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مقدمه
شکست «انقالب»  57در کنار دنیای پیامدهای دهشتبار و درسهای مهم تاریخی
خود ،این پیآورد را هم داشت که بر دار و ندار چپ قرن بیستمی ،نه فقط چپ
پروروس ،پروچینی یا منسوبین سنت تروتسکی بلکه کل طیف وسیع چپ خلقی،
حتی رادیکالترین رویکردهایش چوب حراج زد .شکست ،بارقههای این حقیقت
تلخ را تاباند که چپ ایران از آغاز تا آن روز حتی در منتهیالیه رادیکالیسم خود نه
فقط هیچ ربطی به کمونیسم مارکسی لغو کار مزدی طبقه کارگر نداشته است ،نه فقط
کمکی به سازمانیابی جنبش ضد سرمایهداری این طبقه نکرده است که کام ً
ال بالعکس
سد راه این سازمانیابی و مزاحمی پردردسر برای هر مقدار صفبندی مستقل طبقاتی
تودههای کارگر بوده است .شکست انقالب بانگ میزد که معضل چپ قرن بیستمی
فقط «حزب توده»ای بودن یا مائوئیستی بودن نیست .تکلیف اینها از پیش روشن بود .
اجزاء اندرونی قطبهای قدرت سرمایه جهانی که در هیأت ایرانی خود ،به دنبال
قیام بهمن نقش شرکا و حامیان هارترین دولت دینی سرمایه را ایفاء میکردند .بحث
بر سر اینها نبود .شکست چیز دیگری میگفت .اینکه آتشفشان رادیکالیسم لنینی نیز
طی سالیان میدانداری سوای امپریالیسم ستیزی خلقی ،هموارسازی راه رشد صنعت
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ملی!! و افق استقرار سرمایهداری دولتی چیز دیگری در کولهبار خود نداشته است .
شکست انقالب به طبقه کارگر میگفت که کمونیسم این چپ نیز خلقی است،
ضد سرمایهداری وی اسم رمزی برای توسعه و تسلط سرمایهداری به شیوهای دیگر
میباشد ،رژیم ستیزیاش کم یا بیش سرمایهساالر است .رجوعش به کارگران نه
با هدف محو بردگی مزدی که سوارکاری چپ نمایانه بر موج اعتراض و قهر و
نارضائی تودههای کارگر را دنبال کرده است .شکست میگفت که بدبختانه حتی با
وقوع خود تغییری در باورهای چپ پدید نیاورده است .حرفها هنوز هم همان است
و عم ً
ال نیز چنین بود .میلیتانتترین بخش چپ حتی در تحلیل فاجعه شکست به
دریافتهای پیشین خود میآویخت« .فقدان حزب طبقه کارگر»!! «ضعف پرولتاریا در
اعمال سرکردگی بر جنبش توده ای»!! و نوع اینها ،سر و ته تمامی «ریشه یابی»هایش
را تشکیل میداد!!
اوضاع روز و رویدادهای پس از شکست اما کیفرخواست پشت کیفرخواست علیه
چپ صادر میکرد .ادعانامههای سهمگینی که پاسخ میخواستند و چپ خلقی جوابی
برایشان نداشت .این چپ آستان انقراض خود را میکوبید ،چپ بورژوازی بود اما
به پرولتاریا میآویخت .حرفهایش به درد هیچ کدام نمیخورد ،اولی وجودش را
مزاحم میدید و دومی اگر شعور و شناختی داشت تبعیت از او را گسست کامل
از کارزار ضد سرمایهداری خویش مییافت .اگر هم متوهم و فاقد آگاهی بود کل
بهره توهماتش را بخشهای نیرومندتر بورژوازی میبردند .رفرمیسم میلیتانت لنینی
در سال نخست بعد از قیام بهمن چنین وضعی داشت .شرائط از همه لحاظ در
راستای فروپاشی آن پیش میرفت .دولت درنده دینی سرمایه در تدارک سرکوبش
بود .سردرگمیها ،تناقضات ،وارونهبافیها ،بیمایگی تحلیل و ابتذال راهبردها مثل
آوار بر سرش پائین میآمد .در چنین وضعی جدال خفته درونی میان نیروهای
طبقاتی متضاد تشکیل دهندهاش نیز ولو خودپو و سردرگم سرکش میشد .جمعیت
پرشماری که برخاستگان شرائط کار و زندگی طبقه کارگر بودند راهی برای فرار
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از بنبست میجستند .رویکردهای مختلف هر کدام پاسخ خود را طرح میکردند .
پیوستن به طیف «تودهای» راهی بود که از همان آغاز رهروان انبوه داشت ،خیلیها
طریق انفعال و دوریگزینی از مبارزه طبقاتی را پیش میگرفتند .در سال  58تشکیل
دهندگان یک محفل ،مدعی نقد پوپولیسم مسلط بر چپ و افراشتن بیرق «مارکسیسم
انقالبی» گردیدند!! اینان در غالب نظرات ،راهبردها و راهحلهای خویش کماکان به
چپ روز آویزان بودند ،مثل همه رویکردهای دیگر چپ ،حزب نخبگان باالی سر
کارگران را منجی طبقه کارگر میدانستند ،حلقآویزی تودههای کارگر به حزب را
تبلیغ میکردند ،سندیکاسازی ،آویختن سندیکاها به حزب را لباس جعلی جنبش
شورائی میپوشاندند .زیر شعار «کمونیسم کارگری» راه انقالب ضد سرمایهداری
طبقه کارگر را سازمان دادن تودههای کارگر کردستان در جنبش ناسیونالیستی خلق
کرد میدیدند!! نفوذ حزب خود بر این جنبش را صف مستقل سوسیالیستی پرولتاریا
جار میزدند! کارگران را به شکل تازهای از انقالب دموکراتیک حواله میدادند .
رژیم ستیزی فراطبقاتی را تجویز مینمودند .در بررسی جنبش کارگری روسیه و
رویدادهای پیش و پس انقالب اکتبر صحهگذار کمونیسم خلقی لنینی بودند .دولت
حزبی بلشویکها را قدرت سیاسی طبقه کارگر و دیکتاتوری دوران گذار به کمونیسم
مینامیدند!! بر روی انفصال بلشویسم از رویکرد مارکسی و ضد کار مزدی طبقه
کارگر پرده میانداختند .تأثیر راهبردهای لنین در کجراه بردن جنبش کارگری روسیه،
فروماندگی این جنبش از جهتگیری آگاه ضد سرمایهداری و احراز توان الزم برای
انقالب سوسیالیستی لغو کار مزدی را انکار مینمودند .این رویکرد در همه این
زمینهها همسان سایر بخشهای چپ موجود اسیر داربست کمونیسم خلقی بود .
بر عجز چپ از شناخت مارکسی تولید سرمایهداری انگشت مینهاد اما نقد خود
به چپ را در نوعی رجوع مکتبی ،صوری و غیرپراکسیس به وجوهی از مبانی نقد
مارکسی اقتصاد سیاسی محدود میساخت و استخوانبندی کمونیسم بورژوائی را
دست نخورده حفظ میکرد .رویکرد مورد بحث با این مختصات و به رغم تمامی
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تمایزات بنیادی با کمونیسم لغو کار مزدی طبقه کارگر ،در برهوت سردرگمی روز
نیروها و محافل چپ ایران ،کم یا بیش جای پائی باز میکرد و گمراهه جدیدی را
سر راه تالش فعالین جنبش کارگری برای یافتن مسیر واقعی کارزار ضد سرمایهداری
طبقه خود حفاری مینمود .
در دل این شرائط و از همان سالهای  59به بعد افرادی از فعالین چپ ،اینجا
و آنجا ،مرتبط با هم یا غیر مرتبط ،هر چند خام و ابتدائی ،معضل جنبش کارگری
ایران و جهان و مسائل مربوط به «چپ» را ریشهایتر و فاجعهبارتر از این حرفها
میدیدند .اینان ضرورت یک خانه تکانی اساسی را مطرح مینمودند و اهمیت واقعی
این خانه تکانی را تذکر میدادند .این کار به طور قطع بسیار دشوار و نیازمند عبور از
پیچ و خمهای زیادی بود .خیلیها شاید از آن سخن میگفتند تا دستآویزی برای
فرار از مبارزه طبقاتی پیدا کنند و ضربالمثل «برداشتن سنگ بزرگ برای نزدن»
را جامه عمل پوشانند .اما برای افرادی نیز مطلق ًا چنین نبود .اینان یک نیاز سرکش
طبقاتی ولو خودجوش اما مبرم و حیاتی را با دیگران در میان مینهادند و همزمان
به سهم خود کاری که میتوانستند انجام میدادند .جنب و جوشی گسیخته ،ابتدائی
و مصمم که به رغم همه موانع سر راه ،اندک اندک و الکپشتی جلو میرفت و در
پروسه رشد بطئی خود به دنبال تمامی سوخت و سازها ،رویکرد لغو کار مزدی را
پدید آورد .
نویسنده کتاب حاضر نیز از همان زمان در این راستا تالش مینمود .آنچه در شروع
کار برای من به عنوان فردی از فعالین پراکنده این جهتگیری جایگاه اساسی پیدا
کرد ،جستجوی مبادی ورودی درست این خانه تکانی و برداشتن گامهای مطمئن در
این زمینه بود .یافتن این گرهگاهها ،زیاد هم دشوار نبود .همه چیز حول محور مبارزه
طبقاتی و رهائی بردگان مزدی جهان گره میخورد .پرولتاریا در کوران این کارزار و
اساس ًا برای اینکه این کارزار را آگاهانه و پیروزمند پیش برد ،چارهای ندارد ،جز اینکه
اوالً سرمایهداری را با سر آگاه طبقاتی ،مارکسی و ضد کار مزدی بشناسد .ثانی ًا و از
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این هم مهمتر سوسیالیسم یا برنامهریزی سوسیالیستی کار و تولید اجتماعی را باز هم
با همان سر بیدار ،شعور هشیار و درایت خالق مارکسی و ضد کار مزدی کندوکاو
نماید .نکته اخیر به ویژه این باور را در وجود من هر چه بیشتر تقویت نمود که طبقه
کارگر بدون داشتن فهمی شفاف از سوسیالیسم لغو کار مزدی نمیتواند یک جنبش
آگاه افقدار ضد سرمایهداری داشته باشد .کتاب «سوسیالیسم ،اقتصاد و سیاست»
بیست و دو سال پیش در فراز و فرود همین تالش ،به صورت گامی در راه شناخت
این دورنما و با هدف تهیه سکوی مطمئن خیز برای آشنائی ژرفتر با چند و چون
پروسه پیکار و سازمانیابی جنبش سرمایه ستیز طبقه کارگر نوشته شد و چند سال
است که زیر نام «سوسیالیسم ،سیاست و مدنیت» در سایتهای «سیمای سوسیالیسم»،
«نگاه» و احیان ًا یکی ،دو سایت دیگر در دسترس بوده است .زمان نگارش کتاب برای
نویسنده ویژگیهائی داشته است .دورهای که به زعم خودم ،در عامترین بیان با پروسه
گسست از روایت لنینی و خلقی کمونیسم و تالش برای پیوند دقیقتر و محکمتر
با کمونیسم مارکسی و لغو کار مزدی پرولتاریا قابل تعریف است .من در آن زمان
فرازهای نخست این راه را پشت سر مینهادم و هنوز تا رسیدن به همین حد شناخت
امروزی از جنبش لغو کار مزدی طبقه کارگر نیز فاصله داشتم .این فاصله در قیاس
میان متنهای نخست و حاضر کتاب کام ً
ال مشهود است .بیست و دو سال اخیر عمرم
تالش مقدور پراکسیس برای عبور از این دره و پیمودن این راه بوده است ،در این
گذر اگر کاری از دستم ساخته بود همراه و همدل با همه رفقای همرزم دیگر انجام
دادهام .هر چه را که به نظرم میرسیده است نیز در مقاالت مختلف طرح و در معرض
دید همگان قرار دادهام .اینکه فیالحال در کجای راه هستم ،نمیدانم .اما تا جائی که
به کتاب حاضر مربوط است باید این تغییرات یا دستیافتهای این دوره را منعکس
میساختم .متن حاضر کتاب حاوی همین تغییرات است.
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بخش اول

طرح کنکرت افق سوسیالیستی
«عنکبوت اعمالى انجام مىدهد که به اعمال یک بافنده شباهت دارد و زنبور
با ساختن حجرههای مومى خویش چه بسا معماران آدمیزاد را خجلت زده
مىکند .اما امتیاز بدترین معمار بر بهترین زنبور این است که معمار حجره را
پیش از آنکه در موم بنا کند در سر خود بنا مىکند» (کاپیتال؛ کارل مارکس)
سرمايه يک رابطه اجتماعی و یک شیوه تولید است .در اين شيوه توليد ،نيروى 
کار کاال ،محصول کار سرمايه و رابطه کارگر با کار و محصول کارش رابطه با
موجودی بيگانه با خویش است .موجودى بيگانه با کارگر که شالوده هستی جامعه
سرمایهداری ،نيروى مسلط و فرمانرواى جهان موجود و نقطه آغاز و ختم کليه
فرآيندهاى اقتصادى ،سياسى ،مدنى و اجتماعى در دنياى معاصر است .طبقه کارگر
متشکل از اکثريت عظيم سکنه کره زمين در همان حال که خالق کل سرمايه جهانى 
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 تعيين سرنوشت زندگى خود
معزول است .انسانى که نيروى کارش کاالست ،در واقع خود وى کاالست .او بايد
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براى زنده ماندن ،نيروى کارش را معامله کند ،يعنى که خودش يا وجود انسانى 
خويش را در اختیار سرمایه بگذارد .اما ماجرا رقتبارتر از این است .او مجبور است
که هستى بشرى خود را به سرمايه ،يعنى به حاصل کار خويش که اينک فرمانرواى 
مطلق مسلط بر سرنوشت اوست تسلیم کند و هم زمان در هر دور از بيع و شراى 
نیروی کارش اصل بيگانگى خود با محصول کار ،اساس بردگى مزدى خود در
برابر سرمايه و بنيان فرمانروايى سرمايه بر سرنوشت کار و زندگى و جهان زندگانى 
خود را بازتوليد نماید .حاصل اين فرآيند ،تعميق مستمر جدايى انسانها از حاصل
کار و توليد و حيات اجتماعى است .آنسان که هر چه کارگر بيشتر خود را صرف
کار مىکند ،جهان اشيايى که در برابر خود مىآفريند ،بسیار غولآساتر ،هولناکتر و
شريرانهتر بر وى مسلط مىگردد و بطور متقابل خود ژرفتر و ژرفتر از هستى 
انسانىاش و از دخالت در کار و فرآورده کار و زندگى خويش ساقط مىشود .در
نظام سرمايهدارى ،پديده کار نسبت به انسان کارگر وجودى خارجى است ،يعنى اين
که کارگر در جريان انجام کار وجود انسانى خويش را نه تاييد ،بلکه هر چه عميقتر
نفى مىکند .او در تعيين نوع کار ،فرآورده کار ،مکان يا موضوعيت حاصل کار در
زندگى خود ،مفيد و مضر بودن يا الزم و غيرالزم بودن فرآورده کارى که انجام
مىدهد ،زمان کار ،پروسه تحقق کار ،برنامهريزى و سازمان اجتماعى ناظر بر انجام
کار ،نوع مصرف توليدات يا محصول کار و خالصه در کليه مسائل مربوط به فرآيند
کار يا هدف و نتيجه اين فرآيند ،فاقد هر نوع نقش تصميم گيرنده است .پروسه کار
توسط سرمايهداران و دولت آنها برنامهريزى مىشود .ملزومات بازتوليد سرمايه به
مثابه ارکان اساسى موجوديت يا موضوعيت وجود بشر ،تسلط جامعاالطراف خود را
بر همه چيز انسان و بر کليه وجوه زيست فردى و اجتماعى وى اعمال مىکند .اين
که چه توليد شود يا نشود؟ چه مقدار توليد گردد؟ کدام فعاليتها کار شناخته شود و
کدام کار به حساب نیاید؟ نوع احتياجات فردى یا اجتماعى انسانها ،رابطه آدمها با
محيط زيست و نوع دخالت بشر در طبيعت ،شکل و نوع و ميزان مصرف ،محتواى 
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آموزش و انديشه انسان ،مراودات آدمها با يکديگر ،فرهنگ ،اخالق و رفتار اجتماعى،
نوع اشتغال افراد ،امکان فروش يا ناممکن بودن فروش نيروى کار ،سرنوشت حاصل
کار انسانها ،سهم هر کس از کار و توليد اجتماعى ،همه و همه به صورت تابعى از
ملزومات ارزشافزايى و بازتوليد سرمايه در مىآيند .آن چه در اين ميان تا آخرين
فاز نيستى سقوط مىکند ،هستی انسانى آدميزاد است .اين هستی بطور تام و تمام در
الزامات خودگسترى سرمايه منحل مىگردد .انسانى که در همه شئون زيست فکرى 
و جسمىاش زائده مقتضيات سودآورى سرمايه است ،انسانى که کليه دقايق زندگى 
وى از نوع انديشيدن و آموزش و نگرش به جهان يا اصل زنده ماندن و نماندنش
گرفته تا خوردن و پوشيدن و شيوه سکونت و اخالق و مراودات اجتماعىاش ،همه
و همه با قوانين حرکت سرمايه رقم مىخورد ،الجرم زائده سرمايه و موجودى مسخ
و مضمحل در فرآيند بازتوليد سرمايه است .
نظام سرمايهدارى با داشتن این درونمايه و مشخصات يک نظام اساس ًا انسانستيز
و بانى و باعث همه اشکال استثمار ،بیحقوقى ،جرم ،جنايت ،فساد ،فحشاء ،کليه
نابرابرىها ،همه انواع ستمکشىها ،فقر و فالکت ،و گرسنگى و سيهروزى بشر معاصر
است .هر يک از اين مؤلفهها به تنهايى و همه آنها بطور دستجمعى ،با اصل کاال
بودن نيروى کار ،جدائی کارگر از کار و سرمايه بودن حاصل کار رابطه درونى و
ارگانيک دارند .وقتى که سرنوشت توليد و کار بشر بر پايه الزامات سودآورى يا
بازانباشت و خودگسترى سرمايه رقم مىخورد ،کار داشتن و نداشتن وى نيز به
تابعى از نياز سرمايه تبديل مىشود .هنگامى که محصول اجتماعى کار بايد پروسه
سامانپذيرى خود را بر بستر رقابت ميان بخشهاى مختلف سرمايه و استحصال
نرخ سود دلخواه يا باالترين حصه اضافه ارزشها براى اين يا آن سرمايه طى کند،
نوع توليد و کار و تعريف کار از حيطه اختيار بشر خارج و به کار مرده مجسم ،يعنى 
به سرمايه منتقل مىگردد .زمانى که نوع توليد و کار بايد منطبق بر نياز سامانپذيرى 
و سودافزايى سرمايه باشد ،تعيين شکل احتياجات معيشتى ،رفاهى ،بدنى و فکرى 
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بشر نيز به سرمايه ارجاع مىشود .حاصل اين فرآيند ظهور دوزخ دهشت و جنايتى 
است که در سیطره وجود و حاکمیتش ميلياردها انسان در فقر مطلق به سر میبرند،
در حالی که بخش قابل توجهی از حاصل کار نسلهای متوالی کارگر صرف تهيه
تبلیغات کاالها مىگردد و براى تامين حداکثر دقت و ظرافت در ساخت زيباترين
و فریبندهترین آگهیهای فروش ،توليد پيچيدهترين تکنولوژىها دستور کار سرمايه
میشود .در همان لحظه که ميليونها کودک بر اثر فقدان سادهترين واکسنها جان
میبازند ،تریلیونها دالر از محصول کار طبقه آنان صرف توليد سالح مىگردد .وقتی
که سکنه چند قاره زير فشار فقر و فالکت و بىبهداشتى و محروميت از همه چيز،
مرگبارترین نوع زندگى را دارند ،حاصل کار شبانه روزى آنان و صدها ميليون توده
همزنجیرشان به شکل گلوله و خمپاره و ناپالم و بمبهاى میکروبی و شیمیائی
وسيله کشتار صدها ميليون آدم ديگر میشود .سرمايه به تمامى اين جنايات و هر نوع
جنايت و توحش ديگر دست مىزند و آماده است تا بشريت را در پاسخ به الزامات
ارزشافزايى و بازتوليد خود از دم تيغ بگذراند .
نگاه بورژوائی به جامعه و جهان ،فراساختارهای اجتماعی موجود مانند دولت،
نظم سیاسی ،مدنيت ،قانون و قرارداديت را از درونمايه سرمايه جدا مىسازد .از
نظرگاه جامعهشناسان بورژوا يا متفکرين و مصلحين اين طبقه ،شيوه توليد کاپيتاليستى 
با توسعه صنعتى و مدنى ،رشد اختراعات و دانشهاى بشرى ،گسترش رفاه و
امکانات اجتماعى تداعى مىگردد!! اينان گرسنگىها ،بیخانمانىها و اشکال عدیده
سيهروزىهاى بشر عصر را پديده طبيعى و محتوم زندگى به حساب میآورند!! همه
اینها را به کمبود توسعه صنعتى و مدنى و رشد ناکافى سرمايهدارى نسبت میدهند!!
و در بهترين حالت آنها را ناشى از قوانين بد! دولتهاى غيرقانونى! رشد پائین
فرهنگى آدمها! و از اين قبيل مسائل مىدانند!! اين انگارهپردازىها خاص متفکرين
رسمى و مارکدار بورژوازی نيست .منتقدين رفرمیست سرمایهداری از راست تا
چپ نيز همين نظرات را ترويج مىکنند .نگاه اين طيف نیز به استثمار شوندگى،
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فقر ،تباهى و سيهروزى انسانها در همان داربست تفکر بورژوايى محصور است .
اینان نيز تغییر شکل حقوقى مالکيت سرمايهها از خصوصی به دولتى ،متمرکز شدن
برنامهريزى اقتصاد ،دموکراسى ،بهبود سيستم توزيع ،کنترل پروسه توليد و کار و مانند
اینها را راهحل خالصى بشر از مصائب موجود میبینند .در همه اين روايات آنچه
تبرئه و تقديس مىشود ،رابطه سرمايه يا شيوه توليد سرمایهداری است و آنچه ظاهرا
مورد انتقاد واقع مىشود ،پديدههاى تبعى وجود سرمايه و برخی فراساختارهاى اين
نظام است .سوسياليسم بورژوايى در همه شکلها و رنگهايش ،درونمايه پوسيده اين
نوع نگاه را سنگ بناى تحليل و نقد خود از جامعه سرمايهدارى میکند و بر همين
پایه در آخرين چارهپردازیهایش از جايگزينى سرمايهدارى بازار توسط سرمايهدارى 
دولتى فراتر نمىرود .
نقد کمونيستى ضد کار مزدی طبقه کارگر بر سرمایهداری در نقطه مقابل همه
اشکال نقد بورژوائى و سوسيال رفرميستى اين نظام قرار دارد .در اين جا اصل
رابطه سرمايه ،کار مزدی ،کاال بودن نيروى کار و جدايى انسان از کار خويش است
که آماج نقد ريشهای است .نقد مارکسی و لغو کار مزدی ،کليه اشکال استثمار،
انواع نابرابرىها ،محروميتها و سيهروزىهاى موجود دنيا را تبعات اجتنابناپذير
موجودیت شيوه توليد سرمايهدارى مىداند .طبقه سرمايهدار را سرمايه شخصيت يافته
تلقى مىکند .دولت را تشخص سیاسی و حقوقی سرمایه ،سازمان برنامهريزى توليد
و کار سرمایه و ابزار اعمال بربريت سرمايه داری بر تودههاى کارگر و فرودست دنيا
تحليل مىنمايد .نقد کمونيستى بر همين مبنى به هيج نوع دستکارى اين نظام ،به طور
مثال جايگزينى مالکيت خصوصى سرمايهها توسط مالکيت دولتى سرمايه اجتماعى،
توسعه نهادهاى مدنى و گسترش دموکراسى در جامعه يا «مثلث فراساختارى بازار،
قرارداديت ،عدالت» و هيچ شکل ديگرى از تغيير و تبديل سيستم که متضمن نفى 
همه سويه کار مزدورى و کاال بودن نيروى کار نباشد تمکين نمىکند .
در نگاه ضد کار مزدی طبقه کارگر سوسياليسم نوعى شرايط کار و زيست يا
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شکلى از سازمان کار و زندگی اجتماعی است که انسان به یمن آن و در فرآيند
بالندگی و توسعهاش از سيطره قدرت هر نيروى ماوراى خويش يا هر نوع قيد و
بند و قرارداديت مستقل از اراده خود آزاد مىگردد .اين بدان معنى است که سرمايه
یا کار مرده متحجر که در سيستم کاپيتاليستى نقطه شروع و رجوع و ختم فعل و
انفعاالت زندگى بشر است ،از موجوديت خود بطور واقعى ساقط مىگردد .پاسخ
این سؤال که معنای واقعی سقوط یا از میان رفتن کامل موجودیت سرمایه و شیوه
تولید سرمایهداری چیست به نوبه خود ریشهایترین اختالف میان نقد کمونيستى 
سرمايهدارى و اشکال مختلف نقد رفرميستى را همراه دارد .يک نکته اساسى اين
است که پاسخهاى متضاد طبقاتى به اين مسأله فقط در دو برداشت اساس ًا مختلف از
واقعيت سازمان کار و توليد يا ساختار مدنى و سياسى جامعه سوسياليستى خالصه
نمىشود ،بلکه دو ترجمه متضاد از سرمایهداری ،نقش و موقعیت طبقه کارگر ،جنبش
کارگری ،مسائل مختلف جنبش سوسياليستى و ضد کار مزدی پرولتاریا در شرايط
استيالى سرمايهدارى و از همه مهمتر دو روایت ماهیت ًا متفاوت از انسان را نيز با خود
حمل مینماید .نکتهای که چند سطر پائینتر بدان اشاره میکنم.
نقد کمونيستى و مارکسى سرمايهدارى ،تحول سوسياليستى اقتصاد را با وجود هر
نوع دولت باالى سر تودههای کارگر پديدههائى اساسا غيرقابل جمع تلقى مىکند .
درون مايه اين نقد طبقاتى محو کار مزدورى را بدون سازمان شورايى کار و توليد
متشکل از همه آحاد شهروندان و بدون اين که همه اين آحاد از نقشى کامال آزاد،
نافذ ،خالق و برابر در برنامهريزى توليد و کار اجتماعى داشته باشند ،امرى ناممکن
و تصورى عوامفريبانه مىداند .نقش برابر افراد در سازمان شورايى کار و توليد را به
حقوق رسمى و قانونى و بوروکراتيک آدمها در تصميمگيرىها و برنامهريزىها يا
اداره امور تقليل نمىدهد ،برعکس توان ،ظرفيت و قدرت خالقيت برابر همگان در امر
دخالتگرى اجتماعى را شرط الزم احراز موقعيت برابر انسانها در اداره امور جامعه
و سازمان کار ارزيابى مىنمايد و بر همين مبنى محو سرمايه و مناسبات کاپيتاليستى 
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را در گرو تحقق تمامى اين مولفههاى مرتبط اقتصادى ،اجتماعى ،فرهنگى ،مدنى 
و اجتماعى مىداند .براى اين که رابطه سرمايه نابود شود و براى اين که انسانها
بر سرنوشت کار و توليد و محصول کار خود مسلط گردند ،بايد اساس حکومت
شوندگى آحاد شهروندان يک جامعه ،هر نوع جدايى شهروندان از کار خود و از
برنامهريزى کار و توليد و توزيع اجتماعى یا هر نوع تسلط ادارى و بوروکراتيک نظم
اجتماعى بر آحاد انسانها از ميان برداشته شود .
انقالب سوسياليستى در هر گوشه دنيا بايد تجسم واقعی اين مولفهها گردد و
جنبش سوسياليستى طبقه کارگر باید شرائطی را احراز کند که بتواند چنین انقالبی
را به پیروزی رساند .انقالب طبقه کارگر براى برچيدن بساط سرمايهدارى ،انقالبى 
با دخالت وسيع شورائی و آگاه تودههاى کارگر است اما هر انقالب کارگرى به
صرف درهم شکستن ماشين دولتى بورژوازى يک انقالب پيروزمند نخواهد بود .
شرط ضرورى پيروزمند بودن انقالب آن است که طبقه کارگر در تماميت پراتيک
سياسى و موقعيت پيکار اجتماعى خود (سطح آگاهى و دانش سياسى ،ميزان تشکل
و سازمانيافتگى طبقاتى ،توان اداره امور جامعه و برنامهريزى اجتماعى و  )...آمادگى 
و تدارک الزم براى برپايى جامعهای گسسته از کار مزدی را به دست آرد .ممکن
است طبقه کارگر يک جامعه در تداوم مبارزه طبقاتى عليه نظام سرمايهدارى چند يا
حتى چندين بار تا مرحله قيام و در هم شکستن ماشين دولتى بورژوازى به پيش رود .
در هر يک از اين موارد ممکن است شکست بخورد یا به پيروزى رسد .پاسخ به
اين سئوال که انقالب در چه سطحى از سازمانيافتگى شورايى و بلوغ سوسياليستى 
طبقه کارگر يک جامعه يا طبقه کارگر بينالمللى مىتواند مراحل اولیه پيروزى خود را
پشت سر گذارد ،کار سادهاى نيست .اما در صحت يک نکته نمىتوان ترديد کرد :اين
که بدون جنبش نيرومند شورايى و سوسياليستى کارگران ،بدون وجود پرولتاريايى 
آگاه به افق زيست سوسياليستى ،هيچ شانسى حتی برای در هم شکستن واقعی نظم
و حاکمیت سیاسی سرمایه و پایهگذاری بالنده سازمان کار شورائی سوسیالیستی نیز
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وجود ندارد .با فراخوان يک «حزب» باالی سر کارگران و مدعى کمونیسم و رهبرى 
پرولتاريا و تبعيت تودههای ناراضی کارگر از اين فراخوان ،مىتوان ماشين دولتى 
موجود سرمايه را عجالتا درهم شکست ،میتوان نوع جديدى از ماشين دولتى را
مستقر نمود ،اما قدرت سياسى محصول انقالب هیچگاه نهاد شورائی اعمال قدرت و
برنامهریزی ضد کار مزدی و سوسیالیستی کار و تولید نخواهد بود .
«ديکتاتورى پرولتاريا» يا همان سازمان سراسری دخالتگری شورائی طبقه کارگر،
در نازل ترين سطح يا در ابتدايىترين حالت پيروزى خود به هر حال يک سازمان
متناظر با حضور گسترده متشکل کارگران و آمادگى و تدارک و عزم راسخ آنها برای
برنامهریزی کار و تولید سوسياليستى و پايان دادن به هر نوع بود و بقاى کار مزدى 
است .اين فرمول اما به خودى خود همه جوانب يا مشخصات مربوط به چگونگى 
آرايش قواى طبقاتى پرولتاريا در لحظه پيروزى بر بورژوازى در جوامع مختلف و
در شرايط متفاوت را توضيح نمىدهد .انقالب ممکن است در سطحى از توازن
قواى طبقاتى ميان پرولتاريا و بورژوازى به سقوط ماشين دولتى سرمايه منتهى شود
که طبقه کارگر از لحاظ توسعه جنبش طبقاتى و تدارک سياسى و عملى براى تحول
سوسياليستى اقتصاد در موقعيت ضعيف يا حتى بسيار ضعيفى باشد .انقالب اکتبر با
همه اهمیتش از اين نوع بود .عکس قضيه نيز همواره محتمل است .پيروزى پرولتاريا
بر بورژوازى مىتواند با سطح باال یا بسیار باالئی از رشد جنبش سوسياليستى و تجهيز
سازمانى و عملى کارگران براى مشارکت وسیع ،مستقيم ،موثر و خالق در برنامهریزی
شورايى اقتصاد و اداره امور جامعه همراه باشد .ميان اين دو حالت طبيعتا موقعيتهاى 
گوناگون ديگر متناظر با سطوح و مؤلفههاى متفاوت رشد ،بلوغ و سازمانيافتگى 
جنبش سوسياليستى قابل تصور است .از همه اين احتماالت که بگذريم ،سطح
بارآورى کار اجتماعى يا ميزان توسعه صنعتى و مدنى جوامع مختلف در هنگام
وقوع يک انقالب کارگرى نيز مىتواند متفاوت باشد .هم طبقه کارگر آلمان و سوئد
و فرانسه و انگلیس مىتوانند در فازى از پيشروى و تدارک جنبش ضد سرمایهداری
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خود بورژوازى را از اريکه قدرت به زير کشند و هم پرولتارياى ایران و ونزوئال و
شیلی و برزیل قادر به انجام این کارند .انقالب کارگرى در همه اين جوامع امر جارى 
و بالفعل پرولتارياست ،اما پيروزى آن در هر کدام اين کشورها به احتمال زياد با سطح
يکسانى از رشد صنعتى و مدنى همراه نخواهد بود .انقالب مىتواند در جامعهاى 
معين به پيروزى برسد و مىتواند در چند کشور يا در بخشى از جهان بطور هم
زمان شاهد پيروزى خود باشد .ممکن است با مقاومت يکپارچه ،ويرانگر و ددمنشانه
بورژوازى داخلى و جهانى مواجه شود و شاید هم حدت بحران اقتصادى سرمايه و
تشتت و استيصال سياسى بورژوازى امکان چنين مقاومتى را منتفی سازد .همه اين
حاالت براى لحظه غلبه پرولتاريا بر بورژوازى و وقوع انقالب کارگرى محتمل است
و چگونگى استقرار يا عدم استقرار سازمان شورائی و سوسیالیستی کار و تولید از همه
اين مؤلفهها و اوضاع و احوال متأثر خواهد بود .هر چه درجه سازمانيافتگى شورايى 
کارگران نازلتر ،هر چه آگاهى و بصيرت کمونيستى کارگران پائينتر ،هر چه آشنائى 
طبقه کارگر با افق زيست و مدنيت سوسياليستى کمتر و هر چه آمادگى کارگران براى 
دخالت مستقيم و خالق در تاسيس و توسعه سازمان شورائی برنامهریزی کار و تولید
سوسياليستى ضعيفتر باشد ،انقالب کارگرى با دشوارىهاى پيچيده و پيچيدهترى 
مواجه خواهد شد .
در بحث انقالب سوسياليستى طبقه کارگر و پيکار اين طبقه براى بر چيدن بساط
سرمايهدارى ،فرمولبندىهايى از اين دست که «پرولتاريا ابتدا قدرت سياسى را
تسخير مىکند و سپس سوسياليسم را مستقر مىسازد» ،هيچ پاسخ روشنى به هيچ
يک از مسايل اين انقالب نمىدهد .قدرت سياسى را هم يک حزب يا يک گروه
سياسى چپ مىتواند با تکيه بر نارضايى گسترده تودههای کارگر و جنبش آنها
تسخير کند و هم شوراهايى که به عنوان بستر پيشروى و ظرف ابراز وجود جنبش
سوسياليستى و ضد کار مزدی طبقه کارگر در پروسه طوالنى کارزار طبقاتى قوام
گرفته و تودههاى کارگر را متشکل کرده باشند .هر دوى اينها مىتوانند زیر نام
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کمونيسم و از ميان برداشتن مناسبات سرمايهدارى به اجراى برنامههايى دست بزنند .
اما در حالت نخست در بهترين حالت مشتى انسانهاى آرمانخواه با انبوهى عقيده و
شعار و اتوپى در باالی سر کارگران قدرت سياسى را به دست میگیرند .چيز مهمى 
اتفاق نمیافتد ،تنها نام و نشان و مدل و رنگ ماشين دولتى سرمايه عوض میگردد .
در عرصه اقتصاد و کار و توليد و معيشت انسانها نيز احتماال مالکيت دولتى سرمايه
جاى مالکيت خصوصى سرمايهداران منفرد را پر خواهد کرد .در شکل دوم بر عکس،
تودههای کارگر شانس بسيار زيادى براى برپائی جامعه گردانی سوسياليستى ،استقرار
سازمان کار شورائی و پايان دادن به هر نوع استثمار و ستم طبقاتى دارند .انقالب
سوسياليستى در گرو داشتن يک جنبش نيرومند ضد کار مزدی و شورائی است .
جنبشى که لکوموتيو آن بر ريل نقد زنده کمونيستى تماميت توليد و نظام سرمايهدارى 
حرکت کند .جنبشى که بديل زنده طبقاتی خويش در مقابل عينيت کاپيتاليستى 
موجود را همواره و در همه جا در دست داشته باشد .جنبشى شورايى که مطالبات
و انتظارات روزش مبين تعرضى بىوقفه و نقشهمند عليه کار مزدی در همه ميادين
اقتصاد ،سياست و مدنيت باشد .جنبشى که بستر تجهيز ،تدارک ،آموزش و سازمانيابى 
بيشترين بخش تودههاى طبقه کارگر براى جامعهگردانی شورائی ضد کار مزدی و
الغاء کار مزدوری در فرداى انقالب باشد .با جمع شدن شمارى انسانهاى آرمانخواه
ايزوله در يک محفل کوچک يا حتى عريض و طويل حزبی و تالش براى جلب
جانبدارى تودههاى کارگر از حزب خود هيچ انقالب سوسياليستى در هيچ کجاى دنيا
به پيروزى نخواهد رسيد .کمونيسم نه يک ايدئولوژى ،نه آرمانى براى آينده دوردست
تاريخ ،که جنبش جارى ضد سرمايهدارى و برای لغو کار مزدی طبقه کارگر است .اگر
با اين تعريف موافق باشيم ،اگر قرار است رویکرد ضد کار مزدی طبقه کارگر در بطن
جنبش کارگرى ،تودههای کارگر را به سمت انقالب سوسياليستى پیش راند ،راهى 
نيست جز آنکه سوسياليسم را ،افق زيست کمونيستى و دورنمای تحول سوسياليستى 
عینیت حاضر را موضوع کار و جریان پیکار جنبش جارى آنان سازد .با رفرميسم،
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مبارزات سنديکايى ،حزبسازی ،حلوا حلوا کردن کمونیسم ،خواستن از کارگران که
به حزب پيوندند و قدرت سياسى را تسخير کنند ،هیچ معادلهای به طور واقعی جا
به جا نمیشود .هیچ جنبش نيرومند و آگاه و شورائی نمیروید ،در صورت وقوع
انقالب و سقوط دولت موجود بورژوازى ،هیچ راهى به برقرارى سازمان کار شورائی
سوسياليستى کارگران گشوده نمیشود و هیچ دریچهای به سوی امحاء سرمایهداری
و الغاء کار مزدی باز نمیگردد .
طرح این نکات به هیچ وجه متضمن کمرنگ کردن مبارزه برای تحقق مطالبات
معیشتی ،رفاهی ،سیاسی و اجتماعی تودههای کارگر نيست .بالعکس در راستای
طرح هر چه مهمتر و رادیکالتر آنهاست .کارگران همواره و در هر زمان متناسب
با نيروى طبقاتى ،ميزان آگاهى ،درجه تشکل و قواى پيکار خويش عليه اشکال
مختلف بىحقوقى اقتصادى و سياسى مبارزه مىکنند .شکلهای مختلف مبارزه را
تجربه مىنمايند .اعتصاب ،اعتراض ،تظاهرات خيابانى ،قيام تودهاى ،تسليح همگانى 
و هر نوع ديگرى از مبارزه در دستور کار آنان قرار میگيرد .جنبش کارگرى در
همه اين عرصهها از اعتصاب گرفته تا قيام و در طرح تمامى مطالبات اقتصادى،
سياسى يا اجتماعى ممکن است جنبشى تمام عیار رفرميستى باشد ،به اين معنى که
افقى فراسوى سرمايهدارى در پيش روى خود باز نکند و تحقق خواستههايش را
به چهارچوب رابطه خريد و فروش نيروى کار آویزان سازد .وضعیت دردناکی که
تاریخ ًا به اندازه کافی شاهد آن بودهایم و امروز بیش از هر زمان دیگر هستیم .اين
جنبش بالعکس مىتواند سمت و سوى واقعی سوسياليستى و الغاء کار مزدی داشته
باشد ،به اين صورت که کل حوزههای مبارزه روزش را سنگرهای پیوسته تعرض
به شیرازه هستی سرمایه کند .در عرصه مطالبات معیشتی و رفاهی ،در مبارزه برای
حصول آزادیهای سیاسی یا علیه بیحقوقی زنان و تبعیضات بشرستیزانه جنسی،
در اعتراض به آلودگی محیط زیست ،در کارزار برای الغاء کار کودکان ،در ستیز
با جنگ افروزیهای جنایتکارانه بورژوازی جهانی و در هر حوزه دیگر حیات

24

سوسیالیسم ،اقتصاد و سیاست

اجتماعی انسانها ،رادیکال و سرمایه ستیز پیش تازد ،در همه این قلمروها بدیل
زنده سوسیالیستی و منشور کنکرت برنامهریزی شورائی و ضد کار مزدی عینیت
حاضر اقتصادی و اجتماعی را بر سر طبقه سرمایهدار بکوبد و محتوای پیکار روز را
با کسب آمادگی و تدارک توان برای تحقق سوسیالیسم لغو کار مزدی همگن سازد .
نقش ،محتواى فعالیت و فلسفه وجودى گرايش کمونيستى درون طبقه کارگر نيز
با همین کارها تعريف مىشود .فعالین این رویکرد مىکوشند تا از طريق حضور
مستقيم و خالق در همه اشکال خيزش و اعتراض تودههاى کارگر ،تشريح مارکسى 
استثمار ،ستم ،بىحقوقى ،درندهخويى و انسانستيزى سرمايهدارى ،تبليغ مستقيم
آلترناتيو سوسياليستى ،افشاء و طرد هر بديل بورژوا رفرميستى ،طرح راديکالترين
مطالبات اقتصادى يا سياسى ،ارتقاء پيگير سطح آگاهى و دانش طبقاتى کارگران و این
نوع کارها ،قدرت تعرض و توفندگى جنبش کارگرى را افزايش دهند .اينها همگى 
و در ارتباط با هم خطوط اساسى پراتيک گرايش کمونيستى طبقه کارگر را تعيين
مىکنند .اگر قرار است رویکردی بطور واقعى و جدى لغو کار مزدی و کمونیستی
باشد ،بايد این جهتگیریها و انجام این کارها را به نمايش بگذارد .این رویکرد باید
بدیل شفاف سوسیالیستی جامعه موجود را پرچم پیکار روز طبقه کارگر کند .از
درون حزبآفرینی و سندیکاسازی سوسیالیسم بیرون نمیآید .سوسیالیسم را تنها و
تنها تودههای کارگری میتوانند بر پای دارند که به طور واقعی و با سر بیدار طبقاتی
علیه استثمار ،بیحقوقی ،ستم و سیهروزیهای ناشی از وجود سرمایهداری مبارزه
کرده و در جریان این مبارزه به یک قدرت آگاه ،دخالتگر متشکل شورائی و آشنا به
برنامهریزی اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی مبتنی بر الغاء کار مزدی تبدیل شده باشند .
رویکرد سوسیالیستی درون طبقه کارگر باید محور پیکار و پراتیک اجتماعی خود را
مشارکت فعال در سازمانیابی چنین جنبشی قرار دهد .نقد ریشهای سوسیالیستی و
ضد کار مزدی عینیت حاضر را جریان روز اعتراض ،مبارزه ،مطالبات ،سازمانیابی و
جهتگیری کارگران سازد .مارکس میگوید:
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«انتقادى که به اين محتوا مىپردازد ،انتقادى است که در حين گالويز شدن
روى مىدهد و در گالويزى مساله آن نيست که حريف ،حريفى نجيب،
همزور و جالب است ،بلکه مساله بر سر آن است که ضربه بر حريف فرود
آيد .مساله اين است که نبايد بر آلمانىها لحظهاى هواى خودفريبى و تسليم
روا داشت .بايد فشار را از طريق افزودن آگاهى فشار بر آن ،باز فشردهتر کرد،
و ننگ را از طريق انتشار کتبى آن باز ننگينتر ساخت .بايد هر قلمرو جامعه
آلمان را به مثابه بخش شرمگين آلمان توصيف 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 بى پروا شوند .بدين ترتيب است که
انسان نيازمندى ناگزير خلق آلمان را ارضاء مىکند و نيازمندى خلقها آخرين
حجتهاى ارضاء اين نيازمندى هاست( ».ایدئولوژی آلمانی؛ کارل مارکس)
با مشاطهگرى اين يا آن صحنه از جنبش رفرميستى کارگران ،با تبليغ رفرميسم
ميان تودههاى کارگر ،با دعوت کارگران به انقالب ،حلق آویزی کارگران به حزب
و با تکرار واژه سوسياليسم در گوش شمارى از کارگران ،بطور قطع هيچ جنبش
سوسياليستى در هيچ کجا نخواهد جوشيد و انقالباتى که با اين مولفهها همراهى 
گردد ،هيچگاه به استقرار سازمان کار و مدنيت کمونيستى منتهى نخواهد شد .اين
روايت که گويا تمام بحث بر سر تسخير قدرت سياسى است و با تحقق اين امر
همه امور ديگر رديف خواهد شد ،هيچ سنخيتى با درک مارکسي انقالب کارگرى 
و ضد کار مزدی ندارد .در عالم واقع مساله به شکل ديگرى است .قدرت سياسى 
سرمایه را باید قطع ًا در هم شکست ،این در زمره بدیهیترین پیششرطهای استقرار
جامعهگردانی شورائی سوسیالیستی تودههای کارگر است .اما پرسش اساسی این
است که چگونه؟ توسط کدام جنبش؟ با کدام شکل سازمانیابی ،کدام افق و کدام
طرح کنکرت برنامهریزی اقتصادى و اجتماعى باید این کار را انجام داد .اگر بحث
بر سر استقرار سوسياليسم لغو کار مزدی طبقه کارگر است ،سرنگونیطلبی نیز باید
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از جنس سوسیالیستی ،سرمایه ستیز و همگن و همجوش جنبش شورائی آگاه ضد
سرمایهداری تودههای کارگر باشد .با رژیم ستیزی فراطبقاتی و دموکراتیک و خلقی
و لیبرالی نمیتوان تونل انقالب سوسیالیستی را حفاری کرد!! سرنگونی دولت
بورژوازی باید حلقه معینی از زنجیره پيشروى و تعرض جنبش شورائی ضد کار
مزدی کارگران گردد .انقالب کنندگان ،يعنى تودههاى وسيع پرولتاريا بايد سوسياليسم
را به مثابه يک جنبش تجربه کرده و در درون اين جنبش ببالند .بايد منشور شفاف
خود برای برنامهریزی سوسياليستى کار و تولید را در گام به گام اين جنبش به مغز
نظام اجتماعی حاکم شليک کنند .قدرت سياسى را بايد پرولتاريا به مثابه يک طبقه
متشکل در شوراهای سراسری ضد سرمایهداری به دست گیرد ،نه مشتى آدم يا حزبى 
که با نام کمونيسم و پرولتاريا خود را آلترناتيو ماشین دولتی سرمایه کرده باشند .
انقالب سوسياليستى مقطع کنکرتى از پروسه پيشروى جنبش سوسياليستى تودههاى 
کارگر است .در اين ميان آن چه که بدوا و عجالتا اين فاز از پروسه پيشرفت را از
مقاطع پيشين آن متمايز مىکند ،همان آمادگى و عزم تودههاى کارگر براى درهم
شکستن ماشين دولتى و جايگزينى آن با سازمان شورائی سوسیالیستی است .اما
کارگران تنها هنگامى به مثابه يک طبقه مىتوانند قدرت سياسى را در دست گيرند
که توانايى و بلوغ سياسى و اجتماعى الزم براى تحول سوسياليستى اقتصاد ،محو کار
مزدورى ،برچيدن بنيانها و ساختار مدنى جامعه کهن ،استقرار سازمان کار شورائی
سوسياليستى ،تعميق بیوقفه انقالب و ره زدن به جامعه کمونيستى را در جنبش جاری
خود کسب و تمرین کرده باشند .اين تمرين نيازمند قرار گرفتن مبارزات کارگران بر
بستر يک جنبش شورايى وسيع با رویکرد سوسياليستى است .شوراهايى که ظرف
تعرض پرولتاريا عليه کار مزدی باشند ،آحاد طبقه کارگر را به دخالتگرى مستقيم
در اين تعرض فرا خوانند ،گرايش کمونيستى این طبقه را با تودههاى وسيع کارگر
در مبارزه مستقيم عليه استثمار و بىحقوقى سرمايهدارى به هم پيوند زند .ظرف ابراز
وجود کارگران براى طرح آلترناتيو زنده و کنکرت سوسياليسم در مقابل سرمايهدارى 
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و تبديل اين آلترناتيو به مضمون پيکار جارى طبقه کارگر باشد .جنبش شورايى و
سوسياليستى کارگران ،نهال بالنده نيرومندى است که مىتواند در بطن جامعه کهنه و
در حال احتضار سرمايهدارى شاخ و برگ کشد و در لحظه معينى از تداوم خود کل
جامعه کاپيتاليستى را منفجر نموده و سازمان کار و مدنيت سوسياليستى طبقه کارگر را
بر ويرانههاى آن بنا کند .اين جنبش در هر فاز و هر سطح از پيشروى خود ،اعتراض و
عمل کمونيستى تودههای کارگر عليه سرمايه را دنبال مىکند .پروسه خريد و فروش
نيروى کار و کليه تبعات اقتصادى ،سياسى ،مدنى ،حقوقى ،فرهنگى آن را با چاقوى 
تشريح کمونيستى براى همه کارگران کالبدشکافى مىکند .با اين آناتومى واقعيت
رابطه کار و سرمايه را هر چه عميقتر آفتابى مىنمايد .به سخن مارکس کارگران را از
وضعيت جارى استثمار ،بىحقوقى و ستمى که تحمل مىکنند به وحشت مىاندازد .
جنبش شورائی سوسياليستى در همين راستا ،راه برون رفت از اين وحشت و دهشت
را به زبان انسانهاى زمينى و به مثابه نوع ديگرى از زيست اجتماعى عمال ممکن
طرح مىنماید و براى تحقق آن پيکار میکند .
اگر قرار است طبقه کارگر براى رهايى خود و بشريت از شر نظام سرمايهدارى 
انقالبى برپا کند ،بايد روند برپايى اين انقالب را از درون چنين جنبش شورايى و
سوسياليستى پى گيرد .و اگر قرار است کمونيستها در پيشاپيش طبقه کارگر براى 
پيروزى اين انقالب تالش کنند ،بايد فعالين عملى و آگاه درون اين جنبش شورائی
باشند .بايد با طرح بديل مشخص و بالفعل کمونيستى در مقابل عينيت سرمايهدارى 
به طبقه بورژوازى جهانى و به همه دولتهاى سرمايهدارى جهان اعالم جنگ داد .
جنگى واقعی و روتين ميان دو طبقه اجتماعى بر سر بود و نبود کار مزدورى ،جنگى 
که پرولتاريا با کيفرخواستى زمينى کل استثمار و توحش سرمايهدارى را آماج حمله
میگیرد و بورژوازى خود را با طبقهاى مواجه مىبيند که خواست و انتظارش نه
اصالح و دستکارى رفرميستى سرمايهدارى ،بلکه محو تماميت اين نظام است .در
اين جنگ از هيچ مطالبه فورى اقتصادى و رفاهى و اجتماعى کارگران صرف نظر
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نمىگردد ،اما همه چيز با مضمونى اساسا متفاوت نسبت به جنبش رفرميستى طرح
مىشود و پيکار براى تحقق آنها محتوايى متفاوت با شيوه کار رفرميستها احراز
مىکند .اين جنگ درست همان جنگ واقعى پرولتاريا و بورژوازى بر سر سوسياليسم
و سرمايهدارى است .جنگى در درون جامعه موجود نه برای اصالح شرايط استثمار و
کار ،بلکه براى لغو و از ميان برداشتن هر نوع استثمار و طبقات و دولت و کل رابطه
خريد و فروش نيروى کار .انقالب سوسياليستى مرحلهای از تشديد و توسعه اين
جنگ است .طبقه کارگر بايد در درون اين جنگ زندگى کرده و بر بستر آن باليده
باشد .تسخير قدرت سياسى اگر بناست به قدرت رسیدن پرولتاریا به صورت یک
طبقه باشد بايد عمل معين توده وسیع کارگر در لحظه معينى از جنگ ميان سوسياليسم
و سرمايه را بازگو کند .اين همان نکته تعيين کنندهاى است که کمونيستها حتى 
به اصطالح راديکالترين و انقالبىترين کمونيستها در طول صد سال اخير از آن
روى تافتهاند .ترجيع بند انقالبى گرى چپ و نقطه فرار وى از رفرميسم رسمى در
اين دوران طوالنى ،سر دادن شعار انقالب ،گرفتن قدرت سياسى و احاله سوسياليسم
به امر آتى انقالب بوده است .اين فرمول قطع ًا فرمول انقالب سوسياليستى پرولتاريا
نيست ،نسخه پیچی بورژوازی چپ نمای حزب نشین برای جایگزینی نوعی از
برنامهریزی کار و تولید سرمایهداری با نوع دیگر است .مطابق اين فرمول ،مادام که
قدرت سياسى یا ماشين دولتى سرمايهدارى نابود نشده است ،سخنى از پيکار مستقيم
و بالفعل ضد کار مزدی پرولتاريا در ميان نيست!! جنبش کارگرى بايد در مطالبات
اقتصادى ،اجتماعى خود به داربست رفرميسم تمکين نمايد!! خود را به دار یک حزب
باالنشین ماوراء زندگی و پیکارش حلق آویز کند ،چشم به چشم معجزه گری متولیان
این امامزاده مجعول بدوزد ،بدون هيچ آلترناتيو کنکرت و عاجل کمونيستى ،بدون
حضور خالق عملى در نقد سوسياليستى سرمايهدارى ،بدون ارائه مستمر طرحهاى 
معين کمونيستى براى لغو وضعيت موجود ،در يک کالم بدون داشتن هيچ جنبش
واقعى سوسياليستى فقط و فقط خود را براى يک تعرض نظامى عليه ماشين دولتى 
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سرمايهدارى و به قدرت رسیدن حزب آماده سازد!!
در این نسخه پیچیها ،تودههاى کارگر تنها مشتى سربازند که توسط فرماندهان
حزبى به تمرين نظامى دعوت مىشوند .از آنها میخواهند که خود را آماده کنند،
ماشين دولتى موجود را درهم بشکنند و سپس منتظر هنرنمايى و اعجاز رهبران
خويش در سوق دادن طبقه شان بسوى بهشت موعود سوسياليسم باشند!!! روايتى 
اين گونه از انقالب سوسياليستى ،روايتى بورژوايى و ارتجاعی است .ريشه واقعى 
اين روايت ضد کمونيستى در بنمایه نگاه سوسیال دموکراسی به سوسياليسم نهفته
است .نوعی نگاه که توسط بلشویسم لباس نظامی و انقالبیگری پوشید و هموارساز
راه شکست انقالب اکتبر شد .سرمايهدارى دولتى را سوسیالیسم پنداشت و الجرم
نيازى به داشتن جنبش وسیع سوسياليستى کارگران و تجهيز تودههاى طبقه کارگر
در یک جنبش سازمان یافته شورائی ضد کار مزدی احساس نمینمود .ضرورت
داشتن این جنبش برای کسانی ملموس است که هدف پيکار خويش را محو واقعى 
کار مزدى و برچيدن بساط سرمايه داری قرار داده باشند .تنها در اين صورت است
که استقرار سوسیالیسم به سازمانیابی کارگران در شوراهای ضد سرمایهداری نیازمند
میشود .در غير اين صورت وجود یک حزب و مشتى سرباز امر و نهى شونده کافی
است تا ماشين دولتى موجود را در هم بشکند ،دولت جديدی را باالى سر کارگران
مستقر کند و دنیا را از جار و جنجال پیروزی کمونیسم پر نماید .انقالب کارگرى امر
جنبش سوسياليستى تودههای طبقه کارگر است .جنبشى شورايى که از همان آغاز و
مدتها پيش از درهم شکستن ماشين دولتى سرمايه ،بر سر بود و نبود تمامى مسايل
موجود با ارائه راه حل مشخص سوسیالیستی ،سرمايه داران و دولت آنها را به جنگ
فرا خواند .رابطه خريد و روش نيروى کار را در تمامى موجوديت اقتصادى ،مدنى،
سياسى و اجتماعىاش آماج نقد و پيکار قرار دهد .مطالبات روزش را سنگر هجوم
به چرخه بازتولید سرمایه و مایه اختالل فزاینده رابطه تولید اضافه ارزش سازد .
مشق اعمال قدرت کند و در زير تيغ دژخيمان سرمايه و دولتهای سرمايهدارى 
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برای هر بروز هستی سرمایه در هر قلمرو اقتصادی ،سیاسی یا اجتماعی بدیل ضد
سرمایهداری پیش کشد .در نظامی که بنیاد موجودیتش بر رابطه تولید اضافه ارزش
استوار است ،جهتگیری مطالبات جاری خود را انسداد هر چه ممکن پویه تبدیل کار
به سود بنماید و خارج ساختن باالترین سطح معیشت و رفاه و امکانات از سیطره داد
و ستدهای پولی و کاالئی را محتوای پیکار کند ،در جنگ علیه دیکتاتوری و خفقان،
بنیاد نظم سیاسی سرمایهداری را هدف اعتراض گیرد و برای حصول آزادیهای
سیاسی و حقوق اجتماعی اساس هستی دولت و نظم سیاسی و مدنی مبتنی بر وجود
سرمایه را زیر مهمیز مبارزه قرار دهد .قانون و قرارداد و مدنیت و حقوق منبعث ار
رابطه کار مزدوری را آماج ستیز سازد و در همه این قلمروها بدیل ضد کار مزدی
و سوسیالیستی خود را در مقابل آنچه هست و سرمایه تحمیل میکند وارد میدان
کند .تعیین روزانه کار را حق مسلم شوراها اعالم دارد .ریشه نابرابریهای جنسی و
بیحقوقی زنان یا هر نوع مظالم اجتماعی دیگر را در ژرفای وجود رابطه خرید و
فروش نیروی کار بکاود و در پس خواستههائی سنگر گیرد که تحقق آنها رفع این
فجایع از طریق عقب راندن هر چه بیشتر سرمایهداری باشد .
تنها چنين جنبشى است که مىتواند ميدان کارزار مشتعل پرولتاريا عليه سرمايه،
هموارساز راه انقالب سوسياليستى و نیزوی استقرار سازمان شورائی کار و تولید و
مدنيت کمونيستى گردد .در اين جاست که کارگران بطور متحد و ارگانيک چگونگى 
جنگيدن عليه سرمايه را تدبير مىکنند و مبارزه طبقاتی خود را لگوموتیو واقعی
انقالب اجتماعی و تحول رادیکال تاریخی میسازند .اگر بورژوازی قرون  17و 18
یا نیمه اول قرن نوزدهم بر سکوی رشد شیوه تولید نوین و مناسبات کار مزدوری
بساط پیکار علیه فئودالیسم و نظام سرواژ پهن میکرد ،پرولتاریا فقط بر بام جنبش
وسیع شورائی ضد کار مزدی است که میتواند شیپور مرگ نظام بردگی مزدی را به
صدا در آورد و دروازه سوسیالیسم را بر روی بشریت باز کند .بورژوازى در شرايط
تاريخى ياد شده ،با رشد و بلوغ و بالندگى شيوه توليدى نوينى تداعى مىشد که بطور
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واقعى و عينى در جامعه پديد آمده بود .پرولتاريا نيز در روزگار ما باید با جنبشی
تداعى شود که در درون همين نظام فرتوت و محتضر سرمايهدارى با بديل کنکرت
کمونيستى خود ،با نوع سازمانیابی ،رژیم ستیزی و مطالبات ضد سرمایهداری خود و
با راهکارهای اعمال قدرت طبقاتی خود ابراز وجود میکند .تفاوت ماهوى کار در
اين است که در آن جا شيوه توليد کاپيتاليستى به مثابه مرحلهاى از سير مادى تکامل
تاريخ ،در درون نظام سرواژ و اشکال توليدى پيشين بطور عينى رشد مىکرد و طبقه
بورژوازى ذهنيت ،ايدئولوژى ،مطالبات و انتظارات خود را از متن همان فرآيند
مادى و الزامات اقتصادى ،سياسى ،مدنى ،فرهنگى و اجتماعى خودگسترى سرمايه
اسنتاج مىنمود .اما در اين جا گرايش کمونيستى پيشرو طبقه کارگر سيماى اقتصادى،
سياسى ،اجتماعى نظم آتی سوسياليستىاش را از طريق طرح آن به صورت يک
آلترناتيو زنده و تبدیل این آلترناتیو به جریان مبارزه جاری و جنبش نیرومند شورائی
سرمایه ستیز تودههای طبقه خویش به یک قدرت عظیم طبقاتی تبدیل میکند .در آن
جا شيوه توليد و سامان اقتصادى جديد بطور عينى و به عنوان فاز معينى از تکامل
اقتصاد کااليى وجود داشت و بورژوازى بر سکوى ضرورتهای تاريخى توسعه آن،
خواستار مدنيت و نظم سیاسی و حقوق اجتماعى و نوع جديد اداره امور جامعه و
تسخير قدرت سياسى مىشد .در اين جا جنبش شورائی سوسیالیستی طبقه کارگر
است که بايد ببالد ،آگاه و آگاهتر شود ،افق دار گردد ،قدرت گیرد و کفایت خود
برای پایان دادن سرمایهداری و استقرار سازمان شورائی سوسیالیستی کار و تولید را
به ظهور رساند.
پيروزى واقعى انقالب سوسياليستى کارگران موکول به گسست طبقه کارگر از
ايدئولوژى ،افق و هر نوع راه حل بورژوايى در همه زمینهها و به ویژه در رابطه با
چگونگى تغيير نظم اجتماعى موجود است .جنبش شورايى و کمونيستى پرولتاريا
بستر تحقق اين گسست طبقاتى و عرصه تدارک پرولتاريا براى ساختن جامعهاى 
مبتنى بر محو رابطه سرمايه است .تسخير قدرت سياسى امر اين جنبش شورايى و
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سوسياليستى است و تنها در متن اين جنبش است که پرولتاريا مىتواند به صورت
يک طبقه قدرت سياسى را به چنگ آورد .اين که آحاد تودههای کارگر در لحظه
پيروزى انقالب تا چه حد براى حضور مستقيم و نافذ در برنامهريزى اقتصادى و اداره
همه سويه امور اجتماعى آماده باشند ،موضوعى است که بيش از هر چيز به ميزان
سازمانيافتگى و پيشرفت جنبش شورائی سوسياليستى این طبقه در سالهای پیش از
وقوع انقالب بستگى دارد .آنچه جاى ترديد ندارد ،اين است که حتى مقدماتیترین
فاز استقرار سازمان شورائی برنامهریزی کار و تولید نيز نمىتواند نهادى جدا از
سازمان گسترده شورايى تودههاى کارگر باشد .اين حرف که گويا پرولتاريا وقتى 
رهبرانش را در قدرت مىبيند ،خود را در قدرت مىيابد صرف ًا صحهگذاری بر یک
وارونهپردازی گمراه کننده ضد کمونیستی و بورژوائی است .بحث بر سر مجرد
پندار پرولتاریا نیست ،تودههای کارگر در پارهای شرائط با سر بورژوازی به جامعه
و جهان و تاریخ و هستی اجتماعی و مبارزه و همه چیز خود نظر میاندازند .این
وضعیت رقتباری است که نباید تقدیس و تکریم شود ،گفتگو بر سر تغییر بنیادی
آن است .پرولتاریا باید بساط هر نوع رهبری شدن و رهبر بودن و اجتهاد و تقلید
و مرید و مرادی را از جهان بردارد .اعتماد تودههاى کارگر به نمايندگانش چه بسا
بر پايه توهم و کمبود آگاهی و بصيرت کمونيستى باشد .این اعتماد نیست ،توهم و
تقلید و قیمساالری است ،نباید آن را فضيلت تلقى نمود ،بالعکس بايد آن را قاطعانه
نقد کرد و با همجوشی و همپیوندی کمونیستی جایگزین ساخت .سازمان شورائی
سوسیالیستی کار و تولید طبقه کارگر نمیتواند یک نهاد باالی سر آنها و مبتنی بر
قیمومت و نیابت قدرت آنان باشد.
پرولتاريا براى اين که مناسبات کار مزدورى را از ميان بردارد ،ناگزير است یک
نظم اجتماعى نوين متضمن شکل خودويژهاى از سازمان اجتماعى کار تاسيس نمايد .
سازمانى از توليد و کار که مبتنى بر محو قانون ارزش ،همه تبعات اقتصادى آن ،محو
کاال بودن نيروى کار و محصول کار ،محو رابطه سرمايه ،بازار و مبادله است .اين
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سازمان اجتماعى کار مقولهای اقتصادى ،اما درست به همان اندازه سياسى است .
در درون اين نظم نوين ،امور سياستگذارى ،برنامهريزى توليد يا هر نوع فعاليت
اجتماعى مورد نياز جامعه به همان اندازه امر تک تک افراد جامعه است که خود توليد
يا فعاليتهاى خدماتى و رفاهى .در اين جا مشارکت مستقيم و تعيين کننده آحاد
شهروندان در کليه برنامهريزىهاى اقتصادى و اجتماعى بخش الينفکى از کار روزانه
افراد است .در درون اين سازمان کار هيچ سخنى از دولت يا کال هيچ نهاد باالى سر
شهروندان در ميان نيست .
آشنايى عميق با اين سازمان کار يا در واقع شناخت روشن آلترنايتو سوسياليستى 
در مقابل عينيت کاپيتاليستى موجود يا هر بديل بورژوايى دیگر امر جنبش شورائی
کارگران در درون جامعه سرمایهداری است .طرح این الگو به مثابه راه حل عاجل و
عملى برون رفت از سرمايهدارى ،کمک به همگنی میان مبارزات جاری کارگران با
پروسه آمادگی و آگاهی و کسب توانائی استقرار سوسیالیسم مبرمترين و فورىترين
وظيفه رویکرد لغو کار مزدی در هر جامعه و هر نقطهای از جهان است .موضوع
بحث کتاب حاضر طبيعتا طرح راه حل زنده و حى و حاضر سوسياليستى طبقه
کارگر در اين يا آن جامعه يا در سراسر دنياى سرمايهدارى نيست ،بلکه کوششى در
تبيين و تصوير نگاه مادى و مارکسى به طرح آلترناتيو سوسياليستى و تالشى براى 
جلب توجه فعالين کمونيست جنبش کارگرى به ضرورت انجام اين مهم است .
اين کتاب بطور قطع حاوى کسر و کمبودهاى مهمى خواهد بود .من با يقين به
وجود انبوه کاستىها و برداشتهاى نادرست در مباحث کتاب ،تهيه آن را کاری در
تأکید بر ضرورت طرح دورنمای سوسیالیسم برای جنبش کارگری میبینم .پیش از
پایان مقدمه یک نکته دیگر را باید یادآوری نمود .تقریب ًا همه احزاب لنینی و طیف
بسیار گستردهای از نیروهای موسوم به چپ هر نوع گفتگو درباره بدیل کنکرت
سوسیالیستی جامعه موجود را خیالبافی ،اتوپی و ساختارگرائی میخوانند .درباره اینکه
چرا آنان چنین میپندارند پائینتر توضیح میدهم اما پیش از آن باید بنمایه حرفشان
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را بررسی نمود .استدالل آنان به طور معمول این است که الگوی سوسیالیسم صرف ًا
زمانی واقعی است که پرولتاریا بر مسند قدرت نشسته باشد و برنامهریزی اقتصاد و
ساختار نوین جامعه موضوع حی و حاضر پیش پای او باشد .در غیر این صورت
حالت مشتی کلیشههای اتوپیک را پیدا میکند که طرح آنها در میان تودههای کارگر
ترویج نوعی جزماندیشی و ایدهآلپردازی است .آنها اضافه میکنند که این کار در
عین حال نسخه پیچی آکادمیک برای طبقه کارگر است و اساس برنامهریزی و تحول
سوسیالیستی اقتصاد توسط این طبقه را زیر سؤال میبرد!!
آنچه این طیف میگویند بر خالف پوشش ظاهری فرمولبندیها نسخه تعطیل
جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر ،نقض آشکار درک مارکسی و مادی تاریخ
و صدور جواز برای انحالل جنبش کارگری در راهبردهای رفرمیستی کمونیسم
بورژوائی است  .قبل از هر چیز هیچ معلوم نیست چرا اگر تودههای کارگر به
جای شعارپراکنیهای مریخی «سوسیالیسم ،سوسیالیسم» ،بدیل زنده سوسیالیستی
عینیت سرمایهداری را سالح دست و افق پیش روی خود کنند ،این اتوپیپردازی یا
جزماندیشی است؟! مسأله عمیق ًا برعکس است .آنچه از دیرباز تا امروز به صورت
سنت در میان چپ پروروس و پروچینی و خلقی رایج بوده است و کماکان رایج
است جایگزینی سوسیالیسم پراتیک پرولتاریا با مشتی رؤیا و اتوپیهای رفرمیستی
است .سوسیالیسم پیش از آنکه یک نظم اقتصادی و اجتماعی باشد یک جنبش
است .جنبش جاری طبقه کارگر علیه استثمار و سیهروزیها سرمایهداری و علیه
اساس موجودیت سرمایهداری است .سؤال مهم پیش روی جماعت باال این است
که تودههای کارگر چگونه میتوانند جنبشی به طور واقعی سوسیالیستی داشته باشند
بدون اینکه یک آلترناتیو کنکرت سوسیالیستی در مقابل عینیت روز سرمایهداری طرح
کنند ،بر حقانیت آن بکوبند ،برای پراتیک شدن آن پیکار کنند و آمادگی خود برای
این 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 این مناسبات دنیاها برنامهریزی
مشخص اقتصادی ،سیاسی ،مدنی و مهندسی افکار دارد ،حتی احزاب و بخشهای
مختلف این طبقه در رقابت با همدیگر و با هدف فریب تودههای کارگر زمین و
زمان را از برنامهریزیهای خاص خود برای نظم تولیدی ،سیاسی و اجتماعی سرمایه
پر میسازند ،چرا طبقه کارگر ،طبقهای که پرچمدار برپائی جامعهای از بیخ و بن
متضاد با نظام موجود است نباید طرح خود برای ساختمان جامعه آتی را به صورت
ملموس مطرح سازد و موضوع مبارزه ،اندیشه و آموزش روز خود کند« .چپ» با
نفی مبرمیت بدیل کنکرت سوسیالیستی عم ً
ال بر روی کمونیسم به عنوان یک جنبش
واقعی خط میکشد و چنین جنبشی را از دستور کار طبقه کارگر خارج مینماید .در
این روایت ،کمونیسم ،جنبش ضد کار مزدی تودههای کارگر نیست ،بلکه یک اتوپی
برای ناکجاآبادی در تاریخ است .
وقتی از بدیل عینی سوسیالیستی صحبت میشود ،معنایش این است که پرولتاریا
به طبقه سرمایهدار و دولتهای این طبقه بسیار جدی و صریح اعالم میدارد که آماده
برنامهریزی کار و تولید و نظم اجتماعی بر محور محو سرمایهداری و الغاء کار مزدی
است .اعالم میکند که پیکار روزش را حول جایگزینی وضع حاضر با این بدیل پیش
میبرد ،مطالبات جاری خود را از متن این بدیل استخراج میکند و به سازمانیابی خود
به عنوان ظرف اعمال قدرت متحد و آگاه برای تحقق مطالبات مبتنی بر این بدیل نظر
میاندازد .جنبش کارگری بدون آلترناتیو بالفعل ،عینی و کنکرت سوسیالیستی ،جنبشی
فاقد افق ،رفرمیستی ،منحل در داربست نظام بردگی مزدی است که تنها مشغلهاش
تالش برای تعدیل استثمار و بیحقوقیها و سیهروزیهای این نظام خواهد بود .
طبقه کارگر بدون اگاهی و شناخت و آموزش و خودیگانگی با این آلترناتیو طبقهای
اسیر افکار و توهمات اصالحطلبانه بورژوائی است .جنجال کمونیسم و سر دادن
این شعار که انقالب سوسیالیستی دنیا را زیر و رو خواهد کرد ،بدون طرح مشخص
معماری ضد کار مزدی مصالح موجود کار و تولید اجتماعی ،کارگران را با دورنمای
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واقعی پیکار روز خود آشنا نخواهد ساخت و جنبش جاری کارگران هیچ جامعهای
را به فاز جنبشی آگاه افقدار شورائی و سوسیالیستی جلو نخواهد راند .رسم معمول
برنامهنویسی نیروهای چپ بیشتر به تعویذنویسی و سرهمبندی ادعیه و اوراد رماالن
دینی شباهت دارد .کمونیسم در روایت برنامهنگاری آنان مشتی الفاظ اتوپیک است
که قرار است ایمان به آن صراط رستگاری ایمان آورندگان گردد .
چرا نیروهای تشکیل دهنده طیف وسیع چپ تاریخ ًا از طرح سوسیالیسم به عنوان
یک آلترناتیو کنکرت ،یا یک راه حل شفاف برنامهریزی کار و تولید اجتماعی سر
باز زده و مبرمیت آن را انکار کردهاند یا انکار میکنند؟ پرسش مهم دیگری است
که باید به آن پرداخت اما پاسخش ساده است .چپ قرن بیستمی به رغم میلیتانت
بودن یا آویختن به کمونیسم ،مارکس و پرولتاریا در پراتیک سیاسی خود ،سوای
جایگزینی شکلی از سازمان کار و نظم سرمایه با شکلی دیگر و به طور مثال این
یا آن نوع سرمایهداری دولتی افق دیگری نداشته و تا امروز نیز ندارد .کارنامه عظیم
فداکاریها ،جانبازیها ،حماسهآفرینیها و آرمانخواهیها به طور قطع در جای خود
پرارج و غیرقابل تقلیل است اما مبارزه طبقاتی داستان دیگری است و دیالکتیک مادی
محاسبات خود را با این کارنامه یکی نمیکند و به آن نمیآویزد .صدر و ذیل هستی
چپ قرن بیستم تا حال آن بوده و همچنان آنست که حزبی بر پای دارد ،مرامنامهای
تنظیم کند ،خود را وفادار به کمونیسم و آرمان پرولتاریا معرفی نماید .تسخیر قدرت
سیاسی را هدف قرار دهد ،برای حصول این هدف توده کارگر را به حمایت از خود
فرا خواند ،کارگران را با وعده ساختن دنیای بهتر به این جانبداری ترغیب نماید،
در صورت حصول موفقیت ماشین دولتی جدیدی مستقر سازد ،نظام سرمایهداری
را موافق الگوی خاص خویش برنامهریزی کند .نام این 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 این نبوده و اکنون هم نیست .رگههائی
از این چپ در طول سده باال و از همان روزهای وقوع انقالب اکتبر به بعد تالش
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داشتهاند تا این نوع نگاه به مسائل جنبش کارگری و مبارزه طبقاتی را نقد کنند،
اما این نقدها عموم ًا دموکراتیک و فاقد درونمایه شفاف مارکسی و ضد کار مزدی
بوده است .در میان محافل داعیهدار انجام چنین نقدی ادعاهای گروههای چپ
ایرانی ،به طور مثال طیف موسوم به «کمونیسم کارگری» به اندازه سایرین بیمایه
 ،راست و کمونیسم گریز است .این جریانات همگی به متحجرترین شکلی در
حزببازی و سکتسازی باالی سر جنبش کارگری غرق هستند ،قیمومت پرولتاریا
توسط حزب را که بنمایه عمیق ًا بورژوائی و ارتجاعی دارد شالوده نگاه ،رویکرد،
سیاست و پراتیک خویش در رابطه با این جنبش میدانند .به رغم جار و جنجالهای
دروغین باور به نقش شوراهای کارگری ،اصل سازمانیابی شورائی ضد سرمایهداری
تودههای کارگر را به طور کامل نفی میکنند و در عمل دوقلوی حزب و اتحادیه را
آلترناتیو این سازمانیابی میسازند .حتی اگر از وجوه دیگر تحلیلها و افقپردازیهای
سرمایهساالر و غیرمارکسی آنها صرفنظر کنیم و به همین تلقی خاص آنان از جنبش
کارگری ،ساز و کارهای مبارزه طبقاتی و روایت آمادگی و ساخت و ساز پراکسیس
تودههای کارگری برای انقالب سوسیالیستی چشم دوزیم ،خوب متوجه میشویم
که سوسیالیسم این جریانات سوای سرمایهداری دولتی هیچ چیز دیگر نیست .در
همین راستا و با توجه به همین پاشنه آشیل اساسی است که طرح سوسیالیسم به
صورت یک بدیل کنکرت در مقابل عینیت حاضر سرمایهداری نیز برای آنان بیمعنا
میگردد و آن را ساختارگرائی و اتوپیپردازی میخوانند .از منظر اینان کار پرولتاریا
این 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 این بدیل تعیین کند
و برای تحمیل آنها بر بورژوازی پیکار نماید ،قدرت شورائی ضد سرمایهداری خود
را متحدتر ،متشکلتر و آگاهتر سازد و سرانجام دولت سرمایه را ساقط و سازمان کار
سوسیالیستی لغو کار مزدی را مستقر گرداند .آنها در خارج از مدار لفظ بازیها چنین
نقشی برای طبقه کارگر قائل نیستند .در نگاهشان حزب باالی سر کارگران است که
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باید جنبش کارگری را مرکب راهوار تسخیر قدرت سیاسی خود کند و اگر این هدف
محقق گردد همه چیز بر وفق مراد تودههای 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 سرمایهداری
را باید در اینجا جستجو نمود .یک پرسش دیگر هم در این گذر باقی است .عدهای
خواهند پرسید که اگر طرح الگوی کنکرت و زنده سوسیالیسم یک ساز و کار کام ً
ال
الزم جنبش ضد سرمایهداری طبقه کارگر است پس چرا مارکس و همراهانش در
انترناسیونال اول به این کار اهتمام نکردند؟ پاسخ ساده است و در این رابطه دو نکته
را باید در نظر گرفت .اول اینکه عظیمترین بخش کارهای مارکس دقیق ًا آناتومی
سرمایهداری و نقد اقتصاد سیاسی بورژوازی است .نقدی که آگاهی طبقاتی پرولتاریا
و استخوانبندی تئوریک سوسیالیسم به مثابه آلترناتیو بالفعل این طبقه در مقابل نظام
بردگی مزدی است .نکته دوم آنکه در سالهای آخر نیمه اول و شروع نیمه دوم قرن
نوزدهم متنی مانند «مانیفست کمونیسم» تا حدود زیادی نقش بدیل سوسیالیستی نظام
سرمایهداری را ایفاء میکرد .در دوره مورد بحث هنوز کمونیسم بورژوائی در هیچ
کجای دنیا موقعیت یک نظام اجتماعی مسلط را احراز نکرده بود .انقالبات کارگران
کشورها یکی بعد از دیگری کمونیسم بورژوائی کارگرستیز اردوگاهی و چینی نزائیده
بودند .مفهوم کمونیسم طبقه کارگر در پرتو نقد مارکسی اقتصاد سیاسی سرمایهداری،
روایت ماتریالیستی و مارکسی تاریخ و کل پراتیک روز رویکرد کمونیستی برای
مرزبندی با آنچه بورژوازی در شکلهای مختلف پرودونیستی ،آنارشیستی ،اوئنی،
بالنکیستی ،آرمانشهرهای تخیلی و مشابه اینها به نام سوسیالیسم طرح میکرد ،کافی
به نظر میرسید .جنبش کمونیستی تودههای کارگر با حزب بازیهای ارتجاعی چپ
نمایانه گروههای خلقی و بورژوائی تداعی نمیگردید و کمونیسم پرولتاریا با جهنم
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گند و خون و دهشت اردوگاه شوروی و چین و ویتنام و الگوهای مشابه یکی گرفته
نمیشد .در شرائط آن روز ،حداقل برای بخش قابل توجهی از طبقه کارگر بینالمللی،
کمونیسم یک جامعه آزاد فارغ از کار مزدی و استثمار و طبقات و دولت را تداعی
میکرد و کارگران در پراتیک مبارزه طبقاتی و به طور مثال در برپائی انترناسیونال
اول و کمون پاریس به رغم حضور و میدانداری وسیع گرایشات رفرمیستی به هر
حال استقرار جامعهای با مشخصات باال را در نظر داشتند .سوی دیگر ماجرا نیز مهم
است ،اینکه قدرت مهندسی افکار و استیالی وارونهپردازیهای ذاتی سرمایه بر افق
فکر ،زندگی ،انتظار ،فرهنگ و همه چیز تودههای کارگر به صالبت و قوام امروز
نرسیده نبود .تمامی اینها مؤلفههای مهم و تعیین کنندهای هستند که عصر حاضر را
از سالهای میانی سده نوزدهم متمایز میکنند و همه اینها با هم بانگ میزنند که طرح
الگوی زنده و عینی سوسیالیسم در پیش پای تودههای کارگر یک ساز و کار الزم و
غیرقابل چشمپوشی است .در رابطه با شرائط این دو دوره متفاوت تاریخی یک نکته
مهم دیگر را نباید از یاد برد .اینکه مارکس و همراهانش کاری را انجام نداده باشند،
فرصت آن را نیافته یا اص ً
ال به فکرشان نیامده باشد ،هیچ مجوزی برای ارتقاء کاستی
کار آنها به «وحی منزل» و فرار از پاسخ به مسائل کام ً
ال اساسی و حیاتی جنبش
کارگری نمیگردد .

