
  وثیق شیدان
 داري سرمایھ پیرامون معضل فراروي از نكاتي 

   
آن را از  يفرسودگ دیگر حساب... فرسوده شده است. ستوضع دنیا خراب ا"

در سیر تاریخ بھ حساب  يعمر دیگر آن را بھ مثابھ طول. ایم دهدست دا
 The ...است يچیز دیگر. نھ بلوغ است، نھ بحران و نھ حتا احتضار. آوریم ينم

time is out of joint  ياین زبان نمایشنامھ است، زبان ھاملت، در برابر تماشاخانھ 
ھمھ چیز . در آمده استزمانھ از چھارچوب خود بھ . جھان، تاریخ و سیاست

 ."رسد يعادالنھ و ناجور بھ نظر م منظم، نا زمانھ نا و نخست خود
 )اشباح ماركس(ریدا ژاك د

 
مختلف چپ، و از  يھا نوشتم كھ در میان طیف »نو يطرح« پیشین يھا در شماره

 يدار سرمایھ يپیشرفتھ ي، ھم در كشورھايبریده از چپ سنت يھا جملھ جریان
نو و بدیع  ياند، روندھای بوده" جھان سوم"كھ معروف بھ  يو ھم در مناطق

واقعا نو و  يھا در صورت گفتیم كھ این تالش. باشند يم يگیر ضجندر حال 
ھا و  و صادقانھ بھ نظریھ يا ریشھ يانھ خواھند بود كھ با انتقاددگرساز
 يھا با جنبش يكوش و ھم يراھ گذشتھ، با تواضع و در ھم يكردھاھا و عمل شیوه

مبارزه در شرایط  يھا ھا و راه ھا، شیوه ، شكليمدن يو جامعھ ياجتماع
ذیرند كھ بپ ھا باید عمیقا  اول، آن يدر وھلھ. جدید را خلق كنند يتاریخ

خود  يھا و مفاھیم مسلم تاكنون مطلق و بخشنده نبوده، ایقان صاحب حقیقت
 .برند  توانند و باید ھمواره زیر پرسش يرا م

و معضل  يدار سرمایھ يفرسودگ نبحرا - ١:  يكنون ياز میان بحث انگیزھا
 يانقالب در زمانھ يو اجتماع يذھن يمعضل تبیین نیروھا - ٢از آن  يورفرا

پربلماتیك  - ٣" يتاریخ يیرسالت گرا" يباورانھ فرجام يهباطل شدن اید
و " سیاست"از  يتعریف نو و یا دیگر يو ارایھ يدولت و قدرت سیاس

كھ " يكار سیاس"از  يا و حرفھ ينتتعاریف س يدر رد و نف" يسیاس يهمبارز"
بق با آن منط يو تقسم كار اجتماع يطلب و قدرت يدار بر آیین حكومت يمتك
 يھا جنبش يدیگر از مفھوم سوسیالیسم در راستا يباشد و ھمچنین تعریف يم

 -  ٤و سرانجام  يروابط اجتماع يهگرانھ، خودمختار و تغییر دھند دخالت
چپ  يو اجتماع يو طرح سیاس )یا كمونیست(تعریف و تبیین سوسیالیست 

، نقد يند كھ بررسباش يم يھای رسشایران، پ يامروز ي در جامعھ يسوسیالیست
 يهبلكھ در عمل و مبارز يتفكر انتقاد يھا نھ صرفا در حیطھ آن يو بازنگر

 .گیرند ي، در دستور كار ما قرار مياجتماع
بعد  يھا را بھ شماره يپردازم و دو دیگر يدر این شماره بھ دو مبحث اول م

 .كنم يموكول م
 

  داري تداوم، رفرم و یا انقالب در سرمایھ نابحر
 

، ھر سھ امروزه در دوران يدار تداوم، رفرم و یا انقالب در سرمایھ
 يآن، در عصر تكنولوژ يھمتا ياین نظام توأم با رشد و انبساط ب يفرسودگ

جدید و پر  يدر روند يیعن. در فرآیند تولید   (automatisme)خودكار يو توسعھ
برند،  يال موس نظام را بھ زیر خود يو وجود يتناقض كھ حتا اصول بنیاد

در چارچوب حفظ  يدار رفرم یا اصالح سرمایھ. اند رو شده ژرف روبھ يبا بحران
 يشود و انھدام آن بھ وسیلھ يآن ھر روز دشوارتر م يماھو يھا يقانونمند

شده است و این در  ينیز بھ ھمان اندازه پیچیده و معمای يانقالب اجتماع
از آن ھر  يناش ياجتماع يتضادھا مدرن تولید و يھا است كھ فرآیند يحال

 يحیات طبیع يرا متزلزل و ادامھ يدار نظام سرمایھ يساختار يھا روز پایھ
بدون دخالت اقدام  يیعن" خود بھ خود "آن كھ  يكنند ب يناممكن م آن را
 .قادر بھ فسخ آن شوند ياجتماع
و مح يبرا يخود از ضرورت انقالب اجتماع يسیاس يھا در رسالھ  ماركس

حركت سرمایھ در  در عین حال او از فرآیند. ده استسخن ران يدار سرمایھ
  در گروندیسھ، ما این دو نگرش. خود نیز صحبت كرده است يتدریج يجھت نف

در   آن جا كھ ماركس. كنیم يباشند، پیدا م يھم نیز نم ررا كھ ضرورتا مغای



ضرورت  در فصل پول، موضوع يھا و بھ طور اتفاق نقد پرودونیست
 يھا كند و بھ رد نظریھ يرا مطرح م" قھرآمیز ياجتماع يھا يدگرگون"

 :پردازد يم ياكونومیست
  كھ دیگر چندان بھ پرسش يسوالرسیم، اما  يم ياساس سوالاین جا ما بھ «

آیا مناسبات موجود :  است این ياساس سوال. شود يما در آغاز بحث مربوط نم
در  يتواند با ایجاد دگرگون يھا م بر آن منطبق يتولید و مناسبات توزیع

  در گردش ياگر ھر نوع دگرگون... ، دچار انقالب شود؟ ابزار و سازمان گردش
آن  يباشد، نتیجھ طبیع يدر سایر شرایط تولید اجتماع يمستلزم دگرگون

 يھا است كھ ھمھ فوت و فن يكسان ياعتبار شدن و فروریختن اصول فكر يب
گیرند تا از یك سو  يبھ كار م  اھمیت دادن بھ گردش خود را در گري كاسھ
 ي، بجویند و از سوياجتماع يھا ياز خصلت قھرآمیز دگرگون يدور يبرا يمفر

 يشرط بلكھ بھ عنوان نتیجھ ھا را نھ بھ عنوان پیش يدیگر این دگرگون
 )١( ».وانمود كنند  در گردش يدگرگون يتدریج

و  يانبساط و انكشاف تكنولوژ يمرحلھدر  يدار دیگر، سرمایھ ياما از سو
و " كار بالواسطھ و مستقیم"در فرآیند كار، با از بین بردن  يخودكار

، در عمل يمغز اجتماع" يمولده و عموم ينیروھا"جایگزین كردن آن توسط 
 يسرمایھ در جھت ماشین يو طبیع يعموم  گرایش. پردازد يم" خود يبھ نف"

است چون ضرورت رشد بالوقفھ بھ خاطر  يزاماتاز ال يكردن روند تولید ناش
مافوق سود از طریق  يوجو نابودكننده، جست يھا رقابت يپروا يبقا در جنگ ب

ماشین و  يهانسان توسط قو يتولید با جانشین كردن نیرو يھزینھ  كاھش
تر  دانان قرار گرفتھ است و توضیح بیش كھ مورد توجھ اقتصاد يعوامل دیگر

در ھمان نوشتار   در این باره، ماركس. دانیم يمورد م يجا ب آن را در این
حیرت انگیز روند تكامل و تحول تولید  ي، بھ صورت و در صد و چھل سال پیش

كھ  يكند، بھ طور يم يبین  را پیش يماشینیسم و خودكار يسو  بھ يدار سرمایھ
و ا. باشند يو چھ بسا ھنوز نابھنگام م يھمواره امروز يو يھا گفتھ
 :دھد يرا چنین توضیح م يدار ناپذیر سرمایھ عالج يھا و تضادھا بست بن
عنوان ركن  كار را بھ يهدر ھمان حال كھ سرمایھ، زمان كار یا مقدار ساد«

اصل تعیین  يدھد، كار بالواسطھ و مقدار آن بھ مثابھ يتعیین كننده قرار م
این دو ھم . روند يم مصرف، از بین  ارزش يهتولید یا ایجاد كنند يهكنند

