون�اين�ها�هم�سرمايه�دار�باشد��بخش�نسبتاً�
چنین�وضعی�دارند��معیار�مالکیت�سرمايه�داری�آحاد�اين�بخش�نه�ارواق�محضری�
حق�تملک�آنان�که�موقعیت�و�مکان�آنها�در�سازمان�کار�سرمايه�است��دولتمردان،�
مديران،�مستشاران،�نظامیان�و�کل�عناصر�رده�باالی�بوروکراسی�دولتی�يا�نهادهای�
پلیسی،�امنیتی،�اقتصادی�و�سیستم�حقوقی�هر�کشور�در�اين�زمره�اند��همه�اين�ها�به�
اعتبار�نقش�خود�در�سازمان�کار�سرمايه�داری�حصه�خاص�خويش�را�در�مالکیت�
سرمايه�اجتماعی�و�قدرت�ناشی�از�وجود�سرمايه،�دارا�هستند��برای�مشاهده�طول�
و�عرض�مالکیت�اينان�نبايد�راه�اداره�ثبت�امالک�را�پیش�گرفت��بايد�به�سرمايه،�
به�رابطه�خريد�و�فروش�نیروی�کار،�به�طبقه�سرمايه�دار،�سازمان�کار�حاکم�و�نقش�

افراد�در�اين�سازمان�نظر�انداخت��
سوسیالیسم�با�محو�کار�مزدوری�به�هر�نوع�مالکیت�مبتنی�بر�سرمايه�يا�رابطه�
خريد�و�فروش�نیروی�کار�پايان�می�بخشد��سازمان�شورائی�و�سوسیالیستی�کار�
و�تولید�ظرف�امحاء�مالکیت�خصوصی،�دولتی�يا�هر�شکل�مالکیت�فرارسته�از�
مناسبات�طبقاتی�است��در�جامعه�ای�که�همه�آحادش�در�درون�شوراها�به�صورت�
برنامه�ريزی�کار،�سیاستگذاری،�تولید�و�توزيع�حضور� برابر�در� نافذ،� آزاد،�آگاه،�
دارند،�جائی�برای�هیچ�نوع�حقوق�مالکانه�منبعث�از�اشکال�تولیدی�پیشین�باقی�
نیست��برای�اين�که�حق�برابر�انسانی�همه�افراد�جامعه�در�کل�عرصه�های�زندگی�
اجتماعی�جای�شکل�های�تاکنونی�مالکیت�را�بگیرد،�بايد�مولفه�هايی�که�به�عنوان�
اقتصاد�مطرح�شدند�به�طور�واقعی� پیش�شرط��های�ضروری�تحول�سوسیالیستی�
تحقق�يابند��هیچ�شهروندی�نیروی�کار�خود�را�به�هیچ�مرجعی�اعم�از�شخصی�يا�
دولتی�نفروشد��تک�تک�شهروندان�به�طور�برابر�و�بی�هیچ�تبعیض�و�تمايزی�در�
برنامه�ريزی�تولید�و�خدمات�و�تعیین�سیاست�ها�دخیل�و�سهیم�باشند،�افراد�به�طور�
داوطلبانه،�مستقیم�و�برابر�در�پراتیک�اجتماعی�تولید�يا�فعالیت�های�خدماتی�مورد�
نیاز�جامعه�شريک�باشند��محو�مالکیت�سرمايه�داری�نیازمند�اعمال�اراده�مستقیم،�
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آزاد،�نافذ�و�کاماًل�برابر�کل�شهروندان�بر�کلیه�ابزار�تولید،�کل�محصول�اجتماعی�
تولید�شده�يا�فعالیت�های�خدماتی�و�رفاهی�است��به�همین�دلیل�در�غیاب�سازمان�
مالکیت� لغو�واقعی� از� با�آن�سخنی� متناظر� کار�سوسیالیستی�و�ساختار�شورايی�

کاپیتالیستی�در�میان�نخواهد�بود�
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بخش سوم



سوسیالیسم و دموکراسی 

دموکراسی�حتی�عالی�ترين�شکل�دموکراسی�موجود،�تجسم�نوعی�نظم�اجتماعی�و�
سیاسی�سرمايه�است��سخن�از�ترمینولوژی�و�ريشه�يابی�تاريخی�مفاهیم�نیست��گفتگو�
بر�سر�مضمون�قراردادهای�مدنی�و�سیاسی�مشخصی�است�که�دموکراسی�به�مثابه�
نوع�معینی�از�نظم�متعارف�حکومتی�و�اجتماعی�با�آن�تداعی�می�گردد��پارلمانتاريسم،�
حق�رای�همگانی،�آزادی�بیان�و�مطبوعات�و�اجتماعات�و�تشکل،�آزادی�مالکیت�
خصوصی�و�مشابه�اينها�کل�دار�و�ندار�دموکراسی�و�مجموعه�قرارها�و�قراردادهای�آن�
را�تشکیل�می�دهد��آزادی�ها،�حقوق�و�قراردادهايی�که�طبیعتا�به�اندازه�کافی�عام�و�قابل�
تعبیرند�و�درک�آن�ها�بدون�توجه�به�پايه�های�مادی�يا�زمینه�های�اقتصادی،�اجتماعی�
�شان�و�بدون�شناخت�روشن�اهداف�و�انتظارات�گرايش�يا�طبقه�معینی�که�آن�ها�را�طرح�
می�کند�ممکن�نیست��طبقات�مختلف�اجتماعی�يا�گرايشات�متفاوت�درون�هر�طبقه�با�
برداشت�ها�و�انتظاراتی�متفاوت�يا�عمیقا�متفاوت�از�دموکراسی�سخن�می�گويند��در�اين�
میان�طبقه�کارگر�نیز�خواه�در�گذشته�و�خواه�امروز�مطالبات،�حقوق،�اصالحات�يا�تغییر�
و�تحوالتی�در�نظم�سیاسی�و�مدنی�را�با�نام�دموکراسی�و�زير�علم�دموکراسی�خواهی�
مطرح�ساخته�است،�اما�اين�بدان�معنی�نیست�که�دموکراسی�حتی�عالی�ترين�شکل�
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دموکراسی�هیچ�سنخیتی�با�جامعه�گردانی�شورايی�و�سوسیالیستی�طبقه�کارگر�داشته�
باشد��در�ادبیات�چپ�از�مفاهیمی�چون�"دموکراسی�کارگری" ، "دموکراسی�پیگیر�
پرولتری"�يا�عباراتی�نظیر�اين�که�"پرولتاريا�تنها�طبقه�تا�آخر�طرفدار�دموکراسی�است"!!�
سخن�رفته�است��مستقل�از�اين�که�اين�تعبیرات�در�چه�مناسبت�هايی�و�يا�توسط�چه�
افراد�و�جرياناتی�مورد�استفاده�يا�سوء�استفاده�قرار�گرفته�باشند،�به�هر�حال�يک�چیز�
روشن�است:�اين�که�دموکراسی�راه�حل�گرايش�سوسیالیستی�طبقه�کارگر�برای�نظم�
مدنی�و�سیاسی�جامعه�نیست��دموکراسی�هیچ�منزلت�خاصی�برای�پرولتاريا�ندارد��
بحث�دموکراسی�به�هر�حال�بحث�نوعی�حکومت�کردن�و�چگونگی�اعمال�حاکمیت�
در�جامعه�است��گفتگوی�حقوق�مدنی�و�آزادی�های�سیاسی�افراد�در�چهارچوب�
برقراری�يک�نظم�اقتصادی،�اجتماعی�طبقاتی�است��داستان�قانونیت�و�قرارداديت�و�
قراردادهای�اجتماعی�برای�حفظ�و�ماندگاری�يک�جامعه�مبتنی�بر�وجود�استثمار�و�
طبقات�است��بحث�دموکراسی،�قصه�چون�و�چرا�زدن�بر�سر�تنظیم�مناسبات�انسان�ها�
در�درون�جامعه�ای�است�که�به�حکم�زيربنای�اقتصادی�و�تولیدی��خود�امکان�هر�نوع�
برابری�و�حقوق�برابر�انسان�ها�را�غیرممکن�ساخته�است��دموکراسی�حديث�پر�کش�
و�قوس�مجادالت�میان�طبقات�و�گرايشات�اجتماعی�گوناگون�پیرامون�نوع�حکومت�
شدن�و�حکومت�کردن�است��طبقه�کارگر�نه�فقط�هیچ�ارجی�برای�اين�قرارها�و�
قانونگذاری�ها�قائل�نیست،�که�خواهان�برچیده�شدن�کامل�مناسباتی�است�که�اين�

کشمکش�ها�و�جنگ�و�جدل�ها�را�الزام�آور�ساخته�است�



سرمایه و دموکراسی

بايد�ديد�که�دموکراسی�در�عالم�واقع�و�خارج�از�تعبیراتی�که�هر�گرايش�يا�طبقه�
اجتماعی�بر�آن�بار�می�کند،�چیست؟�بايد�از�حوزه�بازی�با�الفاظ�به�شیوه�قلم�به�دستان�
حرفه�ای�بیرون�آمد��اينکه�دموکراسی�در�کجا�متولد�شده�و�چه�تاريخی�را�از�سر�
گذرانده�است،�فقط�به�عنوان�درسی�از�سلسله�درس�های�تاريخ�می�تواند�موضوعیت�
داشته�باشد��آن�چه�که�فی�الحال�و�به�صورت�يک�بحث�روز�برای�پرولتاريا�مطرح�
است،�فهم�درست�واقعیت�دموکراسی�موجود�و�تعبیر�گرايشات�مختلف�اجتماعی�از�
اين�مساله�است��پارلمانتاريسم،�انتخابات�آزاد�و�حق�رای�همگانی،�تساوی�آدم�ها�در�
مقابل�قانون�و�آزادی�بیان�و�تشکیالت،�برگ�های�برنده�دموکراسی�است��اگر�بخواهیم�
مضمون�هريک�از�اين�موضوعات�را�به�درستی�بررسی�کنیم،�يک�راه�بیشتر�پیش�پای�
نداريم��بايد�بببینیم�که�نظام�اقتصادی�مسلط،�اين�قراردادها�يا�قالب�های�حقوقی�و�
قانونی�و�مدنی�را�با�چه�محتوای�اجتماعی،�سیاسی�و�اقتصادی�پر�کرده�است��طبیعی�
است�که�گرايشات�يا�طبقات�متخاصم�و�متعارض�درون�جامعه�بر�سر�مضمون�و�نحوه�
انباشتن�اين�قالب�ها�با�هم�کشمکش�خواهند�داشت��اما�اين�فقط�دعوايی�بر�سر�چگونه�
زندگی�کردن�در�سیطره�نظام�اقتصادی�حاکم�خواهد�بود��زمانی�که�رابطه�خريد�و�
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فروش�نیروی�کار�مورد�پذيرش�واقع�می�شود�دموکراسی�نمی�تواند�از�آنچه�ملزومات�
بازتولید�و�خودگستری�سرمايه�است�فراتر�رود��اين�دموکراسی،�مدنیت،�سکوالريسم�
و�حقوق�انسانی�و�ساختار�سیاسی�نیست�که�مناسبات�اقتصادی�و�شیوه�تولید�جامعه�
را�با�خود�منطبق�می��کند،�بالعکس�اين�دومی�است�که�اولی�را�تعیین�می�نمايد�و�با�
خود�همگن�می�سازد��بحث�جامعه�مدنی�بدون�آغاز�از�مناسبات�تولیدی�و�شرايط�
کار�و�زيست�انسان�ها،�بحثی�دروغ�و�عوام�فريبانه�است��آناتومی�جامعه�مدنی�را�بايد�
در�اقتصاد�سیاسی�جستجو�کرد��در�همین�راستا،�نقد�دموکراسی�بر�پايه�تعبیر�معینی�از�
دموکراسی،�بطور�مثال�نقد�"دموکراسی�بورژوايی"�با�عزيمت�از�"دموکراسی�کارگری" 
يا�نقدی�سوسیال�دموکراتیک�بر�دموکراسی�لیبرالی�و�مانند�اين�ها�سوای�توهم�پراکنی�
و�فريب�توده�های�کارگر�ارمغان�ديگری�به�همراه�ندارد��برد�سیاسی،�اجتماعی�هیچ�
يک�از�اين�اشکال�دموکراسی�نظم�تولید�سرمايه�داری�را�خدشه�دار�نمی�کند��اين�
اساسی�ترين�معضل�"مدرنیته"�و�دموکراسی�و�در�همان�حال�طیف�منتقدين�دموکرات�
مدرنیسم�و�دموکراسی�و�سوسیالیسم�بورژوايی�است��مدرنیته�و�دموکراسی�درست�
دچار�همان�تناقضی�است�که�زيربنای�اقتصادی�آن�يعنی�تولید�کاپیتالیستی�دچار�
آنست�و�نقد�پسامدرنیستی�مدرنیته،�دموکراسی�و�سوسیالیسم�بورژوايی�نیز�دقیقا�از�
همین�تناقض�رنج�می�کشد��جار�و�جنجال�و�ابراز�وانفسا�از�تعبیر�غلط�دموکراسی�يا�
اجرای�نادرست�دموکراسی�از�يک�سو�توهم�محض�است�و�از�سوی�ديگر�عوام�فريبی�
آگاهانه�يا�ناآگاهانه�ای�است�که�استتار�ماهیت�گنديده�بنیان��اقتصادی�دموکراسی�را�
هدف�می�گیرد��انتخابات�آزاد�و�حق�رای�عمومی�در�تعبیر�عینی�خود�يعنی�پذيرش�
قانونی�و�آزادانه�بردگی�مزدی�توسط�توده�های�وسیع�طبقه�کارگر،�يعنی�تمکین�مردم�
کارگر�و�فرودست�به�سیادت�طبقه�سرمايه�دار،�يعنی�اينکه�کارگران�هر�چند�وقت�
با�کوله�بار�سنگین�توهم�و�بی�دانشی� بار�در�پاسخ�به�فراخوان�حکام�سرمايه� يک�
سیاسی�بسیار�آزادانه!!�و�داوطلبانه!!�در�کمپین�تقسیم�قدرت�میان�احزاب�بورژوايی�
شرکت�نمايند��بسیار�دموکراتیک�و�بدون�هیچ�تقلب�انتخاباتی�با�رای�آزاد�خود�به�
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نمايندگان�سیاسی�اجازه�دهند،�تا�با�تمام�کاردانی�و�شايستگی�نظم�تولیدی�و�سیاسی�
سرمايه�داری�را�برنامه�ريزی�کنند��چگونگی�تحمیل�اين�نظم�ضد�انسانی�بر�توده�های�
کارگر�را�سیاستگذاری�نمايند،�خريد�هر�چه�ارزان�و�ارزان�تر�نیروی�کار�را�با�هم�توافق�
کنند�و�سود�افزون�و�افزون�تر�سرمايه�را�تضمین�نمايند��به�مدافعان�سرمايه�داری�حق�
دهند�که�بخش�عظیمی�از�محصول�کار�کارگران�را�صرف�ايجاد�ارتش�و�زندان�و�
بیدادگاه�نمايند�و�به�کمک�همین�ابزار�وحشت�و�سرکوب�از�نظم�سرمايه�و�از�حقوق�
دموکراتیک�شهروندان�دفاع�کنند!!�به�سرمايه�اجتماعی�هر�جامعه�و�به�کل�سرمايه�
جهانی�اجازه�دهند�محصول�کار�کارگران�و�فروشندگان�نیروی�کار�را�زرادخانه�جنگ�

افزارها�و�سالح�های�شیمیائی�سازند�و�دنیا�را�سر�کارگران�خراب�کنند��
فردای�انتخابات�آزاد�و�قانونی،�همان�کارگران،�همان�صاحبان�رای�برابر�که�با�آرای�
آزاد�خود�نمايندگان�قانونی�خويش�را�انتخاب�کرده�اند،�ناگزيرند�که�برای�حفظ�حداقل�
دستمزدشان�يا�برای�حراست�از�همان�به�اصطالح�آزادی�های�سیاسی�موجود!!�در�
مقابل�همان�نمايندگان�قانونی�که�با�رای�آزاد�و�برابر�و�دموکراتیک�اين�کارگران�انتخاب�
شده�اند،�به�جنگ�و�ستیز�برخیزند��جنگ�و�ستیز�به�غايت�نابرابری�که�در�يک�سوی�
آن�همان�نمايندگان�قانونی�و�پارلمان�دموکراتیک�همراه�با�ارتش�و�پلیس�و�زندان�ها�
و�بیدادگاه�هايشان�صف�کشیده�اند�و�در�سوی�ديگر�توده�انبوه�کارگری�که�بسیار�
دموکراتیک�و�آزادانه�به�آن�پارلمان�و�به�وجود�آن�پلیس�و�ارتش�و�زندان�و�بیدادگاه�
رای�داده�است!!�دموکراسی�حتی�در�بهترين�تعبیرات�تاکنونی��اش،�سوای�تکرار�کمیک�

و�تراژديک�اين�بازی�سیاسی�هیچ�چیز�ديگری�نبوده�و�نیست��
دموکراسی�يعنی�اين�که�کارگران�آزادند�به�بورژواها�و�به�نمايندگان�فکری�و�سیاسی�
سرمايه�حق�دهند�تا�اداره�امور�جامعه�را�بر�محور�خريد�و�فروش�نیروی�کار،�استثمار�
کارگران،�تولید�اضافه�ارزش�و�مقتضیات�خودگستری�سرمايه�اداره�کنند��يعنی�اين�
که�کارگران�در�بهترين�حالت�بتوانند�به�گاه�ساقط�شدن�از�هستی�دست�به�اعتراض�
بزنند�و�متقابال�طبقه�سرمايه�دار�حق�داشته�باشد�که�به�اعتراض�آنان�هیچ�وقعی�نگذارد!!�
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بعالوه،�سرمايه�داران�حق�داشته�باشند�که�به�کمک�پلیس�،�ارتش�،�زندان�و�بیدادگاه�ها�
علیه�مبارزات�کارگران�وارد�میدان�گردند��دموکراسی�يعنی�حق�متشکل�شدن�برای�
کارگران،�اما�در�چهارچوب�قانونیت�و�قداست�نظم�سرمايه!!�در�حیطه�وفاداری�و�
سوگند�سیاسی�به�جاودانگی�کار�مزدی!!�همه�اينها�اجزای�پیوسته�و�غیرقابل�انفکاک�
دموکراسی�هستند��دموکراسی�در�واقعیت�مادی�و�زمینی�خود�چیزی�بیشتر�از�اين�
نمی�تواند�باشد��می�گوئیم�بیشتر�از�اين،�زيرا�که�در�چهارچوب�پذيرش�سرمايه�داری�
هیچ�امکانی�برای�هیچ�نوع�دخالت�بیشتری�از�ناحیه�مزدبگیران�و�توده�های�فرودست�
جامعه�در�امور�اجتماعی�متصور�نیست��از�اين�گذشته،�مدنیت،�مدرنیسم،�قانون،�
دموکراسی�و�حقوق�بشر�سرمايه�داری�حتی�هیچ�تعهدی�برای�رعايت�همین�حدود�و�
ثغور�نیز�ندارد��"قانون�ارزش"�هیچ�ارزش�انسانی�و�حقوقی�و�اخالقی�ناسازگار�با�خود�
را�تحمل�نمی�کند��اين�نظم�تولیدی�و�حکومتی�سرمايه�يا�الزامات�پروسه�بازانباشت�
و�ارزش�افزايی�سرمايه�اجتماعی�است�که�به�عنوان�مثال�دموکراتیک�بودن�و�نبودن�
حقوق�سنديکالیستی�را�تعیین�می�کند��اگر�اين�حقوق،�روند�برقراری�آن�نظم�يا�حضور�
آن�الزامات�را�در�مخاطره�اندازد،�آن�گاه�حقوق�سنديکايی�بسیار�نادموکراتیک�خواهد�
بود!!�نئولیبرالیسم�دقیقا�چنین�استدالل�می�کند�و�فراموش�نکنیم�که�نئولیبرالیسم�نیز�
مدافع�بسیار�جدی�دموکراسی�است��همان�گونه�که�برخی�احزاب�ديگر�طیف�راست�
دموکراسی�هستند!!� بورژوازی�همگی�سوگند�خوردگان�و�حامیان�جدی� افراطی�
گفتگوی�دموکراسی�با�"حکومت�مردم"!�آغاز�می�شود�و�با�کشمکش�و�جدل�بر�سر�
تعبیر�عینی�همین�عبارت�به�پايان�می�رود��دموکراسی،�واژه�مردم�را�تا�آن�جا�که�به�
مدرنیسم�و�تاريخ�معاصر�مربوط�می�شود�از�لغتنامه�سرمايه�داری�استخراج�می�کند��همه�
مردمند��صاحبان�بزرگ��ترين�کارتل�ها�و�انحصارات�مالی�و�صنعتی�کشورها�مردمند��
آلونک�نشین�های�جنوب�شوش�يا�کارگران�با�دستمزد�ماهیانه��۲دالر�اندونزی،�مالزی�
و�تايلند�نیز�مردمند��صدها�میلیون�گرسنه�اسیر�چنگال�مرگ�سرمايه��داری�مردمند،�
مديران�با�حقوق�رسمی�سالی��۵۰ملیون�دالر�و�غیر�رسمی�صدها�میلیون�دالر�نیز�
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مردمند��همه�اين�ها�در�عرف�دموکراسی�با�هم�برابرند!!�زيرا�که�هر�کدام�فقط�از�يک�
"رای"�برخوردارند!!�همه�اين�ها�آزادند،�صاحبان�بزرگترين�انحصارات�و�تراست�ها�
آزادند�که�هر�روز�با�خريد�و�مصرف�نیروی�کار�میلیون�ها�کارگر�مزدی،�با�استثمار�
کامال�دموکراتیک!!�اين�کارگران،�با�تبديل�کار�پرداخت�نشده�آنها�به�سرمايه�و�باز�هم�
سرمايه�به�شیوه�دموکراتیک،�به�قدرتی�کامال�خداگونه�و�البته�دموکراتیک�دست�يابند!!�
کارگران�نیز�با�معیار�دموکراسی�مردمند�و�به�حکم�مردم�بودن�از�تمامی�آزادی�ها�و�
حقوق�دموکراتیک�برخوردارند!!�می�توانند�نیروی�کارشان�را�آن�گونه�که�سرمايه�داران�
می�خواهند�بطور�آزادانه!!�بفروشند�و�اگر�سرمايه�نخواهد�باز�هم�آزادند�که�نفروشند!!�
و�در�اين�صورت،�بسیار�آزادانه�و�دموکراتیک�گرسنه�بمانند�تا�بمیرند!!�هر�دو�نوع�اين�
انسان�ها�در�عرف�دموکراسی�مردمند،�هر�کدام�از�يک�رای�برخوردارند�و�هر�کدام�به�
اعتبار�همین�رای�می�توانند�در�عزل�و�نصب�دولت�ها�و�تعیین�سرنوشت�خود�دخالت�
نمايند!!�حق�دموکراتیک�کارگران�است�که�اتحاديه�تشکیل�دهند،�همان�گونه�که�
سرمايه�داران�سوای�دولت�و�ارتش�و�پلیس�و�زندان�ها�و�سازمان�های�عريض�و�طويل�
اجتماعی�که�دارند،�نیرومندترين�اتحاديه�های�صنفی�را�تشکیل�می�دهند��سرمايه�داران�
البته�حق�دارند�که�تشکل�کارگران�را�به�عنوان�نقض�دموکراسی�و�نقیض�حقوق�
شهروندی�مورد�حمله�قرار�دهند��اين�دقیقا�يک�حق�دموکراتیک�است!!�زيرا�اتحاديه�
در�همان�حال�که�تمامی�برد�و�ظرفیت�مبارزه�کارگران�را�در�داربست�تمکین�به�نظام�
سرمايه�داری�به�بند�می��کشد،�اما�به�هر�حال�آحاد�پراکنده�کارگران�را�برای�چانه�زدن�بر�
سر�بهای�فروش�نیروی�کار�خود�به�هم�نزديک�می�سازد��دموکراسی�به�سرمايه�دار�حق�
می��دهد�که�حتی�همین�فشار�جمعی�احیاناً�مزاحم�را�هم�اقدامی�غیر�دموکراتیک�ارزيابی�
کند!!�نئولیبرالیسم�چنین�می�کند�و�دقیقا�در�دفاع�از�دموکراسی،�با�حق�دموکراتیک�
وجود�اتحاديه�هائی�که�در�خدمت�سرمايه�هستند�اما�برای�متقاعد�کردن�کارگران�به�

قبول�بردگی�مزدی�درهم�و�ديناری�می�خواهند،�مقابله�می�نمايد��
شور�دموکراسی�طلبی�بخشی�از�سرمايه�داران�از�اين�حد�نیز�فراتر�می�رود��آن�ها�حتی�
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عضويت�کارگران�در�اتحاديه�ها�را�با�حقوق�دموکراتیک�خود�کارگران�در�تناقض�
می�يابند!!�زيرا�که�بر�اساس�دموکراسی،�هر�کارگری�فقط�در�حال�انفراد�آزاد�است!!�و�
برای�حفظ�آزادی�و�حقوق�فردی�خود�بايد�همیشه�منفرد�باشد!!�و�در�حالت�انفراد�
برای�فروش�نیروی�کارش�و�توافق�بر�سر�بهای�اين�تنها�کااليش�تصمیم�بگیرد��از�ديد�
دموکراسی�لیبرالی،�حتی�قدرت�اتحاديه�های�سرمايه�ساالر�محل�کفن�و�دفن�قدرت�
پیکار�طبقاتی�کارگران�در�تعارض�با�استقالل�و�آزادی�فرد�و�حقوق�دموکراتیک�او�قرار�
می�گیرد�و�بر�همین�مبنی�کاماًل�غیردموکراتیک�است!!�کلیه�قراردادها�و�مفاهیمی�که�
دموکراسی�با�آن�ها�تداعی�می�گردد،�به�همین�اندازه�بی�در�و�پیکرند��آن�چه�مهم�است،�
منشا�واقعی�اين�تعابیر�متعارض�يا�بهتر�بگوئیم�منشا�اصلی�نامعتبر�بودن�دموکراسی�
است��طرفداران�دموکراسی�به�ويژه�اگر�در�نظرات�خود�منسجم�باشند،�با�شداد�و�
غالظ�تمام�بر�"اراده�مردم"�به�مثابه�منبع�قدرت�در�تعیین�نظام�اجتماعی�و�چند�و�چون�
خود�دموکراسی�تاکید�می�کنند��در�اين�جا�اساس�بر�اين�است�که�"مردم"�مستقل�از�
جريان�واقعی�زندگی�و�کار�و�مکان�اجتماعی�شان�می�توانند�بر�سر�نوعی�نظم�مدنی،�
سیاسی�در�جامعه�به�توافق�برسند!!�اين�زشت�ترين�نوع�عوام�فريبی�در�تاريخ�است��
تالش�برای�برقراری�حسن�تفاهم�میان�استثمارگر�و�استثمار�شونده،�میان�صاحب�
سرمايه�و�فروشنده�نیروی�کار،�میان�آنان�که�بر�پايه�حق�رای�آزاد�انسان�ها�انتخاب�
شده�اند!!�و�تصمیم�می�گیرند�با�آنان�که�آزادانه�رای�داده�اند!!�و�اينک�بايد�زندگی�و�کار�
و�اعتراض�و�انتظارشان�را�با�سیاست�ها�و�طرح�های�سیاست�گذاران�منطبق�سازند�قطعًا�
فاحش�ترين�عوام�فريبی�است�و�دموکراسی�همه�بار�سنگین�اين�عوام�فريبی�را�بر�گرده�
خود�بار�می�کند��آن�چه�دموکراسی�بر�سکوی�آن�می�نشیند،�نه�"اراده�مردم"�که�دقیقا�
اراده�سرمايه�است��به�اين�دلیل�بسیار�ساده�که�اراده�مردم�آنسان�که�دموکراسی�مطرح�
می�کند،�اساسا�وجود�خارجی�و�زمینی�ندارد��استثمار�شونده�و�استثمارگر،�انسانهای�
برابر�و�هم�حقوقی�نیستند�که�به�اعتبار�رای�مساوی�در�يک�انتخابات�آزاد�سرنوشت�
مشترکی�برای�خود�برگزينند!!�رای�سرمايه�دار�و�کارگر�فقط�در�دو�صورت�قابل�اجماع�
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است��اول�اينکه�کارگر�زير�فشار�بی�دانشی،�توهم�و�ذهنیت�آلوده�رفرمیستی�اش�عمق�
تضاد�میان�خود�و�سرمايه�دار�را�درک�نکند�و�دوم�آنکه�زور�تفنگ�و�خطر�اعدام�يا�

شکنجه�و�زندان،�کارگر�را�از�طرح�و�بیان�اعتراضش�باز�دارد��
بحث�اجماع�منافع�استثمارگران�و�استثمارشوندگان�فريب�مشترک�طبقات�اجتماعی�
حاکم�در�همه�دوره�های�مختلف�تاريخ�بوده�است��اين�طبیعت�و�رسم�طبقه�مسلط�هر�
عصر�است�که�منافع�خاص�طبقاتی�خود�را�لباس�منافع�عام�تن�کند!!�خود�را�نماينده�
اين�منافع�عام�معرفی�نمايد،�دولت�طبقه�اش�را�دولت�همه�جامعه�جار�زند،�بر�روی�
وجود�طبقات�خط�کشد�و�پیرامون�منافع�مشترک�طبقات�حاکم�و�محکوم�فريبکاری�
نمايد��طبقه�مسلط�هر�دوره�اين�سالح�را�برای�استقرار،�تثبیت�و�بقای�قدرت�خود�به�

اندازه�کافی�به�کار�گرفته�است��دموکراسی�نقش�همین�سالح�را�بازی�می�کند��
کل�مقوالت،�قرارها�يا�اصول�دموکراسی�حتی�در�فرهنگ�سیاسی�خود�دموکراسی�
می�توانند�دقیقا�ضد�دموکراتیک�شوند��به�نمونه�تعابیر�ضد�و�نقیض�از�دموکراسی�
درباره�حق�تشکل�اتحاديه�ای�کارگران�اشاره�کرديم��اين�تناقض�در�رابطه�با�تمامی�
عرصه�ها�و�قلمروهای�تسری�دموکراسی�مصداق�دارد��آن�چه�که�امروز�در�شیلی،�
مکزيک�و�ساير�کشورهای�آمريکای�جنوبی�يا�مرکزی�می��گذرد�از�ديد�دموکراسی�
هم�تايید�می��شود�و�هم�مورد�انتقاد�قرار�می�گیرد��مردم�کارگر�و�فرودستی�که�از�اين�
دموکراسی�سوای�گرسنگی،�بی�حقوقی،�فقر،�فساد،�اعتیاد�و�فحشاء�هیچ�بهره�ديگری�
نمی�برند،�طبیعتا�آن�را�غیردموکراتیک�می�خوانند،�در�حالی�که�برای�سرمايه�بین�المللی�
و�سرمايه�داران�داخلی�عین�دموکراسی�است��در�اروپای�غربی�و�شمالی�الگوهای�
تاريخی�مدرنیته�و�دموکراسی،�تمامی�اعتراضات�و�ضد�اعتراضات�سالهای�اخیر�حول�
کاهش�امکانات�رفاهی�و�بیمه�های�اجتماعی�و�سطح�معیشت�کارگران�هر�دو�خود�
را�به�دموکراسی�آويخته��اند��لیبرالیسم،�اشکال�مختلف�مداخله�دولت�در�امور�کمون�ها�
و�کنترل�يا�تملک�دولتی�موسسات�آموزشی�و�درمانی�و�پرستاری�کودکان�را�نقض�
دموکراسی�تلقی�می�کند�و�آن�را�تجاوز�به�حريم�مالکیت�خصوصی�می�داند!!�در�همان�
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حال�که�گرايشات�غیر�افراطی�تر�بورژوازی،�ادامه�مقتضی�و�مناسب!!�اين�کنترل�را�
الزمه�بقای�دموکراسی�ارزيابی�می�نمايند��

همه�اينها�فقط�يک�چیز�بديهی�را�خاطرنشان�می�سازند��اين�که�بحث�دموکراسی�
دنیای�موجود�به�هر�حال�بحث�چگونگی�رتق�و�فتق�نظم�سیاسی�و�تولیدی�سرمايه�
است��تمامی�آن�هايی�که�گفتگوی�خويش�را�با�دموکراسی�و�مدرنیسم�و�پسامدرنیسم�
آغاز�می�کنند�و�پايان�می�برند،�حتی�آنان�که�از�اين�دموکراسی�هیچ�نفعی�عايدشان�
نمی�شود،�به�هر�حال�از�قرار�و�مدارهای�نوعی�زندگی�و�مدنیت�در�داربست�بردگی�
مزدی�صحبت�می�کنند��مدافعان�گفتمان�های�پر�شور�و�آکنده�از�جنجال�جامعه�مدنی�
و�مدرنیته،�منتقدين�پست�مدرنیته�مدرنیسم�و�ناقدين�دموکراتیک�اشکال�تاکنونی�
سوسیالیسم!!�اگر�آگاهانه�سخن�می�گويند�سخت�عوامفريبند��در�غیر�اين�صورت�
آدم�های�متوهمی�هستند�که�بنیاد�همه�انتظارات�و�اتوپی�های�خود�را�به�باد�گره�می�زنند��
اين�قانون�و�قرارداديت�و�نهادينگی�و�ساختارهای�حقوقی�يا�فرهنگی�هر�دوره�نیست�
که�اساس�مناسبات�میان�انسان�ها�را�تعیین�می�کند��بعالوه�اين�افکار�و�ايدئولوژی�ها�
و�باورهای�اخالقی�و�فرهنگی�نیستند�که�مضمون�قوانین�و�قراردادها�يا�محتوای�کار�
نهادهای�اجتماعی�را�مشخص�می�سازند��همه�اينها�فرارسته�های�فکری�و�حقوقی�و�
بیان�انديشوار�رابطه�سرمايه،�رابطه�خريد�و�فروش�نیروی�کارند،�رابطه�ای�که�در�سطح�
کنکرتی�از�بسط�اجتماعی�خود�دو�طبقه�کارگر�و�سرمايه�دار�را�پديد�آورده�است،�سؤال�
اساسی�پیش�پای�بشريت�عصر�فقط�يک�چیز�است��اين�که�شرايط�کار�و�زندگی�
انسانها�بايد�بر�وجود�رابطه�کار�مزدی�بنا�گردد،�يا�بالعکس�بايد�بر�رفع�و�محو�واقعی�
اين�رابطه�پايه�گذاری�شود؟�بدون�پاسخ�به�اين�پرسش�اساسی�عصر�هر�نوع�گفتگو�
درباره�مدنیت�و�مدرنیسم�و�دموکراسی�و�حقوق�انسانی�اگر�دروغ�پردازی�نباشد،�حتما�

توهم�و�ساده�انگاری�است��
سرمايه�داری�شکلی�از�تولید�و�کار�و�زندگی�است�که�در�آن�میلیاردها�کارگر�دنیا�
شب�و�روز�کار�می�کنند،�بدون�اين�که�در�تعیین�سرنوشت�محصول�کار�خود�هیچ�
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دخالتی�داشته�باشند�و�دموکراسی�سالح�تحمیل�اين�موقعیت�بر�طبقه�کارگر�است��
دموکراسی�در�همان�حال�ساز�و�کار�القاء�باژگونه�اين�وضعیت�و�آرايش�آن�به�عنوان�
ظرف�دخالتگری�آدم�ها�در�تعیین�سرنوشت�خويش�است!!�دموکراسی�بر�پیوند�درونی�
ساختارهای�سیاسی،�مدنی،�حقوقی�و�دولتی�موجود�با�سرمايه�پرده�می�اندازد،�قانون�
و�قانونیت�و�مدنیت�مبتنی�بر�مالکیت�کاپیتالیستی�و�رابطه�تولید�اضافه�ارزش�را�ظرف�
ابراز�وجود�برابر�انسان�ها�معرفی�می�کند!!�در�کنار�همه�اينها�يک�نکته�ديگر�را�هم�
فراموش�نکنیم��اين�نکته�که�وقتی�از�سرمايه�داری�بحث�می�کنیم،�جنگ�همیشه�جاری�
میان�دو�طبقه�اساسی�جامعه�و�آثار�و�عوارض�آن�بر�کل�رابطه�میان�اين�طبقات�را�نیز�
بايد�در�نظر�آورد��عقب�نشینی�های�بورژوازی�در�مقابل�قدرت�مبارزه�طبقه�کارگر�را�
نبايد�به�حساب�مدنیت�مداری،�حقوق�ساالری�و�راه�و�رسم�حکومت�گری�اين�طبقه�
نهاد��دموکراسی�شکلی�از�برنامه�ريزی�نظم�سیاسی،�مدنی�و�اجتماعی�سرمايه�داری�
است�اما�اگر�در�مالط�و�مصالح�همین�ظرف�اعمال�حاکمیت�بورژوازی،�احیاناً�رد�
پائی�از�حقوق�انسانی�مشاهده�شد�نبايد�فريب�خورد،�به�طور�قطع�اين�رد�پا�از�آن�
سرمايه�و�بورژوازی�نیست،�بالعکس�جنبش�کارگری�است�که�در�تاخت�و�تازهای�
مقدور�خود�علیه�سرمايه�اين�نشانه�يا�نشانه�ها�را�از�خود�به�يادگار�نهاده�است��واقعیت�
اين�است�که�آنچه�هنوز�هم�زير�نام�دموکراسی�غربی�سر�زبانهاست،�همسان�آنچه�
زمانی�زير�نام�رفاه�اجتماعی�چشم�ها�را�به�خود�می�دوخت،�سوای�محدوده�محقر�
عقب�نشینی�اضطراری�بورژوازی�در�دوره�ای�از�تاريخ�در�مقابل�کارزارهای�افتخارآمیز�
و�حماسی�پرولتاريای�اروپا،�در�مقابل�کمون�پاريس�ها،�انترناسیونال�اول�ها�و�عروج�
پرخروش�پرولتاريای�روس�در�سالهای�پیش�از�شکست�فاجعه�آمیز�انقالب�اکتبر�چیز�

ديگری�نیست�



سرمایه و دیکتاتوری عریان

يک�سئوال�مهم�اين�است�که�اگر�دموکراسی�نوعی�نظم�سیاسی�و�مدنی�سرمايه�داری�
است،�پس�چرا�بخش�غالب�دنیای�سرمايه�داری�به�همین�قانونیت�و�مدنیت�دموکراتیک�
نیز�تمکین�نمی�کند؟�چرا�اکثريت�دولت�های�بورژوايی�به�ديکتاتوری�عريان�و�عموما�
به�هارترين�و�درنده�ترين�شکل�ديکتاتوری�متوسل�می�شوند؟�پاسخ�سخت�نیست��
تمکین�سیستم�کاپیتالیستی�به�دموکراسی�يا�توسل�آن�به�ديکتاتوری�عريان�از�مولفه�های�
معینی�تبعیت�می�کند��استثمار�وحشیانه�و�بدون�هیچ�مهار�نیروی�کار،�نیازمند�نفی�
همه�آزادی�ها�و�حقوق�سیاسی�و�اجتماعی�استثمارشوندگان�است��جوامعی�که�زير�
سیطره�ديکتاتوری�عريان�قرار�دارند،�مستقل�از�مذهبی،�الئیک،�نظامی،�فاشیستی،�
بوروکراتیک،�جمهوری�يا�سلطنتی�بودن�دولت�هايشان�پاره�ای�وجوه�مشترک�دارند��
بودن،� ارزان� ماوراء� کار� نیروی� با�حوزه� کار�جهانی�سرمايه� تقسیم� در� آنها� مکان�
گستردگی�بخش�تولید�وسايل�مصرف�در�مقابل�بخش�تولید�وسايل�تولید،�متوسط�
نازلتر�ترکیب�ارگانیک�سرمايه�اجتماعی،�قدرت�رقابت�پائین�تر�در�بازار�جهانی�در�
قیاس�با�قطب�های�عظیم�صنعتی�و�مانند�اينها�مشخص�می�گردد��اين�شاخص�ها�
گويای�اين�واقعیت�هستند�که�بخش�هائی�از�سرمايه�اجتماعی�اين�ممالک�همه�اضافه�



177 سرمايه�و�ديکتاتوری�عريان

ارزش�حاصل�استثمار�توده�های�کارگر�حوزه�پیش�ريز�خود�را�محقق�نمی�کنند��سهمی�
از�اين�اضافه�ارزش�را�در�گستره�کارکرد�نرخ�سودها�به�نفع�بخش�های�ديگر�سرمايه�
و�به�ويژه�تراست�های�عظیم�بین�المللی�از�دست�می�دهند��اين�ويژگی�به�نوبه�خود�
پايه��مادی�توسل�سرمايه�اجتماعی�اين�کشورها�به�پاره�ای�ساز�و�کارهای�اقتصادی،�
سیاسی�و�اجتماعی�برای�جبران�مافات�است��بورژوازی�اين�ممالک�برای�دستیابی�به�
سود�دلخواه�و�تالفی�آنچه�از�دست�داده�است،�مرگ�بارترين�شرايط�کار�و�استثمار�را�
بر�توده�های�طبقه�کارگر�تحمیل�می�کند��بهای�نیروی�کار�را�تا�پائین�ترين�سطح�ممکن�
تنزل�می�دهد��کلیه�امکانات�رفاهی،�خدماتی�و�بیمه�های�اجتماعی�را�از�کارگران�سلب�
می�نمايد��سطح�معیشت�کارگران�را�بربرمنشانه�سالخی�می�کند��سرمايه�اجتماعی�اين�
جوامع�برای�تحمیل�اين�شرايط�دهشتناک�بر�توده�های�کارگر�حق�هر�گونه�اعتراض�
و�انتقاد�را�از�آنان�سلب�می�نمايد��از�هر�نوع�تشکل�و�تجمع�و�فعالیت�دستجمعی�
کارگران�جلوگیری�به�عمل�می�آورد��اعتصاب،�اعتراض�و�مبارزه�آنان�را�در�نطفه�خفه�
می�سازد��سخن�از�آزادی�های�سیاسی،�حق�بیان�و�انتخابات�آزاد�و�دموکراسی�را�جرم�
اعالم�می�دارد�و�خواستاران�آنها�را�به�شکنجه�و�اعدام�محکوم�می�گرداند��»حقوق�بشر«،�
»اراده�مردم«�و�نوع�اين�ها�را�با�همه�کاريکاتوری�و�ترفند�بودنشان�به�دور�می�ريزد�و�از�

جريان�ذهن�و�انتظار�آدمها�جراحی�می�کند��
سرمايه�اجتماعی�اين�کشورها�با�توجه�به�اين�ويژگی�ها،�روبنای�سیاسی�متناسب�
با�فرآيند�بازتولید�خود�را�به�صورت�ديکتاتوری�عريان�و�هار�و�حمام�خون�ساالر�
سازمان�می�دهد��اما�مساله�به�همین�جا�خاتمه�نمی�يابد��روند�انکشاف�کاپیتالیستی�اين�
جوامع�زير�فشار�فرساينده�ويژگی�های�باال�و�به�اقتضای�کارکرد�نظم�سیاسی�متناظر�
با�نظم�تولیدی�آن،�از�شکل�گیری�و�توسعه�بسیاری�از�ساختارهای�مدنی�شديدا�
جلوگیری�به�عمل�می�آورد��جامعه�از�پروسه�متعارف�نهادينه�شدن�اين�ساختارها�
فاصله�می�گیرد��هیچ�سازمان�به�اصطالح�دموکراتیک،�هیچ�نهاد�مدنی،�حزب�يا�حتی�
اتحاديه�کارگری�منحل�در�نظم�سرمايه�هم�امکان�فعالیت�نمی�يابد��در�درون�اين�
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جوامع�نهادهای�کهنه�قرون�وسطائی�با�سخت�جانی�تمام�به�بقای�خود�ادامه�می�دهند��
برای�اين�که�مذهب،�خرافه،�مردساالری،�فرهنگ�کهنه�فئودالی،�شخصیت�پرستی،�
ارزش�ها،�سنن�و�مالک�های�متحجر�اخالقی�از�زندگی�انسانها�خارج�شود،�بايد�آزادی�
بیان،�تشکل�و�فعالیتهای�سیاسی�وجود�داشته�باشد��هر�چه�آزادی�کمتر،�هر�چه�امکان�
تشکل�و�فعالیت�های�جمعی�ناياب�تر،�هر�چه�سطح�سواد�و�دانش�اجتماعی�نازل�تر�
يا�برخورد�آراء�و�انديشه�ها�کمتر،�سخت�جانی�مذهب�و�خرافه�و�باورهای�کهنه�نیز�
طبیعتا�بیشتر�خواهد�بود��روند�توسعه�کاپیتالیستی�جوامع�مورد�بحث�و�ملزومات�
جاری�پروسه�بازتولید�سرمايه�اجتماعی�اين�کشورها،�نخست�به�دلیل�ويژگی�های�
مهم�اقتصادی�که�قبال�گفتیم�ديکتاتوری�عريان�را�جريان�روتین�نظم�سیاسی�جامعه�
می�کند�و�سپس�در�متن�همین�فرآيند�از�تکوين�نهادهای�مدنی�و�ساختارهای�متعارف�
مدنیت�ممانعت�به�عمل�می�آورد��اين�ديکتاتوری�و�بی�حقوقی�اساسا�بر�طبقه�کارگر�
اعمال�می�شود�و�فلسفه�وجودی�آن�تحمیل�بدترين�نوع�استثمار�و�محرومیت�بر�طبقه�
کارگر�است�اما�در�برخی�مواقع�دامن�اليه�ها�يا�رويکردهائی�از�خود�طبقه�بورژوازی�را�
هم�می�گیرد��برای�اين�که�توده�های�کارگر�از�کلیه�حقوق�مدنی�و�آزادی�های�سیاسی�
بايد�سايه�اين� و�حق�اعتصاب�و�تشکل�و�فعالیت�سیاسی�محروم�شوند،�الجرم�
بی�حقوقی�و�ديکتاتوری�بر�کل�جامعه�سنگینی�کند��به�بیان�ديگر�بايد�دود�و�دم�آن�به�
چشم�اپوزيسیون�های�درون�طبقه�مسلط�هم�برود��اين�امر�به�نوبه�خود�تیشه�ديگری�
بر�شکل�گیری�صف�مستقل�طبقاتی�کارگران�وارد�می�سازد�زيرا�که�از�يک�سوی�توهم�
توده�های�کارگر�به�منافع�مشترک�با�اپوزيسیون�های�ارتجاعی�ضد�کارگری�را�دامن�
می�زند�و�از�سوی�ديگر�امکانات�الزم�برای�متوهم�ساختن�کارگران�و�به�گمراهی�
کشاندن�مبارزات�آنان�را�در�اختیار�اين�اپوزيسیونها�قرار�می�دهد��محافل�مختلف�
رفرمیستی�از�راست�بورژوازی�تا�رفرمیسم�درون�جنبش�کارگری�فرصت�می�يابند�
زير�لوای�سکوالريسم،�جامعه�مدنی�يا�حتی�ارتجاعی�ترين�آلترناتیوهای�سیاسی�مانند�
حکومت�دينی�و�فاشیسم�ناسیونالیستی،�توده�های�کارگر�را�به�دنبال�خود�بکشانند��آن�
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چه�در�طول�دهه�های�اخیر�در�بسیاری�ممالک�آسیايی،�آفريقايی،�حتی�در�قلب�اروپا�
اتفاق�افتاده�است،�نمونه�های�بارز�همین�رويداد�هستند��در�همه�اين�موارد،�حاکمیت�
ديکتاتوری�و�خفقان،�فقدان�فضای�سیاسی�الزم�برای�بسط�مبارزه�طبقاتی�و�سرکوب�
همه�سويه�جنبش�های�اجتماعی،�به�درهمرفتگی�سیاسی�و�فرهنگی�و�فکری�طبقه�
کارگر�با�اپوزيسیون�های�بورژوايی�کمک�نموده�است��چیزی�که�قربانی�شدن�جنبش�
کارگری�و�افتادن�کارگران�از�چاله�به�چاه،�نتیجه�قهری�آن�بوده�است��اين�نکته�را�
هم�يادآوری�کنیم�که�پاره�ای�از�گرايشات�اجتماعی،�به�ويژه�عشاق�سینه�چاک�رشد�
دموکراتیک�سرمايه�داری!!�عدم�گسترش�مدنیت،�مدرنیسم�و�نهادهای�دموکراتیک�را�به�
عدم�توسعه�صنعتی،�مقاومت�اشکال�کهنه�تولیدی�و�رشد�نامکفی�سرمايه�داری�نسبت�
می�دهند!!�اين�نگرش�عمیقاً�ارتجاعی�و�بیش�از�حد�گمراه�کننده�است��آن�چه�در�اين�
جوامع�مانع�دستیابی�کارگران�و�فرودستان�به�حداقل�آزادی�های�سیاسی�و�حقوق�
اجتماعی�شده�است�صرفاً�خود�سرمايه�و�نه�توسعه�نیافتگی�سرمايه�داری�است��يک�
نگاه�ساده�به�کشورهايی�که�امروز�در�عداد�صنعتی�ترين�ممالک�به�حساب�می�آيند�اما�
هر�نوع�آزادی�بیان�و�تشکل�و�اعتصاب�و�تظاهرات�در�آنجا�ممنوع�است،�ما�را�از�
پرداختن�به�بحث�برای�افشاء�اين�وارونه�بافی�ها�معاف�می�سازد��بدين�ترتیب�پاسخ�اين�
سئوال�که�اگر�دموکراسی�تجسم�نوعی�مدنیت�و�نظم�سیاسی�سرمايه�داری�است،�چرا�
بخش�اعظم�جوامع�کاپیتالیستی�با�ديکتاتوری�هار�بوروکراتیک�يا�نظامی�و�دينی�اداره�
می�شوند�و�چرا�اين�کشورها�فاقد�نهادهای�مدني�و�مدرنیته�هستند�بسیار�روشن�است��
ماحصل�کالم�اينکه�هم�اشکال�متفاوت�دموکراسی�و�هم�حاالت�مختلف�ديکتاتوری،�
هر�دو�ظرف�ابراز�وجود�سیاسی�و�مدنی�سرمايه�اند��اين�که�سرمايه�به�کدام�متوسل�يا�
در�مقابل�کدام�يک�تمکین�نمايد�موضوعی�است�که�به�عوامل�باال�و�البته�مقدم�بر�هر�
چیز�به�سطح�مبارزه�میان�طبقات�اساسی�جامعه�و�چگونگی�آرايش�قوای�روز�آنان�

بستگی�دارد�



دموکراسی و فشار مبارزه طبقاتی

محتوا�و�شکل�حاکم�هیچ�نوع�نظم�سیاسی�از�جمله�دموکراسی�بدون�رجوع�به�عامل�
مبارزه�طبقاتی�قابل�فهم�نیست��ساختار�نظم�سیاسی�و�مدنی�سرمايه�داری�در�همان�
حال�که�فرارسته�ها،�ابزار�قدرت�و�خاکريزهای�مقاومت�اين�نظام�است�آثار�و�عوارض�
مبارزه�طبقاتی�جاری�درون�جامعه�را�نیز�بر�چهره�خود�دارد��دموکراسی�در�شرايطی�
بی�دردسرترين�شیوه�اعمال�حاکمیت�سرمايه�است�و�آن�هنگامی�است�که�اوال:�طبقه�
سرمايه�دار�کشور�مورد�بحث�در�پروسه�تشکیل�نرخ�سودها�و�توزيع�اضافه�ارزش�های�
حاصل�استثمار�طبقه�کارگر�جهانی�صاحب�سهمی�باال�باشد��حصه�ای�عظیم�که�
بتواند�به�يمن�آن�در�صورت�بروز�وضعیت�اضطراری�به�برخی�عقب�نشینی�های�
اجباری�در�مقابل�طبقه�کارگر�تن�دهد��ثانیا:�بورژوازی�خود�را�در�وضعی�ببیند�که�باج�
دادن�به�توده�های�کارگر�يا�اقشاری�از�اين�طبقه�را�شرط�بقای�خود�و�الزمه�تحکیم�
موقعیت�داخلی�و�جهانی�خويش�به�حساب�آرد��ثالثاً:�جنبش�کارگری�از�يک�سوی�
میراث�دار�فتوحات�گذشته�و�از�سوی�ديگر�مصلوب�بر�دار�رفرمیسم�اتحاديه�ای�و�
آماده�جايگزينی�مبارزه�طبقاتی�با�سازش�باشد��در�چنین�وضعی�است�که�گرايش�يا�
گرايشاتی�از�بورژوازی�پوستین�صلح�تن�می�کنند�و�بر�منبر�دموکراسی�تکیه�می��زنند��
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در�غیاب�اين�مولفه�ها،�نوعی�از�ديکتاتوری�پلیسی�و�بوروکراتیک،�نظامی�و�فاشیستی،�
الئیک�يا�مذهبی،�مدرن�يا�قرون�وسطايی،�ساختار�سیاسی�مناسب�نظم�سرمايه�داری�
خواهد�بود��در�وضعیت�نخست�دموکراسی�پاره�ای�از�معضالت�بورژوازی�را�به�طور�
گذرا�حل�و�فصل�می�کند��توسعه�نهادهای�دموکراتیک�و�آن�چه�که�در�عرف�سرمايه�
به�جامعه�مدنی�تعبیر�می�شود�به�ويژه�در�غیاب�جنبش�سوسیالیستی�طبقه�کارگر�اين�
ظرفیت�را�دارد�که�رفرمیسم�درون�جنبش�کارگری�و�کال�گرايشات�رفرمیستی�درون�
جامعه�را�مجال�بال�و�پر�دهد�و�از�اين�لحاظ�نظام�سرمايه�داری�را�از�برد�تعرض�
انقالبی�کارگران�در�امان�نگه�دارد��دموکراسی�و�جامعه�مدنی�در�اين�جا�بسیاری�از�
وظايف�ديکتاتوری�عريان�سرمايه�را�به�عهده�می�گیرند��درهمرفتگی�سیاسی�طبقه�
کارگر�با�بورژوازی�را�دامن�می�زنند�و�قوام�می�بخشند��پارلمانتاريسم�و�سازش�طبقاتی�
را�جايگزين�مبارزه�طبقاتی�میان�کار�و�سرمايه�می�کند��کمونیسم�ستیزی�و�انقالب�
گريزی�را�به�جريان�انديشه�و�فرهنگ�و�باورهای�سیاسی�کارگران�تسری�می�دهد��
نمونه�بسیار�بارز�بهره�گیری�سرمايه�از�دموکراسی�را�در�کارنامه�سوسیال�دموکراسی�
اين�مورد�به�ويژه�در�آن�جاها�که�سوسیال� می�توان�به�روشنی�مشاهده�نمود��در�
دموکراسی�موفق�به�پیشبرد�سیاست�های�خود�شده�است،�دامنه�توهم،�مماشات�طلبی،�
همزيستی�و�انحالل�طبقه�کارگر�در�ساختار�نظم�سرمايه�از�همه�جا�وسیع�تر�است��
کوشش�سوسیال�دموکراسی�متوجه�آن�بوده�است�که�اعتراضات،�مطالبات،�اهداف�
و�افق�زيست�طبقه�کارگر�را�به�مقتضیات�بازتولید�سرمايه�اجتماعی�آويزان�سازد��
اتحاديه�های�کارگری�توسعه�يابند،�اين�اتحاديه�ها�تالش�کنند�تا�همه�کارگران�را�به�
عضويت�خود�درآورند�و�از�اين�طريق�سنديکالیسم�و�رفرمیسم�اتحاديه�ای�را�بديل�
جنبش�ضد�سرمايه�داری�طبقه�کارگر�سازند��انجمن�ها�و�کلوپ�ها�و�جمعیت�های�
گوناگونی�را�در�همه�قلمروها�و�در�تمامی�سطوح�جامعه�سازمان�دهند�و�انتقادات�
و�اعتراضات�کارگران�بر�سرمايه�داری�را�به�کانال�های�تابع�نظم�سیاسی�و�اقتصادی�
سرمايه�هدايت�نمايند��سوسیال�دموکراسی،�نیروی�اجتماعی�و�توان�رقابت�انتخاباتی�
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خود�را�بر�همین�نوع�سازمان�دادن�جنبش�های�توده�ای�جستجو�می�کند�و�به�کمک�
تمامی�اين�نهادها�از�يک�سو�برخی�مطالبات�رفرمیستی�طبقه�کارگر�را�محقق�می�سازد،�
و�از�سوی�ديگر�تمکین�به�ماندگاری�نظام�کاپیتالیستی�را�به�کارگران�آموزش�می�دهد��
توسعه�دموکراسی�و�نهادهای�مدنی�سرمايه�داری�يکی�از�موثرترين�ابزار�سرمايه�برای�
جلوگیری�از�انقالب�اجتماعی�و�رشد�جنبش�سوسیالیستی�توده�های�کارگر�است��
رفرمیسم�از�درون�اين�نهادها،�کارگران�را�حول�اصالحات�اقتصادی�و�سیاسی�مقدور�
سرمايه�متشکل�می�کند�تا�همزمان�پراکندگی�آنان�را�در�پیکار�علیه�استثمار�کاپیتالیستی�
به�حداکثر�برساند��از�درون�اين�نظم�مدنی�به�کارگران�القاء�می�کند�که�منافع�آنان�در�گرو�
سودآوری�هر�چه�افزون�تر�سرمايه�است��به�کمک�اين�نظم�بار�بحران�های�اقتصادی�
سرمايه�را�بر�گرده�طبقه�کارگر�سرشکن�می�سازد��آن�چه�در�سال�های�اخیر�در�اروپا،�
امريکا�و�مناطق�ديگر�روی�داده�است،�به�اندازه�کافی�در�اين�زمینه�ها�گوياست��بحث�
مشروح�مسأله�در�اينجا�مورد�نظر�نیست��فشرده�صحبت�اين�است�که�دموکراسی�و�
مدرنیته�از�يک�سو�محصول�فشار�طبقه�کارگر�بر�بورژوازی�و�از�سوی�ديگر�در�شرايط�
افت�جنبش�ضد�کار�مزدی�کارگران،�ابزاری�برای�مهار�کردن�مبارزات�توده�های�کارگر�
است��بورژوازی�به�میل�خود�حتی�حاضر�به�قبول�هزينه�های�تولیت�همین�امامزاده�
دروغین�دموکراسی�نیز�نمی�باشد�اما�در�شرائطی�که�مؤلفه�هايش�را�باالتر�گفتیم،�آن�را�
به�صورت�بهترين�سالح�سالخی�کمونیسم�لغو�کار�مزدی�يا�هر�جنب�و�جوش�واقعی�

ضد�سرمايه�داری�طبقه�کارگر�به�کار�می�گیرد�



جنبش سوسیالیستی و برخورد با دموکراسی

کارگری� جنبش� که� حرف� اين� ندارد�� تقدسی� هیچ� کارگران� برای� دموکراسی�
بايد�برای�دموکراسی�مبارزه�کند!!�حرف�رويکرد�ضد�سرمايه�داری�طبقه�کارگر�يا�
کمونیسم�لغو�کار�مزدی�اين�طبقه�نیست��"انقالب�دموکراتیک"�،�"جمهوری�خلق"،�
"جمهوری�انقالبی"،�"دموکراسی�شورايی"�و�مانند�اين�ها،�برای�طبقه�کارگر�جامعه�ای�

که�سرمايه�داری�شیوه�تولید�حاکم�و�بورژوازی�طبقه�مسلط�اقتصادی�و�سیاسی�آن�را�
تشکیل�می�دهد،�فقط�تونل�های�تیره�و�تار�فرار�از�مبارزه�واقعی�علیه�سرمايه�است��
اين�تونل�ها�تاريخاً�توسط�رويکردهای�خارج�از�مدار�پیکار�ضد�کار�مزدی،�توسط�
محافل� يا� سابق� شوروی� اردوگاه� ناسیونالیستی،� ضدامپريالیسم� خلقی،� کمونیسم�
پروچینی�حفاری�شده�است�تا�پرولتاريا�را�از�میدان�جنگ�واقعی�طبقاتی�خود�خارج�

ساخته�و�پیاده�نظام�جنبش�های�ديگر�سازد��
پرولتاريای�آگاه�در�هر�موقعیت،�هر�سطح�از�آمادگی�و�هر�لحظه�از�پروسه�مبارزه�
طبقاتی�خود�به�طور�مستقیم�برای�سوسیالیسم�پیکار�می�کند��افق�عاجل�سوسیالیستی�
را�در�مقابل�هر�نوع�حاکمیت�و�مدنیت�سرمايه�داری�قرار�می�دهد�و�رسیدن�به�همین�
دورنما�را�موضوع�جنگ�جاری�خود�می�سازد��اينکه�در�هر�مقطع�از�جنبش�ضد�
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از� اينکه�کدام�سطح� يا�نمی�رسد،� سرمايه�داری�خود�به�چه�دستاوردهائی�می�رسد�
آزادی�های�سیاسی�و�حقوق�اجتماعی�را�بر�بورژوازی�تحمیل�می�کند�يا�نمی�کند،�اينکه�
کدام�امکانات�رفاهی�را�به�چنگ�می�آورد�يا�نمی�آورد،�همه�و�همه�به�موقعیت�روز�
مبارزه�اش،�به�قدرت�جنگیدنش،�به�میزان�شناخت�و�آگاهی�و�شعورش�و�به�درجه�
سازمان�يافتگی�و�آمادگی�وی�برای�اعمال�قدرت�علیه�سرمايه�بستگی�دارد��جنبش�
او�ضد�سرمايه�داری�است،�دورنمای�پیکارش�محو�کار�مزدی�است،�جنگ�وی�علیه�
رژيم،�جنگ�با�سرمايه�داری�و�دولت�سرمايه�است،�راهکارهايش�ساز�و�کار�مصاف�
با�موجوديت�سرمايه�داری�و�صف�آرائی�در�مقابل�اين�نظام�است،�متشکل�شدنش�
سازمانیابی�قدرت�ضد�کار�مزدی�است��پرولتاريای�آگاه�همواره�و�همه�وقت�به�
جنبش،�اهداف،�موقعیت�روز�و�پیچ�و�خم�راه�مبارزه�اش�اين�گونه�نظر�می�اندازد��در�
گام�به�گام�اين�مسیر،�خروجی�های�گمراه�ساز�انقالب�دموکراتیک�يا�استقرار�جمهوری�
دموکراتیک�و�مانند�اين�ها�باز�نمی�کند��به�هر�میزان�که�توان�روزش�اجازه�می�دهد�
بورژوازی�را�از�سنگر�خود�عقب�می�راند�و�هر�وجب�اين�پیشروی�را�خاکريزی�برای�
تعرضی�آگاه�تر،�سازمان�يافته�تر�و�نیرومندتر�علیه�سرمايه�داری�می�سازد��هیچ�پیروزی�
و�هیچ�سطح�دستاوردهای�جنگ�محل�ايستادن�و�قبول�هیچ�شکل�بقای�بردگی�مزدی�
نیست��گام�به�گام�اين�راه�فقط�کلید�رمز�تاختن�برای�فرسودن�هر�چه�ژرفتر�دشمن�تا�
حصول�پیروزی�و�استقرار�سوسیالیسم�لغو�کار�مزدی�است��در�پیچ�و�خم�اين�پیکار�
مرحله�و�اقامتگاه�و�انقالب�و�ساختار�و�صورت�بندی�سیاسی�خاصی�به�نام�دموکراسی�
نیست،�زيرا�هر�کدام�اين�ها�متضمن�حفاری�نوعی�خروجی�از�جاده�جنگ�ضد�سرمايه�
و�تن�دادن�به�شکلی�از�برنامه�ريزی�نظم�تولیدی،�سیاسی�و�اجتماعی�سرمايه�داری�

خواهد�بود��
رويکرد�لغو�کار�مزدی�طبقه�کارگر�شالوده�طرح�تمامی�مطالبات�حتی�خواسته�های�
عاجل�خود�را�بر�نقد�و�نفی�عملی�کل�عینیت�سرمايه�داری�قرار�می�دهد��به�جای�
طرح�حقوق�مدنی�و�دموکراسی،�خواهان�محو�هر�نوع�حکومت�يا�دولت�باالی�سر�
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کارگران�می�گردد��به�جای�"دخالت�دموکراتیک�مردم�در�سرنوشت�اجتماعی�شان"،�
خواهان�حضور�مستقیم�و�نافذ�کلیه�آحاد�شهروندان�در�تعريف�کار،�برنامه�ريزی�
تولید�و�کار�اجتماعی،�سیاست�گذاری�ها،�چگونگی�توزيع�محصول�اجتماعی�کار،�
لغو�مالکیت�خصوصی،�الغای�کار�مزدی�و�غیره�می�شود��به�جای�"انتخابات�آزاد"�و�
"حق�رای�دموکراتیک"�و�"مردم�ساالری"�و�مشابه�اين�ها،�خواهان�جايگزينی�هر�نوع�

دولت�متعارف�با�جامعه�گردانی�شورايی�و�سوسیالیستی�آحاد�شهروندان�می�گردد��
به�جای�اتحاديه،�سنديکا�و�سازمان�های�مدنی�و�حقوقی،�شوراهای�کار�و�زيست�و�
جنبش�شورايی�ضد�سرمايه�داری�را�پیش�می�کشد��گرايش�سوسیالیستی�طبقه�کارگر�
خود�را�در�جنبشی�سوسیالیستی،�جنبشی�برای�الغای�وضعیت�موجود�ابراز�می�کند�و�
برنامه�پیکار�و�خط�مشی�عملی�مبارزه�خود�را�سازمان�دادن�جنبش�شورايی�کارگران�
علیه�کار�مزدوری�قرار�می�دهد��با�تبلیغ�رفرمیسم،�با�تالش�برای�تبديل�مدرنیسم�و�
سکوالريسم�و�مطالبات�رفرمیستی�و�حقوق�دموکراتیک�به�هست�و�نیست�کارگران�
نمی�توان�به�سوسیالیسم�رسید�يا�راه�انقالب�سوسیالیستی�کارگران�را�هموار�ساخت��
اين�يک�کج�انديشی�بیمارگونه�رفرمیستی�است�که�چپ�موجود�بدان�مبتالست��انقالب�
سوسیالیستی�و�استقرار�سازمان�کار�شورائی�محو�کار�مزدی�فقط�کار�توده�کارگری�
است�که�سوسیالیسم�را�به�مثابه�يک�جنبش�پی�گرفته�باشد��با�دورنمای�روشنی�
از�سوسیالیسم،�نقد�سوسیالیستی�عینیت�موجود،�مطالبات�جاری�ضد�سرمايه�داری،�
رژيم�ستیزی�ضد�کار�مزدی�و�سر�بیدار�و�آگاه�سوسیالیستی�علیه�سرمايه��پیکار�کرده�
باشد��باز�کردن�دوره�ای�به�نام�انقالب�دموکراتیک،�مبارزه�برای�دموکراسی�و�برقراری�

جمهوری�دموکراتیک�در�در�دل�اين�کارزار�مکان�و�موضوعیتی�ندارد�
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سازمان�کار�سوسیالیستی�در�همه�شئون�اقتصادی،�سیاسی،�اجتماعی�خود�بر�وجود�
شوراهای�پايه،�کمون�و�کنگره�سراسری�شوراها�متکی�است��چگونگی�جامعه�گردانی�
شوراها،�سامان�اقتصادی�و�سیمای�مدنیت�سوسیالیستی�پیش�تر�بحث�شد��آن�چه�در�
اين�فصل�مورد�توجه�است،�توضیح�وجوه�اساسی�رابطه�میان�ساختار�شورايی�سازمان�
کار�سوسیالیستی�از�يک�سو�و�امر�برنامه�ريزی�سراسری�و�حتی�متمرکز�تولید،�رفاه�و�
خدمات�اجتماعی�از�سوی�ديگر�است��تبیین�شفاف�اين�رابطه�طبیعتا�در�گرو�پاسخ�
به�سئواالت�ديگری�نیز�هست��درجه�اهمیت�برنامه�ريزی�در�سوسیالیسم،�محتوا،�
سطح�و�چگونگی�متمرکز�بودن�آن،�همگنی�برنامه�ريزی�با�همه�مشخصات�سازمان�
کار�سوسیالیستی�يا�فرآيند�محو�کار�مزدوری،�نحوه�تحقق�اين�همگنی�با�محو�هر�نوع�
دولت�باالی�سر�شهروندان�و�پاره�ای�پرسش�های�ديگر�در�اين�راستا�مطرح�می�شوند��
کوشش�بر�اين�است�که�محتوای�اين�فصل�هر�چند�موجز،�الاقل�به�مبرم�ترين�اين�

سئواالت�پاسخ�گويد�



شیوه تولید و خصلت برنامه ریزی

سازمان�کار�شورائی�سوسیالیستی�در�همان�حال�که�بساط�دولت�را�جمع�می�کند،�
کار�و�تولید�و�رفاه�اجتماعی�را�در�سطحی�سراسری�برنامه�ريزی�می�نمايد��صنعت�
بزرگ،�تولید�انبوه�و�فرايند�تحول�سوسیالیستی�بدون�اين�نوع�برنامه�ريزی�قابل�تصور�
نیست��سوسیالیسم�با�تدارک�انقالبات�نوين�صنعتی�اهمیت�اين�کار�را�باز�هم�بیشتر�
می�سازد��روايت�بورژوايی�سوسیالیسم�در�همه�شکلهای�خود�مرز�سوسیالیسم�و�
سرمايه�داری�را�با�بود�و�نبود�برنامه�تعیین�می�کند!!�و�بر�همین�اساس،�وجود�برنامه�
و�کنترل�قوانین�انباشت�توسط�يک�نهاد�متمرکز�دولتی�را�دال�بر�استقرار�اولی�و�رفع�
دومی�می�بیند��ماجرا�از�آنجا�آغاز�می�شود�که�اين�روايت،�سرمايه�داری�را�به�جای�
اين�که�با�رابطه�خريد�و�فروش�نیروی�کار�تعريف�کند،�با�آنارشی�تولید،�رقابت�میان�
سرمايه�های�منفرد�يا�مالکیت�خصوصی�افراد�بر�سرمايه�ها�توضیح�می�دهد!!�در�همین�
راستا�تحول�سوسیالیستی�اقتصاد�را�در�برنامه�ريزی�متمرکز�سرمايه�اجتماعی�خالصه�
می�کند�و�برنامه�ريزی�متمرکز�تولید�و�کنترل�رقابت�سرمايه�ها�توسط�دولت�را�گواه�
محو�سرمايه�داری�و�استقرار�سوسیالیسم�می�بیند��قدرت�دولت�در�اين�جا�قدرت�واحد�
سرمايه�اجتماعی�است�و�برنامه�ريزی�سراسری�اقتصاد�دقیقا�ناظر�بر�تنظیم�مطلوب�ترين�
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شرايط�بازتولید�سرمايه�و�اعمال�اين�شرايط�بر�طبقه�کارگر�است��برنامه�در�اين�جا�
منافی�قوانین�بازار�نیست��بازار�وجود�دارد��نیروی�کار�خريد�و�فروش�می�شود�و�
مبادله�میان�بخش�های�مختلف�سرمايه�سیر�طبیعی�خود�را�دنبال�می�کند��نقش�برنامه�
در�اينجا�اينست�که�چگونگی�سامان�پذيری�يا�مبادله�میان�قلمروهای�گوناگون�سرمايه،�
نحوه�توزيع�سرمايه�در�عرصه�های�مختلف�انباشت،�سطح�دستمزدها،�ترکیب�ارگانیک�
سرمايه�در�قلمروهای�گوناگون�و�چگونگی�توزيع�اضافه�ارزش�کل�میان�بخش�های�
مختلف�سرمايه�اجتماعی�را�تنظیم�می�نمايد��رقابت�سرمايه�ها�که�در�شکل�متعارف�
و�کالسیک�بازار�به�مثابه�نیروی�محرکه�تشکیل�نرخ�سود�عمومی،�چگونگی�توزيع�
اضافه�ارزش�ها�میان�بخش�های�مختلف�سرمايه�و�جهتگیری�سرمايه�ها�برای�پیش�ريز�
در�حوزه�های�سودآورتر�ايفای�نقش�می�نمود،�در�اينجا�زير�فشار�برنامه�ريزی�متمرکز�
دولتی�تا�حدودی�کم�رنگ�می�شود�و�به�حاشیه�می�رود��سیاست�گذاری�متمرکز�
اقتصادی�و�ديکتاتوری�هار�دولت�در�اردوگاه�سابق�شوروی،�جبر�وجود�سرمايه�داری�
بود��در�پاسخ�اين�سئوال�که�چرا�سرمايه�در�آنجا�غالف�بازار،�رقابت�و�فراساختارهای�
متعارف�ممالک�غربی�را�با�برنامه�ريزی�متمرکز�دولتی�جايگزين�می�ساخت؟�يا�تحت�
چه�شرايطی�به�اين�کار�دست�می�زد؟�بحث�جداگانه�ای�الزم�است��آن�چه�اينجا�مورد�
تاکید�است،�توضیح�محتوای�متضاد�برنامه�در�سرمايه�داری�و�سوسیالیسم�است��اشتباه�
منتقدين�دموکرات�سوسیالیسم�اردوگاهی�اين�است�که�با�عزيمت�از�روايت�غلط�
سرمايه�داری�و�تحول�سوسیالیستی�اقتصاد،�نفس�برنامه�را�با�سازمان�کار�سوسیالیستی�
مترادف�پنداشته�اند��جای�تعجب�نیست�که�پاره�ای�از�آنان�مانند�ژاک�بیده،�نهايتا�راه�
چاره�را�در�آشتی�دادن�بازار�با�سوسیالیسم�و�جبران�عوارض�غیر�دموکراتیک�بودن�
برنامه�توسط�بازار�جستجو�کرده�اند!!�تولید�متمرکز�و�برنامه�ريزی�سراسری�مسايلی�
هستند�که�در�سرمايه�داری�وجود�دارد�و�در�سوسیالیسم�نیز�وجود�خواهد�داشت��بايد�
ديد�که�تمرکز�و�سازماندهی�تولید�در�هر�کدام�از�اين�دو�نظام�با�توجه�به�زيربنای�مادی�

اساسا�متضاد�آنها�چه�خصلت�و�نقش�معینی�احراز�می�کند��
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تولید�سرمايه�داری�به�رغم�رقابت�مستمر�بخش�های�مختلف�سرمايه�اجتماعی�با�هم�
در�هر�جامعه�جداگانه،�يا�در�کل�جهان،�بر�حداکثر�تمرکز�مبتنی�است��اين�تمرکز�به�
ويژه�در�سرمايه�داری�دولتی�تا�حد�کنترل�رقابت�میان�اجزاء�پراکنده�سرمايه�اجتماعی�
تشديد�می�گردد��تاريخ�سرمايه�داری�اساسا�تاريخ�تمرکز�بی�وقفه،�فزاينده�و�غیر�قابل�
مهار�تولید�اجتماعی�است��انحصاری�شدن�سرمايه�داری�و�ظهور�شرايط�امپريالیستی�
تولید�کاپیتالیستی�سطح�کنکرتی�از�پیشروی�همین�گرايش�يا�پروسه�تمرکزپويی�
سرمايه�بوده�است��تمرکز�در�اين�جا�ناشی�از�ماهیت�رابطه�سرمايه�و�جبر�پروسه�
ارزش�افزايی�و�تولید�سود�است��حرکت�درونی�سرمايه�برای�افزايش�بارآوری�کار�
اجتماعی،�تولید�اضافه�ارزش�انبوه��تر،�قدرت�رقابت�فزاينده��تر�و�تصرف�سهم�بیشتری�
با�روند� بین�المللی،�الجرم� از�کل�اضافه�ارزش�تولید�شده�در�جامعه�و�در�سطح�
تمرکزپويی�عجین�است��تاريخ�سرمايه�داری�تاريخ�تمرکز�بی�توقف�سرمايه،�خلع�يد�
از�سرمايه�های�منفرد�بسیار�و�گردايی�آنها�در�قطب�های�متمرکز�صنعتی�و�مالی�است��
روند�تغییرات�فنی�و�ترکیب�ارگانیک�سرمايه�با�سیر�گردايی�و�ادغام�سرمايه�ها�پروسه�
واحد�و�متزايدی�را�تشکیل�می�دهند��گردايی�و�متمرکز�شدن�سرمايه�يک�نیاز�طبیعی�و�
جبری�رقابت�بخش�های�مختلف�سرمايه�است��رابطه�میان�رقابت�و�تمرکز�يک�رابطه�
علی�و�معلولی�نیست،�هر�دوی�آنها�از�منشاء�ديگری،�از�"قانون�ارزش"�و�پروسه�تولید�
اضافه�ارزش�نشأت�می�گیرند،�اما�هر�کدام�نیروی�محرکه�مؤثری�برای�تشديد�ديگری�
می�باشد��رقابت�زمینه�الزم�برای�حدت�ادغام�سرمايه�ها�را�باز�می�گسترد�و�تمرکز�در�
عین�حال�که�متضمن�گردايی�سرمايه�های�پراکنده�و�به�اين�اعتبار�نافی�رقابت�است�
به�نوبه�خود�رقابت�سرمايه�های�متمرکز�و�قطب�های�بزرگ�سرمايه�را�عمیق�تر�و�
توفانی�تر�می�سازد��بحران�های�سرمايه�داری�به�نوبه�خود�روند�تمرکز�سرمايه�را�شتاب�
می�بخشند�و�در�همان�حال�دامنه�رقابت�میان�سرمايه�های�متمرکز�را�گسترش�می�دهند��
اين�سخن�مارکس�که�سرمايه�در�جريان�عبور�از�مرحله�"انباشت�بدوی"�به�تدريج�
چوب�دستی�های�خود�را�بر�زمین�می�گذارد�و�بر�پای�خود�تکیه�می�کند،�فقط�مبین�
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تغییرات�خاص�تاريخی�تولید�کاپیتالیستی�در�يک�دوره�معین�نیست،�بلکه�گرايش�
نیز�هست��رقابت�در�سرتاسر� عمومی�پويه�ارزش�افزايی�سرمايه�در�همه�دوره�ها�
دوران�تکامل�سرمايه�داری�تا�پايان�قرن�نوزدهم�و�حتی�اوايل�قرن�بیستم،�نیروی�
مهمی�را�در�پروسه�خودگستری�سرمايه�جهانی�بازی�می�کرد،�اما�سیر�بی�وقفه�تمرکز�
سرمايه،�پیدايش�انحصارات�بزرگ�صنعتی�و�مالی،�ظهور�تراست�ها�و�بنگاه�های�عظیم�
فراملیتی�سرمايه�داری�و�هماوردی�قطب�های�بزرگ�بین�المللی�سرمايه،�رقابت�میان�
سرمايه�های�منفرد�و�پراکنده�را�به�حاشیه��راند�و�آن�را�به�مثابه�پديده�ای�تبعی�و�فرعی�
تحت�الشعاع�رقابت�سبعانه�تراست�ها�و�انحصارات�صنعتی�و�مالی�در�آورد��به�عبارت�
ديگر�سرمايه�داری�در�جريان�گسترش�تاريخی�خود�از�يک�سو�مکانیسم�رقابت�را�
متناسب�با�الزامات�توسعه��اش�تعديل�و�بازپردازی�می��کند،�و�از�سوی�ديگر�چگونگی�
اين�تعديل�يا�بازپردازی�را�با�گرايش�مستمر�به�تمرکز�در�يک�پروسه�متزايد�و�مرکب�
قرار�می�دهد��هر�چه�سرمايه�متمرکزتر�می�شود،�رقابت�بخش�های�مختلف�سرمايه�
اجتماعی�و�جهانی�دشوارتر،�حادتر�و�کوبنده�تر�می�گردد��متقابال�هر�چه�شرايط�رقابت�
،�سخت�تر�و�امکان�تحقق�آن�محدودتر�می�شود،�نیاز�به�تمرکز�يا�گرايش�سرمايه�به�
متمرکز�شدن�بیش�و�بیشتر�می�گردد��تولید�سرمايه�داری�زير�فشار�نیاز�به�تمرکز،�
رقابت،�افزايش�ترکیب�ارگانیک،�گرايش�نزولی�نرخ�سود،�بحران�های�ذاتی�و�اجتناب�
ناپذير�و�کل�تناقضات�ذاتی�خود�در�يک�سوی�و�برای�تحمیل�تمامی�فشار�استثمار،�
بی�حقوقی�ها�و�سیه�روزی�های�کار�مزدی�بر�طبقه�کارگر�بین�المللی�در�سوی�ديگر،�
اشکال�معینی�از�برنامه�ريزی�متمرکز�اقتصادی�و�اجتماعی�را�گريزناپذير�می��سازد��اين�
برنامه�ريزی�ها�در�همان�حال�که�برای�بازتولید�شرايط�تولید�و�نظم�اقتصادی،�مدنی،�
سیاسی�و�اجتماعی�سرمايه�،�کل�پیوسته�ای�هستند�اما�به�لحاظ�چگونگی�خود�قابل�

دسته�بندی�می�باشند�و�در�دو�سطح�روی�می�دهند�
1.�مالزمت�سیر�تاريخی�تکامل�سرمايه�داری�با�روند�تمرکز،�نوعی�برنامه�ريزی�
خودپو�و�درونی�را�برای�سرمايه�ايجاب�می�کرده�است��برنامه�به�اين�اعتبار�بخشی�



191 شیوه�تولید�و�خصلت�برنامهريزی

از�قوانین�انباشت�و�خودگستری�سرمايه�است��تسلط�تراست�های�صنعتی�و�مالی�بر�
بازار�جهانی�بدون�تالش�برای�دستیابی�به�بهترين�شرائط�تولیدی،�بدون�جستجوی�
راه�های�مناسب�کاهش�هزينه�های�بخش�ثابت�سرمايه،�دسترسی�به�نیروی�کار�ماوراء�
ارزان،�احراز�بیشترين�قدرت�رقابت�يا�در�غیاب�به�کارگیری�کلیه�امکانات�پژوهشی�
و�علمی�و�جامعه�شناختی�و�بازاريابی�و�دنیای�مسائل�ديگر�ممکن�نیست��اموری�که�
همگی�نیازمند�برنامه�ريزی�هستند�و�دقیق�ترين�و�دورانديشانه�ترين�نوع�سنجش�ها�و�
برنامه�پردازی�ها�را�با�هدف�تحصیل�سود�حداکثر�طلب�می�کنند��بورژوازی�سهم�مهمی�
از�حاصل�استثمار�توده�های�کارگر�دنیا�را�برای�هزينه�همین�برنامه�ريزی�ها�اختصاص�
می�دهد�و�رقم�به�رقم�آن�را�جزء�حیاتی�تفکیک�ناپذير�کل�هزينه�های�سرمايه�گذاری�
خود�می�بیند��نگاهی�کوتاه�به�شیوه�کار�تراست�های�عظیم�امروزی�و�قیاس�کار�آنها�با�
سرمايه��داری�نیمه�اول�قرن�نوزدهم�درجه�اهمیت�برنامه�ريزی�برای�سرمايه�جهانی�و�
فرايند�رشد،�پیچیدگی�و�دقت�آن�در�طول�اين�دو�قرن�را�به�خوبی�نشان�می�دهد��غولهای�
عظیم�صنعتی�و�مالی�روز�از�بانک�ها�گرفته�تا�تراست�های�الکترونیکی،�شرکتهای�تولید�
کامپیوتر�و�تکنولوژی�اطالعاتی،�خودرو�سازی�ها،�کارتل�های�تولید�دارو،�بنگاه�های�
زنجیره�ای�تولید�و�فروش�کاالهای�مصرفی�سراسر�جهان�را�در�درون�برنامه�ريزی�های�
اختاپوسی�خود�غرق�و�در�پشت�ديوارهای�آهنین�آن�محبوس�ساخته�اند��بنمايه�کار�
در�اينجا�پويه�ذاتی�سرمايه�برای�افزايش�تولید�اضافه�ارزش�است��سرشت�سرمايه�به�
عنوان�يک�رابطه�اجتماعی�است��رابطه�ای�در�سطح�جهانی�که�همه�چیز�بشريت�را�
حول�محور�تولید�اضافه�ارزش�و�پديده�های�مخلوقش�از�نوع�تشکیل�نرخ�سود،�توزيع�
اضافه�ارزش�ها�میان�سرمايه�های�منفرد�يا�سرمايه�های�اجتماعی�مختلف،�نوسانات�
میان�کار�الزم�و�اضافی،�رقابت�و�جنگ�و�ستیز�قطب�های�سرمايه�با�هم�پیوند�می�زند��
بنگاه�های�مالی�عظیم�از�اين�طريق�پروسه�بازتولید�سرمايه،�چه�تولید�شود�و�نشود،�
چه�میزان�تولید�گردد�و�جدول�توزيع�سرمايه�در�قلمروهای�مختلف،�همه�و�همه�را�با�
مقتضیات�سودآوری�مسلط��ترين�بخش�سرمايه�جهانی�هماهنگ�می�کنند��در�همه�اين�
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موارد�ما�شاهد�تحقق�نوعی�برنامه�ريزی�متمرکز�خودجوش�در�وجود�سرمايه�هستیم��
2.�تولید�سرمايه�داری�در�فرآيند�بازتولید�مطلوب��ترين�شرايط�الزم�برای�استمرار�
استثمار�نیروی�کار�به�مجرد�برنامه�ريزی�خودپوی�اندرونی�بسنده�نمی�کند،�بلکه�تمامی�
ملزومات�فراساختاری�يک�برنامه�ريزی�متمرکز�اعمال�نظم�بردگی�مزدی�بر�طبقه�
کارگر�را�وضع،�بازتولید�و�مستقر�می�سازد��ساختار�و�فونکسیون�دولت�موجود�شکل�
توسعه�يافته�اين�الزامات�فراساختاری�و�برنامه�ريزی�تمرکز�يافته�است��دولت،�حتی�در�
شکل�سرمايه�داری�دولتی�نوع�اردوگاهی،�باز�هم�قوانین�انباشت�و�خودگستری�سرمايه�
اجتماعی�را�وضع�نمی�کند،�بلکه�با�عملکرد�خاص�اقتصادی�و�فونکسیون�های�سیاسی�
و�اجتماعی�ويژه��اش،�نقش�ارگانیک�و�تعیین�کننده��ای�در�بازتولید�شرايط�تولیدی�
سرمايه�به�عهده�می�گیرد��دولت�معاصر�همان�گونه�که�در�جای�ديگر�تصريح�شد،�فقط�
يک�نهاد�ساده�میلیتاريستی�اعمال�قهر�نظامی�سرمايه�علیه�پرولتاريا�يا�حتی�يک�دستگاه�
پیچیده�بورواتیک�حافظ�اين�نظم�نیست،�بالعکس�دستگاه�عظیم�و�بسیار�پیچیده�ای�
است�که�در�تنظیم�رابطه�خريد�و�فروش�نیروی�کار�و�ايجاد�شرايط�مقتضی�بازتولید�
سرمايه�اجتماعی�و�کل�مسائل�مربوط�به�آن،�نقشی�عمیقا�موثر�بازی�می�نمايد��شیوه�
تولید�کاپیتالیستی�در�وجود�دولت�موجود�نهادها،�قوانین�و�قراردادهايی�را�می�يابد�که:�
اوال:�تجسم�سطح�کنکرتی�از�توسعه�مدنی،�حقوقی�و�اجتماعی�اين�شیوه�تولید�است��
ثانیا:�نقش�يک�سیستم�متمرکز�دفاعی�و�پااليش،�نهادينه�کردن�ملزومات�بقای�بردگی�
مزدی،�تنظیم�شرايط�کار�و�زيست�اجتماعی�کارگران�بر�پايه�تبديل�حداکثر�کار�آنها�
به�کار�اضافی�و�سرانجام�اعمال�قهر�نظامی�و�پلیسی�سرمايه�علیه�پرولتاريا�را�ايفاء�
می�کند��دولت�با�طرح�خود�به�مثابه�نماينده�جامعه!!�عمال�کل�شرايط�کار�و�زيست�و�
استثمار�و�بی�حقوقی�طبقه�کارگر�و�توده�های�فرودست�را�در�جهت�افزايش�هر�چه�
بیشتر�کار�اضافی�برای�سرمايه�و�کاهش�هر�چه�عمیق�تر�کار�پرداخت�شده�کارگران�
نهادينه�می�کند�و�به�نظم�می��کشد��سازمان�دادن�امکانات�اجتماعی�الزم�برای�پرورش�
نیروی�کار�و�زنده�نگه�داشتن�ارتش�ذخیره�کار�امر�اجتناب�ناپذير�سرمايه�است��دولت،�
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انجام�اين�مهم�را�به�نیابت�از�طبقه�سرمايه�دار�به�عهده�می�گیرد�و�در�مقام�يک�تراست�
عظیم�سراسری�با�حداکثر�صرفه�جويی�به�نفع�سرمايه�اجتماعی�و�به�زيان�پرولتاريا�

سازمان�می�دهد��
مشاهده�می�کنیم�که�شیوه�تولید�سرمايه�داری�خواه�در�فرآيند�طبیعی�خودگستری�و�
تولید�اضافه�ارزش�و�خواه�در�جريان�توسعه�اجتماعی�و�فراساختاری�خود�همه�جا�
با�برنامه�ريزی�و�سیستماتیزه�نمودن�نظم�تولیدی،�مدنی،�سیاسی،�فرهنگی�و�اجتماعی�
سرمايه�سر�و�کار�دارد��يک�تفاوت�میان�جوامع�سرمايه�داری�دولتی�نظیر�اردوگاه�سابق�
شوروی�و�اشکال�غیر�دولتی�سرمايه�داری�آن�است�که�در�شکل�اول�دولت�هر�دو�وجه�
اين�برنامه�ريزی�را�بطور�آمیخته�و�ارگانیک�به�خود�منحصر�می�سازد��در�اين�جوامع�
دولت�عالوه�بر�وظايف�ويژه�فراساختاری،�در�مقام�مالک�سرمايه�اجتماعی،�قوانین�
انباشت�و�توزيع�محصول�اجتماعی�يا�نحوه�سامان�پذيری�سرمايه�را�نیز�کنترل�می�کند�
و�قانون�رقابت�میان�بخش�های�مختلف�سرمايه�را�تحت�سیطره�برنامه�ريزی�متمرکز�

دولتی�قرار�می�دهد��
در�سازمان�کار�سوسیالیستی�مسأله�برنامه�ريزی�و�تمرکز�تولید�با�آن�چه�در�نظام�
سرمايه�داری�هست�تضاد�ريشه�ای�و�ماهوی�دارد��در�اينجا�برنامه�ريزی�همان�اهدافی�
را�تعقیب�می�کند�که�پايه�های�اقتصاد�سوسیالیستی�و�فرايند�الغاء�کار�مزدی�بر�آن�استوار�
است��اگر�در�سرمايه�داری�هدف�همه�امور�تولید�سود�بیشتر�است�در�سوسیالیسم�
تولید�بیشترين�میزان�ممکن�آسايش،�رشد�و�رفاه�برابر�آحاد�جامعه�با�حداقل�کار�است�

که�خصلت�برنامه�ريزی�سوسیالیستی�را�تعیین�می�نمايد��
مشارکت�خالق،�موثر،�آزاد،�آگاه�و�برابر�آحاد�جامعه�در�پروسه�تولید�و�کار�داوطلبانه�
اجتماعی�تجلی�عالی�ترين�و�انسانی�ترين�شکل�برنامه�ريزی�اجتماعی�است��کاری�که�
درست�توسط�همان�آحاد�جامعه�با�همان�آگاهی�و�آزادی�و�خالقیت�و�برابری�و�توان�
تأثیرگذاری�انجام�می�گیرد��حصول�اين�هدف�که�همگان�به�طور�بالواسطه�در�تعريف�
کار�حضور�داشته�باشند�،�ارجاع�تصمیم�گیری�همه�امور�تولید�و�اين�که�چه�تولید�
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شود�يا�نشود�به�همه�آحاد�شهروندان،�توزيع�برابر�کلیه�امکانات�معیشتی�و�رفاهی�و�
اجتماعی�بین�انسان�ها�و�ايجاد�جامعه�متشکل�از�انسان�های�آزاد�و�بی�نیاز�و�فارغ�از�
هر�قید�ماوراء�خويش،�همگی�مواردی�هستند�که�تار�و�پود�برنامه�ريزی�سوسیالیستی�
را�تشکیل�می�دهند��در�اينجا�بحث�برنامه�اينهاست��سخن�از�اين�است�که�با�مصرف�
حداقل�نیروی�کار�انسان�ها�حداکثر�فرصت�فراغت�جسمی،�متعالی�ترين�شکل�پرورش�
روحی�،�باالترين�میزان�رفاه�اجتماعی،�حد�اعالی�بی�نیازی�و�دخالتگری�آنان�تأمین�و�
تضمین�گردد��برنامه�و�محو�دولت�باالی�سر�شهروندان�در�سازمان�کار�سوسیالیستی،�
وجوه�متمايز�يک�وحدت�را�تشکیل�می�دهند��مبانی�و�خطوط�عام�اين�برنامه�ريزی�را�

می�توان�به�شرح�زير�تلخیص�کرد:
1.�تقلیل�مستمر�میانگین�کار�اجتماعی�داوطلبانه�شهروندان�با�جهتگیری�موثر�عملی�
برای�رها�ساختن�همگان�از�قید�کار�و�اينکه�کار�به�هیچ�وجه�شرطی�برای�برخورداری�
کامل�انسان�ها�از�حداکثر�امکانات�زندگی�و�رفاه�اجتماعی�نباشد��رشد�غول�آسای�
تکنولوژی�مدرن�و�وقوع�انقالبات�عظیم�صنعتی�و�انفورماتیک�سطح�تولید�را�تا�آن�
جا�باال�برده�است�است�که�ممکن�است�محصوالت�يک�واحد�بزرگ�تولیدی�نیازهای�
معیشتی�میلیون�ها�نفر�سکنه�يک�جامعه�يا�حتی�چند�ده�میلیون�از�ساکنان�کره�زمین�
را�در�يک�رشته�پاسخ�گويد��هم�اکنون�بسیاری�از�موسسات�تولیدی�و�سازمان�های�
اقتصادی�کاپیتالیستی�با�اتکاء�به�سطح�باالی�بارآوری�کار�هر�کدام،�بخش�عظیمی�
از�بازار�جهانی�سرمايه�را�میدان�فروش�و�عرصه�دورپیمايی�محصوالت�خود�قرار�
داده�اند��سوسیالیسم�با�محو�کار�مزدوری،�مبادله،�بازار�و�خريد�و�فروش�،�راه�را�برای�
وقوع�انقالبات�تکنولوژيک�و�صنعتی�بسیار�عظیم�تر�باز�می�کند��اين�امر�در�تلفیق�با�
برنامه�ريزی�سراسری�تولید�و�کار�اجتماعی�به�انسان�شهروند�جامعه�سوسیالیستی�
امکان�می�دهد�که�با�صرف�حداقل�کار�و�سازمان�دادن�بهترين�شکل�استفاده�از�تکنیک،�
باالترين�میزان�ممکن�محصول�و�رفاه�اجتماعی�را�پديد�آرد�و�در�همین�راستا�قید�کار�

را�هر�چه�بیشتر�از�دست�و�پای�انسان�ها�بردارد��
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2.�سوسیالیسم�بر�هر�نوع�مرز�و�مرزکشی�جغرافیايی،�اختصاص�فدراتیو�منابع�
طبیعی�و�ذخائر�زير�زمینی�به�ساکنان�يک�منطقه�معین�يا�بهره�برداری�خصوصی�محلی،�
انفرادی�يا�دولتی� ابزار�کار�و�تولید�خط�مي�کشد��اين�فقط�مالکیت� از� منطقه�ای�
نیست�که�در�سوسیالیسم�محو�می�شود،�بلکه�کلیه�دستاوردهای�کار�بشر�در�شکل�
تکنولوژی،�تخصص،�دانش،�وسايل�تولید�و�معیشت،�امکانات�اجتماعی�و�رفاهی�
و�هر�چیز�ديگر�به�همگان�يعنی�به�کل�شهروندان�پذيرای�سازمان�کار�سوسیالیستی�
تعلق�می�گیرد��روزی�که�پرچم�سوسیالیسم�کارگری�و�لغو�کار�مزدی�در�کره�زمین�به�
اهتزاز�در�آيد،�به�طور�قطع�هر�معدنی،�کارخانه�ای،�بیمارستانی،�مزرعه�ای،�جنگلی،�
هر�سازمان�خدماتی�و�رفاهی،�هر�چه�امکانات�طبیعی�هست،�هر�مرکز�گردشگری�و�
تفريحی�و�در�يک�کالم�هر�چه�در�جهان�موجود�است،�به�همه�بشريت�تعلق�خواهد�
يافت��تحقق�عملی�اين�امر�نیز�بدون�يک�برنامه�ريزی�متمرکز�سوسیالیستی�امکان�پذير�
نیست��کامال�روشن�است�که�کارگران�يک�واحد�عظیم�يا�کوچک�صنعتی�نمی�توانند�
به�صورت�يک�جزيره�مسدود�انسانی�پیرامون�نوع�و�میزان�تولید�يا�چگونگی�مصرف�
محصوالت�موسسه�تصمیم�بگیرند��جامعه�سوسیالیستی�مبتنی�بر�محو�کار�مزدی�با�
آخرين�دستاوردهای�علمی�و�تکنیکی�بشر�قرن�بیستم�قرار�نیست�با�معیارهای�ساکنان�
همبائی�های�هند�باستان�اداره�شود��کارخانه،�بیمارستان،�مدرسه�يا�هر�موسسه�تولیدی�
و�رفاهی�ديگر�متعلق�به�کل�جامعه�است�و�تصمیم�گیری�درباره�آن�حق�غیر�قابل�
نقض�کلیه�شهروندان�است��برابری�انسان�ها�از�لحاظ�میزان�مشارکت�در�پروسه�کار�
اجتماعی،�سطح�معیشت،�بهره�گیری�از�خدمات�و�رفاه�همگانی،�نوع�آموزش�و�
درمان،�استفاده�از�طبیعت�و�ذخاير�زيرزمینی�و�هر�چیز�ديگر،�اصول�واقعی�سازمان�
کار�سوسیالیستی�است��در�قلمرو�استقرار�سوسیالیسم،�هیچ�تمايزی�میان�میزان�رفاه،�
امکانات�معیشتی،�خدمات�اجتماعی�يا�حد�و�حدود�اشتغال�و�فراغت�آحاد�انسان�ها�
قابل�قبول�نیست��تحقق�اين�هدف�در�گرو�پیوند�خوردن�همه�مراکز�کار�و�تولید�
و�حوزه�های�مختلف�زندگی�اجتماعی�شهروندان�به�جريان�برنامه�ريزی�سراسری�
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سوسیالیستی�است��
3. در�جای�ديگری�از�کتاب�توضیح�داديم�که�پرولتاريای�برخی�جوامع�حتی�پس�از�
پیروزی�انقالب�سوسیالیستی�و�برچیدن�بساط�کار�مزدوری�باز�هم�در�معرض�استثمار�
سرمايه�جهانی�خواهد�بود��طبقه�کارگر�برای�مقابله�با�اين�معضل�چاره�ای�ندارد�جز�
اين�که�به�موازات�پیکار�برای�پیشروی�جنبش�کمونیستی�جهانی�و�محو�مناسبات�
کاپیتالیستی�در�دنیا،�سطح�تکنولوژی�و�میزان�بارآوری�کار�سوسیالیستی�در�جامعه�
خويش�را�باال�برد��اين�امر�به�نوبه�خود�نیازمند�برنامه�ريزی�متمرکز�سوسیالیستی�است��
با�فدرالیزه�نمودن�اقتصاد!!�يا�بر�پا�ساختن�ملوک�الطوايفی�صنعتی!!�دريچه�ای�به�سوی�

رهايی�انسان�ها�از�يوغ�بردگی�مزدی�گشوده�نمی�شود��
در�پايان�اين�مبحث�الزم�است�درباره�همگنی�و�وحدت�برنامه�ريزی�متمرکز�با�
سازمان�شورايی�کار�و�مدنیت�سوسیالیستی�يا�در�واقع�انطباق�برنامه�با�محو�دولت�و�
بوروکراسی�از�يک�سو،�و�تضمین�دخالت�مستقیم�و�نافذ�همه�آحاد�جامعه�در�رتق�و�
فتق�کلیه�امور�اقتصادی�و�اجتماعی�از�سوی�ديگر،�کمی�صحبت�شود��در�اين�رابطه�

تاکید�بر�دو�نکته�اساسی�ضروری�است�
اول:�برنامه�ريزی�سوسیالیستی�بر�آگاهی،�اطالعات�علمی�و�آماری�سیستماتیک�و�
سراسری�همه�شهروندان�در�زمینه�های�اقتصادی،�معیشتی،�رفاهی،�اجتماعی،�داخلی�
و�بین�المللی�اتکاء�می�کند��در�سوسیالیسم،�تک�تک�انسان�ها�از�همه�آن�چه�که�در�
جامعه�می�گذرد�بطور�گسترده�آگاهی�دارند��راديو،�تلويزيون،�اينترنت�و�تکنولوژی�
اطالعاتی،�روزنامه�ها�و�ساير�وسايل�ارتباط�جمعی�در�وسیع�ترين�شکل�به�کار�گرفته�
می�شوند�تا�انتقال�حداکثر�آگاهی�به�شهروندان�را�در�همه�امور�میسر�سازند��هیچ�
نوع�اطالعات�و�آمار�و�ارقام�در�هیچ�زمینه�ای�خاص�هیچ�گروهی�نیست��در�پرتو�
بهره�گیری�سوسیالیستی�از�تکنولوژی�اطالعاتی�هر�شهروند�خواهد�توانست�هر�زمانی�
يا�نحوه�توزيع�خدمات�و� اقتصادی�جامعه� از�کلیه�هست�و�نیست� اراده�کند� که�
امکانات�اجتماعی�مطلع�گردد��آنچه�در�درون�هر�شورای�پايه�جداگانه�می�گذرد،�
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مباحث�شوراهای�کمون�و�کنگره�سراسری�شوراها�بدون�هیچ�دست�کاری�يا�تقلیل�
به�درون�کلیه�شوراهای�پايه�و�کمون�منتقل�می�شود�و�به�موضوع�گفتمان�اجتماعی�و�
سیاسی�آنان�بدل�می�گردد��ارقام�و�آمار�مربوط�به�شرايط�زندگی،�آموزش�و�پرورش،�
امور�کودکان�و�جوانان�يا�سالمندان،�بهداشت�و�درمان�به�طور�سیستماتیک�در�معرض�
مطالعه�اهالی�قرار�می�گیرد��نظرسنجی�های�مداوم�در�تمامی�زمینه�های�اقتصادی�و�
اجتماعی�و�خدماتی�و�داخلی�و�بین�المللی�برای�همگان�تشريح�می�شود��محصول�اين�
فرآيند،�تسلط�و�توانايی�شهروندان�برای�دخالت�نافذ�در�برنامه�ريزی�سراسری�تولید�
و�کار�اجتماعی�خواهد�بود��وقتی�هر�عضو�شورای�پايه�بتواند�با�مدد�از�شیوه�ها�و�
سیاست�های�ياد�شده،�اطالعات�الزم�پیرامون�همه�مسايل�جاری�جامعه�را�به�دست�
آورد،�آنگاه�کلیه�شهروندان�قادر�خواهند�بود�که�نسبت�به�موضوعات�خرد�و�ريز�
جامعه�سوسالیستی�آگاهانه�نظر�دهند�و�تأثیر�بگذارند��برنامه�ريزی�سراسری�تولید�و�
کار�اجتماعی�بر�چنین�دينامیسم�نیرومندی�از�مشارکت�خالق،�مستقیم�و�آگاه�فرد�فرد�
شهروندان�متکی�است�و�به�همین�دلیل�هیچ�زمینه�عینی�و�ذهنی�برای�شکل�گیری�
بوروکراسی�دولتی�يا�وجود�دولت�باقی�نمی�ماند��شوراها�ظرف�برنامه�ريزی�سراسری�

و�برنامه�موضوع�کار�و�جريان�ذهن�و�محتوای�فعالیت�اعضای�شوراها�می�شود��
دوم:�خصلت�تمرکز�در�برنامه�سوسیالیستی�تحت�هیچ�شرائطی�معنای�متمرکز�شدن�
سیاست�گذاری�ها�حتی�در�کنگره�سراسری�شوراها�يا�هیچ�نهاد�شورايی�نخواهد�داشت��
برنامه�ريزی�در�اين�جا�يک�کار�اداری�و�دولتی�نیست��يک�سیستم�گردش�خون�در�
بافت�های�شورايی�جامعه�است��کنگره�سراسری�شوراها�قلب�تپنده�اين�سیستم�است�
و�کارش�اين�است�که�تمامی�مصالح�و�ماتريال�و�محتوای�برنامه�را�که�توسط�کل�
شهروندان�عضو�شوراهای�پايه�و�کمون�در�سراسر�جامعه�تهیه�شده�است،�در�درون�
خود�تنظیم�کرده�و�مجددا�به�بافت�سراسری�شوراها�پمپاژ�کند��اعضای�کنگره�همان�
کسانی�هستند�که�هر�کدام�تک�تک�و�به�مثابه�عضوی�از�شوراهای�جداگانه�در�تهیه�
بخش�های�متفاوت�اين�برنامه�ريزی�دخالت�داشته�اند��آنان�نمايندگان�مباحثات،�طرح�ها�
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و�سیاست�های�اتخاذ�شده�از�سوی�کل�آحاد�جامعه�اند�و�تنها�وظیفه�شان�حضور�فعال�
در�پروسه�تنظیم�و�هماهنگ�سازی�اين�سیاست�ها�و�طرح�هاست��در�اينجا�ما�شاهد�
حذف�هر�نوع�مراوده�بوروکراتیک�درون�جامعه�و�جايگزينی�آن�با�نظارت�آزاد�و�نافذ�

همگانی�در�کار�برنامه�ريزی�می�باشیم��
سوم:�سراسری�بودن�برنامه�ريزی�در�سوسیالیسم،�هیچ�نوع�محدوديتی�در�سیاست�
گذاری�های�محلی�يا�تنظیم�امور�اقتصادی�و�رفاهی�و�اجتماعی�توسط�شوراهای�کمون�
پديد�نمی�آورد��بالعکس،�تمامی�شرايط�الزم�برای�بیشترين�میزان�اختیارات�محلی�اين�
شوراها�بر�اساس�معیارها�و�موازين�سوسیالیستی�را�ايجاد�مي�کند��مرز�برنامه�ريزي�های�
محلی�را�فقط�و�فقط�حقوق�سوسیالیستی�کل�شهروندان�سازمان�کار�سوسیالیستی�
تعیین�می��کند��اين�مرز�زير�فشار�هیچ�نوع�قرارداد�و�قانونیت�ماوراء�زندگی�انسان�ها�

قرار�نخواهد�داشت��



سوسیالیسم و خانواده

پیدايش�خانواده�و�سیر�تغییراتش�بسان�هر�پديده�ديگر�اجتماعی�برای�خود�تاريخی�
دارد،�اما�بررسی�اين�تاريخ�در�اين�جا�اصال�مورد�توجه�ما�نیست��سخن�درباره�خانواده�
موجود�به�مثابه�جزئی�از�هستی�مدنی�و�حقوقی�سرمايه�داری،�نقش�اين�نوع�خانواده�
در�بازتولید�نظم�بردگی�مزدی�و�محتوای�عشق�و�عالئق�و�عواطف�خانوادگی�در�
سیطره�شیوه�تولید�کاپیتالیستی�است��هیچ�پديده�اجتماعی�را�نمی�توان�بدون�مراجعه�
به�نیروی�فراگیر�اقتصادی�جامعه�و�بدون�تعمق�در�رابطه�درونی�و�ارگانیک�میان�اين�
دو�مورد�بررسی�قرار�داد��رابطه�کار�و�سرمايه،�رابطه�فراگیر�اقتصادی�دنیای�موجود�
است��رابطه�ای�که�همه�نهادهای�سیاسی�و�مدنی�و�حقوقی�جامعه�در�آن�شناورند�و�
از�آن�مايه�می�گیرند��هر�نوع�قضاوتی�درباره�خانواده�حاضر�بدون�ارجاع�فلسفه�بقاء�و�
نقش�اين�خانواده�در�بازتولید�فرآيند�کار�مزدوری،�قضاوتی�در�خدمت�باژگونه�پردازی�

واقعیت�ها�به�نفع�سرمايه�و�علیه�بردگان�مزدی�سرمايه�داری�است��
خانواده�موجود�نهادی�است�که�استثمار،�نابرابری،�تحقیر،�خودبیگانگی�انسان�و�
همه�پديده�های�اقتصادی�و�اجتماعی�جامعه�سرمايه�داری�در�درون�آن�به�صورت�يک�
فرهنگ�يا�يک�جريان�طبیعی�زيست�جلوه�می�يابد�و�تولید�و�بازتولید�می�شود��اين�يک�
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حکم�عام�مربوط�به�تمامی�جهان�سرمايه�داری�است�و�دامنه�شمول�آن�به�ممالک�کمتر�
پیشرفته�کاپیتالیستی�يا�جوامع�زير�فشار�ديکتاتوری�عريان�سرمايه�محدود�نمی�گردد��
در�"دموکراتیک�ترين"�کشورهای�دنیا�نیز�بافت�موجود�خانواده�پرده�ساتری�بر�شدت�
استثمار،�محرومیت�و�جنايات�اين�نظام�يا�به�بیان�ديگر�ابزاری�برای�توجیه�فرهنگی�و�
اخالقی�اين�استثمار�و�جنايات�مضاعف�است��در�سرتاسر�دنیای�حاضر�تا�آنجا�که�به�
طبقه�کارگر�مربوط�می�شود،�خانواده�متعارف�کنونی�بطور�کلی�با�ويژگی�های�مشترک�

زير�آمیخته�است��
1.�نهادی�برای�پرورش�رايگان�نیروی�کار�مورد�احتیاج�سرمايه�است��اين�يکی�
از�مهم�ترين�وظیفه�ای�است�که�خانواده�در�درون�هر�جامعه�کاپیتالیستی�به�دوش�
بنام�خانواده� نهادی� مادر�در�چهارچوب� پدر�و� انسان�هايی�تحت�عنوان� می�کشد��
موظف�می�گردند�که�بخش�مهمی�از�بهای�نازل�نیروی�کار�تاراج�شده�خود�را�با�رضا�
و�رغبت�در�نهايت�احساس�مسئولیت�انسانی�صرف�پرورش�نیروی�کار�مورد�نیاز�
سرمايه�نمايند!!�عشق�و�محبت�و�عاليق�انسانی�عمال�به�محملی�برای�استثمار�مضاعف�
و�وحشیانه�تر�سرمايه�از�نیروی�کار�کارگران�مبدل�می�گردد!�ظاهر�ماجرا�بسیار�عادی�
و�به�صورت�يک�رابطه�کامال�متعارف�انسانی�پديدار�می�شود��انسان�ها�تولید�مثل�
می�کنند�و�به�شیوه�پیشینیان�خود�در�ادوار�گذشته�تاريخ�يا�فراتر�از�آن�بر�مبنای�ويژگی�
مشترک�میان�کل�موجودات�زنده،�کودکان�خود�را�تغذيه�و�تربیت�می�نمايند��تا�اين�
جا�نه�فقط�هیچ�اتفاق�عجیب�و�غريبی�مشهود�نیست،�نه�فقط�هیچ�تعدی�و�تجاوزی�
به�حق�و�حقوق�کسی�احساس�نمی�شود،�که�بالعکس�هر�نوع�نگاه�معترض�يا�حتی�
منتقد�بدان�اعجاب�همگان�را�برمی�انگیزد��اما�اين�صورت�ظاهر�مساله�است��اين�پديده�
معمول�و�طبیعی�بشری�نه�در�خالء�که�در�دنیای�واقع�و�در�سیطره�تسلط�مناسبات�
کار�مزدوری�انجام�می�گیرد��پدر�و�مادری�که�زاد�و�ولد�و�تربیت�کودکان�را�به�عهده�
دارند،�انسان�هايی�آزاد�و�مسلط�بر�سرنوشت�زندگی�يا�محصول�کار�خويش�نیستند��
عمل�آنان�در�نگه�داری�و�پرورش�کودکان�نیز�اقدامی�آزادانه،�در�پاسخ�به�الزامات�بقاء�
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هستی�آزاد�انسانی�خود�نیست��آنان�نیروی�کار�مزدی�سرمايه�اند�و�نسل�بعد�از�نسل�
ارتش�ذخیره�کار�سرمايه�را�تولید�و�تربیت�می�نمايند��سهم�آنها�از�حاصل�کار�و�تولید�
اجتماعی�فقط�بهای�بازتولید�نیروی�کارشان�است�و�تولید�مثل�و�پرورش�کودک�و�
سرنوشت�زندگی�خود�و�فرزندانشان�همگی�تابعی�از�مقتضیات�سودآوری�و�بازتولید�
سرمايه�است��خانواده�موجود،�سلولی�از�ارگانیسم�ناهمگون�و�متناقض�نظم�سرمايه�با�
نقش�خاص�نهادينه�ساختن�و�مدنی�جلوه�دادن�اين�مناسبات�يا�کارکردهاست��برای�
درک�ملموس�اين�فونکسیون�می�کوشیم�که�شکل�عینی�تحقق�آن�را�در�وضعیت�
حاضر�دنیای�سرمايه�داری�با�ذکر�مثال�هايی�به�نمايش�گذاريم�و�در�اين�راستا�به�دو�
نمونه�مشخص�و�تا�حدودی�متفاوت�در�دو�گوشه�اين�نظام�نظر�می�اندازيم��نمونه�اول�
جامعه�سوئد�است��بخش�بسیار�کوچکی�از�جهان�سرمايه�داری�که�طبقه�کارگرش�
در�تحمیل�برخی�مطالبات�اصالحی�بر�طبقه�سرمايه�دار�و�کاهش�فشار�استثمار�و�
بی�حقوقی�ها�در�قیاس�با�کارگران�برخی�کشورها�موفقیت�هايی�داشته�است��در�اينجا�
دولت�بورژوازی�بیش�از�۷۰%�کار�پرداخت�شده�کارگران�را�که�در�قیاس�با�کار�
پرداخت�نشده�آنان�مقدار�ناچیزی�را�تشکیل�می�دهد،�در�شکل�مالیات�های�مستقیم�
و�غیرمستقیم�و�پاره�ای�هزينه�های�ديگر�از�طبقه�کارگر�باز�پس�می�گیرد�تا�در�ازای�
آن�هزينه�آموزش�و�پرورش،�بهداشت،�به�اصطالح�خدمات�همگانی�و�سرانجام�
مخارج�بوروکراسی�دولتی�تامین�گردد��روشن�تر�بگوئیم�کل�امکاناتی�که�برای�پرورش�
�۲،۱۵۰،۰۰۰کودک�و�نوجوان�سوئدی�و�روانه�ساختن�آنان�به�بازار�کار�صرف�می�شود�
از�بخش�پرداخت�شده�کار�کارگران�يا�مالیات�های�پرداختی�آنان�تامین�می�گردد��اگر�
مخارج�تغذيه�و�ساير�هزينه�های�معیشتی�جمعیت�کودک�و�نوجوان�را�که�باز�هم�
از�محل�بخش�پرداخت�شده�کار�يا�همان�دستمزد�کارگران�تامین�می�شود�به�اقالم�
پیشین�اضافه�کنیم،�آن�گاه�به�سادگی�در�می�يابیم�که�هر�فردی�از�طبقه�کارگر�جامعه�
بیش�از�نصف�دستمزد�ساالنه�خود�را�صرفا�به�پرورش�نیروی�کار�مورد�نیاز�سرمايه�
اجتماعی�اختصاص�می�دهد��نظام�سرمايه�داری�همه�اين�تعرض�و�توحش�را�در�زير�
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سقف�خانواده�موجود�پنهان�می�کند�و�با�پیچیدن�آن�در�لفاف�عالئق�طبیعی�انسانی�
يا�مناسبات�عاطفی�افراد�از�تیررس�تعرض�و�نقد�عمومی�خارج�می�سازد��ترديدی�
نیست�که�عشق،�محبت�يا�احساس�مسئولیت�متقابل�آحاد�انسان�ها�در�برابر�هم�و�به�
طور�مثال�فداکاری�و�تعهد�اخالقی�عمیق�میان�والدين�و�فرزندان�يک�پديده�پرارج�
زندگی�بشر�است،�اما�بحث�بر�سر�مضمون�و�بار�اجتماعی�ويژه�ای�است�که�سرمايه�
با�توسل�به�محمل�خانواده�بر�گرده�اين�مراودات�و�عالئق�طبیعی�انسانی�سرشکن�
می�سازد��اين�بار�اجتماعی�همان�اهرم�ها�و�مکانیسم�های�تشديد�استثمار�نیروی�کار،�
تعمیق�بیگانگی�انسان�ها�با�کار�و�حاصل�کار�خويش�و�تحکیم�طوق�بردگی�مزدی�
بر�گرده�طبقه�کارگر�است��نظام�سرمايه�داری�از�انسانی�که�فروشنده�نیروی�کار�خود�
و�کار�اضافی�او�سرچشمه�حیات�و�سود�و�خودگستری�سرمايه�است،�می�خواهد�که�
دين�پدر�بودن�يا�مادر�بودنش�را�در�پرداخت�کل�هزينه�تولید�و�پرورش�ارتش�ذخیره�
کار�بورژوازی�و�مضمحل�نمودن�هستی�خود�به�نفع�سوداندوزی�طبقه�سرمايه�دار�ادا�
نمايد��پدر�و�مادر�کارگر�سوئدی،�ساکنان�جامعه�ای�که�کودکانش�از�کودکان�پاره�ای�
ممالک�ديگر�دنیای�روز�حق�و�حقوق�اجتماعی�بسیار�بیشتری�دست�و�پا�نموده�اند،�باز�
هم�حداقل�نیمی�از�دست�مزد�ساالنه�خود�را�به�حکم�مسئولیت�های�خطیر�خانوادگی�

به�بورژوازی�باز�پس�می�دهند!!�
نمونه�دوم�جامعه�سرمايه�داری�ايران�است�جامعه�ای�که�توده�های�کارگر�و�فرودستش�
همسان�اکثريت�مردم�کارگر�دنیا�در�شعله�های�بی�حقوقی�و�محرومیت�از�ابتدايی�ترين�
امکانات�رفاهی�می�سوزند�در�اين�جا�خانواده�فقط�نهاد�تربیت�رايگان�ارتش�ذخیره�کار�
سرمايه�داری�نیست،�بلکه�بخش�پیوسته�ای�از�کارخانه�است�که�نیمی�از�کارگران�جامعه�
يعنی�زنان�در�درون�آن�بدون�هیچ�دست�مزدی�و�حتی�بدون�هیچ�حق�و�حقوق�بشری�
بطور�کامال�مجانی�برای�طبقه�سرمايه�دار�کار�می�کنند��نقش�خانواده�در�اين�ممالک�
البته�به�اين�اندازه�هم�محدود�نمی�ماند��کار�برده�وار�کودکان�برای�سرمايه�و�استثمار�
سفاکانه�جمعیت�اطفال�توسط�زالويان�سرمايه�دار�در�همین�جا�لباس�عرف�و�تشرع�
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و�"انسانی�بودن"�می�پوشد��اين�کودکان�در�منطق�سرمايه�صاحب�هیچ�حق�و�حقوقی�
نیستند!!�آنان�اتباع�جزيره�ای�به�نام�خانواده�محسوب�می�گردند�و�خانواده�است�که�بايد�
از�محل�مزد�ناچیز�افرادش�اينان�را�به�سن�فروش�نیروی�کار�برساند�و�از�آن�جا�که�
خانواده�در�محاصره�قهر�و�يوغ�استثمار�سرمايه�قادر�به�تغذيه�آنان�نیست،�الجرم�يا�
بايد�بمیرند�و�يا�اين�که�نیروی�کار�کودکانه�خود�را�در�دخمه�های�نمور�و�جان�فرسای�
قالی�بافی�يا�کوره�پزخانه�های�قرون�وسطايی�به�فروش�برسانند،�تا�از�اين�طريق�به�
هزينه�معاش�خانواده�کمک�نمايند��خانواده�در�ايران�و�ممالک�مشابه�مستمسکی�در�
دست�بورژوازی�برای�سالخی�کودکان�و�قربانی�نمودن�اطفال�در�آستانه�سودآوری�

بیش�و�بیشتر�سرمايه�است��
در�شمار�کثیری�از�ممالک�سرمايه�داری،�ساعات�ممتد�کار�خانگی�زنان�در�"کانون�
گرم�خانواده"!!�بخش�قابل�توجهی�از�پروسه�مصرف�نیروی�کار�کل�طبقه�کارگر�توسط�
سرمايه�اجتماعی�است��کارگران�زير�فشار�فقر�هیچ�گاه�گذارشان�به�هیچ�رستورانی�
نمی�افتد،�زيرا�صرف�يک�وعده�غذا�در�رستوران�برای�خود�و�همسر�و�فرزندانشان�
نصف�بیشتر�دستمزد�ماهانه�آنان�را�می�بلعد��بنابراين،�کار�پخت�و�پز�و�تهیه�غذا�بايد�
يک�سره�و�بطور�همیشگی�در�چهارديواری�خانه�انجام�گیرد��هیچ�رختشوی�خانه�
عمومی�رايگان�حتی�غیررايگانی�در�جامعه�وجود�ندارد�و�اکثريت�قريب�به�اتفاق�
کارگران�فاقد�ماشین�لباس�شويی�هستند��آنان�ناگزيرند�که�زمان�کار�قابل�توجهی�
را�به�شستشوی�لباس�خود�و�فرزندان�اختصاص�دهند��بخشی�از�جمعیت�کارگری�
جامعه�در�حاشیه�شهرهای�بزرگ�و�کوچک�و�غالب�دهات�آب�لوله�کشی�ندارند�و�
افراد�بايد�از�مسافت�های�طوالنی�آب�آشامیدنی�روزانه�شان�را�تامین�نمايند��اين�کار�
نیازمند�صرف�بخش�مهمی�از�يک�روزانه�کار�است��تعمیر�خانه�و�در�بسیاری�موارد�
ساختن�واحد�مسکونی�يا�همان�آلونک�بدون�آب�و�برق�با�صرف�نیروی�کار�بدون�
مزد�و�مواجب�خود�کارگران�انجام�می�گیرد��در�بسیاری�نواحی�کشور،�کار�پخت�
و�پز�غذا�يا�گرم�کردن�خانه�مسکونی�به�شیوه�گذشته�های�دور�تاريخ�در�گرو�تهیه�
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هیزم�و�جمع�آوری�شاخ�و�برگ�درختان�می�باشد�و�پرداختن�به�اين�مساله�نیازمند�
اختصاص�ساعت�ها�کار�است��اگر�بخواهیم�مجموعه�ريز�و�درشت�اين�قبیل�کارها�
را�يک�جا�رديف�کنیم،�به�لیست�بلند�بااليی�خواهیم�رسید�که�انجام�همه�آنها�در�هر�
شبانه�روز�شايد�به�دو�روزانه�کار�متعارف�همین�دنیای�سرمايه�داری�نیاز�دارد��در�
ايران�و�جوامع�مشابه�تمامی�اين�دو�روزانه�کار�که�شرط�و�شروط�سودآوری�حداکثر�
برای�سرمايه�هاست،�بطور�مستمر�به�صورت�کار�خانگی�رايگان�در�چهارديواری�
خانه�توسط�کارگران�و�بطور�غالب�توسط�زنان�انجام�می�گیرد�و�دولت�بورژوازی�در�
وجود�خانواده�موجود�پروسه�مصادره�اين�کار�بی�دستمزد�و�اضافه�کردن�آن�به�سود�
سرمايه�داران�را�ردای�"مدنیت"�تن�می�کند��پیرامون�نقش�خانواده�در�پرورش�ارتش�
ذخیره�کار�سرمايه�نیز�در�اينجا�تمايزات�محسوسی�با�ممالک�نخست�وجود�دارد��بر�
پايه�آمارهای�موجود�در�سال�۱۳۷۵،�فقط�شمار�کودکان�زير�پنج�سال�جامعه�ايران�
که�توسط�مادرانشان�نگهداری�شده�اند�از�هفت�میلیون�نفر�بیشتر�بوده�است��هزينه�
تقريبی�پرورش�اين�کودکان�اگر�قرار�بود�توسط�مهد�کودک�ها�و�مراکز�پرورش�جمعی�
صورت�گیرد،�حتی�بدون�در�نظر�گرفتن�مخارج�غذا�و�پوشاک�و�مسکن،�به�رقمی�
حدود��۷۰۰میلیارد�تومان�در�ماه�و��۸۴۰۰میلیارد�تومان�در�سال�با�محاسبه�قیمت�ثابت�
سال�مذکور�بالغ�می�شده�است��اين�مبلغ�معادل�حقوق�متوسط�ساالنه��۱۴میلیون�کارگر�
در�همان�سال�است��سرمايه�داری�ايران�کل�اين�مبلغ�را�از�راه�سرشکن�ساختن�بار�
تربیت�کودکان�بر�دوش�مادران�به�سود�ساالنه�سرمايه�اضافه�می�نمايد�و�آن�گاه�تمامی�
اين�استثمار�سفاکانه�را�در�وجود�خانواده�موجود�غسل�تعمید�می�کند�و�مهر�"وظیفه�
روتین�انسانی�والدين�در�قبال�فرزندان"�می�کوبد��در�ادامه�بحث�نشان�خواهیم�داد�که�
نقش�خانواده�فعلی�در�استتار�فشار�مضاعف�سرمايه�بر�سطح�معیشت�کارگران�به�آن�
چه�تا�اين�جا�گفتیم�محدود�نمی�شود،�اما�حتی�بیان�همین�حد�هم�کافی�است�تا�رمز�
و�راز�تقدس�خانواده�در�عرف�بورژوازی�را�لمس�کنیم��حیرت�آور�نیست�که�هر�
چه�جنبش�کارگری�کشورها�ناتوان�تر،�هر�چه�قدرت�تعرض�کارگران�علیه�استثمار�و�
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ستم�و�بی�حقوقی�های�مولود�سرمايه�ضعیف�تر،�به�همان�اندازه�شیرازه�حیاتی�خانواده�
موجود�نیز�محکم��تر�و�تقديس�حرمت�آن�از�سوی�بورژوازی�پرجنجال�تر�است��
خانواده�کنونی�در�جامعه�سوئد�به�همان�میزانی�با�خانواده�فعلی�ايرانی�تفاوت�دارد�که�
درجه�فشار�بی�حقوقی�و�استثمار�سرمايه�داری�بر�گرده�کارگران�متفاوت�است��آن�جا�
که�نیروی�اعتراض�کارگران�توانسته�است�سطح�نازلی�از�مطالبات�اولیه�کارگری�را�بر�
بورژوازی�تحمیل�نمايد،�فونکسیون�فشار�خانواده�به�نفع�سرمايه�را�نیز�به�نوعی�دست�
کاری�کرده�است�و�آنجا�که�چنین�قدرتی�از�جانب�جنبش�کارگری�اعمال�نشده�است،�
خانواده�نیز�نقش�خود�به�مثابه�يک�اهرم�اساسی�تشديد�بی�حقوقی�و�ستم�سرمايه�داری�

را�به�تمام�و�کمال�حفظ�کرده�است��
2.�خانواده�حربه�موثر�سرمايه�داری�در�تحمیل�هزينه�سرپرستی�پیران،�معلوالن�و�
افراد�سالخورده�جامعه�بر�دوش�فرزندان�يا�حتی�اقارب�و�افراد�دور�يا�نزديک�فامیل�
است��اين�پديده�به�ويژه�در�جوامعی�که�جنبش�کارگری�زير�فشار�ديکتاتوری�و�
خفقان�سرمايه�قادر�به�احراز�نقش�تعیین�کننده�ای�در�کاهش�شدت�استثمار�نشده�
است،�بسیار�همه�جاگیر�است��در�جامعه�ايران�در�سال��۱۳۷۵نزديک�به�چهار�میلیون�
جمعیت�باالی��۶۰سال�و�در�سنین�بازنشستگی�وجود�داشته�است��شايد�نیمی�از�اين�
جمعیت�بدون�کار،�فاقد�هر�نوع�بیمه�اجتماعی،�بیمه�دارو�و�درمان�يا�پشتوانه�اقتصادی�
ثابتی�برای�امرار�معاش�خويش�بوده�اند��هزينه�غذا�و�مسکن�و�درمان�و�ساير�احتیاجات�
زيستی�اين�خیل�عظیم�بر�دوش�فرزندان�کارگرشان�سرشکن�می�شود��در�اينجا�نیز�
خانواده�مستمسکی�برای�توجیه�انسانی�بی�حقوقی�کاپپیتالیستی�و�ظرفی�برای�انتقال�

فشار�اين�بی�حقوقی�است��
3.�خانواده�موجود�پوشش�انسانی�دروغینی�بر�قامت�کريه�مالکیت�خصوصی�است��
من�و�منیت�و�اصل�"من�محور«�و�اين�که�همه�چیز�بايد�از�من�آغاز�شود�يا�زندگی�
ديگران�تابعی�از�مصالح�حیاتی�من�باشد�در�خانواده�کنونی�مناسب��ترين�محیط�تغذيه�
و�رشد�را�برای�خود�دست�و�پا�می��کند��عشق�ورزيدن�به�فرزند�خود�و�به�طور�معمول�
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بی�تفاوتی�در�مقابل�سرنوشت�فرزندان�سايرين،�رؤيای�پیشرفت�بیش�و�بیشتر�کودکان�
خود�و�پیشی�گرفتن�آنان�از�کودکان�ديگر،�احساس�مسئولیت�در�قبال�خوراک�و�
پوشاک�بچه�های�خود�و�بی�مسئولیتی�نسبت�به�سرنوشت�زندگی�و�مرگ�ساير�بچه�ها،�
انديشیدن�به�وابستگان�فامیلی�و�آرامش�خیال�در�قبال�انسان�های�ديگر�يا�صدها�پديده�
اخالقی�و�عاطفی�مشابه�که�از�دل�اقتصاد�کااليی�و�سرمايه�داری�می�جوشند�يا�توسط�
اين�نظام�حفظ�و�بازتولید�می�شوند،�در�حصار�حرمت�خانواده�موجود�لباس�تزکیه�تن�

می�کنند�و�از�قبح�غیرانسانی�خود�منزه�می�گردند!!�
شايد�عده�ای�از�مدافعان�نظم�موجود�و�حامیان�فونکسیون�خانواده�کنونی�شانه�
اين�گونه�نیست!�ما�آدم�های�نوع� نه،� اندازند�و�بگويند� باال� از�سر�سیری� خود�را�
پرستی�هستیم�که�در�عین�باور�به�حريم�مقدس�خانواده�سخت�در�فکر�همه�آدم�های�
روی�زمین�می�باشیم!!�در�وجود�انسان�های�فداکار�و�نوع�دوست�در�چهارگوشه�دنیا�
جای�شکی�نیست،�اما�در�شرايط�استیالی�ارزش�ها�و�معیارهای�اخالقی�روئیده�از�
نظام�سرمايه�داری،�اين�امر�فقط�استثنايی�در�برابر�قاعده�است��پاره�ای�از�اين�مدعیان�
حاضرند�برای�نجات�فرزند�خود�از�کوچک�ترين�آسیب�يک�سانحه�مثال�يک�آتش�
سوزی،�ده�ها�انسان�ديگر�را�در�شعله�های�آتش�رها�کنند!�خانواده�موجود�تمامی�
عناصر�مالکیت�خصوصی�و�بطور�مشخص�مالکیت�خصوصی�کاپیتالیستی�را�در�
هیات�ارزش�های�اجتماعی،�اخالقی�و�فرهنگی�در�درون�خود�به�جريان�می�اندازد�و�
اتکاء�به�اين�مالک�ها�و�مبانی�را�در�خدمت�تقويت�سرچشمه�مادی�و�اقتصادی�آنها�

قرار�می�دهد��
4. نظام�سرمايه�داری�مقوله�عشق�میان�زن�و�مرد�را�از�جوهر�انسانی�خود�تهی�
می�سازد�و�خانواده�يعنی�نهاد�زندگی�مشترک�زوجین�را�به�کانون�باژگون�پردازی�
و�تحريف�عشق�راستین�انسانی�مبدل�می�کند��پاک�ترين�و�بی�شائبه�ترين�وصلت�ها�
در�سیطره�اين�نظام�از�بوی�تعفن�اقتصاد�کااليی�عاری�نیست��ثروت�بیشتر،�مدرک�
تحصیلی�باالتر،�زيبايی�و�وجاهت�اندام�افزون�تر،�موقعیت�اداری�موثرتر�و�باالخره�اسم�
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و�رسم�و�شهرت�اجتماعی�دامنه�دارتر،�مالک�مسلط�گزينش�همسر�و�معیار�تشکیل�
زندگی�مشترک�خانواده�را�تعیین�می�کند��بدين�ترتیب،�فرهنگ�مسموم�منبعث�از�تولید�
کااليی،�کل�ساختار�وجودی�خانواده�و�محتوای�عشق�جاری�میان�زن�و�مرد�را�در�خود�
منحل�می�سازد��افراد�بر�پايه�عواطف�آزاد�و�بی�ريای�انسانی�يا�بر�اساس�يک�گزينش�
طبیعی�عاری�از�نیاز�و�فرصت�طلبی�با�هم�پیوند�زندگی�مشترک�برقرار�نمی�کنند،�بلکه�
از�سر�احتیاج�و�عجز�و�به�گونه�ای�کاسبکارانه�هم�ديگر�را�شکار�می�نمايند��در�بخشی�
از�جهان�سرمايه�داری�که�فقر�و�گرسنگی�و�فالکت�بیداد�می�کند،�تشکیل�خانواده�
غالبا�نوعی�فروش�برده�وار�زن�به�مرد�را�در�معرض�نمايش�قرار�می�دهد��در�اينجا�
عشق�و�عاطفه�و�احساس�انسانی�بی�ارزش�ترين�متاع�های�موجود�بازارند��دختر�نه�
ساله�به�جای�درس�و�مشق�و�مدرسه�بدون�هیچ�آشنايی�قبلی�با�فشار�قهر�و�ارعاب�
ديگران�اما�زير�لوای�ازدواج�و�تشکیل�خانواده�به�چنگال�بی�رحم�هوس�بازی�های�
جنسی�يک�عفريت�تسلیم�می�شود��انتخاب،�آزادی،�رغبت�و�تمايل�انسانی�در�"حريم�
مقدس�اين�نوع�خانواده"ها�نامقدس�ترين�مفاهیم�اند،�بخش�بسیار�مهمی�از�ازدواج�ها�
و�زندگی�زناشويی�در�اين�کشورها�را�بايد�وقوع�فاجعه�انسانی�قلمداد�کرد��بردگی�
کامل،�حقارت�بی�انتها،�نفی�مطلق�هر�نوع�آزادی�و�مسلوب�االراده�محض�بودن�زن�
جريان�طبیعی�حیات�اين�"کانون�های�مقدس�خانوادگی"�در�اين�جوامع�است��آن�چه�
در�اين�جا�در�تشکیل�خانواده�هیچ�نقشی�ندارد،�عالئق�و�عواطف�انسانی�است�و�آن�
چه�که�رمز�و�راز�واقعی�زيست�مشترک!!�همسران�در�درون�خانوده�ها�است،�صرفا�نیاز�
و�رعب�و�وحشت�از�گرسنگی�است��اين�پديده�در�درون�بسیاری�از�اين�کشورها،�نه�
استثناء�که�يک�قاعده�عمومی�تشکیل�خانواده�را�تعیین�می�کند��در�پاره�ای�موارد�ازدواج�
بر�هیچ�نوع�آشنايی�پیشین�زوجین�مبتنی�نیست�و�پدر�و�مادر�حتی�گاهی�اقوام�دور�
و�نزديک�آنهايند�که�حکم�زندگی�مشترک�را�صادر�می�کنند��از�اين�هم�بدتر�مخالفت�
طرفین�ازدواج�هیچ�نقشی�در�تعلیق�و�عدم�انجام�آن�ايفاء�نمی�نمايد��همچنان�که�در�
بسیاری�موارد�عشق�سوزان�و�عالقه�تا�پای�جان�دختر�و�پسر�زير�فشار�مخالفت�
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والدين�هیچ�راهی�به�زندگی�مشترک�پیدا�نمی�نمايد��اين�ها�پديده�های�رايج�زندگی�
زناشويی�در�جوامع�زير�فشار�ديکتاتوری�عريان�سرمايه�است،�اما�حتی�اگر�از�وضعیت�
رايج�تشکیل�خانواده�يا�معیارها�و�مبانی�ازدواج�در�اين�بخش�جهان�صرف�نظر�کنیم،�
باالخره�در�پیشرفته�ترين�جوامع�سرمايه�داری�نیز�استثمار�مضاعف�و�محرومیت�متزايد�
زنان�در�وجود�خانواده�موجود�رسمیت�مدنی!�و�حقوقی!�پیدا�می�کند��در�نظامی�که�
آدم�ها�اساسا�به�مثابه�فروشندگان�نیروی�کار�موجوديت�می�يابند!!�آن�جا�که�به�هر�
دلیل�نیروی�کار�مرد�ممکن�است�منحنی�سود�را�کمی�به�باال�نوسان�دهد،�زن�در�
موقعیت�درجه�دوم�قرار�می�گیرد�و�زنی�که�به�چنین�وضعی�دچار�شود،�در�محکمه�
شرع�و�عرف�و�مدنیت�سرمايه،�انسانی�دست�دوم�است��او�در�زندگی�زناشويی�نیز�
موقعیت�خود�به�مثابه�صاحب�کاالی�کم�بهاتر�را�در�قبال�همسری�که�برخی�اوقات�
کاالی�پرفروش�تری�دارد�حفظ�می�کند�و�در�داربست�خانوادگی�همگن�با�شیوه�تولید�
سرمايه�داری�به�انسان�دست�دوم�سقوط�می�نمايد��طبیعی�است�که�در�اين�جا�نیز�
سطح�پیکار�جنبش�کارگری�و�چگونگی�توازن�قوای�میان�کار�و�سرمايه،�اين�مراودات�
و�نقش�خانواده�را�زير�فشار�جدی�خود�می�گیرد��هر�چه�سطح�پیشروی�و�قدرت�
متشکل�طبقاتی�کارگران�نازل�تر�باشد،�دست�سرمايه�در�به�کار�گرفتن�سنن،�قوانین�
و�عرف�قرون�وسطايی�برای�تبديل�خانواده�به�ظرف�استثمار�مضاعف�و�بی�حقوقی�
زنان�کمتر�می�شود�و�بالعکس،�هر�چه�مبارزات�کارگران�بیشتر�مورد�سرکوب�قرار�
گرفته�باشد،�خانواده�نیز�نقش�گسترده��تری�در�ساقط�نمودن�زنان�از�همه�حق�و�حقوق�

اجتماعی�و�انسانی�ايفا�می�نمايد��
5.�نظام�سرمايه�داری�در�بسیاری�از�کشورها،�متحجرترين�سنن�منبعث�از�شیوه�های�
تولیدی�پیشین�را�با�الزامات�خودگستری�و�تسلط�خود�همساز�کرده�است�و�آنها�را�
به�مثابه�اهرم�هايی�برای�استمرار�بقای�خود�مورد�استفاده�قرار�می�دهد��مردساالری،�
بی�حقوقی�زنان،�تحکم�ديکتاتورمنشانه�والدين�به�ويژه�پدر�بر�فرزندان�که�شکل�
جاری�زندگی�خانوادگی�در�بخش�عظیمی�از�دنیای�سرمايه�داری�است،�از�جمله�اين�
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پديده�ها�است��وقتی�سرمايه�با�هدف�تشديد�هر�چه�بیشتر�استثمار�کارگران�هر�گونه�
آزادی�و�حقوق�اجتماعی�را�از�طبقه�کارگر�سلب�می�کند،�وقتی�زنان�و�کودکان�از�هر�
نوع�ابراز�وجود�انسانی�در�جامعه�محروم�می�گردند،�بسیار�طبیعی�است�که�خانواده�
نیز�به�داربستی�برای�اعمال�مردساالری�و�سلطه�بی�قید�و�شرط�والدين�بر�فرزندان�
مبدل�می�گردد��در�اين�ممالک�مذهب�و�فراساختارهای�پوسیده�ادوار�کهنه�در�درون�
خانواده�میدان�فرمان�روايی�هر�چه�گسترده�تر�پیدا�می�کنند��"خوب�شوهر�داری�کردن�
زن�به�بزرگترين�عمل�انقالبی�وی"�تفسیر�می�گردد!!�خفقان�و�ديکتاتوری�سرمايه�به�
مثابه�فضای�زيست�مسلط�بر�زندگی�کارگران�و�فرودستان�به�سرتاسر�ارگانیسم�حیات�
اجتماعی�انسان�ها�تسری�می�يابد�و�روابط�داخلی�خانواده�را�نیز�در�درون�خود�منحل�
می�سازد��پدر�و�مادر�در�همان�حال�که�افراطی�ترين�فداکاری�ها�را�نسبت�به�فرزندان�
معمول�می�دارند،�تسلط�ديکتاتورمنشانه�خود�را�بر�آنها�اعمال�می��کنند��رشد�آزاد�فرزند�
زير�فشار�فرهنگ�پدرساالری�که�در�شرائط�روز�پرتوی�از�حاکمیت�سرمايه�داری�
است�سوزانده�می��شود�و�اختیار�و�انتخاب�و�آزادی�عمل�وی�که�نیاز�شکوفايی�فکر�
و�شخصیت�و�رشد�خالقیت�اوست،�به�بدترين�شکلی�آسیب�می�بیند��باز�هم�تکرار�
می�کنم�که�خانواده�واضع،�خالق�يا�پاسدار�هیچ�يک�از�اين�کارکردها�نیست��اين�ها�
همگی�از�بطن�شیوه�های�تولید�مبتنی�بر�استثمار�فرا�روئیده�اند�و�در�شرايط�موجود،�
نظام�سرمايه�داری�است�که�بر�اساس�الزامات�بقا�و�بازتولید�خود،�آن�ها�را�حفظ�می�کند��
نکته�مورد�تاکید�اين�است�که�خانواده�موجود�نقش�داربست�حقوقی�اين�عملکردها�و�
ابزار�توجیه�فرهنگی�و�حقوقی�اين�استثمار�مضاعف�و�متزايد�زنان�را�به�عهده�می�گیرد��
خانواده�در�اين�جا�همان�وظیفه�ای�را�به�دوش�می�کشد�که�هر�نهاد�ديگر�برقراری�نظم�
و�ثبات�اجتماعی�سرمايه�عهده�دار�انجام�آن�است��در�نگاه�جامعه�شناسان�تئیست�و�
حتی�آتئیست�سرمايه،�خانواده�کانون�عشق�پاک�میان�زن�و�شوهر�و�نقطه�جوشش�
رقیق�ترين�عواطف�بشری�است��اينان�تعلقات�عاطفی�عمیق�و�ايثارگرانه�پدر�و�مادر�
به�فرزندان�را�مثال�می�زنند��چیزی�که�به�زعم�آنها�از�نفس�وجود�خانواده�نشأت�
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می�گیرد!!�و�هر�چه�بافت�خانواده�محکم�تر�و�پابرجاتر�باشد،�حدت�و�شدت�آنها�نیز�
افزون�تر�است!!�نگرش�اين�جامعه�شناسان،�ايدهالیستی�و�وهم�آمیز�است��عالئق�و�
رفتار�افراد�خانواده�به�طور�کلی�و�خانواده�موجود�به�طور�معین�تبخیر�زيربنای�مادی�
حیات�اجتماعی�آنهاست��در�يک�نگاه�ساده�می�توان�ديد�که�عواطف�افراد�خانواده�های�
فقیر�کارگری�به�ويژه�در�آسیا،�آفريقا�و�آمريکای�التین�در�قیاس�با�طبقات�ديگر�حتی�
در�قیاس�با�کارگران�اروپای�غربی�ظاهراً�رقیق�تر�و�عمیق�تر�است��چرا؟�طبیعی�است�
که�مساله�به�شرايط�زيست�مادی�آدمها�مربوط�می�شود��فقر،�گرسنگی،�فقدان�حداقل�
امکانات�معیشتی�يا�رفاه�اجتماعی،�پدر�و�مادر�را�به�تنها�تکیه�گاه�زندگی�و�زنده�بودن�
کودک�تبديل�می�کند��والدين�بايد�جای�خالی�تغديه�ساده�فرزند،�جای�خالی�لباس،�
بهداشت،�آب�آشامیدنی�سالم،�جای�خالی�اسباب�بازی،�مهد�کودک،�جای�خالی�دکتر�
و�دارو�و�درمان،�جای�خالی�مسکن�مناسب�و�گرم�و�جای�خالی�امکانات�زيستی�
مورد�نیاز�فرزندان�را�با�وثیقه�کردن�جان�و�مايه�گذاشتن�از�خواب،�خوراک،�آسايش�
جسمی�و�روحی�به�نوعی�پر�کنند��در�جريان�اين�ايثارگری�يا�خودفرسايی�اضطراری�
رقت�بار�که�حاصل�فشار�سرمايه�و�تحمیل�سرمايه�داری�است،�شکلی�از�حس�ترحم،�
عطوفت�و�عالئق�عاطفی�در�وجود�والدين�و�فرزندان�نسبت�به�همديگر�پیدا�می�شود��
آنان�و�در�وهله�نخست�مادر،�تمامی�دقايق�و�آنات�زندگی�خود�را�در�دلهره�سالمتی�
و�بود�و�بقا�و�آينده�کودکان�سپری�می�نمايند،�زيرا�که�کودکان�زير�فشار�فقدان�هر�
نوع�امکانات�اجتماعی�به�طور�مدام�در�تهديد�بیماری،�مرگ�و�هزاران�حادثه�نامیمون�
ديگر�قرار�دارند��کودک�بر�اثر�سوء�تغذيه،�آلودگی�محیط�زيست�و�نبود�بهداشت�
و�درمان�دائما�مريض�است�و�به�مرگ�تهديد�می�شود��مادر�ناگزير�است�بیشتر�ايام�
سال�را�شب�تا�صبح�در�کنار�فرزند�و�برای�مراقبت�از�وی�بیدار�بماند��لحظه�به�لحظه�
حیات�وی�هراس�و�دلسوزی�و�اضطراب�و�احساس�تهديد�است��به�بیان�ديگر،�او�
عمر�خود�را�قطره�قطره�در�زندگی�کودک�نشت�می�کند�و�در�اين�راستا�همه�شخصیت�
و�وجود�انسانی�خود�را�به�صورت�ترحم�نسبت�به�فرزند�بازتولید�می�نمايد��بازتاب�
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اين�فداکاری�ها�و�دل�سوزی�های�مادران�يا�پدران�در�فکر�و�ذهن�و�شخصیت�کودکان�
دقیقا�به�صورت�عالئق�و�رحم�و�دلسوزی�خود�را�به�نمايش�می�گذارد��دختر�يا�پسری�
که�در�همه�دوران�کودکی�بیمار�يا�سالم�بدون�داشتن�هیچ�تکیه�گاه�اجتماعی�تنها�زير�
بال�و�پر�مادر�و�در�کنف�فداکاری��و�نوازش��او�امکان�زيست�يافته�است،�به�طور�
معمول�قلبی�مملو�از�ترحم�نسبت�به�مادر�در�سینه�وی�می�تپد��او�به�نوبه�خود�و�زير�
فشار�همان�فقر�و�فالکت�و�سیه�روزی�های�گسترده�اقتصادی،�اجتماعی�ناگزير�است�
که�زحمات�والدين�را�به�سیاق�خود�آنان�جبران�نمايد��پدر�و�مادر�سالخورده�محروم�
از�پشتوانه�اقتصادی�و�اجتماعی�سوای�امداد�فرزندان�تکیه�گاهی�ندارد��شعله�های�
عشق�و�عطوفت�فیمابین�به�عالوه�همه�معیارها�و�ارزش�های�فداکاری�درون�خانواده�
نه�از�سراچه�غیب�يا�هیچ�ناکجاآباد�ديگر�که�از�بطن�شرايط�کار�و�زيست�مادی�
آدم�ها�سرچشمه�گرفته�است��تمايزات�کمی�میان�عناصر�متشکله�شرايط�زيستی�در�
بخش�های�مختلف�دنیای�سرمايه�داری�تفاوت�هايی�را�در�ترکیب�عواطف�و�چگونگی�
ظهور�و�بروز�و�درجه�شدت�و�ضعف�آنها�پديد�می�آورد��آن�جا�که�طبقه�کارگر�با�
مبارزات�سالیان�دراز�خود�حداقلی�از�مطالبات�معیشتی�و�امکانات�رفاهی�را�از�چنگ�
بورژوازی�خارج�کرده�است�مضمون�و�شکل�بروز�عواطف�فیمابین�افراد�آن�با�جوامع�
فاقد�اين�امکانات�تا�حدودی�متفاوت�است��يک�چیز�روشن�است��نظام�سرمايه�داری�
در�هر�دو�حالت�عواطف�معلول�و�خلقیات�مصدوم�می�زايد��در�يک�جا�شیرازه�عالئق�
انسانی�را�از�هم�می�پاشد�و�انسان�ها�را�به�صرف�داشتن�حداقل�مايحتاج�معیشتی�
به�سلول�های�منفرد�و�متالشی�گسسته�از�هم�تبديل�می�کند�و�در�جای�ديگر�فقر�و�
گرسنگی�و�شدت�نیاز�را�ساز�و�کار�زايش�عواطف�افراطی�مجعول�می�سازد��عواطف،�
احساسات�و�عالئقی�که�در�اوج�انسانی�بودنشان�نه�از�آزادی،�نه�از�بطن�بی�نیازی�که�از�
ژرفای�فقر�و�احتیاج�و�درماندگی�نشأت�می�گیرند��عواطف�و�عالئقی�که�به�همین�دلیل�
فاقد�خلوص�و�اعتبار�شفاف�انسانی�هستند�و�بشريت�برای�بازسازی�عیمق�انسانی�آنها�
به�دگرگونی�اساسی�زيربنای�ماديشان�نیازمند�دارد��نمايندگان�فکری�بورژوازی�به�ويژه�
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در�جوامع�زير�فشار�ديکتاتوری�عريان�با�ارجاع�به�اين�ايثارگری�ها�و�عالئق�بر�نقش�
خانواده�موجود�به�مثابه�کانون�پرورش�آنها�تاکید�می�ورزند��آنان�عوام�فريبانه�می�کوشند�
تا�از�اين�طريق�تمامی�نقش�خانواده�موجود�در�تشديد�و�تعمیق�استثمار�نیروی�کار�

توسط�سرمايه�را�استتار�کنند��
با� ببینیم� باال�و�مشاهده�مکان�خانواده�در�نظام�سرمايه�داری،� در�پی�توضیحات�
برچیدن�بساط�بردگی�مزدی،،�خانواده�موجود�چه�سرنوشتی�خواهد�يافت؟�وقتی�
که�شیوه�تولید�سرمايه�داری�جای�خود�را�به�سازمان�دخالت�آزاد،�مستقیم،�برابر�و�
شورائی�کلیه�آحاد�انسانها�در�سرنوشت�کار�و�تولید�اجتماعی�خود�بسپارد،�زمانی�
که�مالکیت�خصوصی�و�کار�مزدوری�از�ساحت�زندگی�بشر�رخت�بربندد،�شالوده�
هستی�خانواده�موجود�به�کلی�دگرگون�خواهد�شد��در�آن�هنگام�مسئولیت�پرورش�و�
نگه�داری�کودکان�بطور�کامل�به�عهده�جامعه�و�نهادهای�شورايی�خاص�اين�کار�قرار�
می�گیرد��کار�خانگی�از�میان�می�رود��آموزش�و�پرورش�در�همه�سطوح�از�دوره�های�
پیشا�دبستانی�گرفته�تا�آخرين�مراحل�تحصیل�با�تمامی�امور�مربوط�به�سرپرستی�و�
مراقبت�و�بهداشت�و�درمان�و�تفريح�کودکان�يا�جوانان�همه�و�همه�به�مثابه�بخشی�
از�کار�داوطلبانه�سوسیالیستی�شهروندان�در�می�آيد��تامین�تمامی�نیازمندی�های�مادی�
و�معنوی�سالمندان�يا�از�کار�افتادگان�و�نگهداری�آنها�به�بهترين�شکل�ممکن�امر�
جاری�شوراها�می�گردد��خانواده�در�شکل�يک�واحد�اقتصادی،�فلسفه�وجودی�خود�
را�از�دست�می�دهد��زن�و�مرد�تبديل�به�انسانهای�در�همه�وجوه�برابری�می�گردند��
آنان�به�عنوان�والدين�هیچ�وظیفه��ای�برای�حل�مشکالت�اقتصادی�فرزندانشان�ندارند،�
هر�نوع�کار�پرورشی�و�مراقبتی�فرزند�جزئی�از�کار�داوطلبانه�سوسیالیستی�می�گردد��
کودکان�هنگامی�که�هنوز�در�زهدان�مادر�هستند،�مستقل�از�اين�که�کدام�مادر�آن�ها�را�
متولد�کند،�شهروندانی�تلقی�می�شوند�که�کل�جامعه�سوسیالیستی�والدتشان�را�گرامی�
می�دارد�و�با�بذل�همه�امکانات�الزم�کلید�زندگی�بی�نیاز�کمونیستی�را�در�اختیارشان�
می�گذارد��کودک�پیش�از�زايمان�مادر،�شهروند�متساوی�الحقوق�جامعه�سوسیالیستی�
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است�و�پدر�و�مادر�فقط�به�همان�اندازه�در�قبال�نگهداری�و�پرورش�و�رشد�جسمی�يا�
فکری�وی�مسئولیت�دارند�که�هر�شهروند�ديگر�جامعه�سوسیالیستی�اين�مسئولیت�را�
احساس�می��کند��محبت�و�آغوش�و�عواطف�و�مهر�ويژه�مادری�به�دقیقه�ای�از�امکانات�
روان�پروری�جامعه�مبدل�می�شود�و�رشد�آزاد�همه�کودکان�مشروط�به�رشد�آزاد�هر�
کودک�می�گردد��دل�مشغولی�هايی�از�نوع�بچه�من!�سرنوشت�کودک�من!�و�هر�نوع�من�
من�نمودن�ديگر�در�رابطه�با�کودکان�هم�چون�هر�نوع�اظهار�تملک�خصوصی�در�هر�
زمینه�ديگر�اقتصادی�و�اجتماعی�جای�خود�را�به�احساسات�زيبای�نوينی�در�قبال�کل�
نونهاالن�جامعه�می�سپارد��هر�پدر�و�مادری�به�جای�اين�که�با�سینه�ای�مسدود�و�نگاهی�
محقر�فقط�محدوده�سرنوشت�آتی�فرزند�خويش�را�خیره�شوند،�به�جای�اين�که�همه�
شور�و�احساس�بشری�خود�را�وقف�متمايز�نمودن�طفل�خود�از�سايرين�و�تالش�
برای�زندگی�مرجح�وی�نسبت�به�اطفال�ديگر�کنند،�کل�نوباوگان�جامعه�را�فرزندان�
خود�می�يابند��لغو�مالکیت�خصوصی�در�اقتصاد�به�لغو�فرهنگ�حق�تملک�نسبت�به�
فرزند�و�به�لغو�افکار�و�عواطف�و�احساسات�مبتنی�بر�مالکیت�خصوصی�می�انجامد��
از�دل�شرايط�زيست�نوينی�که�تبلور�تالش�متحد�بشريت�برای�زندگی�برابر،�مرفه�و�
آزاد�همگان�است�پاک�ترين�عواطف�انسانی�شروع�به�بالیدن�می�کند��مراودات�والدين�
و�فرزندان�از�هر�نوع�رنگ�و�تعلق�کاسبکارانه�يا�نیازمندانه،�هر�نوع�تبعیض�و�تحقیر�و�
تمايز�حقوقی�پاک�می�شود�و�به�جای�نیاز�بر�بی�نیازی�تکیه�می�نمايد،�مفهوم�ترحم�که�
پژواک�درماندگی،�مظلومیت،�ستم�زدگی،�حقارت�و�احتیاج�انسان�برای�ادامه�حیات�
است�از�زندگی�افراد�پااليش�می�گردد�و�همبستگی�و�هم�جوشی�و�رافت�آزاد�انسانی�

جای�آن�را�پر�می�سازد��
سوسیالیسم�چنین�رابطه�پاک�انسانی�و�اخالقی�را�جايگزين�شکل�کنونی�خانواده�
می�کند�و�در�همین�راستا�ريشه�های�اجتماعی�نوع�موجود�عقد�و�ازدواج�را�که�در�
بسیاری�موارد�سوای�فحشاء�هیچ�چیز�ديگر�نیست،�نابود�می�نمايد��فحشاء�يعنی�
فروش�خود�به�صورت�کاال�و�مادام�که�انسانی�به�خاطر�نیاز�اقتصادی،�به�دلیل�احساس�
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حقارت�در�مقابل�آن�چه�ديگران�دارند�و�خود�ندارد�به�زندگی�با�فرد�ديگری�تن�
می�دهد،�تا�زمانی�که�شغل�و�مدرک�و�موقعیت�اجتماعی�يک�انگیزه�زندگی�مشترک�
را�تعیین�می�کند،�تا�هنگامی�که�زن�وسیله�ای�برای�ارضای�تمنیات�جنسی�يا�نیرويی�
برای�انجام�کارهای�خانگی�است،�فحشاء�نیز�جريان�طبیعی�و�همه�جا�موجود�زندگی�
جاری�به�ظاهر�شرافتمندانه!!�است�و�اين�سوای�شکل�رسمی�و�رايج�فحشاء�در�جامعه�

سرمايه�داری�است��
سوسیالیسم�با�تحقق�پروسه�زوال�کار�خانگی،�خانواده�را�از�داربست�فرسايش�
جسمی�وروحی�افراد�خارج�می�سازد�و�زندگی�خانوادگی�را�به�کانون�فراغت�و�
اشتغال�داوطلبانه�متناظر�بر�الزامات�شکوفايی�و�پرورش�بدنی�و�فکری�افراد�مبدل�
می�کند��در�مدنیت�سوسیالیستی�تشکیل�خانواده�و�زندگی�زناشويی�از�کلیه�مبانی�و�
معیارهای�پلید�اقتصاد�کااليی�پاک�می�شود��زرق�و�برق�شغل�و�مدرک�و�ثروت�و�
زندگی�مجلل�نیست�که�زن�و�مرد�را�به�هم�متمايل�می�سازد،�عالقه�آزاد�برتافته�از�
روح�وحدت�و�هم�فکری�و�عشق�متقابل�منزه�از�کاسبکاری�است�که�شالوده�زندگی�
نوين�قرار�می�گیرد��آموزش�و�مدرک�و�تخصص�و�شغل�و�هر�پديده�ديگر�از�هر�
نوع�رنگ�و�ريای�کااليی�پااليش�می�شوند�و�دست�يابی�به�باالترين�سطح�امکانات�
اجتماعی�جريان�طبیعی�زيست�اجتماعی�همگان�می�گردد��انسان�ها�در�همه�شئون�
زندگی�از�داشتن�مسکن�و�کار�گرفته�تا�لباس�پوشیدن،�خورد�و�خوراک�و�تفريحات�
ضروری�و�همه�چیزهای�ديگر�با�هم�برابر�می�شوند�و�هیچ�کدام�از�اين�ها�هیچ�نقشی�
در�پیوند�خوردن�دختر�و�پسر�با�هم�بازی�نمی�کنند��تشکیل�خانواده�هر�گونه�رنگ�
نیاز�و�اجبار�و�استیصال�را�از�چهره�خود�پاک�می�نمايد�و�تمايالت�آگاهانه�و�سرشت�
داوطلبانه�زندگی�مشترک�با�کنار�رفتن�همه�اين�رنگ�های�چندش�بار�هر�چه�شفاف�تر�
خود�را�عريان�می�سازد��در�سوسیالیسم�از�وجود�خانواده�موجود،�يعنی�نهادی�برای�
کار�رايگان�و�پرورش�ارتش�ذخیره�کار�کارفرمايان�و�تقبل�بار�معیشتی�سالمندان�هیچ�
خبری�نخواهد�بود،�زيرا�که�اساسا�سرمايه�ای�وجود�ندارد�و�هیچ�کس�نیروی�کارش�
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را�به�هیچ�فرد�يا�موسسه�و�دولتی�نمی�فروشد��
متفکرين�بورژوازی�در�مقابل�اين�مباحث�مسلما�بر�مسند�اخالق�خواهند�نشست�
و�زوزه�سر�خواهند�داد�که�زوال�خانواده�موجود�موجب�زوال�اخالق�و�از�میان�رفتن�
عالئق�يا�روابط�عاطفی�میان�والدين�و�فرزندان�خواهد�شد��از�ديد�آنان،�اخالق�و�
پیوندهای�عاطفی�صرفا�با�معیار�مالکیت�خصوصی�و�نیازمندی�های�ناشی�از�ملکیت�
محک�می�خورد��برای�اين�که�انسان�ها�با�هم�صمیمی�و�عالقه�مند�باشند،�حتما�بايد�
يک�رابطه�داد�و�ستد�کاسب�کارانه�و�مالکانه�در�میان�آنان�جاری�گردد!!�در�غیر�اين�
صورت،�به�هم�هیچ�احساسی�نخواهند�داشت!!�عقل�آلوده�سودانديش�بورژوا�به�
مالک�های�انسانی�احساس�و�عاطفه�و�اخالق�ره�نمی�برد��آنان�قادر�به�فهم�اين�مطلب�
نیستند�که�سوسیالیسم�با�محو�دولت،�با�از�بین�بردن�روابط�بوروکراتیک�و�اداری،�با�
ارجاع�نقش�فعال�و�متعهد�جامعه�گردانی�به�آحاد�شهروندان�کل�جامعه�را�کانون�گرم�و�
پرشور�آکنده�از�پاک��ترين�و�زيباترين�محبت�های�انسانی�می�سازد��فداکاری،�دوستی،�
يکرنگی،�صمیمیت�و�عشق�و�ايثار�را�از�دايره�تنگ�تعلقات�فامیلی�آزاد�می�کند�و�به�

دنیای�مراودات�انسانی�آزاد�میان�همگان�توسعه�می�دهد�
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تبعیض�جنسی،�مردساالری�و�نابرابری�میان�زن�و�مرد،�پديده�همزاد�جامعه�طبقاتی�
است،�در�حالی�که�جنبش�های�حق�طلبانه�زنان�علیه�نابرابری�ره�آورد�دوران�شکوفايی�
جنبش�کارگری�است��اين�که�محافل�فکری�و�سیاسی�بورژوازی�با�همان�مالک�های�
حقوقی�متناظر�با�استثمار�کاپیتالیستی�نسبت�به�برخی�مطالبات�اصالح�گرايانه�زنان�در�
اين�جا�يا�آن�جا�هم�سويی�نشان�داده�اند،�فقط�عقب�نشینی�مصلحتی�آنها�در�برابر�فشار�
مبارزات�و�انتظارات�طبقه�کارگر�را�بازگو�می�کند��تاريخ�سرمايه�داری�همه�جا�تاريخ�
استثمار�مضاعف�زنان،�تاريخ�بستن�زنان�باردار�به�ارابه�های�بارکش،�بستن�دختران�
خردسال�به�دار�قالی�در�دخمه�های�تاريک�و�در�بهترين�حالت�تاريخ�تلقی�کاالی�
نامرغوب�و�ارزان�بهای�نیروی�کار�از�جمعیت�زنان�است��بورژوازی�حتی�زمانی�که�
در�مصاف�با�فئودالیسم�و�مناسبات�کهنه�قرون�وسطايی�از�به�اصطالح�"حقوق�انسانی"�
سخن�می�راند،�باز�هم�در�برابر�هر�نوع�ابراز�حیات�مستقل�زنان،�هر�مقدار�دخالتگری�
اجتماعی�يا�فرياد�اعتراضی�آنها�علیه�شدت�استثمار�و�محرومیت،�بسیار�سبعانه�سر�
ستیز�داشت��بیرق�رهايی�زن�همزاد�بیرق�رهايی�انسان�از�يوغ�بردگی�مزدی�است،�اين�
بیرق�به�دست�کارگران�بر�فراز�زندگی�بشر�به�اهتزاز�آمد��کمون�پاريس�در�يک�صد�
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و�چهل�سال�پیش�در�همان�حال�که�نخستین�رستاخیز�عظیم�تاريخی�پرولتاريا�برای�
گسستن�بندهای�بردگی�مزدی�را�به�نمايش�می�نهاد،�حماسه�پرشکوه�بر�چیدن�بساط�
تبعیض�جنسی�و�بی�حقوقی�زن�نیز�بود��کمون�به�همان�اندازه�که�تعرض�توده�های�
کارگر�علیه�استثمار�و�سیه�روزی�ناشی�از�مناسبات�کاپیتالیستی�را�نمايندگی�می�کرد،�
اعتراض�طبقه�کارگر�علیه�تبعیض�جنسی�و�ستم�کشی�مضاعف�زنان�را�نیز�نمايش�
می�داد��به�بیان�ديگر�مبارزه�طبقاتی�جاری�در�قیام�کمون�در�همان�سطح�که�نمايش�
پیکار�میان�پرولتاريا�و�بورژوازی�بر�سر�رفع�يا�بقای�بردگی�مزدی�بود،�صف�آرايی�اين�
دو�اردوگاه�متخاصم�بر�سر�حق�و�حقوق�زنان�را�نیز�منعکس�می�ساخت��اين�واقعیت�
را�می�توان�دور�از�شعاربافی،�از�درون�خط�و�نشان�کشی�های�نمايندگان�سرمايه�در�يک�
سو،�و�پیام�های�سرخ�پرولتاريا�در�سوی�ديگر،�در�همان�روزهای�تاريخی�رخداد�کمون�
مطالعه�نمود��روزنامه�"تايمز�تريبون"�نشر�سیاست�های�بورژوازی�در�همان�روزها�با�
ابراز�حداکثر�نفرت�نسبت�به�هر�نوع�ابراز�موجوديت�زنان،�درباره�نقش�کموناردهای�
قهرمان�زن�با�وقاحت�خیره�کننده�ای�نوشت:�»اگر�ملت�فرانسه�فقط�از�زنان�تشکیل�
می�شد،�چه�ملت�وحشتناکی�از�آب�در�می�آمد«!!�در�مقابل�اين�سبعیت�طبقاتی�زن�
ستیز�بورژوازی،�زنان�کارگر�پاريس�شورانگیزترين�و�زيباترين�حماسه�های�برابری�
زن�و�مرد�را�در�متن�پیکار�قهرمانانه�خود�علیه�بردگی�مزدی�سر�دادند��لوئیز�میشل،�
کمونیست�برجسته�ای�که�در�سازمان�دادن�زنان�کمونارد�نقشی�عظیم�داشت،�به�گاه�
تیرباران�توسط�دژخیمان�سرمايه�با�دنیايی�کینه�و�نفرت�نسبت�به�هر�نوع�استثمار�و�

ستم�و�نابرابری�فرياد�کشید�که:�

»به�من�می�گويند�که�با�کمون�همکاری�کرده�ام��بدون�شک�همین�طور�است��
حتی�بیشتر�از�اين،�من�افتخار�می�کنم�که�يکی�از�پیش�برندگان�امر�کمون�بوده��ام��
زيرا�کمون،�باالتر�از�هر�چیز�خواستار�انقالب�اجتماعی�بود�و�انقالب�اجتماعی�
عزيزترين�آرزوی�من�است��از�آن�جا�که�از�قرار�معلوم�هر�قلبی�که�برای�آزادی�
می�تپد،�هیچ�حقی�جز�دريافت�يک�تکه�سرب�ندارد،�من�هم�سهم�خود�را�
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می�طلبم��اگر�مرا�آزاد�بگذاريد،�فرياد�انتقام�من�هرگز�خاموش�نخواهد�شد�«

�زنان�کمونارد�دريافته�بودند�که�محو�ريشه�های�واقعی�ادبار�و�استثمار�چندگانه�آنان�
نهايتا�به�برچیدن�بساط�جامعه�طبقاتی�و�پايه�های�مادی�وجود�آن�يعنی�کار�مزدی�گره�
خورده�است��از�آن�تاريخ�به�بعد�نیز�در�هر�گوشه�ای�از�دنیا�،�زنان�به�همان�میزان�موفق�
به�کاهش�ستم�جنسی�و�استثمار�مضاعف�خويش�شده�اند�که�طبقه�کارگر�از�نیروی�

پیکار�و�قدرت�تعرض�علیه�سرمايه�برخوردار�بوده�است��
تاريخ�جنبش�کارگری�علی�العموم�تاريخ�مبارزه�برای�رفع�استثمار�دوگانه�و�ستم�
جنسی�بر�زنان�نیز�هست،�با�همه�اين�ها�تا�همین�امروز�در�تمامی�بخش�های�دنیای�
سرمايه�داری�شاهد�وقوع�فجیع�ترين�آپارتايد�جنسی�علیه�زنان�می�باشیم��در�شمار�
عظیمی�از�جوامع�،�تقريبا�تمامی�اشکال�قرون�وسطايی�بی�حقوقی�زنان�به�قوت�خود�
باقی�است��در�اين�کشورها�و�به�طور�مثال�در�همه�ممالک�اسالمی،�زن�از�ابتدائی�ترين�
حقوق�انسانی�خود�محروم�است��زنان�موظفند�مثل�دوران�برده�داری�لباس�بپوشند��
بدون�اجازه�پدر�و�مادر�و�حتی�ساير�بزرگان�فامیل�حق�ازدواج�و�انتخاب�همسر�
ندارند��نصف�مردان�ارث�می�برند�و�در�بسیاری�از�مناطق�مجبور�می�شوند�که�همین�
نصف�را�به�اوالد�ذکور�خانواده�هبه�کنند��از�هر�گونه�تماس�يا�گفتگوی�آزاد�انسانی�
با�مردان�اکیدا�ممنوع�می�شوند��در�تمامی�موارد�حقوقی�يک�موجود�ضعیف�و�ناقص�
تلقی�می�گردند��حق�داوری�و�قضاوت�ندارند�و�در�محاکم�قضايی�شهادت�آنها�تنها�به�
اندازه�نصف�يک�مرد�اعتبار�دارد��زنان�حق�طالق�ندارند�و�اين�در�حالی�است�که�مرد�
هر�گاه�اراده�کند�می�تواند�بدون�مشورت�با�زن�او�را�طالق�دهد��در�صورت�جدايی،�
زن�هیچ�سهمی�از�دارايی�مشترک�خانوادگی�نخواهد�برد��زن�مطلقه�از�هر�گونه�حقی�
در�مورد�نگه�داری�و�قیمومت�فرزندان�خود�محروم�است،�حتی�اگر�شوهر�سابقش�
فوت�کند�فرزند�به�وی�تعلق�نمی�گیرد،�بلکه�يکی�از�وراث�ذکور�شرعا�ذيحق،�تکفل�
او�را�بر�عهده�می�گیرد!!�زن�بدون�اجازه�شوهر�خويش�حق�کار،�حق�انتخاب�نوع�کار،�
حق�مسافرت�و�حق�بیرون�رفتن�از�خانه�را�ندارد��زنان�از�هر�نوع�حضور�آزادانه�و�
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مستقل�در�مجامع�عمومی�و�اماکنی�که�مردان�حضور�داشته�باشند،�ممنوعند��تمامی�
مردان�،�غیر�از�شوهر�برای�زن�موجود�نامحرم�و�نوعی�تابو�محسوب�می�شوند�که�زن�
موظف�است�سر�و�صورت�و�چشم�و�تمامی�اندام،�حتی�ناخن�ها�و�موهايش�را�از�
آنها�استتار�کند��هر�زنی�که�به�رعايت�اين�قواعد�توحش�تمکین�نکند،�به�شديدترين�
مجازات�ها�محکوم�می�شود��زن�يا�دختری�که�مو�و�ناخن�خود�را�از�نامحرم!!�نپوشاند،�
می�بايستی�در�مالء�عام�توسط�دژخیمان�مذهبی�تا�سرحد�مرگ�تازيانه�بخورد��اگر�
زنی�با�مردی�غیر�از�شوهرش�همبستر�شود،�حتما�در�انظار�عمومی�سنگسار�و�اعدام�

می�گردد��
اين�ها�فقط�نمونه�هايی�از�مقررات�وحشیانه�دينی�و�قانونی!!�حاکم�در�بخشی�از�
جهان�سرمايه�داری�است��مقررات�و�احکامی�که�بطور�روزمره�در�ممالکی�چون�
ايران،�عربستان�سعودی،�افغانستان،�الجزاير�و�����توام�با�تمامی�سبعیت�بر�زنان�تحمیل�
می�شود��اما�تمامی�اين�ها�فقط�بخشی�از�بی�حقوقی�و�شرائط�دهشتناک�زندگی�زنان�در�
اين�جوامع�است��زن�در�محیط�خانواده،�در�جامعه�و�در�کل�عرف�و�فرهنگ�اجتماعی�
مطلقا�يک�انسان�متعارف�و�دارای�شخصیت�مستقل�حقوقی�و�انسانی�به�حساب�
نمی�آيد��بطور�خیلی�عادی�موجودی�عاجز�و�ضعیف�و�ناقص�العقل�تلقی�می�گردد�
که�در�بهترين�حالت�بايد�مورد�ترحم�قرار�گیرد�و�در�همان�حال�به�محض�اين�که�
دست�از�پا�خطا�کند،�مستوجب�کتک�کاری��است��مردساالری�به�شیوه�قرون�وسطايی�
در�همه�شئون�و�در�تمامی�زوايای�زيست�خانوادگی�و�اجتماعی�مردم�اين�کشورها�
با�تمامی�قدرت�بیداد�می�کند��زن�نقش�نوعی�کلفت�را�در�مقابل�همسر�خويش�ايفاء�
می�نمايد��کار�وی�عموما�آشپزی،�بچه�داری�و�نظافت�است��در�هیچ�يک�از�مسايل�
مشترک�خانوادگی�حق�تصمیم�گیری�يا�حتی�اظهار�نظر�را�ندارد��به�بهانه�های�مختلف�
توسط�همسر�تنبیه�می�گردد��اساسا�مرد�مالک�و�صاحب�او�تلقی�می�شود��بدين�معنی�
که�بدون�اجازه�وی�حق�انجام�هیچ�کاری�را�ندارد��بر�پايه�تقسیم�کار�رايج�درون�خانه�
کلیه�کارهای�شاق�بدنی�به�عهده�اوست،�بدون�اين�که�در�اداره�امور�خانه�حق�تدبیر�و�
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دخالت�فکری�داشته�باشد��مرد�هر�گاه�که�بخواهد�و�بدون�مشورت�وی�حق�دارد�زن�
يا�زنان�ديگری�را�برای�خويش�انتخاب�کند�کلیه�اين�فشارها،�ستم�گری�ها،�تبعیضات،�
رفتار�سبعانه�و�بهت�انگیز�که�در�اين�جوامع�بر�زنان�تحمیل�می�گردد،�يکسره�و�بدون�
کم�و�کاست�توسط�سرمايه��داری�صیانت�و�بازتولید�می�شود��اين�بی�حقوقی�ها�به�طور�
روزمره�به�عنوان�مکانیسم�های�تشديد�استثمار�طبقه�کارگر�و�بقای�بردگی�مزدی�مورد�

بهره�برداری�بورژوازی�قرار�می�گیرد��
نمايندگان�فکری�سرمايه�داری�از�جمله�اپوزيسیون�هوادار�مدرنیسم�و�سکوالريسم�
بورژوائی�اصرار�دارند�که�سرچشمه�اين�استثمار�مضاعف،�جنايت�ها�و�توحش�ها�
را�در�بیرون�"ارض�مقدس"�سرمايه�جستجو�کنند�و�همه�آنها�را�پاياب�های�عفن�
فرهنگ�و�سنن�اعصار�گذشته�دانند!!�اين�تحلیل�به�همان�اندازه�غلط�و�غیرعلمی�
است�که�مثال�کسی�اجاره�بهای�اراضی�مکانیزه�کشت�و�صنعت�های�کاپیتالیستی�را�
يک�پديده�اقتصاديات�فئودالی�تحلیل�کند��اين�که�بی�حقوقی�يا�ستم�مضاعف�زنان�در�
دوره�های�گذشته�تاريخ�با�شدت�و�وسعت�وجود�داشته�است،�اينکه�همه�اين�ها�در�
شیوه�های�تولیدی�پیشین�زاده�شده�اند،�يا�اين�که�که�شیوه�های�اعمال�آن�ها�در�جوامع�
امروزی�شباهت�زيادی�به�دوران�استیالی�مناسبات�قرون�وسطايی�دارد،�همه�و�همه�
نکات�درستی�هستند�و�در�صحت�هیچ�کدام�جای�ترديدی�نیست��بحث�اساسی�
اين�است�که�امروز�تمامی�اين�اشکال�زن�ستیزی،�بی�حقوقی�و�جنايت�در�سطحی�
وسیع�مورد�استفاده�سرمايه�داری�است�و�به�عنوان�ساز�و�کار�يا�عصای�دست�اين�
نظام�برای�بقای�خود�و�تشديد�استثمار�کارگران�به�کار�گرفته�می�شود��حتی�شنیع�ترين�
شیوه�های�فئودالی�مردساالری�جاری�در�اين�کشورها�نه�يک�پديده�گسسته�منقرض�
دوران�گذشته�که�دقیقا�يک�نهاد�فرهنگی،�اجتماعی،�مدنی�يا�عرفی�همگن�با�ساختار�
اجتماعی�و�حقوقی�سرمايه�داری�است��میلیونها�زن�ايرانی�و�صدها�میلیون�زن�آسیايی،�
آفريقايی�يا�آمريکای�التینی�به�خاطر�بقايای�فرهنگ�فئودالی�نیست�که�محکوم�به�
تحمل�موقعیت�خفت�بار�خانه�داری�و�کلفتی�مردان�در�کنج�خانه�ها�هستند،�بالعکس�
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الزامات�ارزش�افزايی�و�سودآوری�سرمايه�داری�قرن�بیست�و�يکم�است�که�خانه�داری�
و�نگهداری�کودک�و�ده�ها�کار�طاقت�فرسای�ديگر�را�به�مثابه�بیگاری�و�کار�رايگان�
بر�اين�جمعیت�عظیم�تحمیل�نموده�است��مردساالری�به�اين�دلیل�سايه�منحوس�
خود�را�بر�سر�زنان�اين�کشورها�سنگین�ساخته�است�که�زنان�در�سیطره�جنايات�و�
استثمار�و�بی�حقوقی�رقت�بار�کاپیتالیستی�هیچ�راهی�برای�رشد�آزاد�اجتماعی�خويش�
در�پیش�روی�ندارند��قوانین�متحجر�مذهبی�اعصار�برده�داری�به�اين�دلیل�زندگی�و�
سرنوشت�صدها�میلیون�زن�اين�ممالک�را�تباه�ساخته�است،�که�نظام�سرمايه�داری�نه�
فقط�زدودن�توهمات�فاجعه�بار�دينی�را�دنبال�نمی�کند،�که�برعکس�آنها�را�به�مثابه�ساز�
و�کار�بازتولید�شرايط�تولید�سرمايه�اجتماعی�حراست�کرده�و�به�کار�می�گیرد��ارجاع�
آپارتايد�جنسی�و�بی�حقوقی�دردناک�زنان�ممالک�مورد�بحث�به�بقايای�فرهنگ�کهن،�
توسعه�نیافتگی�سیاسی�و�نظاير�اين�ها�تا�جائی�که�به�نمايندگان�فکری�چپ�و�راست�
سرمايه�مربوط�است،�صرفا�تالشی�برای�پرده�انداختن�بر�روی�ريشه�های�واقعی�اين�
بی�حقوقی�ها،�نابرابری�ها�و�زن�ستیزی�هاست��فرهنگ�کهن،�عدم�توسعه�مدنی�و�
سیاسی�در�اين�کشورها�نه�پديده�های�ناهمگن�تولید�کاپیتالیستی،�که�بالعکس�جزيی�از�

شرايط�بازتولید�و�سودآوری�سرمايه�اجتماعی�است��
به�سراغ�موقعیت�زنان�در�بخش�های�ديگر�دنیای�سرمايه�داری�برويم��به�ممالکی�
نظر�اندازيم�که�در�تحلیل�متفکرين�بورژوا�از�لحاظ�توسعه�مدنی�و�سیاسی�و�پااليش�
فرهنگ�کهن�کسر�و�کمبود�معینی�ندارند!!�ترديدی�نیست�که�محرومیت�يا�فرودستی�
زنان�اين�کشورها�به�شدت�جوامع�نخست�نیست��اما�تنها�به�اين�دلیل�که�در�دوره��
معینی�از�تاريخ،�پرولتاريای�اين�جوامع�قدرت�پیکار�بیشتری�علیه�سرمايه�داری�اعمال�
نقاب�و�شال� به�پوشش�چادر�و�چاقچور�و� اين�جا�مجبور� کرده�است��زنان�در�
نمی�باشند��در�ازدواج�و�انتخاب�همسر�آزادند،�حق�رای�؟!�دارند�و�در�امور�سیاسی�
مداخله�می�نمايند؟!�به�جرم�گفتگو�با�مردان�تازيانه�نمی�خورند�و�به�خاطر�داشتن�رابطه�
جنسی�با�ديگران�سنگسار�نمی�گردند��اين�ها�تفاوت�های�مهمی�است�که�موقعیت�زنان�
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اين�بخش�را�از�ساکنان�بخش�ديگر�دنیای�سرمايه�متمايز�می�کند��با�همه�اين�ها،�زنان�
اين�ممالک�نیز�کماکان�به�گونه�ای�عريان�فشار�نابرابری�ها�و�تبعیضات�جنسی�را�تحمل�
می�نمايند��آنان�علی�العموم�در�ازای�کار�مساوی�با�مردان�دستمزدی�نامساوی�دارند��در�
عرصه��تصمیم�گیری�های�اجتماعی�از�حضوری�ضعیف�تر�و�نامحسوس�تر�برخوردارند��
غالبا�در�مشاغل�نازل�و�دشوار�استخدام�می�گردند��بخش�بسیار�وسیع�تری�از�جمعیت�
بیکار�جامعه�را�در�قیاس�با�مردان�تشکیل�می�دهند�و�در�جريان�هر�بیکارسازی�خط�مقدم�
جبهه�قربانیان�می�باشند��بار�اصلی�پرورش�کودکان�به�عهده�آنهاست��بیشتر�کارهای�
خانه�توسط�آنان�انجام�می�گیرد��درصد�قابل�توجهی�از�زنان�حتی�در�پیشرفته�ترين�اين�
ممالک�توسط�شوهرانشان�مورد�ضرب�و�شتم�قرار�می�گیرند��در�همین�کشورها�هر�

سال�شماری�از�آنان�زير�مشت�و�لگد�همسران�خود�کشته�می�شوند��
استثمار�و�ستم�دوگانه�جنسی�زنان،�پديده�گريزناپذير�جامعه�سرمايه�داری�به�طور�
کلی�است��در�جامعه�ای�که�ارزش،�اعتبار،�حرمت�و�حقوق�انسان�ها�يک�سره�بر�مبنای�
"قانون�ارزش"�و�مصرف�نیروی�کار�آنها�در�تولید�اضافه�ارزش�تعیین�می�شود،�هیچ�
شانسی�برای�محو�هیچ�نوع�تبعیض�و�نابرابری�نمی�تواند�وجود�داشته�باشد،�مگر�اينکه�
پايه�های�اساسی�بردگی�مزدی�با�کیفرخواست�سوسیالیستی�پرولتاريا�مورد�تعرض�

قرار�گیرد��
اين�تصور�که�گويا�می�توان�با�بودن�مناسبات�سرمايه�داری�به�مردساالری�يا�اشکال�
مختلف�تبعیضات�اجتماعی�و�بطور�مثال�ستم�نژادی،�قومی،�دينی�و�نظاير�اين�ها�پايان�
داد!!�تصوری�به�غايت�گمراه�کننده�و�جلوه�ای�از�فرآيند�القای�باژگونه�حقايق�مادی�
توسط�افکار،�ايدئولوژی�و�فرهنگ�مسلط�کاپیتالیستی�است��تبعیض�جنسی�میان�
زن�و�مرد�در�جامعه�سرمايه�داری�بخشی�از�فرآيند�روتین�ارزش�افزايی�سرمايه�و�از�
الزامات�حقوقی�و�مدنی�آن�است��اين�نفس�جنسیت�افراد�نیست�که�سرمايه�را�به�
اعمال�تبعیض�علیه�زن�وا�می�دارد،�بر�عکس�اين�مکان�متفاوت�اشخاص�در�تولید�
میزان�اضافه�ارزش�و�سود�است�که�باعث�می�شود�يکی�بر�ديگری�مقدم�شمرده�شود��
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در�همین�رابطه�اين�نفس�مردساالری�نیست�که�سرمايه�به�صیانت�و�بقای�آن�تمايل�
نشان�می�دهد،�بلکه�باز�هم�پروسه�ارزش�افزايی�و�تولید�سود�سرمايه�است�که�در�بقای�
مردساالری�الزامات�و�کارافزارهای�اجتماعی�خود�را�باز�می�يابد��انسان�ها�مستقل�از�
اين�که�زن�باشند�يا�مرد،�در�"مدنیت"�کاپیتالیستی�به�اعتبار�نقشی�که�در�تولید�اضافه�
ارزش�و�يا�در�استقرار�نظم�تولیدی�و�سیاسی�سرمايه�ايفاء�می�کنند،�مجوز�شهروند�
بودن�يا�شخصیت�مدنی�و�حقوقی�خود�را�کسب�می�نمايند��اگر�سرمايه�می�توانست�
تمامی�نیروی�کار�موجود�در�جهان�را�به�مثابه�کارگران�مزدی�به�عرصه�اشتغال�جلب�
کند،�در�اين�صورت�شايد�هیچ�اصراری�بر�خانه�نشینی�زنان�و�ستايش�پر�جنجال�
آغوش�گرم�و�دامان�پر�عطوفت�مادران�نشان�نمی�داد��کما�اين�که�در�هر�کجا�که�برای�
چند�صباحی�منحنی�نیاز�بازار�به�اشتغال،�سیر�صعودی�به�خود�گیرد،�بالفاصله�اشک�
تمساح�نمايندگان�ريز�و�درشت�سرمايه�از�آستین�تئوری�های�فمینیستی�و�زن�ستای!�
آنان�شروع�به�ريختن�می��کند��در�چنین�شرايطی،�دعوت�وسیع�زنان�به�بازار�سرمايه�
با�صدها�فلسفه�سیاسی�و�مباحثات�حقوقی�و�هزاران�حکمت�و�آيه�و�برهان�از�همه�
رسانه�ها�و�تريبون�ها�جنجال�می�شود��اما�سرمايه�قادر�به�طی�چنین�پروسه�ای�نیست��
سرمايه�داری�همواره�و�به�گونه�ای�المحاله�اردوی�عظیمی�از�بیکاران�را�به�مثابه�ارتش�
ذخیره�کار�با�خود�همراه�دارد��اين�ارتش�وسیع�که�شمار�افرادش�در�سطح�بین�المللی�
از�چند�صد�میلیون�تجاوز�می�کند�و�از�میلیارد�نیز�می�گذرد،�فقط�از�خلع�يد�شدگان�
روستاها�يا�کارگران�بیکار�شده�صنايع�و�مراکز�کار�تشکیل�نمی�گردد��توده��انبوه�زنان�
خانه�دار�کشورها�نیز�بخش�زيرزمینی�يا�استتار�شده�آنند��خانه�نشینی�و�خانه�داری�
زنان،�دوام�و�حتی�توسعه�کار�خانگی�در�جامعه�سرمايه�داری،�بازتاب�دقیقی�از�تناقض�
ذاتی�سرمايه�و�مکانیسم�طبیعی�اين�شیوه�تولید�برای�بهره�کشی�از�کار�رايگان�صدها�

میلیون�کارگر�و�سرشکن�نمودن�هزينه�معاش�آنان�بر�دوش�کارگران�شاغل�است��
وسعت�اين�خانه�نشینی�و�خانه�داری�در�کشورهای�پیشرفته�تر�سرمايه�داری،�بنا�بر�
شرائط�انباشت�سرمايه�و�به�يمن�فشار�ناشی�از�جنبش�کارگری�کمتر�از�جوامع�آسیايی،�
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آمريکای�التین�يا�افريقا�است��اما�حتی�در�پیشرفته�ترين�اين�کشورها�نیز�با�وقوع�هر�
بحران�سرمايه�داری�نمايندگان�راست�و�چپ�سرمايه�از�محافظه�کار�گرفته�تا�لیبرال�
و�سوسیال�دموکرات�دريايی�اشک�شفقت�بر�سر�و�روی�کودکان�آلمانی،�سوئدی،�
فرانسوی�و�انگلیسی�فرو�می�بارند!�آنان�درباره�اهمیت�جايگزينی�مهد�کودک�ها�توسط�
مادران�خانه�نشین�در�هر�کوی�و�برزن�به�وعظ�می�نشینند!�پسیکولوگ�ها�و�محققان�
آموزشی�و�تربیتی�آنان�با�هزينه�کارگران�کوهی�از�حاصل�مطالعات�پژوهشی�بر�هم�
انبار�می�کنند،�تا�تاثیر�آغوش�گرم�و�دامن�پر�محبت�مادران�بر�رشد�فکری�کودکان�
را�توضیح�دهند��دانشگاه�ها،�مدارس،�روزنامه�ها،�راديو�و�تلويزيون�را�از�هر�سوی�
قرق�می�نمايند،�تا�اعجاز�افسانه�ای�رجحان�بچه�داری�مادران�بر�محیط�مهد�کودک�را�
در�عمق�ذهن�توده�های�جامعه�کشت�کنند��احزاب�و�انديشمندان�و�محققانی�که�در�
شرايط�رونق�سرمايه�داری�و�نیاز�سرمايه�به�نیروی�کار�با�هزاران�آب�و�تاب�از�فوايد�
جسمی�و�روحی�ورود�زنان�به�بازار�کار�و�مضرات�خانه�نشینی�سخن�می�گفتند،�يک�
باره�با�شروع�بحران�به�ياد�نیازهای�روحی�عمیق�کودکان�به�دامان�پر�عطوفت�مادران�
می�افتند�و�بدين�ترتیب�وجدان�حساس�و�فعال�آنان�نا�گهان�از�مدنیت�سکوالريست�
غربی�به�سراچه�احساس�روحانی�و�مهبط�وحی�الهی�طی�طريق�می�کند!!�سرمايه،�زن�
و�مرد�و�انسانیت�و�حق�و�حقوق�و�هیچ�معیار�و�ضابطه�انسانی�نمی�فهمد��آن�چه�
را�که�خوب�می�شناسد،�نیروی�کاری�است�که�می�خرد�و�مستقیم�يا�غیر�مستقیم�در�
پروسه�ارزش�افزايی�خود�مصرف�می�کند��سرمايه�همواره�و�در�هر�حال�به�مقدار�معینی�
نیروی�کار�نیازمند�است��خارج�از�اين�مقدار�هر�چه�هست�ارتش�ذخیره�کار�است��
زنان�مناسب�ترين�نیروی�تشکیل�دهنده�اين�ارتش�می�باشند،�زيرا�که�خانه�نشینی�آنان�
در�شرايط�معین�می�تواند�يک�اهرم�موثر�افزايش�اضافه�ارزش�يا�جلوگیری�از�کاهش�
آن�باشد��زنان�خانه�نشین�در�همان�حال�که�حق�و�حقوقی�از�سرمايه�دريافت�نمی�کنند،�
نیروی�کار�مورد�نیاز�نظام�سرمايه�داری�را�به�طور�رايگان�پرورش�می�دهند��هزينه�مهد�
کودک�را�از�دوش�دولت�سرمايه�بر�می�دارند��با�کار�خانگی�خود�هزينه�بازتولید�نیروی�
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کار�شاغل�را�پائین�می�آورند�و�از�اين�طريق�بر�سود�سرمايه�می�افزايند��
وقتی�که�کار�خانگی�يا�خانه�نشینی�زنان�به�صورت�حلقه�پیوسته�ای�از�نظم�اجتماعی�
سرمايه�موضوعیت�پیدا�می�کند�و�زمانی�که�اشتغال�و�آموزش�و�تخصص�و�همه�وجوه�
ديگر�زيست�انسان�ها�تابعی�از�پروسه�ارزش�افزايی�و�تولید�سود�سرمايه�می�شود،�
کاماًل�طبیعی�است�که�مساله�آموزش�و�پرورش�زنان�در�جوامع�سرمايه�داری�و�به�
ويژه�در�کشورهای�عقب�مانده�تر�سرمايه�داری�مکان�کامال�کم�رنگ��تری�در�قیاس�
با�مردان�احراز�خواهد�کرد��مکان�اقتصادی�و�اجتماعی�معینی�که�زن�بر�بستر�تمامی�
اين�بی�حقوقی�ها�و�به�مثابه�موجودی�فرودست��يا�جنس�دوم�کسب�می�کند،�به�نوبه�
خود�پايه�های�محکم�مردساالری�را�در�رابطه�میان�زن�و�مرد�مستقر�می�سازد��اين�امر�
در�همان�حال�شالوده�بهره�گیری�سرمايه�داری�از�کلیه�سنن،�قرارها�و�نهادهای�قرون�
وسطايی�به�مثابه�اهرم�ها�و�مکانیسم�های�افزايش�سود�را�استوار�می�کند��سرمايه�بنا�بر�
طبیعت�درونی�خود�با�مردساالری�و�جنس�دوم�بودن�و�بی�حقوقی�زنان�همگن�است�و�
بر�همین�اساس�تمامی�میراث�حقوقی،�دينی،�عرفی�و�فرهنگی�فورماسیون�های�گذشته�
تاريخ�را�که�محمل،�مجوز�مردساالری�هستند،�متناسب�با�الزامات�خودگستری�خود�

در�نظم�اجتماعی�جديد�بازآفرينی�می�کند��
سوسیالیسم�تنها�نظام�اجتماعی�پرچمدار�واقعی�محو�مردساالری�و�برچیدن�بساط�
هر�نوع�نابرابری�میان�زن�و�مرد�است��برای�اين�که�نابرابری�جنسی�در�جامعه�و�جهان�
از�میان�برداشته�شود،�بايد�ريشه�های�واقعی�نابرابری�انسان�ها�بطور�کلی�از�جا�کنده�
شود�و�اين�کاری�است�که�سوسیالیسم�و�فقط�سوسیالیسم�لغو�کار�مزدی�می�تواند�
انجام�دهد��سازمان�کار�سوسیالیستی،�مبین�استقرار�نوعی�رابطه�اجتماعی�انسان�هاست�
که�به�موجب�آن�کلیه�آحاد�جامعه�مستقل�از�اين�که�زن�باشند�يا�مرد،�بدون�هیچ�
تفاوتی،�متناسب�با�تمايل�و�توانشان�به�صورت�کاماًل�داوطلبانه�در�رتق�و�فتق�امور�
اقتصادی�و�اجتماعی�شريک�می�گردند��وقتی�که�هدف�تولید�و�کار،�زندگی�هر�چه�
آزادتر،�بی�نیازتر�و�مرفه��تر�انسان�ها�باشد،�زمانی�که�دخالتگری�نافذ�و�مستقیم�و�آزاد�
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کلیه�آدم�ها�در�برنامه�ريزی�تولید�و�کار�اجتماعی�حق�مسلم�و�مفروض�هر�زن�و�مردی�
باشد،�هنگامی�که�همگان�به�طور�داوطلبانه�و�صرفا�به�میزان�توانشان�انجام�سهمی�از�
کار�مورد�نیاز�جامعه�را�تقبل�نمايند،�زمانی�که�هدف�تولید�و�کار�صرفاً�تعالی�و�ازادی�

خود�انسان�باشد،�ديگر�زمینه�ای�برای�تبعیض�میان�زن�و�مرد�باقی�نمی�ماند��
سوسیالیسم�کلیه�امور�و�مسئولیت�های�اجتماعی�متاثر�از�ويژگی�های�بیولوژيکی�زنان�
را�در�برنامه�ريزی�کار�اجتماعی�به�نفع�زنان�و�منطبق�بر�برابری�میان�همه�آحاد�جامعه�
در�همه�شئون�حل�و�فصل�می�نمايد��ايام�بارداری�و�دوران�شیر�دادن�يا�نگهداری�از�
کودک�و�نوع�اين�ها�جزئی�از�کار�داوطلبانه�سوسیالیستی�می�گردد��زنی�که�بچه�شیر�
می�دهد�يا�دوران�بارداری�را�می�گذراند،�کارش�به�همان�شکل�مورد�احتیاج�جامعه�
است�که�کار�يک�جراح�يا�هر�کار�داوطلبانه�ديگر�و�در�اين�راستاست�که�به�هر�نوع�

کار�مضاعف�زنان�در�جامعه�پايان�داده�می�شود�
سوسیالیسم،�خانواده�موجود�را�که�يک�نهاد�اعمال�نظم�مدنی�سرمايه�داری،�ابزار�
تشديد�استثمار�نیروی�کار�توسط�سرمايه�و�ظرف�استثمار�و�بی�حقوقی�مضاعف�زنان�
در�سیطره�بردگی�مزدی�است،�بطور�اساسی�دچار�تغییر�می�سازد��هر�نوع�وابستگی�
اقتصادی�زن�به�مرد�يا�مرد�به�زن،�هر�سطح�وابستگی�اقتصادی�فرزندان�به�پدر�و�مادر�
را�از�میان�بر�می�دارد��به�کار�خانگی�پايان�می�بخشد�و�از�اين�طريق�نیز�پايه�های�مادی�

کار�مضاعف�زنان�را�محو�می�نمايد�
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آلودگی�محیط�زيست�يکی�از�مسايل�بسیار�اساسی�مبتال�به�بشر�در�دوره�معاصر�
حیات� مختلف� عرصه�های� در� پديده� اين� وحشت�آفرينی� و� اهمیت� درجه� است��
انسان�ها�در�شرايط�کنونی�به�حدی�است�که�پاره�ای�محافل،�جمعیت�ها�و�احزاب�
فريبکار�بورژوائی،�بعضاً�چپ�نما�با�افراشتن�بیرق�دروغین�مبارزه�با�آلودگی�های�
»انتخابات«� به� ممالک�غربی،�در�جريان�هر�سناريوی�موسوم� در� زيست�محیطی�
پارلمانی�درصد�قابل�توجهی�از�آراء�شهروندان�متوهم،�از�جمله�توده�های�کارگر�را�
نصیب�خود�می�سازند��سرمايه�داری�زمین�و�زمان�زندگی�بشر�را�آلوده�است،�عمیقًا�
مسموم�ساخته�است�و�از�حیز�انتفاع�سالم�انسانی�ساقط�کرده�است��هیچ�آبی�را�در�
هیچ�کجای�کره�خاکی�بدون�سرريز�مستمر�پاياب�های�کشنده�صنعتی،�بدون�آلودگی�به�
انواع�سموم�مهلک�شیمیائی�به�حال�خود�باقی�نگذاشته�است��هر�چه�به�صورت�خورد�
و�خوراک�تولید�می�شود،�حاوی�سهمگین�ترين�مقادير�مواد�سمی�و�بیماری�زاست��
هوای�مورد�نیاز�تنفس�بشر�از�ترکیبات�شیمیائی�هالکت�آور�آکنده�است��کل�پوشاکی�
که�در�مراکز�کار�و�تولید�سرمايه�داری�تهیه�و�به�بازار�عرضه�می�شود،�ماالمال�از�عناصر�
مخرب�موجد�انواع�سرطان�ها�يا�ساير�امراض�است��تولید�سرمايه�داری�در�بنمايه�
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هستی�خود�صرفاً�تولید�برای�سود�است��در�اين�نظام�هر�اقدامی�که�سود�را�افزايش�
دهد�مجاز�و�قابل�تقديس�است،�کاهش�هزينه�تولید�کاالها،�تقلیل�میزان�ضايعات�تولید�
و�افزايش�هر�چه�بیشتر�عمر�کاالئی�که�بايد�پروسه�گردش�و�سامان�پذيری�خود�را�به�
فرجام�رساند،�از�مکانیسم�های�بسیار�مؤثر�دستیابی�به�سودهای�کالن�تر�و�نجومی�تر�
است��سرمايه�دار�با�تنزل�هزينه�تولید�می�تواند�قدرت�رقابت�خود�را�در�بازار�فروش�
کاالها�باالتر�برد�و�از�اين�طريق�قطاع�عظیم�تری�از�دائره�کل�اضافه�ارزش�های�تولید�
شده�توسط�پرولتاريای�جهانی�را�به�خود�اختصاص�دهد��کاهش�ضايعات�دستیابی�
او�به�حجم�بیشتر�کاال�در�قبال�حجم�معین�سرمايه�را�تضمین�می�کند�و�اين�نیز�به�نوبه�
خود�میزان�سودها�را�باال�می�برد،�افزايش�میزان�مقاومت�محصوالت�غذائی�در�مقابل�
باکتری�ها�و�فروش�حداکثر�آنچه�تولید�گرديده�است�به�نوبه�خود�دست�سرمايه�دار�را�
در�حصول�ارقام�نجومی�تر�سودها�باز�می�گذارد��رفع�خطر�آفات�نباتی�از�سر�میوه�ها�
هم�معنايش�تصاحب�کاالهای�هر�چه�بیشتر�برای�فروش�و�در�همین�راستا�کسب�سود�
انبوه�تر�است��تولید�به�غايت�سهمگین�تر�میوه�جات،�سبزيجات�و�نوع�اين�محصوالت�
در�قبال�حجم�معین�پیش�ريز�سرمايه�هم�طبیعتاً�حفاری�سیل�سودها�توسط�صاحب�
سرمايه�به�سوی�خود�است��به�کارگیری�مواد�و�ترکیبات�گوناگون�در�تهیه�منسوجات�
نیز�وقتی�که�بهای�تمام�شده�کاال�را�دچار�کاهش�فاحش�سازد�رود�عظیم�سودها�را�
پرخروش�تر�می�سازد��همه�اين�کارها�مکانیسم�های�بسیار�کارای�افزايش�سودند،�اما�
تمامی�اينها�هم�سالح�قتاله�و�ساز�و�کار�نابودی�محتوم�انسانند��سرمايه�داری�تمامی�اين�
اهرم�ها�را�با�تمامی�ظرفیت�و�در�کمال�قساوت�و�بیرحمی�به�کار�می�گیرد�تا�بشريت�را�
در�آستانه�سودهای�کهکشاتی�تر�قربانی�سازد��سرمايه�داران،�صاحبان�تراست�های�عظیم�
مالی�و�صنعتی�سرمايه�داری�يا�دولت�های�سرمايه�در�سراسر�جهان�هر�روز�بیش�از�روز�
پیش�اين�اهرم�ها�را�به�کار�می�گیرند�تا�میزان�اضافه�ارزش�ها�را�با�نرخ�های�انفجاری�
باال�برند��شمار�مواد�شیمیائی�تولید�کننده�اشکال�گوناگون�سرطان�ها،�آلرژی�ها�و�
اختالالت�متنوع�عضوی�که�برای�کاشت،�داشت�و�برداشت�پرسودتر�محصوالت�
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کشاورزی�توسط�تراست�های�صنعتی�و�مالی�اين�رشته،�به�کار�گرفته�می�شود،�سر�به�
چند�صد�ها�می�زند��کثرت�مواد�مهلک�مورد�مصرف�برای�مطبوع�کردن�و�پرفروش�
ساختن�غذاهای�رستوران�ها�توسط�شرکت�های�تولید�و�توزيع�غذا�وحشت�انگیز�
است��برای�داشتن�تصويری�ساده�از�آنچه�سرمايه�داری�فقط�در�عرصه�آلوده�سازی�
محیط�زيست�و�خوراک�و�پوشاک�و�هوای�تنفسی�بر�سر�بشر�آورده�است،�کافی�است�
فقط�به�افزايش�روزافزون�و�بدون�هیچ�مهار�انواع�سرطان�ها�در�دنیا�نگاهی�اندازيم��
کشورهای�مختلف�اسکانديناوی�در�سطح�جوامع�سرمايه�داری�روز�جهان�از�باالترين�
استانداردهای�بهداشت�و�درمان�و�امکانات�پزشکی�برخوردارند��اين�ممالک�در�همان�

حال�بیشترين�درصد�بیماران�سرطانی�را�دارا�هستند��
نظام�بردگی�مزدی�در�کشتار�انسان�ها�از�طريق�آلودگی�محیط�زيست�اما�به�اينها�
بسنده�نمی�کند��ماشین�بشرکشی�سرمايه�پشت�هیچ�مرزی�متوقف�نمی�گردد��از�بین�
رفتن�مستمر�جنگل�ها�و�فضای�سبز�در�همه�مناطق�جهان،�افزايش�لحظه�به�لحظه�
وسايط�نقلیه�بنزينی�و�گازسوز�در�همه�کشورها،�رشد�هولناک�و�بی�توقف�فضوالت�
صنعتی،�پاياب�های�آلوده�کارگاهها�و�انواع�گازهای�سمی�ناشی�از�تولیدات�مختلف�
کارخانه�ای�يا�آزمايش�های�مکرر�اتمی،�توسعه�روزافزون�نیروگاه�های�هسته�ای�و�تولید�
مستمرا�فزاينده�راديواکتیو�در�همه�نقاط�دنیا،�جنگ�های�خانمان�سوز�جاری�در�غالب�
مناطق�گیتی�و�گشايش�هر�روزه�میدان�های�وسیع�کشتار�توده�های�انسانی�در�چهار�
گوشه�دنیا،�تولید�ساالنه�میلیون�ها�تن�فضوالت�اتمی�و�تبديل�بخش�هايی�از�کره�زمین�
به�برکه�های�راديواکتیو�و�سموم�هسته�ای�و�دهها�پديده�ديگر�از�اين�قبیل�،�کل�فضای�
زندگی�و�محیط�هستی�انسان�ها�را�بطور�بسیار�جدی�در�معرض�تهديد�قرار�داده�است��
در�چند�سال�اخیر�خطر�از�دست�رفتن�يا�حداقل�نازک�و�نازک��تر�شدن�اليه�های�
آمارها� بوده�است�� بین�المللی� اوزون�دور�کره�زمین�يک�بحث�داغ�محافل�علمی�
حکايت�از�آن�دارد�که�آسیب�پذيری�تاکنونی�اين�قشر�محافظ�و�کاهش�چشمگیر�
ظرفیت�آن�در�جذب�اشعه�ماوراء�بنفش�خورشید�موجب�شده�است�که�فقط�شمار�
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سرطان�های�پوستی�کشنده�در�فاصله��۱۹۳۵تا��۱۹۹۱ده�برابر�و�تا�سال��۲۰۰۰بیش�
از��۲۰برابر�افزايش�يافته�است��تخريب�اليه�اوزون�بیش�از�هر�چیز�محصول�باال�
رفتن�میزان�اکسید�کربن�CO2،�اکسید�سولفور��SO2و��CFCSاست��با�سوراخ�شدن�
اليه�اوزون،�مساله�ذوب�شدن�توده�های�عظیم�يخ�در�مناطق�قطبی�و�افزايش�میزان�
گرمای�کره�زمین�خطر�وقوع�تغییرات�بسیار�گسترده�و�فاجعه�بار�را�در�شرايط�زندگی�
موجودات�زنده�پیش�کشیده�است��عده��زيادی�از�پژوهشگران�بر�آنند�که�در�طول�سی�
سال�آينده�شايد�مناطقی�از�اروپای�شمالی�و�مرکزی�و�به�طور�مثال�جنوب�دانمارک�
و�شمال�هلند�به�زير�آب�رود��عده�ای�از�جانوران�و�پرندگان�نابود��شوند�و�يا�حداقل�
مجبور�گردند�که�به�مناطق�ديگر�کوچ�کنند��غیر�از�سرطان�ها،�بیماری�های�فراوان�
ديگری�به�سراغ�سکنه�کره�زمین�خواهد�آمد��همه�اين�ها،�فقط�بخشی�از�عوارض�قابل�
پیش�بینی�مربوط�به�نازک�تر�شدن�اليه�حفاظتی�اوزون�است��اما�دامنه�معضالت�زيست�
محیطی�دامن�گیر�بشر�معاصر�چنان�گسترده�است�که�عواقب�دردبار�آسیب�ديدگی�
قشر�اوزون�اطراف�زمین�جزء�بسیار�کوچکی�از�آن�به�حساب�می�آيد��هم�اکنون�بخش�
عظیمی�از�آب�های�کره�زمین�بر�اثر�ريزش�روزانه�میلیون�ها�تن�فضوالت�صنعتی�به�
شدت�آلوده�است��حیوانات�دريايی�و�از�جمله�انواع�ماهی�ها�که�بخش�قابل�توجهی�
از�پروئتین�مصرفی�مردم�دنیا�را�تشکیل�می�دهد�در�اثر�آلودگی�آبها�يا�خود�به�نیستی�
تهديد�می�شوند�و�يا�اين�که�به�صورت�عنصری�آلوده�و�بیماری�زا،�زندگی�انسان�های�
زيادی�را�تهديد�می�کنند��وقوع�ساده�ترين�سانحه�در�هر�يک�از�نیروگاه�های�مهم�اتمی�
دنیا�و�نشت�کمترين�مقدار�راديواکتیو�از�کوره�های�اتمی�آنها�برای�تهديد�جدی�جان�
ده�ها�هزار�انسان�کافی�است��آن�چه�که�در�سال��۱۹۸۶در�چرنوبیل�روسیه�اتفاق�افتاد،�
به�تصديق�همه�کارشناسان�چند�ده�هزار�انسان�روسی�و�غیرروسی�را�در�معرض�
ابتال�به�انواع�سرطان�ها�قرار�داد��پیش�از�آن�نشت�مرگبار�ناشی�از�آسیب�ديدگی�دو�
تا�از�کوره�های�کوچک�اتمی�انگلیس�در�سال�ها�قبل،�صدها�تن�از�اهالی�روستاهای�
مجاور�اين�نیروگاه�ها�را�به�همین�بیماری�مبتال�و�آنان�را�تسلیم�چنگال�مرگ�نموده�
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بود��رازی�که�بورژوازی�انگلیس�و�دولت�های�نماينده�آن�در�تمامی�طول�اين�مدت،�
تا�پیش�از�سال��۱۹۸۷آن�را�سر�به�ُمهر�نگاه�داشته�و�از�افشاء�آن�خودداری�می�کردند��
در�کنار�اين�حوادث�شوم،�به�طور�روزمره�شاهد�افزايش�سرسام�آور�میزان�آلودگی�هوا�
در�بسیاری�از�شهرهای�بزرگ�و�پرجمعیت�جهان�هستیم��زندگی�در�شهرهايی�مانند�
تهران�و�اخیراً�اصفهان�و�اهواز�يا�رم�زير�فشار�سیر�صعودی�دهشت�تبار�مقدار�اکسید�
کربن�و�گازهای�سمی�يا�آلودگی�های�ديگر�به�ويژه�در�تابستان�ها�غیر�ممکن�می�گردد��
مطابق�گزارشات�رسمی�محافل�مختلف�بین�المللی�در�هر�روز�میلیون�ها�هکتار�از�
جنگل�های�کره�زمین�نابود�می�شود�و�اثرات�ناشی�از�محو�اين�جنگل�ها�به�نوبه�خود�
وقوع�مخاطرات�عظیمی�را�در�زندگی�بشر�دامن�می�زند��شرايط�زيست�به�کلی�ضد�
بهداشتی�و�آلوده�به�انواع�میکرب�های�بیماری�زا�در�بخش�عظیمی�از�کره�زمین�نیز�به�
نوبه�خود�بلیه�سنگینی�است�که�هر�روز�میلیون�ها�انسان�را�از�هستی�ساقط�می�سازد��
اگر�بخواهیم�اين�بحث�را�حتی�در�حد�تنظیم�لیستی�از�عناوين�و�خطوط�کلی�اشکال�
آلودگی�محیط�زيست�ادامه�دهیم�بايد�صفحات�زيادی�را�به�اين�کار�اختصاص�داد��
کاری�که�الزم�نیست�و�از�آن�اجتناب�می�کنیم،�نکته�محوری�اين�است�که�منشا�واقعی�
کل�اين�آلودگی�ها�در�کجا�قرار�دارد؟�پاسخ�ساده�است��نظام�سرمايه�داری�سرچشمه�
واقعی�همه�اين�آلودگی�هاست��اين�واقعیتی�است�که�هر�ديده�تیزبینی�به�طور�روزمره�
و�به�سادگی�آن�را�رويت�می�کند��با�اين�وجود�برای�لمس�عمیق�و�عمیق�تر�آن�می�توان�

بر�نکات�زير�انگشت�نهاد��
1.�بر�خالف�تصور�عامیانه�رايج،�اين�نفس�صنعت�و�توسعه�صنعتی�دنیا�نیست�که�
آلودگی�شیمیايی�آب�درياها�يا�سوراخ�شدن�اليه�اوزون�و�حوادثی�نظیر�اين�ها�را�سبب�
شده�است��بالعکس،�چگونگی�کاربرد�صنعت�و�تکنیک�توسط�نظام�کاپیتالیستی�است�
که�منشا�و�اساس�اين�فاجعه�در�زندگانی�بشر�معاصر�شده�است��يک�نگاه�ساده�به�
نوع�و�میزان�تولید�محصوالت�اجتماعی�ساالنه�در�جهان�نشان�می�دهد�که�بخش�بسیار�
عظیمی�از�اين�تولیدات�اساسا�زائد�است��به�اين�دلیل�ساده�که�هیچ�ربطی�به�احتیاجات�
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واقعی�زيست�و�رفاه�اجتماعی�انسان�ها�ندارد��در�دنیايی�که�چه�تولید�شود�و�چه�تولید�
نشود؟�به�طور�مطلق�از�نیازهای�بازار�و�سودآوری�سرمايه�تبعیت�می�کند،�الجرم�با�
انبوه�محصوالتی�مواجه�می�شويم�که�تولید�آنها�سوای�هرزروی�دهشت�بار�نیروی�کار،�
تحکیم�طوق�بردگی�سرمايه�بر�گرده�بشر،�انحالل�هر�چه�عمیق�تر�انسان�ها�در�فساد�
و�تباهی�و�باالخره�آلودگی�هر�چه�گسترده�تر�محیط�زيست�ساکنان�کره�زمین�هیچ�
خاصیت�يا�حتی�موضوعیت�ديگری�ندارد��فقط�به�حجم�اوراق�تبلیغی�شرکت�های�
تجاری�دنیا�نگاه�کنید،�انواع�اسباب�بازی�های�مخرب�کامپیوتری�وغیرکامپیوتری�تولید�
شده�توسط�بنگاههای�صنعتی�جهان�که�تنها�مصرفشان�تباهی�پروسه�پرورش�و�رشد�
کودکان�و�زوال�دردناک�شخصیت�انسانی�آنهاست�در�نظر�بیاوريد،�حجم�سالح�های�
کشتار�جمعی�تولید�شده�در�صنايع�نظامی�دنیا�را�برای�لحظه�ای�در�برابر�ديدگان�خود�
قرار�دهید،�به�صدها�نمونه�ديگر�از�اين�نوع�فرآورده�های�صنعتی�و�تکنیکی�فکر�کنید،�
هم�زمان�تکنولوژی�و�ابزار�کار�و�تاسیسات�صنعتی�الزم�برای�تولید�اين�حجم�عظیم�
محصول�را�به�خاطر�بسپاريم،�پروسه�کار�و�تولید�شرکت�ها�و�مؤسسات�سرمايه�داری�
را�در�وسعت�دنیای�موجود�تعمق�کنیم،�بخش�ضروری�و�غیرضروری�اين�تولیدات�را�
بر�مبنای�احتیاجات�رشد�و�رفاه�و�آموزش�و�بهداشت�و�سالمتی�بشر�از�هم�تفکیک�
کنیم،�در�اين�راستا�خواهیم�ديد�که�چند�درصد�کل�محصول�اجتماعی�ساالنه�جهان�نه�
فقط�هیچ�ربطی�به�احتیاجات�واقعی�معیشتی�و�رفاهی�انسان�ها�ندارد،�که�بالعکس�ابزار�
ويرانی�زندگی�آنهاست��اگر�اين�حجم�عظیم�تولیدات�غیرضروری�و�کل�تاسیسات�
از�دايره�موجود�کار�و�تولید�حذف�کنیم،�آن�گاه�شاهد�کاهشی� به�آن�را� مربوط�
بسیار�چشم�گیر�در�میزان�آلودگی�محیط�زندگی�بشر�خواهیم�بود��بايد�تصريح�کرد�
که�سخن�مطلقاً�بر�سر�نفی�ضرورت�و�اهمیت�هیچ�چیزی�از�مايحتاج�واقعی�رفع�
نیازهای�زندگی�و�رفاه�و�تعالی�انسانها�نیست��بحث�صرفاً�بر�سر�تولیداتی�است�که�
هیچ�مکانی�در�هیچ�کجای�دائره�رفاه�و�نیاز�واقعی�بشر�ندارند��حتماً�سؤال�خواهد�
شد�که�اين�نیازها�يا�اين�الزم�بودن�و�نبودن�ها�را�چه�کسی،�کدام�نهاد�يا�مرجع�تعیین�
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می�کند��پاسخ�اين�سؤال�در�صفحه�صفحه�اين�کتاب�به�طور�بسیار�شفاف�تکرار�شده�
است��شوراهای�مرکز�حضور�آگاه،�آزاد،�متحد،�برابر�و�نافذ�کل�آحاد�جامعه�تنها�مرجع�

ذيصالح�تعیین�اين�نیازها�هستند�
2.�جهان�موجود�در�جوار�آلودگی�های�شیمیايی�و�صنعتی�با�آلودگی�های�بسیار�
دهشت�بار�میکربی�و�عفونی�مواجه�است��هنوز�بخش�بزرگی�از�جمعیت�کره�زمین�
در�مناطقی�زندگی�می�کنند�که�فاقد�ابتدائی�ترين�امکانات�بهداشتی�است��بیماری�هايی�
مانند�سل�و�تیفوئید�و�وبا�و�ماالريا�که�در�دهه�های�نخستین�قرن�بیستم�گفتگوی�ريشه�
کنی�کامل�آنها�نقل�تريبون�ها�بود،�اينک�در�قرن�بیست�و�يکم�حتی�در�قطب�های�عظیم�
صنعتی�جهان،�حیات�عده�ای�را�تهديد�می�کنند�و�شمار�تلفات�ساالنه�ناشی�از�آنها�
چشمگیر�است��هنوز�چند�میلیارد�سکنه�دنیا�فاقد�آب�آشامیدنی�بهداشتی�هستند�و�
میزان�مرگ�و�میر�ساالنه�ناشی�از�آبله�و�سرخک�و�مخملک�و�ديفتری�در�میان�کودکان�
از�ده�ها�میلیون�تجاوز�می�کند��از�میان�هفت�میلیارد�جمعیت�روی�زمین�بیش�از�پنج�
میلیارد�آنها�در�مناطقی�زندگی�می�کنند�که�به�هیچ�نوع�سیستم�بهداشتی�فاضالب�
دسترسی�ندارند��چند�میلیارد�از�اين�هفت�میلیارد،�حتی�توالت�بهداشتی�ندارند��اين�ها�
همگی�اجزای�پیوسته�آلودگی�محیط�زيست�هستند�و�کل�اين�آلودگی�ها�از�بطن�
مناسبات�گنديده�سرمايه�داری�نشأت�می�گیرند��اين�شیوه�تولید�کاپیتالیستی�است�که�با�
تبديل�مستمر�محصول�کار�انسان�ها�به�سرمايه�و�باز�هم�سرمايه،�با�استثمار�ددمنشانه�
نیروی�کار،�با�انفصال�هر�چه�عمیق�تر�کارگران�از�کار�و�محصول�کارشان�و�با�طرد�
کامل�انسان�ها�از�دخالت�در�برنامه�ريزی�پروسه�کار�و�تولید،�فقر�و�فالکت�و�آلودگی�

عظیم�زيست�محیطی�را�بر�آنان�تحمیل�می�کند�
3. تاريخ�سرمايه�داری،�تاريخ�وحشیانه�ترين�جنگ�های�توسعه�طلبانه�امپريالیستی�
در�سطح�بین�المللی�و�در�هر�منطقه�از�دنیاست��عوارض�عفونی�اين�جنگ�ها،�خواه�
شیمیايی�و�خواه�میکربی،�با�هیچ�سیستم�آمارگیری�دقیقی�قابل�اندازه�گیری�نیست��
اينکه�زيان�های�عفونی�جنگ�اول�و�دوم�امپريالیستی�در�حیات�بشر�تا�چه�اندازه�بوده�
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است�يا�حتی�کشتار�ناشی�از�اين�عوارض�عفونی�و�زيست�محیطی�به�کجا�سر�زده�
است�را�کسی�نمی�داند��اما�تمامی�سکنه�دنیا�شاهد�بودند�که�تنها�اپیدمی�طاعون�و�وبا�
در�دوره�وقوع�اين�جنگ�ها�يا�سال�های�پس�از�آن�نواحی�مسکونی�بسیاری�را�از�نفشه�
جغرافیای�جمعیتی�کره�زمین�به�کلی�محو�ساخت��اين�که�جنگ�ايران�و�عراق،�جنگ�
خلیج،�جنگ�يوگسالوی،�جنگ�های�اعراب�و�اسرائیل،�جنگ�های�همیشه�جاری�
درون�قاره�آفريقا�و�جاهای�ديگر�چه�بر�سر�محیط�زيست�بشر�در�آورده�و�می�آورد،�
موضوعی�است�که�پاسخ�آن�بر�اندام�هر�انسانی�مشروط�به�اين�که�سرمايه�دار�يا�
نماينده�فکری�نظام�سرمايه�داری�نباشد،�رعشه�می�اندازد��جنگ�ها�از�کجا�سرچشمه�
گرفته�و�چگونه�بر�بشر�تحمیل�شده�اند؟�جواب�ساده�تر�از�آنست�که�نیاز�به�کند�و�کاو�
داشته�باشد��جنگ�ها�را�دولت�ها�راه�انداخته�اند،�دولت�های�سرمايه�داری،�دولت�هايی�
که�فلسفه�وجوديشان�تحمیل�نظم�سرمايه�داری�بر�توده�های�کارگر�و�فرودست�جهان�
است��هدف�اين�جنگ�ها�صرفا�سهم�بری�بیش�و�بیشتر�اين�يا�آن�بخش�سرمايه�جهانی�

از�اضافه�ارزش�ناشی�از�استثمار�طبقه�کارگر�بین�المللی�است��
4.�آلودگی�های�سراسری�شیمیايی�که�باالتر�بدان�اشاره�شد،�زرادخانه�های�اتمی�و�
غیراتمی�دنیا،�نیروگاه�های�عظیم�اتمی�موجود�که�نشت�اندک�هر�کدامشان�برای�تهديد�
جان�میلیون�ها�انسان�کفايت�می�کند،�برای�چه�به�وجود�آمده�اند�و�ادامه�کارشان�از�کدام�
نیازها�و�ملزومات�تبعیت�می�کند؟�توسعه�طلبی�و�تجاوزگری�امپريالیستی�کشورهای�
سرمايه�داری�به�عالوه�تقالی�سرمايه�جهانی�برای�بارآوری�هر�چه�عظیم�تر�نیروی�کار،�
کاهش�هر�چه�سهمگین�تر�هزينه�تولید،�سودآوری�انبوه��تر�و�استثمار�فرساينده�تر�طبقه�

کارگر�جهانی�تنها�و�تنها�دلیل�وجودی�اين�زرادخانه�ها�يا�مراکز�اتمی�است��
سوسیالیسم،�ريشه�های�واقعی�همه�اين�آلودگی�های�زيست�محیطی�را�از�طريق�
محو�شیوه�تولید�و�مناسبات�اجتماعی�سرمايه��داری�از�میان�برمی�دارد��قبل�از�هر�
چیز�با�لغو�کار�مزدوری�و�برچیدن�بساط�بازار،�کل�پروسه�کار�و�تولید�اجتماعی�
برابر�همگان� نیازهای�واقعی�معیشتی�و�رفاهی�و�رشد�و�تعالی� را�بر�محور�رفع�
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استوار�می�سازد�و�در�همین�گذر�به�تولیدات�زائد،�مضر،�منافی�سالمت�و�بهداشت�
انسان�ها�پايان�می�بخشد��اين�امر�بخش�قابل�توجهی�از�عوامل�آلودگی�محیط�زيست�
را�نابود�می�نمايد��سوسیالیسم�با�محو�کار�مزدوری،�ريشه�های�واقعی�بی�بهداشتی�و�
آلودگی�های�میکربی�را�نیز�از�زندگی�انسان�ها�محو�می�کند��تأمین�سالمتی�انسان�ها�و�
ريشه�کنی�کلیه�بیماری�ها�از�طريق�ايجاد�محیط�بهداشتی�در�صدر�اهداف�سوسیالیسم�
قرار�دارد��در�اين�نظام،�هدف�تولید�و�کار�تنها�و�تنها�انسان�است��سالمتی�جسمی�
و�روحی�و�تضمین�باالترين�استاندارد�زندگی�و�رفاه�اجتماعی�آدم�ها،�اساسی�ترين�
هدف�را�در�برنامه�ريزی�تولید�و�کار�سوسیالیستی�تعیین�می�کند��بر�همین�اساس،�پايان�
دادن�به�بی�بهداشتی�در�همه�عرصه�های�مختلف�از�آب�آشامیدنی�و�تغذيه�سالم�و�
مکفی�گرفته�تا�ايجاد�فضای�سبز�کافی�و�از�بین�بردن�تمامی�عوامل�آلودگی�میکربی�
و�شیمیايی�در�مرکز�توجه�شوراهای�کار�و�زيست�و�کنگره�سراسری�شوراهای�

سوسیالیستی�قرار�دارد��
با�برچیدن�بساط�سرمايه�داری�در�جهان�به�تولید�هر�نوع�سالح�و�جنگ�افزار�و�
مواد�شیمیايی�مضر�پايان�داده�می�شود��بود�و�نبود�کلیه�نیروگاه�های�هسته�ای،�حتی�با�
باالترين�ضريب�اطمینان�و�حفاظت،�در�فرآيند�نوين�تولید�و�کار�اشتراکی�انسان�ها�
که�هدف�آن�صرفا�تامین�نیازمندی�های�معیشتی�و�رفاه�اجتماعی�بشر�است،�مورد�

گفتگوی�دستجمعی�و�شورايی�آخاد�شهروندان�قرار�می�گیرد��
سوسیالیسم�با�محو�طبقات،�دولت�و�مرزهای�جغرافیايی�يا�قطعه�قطعه�سازی�
ناسیونالیستی�انسان�ها،�ريشه�های�وقوع�جنگ�را�در�دنیا�می�خشکاند�و�در�اين�گذر�
سیمای� در� سوسیالیسم� می�سازد�� نابود� را� جنگ�ها� اين� محیطی� زيست� عوارض�
واقعی�پیروزمند�خود�تنها�در�يک�ظرف�انترناسیونالیستی�قابل�حصول�است��جامعه�
زمین� کره� سکنه� کلیه� که� است� بین�المللی� و� سراسری� جامعه� يک� سوسیالیستی�
شهروندان�در�همه�حقوق�برابر�آن�را�تشکیل�می�دهند��در�اين�جامعه�نه�طبقات،�نه�
دولت،�نه�گروه�های�قومی�و�نژادی،�نه�ملیت�های�مختلف،�هیچ�چیز�وجود�ندارد��
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اختالفات�سیاسی�و�آرای�متفاوت�يا�ديدگاه�های�گوناگون�که�طبیعی�زندگی�بشر�حتی�
در�سطوح�مختلف�زندگی�و�کار�و�مدنیت�سوسیالیستی�است،�در�دايره�آزادی�های�
بی�قید�و�شرط�اجتماعی،�رشد�عظیم�فکری�و�فرهنگی�انسان�ها�و�حقوق�از�هر�لحاظ�
برابر�کل�شهروندان�به�راحتی�قابل�حل�و�فصل�است�و�هیچ�نیازی�به�جنگ�های�ويران�
ساز�ندارد��در�سازمان�کار�سوسیالیستی،�باالبردن�بارآوری�کار�اجتماعی�از�طريق�
آلودگی�شیمیايی�محصوالت�زراعی�و�دامی�هیچ�موضوعیتی�ندارد��در�اين�جا�سخنی�
از�کاهش�هزينه�های�تولید�با�هدف�رقابت�در�بازار�و�دستیابی�به�سود�افزون�تر�در�میان�
نیست��هدف�خود�انسان�است�و�هر�اقدامی�که�سالمتی�و�رشد�آزاد�و�بهداشت�انسان�

را�به�مخاطره�اندازد،�قويا�محکوم�است�
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تا�اين�جا�پیرامون�مشخصه�ها�و�ويژگی�های�عینی�سازمان�کار�و�تولید�و�مدنیت�
سوسیالیستی�به�طور�مختصر�صحبت�شد��در�جريان�اين�مباحثات�کوشش�شده�است�
که�سوسیالیسم�از�سطح�عام�گويی�های�ايدئولوژيک�رايج�در�میان�جريانات�چپ�
گذشته�و�حال�خارج�گردد�و�به�صورت�يک�نظم�نوين�اقتصادی،�مدنی،�سیاسی�و�
اجتماعی�معین�مورد�بررسی�قرار�گیرد��اما�اين�بحث�ها�با�تمامی�تمايزات�روشنی�که�
نسبت�به�گفتمان�های�متعارف�چپ�دارند،�باز�هم�فقط�نقش�يک�مدخل�ضروری�
بر�طرح�سوسیالیسم�به�عنوان�راه�حل�حی�و�حاضر�طبقه�کارگر�در�مبارزه�علیه�
نظام�سرمايه�داری�را�ايفاء�می�کند��اين�که�پیشروان�جنبش�کارگری�به�رمز�وراز�يا�
مشخصات�عینی�اقتصاد،�مدنیت�و�نظم�اجتماعی�سوسیالیسم�واقف�باشند،�هنوز�تا�
تبديل�سوسیالیسم�به�محتوای�جاری�پیکار�طبقاتی�خود�فاصله�بسیار�عظیمی�در�پیش�

روی�دارند��
سازمان�شورايی�کار�و�تولید�و�زندگی�کمونیستی�برای�پرولتاريا�مقوله�ای�آرمانی�
يا�دورنمايی�اتوپیک�نیست،�برعکس�موضوع�مبارزه�مستمر�طبقاتی�وی�علیه�سرمايه�
است��بر�اين�اساس،�نخستین�وظیفه�فعالین�کمونیست�جنبش�کارگری،�تالش�خالق�
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و�آگاه�و�شورائی�برای�سازمانیابی�جنبشی�است�که�دورنمای�سوسیالیسم�الغاء�کار�
مزدی�را�پیش�روی�خود�و�در�همان�حال�محتوا،�تار�و�پود�و�بستر�جاری�خود�علیه�
سرمايه�داری�سازد��نقش�فعالین�واقعی�رويکرد�لغو�کار�مزدی�يا�کمونیسم�مارکسی�
نیز�همین�جاست�که�بارز�و�برجسته�می�گردد��تاريخ�جنبش�کارگری�در�قرن�بیستم�به�
صورت�بسیار�تأسف�باری�تاريخ�احتراز�از�طرح�راه�حل�زنده�و�بالفعل�کمونیستی،�
تاريخ�آويختن�به�جنبش�های�ديگر،�تبديل�شدن�به�پیاده�نظام�جنبش�های�خلقی،�
امپريالیسم�ستیزی�ناسیونالیستی،�کمونیسم�بورژوائی�و�الجرم�تاريخ�فرار�از�درگیر�
شدن�در�پروسه�سازمانیابی�شورائی�ضد�سرمايه�داری�و�برای�الغاء�کار�مزدی�است��
سکانداران�و�سفینه�بانان�اين�جنبش�در�طول�اين�صد�سال�آگاه�يا�ناآگاه،�کارگر�يا�
غیرکارگر،�برخاسته�از�اندرون�زندگی�کارگران�يا�دانشور�طبقات�دارا،�با�هر�بیرق�و�
زير�هر�نام�توده�های�کارگر�کشورها�و�کل�طبقه�کارگر�جهانی�را�به�هر�سمتی�بردند�
و�به�هر�دورنما�و�راهبردی�حلق�آويز�کردند��در�اين�میان�تنها�راهی�که�پیش�پايش�
قرار�ندادند�و�يگانه�میدانی�که�در�مقابلش�باز�نکردند،�راه�واقعی�متشکل�شدن�علیه�
بردگی�مزدی�و�میدان�راستین�جنگ�ضد�سرمايه�داری�بود��تا�هر�کجا�که�چشم�کار�
کند�برايش�حزب�ساختند،�اتحاديه�درست�کردند،�راه�مبارزه�»ضد�امپريالیستی«�باز�
نمودند،�جاده�شرکت�در�جبهه�واحد�صاف�کردند،�تئوريها�و�شیوه�های�انجام�انقالب�
دموکراتیک�آموختند،�با�قدرت�پیکارش،�انقالب�ها�راه�انداختند،�به�نام�وی�قدرت�
سیاسی�به�چنگ�آوردند،�زير�اسم�و�عنوانش�بر�او�حکومت�کردند�و�با�همین�نام�کل�
مصائب�سرمايه�داری�را�بر�وی�تحمیل�نمودند��جنبش�کارگری�در�گرد�و�خاک�اين�
جنبش�پردازی�ها،�راهبردها،�افق�آفرينی�ها�و�راهکارها�ريل�واقعی�مبارزه�ضد�کار�مزدی�
را�گم�کرد��دورنمای�سوسیالیسم�لغو�کار�مزدی�را�از�دست�داد،�در�رفرمیسم�راست�
سنديکالیستی�منحل�و�بر�رفرمیسم�چپ�نمای�حزب�ساالر�مصلوب�شد��سوسیالیسم�
را�در�برهوت�سرمايه�داری�دولتی�نشان�گرفت�و�مبارزه�طبقاتی�ضد�سرمايه�داری�را�در�

به�صف�شدن�پشت�سر�حزب�و�قبول�امر�و�نهی�رهبران�حزبی�تفسیر�کرد��
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حاصل�اين�فرايند�وضعی�است�که�اکنون�شاهدش�هستیم��وضعیتی�که�رهائی�
از�آن�پیش�شرط�هر�تالش�برای�هر�میزان�رهائی�از�فشار�مصیبت�ها�و�گند�و�خون�
نظام�بردگی�مزدی�است��هیچ�راه�ديگری�وجود�ندارد��طبقه�کارگر�ناچار�است�راه�
برون�رفت�از�گمراهه�های�اين�قرن�را�پیش�گیرد��بايد�رفرمیسم�راست�اتحاديه�ای�و�
حزب�سازی�باالی�سر�خود�را�با�جنبشی�سوسیالیستی�،�شورائی�و�ضد�کار�مزدی�
جايگزين�کند��کمونیسم�مشتی�الفاظ�مکتبی�نیست��برگ�اعالم�هويت�نمی�باشد��
مسلک�نیست��جنبش�تغییر�وضعیت�موجود�است،�جنبشی�است�که�لحظه�لحظه�اش�
جنگ�با�سرمايه�است��توده�های�طبقه�کارگر�در�هیچ�شرائطی�نمی�توانند�اين�جنگ�را�
ترک�گويند��اين�کار�قبول�بازندگی،�اعالم�آمادگی�برای�پرداخت�غرامت�شکست�به�
بورژوازی�و�تحمل�کل�سیه�روزی�ناشی�از�وجود�سرمايه�داری�است��جنبش�کارگری�
بین�المللی،�قرن�بیستم�را�در�باختن�به�سر�آورده�است��در�سراسر�سده،�جنگیده�
است،�بیش�از�همیشه�جنگ�کرده�است،�انقالب�کرده�است��رژيم�ها�را�باژگون�و�با�
رژيم�های�ديگر�جايگزين�ساخته�است�اما�در�هیچ�کجا�سوسیالیسم�لغو�کار�مزدی�
را�افق�پیکار�نکرده�است،�شورائی�و�ضد�کار�مزدی�متشکل�نشده�است،�مطالبات�
روزش�را�حلقه�های�پیوسته�زنجیره�جنگ�ضد�سرمايه�داری�و�خاکريزهای�متصل�
کارزار�علیه�بردگی�مزدی�ننموده�است��سرنگونی�رژيم�ها�را�با�سر�بیدار�ضد�کار�
مزدی�و�در�دل�مبارزه�آگاه�طبقاتی�علیه�سرمايه�جامه�عمل�نپوشانده�است��کارنامه�ای�
ماالمال�از�مبارزه�پشت�سر�نهاده�است�اما�نه�با�شعور�مارکسی،�که�با�عقل�کمونیسم�
خلقی�لنینی،�نه�با�دورنمای�محو�بردگی�مزدی�که�رو�به�قبله�سرمايه�داری�دولتی،�نه�در�
پروسه�سازمانیابی�شورائی�ضد�سرمايه�داری�که�در�قعر�رفرمیسم�اتحاديه�ای�و�گندزار�
حزب�بازی�کمونیسم�بورژوائی،�نه�با�خواست�های�عاجل�ضد�سرمايه�که�با�مطالبات�
صنفی�سنديکائی�آويخته�به�قبول�جاودانگی�سرمايه�داری،�نه�با�پرچم�سرنگونی�طلبی�
ضد�کار�مزدی�که�با�علم�و�کتل�رژيم�ستیزی�فراطبقاتی�بورژوائی،�نه�در�جبهه�اعمال�
قدرت�طبقاتی�متشکل�علیه�بورژوازی�که�در�البیرنت�تیره�و�تار�قانون�و�مدنیت�و�
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نظم�بردگی�مزدی��اينهاست�خطوط�عام�کارنامه�اين�جنبش�در�اين�سال�های�طوالنی،�
کارنامه�ای�که�محصولش�موقعیت�فرومانده�و�زمینگیر�توده�های�کارگر�دنیا�در�مقابل�

سرمايه�است�
طبقه�کارگر�در�هر�شرايط�و�هر�سطحی�از�تقابل�میان�خود�و�بورژوازی،�نیازمند�
يک�دورنمای�شفاف�سوسیالیستی�با�برنامه�ای�کنکرت�و�روشن�برای�پیشبرد�پروسه�
پیکار�ضد�سرمايه�داری�خويش�است��در�اين�گذر�نخستین�مساله��پیش�پای�کارگران�
اين�است�که�عینیت�معین�اقتصادی،�اجتماعی�و�سیاسی�موجود�بناست�با�کدام�عینیت�
نوين�جايگزين�گردد��پروسه�اين�تغییرات�و�جايگزينی�ها�در�بلند�مدت�و�کوتاه�مدت�
چیست��پاسخ�نوع�قرن�بیستمی�به�اين�سؤال�آن�بوده�است�که�به�طور�عاجل�بايد�
سنديکا�ساخت،�اتحاديه�بر�پای�نمود�و�خواستار�بهبود�وضع�زندگی�در�چهارچوب�
تسلط�کار�مزدی�شد،�برای�آخر�و�عقبی�هم�بايد�پشت�سر�حزب�به�صف�شد،�حزب�
را�به�قدرت�رساند�و�منتظر�ايستاد�تا�جهان�آبادان�گردد!!�پاسخ�رويکرد�ضد�کار�مزدی�
از�همه�لحاظ�ضد�پاسخ�باالست��حرف�اين�رويکرد�آن�است�که�در�برابر�طرح�ها،�
برنامه�ريزی�های�اقتصادی�يا�کل�سازمان�کار�و�نظم�سیاسی�و�مدنی�بورژوازی�بايد�
يک�بديل�عینی�و�شفاف�سوسیالیستی�طرح�کرد،�بديلی�که�چگونگی�محو�کار�مزدی�
و�شیوه�تسلط�همه�سويه�شورائی�و�سوسیالیستی�توده�های�کارگر�بر�سرنوشت�کار،�
تولید،�محصول�کار�و�شکل�زندگی�خويش�را�با�تمامی�دقايق�آماری�و�عینی�،�پیشاروی�
جنبش�روز�آنان�قرار�دهد��کار�کمونیست�ها�و�پرچمداران�مبارزه�ضد�سرمايه�داری�
لفاظی�پیرامون�استثمارگری�سرمايه�داران�و�مدحت�گری�توخالی�درباره�معجزات�و�
کرامات�کمونیسم�نیست��همان�گونه�که�پروپاگاندا�در�باره�مطالبات�اقتصادی�و�سیاسی�
روز�کارگران�هیچ�نیروی�مدعی�کمونیسم�را�در�مکان�فعال�جنبش�سوسیالیستی�اين�
طبقه�نمی�نشاند��دورنمای�سوسیالیستی�آرمانی�نیست�که�کمونیست�ها�و�فعالین�جنبش�
لغو�کار�مزدی�پیش�روی�کارگران�باز�کنند��بالعکس�راهبرد�و�راه�حلی�است�که�نیاز�
واقعی�پیشبرد�موفق�مبارزه�جاری�و�گريزناپذير�روز�آنها�است��طبقه�ای�با�طبقه�ديگر�
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در�حال�ستیز�و�جنگ�است��جنگی�که�روی�ريل�تضاد�عینی�الينحل�جامعه�موجود�
جريان�دارد�و�واکنش�قهری�و�اجباری�طبقه�استثمار�شونده�و�فرودست�علیه�طبقه�
استثمارگر�حاکم�است��اين�يک�جنگ�واقعی�است�و�کمونیسم�هم�پراتیک�جاری�
جنگ�و�هم�دورنمای�آنست��وارونه�بافی�محض�است�که�کمونیسم�را�پديده�بیرونی�
طبقه�کارگر�و�کشف�و�کرامات�متفکران�طبقات�باال�بدانیم�و�رفرمیسم�و�سنديکالیسم�
را�خانه�زاد�زندگی�و�جنبش�کارگران�خوانیم!!�کمونیسم�دست�ساخت�عناصر�فکری�
طبقه�باال�ارمغان�خود�آنان�باد!�ما�از�کمونیسمی�بحث�داريم�که�جنبش�تغییر�وضع�
موجود�است��اين�جنبش�مولود�هستی�اجتماعی�طبقه�کارگر�و�ستیز�غیرقابل�اجتناب�
او�با�سرمايه�است��جنبشی�که�بايد�ببالد،�آگاه�شود،�سازمان�يابد،�نیرومند�گردد،�اعمال�
قدرت�کند،�سرمايه�داری�را�از�میان�بردارد��همه�بحث�بر�سر�سر�چگونگی�انجام�اين�
کارها�و�طی�اين�مسیر�است��اين�جنبش�افق�خاص�خود�را�می�خواهد،�آگاهی�خاص�
خود�را�الزم�دارد،�نوع�متشکل�شدن�ويژه�خود�را�محتاج�است،�به�سنگربندی�ها�و�
ساز�و�کارهای�جنگی�مخصوص�خود�نیاز�دارد��رژيم�ستیزی�متناظر�با�سرشت�واقعی�
خود�را�می�طلبد��رفرمیسم�سنديکالیستی�و�کمونیسم�خلقی�حزب�ساالر�می�کوشند�تا�
اين�جنبش�را�در�همه�اين�زمینه�ها�خلع�سالح�کنند�و�به�برهوت�سازش،�استیصال�و�

خروج�از�ريل�واقعی�پیکار�ضد�سرمايه�داری�بکشانند��
عکس�اين�جهتگیری�ها�در�مورد�رويکرد�ضد�کار�مزدی�مصداق�دارد��اين�رويکرد�
با�بديل�روشن�سوسیالیستی،�کارهای�آگاهگرانه�کمونیستی،�راهکارها،�سیاست�ها،�
می�گردد�� میدان� وارد� مزدی� کار� و�سرنگونی�طلبی�ضد� مطالبات� سازمانیابی،� نوع�
سوسیالیسم�محصول�انقالب�توده�های�وسیع�کارگری�است�که�با�سر�آگاه�طبقاتی�
علیه�سرمايه�داری�مبارزه�کرده�باشد،�جنبش�سنديکائی�و�آويزان�به�حزب�نخبگان�
شايد�همه�چیز�به�بار�آرد،�تنها�چیزی�که�به�بار�نخواهد�آورد�سوسیالیسم�لغو�کار�
مزدی�است��جنبش�سوسیالیستی�واقعی�همان�جنبش�توده�های�کارگر�است�که�از�
درون�همه�کارکردهايش�به�جنبشی�آگاه،�بیدار،�سرمايه�ستیز�و�آماده�جامعه�گردانی�
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شورائی�و�الغاء�کار�مزدی�تبديل�شده�باشد��اين�جنبش�برای�طی�اين�فاصله�و�احراز�
اين�موقعیت�با�کسب�ويژگی�های�زير�خود�را�از�هر�رويکرد�ديگر�درون�جامعه�يا�حتی�

درون�طبقه�کارگر�متمايز�می�سازد��
1.�کالبدشکافی�مارکسی�عینیت�حاضر�سرمايه�داری�را�سر�آگاه�خود�می�کند��برای�
اين�کار�کافی�نیست�که�فعالینش�کاپیتال�خوانند�و�ماتريالیسم�انقالبی�مارکس�را�به�
شیارهای�مغز�خود�بسپارند��آگاهی�طبقاتی�پرولتاريا�سواد�مرامی�و�آموخته�مکتبی�
مشتی�عناصر�نخبه�يا�پیشرو�مبارزاتش�نیست��بالعکس�هستی�آگاه�طبقاتی�اوست��
توانائی�سوسیالیستی�شمار�هر�چه�کثیرتر�توده�های�کارگر�در�حل�و�فصل�همه�مسائل�
جاری�مبارزه�طبقاتی�خويش�است��پرولتاريا�برای�داشتن�اين�آگاهی�بايد�آناتومی�
مارکسی�واقعیت�موجود�کاپیتالیستی�و�راه�تغییر�ريشه�ای�اين�عینیت�را�چراغ�راه�پیکار�
کند��بايد�نه�گوش�به�فرمان�مشتی�»رهبر«�،�که�در�وسیع�ترين�حضور�توده�ای�خود�با�
سالح�اين�آگاهی�در�مقابل�بورژوازی�به�صف�گردد��با�اين�شناخت�و�آگاهی�بود�و�
نبود�سرمايه�داری�را�موضوع�جنگ�سازد��کل�پروسه�کار،�تولید�و�محصول�کار�خود�را�
در�مقابل�بورژوازی�باز�کند�و�تعیین�سرنوشت�آن�را�محور�مصاف�روز�نمايد��آگاهی�
پرولتاريا�نه�در�مغز�پیشروانش�که�در�پیکار�روز�او�علیه�سرمايه�تجلی�می�يابد،�اين�
مبارزه�است�که�بايد�سر�هر�نوع�رفرمیسم�را�از�روی�تن�خود�بردارد�و�با�سر�مارکسی�
سوسیالیستی�و�ضد�کار�مزدی�جايگزين�کند��جنبش�شورائی�کارگران�بستر�و�ظرف�
واقعی�حصول�اين�آگاهی�است��در�اينجاست�که�کارگران�مبارزه�می�کنند،�عینیت�
روز�سرمايه�داری�را�کالبدشکافی�می�کنند،�حاصل�اين�کالبدشکافی�را�آگاهی�خود�

می�سازند،�از�هم�می�آموزند�و�آموخته�های�خود�را�چراغ�راه�مبارزه�می�کنند��
2.�بنیاد�کل�بی�حقوقی�ها�و�سیه�روزی�ها�را�در�وجود�سرمايه�جستجو�کند��برای�ديدن�
ريشه�های�واقعی�گرسنگی،�فقر،�آوارگی،�بی�بهداشتی،�بی�داروئی،�بی�آبی،�ستم�جنسی�
و�قومی�و�نژادی،�مردساالری،�تن�فروشی،�اعتیاد،�فرهنگ�دروغ�و�دزدی�و�مافیابازی،�
کشتار�حقوق�کودکان،�وجود�کار�خردساالن�و�پديده�کودک�خیابانی،�آلودگی�محیط�
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زيست،�جنگ�های�جهانی�و�منطقه�ای،�ديکتاتوری،�خفقان�و�نبود�آزادی�های�سیاسی،�
زندان�و�شکنجه�و�اعدام�آدم�ها،�يا�هر�محرومیت،�هر�ستمکشی�و�هر�فاجعه�انسانی�
يکراست�به�سراغ�سرمايه�و�اختاپوس�سرمايه�داری�برود��با�چنین�نگاهی�مبارزه�علیه�

همه�اين�مصیبت�های�بشری�را�کنکاش�کند،�پی�گیرد�و�سازمان�دهد��
پرده� کشیدن� جهانی� کارگری� جنبش� بر� رفرمیسم�� بار� فاجعه� ضربات� از� يکی�
روی�ريشه�های�اين�پديده�ها،�برائت�سرمايه�داری�از�نقش�بانی�و�باعث�و�پاسداری�
آنها�و�از�همین�طريق�شقه�شقه�کردن�طبقه�کارگر�و�آويختن�هر�شقه�به�شکلی�
اپوزيسیون�نمائی�و�رفرم�طلبی�بورژوازی�بوده�است��زنجیره�طويل�تشکل�ها�و� از�
نهادهای�مدعی�دفاع�از�حقوق�زنان�يا�کودکان،�ضد�جنگ،�حامی�صلح،�مدافع�حقوق�
پناهدگان،�علیه�فقر،�کمک�به�گرسنگان�يا�نوع�اينها�همگی�سازمانهائی�هستند�که�بر�
محور�چنین�وارونه�نمائی�پديد�آمده�اند��بحث�بر�سر�نیت�مؤسسین�و�بانیان�اين�نهادها�
يا�حتی�پاره�ای�فعالیت�های�آنها�نیست،�غالب�فعالین�چنین�تشکل�هائی�خود�کارگران�
هستند�و�کارهائی�که�انجام�می�دهند�کمک�مؤثر�و�بسیار�الزم�به�توده�های�کارگر�
است��معضل�اساسی�اين�است�که�همه�آن�ها�به�جای�آنکه�در�پیشبرد�کارها�و�پیگیری�
اهداف،�سنگری�از�میدان�جنگ�سراسری�طبقه�کارگرعلیه�سرمايه�باشند،�راه�اصالح�
سرمايه�داری�و�حل�معضالت�انسانها�در�چهارچوب�ماندگاری�اين�نظام�را�دنبال�
می�کنند��ريشه�فقر�و�گرسنگی�و�بیماری�و�زن�ستیزی�و�کودک�ستیزی�و�ديکتاتوری�
و�جنگ�و�آلودگی�محیط�زيست�را�در�وجود�سرمايه�نمی�کاوند،�مبارزه�با�آنها�را�در�
مبارزه�علیه�سرمايه�نمی�بینند��نیروی�واقعی�اين�مبارزه�را�جنبش�ضد�سرمايه�داری�
طبقه�کارگر�نمی�دانند�و�بر�پايه�اين�کج�بینی�ها�و�وارونه�پنداری�ها�به�راه�حل�های�
رفرمیستی�می�آويزند،�نهادها�و�تشکل�های�فراطبقاتی�بر�پای�می�دارند،�ارتش�ذخیره�
اين�نهادها�می�شوند�و�باالخره�در�همین�راستا�مبارزه�کارساز�ريشه�ای�برای�رفع�اين�
محرومیت�ها�و�مصیبت�ها�را�رها�می�سازند�و�نیروی�بسیار�عظیمی�از�جنبش�کارگری�

را�در�گمراهه�های�رفرمیستی�هرز�می�برند��
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جنبش�لغو�کار�مزدی�کارگران�مبارزه�در�همه�اين�قلمروها�را�جزء�اليتجزای�مبارزه�
ضد�سرمايه�داری�خود�می�بیند��برای�پیشبرد�آن�ها�به�ايجاد�سازمان�های�فراطبقاتی�و�
آويختن�به�رفرمیسم�اپوزيسیون�های�بورژوازی�روی�نمی�نهد��اين�جنبش�با�اين�منظر�
راه�فروپاشی�توان�پیکار�و�اعمال�قدرت�طبقاتی�خود�را�سد�می�کند،�غبار�توهم�از�
فضای�فکر�و�مبارزه�توده�هايش�را�به�کنار�می�زند،�رفرمیسم�راست�و�چپ�را�خلع�
سالح�می�نمايد�و�همه�قلمروهای�زندگی�اجتماعی�کارگران�را�میدان�جنگ�ضد�کار�
مزدی�می�سازد��مبارزه�علیه�ستم�جنسی،�علیه�هر�نوع�بی�حقوقی�زنان،�کار�کودکان،�
مبارزه�علیه�ديکتاتوری،�خفقان،�نبود�آزادی�ها،�زندان�و�شکنجه�و�اعدام،�مبارزه�علیه�
جنگ�يا�برای�صلح�و�بهبود�محیط�زيست،�همه�و�همه�را�سنگرهای�پیوسته�مبارزه�

طبقاتی�ضد�سرمايه�داری�خود�می�گرداند��
3.�مطالبات�روزش�را�با�محور�پیکار�سراسری�علیه�سرمايه�همگن�می�نمايد�و�در�
اين�گذر�نیز�با�همه�شکل�های�مختلف�رفرمیسم�مرز�می�کشد��به�قانون،�قانونیت،�
مدنیت�و�حقوق�سرمايه�دخیل�نمی�بندد��به�قدرت�طبقاتی�خويش�اتکاء�و�اعمال�
اين�قدرت�را�ساز�و�کار�تحمیل�خواسته�هايش�بر�بورژوازی�می�کند��اينکه�به�صورت�
عاجل�و�روزمره�چه�می�خواهد�را�صرفاً�توان�مبارزه�روزش�تعیین�می�کند�و�بر�اساس�
اين�توان�خواستار�اختصاص�سهم�هر�چه�بیشتر�و�باز�هم�بیشتر�حاصل�کار�و�تولیدش�
به�رفع�مايحتاج�معیشتی،�رفاه�اجتماعی،�بهبود�شرائط�کار�و�زندگی�و�متقاباًل�کاهش�
حداکثر�سود�سرمايه�داران�می�شود��در�همین�راستا�باالترين�میزان�بهای�نیروی�کار�
همراه�با�رايگان�شدن�دکتر،�دارو،�درمان،�بهداشت،�آب�و�برق،�آموزش�و�پرورش،�
مهد�کودک،�نگهداری�سالمندان�و�مانند�اينها�را�منشور�مطالبات�فوری�خود�می�نمايد�
4.�طومار�حزب�ساالری�و�سنديکاسازی�را�در�هم�پیچد��شورائی،�سراسری�و�ضد�
سرمايه�داری�متشکل�گردد��شوراهايش�را�ظرف�اعمال�قدرت�علیه�سرمايه،�تحمیل�
مطالبات�خود�بر�بورژوازی،�میدان�دخالتگری�فعال�و�نافذ�توده�های�معترض�طبقه�
کارگر،�بستر�بالندگی�و�بلوغ�آگاهی�سوسیالیستی�همه�آحاد�طبقه،�سنگر�آموزش،�
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تدارک،�تجهیز�و�آمادگی�توده�های�هر�چه�وسیع�تر�کارگر،�برای�جامعه�گردانی�شورائی�
سوسیالیستی�سازد��جنبش�ضد�سرمايه�داری�نمی�تواند�شورائی�نباشد،�اگر�اين�جنبش�
قرار�است�سوسیالسم�را�مستقر�کند�بايد�تمامی�شرائط�الزم�برای�امحاء�هر�نوع�دولت�
باالی�سر�کارگران�را�فراهم�سازد��محو�دولت�در�گرو�جايگزينی�آن�با�سازمان�شورائی�
برنامه�ريزی�کار�و�تولید�متشکل�از�توده�وسیع�کارگر�با�نقش�آگاه،�آزاد،�برابر�و�خالق�
است��سازمانیابی�سراسری�شورائی�و�ضد�کار�مزدی�تنها�بستر�مناسب�تحقق�اين�

هدف�است��
5. مبارزه�برای�سرنگونی�دولت�بورژوازی�را�از�سنگر�جنگ�ضد�سرمايه�داری�پی�
گیرد��شعار�تسخیر�قدرت�سیاسی�بدون�سازمانیابی�شورائی�سراسری�توده�کارگر�
علیه�سرمايه�و�بدون�اينکه�جنبش�شورائی�سازمان�يافته�کارگران�قدرت�را�به�دست�
گیرد،�به�هیچ�وجه�شعار�جنبش�سوسیالیستی�طبقه�کارگر�نیست��معنی�و�مابه�ازاء�
زمینی�شعار�مذکور�در�طول�قرن�گذشته�اين�بوده�است�که�يک�حزب�باالی�سر�توده�
کارگر�سوار�بر�موج�نارضائی�و�عصیان�و�انفجار�خشم�آن�ها�دولت�روز�سرمايه�را�
ساقط�و�با�ماشین�دولتی�ديگری�جايگزين�کرده�است��نظام�سرمايه�داری�باقی�مانده�
است�و�بر�سر�طبقه�کارگر�همان�رفته�است�که�در�همه�کشورهای�اردوگاه�سابق�يا�
جوامعی�مانند�کوبا،�ويتنام�و�جاهای�ديگر�رفته�است��پرولتاريا�بايد�قدرت�سیاسی�
بورژوازی�را�در�هم�بشکند�اما�اين�کار�را�بايد�با�جنبش�سازمان�يافته�شورائی�ضد�
کار�مزدی�خود�و�نه�در�پشت�سر�اين�يا�آن�حزب�ماوراء�مبارزه�و�زندگی�خويش�
انجام�دهد��توضیح�واضحات�است�که�طبقه�کارگر�در�هر�شرائطی�از�سرنگونی�دولت�
سرمايه�استقبال�می�کند�و�از�اين�سرنگونی�برای�تقويت،�بالندگی�و�تحکیم�هر�چه�
ممکن�جنبش�ضد�سرمايه�داری�خود�بهره�می�گیرد،�آنچه�مهم�و�مورد�تأکید�است�اين�
است�که�سرنگونی�طلبی�ضد�کار�مزدی�را�با�رژيم�ستیزی�دموکراتیک�و�فراطبقاتی�

جايگزين�نمی�سازد��
6. طرح�تحول�سوسیالیستی�جامعه�حاضر�را�نه�در�قالب�شعار،�نه�يک�آرمان�و�
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نه�يک�هدف�دوردست�تاريخی،�بلکه�به�صورت�يک�الگوی�زنده�دستور�کار�روز�
به�دست�گیرد�و�آن�را�سالح�جنگ�خود�با�سرمايه�سازد��جنبش�ضد�کار�مزدی�با�
داشتن�اين�الگو�يا�طرح�کنکرت�تحول�سوسیالیستی�به�طبقه�سرمايه�دار�و�دولتش�
اعالم�می�دارد�که�آماده�سرنگونی�بورژوازی�و�استقرار�سازمان�شورائی�سوسیالیستی�
برنامه�ريزی�کار�و�تولید�است��جنبش�شورائی�طبقه�کارگر�اين�طرح�را�محتوای�جاری�
آموزش،�آگاهی�و�جريان�هستی�آگاه�طبقاتی�خود�می�کند��موارد�باال�عام�ترين�شاخص�
هائی�است�که�جنبش�کارگری�با�کسب�آن�ها�ظرفیت�الزم�برای�سرنگونی�بورژوازی�
و�نابودی�سرمايه�داری�را�احراز�می�نمايد�هر�کدام�اين�شاخص�ها�نیازمند�بحث�و�
بررسی�مشروح�هستند��کاری�که�من�به�سهم�خود�در�کتاب�ديگری�با�نام�»جنبش�لغو�
کار�مزدی«�هر�چند�ابتدائی�و�ناکافی�انجام�داده�ام�و�درست�به�همین�دلیل�در�اينجا�به�

همین�مختصر�بسنده�می�کنم�






