
   شیدان وثیق
 ! سرمایھ" كار"پایان 

 گفتاري در ھمبستگي با جویندگان كار در فرانسھ
 و بھ مناسبت

 و پنجاھمین سالگرد انتشار مانیفست حزب كمونیست صد
 
 ...امروز در گشت و گذار است" شبحي" -١

و   در لندن، كارل ماركس ١٨٤٨ ي، در ماه فوریھ صد و پنجاه سال پیش
ھا در این اثر آن. را منتشر كردند »مانیفست حزب كمونیست«  فردریك انگلس

نظیر، ھم بھنگام و ھم نابھنگام، در برابر  يب يخود، با جسارت يتاریخ
بود، انحالل  ياجتماع يھا حوادث و انقالب نكھ آبست ایياروپ يبورژواز

 .و عروج كمونیسم را اعالم كردند يدار نظام سرمایھ يضرور
 ينیروھا ي ھمھ"بود و " در اروپا در گشت و گذار يشبح"در آن ایام، 

زمان آن   پس..." این شبح متحد شده بودند  تعقیب مقدس يكھن برا ياروپا
 ي، مانیفست واقع"آن شبح يافسانھ"قابل مھا در  فرارسیده بود تا كمونیست

 يكھ پیوستھ در طول تاریخ برا ایيگر ا برخالف افسونما. خود را قرار دھند
 تاند، این بار مانیفس و پیامبرانھ تجویز كرده يلیتخ يھا رمشقسبشر  نجات

ھا،  واقعیت يواسطھيآشكار و ب، مان شفافجر و ترھخواست تظا يجدید م
ن و تعمیم یمب يیعن. زمان خود باشد ياجتماع يھا و جنبش يعین يھا حركت
برآمدن  ينوین باشد كھ شرایط ماد يیھا عمال و پدیداراآن اشكال،  يهدھند
آمدن  بھ وجوداند و یا حداقل در شرف  آمده بھ وجوداز ھم اكنون "ھا آن
 ).١("باشند يم

این حقیقت كھ  رآشكا نمنظور اعالھ ب. بود يجھان ي مانیفست، یك بیانیھ
و عظیم  يانقالب يانكشاف خود، طبقھ دراینفدر  يدار رن سرمایھدم ي جامعھ

دو . آورده است بھ وجودرا  يتولید يماد يچون كارگران معاصر و نیروھا
بازدارنده و  تمناسبا گتن يهتوانند در محدود يعنصر نیرومند كھ دیگر نم

نجند و بھ حیات و تكامل خود گبھ  يدار مناسبات سرمایھ يهكنند ویران
 :ادامھ دھند

 
تولید و مبادلھ و با رژیم  ي، با شرایط بورژوایينوین بورژواز يجامعھ"

نیرومند  ایلسحرآسا چنین وس ویيكھ گ يا مالكیت آن، جامعھ يبورژوای
است كھ  يآورده است، اكنون شبیھ بھ جادوگر بھ وجودتولید و مبادلھ را 

كھ با افسون خود احضار  يمھیب ياداره و رام كردن قوا يخود از عھده
اشاره كنیم كھ با  يتجارت يھا است بھ بحران يكاف... آید يكرده است برنم

تمام جامعھ  يھمواره تھدید آمیزتر ھست يو بھ نحو  خویش ير ادوارتكرا
در مواقع بحران ھر بار نھ تنھا . دھند يفنا قرار م  را در معرض يبورژواز

 يبزرگ از نیروھا  يبخش حتاھنگفت از محصوالت ساختھ شده، بلكھ   يبخش
ا یك ھ ھنگام بحران. گردد ياند نیز نابود م آمده بھ وجودكھ  يا مولده
مردم اعصار گذشتھ  يور آن براشود كھ تص يجاگیر پدیدار م ھمھ يبیمار

- مي باز يموقت يتیجامعھ ناگھان بھ بربر... رسد يم بھ نظرنامعقول 
 ایلوس از حد  از حد تمدن، بیش  جامعھ بیش آن کھ ي؟ برا چرا... گردد
 يا ولدهم ينیروھا. در اختیار دارد ياز حد صنایع و بازرگان  ، بیشيزندگ

 ایيو رژیم بورژو يكھ در اختیار اوست، دیگر بھ كار تكامل تمدن بورژواز
اند،  عظیم شده ياین رژیم بس ي، آن نیروھا برا خورند؛ بر عكس يمالكیت نم

  بیش ينظام بورژواز... گردد يھا را مانع مآن يكھ اكنون نشو و نما يرژیم
  خود اوست در خویش يهفریدكھ آ يھای از آن تنگ شده است كھ بتواند ثروت

-بھ وسیلھ يكند؟ از سوی يبحران را دفع م يبورژواز ياز چھ طریق. بگنجاند
 يبھ وسیلھدیگر  يمولده و از سو ياز نیروھا يمحو قھرآمیز انبوھ ي

و سرانجام از . كھنھ يبیشتر از بازارھا يكشتازه و بھره يتسخیر بازارھا
كند و  يتر را آماده م تر و سھمگین وسیع يیھا ؟ از این راه كھ بحران چھ راه
  .كاھد يھا نیز ماز آن يگیر پیش ایلاز وس



با آن فئودالیسم را واژگون ساخت، اكنون بر ضد خود  يكھ بورژواز يسالح
 .متوجھ است يبورژواز

خواھد ساخت، بلكھ   كرد كھ ھالكش يرا حداد ينھ تنھا سالح يبورژواز يول
كارگران نوین  ياو متوجھ خواھند كرد، یعن بھ سويكھ این سالح را  يمردم

 )٢( ."آورد بھ وجودیا پرولتاریا را نیز 
خواھیم مورد تأكید قرار  يرا م يبا این نقل از مانیفست، دو موضوع اساس

 :  دھیم
از او  يحداقل در آن بازخوان( يماركس  یك، تصریح این نظریھ كھ در بینش

 يط يدار از سرمایھ يورراف يشرایط و چگونگ، )ماست  كھ ھمچنان مورد پذیرش
. مناسبات آن تكوین یافتھ است نپذیرد كھ در بط يصورت م يرایندف

، و "پیشگام"، "حزب "، "آلترناتیو "، "يتئور "بنابراین از این دیدگاه، 
 يندارند جز آشكار ساختن و یا بھ معنای" يرسالت"و   ، نقش"موتوررپ "یا 

كھ در حال برآمدن و جوانھ زدن  يكت و روندآن حر" نمانیفست كرد"
در حال نشو  يو ابژكتیو  يآن بھ طرز عین يھا ھا و شاخص باشند، كھ پایھ يم

  این ھمان سنگ محك عمده است كھ، بھ نظر ما، بینش. باشند يو نما م
 يھا را در برابر بینش يماركس  و پراكسیس يانتقاد  -يماتریالیست
و ممكن و در عین  يضرور يتوپادھد، كھ  يقرار م يو متافیزیك يایدئالیست
 يھا را از سایر نظریھ يكمونیست  -يماركس مسلم و نامحتومحال نا

، ي، تخیلي، ھگلي، مذھبياز نوع افالطون يگرایانھ باورانھ یا مسیحا فرجام
 .سازد يمتمایز م"... يماركسیست"و یا  يآوانگارد

گفتار ما  يشود و موضوع اصل يم يناش يدوم كھ مستقیما از اول ينكتھ
است كھ  يا ، بھ مسئلھ مانیفست، در یك قرن و نیم پیش يهخواھد بود، اشار