 يیابند و ھم از لحاظ كیف يم  كاھش يا تنزل یافتھ يهبھ انداز ياز لحاظ كم
از كار  يباشند اما تابع يم يكنند كھ اگر چھ ھنوز ضرور يسقوط م يبھ سطح

. گردند يعلوم و ریاضیات م ياز كاربرد تكنولوژیك ي، تابعيعموم يعلم
شكل مسلط تولید،  يخود بھ مثابھ يسرمایھ، بھ این ترتیب، در جھت امحا

 )٢(».كند يعمل م
 يهكرد و امروزه شاھد زند يبین  در آن زمان پیش  آن چھ كھ ماركس  پس

 يخود، از دھھ يدر مراكز پیشرفتھ يدار است كھ سرمایھ يآنیم، فرآیند
:  كرده است ي، ط (Taylorisme/Fordisme) يھبھ این سو، با پشت سر نھادن مرحل ١٩٧٠

مقدار كار   در شكل نوین انقالب انفرماسیونل، كاھش يخودكار  بسط و گسترش
و   (Immaterialisation)كیفیت كار  از پیش  شدن بیش يبالواسطھ و مستقیم، غیر ماد

 .جدید میان انسان و ماشین در روند تولید يظھور مناسبات
  معنا كھ تالش بھ این. باشد يدر فرآیند خود م ي، مظھر تضاديدار سرمایھ«
دیگر زمان  يكھ از سو يدر حال. اقل تقلیل دھد ورزد زمان كار را بھ حد يم

ثروت قرار  يو سرچشمھ يگیر و اندازه  كار را بھ عنوان تنھا مالك سنجش
ھمواره مقدار كار مشتغل بھ   ارزش  (presupposition)   يهانگار پیش« )٣( .»...دھد يم

  كھ بھ يدر حال. ماند يم يثروت بوده و باق يهعامل تعیین كنند يمثابھ
تر تابع زمان  كم يصنعت بزرگ، ایجاد ثروت واقع  تدریج با بسط و گسترش

گردد كھ در حین  يم يعوامل يتر تابع نیرو كار و مقدار كار مشتغل و بیش
-كھ بھ نوبھ - يمؤثر ينیرو - يشوند، نیروی يزمان كار بھ حركت در آورده م

 يمورد استفاده برا يبا زمان كار بالواسطھ ير ھیچ مناسبتخود دیگ ي
 يعلم و ترق يتر وابستھ بھ سطح عموم تولید آن عوامل نداشتھ بلكھ بیش

 )٤( «.گردد ياز كاربرد علم در تولید م يدیگر تابع يیا بھ معنا يتكنولوژ
كارگر با وسایل كار در فرآیند تولید نیز  يرابطھ يدر چنین وضعیت

 :شود ين مدگرگو



ھا  گردد كھ واپسین آن يم يگون گونھ يھا استحالھ  كار دستخوش يوسیلھ...«
این ... باشد يم يدستگاه ماشین رماشین و یا بھتر بگوییم نظام خودكا

 يو بخش يمكانیك يتشكیل شده است، بخش يمختلف ياز اجزا (automate) خودكار
ھوشیار آن  يا بھ عنوان اجزاكھ كارگران تنھ يادراك، بھ صورت يهقو يدارا

در  يكارگر فرد ركا يماشین بھ ھیچ رو بھ صورت وسیلھ... شوند يتعریف م
ماشین بھ ھیچ وجھ   (differencia specifica):بھ التین در متن(تمایز ویژه . آید ينم

بر . نتقال دھد در ابژهدیگر مانند ابزار كار نیست كھ فعالیت كارگر را 
 يدھد یعن يواسطھ را با كار ماشین انجام م  نقش )كارگر( این فعالیت  عكس

. كند يم ياولیھ نظارت و از وقوع سانحھ جلوگیر يهماد يبر كار ماشین رو
چون   كارش يدر این جا مسئلھ بر سیاق گذشتھ نیست كھ كارگر از وسیلھ

و ھنر خود را بھ كار  يكرد و مھارت، كاردان ياستفاده م يابزار
باشد و نھ  يمھارت و نیرو م يماشین است كھ دارا اكنون این. انداخت يم

-فعالیت كارگر كھ بھ یك فعالیت ساده.  ماشین است و بس نھنر از آ. كارگر
حركت ماشین تعیین و  يوسیلھھ تقلیل یافتھ است، از ھر جھت ب يتجرید ي

جان ماشین را بر حسب  يب ايعلم كھ اجز.  شود و نھ بر عكس يتنظیم م
آورد،  يمان آن و طبق خواست خود، بھ صورت یك خودكار، بھ حركت درمساخت

 يیك نیرو يماشین بھ مثابھ يدر وجدان كارگر وجود ندارد، بلكھ از ورا
... شود يكھ متعلق بھ خود ماشین است بر كارگر اعمال م ي، یك نیرویيخارج

دت خود كھ وح يآید، سیستم يدر م )يمكانیك(نظام  ياز اجزا يكارگر بھ یك
یابد،  يم )فعال(را نھ در كارگران زنده بلكھ در ماشین آالت زنده 

كھ در برابر فعالیت منفرد و ناچیز فرد كارگر بھ صورت ارگان  يدستگاھ
 )يشیئ( ي، كار عینيدر نظام ماشین. شود ياعمال خشونت بر او وارد عمل م

بر او  يقدرت گیرد و بھ صورت يروند كار قرار م يهشده در برابر كار زند
 )۵( .»كند يسلطھ م اعمال
" عصر نوین"فوق، انقیاد و آلیناسیون كارگر توسط ماشین، كھ  يرابطھ

 سازد، اما با انقالب انفرماسیونل و آن يتبادر ممچاپلین را در ذھن ما 
تغییر و   دستخوش قابل توجھ ايهنامند، تا انداز يم (ost fordisme) چھ امروز

كار انسان را تنھا  )ربو و كامپیوتر( يامروز يھا توماتا. ده استتحول ش
ماشین  روح، كار نظارت و منقاد يو ب ي، انتزاعيكار جزی يدر محدوده
وجود ھ ب يامكانات و شرایط جدید  از پیش  نند بلكھ بیشك يمحصور نم

كنند كھ دخالت  يایجاد م يیھا از وظایف و فونكسیون يا آورند، مجموعھ يم
  (conceptualisation)يطراح ، نقد، تغییر وتصحیح. ابتكار، تنظیم يهقوآگاھانھ، 

 يھا شدن پست )انفرماتیزه( يدر این جا با خودكار. طلبد يكاركنان را م
عالوه بر مھندسان و متخصصان، ... ، خدمات ويتولید يھا كار در عموم رشتھ

 يبھ طور كلاز كارگران و كارمندان و  يتر وسیع  از پیش  بیش يھا الیھ
شدن روزافزون فرآیند كار و تولید و  يماغدر روند دبگیران نیز  حقوق

خواھند سھیم  يشوند و یا م يدر روند تولید سھیم م يگر بنابراین در دخالت
 .شوند

كھ از یك شویم  يدیگر مواجھ م  اما در مقابل، ما با یك وضعیت پر تناقض
نوین در تولید، روز  يھا ينولوژانسان، با رشد تك سو كار بالواسطھ مستقیم

كھ  يرود در حال يیابد و یا صریحا بگوییم از بین م يم  بھ روز كاھش
 ياز گذشتھ نیاز بھ كار و اشتغال برا  این جوامع ھر روز بیش يھا انسان

قلیل كھ از امتیاز  يا در برابر عده. و حفظ خود دارند يگذران زندگ
كثیر از مردم از مدار  يا دارند، عدهبرخور" اشتغال"و ناپایدار  يموقت
  ھا دیگر ھمان ارتش این. شوند يجامعھ پرتاب م يبھ حاشیھ يشھروند يھست

 يدار كار در شكل سرمایھ يآماده برا يو چند صد ھزار نفر يسنت يهذخیر
ھا زن و مرد و  بیستم نیست بلكھ میلیون يهاول سد يو نیمھ ١٩قرن 
كار و حرفھ جدا شده و نسبت  يھمیشھ از دنیا ياباشند كھ بر يم يھای جوان

نان جامعھ را ، كاركيدار سرمایھ يدر روند آت. شوند يبھ آن بیگانھ م
 دیگر ھمین اقلیت صاحب يكوچك تشكیل خواھند داد اما از سو ياقلیت
فرآیند تولید،  يمجموعھ يهنامند، در نظارت و ادار يم" كار"كھ  يامتیاز

استراتژیك و تعیین كننده بھ دور نگھ داشتھ  ياساس يھا يدر تصمیم گیر
با باال رفتن سطح  يران امروزاست كھ این مزدب يو این در حال. شوند يم



  از پیش  ھا و ادارات بیش سسات، كارخانھؤشان در م يھاكار و مسئولیت يكیف
بر كار فعال و زنده از جانب كاركنان و  يمبتن يطبقات  - يتقسیم كار سنت