سوسياليسم ،سازمان کار و نظم اجتماعی
جامعه سطح کنکرتى از فرایند توسعه شيوه توليد مادى است .تقسيم کار اجتماعى،
طبقات ،شکل مالکیت ،دولت ،اخالق ،افکار ،قوانین ،سنن و قراردادهای هر دوره
تاریخی ،تبعات و فراساختارهای شيوه توليد مسلط یا بقایای صورتبندیهای
تاریخی پیشین اما شناور در فرارستههای تولید غالب هستند .مشخصه عام انقالبات
ادوار قبل اين بوده است که شکلى از استثمار را با شکلى ديگر جايگزين کرده است .
فرم تازهای از مالکيت را بر جاى فرم قبلى مستقر ساخته است .طبقات اجتماعى 
معينى را بر جاى طبقات قبلى نشانده است .زمينههاى سياسى و اجتماعى الزم را
براى استقرار نوعى دولت طبقاتى بجاى نوعى ديگر فراهم کرده است و باالخره
جامعه طبقاتى جديدى را بر جاى جامعه طبقاتى کهن پديد آورده است .سوسياليسم
نوعى جامعه يا شکلى از زندگی بر پايه گسست کامل انسان از هر نوع استثمار ،ستم،
نابرابرى ،مالکيت خصوصى ،دولت ،کاال بودن نيروى کار و محصول کار ،بازار ،مبادله
و جدايى انسانها از محصول کار خویش است .طبقه کارگر برای رهائی خود از یوغ
استثمار و بیحقوقیها مجبور است به هر نوع استثمار و هر شکل بیحقوقی پایان
بخشد .این نکته را مارکس در اولین گامهای پس از گسست رادیکال از ایدآلیسم

یعامتجا مظن و راک نامزاس ،مسيلايسوس

41

هگلی در شرائطی که هنوز پروسه انفصال از امپریسم فوئرباخی را به فرجام نرسانده
بود و در نخستین سلوک پراکسیس سیاسی و طبقاتی با موقعیت و نقش تاریخی
پرولتاریا ،بسیار خوب تشریح کرده است .او در این رابطه میگوید:
«طبقهای با قید و بندهای بنیادین که انحالل همه طبقات است .طبقهای در
جامعه مدنی که از جامعه مدنی نیست .عرصهای که به علت رنج همگانی از
خصلت همگانی برخوردار است ،که طالب حق ویژهای نیست زیرا ناحقی که
بر او روا میشود ،نه یک ناحقی ویژه بلکه ناحقی عمومی است .عرصهای که
نمیتواند خواهان عنوانی تاریخی باشد مگر آنکه این عنوان ،عنوانی انسانی
باشد .نه بطور یکجانبه در مقابل عواقب نظام سیاسی ،که به طور همه جانبه
در مقابل مبانی نظام قرار دارد .و باالخره عرصهای که نمیتواند خود را رها
کند مگر اینکه خود را و در نتیجه سایر عرصههای جامعه را رها سازد .در یک
کالم عرصهای که ضایع شدن کامل انسانیت است و در نتیجه تنها میتواند با
احیاء کامل انسانیت خود را احیاء کند .این انحالل جامعه به مثابه یک طبقه
ویژه پرولتاریاست»( .مقدمه نقد فلسفه و حقوق هگل؛ کارل مارکس)
مشخصاتی که مارکس در اینجا برای پرولتاریا نام میبرد ،موقعیت این طبقه را
فقط از لحاظ تحمل استثمار و کل اشکال بیحقوقی سیاسی و اجتماعی دامنگیرش
توصیف نمیکند .ویژگیهای اساسی مطمح نظر وی ظرفیت تاریخی معینی است
که پرولتاریا و نه هیچ طبقه دیگر از آن برخوردار است .این ظرفیت که میتواند به
هر نوع استثمار شدنی پایان دهد و شالوده واقعی همه بیحقوقیها ،نابرابریها و
خودبیگانگیها را ویران سازد .ظرفیت معماری واقعی نوعی زندگی و نظام اجتماعی
که در آن هیچ زمینهای برای استثمار ،طبقات ،دولت و سیهروزیهای جامعه طبقاتی
وجود نداشته باشد .تأکید مارکس بر مؤلفههائی مانند الزام خواست عنوانی انسانی به
جای تاریخی ،تصادم رادیکال با مبانی وجود نظام حاکم ،درهمرفتگی ذاتی رهائی
پرولتاریا با رهائی بشریت یا احیاء انسانیت دقیق ًا برجسته نمودن این وجه هستی یا این
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ظرفیت خاص تاریخی طبقه کارگر است .روشن است که نمایندگان طبقات فرودست
یا استثمارشونده پیش از ظهور پرولتاریا نیز همواره آرمان برپائی جامعهای متشکل
از انسانهای آزاد ،برابر و فارغ از وجود استثمار یا مظالم و محرومیتها را طرح و
برای تحقق آن مبارزه میکردهاند .معضل اساسی آنها موانع آهنین مادی و تاریخی
سر راه تحقق این آرمانها بوده است .سوسیالیسم دهقانی ،بورژوائی یا آرمانشهرهای
کمونیستی آگاهان طبقات قبلی در دنیای عقب ماندگیها ،فقر ،گرسنگیها و نازلترین
سطح حیات اجتماعی بشر به اتوپیائی میماند که سوای اتوپیا بودنش ،چیزی فراتر از
دستاوردهای شیوه تولید در حال توسعه وقت یعنی نظام بردگی مزدی ،ارمغان زندگی
انسانها نمینمود .از قعر نظام سرواژ و مناسبات فئودالی یا اقتصاد کاالئی ماقبل
سرمایهداری نه پیششرطهای مادی مورد نیاز استقرار سوسیالیسم پدید میآمد و نه
هیچ طبقه عهدهدار رسالت رهائی بشر متولد میگردید .در عمق آن اشکال تولیدی و
آن دوره تکامل مادی تاریخ ،تنها یک شکل نوین استثمار و یک طبقه استثمارگر جدید
فرصت بالندگی پیدا میکرد .مهمترین ویژگی پرولتاریا این است که اوالً خالصی او
از استثمار ،رنجها ،ستمکشیها و بیحقوقیها در گرو ظهور جامعهای فارغ از هر
گونه استثمار ،حکومتشوندگی ،ستم و نابرابری است و ثانی ًا از همه شرائط الزم
برای ساختن چنین جامعهای برخوردار است .الگوی سوسیالیسم پرولتاریا و جنبش
سوسیالیستی او باید با همین مالکها داوری شود .سازمان کار سوسياليستى طبقه
کارگر تجلى نوعی برنامهریزی کار و تولید و شرائط زیست اجتماعی بشر است که
در همه وجوه هستی خود ،وحدت میان انسان و کار و محصول کار و سرنوشت
زندگی او را بانگ میزند .آزادى او از هر نوع قید یا هر گونه نهاد و اراده ماوراء وی
را تضمين مىکند .اين سازمان اشتراکى کار و تولید و نظم اجتماعى در عام ترين
خطوط هستی خود مشخصههای اساسى زير را به همراه دارد  .

زوال دولت
وجود دولت يا هر نهاد ادارى ،حقوقى ،سياسى و انتظامى باالى سر شهروندان با
سوسياليسم يا سازمان کار سوسياليستى در تضادى بنيادى است .زمینه ظهور یا بنمایه
وجود دولت را باید درضرورت القاء و اعالم منافع مشترک افراد یک قشر یا یک
طبقه اجتماعی به عنوان «منافع عمومی» کنکاش کرد .شالوده کار دولت وارونه کردن
واقعیتها و کشیدن پرده بر تضاد ریشهای میان منافع طبقات اساس ًا متخاصم قرار
دارد .طبقه مسلط هر عصر و هر جامعه مصر است تا خواستها ،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 این دروغ یا تحریف را در اذهان
عمومی انسانها به عهده میگیرد .به این شکل که خود را باالی سر جامعه قرار
میدهد ،ماورای وجود طبقات اعالم میکند ،نماینده و حافظ منافع همگان میخواند،
قوانین ،فرامین ،مصوبات و قراردادهایش را تضمین کننده رفاه و امنیت و آسایش
عامه مردم جار میزند .هر کدام از نهادهایش را پاسخی به خواستها و احتیاجات
توده اهالی تصویر میکند .دولت بر وجود طبقات ،تضاد آشتیناپذیر میان طبقات،
استثمار یک طبقه توسط طبقه دیگر ،مبارزه طبقاتی و هر آنچه که تار و پود واقعی
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جامعه را تشکیل میدهد خط انکار میکشد .مارکس بر این حقیقت انگشت میگذارد
که منافع مشترک ،یک پدیده واقعی است ،در حالی که «منافع عمومی» سخنی بیپایه
و موهوم است .دولت نماینده و نهاد پاسخگوی منافع مشترک است ،به این اعتبار
که منافع همگن افراد یک طبقه را نمایندگی میکند ،اما خود را به موضوعی اساس ًا
موهوم و بیپایه میآویزد ،به این معنی که عنوان دروغین «منافع عام همه جامعه»
را داربست هویت خود مینماید و در این راستا مفهوم واقعی جامعه را دستخوش
تحریف میسازد .
«به خاطر اینکه افراد نفع خاص خود را میجویند که برای آنها با منفعت
مشترکشان منطبق نیست ،این نفع مشترک برایشان مانند یک منفعت «بیگانه»،
«مستقل» از آنها و به نوبه خود به صورت یک نفع «عمومی» خاص و متمایز
ابراز وجود میکند .یا اینکه آنها خودشان باید مانند آنچه در دموکراسی
هست ،در این عدم توافق باقی مانند .از طرف دیگر مبارزه عملی این منافع
خاص با هم که در واقع مداوم ًا در تقابل با منافع مشترک و منافع مشترک
موهوم سیر مینماید دخالت و جلوگیری عملی از جانب منفعت «عمومی»
موهوم در شکل دولت را ایجاب مینماید» (ایدئولوژی آلمانی؛ کارل
مارکس)
دولت در دوره مشخصى از تکامل تاريخ بر پايه تضاد غير قابل حل ميان طبقات و
به مثابه ابزار سيادت سياسى طبقه مسلط اقتصادى به وجود آمده است .نهاد سياسى 
نیرومندی که پاسخگوی مقتضيات خودگسترى يا بقاى شيوه توليد حاکم و دفاع از
نظم اجتماعی متناظر با اين خودگسترى و بقاست .پدیده دولت متناسب با گسترش
پيکار ميان طبقات اساسى و چگونگى توازن قواى نيروهاى اجتماعى مختلف مىتواند
فرم ،ساختار و ترکيب سياسى معينى اتخاذ کند .
«دولت محصول جامعه در مرحلهاى از تکامل است .دولت پذيرش اين امر
است که اين جامعه در يک تضاد حل نشدنى با خود درگير شده است و
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به تناقضهاى آشتى ناپذيرى که خود قادر به رفع آنها نيست تقسيم گشته
است .ولى براى اين که اين تضاد ميان طبقات با منافع اقتصادى متناقض ،خود
و جامعه را در يک مبارزه بىثمر به تحليل نبرد ،الزم شد که قدرتى به وجود
آيد که در ظاهر بر سر جامعه بايستد تا برخوردها را تخفيف دهد و آن را در
محدوده نظم نگاه دارد و اين قدرت که از جامعه بر مىخيزد ،ولى خود را
بر سر آن قرار مىدهد و خود را بيش از پيش با آن بيگانه مىکند ،دولت نام
دارد( ».منشأ خانواده و دولت؛ فردریش انگلس)
توسعه سرمایهداری تکمیل همه جانبه دولت را به دنبال آورد .بورژوازی از همان
دقایق اول عروج به اریکه قدرت سیاسی ،ساختار حاکمیت خود را متناسب با ملزومات
سودآوری و بازتولید سرمایه اجتماعی انکشاف داد و کامل ساخت .رابطه ارگانیک
و تنگاتنگی میان پروسه تحول مالکیت خصوصی و فرایند بسط قدرت دولت وجود
داشته است .ماجرا البته ظاهری باژگونه دارد .پویه تحول مالکیت از شکل قبیلهای
به ارضی ،فئودالی ،صنفی ،مانوفاکتوری تا مدرن و بورژوائی علیالظاهر با پسرفت و
کاهش خصلت اشتراک منافع افراد همراه است .در همین راستا برحسب ظاهر باید
نقش دولت به عنوان نهاد پاسدار منافع مشترک یک طبقه یا یک بخش جامعه سیر
رو به افت طی کند ،اما واقعیت دقیق ًا خالف این است .در نظام سرمایهداری با اینکه
شاهد ظهور سرهترین و تکامل یافتهترین شکل مالکیت خصوصی هستیم و با اینکه
هر صاحب سرمایه مخالف جدی هر میزان مداخله دولت در حوزه مالکیت خویش
است ،اما دولت بورژوائی به لحاظ نمایندگی تام و تمام منافع مشترک طبقه سرمایهدار
در یک سوی و از نظر درجه انکشاف و میزان نفوذ و دامنه تسلط اختاپوسی خود،
در ابعادی بسیا حیرتبار از شکلهای پیشین دولت کاملتر و سازمانیافتهتر است .
دلیل اصلی ماجرا را باید در نقش سرمایه جستجو نمود .دولت معاصر به صورت
واقعی ،سرمایه تشخصیافته در هیأت دولت و ساختار سیاسی و مدنی و حقوقی و
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نظم اجتماعی است .سرمایه یک رابطه اجتماعی و نقطه شروع و رجوع همه فعل
و انفعاالت درون جامعه موجود است .سرمایه در فرایند بازتولید و بقای سیادت
خود همه چیز و همه قلمروهای زندگی انسانها را در خود منحل میسازد ،جامعه
سرمایهداری در همه تار و پودش بر محور رابطه تولید اضافه ارزش میچرخد و هر
نفس کشیدن آدمها را تابعی از مقتضیات سودآوری سرمایه میسازد .دولت بورژوائی
نهاد اعمال موجودیت ،قدرت و حاکمیت سرمایه است .فلسفه وجود اختاپوسی و
همه جا حاضر این دولت از اینجا نشأت میگیرد .مارکس در تشریح رابطه میان دولت
بورژوائی و مالکیت خصوصی سرمایهداری میگوید:
«این مالکیت خصوصی نوین با دولت نوینی همراه است که توسط مالکان
سرمایه از راه مالیاتها خریداری شده ،از طریق قروض ملی تمام ًا به دست
این خریداران افتاده و موجودیت آن همانگونه که در باال و پائین رفتن اوراق
قرضه دولتی در بازار بورس بازتاب مییابد ،کام ً
ال به اعتباراتی وابسته شده
است که بورژواها در اختیارش میگذارند .بورژوازی به این دلیل که نه یک
رسته بلکه یک طبقه است باید خود را نه محلی بلکه در مقیاس ملی سازمان
دهد و به منافع میانگین خود یک شکل عمومی بخشد .با رها شدن مالکیت
خصوصی از اجتماع ،دولت به یک هویت متمایز در کنار جامعه مدنی تبدیل
شده است .با این همه ،دولت چیزی نیست به جز آن شکل سازمانی که
بورژواها بنا به مقاصد درونی و بیرونی خود برای تضمین متقابل مالکیت
و منافعشان ناگزیر از اتخاذ آن شدهاند» (ایدئولوژی آلمانی؛ کارل مارکس)
پائینتر توضیح داده خواهد شد که دولت روز بورژوازی در تعمیق همگنسازی،
ادغام ارگانیک و انطباق درونی خود با چرخه بازتولید سرمایه از دولت زمان مارکس
دنیاها فاصله گرفته است و کاملتر شده است .با وجود این آنچه در عبارات باال حائز
اهمیت است تأکید بر همپیوندی پروسه تکوین و تکامل دولت بورژوائی با بنمایه
شیوه تولید سرمایهداری یا رابطه تولید اضافه ارزش است .هرگونه توصیفی از مکان،

تلود لاوز

47

موضوعیت و نقش این دولت بدون رجوع دقیق به هستی سرمایه قطع ًا عوامفریبانه
و گمراه کننده خواهد بود .در همین جا نکتهای را باید توضیح داد .نمایندگان فکری
سرمایهداری زمین و زمان را از گفتگو حول پدیده «جامعه مدنی» پر ساختهاند و در
بسیاری موارد آن را در مقابل نهاد دولت قرار میدهند! آنها دومی را نماینده منافع عام و
اولی را حوزه حقوق خاص یا «شهروندان» معرفی میکنند و پیداست که «شهروندان»
را هم چیزی مثل ،جمعیت کشور ،قاطبه اهالی و مستقل از مرزهای افراشته طبقاتی
یا وجود طبقات القاء مینمایند .این روایت از بیخ و بن متضاد با واقعیت و حاوی
کل باژگونهسازیهای ذاتی سرمایه و نظام سرمایهداری است .جامعه مدنی در مفهوم
دقیق خود با بورژوازی پدید آمده است و کاربرد آن برای فراساختارهای اقتصادی
ماقبل سرمایهداری یک عامگوئی غیرعلمی است .حتی با قبول این فرض که بتوان
بر سازمان اجتماعی مسلط جوامع پیشاسرمایهداری اصطالح جامعه مدنی را اطالق
کرد ،باز هم حقیقت این است که آنچه امروز زیر نام بر زبان میآید در قرن هجدهم
و بر متن فرایند خالصی مالکیت از قیود اجتماعات باستانی و سره شدن هر چه
بیشتر بنمایه خصوصی آن پدیدار شده است .جامعه مدنی بر همین اساس سازمان
اجتماعی مبتنی بر مالکیت خصوصی کاپیتالیستی و به بیان دقیقتر و گویاتر مبتنی بر
رابطه کار مزدی یا سرمایه به مثابه یک رابطه اجتماعی است .نقشی که جامعه مدنی
ایفاء میکند ،نه در تقابل با نقش دولت که بالعکس در امتداد آن و در جهت بسط،
تکمیل و تنفیذ آن است .سرمایه را لباس انسانی تن میکند ،بردگی مزدی را مهد امن
حقوق ،آزادی ،برابری ،رفاه ،بالندگی ،بلوغ و کرامت انسانی میخواند .قانون سرمایه
را که شکل تسری یافته قانون ارزش ،کاال بودن نیروی کار و سرچشمه همه بربریت
و توحش عصر حاضر است به عنوان میثاق واقعی زیست آزاد ،شرافتمندانه و عادالنه
بشر مورد تقدیس قرار میدهد .بر وجود طبقات و استثمار طبقاتی و جنایات ددمنشانه
طبقه استثمارگر علیه طبقه استثمارشونده پرده میاندازد .اساس جدائی انسان از کار و
محصول کار و حق تعیین سرنوشت زندگی خود را عمیق ًا انکار میکند .خودبیگانگی
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بشر عصر را در دنیای گرد و خاک جعل و وارونهسازی سرمایه از انظار مخفی
میدارد و ریشه واقعی این فاجعه را از دسترش شناخت آدمها دور میگرداند .در یک
کالم کل استثمار ،ستم و سیهروزیهای مخلوق وجود سرمایه را آرایش و پیرایش
انسانی میکند و همه را یکجا به عنوان مصالح عام اجتماعی توده شهروند یا حاصل
توافق آزاد و آراء آگاهانه کل «مردم» در اذهان القاء مینماید!!
به بحث دولت باز گردیم .پدیده دولت اگر در نظامهای اجتماعی پیشین به طور
عمده در وجود یک ماشین قهر و کشتار و سرکوب خالصه میشد ،در جامعه
سرمایهداری عالوه بر ایفای تام و تمام این نقش جزء الیتجزای سازمان کار ،تقسيم
کار و دستگاه عریض و طویل برنامهریزی و اجرای نظم اقتصادی ،سیاسی ،مدنی،
فرهنگی ،هنری و همه چیز سرمایهداری است .سرمایه به همان گونه که شرايط
ارزشافزائی و سودآوری خود را به طور مستمر بازتوليد مىکند ،دولت را نيز به
صورت حلقه پيوستهاى از کل مقتضيات بقا و خودگسترى خود بازآفرینی مینماید
و تکامل میبخشد .دولت در اینجا فقط پارلمان ،پلیس ،ارتش ،سیستم حقوقی و
زندانها نیست ،بلکه آموزش و پرورش ،دانشگاهها ،شبکه دارو و درمان و بهداشت،
سازمان محیط زیست ،نهاد رفع تبعیض جنسی!! سازمان حقوق کودک!! اداره کاریابی
و اشتغال ،ظرف بیمه درمان!! و بیمه بازنشستگی!! و بیکاری!! و مانند اینها نیز
هست .نکته اساسی این است که دولت بورژوازی در کل این ساختار سراسری
قدرت و حاکمیت ،سازمان برنامهریزی همه حوزههای نظم سرمایه است ،تضمین
کننده سودآوری حداکثر سرمایه میباشد ،ساز و کار تشدید هر چه موحشتر
استثمار کارگران توسط سرمایه ،ابزار قربانی کردن طبقه کارگر در مسلخ سودافزائی
و خودگستری سرمایه ،پاسخگوی همه وجوه الزامات بقای سرمایه و باالخره تحمیل
کننده تمامی این مصیبتها بر تودههای کارگر است .
سوسياليسم و سازمان کار سوسياليستى به همان گونه که قانون ارزش ،رابطه خريد
و فروش نيروى کار ،وجود طبقات و مناسبات طبقاتى را از ميان بر مىدارد ،به وجود
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دولت نيز در هر شکل آن ،براى هميشه پايان مىبخشد .سازمان شورائی سراسری
کار سوسياليستى متضمن وسيعترين و عميقترين شکل دخالت تمامى آحاد کارگران
در برنامهريزى اقتصاد و اداره همه امور جامعه است و بر همين اساس هيچ سنخيتى 
با هيچ شکلى از دولت ندارد .چگونگى استقرار اين مدنيت نوين در جامعه دقيقا
توسط شيوه توليد و کار و زيست سوسياليستى ،يعنى توليد و معيشت همگانى مبتنى 
بر محو کار مزدورى مشخص مىگردد .براى اينکه هيچ کس محصول کار ديگرى 
را تصاحب نکند ،براى اين که هيچ فردى نيروى کار غير را استثمار ننمايد ،براى 
اينکه ابزار توليد و کليه امکانات اقتصادى يا مؤسسات خدماتى و رفاهى و اجتماعى 
از حالت سرمايه بودن خارج گردد ،و در يک کالم براى اينکه رابطه سرمايه و کار
مزدورى عمال و بطور واقعى از عرصه زيست انسانها محو شود ،باید به وجود
هرگونه دولتى پايان داده شود .قبول بقاى دولت ولو زیر نام پرولتاريا و ابزار سرکوب
استثمارگران ،افتادن به ورطه یک تناقض است .این کام ً
ال درست است که مارکس
از چیزی به نام «دولت کارگری دوران گذار» صحبت کرده است اما این سخن
مارکس را نباید به تیشهای برای کندن ریشه بنیادیترین دستاوردهای وی در زمینه
نقد اقتصاد سیاسی بورژوازی و روایت درست سوسیالیسم تبدیل کرد .مارکس در
طول عمر سیاسی خویش مستمرا ً ماتریالیسم انقالبی و پراتیک خود را عمق و وسعت
بخشیده است ،کالبدشکافی خود از سرمایهداری را عمیقتر میکرده است ،آناتومی
رویدادهای اجتماعی ،سیاسی و مسائل مبارزه طبقاتی تودههای کارگر را آگاهانهتر
و کارسازتر و آموزندهتر دنبال مینموده است .از همه اینها که بگذریم دیکتاتوری
پرولتاریای موضوع سخن مارکس هیچ شباهتی به «دیکتاتوری پرولتاریای» لنینی یا
الگوی هولناک چپ خلقی و حزبساالر ندارد .او با وضوح تمام از قدرت وسیع
سیاسی پرولتاریا به عنوان یک طبقه گفتگو نموده است و ظرف اعمال این قدرت
سوای شوراهای سراسری ضد کار مزدی کارگران هیچ چیز دیگر نمیتواند باشد .
اینکه چرا در مانیفست کمونیسم یا بیانیه انترناسیونال اول این را تصریح نمیکند
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فقط یک دلیل دارد ،او هنوز تجربه انقالبات کارگری را نداشت ،کما اینکه به دنبال
قیام کموناردها و برپائی کمون پاریس ،الگوی کمون را شکل مناسب اعمال قدرت
پرولتاریا دید و به معرفی آن اهتمام کرد .واقعیت این است که اگر مارکس با تجربه
انقالب اکتبر و کارنامه دولت محصول این انقالب در سالهای  1919به بعد مواجه
میشد ،به احتمال قریب به یقین با همه توان به نقد این دولت میپرداخت .سخن
کوتاه ،پرولتاریا نمیتواند در قالبی سوای شوراهای سراسری ضد کار مزدی به قدرت
برسد و جامعه گردانی شورائی سوسیالیستی تودههای کارگر نه یک نهاد دولتی بلکه
ظرفی برای پایان دادن به وجود هر نوع دولت است .هر گام پيروزى انقالب کارگرى 
و تحول سوسياليستى اقتصاد دقيقا گامى در راستاى زوال و انحالل دولت کارگرى 
است و زمانی که انقالب رابطه خريد و فروش نيروى کار را از ميان بردارد ،مقولهای
به نام دولت وجود خارجى نخواهد داشت .حرف خیلیها این است که با وقوع
انقالب سوسیالیستی طبقات از میان نمیرود ،بورژوازی با همه سبعیت دست به
مقاومت میزند و بر همین اساس پرولتاریا نیازمند دولتی است که این مقاومت را در
هم کوبد .این حرف کام ً
ال درست است و مارکس نیز آن را مطرح کرده است .مشکل
اما اینجاست که میان روایت لنینی ماجرا با روایت مارکسی آن فاصلهای ژرف وجود
دارد .بورژوازی با وقوع انقالب به صورت ناگهانی و یکشبه از پیکر جامعه پاالیش
نمیگردد .این نیز بدیهی است که کل طبقه سرمایهدار جهانی در پشت سر بورژوازی
مغلوب و سرنگون شده برای به شکست کشاندن انقالب وارد کارزار خواهند شد .در
اینها تردیدی نیست ،بحث اساسی این است که چرا کار دفاع از انقالب را باید یک
دولت حزبی و رسمی و متعارف باالی سر پرولتاریا به نام طبقه کارگر انجام دهد .چرا
چنین دولتی از عهده انجام این رسالت بر میآید اما تودههای کارگر آگاه و متحد و
سازمان یافته در شوراهای سراسری سوسیالیستی و ضد کار مزدی بر نمیآیند!! چرا
ارتش رسمی قادر به ایفای این نقش است اما شوراهای ظرف حضور و دخالت آزاد
و آگاه و خالق همه کارگران فاقد این توانائی است!! چرا یک دولت حزبی ،میداندار
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موفق این کارزار است اما سازمان شورائی سوسیالیستی کار و تولید تودههای کارگر
صالحیت انجام این کار را دارا نیست!!
روشن است که هم مارکس و جنبش لغو کار مزدی خطر صف آرائی سبعانه
و خصمانه بورژوازی علیه انقالب را میبیند و هم کمونیسم خلقی به اندازه کافی
دربارهاش حرف زده است و میزند .نکته اساسی آنست که این دوتا از همه مسائل
مربوط به مبارزه طبقاتی و جنبش کارگری برداشتهای متفاوتی دارند .سرمایهداری،
سوسیالیسم ،نقش و موقعیت طبقه کارگر ،جنبش این طبقه ،انقالب ،قدرت سیاسی
و همه چیز را با نگاههای متفاوت میبینند .چیزی به نام «دولت دوران گذار» نیز از
جمله این مفاهیم است .یکی آن را در ساختار قدرت حزب و بوروی چند نفری
حزب میبیند و دیگری آن را در وجود جنبش متحد شورائی سراسری ضد کار مزدی
فاتح انقالب جستجو میکند .اولی دفع خطر بورژوازی مغلوب را کار دولت حزبی
میداند زیرا صدر و ذیل همه تئوریها و حرفهایش نقش حزب ،میدانداری حزب،
انقالب توسط حزب و به صف شدن تودهها در پشت سر حزب است .دومی ایفای
این وظیفه را کار شوراهای کارگری ضد کار مزدی پیروز انقالب میبیند زیرا سخت
بر این باور است که فقط جنبش شورائی سراسری آگاه ضد سرمایهداری تودههای
کارگر است که میتواند انقالب را به پیروزی برساند .اولی طبقه کارگر را بدون
نخبگان حزب نشین منشأء هیچ قدرت و بانی و عامل هیچ انقالبی نمیبیند .دومی
بالعکس هیچ تغییر بنیادی در عینیت موجود را بدون وجود توده وسیع پرولتاریای
آگاه متشکل در شوراها امکانپذیر نمیداند .افق مبارزه اولی نهایت ًا سرمایهداری دولتی
است ،دومی برای محو ریشهای نظام بردگی مزدی پیکار میکند .
در سازمان شورائی و سوسیالیستی کار ،هيچ کس بر ديگرى يا ديگران حکومت
نمىکند .هيچ نهاد يا سازمان رسمى باالى سر جامعه سرنوشت شهروندان را تعيين
نمىنمايد .هيچ ارگان ،مؤسسه ،فرد يا گروهى زير عنوان نماينده منتخب اهالى بر
جامعه حکومت ندارد .اصل کمونيستى "هيچ کس نبايد ديگرى را استثمار کند" ،تنها
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در پرتو تحقق اين اصل که هيچ کس ،هیچ مؤسسه يا هيچ دولتى نبايد براى توده
شهروند برنامهريزى نمايد و تصميم بگيرد ،مىتواند محقق شود .با استقرار سازمان
کار سوسياليستى ،اصل جدايى برنامهريزى و تصميم گيرى از اجراء ،کار فکرى از
کار يدى ،سياستگذارى از فعاليتهاى خدماتى و توليدى و نتيجتا جدايى انسان
از کار خود عمال از ميان برداشته مىشود .سوسياليسم تجسم ظهور انسانهاى آزاد،
خودحکومت بىدولت ،رها شده از قيد هر نوع قدرت و حکومت ماوراء خود،
انسانهای آزاد گسسته از هر قید حتی قید کار است.

سازمان شورايى سوسياليستى کار و تولید و زندگی
● ●شوراهای پایه
سازمان کار سوسياليستى ساختاری سراسر شورايى دارد .شوراهاى پايه ،کمون و
کنگره سراسرى ،تقسيمات جغرافيايى اين سازمان را تعيين مىکنند .شوراهاى پايه
بستر طبيعى استقرار سازمان کار سوسياليستى است که در عین حال جريان عادى 
و روزمره زندگى شهروندان را به نمایش میگذارد .توده وسيع اهالى که بر پايه
نظم نوين اجتماعى و در پاسخ به مقتضيات زيست سوسياليستى ،هر يک مکان
داوطلبانهاى در پروسه کار و توليد همگانى احراز مىکنند ،درست در همان حوزه
زندگى و کار و اشتغال خويش در شوراهايشان دست به دست هم میدهند .عضويت
در اين شوراها براى هر شهروند به همان اندازه اساسى و حياتى است که مشارکت
وى در پروسه توليد مايحتاج زيستى يا امکانات رفاهى و اجتماعى مىتواند حياتى و
ضرورى باشد .اساس بر اين است که هر کس که کار مىکند و توليد مىنمايد یا صرف ًا
عضوی از جامعه است ،بطور مستقيم در برنامهريزى توليد اجتماعى ،چگونگى توزيع
محصوالت توليد شده ،تعريف کار سوسياليستى ،تعيين اين که چه توليد شود و چه
توليد نشود ،چه مقدار توليد گردد و ..دخالت خالق و مؤثر داشته باشد .اين شوراها،
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کانون آموزش ،پرورش ،رشد خالقیت ،شکوفايى استعداد ،ابراز وجود ،همنظرى،
همبستگى ،اتحاد ،انتقاد ،اعتراض ،مبارزه ،اتخاذ تصميم ،اعمال قدرت جمعى و
جامعهگردانى سوسياليستى براى تک تک شهروندان است .
شوراهاى پايه بستر حضور و دخالتگرى بالواسطه اجتماعى همه انسانهايى است
که بنا به شرايط کار و زيست خود و در دايره برنامهريزى سراسرى سوسياليستى،
فعاليت اقتصادى ،آموزشى ،بهداشتى ،فرهنگى ،رفاهى ،دفاعى يا هر نوع فعاليت
اجتماعا مفيد ديگرى را بطور مشترک در درون يک واحد جغرافيايى معين به پيش
مىبرند .بطور مثال :همه کارگرانى که در يک مرکز توليدى کوچک يا بزرگ کار
مىکنند؛ معلمان و دانشآموزانى که در يک مجتمع درس مىدهند يا درس مىخوانند؛
مربيان و کودکيارانى که در محدوده يک ناحيه مشغول کارند؛ پزشکان ،پرستاران و
تمامى کارکنان يک بيمارستان و باالخره افرادى که توزيع مايحتاج عمومى شهروندان
را به عهده دارند ،همگى به عنوان شهروندان جامعه سوسياليستى ،به عضويت اين
شوراها در مىآيند .شوراهاى پايه ظرف تشکل و اتحاد سراسرى تمامى آحاد تودهها
و نمايشگر مشارکت واقعى و يکپارچه و مستقيم آنان در اداره امور جامعه است .
کارگران در اين شوراها توليد مىکنند ،در همان حال که حکومت مىکنند .به آموزش
و پرورش کودکان اشتغال دارند ،در همان حال که برنامهريزى امور جامعه را انديشه
مىنمايند .جراحى مىکنند در حالى که عضوى از جمعيت تصميم گيرنده جامعهاند .
شوراها مبين زيباترين روابط اجتماعى و مظهر پرشکوهترين شکل همبستگى آزاد
انسانى در درون يک مدنيت مدرن فارغ از هر نوع استثمار و ستم و نابرابرى هستند .
دامنه اختيارات و اعمال اراده اين شوراها با هيچ مرز ادارى ،بوروکراتيک يا دولتى 
محدود نمىشود .آن چه که قلمرو اين اختيارات را کم يا زياد مىکند ،صرفا مالکها
و موازين مصوب کل آحاد جامعه و برابرى همه سويه کليه اهالی از لحاظ حضور در
توليد و کار ،سهم برابر در توزيع محصول اجتماعى يا خدمات و رفاه عمومى ،نقش
برابر در برنامهريزى و سياستگذارىها است .
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شوراهاى پايه در حوزه کار و زيست خود از همه حقوق ،امکانات و اختيارات الزم
براى تنظيم طرحها ،برنامهريزىها و اجراى پروژههاى توليدى و خدماتى و رفاهى 
برخوردارند .در درون هر شوراى پايه روند روتين کار و برنامهريزى و مباحثات يا
مشاجرات داخلى ساير شوراها با دقت هر چه بيشتر منعکس مىشود .سازمان کار
سوسياليستى از کليه امکانات تکنولوژيکى و انفورماتيک و کامپيوترى براى انعکاس
هر چه روشنتر و دقيقتر تمامى اطالعات مربوط به کار و زيست و تالش جارى 
شهروندان جامعه در درون هر شوراى پايه استفاده خواهد نمود .به همانگونه که
از همه اين امکانات براى ارتقاء هر چه بيشتر آگاهى و شناخت شهروندان نسبت
به وضعيت زيست و کار و پيکار طبقه کارگر جهانى بهرهبردارى میکند .هر عضو
شوراهاى پايه از طريق اين اطالعات بطور روتين و طبيعى خود را در متن زندگى 
و کار کليه اتباع جامعه سوسياليستى و همه طبقه کارگر جهانى احساس مىنمايد .
شهروندان متشکل در شوراهاى پايه بر متن اين فضاى آکنده از آگاهى ،دانش و
شناخت ،همبستگى تنگاتنگ سرنوشت کار و زندگى خود با کل اتباع جامعه را هر
چه ژرفتر درک خواهند نمود .آنان به مدد اين اطالعات شفاف ،با تعمق در منافع
مشترک سوسياليستى ،اهداف و مطالباتشان را هماهنگ خواهند نمود .آنسان که هر
عضو شوراى پايه در هر گوشهای از سازمان کار سوسياليستى در جريان کار و تولید و
برنامهريزى و سياستگذاریهای محلى شوراى خود مصالح زندگانى کل شهروندان
جامعه را مطمح نظر خواهد داشت .
● ●شوراهاى کمون
کمون واحد جغرافیائی ،اقتصادی و سیاسی متشکل از اتباع یا ساکنان شمار معینی
شوراهای پایه است .شورای کمون از نمایندگان اعزامی این شوراهای پایه تشکیل
میگردد .شهروندان مقیم حوزه شوراهای کار و زیست نمايندگانى را تعیین و به
شوراى کمون اعزام مىدارند تا در جریان این مأموریت همه آراء نقطه نظرات،
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طرحها ،مالحظات و جهتگيرىهاى درون شوراهاى پايه منطقه خود را مورد گفتگو
قرار دهند .در شوراى کمون ،کليه نيازها و مايحتاج زندگى شهروندان ساکن اين
واحد جغرافيايى از لحاظ غذا ،مسکن ،پوشاک ،بهداشت و درمان ،آموزش ،دفاع،
ورزش ،تفريحات ،رفع آلودگی محيط زيست ،رفاه عمومی ،سرويسهای همگانى،
پژوهش و توسعه ،پرورش و مراقبت از کودکان ،امور سالمندان و بازنشستگان،
وظائف انترناسيوناليستى پرولتاريا و  ...با دقت و بر مبناى تحقيقات آمارى الزم
مورد شور و مذاکره واقع مىشود .امکانات ،منابع و ذخائر مختلف اقتصادى منطقه،
چگونگى بهرهبردارى از آنها ،چشماندازهاى نوين ارتقاء سطح معيشت و زيست
مدنى ،نتايج پژوهشها و سنجشهاى علمى و اجتماعى در تمامى عرصههاى حيات
اجتماعى ،کليه امور مربوط به سامان اقتصادى و سازمان کار سوسياليستى از قبيل
برنامهريزى توليد ،اين که چه توليد شود و چه توليد نشود ،رابطه ميان بخشهاى 
مختلف توليد اجتماعى ،تعريف کار داوطلبانه سوسياليستى ،تعيين نوع فعاليتهاى 
اقتصادى ،اجتماعى ،فرهنگی و رفاهى که مورد نياز و پاسخگوى احتياجات مادى و
معنوى شهروندان است .ميانگين زمانى کار داوطلبانه سوسياليستى براى هر شهروند،
سازماندهى توزيع سوسياليستى محصوالت و فرآوردهها و امکانات معيشتى ،ايجاد و
توزيع مسکن در ميان اتباع کمون و در يک کالم هر آنچه مربوط به جريان زندگى،
کار و تولید اهالى است ،در اين شورا مورد تبادل نظر قرار مىگيرد .روابط درونى 
شوراى کمون به گونهای است که همه تندنسها ،رویکردها ،افقها ،نقد و انتقادات،
راهحلها و آنچه را که مربوط به جهتگیری فکری ،اراده ،ابتکار ،اختالفات يا توافقات،
خيزشهاى علمى و فرهنگى و اخالقى انسانهاست ،بطور کامال آزاد و دور از هر
گونه محدوديت در خود منعکس مىسازد .تمامى شوراهاى پايه در اين شورا به
اندازه کافى نماينده دارند .اين نمايندگان به جاى تودههای وسيع عضو شوراها تصميم
نمىگيرند و مطلقا نقش برنامهريز و حکومت کننده ندارند .آنان انعکاس دهنده نظرات
و توافقات ،طرحها و انتظارات شوراهاى متبوع خويشند و اين طرحها و توافقات و
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انتظارات را در چهارچوب اختيارات تفويض شده با هم هماهنگ مىنمايند .نمايندگان
در هر لحظه بدون هيچ تشريفاتى و تنها با درخواست اکثريت اعضاء شوراى پايه
متبوع قابل عزلند .جلسات شورا مطلقا علنى است .حضور در جلسات براى قاطبه
اهالى آزاد است .مباحثات شورا بطور آزاد و مستقیم بدون هيچ قيد و شرطى از طريق
رسانههاى جمعى و با استفاده از تمامى امکانات تکنيکى و انفورماتيک در اختيار
تمامى شهروندان جامعه سوسياليستى قرار مىگيرد .کليه آحاد جامعه وظیفه و حق
دارند که اعتراض ،پيشنهاد ،نقد و انتقاد يا مالحظات موافق و مخالف خود را نسبت
به تصميمات شوراى کمون ابراز دارند و رسانههاى همگانى موظفند که تمامى اين
نظرات موافق و مخالف را در سطح جامعه به آگاهى عموم برسانند .شوراى کمون
در جريان عادى کار و زيست و فعاليتهای اجتماعى شهروندان مستحيل است .
افراد شورا به هيچ وجه شخصيتهاى ادارى نيستند و حضور آنان در شورا مطلقا
جنبه شغلى ندارد .اعضاء در پايان جلسات و انجام ماموريتهاى شورايى خويش
به شرائط روتين کار و توليدشان باز مىگردند و در کنار ساير شهروندان فعاليتهاى 
توليدى ،آموزشى ،بهداشتى ،درمانى ،خدماتى ،پژوهشى خود را از سر مىگيرند .
مسايل و امورى که در شوراى کمون مورد بررسى واقع مىشود ،به طور غالب در
همان سطح محلى قابل تصميمگيرى هستند .در اين ميان مواردى وجود دارد که به
مصالح زيست جمعی همه شهروندان جامعه سوسياليستى مربوط مىشود .به طور
مثال تعريف کار داوطلبانه سوسياليستى ،بهرهبردارى از منابع زيرزمينى و امکانات
طبيعى ،دفاع ،مبانى و معيارهاى رفاه همگانى ،استاندارد مسکن يا سهم هر شهروند در
توزيع امکانات معيشتى و نظاير اينها در اين زمرهاند .اين گونه مسائل پس از تمامى 
بحث و بررسىهاى ضرورى ،براى تعيين تکليف نهايى به کنگره سراسرى شوراها
ارجاع مىگردند .
ممکن است گفته شود که هر گروه نمایندگان اعزامی شوراهای پایه به حوزه معینی
از کار و زندگی و احتیاجات اجتماعی شهروندان تعلق دارند و از این روی مشارکت
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آنها در برنامهریزی عرصههائی که خارج از قلمرو تجربه ،شناخت و دانش آنهاست
بیشتر جنبه صوری و کاریکاتوری پیدا میکند .چنین نقدی میتواند نشان حساسیت
کمونیستی به سرنوشت سوسیالیسم و انسانهای جامعه سوسیالیستی باشد ،اما پاسخ
و چارهپردازی معین خود را دارد .موضوعی که در فصلهای دیگر کتاب پیرامونش
بحث خواهیم کرد .عجالت ًا به گفتن این نکته بسنده میکنیم که در سازمان شورائی کار
سوسیالیستی ،بنیاد کار بر رفع تضاد میان کار فکری و یدی یا تفاوت میان سطح دانش
و تخصص آحاد جامعه و تالش خالق برای ارتقاء همه انسانها به باالترین سطح
شناخت در کلیه مسائل مربوط به حوزههای مختلف زیست اجتماعی استوار است .
این امر کام ً
ال ممکن است .بحث این نیست که بطور مثال کل آحاد جامعه جراح
قلب ،پاتوبیولوژ ،کارشناس فیزیک هستهای ،آرشیتکت یا شیمیدان میگردند ،مهم این
است که اوالً تمامی امکانات برای کسب این دانشها و تخصصها در اختیار همه
قرار دارد .ثانی ًا امکان ارتقاء دانش تک تک شهروندان در همه این حوزهها به سطحی
باال و هر چه باالتر ،نه خیالبافی که در زمره بدیهیات است .شوراى کمون فاقد هر
گونه خصلت بوروکراتيک و دولتی است .عضويت در آن جنبه شغلى ندارد ،بلکه
صرفا يک ماموريت است .اتخاذ تصميم در شورا بر اساس اکثريت آراء نمایندگان
انجام مىگيرد ،اما حضور در آن براى کليه شهروندان آزاد است .همه گفت و شنودها،
تصمیمگیریها و اختالفات درون شورا از طریق رسانههای جمعی به صورت مستقیم
به آگاهی همگان میرسد .نمايندگان شورا در پايان جلسات گفتگو و تصميمگيرى 
به جريان عادى کار و زيست خويش باز مىگردند و شرکت مجدد آنان در جلسات
موکول به گزينش دوباره آنها از سوى شوراهاى پايه است .
● ●کنگره سراسرى شوراهاى سوسياليستى
کنگره سراسرى شوراها باالترين مرجع هماهنگى و تصميمگيرى شورايى در سطح
سراسرى و برای کل جامعه سوسياليستى است .اين کنگره محل حضور نمايندگان
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منتخب شوراهاى کمون است .کليه طرحها ،برنامهها ،راهحلها ،ارزشها ،اصول،
قوانين و قراردادهاى اجتماعى ،همه آنچه که مربوط به زندگى و منافع جمعی
شهروندان است و پيش از اين در درون شوراهاى پايه و کمون مورد مشورت
قرار گرفتهاند ،در اين جا بر پایه مصالح عام همه شهروندان به تصميمات سراسرى 
تبدیل میگردند .کنگره سراسرى شوراها در جريان اين بررسىها ،خطوط عمومى 
برنامهريزى سوسياليستى عرصههاى مختلف زندگی اجتماعى را تدقيق و مشخص
میکند .نوع این مسائل عبارتند از:
ميزان محصول ساالنه کار و تولید اجتماعی در حوزههای مختلف؛استاندارد موجود معيشت ،مسکن ،آموزش ،بهداشت ،درمان و رفاه همگانى،پرورش کودکان و جوانان ،سالمندان و ساير گروههاى اجتماعى؛
پژوهشها و برنامهريزیهای علمى؛ضريب نسبى تخصيص کار اجتماعى ساالنه شهروندان به بازتوليد شرائط توليديا استهالک ابزار کار؛
تعیین سهمى از کار اجتماعى که باید صرف بهبود تکنولوژى ،توسعه و تکمیلتاسيسات پايهاى  اقتصاد ،راهسازى ،شهرسازى ،آسفالت خيابانها ،پژوهش،
ارتقاء ساالنه بازدهى توليد و باالبردن مستمر سطح معيشت شهروندان شود؛
بخشى از محصول ساالنه کار سوسياليستى شهروندان که بايد به مسکن ،معيشتو رفع نيازمندىهاى زيستى آنها اختصاص يابد؛
سهم آموزش و پرورش ،بهداشت و دارو و درمان ،آسايش و پرورش کودکان،امور جوانان ،تربيت بدنى و تفريحات ،امور سالمندان و معلوالن و بازنشستگان،
فرهنگ و هنر ،دفاع ،کمک به جنبش کارگرى بين المللى و نوع اینها از محصول
کار و تولید ساالنه؛
تعریف کار داوطلبانه در جامعه سوسياليستى با توجه به همه موارد باال و برآوردنیازها و امکانات و ظرفیت ها؛
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محاسبه جمعيت آماده کار و داوطلب شرکت در فرایند کار و تولید در عرصههاى مختلف اجتماعی ،برنامهریزی توزیع کارها و فعالیتها میان داوطلبان با در نظر
گرفتن ضرايب شدت و سرعت و سختى کار؛
چگونگى توزيع سوسياليستى و از همه لحاظ برابر همه امکانات اقتصادى،آموزشى ،بهداشتى ،پژوهشى ،فرهنگى ،رفاهى ،خانهسازى ،خدماتى در ميان
کمونها و مناطق مختلف جغرافیائی از يک سو و آحاد شهروندان از سوى ديگر؛
کنگره سراسرى شوراها با پرداختن به همه این امور و از درون شور و مشورتها،
هماهنگسازىها ،برنامهريزىها و تصميمگيرىهاى خود ،استقرار سازمان کار و
سامان اقتصادى متناظر با محو رابطه سرمايه و خريد و فروش نيروى کار را تضمين
مىنمايد .توزيع همه امکانات معيشتى و اجتماعى بر پایه رفع تمام نیازمندیهای
شهروندان را محقق مىسازد ،محو بازار و پول و همه تبعات توليد کاپيتاليستى را
عينيت مىبخشد.

شالوده اقتصادی کار شوراها
پیشتر در باره رابطه ارگانیک میان دولت به طور کلی و دولت بورژوازی به طور
خاص با زیربنای اقتصادی مسلط مقداری صحبت شد .این بحث باید در اینجا به
ویژه 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 بنمایه محصول کار آدمها ظاهر میکند .رابطه انسانها
را لباس رابطه میان اشیاء میپوشاند ،مراودات افراد را با مناسبات بین کاالها جایگزین
مینماید .بر روی وجود واقعی انسانها و ارتباطات انسانی میان آنها خط میکشد و
همه اینها را در شکل کاالها و داد و ستدهای کاالئی به نمایش میگذارد .این خصلت
اقتصاد کاالئی از همان بدو ظهور این شکل تولید در تاریخ بوده است .هنگامی که
آدمها در هیأت دارندگان کاال در مقابل هم قرار میگیرند ،کار اجتماعی آنان از نظرها
گم میشود ،این گونه به چشم میآید که کاالها به دیدار هم میشتابند ،تا با هم مبادله
گردند .فلسفه دیدار ،گفتگوها ،توافقات یا مخالفتها و همه آنچه در این میان روی
میدهد ،حول محور کاال میچرخد .انسانها و کار اجتماعی آنها ،در پشت نقش
کاالها رنگ میبازند .مسأله را نزدیکتر و ژرفتر بکاویم .
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محصول کار انسانها بر پایه قانون ارزش و کار اجتماع ًا الزم نهفته در آنها با هم داد
و ستد میشود و از همین جاست که جدائی تولید کننده از کار خویش آغاز میگردد .
کاال وجودی مستقل پیدا میکند ،مناسبات کاالئی ماوراء هستی انسانها قرار میگیرد .
کاال و روابط کاالئی نیروی سلسله جنبان زندگی بشر میشوند .مرکز نضج و تکوین
اندیشه ،باور ،اخالق ،فرهنگ ،سنن و ارزشهای اجتماعی میگردد .قانونگذاری
میکند .قراردادهای اجتماعی میآفریند .
«اسرارآمیز بودن کاال بسادگى عبارت از این است که کاال یا شکل کاالئى 
محصول کار ماهیت اجتماعى کار خود انسانها را در ذهنشان بصورت
ماهیت عینى خود محصوالت کار ،بصورت خصوصیات طبیعى -اجتماعى 
این اشیا ،منعکس میکند .در همین راستا رابطۀ اجتماعى کارِ تولیدکنندگان
با کل کار اجتماع به صورت رابطه اجتماعى اشیاء ،رابطهای نه میان خود
تولیدکنندگان بلکه جدا و خارج از آنها در اذهان بازتاب مییابد .از طریق
همین واژگونگى است که محصوالت کار بدل به کاال ،بدل به چیزی قابل
ادراک بوسیله حواس و در عین حال برتر از حواس ،بدل به چیزی اجتماعى 
مىشود .همان طور که تاثیر یک جسم خارجى بر عصب بینائى نه در شکل
تحریک مغزی آن عصب بلکه شکل عینى یک جسم خارجى را در ادراک
ما پیدا میکند .با همه اینها در عمل دیدن ،به هر حال نور واقعا از یک چیز،
از جسم خارجى ،به چیز دیگر ،چشم ،منتقل میشود .این رابطه فیزیکی
میان اشیاء فیزیکی است .اما شکل کاالئى ،و رابطه ارزشى محصوالت کار با
یکدیگر که این شکل را مجال ظهور مىدهد ،مطلقا ربطى به ماهیت فیزیکی
کاال و روابط مادی یا شیئی منتج از آن ندارد .این شکل کاالئى و رابطۀ ارزشى 
محصوالت کار چیزی جز رابطه اجتماعى معینى میان انسانها نیست که در
اینجا در نظر آنان شکل خیالی و موهوم رابطه میان اشیا را بخود مىگیرد»
(کاپیتال؛ جلد اول ،فصل یکم؛ کارل مارکس)
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تولید کاالئی در مقطعی از انکشاف خود ،کاال شدن نیروی کار ،زایش رابطه خرید
و فروش نیروی کار ،گسترش و سرانجام تسلط شیوه تولید سرمایهداری در جوامع
مختلف و در سراسر جهان را به دنبال آورد .با توسعه و تسلط رابطه خرید و فروش
نیروی کار ،قانون ارزش و تولید اضافه ارزش نقش زیربنای مادی کل جهان موجود و
شالوده واقعی همه فراساختارهای اجتماعی را احراز کرد .آنچه در دنیا زیر نام قانون،
حقوق ،مدنیت ،قراردادهای اجتماعی ،اخالق و فرهنگ مسلط یا اشکال مختلف
دولت و قدرت سیاسی وجود دارد ،جواز اعتبار خود را از سرمایه و شروط بازتولید
سرمایه میگیرند .در اینجا از حق ،آزادی ،برابری و قانون صحبت میشود .اما «دل
هر ذره را که بشکافی ،آفتابی در آن نهان بینی» بنمایه این نهادها و مفاهیم سوای اصل
استثمار کارگر توسط سرمایه و شروط بقای رابطه خرید و فروش نیروی کار هیچ
چیز دیگر نیست .پیداست که جنبش کارگری در هر کجا که توان اثرگذاری و اعمال
قدرت ضد سرمایهداری داشته است این نهادها را زیر فشار گرفته است و شدت
کارگرستیزی آنها را کم یا بیش آماج تعرض قرار داده است.
حق در اینجا ،در سیطره قدرت سرمایه ،یعنی حق مالکیت و میلیاردها کارگر تنها
چیزی که در تملک خود دارند نیروی کارشان است .کاالئی که شرط فروشش نیاز
سرمایه و سودآوری هر چه بیشتر آن برای سرمایهدار است ،رابطهای که در آن فروخته
میشود وحشیانهترین شکل استثمار کارگر ،انفصال کامل وی از کار خود و سقوط
مطلق او از هر نوع دخالت در سرنوشت کار و زندگی خویش است .حق یعنی حق
مالکیت سرمایهدار بر سرمایهاش که حاصل استثمار کارگر است ،یعنی حق تسلط
جامعاالطراف طبقه سرمایهدار بر هست و نیست طبقهای که زنده بودن افرادش به
فروش نیروی کار حلقآویز است .یعنی حق شرکت در انتخابات با این هدف که
استیال و استمرار حاکمیت نظام بردگی مزدی را حقانیت بخشند ،که سیادت طبقه
سرمایهدار بر جامعه را قانون خلقت و رمز هستی روز بشر اعالم دارد ،که فرادستی
سرمایهداران و فرودستی بردگان مزدی را روح تاریخ و سلسله جنبان حیات انسانها
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بشمارد .حق یعنی اینکه تودههای کارگر موقعیت اجتماعی موجود خود به عنوان
فروشنده نیروی کار را تقدیر پرشکوه تاریخ تلقی کنند ،ملزومات اجتماعی سودآوری
هر چه نجومیتر سرمایهها و استثمار هر چه فاجعهبارترخود را نص صریح حقوق
مدنی ،میثاق کرامت شهروندی و عین منافع و مصلحت و استحقاق واقعی خود دانند .
حق یعنی حق اعتصاب کردن با هدف تغییر بهای نیروی کار مشروط به قبول ابدیت
رابطه خرید و فروش نیروی کار ،منوط به اینکه هیچ اخاللی در هیچ کجای نظم
سرمایه ایجاد نشود و هیچ خطری در هیچ زمینهای برای امنیت سرمایه ایجاد ننماید .
حق یعنی حق کارگر در ساختن اتحادیه و سندیکا و حزب مشروط به اینکه همه
اینها وثیقه اعتبار ،انسانی پنداشتن و عقالنیت سرمایه باشند و هر کدام به شکلی خطر
مبارزه طبقاتی تودههای کارگر علیه سرمایه را از سر این نظام رفع نمایند .حق در اینجا
یعنی حق مسلم بورژوازی در جنگ افروزی ،نسل کشی ،به آتش کشیدن ساکنان
کره زمین ،یعنی اینکه سرمایهداران و دولتهایشان حق دارند  70درصد بشریت را
در باتالق فقر و گرسنگی و بیآبی و بیبهداشتی و بیداروئی و محرومیتهای دیگر
غرق و دفن کنند .
آزادی یعنی آزاد بودن سرمایهدار در استثمار کارگر ،آزاد بودن وی در تشدید بدون
هیچ مهار این استثمار ،آزادی بیقید و شرط او در اینکه همه شرط و شروط استمرار
حاکمیت طبقهاش را حاکمیت کل اتباع جامعه خواند .آزادی در همان حال یعنی
آزادی کارگر در فروش نیروی کارش ،آزادی او برای شرکت در سناریوی «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 پایههای قدرت
سرمایهداری و مصالح بازتولید چرخه ارزشافزائی سرمایه هیچ خدشهای وارد نکند،
از این مهمتر تا آنجا که وجود سرمایه و بقای نظام سرمایهداری را اعتبار ،حیثیت و
تقدس انسانی تفویض کند .
برابری یعنی حق برابری آدمها در مبادله کاالهائی که در مالکیت خود دارند .برابری
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در اینکه کارگر نیروی کارش را بفروشد و سرمایهدار این نیرو را به شرط احتیاج و در
صورت سودسازی و سرمایهآفرینی دلخواه خریداری نماید .برابری همه افراد اعم از
سرمایهدار و کارگر در ریختن رأی خویش به صندوق ،آنسان که دومی اصل استثمار
شدن خود توسط سرمایه و اولی ابدیت مالکیت طبقه خود بر حاصل استثمار کارگر
و جاودانگی حاکمیت طبقهاش بر تودههای کارگر را تأمین و تضمین نماید.
این رشته سر دراز دارد .کران تا کران جامعه سرمایهداری ماالمال از این آزادیها،
برابریها و حقوق است!! اساس ًا تار و پود هستی جامعه را همینها تشکیل میدهد!!
همین نوامیس معالی مدنیت!! که جواز اعتبارشان را از سرمایه میگیرند ،رابطه خرید
و فروش نیروی کار است که آنها را ریختهگری میکند .همگی ساز و کارهای حیاتی
رابطه تولید اضافه ارزش هستند و هر کدام نقشی حیاتی در کار بقای بردگی مزدی
دارند .درست بر همین پایه آنچه اینجا حق نام دارد در ستیز بنیادی با هر نوع حقوق
انسانی است .هر چه عنوان آزادی برخود دارد سالح قتاله هر شکل آزادی بشریت
استثمار شونده است .برابریها ،مظهر تمامیت نابرابریها و در تعارض ریشهای با هر
میزان برابری واقعی انسانی هستند .همه چیز باژگونه است و همه این باژگونگیها،
تحریفات ،جعل و مسخ حقایق هستی انسان یکجا از دل زیربنای مادی جامعه ،از قعر
رابطه خرید و فروش نیروی کار بیرون میآید ،این 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 آدمها تقریر میکند .
ساختار شورائی سوسیالیسم بساط همه این باژگونگیها را جمع مینماید ،این
کار فقط از طریق در هم پیچیدن و امحاء رابطه خرید و فروش نیروی کار ممکن
میگردد .وقتی هدف تولید و کار اجتماعی ،نه خلق اضافه ارزش و سرمایه بلکه رفع
نیازهای معیشتی ،رفاهی و تضمین تعالی جسمی ،فکری ،اخالقی انسانها باشد ،دیگر
جائی برای این باژگونهسازیها باقی نمیماند .انسان و آنچه نیاز واقعی انسان است
در فرایند کار و تولید اجتماعی بشر بر جای سود مینشیند .ریشه جدائی انسان از
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کارش کنده میشود .با امحاء مناسبات کاالئی و مقدم بر همه محو رابطه خرید و
فروش نیروی کار ،حصول این هدفها ممکن میگردد .هر گام تحقق این هدف حتی
کمترین جهتگیری در این راستا روبنای همگن خود را میخواهد .ساختار شورائی
تنها روبنای اجتماعی امحاء کار مزدی است .ظرف برچیدن بساط مناسبات کاالئی و
محو جدائی انسان از کار خویش است .با الغاء این رابطه و استقرار این ساختار ،حق،
آزادی ،برابری ،اخالق ،فرهنگ ،فکر ،دانش ،ارزشهای اجتماعی و هر انچه مربوط
به زیست همگانی بشر است باتالق سود و سرمایه و و داد و ستد کاالئی را ترک
میگویند .همگی حول انسان جمع میگردند ،انسانی میشوند و خمیرمایه شفاف
انسانی پیدا میکنند .حق دیگر حق تملک کاال ،سرمایه ،تصاحب اضافه ارزش ،تبدیل
شرائط استثمار توده کارگر به قانون یا نهادهای دولتی و مدنی نخواهد بود .درست
به همان گونه که حق فروش نیروی کار به مثابه یک کاال ،حق رأی با هدف مسلط
ساختن این یا آن جناح بورژوازی بر سرنوشت کارگران ،حق عضویت کارگر در
اتحادیه برای دفن تمامی قدرت پیکار طبقاتی خود در باتالق سودآوری سرمایه و
نوع اینها نخواهد بود .
حق در اینجا و در شرائط امحاء رابطه خرید و فروش نیروی کار ،حق دخالت آگاه،
آزاد ،برابر و خالق همه انسانها در تعیین سرنوشت زوایای زندگی جمعی میگردد .
حق تصمیم درباره چه تولید شود ،جه تولید نشود ،کار چگونه تعریف گردد ،نتیجه
کار و تولید میان قلمروهای مختلف زندگی انسان چگونه توزیع شود ،حق برنامهریزی
راههای تعالی فکری و جسمی و مانند اینها میگردد .همه مفاهیم دیگر دچار همین
دگرگونی بنیادی میشوند ،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 روایت متعفن گمراهساز برابری استثمارگر و استثمارشونده! کشتارگر و قربانی
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کشتار ،جنگ افروز و پرپرشده در آتش جنگ ،سرمایهدار و برده مزدی ،مالک سرمایه
و دارنده کاالی بیبهای نیروی کار ،حاکم و محکوم و نوع اینها معنی واقعی و
انسانی برابری همه آحاد جامعه در تولید و سیاستگذاری و برنامهریزی 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 همجوشی و وداد و سداد
میان آدمها میشود .فرهنگ به جای زشت پروری ،بتپرستی ،تحقیر حرمت انسانها،
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 خرید 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 میگوید:
«مجمعى از انسانهای آزاد را در ذهن خود مجسم سازیم که با وسایل تولید
اشتراکى خویش کار میکنند .آنان شکلهای متفاوت نیروی کارشان را با
خودآگاهى کامل به صورت نیروی کار جمعی واحد به مصرف مىرسانند .
همه مختصات کار رابینسون در اینجا نیز قابل مشاهده است ،با این تفاوت
که این بار بجای آنکه موضوع حالت فردی داشته باشد ،کامال جنبه اجتماعى 
دارد .همه محصوالت رابینسون صرفا نتیجه کار فردی خود وی و لذا اشیائى 
بودند که مستقیم ًا مورد استفاده شخص وی قرار میگرفتند .حال آنکه محصول
کل مجمع فرضی ما ،یک محصول اجتماعى است .بخشى از این محصول
به صورت وسایل تولید جدید بار دیگر به کار گرفته مىشود ،و به صورت
اجتماعى باقى مىماند .اما بخش دیگر آنرا اعضای مجمع در شکل وسائل
زندگی به مصرف مىرسانند .پس این قسمت باید میان آنها تقسیم شود .
چگونگی تقسیم نیز منوط به نوع خاص سازمان اجتماعى تولید و متناظر با
سطح رشد اجتماعى تولیدکنندگان تغییر مىکند( ».همان جا)
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الگوی مورد اشاره مارکس در اینجا به طور قطع فقط یک مثال است .سوسیالیسم
ِ
کارگری قرن بیست و یکم همه آنچه را که مارکس مطرح
لغو کار مزدی ،شورائی،
میکند با تمامی دستاوردهای کار و دانش بشری سدههای اخیر یکجا به هم خواهد
آویخت و رهائی انسان را حتی در همان صبحدم طلوع خود تا دورترین مرزها پیش
خواهد راند .همه تأکید مارکس بر این است که سوسیالیسم بدون الغاء کار مزدی و
روابط اجتماعی متناظر با آن امکان تحقق ندارد .او اضافه میکند:
«انعکاسات مذهبى عالم واقع در ذهن انسانها تنها هنگامی مىتوانند زوال
یابند که مناسبات عملى حیات روزمره (میان انسان ،انسان و انسان ،طبیعت)
به شکلی شفاف و عقالنى بر آنها ظاهر شود .و نقاب از چهره پروسه حیات
اجتماعى ،به معنای پروسه تولید مادی آن ،فرو نمىافتد مگر آن زمان که
تولید به دست مجامعى از انسانهای آزاد انجام شود و تحت کنترل آگاهانه
و برنامهریزی شدۀ آنان قرار گیرد .اما این خود مستلزم آنست که جامعه از
زیربنای مادی معینی ،به عبارت دیگر از یک سلسله شرایط مادی وجود،
برخوردار شده باشد .شرایطى که خود محصول طبیعى و خودروئیدۀ تکاملى 
تاریخى و پر درد و رنجند( ».همان جا)
برای اینکه شوراها واقع ًا روبنای اجتماعی روند الغاء کار مزدی باشند ،باید در
شالوده بنای خود چنین ظرفیتی را حمل کنند .مقدم بر هر چیز باید ظرف ابراز وجود
و اعمال اراده بالواسطه تک تک شهروندان در برنامهريزى کار و تولید و و رتق و فتق
همه امور جامعه شوند .باید پایان وجود دولت را به نمایش بگذارند .جریان کارشان
حدیث عینی ختم انفصال انسان از کار خود گردد .
شوراها باید وحدت میان سیاستگذاری و برنامهریزی با روند کار و تولید را
تضمین کنند ،به هر نوع قیمومت ساالری موسوم به نمایندگی دموکراتیک متناظر با
مدنیت و حقوق بورژوائی پایان بخشند .هیچ شورای سوسیالیستی از پایه تا کمون و
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کنگرهها ،از جمله کنگره سراسری ،ارگانهای نشسته تصمیمگیری و سیاستگذاری
نیستند بلکه ظرف مأموریتها برای یک کاسه کردن و هماهنگ ساختن حاصل کل
دخالتگریهای آگاهانه و آزاد و نافذ آحاد انسانها میباشند .شهروندان متشکل در
شوراها زمانی که در اقليت قرار مىگيرند ،ضمن قبول اراده اکثريت ،از همه حقوق
و امکانات اجتماعى الزم براى تبليغ ،نشر و گسترش سياستهاى خود برخوردارند .
سازمانیابی و فعاليت سياسى آزاد ،بهرهگیری از تمامى امکانات اقتصادى و اجتماعى 
و تبليغى براى پيشبرد و توسعه سياستهاى مخالف حق مفروض و مسلم هر
اقليت درون شوراهاست .کليه مأموران اعزامی شوراها به کنگرهها هر زمان و در
هر شرايطى با تقاضاى موکلين آنها محکوم به عزلند .نمايندگى در شوراى کمون
و کنگره سراسرى شوراها هيچ حق ويژه اقتصادى يا اجتماعى براى هيچ کس ايجاد
نمىکند .ايام ماموريت و زمان حضور افراد در مجامع مذکور بخشى از کار داوطلبانه
سوسياليستى آنان است .عضويت در سازمان کار سوسياليستى براى هر شهروند ،در
هر یک از شوراهاى پايه يا کمون ،داوطلبانه است .هر کدام از اين شوراها هر گاه که
بخواهند مىتوانند از تابعيت اتحاد شوراها يا همان سازمان کار سوسياليستى خارج
گردند.
ساختار شورائی مبتنی بر الغاء کار مزدی در همان حال که ظرف جامعهگردانى 
سوسياليستى شهروندان است ،بستر مبارزه ميان ديدگاهها و گرايشات فکرى گوناگون
نيز مىباشد .وقتى از استقرار شوراهائی با این نقش صحبت میکنیم ،علیاالصول
جامعهاى را در نظر داريم که مبارزه طبقاتى در آن تا محو مناسبات کار مزدی پيش
رفته است و شاهد تقابل طبقات يا مبارزه طبقاتى به روال گذشته نمىباشيم .با همه
اينها ،سخت جانى فرهنگ ،افکار ،عادات ،سنن و ارزشهاى اجتماعى بورژوايى در
جامعه بعالوه تمامى آثار و عوارض ناشى از بقاى نظام سرمايه داری جهانى ،تصادم
گرايشات مختلف اجتماعى حتى کشمکش افقهاى متضاد طبقاتى در درون شوراها
را محتمل مىسازد .بر همين مبنى ،شوراها باید همه تسهيالت و امکانات الزم براى 
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پيشروى خالق و سازنده اين تصادمات را فراهم سازند .هيچ نهاد و جمعیتی زیر
هیچ نام و نشانی جدا از چرخه کار شوراها صاحب هیچ نقش ویژه و اعتبار خاصی
نخواهد بود .
موارد باال میتوانند مؤلفههای عام ساختار شورايى  سوسياليستى  باشند  .آنچه
ماهيت و درون مايه اين ساختار را تعيين مىکند ،مسلما سيماى شورايى آن نيست،
بلکه قوانين اقتصادى الغاء کار مزدی است که اين ساختار فقط تجلی تحقق روتين
آنهاست .درباره اين قوانين در فصلهاى بعدى کتاب بحث مىشود ،اما باز هم باید
تأکید کرد که ساختار شورايى تنها روبنای اجتماعی سوسیالیسم است .امحاء رابطه
خرید و فروش نیروی کار بدون سازمانیابی سراسری شورائی آحاد شهروندان جامه
عمل نمیپوشد ،کار مزدی بدون حضور نافذ و آگاه همه افراد در فرایند کار اجتماعی
به طور واقعی الغاء نمیشود .ساختار شورائی سوسیالسم متضمن تحميل هيچ هزينه
يا اتالف هيچ بخشى از کار يا محصول کار کارگران نيست ،به اين دليل روشن که
وحدت ميان قانونگذارى و اجراء ،برنامهريزى و توليد ،انجام خدمات اجتماعى با
سياست گذارى را تضمين مىکند .اين ساختار به جدايى حکومت شونده از حکومت
کننده و جدايى انسان از محصول کار خويش پايان مىدهد ،همه آحاد انسانها را
يکسان در پروسه توليد نعمتهای مادى و رفاه همگانى و فرآيند برنامهريزى امور
اجتماعی شريک و متحد میگرداند و در همین راستا وجود هر نوع دولت را زائد
میسازد.
«از هنگامى که ديگر هيچ طبقه اجتماعى باقى نماند که سرکوبش الزم باشد،
وقتی که همراه سيادت طبقاتى ،همراه مبارزه در راه بقاء فردى که معلول
هرج و مرج کنونى توليد است ،تصادمات و افراطهای ناشى از اين مبارزه
نیز رخت بربندد ،آن وقت ديگر نه چيزى براى سرکوب باقى مىماند و نه
هیچ احتياجى به هیچ نيروى خاصى براى سرکوب يعنى دولت خواهد بود .
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نخستين اقدامى که دولت واقعا به عنوان نماينده تمامى جامعه به آن دست
مىزند ،يعنى ضبط وسايل توليد به نام جامعه در عين حال آخرين اقدام
مستقل وى به عنوان دولت است .در آن هنگام ديگر دخالت دولت در شئون
مختلف مناسبات اجتماعى يکى پس از ديگرى زائد میشود و به خودى خود
به خواب مىرود .جاى حکومت بر افراد را اداره امور اشياء و رهبرى جريان
توليد توسط همگان مىگيرد( ».منشأ خانواده و دولت؛ فردریش 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 این حرفها همه چیز ،همه تناقضات و وارونهبافیها
نیز یافت میشود ،گرفتن قدرت توسط حزب ،شوراها ،دولت موقت کارگری ،دولت
غیرمتعارف دوران گذار و نوع اینها به اندازه کافی مورد شرح و بسط قرار گرفته
است .واقعیت این است که سر و ته غالب حرفها ،تئوریها و باورها ،جایگزینی
ماشین دولتی روز سرمایه توسط یک دولت جدید است .حتی بدیل مورد نظر نیروها
و محافل ارتدکسال شوراساالر خارج از مدار پیکار برای سازمانیابی شورائی ضد کار
مزدی طبقه کارگر نهایت ًا از همین حد فرا نمیرود .در این شکی نیست اما بحث ما
در اینجا چیز دیگری است .پیشتر تأکید شد که نه روبنای سوسیالیسم و نه قدرت
سیاسی ناشی از انقالب ضد سرمایهداری طبقه کارگر نمیتواند هیچ نوع دولت حتی
دولت موقت غیرمتعارف دوران گذار باشد .آنچه زیر این نام طرح شده است جواز
اعتبارش را نه از سنت مارکسی مبارزه طبقاتی که از پیوندگاههای پراکسیس رفرمیسم
راست سوسیال دموکراتیک و رفرمیسم چپ لنینیستی اتخاذ میکند .در مورد اینکه
مارکس از پدیدهای به نام روبنای دوران گذار میان سرمایهداری و کمونیسم سخن
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رانده است قب ً
ال به اختصار نکاتی را گفتم بعدا ً هم بیشتر صحبت خواهد شد اما
قبل از آن باید تلقی چپ قرن بیستم از این مقوله را دقیقتر کاوید .نظریه لنینی
سوسیالیسم و انقالب به اصل سازمانیابی شورائی ضد کار مزدی تودههای کارگر در
شرائط حاکمیت سرمایهداری پایبند نیست .بالعکس قاطبه کارگران دنیا را صرف ًا توده
وسیع تردیونیونگرائی میبیند که کل نقش آنها در کارزار اجتماعی و طبقاتی ،در
بهترین حالت اقتدا به حزب باالی سر خویش ،جنگ در پشت سر رهبران حزبی و
به قدرت رساندن حزب خالصه میشود .در این منظر قدرت کارگری مولود انقالب
سوسیالیستی اساس ًا نمیتواند چیزی فراتر از یک ماشین حزبی باشد که علی االصول
باید زیر نام حزب کمونیست طبقه کارگر زمام امور را به دست گیرد .گروههائی از
چپ لنینیست قرن بیستمی پس از شکست انقالب اکتبر با مشاهده آنچه در اردوگاه
روی داد راه فرار از شکستهای مشابه بعدی را در وصله پیله کردن چیزی به نام
شورا و تسخیر قدرت سیاسی توسط شوراها جستجو کردند اما هیچگاه در پایههای
شناخت خود از سازمانیابی جنبش کارگری ،نقش واقعی پرولتاریا ،قدرت کارگری
حاصل انقالب ،فرایند تدارک انقالب سوسیالیستی یا روایت سوسیالیسم ،منظر لنینی
را کنار نگذاشتند و برای جایگزینی آن با روایت مارکسی مبارزه طبقاتی تالش نکردند .
در فضای فکر و رویکرد انقالبی این چپ بیاعتنائی عمیق به اصل متشکل شدن
تودههای کارگر در شوراهای سراسری ضد کار مزدی و طی پروسه آمادگی ،تدارک و
بلوغ کمونیستی ،به شکلی کام ً
ال جانسخت به حیات خود ادامه میدهد .چپ لنینی با
این رویکرد در نگاه خویش به دورنمای آنچه که انقالب سوسیالیستی مینامد اساس ًا
نمیتواند پدیدهای از نوع جامعهگردانی شورائی لغو کار مزدی تودههای کارگر را
جدی گیرد و در محاسبات خود وارد سازد .سازمان سراسری شورائی سوسیالیستی
متشکل از همه یا غالب کارگران چیزی نیست که یک روزه پدید آید ،با تئوری
«شوراها ارگان قیام تودهای» نیز نمیتوان چنین تشکل شورائی جامعه گردان آماده
الغاء کار مزدی را به وجود آورد .پیدایش ،رشد ،توسعه و سراسری شدن چنین
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قدرت آگاه ،دخالتگر و سازمان یافتهای در گرو داشتن روایتی دیگر از کارگر و
جنبش کارگری و ظرفیت طبقاتی تودههای کارگر در فرایند انقالبات و تحوالت
تاریخی است .روایتی که راه کارزار ضد سرمایهداری طبقه کارگر را در حلق آویزی
این طبقه و تودهها یا فعالینش به حزب دانشوران طبقات باال جستجو نکند ،روایتی که
راه درست این جنگ را در متشکل شدن شورائی و ضد کار مزدی تودههای کارگر
ببیند و برای کارگران ظرفیت ایفای این نقش را قائل باشد .چپ لنینی در غیاب این
روایت راه چاره را در حزبسازی مییابد و از توده کارگر میخواهد پشت سر حزب
ردیف شوند .با این کار راهی برای طی پروسه تدارک و آمادگی آگاه سوسیالیستی
کارگران و رسیدن آنان به مدار بلوغ جامعهگردانی لغو کار مزدی باقی نمیماند .توده
کارگری که در نظام سرمایهداری ،بر بستر پراتیک جاری مبارزه طبقاتی خود مشق
اعمال قدرت آگاه و سازمانیافته شورائی بر بورژوازی نکرده است با وقوع انقالب
یکشبه نیروی مسلط برنامهریزی و سیاستگذاری سوسیالیستی کار و تولید و زندگی
نمیشود .تئوری «دولت موقت دوران گذار» از اینجا بیرون میآید .از دل شرائطی که
انفجار قهر کارگران ماشین دولتی بورژوازی را در هم شکسته است .پرولتاریا آمادگی
جامعه گردانی شورائی متناظر با الغاء کار مزدی را به دست نیاورده است ،حزب در
باالی سر کارگران ماشین دولتی تازهای به جای قدرت سیاسی سابق تأسیس مینماید
و پرچم دولت کارگری دوران گذار را بر بلندای برج حاکمیت خویش به اهتزاز در
میآورد .حزب مدعی میشود که «دوران گذار» را چاره دیگری نیست و باید تا اطالع
ثانوی بوروی سیاسی چند نفری امامزاده حزبی مهار همه امور را در کف با کفایت
خود گیرد .اما همه تجارب یک قرن اخیر جنبش کارگری دنیا حاکی است که این
دولت نه موقت ،نه رو به زوال ،نه ابزار آماده سازی تودههای کارگر برای اداره جامعه
بدون دولت یا جامعه گردانی شورائی سوسیالیستی که نیروی قتل عام همه اینها و سد
واقعی راه رهائی تودههای کارگر از مصیبت بردگی مزدی است .

شوراها و «ديکتاتورى پرولتاريا»
چپ خارج از مدار پیکار ضد کار مزدی ،همواره تالش کرده است تا نظریه
متناقض خود درباره دولت دوران گذار را به فرمولبندیهای مارکسی مبارزه طبقاتی
بیاویزد ،از جمله این سخن او که «میان جامعه سرمایهداری 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 دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا نمیتواند باشد» (نقد
برنامه گوتا) درباره نظر مارکس نسبت به موضوعيت ديکتاتورى طبقه کارگر و مکان
و مناسبت اين ديکتاتورى در فرایند عبور از سرمایهداری به کمونیسم صحبت خواهيم
نمود .اما پيش از آن الزم است چند نکته عام یادآوری گردد .
 .1نفس وجود سرمایه مترادف با اعمال ديکتاتورى است .اجبار اکثریت غالب
انسانها به فروش نیروی کار اگر دیکتاتوری نیست چه چیز دیگری قرار است نام گیرد .
جبر تن دادن به قوانین نظام بردگی مزدی سوای تحمل یک دیکتاتوری بشرستیزانه
چه چیز دیگری میتواند باشد .جدا بودن کارگر از کارش ،انفصال او از محصول کار
خود ،محرومیت جامعاالطراف طبقه کارگر از دخالتگری آزاد در تعیین سرنوشت
زندگی خویش ،غوطه خوردن کارگران در منجالب گرسنگی و فقر و حقارت و
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فساد و فحشاء و تباهی بارآورد سرمایه مستقل از اینکه این فجایع و بربریتها چگونه
تحمیل شوند ،همگی نشان استقرار دیکتاتوری سرمایه است .
قهر عريان پليسى ،خفقان ،شکنجه ،زندان یا سلب آزادىهاى سياسى کارکردهايى 
هستند که مىتوانند با ديکتاتورى مالزم باشند يا نباشند .تصور ترادف ضرورى ميان
اينها و ديکتاتورى ،انگارهاى است که بيشتر از سوى محافل سرمايهدارى بر ذهنها
تحميل شده است .مطابق اين پندار ،به طور مثال در تاریخ معاصر و دنیای روز ،نه
دموکراسى و نه ديکتاتورى الزامات پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعى نیستند!! بلکه
اشکال حکومتى متفاوتی میباشند که پايه مادى هر کدام و تمایز میان آنها در هالهای
از انگارهها مستور است .دموکراسى به "حاکميت مردم" تعبير مىگردد!! و ديکتاتورى 
به مثابه نوعى حاکميت قانون گريز مظهر اعمال اراده يک فرد يا يک گروه خاص
اجتماعى قلمداد مىشود!! پارهای اوقات اولی را به سطح باالی توسعه صنعتی و
سیاسی ،انکشاف مدنی ،رشد فرهنگی و بلوغ «طبقه متوسط» نسبت میدهند!! و دومی
را حاصل فروماندگی جامعه از پویه مطلوب در این حوزهها جار میزنند .انگارهها
و القائاتی که نه فقط واقعیت ندارند بلکه بیان باژگونه و عمیق ًا عوامفریبانه عینیتها
هستند .پیش از هر چیز نفس تقسیمبندی راهبردها ،شیوهها یا راهکارهای اعمال
قدرت طبقات اجتماعی به دو شکل دموکراسی و دیکتاتوری یک وارونهبافی است .
هیچ شکل تسلط یک طبقه اجتماعی در جامعه طبقاتی نمیتواند دیکتاتوری نباشد .
به بیان دیگر دموکراسی نیز عین دیکتاتوری است و بحث واقعی نه تقسیم شیوههای
سیادت طبقات به این دو حالت بلکه حول چگونگی اعمال دیکتاتوری میچرخد .
دیکتاتوری طبقه مسلط میتواند هار و عریان و حمام خون ساالر باشد و در شرائطی
و به دالئلی ممکن است چنین نباشد .پارلمان ،دولت ،ارتش و پلیس با فرض اینکه
نقش قتل عام انسانهای ناراضی و معترض را بازی نکنند ،باز هم ساز و کار اعمال
ديکتاتورى هستند .اين نهادها وجود دارند فقط به اين خاطر که نوعى نظم اقتصادى،
سياسى و اجتماعى را بر مخالفان نظام موجود تحميل کنند .نکته مهم و گرهى در اين
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جا اين است که اصل وجود ديکتاتورى به خودى خود و جدا از محتواى اجتماعى و
طبقاتى نظم يا نظامى که توسط آن نمايندگى مىشود ،قابل داورى نيست .ديکتاتورى 
هم مىتواند ابزارى براى محو پايههاى مادى هر نوع ديکتاتورى باشد و عليه مقاومت
تا پاى جان مدافعان يک نظام اجتماعى ضد بشری اعمال گردد و هم مىتواند در
خدمت جاودانهسازى استثمار ،محرومیت ،فقر ،حقارت و ذلت انسانها به کار گرفته
شود .
 .2تا طبقات وجود دارند ديکتاتورى  نيز وجود خواهد داشت  .براى  اين که
ديکتاتورى محو شود ،بايد تقسيم جامعه به طبقات از ميان برود .در غير اين صورت،
بحث اساسا بر سر ماهیت و مضمون ديکتاتورى و رابطه آن با مصالح و منافع طبقات
خواهد بود ،نه اصل وجودش که به هر حال پديدهای مفروض و غير قابل اجتناب
است .در جامعه سرمایهداری ،شالوده ديکتاتورى بر بردگى مزدى استوار است .تا
اینجا هیچ تفاوتی میان به اصطالح دموکراتیکترین یا به حق بدترین دیکتاتوریها،
تفاوتی میان سوئد ،و فرانسه و سویس در یک سوی و ایران و عربستان سعودی و
سودان در سوی دیگر نیست .در کليه اين جوامع ،کاال بودن نيروى کار ،تابعيت بى 
چون و چراى زندگى فروشندگان نيروى کار از قوانين سوددهى سرمايه ،جدايى 
توليد کنندگان از کارشان و انفصال همه سويه آنان از دخالت در تعيين سرنوشت
کار و توليد و زندگى خود ،وجود طبقات ،استثمار ،ستم ،نابرابرى و در یک کالم
آنچه ذاتی نظام سرمایهداری است توسط دیکتاتوری پاسداری میشود .در همه این
کشورها ،دیکتاتوری مستقل از درجه توسعه اقتصادى و اجتماعى آنها حکمفرما
است .
در بخش معینی از جهان سرمایهداری ديکتاتورى سرمایه توسط نهادهاى قانونی،
حقوقى ،مدنی و سياسى اعمال میگردد .اینکه این سازمانها و ارگانها ،دولتی باشند
و حلقههای انداموار زنجیره قدرت سیاسی را تشکیل دهند یا به وسیله گروههای
مختلف اجتماعی پدید آمده و نقش نهاد ابراز وجود آنها را ایفاء کنند ،یا حتی
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سازمانهای قانونی «احقاق حقوق» طبقه استثمارشونده تلقی گردند!! در اساس مسأله
هیچ تغییری ایجاد نمینماید .بنمایه دیکتاتوری بورژوازی سوای نظم تولیدی ،سیاسی
و اجتماعی سرمایه چیز دیگری نیست و اتحادیههای کارگری یا هر نهاد مدنی
مشابه دیگر جزء ارگانیک همین نظم و الجرم بخش پیوسته دیکتاتوری سرمایه
میباشند .این نکتهای است که به طور قطع عجیب جلوه خواهد کرد .خیلیها و شاید
غالب انسانها خواهند پرسید که چه طور ممکن است یک نهاد مدنی مدافع حقوق
فرودستان و ستمکشان جامعه جزئی از ساختار دیکتاتوری سرمایهداری باشد .پاسخ
چندان دشوار نیست .در وهله نخست سخن این نیست که هر تشکل اعتراضی درون
نظام حاضر حلقهای از زنجیره دیکتاتوری بورژوازی است .یک سازمانیابی کارگری
که شالوده موجودیت این نظام را زیر سؤال میبرد به همان اندازه که ضد سرمایهداری
است قطع ًا ضد دیکتاتوری 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 برنامهریزیهای اقتصادی یا فرهنگی و اجتماعی سرمایهداری است .به طور مثال
اتحاديههای کارگری حتی با فرض پيگيرى پارهای مطالبات معیشتی کارگران به هر
حال ابزار اجراء و بقای نظم سرمايه و ساز و کار تمکين تودههاى کارگر به اين نظم
میباشند .نظمى که بازتوليد رابطه خريد و فروش نيروى کار ،استثمار ،بىحقوقى و
انفصال کارگران از کار و سرنوشت زندگى خود را پاسدارى مىنمايد .عین همین
مسأله در مورد همه ارگانهای دست به کار فعالیتهای اصالحطلبانه نیز صدق
میکند .تالش برای قابل تحمل نمودن سرمایهداری یا متقاعد کردن تودههای کارگر
به قبول حاکمیت نظام ولو که سمت و سوی مخالفت با سیاستهای روز دولت
بورژوازی یا کاهش سود این و آن سرمایهدار 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 دیکتاتوری طبقه بورژوازی است .
در بخش دیگر جهان سرمايه (عظیمترین بخش) طبقه بورژوازی دیکتاتوری خود
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را با توسل به قهر عريان پليسى ،نظامى و به کارگیری همه شیوههای سرکوب و
کشتار جامه عمل میپوشاند .دو مؤلفه مهم پایههای مادی این دو شکل دیکتاتوری
سرمایه را از هم متفاوت میکند .اول اینکه سرمایه اجتماعی ممالک حوزه اول در
چهارچوب تقسیم کار جهانی سرمایهداری با حضور بسیار گسترده بینالمللی در
استثمار نیروی کار شبه رایگان تودههای کارگر ،عظیمترین سهم را در اضافه ارزش
تولید شده توسط طبقه کارگر جهانی نصیب خود میسازد .دوم آنکه جنبش کارگری
این جوامع در دوره معینی از تاریخ با داشتن یک موقعیت تعرضی سرمایه ستیز دست
به اعمال قدرت زده و بورژوازی را به برخی عقبنشینیها مجبور ساخته است .در
حوزه دوم هر دو مؤلفه کاراکتر متفاوتی داشتهاند .جوامع این بخش در تقسیم کار
جهانی سرمایهداری کانون صدور سرمایه ،ترکیب ارگانیک نازلتر سرمایه و حوزه
استثمار نیروی کار ارزانند .اضافه ارزش حاصل استثمار طبقه کارگر این بخش باید
همزمان پاسخگوی سود دلخواه سرمایه اجتماعی کشور و ترمیم نرخ سودهای باالی
سرمایههای حوزه اول باشد .برایند تأثیر این مؤلفهها استثمار تودههای کارگر جوامع
در ابعادی فاجعه آمیز است .پدیدهای که به نوبه خود ،اعمال هارترین و خونبارترین
نوع دیکتاتوریها را به دنبال میآورد .اگر در کشورهای نخست جنبش کارگری در
شرائطی معین با قدرت وسیع خود خواستار تحقق برخی خواستهها میشد و طبقه
سرمایهدار با رجوع به سهم سود خود از استثمار کارگران دنیا توان پرداخت این
مطالبات را در خود میدید در جوامع دوم موضوع معکوس بود .در اینجا بورژوازی
باید کوه اضافه ارزشها 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 دریای
اضافه ارزشها درندهترین و موحشترین دیکتاتوریها را اعمال نماید .
  .3انقالب سوسياليستى طبقه کارگر با محو کار مزدورى ،پايههاى مادى و اقتصادى 
وجود طبقات را از ميان بر مىدارد ،اما اين امر به خودى خود مالزم با محو واقعيت
وجودى بورژوازى حتى در يک جامعه معين نيست .از آن مهمتر به صرف انقالب
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کارگرى در بخشى از دنيا شيوه توليد سرمايهدارى در همه جهان از بين نمىرود .
محو پايه مادى وجود طبقات با از بين رفتن طبقات بطور واقعى دو مقوله منطبق
برهم نيستند .اولى شرط الزم تحقق دومى است اما اجراى اولى تحقق فورى دومى 
را به دنبال نمىآورد .طبقه کارگر در نخستين گام از پيروزى انقالب خود ،کار
مزدورى را لغو ،مالکيت خصوصى را ملغى و کل طبقه سرمایهدار را به حضور
مستقيم و برابر در سازمان کار سوسياليستى فرا میخواند اما به مجرد اين کار همه
سرمايهداران و سياستمداران و متفکرین این طبقه غسل تعميد نمىگردند .انقالب بر
وجود طبقات یا مبارزه طبقاتى در جامعه خط نمىکشد ،پرولتاريا بر بورژوازى پیروز
میشود اما طبقه شکست خورده همراه با شکستش از صحنه معادالت اجتماعى محو
نمىگردد .براى اين که موضوع عینیتر دیده شود ،بايد مفهوم مادى موجوديت طبقه
اجتماعى بيشتر تعمق گردد .سرمايه مشتی شیئی ،مقدارى پول و کاال و ابزار توليد
يا مبادله نيست ،بلکه يک رابطه اجتماعى است .طبقه سرمايهدار در مجرد مالکيت
کارخانه و تجارتخانه وجود طبقاتى خود را ظاهر نمىکند .خیل جمعیتی که تا دیروز
سیاستگذار ،دولتمرد ،برنامهریز ،حقوقدان ،مشاوران سیاسی و اقتصادی ،صاحبان
مشاغل باالی اداری ،گردانندگان ماشین قهر پلیسی و دستگاههای سرکوب و مانند این
نهادها بودهاند نیز همگی آحاد طبقه سرمایهدار را تشکیل میدادهاند .مشکل انقالب
اما فقط در باقی بودن طبقه سرمایهدار هم خالصه نمیشود .توليد سرمايهدارى در
طول صدها سال استیالی تاریخی ،افکار ،افقها ،ارزشها ،اخالقيات ،فرهنگ و
راهحلهاى اجتماعى خود را بر فضای اندیشه ،ذهن و زندگی انسانها مستولی ساخته
است .اینها در شرائط حاکمیت نظام بردگی مزدی ساز و کار بقای نظام بودهاند و با
سقوط قدرت سیاسی سرمایه باز هم برای سالها به صورت موانع سر راه استقرار
سوسیالیسم لغو کار مزدی ایفای نقش میکنند .انقالب سوسياليستى کارگران يک شبه
يا در کوتاه مدت وجود اجتماعى و فکرى و فرهنگى بورژوازی را ناپديد نمىسازد .
انقالب طبقه مغلوب را در تمامی قلمروهای حیات اجتماعی به مقاومت وا مىدارد
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و اين در حالى است که بورژوازى طبقهای جهانی است و آماده پيکار علیه انقالب
کارگران هر جامعه است .با توجه به همه اين مولفهها تصور این که سازمان شورايى 
و سوسیالیستی کار و تولید طبقه کارگر فاقد خصلت ديکتاتورى خواهد بود ،يک
پندار سادهلوحانه است .تصورى که معموالً از فهم نادرست مفهوم ديکتاتورى ناشی
میگردد .سوسياليسم بدون اعمال جدى ديکتاتورى بر طبقه بورژوازى و بدون درهم
شکستن هر نوع مقاومت سرمايه جهانى به هيچ نوع پيروزى نمىتواند دست يابد .
  .4ديکتاتورى پرولتاریا دیکتاتوری ضد بردگى مزدى است و موضوعیت آن صرف ًا
براى پايان دادن استثمار ،ستم ،نابرابرى و کل تبعات سيستم سرمايهدارى است .در
اين جا ديکتاتورى مترادف سلب آزادى ،فشار ،خفقان و بگير و ببند مخالفان نيست .
کام ً
ال بر عکس آزادى بى قيد و شرط هر نوع رویکرد سیاسی و اجتماعی جزء الینفک
آن است .پرولتاريا براى سازمان دادن تحول سوسياليستى اقتصاد و برقرارى سازمان
شورايى کار سوسياليستى در تدارک هيچ محدوديت سياسى يا اعمال هيچ نوع رعب
و فشارى در هیچ زمینهای بر هیچ مدافع نظام سرمايهدارى نمیباشد .خواست وى 
الغاء کار مزدی و نفى وجود طبقات است .اما نفس پروسه پراتیک اجتماعی همين
هدف ،عین دیکتاتوری و شکلی از اعمال قدرت طبقهای بر طبقه دیگر است .این
چیزی است که کمونیسم لغو کار مزدی طبقه کارگر به هیچ وجه آن را انکار نمیکند،
اما دیکتاتوری پرولتاریا با این روایت در همه وجوه خود با آنچه بورژوازی یا رفرمیسم
چپ میلیتانت زیر این نام جنجال میکند ،فرق دارد .پیشتر گفته شد که مجرد وجود
سرمایه یا رابطه کار مزدی حتی با متعالیترین و جامعترین روبنای ممکن دموکراسی،
زنجیر پوالدین دیکتاتوری و بیحقوقی و استثمار تودههای کارگر است .در اینجا
دقیق ًا با رویه متعاکس این حکم سر و کار داریم .فرایند رفع و محو کار مزدوری و
پایان دادن به وجود استثمار ،طبقات ،دولت و جامعه طبقاتی حتی اگر تمامی آحاد
سرمایهداران پیشین در رختخواب «پ ِر قو» مواظبت گردند باز هم دیکتاتوری طبقهای
بر طبقه دیگر ،دیکتاتوری پرولتاریا علیه بورژوازی خواهد بود .پرولتاريا هيچ کس
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را به جرم پيشينه سرمايهدار بودنش زندانى نمىکند ،هيچ مدافع سرمايهدارى را حتى 
با همه توحش طبقاتى گذشته و حالش از فعاليت سياسى و عقيدتى و فکرى عليه
سوسياليسم ممنوع نمىسازد .حق تشکل ،تحزب ،اعتراض و مبارزه سياسى را از
نمايندگان فکرى بورژوازى سلب نمىنمايد و حتى از دادن امکانات اجتماعى برابر
به آنها ،براى طرح نظراتشان ،دريغ نمىورزد .پرولتاريا دادن اين حقوق و آزادىها
را دقيقا بخشى از پروسه پيکار روتين خويش براى تحقق سوسياليسم و محو تبعات
سرمايهدارى مىداند .براى اين که سوسياليسم و شيوه توليد مبتنى بر دخالت برابر و
آزاد کليه انسانها در سرنوشت کار و محصول کار خويش تثبيت شود ،بايد با هر گونه
توهمآفرينى بورژوازى در سالهاى بعد از پيروزى نظامى و سياسى انقالب کارگرى 
مقابله کرد .اين مقابله ديگر اساسا نمىتواند نظامى و قهرآميز باشد .بايد در بطن
پيشبرد پروسه الغاء کار مزدی به بورژوازى فرصت داد تا باز هم راهحلهايش را طرح
و تبليغ کند ،اين شرط الزم رسوا نمودن طبقه سرمایهدار و کل نمایندگان فکری این
طبقه است .به همه اين داليل آزادى بدون قيد و شرط فعاليت سياسى براى همگان
از جمله بورژوازى مغلوب يک نياز جدى استحکام بيش و بيشتر سوسياليسم است .
سازمان شورايى کار سوسياليستى تنها نوع نظم اجتماعی در تاريخ زندگى بشر است
که بى قيد و شرط بودن آزادى مخالفان را بخش اليتجزاى موجودیت خود میبیند .
ديکتاتورى پرولتاريا نه فقط ابزار سلب آزادی ،تضییح حقوق یا اعمال فشار بر هیچ
انسان مخالفی نیست که بدون تضمین همه حقوق و آزادیهای بدون قید و شرط
شهروندان فلسفه وجودی خود را از دست میدهد .مانیفست اين ديکتاتورى الغاء
کار مزدی است .طبقه کارگر متشکل در شوراهاى جامعه گردان با این مانیفست از
همه سرمايهداران سابق يا در واقع از کل آحاد طبقهای که طی چندین قرن از هيچ
جنايتى علیه او کوتاهى نکرده است ،مىخواهد که به اراده مصمم تاريخى وى دائر
بر ايجاد جامعه انسانهاى آزاد در همه چيز برابر تسليم شود .به سرمايهداران اخطار
مىکند که شهروند بودنشان و تمتع آنها از همه حقوق انسانی در گرو حضور مستقيم
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در شوراهاى کار و تولید ،شرکت برابر در تصميمگيرىها و تبعيت از برنامهريزى و
سياستگذارى شوراهاى محلى و سراسرى است .سازمان شورائی کار سوسیالیستی
به استثمارگران سابق و به مسببين پيشين کل سيهروزى تودههاى کارگر حق مىدهد
که همراه ساير شهروندان در درون شوراها کار کنند .کار را برنامهريزى نمايند .در
تعريف کار ،تعيين نوع کار ،توزيع محصول کار و در تمامى آن چه که مربوط به
معيشت و زندگی اجتماعی اهالی است ،حضور موثر داشته باشند .در پروسه پيشبرد
عملى اين برنامهها هر چه مىانديشند طرح کنند ،از امکانات شوراها با حق برابر بهره
جويند و براى تبديل شدن به اکثريت تالش نمایند.
دلدادگان دموکراسى که تحميل استثمار ،مظالم و سيهروزىهاى سرمايهدارى بر
طبقه کارگر را در چهارچوب "قانونيت"" ،انتخابات آزاد" و "پارلمانتاريسم" ،رابطهای
بسيار آزاد!! انسانى!! دموکراتيک و عارى از هر نوع ديکتاتورى!! توصيف مىکنند،
با شنيدن لفظ ديکتاتورى پرولتاريا زرادخانههاى عوام فريبى و ترفندبازىشان يک
جا منفجر مىشود و دنيا را به جنجال مىکشند که کمونيستها و پرولتاريا پاى بند
دموکراسى نيستند و از اعمال ديکتاتورى جانبدارى مىکنند!! آنان مىتوانند به هر
رطب و يابسى متوسل شوند ،اما ديکتاتورى پرولتاريا سازمان شورايى حضور مستقيم
تودههای وسیع شهروندانى است که پايان دادن به «پيش تاريخ» زندگى بشر و استقرار
جامعه عارى از استثمار ،بىحقوقى و نابرابرى را دستور پيکار جارى خود کرده است .
در اینجا طبقهای قدرت را در اختیار دارد که پرچمدار اضمحالل محو طبقات است
و بیرق هر نوع اعمال قدرت طبقاتی را به دوش میکشد .طبقهای که در جستجوی
سیادت نیست زیرا برای خالصی از فرودستی چارهای ندارد جز اینکه بنیان هر هر
نوع فرادستی را از جای بر کند و برای آنکه خود را آزاد سازد باید بشریت را آزاد
کند .پرولتاریا آزادیها و حقوق طبقه استثمارگر پیشین را پاس نمیدارد تا دموکراسی
و قانون و حقوق مدنی افراد را رعایت کرده باشد ،این کار را انجام میدهد زیرا بدون
برپائی دنیائی عاری از هر شکل استثمار ،ناحقی ،حکومت ،زور ،طبقات و نابرابری،
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قادر به رهائی خود و بشریت نخواهد بود.
 .5آن چه در پى شکست انقالب اکتبر ،در بخشى از دنيا ،در اردوگاه شوروى سابق
يا هر جامعه ديگر مدعى انقالب کارگرى و سوسياليسم زير نام "ديکتاتورى پرولتاريا"
اعالم موجوديت کرده است ،دقيقا نوعى ديکتاتورى بورژوازى بوده است که بسان
هر دولت ديگر این طبقه استقرار و بقاى نظام بردگى مزدى را دنبال مىکرده است .
در همه اين جوامع ،نيروى کار کاال و رابطه کار و سرمايه عنصر مسلط اقتصادى بوده
است .دولت در مکان سازمان پليسى ،نظامى ،سياسى و اجتماعى نظام کار مزدورى 
ايفاى نقش مىکرده است .اين که چرا در اين کشورها ديکتاتورى سرمايه با شيوه
غربى اعمال ديکتاتورى سرمايهدارى منطبق نبوده است ،موضوعى است که باالتر به
صورت بسیار مختصر مورد اشاره قرار گرفت .عواملی مانند آرایش قوای طبقاتی و
درجه اعمال قدرت طبقه کارگر علیه بورژوازی ،مکان سرمایه اجتماعی هر کشور در
تقسیم کار جهانی سرمایهداری و ظرفیت آن برای احراز سهم در کل اضافه ارزش
تولید شده در دنیا ،توان سرمایهداری هر جامعه برای عقب نشینی اضطراری در مقابل
موج مبارزات کارگران در عین تضمین شرائط بقا و بازتولید خود از جمله این عوامل
میباشند.
  .6مفهوم واقعی دیکتاتوری پرولتاریا چیزی است که گفته شد اما این مفهوم تحت
تأثیر وضعیت تقابل طبقات اساسی در آستانه انقالب و دوره متعاقبش میتواند با
طیفی از حاالت عینی متفاوت همراه گردد .جنبش شورائی ضد سرمایهداری طبقه
کارگر میتواند تواند بورژوازی را از اریکه قدرت به زیر 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 این کار را
کسب کرده باشد و باالخره چه بسا حول نقطهای از خط فاصل این حالتها چرخ
خورد .در هر کدام این اشکال با معادالت قدرت متفاوتی میان جنبش پیروز شورائی
ضد کار مزدی پرولتاریا در یک سوی و بورژوازی مغلوب در سوی دیگر مواجه
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خواهیم بود که فشار آثارش بر روی کارکرد روز سازمان شورائی سوسیالیستی کار
و تولید گریزناپذیر است .اگر بورژوازی از توان الزم برای بازسازی قدرت و راه
اندازی جنگ علیه پرولتاریا برخوردار باشد ،اگر سرمایهداران ساقط از قدرت سیاسی
و اقتصادی بتوانند با بهره گیری از حمایت گسترده بینالمللی طبقه خود دست به کار
تدارک قوا برای در هم کوبیدن انقالب شوند ،در آن صورت راهی سوای جنگیدن در
پیش پای پرولتاریا باقی نمیماند .در چنین وضعی دیکتاتوری پرولتاریا بدون اعمال
قهر نظامی و کاربرد کل توان شورائی خود برای سرکوب بورژوازی چاره دیگری
نخواهد داشت .در جنگ حلوا تقسیم نمیکنند .خواست پرولتاریا به دنبال پیروزی
انقالب نه اعمال قهر نظامی بلکه فراهمسازی شرائط برای مبارزه میان راهبردهاست
اما اگر طبقه سرمایهدار اهل قبول چنین شرائطی نباشد ،ادامه جنگ بر سازمان شورائی
سوسیالیستی کار و تولید تحمیل میشود و اگر چنین شود دیکتاتوری پرولتاریا برای
در هم شکستن مقاومت بورژوازی از هیچ چارهپردازی انسانی و سوسیالیستی ،از
جمله کاربرد قهر نظامی دریغ نخواهد کرد .
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بخش دوم

تعريف کار در سوسياليسم
کار مستقل از شکل خاص اجتماعی خود در دورههای مختلف تاریخی یک رابطه
ساده حیاتی میان انسان و طبیعت است .کار به این اعتبار ،به صورت «فی نفسه»
بازگوی هیچ چیزی در مورد شرائط یا صورتبندی اقتصادی و اجتماعی حاکم بر
پروسه انجامش نیست .بالعکس بیش از هر چیز فصل ممیز انسان از حیوان را تصویر
میکند .بشر با کار است که خود را از سایر حیوانات متمایز میسازد .مارکس در این
رابطه میگوید:
«پروسه کار آنچنانکه در حالت ساده و مجردش تحلیل شد عبارت از فعالیت
با هدف انسان به منظور تولید ارزشهای 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 این بحث مناسبات
کارگر را با کارگران دیگر مورد مطالعه قرار دهیم .انسان و کارش از یک سو
و موادش از سوی دیگر ما را کفایت میکرد .همچنانکه از مزه گندم نمیتوان
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حدس زد که چه کسی آن را کاشته است ،از چنین پروسه کاری نیز نمیتوان
دریافت که در چه شرائطی انجام شده است .آیا زیر تازیانه بیرحم نگهبان
بردگان جریان یافته است ،یا زیر چشم نگران سرمایهدار؟ آیا "سین سینیاتوس"
آن را در گاوبندی خود به وجود آورده است یا خود کار آن وحشیئی است
که به ضرب سنگ ،شکاری را از پای در میآورد؟» (کاپیتال؛ جلد اول ،کارل
مارکس)
کار تا اینجا و در این سطح ،فعالیتی برای تولید فراوردههای مورد نیاز بشر است .
خصلتی که با ظهور کاال و تولید کاالئی دچار تحول ماهوی میگردد .کاال همراه با
زادنش پروسه کار را میثاق وحدت روند کار و روند تولید ارزش میکند زیرا خود
تجسم وحدت ارزش مصرف با ارزش یا همان ارزش مبادله است .تا پیش از تولید
کاالئی ،انسانها کار میکنند به این خاطر که احتیاجات زیستی و رفاهی خود را تأمین
نمایند ،به بیان دیگر کار فقط مولد ارزشهای مصرفی است اما با کاال شدن محصول
کار آنچه به طور واقعی از دائره محاسبات محو میشود همین ارزش مصرف تولیدات
و حاصل کار است .این کام ً
ال درست است که فراورده کار برای کسب ارزش یا
ارزش مبادلهای باید به هر حال واجد ارزش مصرف باشد اما در فرایند داد و ستد
کاالها ،کار اجتماع ًا الزم نهفته در آنها یا زمان کار متبلور در کاال ،تنها مالک انجام هر
مبادله است .
فاز بعدی تکامل روند کار در پویه تحول تولید کاالئی به شیوه تولید سرمایهداری
ظاهر میگردد .در این جا روند ارزشآفرینی کار جای خود را به روند ارزشافزائی
منتقل میکند .چرخه تولید شکل وحدت پویه کار و پروسه ارزشآفرینی را اتخاذ
مینماید .چیزی که خصلتنمای تولید سرمایهداری یا رابطه تولید اضافه ارزش است .
به این ترتیب نخستين شکل کار در زندگانى انسانها هدفی سوای ایجاد ارزشهای
مصرفی دنبال نمیکرد .مشخصهای که گوياى تعريف نامکتوب جماعات انسانى آن
دوره از مفهوم کار بود .اين تعریف که کار بايد پاسخگوى احتياجات معيشتى افراد
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باشد .انسانها ساليان متمادى با ابزار کارى ساده و ابتدايى به اين شکل توليد و با
اين برداشت طبيعى از مکان و مفهوم کار به زندگى خود ادامه دادند .جماعتهاى 
کمونى نخستين ساختار زيست مناسب و روبناى ارگانيک اين شيوه توليد بودند .
در اين دوران اصل نياز آدمها به خورد و خوراک ،پوشاک ،مسکن و آالت دفاعى 
الزمه دفع حمالت حيوانات درنده و نظاير اينها ،کل هدف توليد و کار بشر را
تعيين مىکرد .ابزار کار ابتدايى این زمان ،نازلترين درجه بارآوری کار و سطح بسیار
پائین قدرت دخالت بشر در طبيعت يا توان بهرهگيرى او از امکانات طبيعى همه و
همه نوعی معیشت محقر را بر وی تحميل مینمود .اين وضع دوام نیاورد .انسانها
در پروسه کار ،انتظارات ،احتياجات ،دانش ،وسايل کار ،قدرت اثرگذاری و باالخره
شیوه تولید و کل زندگانى خود را تغيير دادند .بازدهى کار در پرتو رشد ابزار توليد
و افزايش قدرت دخالت بشر در طبيعت ،باال رفت .شيوه توليد اشتراکى و خود
مصرفى نخستين ،در مقابل نياز بالنده انسان به تکامل وسايل کار و توليد اندک اندک
عقب نشست .ديالکتيک مادى تاريخ ،اقتصاد کااليى و مبادله محصول کار بر پایه کار
اجتماع ًا الزم متراکم در کاالها را بر جای شکل اولیه تولید نشاند .شيوه توليد مادى 
متناقضى که از يک سو با فرآيند توسعه تاريخى جوامع همسازى داشت و از سوى 
ديگر سرآغاز تاريخ بردگى انسان و تعميق روزافزون اين بردگى در تاريخ بود .
از اين زمان به ميزانى که شيوه توليد تازه توسعه مىيافت ،اقتصاد خودمصرفى 
اشتراکی و توليد بر محور رفع نيازهاى انسانى نیز از تاريخ زندگانى بشر خط مىخورد .
ديگر ارزش مصرف محصوالت و نقش حاصل کار آدمها در بهبود زندگى آنان اصال
مورد توجه نبود ،بالعکس ارزش مبادله کاالها فلسفه وجودى کار و توليد را تعيين
مىکرد .وسيله و هدف تاريخا جاى خود را عوض کردند .انسان وسيله و توليد کاال
هدف شد .بدين ترتيب ،توليد با هدف داد و ستد قانون اساسى زيست آدميزاد گرديد
و اين قانون درست در همان نقطه ظهورش روايت جديد خود از اساس هستی انسان
را با زشتترين خطوط بر دفتر خاطرات تيره تاريخ ثبت کرد .مبادله محصول کار با
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محصول کار به اکسپرسيون ارزشها ،ظهور ارزش ميانجى ،پيدايش و توسعه بازار،
رواج پول ،تولد نظام سرواژ و مناسبات فئودالى و باالخره به انباشت سرمايه صنعتى،
کاال شدن نيروى کار انسانى و گسترش شيوه توليد کاپيتاليستى منتهى شد .اقتصاد
کااليى در هر گام توسعه خود طرد همه سويه انسان از حيطه دخالت در تعريف کار
را تعميق و باز هم تعميق داد و اين پديده در شيوه توليد سرمايهدارى تا آخرين مرز
ژرفش و توسعه به پيش تاخت .در اين جا يعنى در سيطره تسلط توليد کاپيتاليستى 
ديگر نه فقط حاصل کار کاال ،که نيروى کار نيز کاال بود .بعالوه ،محصول کار ديگر
نه کاال ،که سرمايه بود .تعريف کار ،اين که چه توليد شود و چه توليد نشود؟ تقسيم
کار ،سرنوشت محصول کار و تصميمگيرى پيرامون هر چه که مربوط به زندگى بشر
از والدت تا مرگ و اساسا متولد شدن و نشدن و چگونه مردن انسانها است ،يک
جا از حيطه اراده انسان خارج گردید و در قلمرو نفوذ و قدرت سرکش سرمايه قرار
گرفت .صاحب کاالی نیروی کار برده مزدی شد .کار که پیش از آن رابطهای میان
انسان و طبیعت بود ،اکنون به تمام و کمال الینه شد ،طوق رقت بارترین شکل بردگی
بر دست و پای اکثریت غالب سکنه زمین گردید .تنها فلسفه وجودش را در تولید
سود ،جدا ساختن انسانها از کار ،تبدیل محصول کار به سرمایه ،سقوط کارگر از
هستی و بردگی فاجعهبار وی در مقابل حاصل کار شد .
با ظهور سرمايهدارى ،بارآورى اجتماعى کار بطور خيره کنندهاى باال رفت .سطح
معيشت و نوع احتياجات آدمى به صورت بى سابقه توسعه يافت .بر آگاهى و
شناخت و دامنه معلومات بشر در ابعاد غيرقابل تصورى افزوده شد .طبيعت بسیار
گستردهتر از پیش مورد بهرهبردارى واقع گردید .اما تمامى اين توسعه ،پيشرفت،
دانشاندوزى ،تخصص ،بهرهگيرى از طبيعت ،باالرفتن بارآورى کار همه و همه در
سيطره قدرت سرمايه و قانون ارزش قرار گرفت .همه آنها از حیطه دخالت توليد
کنندگان خارج شد و همه آنها وسیله تسلط خداگونه سرمايه بر سرنوشت بشر
گردید .تکامل سرمايهدارى ،تکامل پروسه انفصال همه سويه انسان از کار خویش
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و تعریف کارش بود .اين پروسه اکنون در شروع قرن بيست و يک به نقطه اوج
خود رسيده است و بيگانگى انسان با فرآيند کار و توليد و خویشتن خود تا آخرين
مراحل تعميق پيش رفته است .بشر که در هزارههای پيش زير فشار سطح نازل دانش
اسيرخرافه ایمان به خدايان بود ،اينک در قله رفيع دانش و آگاهى و توسعه تکنيک
و کشف رموز طبيعت ،هزاران بار بيشتر اسير قدرت مطاع سرمايه است .اين بار،
ديگر ،ضعف علمى بشر نيست که او را به پرستش خدايان واداشته است ،محصول
کار اوست که در هيات سرمايه بر مسند فرمانروايى کره ارض جلوس نموده است .
اين قدرت عظيم مادى است که کار انسان را تعريف مىکند .در باره اين که کارگران
دنيا چه توليد بکنند يا نکنند ،حرف اول و آخر را مىزند .صدها ميليون کارگر جهان
را در مراکز توليد اسلحه براى ساختن گلوله ،موشک ،تانک يا انواع بمبهاى اتمى،
هيدروژنى و میکربی استخدام مىنمايد .هيچ يک از اين کارگران نه آدم کشند و نه در
زمان استخدام خويش از اين که حاصل توليداتشان در کجا؟ و چسان؟ چه بخش از
سکنه زمين را به آغوش مرگ خواهد فرستاد ،کمترين وقوفى دارند .شايد همه آنها
يا اکثريت غالبشان حتى از آزار دادن يک مور هم اباء داشته باشند .آنان زير فشار
گرسنگى در جستجوى فروش نيروى کار خود روزى از روزهاى بيکارى متوجه
مىشوند که کارخانهاى از کارخانههاى شهرشان کارگر استخدام مىنمايد .يافتن کار و
شانس نجات موقت از مرگ ناشى از فقر و گرسنگى تنها مشغله خيال آنها در هنگام
مراجعه به کارگزينى واحد توليد وسايل کشتار جمعى است .
کارگران در آن جا شروع به کار مىکنند ،درست همسان افراد ديگر طبقه خود که
در يک مرکز دارويى يا توليد ماکارونى به کار اشتغال دارند .اين فقط و فقط سرمايه
است که تصميم مىگيرد در اين جا اسلحه و در جاى ديگر گندم توليد شود و سرمايه
نيز به حکم درونمايه وجودى خود هر نوع کم و زياد در توليد اين يا آن محصول را
به ميزان سود حاصل و به الزامات سودآورى بيشتر و بيشتر خود موکول مىکند .چند
ده ميليون کارگر شاغل در مراکز توليد وسايل کشتار جمعى همسان کل طبقه کارگر

92

سوسیالیسم ،اقتصاد و سیاست

جهانی هيچ نوع دخالتى در تعريف کار و تعيين سرنوشت کار خود ندارند .عين همين
رابطه در مورد کل شيوه توليد سرمايهدارى و بند بند پروسه کار این نظام مصداق دارد .
اين که امروز چند درصد کل نيروى کار دنيا در عرصه توليد وسايل معيشتى ،رفاهى،
آموزش ،درمان و حوزههای دیگر تأمین نيازهای زندگی بشر مشغول کارند ،هيچ آمار
دقيقى در دست نيست ،اما به يقين بيش از  %60طبقه کارگر بینالمللی در استخدام
مراکزى هستند که فرآورده کار و توليدشان نه فقط هيچ ربطى به نيازهاى معيشتى 
و رفاهى انسانها ندارد ،که بالعکس به نوعى در خدمت تخریب سالمت جسمی و
تعالی فکری آنان است.
توليد ،خريد و فروش انواع مواد مخدر امروز يکى از پرسودترين عرصههاى 
انباشت سرمايه در سراسر جهان است .وقتى که در جامعهای مانند ايران روزانه
فقط  5ميليون تن ترياک و هروئين و حشيش به فروش مىرسد ،ميزان داد و ستد
اين مواد در دنیا به خوبى قابل حدس است .در همين جامعه ايران يک جمعيت
چندين ميليونى از نيروى کار به صورت پليس ،پاسدار ،نيروى نظامى ارتش ،بسيجى،
انواع گشتهاى کنترل و ايذاء زنان ،ژاندارم ،وزير ،وکيل ،نماينده پارلمان ،جاسوسان
وزارت اطالعات ،کارکنان نخست وزيرى و وزارتخانههاى ديگر ،زندانبان ،کارکنان
محاکم قضايى و غيره دست اندرکار تحميل نظم بردگى مزدى بر طبقه کارگر هستند .
آمار اين عمله و اکره عظيم چندين ميليونى را به سراسر جهان سرمايهدارى بسط دهيد
و تصور کنيد که سرمايه کار انسانى را چگونه تعريف مىکند و سرنوشت پروسه کار
بشر را چگونه رقم مىزند؟! اينها فقط نمونه است .نمونههايى که هر کدام به صورت
قطعهاى از يک پازل در کنار هم کل جهان کاپيتاليستى را تصوير مىکنند .در لحظه
حاضر در جامعهای مانند آمريکا مجموع نيروى کار شاغل در عرصه توليد محصوالت
کشاوزرى چيزى حدود  %2و در بخش صنعت فقط  %12است اما شمار خدمه FBI،
 CIAو ساير نهادهای اختاپوسی برنامهریزی و اجراى نظم سرمايهدارى چندين برابر
مجموع اين ارقام است ،حال در نظر بياوريد که:
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کل کارگران و کارکنان صنايع نظامى آمريکا نيز در عداد همين  %12هستند؛درصد عظيمى از محصوالت صنايع غيرنظامى نيز همسان صنايع نظامى نه درخدمت پاسخ به احتياجات معيشتى و رفاهى شهروندان ،که بالعکس در خدمت
تخريب همه نوعى زندگى بشر هستند .
محصوالت صنعتى آمريکا در عرصههاى گوناگون بخش عظيمى از بازار جهانى سرمايهدارى را زير پوشش خود دارد؛
در حوزههاى کشاورزى نيز بسيارى از توليدات ربط چندانی به مايحتاج زيستى و رفاهى انسانها ندارند؛
توليدات کشاورزى آمريکا در همه جاى بازار جهانى مورد داد و ستد است،درصد قابل توجهى از کل پروسه کار در صنعت و کشاورزى صرف تهيه موادى مىشود که فرآوردههاى غذايى توليد شده را به نفع سرمايه و به زيان سالمتى 
بشر تغییر شکل میدهند و باالخره و مهمتر از همه اين که اگر هم در قلمرو
صنعت و کشاورزى يا هر عرصه ديگر کار و تولید دیگر ،محصوالت مورد نیاز
معيشت و رفاه آدمها تولید میشود ،نه با اين هدف که فقط به عنوان کاالئی براى 
بازار و دستيابى به سود است.
همه اینها و فراوان نکات مشابه را در نظر آورید و آنگاه حساب کنيد که رابطه مردم
کارگر آمريکا با کل پروسه کار و توليد در اين کشور به عنوان نمونهای از کل جهان
سرمايهدارى چيست؟ جواب ساده است ،در نظام سرمایهداری فقط سرمايه است که
کار انسان و هدف توليد را تعريف مىنمايد .انسان در پروسه کار بطور کامل منحل
است و بيگانگى کارگر با فرآيند کار در باالترين فاز ممکن قرار دارد .سرمایه به عنوان
یک رابطه اجتماعی در متن تقسیم کار خودویژه و همنواز خود ،جريان گسست توليد
کنندگان از کار و تسلط کار مرده یا سرمايه بر کار زنده را به تمامى سطوح و ابعاد
زيست مدنى و فردى بشر تسرى داده و آن را به فرجام رسانده است .قانون ارزش بر
کل اشکال فعاليت انسانى و نحوه ابراز حيات آحاد بشر مسلط است و به موازات آن
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نقش انسانهای توليد کننده در تعيين هدف و نوع توليد ،چگونگى توزيع و مصرف
و تعريف کار اجتماعى بطور کامل منتفی است .کار توسط سرمايه تعريف مىشود .
هر چه تولید سود کند و سرمایه افزا باشد کار است و در غیر این صورت پروانه کار
بودنش ملغی است .کار ممکن است غذا و پوشاک و مسکن بیافریند يا سالحهاى 
شيميايى و هستهای به بار آرد ،تن پوشى بر اندام اين يا آن انسان گرسنه شود يا گلوله
داغی بر قلب یک مبارز ضد سرمایهداری گردد .بيمارستان ،دارو و وسايل جراحى 
باشد يا بمب شود و بر سر ميليونها کودک و پير و جوان فرو ريزد .مدرسه و دانشگاه
و مهد کودک گردد يا آالت شکنجه و و چوبه دار تحویل دهد .در تمامى اين حاالت
کار است مشروط به اینکه اضافه ارزش تولید کند یا نیاز پروسه تولید اضافه ارزش
و افزایش هر چه بیشتر سود باشد .تنها مالک و معيار تشخیص کار سودآور بودن آن
است .نتيجه مستقيم و جبرى تعريف کاپيتاليستى کار ،گسست مطلق و همه سويه
ارتباط ميان کار با نيازهاى واقعى زيست مادى ،مدنى و رفاهى انسان است .آنسان
که مثال در هر روز  30هزار کودک زير فشار بىدارويى جان خود را از کف مىدهند
و درست در همان حال ميزان بودجه نظامى ساالنه دنيا با کل درآمد دو ميليارد و
ششصد مليون سکنه کره زمين برابرى میکند .عظیمترین بخش نيروى کار کارگران
چاپ جهان صرف توليد رکالمها و تبليغات فروش کاالهاى سرمايهداران مىگردد
و هم زمان چند صد ميليون کودک دنيا از هر نوع امکان آموزش و پرورش محروم
میمانند .بخشى از کار انسانى که توسط سرمايه بينالمللى فقط به مصرف توليد
سالح مىرسد ،معادل همان مقدار کارى است که صرف هزينه معيشتى و بازتوليد
نيروى کار  %60کل جمعيت کره زمين میگردد .از ديد سرمايه تولید نيازهاى معیشتی
و رفاهى همان هدفى را دنبال مىکند که توليد وسائل قتل عام تودههاى انسانى .توليد
مواد بيمارى زا با توليد داروهای مورد نیاز درمان بیماریها هیچ تفاوتی ندارد ،منوط
به اینکه هر دو سودآور باشند .آنچه يکى را بر ديگرى مرجح مىسازد ،فقط اضافه
ارزش بیشتر موجود در آن است .توليد سرمايهدارى پروسه جدايى انسان از کارش
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را با پروسه تکه پاره نمودن انسانها بر مبناى الزامات تقسيم کار سرمايهدارى و اين
دو را با پروسه جدايى مطلق کار آدمها از نيازهاى واقعى زيست مادى و رفاهى و
مدنى آنها يک جا به هم مىآميزد و در همين رابطه بيگانگى انسان با پروسه کار و از
خودبيگانگى بشر را در ابعادى بسيار دهشتبار گسترش و عمق مىدهد .
در سوسياليسم دقيقا عکس آنچه گفتیم صدق میکند .کار در اين جا نوعى فعاليت
آزاد انسانى است که صرفا با هدف پاسخ به احتياجات واقعى زندگی انسانها توسط
خود شهروندان برنامهريزى مىگردد .شکلی فعاليت توليدى ،آموزشى ،فرهنگى،
درمانى ،بهداشتى ،رفاهى ،تفريحى معين که نياز طبيعى توده شهروند است .آحاد
جامعه براى رفع نيازهاى معيشتى و معنوى خود انجام آن را ضرورى تشخيص
مىدهند و سپس در يک مناسبات مشترک شورايى با يک برنامهريزى متحد و جمعى 
به انجام عملى آن اهتمام مىکنند .تنها در سازمان کار سوسياليستى است که کار بشرى 
از هر لحاظ با مقتضيات زندگى مادى و اجتماعى بشر منطبق مىشود.
«تنها در اين مرحله است که خود -فعاليتى افراد با زندگى مادى انطباق مىيابد
و اين با رشد افراد به صورت افراد کامل و به دور افکندن همه محدوديتهاى 
طبيعى مطابقت دارد .تحول از کار به خود -فعاليتى با تحول از مراوده محدود
پيشين به مراوده افراد به مثابه افراد متناظر است .با تصاحب کل نيروهاى 
مولده توسط افراد متحد ،مالکيت خصوصى به پايان مىرسد .سابقا در تاريخ
همواره يک شرايط بخصوص هم چون امرى تصادفى نمودار مىشد .در
حالى که اکنون خود انزواى افراد و طريق ویژه هر فرد براى کسب معاش
خود امرى تصادفى مىشود( ».ایدئولوژی آلمانی؛ کارل مارکس)
سوسياليسم بر همين پايه شکلى از مراودات انسانها با هم ،نوعى ابراز حيات بشر
يا نحوهاى از زندگی اجتماعى انسانها است که با پايان بخشيدن به کار مزدورى و
محو قانون ارزش نقش آحاد جامعه در تعريف کار و تعيين هدف يا نوع و محتواى 
توليد را به حداکثر مىرساند .برنامهریزی شورائی سوسیالیستی کار بساط داد و ستد
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محصوالت را از اساس نفى مىکند ،نه به اين معنى که آدمها از حاصل کار هم
استفاده نمىکنند ،بلکه برعکس به اين معنى که آن چه را همه توليد مىکنند ،يکسان
و بىتفاوت و متناسب با نیاز انسانها در اختيار همگان قرار مىگيرد.
«در تمام تصاحبهاى تا کنونى ،تودهاى از افراد ،خادم يک ابزار واحد توليد
باقى مىماندند .در تصاحب به وسيله پرولترها ،تودهای از ابزارهاى توليد بايد
در خدمت هر فرد و در مالکيت همگان واقع گردد .مراوده مدرن جهانى 
نمىتواند تحت اختيار افراد قرار گيرد ،مگر آن که تحت اختيار همه باشد».
(همان)
چگونگى تعريف کار پايهاىترين معيارى است که مىتوان و بايد بر پایه آن ماهيت
توليد سوسياليستى را از شيوه توليد کاپيتاليستى متمايز نمود .نيروى کار در سوسياليسم
هر نوع بارقه کاال بودن را به طور کامل از دست میدهد .کار متبلور در محصول يا
فعاليت خدماتى و اجتماعى صرفا ارزش مصرفى دارد .اگر در سرمايهدارى "قانون
ارزش" و توليد اضافه ارزش است که کار انسانى را تعريف مىکند ،در سوسياليسم
برعکس فقط انسان و نيازهاى سالمتی ،شکوفائی ،بلوغ و تعالی جسمی و فکری
اوست که مالک اعتبار و تعریف کار میشود .کار در اینجا فعاليت توليدى ،آموزشی،
بهداشتی ،يا ک ً
ال خدماتی و رفاهى معينى است که با شاخصهای زیر همراه است:
 )1انجام آن توسط انسانها معطوف به هيچ داد و ستدی نیست .از هر نوع رنگ
تعلق کاالئی آزاد است و در هیچ شرائطی ،با هیچ دستاویزی ،بر اساس هیچ معادلی
مبادله نمیگردد .
 )2فقط ارزشهای مصرفی ایجاد مینماید و در راستاى پاسخ به نیازهای جسمی
و تعالی فکری و معنوی انسانها انجام میگیرد .
 )3هدف کار ،ارزش مصرفی محصول کار ،نوع نیاز به انجامش ،اینکه چه تولید
شود یا نشود ،چه میزان تولید گردد ،برنامهریزی کار و چگونگی توزیع محصول کار
همگی توسط اجماع شورائی ،آزاد ،آگاه ،دخالتگر ،برابر و نافذ تمامی آحاد شهروندان
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تعیین میگردد .
 )4ابزار کار یا هر آن چه در پروسه توليد مادى و انجام خدمات همگانى و رفاهى 
مورد استفاده است ،در مالکيت اشتراکى کليه شهروندان قرار دارد .
 )5داوطلبانه است ،از هیچ اجبار اقتصادی تبعیت نمیکند .هیچ قدرت و نهاد باالی
سر افراد آن را برنامهریزی نمینماید ،شرط امرار معاش یا برخورداری انسانها از
امکانات خدماتی و رفاهی نیست ،بلکه نوعی نیاز خودجوش و دلخواه انسانها است.
 )6مراودات توليد کنندگان يا کال اعضاى سازمان کار سوسياليستى تجسم همکارى 
آزادانه انسانهاى متحد و برابر است .
 )7هیچ شکل تقسيم کار اجتماعى بر پروسه برنامهریزی و انجام آن حاکم نیست .
افراد در پذیرش داوطلبانهاش به دارندگان مشاغل مختلف یا صاحبان تخصصها و
حرفههای متفاوت تقسیم نمیگردند ،قبول انجامش به هیچ وجه انسانها را به ابزار
و ماشین تبدیل نمیکند .
 )8هیچ شکل از جدايى میان برنامهريزى و فرایند عینیت ،فعالیت فکری و جسمی،
مديريت و اجراء یا تمایزات حقوقی ،اجتماعی و نوع اینها پدید نمیآورد .کل مسائل
مربوط به آن حالت مشغله متعارف ،داوطلبانه و کام ً
ال آزادانه آحاد شهروندان را دارد.
 )9مظهر وحدت میان انسان با فکر ،اراده نقش ،فعالیت ،باور و حاصل فعالیت
خود است .
 )10متضمن اصل رهائی انسان از هر قید حتی قید قبول و انجام کار است .
مؤلفههای باال وجوه متمايز يک وحدت هستند .آنچه که درونمايه مشترک همه اين
فاکتورها را بيان مىکند ،گسست کامل پروسه کار از سيطره قانون ارزش ،مناسبات
کار مزدورى ،کاال بودن نيروى کار يا محصول کار است .اما تامين اين هدف يا ظهور
اين شيوه نوين توليد در گرو انجام تحوالت اساسى معينى است که همه آنها به همان
اندازه که اقتصادى هستند ،سياسى و اجتماعی مىباشند .براى اين که کار و توليد و
فعاليتهاى اقتصادى انسانها معطوف به هدف مبادلهاى نباشد ،طبيعتا استقرار نوع
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کامال نوينى از مراوده ميان آدمها ضرورى مىگردد .مراودهاى که متناظر با نفى مبادله
کار و محصول کار انسانى است .اين مراوده به نوبه خود مىبايستى از تمامى اشکال
تقسيم کار تاکنونى بطور بنيادى و ماهوى فاصله گيرد .مالکيت اشتراکى ابزار توليد به
خودى خود هيچ معضلى را در اين راستا حل نمىکند .شکل مالکيت ،سطح کنکرتى 
از گسترش شيوه توليد در هر دوره است و بطور مستقيم بيش از هر چيز به نحوه
تقسيم کار ناشى از همان شيوه توليد بستگى دارد .بر اين اساس ،ساقط نمودن قانون
ارزش و خارج ساختن کار از سيطره مناسبات سرمايهدارى در گرو استقرار يک
ساختار سياسى و به بيان دقيقتر يک سازمان کار خودويژه است .همان گونه که به
کرات در این کتاب تصریح شده است محو کار مزدورى و برقرارى سوسياليسم در
غياب اين سازمان کار و ساختار سياسى غيرممکن است .
جامعه شوروى سابق در پيامد شکست انقالب اکتبر شاهد جايگزينى سرمايهدارى 
بازار با سرمايهدارى دولتى بود .در اين تغييرات ،مالکيت انفرادى سرمايهها جاى 
خود را به مالکيت دولتى کل سرمايه اجتماعى روسيه داد .خريد و فروش نيروى 
کار ،کاال بودن محصول کار ،پول به عنوان وسیله مبادله کاالها ،از جمله مبادله
نيروى کار با سرمایه ،تقسيم کار کاپيتاليستى ،سازماندهى توليد اجتماعى بر اساس
نیازهای سرمايه ،دولت به مثابه مالک کل سرمايهها و نهاد برنامهريزى کار و تولید
سرمایهداری ،برکنارى مطلق توليد کنندگان و توده شهروند از هر گونه حضور مستقيم
در برنامهريزى توليد و اداره امور جامعه و در یک کالم همه آن چه که بنمایه و مظاهر
هستی توليد سرمايهدارى است ،بى کم و کاست در آنجا باقی ماند و حکومت کرد .
خلع يد از مالکان انفرادى سرمايه يا حذف بازار مبادله میان سرمايهداران متعدد ،صرفا
به معناى ارجاع مالکيت تمامى سرمايهها به دولت سرمايهدارى و واگذارى سراسر
بازار يا ميدان مبادله کاالها به دولت بود .بر خالف پارهاى تصورات ،در جامعه روسيه
يا در کل اردوگاه شوروى حتى اساس بازار سرمايهدارى دستخوش هيچ تغييرى 
نشد .بازار مرکز مبادله ميان سرمايههاى مختلف و نه لزوما سرمايهداران مختلف است .
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زمانى که توليد در راستاى پاسخ به نيازهاى زيستى و رفاهى و اجتماعى انسانها
نباشد ،هنگامى که آحاد شهروندان در تعيين نوع و ميزان توليد و شکل توزيع و
نحوه مصرف بطور مستقيم دخالت ننمايند ،وقتى که کارگران بايد نيروى کارشان
را بفروشند و با دستمزدشان همین نیرو یا کاال را برای فروش مجدد بازتوليد کنند،
جامعه قطعا بر محور قانون ارزش میچرخد و یک جامعه تمام عیار سرمایهداری
است .در چنين وضعى ،نيروى کار و کل فرآوردههاى کار با هم مبادله مىگردند.اين
امر متضمن بقای بازار سرمايهدارى همراه با نوعى دست کارى آن است .بازارى که
در آن تک سرمايههاى مختلف ،ولو تحت مالکيت سرمايهدار واحد ،با هم در داد
و ستد قرار مىگيرند .سئوال مهمى در اين جا قابل طرح است .اين سؤال که تحقق
عينى يا شکل مجسم کار اشتراکى در درون سازمان کار سوسياليستى چگونه است .
به تعبير ديگر ،کار چگونه و تحت چه شرايط اقتصادى ،سياسى معينى مشخصات
واقعى سوسياليستى خود را احراز مىکند .در بخش اول اين کتاب پيرامون شوراهاى 
کار و زيست ،شوراهاى کمون و کنگره سراسرى شوراها به مثابه ساختار شورايى 
سازمان کار اشتراکى توضيح داديم .حضور داوطلبانه اتباع قادر به کار جامعه در
شوراهاى کار و زيست ،شرکت آزادانه آنان در فرآيند توليد مايحتاج زيستى و رفاهى 
و اجتماعى از يک سو و نقش مستقيم و برابر آنان در تصميم گيرى پيرامون نوع،
نحوه ،ميزان و چگونگى توزيع و مصرف اين توليدات يا خدمات پيش شرط اساسى 
تحقق سوسياليستى شدن فرایند کار است .تنها در چنين شرايطى است که انسان با
کار خود یگانه میشود و به جای حالت رقتبار منحل بودن در پروسه کار جایگاه
متعالی هدف کار بودن را پیدا میکند .هر نوع فعاليت اقتصادى يا اجتماعى خارج
از دائره نيازهاى معيشتى و الزامات بالندگى و تعالى انسان تعطیل میگردد .به هر
نوع بوروکراسى ،هر نوع سرمايه بودن محصول کار ،هر نوع انقياد انسان از نيروى 
ماوراى خود پايان داده مىشود .وحدت ميان توليد و کار با برنامهريزى ،وحدت
سياستگذارى با اجرا ،وحدت کار فکرى و بدنى به طور برنامهريزى شده تحقق
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مىيابد .مراوده ميان انسانها با هم ،به همکارى آزاد شهروندان برابر تبديل مىگردد .
نيروى کار خصلت کااليى خود را از دست مىدهد و داد و ستد محصول کار به
بایگانی تاریخ میرود .در چنين وضعى بخش بسيار عظيمى از نيروى کار جامعه که
در جامعه کاپيتاليستى در درون مناسبات منحط ديوان ساالرى دولتى و ارتش و پليس
يا در عرصه توليد و تجارت و فعاليتهاى مضر و غير ضرورى اقتصادى و اجتماعى 
تباه مىگردند به کلى آزاد و همه آنها در درون سازمان کار سوسياليستى به مثابه هر
شهروند ديگر به باال بردن سطح معيشت و افزايش رفاه همگانى خدمت خواهند کرد.

سوسياليسم و کار اجتماعی
اصطالح کار اجتماعی از جمله مفاهیم رایج ادبیات مارکسی و چپ است .مارکس
خود در متون مختلف و بیشتر از همه جا در کاپیتال و گروندریسه این مفهوم را به
کار گرفته است .هدف مارکس از کاربرد صفت اجتماعی برای کار روشن است .او
روند کار سرمایهداری را اساس ًا متضمن اجتماع فروشندگان نیروی کار در زیر یک
سقف یا در دل فرایند تولید میداند.
«اشتغال همزمان تعداد بزرگی کارگر در محل واحد یا به عبارت دیگر در
میدان کار واحد به منظور تولید نوع معینی کاال تحت فرمان سرمایهدار واحد
تاریخ ًا و مفهوم ًا نقطه حرکت تولید سرمایهداری را تشکیل میدهد» (کاپیتال؛
جلد اول؛ کارل مارکس)
کار اجتماعی در سخن مارکس تا جائی که به کالبدشکافی نقادانه شیوه تولید
سرمایهداری مربوط است فقط به همین اعتبار و به عنوان رویه متقابل کار فردی
مورد استفاده قرار گرفته است .اجتماعی بودن در اینجا نه فقط سنخیتی با اجتماعی
بودن کار در سوسیالیسم یا کمونیسم ندارد که در جمیع جهات نقطه متضاد آن است .
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تولید سرمایهداری به همان سیاق که بستر انفصال کارگر از کارش است ظرف انحالل
کامل وی در پویه ارزشافزائی سرمایه و تولید سود است .اجتماعی بودن در اینجا
اجتماع انسانهای سلب آزادی شده ،خودبیگانه ،فاقد اختیار ،ممنوع از دخالتگری و
مسلوباالراده است انسانهائی که تمامی آزادی ،اختیار ،اراده و قدرت خود را در
پروسه فروش نیروی کارشان از دست میدهند و تا حد مهرههای ماشین تولید اضافه
ارزش با خود و کار و نتیجه کار خود بیگانه میشوند .تقسيم کار کاپيتاليستى حاوی
تقسيم انسانها به طبقات به استثمارگر و استثمارشونده ،کارفرما و کارگر ،متفکر و
عامی ،حاکم و محکوم ،بلندپايه و دونپايه ،مدير و مجري ،سياست گذار و سياست
پذير ،رئیس و مرئوس ،توانگر و فقیر ،فرادست و فرودست ،مرفه و محروم است .
در این تقسیم کار منفعت خاص از منفعت عام و مصالح فرد از مصالح جامعه منفک
است .اما این رشته سر دراز دارد .فعاليتى که بر مبناى تقسيم کار کاپيتاليستى صورت
مىگيرد در اساس خود نوعى خط کشيدن بر موجوديت انسانى آدمها و تبديل آنها
به سلولهاى مرده و گسسته جهان اشياء است .اين که افراد به پذيرش چنين کارى 
تمايل نشان دهند ،هيچ تغييرى در واقعيت ماجرا نمیدهد .خطر مرگ و ندارى ،اجبار
زندگى و ضرورت ادامه حيات یا مسخ و تحجر در ارزشهای آفریده سرمایهداری به
هر حال انسانها را وا میدارد تا به هر کاری تن دهند .همين اجبار اقتصادى زمينههاى 
ذهنى ابراز رغبت را نيز در آنان ايجاد مىکند ،توليد سرمايهدارى در همان نقطه ظهور
خود شکلی از تقسیم کار را پدید آورد که بنیاد جمع بودن تودههای کارگر را بر
سلب اراده آزاد آنها و حلقآویزی اراده جمعی و فردی آنان به نیروی سرمایه و اراده
سرمایهدار قرار داد.
«همکاری کارگران مزدی تماما به واسطه سرمایهای که آنان را به خدمت
گرفته صورت میگیرد .اتحاد کارگران در قالب یک تن واحد تولیدی و ایجاد
پیوند میان اعمال آنان توسط عاملى خارج ازخودشان ،توسط سرمایهای که
آنها را گرد آورده و گرد هم نگاه مىدارد ،تحقق میپذیرد .بر همین اساس
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پیوند کارهای متفاوت کارگران از لحاظ ذهنى ناشی از برنامهای است که
توسط سرمایهدار تهیه شده است و از نظرعملى اقتدار صاحب سرمایه ،یا
اراده مقتدر و بیگانه با کارگران است که اعمال آنان را مطیع خود میگرداند»
(همان)
در تولید سرمایهداری تودههای کارگر شاغل در مراکز مختلف کار هر کدام جدا،
جدا با سرمایه در ارتباطند ،سرمایه است که آنها را به هم زنجیر میکند ،در ساختار
قدرتش به انجماد میکشد ،در فرایند بازتولیدش ذوب مینماید ،کارگران را اتمیزه
میکند ،وجودشان را در هستی خود نیست میسازد ،اجتماع آنان را پیکر ارگانیک
خود مینماید و نقش و تأثیرشان را فعل و انفعال انداموار وجود خود میگرداند .
«کارگران با سرمایهدار وارد رابطه مىشوند ،نه با یکدیگر .همکاری آنها از وقتی
شروع میگردد که پروسه کار آغاز شده است .موقعی که دیگر به خود تعلق
ندارند ،آنها به محض ورود به پروسه کار جزو سرمایه میشوند .کسانی که با
یکدیگر همکاری میکنند ،در نقش اجزاء ارگانیزم کار و چیزی جز صورت
وجودی خاص سرمایه نیستند .لذا قدرت تولیدی افزونتر کار جمعی آنها که
تحت این شرائط به ظهور میرسد (شرائطی که سرمایه پدید آورده است) به
رایگان تقدیم سرمایه میگردد .قدرتی که سرمایه برایش هزینهای نمیکند و
کارگر تا قبل از تعلق کارش به سرمایه آن را پدید نمىآورد ،به همین خاطر
قدرتى جلوه میکند که گویا سرمایه ماهیتا داراست ( »...همان)
مانوفاکتور در مکان طالیه دار توليد جمعى مبتنى بر کار مزدى شمار کثير کارگران
را زير يک سقف واحد جمع آورد ،اما همزمان آنان را به سلولهای منفرد منسوخ در
پروسه توليد اشياء تنزل داد و نيروى بارآور ناشى از کارهاى مجزای افراد را در قدرت
واحد و فائقه سرمايه متمرکز ساخت .مانوفاکتور در همين راستا سلسله مراتب کاستی
فوالدينى بر شرايط کار و زندگی کارگران مستولى کرد و از وراى این تحوالت نیروی
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خالقيت و جوشش فکرى را در کارگران کشت .تقسيم کار کاپيتاليستى در پروسه
زایش و بسط خود ،آحاد بردگان مزدی را به لحاظ نحوه ابراز حيات و تبادل با شرائط
پیرامونی به مشتى پيچ و مهره فاقد تحرک و مرده تبدیل کرد .پيچ و مهرههايى که در
زنجيره کار به گردش چرخ توليد کمک مىکردند ،اما خود در خارج از اين زنجيره
اجزايى بدون خاصيت و بىمعنى میشدند .
«اگر در ابتدا کارگر نيروى کار خويش را به سرمايهدار از آن جهت مىفروخت
که وسيله مادى توليد کاال نداشت ،اکنون نيروى کار انفرادى وى تا هنگامى که
به سرمايهدار فروخته نشده است ،از انجام هر کارى امتناع مىورزد .نيروى کار
وى اکنون فقط با هياتى عمل مىکند که تنها پس از فروش نيرو وجود دارد،
يعنى در کارگاه سرمايه دار .نظر به اين که کارگر مانوفاکتور ديگر قادر نيست
که طبق استعداد طبيعى خود کار و توليد کند ،فعاليت بارآور وى تنها به مثابه
اسبابى از کارگاه سرمايهدار گسترش پذير مىشود .همچنان که بر پيشانى قوم
منتخب نوشته شده بود که وى ملک طلق يهوه است ،همان طور تقسيم کار
بر کارگر مانوفاکتور مهرى مىزند که وى را چون ملک طلق سرمايه داغکوب
مىکند( ».همان)
سرشت اقتصادى تقسيم کار سرمايهدارى محلوج کردن هر چه عميقتر انسانهاست .
اگر مانوفاکتور نيروى ناشى از کار کارگران متعدد را در قالب سرمايه و در وجود
سرمايهدار وحدت مىبخشيد ،تقسیم کار کاپیتالیستی درون جامعه از همان آغاز و
به ویژه در عصر صنعت بزرگ ماشینی کل دستاوردهای دانش بشرى ،سياست،
مديريت ،حکومت ،مالکیت ،مدنیت ،علم ،ارزشهای حقوقی ،قدرت و همه چيز
را به طور کامل از کارگران جدا و همه اينها را در وجود سرمايه ،به مثابه الزامات
بازتولید سرمايه با هم پیوند میزند .شیوه تولید سرمایهداری با این سیستم تقسيم کار،
جامعهای میآفریند که اوالً اتباعش ساقط از هستی آزاد انسانی به عروسکهاى کوکى 
بالاراده میمانند .عروسکهایی که بر پایه الزامات سودآوری سرمايه کوک مىگردند

یعامتجا راک و مسيلايسوس 105

و هر کدام نقشى ايفاء مىکنند که توسط سرمايه تعيين شده است .ثانی ًا تا جائی که به
تولید کنندگان مستقل و صاحبان سرمایه مربوط میشود جنگ و رقابت و جدال برای
توزیع سود نیروی سلسله جنبان هستی میگردد
«تقسیم کار درون جامعه ،تولیدکنندگان مستقل کاال را با هم مرتبط میسازد .
تولید کنندگانی که سوای رقابت ،سوای فشار قهری ناشی از منافع متقابل هیچ
اقتداری را به رسمیت نمىشناسند .وضعیتی مانند دنیای حیوانات که در آن
جنگ همه علیه همه ،شرایط بقای انواع جانوران را تامین میکند .همان شعور
بورژوائى که تقسیم کار درون کارگاه ،انقیاد مادامالعمر کارگر به یک کار جزئی
و تبعیت کامل او از سرمایه را به عنوان سازماندهى کار متضمن افزایش قدرت
تولید ،ارج مىگذارد ،همان شعور با همان شدت به محکوم کردن هر گونه
تالش آگاهانه برای کنترل و انتظام اجتماعى پروسه تولید میپردازد و این کار
را به عنوان تجاوز به مقدساتى نظیر حقوق مالکیت ،آزادی و نبوغ قائم به ذات
یا فردی سرمایهدار محکوم میکند .این واقعیتى بسیار روشن و خصلت نما
است که توجیهگران سیستم تولید کارخانهای بدترین ناسزائىهائی را که در
چنته دارند نثار ایدۀ سازماندهی و برنامهریزی سراسری کار میکنند» (همان)
عوارض تقسيم کار کاپیتالیستی بر زندگى تودههای کارگر و کل انسانها را مىتوان
به صورت فشرده ،به شرح زیر جمعبندی کرد .
 )1تحميل يک غده چرکين سرطانى به نام دولت بر شهروندان و استحاله بخش
بسیار بزرگى از نيروى فعال جامعه به اجزاى ماشين ادارى ،پليسى ،نظامى ،برنامهريزى 
یا اجراى سازمان نظم سرمايه .تبديل آدمها به جالدان ،زندانبانان ،شکنجهگران،
جاسوسان ،قضات ،ارتشيان ،پليس و ماموران انتظامى سرمايه يا نظاير اينها که تنها
حرفه و کار و زندگى و خاصیتشان تبهکارى ،شرارت و سلب حقوق انسانى از اهالى 
با هدف دفاع از نظام بردگى مزدى است .
 )2تبديل اکثريت عظيم شهروندان ،يعنى طبقه کارگر و تودههاى فرودست به آلت
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فعل نظم اجتماعى و توليدى حاکم .تنزل آنان به پيچ و مهرههاى ماشين سودسازى 
و توليد سرمايه .مسخ و منجمد ساختن استعدادها و توانايىهاى آنان در داربست
الزامات حرکت سرمايه و بازتوليد شيوه توليد سرمايهدارى .
 )3به بند کشيدن کارگران در سلولهاى منفرد و مجزاى مشاغل و حرفهها ،تکه
پاره کردن افراد بر پایه نوع کار و تخصص ،تجزيه آنها به کسانی که به خاطر مهارت،
تخصص و نوع کار يا پيشينه شغلى شرايط زيستى متفاوتى خواهند داشت .تبديل
کارگران به افرادى که در سيطره فقر و محروميت ناشى از استثمار و بىحقوقى منبعث
از سرمايهدارى در عين حال نوعى تمايز فريبنده را در ميان خود احساس نمايند .
 )4تحميل بيکارىهاى گسترده بر کارگران در مواقع بروز بحرانها ،خارج نمودن
آنان از دايره توليد يا هر گونه اشتغال و فعاليت اجتماعى ،محروم ساختن جامعه از
بازدهى فکرى ،عملى ،اقتصادى ،علمى ،انسانى و اجتماعى آنها .
 )5محروم ساختن عظيمترين بخش سکنه دنيا از دستيابى به دانشها و آموزشهاى 
علمى مختلف ،دور ساختن بشريت از نتايج رفاهى و خدماتى اين دانشها ،تبديل
تمامى دستاوردها و رهيافتهاى علمى به الزامات خودگسترى سرمايه ،مبدل نمودن
پروسه آموزش و اکتساب علوم به ابزارى براى افزايش سود سرمايه از يک سو و قابل
فروش نمودن نيروى کار از سوى ديگر .
 )6توسعه و تعميق روزافزون جدايى برنامهريزى از توليد ،تبديل تودههاى وسيع
طبقه کارگر به مجريان بالاراده و منفعل پروسه توليد از يک سو و احاله انحصارى 
برنامهريزى به الیه معينى از کارکنان ،پديد آوردن قشرى از آريستوکراسى کارگرى،
پيوند زدن منافع اين قشر به منافع طبقه بورژوازى و سرشکن کردن هزينه رفاه و
امکانات اجتماعى خاص آنها بر زندگى و معيشت تودههاى کارگر .
 )7توسعه بازار عظيم خريد و فروش بينالمللى به عنوان حلقه تبديل کاال به پول
و بالعکس و ضایع ساختن بخش عظيمى از بشریت به صورت تبدیل آنها به واسطه
و فروشنده و دالل و تاجر و مغازهدار ،تخریب و تضییع سهم مهمى از محصول کار
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طبقه کارگر در شکل ابزار و وسايل مبادله.
 )8توليد کاپيتاليستى همواره و بدون استثناء بخش بسيار بزرگى از سرمايه اجتماعى 
را به پيشريز در قلمروهايى اختصاص مىدهد که مطلقا هيچ ربطى به نيازهاى 
معيشتى ،رفاهى ،مدنى شهروندان ندارد بلکه صرفا نياز ارزشافزايى و خودگسترى 
سرمايه است .نيروى کارى که در اين بخشها به کار گمارده مىشود ،عمال نيرويى 
است که از حوزه توليدات ضرورى و فعاليتهاى اجتماعى مورد نياز جامعه گسسته
شده و از لحاظ تاثيرگذارى بر سطح معيشت ،امکانات رفاهى يا بلوغ اجتماعى اين
طبقه به نيرويى عاطل تبديل شده است .
 )9سرمايه بنا به سرشت درونى و به مثابه جبر طبيعى الزامات ارزشافزايىاش
همواره درصدى از جمعيت را در هيات معلول ،مصدوم ،معتاد ،فاحشه ،قاچاقچى 
و نوع اینها از شرکت موثر و سازنده در توليد يا ساير فعاليتهاى اجتماعى مورد
احتياج جامعه برکنار مىسازد .
مواردى که ذکر شد به عالوه موارد ديگرى از اين دست همه از عوارض مستقيم
تقسيم کار سرمايهدارى و محصول اجتنابناپذير پروسه بازتوليد سرمايهاند .نظام
سرمايهدارى در همان حال که با تکامل هر چه بيشتر تکنولوژى و رشد فزاينده
بارآورى کار ،ميزان توليد اجتماعى را غولآسا باال مىبرد ،با تکه پاره کردن انسانها
و عاطل نمودن سهم وسيعى از نيروى کار ،تبديل بخش بزرگى از اين نيرو به عوامل
دستگاههاى سرکوب يا خدم و حشم بورژوازى ظرفيت بازدهى کار جامعه را به
عميقترين شکلى کاهش مىدهد .در نظر داشته باشيم که اين کاهش فقط مبين
ميزان تقليلى است که در محصول اجتماعى کار پدید میآید .اين که طبقه کارگر
چه درصدى از این محصول را به عنوان بهای نیروی کار به دست مىآورد ،موضوع
ديگرى است که در اين جا مورد بحث ما نيست .
سوسياليسم کل این رابطه و بنیاد این مناسبات و محاسبات را بر هم میریزد .با
محوکار مزدى و برپايى سازمان نوين کار اشتراکى ،بساط تقسيم کار مبتنى بر توليد
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کاپيتاليستى را به طور کامل در هم میپیچد .در سوسياليسم هيچ فردى آلت فعل
نظم اجتماعى و توليدى نیست ،هيچ انسانى پيچ و مهره و ابزار ماشين توليد نخواهد
بود .استعدادها و توانايىهاى افراد تحت هيچ شرايطى بر داربست الزامات توليد
میخکوب نمیگردد .مشارکت کل شهروندان در پروسه کار و حضور بالواسطه
آحاد آنان در برنامهريزى توليد و کل فعاليتهاى اجتماعى از درون شوراهاى کار
و زيست ،پشتوانه موثر تحقق و تامين اين هدف است .در سازمان کار سوسياليستى 
و ساختار شورايى آن ما شاهد تکه پاره نمودن انسانها و به بند کشيدن آنان در
سلولهاى مجزاى مشاغل و حرفهها نخواهيم بود .عناوينى از قبيل ارتش ذخيره
کار يا جمعيت بيکار هيچ وجود خارجى نخواهد داشت .به وجود هر نوع دولت
باالى سر شهروندان خاتمه داده مىشود ،ارتش و پليس و بوروکراسى دولتى و هر
گونه نهاد غيرشورايى به کلى از ميان مىرود ،بازار و تجارت و داد و ستد از قلمرو
زندگى شهروندان محو مىگردد ،به توليدات و فعاليتهاى اجتماعى معينى که در
رابطه با نيازهاى معيشتى و رفاهى شهروندان نيستند ،برای همیشه پايان داده مىشود،
زمينههاى مادى اعتياد و روىآورى به مشاغلى از نوع قاچاق و داللى و نظاير اينها
ريشهکن خواهد شد .سوسياليسم به مدد اين تحوالت ،تمامى آن کار اجتماعى را که
در جامعه کاپيتاليستى تحت تاثير تقسيم کار خودويژه سرمايه و در اشکال گوناگون از
حوزه بهرهگيرى مفيد شهروندان خارج شده است ،یا بدتر از آن ،به قرحه انگلى براى 
اتالف محصول کارشان مبدل گردیده است ،به پيکره فعاليت و کار همگانى جامعه
باز مىگرداند .سازمان کار سوسياليستى با برنامهريزى شورائی ،دخالت مستقيم همگان
در اين برنامهريزى ،گسيل کل سرمايهداران سابق و خدم و حشم امنيتى ،نظامى و
انتظامى سرمایه به حوزه فعالیتهای مفید و داوطلبانه انسانی ،تضمین نقش برابر همه
شهروندان در امور تصميمگيرى ،به یمن همه اینها ،بساط جدائی انسان از کار را به
طور کامل جمع میکند و وحدت واقعی میان بشر و کارش را جامه عمل میپوشاند .
زمانی که انسانها آزاد ،مختار ،با بیشترین درایت 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 توزیع و مصرفش را برنامهریزی مینمایند ،زمانی که آدمها
به طور داوطلبانه کار میکنند و کار داوطلبانه آنها توسط اتحاد آگاه ،آزاد و شورائی
آنان تعریف میشود .هنگامی که رشد آزاد همگان در گرو رشد آزاد هر کس و رفاه،
تعالی ،بینیازی همگان در گرو رفاه ،عزت و بینیازی هر نفر قرار میگیرد ،کار نیز
مفهوم واقعی اجتماعی و کمونیستی خود را احراز مینماید .

داوطلبانه بودن کار در سوسياليسم
در شيوه توليد سرمايهدارى کار نياز جبرى زندگى است .آن کس که قادر به مبادله
نيروى کارش با سرمايه نيست ،از حق زندگى نيز محروم است .در نيمه دوم قرن
بيستم پس از سالها رنج پيکار و توفان مبارزات ،بخشى از کارگران دنيا اين جا و
آن جا موفق شدهاند که در صورت از دست دادن کار با شرط و شروط فراوان از
نوعى مستمرى موقت به نام "حق بيمه بيکارى" برخوردار شوند .در شمارى از اين
کشورها يک حداقل کمک معاش اجتماعى براى افراد بيکار فاقد هر نوع درآمد
عجالتا به رسميت شناخته شده است .نکته اساسى در رابطه با این موارد يا هر نوع
تامين اجتماعى احتمالى در وضعيت موجود آن است که اين «حق» و «حقوق»ها
مطلقا پديده مجاز نظام سرمايهدارى نيستند .همه اينها محصول مبارزات سترگ
طبقه کارگر بينالمللى و حاصل عقبنشينى اجبارى و اضطرارى يا در بهترين حالت
پسگرد مصلحتى و موقت بورژوازى اين يا آن کشور در مقابل امواج کوبنده مبارزات
کارگران بوده است .اين گونه "تامينها" به همين دليل کامال بى ثباتند و بود و نبود
آنها تابعى از چگونگى توازن قواى طبقاتى میان پرولتاريا و بورژوازى است .با وقوع
هر بحران سرمایهداری ،با کمترین افول منحنی نرخ سود سرمایه يا هر میزان افت
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و رکود در مبارزات کارگران ،بورژوازى براى بازپس گرفتن این امکانات با تمامى 
سبعيت بسیج میشود و شاخ و شانه مىکشد ،به هر ميزانى که قدرت تعرضش اقتضاء
کند ،آنها را باز پس مىگيرد يا مثله مىکند .در سيطره نظام کاپيتاليستى ،برای اینکه
کارگر و خانوادهاش زنده مانند ،بايد سرمايهدار به خريد و مصرف نيروی کار او نياز
داشته باشد .چگونگى این نياز يا بى نيازى به نوبه خود موضوع بسیار مهمى است که
براى درک بيش و بيشتر ماهيت انسانستيزى سرمايهدارى تعمق در آن ضرورى است .
سرمايه نيروى کارى را مىخرد که سرچشمه توليد بيشترين اضافه ارزش باشد .
اگر هم غيرمولد است ،باز هم حداکثر نقش را در بازتوليد کل سرمايه و تحقق
ارزش اضافى ناشى از مصرف کار مولد بازی کند .از اين گذشته سرمايه تا زمانى 
اين نيروى کار را میخرد که با همين ويژگىهاى معين پاسخگوى تمامى نيازها و
الزامات سودآورى و فرآيند انباشت باشد .در همه اين احوال نيروى کار کارگر کااليى 
است که بايد خريدارى آن بيشترين سود را ايجاد نمايد .تحت هر شرايطى که اين
خصوصيات از نيروى کار سلب شود ،زمینه فروخته شدن آن منتفی میگردد ،کارگر
موفق به يافتن کار نمىشود يا اگر کارى دارد از دست مىدهد و انسانى گرسنه،
محکوم به خفت ،ذلت و نابودی مىشود .مجرد رضايت ،خواست يا تالش کارگر
براى اين که نيروى کارش را بفروشد و از اين طريق زنده بماند ،اصال کفايت نمىکند .
او در پارهاى موارد مجبور است که براى جلب رضايت سرمايهدار به هزار و يک ساز
وى برقصد .گاهى براى فروختن اين تنها کاالی خود به چهارگوشه دنيا مهاجرت
کند .زمانى براى يافتن توفيق در امر بايد خونينترين جنبشها را سازمان دهد و شاهد
به خون خفتن همزنجیرانش باشد .کارگر براى زندگى در این نظام با همه اين حوادث
شوم رو به رو است .
خصلت کااليى نيروى کار در نظام سرمايهدارى ،سوای مسائل باال ،اجبارى بودن
مدت فروش اين کاال را نيز به مثابه حلقه پيوستهاى از کل زنجير بردگى بر دست و
پاى کارگر سنگين مىکند .فروشنده نيروى کار صرف نظر از اين که زنده ماندنش
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مشروط به فروش اين کاالست ،صرف نظر از همه مخاطرات جدى سر راه فروش
اين کاال ،بايد حتما چندين برابر زمان کارى که معادل بازتوليد نيروى کار اوست
براى سرمايهدار کار کند .به بيان ديگر ،او براى زنده ماندنش نه فقط مجبور به کار
کردن است و نه فقط همواره در خطر تهديد فروش نرفتن نيروى کار خود است،
بلکه حتى در صورت نياز سرمايه به نيروى کارش و شانس فروش اين نيرو تازه بايد
چندين برابر وقتى که براى توليد معيشت وى الزم است براى صاحب سرمايه مفت
و بالعوض کار نمايد .او يا در واقع طبقه او براى مجرد زنده ماندن آن هم نوعى از
زنده ماندن که تنها فلسفهاش بازتجديد نيروى کار براى فروش مجدد و توليد اضافه
ارزش بيش و بيشتر براى سرمايهدار است ،ناگزير است که:
همه توانش را برای بازتولید سرمایههای طبقه سرمایهدار به کار گیرد .ارتش ذخيره کار سرمايه را پرورش دهد .ماشين پليسى ،نظامى و ديوان ساالرى سرمايه را تغذيه و بازتوليد نماید .سرمايه الحاقى ساالنه را تولید کند .هزينههاى بازاريابى و رقابت و پروسه دورچرخى تجارى سرمايه را بپردازد .استهالک ساالنه سرمايه استوار را جبران کند .مصارف معيشتى ،عيش و نوش و ريخت و پاش طبقه بورژوازى را توليد نمايد .هزينههاى سنگين و فرساينده نظامى و جنگ افروزى بورژوازى را بپردازد .تودههای کارگر بايد براى زنده ماندن خود و فرزندانشان ارزشى معادل همه اين
هزينهها ،نيازها ،کارکردها و مصارف پديد آورند .همه اينها و تمامی آن چه در باال
اشاره شد ،گوشههايى از شرط و شروط دست يابى کارگران به يک زندگى بخور و
نمير يا افتادن به ورطه نخور و بمير و به هر حال ماالمال از تحقیر و ترس گرسنگی
و تحمل ذلت در نظام سرمايهدارى است.
سوسياليسم شالوده وابستگی زندگى انسان به قيد کار را ویران میسازد و کار را به
پديدهاى کامال داوطلبانه تبديل مىنمايد .طرح اين مطلب مسلما پرسشهاى زيادى 
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را به دنبال مىآورد .قبل از هر چيز اين که آيا اساسا چنين چيزى امکان پذير است؟
پاسخ روشن است .اين امر در همين لحظه حى و حاضر در صورت وقوع انقالب
کارگرى و آمادگى پرولتارياى کمونيست براى تحول سوسياليستى سرمايهدارى در
بخش بسیار عظيمى از جهان بطور کامل قابل تحقق است .اضافه مىکنم که مراد من
از اين بخش دنيا فقط اروپاى غربى و شمالى ،اياالت متحده ،کانادا ،ژاپن و جوامع
مشابه نيست .در همين جامعه فعلى ايران ،کشورى که حدود  35سال تمام بار بحران
اقتصادى سرمايهدارى را در ابعادى فرساينده تحمل کرده است ،باز هم در صورت
وقوع انقالب کارگرى ضد کار مزدی امکان داوطلبانه نمودن کار کامال وجود دارد .
براى اثبات این مدعا شواهد زنده آمارى از منابع رسمى خود بورژوازى به اندازه کافی
موجود است .
وقتى  8ميليون کارگر در دل بحران جاری سرمایهداری در طول يک سال کليه
مايحتاج معيشتى و آموزشى و درمان و امکانات رفاهى مورد نياز  80ميليون انسان
را توليد مىکنند و عالوه بر آن تریلیونها تومان سود به سرمايهداران و دولت
سرمايهدارى تحويل مىدهند ،طبيعى است که با محو کار مزدورى ،برچيدن دولت و
سازماندهى سوسياليستى کار و تولید مىتوان برنامه داوطلبانه نمودن کار را به اجراء
نهاد .اگر امروز همان  8ميليون کارگر توليد کننده کليه آن امکانات معيشتى و رفاهى،
خود در ژرفای گرسنگى ،بیحقوقى ،بىآموزشى ،بىبهداشتى و محروميت از همه چيز
به سر مىبرند ،اين فقط ناشى از تسلط بردگى مزدى است .در شرايط حاضر آنچه
که در کل جهان توليد مىشود براى داوطلبانه نمودن کار در تمامى دنيا کافى است و
آن چه که در بسيارى از ممالک موجود توسط طبقه کارگر توليد مىگردد براى رها
ساختن ساکنان اين کشورها از قيد کار به خوبى کفايت مىکند .نگاهى بسيار گذرا
به دادههاى آمارى سازمان ملل صحت اين ادعا را با صراحت تمام تاييد مىنمايد .
در سال  1996حدود  2،049،078،000تن غالت شامل گندم و جو و برنج فقط در
 98کشور از مجموعه  244کشور جهان توليد شده است .اگر مجرد محصول توليد
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غله در همين چند مملکت را به کل جمعيت دنيا در اين سال تقسيم کنيم ،با سهميه
سرانهای به ميزان  3610کيلو مواجه مىشويم .به بيان رساتر در طول سال  1996از
ميزان غلهاى که فقط در  98کشور دنيا توليد شده است ،به هر خانوار چهار نفرى 
بيش از  14،400کيلو تعلق مىگيرد .به ياد داشته باشيم که در آمار سازمان ملل ممالکى 
از نوع تاجيکستان ،اتيوپى ،ارمنستان و بسيارى از فقيرترين کشورها در عداد اين 98
مملکت منظور گرديده است .ما از ميزان غله توليد شده در  146کشور ديگر جهان
هيچ اطالعى نداريم ،اما حتى اگر از محاسبه محصول ساالنه آنها به کلى صرف نظر
کنيم باز هم با يک سهميه سرانه بسيار مکفى و شايد هم زايد بر احتياج کل ساکنان
کره زمين روبرو هستيم .
در مورد ساير توليدات وضع کم و بيش بر همين سياق است .در همان سال 1996
فقط در همان  98کشور ياد شده  466،317،000تن شير تازه گاو توليد شده است .
سهميه هر خانوار چهار نفرى از اين توليدات به رقم  328کيلوگرم در سال و نزديک
به يک ليتر در روز مىرسد .ميزان گوشت توليدى ممالک مذکور  215،169،000تن
بوده است که سهم روزانه هر خانوار کره زمين از آن نزديک به نيم کيلو گوشت است
و باالخره سهم شکر يک خانواده از توليدات همان  98کشور بالغ بر  61کيلو در سال
بوده است .در سال یاد شده ،بر پايه همان آمار سازمان ملل  3،545،768،000تن ذغال
سنگ 2،771،993،000 ،تن نفت خام 76،913،000 ،تن گاز طبيعى426،731،000 ،
تن سنگ آهن 1،896،953 ،کيلو طال 5،892،000 ،تن مس 1،383،779،000 ،تن
سيمان 28،394،000 ،تن فوالد خام 19،123،000 ،تن آلومينيوم و سرانجام حدود
 35،086،000دستگاه اتومبيل سوارى فقط در  101کشور از کل  244کشور دنيا توليد
شده است .
در همه اين موارد ما شاهد وفور محصوالت توليدى هستيم .نکته بسيار اساسى 
در اين جا اين است که تمامى اين حجم عظيم محصول در دنيا توليد گردیده است،
درست در حالی که بيش از يک ميليارد جمعيت در سن اشتغال کره زمين به کلى 
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بيکار بوده و در چهار گوشه دنيا براى يافتن کار تقال مىکرده است .همه اين شواهد
بانگ میزنند که مردم کارگر دنيا با کار ساليان متمادى و نسل بعد از نسل خود چنان
سطحى از تکنولوژى و ابزار توليد و امکانات اقتصادى آفريدهاند و چنان درجهای
از دانش ،تکنيک و فن و بارآورى کار اجتماعى پديد آوردهاند که در صورت محو
کار مزدورى و استقرار سوسياليسم نيازهاى کل بشريت را به بهترين وجهى پاسخ
میگوید .
مطالعه دقيقتر در آمارهاى موجود مىتواند اين حقيقت روشن را باز هم روشنتر
سازد .مطابق همان آمار سازمان ملل در سال  1994محصول ناخالص سرانه در جهان
براى جامعه سويس به عنوان ثروتمندترين کشور  32,903دالر و براى سودان به
مثابه فقيرترين کشور  62دالر بوده است .يک محاسبه ساده نشان مىدهد که در اين
سال متوسط درآمد سرانه جهان  6,640دالر و براى يک خانوار چهار نفرى حدود
 26,480دالر بوده است .اين آمار با وضوح تمام نشان میدهد که در سال  1994اگر
همین محصول اجتماعی حی و حاضر تولید شده توسط طبقه کارگر جهانی بین همه
جمعیت دنیا توزیع میشد به هر خانواده  4نفرى سکنه کره زمين معادل 211,840
کرون سوئد سهم تولید ناخالص داخلی تعلق میگرفت .براى اين که تصوير روشنى 
از اين رقم در دست داشته باشيم ،مىتوانيم آن را با هزينههاى رايج يک خانوار در
همين جامعه سوئد يعنى کشورى که باالترين استاندارد رفاه اجتماعى موجود دنيا را
داراست ،مقايسه کنيم .در سال مورد بحث ،کل درآمد ساالنه يک خانواده  ٤نفرى 
وابسته به کمکهاى اجتماعى در اين کشور حدود  120،000کرون يعنى کمى کمتر
از نصف محصول سرانه بينالمللى بوده است .فرض را بر اين گذاريم که هزينه
آموزش ،بهداشت ،ساير اشکال خدمات و رفاه اجتماعى بعالوه سهمی که هر نفر
بابت بازتولید وسائل کار و تولید بپردازد معادل نصف درآمد ساالنهاش تمام شود،
نتيجه نهايى تمامى اين جمع و تفريقها اين خواهد بود که در همين لحظه فعلى اگر
سرمايهدارى جاى خود را به سوسياليسم بسپارد ،سطح زندگى و رفاه اجتماعى هر
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فردى از جمعيت کنونى کره زمين مىتواند از وضعيت موجود زندگى و امکانات
رفاهى بخشى از سکنه جامعه سوئد یعنی بخشی از جمعیت مرفهترین کشور باالتر
باشد .
تا اين جا احتماال توانستهايم به اين پرسش که با استقرار سوسياليسم ،داوطلبانه
کردن کار امرى عملى است يا نه؟ پاسخ داده باشيم .اين توضيحات بايد روشن ساخته
باشد که حداقل در بخش عظيمى از جهان سطح توليد و امکانات اجتماعى تا بدان
حد باالست که بطور واقعى همه چيز بيش از نياز همگان وجود دارد .وقوع انقالب
کارگرى و استقرار جامعه گردانی شورايى سوسياليستى در اين جوامع مىتواند در
همان نخستين لحظات کل جمعيت را غرق رفاه سازد .
پرسش بعدى در همين رابطه اين است که تفاوتهاى فاحش ميان سطح توليد و
تکنولوژى يا بارآورى کار و محصول اجتماعى ساالنه جوامع مختلف در صورت وقوع
انقالب کارگرى در هر کدام از اين جوامع چه تاثير مشخصى بر پروسه انجامپذيرى 
عملى کار داوطلبانه باقى مىگذارد؟ بطور مثال تفاوت جامعه ايران و آلمان با فرض
وقوع انقالب کارگرى در اين دو جامعه ،در غياب انقالب جهانى ،پروسه داوطلبانه
کردن کار را چگونه تحت تاثير قرار مىدهد؟ پاسخ اين سئوال دشوار نيست .وقوع
انقالب کارگرى در يک جامعه هیچ رابطه متوازنی با درجه پيشرفت صنعتى آن
جامعه ندارد .پيروزى پرولتاريا بر بورژوازى اساسا در گرو سطح معينى از توسعه
جنبش سوسياليستى و ضد کار مزدی طبقه کارگر ،تسليح پرولتاريا به راه حل طبقاتى 
روشن براى پايان دادن به کار مزدورى ،فروماندگى بورژوازى از سرکوب انقالب و
سازمانيافتگى و تدارک پرولتارياى کمونيست براى استقرار سازمان کار سوسياليستى 
است .انقالب کارگرى ممکن است در کشورى مانند ايران زودتر از آلمان به وقوع
پيوندد ،اما اين امر حجم معضالت سر راه تحول سوسياليستى اقتصاد ،از جمله مشکل
داوطلبانه نمودن کار در این کشور در قياس با جامعه آلمان را نفى نمىکند .بىشک
به هر ميزان که سطح پيشرفت صنعتى ،درجه بارآورى کار ،امکانات طبيعى و کل
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ابزار و وسايل توليد در جامعهاى نازلتر باشد ،به همان اندازه تحول سوسياليستى 
اقتصاد و تحقق فاز داوطلبانه نمودن کار دشوارتر خواهد بود .طبقه کارگر کشورى 
که در آنجا سطح توليد پائينتر ،رشد صنعتى نازلتر و ميزان توسعه يافتگى اقتصادى 
محدودتر است ،با وقوع انقالب و حتى لغو کار مزدى باز هم ناگزير است تا مدتها
بخش قابل توجهى از محصول کار ساالنهاش را صرف به کارگيرى تکنولوژى مدرن
با هدف دستيابى به ظرفيت باالی توليد و بازدهى کار سوسياليستى نمايد تا از این
طریق سطح رفاه و امکانات اجتماعی را باالتر و باالتر برد .پديدهاى که مثال براى 
جامعه سوئد ،آمريکا ،کانادا ،آلمان و جوامع مشابه موضوعيت زیادی ندارد .نتيجه اين
که مثال در سوئد اعالم داوطلبانه بودن کار در همان فرداى انقالب سوسياليستى امرى 
کامال مفروض است و بايد انجام گيرد ،در حالى که پرولتارياى ايران براى تحقق اين
هدف باید برخی دشواریهای احتمالی سر راه را از میان بردارد .براى روشنتر شدن
موضوع مىتوانيم بحث را اين گونه ادامه دهيم .اگر مثال  9ميليون جمعيت سوئد در
پى پيروزى انقالب کارگرى براى پاسخ به کليه نيازهاى معيشتى و رفاهى خود به
يک زمان کار ساالنه  30میلیون ساعتى نياز داشته باشند ،همين جمعيت  9ميليونى 
در جامعه ايران چه بسا به زمان کار ساالنهاى حدود  60میلیون ساعت محتاج باشند .
اين بدان معنى است که پرولتارياى سوئد قادر است در سريعترين زمان اوالً کار را
داوطلبانه اعالم کند ،ثانی ًا این داوطلبانه شدن کار با حداکثر رفاه اجتماعی شهروندان
نیز همراه باشد .در سوی دیگر ماجرا ،طبقه کارگر ايران ممکن است با سرعت زمانى 
مشابه قادر به تحقق این کار نگردد و یا از عهده انجامش برآید اما ملزم به قبول رفاه
و امکانات اجتماعی پائینتری باشد .فراموش نکنيم که در سوسياليسم زمان مطلقا
مالک محاسبه کار نيست .اشاره ما به زمان کار ساالنه در اين جا صرفا ناظر برآوردن
مثالى براى روشن کردن مطلب است .
مرکز ثقل همه توضيحات آن است که مستقل از تمامى تمايزات ميان سطح تکامل
صنعتى و رشد نيروهاى مولده اجتماعى ،مساله پايان دادن به قيد کار از زندگى 
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شهروندان و نفى ضرورت کار به مثابه اجبار اقتصادى زندگى انسانها يک اصل
بديهى سوسياليسم است .اين که پرولتاريا در چه پروسهای و با چه شتابی موفق به
انجام آن مىگردد يا چه مراحلى را بايد براى تحقق آن طی کند ،موضوعی است که
به رابطه ميان سطح توليد اجتماعى در هر جامعه معين ،جمعیت و حجم نيازهاى 
معيشتى و رفاه همگانى کل شهروندان بستگى دارد.
پرسش سوم احتماال اين خواهد بود که با اعالم داوطلبانه بودن کار در سازمان
سوسياليستى اقتصاد ،چه ضمانتى براى انجام فعالیتهای مورد نياز جامعه از سوى 
شهروندان وجود دارد؟ اين سئوال به ويژه از اين لحاظ اهميت دارد که در هر سطحى 
از تکامل تکنولوژى و توسعه صنعتى يا هر درجهای از رشد بارآورى کار ،به هر حال
ميزان معينى کار اجتماعى براى تامين معيشت و رفاه شهروندان ضرورت دارد .مطرح
کنندگان اين پرسش بر اين نکته انگشت خواهند نهاد که با اعالم داوطلبانه بودن کار،
سرنوشت کار اجتماعى مورد نياز جامعه سوسياليستى چه مىشود؟ براى پاسخ به
اين پرسش شايد نگاهى به واقعيتهاى جارى در زندگى مردم بسيارى از کشورها
و از جمله مردم اروپاى شمالى و غربى کفايت کند .کار در منظر ساکنان امروز اين
ممالک حتی در همین جهنم گند و وحشت سرمایهداری صرفا اقدامى براى گذران
اقتصادى تلقی نمیشود .کار به حکم سرمایه اجبار زندگى کارگر و شرط جبرى تامين
معاش اوست اما افراد به عنوان يک نياز روحى ،يک ظرف ارتباط با جامعه و خروج
از انزواى فردى نیز به آن نظر میاندازند .خیلیها در دوره بازنشستگی حتی بدون
اجبار اقتصادی و به عنوان یک سرگرمی دنبال نوعی اشتغال برای پر کردن ساعات
فراغت خود هستند .اين تصور که اگر روزى قيد کار به مثابه ضرورت امرار معاش
از شانه انسانها برداشته شود ،هيچ کس کار نخواهد کرد ،تجسم نوعى نگرش بغايت
عقب مانده و قرون وسطايى است .اين نگرش از يک سوى زمينه عينى مفروضاتش
را وجود اجتماعى انسانهايى قرار مىدهد که در زير فشار سهمگين و ضد انسانى 
کار مشقت بار جامعه سرمايهدارى از هر نوع کار کردنى به ستوه آمدهاند و از سوى 
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ديگر نفرت منطقى و به حق انسان از کار در سیطره مناسبات کااليى را به هر شرايط
اجتماعى و تاريخى ديگرى از جمله به جامعه سوسياليستى تعميم مىدهند .
نوع نگاه مورد بحث انديشه و حاالت روحى يا واکنش عاطفى انسانها را به کلى 
از شرايط زيست و کار و مناسبات اجتماعى مسلط بر اين شرايط جدا مىکند و
عادات و خلقيات انسانى را تافتههاى خاص جبلى و متافيزيکى میداند .همه چيز به
روشنى حکايت از آن دارد که داوطلبانه شدن کار نه تنها عالقه انسانها را به انجام
کار مورد نیاز سوسياليستى تنزل نمىدهد ،که قطع ًا آن را تشديد مىنمايد .بر عکس
آن چه که امروز عدهای مىپندارند ،با اعالم داوطلبانه بودن کار در سوسياليسم حجم
کار مورد مطالبه شهروندان مسلما از حجم کار مورد نياز جامعه بسيار بسيار افزونتر
خواهد بود .وقتى که هر فردى هيچ اجبارى به انجام کار براى تامين معيشت خود
نداشته باشد ،هنگامى که هر فردى بتواند کارى را به عهده گيرد که خود بدان رغبت
دارد ،زمانى که کار از قيد مناسبات کااليى آزاد شود و باالخره روزى که کار تابع
هيچ ميانگين زمانى و شرط و شروط کاپيتاليستى نباشد ،در چنان وضعى هيچ انسانى 
نشستن در گوشه خانه و کنج عزلت را بر کار آزاد و اختيارى و توام با همه گونه
رغبت ترجيح نخواهد داد .
سئوال چهارم در رابطه با داوطلبانه بودن کار در سوسياليسم ،چگونگى سازماندهى 
اجتماعى اين پديده يعنى شکل اجراى عملى آن است .اين سئوال نیز به طور خاص
از اين لحاظ مهم است که مقوله داوطلبانه بودن کار به هيچ وجه صرف عدم اجبار
شهروندان به کار کردن يا حذف ضرورت کار به مثابه يک جبر اقتصادى زندگى 
را در بر نمىگيرد ،بلکه فراتر از آن ،نوع کار و ساير وجوه مربوط به اشتغال را نيز
شامل مىشود .شهروندان در همان حال که از وابستگى معاش و امکانات رفاهى 
خويش با کار در امانند ،در صورت تمايل به کار از اين حق نيز برخوردارند که در
هر زمان و بدون قيد و شرط خاصى حيطه کنونى اشتغال خویش را رها ساخته و کار
ديگرى انتخاب کنند .اين امر طبيعتا نيازمند تحقق پيش شرطهای اقتصادى ،علمى،
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اجتماعى و فرهنگى معينى است ،اما نگاهى به وضعيت موجود جهان نشان مىدهد
که اين شرط و شروط در بخش عظيمى از دنيا در پرتو کار نسلهاى متوالى طبقه
کارگر بينالمللى به وجود آمده است .امروز نه فقط در اروپا ،آمريکا يا ژاپن و ساير
کشورهاى پيشرفته صنعتى ،بلکه حتى در ايران و مالزی و خیلی از جوامع امریکای
التین نیز براى کليه عرصههاى کار و توليد نيروى متخصص و کاردان به اندازه کافى 
وجود دارد .سرمایهداری خود در چهارچوب پاسخ به نیازهای پویه تولید سود و با
هدف استثمار هر چه موحشتر و کشندهتر کارگران از یک سوی تکنیک مدرن را
به صورت حیرت انگیزی توسعه داده است و از سوی دیگر کار با این تکنیک و
ماشین آالت را ساده و سادهتر ساخته است .در حال حاضر بيشترين نقش آدمها به
ويژه در جوامع پيشرفته صنعتى به نوعى ناظر ساده ماشين مبدل گرديده است .در
چنين وضعى ،پديده تخصص اساسا رل چندانى در سرنوشت توليد بازى نمىکند و
از همين روى در صورت وقوع انقالب کارگرى و لغو کار مزدى و همراه با تسلط
انسانها بر سرنوشت توليد و حاصل کار خود ،نيروى انسانى قادر به مشارکت
در عرصههاى مختلف کار اجتماعى به اندازه کافی وجود خواهد داشت .در يک
کالم ،پيش شرطهای اقتصادى ،علمى ،آموزشى و فرهنگى الزم براى اعالم فوری
داوطلبانه بودن کار در بخش عظيمى از دنياى امروز به حد وفور موجود است و
جنبش سوسياليستى ضد کار مزدی پرولتاريا در صورت درهم شکستن ماشين دولتى 
سرمايهدارى و تدارک الزم براى استقرار سازمان کار سوسياليستى ،نه تنها با سطح
توليد و توسعه صنعتى متناسب با داوطلبانه نمودن کار در اين جوامع مواجه است ،که
حتى امکانات مورد نياز براى انتخابى نمودن نوع کار داوطلبانه را نيز داراست.

سوسياليسم و توزيع
توزيع برابر مبتنی بر رفع همه نیازمندیهای معيشتى و تعالی فکری انسانها همراه
با تضمین کامل رفاه همگانى آنها در همه عرصههای حیات اجتماعی يکى از
اساسىترين مولفههاى تحول سوسياليستى اقتصاد و از جمله بارزترين مشخصههاى 
سازمان کار سوسياليستى است .سوسياليسم به مفهوم واقعى و کارگرى خود تنها نظام
اجتماعى تاريخ است که پايههاى مادى وجود طبقات و تمايزات طبقاتى يا هر نوع
امتياز ناشى از تقسيم کار کاپيتاليستى را از میان بر میدارد .به توزيع برابر همه امکانات
اجتماعى در ميان آحاد شهروندان و متناسب با نيازهاى مادى و معنوی و مدنى 
آنان جامه عمل مىپوشاند .سوسياليسم جريان زندگى مشترک ،متحد ،دستجمعى 
انسانهاى در همه چيز برابر است .برابرى در کار قانون گذارى و همه مسايل مربوط
به اداره امور جامعه ،برابرى در توليد نعمتهاى مادى و امکانات رفاهى ،برابرى در
استفاده از تمامى فرآوردههاى توليد ،خدمات و رفاه اجتماعى ،برابرى در تمامى امور
مربوط به زيست فردى و مدنى .زنجير پيوسته و کامال يک پارچهاى از همه اشکال
برابرى که وجود هر يک شرط الزم حصول مابقى و تحقق هر کدام مکمل وجود
سايرين است .در اين ميان توزيع برابر احتياجات زيستى و رفاهى و خدماتى بين همه
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آحاد شهروند يکى از پايه اىترين و تعيين کننده ترين حلقههاى اين زنجير است .آن
چه را که همه با آزادى و اختيار و در شرايط برابر به توليد آن راى دادهاند و آن چه را
که همه از طريق يک تقسيم کار اجتماعى مبتنى بر گزينش آزاد ،راى برابر همگان و
با هم کارى و هم يارى يک ديگر توليد يا ارائه کردهاند ،اينک بطور برابر و متناسب با
احتياجات هر شهروند بين همه آحاد جامعه تقسيم مىگردد .در مورد چگونگى توزيع
سوسياليستى فرآوردهها و امکانات اجتماعى توسط شوراها مىتوان بر پارهاى قوانين
پايهای تاکيد کرد .مواردى که در ادامه اين بحث بدان خواهيم پرداخت .اما پيش از آن
بايد بر روى مضمون سوسياليستى برابرى يا مفهوم توزيع برابر در سوسياليسم کمى 
درنگ کنيم .
توزيع در سوسياليسم ناظر بر بار اقتصادى ،اجتماعى کامال خودويژهاى است .
برابرى در اين جا مطلقا يک مقوله کمى قابل فهم با معيارهاى متعارف جامعه طبقاتى 
نيست .هيچ کااليى وجود ندارد که با محاسبه ارزش آن بطور يکسان و برابر ميان
همگان تقسيم شود .هيچ حقوق يا مزدى به هيچ فردى پرداخت نمىگردد که از
طريق رفع تمايزات ميان آنها امر توزيع برابر محقق شود .هيچ انسانى از هيچ درآمد
شخصى مبتنى بر مالکيت خصوصى برخوردار نيست که با جرح و تعديل آن به
توزيع برابر اقدام شود .هيچ سخنى از درآمد برابر افراد در ميان نيست ،زيرا هيچ
درآمد فردى معينى وجود ندارد .يک گروه از انسانها را در نظر بياوريد که در آن هر
کس به ميزان توانش و با رعايت ميانگين کار جمعى مورد توافق همگان ،به صورت
کام ً
ال داوطلبانه انجام کار معينى را به عهده گرفته است .هيچ کس هيچ مالکيتی بر
هيچ چيز ندارد .تهيه مسکن براى هر نفر امر جمعى کل آدمها است .آن چه همه
توليد مىکنند ،بى کم و کاست مورد مصرف همگان قرار مىگيرد .آموزش ،بهداشت،
دارو و درمان پیشرفته برای همه آحاد به اندازه کافی فراهم است .حق برابر در طرح
نظرات ،پیشنهادات ،تصميم گيرىها و برنامهريزىها تضمین است .تقسيم وظايف و
مسئوليتها بر اساس توافق آزاد و روحيه همکارى دستجمعى صورت میگیرد .در
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چنين گروهى همه بر سر يک سفره نشستهاند و هر چه در سفره فراهم آمده است،
محصول کار همه و براى مصرف همگان است .اساس بر تامين بهترين خورد و
خوراک ،پوشاک ،مسکن ،آموزش ،دارو و درمان و رفاه و تفريح براى عموم است .
هر کمبودى در اين امکانات و تسهيالت کمبودى براى همگان و هر بهبودى در آنها
الجرم بهبودى براى همه خواهد بود .
گروه انسانى مورد بحث ما مسلما فقط در حد يک مثال موضوعيت دارد .مسايل
مربوط به نظم سوسياليستى يک جامعه يا کل جهان را نمىتوان با ارجاع به اين مثال
و از طريق قياس تبيين کرد .اما مفهوم برابرى سوسياليستى را به هر حال بايد در
سنخيت با چنين نظم و مراودهاى مورد توجه قرار داد .هيچ مالک و معيار منبعث از
مناسبات طبقاتى و توليد کااليى نمىتواند در اين زمينه گويا و متناسب باشد .توزيع
سوسياليستى در پايه اىترين حالت مولفههای اساسى زیر را همراه دارد .
 .1رفع نیازهای فردی و اجتماعی انسانها ،هر کس باید از همه نعمات و امکانات
الزم برای داشتن یک زندگی بینیاز و بدون هیچ تنگنا برخوردار باشد .
 .2رفاه و بینیازی همگان در گرو بینیازی و رفاه هر شهروند است .محصول
اجتماعی کار به صورت کام ً
ال برابر و بر پایه رفع یکسان و همطراز احتیاجات رفاهی،
معیشتی و اجتماعی آحاد جامعه توزیع میشود .
 .3کار داوطلبانه درون جامعه با رجوع به چگونگی تولید و خلق کلیه مایحتاج
مادی و معنوی شهروندان در قلمروهای مختلف کار و تولید مصرف میگردد.
 .4استفاده همگانی حداکثر از امکانات در تمامی قلمروهای زندگی ،به طور مثال
وسائط نقلیه عمومی به جای شخصی ،رستورانهای همگانی در مجتمعهای مسکونی
به جای آشپزخانه انفرادی درون منازل ،سالنهای ورزشی و شنا و رختشویخانههای
جمعی به جای فردی و  .....
 .5برنامهریزی کل شبکههای توزیع توسط شوراهای محل کار و زیست و کمون
برای شهرها و کنگره سراسری شوراها در سطح سراسری

برچيدن بازار ،پول و مبادله
بازار ،مبادله و پول ،پديدههاى همساز توليد کااليى و پديدههاى همگن و همذات
توليد سرمايهدارى مىباشند .در جریان مبادله است که اضافه ارزش ايجاد شده توسط
بخش متغیر سرمایه در پروسه تولید ،محقق میگردد و عاید سرمایهداران میشود .
شالوده مبادله قانون ارزش است ،یعنی اینکه کاالها بر اساس کار اجتماعا الزم نهفته
در آنها با هم داد و ستد میشوند ..مبادله در شيوه توليد سرمايهدارى حلقه پيوستهاى 
از دورپيمايى سرمايه است و در درون همين حلقه است که ارزش مبادلهاى کاال يا
سرمايه دوشادوش خود کاال و سرمايه موجوديتى مستقل کسب مىکند .کاال به پول
تبديل مىشود يا سرمايه کااليى به سرمايه پولى مبدل مىگردد .در همين جاست که
پول يه مثابه نوعى واسطه مادى که همه ارزشهاى مبادلهاى در آن به هم مىرسند،
معيار عامى براى مبادله زمان کار عينيت يافته در کاالها مىگردد .پول با ايفاى اين
نقش در جريان دورپيمايى سرمايه عامترين شکل تعين سرمايه را به خود مىگيرد،
تمامى شاخصها و ويژگىهاى استقالل سرمايه از جامعه و از مولدين سرمايه را
يک جا در خود جمع میکند و نقش نيرويى قاهره و خداگونه احراز مینماید .مبادله
در همه اين احوال مظهر و معرف نوعى تقسيم کار در اقتصاد کااليى و کاپيتاليستى 
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است .گوياى اين واقعيت است که در درون جريان عمومى گردش يا دورچرخى 
سرمايه صنعتى بخشى از سرمايه اجتماعى هر جامعه يا قسمتى از کل سرمايه جهانى 
به صورت سرمايه تجارى از شکل ظاهرى و مستقيم سرمايه صنعتى یا مولد خارج
مىگردد و در شخصيت تاجر ،فروشنده یا بنگاههای بزرگ و کوچک تجارى متعين
مىگردد .
مبادله ،بازار و پول ،اجزاى غير قابل تفکيک مناسبات سرمايهدارى هستند .وجود
آنها گواه وجود رابطه سرمايه و مناسبات سرمايهدارى است .نشان کارکرد و ابراز
وجود قانون ارزش در عرصه اقتصاد و حيات اجتماعى هستند .مفهوم واقعى بازار و
مبادله و صورتهاى گوناگون وجودى آنها را تنها با تعمق کافى در ماهيت اقتصاد
کااليى بطور کلى و اقتصاديات سرمايهدارى بطور اخص به خوبى مىتوان درک
نمود .مادام که رابطه خريد و فروش نيروى کار در يک جامعه حاکم است ،داد و
ستد اقتصادى رايج در آنجا الجرم لحظه معينى از حرکت سرمايه است .اين که اين
مبادله ميان چه افراد ،سازمانها يا موسساتى انجام گيرد ،هيچ نقشى در تعيين يا تغيير
خصلت توليد مسلط جامعه یا همان شيوه توليد کاپيتاليستى ايفاء نمىکند .صرف
وجود کار مزدورى در جامعه گواه بارز وجود و بقاى همه تبعات رابطه سرمايه و از
جمله مبادله به مثابه يکى از اين تبعات اساسى است .
مارکس در رابطه با پيوند درونى ميان شيوه توليد و مبادله خاطر نشان مىکند که:
«با اين همه جمعبندى ما اين نيست که توليد ،توزيع ،مبادله و مصرف يک
چيز بيش نيستند ،بلکه مىگوييم که همگى اينها اجزاء يک کليت يا جنبههاى 
متمايز يک مقوله واحد را تشکيل مىدهند( ».گروندريسه ،کارل مارکس)
با توجه به همه اين نکات ،از بين بردن مبادله ،بازار و پول يک شرط حتمى تحول
ت»های غربى به
سوسياليستى اقتصاد و محو کار مزدورى است .برخى از «مارکسيس 
ويژه در سالهاى بعد از فروپاشى اردوگاه شوروى کوشيدهاند تا سوسياليسم را به
گونهای با بازار آشتى دهند .آنان معموال با پيش کشيدن مطالبى از قبيل اين که :بازار
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و سرمايه هم ذات نيستند!! سوسياليسم بديلى براى بازار نيست!! سرمايهدارى مىتواند
از ميان برود ،اما بازار به بقاى خود ادامه دهد!! پدیده بازار را به مثابه مقولهاى کامال
جدا و مستقل از توليد کاپيتاليستى ارزيابى نمودهاند .آنان در همين راستا وجود بازار
را در اقتصادياتى که از آن به سوسياليسم تعبير مىکنند ،امرى طبيعى و ضرورى 
قلمداد کردهاند!! .اينان از اين حد نيز فراتر مىروند و اساسا سوسياليسم بدون بازار و
مبادله را نوعى تمرکزگرايى ديکتاتورمنشانه اقتصادى ،سياسى منافى قرارداديت تلقى 
مىکنند!! و آن گاه شوروى سابق را مظهر اين سوسياليسم معرفى مىنمايند!! تحليلها
و دريافتهاى اين متفکرين بيش از هر چيز اين ضرب المثل معروف فارسى را
در ذهن تداعى مىکند که زمانى آدم فضل فروشى از دوستش پرسيد« :آیا خسن و
خسين هر سه دختران مخاويه بودند؟» مرد در پاسخ گفت« :خسن نه ،حسن .خسين
نه ،حسين .هر سه نه ،هر دو .دختران نه ،پسران .مخاويه نه ،معاويه و باالخره اينکه
آنها نه دختران معاويه که پسران على بودند!!»
همین مثال در مورد دريافت و استدالل متفکرين مذکور از سوسياليسم و سرمايهدارى 
مصداق دارد .اول اين که قرار نبوده و نيست که سرمايهدارى با بازار تعريف گردد .
آن چه که درونمايه اين شيوه توليد را تعيين مىکند رابطه خريد و فروش نيروى کار
است .دوم :بازار و مبادله در همان حال که اساس توليد کاپيتاليستى را معين نمىکند
جزء غير قابل تفکيک آنست .سوم :شوروى سابق يک جامعه تمام عيار سرمايهدارى 
بود و نه سوسياليستى ،چهارم :در شوروى رابطه خريد و فروش نيروى کار حاکم بود
و مبادله محصول بين بخشهاى مختلف اقتصاد وجود داشت ،پول نيز به مثابه معيار و
وسيله اين مبادله خواه در رابطه ميان کار و سرمايه و خواه در مراودات ميان بخشهاى 
متفاوت سرمايه اجتماعى نقش معمول و متعارف خود را ايفاء مىنمود .پنجم :اگر
بازار و مبادله در جامعه حاکم باشد ،طبيعتا اين بازار و مبادله معطوف به مبادله کاالها
با هم ،منجمله مبادله نيروى کار با سرمايه است و در اين صورت هیچ صحبتی از
سوسياليسم در ميان نيست .ششم :تمرکزگرايى ديکتاتورمنشانه اقتصادى و سياسى در
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اردوگاه شوروى ،ديکتاتورى متمرکز سرمايه دارى دولتى بود و ارتباطى با سوسياليسم
نداشت .هفتم و باالخره اين که سوسياليسم نه با برنامهریزی متمرکز ،بلکه با محو کار
مزدى ،طبقات ،تقسيم کار کاپيتاليستى ،محو دولت باالى سر جامعه و استقرارسازمان
کار متناظر با حضور مستقيم ،برابر ،آزاد ،نافذ و شورائی آحاد شهروندان در برنامهريزى 
و اجراى فعاليتهاى توليدى ،خدماتى ،رفاهى ،مدنى و اجتماعى تعريف مىگردد.
در سامان سوسياليستى اقتصاد هيچ اثرى از مبادله و پول و خريد و فروش در
هيچ سطحى مگر در مراودات خارجى با جوامع کاپيتاليستى احتماالً موجود ،در
ميان نخواهد بود .پيش از اين در بخش مربوط به توزيع گفتيم که در سوسياليسم
هيچ کس يا هيچ نهاد و موسسهاى هيچ چيز را با فرد يا نهاد و موسسه ديگر مبادله
نمىکند و هيچ معيار و شاخص پولى در حيات اجتماعى مردم حضور ندارد .در آنجا
مثال نشستن همگان بر سر يک سفره را آوردیم .در اين جا همان مثال را به دليل
مناسبتش تکرار مىکنيم .نه فقط هيچ انسانى نيروى کارش را با هيچ چيز و بر مبناى 
هيچ شاخصى با هيچ چيز ديگر مبادله نمىکند که محصول کارش را نيز با محصول
کار هيچ فرد يا سازمان ديگرى داد و ستد نمىنماید .مطلقا اين طور نيست که حاصل
کار کارگران کارخانه اتومبيل سازى  Aبا يک شاخص معين اقتصادى مانند پول يا
هر چيز ديگر محاسبه شود و سپس به آنان اجازه داده شود که به همين ميزان مثال
از محصول کارخانه پوشاک  Bيا گندم و ذرت کشت و صنعت  Cیا فروشگاه  Dکاال
دريافت دارند!! سازمان شورائی سوسياليستى همان گونه که کار و تولید اجتماعی را
برنامهریزی میکند وظیفه توزیع مایحتاج معیشتی و رفاهی را نیز به دوش میکشد .
در اينجا انسانها نه نان و برنج و فريزرشان را با تلويزيون و گوشت و نخود همديگر
مبادله مىکنند و نه طبيعتا هيچ نيازى به هيج معيار يا شاخص اقتصادى در مناسبات با
هم دارند .همه دقيقا بر سر يک سفره نشستهاند و آن چه را که همگی توليد کردهاند
يا با کار خود فراهم آوردهاند ،به طور برابر و بر پايه نيازشان مصرف مىکنند .از اين
مهمتر اين که چه توليد شود و نشود را همگان در روال کار و زيست شورايى خود
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انديشه و تعمق و تاييد مینمایند و نحوه توزيع کار و محصول ناشى از آن را به همان
صورت بر اساس دخالت مستقيم و برابر شورائی تعيين مینمایند .خطوط کلى کار
شوراها برای محو هر گونه مبادله ،بازار يا داد و ستد پولی را مىتوان به شرح زير
تصویر کرد:
 .1مهد کودکها ،کودکستانها و تمامى مراکز الزم براى سرپرستى و مراقبت
کودکان بدون هيچ قيد و شرطى و بى نياز به هيچ پرداخت و حساب و کتابى در
سراسر جامعه در اختيار همگان قرار مىگيرد .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 .هيچ کودکى در هيچ کجاى مملکت
بدون مهد کودک نیست و هيچ مادر يا پدرى در قبال استفاده فرزندش از اين مراکز
هيچ گفتگوى اقتصادى نخواهند داشت .اين که مثال کودک از چند ماهگى کودکستان
را شروع خواهد نمود؟ اين که سطح امکانات رفاهى ،تفريحى و آموزشى در مهد
کودکها چگونه خواهد بود؟ يا هر مساله ديگرى از اين دست ،متناسب با سطح توليد
و امکانات رفاهی و کار داوطلبانه موجود توسط شوراها تعیین میگردد .
 .2آموزش و پرورش در همه سطوح از دبستان تا آخرين دورههاى دانشگاه به طور
کامال برابر و همگون بدون هيچ بده و بستان اقتصادى در معرض استفاده و مصرف
شهروندان قرار مىگيرد .کم و کیف تحصيالت ،محتواى آموزش ،ميزان امکانات
آموزشى ،ساختمان و فضاى مدارس ،نسبت شمار دانش آموز و معلم در هر مدرسه
و فراوان موضوعات مشابه ديگر همگى از امور جارى شوراهاى پايه و کمون و نهايتا
کنگره سراسرى شوراها خواهد شد .تا آن جا که به قوانين و اساس کار سازمان کار
سوسياليستى مربوط مىشود ،توسعه اين امکانات به حداکثر ظرفيت ممکن از يک سو،
و توزيع کامال برابر آن ميان همه آحاد جامعه از سوى ديگر ،مولفههايى تعيين کنندهای
هستند .در اينجا فقط محدوديتها و تنگناهاى توليد ،گنجايش موجود خدمات و
رفاه سراسرى و تنظيم سوسياليستى رابطه ميان برنامههاى جارى و درازمدت جامعه
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مىتواند بر روى ميزان و چگونگى امکانات در هر عرصه اثر بگذارد .
 .3بيمارستانها ،مراکز درمانى ،داروخانهها ،موسسات کنترل و مراقبت پزشکى با
تمامى امکانات و تجهيزات و ظرفيتى که دارند ،بدون هيچ حساب و کتاب اقتصادى 
در اختيار تمامى آحاد شهروندان قرار میگیرد .
 .4مراکز نگهدارى از معلوالن ،پيران و از کار افتادگان در سراسر جامعه با تمامى 
امکانات بدون هيج بده و بستان اقتصادى توسط کسانى که به چنين خدماتى نياز
دارند ،مورد استفاده واقع میشود .
 .5امکانات راديو ،تلويزيون ،مطبوعات ،اینترنت ،چاپ و نشر کتاب ،تفريح و
ورزش ،رختشوىخانهها ،رستورانها ،سالنهاى ورزش ،استخرهاى شنا ،سينما ،تاتر،
سالنهاى گردهمايى و سخنرانى ،کتابخانهها ،کلوپها و همه سرويسهاى خدماتى 
دیگر ،تورهاى مسافرتى دور و نزديک و ...به اندازه کافى و به ميزان توان توليد و کار
جامعه در دسترس همگان است و استفاده از آنها به هيچ وجه و در هيچ حالتى نيازمند
هيچ داد و ستد اقتصادى نيست .
 .6وسائط نقليه از قبيل اتوبوس ،قطار ،مترو ،تراموا ،فارغ از هر نوع مراوده پولى 
يا نياز به ارائه کارت ،مورد مصرف کليه شهروندان است .صرفنظر از وسايل رفت و
آمد عمومى ،براى ساکنان هر مجتمع مسکونى در هر نقطهای از جامعه ،خودروهائی
تخصيص داده مىشود که در مواقع الزم مورد استفاده واقع شود .در کليه اين موارد
آن چه که مىتواند موجب کم و کاست اين امکانات شود ،صرفا همان بنيه توليدى 
موجود کل جامعه است .چیزی که باید تا رفع کامل نیازهای شهروندان به صورت
مدام در حال توسعه باشد .
 .7مسکن با رعايت تمامى استانداردهاى رفاهى و بر پايه برابرى کامل براى همه
اتباع جامعه ساخته مىشود .در اين رابطه نيز هيچ نوع داد و ستدی وجود نخواهد
داشت .تعميرات و نوسازى واحدهاى مسکونى يا اماکن عمومى بخشى از برنامه
کار شوراهاست .سکونت شهروندان نه مبتنى بر هيچ مالکيت خصوصى و نه نيازمند
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هيچ بده و بگير اقتصادى شخصى است .آب و برق و تلفن و همه امکانات اجتماعى 
مربوط به محل سکونت شخص يا مراکز همگانى دقيقا بر همين سياق مورد استفاده
اهالى است .
 .8سرانجام در هر محله يا هر ناحيه مسکونى مراکزى براى توزيع ارزاق عمومى،
وسايل خانگى و احتياجات معيشتى داير مىگردد .اين مراکز که به طور طبيعى توسط
شوراها اداره مىشوند ،احتياجات خورد و خوراک و لباس و اشياء مصرفى مورد نياز
شهروندان را بر اساس برنامهريزى سراسرى شوراها و بر پايه ميزان نیاز هر شهروند
در اختيار وى قرار مىدهد .در اين جا نيز هيچ اثرى از پول يا بده و بستان مالى وجود
ندارد .
در تحليل مناسبات اقتصادى يا اجتماعى درون سازمان کار شورائی سوسياليستى 
شايد هيچ نيازى به توضيح اين جزئيات نباشد .اما ستیز محافل چپ با طرح و
تبیین کنکرت سوسياليسم به مثابه يک نظم معين اقتصادى و اجتماعی ،تحريفات
گسترده بورژوايى از سوسياليسم و کوشش گرايشات مختلف رفرميستى درون و
بيرون جنبش کارگرى براى غيرممکن جلوه دادن استقرار سوسياليسم لغو کار مزدی،
ضرورت طرح نکات باال را الزم مىسازد .
آن چه که اساس بحث در اين رابطه را تعيين مىکند ،توضيح بيگانگى و تناقض
عريان ميان سوسياليسم و بازار يا سوسياليسم و هر نوع مبادله نيروى کار يا محصول
کار است .سازمان شورايى کار سوسياليستى ،کار داوطلبانه شهروندان را برنامهريزى 
مىکند .اين کار داوطلبانه بيع و شرى نمىشود و براى مصرف آن توسط شهروندان
هيچ معادلى پرداخت نمىگردد .چيزى تحت نام دستمزد يا حقوق در سوسياليسم
وجود ندارد .شهروند جامعه سوسياليستى ،حصه معيشتى و اجتماعى متناظر بر رفع
کلیه نیازهایش از دار و ندار جامعه کسب مىنماید .از غذا ،پوشاک ،اتوبوس ،مسکن
و وسايل خانگى تا مدرسه و بيمارستان و دکتر و تورهاى مسافرتى و تربيت بدنى و
تفريحات عمومى و همه چیز بدون هیچ داد و ستد توزیع میگردد .
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محو رابطه خريد و فروش نيروى کار در جامعه ،يعنى خصلت نماترين مولفه
سوسياليسم با مقوله محو مبادله و مناسبات بازار رابطهاى درونى و تنگاتنگ دارد .اگر
قرار است نيروى کار خريد و فروش نشود ،بايد اين نيرو هر نوع خصلت کااليى را از
دست بدهد ،باید هيچ سخنى از دستمزد و شاخص پولى وجود نداشته باشد .به بيان
ديگر ،ميان کارى که يک شهروند انجام مىدهد و آن چه که از جامعه مىگيرد هيچ
محاسبه کااليى به چشم نخورد .منطق کار برای هر شهروند این است :داوطلبانه و بر
اساس تشخیص و رغبت خود کار مىکنم زيرا که عضوى از سازمان کار سوسياليستى 
هستم ،بر اساس همه برنامهريزىها و تصميم گيرىهايى که مستقيما و با موقعيت
برابر در انجام يا اتخاذ آنها حضور داشته ام به صورت داوطلبانه اين مقدار کار را
انجام دهم و باالخره به مثابه عضوى از خانواده سوسياليستى همسان همه افراد دیگر
هر چه را که احتیاج دارم از جامعه دریافت مینمایم .در اينجا هيچ مبادلهاى در پروسه
کار و توليد و مصرف وجود ندارد .
اشارهاى به مناسبات ميان جامعه سوسياليستى با جوامع کاپيتاليستى ،مادام که
اين جوامع وجود داشته باشند ،نیز ضرورى است .روشن است که طبقه کارگر با
پيروزى بر بورژوازى در یک کشور و به صرف تحول سوسیالیستی اقتصاد در همین
کشور نمىتواند خود را از دنياى سرمايهدارى ايزوله کند .مراوده اقتصادى با جوامع
سرمایهداری اجتناب ناپذير است .سازمان شورايى کار سوسياليستى در قلمرو اين
مراوده اقتصادى باالجبار با حضور و تأثیر "قانون ارزش" رو به رو میگردد .پرسش
مهم اين است که طبقه کارگر در پروسه انجام اين مراودات چه سرنوشتى پيدا مىکند
و از بازار سرمايهدارى و داد و ستد کااليى با اين بازار چه تاثيرى مىپذيرد؟ اين
مبادله بر مناسبات داخلى سازمان کار سوسياليستى مسلما تاثير جدی خواهد داشت .
ميزان اين اثرپذیری منوط به عواملى مانند نوع و حجم واردات و صادرات يا نسبت
ميان ظرفيت بارآورى کار در جامعه سوسياليستى و جوامع سرمايه دارى طرف داد
و ستد مىتواند کم يا زياد شود .اگر کشور سوسياليستى بيشتر وارد کننده و کمتر
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صادر کننده باشد ،اگر اين جامعه در سطح پايينترى از رشد صنعتى و تکنيکى قرار
داشته باشد ،اگر بارآورى کار در آن از جوامع کاپيتاليستى نازلتر باشد ،به طور قطع
بخش قابل توجهی از کار انجام شده شهروندان به کار اضافى براى سرمايه بينالمللى 
مبدل مىگردد .در غير اين صورت ،يعنى اگر در سطح باالترى از تکنولوژى و توسعه
صنعتى قرار دارد يا اگر بازدهى کار در آن از جوامع سرمايهدارى باالتر است ،بالعکس
بخشى از اضافه ارزش ناشى از کار اضافى پرولتارياى آن جوامع را جذب خواهد
نمود .به هر حال ،کل اين داد و ستد در سيطره قانون ارزش و قانون تشکيل نرخ سود
عمومى سرمايه قرار دارد و بده و بستان جامعه سوسياليستى تابع عمل کرد اين قوانين
خواهد بود .در اين رابطه نکات زیر قابل تعمق هستند .
  .1به هر اندازه که سوسياليسم در بخش وسيع ترى  از جهان پيروز شود و
سازمان کار سوسياليستى در جوامع بيشترى مستقر گردد ،به همان ميزان تاثير پذيرى 
پرولتارياى جوامع سوسياليستى از قانون ارزش و قوانين حرکت و نرخ سود عمومى 
سرمايه جهانى کمتر خواهد بود .
 .2هر چه کشورهايى که در آنها سوسياليسم مستقر مىگردد ،صنعتىتر و توسعه
يافتهتر باشند و به هر ميزان که در توليد مايحتاج زيستى و رفاهى خود بى نيازتر
باشند ،طبعا اثر پذيرى آنها از اقتصاديات دنياى سرمايهدارى کمتر و متقابال تاثير
گذارى آنان بر بازار کاپيتاليستى عميقتر و گستردهتر خواهد بود .
 .3در همه اين حاالت ،مبادله میان جامعه سوسياليستى با کشورهاى سرمايهدارى 
هيچ تاثيرى بر روى ماهيت مناسبات سوسياليستى درون خود جامعه سوسياليستى 
نخواهد داشت .اين که شهروندان اين جامعه در مجموع و بسان يک کل به هم پيوسته
زير فشار سرمايه بينالمللى واقع شوند يا نشوند ،اين که در مجموع بخشى از کار
انجام شده آنها به کار اضافى براى سرمايه جهانى بدل شود يا بالعکس بخشى از
کار اضافى طبقه کارگر جوامع ديگر جذب سازمان کار آنها گردد ،اين که دامنه اين
اثرپذيرى و تاثيرگذارى کم يا زياد باشد هيچ کدام از اينها اساس سوسياليستى بودن
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مناسبات جارى ميان شهروندان کشور سوسياليستى را دچار تزلزل و نقص نمىکند .
در تمامى اين حاالت ،جامعه سوسياليستى درست به خانوادهاى مىماند که در درون
خود فاقد رابطه خريد و فروش نيروى کار يا مبادله و داد و ستد کااليى است ،اما کل
خانواده با بازار سرمايهدارى در مراوده و بده و بستان است .
مبادله اين جامعه با بازار سرمايهدارى به هر گونه که باشد ،مادام که در اين جامعه
رابطه خريد و فروش نيروى کار وجود ندارد ،مادام که همگان به طور داوطلبانه در
توليد و کار و فعاليت دستجمعى مشارکت دارند ،تا زمانى که همه آحاد جامعه از
نقشى برابر و مستقيم و آزاد و آگاه و شورائی در برنامهريزى توليد و مصرف کار
اجتماعى برخوردارند ،تا هنگامى که داد و ستد کااليى در درون جامعه موضوعيتی
ندارد و هر آن چه را که همگان توليد مىکنند به طور برابر برای رفع نیازهای خویش
به کار میگیرند ،مادام که چنین باشد ما با يک نظم اقتصادى و مدنى سوسياليستى 
مواجه هستيم.

سوسياليسم و زوال کار خانگى
نظام سرمايهدارى از وجود و بقاى کار خانگى دفاع مىکند ،زيرا که کار خانگى يکى 
از اهرمهاى مهم تشديد بهره کشى از کارگران در اين نظام است .کارگرى که حداقل
 8ساعت از شبانه روز در کارگاه ،بيمارستان ،فروشگاه ،مدرسه ،کارخانه و ...نيروى 
کارش را به سرمايه فروخته و چند ساعت را نيز در جريان رفت و برگشت براى 
اين فروش به رايگان از دست داده است ،اينک پس از رسيدن به منزل بايد ساعتها
در خانه و آشپزخانه نيز کار کند تا در مجموع و با انجام همه این کارها نيروى کار
مصرف شدهاش را براى فروش مجدد به سرمايه بازتوليد نمايد .در واقعيت امر او
فقط  8ساعت کار نمىکند ،بلکه با محاسبه زمان اياب و ذهاب ،پخت و پز و رخت
شويى و از همه مهمتر بچه دارى و ساير کارهاى خانگى 15 ،تا  16ساعت يا حتى 
بيشتر در روز براى سرمايه کار کرده است و همه اينها تازه مربوط به مورد و شرايطى 
است که کارگر با يک شيفت کار قادر به تامين وسايل اوليه معيشتى و بازتوليد نيروى 
کارش باشد .در غير اين صورت و مثال در جوامعى نظير ايران ،سنگاپور ،بنگالدش،
کره جنوبى و فراوان ممالک دیگر بايد حدود  %80شبانه روز را در بدترين شرايط
کار کند تا شايد شکم خود و فرزندانش را سير نمايد .آن چه که در اين ميان و در
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صورت يک شيفت کار ،سرمايه به کارگر مىپردازد ،فقط بخش بسیار ناچيزى از
ارزش  8ساعت کار وى است .در حالى که او حتى در اين صورت ،يعنى با همان
زمان کار  8ساعته باز هم حدود  15تا  16ساعت براى سرمايهداران کار انجام داده
است .کار خانگى يا زمان اياب و ذهاب کارگران در مرام سرمایه اص ً
ال کار حساب
نمیشود .در زمره هیچ یک از دو شکل متعارف کار يعنى کار مولد يا غير مولد
قرار ندارد ،زيرا که نه با سرمايه مولد ،نه سرمایه غیرمولد و نه با درآمد ،با هیچ کدام
مبادله نمىشود .نگاهى ژرفتر به آن چه که در پشت رابطه خريد و فروش نيروى 
کار نهفته است ،مىتواند مکان اين زمان کار مفت و مجانى را در نظام کاپيتاليستى 
و در پروسه بازتوليد سرمايه بطور کلى مشخص سازد .کار خانگى و زمان رفت و
برگشت مسلما کار مولد نيست .به اين دليل روشن که مستقيما توسط سرمايهدار در
پروسه توليد مصرف نمىگردد و الجرم اضافه ارزشى پديد نمىآورد .کار خانگى در
همان حال کار غير مولد نيز نيست ،زيرا اساسا از طريق سرمايهدار خريده نمىشود .
ظاهر ماجرا کامال فريبنده است و چنين مىنماياند که پس کار خانگى امر شخصى و
نوعى سرگرمى و تفريح کارگر يا تودههاى کارگر است .موضوع فريبندهتر مىشود
هنگامى که عموميت اين پديده براى همه طبقات در همه نظامهاى ماقبل سرمایهداری
نيز بدان اضافه شود .چنين وانمود مىگردد که کار خانگى نه خاص طبقه کارگر و
نه خاص زندگى انسانها در نظام سرمايهدارى است .تمامى اين مولفهها ما را به کج
راه خواهد کشاند و به سوى اين درک نادرست خواهد برد که گويا کار خانگى در
سيستم کاپيتاليستى فقط يک امر شخصى يا يک سرگرمى طبيعى طبقه کارگر است .
براى اين که مکان کار خانگى در اين سيستم را به درستى قضاوت کنيم ،بايد
سرمايه را خوب بشناسیم .با استقرار رابطه خرید و فروش نیروی کار فقط کار اضافی
کارگر به ملکیت سرمایه در نمیآید ،فقط اضافه ارزشهای حاصل استثمارش سرمایه
طبقه سرمایهدار نمیگردد .سرمایه یک رابطه اجتماعی است .رابطهای که از همه
مساماتش گند و خون فوران میکند .کارگر را مجبور مینماید که سير تا پياز زندگى 
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خود را بر پايه مصالح و مقتضيات ارزشافزائی سرمایه تنظيم و تعيين نمايد .متناسب
با سودآوری هر چه افزونتر سرمایه زندگى کند ،فکر نمايد ،آموزش ببيند ،تخصص
کسب کند ،رفتار اجتماعى بياموزد ،ذوق و سليقه پيدا نمايد ،تغيير احساس و عاطفه
دهد ،شيوه مصرف و استفاده خود از اشياء را بازآفرينى کند .سرمايه کارگر را وادار
مىکند که همه چيزش را از توليد مثل یا نحوه تشکيل خانواده و چگونه زندگى کردن
در جامعه گرفته تا پخت و پز و سرگرمى و تفريح و آداب معاشرت و همه حال و
روزگار خویش را با ملزومات توليد اضافه ارزش بيش و بيشتر منطبق سازد .
سرمايه داری براى به ثمر رساندن اين اصل فرهنگ ،فکر ،اخالق ،عادت و جهان
نگرى خاصى را به کارگر ديکته و بر او تحمیل مىکند .به همه اینها نیز بسنده
نمىکند ،بخش مهمى از محصول کار و دسترنج وى را صرف پليس و ارتش و
بوروکراسى و برپايى دولتى مىکند که اين انتظارات را به زور گلوله يا در قالب
هزاران آموزش فکرى ،فرهنگى ،ايدئولوژيک ،اخالقى و سياسى بر وى تحميل نمايد .
سرمایه یک رابطه اجتماعی است ،کار خانگى نيز جزء معينى از همين رابطه اجتماعى 
میباشد و به سهم خود نقش و مکان معينى در بازتوليد کل اين سيستم دارد .داشتن
آشپزخانه خصوصی در درون هر خانه ،پخت و پز یا رخت شويى خانه به خانه و نوع
اینها مسلما امورى ژنتیکی یا ازلی و ابدی نيستند ،بالعکس سنن و سلیقه هائی هستند
که در طول تاریخ زندگی بشر و از دل شیوههای تولید و صورتبندیهای مختلف
اقتصادی ،اجتماعی پدید آمدهاند .شکل تولیدی هر دوره متناسب با ملزومات توسعه
و بقای خود آنها را دستکاری یا تغییر داده است .حفظ کرده یا دستخوش فنا ساخته
است .سرمايه داری نیز همین کار را کرده است و از همه این عادات ،سنن و سالیق
به نفع خود و برای تشدید هر چه عمیقتر استثمار تودههای کارگر بهره برده است
و هر چه بیشتر بهره میبرد .درباره آلترناتيو سوسياليستى کار خانگى پائينتر بحث
خواهيم کرد ،اما به دنبال آن چه بيان شد بايد افزود که کار خانگى از يک سو بخش
عظيمى از نيروى کار انسانها را به هرز مىدهد یا به بيان دقيقتر حجم سنگينى کار را
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به نفع سرمايه بر آنها تحميل مىکند و از سوى ديگر زمينه را براى استثمار مضاعف
زنان ،فرسودگى عميق روحى و جسمى آدمها ،تشديد ستم جنسى و باالخره تحکيم
فرهنگ شوم مالکيت خصوصى هموار مىسازد .
سازمان کار شورائی سوسياليستى  در فرایند استقرار و گسترش خود پروسه
زوال کار خانگى و جايگزينى آن توسط خدمات همگانى را جامه عمل میپوشاند .
توليد محدود و کار پراکنده يا منفرد ولو اين که در چهارچوب مناسبات اشتراکى و
سوسياليستى انجام گيرد ،در اساس با مدنيت سوسياليستى ،با اصل رهائی بشر و با
اهداف و انتظارات سوسياليسم لغو کار مزدی سازگارى ندارد .به مثالى که پيشتر
ضمن بحثی دیگر داشتیم ،باز گرديم .اين که در هر خانهای آشپزخانهاى وجود داشته
باشد و هر خانوادهای براى خود غذا تهيه نمايد ،اين که هر خانهای ماشين رختشويى 
خاص خود را داشته باشد ،هر مادرى از فرزند خويش مراقبت کند و نظاير اينها با
فرض اين که تک تک اهالى به طور يکسان از چنين امکاناتى برخوردار باشند ،باز
هم از جهات مختلف با معيارها و مبانى زيست آزاد ،مرفه و انسانی سوسياليستى در
تعارض است .با ايجاد يک رختشوىخانه همگانى ،يک رستوران عمومى ،يک مهد
کودک ،يک سالن گردهمايى و تفريح ،با تاسيس محلى براى کارافزارها و امکانات
همگانى و نظاير اينها در هر محل مسکونى مىتوان حجم بسيار انبوهى از کار
داوطلبانه سوسياليستى را به نفع جامعه ،يعنى به نفع آحاد شهروندان صرفه جويى 
کرد .همزمان میتوان حجم آلودگیهای محیط زیست را وسیع ًا کاهش داد .اگر به
جاى  50ماشين لباسشويى 50 ،جاروبرقی 50 ،یخچال و فریزر 50 ،ماشین ظرفشوئی،
 50کمد وسائل اسباب بازی 50 ،آشپزخانه 50 ،استخر شنا در  50خانه جداگانه
بتوان با  10یا چندتا از این سرویسها در درون هر محله پاسخگوی کل نیاز ساکنان
محل شد به صرفه جوئی بسیار عظیمی در ميزان کار داوطلبانه شهروندان یک جامعه
به طور مثال  60میلیونی دست زده ایم .کاری که انجامش راه وفور هر چه بیشتر
رفاه ،امکانات ،بینیازی ،رشد ،تعالی جسمی و فکری را بیش از پیش هموار خواهد
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ساخت .پيداست که کار صرفه جويى شده در اين گذر به مقدار کارى که صرف توليد
وسايل و امکانات ياد شده مىشود خالصه نخواهد شد .يک رستوران عمومى در
يک محله مىتواند با کار داوطلبانه سوسياليستى چند شهروند در چهارچوب تقسيم
وظايف شورايى ميان اهالى به خوبى اداره شود .اما مجموع زمانى که مثال در 80 ،60
يا  100خانواده ساکن ر اين محله براى پخت و پز و ظرف شويى و خريد و ...صرف
مىشود ،يقينا به چند برابر کار جمعى الزم در رستوران بالغ مىگردد .اگر اين تفاوت
را در برنامهريزى مربوط به جايگزينى کار خانگى توسط کار همگانى سوسياليستى 
در نظر بگيريم ،آنگاه اهميت زوال و محو کار خانگى در کل زيست و مدنيت
سوسياليستى بيشتر روشن خواهد شد .شايد در يک محاسبه ساده و سرانگشتى به
اين نتيجه شگفت آور برسيم که مثال شهروندان عضو سازمان کار سوسياليستى از
اين طريق چيزى حدود  20تا  30درصد کار داوطلبانه همگانی خود را به نفع بهبود
شرايط زندگى و کار و آموزش و درمان و تفريح و آسايش جسمى و روحى خويش
صرفه جويى خواهند نمود .
با همه اينها معضالت و مشقات ناشى از کار خانگى به صرف اتالف وقت و
زيانهاى اقتصادى آن محدود نمىگردد .وجود و بقاى کار خانگى از مقتضيات تقسيم
کار کاپيتاليستى در جامعه موجود است .کار خانگى با فرآيند تقسيم کار سرمايه و
جريان تکه تکه شدن انسان در اين رابطه معين منطبق است .مظهر از هم گسيختگى 
و انفراد منشى و تعلق انسان به مالکيت خصوصى است .وجود اين شکل کار مبين آن
است که انسانها در بخش قابل توجهى از زندگى خويش عناصرى منفرد و متفرق با
مسايل و موضوعاتى جدا از هم هستند .
سوسياليسم در جريان زوال کار خانگى و جايگزينى آن با خدمات دستجمعى و
همگانى ،خالق ترين و پربارترين عرصههاى پرورش معنوى و اخالقى را بر روى 
بشر مىگشايد .انسانها را از حصار تنگ و فرساينده زندگى ماالمال از محاسبات کور
مالکانه و خودپرستانه خارج مىسازد و به دنياى سراسر شکوه همپيوندى و اتحاد
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بشرى پيوند مىزند .سازمان کار سوسياليستى اين همپيوندى و همنوايى و هماهنگى 
را مقدم بر هر چيز در پهنه اصلى حيات انسانى ،در عرصه کار و توليد و تصميم گيرى 
و برنامهريزى و رتق و فتق امور اجتماعى توسط همه آحاد جامعه محقق مىسازد،
اما به اين بسنده نمىکند ،بلکه تا محو همه بازماندههاى اقتصادى ،اخالقى ،فرهنگى 
مالکيت خصوصى به پيش مىتازد .انفرادمنشى منبعث از احساس مالکيت خصوصى 
بر آشپزخانه ،اتوموبيل ،يخچال ،فريزر و جاروبرقى يا ماشين لباسشويى را با همدلى 
انسانى ملهم از احساس زندگى مشترک جايگزين مىنمايد .با توجه به تمامى اين
عوامل و مولفههاست که شوراها خواهند کوشيد تا به موازات استقرار سازمان کار
سوسياليستى آن چه را که در سيستم کاپيتاليستى به قلمرو کار خانگى تعلق دارد به
حيطه فعاليتهای همگانى و اشتراکى منتقل سازند.

سوسياليسم و آموزش
سرمايه همه چیز را ساز و کار پروسه تولید سود میکند .علم ،آموزش ،پژوهش
و دانش اندوزی انسان را نیز به طور کامل به همین سرنوشت دچار میسازد .افراد
را مجبور میکند که راه آموزش خود را به این سوی کج کنند و هدف رشد فکری
و عقلی خود را با این منظور منطبق گردانند .به رشتهاى از کار و تحصيل روى نهند
که نان و نوا و نام داشته باشد و به فن و تخصص و هنرى بیاویزند که سرمايه بر
وفق سياست بازاريابى و سودجويى خود تقرير مىکند .اگر سرمايه به وى توان
مالى و استطاعت درس خواندن دهد ،پزشکى بياموزد يا مهندسى بخواند ،سياست،
مديريت و کار و کاسبىهاى آب و نان دار را دنبال کند و همه اينها را براى اين
بخواند و بياموزد که تخصص حاصل را وجه الضمان فروش گرانتر نيروى کارش
کند يا آن را وسيلهاى براى شراکت با سرمايهداران و دولت سرمايه در استثمار بیشتر
کارگران سازد .در غير اين صورت ،يعنى چنان که سرمايه امکان دستيابى به اين
مشاغل و آموزش اين تخصصها را از وى دريغ دارد ،که بطور غالب چنين است،
نظافت چى شود ،عملگى کند ،کارگر ساده معدن در اعماق زمين گردد ،به فحشاء
تن دهد .اين که انسانها خود چه مىخواهند؟ انطباق کار با الزامات رشد مادى و
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معنوى افراد ،گزينش اشتغال بر وفق جريان آزاد انديشه و ذوق خالق انسانی یا نوع
این مالکها و معيارها در عرف سرمايه بدون معنایند ،زيرا که با توليد براى سود هر
چه کالنتر در تعارض قرار دارند .سرمايه از يک سوی طراح ،مهندس ،سياستگذار،
قاضى ،برنامهريز ،پروفسور ،کارشناس ،حقوقدان ،جالد ،فرمانده نظامى مىخواهد و
از سوى ديگر کارگر ساده ،راننده ،آشپز ،معلم ،کودکيار ،جوشکار ،مکانيسين ،تراشکار
و نظافت چى احتياج دارد .گروههاى اول را براى آن مىخواهد تا چگونگى استثمار
هر چه وحشتناکتر کارگران و توليد اضافه ارزش هر چه افزونتر را برنامهريزى 
کنند .به تودههای کارگر و فروشندگان نيروى کار نيز از آن روى نيازمند است که کار
آنها بطور مستقيم يا غيرمستقيم منبع توليد اضافه ارزش و منشا و ممد خودگسترى 
سرمايه است .
ماحصل کالم ،در نظام سرمايهدارى فقط سرمايه است که پیرامون آموزش ،شيوه
و محتواى آن ،نوع تخصص ،عرصههاى مختلف اشتغال ،چه کسانى يا چه بخشى 
از جمعيت زير پوشش آموزش قرار گيرند؟ چند درصد از آموختن محروم بمانند
و بيسواد باشند ،چه گروههاى اجتماعى به چه مشاغلى راه يابند تصميم مىگيرد .
طبقه کارگر و تودههاى فرودست جامعه تا جايى مىتوانند بر اين تصميم گيرى تاثير
گذارند که نيروى پيکار طبقاتىشان اجازه دهد .تا آنجا که به "قانون ارزش" و نظم
اقتصادى و اجتماعى سرمايه مربوط استد ،نيازهاى زيستى و رفاهى يا الزامات رشد
جسمى و فکرى آدمها هيچ تاثيرى در برنامهريزى آموزشى ندارد .مکان تخصص،
تربيت نيروى انسانى ،تعيين نوع مشاغل ،آموزش و پرورش و تمامى آن چه که به
يادگيرى و انتخاب کار مربوط است ،صرفا تابعى از تقسيم کار سرمايهدارى است و
يکراست از نيازهاى بازار و حرکت سرمايه تبعيت مىکند .جوانى که دوران تحصيل
خويش را مىگذراند ،بايد رشته تحصيل و شغل آيندهاش را بر پايه نياز بازار انتخاب
نمايد .ايده ،انتظار و عالقه او بايد توسط سرمايه و شرايط الزم براى سودآورى 
سرمايه شکل داده شود .اين که حتى در اين صورت ،در حالت انطباق آموزش خود
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با نيازهاى سرمایه ،باز موفق به اشتغال در رابطه با اين رشته تحصيلى مىشود يا نه؟ باز
هم به بازار و الزامات خودگسترى سرمايه مربوط است .زيرا کار و حرفهای که امروز
مود تقاضاى بازار است ،براى چند ماه بعد معلوم نيست که اين چنين باشد .آن چه او
امروز بر اساس دادههاى موجود زندگى احساس مىکند ،اين است که براى زيستن
در درون جامعه بايد کارى دست و پا کند .در همين راستا مىبيند که حق انتخاب نه
با او که با بازار سرمايهدارى است.عدهاى به يمن سرمايه و امکانات ناشى از استثمار
کارگران هر شکلى از زندگى را مىخواهند برمىگزينند و در مقابل اکثريتى عظيم از
انسانها براى اين که نیروی کارشان را بفروشند ،بايد آن را بازارپسند و قابل فروش
کنند .اين که شرط و شروط يا مولفهها و ويژگىهاى مقبوليت فروش چه خواهد بود،
توسط سرمايه تعيين مىگردد .در هر حال او براى اين که نيروى کارش را بفروشد و
حتى االمکان کمى گرانتر بفروشد ،بايد آن را با نوعى تخصص ،مهارت و تجربه به
هم آميزد .در غير اين صورت ،بيشتر و بيشتر بى مشترى خواهد ماند و شانس زندگی
و چه بسا زنده ماندن را از دست خواهد داد .جوان مورد گفتگوى ما با مشاهده و
سنجش اين اوضاع به ناچار در صدد يافتن راهى براى بازار پسند کردن نيروى کار
خویش مىشود و بر پايه مالکها و ارزشهاى مخلوق "قانون ارزش" يا در واقع
قانون بى ارزش سازى انسانها رشته درسى معينى را انتخاب مىکند .در نظر داشته
باشيم که همه اينها تازه در صورتى است که اين جوان يا اين انبوه جوانان امکان
مدرسه ،تحصيل و يادگيرى نوعى حرفه و تخصص برايشان موجود باشد .واقعيت
اين است که اکثريت غالب طبقه کارگر در آسيا ،آفريقا ،آمريکاى التين ،بخشى از
اروپا و همه استراليا به يمن استثمار مرگبار سرمايه از همين امکان نيز محرومند .در
اين بخش از دنيا سرمايه بر اپایه يک تقسيم کار گسترده بینالمللی ،خود را از آموزش
و تخصص کارگران به ميزان زيادى بى نياز کرده است .در اين مناطق کار کودکان
زير شش سال نيز بدون هيچ آموزش و تخصصى ،منشا حداکثر سود است و درست
از همين روى امکان درس و آموزش و تخصص از اکثريت غالب کارگران و کارگر
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زادگان دريغ مىشود .
وفور نيروى کار ماوراء ارزان در اين بخش دنيا ،سیاست بازتوليد مستمر شرايط
اين ارزان بودن از طريق ديکتاتورى هار پلیسی سرمايهدارى ،اختصاص شماری از
ممالک اين بخش به حوزه انباشت و بازتوليد بخش توليد وسايل مصرف به طور
عمده ،ضرورت تخصصهاى ويژه یا آموزشهاى وسیع نيروى کار مورد نياز سرمايه
را پائين آورده است .از اين گذشته سرکوب قهرآميز جنبشهاى کارگرى اين ممالک،
امکان فشار طبقه کارگر بر بورژوازى براى دست يابى به اين امکانات را سخت کاهش
داده است .به همه اين داليل حتى آموزش اجبارى چند سالهای که مثال در اروپاى 
شمالى يا غربى وجود دارد ،براى کارگران کشورهاى سرمايه دارى آمريکاى التين،
آسيا ،افريقا غير قابل حصول باقى مانده است .نحوه آموزش و سوادآموزى سکنه
دنياى سرمايهدارى در شروع قرن بيست و يکم ،در باالترين فاز جهانى شدن سرمايه
و در عصر انقالبات کامپيوترى به ويژه از روى آمار و ارقام منتشر شده از سوى منابع
رسمى خود اين نظام بسيار فاجعه بار است .مطابق آمار سازمان ملل از مجموع 3
ميليارد جمعيت بزرگسال کره زمين در پايان دهه  80قرن بيستم 880 ،مليون نفر فاقد
سواد خواندن و نوشتن بودهاند .در آمريکا ،عظيمترين قطب سرمايه بينالمللى از هر
سه مادرى که مشمول دريافت کمک از صدنوق تامين اجتماعى هستند ،يک نفر بطور
مطلق بيسواد مىباشد .در همين آمريکا حدود  23مليون نفر از افراد بزرگسال جامعه
از لحاظ معلومات خواندن و نوشتن در سطحى هستند که ميزان سوادشان حتى هيچ
کمکى به حل مشکالت جارى روزمره آنها نمیکند .از مجموع  1,5ميليارد جمعيت
در سن مدرسه دنیا (گروه سنى  5 -19سال) بالغ بر  750ميليون نفر ،يعنى نصف آنها
به مدرسه نمىروند .همين منبع اضافه مىکند که رقم مذکور نسبت به سالهاى قبل
روند صعودى داشته است .به بيان ديگر ،ميزان بيسوادى اين گروه در حال باال رفتن
است .در رده سنى  7-11سال ،يعنى سن آموزش ابتدايى از هر  3کودک يک نفر
فاقد امکانات مدرسه و سوادآموزى بودهاند .در فقيرترين کشورهاى جهان  %95مردم
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بيسوادند .قريب دو سوم بيسوادان جهان را زنان تشکيل مىدهند .
اينها دادههايى هستند که چگونگى برخورد نظام کاپيتاليستى با مقوله سوادآموزى 
و تحصيل سکنه کره زمين را به نمايش مىگذارند .تبعيت امر تحصيل ،تخصص و
پژوهش در سطوح مختلف از قوانين حرکت سرمايه آن چنان محکم و تنگاتنگ
است که هر گونه تغيير و تبديل در آن فقط به صورت انعکاس مستقيمى از تغيير در
نيازهاى بازار کار سرمايهدارى قابل تحليل و تبيين است .در پارهاى از ممالک اروپاى 
شمالى و غربى با اين که سالهاست قانون آموزش اجبارى تا سن  16سالگى به
مرحله اجراء در آمده است ،باز هم شمار فارغ التحصيالن دانشگاهى و مدارس عالى 
اين جوامع درصد نسبتا ناچيزى از کل گروه سنى مربوط به اين سطح از آموزش را
تعيين مىکند .براى مثال اين نسبت در مورد کشور سوئد تا اوایل آخرین دهه قرن
بیستم چيزى حدود  %12بوده است .جامعهاى که تراستهای غول پیکر صنعتى 
آن هر کدام در هر سال حدود  30تا  40ميليارد کرون سود به چنگ مىآورند و
مدير عامل غالب شرکتهاى بزرگش در قبال فسخ قرارداد کار خود دهها میلیون
کرون غرامت دريافت مىنمايند .آری در همین جامعه تا دهه آخر بیستم فقط %12
ساکنانش به تحصيالت عالی دست یافته بودند .دليل مسأله روشن است .سرمايه فقط
به همين ميزان درس خوانده دانشگاهى نیاز داشته است .درست به همان گونه که
در غنا ،سومالى و گابن بيسوادى  90يا  95درصدى نيروى کار هیچ لطمه چندانى 
به پروسه بازتوليد و سودآورى سرمايه وارد نمیکند .بودجه آموزش و پرورش این
کشورها در بيشتر موارد نسبت به بودجه نظامى و تسليحاتى رقم ناچيزى را تشکيل
مىدهد .در همان زمان که ميليونها محصل دورههاى دبيرستانى و دانشگاهى در اين
يا آن جامعه سرمایهداری از کمبود معلم و استاد فيزيک يا شيمى رنج میبرند ،هزاران
پروفسور فيزيک و شيمى در البراتوارهاى علمى همان جوامع براى قابل رقابت کردن
توليدات صنعتى تراستهای امپرياليستى و بنگاههاى بزرگ و کوچک سرمايهدارى 
دست از پا نشناخته تالش مىنمایند .باز هم بر اساس آمار مربوط به سالهاى دهه 80
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قرن بیستم سازمان ملل فقط بودجه ساالنه نيروى هوايى آمريکا از کل بودجه آموزش
و پرورش يک ميليارد و دويست ميليون کودک در افريقا ،آسيا و آمريکاى التين بسیار
بيشتر بوده است .در  32کشور جهان مبلغى که دولتها صرف امور نظامى مىکنند،
بيش از کل مبلغى است که به آموزش و پرورش ،بهداشت و درمان اختصاص
مىدهند .هزينه نظامى سالنه جهان بطور متوسط  20000دالر براى هر سرباز اما هزينه
آموزش و پرورش همگانى دنيا در همين مدت بطور متوسط فقط  380دالر براى هر
نفر گزارش شده است .
برخورد شيوه توليد سرمايهدارى با مقوله سوادآموزى و ميزان سواددار بودن و
نبودن انسانها فقط يک رويه از کارکرد ضد انسانى اين نظام است .معضل اساسىتر
معاملهاى است که سرمايه با پروسه پيشرفت علم و کاربرد دانشهاى بشرى میکند .
علم ،پژوهش و کشفيات علمى در عرف کاپيتاليسم ،يعنى ابزارى براى ارتقاى بارآورى 
کار اجتماعى و افزايش سود سرمايه .اين اساس نگرش نظام سرمايهدارى به دانش
و تتبع و پژوهشهاى علمى است .يک نگاه بسيار ساده به تاريخ قرن بيستم به ويژه
نيمه دوم اين قرن به وضوح نشان مىدهد که سرمايه با علم چه مىکند .در حالى که
توليدات صنعتى با هدف مشترى پسند شدن هر روز با دهها شکل و شمايل جديد
وارد بازار جهانى مىشود ،پيشرفتهاى دانش پزشکى در زمينه درمان بيمارىهاى 
خطرناک مانند سرطانها ،ايدز و امراضى از اين دست بسیار ناچیز است.سرمايه
تخصص و پژوهشهای علمى را براى توسعه دامنه استثمار نيروى کار مىخواهد،
تامين سالمتى و بهداشت و زندگى بهتر انسانها در محاسبات این نظام محلی از
اعراب ندارد .
سوسياليسم کليه اين معادالت و نامعادالت را درهم مىريزد .پروسه محو کار مزدى 
و نابودى تقسيم کار سرمایهداری فرآيند رهاسازى کامل آموزش و پرورش و پژوهش
از معيارها و ارزشهای سرمایهداری است .اگر انقالبات سدههای  18و  19اروپا شعار
جدايى تعلیم و تربیت از مذهب را سر میداد ،انقالب سوسياليستى لغو کار مزدی
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پرولتاریا پرچمدار زدودن هر نشان مناسبات کااليى و کاپيتاليستى از دامن آموزش و
پرورش و پژوهش درون جامعه است .در اینجا دانش و تحصيل يک سره در خدمت
بهبود زندگى ،تعالى اخالقى ،رشد ،شکوفايى و بلوغ فکرى ،تندرستى و آسايش بشر
قرار مىگيرد .در این رابطه مىتوان به اجمال بر نکات زير انگشت نهاد.
 .1شکوفائی فکری و اعتالی علمی کل آحاد شهروندان در گرو شکوفائی و تعالی
فکری و علمی هر فرد است .برای اینکه اصل برابری همه انسانها محقق شود باید
همه راههای الزم برای احراز توانائی و دخالتگری یکسان آنان باز و هموار گردد .
جامعه متشکل از افراد نابرابر در دخالتگری اجتماعی هیچگاه جامعه انسانهای دارای
حقوق برابر نخواهد شد .برنامهریزی شورائی و سوسیالیستی کار و تولید ،ارتقاء سطح
دانش و آگاهی همه آحاد در همه زمینهها برای رسیدن آنها به حداکثر توان علمی و
انسانی و تأثیرگذاری را سرلوحه کار خود قرار میدهد و پاکسازی فرجامین زندگی
اجتماعی از آلودگیهای شوم مناسبات کار مزدوری را به حصول هر چه موفقتر این
هدف پیوند میزند .
 .2پدیده تخصص ،پویه زوال خود را با شتاب ممکن و مقدور پیش خواهد
برد .اجتماعی کردن دانشها جای تحصیل مهارتهای ویژه و کسب تخصصها
را میگیرد .این کار مشکل نیست و حتی سرمایهداری هر کجا که منافعش اقتضاء
کرده است بارقه هائی از آن را جامه عمل پوشانده است .در همین وضعیت حاضر
کوهی از اطالعات در عرصههای مختلف پزشکی ،داروئی ،فنی ،فیزیک ،شیمی
تاریخ ،ادبیات ،زمین شناسی ،بیولوژی و علوم دیگر بر روی شبکه اینترنت موجود
است .سرمایهداری بر اقتضای سرشت خود ،جریان انتشار این اطالعات را به پویه
تولید سود حداکثر میآویزد و از اینترنتی کردن آنها برای اهدافی مانند تأمین حاکمیت
بالمنازع ایدئولوژی و افکار و باورهای طبقه مسلط ،تحکیم پایههای قدرت نظام،
بازاریابی و داللی و فروش کاال ،رقابت و هماوردی سبعانه سرمایهها با هم ،مسخ و
تحمیق هر چه شریرانهتر و مهلکتر افکار تودههای کارگر و نوع اینها سود میجوید .
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در کم آزارترین حالت ،به طور مثال در زمینه پزشکی در کنار همه سوء استفادههای
دیگر ،از این اطالعات برای کاهش امکانات رفاهی و درمانی تودههای کارگر بهره
برداری مینماید .سوسیالیسم همین تکنیک و کل امکانات اطالعاتی موجود یا در
حال کشف و قابل کشف در آینده نزدیک و دور را یکجا برای جایگزینی تخصصها
و مهارتهای خاص توسط فرایند توده گیری و اجتماعی کردن هر چه بیشتر و
ژرفتر دانشها به کار میگیرد .اساس این است که هر انسانی هر شمار رشته از
دانشهای بشری را تا هر کجا که میل دارد بیاموزد و برای این کار نه فقط با هیچ کسر
و کمبود و موانعی مواجه نباشد ،که تمامی محرکها و امکانات و تسهیالت الزم را
پیش روی خود بیند .این اصل در عین حال باید با آنچه باالتر اشاره شد همجوش
باشد .این که دستیابی کل افراد به دانشهای مختلف در گرو دستیابی هر فرد به همه
این دانشها است.
سازمان کار سوسياليستى در سطوح مختلف برنامهريزى محلى و متمرکز موارد
فوق را شالوده کار آموزش میسازد و راه تحقق آنها را هموار میکند .يک اپراتور
ماشینهای خودکار صنعتی ،یک برقکار یا راننده لکوموتیو میتواند به نوبه خود
پزشک فیزیکدان ،شیمیدان ،تاریخدان ،ادیب ،سیاستگزار یا هر چیز دیگر باشد .این
بدان معنی نیست که همه این کارها را با هم انجام میدهد یا میزان دانش او در همین
این عرصهها لزوم ًا یکسان و با همه انسانهای دیگر همطراز است .سخن از اتوپی
نیست.بحث واقعیت هاست .در اين باره در مبحث رفع تفاوت ميان کار يدى و فکرى 
بيشتر صحبت خواهد شد .عجالتا بر اين نکته تاکيد کنيم که بنیاد کار در سوسیالیسم
بر آموزش همه دانشها تا آخرين سطح توسط همه انسانها استوار است .سازمان
کار شورائی سوسیالیستی با این دورنما به پیش میتازد و برای رفع تنگناها و موانع
سر راه حصول آن تالش میکند .
سوسياليسم با حذف قلمروهای غيرمفيد مصرف کار ،محو دولت و بوروکراسى 
و ارتش و دستگاههاى نظامى ،از بين بردن مبادله و تبديل نيروى کار داوطلبانه اين
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بخشها به کار مفيد سوسياليستى ،محو تقسيم کار کاپيتاليستى ،زوال کار خانگى و
توسعه زندگى اشتراکی ،به کمک همه اين کارکردها ميزان کار مورد نياز جامعه را به
حداقل ممکن مىرساند .در همان حال با توسعه تکنيک و افزايش ظرفيت بارآورى 
کار ،تمامى امکانات الزم براى گسترش هر چه بيشتر مدرسه و دانشگاه و مراکز
تحقيق فراهم مىسازد .در چنين فرآيندى از توسعه و رشد سوسياليستى جامعه،
امکان دست يابى همه آحاد انسانى به حداکثر دانشها و آموزشها امرى کامال طبيعى 
خواهد بود و در اين راستاست که آن چه امروز در جامعه سرمايهدارى تخصص يا
تحصيالت حرفهاى خاص نام دارد به جريان آموزش عمومى همه شهروندان مبدل
میگردد

سوسياليسم ،وحدت کار فکرى و جسمى
وحدت ميان کار فکرى و جسمى و محو دوگانگى ميان آنها يکى از مولفههاى 
مهم سوسياليسم است .پروسه اجراء و تحقق اين هدف بسان همه اصول و قرارهاى 
ديگر مدنيت کارگرى و سوسياليستى نه يک مقوله انتزاعى و مکانيکى ،که جزء
پيوستهاى از کل فرآيند نابودسازى کار مزدورى و محو رابطه سرمايه است .دوگانگى 
ميان کار فکرى و جسمانى را مسلما با روشهاى نوع مائوئيستى و اردوگاهى ،با
انقالب فرهنگى نوع چينى و توسل به شيوههاى عرفانى و پوپوليستى نمىتوان از ميان
برداشت .جدايى کار فکرى از بدنى پديده تاريخى معينى در پروسه پيدايش و توسعه
تقسيم کار اجتماعى است .نخستين رخسارههاى ظهور و ابراز وجود اين جدايى را
بايد در پروسه پيدايش و تکوين اشکال اوليه مالکيت ،يعنى مالکيت قبيلهای و سپس
مالکيت باستانى مشترک جستجو نمود .اما بروز شکاف اساسى و انفصال گسترده
کار ذهنی از جسمى در جدايى شهر از روستا ،گذار از بربريت به تمدن یا از قبيله
به ملت و دولت روی داده است .پيداش و توسعه شهرها که خود سرآغاز توسعه
صنايع مانوفاکتورى ،بسط کار مزدورى و مناسبات کاپيتاليستى بود الجرم با ظهور
ادارات ،پليس و گسترش سازمانهاى دولتى همراه شد .جدايى کار فکرى از کار
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بدنى در متن الزامات تقسيم کار مبتنى بر اقتصاد کااليى و توليدات مانوفاکتورى روز
به روز عميقتر گردید .اين جدايى بعدا متناسب با توسعه مستمر و فزاينده مناسبات
سرمايهدارى و تقسيم کار همگن آن در ابعادى بسيار عظيم افزايش يافت .
در شرايط تاريخى  موجود ،در عصر سرمايهدارى  دوگانگى  ميان کار بدنى  و
ذهنى بازتاب مستقيم مقتضيات تقسيم کار کاپيتاليستى است .اين فقط سرمايه است
که سرنوشت ميلياردها سکنه کارگر روى زمين را در کارخانهها ،مزارع ،بنادر ،در
راهسازى و کارهاى ساختمانى ،قالى بافىها یا اعماق معادن به تحمل کارهاى شاق
بدنى گره زده است و باز اين سرمايه است که تمامى شغل و کار بخشى از جمعيت
دنیا را تدبیر و اندیشیدن راه برای تشدید هر چه موحشتر استثمار کارگران ،تحمیل
هر چه بربرمنشانهتر نظام بردگی مزدی بر تودههای کارگر ،چگونگى تسخير بازار و
قابل رقابت کردن کاالها ،سرکوب و کشتار کارگران ،ساختن بمبهاى شيميايى و
ميکربى و تدارک فاجعه نابودى بشريت کرده است .سرمايه است که با تقسيم کار
خود حتى در درون يک کارخانه ،در داخل يک اداره در وسعت يک مزرعه ،در محيط
کوچک يک محله ،در محدوده تنگ يک خانواده دژخيمانهترين شيوه تکه پاره کردن
انسانها و انسانيت را به نمايش نهاده است و در همين راستا آدمها را به آدمهاى اليق
کار فکرى و محکوم به کار جسمى تقسيم نموده است .
سرمایه داری ،تقسیم کار بدنی و فکری تولید کاالئی نخستین یا اشکال تولیدی
ماقبل را مثل همه تبعات دیگر صورتبندیهای اقتصادی ،اجتماعی مذکور با پویه
تولید اضافه ارزش همگن میسازد .رابطه خرید و فروش نیروی کار ،آثار و عوارض
بشرستیز جدائی کارگر از کارش را بر جدائی کار فکری و بدنی تلنبار مینماید و این
جدائی را تا فاجعهبارترین حالت ممکن بسط میدهد .در اینجا با طبقهای رو به رو
میشویم که در هر دو حوزه کار یدی یا فکری با فروش نیروی کارش از هر نوع فکر
کردن آزاد ،مستقل و مبتنی بر وحدت با کار خویش ،به طور کامل ساقط میگردد .
طبقهای که حتی وقتی کار فکری میکند ،برای سرمایه و علیه خود میاندیشد و
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کار فکری وی جریان تحکیم بندهای بردگی سرمایه بر دست و پای خویش است .
معلم است و جامعه شناسی تدریس میکند و با کارش قداست ،اصالت و حقانیت
سرمایهداری را به نسل آتی طبقه خود ،طبقه بردگان مزدی القاء مینماید .روانشناسی
درس میدهد و به همزنجیرانش میگوید که ریشه امراض روانی را در وجود سرمایه
جستجو نکنند و برای یافتنش از سطح خطاهای والدین و پژوهشهای سرمایهساالر
پائینتر نروند .کارگر کار جسمی نمیکند و شغل اداری میگیرد ،به عنوان مثال
ابوابجمعی اداره مالیات میشود ،به کارکنان اداره دادگستری میپیوندد ،به استخدام
ثبت احوال در میآید ،در همه این حاالت ظاهرا ً کارش فکری و نه جسمی است
اما بدون هیچ کم و کاست خدم و حشم فکری سرمایه است .پیچ و مهره ماشینی
است که با فکر سرمایه طراحی و تولید و مونتاژ شده است .او کار فکری میکند
اما قرار نیست با سر آگاه طبقه خود فکر کند ،از این بدتر ،هر نوع تمایل به چنین
فکری یا فکر کردنی تابو است .عبور از خط قرمز است ،سخت مخاطرهانگیز است
و ابعاد این مخاطره میتواند نابودی تام و تمام وی را به دنبال آرد .سرنوشت کار
فکری کارگر در نظام سرمایهداری چنین است ،اگر کار بدنی وی مایه استهالک و
فرسایش جسم اوست کار فکری وی چند برابر بیشتر باعث فرسودگی ،اضمحالل
و تباهی فکرش میباشد .يکى از ويژگیهاى سرمايهدارى افزایش ممتد بارآوری کار
در وسعت کارکرد سرمايه اجتماعى هر کشور و کل سرمایه جهانی است .فرایندی
که اساس ًا از طريق توسعه تکنولوژى و ماشين االت صنعتى و احیان ًا افزایش کاردانی
کارگر محقق میگردد .فرایندی متناقض که بازتاب تناقض ذاتی سرمایه است .در یک
سوی تولید حداکثر سود و سرمایه توسط هر کارگر را باال میبرد و در سوی دیگر
بخش متغير سرمايه ،تنها سرچشمه توليد اضافه ارزش را به طور نسبی دچار کاهش
میسازد .سرمایه همیشه اسیر چنگ این تناقض است .فشار سهمگین سیر صعودی
ترکیب ارگانیک ،گرایش رو به افت نرخ سود ،مطلق شدن این پویه و وقوع بحران
را بر سینه خود لمس میکند .نظام سرمایهداری قهرا ً در جستجوی راه مقابله با این
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خطر است .در همین راستا به طور خودجوش یا برنامهریزی شده اوالً بخش عظیمی
از سکنه کارگر روی زمین را روانه برهوت بیکاری میسازد و ثانی ًا حاالت مختلفی از
ترکیب ارگانیک و درجه بارآوری کار اجتماعی را در هر کشور و در سطح جهانی به
هم میآمیزد .محصول مستقیم این روند در همین شرئط حاضر دنیا طرد کامل حدود
یک میلیارد جمعیت در سن اشتغال جهان از هر نوع کار فکری و جسمی در یک
سوی و بازتولید سراسری ژرفترین اشکال جدائی کار فکری از جسمی در سوی
دیگر است .به تبع این وضعیت بخش غالب جمعیت طبقه کارگر در سطح بینالمللی
و به ویژه در سه قاره آسیا ،افریقا و امریکای التین اگر قادر به فروش نیروی کار خود
شوند باید در وخیمترین شرائط ،به فرسایندهترین و کشندهترین اشکال کار بدنی تن
دهند .فرسودن ،تباهی و هالکت در کارگاههای نمور و تاریک قالی بافی ،عمق چند
صد متری معادن ،راه و ساختمان و جادهسازی ،مزارع و مراکز برداشت محصوالتی
مانند کاکائو ،کارخانههای تولید مواد سمی ،کفشسازیها ،رنگرزیها ،کارگاههای
تولید لباس ،شیالت ،ریختهگریها ،ذوب فوالد ،کورههای تولید گچ و آجر و سیمان
و سایر مصالح ساختمانی ،خط تولید فابریکهای غول پیکر صنعتی ،یا صدها عرصه
دیگر که نیازمند جانکاهترین و مرگبارترین نوع کار بدنی هستند در زمره این مشاغل
قرار دارند .
سرمایهداری از یک سو سطح تکنیک ،صنعت ،ماشینآالت مدرن و بازدهی کار
را به اوج برده است و از سوی دیگر اجبار به کارهای جسمی طاقت فرسا را برای
میلیاردها کارگر تا نقطه انفجار پیش رانده است .در طول سالها و دهههای اخیر
باژگونهپردازیهای وسیعی از سوی محافل مختلف بورژوازی زیر عنوان «عصر
اطالعات»« ،جامعه تکنولوژی اطالعاتی» یا «جامعه خدماتی» و مشابه اینها راه افتاده
است .بنمایه حرفها این است که گویا بشریت از قید کارهای جسمی یا فعالیتهای
شاق بدنی آزاد شده است!! گویا کامپیوتر به کار جسمی تودههای کارگر پایان داده
است!! و گویا در روزهای آتی شاهد کامپیوتریزه شدن همه کارها در و رهائی کل
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کارگران از کارهای سخت بدنی خواهیم بود!!
اینها گوشههائی از وارونهبافیهای رایج تریبونهای روز سرمایهداری است اما
واقعیتها و بنمایه هستی سرمایهداری ،ضد این را میگوید و ضدش را اثبات میکند .
رشد غول آسای تکنیک و تکنولوژی اطالعاتی نه فقط از فشار مرگزای کار بدنی طبقه
کارگر نکاسته است که بر اقتضای خصلت سرمایهداری ،این فشار را ده چندان کرده
است .دلیل این امر ساده است .هدف توسعه تکنولوژی در اینجا ،در هر فرم ،افزایش
نرخ اضافه ارزش و کسب بیشترین میزان سود است .برای این کار باید فشار استثمار
افزون گردد و بر همین مبنی تکنولوژی باید وسیلهای برای فشار مضاعف ،ده چندان
و صدچندان بر توده کارگر باشد .در تمامی عرصههائی که باالتر نام بردیم یا همه
حوزههای مشابه دیگر فشار کار جسمی بر کارگران بسیار سهمگینتر از دورههای
پیش است زیرا باید در حداقل ساعات کار ،محصول هر چه عظیم تری تولید کنند
و اضافه ارزش هر چه انبوهتری تحویل سرمایه دهند« .سیستم تایلور» که از زمان
پیدایش 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 آنها در کوره
تولید سود چیز دیگری نبوده است .ایفای این نقش توسط این سیستم فقط خاص
خط تولید صنایع نیست ،کارگر فروشنده پشت صندوق دخل هر فروشگاه بزرگ
زنجیرهای نیز فشار کار جسمی سرمایه را بسیار بیشتر از پیش در وجود خود لمس
میکند .سیر صعودی جهشوار بیماریهای مختلف ناشی از فشار کار در سراسر
جهان گویاترین شاهد این ماجراست .از تأثیر عوارض رشد تکنیک سرمایهداری
در افزایش شدت فشار جسمی کار که بگذریم سرمایه جهانی ،عظیمترین بخش
کره ارض را به حوزه استثمار نیروی کار ماوراء ارزان تبدیل کرده است .بزرگترین
و غول پیکرترین تراستهای صنعتی و مالی دنیا کوه سرمایههای خود را در همین
بخش پیشریز کردهاند ،همین جاست که نرخ اضافه ارزشهای نجومی هوش از
سر صاحبان تراستهای بینالمللی میپراند .کارگر بنگالی با دستمزد ماهانه معادل 37
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دالر سرچشمه سیل پرخروش سود شرکتهای جی سی ،تسکو ،مارکس اسپنسر،
پنی ،هنس و موریس ،پیرمارک ،کیک و والمارت ،کارفور و تراستهای بزرگ دیگر
میگردد ،دختر خردسال فیلیپینی یا سنگاپوری با روزانه کار  16ساعتی بدون حق
رفتن دستشوئی ،مزد کمتر از یک دالر و نرخ اضافه ارزشهای چندهزار درصدی،
نرخ سود در حال افول انحصارات صنعتی و مالی اروپائی یا امریکائی را از ورطه
سقوطها نجات میدهد و باالخره در همین جا است که در قبال هر  5کرون بهای
نیروی کار کارگر چینی  400کرون سود برای شرکت «اینک کالب» تولید میگردد .
در اینجا کوهساران عظیم سرمایه ،میلیاردها کارگر را در مخوفترین بیغولهها و
مرگبارترین شرائط کاری آماج موحشترین اشکال فشار جسمی قرار میدهد و خطر
مرگ را در همه آنات کار و استثمار بر سر آنها سنگین میسازد .
سرمایه در این بخش در سطحی بسیار وسیع برای استثمار و بهرهکشی حداکثر از
کار بدنی کارگران حتی کارخانه هم تأسیس نمیکند و آلونکهای نمور زن بنگالی
و فیلیپینی و چینی را کوره ذوب جسم آنها در پروسه تولید اضافه ارزش مینماید .
در یک کالم رشد تکنولوژی در سرمایهداری با همه حیرتبار بودنش نه فقط فشار
کار جسمی طبقه کارگر را کاهش نداده است که آن را در وسیعترین سطح باال برده
است .به همین سیاق جدائی کار فکری از کار بدنی را نه تنها دچار تقلیل نکرده است
که اوالً این جدائی را تا دورترین مرزها پیش برده است ،ثانی ًا آنچه را که کار فکری
نام دارد در مورد تودههای طبقه کارگر نه کمتر از اشکال مختلف کار جسمی ،بلکه به
همان اندازه فرساینده و دردآور و مرگزا ساخته است .
سوسیالیسم بساط این وضعیت را به طور کامل در هم میریزد .محو دوگانگى کار
فکرى و جسمى جزء ارگانیک و الینفک فرآيند محو رابطه سرمايه و کار مزدورى 
است .به همان ميزان که مناسبات کاپيتاليستى در جامعه منقرض شود و جاى خود
را به سازمان کار سوسياليستى بسپارد ،به همان مقدار که قانونگذارى و سياست و
برنامهريزى و اداره امور جامعه از انحصار گروههاى معينى خارج شود و به جريان
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عادى زندگى و کار اجتماعى شهروندان تبديل گردد ،به همان ميزان که تخصصهاى 
علمى و فنى و مديريت و برنامهريزى جاى خود را به آگاهى و دانش عامه اتباع
جامعه بسپارد ،به همان درجه که مشارکت انسانها در پراتيک اجتماعى توليد و
فعاليتهاى خدماتى يا رفاهى هم طراز و هم سطح شود ،آرى درست به موازات
انجام اين تغييرات و بر امتداد تحقق اين پيشرفتها زمينههاى الزم براى محو تمايز
ميان کار جسمى و فکرى نيز فراهم مىگردد .
پيشتر اشاره کرديم که تضاد کار بدنى و ذهنى را نمىتوان با روانه کردن موقتى 
و نمايشى فالن جراح به کار عملگى حل کرد!!! مراد از رفع تضاد ميان کار فکرى 
و جسمى اين نيست که فالن مهندس معدن يا آرشيتکت چند ساعتى هم به کار
جسمانى بپردازد تا به اين ترتيب قدر عافيت بداند و پيوند خود با کارگر بنا يا
نظافتچى معدن را از ياد نبرد!! تمامى اهميت قضيه اینجاست که همه آحاد جامعه
میتوانند آرشیتکت ،پزشک ،معلم ،مهندس و تحصیلکرده هر رشته دیگر شوند و
همه این آحاد میتوانند همه یا شمار هر چه بیشتر این دانشها را کسب کنند .سازمان
شورائی سوسیالیستی کار و تولید امکانات الزم این فراگیری را در اختیار همگان قرار
میدهد .همه میتوانند همه دانشها را فرا گیرند حال آن که هر نفر در هر دورهای بنا
به عالقه و اختیار خود کار یا کارهائی را به عهده میگیرد .پزشکی ،مهندسی معدن و
آرشيتکتى یا هر کار دیگر هيچ امتياز مادى و معنوى به همراه ندارد ،هر کدام اینها،
نه شغل و مقام ،بلکه تنها نوعى کار داوطلبانه سوسياليستى هستند .سوسیالیسم به
هر نوع جدايى کار فکرى و جسمى پایان میدهد ،برای تحقق این هدف به همه
برنامهریزیهای الزم دست میزند .برنامهها ،سیاستها و پراتیکی که اجزاء غیرقابل
تفکیک فرایند تحول سوسیالیستی اقتصاد و الغاء کار مزدی هستند .از جمله:
  .1دانش سياست و سياستگذارى  و حل و فصل امور اجتماعی شهروندان
همانگونه که در بحث شوراها مطرح شد ،به امر جارى شوراها و جريان عادى کار
و زندگی کل شهروندان تبديل مىگردد .اين امور به طور کامل از شکل تخصص یا
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حرفه خارج مىگردند .فراگيرى و آموزش آنها امر روتين همه اتباع جامعه است
و هيچ کس با هيچ تخصص یا موقعيت خاصى در اين زمينهها از ديگرى متمايز
نمىشود ،سیاستمدار ،حقوقدان ،قاضی ،مدیر ،مشاور ،وکیل و نوع این اسامی یا
سمتها وجود متمایز خود را برای همیشه از دست خواهند داد و همگان شایستگان
واقعی ایفای این نقشها خواهند شد .
 .2امور مربوط به دفاع حالت شغلى خود را از دست مىدهد .دفاع تا زمانى که به
عنوان يک امر اضطرارى براى سازمان کار سوسياليستى موضوعيت دارد ،امر همگان
تلقى مىگردد .در غير اين صورت و با منتفى شدن ضرورتش ،از مشغله ذهنى و
فکرى انسانها حذف میشود .
 .3بسيارى از مشاغل و رشتههاى کارى در هم ادغام مىشوند و از اين طريق وجود
خود به عنوان حرفه يا کار مستقل را از دست مىدهند .به طور مثال ،نظافت يا ظرف
شويى و نظاير اينها به عنوان يک شغل وجود نخواهند داشت .هر که در هر کجا که
کار مىکند ،بخشى از کار روزانهاش به نظافت همان محل اختصاص مییابد .سکنه
هر محله ،نظافت محيط مسکونى يا اماکن عمومى دور و بر خود را تقبل مىنمايند .
پزشکى که در يک بيمارستان کار مىکند ،آن قدر وقت خواهد داشت که همراه همه
کارکنان بيمارستان امر نظافت آن جا را نيز به عهده گيرد .بر همين منوال معلمى که در
مدرسه تدريس مىنمايد يا کارگرى که در يک واحد صنعتى کار مىکند .وقتى شمار
پزشکان ،معلمان ،دانشآموختگان ،محققان و آشنايان با تکنيک و فن و دانش از هيچ
کمبود و محدوديتى برخوردار نباشد ،اجراى اين سياست ضرورى سوسياليستى هيچ
خدشهاى به انجام هيچ کارى وارد نخواهد کرد .
 .4تخصص از هر نوع و در هر سطح مادام که وجود دارد و از بین نرفته است هيچ
حق ويژهاى در هيچ زمينهاى اعم از اقتصادى ،سياسى يا اجتماعى براى هيچ انسانى 
ايجاد نخواهد کرد .مبنا و منشا هيچ حق يا سهم بيشترى در توزيع مايحتاج زندگی و
امکانات رفاهى براى دارنده آن نمىگردد ،هيچ ارج و قرب و منزلت اجتماعى خاصى 
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به همراه نمىآورد .يک پزشک تمامى امکانات زيست ،آموزش و فراگيرى تخصص
خود را از جامعه يعنى از کار داوطلبانه سوسياليستى همگان کسب مىکند .او اين
تخصص را به يمن زحمت و توليد و تالش تمامى شهروندان به دست مىآورد و بر
اساس برنامهريزى سراسرى مبتنى بر نياز همگان از يک سو و تمايل و عالقه خود
از سوى ديگر به آموختن آن مبادرت مىکند .او شهروند جامعه سوسياليستى است
و قرار است با آموزش و دانش و تخصص خود صرفا به يک نياز خدماتى همگانى 
پاسخ گويد .اخالق کمونيستى و انسانى هر نوع تفاوت حقوقى ميان او و ديگران
را مردود تلقى مىکند و در قبال کار ظاهرا متفاوتى که در مقايسه با ديگران انجام
مىدهد ،انتظار زندگى متفاوت برای او بدون معناست .اين که او طبابت مىکند،
ديگرى خانه مىسازد و سومى درس مىخواند ،چهارمى کامپيوتر توليد مىکند و ...
فقط و فقط مىتواند به مثابه نوعى تفکیک داوطلبانه و آزاد کارها باشد .

سوسياليسم و محو مالکيت خصوصى
مالکيت خصوصى در اساس سطح کنکرتى از تقسيم کار و ابزارى براى در
اختيار گرفتن نيروى کار ديگران است .تقسيم کار در همان حال که ناظر بر تفکيک
فعاليتهاست ،متضمن توزيع ويژهاى از محصول فعاليتها نيز مىباشد .نخستين
شکل مالکيت خصوصى در خانواده ،با تملک بردهدارانه زن و فرزندان توسط شوهر
ظاهر گردیده است .این شکل مالکیت با ظهور رستهها و سپس توسعه مانوفاکتورها
گسترش يافت ،اما فقط در سيطره شيوه توليد سرمايهدارى است که به حداکثر رشد
و تکامل خود دست یافته است .بنیاد مالکيت خصوصى در توليد کاپيتاليستى را نه
شکل متعارف حقوقى آن ،که نفس رابطه کار مزدورى يا شيوه توليد سرمايهدارى 
تعيين مىکند .سرمايهدار سرمايه شخصيتيافته است .موجودى است که مالک
ابزار توليد و مبادله در شکل سرمايه است ،سرمايهدار در شکلهای متفاوت فرد،
موسسه صنعتى ،بنگاه تجارى ،بانک ،انحصار ،تراست ،دولت ،اتحادى از دولتها
یا کل یک طبقه اجتماعى ظاهر میشود .جمعیت قابل توجهی از سرمایهداران در
مالکیت سرمایه اجتماعی و در قدرت سرمایه به اندازه کافی سهیم هستند اما لزوم ًا
صاحب کارخانه ،بنگاه مالی ،تجارتخانه یا مؤسسه سرمایهداری دیگری نیستند،
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چه بسا سهام این یا آن شرکت را هم نداشته باشند .شاید حساب بانکی آنان هم
موجودی چندانی را نشان ندهد .در میان دنیای باژگونهپردازیهائی که بورژوازی راه
انداخته و جنبش کارگری را در خود غرق کرده است ،نوع نگاه به مسأله مالکیت
یا شکل خصوصی آن نیز مکان ویژه خود را دارد .روایتی که با تمايزاتى اندک
ميان همه احزاب اردوگاهى ،مائوئيستى ،تروتسکيستى ،اروکمونيستى و باالخره
«مارکسيست»هاى غربى مشترک است دولتى بودن مالکيت سرمايه اجتماعى را
با مالکيت خصوصى سرمایهداری در تعارض مىبيند و آن را مترادف سوسياليسم
تعبير مىنمايد!! درست به همین خاطر است که هیچ کدام از رویکردهای باال به
رغم تمامى جنگ و جدالی که با اردوگاه داشتهاند قادر به نقدى سوسياليستى و ضد
کار مزدی از مناسبات اقتصادى اردوگاه شوروى سابق نشدهاند .
در هيچ کجاى تاريخ در عالم واقع ،شکل مالکيت نبوده است که ماهيت شيوه
توليد را تعيين مىنموده است .بالعکس ،همه جا شيوه توليد بوده است که شکل،
چگونگى و محتواى مالکيت يا خصوصى بودن و جمعى بودن آن را تعيين کرده
است .اينکه طبقه سرمايهدار يک جامعه مالکيت خود بر ابزار توليد و مبادله يا
در واقع بر کل سرمايه اجتماعى را چگونه و به چه شکلى اعمال مىکنند؟ اينکه
نقش هر يک از گرايشات مختلف اين طبقه در برنامهريزى پروسه ارزشافزايى و
بازتوليد سرمايه به چه اندازه است؟ يا باالنس قدرت ميان اين گرايشات در اعمال
نظم توليدى و سياسى سرمايه بر چه منوال تنظيم مىگردد ،هيچ تغييرى در اساس
تسلط مناسبات کاپيتاليستى بر جامعه پديد نمىآورد .سرمايهداری با خرید نیروی
کار و استثمار کار مزدى خصلت نما میشود .مادام که نيروى کار در جامعه کاال
است این کاال با سرمايه مبادله مىگردد و هنگامی این رابطه شکل مسلط تولید
را تعیین میکند ،مناسبات سرمايهدارى بر جامعه مسلط است .مالکيت خصوصى 
با تقسيم کار هر دوره تاریخی و تقسيم فعاليتها و چگونگی توزيع محصول در
این دوره رابطه اندرونی دارد .مارکس در جايى مالکيت خصوصى و تقسيم کار را
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مقوالتى مترادف اعالم مىکند .او مىگويد« :چيزى که در يکى با ارجاع به فعاليت
بيان مىشود در ديگرى با ارجاع به محصول فعاليت مراد مىگردد» .
اين بدان معناست که مالکيت خصوصى کاپيتاليستى را بايد در بطن تقسيم کار
خودويژه سرمايهدارى و نه در سيماى عرفى يا حقوقى آن جستجو نمود ،اين مساله
که آحاد طبقه بورژوازى يا تراستهای صنعتى ،مالى و باالخره دولت سرمايهدارى 
با کار مزدى پرولتاريا چه مىکنند و حاصل استثمار کارگران را چگونه توزيع
مىنمايند ،موضوعى است که نه تحت تاثير صرف شکل حقوقى مالکيت ،بلکه
در همان حال بر پایه تقسيم کار ويژه کاپیتالیستی مشخص مىگردد .سرمايهدارى 
دولتى شکلى از سرمايه دارى است ،با نوع متناسبى از تقسيم کار که با مالکيت و
تسلط دولت بر همه بخشهاى توليد و مبادله يا به بيان ديگر کل سرمايه اجتماعى 
همراه است  .وجود رابطه خريد و فروش نيروى  کار گواه توليد اضافه ارزش
توسط فروشندگان نيروى کار است .اين اضافه ارزش به سرمايه مبدل مىگردد ،در
قالب بودجه دولتى صرف هزينههاى نظامى ،انتظامى ،پرداخت حقوق به نظاميان،
پليس و ساير کارمندان دولت مىشود .در شکل درآمد دولت با کار غيرمولد مبادله
مىگردد و از اين طريق در خدمت بازتوليد نيروى کار طبقه کارگر به طور کلى قرار
مىگيرد ،به مصرف استهالک سرمايه استوار مىرسد .در يک کالم شرايط بازتوليد
سرمايه اجتماعى و خودگسترى توليد سرمایهداری بطور کلى را تامين و تضمين
مىنمايد .در درون اين جامعه ،طبقاتى وجود دارد و طبقهای طبقه ديگر را استثمار
مىکند .افراد يا گروههاى مختلف طبقه استثمار کننده ،يعنى طبقه بورژوازى به مدد
وجود اين مناسبات بر جامعه و بر طبقه کارگر حکم مىرانند .حال هر کدام از افراد
يا گروههاى درون بورژوازى موقعيت و سهم خويش از استثمار کارگران را چگونه
و در چه ظرف اقتصادى يا حقوقى تامين مىکند؟ پاسخ را نه در شکل حقوقى 
بالواسطه مالکيت اين آن سرمايه ،بلکه اساسا در وجود مالکيت سرمايهدارى بطور
کلى و در تقسيم کار مبتنى بر شيوه توليد کاپيتاليستى بايد جستجو نمود .
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سرمايه در پروسه بازتوليد و خودگسترى خود همه تبعات و مکانيسمهاى ويژه
سامانپذيرى  اقتصادى  يا اجتماعى  مورد نیازش را بازآفرين مىکند  .در همين
رابطه ،نحوه اعمال مالکيت و شکل حقوقى متناسب با آن را پديد مىآورد .توليد
سرمايهدارى در پروسه بسط تاريخى و زير فشار تناقضات ذاتى خود شکل و
نحوه اعمال مالکيت را نیز دستخوش تغيير میسازد .باالنس ميان بخشهای دولتى 
و خصوصى در اقتصاديات سرمايهدارى ،سياست خصوصىسازى در شرايطى و
دولتى نمودن در شرايطى ديگر اساسا جلوهاى از واکنش مقتضيات بازتوليد سرمايه
اجتماعى در مقابل تناقضات ذاتى خود و بحرانهاى اقتصادى و اجتماعى سرمایه
است.
با لغو مالکيت انفرادى يا خصوصى موسسات صنعتى و اقتصادى هيچ تغييرى 
در اساس سرمايهدارى بودن جامعه رخ نمىدهد .درست به همان صورت که با
جايگزينى بازار و رقابت ميان سرمايههاى مختلف توسط تمرکز و کنترل دولتى 
اقتصاد هيچ خدشهاى بر مناسبات کاپيتاليستى وارد نمىگردد .رقابت ساز و کار
سرمايه در تشکیل نرخ سود و چگونگی توزیع اضافه ارزشهاست ،سرمایهداری
بدون رقابت ميان سرمايههای منفرد هم وجود دارد .سرمایه میتواند این شکل
رقابت را با برنامهريزى  متمرکز دولتى یا رقابت میان انحصارات خصوصی و
دولتی سرمایهداری جایگزین سازد .عين همين حکم در مورد مالکيت انفرادى 
موسسات اقتصادى صادق است .مالکيت در گستره شيوه توليد سرمايهدارى يک
پدیده حقوقى است .اين سرمايه است که به پدیده مذکور معنى و محتوا مىبخشد .
چيزى که عکس آن صدق نمىکند .مادام که نيروى کار کاالست و به مثابه يک
کاال خريد و فروش مىگردد ،مالکيت کاپيتاليستى نيز وجود دارد .حال اين مالکيت
مىتواند انفرادى ،دولتى ،تعاونى يا هر شکل ديگر باشد .
جلوتر گفتیم که سرمایهدار لزوم ًا مالک اسمی کارخانه و تجارتخانه و بنگاه مالی،
سهامدار بزرگ شرکتها یا صاحب موجودی عظیم بانکی نیست .او میتواند
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بدون اینها هم سرمایهدار باشد .بخش نسبت ًا بزرگی از طبقه سرمایهدار جهانی
چنین وضعی دارند .معیار مالکیت سرمایهداری آحاد این بخش نه ارواق محضری
حق تملک آنان که موقعیت و مکان آنها در سازمان کار سرمایه است .دولتمردان،
مدیران ،مستشاران ،نظامیان و کل عناصر رده باالی بوروکراسی دولتی یا نهادهای
پلیسی ،امنیتی ،اقتصادی و سیستم حقوقی هر کشور در این زمرهاند .همه اینها به
اعتبار نقش خود در سازمان کار سرمایهداری حصه خاص خویش را در مالکیت
سرمایه اجتماعی و قدرت ناشی از وجود سرمایه ،دارا هستند .برای مشاهده طول
و عرض مالکیت اینان نباید راه اداره ثبت امالک را پیش گرفت .باید به سرمایه،
به رابطه خرید و فروش نیروی کار ،به طبقه سرمایهدار ،سازمان کار حاکم و نقش
افراد در این سازمان نظر انداخت .
سوسیالیسم با محو کار مزدورى به هر نوع مالکیت مبتنی بر سرمایه یا رابطه
خرید و فروش نیروی کار پایان میبخشد .سازمان شورائی و سوسیالیستی کار
و تولید ظرف امحاء مالکیت خصوصی ،دولتی یا هر شکل مالکیت فرارسته از
مناسبات طبقاتی است .در جامعهای که همه آحادش در درون شوراها به صورت
آزاد ،آگاه ،نافذ ،برابر در برنامهریزی کار ،سیاستگذاری ،تولید و توزیع حضور
دارند ،جائی برای هیچ نوع حقوق مالکانه منبعث از اشکال تولیدی پیشین باقی
نیست .براى اين که حق برابر انسانی همه افراد جامعه در کل عرصههای زندگی
اجتماعی جای شکلهای تاکنونی مالکیت را بگیرد ،باید مولفههايى که به عنوان
پيششرطهای ضرورى تحول سوسياليستى اقتصاد مطرح شدند به طور واقعى 
تحقق يابند .هيچ شهروندى نيروى کار خود را به هيچ مرجعى اعم از شخصى يا
دولتى نفروشد .تک تک شهروندان به طور برابر و بى هيچ تبعيض و تمايزى در
برنامهريزى توليد و خدمات و تعیین سياستها دخيل و سهيم باشند ،افراد به طور
داوطلبانه ،مستقيم و برابر در پراتيک اجتماعى توليد يا فعاليتهاى خدماتى مورد
نياز جامعه شریک باشند .محو مالکیت سرمایهداری نیازمند اعمال اراده مستقيم،

ىصوصخ تيکلام وحم و مسيلايسوس 163

آزاد ،نافذ و کام ً
ال برابر کل شهروندان بر کليه ابزار توليد ،کل محصول اجتماعى 
توليد شده یا فعاليتهاى خدماتى و رفاهى است .به همين دليل در غياب سازمان
کار سوسياليستى و ساختار شورايى متناظر با آن سخنى از لغو واقعی مالکیت
کاپیتالیستی در ميان نخواهد بود.
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بخش سوم

سوسياليسم و دموکراسى
دموکراسى حتى عالىترين شکل دموکراسى موجود ،تجسم نوعى نظم اجتماعى و
سياسى سرمايه است .سخن از ترمينولوژى و ريشهيابى تاريخى مفاهيم نيست .گفتگو
بر سر مضمون قراردادهاى مدنى و سياسى مشخصى است که دموکراسى به مثابه
نوع معينى از نظم متعارف حکومتى و اجتماعى با آن تداعى مىگردد .پارلمانتاريسم،
حق راى همگانى ،آزادى بيان و مطبوعات و اجتماعات و تشکل ،آزادى مالکيت
خصوصى و مشابه اينها کل دار و ندار دموکراسى و مجموعه قرارها و قراردادهاى آن
را تشکيل مىدهد .آزادىها ،حقوق و قراردادهايى که طبيعتا به اندازه کافى عام و قابل
تعبيرند و درک آنها بدون توجه به پايههاى مادى يا زمينههاى اقتصادى ،اجتماعى 
شان و بدون شناخت روشن اهداف و انتظارات گرايش يا طبقه معينى که آنها را طرح
مىکند ممکن نيست .طبقات مختلف اجتماعى يا گرايشات متفاوت درون هر طبقه با
برداشتها و انتظاراتى متفاوت يا عميقا متفاوت از دموکراسى سخن مىگويند .در اين
ميان طبقه کارگر نيز خواه در گذشته و خواه امروز مطالبات ،حقوق ،اصالحات یا تغيير
و تحوالتى در نظم سياسى و مدنى را با نام دموکراسى و زير علم دموکراسىخواهى 
مطرح ساخته است ،اما اين بدان معنى نيست که دموکراسى حتى عالىترين شکل
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دموکراسى هيچ سنخيتى با جامعهگردانی شورايى و سوسياليستى طبقه کارگر داشته
باشد .در ادبيات چپ از مفاهیمی چون "دموکراسى کارگرى" " ،دموکراسى پيگير
پرولترى" يا عباراتى نظير اين که "پرولتاريا تنها طبقه تا آخر طرفدار دموکراسى است"!!
سخن رفته است .مستقل از اين که اين تعبيرات در چه مناسبتهايى و يا توسط چه
افراد و جرياناتى مورد استفاده يا سوء استفاده قرار گرفته باشند ،به هر حال يک چيز
روشن است :اين که دموکراسى راه حل گرايش سوسياليستى طبقه کارگر براى نظم
مدنى و سياسى جامعه نيست .دموکراسى هيچ منزلت خاصى براى پرولتاريا ندارد .
بحث دموکراسى به هر حال بحث نوعى حکومت کردن و چگونگى اعمال حاکميت
در جامعه است .گفتگوى حقوق مدنى و آزادىهاى سياسى افراد در چهارچوب
برقرارى يک نظم اقتصادى ،اجتماعى طبقاتى است .داستان قانونيت و قرارداديت و
قراردادهاى اجتماعى براى حفظ و ماندگارى يک جامعه مبتنى بر وجود استثمار و
طبقات است .بحث دموکراسى ،قصه چون و چرا زدن بر سر تنظيم مناسبات انسانها
در درون جامعهاى است که به حکم زيربناى اقتصادى و توليدى خود امکان هر نوع
برابرى و حقوق برابر انسانها را غيرممکن ساخته است .دموکراسى حديث پر کش
و قوس مجادالت ميان طبقات و گرايشات اجتماعى گوناگون پيرامون نوع حکومت
شدن و حکومت کردن است .طبقه کارگر نه فقط هيچ ارجی براى اين قرارها و
قانونگذارىها قائل نيست ،که خواهان برچيده شدن کامل مناسباتى است که اين
کشمکشها و جنگ و جدلها را الزامآور ساخته است.

سرمايه و دموکراسى
بايد ديد که دموکراسى در عالم واقع و خارج از تعبيراتى که هر گرايش يا طبقه
اجتماعى بر آن بار مىکند ،چيست؟ بايد از حوزه بازى با الفاظ به شيوه قلم به دستان
حرفهاى بيرون آمد .اينکه دموکراسى در کجا متولد شده و چه تاريخى را از سر
گذرانده است ،فقط به عنوان درسى از سلسله درسهاى تاريخ مىتواند موضوعيت
داشته باشد .آن چه که فىالحال و به صورت يک بحث روز براى پرولتاريا مطرح
است ،فهم درست واقعيت دموکراسى موجود و تعبير گرايشات مختلف اجتماعى از
اين مساله است .پارلمانتاريسم ،انتخابات آزاد و حق راى همگانى ،تساوى آدمها در
مقابل قانون و آزادى بيان و تشکيالت ،برگهاى برنده دموکراسى است .اگر بخواهيم
مضمون هريک از اين موضوعات را به درستى بررسى کنيم ،يک راه بيشتر پيش پای
نداريم .بايد بببينيم که نظام اقتصادى مسلط ،اين قراردادها يا قالبهاى حقوقى و
قانونى و مدنى را با چه محتواى اجتماعى ،سياسى و اقتصادى پر کرده است .طبيعى 
است که گرايشات يا طبقات متخاصم و متعارض درون جامعه بر سر مضمون و نحوه
انباشتن اين قالبها با هم کشمکش خواهند داشت .اما اين فقط دعوايى بر سر چگونه
زندگى کردن در سيطره نظام اقتصادى حاکم خواهد بود .زمانى که رابطه خريد و
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فروش نيروى کار مورد پذيرش واقع مىشود دموکراسى نمىتواند از آنچه ملزومات
بازتوليد و خودگسترى سرمايه است فراتر رود .اين دموکراسى ،مدنيت ،سکوالريسم
و حقوق انسانى و ساختار سياسى نيست که مناسبات اقتصادى و شيوه توليد جامعه
را با خود منطبق مىکند ،بالعکس اين دومى است که اولى را تعيين مىنمايد و با
خود همگن مىسازد .بحث جامعه مدنى بدون آغاز از مناسبات توليدى و شرايط
کار و زيست انسانها ،بحثى دروغ و عوامفريبانه است .آناتومى جامعه مدنى را بايد
در اقتصاد سياسى جستجو کرد .در همين راستا ،نقد دموکراسى بر پايه تعبير معينى از
دموکراسى ،بطور مثال نقد "دموکراسى بورژوايى" با عزيمت از "دموکراسى کارگرى"
يا نقدى سوسيال دموکراتيک بر دموکراسى ليبرالى و مانند اينها سواى توهم پراکنى 
و فريب تودههاى کارگر ارمغان ديگرى به همراه ندارد .برد سياسى ،اجتماعى هيچ
يک از اين اشکال دموکراسى نظم توليد سرمايهدارى را خدشه دار نمیکند .اين
اساسىترين معضل "مدرنيته" و دموکراسى و در همان حال طيف منتقدين دموکرات
مدرنيسم و دموکراسى و سوسياليسم بورژوايى است .مدرنيته و دموکراسى درست
دچار همان تناقضى است که زيربناى اقتصادى آن يعنى توليد کاپيتاليستى دچار
آنست و نقد پسامدرنيستى مدرنيته ،دموکراسى و سوسياليسم بورژوايى نيز دقيقا از
همين تناقض رنج مىکشد .جار و جنجال و ابراز وانفسا از تعبير غلط دموکراسى يا
اجراى نادرست دموکراسى از يک سو توهم محض است و از سوى ديگر عوامفريبى 
آگاهانه يا ناآگاهانهاى است که استتار ماهيت گنديده بنيان اقتصادى دموکراسى را
هدف مىگيرد .انتخابات آزاد و حق راى عمومى در تعبير عينى خود يعنى پذيرش
قانونى و آزادانه بردگى مزدى توسط تودههاى وسيع طبقه کارگر ،يعنى تمکين مردم
کارگر و فرودست به سيادت طبقه سرمايهدار ،يعنى اينکه کارگران هر چند وقت
يک بار در پاسخ به فراخوان حکام سرمایه با کولهبار سنگين توهم و بىدانشى 
سياسى بسيار آزادانه!! و داوطلبانه!! در کمپين تقسيم قدرت ميان احزاب بورژوايى 
شرکت نمايند .بسيار دموکراتيک و بدون هيچ تقلب انتخاباتى با راى آزاد خود به
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نمايندگان سياسى اجازه دهند ،تا با تمام کاردانى و شايستگى نظم توليدى و سياسى 
سرمايهدارى را برنامهريزى کنند .چگونگى تحميل اين نظم ضد انسانى بر تودههاى 
کارگر را سياستگذارى نمايند ،خريد هر چه ارزان و ارزانتر نيروى کار را با هم توافق
کنند و سود افزون و افزونتر سرمايه را تضمين نمايند .به مدافعان سرمايهدارى حق
دهند که بخش عظيمى از محصول کار کارگران را صرف ايجاد ارتش و زندان و
بيدادگاه نمايند و به کمک همين ابزار وحشت و سرکوب از نظم سرمايه و از حقوق
دموکراتيک شهروندان دفاع کنند!! به سرمايه اجتماعى هر جامعه و به کل سرمايه
جهانى اجازه دهند محصول کار کارگران و فروشندگان نيروى کار را زرادخانه جنگ
افزارها و سالحهاى شیمیائی سازند و دنيا را سر کارگران خراب کنند .
فرداى انتخابات آزاد و قانونى ،همان کارگران ،همان صاحبان راى برابر که با آراى 
آزاد خود نمايندگان قانونى خويش را انتخاب کردهاند ،ناگزيرند که براى حفظ حداقل
دستمزدشان يا براى حراست از همان به اصطالح آزادىهاى سياسى موجود!! در
مقابل همان نمايندگان قانونى که با راى آزاد و برابر و دموکراتيک اين کارگران انتخاب
شدهاند ،به جنگ و ستيز برخيزند .جنگ و ستيز به غايت نابرابرى که در يک سوى 
آن همان نمايندگان قانونى و پارلمان دموکراتيک همراه با ارتش و پليس و زندانها
و بيدادگاههايشان صف کشيدهاند و در سوى ديگر توده انبوه کارگرى که بسيار
دموکراتيک و آزادانه به آن پارلمان و به وجود آن پليس و ارتش و زندان و بيدادگاه
راى داده است!! دموکراسى حتى در بهترين تعبيرات تاکنونىاش ،سواى تکرار کميک
و تراژديک اين بازى سياسى هيچ چيز ديگرى نبوده و نيست .
دموکراسى يعنى اين که کارگران آزادند به بورژواها و به نمايندگان فکرى و سياسى 
سرمايه حق دهند تا اداره امور جامعه را بر محور خريد و فروش نيروى کار ،استثمار
کارگران ،توليد اضافه ارزش و مقتضيات خودگسترى سرمايه اداره کنند .يعنى اين
که کارگران در بهترين حالت بتوانند به گاه ساقط شدن از هستى دست به اعتراض
بزنند و متقابال طبقه سرمايهدار حق داشته باشد که به اعتراض آنان هيچ وقعى نگذارد!!
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بعالوه ،سرمايهداران حق داشته باشند که به کمک پليس  ،ارتش  ،زندان و بيدادگاهها
عليه مبارزات کارگران وارد ميدان گردند .دموکراسى يعنى حق متشکل شدن براى 
کارگران ،اما در چهارچوب قانونيت و قداست نظم سرمايه!! در حيطه وفادارى و
سوگند سياسى به جاودانگى کار مزدی!! همه اينها اجزاى پيوسته و غيرقابل انفکاک
دموکراسى هستند .دموکراسى در واقعيت مادى و زمينى خود چيزى بيشتر از اين
نمىتواند باشد .مىگوئيم بيشتر از اين ،زيرا که در چهارچوب پذيرش سرمايهدارى 
هيچ امکانى براى هيچ نوع دخالت بيشترى از ناحيه مزدبگيران و تودههاى فرودست
جامعه در امور اجتماعى متصور نيست .از اين گذشته ،مدنيت ،مدرنيسم ،قانون،
دموکراسى و حقوق بشر سرمايهدارى حتى هيچ تعهدى براى رعايت همين حدود و
ثغور نيز ندارد" .قانون ارزش" هيچ ارزش انسانى و حقوقى و اخالقى ناسازگار با خود
را تحمل نمىکند .اين نظم توليدى و حکومتى سرمايه یا الزامات پروسه بازانباشت
و ارزشافزايى سرمايه اجتماعى است که به عنوان مثال دموکراتيک بودن و نبودن
حقوق سنديکاليستى را تعيين مىکند .اگر اين حقوق ،روند برقرارى آن نظم يا حضور
آن الزامات را در مخاطره اندازد ،آن گاه حقوق سنديکايى بسيار نادموکراتيک خواهد
بود!! نئوليبراليسم دقيقا چنين استدالل مىکند و فراموش نکنيم که نئوليبراليسم نيز
مدافع بسيار جدی دموکراسى است .همان گونه که برخی احزاب ديگر طيف راست
افراطى بورژوازى همگى سوگند خوردگان و حاميان جدى دموکراسى هستند!!
گفتگوى دموکراسى با "حکومت مردم"! آغاز مىشود و با کشمکش و جدل بر سر
تعبير عينى همين عبارت به پايان مىرود .دموکراسى ،واژه مردم را تا آن جا که به
مدرنيسم و تاريخ معاصر مربوط مىشود از لغتنامه سرمايهدارى استخراج مىکند .همه
مردمند .صاحبان بزرگترين کارتلها و انحصارات مالى و صنعتى کشورها مردمند .
آلونکنشينهاى جنوب شوش يا کارگران با دستمزد ماهيانه  ٢دالر اندونزى ،مالزی
و تايلند نيز مردمند .صدها ميليون گرسنه اسیر چنگال مرگ سرمايهدارى مردمند،
مديران با حقوق رسمى سالى  50مليون دالر و غير رسمى صدها ميليون دالر نيز
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مردمند .همه اينها در عرف دموکراسى با هم برابرند!! زيرا که هر کدام فقط از يک
"راى" برخوردارند!! همه اينها آزادند ،صاحبان بزرگترين انحصارات و تراستها
آزادند که هر روز با خريد و مصرف نيروى کار ميليونها کارگر مزدى ،با استثمار
کامال دموکراتيک!! اين کارگران ،با تبديل کار پرداخت نشده آنها به سرمايه و باز هم
سرمايه به شیوه دموکراتیک ،به قدرتى کامال خداگونه و البته دموکراتيک دست يابند!!
کارگران نيز با معيار دموکراسى مردمند و به حکم مردم بودن از تمامى آزادىها و
حقوق دموکراتيک برخوردارند!! مىتوانند نيروى کارشان را آن گونه که سرمايهداران
مىخواهند بطور آزادانه!! بفروشند و اگر سرمايه نخواهد باز هم آزادند که نفروشند!!
و در اين صورت ،بسيار آزادانه و دموکراتيک گرسنه بمانند تا بميرند!! هر دو نوع اين
انسانها در عرف دموکراسى مردمند ،هر کدام از يک راى برخوردارند و هر کدام به
اعتبار همين راى مىتوانند در عزل و نصب دولتها و تعيين سرنوشت خود دخالت
نمايند!! حق دموکراتيک کارگران است که اتحاديه تشکيل دهند ،همان گونه که
سرمايهداران سواى دولت و ارتش و پليس و زندانها و سازمانهاى عريض و طويل
اجتماعى که دارند ،نيرومندترين اتحاديههاى صنفى را تشکيل مىدهند .سرمايهداران
البته حق دارند که تشکل کارگران را به عنوان نقض دموکراسى و نقيض حقوق
شهروندى مورد حمله قرار دهند .اين دقيقا يک حق دموکراتيک است!! زيرا اتحاديه
در همان حال که تمامى برد و ظرفيت مبارزه کارگران را در داربست تمکين به نظام
سرمايهدارى به بند مىکشد ،اما به هر حال آحاد پراکنده کارگران را براى چانهزدن بر
سر بهاى فروش نيروى کار خود به هم نزديک مىسازد .دموکراسى به سرمايهدار حق
مىدهد که حتی همین فشار جمعى احیان ًا مزاحم را هم اقدامى غيردموکراتيک ارزيابى 
کند!! نئوليبراليسم چنين مىکند و دقيقا در دفاع از دموکراسى ،با حق دموکراتيک
وجود اتحادیههائی که در خدمت سرمایه هستند اما برای متقاعد کردن کارگران به
قبول بردگی مزدی درهم و دیناری میخواهند ،مقابله مىنمايد .
شور دموکراسىطلبى بخشى از سرمايهداران از اين حد نيز فراتر مىرود .آنها حتى 
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عضويت کارگران در اتحاديهها را با حقوق دموکراتيک خود کارگران در تناقض
مىيابند!! زيرا که بر اساس دموکراسى ،هر کارگرى فقط در حال انفراد آزاد است!! و
برای حفظ آزادی و حقوق فردی خود باید همیشه منفرد باشد!! و در حالت انفراد
برای فروش نیروی کارش و توافق بر سر بهای این تنها کاالیش تصمیم بگیرد .از ديد
دموکراسى ليبرالى ،حتی قدرت اتحاديههای سرمایهساالر محل کفن و دفن قدرت
پیکار طبقاتی کارگران در تعارض با استقالل و آزادى فرد و حقوق دموکراتیک او قرار
مىگيرد و بر همين مبنى کام ً
ال غيردموکراتيک است!! کليه قراردادها و مفاهيمى که
دموکراسى با آنها تداعى مىگردد ،به همين اندازه بى در و پيکرند .آن چه مهم است،
منشا واقعى اين تعابير متعارض يا بهتر بگوئيم منشا اصلى نامعتبر بودن دموکراسى 
است .طرفداران دموکراسى به ويژه اگر در نظرات خود منسجم باشند ،با شداد و
غالظ تمام بر "اراده مردم" به مثابه منبع قدرت در تعيين نظام اجتماعى و چند و چون
خود دموکراسى تاکيد مىکنند .در اين جا اساس بر اين است که "مردم" مستقل از
جريان واقعى زندگى و کار و مکان اجتماعىشان مىتوانند بر سر نوعى نظم مدنى،
سياسى در جامعه به توافق برسند!! اين زشتترین نوع عوامفريبى در تاريخ است .
تالش براى برقرارى حسن تفاهم ميان استثمارگر و استثمار شونده ،ميان صاحب
سرمايه و فروشنده نيروى کار ،ميان آنان که بر پايه حق راى آزاد انسانها انتخاب
شدهاند!! و تصميم مىگيرند با آنان که آزادانه راى دادهاند!! و اينک بايد زندگى و کار
و اعتراض و انتظارشان را با سياستها و طرحهاى سياستگذاران منطبق سازند قطع ًا
فاحشترين عوامفريبى است و دموکراسى همه بار سنگين اين عوامفريبى را بر گرده
خود بار مىکند .آن چه دموکراسى بر سکوى آن مىنشيند ،نه "اراده مردم" که دقيقا
اراده سرمايه است .به اين دليل بسيار ساده که اراده مردم آنسان که دموکراسى مطرح
مىکند ،اساسا وجود خارجى و زمينى ندارد .استثمار شونده و استثمارگر ،انسانهاى 
برابر و هم حقوقى نيستند که به اعتبار راى مساوى در يک انتخابات آزاد سرنوشت
مشترکى براى خود برگزينند!! راى سرمايهدار و کارگر فقط در دو صورت قابل اجماع

ىسارکومد و هيامرس 173

است .اول اینکه کارگر زير فشار بىدانشى ،توهم و ذهنيت آلوده رفرميستىاش عمق
تضاد ميان خود و سرمايهدار را درک نکند و دوم آنکه زور تفنگ و خطر اعدام يا
شکنجه و زندان ،کارگر را از طرح و بيان اعتراضش باز دارد .
بحث اجماع منافع استثمارگران و استثمارشوندگان فریب مشترک طبقات اجتماعی
حاکم در همه دورههای مختلف تاریخ بوده است .این طبیعت و رسم طبقه مسلط هر
عصر است که منافع خاص طبقاتی خود را لباس منافع عام تن کند!! خود را نماینده
این منافع عام معرفی نماید ،دولت طبقهاش را دولت همه جامعه جار زند ،بر روی
وجود طبقات خط کشد و پیرامون منافع مشترک طبقات حاکم و محکوم فریبکاری
نماید .طبقه مسلط هر دوره این سالح را برای استقرار ،تثبیت و بقای قدرت خود به
اندازه کافی به کار گرفته است .دموکراسى نقش همین سالح را بازی میکند .
کل مقوالت ،قرارها يا اصول دموکراسى حتى در فرهنگ سياسى خود دموکراسى 
مىتوانند دقيقا ضد دموکراتيک شوند .به نمونه تعابیر ضد و نقيض از دموکراسى 
درباره حق تشکل اتحاديهای کارگران اشاره کرديم .اين تناقض در رابطه با تمامى 
عرصهها و قلمروهاى تسرى دموکراسى مصداق دارد .آن چه که امروز در شيلى،
مکزيک و ساير کشورهاى آمريکاى جنوبى يا مرکزى مىگذرد از ديد دموکراسى 
هم تاييد مىشود و هم مورد انتقاد قرار مىگيرد .مردم کارگر و فرودستى که از اين
دموکراسى سواى گرسنگى ،بىحقوقى ،فقر ،فساد ،اعتياد و فحشاء هيچ بهره ديگرى 
نمىبرند ،طبيعتا آن را غيردموکراتيک مىخوانند ،در حالى که براى سرمايه بينالمللى 
و سرمايهداران داخلى عين دموکراسى است .در اروپاى غربى و شمالى الگوهای
تاريخى مدرنيته و دموکراسى ،تمامى اعتراضات و ضد اعتراضات سالهاى اخير حول
کاهش امکانات رفاهى و بيمههاى اجتماعى و سطح معيشت کارگران هر دو خود
را به دموکراسى آويختهاند .ليبراليسم ،اشکال مختلف مداخله دولت در امور کمونها
و کنترل يا تملک دولتى موسسات آموزشى و درمانى و پرستارى کودکان را نقض
دموکراسى تلقى مىکند و آن را تجاوز به حريم مالکيت خصوصى مىداند!! در همان
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حال که گرايشات غير افراطىتر بورژوازى ،ادامه مقتضى و مناسب!! اين کنترل را
الزمه بقاى دموکراسى ارزيابى مىنمايند .
همه اينها فقط يک چيز بديهى را خاطرنشان میسازند .اين که بحث دموکراسى 
دنياى موجود به هر حال بحث چگونگى رتق و فتق نظم سياسى و توليدى سرمايه
است .تمامى آنهايى که گفتگوى خويش را با دموکراسى و مدرنيسم و پسامدرنيسم
آغاز مىکنند و پايان مىبرند ،حتى آنان که از اين دموکراسى هيچ نفعى عايدشان
نمىشود ،به هر حال از قرار و مدارهاى نوعى زندگى و مدنيت در داربست بردگى 
مزدى صحبت مىکنند .مدافعان گفتمانهاى پر شور و آکنده از جنجال جامعه مدنى 
و مدرنيته ،منتقدين پست مدرنيته مدرنيسم و ناقدين دموکراتيک اشکال تاکنونى 
سوسياليسم!! اگر آگاهانه سخن مىگويند سخت عوامفريبند .در غير اين صورت
آدمهاى متوهمى هستند که بنياد همه انتظارات و اتوپىهاى خود را به باد گره میزنند .
اين قانون و قرارداديت و نهادينگى و ساختارهاى حقوقى يا فرهنگى هر دوره نيست
که اساس مناسبات ميان انسانها را تعيين مىکند .بعالوه اين افکار و ايدئولوژىها
و باورهاى اخالقى و فرهنگى نيستند که مضمون قوانين و قراردادها يا محتواى کار
نهادهاى اجتماعى را مشخص میسازند .همه اينها فرارستههای فکری و حقوقی و
بيان انديشوار رابطه سرمايه ،رابطه خريد و فروش نيروى کارند ،رابطهاى که در سطح
کنکرتى از بسط اجتماعى خود دو طبقه کارگر و سرمايهدار را پديد آورده است ،سؤال
اساسی پیش پای بشریت 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 واقعى 
اين رابطه پايه گذارى شود؟ بدون پاسخ به اين پرسش اساسى عصر هر نوع گفتگو
درباره مدنيت و مدرنيسم و دموکراسى و حقوق انسانى اگر دروغ پردازى نباشد ،حتما
توهم و ساده انگارى است .
سرمایه داری شکلى از توليد و کار و زندگی است که در آن ميلياردها کارگر دنیا
شب و روز کار مىکنند ،بدون اين که در تعيين سرنوشت محصول کار خود هيچ
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دخالتى داشته باشند و دموکراسی سالح تحمیل این موقعیت بر طبقه کارگر است .
دموکراسی در همان حال ساز و کار القاء باژگونه این وضعیت و آرایش آن به عنوان
ظرف دخالتگری آدمها در تعیین سرنوشت خویش است!! دموکراسی بر پیوند درونی
ساختارهاى سياسى ،مدنى ،حقوقی و دولتى موجود با سرمایه پرده میاندازد ،قانون
و قانونيت و مدنیت مبتنی بر مالکيت کاپيتاليستى و رابطه توليد اضافه ارزش را ظرف
ابراز وجود برابر انسانها معرفى مىکند!! در کنار همه اینها یک نکته دیگر را هم
فراموش نکنیم .این نکته که وقتی از سرمایهداری بحث میکنیم ،جنگ همیشه جاری
میان دو طبقه اساسی جامعه و آثار و عوارض آن بر کل رابطه میان این طبقات را نیز
باید در نظر آورد .عقبنشینیهای بورژوازی در مقابل قدرت مبارزه طبقه کارگر را
نباید به حساب مدنیتمداری ،حقوق ساالری و راه و رسم حکومتگری این طبقه
نهاد .دموکراسی شکلی از برنامهریزی نظم سیاسی ،مدنی و اجتماعی سرمایهداری
است اما اگر در مالط و مصالح همین ظرف اعمال حاکمیت بورژوازی ،احیان ًا رد
پائی از حقوق انسانی مشاهده شد نباید فریب خورد ،به طور قطع این رد پا از آن
سرمایه و بورژوازی نیست ،بالعکس جنبش کارگری است که در تاخت و تازهای
مقدور خود علیه سرمایه این نشانه یا نشانهها را از خود به یادگار نهاده است .واقعیت
این است که آنچه هنوز هم زیر نام دموکراسی غربی سر زبانهاست ،همسان آنچه
زمانی زیر نام رفاه اجتماعی چشمها را به خود میدوخت ،سوای محدوده محقر
عقبنشینی اضطراری بورژوازی در دورهای از تاریخ در مقابل کارزارهای افتخارآمیز
و حماسی پرولتاریای اروپا ،در مقابل کمون پاریسها ،انترناسیونال اولها و عروج
پرخروش پرولتاریای روس در سالهای پیش از شکست فاجعهآمیز انقالب اکتبر چیز
دیگری نیست.

سرمايه و ديکتاتورى عريان
يک سئوال مهم اين است که اگر دموکراسى نوعى نظم سياسى و مدنى سرمايهدارى 
است ،پس چرا بخش غالب دنياى سرمايهدارى به همين قانونيت و مدنيت دموکراتيک
نيز تمکين نمىکند؟ چرا اکثريت دولتهاى بورژوايى به ديکتاتورى عريان و عموما
به هارترين و درندهترين شکل ديکتاتورى متوسل مىشوند؟ پاسخ سخت نیست .
تمکين سيستم کاپيتاليستى به دموکراسى يا توسل آن به ديکتاتورى عریان از مولفههای
معینی تبعيت مىکند .استثمار وحشیانه و بدون هیچ مهار نيروى کار ،نيازمند نفى 
همه آزادىها و حقوق سياسى و اجتماعی استثمارشوندگان است .جوامعى که زير
سيطره ديکتاتورى عريان قرار دارند ،مستقل از مذهبی ،الئیک ،نظامی ،فاشیستی،
بوروکراتیک ،جمهوری یا سلطنتی بودن دولتهایشان پارهاى وجوه مشترک دارند .
مکان آنها در تقسيم کار جهانی سرمايه با حوزه نیروی کار ماوراء ارزان بودن،
گستردگى بخش توليد وسايل مصرف در مقابل بخش توليد وسايل توليد ،متوسط
نازلتر ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی ،قدرت رقابت پائینتر در بازار جهانی در
قیاس با قطبهای عظیم صنعتی و مانند اینها مشخص میگردد .اين شاخصها
گویای این واقعیت هستند که بخشهائی از سرمايه اجتماعى اين ممالک همه اضافه
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ارزش حاصل استثمار تودههای کارگر حوزه پیش ریز خود را محقق نمیکنند .سهمی
از این اضافه ارزش را در گستره کارکرد نرخ سودها به نفع بخشهاى ديگر سرمايه
و به ویژه تراستهای عظیم بينالمللى از دست میدهند .اين ويژگى به نوبه خود
پايه مادى توسل سرمايه اجتماعى اين کشورها به پارهاى ساز و کارهای اقتصادى،
سياسى و اجتماعى برای جبران مافات است .بورژوازی این ممالک برای دستيابى به
سود دلخواه و تالفی آنچه از دست داده است ،مرگبارترين شرايط کار و استثمار را
بر تودههاى طبقه کارگر تحمیل میکند .بهاى نيروى کار را تا پائينترين سطح ممکن
تنزل میدهد .کليه امکانات رفاهى ،خدماتى و بيمههاى اجتماعى را از کارگران سلب
مىنماید .سطح معيشت کارگران را بربرمنشانه سالخی میکند .سرمايه اجتماعى این
جوامع براى تحميل اين شرايط دهشتناک بر تودههای کارگر حق هر گونه اعتراض
و انتقاد را از آنان سلب مینماید .از هر نوع تشکل و تجمع و فعاليت دستجمعى 
کارگران جلوگيرى به عمل میآورد .اعتصاب ،اعتراض و مبارزه آنان را در نطفه خفه
میسازد .سخن از آزادىهاى سياسى ،حق بيان و انتخابات آزاد و دموکراسى را جرم
اعالم میدارد و خواستاران آنها را به شکنجه و اعدام محکوم میگرداند« .حقوق بشر»،
«اراده مردم» و نوع اینها را با همه کاریکاتوری و ترفند بودنشان به دور میریزد و از
جريان ذهن و انتظار آدمها جراحی میکند .
سرمايه اجتماعى اين کشورها با توجه به اين ويژگىها ،روبناى سياسى متناسب
با فرآيند بازتوليد خود را به صورت ديکتاتورى عريان و هار و حمام خون ساالر
سازمان مىدهد .اما مساله به همين جا خاتمه نمىيابد .روند انکشاف کاپيتاليستى اين
جوامع زير فشار فرساينده ويژگىهای باال و به اقتضاى کارکرد نظم سياسى متناظر
با نظم توليدى آن ،از شکل گيرى و توسعه بسيارى از ساختارهاى مدنى شديدا
جلوگيرى به عمل مىآورد .جامعه از پروسه متعارف نهادينه شدن این ساختارها
فاصله مىگيرد .هيچ سازمان به اصطالح دموکراتيک ،هیچ نهاد مدنی ،حزب یا حتی
اتحاديه کارگری منحل در نظم سرمایه هم امکان فعاليت نمییابد .در درون این
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جوامع نهادهاى کهنه قرون وسطائى با سخت جانى تمام به بقاى خود ادامه مىدهند .
براى اين که مذهب ،خرافه ،مردساالرى ،فرهنگ کهنه فئودالى ،شخصيت پرستى،
ارزشها ،سنن و مالکهاى متحجر اخالقى از زندگى انسانها خارج شود ،بايد آزادى 
بيان ،تشکل و فعاليتهاى سياسى وجود داشته باشد .هر چه آزادى کمتر ،هر چه امکان
تشکل و فعاليتهاى جمعى نايابتر ،هر چه سطح سواد و دانش اجتماعى نازلتر
یا برخورد آراء و انديشهها کمتر ،سخت جانى مذهب و خرافه و باورهاى کهنه نيز
طبيعتا بيشتر خواهد بود .روند توسعه کاپيتاليستى جوامع مورد بحث و ملزومات
جارى پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعى اين کشورها ،نخست به دليل ويژگىهاى 
مهم اقتصادى که قبال گفتیم ديکتاتورى عريان را جريان روتين نظم سياسى جامعه
میکند و سپس در متن همين فرآيند از تکوين نهادهاى مدنى و ساختارهاى متعارف
مدنيت ممانعت به عمل مىآورد .اين ديکتاتورى و بىحقوقى اساسا بر طبقه کارگر
اعمال مىشود و فلسفه وجودى آن تحميل بدترين نوع استثمار و محروميت بر طبقه
کارگر است اما در برخی مواقع دامن الیهها یا رویکردهائی از خود طبقه بورژوازی را
هم میگیرد .براى اين که تودههاى کارگر از کليه حقوق مدنى و آزادىهاى سياسى 
و حق اعتصاب و تشکل و فعاليت سياسى محروم شوند ،الجرم بايد سايه اين
بىحقوقى و ديکتاتورى بر کل جامعه سنگينى کند .به بيان ديگر باید دود و دم آن به
چشم اپوزیسیونهای درون طبقه مسلط هم برود .اين امر به نوبه خود تیشه دیگری
بر شکلگیری صف مستقل طبقاتی کارگران وارد میسازد زیرا که از یک سوی توهم
تودههای کارگر به منافع مشترک با اپوزیسیونهای ارتجاعی ضد کارگری را دامن
میزند و از سوی دیگر امکانات الزم برای متوهم ساختن کارگران و به گمراهی
کشاندن مبارزات آنان را در اختیار این اپوزیسیونها قرار میدهد .محافل مختلف
رفرميستى از راست بورژوازى تا رفرميسم درون جنبش کارگرى فرصت مىیابند
زير لواى سکوالريسم ،جامعه مدنى یا حتى ارتجاعىترين آلترناتيوهاى سياسى مانند
حکومت دينى و فاشیسم ناسيوناليستى ،تودههاى کارگر را به دنبال خود بکشانند .آن
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چه در طول دهههای اخير در بسيارى ممالک آسيايى ،آفريقايى ،حتى در قلب اروپا
اتفاق افتاده است ،نمونههاى بارز همین رویداد هستند .در همه اين موارد ،حاکميت
ديکتاتورى و خفقان ،فقدان فضاى سياسى الزم براى بسط مبارزه طبقاتى و سرکوب
همه سويه جنبشهاى اجتماعى ،به درهمرفتگى سياسى و فرهنگى و فکرى طبقه
کارگر با اپوزيسيونهاى بورژوايى کمک نموده است .چيزى که قربانى شدن جنبش
کارگرى و افتادن کارگران از چاله به چاه ،نتيجه قهری آن بوده است .اين نکته را
هم يادآورى کنيم که پارهاى از گرايشات اجتماعى ،به ويژه عشاق سينه چاک رشد
دموکراتيک سرمايهدارى!! عدم گسترش مدنيت ،مدرنيسم و نهادهاى دموکراتيک را به
عدم توسعه صنعتى ،مقاومت اشکال کهنه توليدى و رشد نامکفی سرمايهدارى نسبت
میدهند!! اين نگرش عمیق ًا ارتجاعى و بيش از حد گمراه کننده است .آن چه در اين
جوامع مانع دستیابی کارگران و فرودستان به حداقل آزادیهای سیاسی و حقوق
اجتماعی شده است صرف ًا خود سرمايه و نه توسعه نيافتگى سرمايهدارى است .يک
نگاه ساده به کشورهايى که امروز در عداد صنعتىترين ممالک به حساب مىآيند اما
هر نوع آزادى بيان و تشکل و اعتصاب و تظاهرات در آنجا ممنوع است ،ما را از
پرداختن به بحث براى افشاء این وارونهبافیها معاف مىسازد .بدين ترتيب پاسخ اين
سئوال که اگر دموکراسى تجسم نوعى مدنيت و نظم سياسى سرمايهدارى است ،چرا
بخش اعظم جوامع کاپيتاليستى با ديکتاتورى هار بوروکراتيک يا نظامى و دينى اداره
مىشوند و چرا اين کشورها فاقد نهادهاى مدني و مدرنيته هستند بسیار روشن است .
ماحصل کالم اينکه هم اشکال متفاوت دموکراسى و هم حاالت مختلف ديکتاتورى،
هر دو ظرف ابراز وجود سياسى و مدنى سرمايهاند .اين که سرمايه به کدام متوسل يا
در مقابل کدام يک تمکين نمايد موضوعى است که به عوامل باال و البته مقدم بر هر
چيز به سطح مبارزه ميان طبقات اساسى جامعه و چگونگی آرایش قوای روز آنان
بستگى دارد.

دموکراسى و فشار مبارزه طبقاتى
محتوا و شکل حاکم هيچ نوع نظم سياسى از جمله دموکراسی بدون رجوع به عامل
مبارزه طبقاتى قابل فهم نيست .ساختار نظم سیاسی و مدنی سرمایهداری در همان
حال که فرارستهها ،ابزار قدرت و خاکریزهای مقاومت این نظام است آثار و عوارض
مبارزه طبقاتی جاری درون جامعه را نیز بر چهره خود دارد .دموکراسى در شرايطى 
بى دردسرترين شيوه اعمال حاکميت سرمایه است و آن هنگامى است که اوال :طبقه
سرمایهدار کشور مورد بحث در پروسه تشکیل نرخ سودها و توزیع اضافه ارزشهای
حاصل استثمار طبقه کارگر جهانی صاحب سهمی باال باشد .حصهای عظیم که
بتواند به یمن آن در صورت بروز وضعیت اضطراری به برخی عقبنشینیهای
اجباری در مقابل طبقه کارگر تن دهد .ثانيا :بورژوازی خود را در وضعی ببیند که باج
دادن به تودههای کارگر یا اقشاری از این طبقه را شرط بقای خود و الزمه تحکیم
موقعیت داخلی و جهانی خویش به حساب آرد .ثالث ًا :جنبش کارگری از یک سوی
میراثدار فتوحات گذشته و از سوی دیگر مصلوب بر دار رفرمیسم اتحادیهای و
آماده جایگزینی مبارزه طبقاتی با سازش باشد .در چنين وضعى است که گرايش يا
گرايشاتى از بورژوازى پوستین صلح تن مىکنند و بر منبر دموکراسى تکيه مىزنند .
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در غياب اين مولفهها ،نوعى از ديکتاتورى پليسى و بوروکراتيک ،نظامى و فاشيستى،
الئيک يا مذهبى ،مدرن يا قرون وسطايى ،ساختار سياسى مناسب نظم سرمايهداری
خواهد بود .در وضعیت نخست دموکراسى پارهاى از معضالت بورژوازى را به طور
گذرا حل و فصل مىکند .توسعه نهادهاى دموکراتيک و آن چه که در عرف سرمايه
به جامعه مدنى تعبير مىشود به ويژه در غياب جنبش سوسياليستى طبقه کارگر اين
ظرفيت را دارد که رفرميسم درون جنبش کارگرى و کال گرايشات رفرميستى درون
جامعه را مجال بال و پر دهد و از اين لحاظ نظام سرمایهداری را از برد تعرض
انقالبى کارگران در امان نگه دارد .دموکراسی و جامعه مدنی در اين جا بسيارى از
وظايف ديکتاتورى عريان سرمايه را به عهده مىگيرند .درهمرفتگى سياسى طبقه
کارگر با بورژوازى را دامن مىزنند و قوام مىبخشند .پارلمانتاريسم و سازش طبقاتى 
را جايگزين مبارزه طبقاتى ميان کار و سرمايه مىکند .کمونيسم ستيزى و انقالب
گريزى را به جريان انديشه و فرهنگ و باورهاى سياسى کارگران تسرى مىدهد .
نمونه بسیار بارز بهرهگيرى سرمايه از دموکراسى را در کارنامه سوسيال دموکراسى 
میتوان به روشنی مشاهده نمود .در اين مورد به ويژه در آن جاها که سوسيال
دموکراسى موفق به پيشبرد سياستهاى خود شده است ،دامنه توهم ،مماشات طلبى،
همزيستى و انحالل طبقه کارگر در ساختار نظم سرمایه از همه جا وسيعتر است .
کوشش سوسيال دموکراسى متوجه آن بوده است که اعتراضات ،مطالبات ،اهداف
و افق زيست طبقه کارگر را به مقتضيات بازتوليد سرمايه اجتماعى آویزان سازد .
اتحاديههاى کارگرى توسعه يابند ،اين اتحاديهها تالش کنند تا همه کارگران را به
عضويت خود درآورند و از اين طريق سنديکاليسم و رفرميسم اتحادیهای را بديل
جنبش ضد سرمایهداری طبقه کارگر سازند .انجمنها و کلوپها و جمعيتهاى 
گوناگونى را در همه قلمروها و در تمامى سطوح جامعه سازمان دهند و انتقادات
و اعتراضات کارگران بر سرمايهدارى را به کانالهاى تابع نظم سياسى و اقتصادى 
سرمايه هدايت نمايند .سوسيال دموکراسى ،نيروى اجتماعى و توان رقابت انتخاباتى 
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خود را بر همين نوع سازمان دادن جنبشهاى تودهاى جستجو مىکند و به کمک
تمامى اين نهادها از يک سو برخى مطالبات رفرميستى طبقه کارگر را محقق مىسازد،
و از سوى ديگر تمکين به ماندگارى نظام کاپيتاليستى را به کارگران آموزش مىدهد .
توسعه دموکراسى و نهادهای مدنى سرمايهدارى يکى از موثرترين ابزار سرمايه براى 
جلوگيرى از انقالب اجتماعى و رشد جنبش سوسياليستى تودههاى کارگر است .
رفرميسم از درون اين نهادها ،کارگران را حول اصالحات اقتصادى و سياسى مقدور
سرمايه متشکل مىکند تا همزمان پراکندگى آنان را در پيکار عليه استثمار کاپيتاليستى 
به حداکثر برساند .از درون اين نظم مدنى به کارگران القاء مىکند که منافع آنان در گرو
سودآورى هر چه افزونتر سرمايه است .به کمک اين نظم بار بحرانهاى اقتصادى 
سرمایه را بر گرده طبقه کارگر سرشکن مىسازد .آن چه در سالهاى اخير در اروپا،
امریکا و مناطق دیگر روی داده است ،به اندازه کافی در اين زمينهها گوياست .بحث
مشروح مسأله در اینجا مورد نظر نیست .فشرده صحبت اين است که دموکراسى و
مدرنيته از يک سو محصول فشار طبقه کارگر بر بورژوازى و از سوى ديگر در شرايط
افت جنبش ضد کار مزدی کارگران ،ابزارى براى مهار کردن مبارزات تودههاى کارگر
است .بورژوازى به میل خود حتی حاضر به قبول هزینههای تولیت همین امامزاده
دروغین دموکراسی نیز نمیباشد اما در شرائطی که مؤلفههایش را باالتر گفتیم ،آن را
به صورت بهترین سالح سالخی کمونیسم لغو کار مزدی یا هر جنب و جوش واقعی
ضد سرمایهداری طبقه کارگر به کار میگیرد.

جنبش سوسياليستى و برخورد با دموکراسى
دموکراسى  براى  کارگران هیچ تقدسی ندارد  .این حرف که جنبش کارگری
باید برای دموکراسی مبارزه کند!! حرف رویکرد ضد سرمایهداری طبقه کارگر یا
کمونیسم لغو کار مزدی این طبقه نیست" .انقالب دموکراتيک" " ،جمهورى خلق"،
"جمهورى انقالبى"" ،دموکراسى شورايى" و مانند اينها ،برای طبقه کارگر جامعهای
که سرمایهداری شیوه تولید حاکم و بورژوازی طبقه مسلط اقتصادی و سیاسی آن را
تشکیل میدهد ،فقط تونلهای تیره و تار فرار از مبارزه واقعی علیه سرمایه است .
این تونلها تاریخ ًا توسط رویکردهای خارج از مدار پیکار ضد کار مزدی ،توسط
کمونیسم خلقی ،ضدامپریالیسم ناسیونالیستی ،اردوگاه شوروی سابق یا محافل
پروچینی حفاری شده است تا پرولتاریا را از میدان جنگ واقعی طبقاتی خود خارج
ساخته و پیاده نظام جنبشهای دیگر سازد .
پرولتاریای آگاه در هر موقعیت ،هر سطح از آمادگی و هر لحظه از پروسه مبارزه
طبقاتی خود به طور مستقيم براى سوسياليسم پيکار مىکند .افق عاجل سوسياليستى 
را در مقابل هر نوع حاکميت و مدنيت سرمایهداری قرار میدهد و رسیدن به همین
دورنما را موضوع جنگ جارى خود می سازد .اینکه در هر مقطع از جنبش ضد
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سرمایهداری خود به چه دستاوردهائی میرسد یا نمیرسد ،اینکه کدام سطح از
آزادیهای سیاسی و حقوق اجتماعی را بر بورژوازی تحمیل میکند یا نمیکند ،اینکه
کدام امکانات رفاهی را به چنگ میآورد یا نمیآورد ،همه و همه به موقعیت روز
مبارزهاش ،به قدرت جنگیدنش ،به میزان شناخت و آگاهی و شعورش و به درجه
سازمانیافتگی و آمادگی وی برای اعمال قدرت علیه سرمایه بستگی دارد .جنبش
او ضد سرمایهداری است ،دورنمای پیکارش محو کار مزدی است ،جنگ وی علیه
رژیم ،جنگ با سرمایهداری و دولت سرمایه است ،راهکارهایش ساز و کار مصاف
با موجودیت سرمایهداری و صفآرائی در مقابل این نظام است ،متشکل شدنش
سازمانیابی قدرت ضد کار مزدی است .پرولتاریای آگاه همواره و همه وقت به
جنبش ،اهداف ،موقعیت روز و پیچ و خم راه مبارزهاش این گونه نظر میاندازد .در
گام به گام این مسیر ،خروجیهای گمراه ساز انقالب دموکراتیک یا استقرار جمهوری
دموکراتیک و مانند اینها باز نمیکند .به هر میزان که توان روزش اجازه میدهد
بورژوازی را از سنگر خود عقب میراند و هر وجب این پیشروی را خاکریزی برای
تعرضی آگاهتر ،سازمانیافته تر و نیرومندتر علیه سرمایهداری میسازد .هیچ پیروزی
و هیچ سطح دستاوردهای جنگ محل ایستادن و قبول هیچ شکل بقای بردگی مزدی
نیست .گام به گام این 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 این پیکار
مرحله و اقامتگاه و انقالب و ساختار و صورتبندی سیاسی خاصی به نام دموکراسی
نیست ،زیرا هر کدام اینها متضمن حفاری نوعی خروجی از جاده جنگ ضد سرمایه
و تن دادن به شکلی از برنامهریزی نظم تولیدی ،سیاسی و اجتماعی سرمایهداری
خواهد بود .
رویکرد لغو کار مزدی طبقه کارگر شالوده طرح تمامى مطالبات حتى خواستههاى 
عاجل خود را بر نقد و نفى عملى کل عينيت سرمايهدارى قرار مىدهد .به جاى 
طرح حقوق مدنى و دموکراسى ،خواهان محو هر نوع حکومت يا دولت باالى سر

ىسارکومد اب دروخرب و ىتسيلايسوس شبنج 185

کارگران مىگردد .به جاى "دخالت دموکراتيک مردم در سرنوشت اجتماعىشان"،
خواهان حضور مستقيم و نافذ کليه آحاد شهروندان در تعريف کار ،برنامهريزى 
توليد و کار اجتماعى ،سياستگذارىها ،چگونگى توزيع محصول اجتماعى کار،
لغو مالکيت خصوصى ،الغاى کار مزدى و غيره مىشود .به جاى "انتخابات آزاد" و
"حق راى دموکراتيک" و "مردم ساالرى" و مشابه اينها ،خواهان جايگزينى هر نوع
دولت متعارف با جامعهگردانی شورايى و سوسياليستى آحاد شهروندان مىگردد .
به جاى اتحاديه ،سنديکا و سازمانهاى مدنى و حقوقى ،شوراهاى کار و زيست و
جنبش شورايى ضد سرمایهداری را پیش میکشد .گرايش سوسياليستى طبقه کارگر
خود را در جنبشى سوسياليستى ،جنبشى براى الغاى وضعيت موجود ابراز میکند و
برنامه پيکار و خط مشى عملى مبارزه خود را سازمان دادن جنبش شورايى کارگران
عليه کار مزدورى قرار مىدهد .با تبليغ رفرميسم ،با تالش براى تبديل مدرنيسم و
سکوالريسم و مطالبات رفرميستى و حقوق دموکراتيک به هست و نيست کارگران
نمىتوان به سوسیالیسم رسید یا راه انقالب سوسياليستى کارگران را هموار ساخت .
اين يک کجانديشى بيمارگونه رفرميستى است که چپ موجود بدان مبتالست .انقالب
سوسياليستى و استقرار سازمان کار شورائی محو کار مزدی فقط کار توده کارگرى 
است که سوسياليسم را به مثابه يک جنبش پى گرفته باشد .با دورنماى روشنى 
از سوسياليسم ،نقد سوسياليستى عينيت موجود ،مطالبات جاری ضد سرمایهداری،
رژیم ستیزی ضد کار مزدی و سر بیدار و آگاه سوسياليستى علیه سرمايه پيکار کرده
باشد .باز کردن دورهای به نام انقالب دموکراتیک ،مبارزه برای دموکراسی و برقراری
جمهوری دموکراتیک در در دل این کارزار مکان و موضوعیتی ندارد.

سوسياليسم و برنامهريزى سراسرى
سازمان کار سوسياليستى در همه شئون اقتصادى ،سياسى ،اجتماعى خود بر وجود
شوراهاى پايه ،کمون و کنگره سراسرى شوراها متکى است .چگونگى جامعه گردانی
شوراها ،سامان اقتصادى و سيماى مدنيت سوسياليستى پیشتر بحث شد .آن چه در
اين فصل مورد توجه است ،توضيح وجوه اساسى رابطه ميان ساختار شورايى سازمان
کار سوسياليستى از يک سو و امر برنامهريزى سراسرى و حتى متمرکز توليد ،رفاه و
خدمات اجتماعى از سوى ديگر است .تبيين شفاف اين رابطه طبيعتا در گرو پاسخ
به سئواالت ديگری نيز هست .درجه اهمیت برنامهريزى در سوسياليسم ،محتوا،
سطح و چگونگى متمرکز بودن آن ،همگنى برنامهريزى با همه مشخصات سازمان
کار سوسياليستى يا فرآيند محو کار مزدورى ،نحوه تحقق اين همگنى با محو هر نوع
دولت باالى سر شهروندان و پارهاى پرسشهاى ديگر در اين راستا مطرح مىشوند .
کوشش بر اين است که محتواى اين فصل هر چند موجز ،الاقل به مبرمترين اين
سئواالت پاسخ گويد.

شيوه توليد و خصلت برنامهريزى
سازمان کار شورائی سوسياليستى در همان حال که بساط دولت را جمع میکند،
کار و توليد و رفاه اجتماعى را در سطحی سراسری برنامهریزی مینماید .صنعت
بزرگ ،توليد انبوه و فرایند تحول سوسیالیستی بدون این نوع برنامهریزی قابل تصور
نيست .سوسياليسم با تدارک انقالبات نوين صنعتى اهمیت این کار را باز هم بیشتر
میسازد .روايت بورژوايى سوسياليسم در همه شکلهای خود مرز سوسياليسم و
سرمايهدارى را با بود و نبود برنامه تعيين مىکند!! و بر همين اساس ،وجود برنامه
و کنترل قوانين انباشت توسط يک نهاد متمرکز دولتى را دال بر استقرار اولى و رفع
دومى میبیند .ماجرا از آنجا آغاز میشود که اين روايت ،سرمایهداری را به جاى 
اين که با رابطه خريد و فروش نيروى کار تعريف کند ،با آنارشى توليد ،رقابت ميان
سرمايههاى منفرد یا مالکیت خصوصی افراد بر سرمایهها توضیح میدهد!! در همین
راستا تحول سوسیالیستی اقتصاد را در برنامهریزی متمرکز سرمایه اجتماعی خالصه
میکند و برنامهريزى متمرکز توليد و کنترل رقابت سرمايهها توسط دولت را گواه
محو سرمایهداری و استقرار سوسیالیسم میبیند .قدرت دولت در اين جا قدرت واحد
سرمايه اجتماعى است و برنامهريزى سراسرى اقتصاد دقيقا ناظر بر تنظيم مطلوبترين
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شرايط بازتوليد سرمايه و اعمال اين شرايط بر طبقه کارگر است .برنامه در اين جا
منافى قوانين بازار نيست .بازار وجود دارد .نيروى کار خريد و فروش مىشود و
مبادله ميان بخشهاى مختلف سرمايه سير طبيعى خود را دنبال مىکند .نقش برنامه
در اينجا اينست که چگونگى سامانپذيرى يا مبادله ميان قلمروهاى گوناگون سرمايه،
نحوه توزيع سرمايه در عرصههاى مختلف انباشت ،سطح دستمزدها ،ترکيب ارگانيک
سرمايه در قلمروهای گوناگون و چگونگی توزيع اضافه ارزش کل ميان بخشهای
مختلف سرمایه اجتماعی را تنظيم مىنمايد .رقابت سرمايهها که در شکل متعارف
و کالسيک بازار به مثابه نيروى محرکه تشکیل نرخ سود عمومی ،چگونگی توزیع
اضافه ارزشها میان بخشهای مختلف سرمایه و جهتگیری سرمایهها برای پیشریز
در حوزههای سودآورتر ایفای نقش مینمود ،در اینجا زير فشار برنامهريزى متمرکز
دولتی تا حدودی کم رنگ مىشود و به حاشيه میرود .سیاست گذاری متمرکز
اقتصادی و ديکتاتورى هار دولت در اردوگاه سابق شوروی ،جبر وجود سرمایهداری
بود .در پاسخ اين سئوال که چرا سرمايه در آنجا غالف بازار ،رقابت و فراساختارهاى 
متعارف ممالک غربی را با برنامهریزی متمرکز دولتى جايگزين مىساخت؟ يا تحت
چه شرايطى به اين کار دست مىزد؟ بحث جداگانهاى الزم است .آن چه اينجا مورد
تاکيد است ،توضيح محتواى متضاد برنامه در سرمايهدارى و سوسياليسم است .اشتباه
منتقدين دموکرات سوسیالیسم اردوگاهی اين است که با عزيمت از روايت غلط
سرمایهداری و تحول سوسیالیستی اقتصاد ،نفس برنامه را با سازمان کار سوسياليستى 
مترادف پنداشتهاند .جاى تعجب نيست که پارهاى از آنان مانند ژاک بيده ،نهايتا راه
چاره را در آشتى دادن بازار با سوسياليسم و جبران عوارض غير دموکراتيک بودن
برنامه توسط بازار جستجو کردهاند!! توليد متمرکز و برنامهريزى سراسری مسايلى 
هستند که در سرمايهدارى وجود دارد و در سوسياليسم نیز وجود خواهد داشت .بايد
ديد که تمرکز و سازماندهى توليد در هر کدام از اين دو نظام با توجه به زيربناى مادى 
اساسا متضاد آنها چه خصلت و نقش معينى احراز مىکند .
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توليد سرمایهداری به رغم رقابت مستمر بخشهاى مختلف سرمايه اجتماعى با هم
در هر جامعه جداگانه ،يا در کل جهان ،بر حداکثر تمرکز مبتنى است .اين تمرکز به
ويژه در سرمايهدارى دولتى تا حد کنترل رقابت ميان اجزاء پراکنده سرمايه اجتماعى 
تشديد مىگردد .تاريخ سرمايهدارى اساسا تاريخ تمرکز بىوقفه ،فزاينده و غير قابل
مهار توليد اجتماعى است .انحصارى شدن سرمايهدارى و ظهور شرايط امپرياليستى 
توليد کاپيتاليستى سطح کنکرتى از پيشروى همين گرايش يا پروسه تمرکزپويى 
سرمايه بوده است .تمرکز در اين جا ناشى از ماهيت رابطه سرمايه و جبر پروسه
ارزشافزايى و توليد سود است .حرکت درونى سرمايه براى افزايش بارآورى کار
اجتماعى ،توليد اضافه ارزش انبوهتر ،قدرت رقابت فزايندهتر و تصرف سهم بيشترى 
از کل اضافه ارزش توليد شده در جامعه و در سطح بينالمللى ،الجرم با روند
تمرکزپويى عجين است .تاريخ سرمايهدارى تاريخ تمرکز بىتوقف سرمايه ،خلع يد
از سرمايههاى منفرد بسيار و گردايى آنها در قطبهاى متمرکز صنعتى و مالى است .
روند تغييرات فنى و ترکیب ارگانيک سرمايه با سير گردايى و ادغام سرمايهها پروسه
واحد و متزايدى را تشکيل مىدهند .گردايى و متمرکز شدن سرمايه يک نياز طبيعى و
جبرى رقابت بخشهاى مختلف سرمايه است .رابطه ميان رقابت و تمرکز يک رابطه
على و معلولى نيست ،هر دوى آنها از منشاء ديگرى ،از "قانون ارزش" و پروسه توليد
اضافه ارزش نشأت مىگيرند ،اما هر کدام نيروى محرکه مؤثری براى تشديد ديگرى 
مىباشد .رقابت زمينه الزم براى حدت ادغام سرمايهها را باز مىگسترد و تمرکز در
عين حال که متضمن گردايى سرمايههاى پراکنده و به اين اعتبار نافى رقابت است
به نوبه خود رقابت سرمايههاى متمرکز و قطبهاى بزرگ سرمايه را عميقتر و
توفانىتر مىسازد .بحرانهاى سرمايهدارى به نوبه خود روند تمرکز سرمايه را شتاب
مىبخشند و در همان حال دامنه رقابت ميان سرمايههاى متمرکز را گسترش مىدهند .
اين سخن مارکس که سرمايه در جريان عبور از مرحله "انباشت بدوى" به تدريج
چوب دستىهاى خود را بر زمين مىگذارد و بر پاى خود تکيه مىکند ،فقط مبين
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تغييرات خاص تاريخى توليد کاپيتاليستى در يک دوره معين نيست ،بلکه گرايش
عمومى پویه ارزشافزايى سرمايه در همه دورهها نیز هست .رقابت در سرتاسر
دوران تکامل سرمايهدارى تا پايان قرن نوزدهم و حتى اوايل قرن بيستم ،نيروى 
مهمى را در پروسه خودگسترى سرمايه جهانى بازى مىکرد ،اما سير بىوقفه تمرکز
سرمايه ،پيدايش انحصارات بزرگ صنعتى و مالى ،ظهور تراستها و بنگاههاى عظيم
فرامليتى سرمايهدارى و هماوردى قطبهاى بزرگ بينالمللى سرمايه ،رقابت ميان
سرمايههاى منفرد و پراکنده را به حاشيه راند و آن را به مثابه پديدهاى تبعى و فرعى 
تحتالشعاع رقابت سبعانه تراستها و انحصارات صنعتى و مالى در آورد .به عبارت
ديگر سرمایهداری در جريان گسترش تاريخى خود از يک سو مکانیسم رقابت را
متناسب با الزامات توسعهاش تعديل و بازپردازى مىکند ،و از سوى ديگر چگونگى 
اين تعديل يا بازپردازى را با گرايش مستمر به تمرکز در يک پروسه متزايد و مرکب
قرار مىدهد .هر چه سرمايه متمرکزتر مىشود ،رقابت بخشهاى مختلف سرمايه
اجتماعى و جهانی دشوارتر ،حادتر و کوبندهتر مىگردد .متقابال هر چه شرايط رقابت
 ،سختتر و امکان تحقق آن محدودتر مىشود ،نياز به تمرکز يا گرايش سرمايه به
متمرکز شدن بيش و بيشتر مىگردد .توليد سرمایهداری زیر فشار نیاز به تمرکز،
رقابت ،افزايش ترکيب ارگانيک ،گرايش نزولى نرخ سود ،بحرانهاى ذاتى و اجتناب
ناپذير و کل تناقضات ذاتی خود در یک سوی و برای تحميل تمامى فشار استثمار،
بىحقوقىها و سيهروزىهاى کار مزدى بر طبقه کارگر بينالمللى در سوی دیگر،
اشکال معينى از برنامهريزى متمرکز اقتصادى و اجتماعى را گريزناپذير مىسازد .اين
برنامهريزىها در همان حال که براى بازتوليد شرايط توليد و نظم اقتصادى ،مدنى،
سياسى و اجتماعى سرمايه  ،کل پيوستهاى هستند اما به لحاظ چگونگی خود قابل
دستهبندی میباشند و در دو سطح روی میدهند.
 .1مالزمت سير تاريخى تکامل سرمايهدارى با روند تمرکز ،نوعی برنامهريزى 
خودپو و درونی را برای سرمایه ایجاب میکرده است .برنامه به اين اعتبار بخشی
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از قوانين انباشت و خودگسترى سرمايه است .تسلط تراستهای صنعتى و مالی بر
بازار جهانى بدون تالش برای دستیابی به بهترین شرائط تولیدی ،بدون جستجوی
راههای مناسب کاهش هزینههای بخش ثابت سرمایه ،دسترسی به نیروی کار ماوراء
ارزان ،احراز بیشترین قدرت رقابت یا در غیاب به کارگیری کلیه امکانات پژوهشی
و علمی و جامعه شناختی و بازاریابی و دنیای مسائل دیگر ممکن نیست .اموری که
همگی نیازمند برنامهریزی هستند و دقیقترین و دوراندیشانهترین نوع سنجشها و
برنامهپردازیها را با هدف تحصیل سود حداکثر طلب میکنند .بورژوازی سهم مهمی
از حاصل استثمار تودههای کارگر دنیا را برای هزینه همین برنامهریزیها اختصاص
میدهد و رقم به رقم آن را جزء حیاتی تفکیکناپذیر کل هزینههای سرمایهگذاری
خود میبیند .نگاهی کوتاه به شيوه کار تراستهای عظیم امروزى و قياس کار آنها با
سرمايهدارى نيمه اول قرن نوزدهم درجه اهمیت برنامهریزی برای سرمایه جهانی و
فرایند رشد ،پیچیدگی و دقت آن در طول این دو قرن را به خوبی نشان میدهد .غولهای
عظیم صنعتی و مالی روز از بانکها گرفته تا تراستهای الکترونیکی ،شرکتهای تولید
کامپیوتر و تکنولوژی اطالعاتی ،خودرو سازیها ،کارتلهای تولید دارو ،بنگاههای
زنجیرهای تولید و فروش کاالهای مصرفی سراسر جهان را در درون برنامهریزیهای
اختاپوسی خود غرق و در پشت دیوارهای آهنین آن محبوس ساختهاند .بنمایه کار
در اینجا پویه ذاتی سرمایه برای افزایش تولید اضافه ارزش است .سرشت سرمایه به
عنوان یک رابطه اجتماعی است .رابطهای در سطح جهانی که همه چیز بشریت را
حول محور تولید اضافه ارزش و پدیدههای مخلوقش از نوع تشکیل نرخ سود ،توزيع
اضافه ارزشها میان سرمایههای منفرد یا سرمايههاى اجتماعى مختلف ،نوسانات
ميان کار الزم و اضافى ،رقابت و جنگ و ستیز قطبهای سرمایه با هم پیوند میزند .
بنگاههاى مالى عظيم از اين طريق پروسه بازتوليد سرمايه ،چه توليد شود و نشود،
چه ميزان توليد گردد و جدول توزيع سرمايه در قلمروهاى مختلف ،همه و همه را با
مقتضيات سودآورى مسلطترين بخش سرمايه جهانى هماهنگ مىکنند .در همه اين
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موارد ما شاهد تحقق نوعى برنامهريزى متمرکز خودجوش در وجود سرمایه هستیم .
 .2توليد سرمايهدارى در فرآيند بازتوليد مطلوب ترين شرايط الزم براى استمرار
استثمار نيروى کار به مجرد برنامهريزى خودپوى اندرونی بسنده نمىکند ،بلکه تمامى 
ملزومات فراساختارى يک برنامهريزى متمرکز اعمال نظم بردگی مزدی بر طبقه
کارگر را وضع ،بازتوليد و مستقر مىسازد .ساختار و فونکسيون دولت موجود شکل
توسعه يافته اين الزامات فراساختارى و برنامهريزى تمرکز يافته است .دولت ،حتى در
شکل سرمايهدارى دولتى نوع اردوگاهى ،باز هم قوانين انباشت و خودگسترى سرمايه
اجتماعى را وضع نمىکند ،بلکه با عملکرد خاص اقتصادى و فونکسيونهای سیاسی
و اجتماعی ويژه اش ،نقش ارگانيک و تعيين کنندهاى در بازتوليد شرايط توليدى 
سرمايه به عهده مىگيرد .دولت معاصر همان گونه که در جای دیگر تصریح شد ،فقط
يک نهاد ساده ميليتاريستى اعمال قهر نظامى سرمايه عليه پرولتاريا یا حتی یک دستگاه
پیچیده بورواتیک حافظ این نظم نيست ،بالعکس دستگاه عظيم و بسيار پيچيدهاى 
است که در تنظيم رابطه خريد و فروش نيروى کار و ايجاد شرايط مقتضى بازتوليد
سرمايه اجتماعى و کل مسائل مربوط به آن ،نقشى عميقا موثر بازى مىنمايد .شيوه
توليد کاپيتاليستى در وجود دولت موجود نهادها ،قوانين و قراردادهايى را مىيابد که:
اوال :تجسم سطح کنکرتى از توسعه مدنى ،حقوقى و اجتماعى اين شيوه توليد است .
ثانيا :نقش يک سيستم متمرکز دفاعى و پااليش ،نهادينه کردن ملزومات بقای بردگى 
مزدى ،تنظيم شرايط کار و زيست اجتماعى کارگران بر پایه تبدیل حداکثر کار آنها
به کار اضافی و سرانجام اعمال قهر نظامى و پليسى سرمايه عليه پرولتاريا را ايفاء
مىکند .دولت با طرح خود به مثابه نماينده جامعه!! عمال کل شرايط کار و زيست و
استثمار و بىحقوقى طبقه کارگر و تودههاى فرودست را در جهت افزايش هر چه
بيشتر کار اضافى براى سرمايه و کاهش هر چه عميقتر کار پرداخت شده کارگران
نهادينه مىکند و به نظم مىکشد .سازمان دادن امکانات اجتماعى الزم براى پرورش
نيروى کار و زنده نگه داشتن ارتش ذخيره کار امر اجتناب ناپذير سرمايه است .دولت،
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انجام اين مهم را به نيابت از طبقه سرمايهدار به عهده مىگيرد و در مقام يک تراست
عظيم سراسرى با حداکثر صرفهجويى به نفع سرمايه اجتماعى و به زیان پرولتاریا
سازمان مىدهد .
مشاهده میکنیم که شيوه توليد سرمايهدارى خواه در فرآيند طبيعى خودگسترى و
توليد اضافه ارزش و خواه در جريان توسعه اجتماعى و فراساختارى خود همه جا
با برنامهريزى و سيستماتيزه نمودن نظم توليدى ،مدنى ،سياسى ،فرهنگی و اجتماعى 
سرمايه سر و کار دارد .يک تفاوت ميان جوامع سرمايهدارى دولتى نظير اردوگاه سابق
شوروى و اشکال غير دولتى سرمايهدارى آن است که در شکل اول دولت هر دو وجه
اين برنامهريزى را بطور آميخته و ارگانيک به خود منحصر مىسازد .در اين جوامع
دولت عالوه بر وظايف ويژه فراساختارى ،در مقام مالک سرمايه اجتماعى ،قوانين
انباشت و توزيع محصول اجتماعى يا نحوه سامانپذيرى سرمايه را نيز کنترل مىکند
و قانون رقابت ميان بخشهاى مختلف سرمايه را تحت سيطره برنامهريزى متمرکز
دولتى قرار مىدهد .
در سازمان کار سوسياليستى مسأله برنامهریزی و تمرکز تولید با آن چه در نظام
سرمایهداری هست تضاد ریشهای و ماهوی دارد .در اينجا برنامهريزى همان اهدافى 
را تعقيب مىکند که پايههاى اقتصاد سوسیالیستی و فرایند الغاء کار مزدی بر آن استوار
است .اگر در سرمایهداری هدف همه امور تولید سود بیشتر است در سوسیالیسم
تولید بيشترين میزان ممکن آسايش ،رشد و رفاه برابر آحاد جامعه با حداقل کار است
که خصلت برنامهريزى سوسياليستى را تعیین مینماید .
مشارکت خالق ،موثر ،آزاد ،آگاه و برابر آحاد جامعه در پروسه توليد و کار داوطلبانه
اجتماعى تجلی عالىترين و انسانىترين شکل برنامهريزى اجتماعى است .کاری که
درست توسط همان آحاد جامعه با همان آگاهی و آزادی و خالقیت و برابری و توان
تأثیرگذاری انجام میگیرد .حصول اين هدف که همگان به طور بالواسطه در تعريف
کار حضور داشته باشند  ،ارجاع تصميم گيرى همه امور توليد و اين که چه توليد
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شود يا نشود به همه آحاد شهروندان ،توزيع برابر کليه امکانات معيشتى و رفاهى و
اجتماعى بين انسانها و ایجاد جامعه متشکل از انسانهای آزاد و بینیاز و فارغ از
هر قید ماوراء خویش ،همگی مواردی هستند که تار و پود برنامهریزی سوسیالیستی
را تشکیل میدهند .در اینجا بحث برنامه اینهاست .سخن از این است که با مصرف
حداقل نیروی کار انسانها حداکثر فرصت فراغت جسمى ،متعالیترین شکل پرورش
روحى  ،باالترين ميزان رفاه اجتماعى ،حد اعالی بینیازی و دخالتگری آنان تأمین و
تضمین گردد .برنامه و محو دولت باالى سر شهروندان در سازمان کار سوسياليستى،
وجوه متمايز يک وحدت را تشکيل مىدهند .مبانی و خطوط عام این برنامهریزی را
میتوان به شرح زیر تلخیص کرد:
 .1تقليل مستمر ميانگين کار اجتماعى داوطلبانه شهروندان با جهتگيرى موثر عملى 
براى رها ساختن همگان از قيد کار و اینکه کار به هیچ وجه شرطی برای برخورداری
کامل انسانها از حداکثر امکانات زندگی و رفاه اجتماعی نباشد .رشد غول آسای
تکنولوژى مدرن و وقوع انقالبات عظيم صنعتى و انفورماتيک سطح تولید را تا آن
جا باال برده است است که ممکن است محصوالت يک واحد بزرگ توليدى نيازهاى 
معيشتى ميليونها نفر سکنه يک جامعه يا حتى چند ده ميليون از ساکنان کره زمين
را در يک رشته پاسخ گوید .هم اکنون بسيارى از موسسات توليدى و سازمانهاى 
اقتصادى کاپيتاليستى با اتکاء به سطح باالى بارآورى کار هر کدام ،بخش عظيمى 
از بازار جهانی سرمايه را ميدان فروش و عرصه دورپيمايى محصوالت خود قرار
دادهاند .سوسياليسم با محو کار مزدورى ،مبادله ،بازار و خريد و فروش  ،راه را براى 
وقوع انقالبات تکنولوژيک و صنعتى بسیار عظيمتر باز میکند .اين امر در تلفيق با
برنامهريزى سراسرى توليد و کار اجتماعى به انسان شهروند جامعه سوسياليستى 
امکان مىدهد که با صرف حداقل کار و سازمان دادن بهترين شکل استفاده از تکنیک،
باالترين ميزان ممکن محصول و رفاه اجتماعى را پدید آرد و در همین راستا قید کار
را هر چه بیشتر از دست و پای انسانها بردارد .
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 .2سوسیالیسم بر هر نوع مرز و مرزکشى جغرافيايى ،اختصاص فدراتیو منابع
طبيعى و ذخائر زير زمينى به ساکنان یک منطقه معین يا بهرهبرداری خصوصی محلى،
منطقهای از ابزار کار و توليد خط مي کشد .اين فقط مالکيت انفرادى يا دولتى 
نيست که در سوسياليسم محو مىشود ،بلکه کليه دستاوردهاى کار بشر در شکل
تکنولوژى ،تخصص ،دانش ،وسايل توليد و معيشت ،امکانات اجتماعى و رفاهى 
و هر چيز ديگر به همگان يعنى به کل شهروندان پذيراى سازمان کار سوسياليستى 
تعلق مىگيرد .روزی که پرچم سوسياليسم کارگرى و لغو کار مزدی در کره زمين به
اهتزاز در آيد ،به طور قطع هر معدنی ،کارخانه ای ،بيمارستانى ،مزرعهای ،جنگلی،
هر سازمان خدماتى و رفاهى ،هر چه امکانات طبیعی هست ،هر مرکز گردشگری و
تفریحی و در یک کالم هر چه در جهان موجود است ،به همه بشريت تعلق خواهد
یافت .تحقق عملى اين امر نيز بدون يک برنامهريزى متمرکز سوسياليستى امکان پذير
نيست .کامال روشن است که کارگران يک واحد عظيم يا کوچک صنعتى نمیتوانند
به صورت يک جزيره مسدود انسانى پيرامون نوع و ميزان توليد يا چگونگى مصرف
محصوالت موسسه تصميم بگيرند .جامعه سوسياليستى مبتنى بر محو کار مزدى با
آخرين دستاوردهاى علمى و تکنيکى بشر قرن بيستم قرار نيست با معيارهاى ساکنان
همبائىهاى هند باستان اداره شود .کارخانه ،بيمارستان ،مدرسه يا هر موسسه توليدى 
و رفاهى ديگر متعلق به کل جامعه است و تصميم گيرى درباره آن حق غير قابل
نقض کليه شهروندان است .برابرى انسانها از لحاظ ميزان مشارکت در پروسه کار
اجتماعى ،سطح معيشت ،بهره گيرى از خدمات و رفاه همگانى ،نوع آموزش و
درمان ،استفاده از طبيعت و ذخاير زيرزمينى و هر چيز ديگر ،اصول واقعى سازمان
کار سوسياليستى است .در قلمرو استقرار سوسياليسم ،هيچ تمايزى ميان ميزان رفاه،
امکانات معيشتى ،خدمات اجتماعى يا حد و حدود اشتغال و فراغت آحاد انسانها
قابل قبول نيست .تحقق اين هدف در گرو پيوند خوردن همه مراکز کار و توليد
و حوزههای مختلف زندگی اجتماعی شهروندان به جریان برنامهريزى سراسرى 
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سوسياليستى است .
 .3در جای دیگری از کتاب توضیح دادیم که پرولتاریای برخی جوامع حتی پس از
پیروزی انقالب سوسیالیستی و برچیدن بساط کار مزدوری باز هم در معرض استثمار
سرمایه جهانی خواهد بود .طبقه کارگر براى مقابله با اين معضل چارهاى ندارد جز
اين که به موازات پيکار براى پيشروى جنبش کمونيستى جهانى و محو مناسبات
کاپيتاليستى در دنیا ،سطح تکنولوژى و ميزان بارآورى کار سوسياليستى در جامعه
خويش را باال برد .اين امر به نوبه خود نيازمند برنامهريزى متمرکز سوسياليستى است .
با فدراليزه نمودن اقتصاد!! يا بر پا ساختن ملوک الطوايفى صنعتى!! دريچهاى به سوى 
رهايى انسانها از يوغ بردگى مزدى گشوده نمىشود .
در پايان اين مبحث الزم است درباره همگنى و وحدت برنامهريزى متمرکز با
سازمان شورايى کار و مدنيت سوسياليستى يا در واقع انطباق برنامه با محو دولت و
بوروکراسى از يک سو ،و تضمين دخالت مستقيم و نافذ همه آحاد جامعه در رتق و
فتق کليه امور اقتصادى و اجتماعى از سوى ديگر ،کمى صحبت شود .در اين رابطه
تاکيد بر دو نکته اساسى ضرورى است.
اول :برنامهريزى سوسياليستى بر آگاهى ،اطالعات علمى و آمارى سيستماتيک و
سراسرى همه شهروندان در زمينههاى اقتصادى ،معيشتى ،رفاهى ،اجتماعى ،داخلى 
و بينالمللى اتکاء میکند .در سوسياليسم ،تک تک انسانها از همه آن چه که در
جامعه مىگذرد بطور گسترده آگاهى دارند .راديو ،تلويزيون ،اینترنت و تکنولوژى 
اطالعاتى ،روزنامهها و سایر وسايل ارتباط جمعى در وسيعترين شکل به کار گرفته
مىشوند تا انتقال حداکثر آگاهى به شهروندان را در همه امور ميسر سازند .هيچ
نوع اطالعات و آمار و ارقام در هیچ زمینهای خاص هیچ گروهی نیست .در پرتو
بهرهگيرى سوسياليستى از تکنولوژى اطالعاتى هر شهروند خواهد توانست هر زمانى 
که اراده کند از کليه هست و نيست اقتصادى جامعه يا نحوه توزيع خدمات و
امکانات اجتماعى مطلع گردد .آنچه در درون هر شوراى پايه جداگانه مىگذرد،
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مباحث شوراهاى کمون و کنگره سراسرى شوراها بدون هيچ دست کارى يا تقليل
به درون کليه شوراهاى پايه و کمون منتقل مىشود و به موضوع گفتمان اجتماعى و
سياسى آنان بدل مىگردد .ارقام و آمار مربوط به شرايط زندگى ،آموزش و پرورش،
امور کودکان و جوانان يا سالمندان ،بهداشت و درمان به طور سيستماتيک در معرض
مطالعه اهالى قرار میگیرد .نظرسنجىهاى مداوم در تمامى زمينههاى اقتصادى و
اجتماعى و خدماتى و داخلى و بينالمللى براى همگان تشريح مىشود .محصول اين
فرآيند ،تسلط و توانايى شهروندان براى دخالت نافذ در برنامهريزى سراسرى توليد
و کار اجتماعى خواهد بود .وقتى هر عضو شوراى پايه بتواند با مدد از شيوهها و
سياستهاى ياد شده ،اطالعات الزم پيرامون همه مسايل جارى جامعه را به دست
آورد ،آنگاه کليه شهروندان قادر خواهند بود که نسبت به موضوعات خرد و ريز
جامعه سوساليستى آگاهانه نظر دهند و تأثیر بگذارند .برنامهريزى سراسرى توليد و
کار اجتماعى بر چنين ديناميسم نيرومندى از مشارکت خالق ،مستقيم و آگاه فرد فرد
شهروندان متکی است و به همین دلیل هيچ زمينه عينى و ذهنى براى شکلگيرى 
بوروکراسى دولتى يا وجود دولت باقى نمیماند .شوراها ظرف برنامهريزى سراسرى 
و برنامه موضوع کار و جريان ذهن و محتواى فعاليت اعضاى شوراها مىشود .
دوم :خصلت تمرکز در برنامه سوسياليستى تحت هیچ شرائطی معناى متمرکز شدن
سياستگذارىها حتى در کنگره سراسرى شوراها يا هيچ نهاد شورايى نخواهد داشت .
برنامهريزى در اين جا يک کار ادارى و دولتى نيست .يک سيستم گردش خون در
بافتهاى شورايى جامعه است .کنگره سراسرى شوراها قلب تپنده اين سيستم است
و کارش اين است که تمامى مصالح و ماتریال و محتواى برنامه را که توسط کل
شهروندان عضو شوراهاى پايه و کمون در سراسر جامعه تهيه شده است ،در درون
خود تنظيم کرده و مجددا به بافت سراسرى شوراها پمپاژ کند .اعضاى کنگره همان
کسانى هستند که هر کدام تک تک و به مثابه عضوى از شوراهاى جداگانه در تهيه
بخشهاى متفاوت اين برنامهريزى دخالت داشتهاند .آنان نمايندگان مباحثات ،طرحها
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و سياستهاى اتخاذ شده از سوى کل آحاد جامعهاند و تنها وظيفهشان حضور فعال
در پروسه تنظيم و هماهنگ سازى اين سياستها و طرحهاست .در اينجا ما شاهد
حذف هر نوع مراوده بوروکراتيک درون جامعه و جايگزينى آن با نظارت آزاد و نافذ
همگانى در کار برنامهريزى مىباشيم .
سوم :سراسرى بودن برنامهريزى در سوسياليسم ،هيچ نوع محدوديتى در سياست
گذارىهاى محلى يا تنظيم امور اقتصادى و رفاهى و اجتماعى توسط شوراهاى کمون
پديد نمىآورد .بالعکس ،تمامى شرايط الزم براى بيشترين ميزان اختيارات محلى اين
شوراها بر اساس معيارها و موازين سوسياليستى را ايجاد مي کند .مرز برنامهريزيهای
محلى را فقط و فقط حقوق سوسياليستى کل شهروندان سازمان کار سوسياليستى 
تعيين مىکند .اين مرز زير فشار هيچ نوع قرارداد و قانونيت ماوراء زندگى انسانها
قرار نخواهد داشت .

سوسياليسم و خانواده
پيدايش خانواده و سير تغييراتش بسان هر پديده ديگر اجتماعى براى خود تاريخى 
دارد ،اما بررسى اين تاريخ در اين جا اصال مورد توجه ما نيست .سخن درباره خانواده
موجود به مثابه جزئى از هستى مدنى و حقوقى سرمايهدارى ،نقش اين نوع خانواده
در بازتوليد نظم بردگى مزدى و محتواى عشق و عالئق و عواطف خانوادگى در
سيطره شيوه توليد کاپيتاليستى است .هيچ پدیده اجتماعى را نمىتوان بدون مراجعه
به نيروى فراگير اقتصادى جامعه و بدون تعمق در رابطه درونى و ارگانيک ميان اين
دو مورد بررسى قرار داد .رابطه کار و سرمايه ،رابطه فراگير اقتصادى دنياى موجود
است .رابطهاى که همه نهادهاى سياسى و مدنى و حقوقى جامعه در آن شناورند و
از آن مايه مىگيرند .هر نوع قضاوتى درباره خانواده حاضر بدون ارجاع فلسفه بقاء و
نقش اين خانواده در بازتوليد فرآيند کار مزدورى ،قضاوتى در خدمت باژگونهپردازى 
واقعيتها به نفع سرمايه و عليه بردگان مزدى سرمايهدارى است .
خانواده موجود نهادى است که استثمار ،نابرابرى ،تحقير ،خودبيگانگى انسان و
همه پديدههاى اقتصادى و اجتماعى جامعه سرمايهدارى در درون آن به صورت يک
فرهنگ يا يک جريان طبيعى زيست جلوه مىيابد و توليد و بازتوليد مىشود .اين يک
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حکم عام مربوط به تمامى جهان سرمايهدارى است و دامنه شمول آن به ممالک کمتر
پيشرفته کاپيتاليستى يا جوامع زير فشار ديکتاتورى عريان سرمايه محدود نمىگردد .
در "دموکراتيکترين" کشورهاى دنيا نيز بافت موجود خانواده پرده ساترى بر شدت
استثمار ،محروميت و جنايات اين نظام يا به بيان ديگر ابزارى براى توجيه فرهنگى و
اخالقى اين استثمار و جنايات مضاعف است .در سرتاسر دنياى حاضر تا آنجا که به
طبقه کارگر مربوط مىشود ،خانواده متعارف کنونى بطور کلى با ويژگىهاى مشترک
زير آميخته است .
 .۱نهادى براى پرورش رايگان نيروى کار مورد احتياج سرمايه است .اين يکى 
از مهمترين وظيفهاى است که خانواده در درون هر جامعه کاپيتاليستى به دوش
مىکشد .انسانهايى تحت عنوان پدر و مادر در چهارچوب نهادى بنام خانواده
موظف مىگردند که بخش مهمى از بهاى نازل نيروى کار تاراج شده خود را با رضا
و رغبت در نهايت احساس مسئوليت انسانى صرف پرورش نيروى کار مورد نياز
سرمايه نمايند!! عشق و محبت و عاليق انسانى عمال به محملى براى استثمار مضاعف
و وحشيانهتر سرمايه از نيروى کار کارگران مبدل مىگردد! ظاهر ماجرا بسيار عادى 
و به صورت يک رابطه کامال متعارف انسانى پديدار مىشود .انسانها توليد مثل
مىکنند و به شيوه پيشينيان خود در ادوار گذشته تاريخ يا فراتر از آن بر مبناى ويژگى 
مشترک ميان کل موجودات زنده ،کودکان خود را تغذيه و تربيت مىنمايند .تا اين
جا نه فقط هيچ اتفاق عجيب و غريبى مشهود نيست ،نه فقط هيچ تعدى و تجاوزى 
به حق و حقوق کسى احساس نمىشود ،که بالعکس هر نوع نگاه معترض يا حتى 
منتقد بدان اعجاب همگان را برمىانگيزد .اما اين صورت ظاهر مساله است .اين پديده
معمول و طبيعى بشرى نه در خالء که در دنياى واقع و در سيطره تسلط مناسبات
کار مزدورى انجام مىگيرد .پدر و مادرى که زاد و ولد و تربيت کودکان را به عهده
دارند ،انسانهايى آزاد و مسلط بر سرنوشت زندگى يا محصول کار خويش نيستند .
عمل آنان در نگه دارى و پرورش کودکان نيز اقدامى آزادانه ،در پاسخ به الزامات بقاء
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هستى آزاد انسانى خود نيست .آنان نيروى کار مزدى سرمايهاند و نسل بعد از نسل
ارتش ذخيره کار سرمايه را توليد و تربيت مىنمايند .سهم آنها از حاصل کار و توليد
اجتماعى فقط بهای بازتولید نیروی کارشان است و توليد مثل و پرورش کودک و
سرنوشت زندگى خود و فرزندانشان همگى تابعى از مقتضيات سودآورى و بازتوليد
سرمايه است .خانواده موجود ،سلولى از ارگانيسم ناهمگون و متناقض نظم سرمايه با
نقش خاص نهادينه ساختن و مدنى جلوه دادن اين مناسبات يا کارکردهاست .براى 
درک ملموس اين فونکسيون مىکوشيم که شکل عينى تحقق آن را در وضعيت
حاضر دنياى سرمايهدارى با ذکر مثالهايى به نمايش گذاريم و در اين راستا به دو
نمونه مشخص و تا حدودى متفاوت در دو گوشه اين نظام نظر مىاندازيم .نمونه اول
جامعه سوئد است .بخش بسيار کوچکى از جهان سرمايه داری که طبقه کارگرش
در تحميل برخى مطالبات اصالحى بر طبقه سرمايهدار و کاهش فشار استثمار و
بىحقوقىها در قياس با کارگران برخی کشورها موفقيتهايى داشته است .در اينجا
دولت بورژوازى بیش از  %70کار پرداخت شده کارگران را که در قیاس با کار
پرداخت نشده آنان مقدار ناچیزی را تشکیل میدهد ،در شکل مالياتهای مستقیم
و غیرمستقیم و پارهای هزینههای دیگر از طبقه کارگر باز پس مىگيرد تا در ازای
آن هزينه آموزش و پرورش ،بهداشت ،به اصطالح خدمات همگانى و سرانجام
مخارج بوروکراسى دولتى تامين گردد .روشنتر بگوئیم کل امکاناتى که براى پرورش
 2،150،000کودک و نوجوان سوئدى و روانه ساختن آنان به بازار کار صرف مىشود
از بخش پرداخت شده کار کارگران يا مالياتهاى پرداختى آنان تامين مىگردد .اگر
مخارج تغذيه و ساير هزينههاى معيشتى جمعيت کودک و نوجوان را که باز هم
از محل بخش پرداخت شده کار يا همان دستمزد کارگران تامين مىشود به اقالم
پيشين اضافه کنيم ،آنگاه به سادگى در مىيابيم که هر فردى از طبقه کارگر جامعه
بيش از نصف دستمزد ساالنه خود را صرفا به پرورش نيروى کار مورد نياز سرمايه
اجتماعى اختصاص مىدهد .نظام سرمايهدارى همه اين تعرض و توحش را در زير
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سقف خانواده موجود پنهان مىکند و با پيچيدن آن در لفاف عالئق طبيعى انسانى 
يا مناسبات عاطفى افراد از تيررس تعرض و نقد عمومى خارج مىسازد .ترديدى 
نيست که عشق ،محبت يا احساس مسئوليت متقابل آحاد انسانها در برابر هم و به
طور مثال فداکارى و تعهد اخالقى عميق ميان والدين و فرزندان يک پديده پرارج
زندگى بشر است ،اما بحث بر سر مضمون و بار اجتماعى ويژهاى است که سرمايه
با توسل به محمل خانواده بر گرده اين مراودات و عالئق طبيعى انسانى سرشکن
مىسازد .اين بار اجتماعى همان اهرمها و مکانيسمهاى تشديد استثمار نيروى کار،
تعميق بيگانگى انسانها با کار و حاصل کار خويش و تحکيم طوق بردگى مزدى 
بر گرده طبقه کارگر است .نظام سرمايهدارى از انسانى که فروشنده نيروى کار خود
و کار اضافى او سرچشمه حيات و سود و خودگسترى سرمايه است ،مىخواهد که
دين پدر بودن يا مادر بودنش را در پرداخت کل هزينه توليد و پرورش ارتش ذخيره
کار بورژوازى و مضمحل نمودن هستى خود به نفع سوداندوزى طبقه سرمايهدار ادا
نمايد .پدر و مادر کارگر سوئدى ،ساکنان جامعهاى که کودکانش از کودکان پارهاى 
ممالک ديگر دنياى روز حق و حقوق اجتماعى بسیار بيشترى دست و پا نمودهاند ،باز
هم حداقل نيمى از دست مزد ساالنه خود را به حکم مسئوليتهاى خطير خانوادگى 
به بورژوازى باز پس مىدهند!!
نمونه دوم جامعه سرمايهدارى ايران است.جامعهاى که تودههاى کارگر و فرودستش
همسان اکثريت مردم کارگر دنيا در شعلههاى بىحقوقى و محرومیت از ابتدايىترين
امکانات رفاهی میسوزند.در اين جا خانواده فقط نهاد تربيت رايگان ارتش ذخيره کار
سرمايهدارى نيست ،بلکه بخش پيوستهاى از کارخانه است که نيمى از کارگران جامعه
يعنى زنان در درون آن بدون هيچ دست مزدى و حتى بدون هيچ حق و حقوق بشرى 
بطور کامال مجانى براى طبقه سرمايهدار کار مىکنند .نقش خانواده در اين ممالک
البته به اين اندازه هم محدود نمیماند .کار بردهوار کودکان براى سرمايه و استثمار
سفاکانه جمعيت اطفال توسط زالويان سرمايهدار در همين جا لباس عرف و تشرع
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و "انسانى بودن" مىپوشد .اين کودکان در منطق سرمايه صاحب هيچ حق و حقوقى 
نيستند!! آنان اتباع جزيرهاى به نام خانواده محسوب مىگردند و خانواده است که بايد
از محل مزد ناچيز افرادش اينان را به سن فروش نيروى کار برساند و از آن جا که
خانواده در محاصره قهر و يوغ استثمار سرمايه قادر به تغذيه آنان نيست ،الجرم يا
بايد بميرند و يا اين که نيروى کار کودکانه خود را در دخمههاى نمور و جان فرساى 
قالى بافى يا کوره پزخانههاى قرون وسطايى به فروش برسانند ،تا از اين طريق به
هزينه معاش خانواده کمک نمايند .خانواده در ايران و ممالک مشابه مستمسکى در
دست بورژوازى براى سالخى کودکان و قربانى نمودن اطفال در آستانه سودآورى 
بيش و بيشتر سرمايه است .
در شمار کثيرى از ممالک سرمايهدارى ،ساعات ممتد کار خانگى زنان در "کانون
گرم خانواده"!! بخش قابل توجهى از پروسه مصرف نيروى کار کل طبقه کارگر توسط
سرمايه اجتماعى است .کارگران زير فشار فقر هيچگاه گذارشان به هيچ رستورانى 
نمىافتد ،زيرا صرف يک وعده غذا در رستوران براى خود و همسر و فرزندانشان
نصف بيشتر دستمزد ماهانه آنان را مىبلعد .بنابراين ،کار پخت و پز و تهيه غذا بايد
يک سره و بطور هميشگى در چهارديوارى خانه انجام گيرد .هيچ رختشویخانه
عمومى رايگان حتى غيررايگانى در جامعه وجود ندارد و اکثريت قريب به اتفاق
کارگران فاقد ماشين لباس شويى هستند .آنان ناگزيرند که زمان کار قابل توجهى 
را به شستشوى لباس خود و فرزندان اختصاص دهند .بخشى از جمعيت کارگرى 
جامعه در حاشيه شهرهاى بزرگ و کوچک و غالب دهات آب لوله کشى ندارند و
افراد بايد از مسافتهاى طوالنى آب آشاميدنى روزانه شان را تامين نمايند .اين کار
نيازمند صرف بخش مهمى از يک روزانه کار است .تعمير خانه و در بسيارى موارد
ساختن واحد مسکونى يا همان آلونک بدون آب و برق با صرف نيروى کار بدون
مزد و مواجب خود کارگران انجام مىگيرد .در بسيارى نواحى کشور ،کار پخت
و پز غذا يا گرم کردن خانه مسکونى به شيوه گذشتههاى دور تاريخ در گرو تهيه
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هيزم و جمع آورى شاخ و برگ درختان مىباشد و پرداختن به اين مساله نيازمند
اختصاص ساعتها کار است .اگر بخواهيم مجموعه ريز و درشت اين قبيل کارها
را يک جا رديف کنيم ،به ليست بلند بااليى خواهيم رسيد که انجام همه آنها در هر
شبانه روز شايد به دو روزانه کار متعارف همين دنياى سرمايهدارى نياز دارد .در
ايران و جوامع مشابه تمامى اين دو روزانه کار که شرط و شروط سودآورى حداکثر
براى سرمايههاست ،بطور مستمر به صورت کار خانگى رايگان در چهارديوارى 
خانه توسط کارگران و بطور غالب توسط زنان انجام مىگيرد و دولت بورژوازى در
وجود خانواده موجود پروسه مصادره اين کار بى دستمزد و اضافه کردن آن به سود
سرمايهداران را رداى "مدنيت" تن مىکند .پيرامون نقش خانواده در پرورش ارتش
ذخيره کار سرمايه نيز در اينجا تمايزات محسوسى با ممالک نخست وجود دارد .بر
پايه آمارهاى موجود در سال  ،1375فقط شمار کودکان زير پنج سال جامعه ايران
که توسط مادرانشان نگهدارى شدهاند از هفت ميليون نفر بيشتر بوده است .هزينه
تقريبى پرورش اين کودکان اگر قرار بود توسط مهد کودکها و مراکز پرورش جمعى 
صورت گيرد ،حتى بدون در نظر گرفتن مخارج غذا و پوشاک و مسکن ،به رقمى 
حدود  700ميليارد تومان در ماه و  8400ميليارد تومان در سال با محاسبه قیمت ثابت
سال مذکور بالغ مىشده است .اين مبلغ معادل حقوق متوسط ساالنه  14ميليون کارگر
در همان سال است .سرمايهدارى ايران کل اين مبلغ را از راه سرشکن ساختن بار
تربيت کودکان بر دوش مادران به سود ساالنه سرمايه اضافه مىنمايد و آن گاه تمامى 
اين استثمار سفاکانه را در وجود خانواده موجود غسل تعميد مىکند و مهر "وظيفه
روتين انسانى والدين در قبال فرزندان" مىکوبد .در ادامه بحث نشان خواهيم داد که
نقش خانواده فعلى در استتار فشار مضاعف سرمايه بر سطح معيشت کارگران به آن
چه تا اين جا گفتيم محدود نمىشود ،اما حتى بيان همين حد هم کافى است تا رمز
و راز تقدس خانواده در عرف بورژوازى را لمس کنيم .حيرت آور نيست که هر
چه جنبش کارگرى کشورها ناتوانتر ،هر چه قدرت تعرض کارگران عليه استثمار و
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ستم و بىحقوقىهای مولود سرمایه ضعيفتر ،به همان اندازه شيرازه حياتى خانواده
موجود نيز محکمتر و تقديس حرمت آن از سوى بورژوازى پرجنجالتر است .
خانواده کنونى در جامعه سوئد به همان ميزانى با خانواده فعلى ايرانى تفاوت دارد که
درجه فشار بىحقوقى و استثمار سرمايهدارى بر گرده کارگران متفاوت است .آن جا
که نيروى اعتراض کارگران توانسته است سطح نازلى از مطالبات اوليه کارگرى را بر
بورژوازى تحميل نمايد ،فونکسيون فشار خانواده به نفع سرمايه را نيز به نوعى دست
کارى کرده است و آنجا که چنين قدرتى از جانب جنبش کارگرى اعمال نشده است،
خانواده نيز نقش خود به مثابه يک اهرم اساسى تشديد بىحقوقى و ستم سرمايهدارى 
را به تمام و کمال حفظ کرده است .
 .2خانواده حربه موثر سرمايهدارى در تحميل هزينه سرپرستى پيران ،معلوالن و
افراد سالخورده جامعه بر دوش فرزندان يا حتى اقارب و افراد دور يا نزديک فاميل
است .اين پديده به ويژه در جوامعى که جنبش کارگرى زير فشار ديکتاتورى و
خفقان سرمايه قادر به احراز نقش تعيين کنندهاى در کاهش شدت استثمار نشده
است ،بسيار همه جاگير است .در جامعه ايران در سال  1375نزديک به چهار ميليون
جمعيت باالى  60سال و در سنين بازنشستگى وجود داشته است .شايد نيمى از اين
جمعيت بدون کار ،فاقد هر نوع بيمه اجتماعى ،بيمه دارو و درمان يا پشتوانه اقتصادى 
ثابتى براى امرار معاش خويش بودهاند .هزينه غذا و مسکن و درمان و ساير احتياجات
زيستى اين خيل عظيم بر دوش فرزندان کارگرشان سرشکن مىشود .در اينجا نيز
خانواده مستمسکى براى توجيه انسانى بىحقوقى کاپپيتاليستى و ظرفى براى انتقال
فشار اين بىحقوقى است .
 .3خانواده موجود پوشش انسانى دروغينى بر قامت کريه مالکيت خصوصى است .
من و منيت و اصل "من محور» و اين که همه چيز بايد از من آغاز شود يا زندگى 
ديگران تابعى از مصالح حياتى من باشد در خانواده کنونى مناسبترين محيط تغذيه
و رشد را براى خود دست و پا مىکند .عشق ورزيدن به فرزند خود و به طور معمول
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بىتفاوتى در مقابل سرنوشت فرزندان سايرين ،رؤياى پيشرفت بيش و بيشتر کودکان
خود و پيشى گرفتن آنان از کودکان ديگر ،احساس مسئوليت در قبال خوراک و
پوشاک بچههاى خود و بىمسئوليتى نسبت به سرنوشت زندگى و مرگ ساير بچهها،
انديشيدن به وابستگان فاميلى و آرامش خيال در قبال انسانهاى ديگر يا صدها پديده
اخالقى و عاطفى مشابه که از دل اقتصاد کااليى و سرمايهدارى مىجوشند یا توسط
این نظام حفظ و بازتولید میشوند ،در حصار حرمت خانواده موجود لباس تزکيه تن
مىکنند و از قبح غيرانسانى خود منزه مىگردند!!
شايد عدهاى از مدافعان نظم موجود و حاميان فونکسيون خانواده کنونى شانه
خود را از سر سيرى باال اندازند و بگويند نه ،اين گونه نيست! ما آدمهاى نوع
پرستى هستيم که در عين باور به حريم مقدس خانواده سخت در فکر همه آدمهاى 
روى زمين مىباشيم!! در وجود انسانهاى فداکار و نوع دوست در چهارگوشه دنيا
جاى شکى نيست ،اما در شرايط استيالى ارزشها و معيارهاى اخالقى روئيده از
نظام سرمايهدارى ،اين امر فقط استثنايى در برابر قاعده است .پارهاى از اين مدعيان
حاضرند براى نجات فرزند خود از کوچکترين آسيب يک سانحه مثال يک آتش
سوزى ،دهها انسان ديگر را در شعلههاى آتش رها کنند! خانواده موجود تمامى 
عناصر مالکيت خصوصى و بطور مشخص مالکيت خصوصى کاپيتاليستى را در
هيات ارزشهاى اجتماعى ،اخالقى و فرهنگى در درون خود به جريان مىاندازد و
اتکاء به اين مالکها و مبانى را در خدمت تقويت سرچشمه مادى و اقتصادى آنها
قرار مىدهد .
 .4نظام سرمايهدارى مقوله عشق ميان زن و مرد را از جوهر انسانى خود تهى 
مىسازد و خانواده يعنى نهاد زندگى مشترک زوجين را به کانون باژگونپردازى 
و تحريف عشق راستين انسانى مبدل مىکند .پاکترين و بى شائبهترين وصلتها
در سيطره اين نظام از بوى تعفن اقتصاد کااليى عارى نيست .ثروت بيشتر ،مدرک
تحصيلى باالتر ،زيبايى و وجاهت اندام افزونتر ،موقعيت ادارى موثرتر و باالخره اسم
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و رسم و شهرت اجتماعى دامنه دارتر ،مالک مسلط گزينش همسر و معيار تشکيل
زندگى مشترک خانواده را تعيين مىکند .بدين ترتيب ،فرهنگ مسموم منبعث از توليد
کااليى ،کل ساختار وجودى خانواده و محتواى عشق جارى ميان زن و مرد را در خود
منحل مىسازد .افراد بر پايه عواطف آزاد و بىرياى انسانى يا بر اساس يک گزينش
طبيعى عارى از نياز و فرصتطلبى با هم پيوند زندگى مشترک برقرار نمىکنند ،بلکه
از سر احتياج و عجز و به گونهاى کاسبکارانه هم ديگر را شکار مىنمايند .در بخشى 
از جهان سرمايهداری که فقر و گرسنگى و فالکت بيداد مىکند ،تشکيل خانواده
غالبا نوعى فروش برده وار زن به مرد را در معرض نمايش قرار مىدهد .در اينجا
عشق و عاطفه و احساس انسانى بىارزشترين متاعهاى موجود بازارند .دختر نه
ساله به جاى درس و مشق و مدرسه بدون هيچ آشنايى قبلى با فشار قهر و ارعاب
ديگران اما زير لواى ازدواج و تشکيل خانواده به چنگال بى رحم هوس بازىهاى 
جنسى يک عفريت تسليم مىشود .انتخاب ،آزادى ،رغبت و تمايل انسانى در "حريم
مقدس اين نوع خانواده"ها نامقدسترين مفاهيماند ،بخش بسیار مهمى از ازدواجها
و زندگى زناشويى در اين کشورها را بايد وقوع فاجعه انسانى قلمداد کرد .بردگى 
کامل ،حقارت بىانتها ،نفى مطلق هر نوع آزادى و مسلوباالراده محض بودن زن
جريان طبيعى حيات اين "کانونهاى مقدس خانوادگى" در اين جوامع است .آن چه
در اين جا در تشکيل خانواده هيچ نقشى ندارد ،عالئق و عواطف انسانى است و آن
چه که رمز و راز واقعى زيست مشترک!! همسران در درون خانودهها است ،صرفا نياز
و رعب و وحشت از گرسنگى است .اين پديده در درون بسيارى از اين کشورها ،نه
استثناء که يک قاعده عمومى تشکيل خانواده را تعیین میکند .در پارهای موارد ازدواج
بر هيچ نوع آشنايى پيشين زوجين مبتنى نيست و پدر و مادر حتى گاهى اقوام دور
و نزديک آنهايند که حکم زندگى مشترک را صادر مىکنند .از اين هم بدتر مخالفت
طرفين ازدواج هيچ نقشى در تعليق و عدم انجام آن ايفاء نمىنماید .همچنان که در
بسيارى موارد عشق سوزان و عالقه تا پاى جان دختر و پسر زير فشار مخالفت
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والدين هيچ راهى به زندگى مشترک پيدا نمىنمايد .اينها پديدههاى رايج زندگى 
زناشويى در جوامع زير فشار ديکتاتورى عریان سرمایه است ،اما حتى اگر از وضعيت
رايج تشکيل خانواده يا معيارها و مبانى ازدواج در اين بخش جهان صرف نظر کنيم،
باالخره در پيشرفتهترين جوامع سرمایهداری نيز استثمار مضاعف و محروميت متزايد
زنان در وجود خانواده موجود رسميت مدنى! و حقوقى! پيدا مىکند .در نظامى که
آدمها اساسا به مثابه فروشندگان نيروى کار موجوديت مىيابند!! آن جا که به هر
دليل نيروى کار مرد ممکن است منحنى سود را کمى به باال نوسان دهد ،زن در
موقعيت درجه دوم قرار مىگيرد و زنى که به چنين وضعى دچار شود ،در محکمه
شرع و عرف و مدنيت سرمايه ،انسانى دست دوم است .او در زندگى زناشويى نيز
موقعيت خود به مثابه صاحب کاالى کم بهاتر را در قبال همسرى که برخى اوقات
کاالى پرفروشترى دارد حفظ مىکند و در داربست خانوادگى همگن با شيوه توليد
سرمایهداری به انسان دست دوم سقوط مىنمايد .طبيعى است که در اين جا نيز
سطح پيکار جنبش کارگرى و چگونگى توازن قواى ميان کار و سرمايه ،اين مراودات
و نقش خانواده را زير فشار جدى خود میگیرد .هر چه سطح پيشروى و قدرت
متشکل طبقاتى کارگران نازلتر باشد ،دست سرمايه در به کار گرفتن سنن ،قوانين
و عرف قرون وسطايى براى تبديل خانواده به ظرف استثمار مضاعف و بىحقوقى 
زنان کمتر مىشود و بالعکس ،هر چه مبارزات کارگران بيشتر مورد سرکوب قرار
گرفته باشد ،خانواده نيز نقش گستردهترى در ساقط نمودن زنان از همه حق و حقوق
اجتماعى و انسانى ايفا مىنمايد .
 .5نظام سرمايهدارى در بسيارى از کشورها ،متحجرترين سنن منبعث از شيوههاى 
توليدى پيشين را با الزامات خودگسترى و تسلط خود همساز کرده است و آنها را
به مثابه اهرمهايى براى استمرار بقاى خود مورد استفاده قرار مىدهد .مردساالرى،
بیحقوقى زنان ،تحکم ديکتاتورمنشانه والدين به ويژه پدر بر فرزندان که شکل
جارى زندگى خانوادگى در بخش عظيمى از دنياى سرمايهدارى است ،از جمله اين
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پديدهها است .وقتى سرمايه با هدف تشديد هر چه بیشتر استثمار کارگران هر گونه
آزادى و حقوق اجتماعى را از طبقه کارگر سلب مىکند ،وقتى زنان و کودکان از هر
نوع ابراز وجود انسانى در جامعه محروم مىگردند ،بسيار طبيعى است که خانواده
نيز به داربستى براى اعمال مردساالرى و سلطه بىقيد و شرط والدين بر فرزندان
مبدل مىگردد .در اين ممالک مذهب و فراساختارهاى پوسيده ادوار کهنه در درون
خانواده ميدان فرمان روايى هر چه گستردهتر پيدا مىکنند" .خوب شوهردارى کردن
زن به بزرگترين عمل انقالبى وى" تفسير مىگردد!! خفقان و ديکتاتورى سرمايه به
مثابه فضاى زيست مسلط بر زندگى کارگران و فرودستان به سرتاسر ارگانيسم حيات
اجتماعى انسانها تسرى مىيابد و روابط داخلى خانواده را نيز در درون خود منحل
مىسازد .پدر و مادر در همان حال که افراطىترين فداکارىها را نسبت به فرزندان
معمول مىدارند ،تسلط ديکتاتورمنشانه خود را بر آنها اعمال مىکنند .رشد آزاد فرزند
زير فشار فرهنگ پدرساالرى که در شرائط روز پرتوى از حاکمیت سرمایهداری
است سوزانده مىشود و اختيار و انتخاب و آزادى عمل وى که نياز شکوفايى فکر
و شخصيت و رشد خالقيت اوست ،به بدترين شکلى آسيب مىبيند .باز هم تکرار
مىکنم که خانواده واضع ،خالق يا پاسدار هيچ يک از اين کارکردها نيست .اينها
همگى از بطن شيوههاى توليد مبتنى بر استثمار فرا روئيدهاند و در شرايط موجود،
نظام سرمایهداری است که بر اساس الزامات بقا و بازتولید خود ،آنها را حفظ میکند .
نکته مورد تاکيد اين است که خانواده موجود نقش داربست حقوقى اين عملکردها و
ابزار توجيه فرهنگى و حقوقى اين استثمار مضاعف و متزايد زنان را به عهده مىگيرد .
خانواده در اين جا همان وظيفهاى را به دوش مىکشد که هر نهاد ديگر برقرارى نظم
و ثبات اجتماعى سرمايه عهده دار انجام آن است .در نگاه جامعهشناسان تئيست و
حتى آتئيست سرمايه ،خانواده کانون عشق پاک ميان زن و شوهر و نقطه جوشش
رقيقترين عواطف بشرى است .اينان تعلقات عاطفى عميق و ايثارگرانه پدر و مادر
به فرزندان را مثال مىزنند .چيزى که به زعم آنها از نفس وجود خانواده نشأت
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مىگيرد!! و هر چه بافت خانواده محکمتر و پابرجاتر باشد ،حدت و شدت آنها نيز
افزونتر است!! نگرش اين جامعه شناسان ،ايدهاليستى و وهمآميز است .عالئق و
رفتار افراد خانواده به طور کلى و خانواده موجود به طور معين تبخير زيربناى مادى 
حيات اجتماعى آنهاست .در يک نگاه ساده مىتوان دید که عواطف افراد خانوادههاى 
فقير کارگرى به ويژه در آسيا ،آفريقا و آمريکاى التين در قياس با طبقات ديگر حتى 
در قياس با کارگران اروپاى غربى ظاهرا ً رقيقتر و عميقتر است .چرا؟ طبيعى است
که مساله به شرايط زيست مادى آدمها مربوط مىشود .فقر ،گرسنگى ،فقدان حداقل
امکانات معيشتى يا رفاه اجتماعى ،پدر و مادر را به تنها تکيه گاه زندگى و زنده بودن
کودک تبديل مىکند .والدين بايد جاى خالى تغديه ساده فرزند ،جاى خالى لباس،
بهداشت ،آب آشاميدنى سالم ،جاى خالى اسباب بازى ،مهد کودک ،جاى خالى دکتر
و دارو و درمان ،جاى خالى مسکن مناسب و گرم و جاى خالى امکانات زيستى 
مورد نياز فرزندان را با وثيقه کردن جان و مايه گذاشتن از خواب ،خوراک ،آسايش
جسمى و روحى به نوعى پر کنند .در جريان اين ايثارگرى يا خودفرسايى اضطرارى 
رقت بار که حاصل فشار سرمایه و تحمیل سرمایهداری است ،شکلی از حس ترحم،
عطوفت و عالئق عاطفی در وجود والدین و فرزندان نسبت به همدیگر پيدا میشود .
آنان و در وهله نخست مادر ،تمامى دقايق و آنات زندگى خود را در دلهره سالمتى 
و بود و بقا و آينده کودکان سپرى مىنمايند ،زيرا که کودکان زير فشار فقدان هر
نوع امکانات اجتماعى به طور مدام در تهديد بيمارى ،مرگ و هزاران حادثه ناميمون
ديگر قرار دارند .کودک بر اثر سوء تغذيه ،آلودگی محیط زیست و نبود بهداشت
و درمان دائما مريض است و به مرگ تهديد مىشود .مادر ناگزير است بيشتر ايام
سال را شب تا صبح در کنار فرزند و براى مراقبت از وى بيدار بماند .لحظه به لحظه
حيات وى هراس و دلسوزى و اضطراب و احساس تهديد است .به بيان ديگر ،او
عمر خود را قطره قطره در زندگى کودک نشت مىکند و در اين راستا همه شخصيت
و وجود انسانى خود را به صورت ترحم نسبت به فرزند بازتوليد مىنمايد .بازتاب
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اين فداکارىها و دلسوزىهاى مادران يا پدران در فکر و ذهن و شخصيت کودکان
دقيقا به صورت عالئق و رحم و دلسوزی خود را به نمايش مىگذارد .دختر يا پسرى 
که در همه دوران کودکى بيمار يا سالم بدون داشتن هيچ تکيهگاه اجتماعى تنها زير
بال و پر مادر و در کنف فداکارى و نوازش او امکان زيست يافته است ،به طور
معمول قلبى مملو از ترحم نسبت به مادر در سينه وى مىتپد .او به نوبه خود و زير
فشار همان فقر و فالکت و سيهروزىهاى گسترده اقتصادى ،اجتماعى ناگزير است
که زحمات والدين را به سياق خود آنان جبران نمايد .پدر و مادر سالخورده محروم
از پشتوانه اقتصادى و اجتماعى سوای امداد فرزندان تکیه گاهی ندارد .شعلههاى 
عشق و عطوفت فيمابين به عالوه همه معيارها و ارزشهاى فداکارى درون خانواده
نه از سراچه غيب يا هيچ ناکجاآباد ديگر که از بطن شرايط کار و زيست مادى 
آدمها سرچشمه گرفته است .تمایزات کمى میان عناصر متشکله شرايط زيستى در
بخشهاى مختلف دنياى سرمايهدارى تفاوتهايى را در ترکيب عواطف و چگونگى 
ظهور و بروز و درجه شدت و ضعف آنها پديد مىآورد .آن جا که طبقه کارگر با
مبارزات ساليان دراز خود حداقلى از مطالبات معیشتی و امکانات رفاهى را از چنگ
بورژوازى خارج کرده است مضمون و شکل بروز عواطف فیمابین افراد آن با جوامع
فاقد این امکانات تا حدودی متفاوت است .یک چیز روشن است .نظام سرمایهداری
در هر دو حالت عواطف معلول و خلقیات مصدوم میزاید .در یک جا شیرازه عالئق
انسانی را از هم میپاشد و انسانها را به صرف داشتن حداقل مایحتاج معیشتی
به سلولهای منفرد و متالشی گسسته از هم تبدیل میکند و در جای دیگر فقر و
گرسنگی و شدت نیاز را ساز و کار زایش عواطف افراطی مجعول میسازد .عواطف،
احساسات و عالئقى که در اوج انسانى بودنشان نه از آزادى ،نه از بطن بى نيازى که از
ژرفاى فقر و احتياج و درماندگى نشأت میگیرند .عواطف و عالئقى که به همین دلیل
فاقد خلوص و اعتبار شفاف انسانی هستند و بشريت براى بازسازى عيمق انسانى آنها
به دگرگونى اساسى زيربناى مادیشان نيازمند دارد .نمايندگان فکرى بورژوازی به ويژه
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در جوامع زير فشار ديکتاتورى عريان با ارجاع به اين ايثارگرىها و عالئق بر نقش
خانواده موجود به مثابه کانون پرورش آنها تاکيد مىورزند .آنان عوامفريبانه مىکوشند
تا از اين طريق تمامى نقش خانواده موجود در تشديد و تعميق استثمار نيروى کار
توسط سرمايه را استتار کنند .
در پى توضيحات باال و مشاهده مکان خانواده در نظام سرمايهدارى ،ببینیم با
برچيدن بساط بردگی مزدی ،،خانواده موجود چه سرنوشتى خواهد یافت؟ وقتى 
که شيوه توليد سرمايهدارى جاى خود را به سازمان دخالت آزاد ،مستقيم ،برابر و
شورائی کليه آحاد انسانها در سرنوشت کار و توليد اجتماعى خود بسپارد ،زمانی
که مالکيت خصوصى و کار مزدورى از ساحت زندگى بشر رخت بربندد ،شالوده
هستى خانواده موجود به کلى دگرگون خواهد شد .در آن هنگام مسئوليت پرورش و
نگه دارى کودکان بطور کامل به عهده جامعه و نهادهاى شورايى خاص اين کار قرار
مىگيرد .کار خانگى از ميان مىرود .آموزش و پرورش در همه سطوح از دورههای
پيشا دبستانى گرفته تا آخرين مراحل تحصيل با تمامى امور مربوط به سرپرستى و
مراقبت و بهداشت و درمان و تفريح کودکان يا جوانان همه و همه به مثابه بخشى 
از کار داوطلبانه سوسياليستى شهروندان در میآید .تامين تمامى نيازمندىهاى مادى 
و معنوى سالمندان يا از کار افتادگان و نگهدارى آنها به بهترين شکل ممکن امر
جارى شوراها مىگردد .خانواده در شکل يک واحد اقتصادى ،فلسفه وجودى خود
را از دست مىدهد .زن و مرد تبديل به انسانهاى در همه وجوه برابرى مىگردند .
آنان به عنوان والدین هيچ وظيفهاى براى حل مشکالت اقتصادى فرزندانشان ندارند،
هر نوع کار پرورشى و مراقبتى فرزند جزئی از کار داوطلبانه سوسياليستى میگردد .
کودکان هنگامى که هنوز در زهدان مادر هستند ،مستقل از اين که کدام مادر آنها را
متولد کند ،شهروندانى تلقى مىشوند که کل جامعه سوسياليستى والدتشان را گرامى 
مىدارد و با بذل همه امکانات الزم کليد زندگى بى نياز کمونيستى را در اختيارشان
مىگذارد .کودک پيش از زايمان مادر ،شهروند متساوىالحقوق جامعه سوسياليستى 
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است و پدر و مادر فقط به همان اندازه در قبال نگهدارى و پرورش و رشد جسمى يا
فکرى وى مسئوليت دارند که هر شهروند ديگر جامعه سوسياليستى این مسئوليت را
احساس مىکند .محبت و آغوش و عواطف و مهر ويژه مادرى به دقيقهاى از امکانات
روان پرورى جامعه مبدل مىشود و رشد آزاد همه کودکان مشروط به رشد آزاد هر
کودک مىگردد .دلمشغولىهايى از نوع بچه من! سرنوشت کودک من! و هر نوع من
من نمودن ديگر در رابطه با کودکان هم چون هر نوع اظهار تملک خصوصى در هر
زمينه ديگر اقتصادى و اجتماعى جاى خود را به احساسات زيباى نوينى در قبال کل
نونهاالن جامعه مىسپارد .هر پدر و مادرى به جاى اين که با سينهای مسدود و نگاهى 
محقر فقط محدوده سرنوشت آتى فرزند خويش را خيره شوند ،به جاى اين که همه
شور و احساس بشرى خود را وقف متمايز نمودن طفل خود از سايرين و تالش
براى زندگى مرجح وى نسبت به اطفال ديگر کنند ،کل نوباوگان جامعه را فرزندان
خود مىيابند .لغو مالکيت خصوصى در اقتصاد به لغو فرهنگ حق تملک نسبت به
فرزند و به لغو افکار و عواطف و احساسات مبتنى بر مالکيت خصوصى میانجامد .
از دل شرايط زيست نوينى که تبلور تالش متحد بشريت براى زندگى برابر ،مرفه و
آزاد همگان است پاکترين عواطف انسانى شروع به باليدن مىکند .مراودات والدين
و فرزندان از هر نوع رنگ و تعلق کاسبکارانه يا نيازمندانه ،هر نوع تبعيض و تحقير و
تمايز حقوقى پاک مىشود و به جاى نياز بر بى نيازى تکيه مىنماید ،مفهوم ترحم که
پژواک درماندگى ،مظلوميت ،ستم زدگى ،حقارت و احتياج انسان براى ادامه حيات
است از زندگى افراد پااليش مىگردد و همبستگى و هم جوشى و رافت آزاد انسانى 
جای آن را پر میسازد .
سوسياليسم چنين رابطه پاک انسانى و اخالقى را جايگزين شکل کنونى خانواده
مىکند و در همین راستا ريشههاى اجتماعى نوع موجود عقد و ازدواج را که در
بسیاری موارد سوای فحشاء هیچ چیز دیگر نیست ،نابود مینماید .فحشاء يعنى 
فروش خود به صورت کاال و مادام که انسانى به خاطر نياز اقتصادى ،به دليل احساس
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حقارت در مقابل آن چه ديگران دارند و خود ندارد به زندگى با فرد ديگرى تن
مىدهد ،تا زمانى که شغل و مدرک و موقعيت اجتماعى يک انگيزه زندگى مشترک
را تعيين مىکند ،تا هنگامى که زن وسيلهاى براى ارضاى تمنيات جنسى يا نيرويى 
براى انجام کارهاى خانگى است ،فحشاء نيز جريان طبيعى و همه جا موجود زندگى 
جارى به ظاهر شرافتمندانه!! است و اين سواى شکل رسمى و رايج فحشاء در جامعه
سرمايهدارى است .
سوسياليسم با تحقق پروسه زوال کار خانگى ،خانواده را از داربست فرسايش
جسمى وروحى افراد خارج مىسازد و زندگى خانوادگى را به کانون فراغت و
اشتغال داوطلبانه متناظر بر الزامات شکوفايى و پرورش بدنى و فکرى افراد مبدل
مىکند .در مدنيت سوسياليستى تشکيل خانواده و زندگى زناشويى از کليه مبانى و
معيارهاى پليد اقتصاد کااليى پاک مىشود .زرق و برق شغل و مدرک و ثروت و
زندگى مجلل نيست که زن و مرد را به هم متمايل مىسازد ،عالقه آزاد برتافته از
روح وحدت و هم فکرى و عشق متقابل منزه از کاسبکارى است که شالوده زندگى 
نوين قرار مىگيرد .آموزش و مدرک و تخصص و شغل و هر پديده ديگر از هر
نوع رنگ و رياى کااليى پااليش مىشوند و دست يابى به باالترين سطح امکانات
اجتماعى جريان طبيعى زيست اجتماعى همگان مىگردد .انسانها در همه شئون
زندگى از داشتن مسکن و کار گرفته تا لباس پوشيدن ،خورد و خوراک و تفريحات
ضرورى و همه چيزهاى ديگر با هم برابر مىشوند و هيچ کدام از اينها هيچ نقشى 
در پيوند خوردن دختر و پسر با هم بازى نمىکنند .تشکيل خانواده هر گونه رنگ
نياز و اجبار و استيصال را از چهره خود پاک مىنمايد و تمايالت آگاهانه و سرشت
داوطلبانه زندگى مشترک با کنار رفتن همه اين رنگهاى چندش بار هر چه شفافتر
خود را عريان مىسازد .در سوسياليسم از وجود خانواده موجود ،يعنى نهادى براى 
کار رايگان و پرورش ارتش ذخيره کار کارفرمايان و تقبل بار معيشتى سالمندان هيچ
خبرى نخواهد بود ،زيرا که اساسا سرمايهاى وجود ندارد و هيچ کس نيروى کارش
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را به هيچ فرد يا موسسه و دولتى نمىفروشد .
متفکرين بورژوازى در مقابل اين مباحث مسلما بر مسند اخالق خواهند نشست
و زوزه سر خواهند داد که زوال خانواده موجود موجب زوال اخالق و از ميان رفتن
عالئق يا روابط عاطفى ميان والدين و فرزندان خواهد شد .از ديد آنان ،اخالق و
پيوندهاى عاطفى صرفا با معيار مالکيت خصوصى و نيازمندىهاى ناشى از ملکيت
محک مىخورد .براى اين که انسانها با هم صميمى و عالقه مند باشند ،حتما بايد
یک رابطه داد و ستد کاسب کارانه و مالکانه در ميان آنان جارى گردد!! در غير اين
صورت ،به هم هيچ احساسى نخواهند داشت!! عقل آلوده سودانديش بورژوا به
مالکهاى انسانى احساس و عاطفه و اخالق ره نمىبرد .آنان قادر به فهم اين مطلب
نيستند که سوسياليسم با محو دولت ،با از بين بردن روابط بوروکراتيک و ادارى ،با
ارجاع نقش فعال و متعهد جامعه گردانی به آحاد شهروندان کل جامعه را کانون گرم و
پرشور آکنده از پاک ترين و زيباترين محبتهاى انسانى میسازد .فداکارى ،دوستى،
يکرنگى ،صميميت و عشق و ايثار را از دايره تنگ تعلقات فاميلى آزاد میکند و به
دنياى مراودات انسانى آزاد ميان همگان توسعه میدهد.

سوسياليسم و برابرى زن و مرد
تبعيض جنسى ،مردساالرى و نابرابرى ميان زن و مرد ،پديده همزاد جامعه طبقاتى 
است ،در حالى که جنبشهاى حقطلبانه زنان عليه نابرابرى رهآورد دوران شکوفايى 
جنبش کارگرى است .اين که محافل فکرى و سياسى بورژوازی با همان مالکهاى 
حقوقى متناظر با استثمار کاپيتاليستى نسبت به برخى مطالبات اصالحگرايانه زنان در
اين جا يا آن جا هم سويى نشان دادهاند ،فقط عقب نشينى مصلحتى آنها در برابر فشار
مبارزات و انتظارات طبقه کارگر را بازگو مىکند .تاريخ سرمايهدارى همه جا تاريخ
استثمار مضاعف زنان ،تاريخ بستن زنان باردار به ارابههاى بارکش ،بستن دختران
خردسال به دار قالى در دخمههای تاريک و در بهترين حالت تاريخ تلقى کاالى 
نامرغوب و ارزان بهاى نيروى کار از جمعيت زنان است .بورژوازى حتى زمانى که
در مصاف با فئوداليسم و مناسبات کهنه قرون وسطايى از به اصطالح "حقوق انسانى"
سخن مىراند ،باز هم در برابر هر نوع ابراز حیات مستقل زنان ،هر مقدار دخالتگری
اجتماعی یا فریاد اعتراضی آنها علیه شدت استثمار و محرومیت ،بسیار سبعانه سر
ستيز داشت .بيرق رهايى زن همزاد بيرق رهايى انسان از يوغ بردگى مزدى است ،اين
بيرق به دست کارگران بر فراز زندگى بشر به اهتزاز آمد .کمون پاريس در يک صد
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و چهل سال پيش در همان حال که نخستين رستاخیز عظیم تاريخى پرولتاريا براى 
گسستن بندهاى بردگى مزدى را به نمایش مینهاد ،حماسه پرشکوه بر چيدن بساط
تبعيض جنسى و بىحقوقى زن نیز بود .کمون به همان اندازه که تعرض تودههاى 
کارگر عليه استثمار و سيه روزى ناشى از مناسبات کاپيتاليستى را نمایندگی میکرد،
اعتراض طبقه کارگر عليه تبعيض جنسى و ستم کشى مضاعف زنان را نیز نمایش
میداد .به بيان ديگر مبارزه طبقاتى جارى در قيام کمون در همان سطح که نمايش
پيکار ميان پرولتاريا و بورژوازى بر سر رفع يا بقاى بردگى مزدى بود ،صف آرايى اين
دو اردوگاه متخاصم بر سر حق و حقوق زنان را نیز منعکس مىساخت .اين واقعيت
را میتوان دور از شعاربافى ،از درون خط و نشان کشىهاى نمايندگان سرمايه در يک
سو ،و پيامهاى سرخ پرولتاريا در سوى ديگر ،در همان روزهاى تاريخى رخداد کمون
مطالعه نمود .روزنامه "تايمز تريبون" نشر سیاستهای بورژوازى در همان روزها با
ابراز حداکثر نفرت نسبت به هر نوع ابراز موجوديت زنان ،درباره نقش کموناردهاى 
قهرمان زن با وقاحت خيره کنندهاى نوشت« :اگر ملت فرانسه فقط از زنان تشکيل
مىشد ،چه ملت وحشتناکى از آب در مىآمد»!! در مقابل اين سبعيت طبقاتى زن
ستيز بورژوازى ،زنان کارگر پاريس شورانگيزترين و زیباترین حماسههاى برابرى 
زن و مرد را در متن پيکار قهرمانانه خود عليه بردگى مزدى سر دادند .لوئيز ميشل،
کمونيست برجستهای که در سازمان دادن زنان کمونارد نقشى عظيم داشت ،به گاه
تيرباران توسط دژخيمان سرمایه با دنيايى کينه و نفرت نسبت به هر نوع استثمار و
ستم و نابرابرى فرياد کشيد که:
«به من مىگويند که با کمون همکارى کردهام .بدون شک همين طور است .
حتى بيشتر از اين ،من افتخار مىکنم که يکى از پيشبرندگان امر کمون بودهام .
زيرا کمون ،باالتر از هر چيز خواستار انقالب اجتماعى بود و انقالب اجتماعى 
عزيزترين آرزوى من است .از آن جا که از قرار معلوم هر قلبى که براى آزادى 
مىتپد ،هيچ حقى جز دريافت يک تکه سرب ندارد ،من هم سهم خود را
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مىطلبم .اگر مرا آزاد بگذاريد ،فرياد انتقام من هرگز خاموش نخواهد شد».
زنان کمونارد دريافته بودند که محو ريشههاى واقعى ادبار و استثمار چندگانه آنان
نهايتا به برچيدن بساط جامعه طبقاتى و پايههاى مادى وجود آن يعنى کار مزدى گره
خورده است .از آن تاريخ به بعد نيز در هر گوشهاى از دنيا  ،زنان به همان ميزان موفق
به کاهش ستم جنسى و استثمار مضاعف خويش شدهاند که طبقه کارگر از نيروى 
پيکار و قدرت تعرض عليه سرمايه برخوردار بوده است .
تاريخ جنبش کارگرى علیالعموم تاريخ مبارزه براى رفع استثمار دوگانه و ستم
جنسى بر زنان نيز هست ،با همه اينها تا همین امروز در تمامى بخشهاى دنياى 
سرمايهدارى شاهد وقوع فجيعترين آپارتايد جنسى عليه زنان مىباشيم .در شمار
عظيمى از جوامع  ،تقريبا تمامى اشکال قرون وسطايى بىحقوقى زنان به قوت خود
باقى است .در اين کشورها و به طور مثال در همه ممالک اسالمى ،زن از ابتدائیترین
حقوق انسانى خود محروم است .زنان موظفند مثل دوران برده دارى لباس بپوشند .
بدون اجازه پدر و مادر و حتى ساير بزرگان فاميل حق ازدواج و انتخاب همسر
ندارند .نصف مردان ارث مىبرند و در بسيارى از مناطق مجبور مىشوند که همين
نصف را به اوالد ذکور خانواده هبه کنند .از هر گونه تماس يا گفتگوى آزاد انسانى 
با مردان اکيدا ممنوع مىشوند .در تمامى موارد حقوقى يک موجود ضعيف و ناقص
تلقى مىگردند .حق داورى و قضاوت ندارند و در محاکم قضايى شهادت آنها تنها به
اندازه نصف يک مرد اعتبار دارد .زنان حق طالق ندارند و اين در حالى است که مرد
هر گاه اراده کند مىتواند بدون مشورت با زن او را طالق دهد .در صورت جدايى،
زن هيچ سهمى از دارايى مشترک خانوادگى نخواهد برد .زن مطلقه از هر گونه حقى 
در مورد نگه دارى و قيمومت فرزندان خود محروم است ،حتى اگر شوهر سابقش
فوت کند فرزند به وى تعلق نمىگیرد ،بلکه يکى از وراث ذکور شرعا ذيحق ،تکفل
او را بر عهده مىگيرد!! زن بدون اجازه شوهر خويش حق کار ،حق انتخاب نوع کار،
حق مسافرت و حق بيرون رفتن از خانه را ندارد .زنان از هر نوع حضور آزادانه و
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مستقل در مجامع عمومى و اماکنى که مردان حضور داشته باشند ،ممنوعند .تمامی
مردان  ،غیر از شوهر براى زن موجود نامحرم و نوعى تابو محسوب مىشوند که زن
موظف است سر و صورت و چشم و تمامى اندام ،حتى ناخنها و موهايش را از
آنها استتار کند .هر زنى که به رعايت اين قواعد توحش تمکين نکند ،به شديدترين
مجازاتها محکوم مىشود .زن يا دخترى که مو و ناخن خود را از نامحرم!! نپوشاند،
مىبايستى در مالء عام توسط دژخيمان مذهبى تا سرحد مرگ تازيانه بخورد .اگر
زنى با مردى غير از شوهرش همبستر شود ،حتما در انظار عمومى سنگسار و اعدام
مىگردد .
اينها فقط نمونههايى از مقررات وحشيانه دينى و قانونى!! حاکم در بخشى از
جهان سرمايهدارى است .مقررات و احکامى که بطور روزمره در ممالکى چون
ايران ،عربستان سعودى ،افغانستان ،الجزاير و  ...توام با تمامى سبعيت بر زنان تحميل
مىشود .اما تمامى اينها فقط بخشى از بىحقوقى و شرائط دهشتناک زندگى زنان در
اين جوامع است .زن در محيط خانواده ،در جامعه و در کل عرف و فرهنگ اجتماعى 
مطلقا يک انسان متعارف و داراى شخصيت مستقل حقوقى و انسانى به حساب
نمىآيد .بطور خيلى عادى موجودى عاجز و ضعيف و ناقصالعقل تلقى مىگردد
که در بهترين حالت بايد مورد ترحم قرار گيرد و در همان حال به محض اين که
دست از پا خطا کند ،مستوجب کتک کارى است .مردساالرى به شيوه قرون وسطايى 
در همه شئون و در تمامى زواياى زيست خانوادگى و اجتماعى مردم اين کشورها
با تمامى قدرت بیداد میکند .زن نقش نوعى کلفت را در مقابل همسر خويش ايفاء
مىنماید .کار وى عموما آشپزى ،بچهدارى و نظافت است .در هيچ يک از مسايل
مشترک خانوادگى حق تصميمگيرى یا حتی اظهار نظر را ندارد .به بهانههاى مختلف
توسط همسر تنبيه مىگردد .اساسا مرد مالک و صاحب او تلقى مىشود .بدين معنى 
که بدون اجازه وى حق انجام هيچ کارى را ندارد .بر پايه تقسيم کار رايج درون خانه
کليه کارهاى شاق بدنى به عهده اوست ،بدون اين که در اداره امور خانه حق تدبير و
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دخالت فکرى داشته باشد .مرد هر گاه که بخواهد و بدون مشورت وى حق دارد زن
يا زنان ديگرى را براى خويش انتخاب کند.کليه اين فشارها ،ستمگرىها ،تبعيضات،
رفتار سبعانه و بهتانگيز که در اين جوامع بر زنان تحميل مىگردد ،يکسره و بدون
کم و کاست توسط سرمايهدارى صیانت و بازتولید میشود .این بیحقوقیها به طور
روزمره به عنوان مکانیسمهای تشدید استثمار طبقه کارگر و بقای بردگی مزدی مورد
بهرهبرداری بورژوازی قرار میگیرد .
نمايندگان فکرى سرمایهداری از جمله اپوزيسيون هوادار مدرنيسم و سکوالريسم
بورژوائی اصرار دارند که سرچشمه اين استثمار مضاعف ،جنايتها و توحشها
را در بيرون "ارض مقدس" سرمايه جستجو کنند و همه آنها را پايابهای عفن
فرهنگ و سنن اعصار گذشته دانند!! اين تحليل به همان اندازه غلط و غيرعلمى 
است که مثال کسى اجاره بهاى اراضى مکانيزه کشت و صنعتهاى کاپيتاليستى را
يک پديده اقتصاديات فئودالى تحليل کند .اين که بىحقوقى یا ستم مضاعف زنان در
دورههاى گذشته تاريخ با شدت و وسعت وجود داشته است ،اینکه همه اینها در
شیوههای تولیدی پیشین زاده شدهاند ،یا این که که شيوههاى اعمال آنها در جوامع
امروزى شباهت زيادى به دوران استیالی مناسبات قرون وسطايى دارد ،همه و همه
نکات درستی هستند و در صحت هیچ کدام جای تردیدی نیست .بحث اساسی
این است که امروز تمامی این اشکال زن ستیزی ،بیحقوقی و جنایت در سطحی
وسیع مورد استفاده سرمایهداری است و به عنوان ساز و کار یا عصای دست این
نظام برای بقای خود و تشدید استثمار کارگران به کار گرفته میشود .حتى شنيعترين
شيوههای فئودالى مردساالرى جارى در اين کشورها نه يک پديده گسسته منقرض
دوران گذشته که دقيقا يک نهاد فرهنگى ،اجتماعى ،مدنى يا عرفى همگن با ساختار
اجتماعى و حقوقى سرمايهدارى است .میلیونها زن ايرانى و صدها ميليون زن آسيايى،
آفريقايى يا آمريکاى التينى به خاطر بقاياى فرهنگ فئودالى نيست که محکوم به
تحمل موقعيت خفت بار خانه دارى و کلفتى مردان در کنج خانهها هستند ،بالعکس
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الزامات ارزشافزايى و سودآورى سرمايهداری قرن بيست و يکم است که خانه دارى 
و نگهدارى کودک و دهها کار طاقت فرساى ديگر را به مثابه بيگارى و کار رايگان
بر اين جمعيت عظيم تحميل نموده است .مردساالرى به اين دليل سايه منحوس
خود را بر سر زنان اين کشورها سنگين ساخته است که زنان در سيطره جنايات و
استثمار و بىحقوقى رقت بار کاپيتاليستى هيچ راهى براى رشد آزاد اجتماعى خويش
در پيش روى ندارند .قوانين متحجر مذهبى اعصار برده دارى به اين دليل زندگى و
سرنوشت صدها ميليون زن اين ممالک را تباه ساخته است ،که نظام سرمايهدارى نه
فقط زدودن توهمات فاجعه بار دينى را دنبال نمیکند ،که برعکس آنها را به مثابه ساز
و کار بازتوليد شرايط توليد سرمايه اجتماعى حراست کرده و به کار میگیرد .ارجاع
آپارتايد جنسى و بىحقوقى دردناک زنان ممالک مورد بحث به بقاياى فرهنگ کهن،
توسعه نيافتگى سياسى و نظاير اينها تا جائی که به نمايندگان فکرى چپ و راست
سرمايه مربوط است ،صرفا تالشى براى پرده انداختن بر روى ريشههاى واقعى این
بیحقوقیها ،نابرابرىها و زن ستیزی هاست .فرهنگ کهن ،عدم توسعه مدنى و
سياسى در اين کشورها نه پديدههاى ناهمگن توليد کاپيتاليستى ،که بالعکس جزيى از
شرايط بازتوليد و سودآوری سرمايه اجتماعى است .
به سراغ موقعيت زنان در بخشهاى ديگر دنياى سرمايهدارى برويم .به ممالکى 
نظر اندازيم که در تحلیل متفکرين بورژوا از لحاظ توسعه مدنى و سياسى و پااليش
فرهنگ کهن کسر و کمبود معينى ندارند!! ترديدى نيست که محروميت يا فرودستی
زنان اين کشورها به شدت جوامع نخست نيست .اما تنها به اين دليل که در دوره 
معينى از تاريخ ،پرولتارياى اين جوامع قدرت پيکار بيشترى عليه سرمايهدارى اعمال
کرده است .زنان در اين جا مجبور به پوشش چادر و چاقچور و نقاب و شال
نمىباشند .در ازدواج و انتخاب همسر آزادند ،حق راى ؟! دارند و در امور سياسى 
مداخله مىنمايند؟! به جرم گفتگو با مردان تازيانه نمىخورند و به خاطر داشتن رابطه
جنسى با ديگران سنگسار نمىگردند .اينها تفاوتهاى مهمى است که موقعيت زنان
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اين بخش را از ساکنان بخش ديگر دنیای سرمایه متمايز میکند .با همه اينها ،زنان
اين ممالک نیز کماکان به گونهاى عريان فشار نابرابرىها و تبعيضات جنسى را تحمل
مىنمایند .آنان علیالعموم در ازاى کار مساوى با مردان دستمزدى نامساوى دارند .در
عرصه تصميمگيرىهاى اجتماعى از حضوری ضعيفتر و نامحسوستر برخوردارند .
غالبا در مشاغل نازل و دشوار استخدام مىگردند .بخش بسيار وسيعترى از جمعيت
بيکار جامعه را در قياس با مردان تشکيل مىدهند و در جريان هر بيکارسازى خط مقدم
جبهه قربانيان مىباشند .بار اصلى پرورش کودکان به عهده آنهاست .بيشتر کارهاى 
خانه توسط آنان انجام مىگيرد .درصد قابل توجهى از زنان حتى در پيشرفتهترين اين
ممالک توسط شوهرانشان مورد ضرب و شتم قرار مىگيرند .در همين کشورها هر
سال شمارى از آنان زير مشت و لگد همسران خود کشته مىشوند .
استثمار و ستم دوگانه جنسى زنان ،پديده گريزناپذير جامعه سرمايهدارى به طور
کلى است .در جامعهاى که ارزش ،اعتبار ،حرمت و حقوق انسانها يک سره بر مبناى 
"قانون ارزش" و مصرف نيروى کار آنها در توليد اضافه ارزش تعيين مىشود ،هيچ
شانسى براى محو هيچ نوع تبعيض و نابرابرى نمىتواند وجود داشته باشد ،مگر اينکه
پايههای اساسى بردگى مزدى با کيفرخواست سوسياليستى پرولتاريا مورد تعرض
قرار گيرد .
اين تصور که گويا مىتوان با بودن مناسبات سرمايهدارى به مردساالرى يا اشکال
مختلف تبعيضات اجتماعى و بطور مثال ستم نژادى ،قومى ،دينى و نظاير اينها پايان
داد!! تصورى به غايت گمراه کننده و جلوهاى از فرآيند القاى باژگونه حقايق مادى 
توسط افکار ،ايدئولوژى و فرهنگ مسلط کاپيتاليستى است .تبعيض جنسى ميان
زن و مرد در جامعه سرمايهدارى بخشى از فرآيند روتين ارزشافزايى سرمايه و از
الزامات حقوقى و مدنى آن است .اين نفس جنسيت افراد نيست که سرمايه را به
اعمال تبعيض عليه زن وا می دارد ،بر عکس اين مکان متفاوت اشخاص در توليد
ميزان اضافه ارزش و سود است که باعث مىشود يکى بر ديگرى مقدم شمرده شود .
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در همين رابطه اين نفس مردساالرى نيست که سرمايه به صيانت و بقاى آن تمايل
نشان مىدهد ،بلکه باز هم پروسه ارزشافزايى و توليد سود سرمايه است که در بقاى 
مردساالرى الزامات و کارافزارهاى اجتماعى خود را باز مىيابد .انسانها مستقل از
اين که زن باشند يا مرد ،در "مدنيت" کاپيتاليستى به اعتبار نقشى که در توليد اضافه
ارزش و يا در استقرار نظم توليدى و سياسى سرمايه ايفاء مىکنند ،مجوز شهروند
بودن یا شخصيت مدنى و حقوقى خود را کسب مىنمایند .اگر سرمايه مىتوانست
تمامى نيروى کار موجود در جهان را به مثابه کارگران مزدى به عرصه اشتغال جلب
کند ،در اين صورت شايد هيچ اصرارى بر خانه نشينى زنان و ستايش پر جنجال
آغوش گرم و دامان پر عطوفت مادران نشان نمىداد .کما اين که در هر کجا که براى 
چند صباحى منحنى نياز بازار به اشتغال ،سير صعودى به خود گيرد ،بالفاصله اشک
تمساح نمايندگان ريز و درشت سرمايه از آستين تئورىهاى فمينيستى و زن ستاى!
آنان شروع به ريختن مىکند .در چنين شرايطى ،دعوت وسيع زنان به بازار سرمایه
با صدها فلسفه سياسى و مباحثات حقوقى و هزاران حکمت و آيه و برهان از همه
رسانهها و تريبونها جنجال مىشود .اما سرمايه قادر به طى چنين پروسهاى نيست .
سرمایهداری همواره و به گونهاى المحاله اردوى عظيمى از بيکاران را به مثابه ارتش
ذخيره کار با خود همراه دارد .اين ارتش وسيع که شمار افرادش در سطح بينالمللى 
از چند صد ميليون تجاوز مىکند و از ميليارد نيز مىگذرد ،فقط از خلع يد شدگان
روستاها يا کارگران بيکار شده صنايع و مراکز کار تشکيل نمىگردد .توده انبوه زنان
خانه دار کشورها نيز بخش زيرزمينى يا استتار شده آنند .خانه نشينى و خانه دارى 
زنان ،دوام و حتى توسعه کار خانگى در جامعه سرمايهدارى ،بازتاب دقيقى از تناقض
ذاتى سرمايه و مکانيسم طبيعى اين شيوه توليد براى بهره کشى از کار رايگان صدها
ميليون کارگر و سرشکن نمودن هزينه معاش آنان بر دوش کارگران شاغل است .
وسعت اين خانه نشينى و خانه دارى در کشورهاى پيشرفتهتر سرمايهدارى ،بنا بر
شرائط انباشت سرمايه و به يمن فشار ناشى از جنبش کارگرى کمتر از جوامع آسيايى،
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آمريکاى التين يا افریقا است .اما حتى در پيشرفتهترين اين کشورها نيز با وقوع هر
بحران سرمايهدارى نمايندگان راست و چپ سرمايه از محافظه کار گرفته تا ليبرال
و سوسيال دموکرات دريايى اشک شفقت بر سر و روى کودکان آلمانى ،سوئدى،
فرانسوى و انگليسى فرو مىبارند! آنان درباره اهميت جايگزينى مهد کودکها توسط
مادران خانه نشين در هر کوى و برزن به وعظ مىنشينند! پسيکولوگها و محققان
آموزشى و تربيتى آنان با هزينه کارگران کوهى از حاصل مطالعات پژوهشى بر هم
انبار مىکنند ،تا تاثير آغوش گرم و دامن پر محبت مادران بر رشد فکرى کودکان
را توضيح دهند .دانشگاهها ،مدارس ،روزنامهها ،راديو و تلويزيون را از هر سوى 
قرق مىنمايند ،تا اعجاز افسانهاى رجحان بچه دارى مادران بر محيط مهد کودک را
در عمق ذهن تودههاى جامعه کشت کنند .احزاب و انديشمندان و محققانى که در
شرايط رونق سرمايهدارى و نياز سرمايه به نيروى کار با هزاران آب و تاب از فوايد
جسمى و روحى ورود زنان به بازار کار و مضرات خانه نشينى سخن مىگفتند ،يک
باره با شروع بحران به ياد نيازهاى روحى عميق کودکان به دامان پر عطوفت مادران
مىافتند و بدين ترتيب وجدان حساس و فعال آنان نا گهان از مدنيت سکوالريست
غربى به سراچه احساس روحانى و مهبط وحى الهى طى طريق مىکند!! سرمايه ،زن
و مرد و انسانيت و حق و حقوق و هيچ معيار و ضابطه انسانى نمىفهمد .آن چه
را که خوب مىشناسد ،نيروى کارى است که مىخرد و مستقيم يا غير مستقيم در
پروسه ارزشافزايى خود مصرف مىکند .سرمايه همواره و در هر حال به مقدار معينى 
نيروى کار نيازمند است .خارج از اين مقدار هر چه هست ارتش ذخيره کار است .
زنان مناسبترين نيروى تشکيل دهنده اين ارتش مىباشند ،زيرا که خانه نشينى آنان
در شرايط معين مىتواند يک اهرم موثر افزایش اضافه ارزش یا جلوگیری از کاهش
آن باشد .زنان خانهنشين در همان حال که حق و حقوقى از سرمايه دريافت نمىکنند،
نيروى کار مورد نياز نظام سرمايهدارى را به طور رايگان پرورش مىدهند .هزينه مهد
کودک را از دوش دولت سرمایه بر مىدارند .با کار خانگى خود هزينه بازتوليد نيروى 
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کار شاغل را پائین مىآورند و از اين طريق بر سود سرمايه مىافزايند .
وقتى که کار خانگى يا خانه نشينى زنان به صورت حلقه پيوستهای از نظم اجتماعى 
سرمايه موضوعيت پيدا مىکند و زمانى که اشتغال و آموزش و تخصص و همه وجوه
ديگر زيست انسانها تابعى از پروسه ارزشافزايى و توليد سود سرمايه میشود،
کام ً
ال طبيعى است که مساله آموزش و پرورش زنان در جوامع سرمایهداری و به
ويژه در کشورهاى عقب ماندهتر سرمايهدارى مکان کامال کم رنگ ترى در قياس
با مردان احراز خواهد کرد .مکان اقتصادى و اجتماعى معينى که زن بر بستر تمامى 
اين بىحقوقىها و به مثابه موجودى فرودست يا جنس دوم کسب مىکند ،به نوبه
خود پايههاى محکم مردساالرى را در رابطه ميان زن و مرد مستقر مىسازد .اين امر
در همان حال شالوده بهره گيرى سرمایهداری از کليه سنن ،قرارها و نهادهاى قرون
وسطايى به مثابه اهرمها و مکانيسمهاى افزایش سود را استوار میکند .سرمايه بنا بر
طبيعت درونى خود با مردساالرى و جنس دوم بودن و بىحقوقى زنان همگن است و
بر همين اساس تمامى ميراث حقوقى ،دينى ،عرفى و فرهنگى فورماسيونهاى گذشته
تاريخ را که محمل ،مجوز مردساالرى هستند ،متناسب با الزامات خودگسترى خود
در نظم اجتماعى جدید بازآفرينى مىکند .
سوسياليسم تنها نظام اجتماعی پرچمدار واقعی محو مردساالرى و برچيدن بساط
هر نوع نابرابرى ميان زن و مرد است .براى اين که نابرابرى جنسی در جامعه و جهان
از ميان برداشته شود ،بايد ريشههاى واقعى نابرابرى انسانها بطور کلى از جا کنده
شود و اين کارى است که سوسياليسم و فقط سوسياليسم لغو کار مزدی مىتواند
انجام دهد .سازمان کار سوسياليستى ،مبين استقرار نوعى رابطه اجتماعى انسانهاست
که به موجب آن کليه آحاد جامعه مستقل از اين که زن باشند يا مرد ،بدون هيچ
تفاوتى ،متناسب با تمايل و توانشان به صورت کام ً
ال داوطلبانه در رتق و فتق امور
اقتصادى و اجتماعى شريک مىگردند .وقتى که هدف توليد و کار ،زندگى هر چه
آزادتر ،بینیازتر و مرفهتر انسانها باشد ،زمانى که دخالتگرى نافذ و مستقيم و آزاد
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کليه آدمها در برنامهريزى توليد و کار اجتماعى حق مسلم و مفروض هر زن و مردى 
باشد ،هنگامى که همگان به طور داوطلبانه و صرفا به ميزان توانشان انجام سهمى از
کار مورد نياز جامعه را تقبل نمايند ،زمانى که هدف توليد و کار صرف ًا تعالی و ازادی
خود انسان باشد ،ديگر زمينهاى براى تبعيض ميان زن و مرد باقى نمىماند .
سوسياليسم کليه امور و مسئوليتهاى اجتماعى متاثر از ويژگىهاى بيولوژيکى زنان
را در برنامهريزى کار اجتماعى به نفع زنان و منطبق بر برابرى ميان همه آحاد جامعه
در همه شئون حل و فصل مىنمايد .ايام باردارى و دوران شير دادن يا نگهدارى از
کودک و نوع اينها جزئى از کار داوطلبانه سوسياليستى میگردد .زنى که بچه شير
مىدهد يا دوران باردارى را مىگذراند ،کارش به همان شکل مورد احتياج 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 مىشود.
سوسياليسم ،خانواده موجود را که يک نهاد اعمال نظم مدنى سرمايهدارى ،ابزار
تشديد استثمار نيروى کار توسط سرمايه و ظرف استثمار و بىحقوقى مضاعف زنان
در سيطره بردگى مزدى است ،بطور اساسى دچار تغيير مىسازد .هر نوع وابستگى 
اقتصادى زن به مرد يا مرد به زن ،هر سطح وابستگى اقتصادى فرزندان به پدر و مادر
را از ميان بر مىدارد .به کار خانگى پايان مىبخشد و از اين طريق نيز پايههاى مادى 
کار مضاعف زنان را محو مىنمايد.

سوسياليسم و محيط زيست
آلودگى محيط زيست يکى از مسايل بسيار اساسى مبتال به بشر در دوره معاصر
است  .درجه اهميت و وحشتآفرينى  اين پديده در عرصههای مختلف حيات
انسانها در شرايط کنونى به حدی است که پارهای محافل ،جمعیتها و احزاب
فریبکار بورژوائی ،بعض ًا چپ نما با افراشتن بیرق دروغین مبارزه با آلودگیهای
زیست محیطی در ممالک غربى ،در جریان هر سناریوی موسوم به «انتخابات»
پارلمانى درصد قابل توجهى از آراء شهروندان متوهم ،از جمله تودههای کارگر را
نصيب خود مىسازند .سرمایهداری زمین و زمان زندگی بشر را آلوده است ،عمیق ًا
مسموم ساخته است و از حیز انتفاع سالم انسانی ساقط کرده است .هیچ آبی را در
هیچ کجای کره خاکی بدون سرریز مستمر پایابهای کشنده صنعتی ،بدون آلودگی به
انواع سموم مهلک شیمیائی به حال خود باقی نگذاشته است .هر چه به صورت خورد
و خوراک تولید میشود ،حاوی سهمگینترین مقادیر 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 سرمایهداری تهیه و به بازار عرضه میشود ،ماالمال از عناصر
مخرب موجد انواع سرطانها یا سایر امراض است .تولید سرمایهداری در بنمایه
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هستی خود صرف ًا تولید برای سود است .در این نظام هر اقدامی که سود را افزایش
دهد مجاز و قابل تقدیس است ،کاهش هزینه تولید کاالها ،تقلیل میزان ضایعات تولید
و افزایش هر چه بیشتر عمر کاالئی که باید پروسه گردش و سامانپذیری خود را به
فرجام رساند ،از مکانیسمهای بسیار مؤثر دستیابی به سودهای کالنتر و نجومیتر
است .سرمایه دار با تنزل هزینه تولید میتواند قدرت رقابت خود را در بازار فروش
کاالها باالتر برد و از این طریق قطاع عظیمتری از دائره کل اضافه ارزشهای تولید
شده توسط پرولتاریای جهانی را به خود اختصاص دهد .کاهش ضایعات دستیابی
او به حجم بیشتر کاال در قبال حجم معین سرمایه را تضمین میکند و این نیز به نوبه
خود میزان سودها را باال میبرد ،افزایش میزان مقاومت محصوالت غذائی در مقابل
باکتریها و فروش حداکثر آنچه تولید گردیده است به نوبه خود دست سرمایهدار را
در حصول ارقام نجومیتر سودها باز میگذارد .رفع خطر آفات نباتی از سر میوهها
هم معنایش تصاحب کاالهای هر چه بیشتر برای فروش و در همین راستا کسب سود
انبوهتر است .تولید به غایت سهمگینتر میوهجات ،سبزیجات و نوع این محصوالت
در قبال حجم معین پیش ریز سرمایه هم طبیعت ًا حفاری سیل سودها توسط صاحب
سرمایه 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
پرخروشتر میسازد .همه این کارها مکانیسمهای بسیار کارای افزایش سودند ،اما
تمامی اینها هم سالح قتاله و ساز و کار نابودی محتوم انسانند .سرمایهداری تمامی این
اهرمها را با تمامی ظرفیت و در کمال قساوت و بیرحمی به کار میگیرد تا بشریت را
در آستانه سودهای کهکشاتیتر قربانی سازد .سرمایهداران ،صاحبان تراستهای عظیم
مالی و صنعتی سرمایهداری یا دولتهای سرمایه در سراسر جهان هر روز بیش از روز
پیش این اهرمها را به کار میگیرند تا میزان اضافه ارزشها را با نرخهای انفجاری
باال برند .شمار مواد شیمیائی تولید کننده اشکال گوناگون سرطانها ،آلرژیها و
اختالالت متنوع عضوی که برای کاشت ،داشت و برداشت پرسودتر محصوالت
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کشاورزی توسط تراستهای صنعتی و مالی این رشته ،به کار گرفته میشود ،سر به
چند صدها میزند .کثرت مواد مهلک مورد مصرف برای مطبوع کردن و پرفروش
ساختن غذاهای رستورانها توسط شرکتهای تولید و توزیع غذا وحشت انگیز
است .برای داشتن تصویری ساده از آنچه سرمایهداری فقط در عرصه آلوده سازی
محیط زیست و خوراک و پوشاک و هوای تنفسی بر سر بشر آورده است ،کافی است
فقط به افزایش روزافزون و بدون هیچ مهار انواع سرطانها در دنیا نگاهی اندازیم .
کشورهای مختلف اسکاندیناوی در سطح جوامع سرمایهداری روز جهان از باالترین
استانداردهای بهداشت و درمان و امکانات پزشکی برخوردارند .این ممالک در همان
حال بیشترین درصد بیماران سرطانی را دارا هستند .
نظام بردگی مزدی در کشتار انسانها از طریق آلودگی محیط زیست اما به اینها
بسنده نمیکند .ماشین بشرکشی سرمایه پشت هیچ مرزی متوقف نمیگردد .از بين
رفتن مستمر جنگلها و فضاى سبز در همه مناطق جهان ،افزايش لحظه به لحظه
وسايط نقليه بنزينى و گازسوز در همه کشورها ،رشد هولناک و بى توقف فضوالت
صنعتى ،پايابهاى آلوده کارگاهها و انواع گازهاى سمى ناشى از توليدات مختلف
کارخانهاى يا آزمايشهاى مکرر اتمى ،توسعه روزافزون نيروگاههاى هستهاى و توليد
مستمرا فزاينده راديواکتيو در همه نقاط دنيا ،جنگهاى خانمان سوز جارى در غالب
مناطق گيتى و گشايش هر روزه ميدانهاى وسيع کشتار تودههاى انسانى در چهار
گوشه دنيا ،توليد ساالنه ميليونها تن فضوالت اتمى و تبديل بخشهايى از کره زمين
به برکههاى راديواکتيو و سموم هستهاى و دهها پديده ديگر از اين قبيل  ،کل فضاى 
زندگى و محيط هستى انسانها را بطور بسيار جدى در معرض تهديد قرار داده است .
در چند سال اخير خطر از دست رفتن يا حداقل نازک و نازکتر شدن اليههاى 
اوزون دور کره زمين يک بحث داغ محافل علمى بينالمللى بوده است .آمارها
حکايت از آن دارد که آسيبپذيرى تاکنونى اين قشر محافظ و کاهش چشمگير
ظرفيت آن در جذب اشعه ماوراء بنفش خورشيد موجب شده است که فقط شمار
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سرطانهاى پوستى کشنده در فاصله  1935تا  1991ده برابر و تا سال  2000بيش
از  20برابر افزايش يافته است .تخريب اليه اوزون بيش از هر چيز محصول باال
رفتن ميزان اکسيد کربن  ،CO2اکسيد سولفور  SO2و  CFCSاست .با سوراخ شدن
اليه اوزون ،مساله ذوب شدن تودههاى عظيم يخ در مناطق قطبى و افزايش ميزان
گرماى کره زمين خطر وقوع تغييرات بسيار گسترده و فاجعهبار را در شرايط زندگى 
موجودات زنده پيش کشيده است .عده زیادی از پژوهشگران بر آنند که در طول سى 
سال آينده شايد مناطقى از اروپاى شمالى و مرکزى و به طور مثال جنوب دانمارک
و شمال هلند به زير آب رود .عدهاى از جانوران و پرندگان نابود شوند و يا حداقل
مجبور گردند که به مناطق ديگر کوچ کنند .غیر از سرطانها ،بيمارىهاى فراوان
ديگرى به سراغ سکنه کره زمين خواهد آمد .همه اينها ،فقط بخشى از عوارض قابل
پيشبينى مربوط به نازکتر شدن اليه حفاظتى اوزون است .اما دامنه معضالت زيست
محيطى دامنگير بشر معاصر چنان گسترده است که عواقب دردبار آسيب ديدگى 
قشر اوزون اطراف زمين جزء بسيار کوچکی از آن به حساب میآید .هم اکنون بخش
عظيمى از آبهاى کره زمين بر اثر ريزش روزانه ميليونها تن فضوالت صنعتى به
شدت آلوده است .حيوانات دريايى و از جمله انواع ماهىها که بخش قابل توجهى 
از پروئتين مصرفى مردم دنيا را تشکيل مىدهد در اثر آلودگى آبها يا خود به نيستى 
تهديد مىشوند و يا اين که به صورت عنصری آلوده و بيمارىزا ،زندگى انسانهاى 
زيادى را تهديد مىکنند .وقوع سادهترين سانحه در هر يک از نيروگاههاى مهم اتمى 
دنيا و نشت کمترين مقدار راديواکتيو از کورههاى اتمى آنها براى تهديد جدى جان
دهها هزار انسان کافى است .آن چه که در سال  1986در چرنوبيل روسيه اتفاق افتاد،
به تصديق همه کارشناسان چند ده هزار انسان روسى و غيرروسى را در معرض
ابتال به انواع سرطانها قرار داد .پيش از آن نشت مرگبار ناشى از آسيب ديدگى دو
تا از کورههاى کوچک اتمى انگليس در سالها قبل ،صدها تن از اهالى روستاهاى 
مجاور اين نيروگاهها را به همين بيمارى مبتال و آنان را تسليم چنگال مرگ نموده
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بود .رازى که بورژوازى انگليس و دولتهاى نماينده آن در تمامى طول اين مدت،
تا پيش از سال  1987آن را سر به ُمهر نگاه داشته و از افشاء آن خوددارى مىکردند .
در کنار اين حوادث شوم ،به طور روزمره شاهد افزايش سرسامآور ميزان آلودگى هوا
در بسيارى از شهرهاى بزرگ و پرجمعيت جهان هستيم .زندگى در شهرهايى مانند
تهران و اخیرا ً اصفهان و اهواز یا رم زير فشار سير صعودى دهشت تبار مقدار اکسيد
کربن و گازهاى سمى یا آلودگیهای دیگر به ويژه در تابستانها غير ممکن مىگردد .
مطابق گزارشات رسمى محافل مختلف بينالمللى در هر روز ميليونها هکتار از
جنگلهاى کره زمين نابود مىشود و اثرات ناشى از محو اين جنگلها به نوبه خود
وقوع مخاطرات عظيمى را در زندگى بشر دامن مىزند .شرايط زيست به کلى ضد
بهداشتى و آلوده به انواع ميکربهاى بيمارى زا در بخش عظيمى از کره زمين نيز به
نوبه خود بليه سنگينى است که هر روز ميليونها انسان را از هستى ساقط مىسازد .
اگر بخواهيم اين بحث را حتى در حد تنظيم ليستى از عناوين و خطوط کلى اشکال
آلودگى محيط زيست ادامه دهيم بايد صفحات زيادى را به اين کار اختصاص داد .
کاری که الزم نیست و از آن اجتناب مىکنيم ،نکته محوری این است که منشا واقعى 
کل اين آلودگىها در کجا قرار دارد؟ پاسخ ساده است .نظام سرمايهدارى سرچشمه
واقعى همه اين آلودگىهاست .اين واقعيتى است که هر ديده تيزبينى به طور روزمره
و به سادگى آن را رويت مىکند .با اين وجود براى لمس عميق و عميقتر آن مىتوان
بر نکات زير انگشت نهاد .
 .1بر خالف تصور عاميانه رايج ،اين نفس صنعت و توسعه صنعتى دنيا نيست که
آلودگى شيميايى آب درياها يا سوراخ شدن اليه اوزون و حوادثى نظير اينها را سبب
شده است .بالعکس ،چگونگى کاربرد صنعت و تکنيک توسط نظام کاپيتاليستى است
که منشا و اساس اين فاجعه در زندگانى بشر معاصر شده است .يک نگاه ساده به
نوع و ميزان توليد محصوالت اجتماعى ساالنه در جهان نشان مىدهد که بخش بسيار
عظيمى از اين توليدات اساسا زائد است .به اين دليل ساده که هيچ ربطى به احتياجات
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واقعى زيست و رفاه اجتماعى انسانها ندارد .در دنيايى که چه توليد شود و چه توليد
نشود؟ به طور مطلق از نيازهاى بازار و سودآورى سرمايه تبعيت مىکند ،الجرم با
انبوه محصوالتى مواجه مىشويم که توليد آنها سواى هرزروى دهشت بار نيروى کار،
تحکيم طوق بردگى سرمايه بر گرده بشر ،انحالل هر چه عميقتر انسانها در فساد
و تباهى و باالخره آلودگى هر چه گستردهتر محيط زيست ساکنان کره زمين هيچ
خاصيت يا حتى موضوعيت ديگرى ندارد .فقط به حجم اوراق تبليغى شرکتهاى 
تجارى دنيا نگاه کنيد ،انواع اسباب بازىهای مخرب کامپيوترى وغيرکامپيوترى توليد
شده توسط بنگاههاى صنعتى جهان که تنها مصرفشان تباهى پروسه پرورش و رشد
کودکان و زوال دردناک شخصيت انسانى آنهاست در نظر بياوريد ،حجم سالحهاى 
کشتار جمعى توليد شده در صنايع نظامى دنيا را براى لحظهاى در برابر ديدگان خود
قرار دهيد ،به صدها نمونه ديگر از اين نوع فرآوردههاى صنعتى و تکنيکى فکر کنيد،
هم زمان تکنولوژى و ابزار کار و تاسيسات صنعتى الزم براى توليد اين حجم عظيم
محصول را به خاطر بسپاريم ،پروسه کار و تولید شرکتها و مؤسسات سرمایهداری
را در وسعت دنياى موجود تعمق کنیم ،بخش ضرورى و غيرضرورى اين توليدات را
بر مبناى احتياجات رشد و رفاه و آموزش و بهداشت و سالمتى بشر از هم تفکيک
کنيم ،در اين راستا خواهیم دید که چند درصد کل محصول اجتماعى ساالنه جهان نه
فقط هيچ ربطى به احتياجات واقعى معيشتى و رفاهى انسانها ندارد ،که بالعکس ابزار
ویرانی زندگی آنهاست .اگر اين حجم عظيم توليدات غيرضرورى و کل تاسيسات
مربوط به آن را از دايره موجود کار و توليد حذف کنيم ،آن گاه شاهد کاهشى 
بسيار چشم گير در ميزان آلودگى محيط زندگى بشر خواهيم بود .باید تصریح کرد
که سخن مطلق ًا بر سر نفی ضرورت و اهمیت هیچ چیزی از مایحتاج واقعی رفع
نیازهای زندگی و رفاه و تعالی انسانها نیست .بحث صرف ًا بر سر تولیداتی است که
هیچ مکانی در هیچ کجای دائره رفاه و نیاز واقعی بشر ندارند .حتم ًا سؤال خواهد
شد که این نیازها یا این الزم بودن و نبودنها را چه کسی ،کدام نهاد یا مرجع تعیین
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میکند .پاسخ این سؤال در صفحه صفحه این کتاب به طور بسیار شفاف تکرار شده
است .شوراهای مرکز حضور آگاه ،آزاد ،متحد ،برابر و نافذ کل آحاد جامعه تنها مرجع
ذیصالح تعیین این نیازها هستند.
 .2جهان موجود در جوار آلودگىهاى شيميايى و صنعتى با آلودگىهاى بسيار
دهشت بار ميکربى و عفونى مواجه است .هنوز بخش بزرگى از جمعيت کره زمين
در مناطقى زندگى مىکنند که فاقد ابتدائیترین امکانات بهداشتى است .بيمارى هايى 
مانند سل و تيفوئيد و وبا و ماالريا که در دهههاى نخستين قرن بيستم گفتگوی ريشه
کنى کامل آنها نقل تریبونها بود ،اينک در قرن بيست و يکم حتى در قطبهاى عظيم
صنعتى جهان ،حیات عدهای را تهدید مىکنند و شمار تلفات ساالنه ناشى از آنها
چشمگیر است .هنوز چند ميليارد سکنه دنيا فاقد آب آشاميدنى بهداشتى هستند و
ميزان مرگ و مير ساالنه ناشى از آبله و سرخک و مخملک و ديفترى در ميان کودکان
از دهها ميليون تجاوز مىکند .از ميان هفت ميليارد جمعيت روى زمين بيش از پنج
ميليارد آنها در مناطقى زندگى مىکنند که به هيچ نوع سيستم بهداشتى فاضالب
دسترسى ندارند .چند ميليارد از اين هفت ميليارد ،حتى توالت بهداشتى ندارند .اينها
همگى اجزاى پيوسته آلودگى محيط زيست هستند و کل اين آلودگىها از بطن
مناسبات گنديده سرمايهدارى نشأت مىگيرند .اين شيوه توليد کاپيتاليستى است که با
تبديل مستمر محصول کار انسانها به سرمايه و باز هم سرمايه ،با استثمار ددمنشانه
نيروى کار ،با انفصال هر چه عميقتر کارگران از کار و محصول کارشان و با طرد
کامل انسانها از دخالت در برنامهريزى پروسه کار و توليد ،فقر و فالکت و آلودگى 
عظيم زيست محيطى را بر آنان تحمیل میکند.
 .3تاريخ سرمايهدارى ،تاريخ وحشيانهترين جنگهاى توسعه طلبانه امپرياليستى 
در سطح بينالمللى و در هر منطقه از دنیاست .عوارض عفونى اين جنگها ،خواه
شيميايى و خواه ميکربى ،با هيچ سيستم آمارگيرى دقيقى قابل اندازه گيرى نيست .
اينکه زيانهاى عفونى جنگ اول و دوم امپرياليستى در حيات بشر تا چه اندازه بوده
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است یا حتی کشتار ناشى از اين عوارض عفونى و زيست محيطى به کجا سر زده
است را کسى نمىداند .اما تمامى سکنه دنيا شاهد بودند که تنها اپيدمى طاعون و وبا
در دوره وقوع اين جنگها يا سالهاى پس از آن نواحى مسکونى بسيارى را از نفشه
جغرافياى جمعيتى کره زمين به کلى محو ساخت .اين که جنگ ايران و عراق ،جنگ
خليج ،جنگ يوگسالوى ،جنگهاى اعراب و اسرائيل ،جنگهاى هميشه جارى 
درون قاره آفريقا و جاهاى ديگر چه بر سر محيط زيست بشر در آورده و مىآورد،
موضوعى است که پاسخ آن بر اندام هر انسانى مشروط به اين که سرمايهدار يا
نماينده فکرى نظام سرمايهدارى نباشد ،رعشه مىاندازد .جنگها از کجا سرچشمه
گرفته و چگونه بر بشر تحميل شدهاند؟ جواب سادهتر از آنست که نياز به کند و کاو
داشته باشد .جنگها را دولتها راه انداختهاند ،دولتهاى سرمايهدارى ،دولتهايى 
که فلسفه وجوديشان تحميل نظم سرمايهدارى بر تودههاى کارگر و فرودست جهان
است .هدف اين جنگها صرفا سهم برى بيش و بيشتر اين يا آن بخش سرمايه جهانى 
از اضافه ارزش ناشى از استثمار طبقه کارگر بينالمللى است .
 .4آلودگىهاى سراسرى شيميايى که باالتر بدان اشاره شد ،زرادخانههاى اتمى و
غيراتمى دنيا ،نيروگاههاى عظيم اتمى موجود که نشت اندک هر کدامشان براى تهديد
جان ميليونها انسان کفايت مىکند ،براى چه به وجود آمدهاند و ادامه کارشان از کدام
نيازها و ملزومات تبعيت مىکند؟ توسعه طلبى و تجاوزگرى امپرياليستى کشورهاى 
سرمايهدارى به عالوه تقالى سرمايه جهانى براى بارآورى هر چه عظيمتر نيروى کار،
کاهش هر چه سهمگينتر هزينه توليد ،سودآورى انبوهتر و استثمار فرسايندهتر طبقه
کارگر جهانى تنها و تنها دليل وجودى اين زرادخانهها یا مراکز اتمی است .
سوسياليسم ،ريشههاى واقعى همه اين آلودگىهاى زيست محيطى را از طريق
محو شيوه توليد و مناسبات اجتماعى سرمايهدارى از ميان برمىدارد .قبل از هر
چيز با لغو کار مزدورى و برچيدن بساط بازار ،کل پروسه کار و توليد اجتماعى 
را بر محور رفع نيازهاى واقعى معيشتى و رفاهى و رشد و تعالى برابر همگان
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استوار مىسازد و در همين گذر به توليدات زائد ،مضر ،منافى سالمت و بهداشت
انسانها پايان مىبخشد .اين امر بخش قابل توجهى از عوامل آلودگى محيط زيست
را نابود مىنمايد .سوسياليسم با محو کار مزدورى ،ريشههاى واقعى بى بهداشتى و
آلودگىهاى ميکربى را نيز از زندگى انسانها محو مىکند .تأمین سالمتى انسانها و
ريشه کنى کليه بيمارىها از طريق ايجاد محيط بهداشتى در صدر اهداف سوسياليسم
قرار دارد .در اين نظام ،هدف توليد و کار تنها و تنها انسان است .سالمتى جسمى 
و روحى و تضمین باالترين استاندارد زندگى و رفاه اجتماعى آدمها ،اساسىترين
هدف را در برنامهريزى توليد و کار سوسياليستى تعيين مىکند .بر همين اساس ،پايان
دادن به بى بهداشتى در همه عرصههاى مختلف از آب آشاميدنى و تغذيه سالم و
مکفى گرفته تا ايجاد فضاى سبز کافى و از بين بردن تمامى عوامل آلودگى ميکربى 
و شيميايى در مرکز توجه شوراهاى کار و زيست و کنگره سراسرى شوراهاى 
سوسياليستى قرار دارد .
با برچيدن بساط سرمايهدارى در جهان به توليد هر نوع سالح و جنگ افزار و
مواد شيميايى مضر پايان داده مىشود .بود و نبود کليه نيروگاههاى هستهاى ،حتى با
باالترين ضريب اطمينان و حفاظت ،در فرآيند نوين توليد و کار اشتراکى انسانها
که هدف آن صرفا تامين نيازمندىهای معيشتى و رفاه اجتماعى بشر است ،مورد
گفتگوى دستجمعى و شورايى آخاد شهروندان قرار مىگيرد .
سوسياليسم با محو طبقات ،دولت و مرزهاى جغرافيايى يا قطعه قطعه سازى 
ناسيوناليستى انسانها ،ريشههاى وقوع جنگ را در دنيا مىخشکاند و در اين گذر
عوارض زيست محيطى  اين جنگها را نابود مىسازد  .سوسياليسم در سيماى 
واقعى پيروزمند خود تنها در يک ظرف انترناسيوناليستى قابل حصول است .جامعه
سوسياليستى  يک جامعه سراسرى  و بينالمللى  است که کليه سکنه کره زمين
شهروندان در همه حقوق برابر آن را تشکيل مىدهند .در اين جامعه نه طبقات ،نه
دولت ،نه گروههاى قومى و نژادى ،نه مليتهاى مختلف ،هيچ چيز وجود ندارد .
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اختالفات سياسى و آراى متفاوت يا ديدگاههاى گوناگون که طبيعى زندگى بشر حتى 
در سطوح مختلف زندگى و کار و مدنيت سوسياليستى است ،در دايره آزادىهاى 
بى قيد و شرط اجتماعى ،رشد عظيم فکرى و فرهنگى انسانها و حقوق از هر لحاظ
برابر کل شهروندان به راحتى قابل حل و فصل است و هيچ نيازى به جنگهاى ويران
ساز ندارد .در سازمان کار سوسياليستى ،باالبردن بارآورى کار اجتماعى از طريق
آلودگى شيميايى محصوالت زراعى و دامى هيچ موضوعيتى ندارد .در اين جا سخنى 
از کاهش هزينههاى توليد با هدف رقابت در بازار و دستيابى به سود افزونتر در ميان
نيست .هدف خود انسان است و هر اقدامى که سالمتى و رشد آزاد و بهداشت انسان
را به مخاطره اندازد ،قويا محکوم است.

سوسياليسم و جنبش سوسياليستى طبقه کارگر
تا اين جا پيرامون مشخصهها و ويژگىهاى عينى سازمان کار و تولید و مدنيت
سوسياليستى به طور مختصر صحبت شد .در جريان اين مباحثات کوشش شده است
که سوسياليسم از سطح عام گويىهاى ايدئولوژيک رايج در ميان جريانات چپ
گذشته و حال خارج گردد و به صورت يک نظم نوين اقتصادى ،مدنى ،سياسى و
اجتماعى معين مورد بررسى قرار گيرد .اما اين بحثها با تمامى تمايزات روشنى که
نسبت به گفتمانهاى متعارف چپ دارند ،باز هم فقط نقش يک مدخل ضرورى 
بر طرح سوسياليسم به عنوان راه حل حى و حاضر طبقه کارگر در مبارزه عليه
نظام سرمايهدارى را ايفاء مىکند .اين که پيشروان جنبش کارگرى به رمز وراز يا
مشخصات عينى اقتصاد ،مدنيت و نظم اجتماعى سوسياليسم واقف باشند ،هنوز تا
تبديل سوسياليسم به محتواى جارى پيکار طبقاتى خود فاصله بسيار عظيمى در پيش
روى دارند .
سازمان شورايى کار و تولید و زندگی کمونيستى براى پرولتاريا مقولهاى آرمانى 
يا دورنمايى اتوپيک نيست ،برعکس موضوع مبارزه مستمر طبقاتى وى عليه سرمايه
است .بر اين اساس ،نخستين وظيفه فعالين کمونيست جنبش کارگرى ،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
سرمایهداری سازد .نقش فعالین واقعی رویکرد لغو کار مزدی یا کمونیسم مارکسی
نیز همین جاست که بارز و برجسته میگردد .تاريخ جنبش کارگرى در قرن بیستم به
صورت بسیار تأسف باری تاريخ احتراز از طرح راه حل زنده و بالفعل کمونيستى،
تاریخ آویختن به جنبشهای دیگر ،تبدیل شدن به پیاده نظام جنبشهای خلقی،
امپریالیسم ستیزی ناسیونالیستی ،کمونیسم بورژوائی و الجرم تاريخ فرار از درگیر
شدن در پروسه سازمانیابی شورائی ضد سرمایهداری و برای الغاء کار مزدی است .
سکانداران و سفینه بانان این جنبش در طول این صد سال آگاه یا ناآگاه ،کارگر یا
غیرکارگر ،برخاسته از اندرون زندگی کارگران یا دانشور طبقات دارا ،با هر بیرق و
زیر هر نام تودههای کارگر کشورها و کل طبقه کارگر جهانی را به هر سمتی بردند
و به هر دورنما و راهبردی حلق آویز کردند .در این میان تنها راهی که پیش پایش
قرار ندادند و یگانه میدانی که در مقابلش باز نکردند ،راه واقعی متشکل شدن علیه
بردگی مزدی و میدان راستین جنگ ضد سرمایهداری بود .تا هر کجا که چشم کار
کند برایش حزب ساختند ،اتحادیه درست کردند ،راه مبارزه «ضد امپریالیستی» باز
نمودند ،جاده شرکت در جبهه واحد صاف کردند ،تئوریها و شیوههای انجام انقالب
دموکراتیک آموختند ،با قدرت پیکارش ،انقالبها راه انداختند ،به نام وی قدرت
سیاسی به چنگ آوردند ،زیر اسم و عنوانش بر او حکومت کردند و با همین نام کل
مصائب سرمایهداری را بر وی تحمیل نمودند .جنبش کارگری در گرد و خاک این
جنبش پردازیها ،راهبردها ،افقآفرینیها و راهکارها ریل واقعی مبارزه ضد کار مزدی
را گم کرد .دورنمای سوسیالیسم لغو کار مزدی را از دست داد ،در رفرمیسم راست
سندیکالیستی منحل و بر رفرمیسم چپ نمای حزب ساالر مصلوب شد .سوسیالیسم
را در برهوت سرمایهداری دولتی نشان گرفت و مبارزه طبقاتی ضد سرمایهداری را در
به صف شدن پشت سر حزب و قبول امر و نهی رهبران حزبی تفسیر کرد .
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حاصل این فرایند وضعی است که اکنون شاهدش هستیم .وضعیتی که رهائی
از آن پیش شرط هر تالش برای هر میزان رهائی از فشار مصیبتها و گند و خون
نظام بردگی مزدی است .هیچ راه دیگری وجود ندارد .طبقه کارگر ناچار است راه
برون رفت از گمراهههای این قرن را پیش گیرد .باید رفرمیسم راست اتحادیهای و
حزبسازی باالی سر خود را با جنبشی سوسیالیستی  ،شورائی و ضد کار مزدی
جایگزین کند .کمونیسم مشتی الفاظ مکتبى نیست .برگ اعالم هویت نمیباشد .
مسلک نیست .جنبش تغییر وضعیت موجود است ،جنبشی است که لحظه لحظهاش
جنگ با سرمایه است .تودههای طبقه کارگر در هیچ شرائطی نمیتوانند این جنگ را
ترک گویند .این کار قبول بازندگی ،اعالم آمادگی برای پرداخت غرامت شکست به
بورژوازی و تحمل کل سیه روزی ناشی از وجود سرمایهداری است .جنبش کارگری
بینالمللی ،قرن بیستم را در باختن به سر آورده است .در سراسر سده ،جنگیده
است ،بیش از همیشه جنگ کرده است ،انقالب کرده است .رژیمها را باژگون و با
رژیمهای دیگر جایگزین 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 حلقههای پیوسته زنجیره جنگ ضد سرمایهداری و خاکریزهای متصل
کارزار علیه بردگی مزدی ننموده است .سرنگونی رژیمها را با سر بیدار ضد کار
مزدی و در دل مبارزه آگاه طبقاتی علیه سرمایه جامه عمل نپوشانده است .کارنامهای
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 سرمایهداری دولتی ،نه در
پروسه سازمانیابی شورائی ضد سرمایهداری که در قعر رفرمیسم اتحادیهای و گندزار
حزب بازی کمونیسم بورژوائی ،نه با خواستهای عاجل ضد سرمایه که با مطالبات
صنفی سندیکائی آویخته به قبول جاودانگی سرمایهداری ،نه با پرچم سرنگونیطلبی
ضد کار مزدی که با علم و کتل رژیم 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 .اینهاست خطوط عام کارنامه این جنبش در این سالهای طوالنی،
کارنامهای که محصولش موقعیت فرومانده و زمینگیر تودههای کارگر دنیا در مقابل
سرمایه است.
طبقه کارگر در هر شرايط و هر سطحى از تقابل ميان خود و بورژوازى ،نيازمند
يک دورنمای شفاف سوسیالیستی با برنامهای کنکرت و روشن براى پيشبرد پروسه
پيکار ضد سرمايهدارى خویش است .در اين گذر نخستين مساله پيش پاى کارگران
اين است که عينيت معين اقتصادى ،اجتماعى و سياسى موجود بناست با کدام عينيت
نوين جايگزين گردد .پروسه این تغییرات و جایگزینیها در بلند مدت و کوتاه مدت
چیست .پاسخ نوع قرن بیستمی به این سؤال آن بوده است که به طور عاجل باید
سندیکا ساخت ،اتحادیه بر پای نمود و خواستار بهبود وضع زندگی در چهارچوب
تسلط کار مزدی شد ،برای آخر و عقبی هم باید پشت سر حزب به صف شد ،حزب
را به قدرت رساند و منتظر ایستاد تا جهان آبادان گردد!! پاسخ رویکرد ضد کار مزدی
از همه لحاظ ضد پاسخ باالست .حرف این رویکرد آن است که در برابر طرحها،
برنامهريزىهاى اقتصادى يا کل سازمان کار و نظم سياسى و مدنى بورژوازى باید
يک بديل عينى و شفاف سوسياليستى طرح کرد ،بديلى که چگونگى محو کار مزدى 
و شيوه تسلط همه سويه شورائی و سوسیالیستی تودههاى کارگر بر سرنوشت کار،
توليد ،محصول کار و شکل زندگی خویش را با تمامى دقايق آمارى و عينى  ،پيشاروى 
جنبش روز آنان قرار دهد .کار کمونیستها و پرچمداران مبارزه ضد سرمایهداری
لفاظی پيرامون استثمارگرى سرمايهداران و مدحت گرى توخالى درباره معجزات و
کرامات کمونيسم نيست .همان گونه که پروپاگاندا در باره مطالبات اقتصادی و سیاسی
روز کارگران هيچ نیروی مدعى کمونيسم را در مکان فعال جنبش سوسیالیستی این
طبقه نمىنشاند .دورنمای سوسیالیستی آرمانی نیست که کمونیستها 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 گریزناپذیر روز آنها است .طبقهای با طبقه دیگر
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در حال ستیز و جنگ است .جنگی که روی ریل تضاد عینی الینحل جامعه موجود
جریان دارد و واکنش قهری و اجباری طبقه استثمار شونده و فرودست علیه طبقه
استثمارگر حاکم است .این یک جنگ واقعی است و کمونیسم هم پراتیک جاری
جنگ و هم دورنمای آنست .وارونه بافی محض است که کمونیسم را پدیده بیرونی
طبقه کارگر و کشف و کرامات متفکران طبقات باال بدانیم و رفرمیسم و سندیکالیسم
را خانه زاد زندگی و جنبش کارگران خوانیم!! کمونیسم دست ساخت عناصر فکری
طبقه باال ارمغان خود آنان باد! ما از کمونیسمی بحث داریم که جنبش تغییر وضع
موجود است .این جنبش مولود هستی اجتماعی طبقه کارگر و ستیز غیرقابل اجتناب
او با سرمایه است .جنبشی که باید ببالد ،آگاه شود ،سازمان یابد ،نیرومند گردد ،اعمال
قدرت کند ،سرمایهداری را از میان بردارد .همه بحث بر سر سر چگونگی انجام این
کارها و طی این مسیر است .این جنبش افق خاص خود را میخواهد ،آگاهی خاص
خود را الزم دارد ،نوع متشکل شدن ویژه خود را محتاج است ،به سنگربندیها و
ساز و کارهای جنگی مخصوص خود نیاز دارد .رژیم ستیزی متناظر با سرشت واقعی
خود را میطلبد .رفرمیسم سندیکالیستی و کمونیسم خلقی حزب ساالر میکوشند تا
این جنبش را در همه این زمینهها خلع سالح کنند و به برهوت سازش ،استیصال و
خروج از ریل واقعی پیکار ضد سرمایهداری بکشانند .
عکس این جهتگیریها در مورد رویکرد ضد کار مزدی مصداق دارد .این رویکرد
با بديل روشن سوسیالیستی ،کارهای آگاهگرانه کمونیستی ،راهکارها ،سیاستها،
نوع سازمانیابی ،مطالبات و سرنگونیطلبی ضد کار مزدی وارد میدان میگردد .
سوسیالیسم محصول انقالب تودههای وسیع کارگری است که با سر آگاه طبقاتی
علیه سرمایهداری مبارزه کرده باشد ،جنبش سندیکائی و آویزان به حزب نخبگان
شاید همه چیز به بار آرد ،تنها چیزی که به بار نخواهد آورد سوسیالیسم لغو کار
مزدی است .جنبش سوسیالیستی واقعی همان جنبش تودههای کارگر است که از
درون همه کارکردهایش به جنبشی آگاه ،بیدار ،سرمایه ستیز و آماده جامعه گردانی
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شورائی و الغاء کار مزدی تبدیل شده باشد .این جنبش برای طی این فاصله و احراز
این موقعیت با کسب ویژگیهای زیر خود را از هر رویکرد دیگر درون جامعه یا حتی
درون طبقه کارگر متمایز میسازد .
 .1کالبدشکافی مارکسی عینیت حاضر سرمایهداری را سر آگاه خود میکند .برای
این کار کافی نیست که فعالینش کاپیتال خوانند و ماتریالیسم انقالبی مارکس را به
شیارهای مغز خود بسپارند .آگاهی طبقاتی پرولتاریا سواد مرامی و آموخته مکتبی
مشتی عناصر نخبه یا پیشرو مبارزاتش نیست .بالعکس هستی آگاه طبقاتی اوست .
توانائی سوسیالیستی شمار هر چه کثیرتر تودههای کارگر در حل و فصل همه مسائل
جاری مبارزه طبقاتی خویش است .پرولتاریا برای داشتن این آگاهی باید آناتومی
مارکسی واقعیت موجود کاپیتالیستی و راه تغییر ریشهای این عینیت را چراغ راه پیکار
کند .باید نه گوش به فرمان مشتی «رهبر»  ،که در وسیعترین حضور تودهای خود با
سالح این آگاهی در مقابل بورژوازی به صف گردد .با این شناخت و آگاهی بود و
نبود سرمایهداری 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 نماید .آگاهی
پرولتاریا نه در مغز پیشروانش که در پیکار روز او علیه سرمایه تجلی مییابد ،این
مبارزه است که باید سر هر نوع رفرمیسم را از روی تن خود بردارد و با سر مارکسی
سوسیالیستی و ضد کار مزدی جایگزین کند .جنبش شورائی کارگران بستر و ظرف
واقعی حصول این آگاهی است .در اینجاست که کارگران مبارزه میکنند ،عینیت
روز سرمایهداری را کالبدشکافی میکنند ،حاصل این کالبدشکافی را آگاهی خود
میسازند ،از هم میآموزند و آموختههای خود را چراغ راه مبارزه میکنند .
 .2بنیاد کل بیحقوقیها و سیهروزیها را در وجود سرمایه جستجو کند .برای دیدن
ریشههای واقعی گرسنگی ،فقر ،آوارگی ،بیبهداشتی ،بیداروئی ،بیآبی ،ستم جنسی
و قومی و نژادی ،مردساالری ،تن فروشی ،اعتیاد ،فرهنگ دروغ و دزدی و مافیابازی،
کشتار حقوق کودکان ،وجود کار خردساالن و پدیده کودک خیابانی ،آلودگی محیط
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زیست ،جنگهای جهانی و منطقه ای ،دیکتاتوری ،خفقان و نبود آزادیهای سیاسی،
زندان و شکنجه و اعدام آدمها ،یا هر محرومیت ،هر ستمکشی و هر فاجعه انسانی
یکراست به سراغ سرمایه و اختاپوس سرمایهداری برود .با چنین نگاهی مبارزه علیه
همه این مصیبتهای بشری را کنکاش کند ،پی گیرد و سازمان دهد .
یکی از ضربات فاجعه بار رفرمیسم  بر جنبش کارگری جهانی کشیدن پرده
روی ریشههای این پدیدهها ،برائت سرمایهداری از نقش بانی و باعث و پاسداری
آنها و از همین طریق شقه شقه کردن طبقه کارگر و آویختن هر شقه به شکلی
از اپوزیسیوننمائی و رفرمطلبی بورژوازی بوده است .زنجیره طویل تشکلها و
نهادهای مدعی دفاع از حقوق زنان یا کودکان ،ضد جنگ ،حامی صلح ،مدافع حقوق
پناهدگان ،علیه فقر ،کمک به گرسنگان یا نوع اینها همگی سازمانهائی هستند که بر
محور چنین وارونهنمائی پدید آمدهاند .بحث بر سر نیت مؤسسین و بانیان این نهادها
یا حتی پارهای فعالیتهای آنها نیست ،غالب فعالین چنین تشکلهائی خود کارگران
هستند و کارهائی که انجام میدهند کمک مؤثر و بسیار الزم به تودههای کارگر
است .معضل اساسی این است که همه آنها به جای آنکه در پیشبرد کارها و پیگیری
اهداف ،سنگری از میدان جنگ سراسری طبقه کارگرعلیه سرمایه باشند ،راه اصالح
سرمایهداری و حل معضالت انسانها در چهارچوب ماندگاری این نظام را دنبال
میکنند .ریشه فقر و گرسنگی و بیماری و زن ستیزی و کودک ستیزی و دیکتاتوری
و جنگ و آلودگی محیط زیست را در وجود سرمایه نمیکاوند ،مبارزه با آنها را در
مبارزه علیه سرمایه نمیبینند .نیروی واقعی این مبارزه را جنبش ضد سرمایهداری
طبقه کارگر نمیدانند و بر پایه این کج بینیها و وارونه پنداریها به راه حلهای
رفرمیستی میآویزند ،نهادها و تشکلهای فراطبقاتی بر پای میدارند ،ارتش ذخیره
این نهادها میشوند و باالخره در همین راستا مبارزه کارساز ریشهای برای رفع این
محرومیتها و مصیبتها را رها میسازند و نیروی بسیار عظیمی از جنبش کارگری
را در گمراهههای رفرمیستی هرز میبرند .
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جنبش لغو کار مزدی کارگران مبارزه در همه این قلمروها را جزء الیتجزای مبارزه
ضد سرمایهداری خود میبیند .برای پیشبرد آنها به ایجاد سازمانهای فراطبقاتی و
آویختن به رفرمیسم اپوزیسیونهای بورژوازی روی نمینهد .این جنبش با این منظر
راه فروپاشی توان پیکار و اعمال قدرت طبقاتی خود را سد میکند ،غبار توهم از
فضای فکر و مبارزه تودههایش را به کنار میزند ،رفرمیسم راست و چپ را خلع
سالح مینماید و همه قلمروهای زندگی اجتماعی کارگران را میدان جنگ ضد کار
مزدی میسازد .مبارزه علیه ستم جنسی ،علیه هر نوع بیحقوقی زنان ،کار کودکان،
مبارزه علیه دیکتاتوری ،خفقان ،نبود آزادیها ،زندان و شکنجه و اعدام ،مبارزه علیه
جنگ یا برای صلح و بهبود محیط زیست ،همه و همه را سنگرهای پیوسته مبارزه
طبقاتی ضد سرمایهداری خود میگرداند .
 .3مطالبات روزش را با محور پیکار سراسری علیه سرمایه همگن مینماید و در
این گذر نیز با همه شکلهای مختلف رفرمیسم مرز میکشد .به قانون ،قانونیت،
مدنیت و حقوق سرمایه دخیل نمیبندد .به قدرت طبقاتی خویش اتکاء و اعمال
این قدرت را ساز و کار تحمیل خواستههایش بر بورژوازی میکند .اینکه به صورت
عاجل و روزمره چه میخواهد را صرف ًا توان مبارزه روزش تعیین میکند و بر اساس
این توان خواستار اختصاص سهم هر چه بیشتر و باز هم بیشتر حاصل کار و تولیدش
به رفع مایحتاج معیشتی ،رفاه اجتماعی ،بهبود شرائط کار و زندگی و متقاب ً
ال کاهش
حداکثر سود سرمایهداران میشود .در همین راستا باالترین میزان بهای نیروی کار
همراه با رایگان شدن دکتر ،دارو ،درمان ،بهداشت ،آب و برق ،آموزش و پرورش،
مهد کودک ،نگهداری سالمندان و مانند اینها را منشور مطالبات فوری خود مینماید
 .4طومار حزب ساالری و سندیکاسازی را در هم پیچد .شورائی ،سراسری و ضد
سرمایهداری متشکل گردد .شوراهایش را ظرف اعمال قدرت علیه سرمایه ،تحمیل
مطالبات خود بر بورژوازی ،میدان دخالتگری فعال و نافذ تودههای معترض طبقه
کارگر ،بستر بالندگی و بلوغ آگاهی سوسیالیستی همه آحاد طبقه ،سنگر آموزش،
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تدارک ،تجهیز و آمادگی تودههای هر چه وسیعتر کارگر ،برای جامعه گردانی شورائی
سوسیالیستی سازد .جنبش ضد سرمایهداری نمیتواند شورائی نباشد ،اگر این جنبش
قرار است سوسیالسم را مستقر کند باید تمامی شرائط الزم برای امحاء هر نوع دولت
باالی سر کارگران را فراهم سازد .محو دولت در گرو جایگزینی آن با سازمان شورائی
برنامهریزی 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 این
هدف است .
 .5مبارزه برای سرنگونی دولت بورژوازی را از سنگر جنگ ضد سرمایهداری پی
گیرد .شعار تسخیر قدرت سیاسی بدون سازمانیابی شورائی سراسری توده کارگر
علیه سرمایه و بدون اینکه جنبش شورائی سازمان یافته 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 این بوده است که یک حزب باالی سر توده
کارگر سوار بر موج نارضائی و عصیان و انفجار خشم آنها دولت روز سرمایه را
ساقط و با ماشین دولتی دیگری جایگزین کرده است .نظام سرمایهداری باقی مانده
است و بر سر طبقه کارگر همان رفته است که در همه کشورهای اردوگاه سابق یا
جوامعی مانند کوبا ،ویتنام و جاهای دیگر رفته است .پرولتاریا باید قدرت سیاسی
بورژوازی را در هم بشکند اما این کار را باید با جنبش سازمان یافته شورائی ضد
کار مزدی خود و نه در پشت سر این یا آن حزب ماوراء مبارزه و زندگی خویش
انجام دهد .توضیح واضحات است که طبقه کارگر در هر شرائطی از سرنگونی دولت
سرمایه استقبال میکند و از این سرنگونی برای تقویت ،بالندگی و تحکیم هر چه
ممکن جنبش ضد سرمایهداری خود بهره میگیرد ،آنچه مهم و مورد تأکید است این
است که سرنگونیطلبی ضد کار مزدی را با رژیم ستیزی دموکراتیک و فراطبقاتی
جایگزین نمیسازد .
 .6طرح تحول سوسیالیستی جامعه حاضر را نه در قالب شعار ،نه یک آرمان و
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نه یک هدف دوردست تاریخی ،بلکه به صورت یک الگوی زنده دستور کار روز
به دست گیرد و آن را سالح جنگ خود با سرمایه سازد .جنبش ضد کار مزدی با
داشتن این الگو یا طرح کنکرت تحول سوسیالیستی به طبقه سرمایهدار و دولتش
اعالم میدارد که آماده سرنگونی بورژوازی و استقرار سازمان شورائی سوسیالیستی
برنامهریزی کار و تولید است .جنبش شورائی طبقه کارگر این طرح را محتوای جاری
آموزش ،آگاهی و جریان هستی آگاه طبقاتی خود میکند .موارد باال عامترین شاخص
هائی است که جنبش کارگری با کسب آنها ظرفیت الزم برای سرنگونی بورژوازی
و نابودی سرمایهداری را احراز مینماید.هر کدام این شاخصها نیازمند بحث و
بررسی مشروح هستند .کاری که من به سهم خود در کتاب دیگری با نام «جنبش لغو
کار مزدی» هر چند ابتدائی و ناکافی انجام دادهام و درست به همین دلیل در اینجا به
همین مختصر بسنده میکنم.