جھت نیست كھ این يب  پس. باشد يجوامع عصر ما م دو معضل حا يھمواره امروز
 يا مانده است، زیرا پاره ياثر پر قدمت ھمواره از كھنھ شدن محفوظ باق

 يباشند و بازبین يآن ھمچنان مطرح م يھا بلماتیكرپھا و  انگیز از پرسش
 .ما خارج نشده است يو عمل يھا از دستور كار فكرآن يانتقاد

از دوران   امروز بھ مراتب بیش يدار اما آن نكتھ این است كھ سرمایھ 
كھ خود " يتمدن "رام كردن  يهتبدیل شده است كھ از عھد یيبھ ھیوال  ماركس

و عالج ناپذیر بحران این نظام  ياصل يزیرا ریشھ. استآفریده عاجل مانده 
 يو یا تصادف ایي، استثنيموقت ينھ در خارج از او، نھ در اوضاع و شرایط

 تدر سرش يیعن. نھفتھ است آن  دخو ايو بق يوجود بلكھ در جوھر و شرط
قرار  يكار انسان ياز نیرو يآفرین"  ارزش"در  آنسودجویانھ و نامحدود 

و   ، دچار تناقض در جریان تكامل و تحولش يدار ا امروز سرمایھام. دارد
 ي، شیشھ"كار"بھ این صورت كھ از یك سو . ناپذیر شده استتفوق يكسدپارا
ھر چھ  يجو و كھ در جست يماھو يروند يدیگر، ط يباشد و از سو يم آنعمر 

از  بھ ویژهمافوق سود   تولید و بنابراین افزایش يھزینھ  بیشتر كاھش
و یا  يبشر ممستقی" ركا"انسان توسط ماشین است، ھمین  يطریق جایگزین
كار انسان توسط سرمایھ، ھر روز بیشتر رو بھ تقلیل رفتھ  ياستعمال نیرو

سرمایھ و  د، این خويرمزدب ردر نتیجھ با احتضار كا. رود يو یا از بین م
لزل و اضمحالل ن دچار تزخود و از ب ينظام برخاستھ از آن است كھ در ھست

 :شود يم
جور و ستم قرار داد الزم است   را در معرض يا بتوان طبقھ آن کھ يبرا"

وار الاقل بتواند برده  ستمكش يرا تأمین كرد كھ طبق آن، طبقھ يشرایط
جامعھ  يوارحكم ياز این طبقھ  قادر نیست كھ بیش يبورژواز... كند يزندگ
كننده تنظیم يقوانین بھ عنوانرا   خویش يبماند و شرط موجودیت طبقھ يباق

تواند  ينیست چون نم يوایرقادر بھ حكم يو. جامعھ تحمیل كند يبھ تمام
را تأمین كند و مجبور است بگذارد  يوار برده يزندگ حتا  اش برده يبرا

خود از قبل آنان  آن کھ يجاھ تنزل كنند كھ ب يبھ چنان وضع  بردگانش
از این تحت   تواند بیش يجامعھ نم. غذا بدھد ھا راتغذیھ كند باید آن

دیگر با  يمعنا كھ حیات بورژواز بھ این. بھ سر برد يبورژواز يسیطره
 ).٣( ..."است يسرمایھ كار مزدور يشرط وجود... حیات جامعھ سازگار نیست



  در شش سرمایھ را يو فنا ابق يجادوی" فرمول"با این حرف آخر، مانیفست 
سرمایھ  يشرط وجود: "كند يما پر معنا و داھیانھ بیان مكوتاه ا يكلمھ

 ."است يكار مزدور
ناپذیر شده پایان ناست كھ دچار بحرا يربامروز، این كار مزد يراستھ و ب

ناگزیر   شود و زوالش يكاستھ م  اش ھر روز بیشتر از اھمیت و كمیت. ستا
رود تا  يف مانیفست ممانیفست بر خال يبین  ست كھ پیشا جالب این جا. گردد  يم

 يگونھ وقفھ و سیطره ينھ در تكامل ب يربكار مزد. بھ خود گیرد يصورت واقع
عظیم، متحد و  ویينھ عمدتا و اساسا از طریق ایجاد نیر ي، یعن اش ياجتماع
رفت تا گوركن  يبھ نام پرولتاریا كھ بھ زعم مانیفست م يانقالب

و انحالل خود است كھ شرایط و  يشود، بلكھ از طریق نابود يدار سرمایھ
 .سازد يرا فراھم م  و انحالل سرمایھ و نظام آن يمقدمات نابود

در "در اروپا  بھ ویژهو  يدار كھ امروز در سراسر جھان سرمایھ" يشبح"
و در نھایت  يربكار مزد ن، پایا"كار" ن، شبح پایا"گشت و گذار است

محروم از  نھا انسا ھ میلیوناست ك يشبح آن زمان. سرمایھ است رپایان كا
تا  ي، از زن و مرد، مجرد و متأھل، پیر و جوان، از كارگر ید"كار"

، يربمزد ر، كا"كار"بھ نام  يرابس يجو و كنند، در جست يقیام م...  متخصص
شود  يیافت م يكھ دیگر بھ سخت يا حفھت يجو و ، در جست امرار معاش يكار برا

و  ياست كھ نظام اقتصاد يو این در دوران. دگرد يو كمتر در بازار عرضھ م
آورد، میزان  يبھ حساب م يواقع" شارز"تنھا   را يربمزد رحاكم، كا يارزش
  را تنھا بر اساس يكران اجتماع يو ب يماد يھا انسان از ثروت يوربھره
شھروند و  يو سیاس يسنجد و باالخره جایگاه اجتماع يم" كار" دواح رمقدا

و . كند ياو متعین م" كار" يسان را تنھا و تنھا در راستان و حرمت اناش
ھمین حداقل  حتااست كھ این جامعھ دیگر قادر نیست  يسرانجام این در حال

 .، تأمین و تضمین كند" بردگانش" ي، برا اعضایش يرا نیز برا
 يبرا ياجبار ر، كايمزدبر رزمان آن فرا رسیده است تا شعار پایان كا  پس

است،   كھ از ھم اكنون در حال انقراض ي"كار"، يران زندگمعیشت و گذ
بھ خاطر آن . آن تھیھ و تدوین شود دجدی تمانیفس. آشكارا مطرح شود

زمان آن فرارسیده است تا . تحقق آن مبارزه درگیرد يبرا. شود يبند شرط
كھ انسان خود  ي، فعالیتيانسان يفعالیت خالق و داوطلبانھ يمثابھھ كار ب
مبادلھ و از  شسازد، از سرمایھ، از ارز يآن متحقق و شكوفا م را در

 يسان شرایط بھ اینشود، مستقل و آزاد گردد و   آن، خالص يھا آلیناسیون
 .شوند يو سرمایھ نیز منحل و ملغ  ارزش دفراھم آید تا خو

 
 نو رھاي یك پدیدا ویژگي: جویندگان كار  جنبش -٢
 

بر پا  يبھ این سو، جنبش ١٩٩٧دسامبر  محرومین كار در فرانسھ، از ماه
كنندگان در آن بلكھ بھ خاطر اند كھ شاید نھ از لحاظ كمیت شركت كرده

فرانسھ و  ياین حركت در سطح جامعھ )مبلیكس(مادین نمعنا و تأثیر 
تازه را در  يگمان فصل يباشد و ب يبرخوردار م اسزھ ب ياروپا، از اھمیت
زیرا این نخستین بار است كھ ھزاران . شایدگ يآینده م يمبارزات اجتماع

ھا و مختلف و نوپا، در انجمن يھا محروم از كار در گروه دشھرون
، متحد و يسنت ي، و بعضا و نھ عمدتا در سندیكاھايمشاركت يھا اتحادیھ
و دست زدن بھ مبارزه و تظاھرات   شوند و از طریق اعتراضيمتشكل م
امور كار و  يھا ، ادارهيال اماكن دولتدر سراسر كشور و اشغ يخیابان
و  يكاربي حقوق  افزایش يدیگر، نھ تنھا برا يو مراكز ياجتماع يھا بیمھ

كسب  يھا برا تر از آنبلكھ مھم  ياجتماع يھا باالبردن میزان حداقل كمك
  در چیست؟  و اھمیت این جنبش يویژگ. كننديكار و اشتغال، قیام م

دھد كھ جویندگان كار با  يباشد نشان م يم يا اجتماعكھ عمیق  این جنبش -
وجود شرایط سخت و نامساعد كھ در آن قرار دارند، در وضعیت بسیار دشوار 

ناپذیر در جامعھ و در تحمل يو روان ي، در موقعیت فرديو معیشت يماد
كھ  ياز یكدیگر و سرانجام در وضعیت يو جدای يخانواده، در پراكندگ

عمل  دو اتحا  يبر مشاركت، ھمبستگ" خود يبرا  ھر كس"و  يفرد يھا گرایش



شوند كھ خود را متحد   يھا قادر و موفق مبا این ھمھ، آن  ...شوند يچیره م
 .و مبارزه زنند  ستھ دست بھ اعتراضبو ھم يجمع بھ صورتو متشكل سازند و 

 يھا امھا و اقد يگر دھد كھ جویندگان كار با دخالت ينشان م  این جنبش -
عظیم از مردم  ياكثریت يمعنو يتوانند از حمایت و ھمدرد يجسورانھ خود م
-يد و بھ حق مننكميآنان را درك  يھا كھ خواستھ يمردم. برخوردار شوند

خطر از دست   ھا نیز ھر روز و ھر لحظھ در معرضآن دشمارند، زیرا كھ خو
و در   امرار معاشدرآمد و  ياز دست دادن تنھا وسیلھ يیعن" كار"دادن 

 .جامعھ قرار دارند يرانده شدن بھ حاشیھ ينتیجھ در آستانھ
كھ تحت تأثیر آن  يجویندگان كار در فرانسھ، جنبش  سرانجام اھمیت جنبش -

شود، در این  يكاران این كشور برگزار م يتوسط ب يدر آلمان نیز تظاھرات
 شود يمطرح م يا خواستھ يمركز بھ صورتنخستین بار و  ياست كھ باز ھم برا

 يبرا يحل و پاسخ راه يدار سرمایھ يھا داران و كارگزاران رژیمم كھ دولت
حل راه:  و ندارند اند، نداشتھيو رفرمیست يدر اشكال ابتدای حتاآن، 
بشر  يھا حق مسلم و ابتدای این رژیم دخو يآن چھ كھ در قانون اساس يبرا
 .اند هكردن نامید" كار"و " كار"حق  يیعن
 
 .ارقام ایيگوی:  كاري در فرانسھبي   -٣
 

 يھا در كشور يكارن این واقعیت است كھ بحران بيیفرانسھ مب نكارا يب  جنبش
تبدیل شده است،  يجاگیر دوران كنون ھمھ يبھ بیمار يدارسرمایھ يپیشرفتھ
تر از  تر و ژرف يتر، عموم كھ از ھر لحاظ و بھ مراتب گسترده يبحران
 يكاربا بي يامروز وجھ تشابھ يكاربحران عظیم بي. پیشین است يھا نبحرا

خود را در  يكاراگر در گذشتھ بي. تا اوسط قرن حاضر ندارد ١٩در قرن 
ساخت، يكاران نمایان مبي يكوچك و چند ده ھزار نفر يهذخیر  وجود ارتش

 ايفاجعھ ابعاد وسیع يگویا ایيآوریم بھ تنھ يكھ در زیر م يامروز، ارقام
 .باشد يم يدارسرمایھ يكنون يمرحلھ  ست كھ خاصا
بھ یك  ١٩٧٤تعداد بیكاران در فرانسھ از پانصد ھزار نفر در سال  -

میلیون در  ٣از   ، بھ بیش١٩٨٢میلیون در سال  ٢، ١٩٧٧میلیون در سال 
رسید و این رشد  ١٩٩٦میلیون نفر در سال  ٣٬٣و سرانجام  بھ  ١٩٩٢سال 

امروز در فرانسھ  يكاردر یك رقم، بي. ز ھمچنان ادامھ داشتھ استتا امرو
یابیم  يرا نم يا گیرد و خانواده يجمعیت فعال را در بر م ١٢%از   بیش يكم

توان كم و  يھا را نیز مھمین نسبت. كار نباشداز آن بي ایيكھ عضو یا اعض
 ياز كشورھا دیگر ياو پاره )كارمیلیون بي ٨,۴(  در مورد آلمان  بیش

 .اروپا اعالم كرد يدار سرمایھ
طور كھ ارقام باال بھ وضوح  دوران ما تنھا در این نیست كھ ھمان يویژگ -

داشتھ است، بلكھ در  يصعود يوقفھيسیر مداوم و ب يكاردھند، بي يشھادت م
فرد، قشر یا . رود يامروز بھ سراغ ھمھ م يآن است كھ این سرطان اجتماع

ھا و  حرفھ ياقشار و طبقات، ھمھ يھمھ   : گذارد يدر امان نمرا  يا طبقھ
، ھمھ سنین،  جمعیت فعال، از كارگر ساده تا كادر و متخصص يمشاغل، تمام

افراد، از مردان تا زنان، از  ياز جوانان تا سنین متوسط و باال، ھمھ
از . یردگ يرا در بر م يدار سرمایھ يھا كشور يو باالخره ھمھ يتا خارج يبوم

، ياجتماع رگی جا مزمن و ھمھ يتوان صحبت از یك بیمار ياین رو است كھ م
 ياین جوانان و افراد باال بھ ویژهاما در این میان . كرد يو جھان يمل
: اند و یا اخراج مواجھ يكاراز دیگران با خطر بي  سال ھستند كھ بیش ٥٠

آلمان  در(   است ٤٢% سال، نرخ اشتغال در فرانسھ ٥٥ يدر نزد افراد باال
كھ تحصیالتشان را تمام  ياز دانشجویان ٢٧%، و در بین جوانان، )است ٥٥%

 .باشند ياند، محروم از كار م كرده
وسیع مشاغل نیمھ وقت، ناپایدار و   ل، افزایش آفت دیگر بحران اشتغا -

مشاغل  يمیلیون نفر در فرانسھ دارا ۶,١، ١٩٨٠اگر در سال . است يموقت
بھ  ١٩٩٤میلیون و در سال  ٨,٢ بھ ١٩٩٢ھ وقت بودند، این رقم در سال نیم
 ٨٠%نیمھ وقت،  نو از این جمعیت شاغال. یافتھ است امیلیون نفر ارتق ٢,٣

 ياستخدام ياز قراردادھا ٨٠%، ١٩٧٥اگر تا سال . دھند يرا زنان تشكیل م



اع و اقسام ناپایدار، نیمھ وقت و انو يھا ستنامحدود بودند، امروزه، پ
كار  يھا قرارداد ٣/٢ساعتھ، نزدیك بھ  ٢٤ حتا، چند روزه و يموقت يكارھا

 ٢٠از دختران، بین  ٤٨%از پسران و  ٥٨%، ١٩٩٠در سال . دھنديرا تشكیل م
 ١٩٨٢كھ در سال  يكردند، در صورت يطور تمام وقت كار مھ سال، ب ٢٥تا 

 .اند بوده ٦٠%و  ٧٠%ھا بھ ترتیب  این نسبت
از  ياشتغال و غیره تعداد قابل توجھ يو ناپایدار يكاررانجام بيس -

داده   و فقر در كشور را گسترش يرانده، تنگدست جامعھ  يمردم را بھ حاشیھ
فقر بھ  يدر فرانسھ، از ھر ده خانوار، یك خانوار در زیر آستانھ    :  است

 "يزندگ" يتماعاج يھا میلیون نفر از طریق كمك ٣٬٣برد و در مجموع  يسر م
از . داشتھ است يترق ٧٠%كھ در پانزده سال گذشتھ  يگذرانند، رقم يم را
داران و كارپردازان را باز گزارده است  دیگر این وضعیت دست سرمایھ يسو

شاغل تجاوز كنند،  نو حق و حقوق كارگرا ياجتماع يتا بھ دستآوردھا
ھند و شرایط كار در د  ھا را نھ تنھا ثابت نگھدارند بلكھ كاھش دستمزد

و . فرسا كنند را سخت و طاقت يخصوص  در بخش بھ ویژهھا و مؤسسات،  كارخانھ
 يكاراز بي  است كھ زحمتكشان و كاركنان جامعھ، بھ دلیل ترس ياین در حال

 يو بنابراین محروم شدن از تنھا وسیلھ و منبع درآمد خود و در جو
اند،  آورده بھ وجودكار  يھا محیطآمیز كھ كارفرمایان در  ناسالم و رقابت
از  ي، نیم١٩٩٤در سال . دھند يچندان از خود نشان نم ايمقاومت و مبارزه

اما . كردند يدریافت م يكارھزار فرانك حقوق بي ٣كاران كمتر از بي
ھا از حقوق استفاده آن يهكھ دور" كار"از محروم شدگان از  يبسیار

 يانبوه كسان يید بھ صفوف چند میلیونبھ اتمام رسیده است با يكار يب
-۶%، تنھا ١٩٩١در سال . اند زنده يناچیز اجتماع يھا پیوندند كھ با كمكب
 ١٩٩٥كرد، در سال  يدریافت م يكاركار فرانسھ حقوق بيبي ياز جامعھ ۶٠,

 .است  تنزل یافتھ است و این نسبت ھمچنان رو بھ كاھش ٣,۵۴%این رقم بھ 
  كار در فرانسھ، افزایش نااخیر محروم  طالبات جنبشاز مھمترین م يیك

است كھ از  يكاربھ وضع جوانان بي يو رسیدگ ياجتماع يھا حداقل كمك نمیزا
اما این مطالبات با مخالفت شدید . برخوردار نیستند ياجتماع  ھیچ پوشش

رو شده ھن روبلیونل ژوسپ يدولت سوسیالیست حتااین كشور و  يسیاس يطبقھ
پسندانھ كھ دولت موظف بھ و عوام يایدئولوژیك يتحت این بھانھ .است

 ياما تجربھ". امداد ي جامعھ"است و نھ " اشتغال كامل ي جامعھ"ساختن 
بیست سال گذشتھ ثابت كرده است كھ نھ احزاب چپ و نھ راست، با این كھ 

اند، ھیچكدام تا كنون  ھر دو متناوبا در مسند قدرت قرار داشتھ
سیر   و یا حداقل كاھش يكاربرون رفت از بي يبرا" يحل راه"اند  ستھنتوان

 .رشد آن پیدا كنند
 
 .لیبرالیسم و سوسیال دمكراتیسم: ھا درماندگي -۴
 
 يرا در زمینھ يدلماروپا  يدار سرمایھ يدوم، كشورھا ياز جنگ جھان  پس

خود " يدولت اجتماع"برگزیدند كھ در شكل  يو اقتصاد ياجتماع يسازماندھ
خواست در مقابل نظام  يكھ م ياین شكل از سازماندھ. را نمایان ساخت

قرن " در و پیكر يب يدار سرمایھ"و  یک سواز  يو توتالیتر شورو يدولت
 يگیرد، در حقیقت یك مصالحھ  را در پیش يدیگر، راه سوم ياز سو ينوزدھم

از جنگ،   پس بود كھ شرایط يسازش. میان كار و سرمایھ بود يبزرگ تاریخ
، رشد سندیكالیسم، فعالیت احزاب چپ و يو طبقات يمبارزات اجتماع ياعتال

تحمیل كرده  يدار ، بھ سرمایھيبورژواز ددر درون خو يتحوالت  پیدایش
 .بودند

رو ھبا شكست روب" دولت رفاه"یا  يبھ بعد، دولت اجتماع ١٩٨١اما از سال 
 يدمكراتیسم پل رالیسم و سوسیالخواست میان لیب يكھ م يا نمونھ. شود يم

بازار حراست كند  يھم از آزاد يآورد، یعن بھ وجود يبرقرار كند، تلفیق
 يسرمایھ باشد و ھم حافظ اشكال ي، ھم ضامن آزاديفرد يھا يو ھم از آزاد

، نھ قادر شد بحران اضافھ تولید، بحران يو عدالت اجتماع ياز ھمبستگ



  دھد و نھ موفق گردید از گسترش  را كاھش يكارمصرف و بحران بي
 .ممانعت كند يو طبقات ياجتماع يھا ھا و از عمیق شدن شكاف يعدالت يب

دل مقبول، امروز عمدتا دو مدر ایجاد " يدولت اجتماع" ياز ناكامیاب  پس
دكترین  يو دیگر" دولت حداقل"دكترین لیبرالیسم یا  يمكتب كالسیك، یك

را در  يسیاس يصحنھ" يعدالت اجتماع افظح تدول"دمكراتیسم یا  سوسیال
 :انداشغال كرده يدار سرمایھ يپیشرفتھ يكشورھا

 .يبر علیھ دستآورد اجتماع" يدست نامرع" -
قرن حاضر كرده است، ھمواره در  يكھ ط يمكتب لیبرالیسم با وجود تحول

آن، آدام اسمیت،  يچھ كھ بان از آن  تازه بیش يو جوھر خود، گفتار  اساس
 مجان كالم لیبرالیس. بیان و تجویز كرده است در چنتھ ندارد ١٨در قرن 

كنند، این يوار تكرار م ينیز آن را طوط يامروز يھا كالسیك كھ نئولیبرال
واند، ت يآن م يمكانیسم درون داست كھ با آزاد گذاردن دست بازار، رون

دلخواه را  ي، تعادل و انسجام اجتماع(Keyns) البتھ با دخالت حداقل دولت
، نفع سرمایھ و نفع جامعھ را يو منافع جمع يآورد، منافع خصوص بھ وجود

كھ  يا صنعت بھ گونھ يهبا ادار:  گفت يآدام اسمیت م. ھماھنگ و ھمسو كند
تنھا و  ]فرد ھر[ممكن را حاصل كنند، او   محصوالت آن بیشترین ارزش

از موارد  يو در بسیار در این جا. انحصارا در فكر منافع و سود خود است
رسد  يشود تا بھ ھدف و غایت يھدایت م ينامرع يدست يبھ وسیلھ يدیگر، و

او ھر اندازه بیشتر . است رو مقصود و نیت نخستین او نبوده كھ بھ ھیچ
منافع جامعھ  يكارسازتر برا يبھ صورتالعموم  يمنافع خود باشد، عل يدر پ

خود  يرا برا يدا چنین وظیفھ و قصدكھ واقعا از ابت كند تا این يكار م
 )٤(."شود ایلق

و  يكامال مرع" ينامرع تدس"از گذشتھ، ما شاھدیم كھ این   اما امروز، بیش
 يسرمایھ فدا يجامعھ و انسان را در قربانگاه خدا. كند يمھابا عمل م يب

 .كندياو م يپرست سود
 يكھ بر سھ ركن اصل يامروز يو نئولیبرال يلیبرال يھا ھا و سیاست برنامھ 

 :كردن انسان تھیھ و تدوین شده اند يقربان ياستوارند، ھمھ در راستا
  ياجتماع" دست و پا گیر يضوابط و ھنجارھا"لغو بھ اصطالح  يبرا  تالش -١

، يكارچون قانون حداقل دستمزد، حقوق بي ایيھ در حقیقت دستآورد يیعن
كھ مردم و  يو سایر امتیازات ياجتماع يھا ، بیمھياجتماع  حداقل يھا كمك

بھ چنگ  يدار زحمتكشان در طول دو قرن مبارزه با سرمایھ بھ ویژه
 .اند آورده

دولت از طریق كم كردن تعداد  ياجتماع  ھر چھ بیشتر نقش  كاھش -٢
، فرھنگ،  بھداشت، مسكن، آموزش يدر زمینھ يكارمندان و تقلیل خدمات عموم
 .حمل و نقل، ارتباطات و غیره

 ياجتماع يھا ھزینھ  ھا از طریق كاھش يگذار و سرمایھ  حمایت از سرمایھ -٣
دیگر در جھت دفاع  يیھا ھا و اقدام تولید، تقلیل مالیات بر سود سرمایھ

 .از منافع كارفرمایان
 يتولید و ایجاد زمینھ برا  ھا، راه انداختن چرخ ظاھرا ھدف از این سیاست

ایجاد  يغالب اقتصاددانان، شرط عمده برااست كھ بھ زعم  يرونق اقتصاد
ضد  يھا"رفرم"اما این گونھ . خواھد بود يكارو غلبھ بر بي" كار"

آمریكا و انگلستان  يرا در ایالت متحده بارز آن يھاكھ نمونھ ياجتماع
جز بازگشت بھ عقب و تشدید  ایي، معنيكنیم، بھ لحاظ اجتماع يمشاھده م

در جامعھ ندارند و در نھایت بھ قول  يطبقات يو گسیختگ  يعدالت يفقر، ب
 ایلكنند و از وس يتر را آماده م تر و سھمگین وسیع يیھا بحران"مانیفست 

 ."كاھند يھا نیز ماز آن يگیر پیش
  .شدن سرمایھ يدر برابر جھان يدمكراس سوسیال يھا بست بن -

متفاوت و  يیخ، سوابق تارينظر يھا اروپا بھ رغم اختالف يھا تادمكر سوسیال
 يچند دھھ يھا طاستحالھ بھ لیبرالیسم بھ درجات مختلف در درون آن

آن تا  يو تریدیون يو سنن چارتیست  گذشتھ، از حزب كارگر انگلیس
 و باالخره سوسیال  سرد و ژان ژوگژول  يسوسیالیسم فرانسھ و سنن ھومانیست

این حزب در افكار   يو نیرومند رفرمیست يتاریخ يھا آلمان و ریشھ يدمكراس



 يتا كنون از بینش  در مجموع و كم و بیش يھمگ... يبرنشتین و كائوتسك
 .كنند يو م اندكرده يواحد پیرو

" دوران سوگ"دیگر، امروزه احزاب كمونیست اروپا نیز با گذراندن  ياز سو
، یا چون حزب سابق كمونیست "اردوگاه سوسیالیسم" ياز فروپاش  خود پس

اند و یا مانند حزب كمونیست  دمكراتیسم مستحیل شده سوسیالایتالیا در 
در شرف چنین  يدار ضد سرمایھ يھا ادعا يا فرانسھ موقتا با حفظ نام و پاره

 .باشند يم يگذار
بیان  آن را ياصل يدمكراتیسم، اگر در یك جملھ بخواھیم مشخصھ سوسیال

دولت، در جھت   الت، توأم با دخيدار سرمایھ  كنیم، عبارت است از پذیرش
و  يدمكراس دیل سوسیالب. ياز عدالت اجتماع يتنظیم اقتصاد و حفظ اشكال

 يدولت، دولت ویيج و كم مشابھ آنند بر ضرورت مداخلھ  كھ بیش" ایيھ حل راه"
در این چارچوب، تغییر . گرا تأكید دارند اراده يا قیم، ناظم و تا اندازه

پذیرند كھ دولت مبتكر و يانجام م یياھ از طریق رفرم يو تحوالت اجتماع
  .باشد يھا مآن يمجر

دمكرات در جھت مبارزه با  سوسیال يھا دولت دمحدو يھا ، اقدام بھ طور مشخص
 يچپ در زمینھ يحكومت ائتالف يھا ، از جملھ در فرانسھ، برنامھيكاربي

  موزش، آيكار با مشاركت ادارات دولت يب نھزار جوا ٢٥٠ يبرا" شغل"ایجاد 
تر از ھمھ،  و یا مھم يا و منطقھ ياستان يھا و شوراھا ي، شھردار و پرورش

كار از  يمدت زمان رسم  بر كاھش يفرانسھ مبن يمل  در مجلس يتصویب قانون
 يچھ ممكن است، بھ گفتھ ھزار، اگر ٢ساعت در روز در افق سال  ٣٥بھ  ٣٩

كن  و نھ ریشھ( يكاررشد بي ي، جلوياز كارشناسان امور اقتصاد يا پاره
سریع در مقابل  يا خیلم، بگیرند ايموقت بھ طورھم  آن را، آن )كردن

از  يغیر قابل كنترل ناش يھا و مكانیسم يتغییر و تحوالت اقتصاد جھان
 .خود را از دست خواھند داد ایيشدن سرمایھ، كار يجھان
شدن  ينشود كھ جھا يم ياز آن جا ناش يدمكراس سوسیال يبست اولیھبن

كھ دارد محروم  يمانور يھا ھا و ابزار را از امكان ياقتصاد، دولت مل
از اواخر . دھد يجدید قرار م يھا و موانع محدودیت  سازد و در برابرش يم

در آن  يو روند خودكار يمال يھا شدن بازار يبھ این سو، جھان ٧٠ يدھھ
ھا خارج  ملت  -ولتھا از كنترل و اختیار د اند كھ حركت سرمایھ باعث شده

 يھا يبنا بر استراتژ يگیرندگان اصل كھ امروزه تصمیم ايبھ گونھ. شوند
كھ خود در آن  يكشور يشان دیگر با منافع اھال كنند و منافع يعمل م يجھان
  .باشد يساز نم سو و ھم كنند، ھممي يزندگ
حاظ از ل این جریان در این نھفتھ است كھ سوسیال دمکراسي ربست دیگبن

از طریق رشد  يكارھمواره در خواب و خیال امكان غلبھ بر بي يایدئولوژیك
كھ ھمھ  در حالي. است" اشتغال كامل"و رسیدن بھ  يو رونق اقتصاد

در  يدھند كھ رونق اقتصاد ينشان م ھا و سیر تاریخ و حركت سرمایھ  واقعیت
تھ باشد، را رسد و تداوم داشفكھ  يدر صورت حتا يدار سرمایھ يكشورھا

، ٤%   يال  ٣ ينرخ رشد، یعن تكھ بسیار بعید است، و در بھترین حال يامر
دیگر،  ياز سو. را بگیرد يكاربي  افزایش يموقت جلو بھ طورتواند  يتنھا م

بھ " اشتغال كامل"یابد،  يم  ھر چھ بیشتر كاھش يكھ كار مزدبر يدر شرایط
ھا و  دمكرات جانب سوسیالماند و تبلیغ آن را از  ينم  بیش يا اسطوره
دیرینھ گذاشت كھ ریشھ در  يباید بھ حساب سنت يسنت يھا كمونیست

  .دارد" كار" يایدئولوژ
 
 "كار"ایدئولوژي  -۴

      
 رنسبت بھ كا يگوید كھ جھان یونانمي Conditions de l'homme moderne ھانا آرنت در

 ايبق ينست كھ تنھا برادا يم يفعالیت آن راداشت زیرا  ينظر منف ياقتصاد
 بوده يكھ فاقد ھر گونھ منزلت اجتماع ياست، فعالیت يانسان ضرور يجسمان

كھ در آن منزلت  ایيدر یونان، ج. شد يزنان و بردگان شمرده م و خاص است
  نبود بلكھ پولیس يتولید ركرد، محیط كا يپیدا م يشھروند تجل يو آزاد



گو  و كردند، بھ گفت يروندان عمل مكھ در آن شھ ياجتماع ایيفض يبود یعن
 .آفریدند يگرفتند و سرانجام ھنر و اثر م يپرداختند، تصمیم م يم

آشكار و  يو درك تمایز" كار"یونانیان نسبت بھ   اھمیت ارجاع بھ بینش
از یك   شھروند در پولیس دو آزا يھا میان فعالیت خالق، سیاسصریح كھ آن

بودند،  ایلدیگر ق ياز سو يمعیشت يزھارفع نیا يبرا يسو و كار اقتصاد
 آن را"  ارزش"و " كار"نسبت بھ  يامروز" نمدر"  در این است كھ ما بینش
و فسخ  ي، غیر جاودانيقرار دھیم و خصلت نسب  یك بار دیگر مورد پرسش

 يكنون يبھ معنا" كار"كھ آرنت در برابر  يھنگام. بپذیریم آن را يشدن
، اثر، ھنر، عمل،  امرار معاش يبرا يضرور ریا كا يربكار مزد يآن یعن

خواھد بگوید كھ وجود، حضور،  يدھد، او ميگو را قرار م و گفتار و گفت
 يبھ خود گیرد، سوا يتواند اشكال دیگر يت انسان در جھان میت و خالقیفعل
 .است يحیات انسان يماد ينیازھا يارضا  كھ تنھا ھدف و غایتش ياجبار ركا

دمكراتیك،  سوسیال يو چھ در نمونھ ي، چھ در شكل لیبرال"ركا" يایدئولوژ
قرار  يبشر يشناسانھ در مركز ھست انسان يیك ویژگ يمثایھھ را ب" كار"
 ياجتماع ياست كھ پیوند و رابطھ" كار"دھد، چھ طبق آن تنھا از طریق  يم

 "دتولی"آن است كھ انسان با  يبھ وسیلھشود و يھا برقرار م میان انسان
خود و جامعھ  يخود را برا يضرورت وجود يسازد، یعن يخود، خود را متحقق م

است  يتاریخ خود محصول یك فرایند ياما این ایدئولوژ. رساند يبھ اثبات م
 ، ھمان"كار"از  يكنون  كنند كھ بینش يم  و بانیان و مبلغان آن فراموش

تھ است و تا ابد دھد، در گذشتھ وجود نداش يیونان نشان م يطور كھ نمونھ
 .نیز ادامھ نخواھد داشت

 يا رسالھ يهفیلسوف و نگارند (Dominique Meda) داممینیك درا  ياین تكامل تاریخ
در سھ دوره نشان داده است كھ با توجھ  )٥( "؟ "كار"  پایان ارزش"بھ نام 
  :آوریم يدر این جا م آن رات بحث او، خالصھ یبھ اھم

ثروت و ھم   افزایش يبرا يا ھم وسیلھ" كار"وپا، در قرن ھجدھم در ار -
  كھن يھا يمناسبات و وابستگ يبقایا تفرد از اسار" ایيرھ" يبرا يعامل
و نھ " آزاد" يفرد يمثابھھ انسان، ب  بھ این معنا كھ مقام و ارزش. بود

 .شد يدر جامعھ شناختھ م  ش"كار"بنده، از طریق 
 يساز و مفھوم" كار"از  يلیل واقعاما در قرن نوزدھم است كھ تج -

شود  يتبدیل م يبھ عامل" كار. "پذیرد يآن انجام م يشناسانھ و فلسف انسان
-يدھد، متمدن م يآن جھان خارج از خود را تغییر م يبھ وسیلھكھ انسان 
كند،  يم يخود را برون يھا كند و از این راه نیز قابلیت يم يسازد، بشر

ست كھ ا جالب این جا. نامند يم (Bildung) ھا فرھنگ ينكھ آلما يھمان چیز يیعن
 د، ما شاھد رش"كار"تقدیس  يدر ھمین قرن، بھ موازات مسلط شدن ایدئولوژ

در ھمین زمان است . باشیم يفرساترین شرایط كار م ترین و طاقت يضد انسان
 .شونديپدیدار م (Pauperisation) يمیو فقر دا يكھ سلب مالكیت عموم

 نھآلی يربمزد ر، كا صنعت و فابریك است كھ ماركس يتوسعھ رعص در این
(aliene) يفعالیت و اثر فرد يمثابھھ ب" كار"بیگانھ را از   خود  یا از - 

آن و مستحیل كردن سازم و با ساختن  يكھ من م يا یا ابژه يچیز يیعن   
" كار"ین از و ھمچن   -  شناسم ياز خود در آن، خود را از طریق آن م يا پاره

از خود را  ياز خود، تصویر يبا ایجاد اثر يیعن   - ياثر اجتماع يبھ مثابھ
دھد كھ اگر ينشان م  ماركس. كند يمتمایز م   - شناسانم ينیز بھ دیگران م

اگر ما آزادانھ  يآید یعن نھ خود بھ دربیگانھ یا آلی از حالت خود" كار"
چون پول نخواھد  يا بھ واسطھ ينیازو در مشاركت با ھم تولید كنیم، دیگر 

تولیدات ... تولید كنیم يموجودات بشر يبھ مثابھكنیم كھ ما   فرض: ّ" بود
ما در  يھا يافكن ھست خواھند بود پرتو ایيھ ما بھ ھمان مقدار آینھ

 )٦(."دیگریك
... بالن و ویين، ل، پرودو چون ماركس ١٩یالیست قرن در نزد متفكران سوس

و تماما  يبا فعالیت بشر" كار"آن دوره،  يھا ین لیبرالھمچنین در ب
بھ   شد كھ تنھا اختصاص يگفتھ م يفعالیت  بھ " كار. "شد يمترادف م يانسان

، برخالف  اما ماركس. گردید يترین فعالیت بشر محسوب م انسان داشت، عمده
گرفتند، بھ اصول خود  ياشتباه م يربرا با كار مزد" كار"كھ  يكسان



 دھنوز اسیر و در بن" كار"دانست كھ  ياو خوب م. ماند يم يدار باقوفا
 در"ھمواره . آفریننده تبدیل نشده است يھنوز بھ یك آزاد. سرمایھ است

و  ایيرھ يبرا يبھ نیاز حیات يكار زمان". خود يبرا"است و نھ " خود
روابط  يشود كھ انسان آزادانھ تولید كند، یعن يانسان تبدیل م ایيشكوف
مبادلھ   از ارزش يیعن  را از ارزش" كار"ناف  درا ملغا سازد، بن يربمزد

دیگر زحمت، " كار"در این صورت است كھ . و سرانجام از پول قطع كند
، درد، رنج و عذاب جسم و روح نخواھد بود بلكھ فعالیت يمشقت، فداكار

 ينبیرو يخود خواھد گردید، تظاھر و تجل نخویشت يپذیر خواھد شد، تحقق
میان كار و قراغت  در آن ھنگام است كھ تمایز. ھد شدخوا يانسان تخودی

 .نیز از میان خواھد رفت
 
 ردر گفتار و كردا" كار" ر انجام در قرن بیستم، ایدئولوژيس -

. كند يپیدا م يتجل )آن يآلمان يدر نمونھ بھ ویژه( يدمكراس سوسیال
قرن نوزدھم در  يسوسیالیست  میراث يهكھ ھم ادامھ دھند يگفتار و كردار

این میراث  يهكنند يو ھم در عین حال تھ" كار"  بخش ایيرھ  از نقش  تقدیس
 بھ این. نھفتھ در آن است يري و ضد روابط مزدبدار سرمایھ ضد يھا از آموزش
 يھیي این مناسبات و ارادر جھت نف  تالش يبھ جا يسسوسیال دمکرامعنا كھ 

خیزد و بھ  ي، بھ دفاع از آن بر م"كار" دیگر از يتعریف و مفھوم
دستمزد  يكھ باید در ازا ي"كار : " آید يدر م" كار" يپرداز ایدئولوژ نظریھ

ایجاد ثروت و تحكیم  يممكن برا يهتنھا شیو يمثابھھ انجام پذیرد و ب
 .شناختھ شود يروابط اجتماع

بھ " كار" يدر برخورد بھ مقولھ  ترتیب تضاد ژرف میان دو بینش بھ این
و دگم جان  يسو ایدئولوژ از یك:  سازد يخود را نمایان م يبارزترین شكل

شمارد و آن را  يم يو ابد  را مقدس يربر مزدوجود دارد كھ كا يسخت و غالب
 ي دیگر نظریھ ياز سو. شمارد يانسان م يو ماد يمعنو ایيتنھا عامل شكوف

نھ و یآل رت تام است و كاقرار دارد كھ در اقلی يچپ انتقادگر و انقالب
آن را از  كشد و آزاد كردن يرا تا بھ آخر بھ نقد م يمزدبر ربا اسارت

 .سازد يمطرح م يو اجتماع يسیاس يطریق مبارزه
بھ  يكھ مبارزات اجتماع از آن  ست كھ پیشا دوران ما در آن جا ياما شگرف

م رژی يشك" كار"ي پایان بخشند، این خود روند بردگ" ركا"عمر 
و  است را فراھم كرده ياست كھ شرایط و مقدمات چنین مرگ يدار سرمایھ

 .كند يم
 
 !باد فعالیت زنده... مرد" كار" -۵
 
خواھیم  يدھند كھ مھا را مورد مالمت قرار مي ما كمونیست ]بورژوازھا["

ي برا يشما، مالكیت خصوص يكنون يدر جامعھ يول... مالكیت را ملغا سازیم
 ...جامعھ لغو شده است ياھ دھم اعضن

 ي، ھر گونھ فعالیتيمالكیت خصوص ايگویند كھ بر اثر الغ يمعترضانھ م
در این ... گیرد يھمھ جا را فرا م يو بطالت ھمگان يختشود، و ل يمتوقف م
و بطالت نابود  يبر اثر لخت  ھا پیش مدت يبورژواز يجامعھ يبایست يصورت م

آورد و  يبھ دست نم يكند چیز يكھ كار م زیرا در این جامعھ آن. شده باشد
ھا بھ این  این بیم و ھراس يھمھ. كند يآورد كار نم يبھ دست م يكھ چیز آن

نیز  يسرمایھ وجود نداشت، كار مزدور يشود كھ وقت يتكرار مكرر محدود م
 )٧(..."دیگر وجود نخواھد داشت

 يز این مجادلھتوان امروز ا يكدام جملھ، كدام واژه و یا كدام نقطھ را م
ھا در مانیفست حذف كرد و یا تغییر داد،  مشھور میان بورژواھا و كمونیست

 بھ این بھانھ كھ با مرور زمان مردود شده است و یا باطل گردیده است؟
نھ تنھا از مطالبات  يدار در جھان سرمایھ يامروز چپ انتقادگر و انقالب

كند  يم يپشتیبان" كار" يھوسیع ساعت روزان  كاھش يزحمتكشان برا يعموم
و مناسبات برخاستھ از آن را نیز  يرر مزدب، كاودرميآن  يبلكھ فراسو
 .سازد يآن را مطرح م ايالغ يد و ضرورت مبارزه برابر يزیر سوال م



خواھد با لغو  يدھد كھ م يامروز این چپ را مورد مالمت قرار م يبورژزاز
ند، کانسان انكار  يرا برا تي فعالیعمده و مركز  ، نقشيركار مزدب

و  يجامعھ سلب كند و سرانجام بطالت عموم ايرا از اعض ياستقالل فرد
 .و تولید ثروت كند  توزیع فقر را جانشین تالش

سرمایھ است كھ  ي، این حركت و روند خودكنون يدار سرمایھ يدر جامعھ يول
" كار"ت كھ اس يدار این در نظام سرمایھ. سازد يرا نابود م" كار"دارد 

  انسان بیش يپذیري خود را در تحققبھ مفھوم رایج آن خصلت عمده و مركز
 يدار و باز این در مناسبات سرمایھ. دھد يو م است از دست داده  از پیش

بھ نام  ياجتماع ھا از فعالیت لت و محرومیت انساناست كھ فقر جدید، بطا
، ي، مليعموم يت و ابعاد، خصل"بازار"و " رقابت"، "سود"، " ارزش"  مقدس

 .اندپیدا كرده يو جھان يا ، قارهيا منطقھ
 ."كار" رزوال مقدا -
 

آن  يمعنا نیست كھ بھ وسیلھ بھ اینامروزه دیگر تنھا  يپیشرفت تكنولوژ
یابد بلكھ در این است كھ   يم  افزایش  اش ایيكارگر و كار يفیزیك ينیرو

 يھا روبوت. گیرد يكار او را م ينیروانسان و  يجا  از پیش  تكنیك جدید بیش
از  يا گذشتھ نیستند بلكھ امروز قادرند پاره  يهساد يھا جدید تنھا ماشین

-آن. بشر را انجام دھند يو عملیات پیچیده و منطق يانتزاع يھا فونكسیون
انسان، در زمینھ  يھا ایيتوان يبھ جا يتوانند تا اندازه زیاد يھا م

 .كردن، حفظ كردن و سازمان دادن، عمل كنندكردن، حساب  يمشاھده
 يتولید يهخود راه بھ زنجیر يدر سیر طبیع يتحول و تكامل تكنولوژ  پس
. نیاز خواھد بود يكار مستقیم انسان يقلیل از نیرو يد كھ بھ تعدادبر يم

تا اواسط قرن حاضر، در  ١٩، از قرن يتا كنون يتحوالت تكنولوژیك يویژگ
  از اقتصاد باعث پیدایش ایيھ آالت در بخش ماشیناین بود كھ ورود 

از  يناش ركا  خود كاھش يھا بھ نوبھ شد و این يدیگر م يجنب يھا فعالیت
ا امروز واقعیت ام. كرد يھا را جبران م استفاده از ماشینیسم در آن بخش

نیز، نیاز بھ كار  يجنب يھا در این سكتور ياین است كھ ورود تكنولوژ
 يا خدمات ذخیره  اگر در گذشتھ بخش. از ھم كمتر كرده استرا ب يانسان

ھا  بھ این بخش يرفت، امروز خودكار يایجاد كار و اشتغال بھ شمار م يبرا
 ينھ تنھا صنعت بزرگ بلكھ ھمھ يكاردر نتیجھ بي. نیز سرایت كرده است
امروز در  يطور كلھ ب. گرفتھ است جامعھ را در بر يسطوح و اركان اقتصاد

چھ كھ در كار  ھا ھر آن و در ھمھ سكتور يدار سرمایھ يپیشرفتھ يشورھاك
تواند  يو قابل استاندارد شدن دارد م ي، تكراريمكانیك يجنبھ يانسان

 .خودكار انجام پذیرد و انجام نیز خواھد پذیرفت يھا توسط دستگاه
شان نیز ن يدار سرمایھ يپیشرفتھ يھا در كشور يدیگر، تحول تاریخ ياز سو

 يال ١٦از ( كرده است يط يدھد كھ ساعت كار روزانھ ھمواره سیر نزوليم
 ، در حالي)يامروز يساعت كار روزانھ ٨ساعت در روز در اوایل قرن بھ  ١٧

 ١٩٧٠از  "  :  بوده است  ھمچنان رو بھ افزایش يكھ حجم تولید و ثروت آفرین
ست، مقدار زمان كار كھ حجم آن دو برابر شده ا يكل تولید يبرا ١٩٩٠تا 

 ).٨("یك سوم تنزل یافتھ است يهانجام شده توسط بشر بھ انداز
 "كار" يزوال موقعیت مركز -

" ركا"معتقدند كھ  يدار سرمایھ يھا شناسان در كشور از جامعھ يا امروز پاره
خود را در  يگذشتھ يممتاز و مركز و در عمل موقعیت  از پیش  ي بیشا حرفھ
این جوامع،  ي اكثریت شھروندانبرا. از دست داده است ياجتماع يزندگ
ترین فعالیت بھ شمار  پذیرد دیگر مھميمزد انجام م يزاي كھ در اكار
ھا نھ در محیط كار  آن يو داوطلبانھ برا  بخش و لذت يواقع فعالیت. رود ينم

بھ . پذیرد يدھد و انجام م يدیگر خود را نشان م يیو تولید بلكھ در جا
 :شناسان از این جامعھ يیك يگفتھ

شان،  يا از ھمان اوان فعالیت حرفھ )يدار در جوامع سرمایھ(دو سوم افراد "
شان،  خود را در خارج از محیط كار و حرفھ يھا ذ و ارزشی، لذايق اصلیعال

، در يدر كانون خانواده، در تعطیالت آخر ھفتھ و یا تابستان يیعن



و  ي، مراوداتي، سیاسيانجم يھا ر فعالیت، ديو فرھنگ يورزش يھا برنامھ
 )٩(."كنند يجو و پیدا م و جست... غیره

 .يعموم يرب آزاد و مستقل از سھم.. . يفعالیت -
ي ا جامعھ ي، برايري و روابط مزدباجبار ربر كا يمبتن ي نظامبھ جا

ھا آن يرب ھا مستقل از سھم انسان يآزادانھ مبارزه كنیم كھ در آن فعالیت
  .انجام پذیرد ينعم ماد از

پبشرفتھ مطرح است و در برابر  يدار سرمایھ يكھ امروزه در كشورھا يپرسش
توان از  يقرار دارد این است كھ چگونھ م يدار ضد سرمایھ ياجتماع يھا جنبش
را سازمان داد   ، ھم توزیع ثروتيرر مزدبكا يسنت يهشیو يدیگر سوا يطریق

دھنده بھ  كرد؟ عناصر پاسخ يرا بازساز يماعاجت يھا و ھم روابط و پیوند
شوند كھ جامعھ موفق شود ذھنیت خود را از  يفراھم م يھنگام يچنین پرسش

"  ارزش"و " سود"، "بازار"، "كار" يپرست و مشخصا از دین يسنت يھا چارچوب
و غیر قابل انكار و تغییر، رھا  ي، جاودانيطبیع يھا قدرت يمثابھھ ب

 ایي را نیز امروزه خوداین رھ يو ذھن يط و مقدمات عیناما شرای. سازد
از   و بیشاست فراھم كرده  يو حاضر كنون ي در شرایط حيدار تكامل سرمایھ

 .كند يفراھم م  پیش
و در عین حال " مدرن" يجامعھ يالگو ياجتماع يپیشرفتھ يھا امروز جنبش

كھ بر  يیین الگوھا در مقابل چنآن. كنند يو رد م يرا نف يكنون يكھنھ
نفع ھر چھ بیشتر و  ي، تولید ھر چھ بیشتر برايمزدبر رمحور كا

را  يعموم يشده است، ایجاد فضا يریز ھا شالوده  از آن يناش يھا  " ارزش"
 ي، فضايستیز و ھم يزیست ھم يمباحثھ و مشاجره، فضا يفضا: كنند يمطرح م

ابعاد نھ در وجوه و آزادا ي فعالیتمشاركت و منازعھ و در یك كالم فضا
ي، سیاس ي، فعالیتفرھنگ ي، فعالیتتولید ، اعم از فعالیت گونش گونھ

 يفلسف ي، فعالیتنظر ي، فعالیتھنر ي، فعالیتانجمن ي، فعالیتمدن فعالیت
 ...و

 بیگانھ بھ مفھوم پست و محدود  و از خودلینھ آ" ركا"در این جا،   پس
تحقق " خود يبرا"الیت آزاد و فع  یابد و در عوض يپایان م  اش يامروز

 يپذیر و حساب يگذار " ارزش"كھ بیگانھ نسبت بھ ھر گونھ  يفعالیت. پذیرد يم
و این مھم اما . دارانھ، سودآورانھ و یا بازارپسندانھ است ، سرمایھيمال

جامعھ  يآن و ھم در نظام توزیع يھم در نظام تولید و چگونگ يبدون انقالب
- هنھ بر پایھ و انداز ياجتماع يماد يھا الت و ثروتتوزیع محصو. ممكن نیست

 ي، بلكھ بر مبنا"كار" رمقدا  و یا عمدتا بر اساس" كار" رمقدا ي
و در نتیجھ ضرورت  يو تاریخ ي، اقلیمي، اجتماعي، شھرونديانسان يھا نیاز

و مستقل از  يعموم يرب ي، از یك سھماز یك درآمد عموم  ھر كس يبرخوردار
 .آنان يھا فعالیت

سرمایھ و  ركا و این پایان! ي شودم او فعالیت احی... دمیر يم" كار"  پس
 يبھ جا : " خواھد بود كھ يیا بھ قول مانیفست حزب كمونیست آغاز تاریخ

آید كھ در آن تكامل  ياز افراد پدید م ياجتماع... يجامعھ كھن بورژواز
 ".آزادانھ ھر فرد شرط تكامل آزادانھ ھمگان است
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