ھا را بھ زیر  مدیران و كادرھا و تكنوكرات ياز سو يه و تصمیم گیرادار
 .برند يم سوال

در (آن  ينابود كار بالواسطھ تا سرحد  ، با كاھشيدار خالصھ این كھ سرمایھ
آورد از آن جا كھ  يخود را فراھم م ي، شرایط نف)يعلم" يكار عموم" يازا

معین ساعت كار باشد زیر مقدار  يبھ مثابھ  عامل تعیین كننده كھ ارزش
نظام نخواھد  ياما این روند ضرورتا بھ احتضار خود بھ خود. رود يم سوال

بدون كار  يدار توان حتا تصور كرد كھ نظم سرمایھ يانجامید، زیرا م
. خود ادامھ دھد يو بدون كارگر بھ حیات انگل يانسان يمستقیم و بالواسطھ

جدا شده از فعالیت  نكارا يدیگر با ایجاد انبوه عظیم ب ياما از سو
بر (معیشت  حداقل يوجو ھمواره در جست يو بیگانھ نسبت بھ آن ول ياجتماع

و از جملھ  يدار بودن ھمھ چیز در رژیم سرمایھ يارزش يسیاق اصل بنیاد
ھر چھ  يھا بخش )باشد يم  امرار معاش يآن تنھا وسیلھ  كار كھ فروش ينیرو

عظیم تھیدستان جدید جامعھ سرشار از غنیمت تبدیل   تر جامعھ بھ ارتش زونف
، مبارزه و يو مدار ھمبستگ يو اجتماع يمناسبات مدن يهشده از حوز

بست رفرم یا انقالب در این شرایط  بن. گردند ياخراج م يجمع يسازماندھ
 .خیزد ينیز از ھمین جا بر م يتاریخ

را  يدار خواھد ھم قوانین سرمایھ يشود زیرا م يبست مواجھ م رفرمیسم با بن
" اشتغال كامل"و  -بھ صورت ناچیز -ساعت كار   كاھش يهحفظ كند و ھم وعد

ل ساعت كار آن ھم در یعالوه بر تقل يكھ موضوع اصل يدر حال. را دھد
، )تر اگر نھ بیش( يكنون يھا با پرداخت حقوق )؟ ساعت ٢٠تا (بزرگ  يابعاد

شدن  يكاالی - يھمانا ارزش يیعن يدار سرمایھ يبردن قانون اساسال وبھ زیر س
ھ چ. باشد يم  كارش يتر از ھمھ، انسان و نیرو ھمھ چیز و از جملھ و مھم

نھ در اشتغال كامل  )يدار سرمایھ يپیشرفتھ يحداقل در كشورھا(بشر  يفردا
واسطھ كار بال"است كھ  يعوام فریبنده است بلكھ در آن مناسبات يكھ شعار

غیر   يھا بھ عنوان فعالیت" كار"تر و  روز بھ روز كم" و مستقیم و مولد
سود و  يهتولید كنند(دارانھ آن  و غیر مولد بھ مفھوم سرمایھ يانتفاع

و  ي، تعاوني، مدني، ورزشي، ھنريفرھنگ يھا فعالیت يیعن )مبادلھ ارزش
بھ عبارت دیگر . دشو يتر م ھر چھ بیش يو شھروند يدر امور اجتماع يمشاركت

باشد،  يطرح م يدار از نظام سرمایھ يانقالب يفرارو يساختار يموضوع دگرگون
 يانسان يو دماغ يفعالیت جسم يكار بھ مثابھ" بند ناف " نپاره كرد يیعن

ھا از نعم  انسان يرب سھم يیا بھ بیان دیگر قطع رابطھ )مبادلھ( از ارزش
كار موجود در  ينیرو  ارزش يدار یھكھ مالك آن در سرما( ياجتماع يماد

اما در این حالت ما با . باشد يبا خود كار م )است يمقدار كار انسان
 يبرا يشویم كھ این بار در برابر راه انقالب يرو م روبھ يدیگر  مسایل غامض

ھا نیز  آن  ترین گیرند كھ شاید عمده يقرار م يدار خروج از بحران سرمایھ
 .ي باشدھمان بحران عامل ذھن

 
  ل تبیین نیروھاي انقالب اجتماعيمعض
 

از نظام  يتاریخ يكالسیك خود، فرارو ، در برداشتيسوسیالیسم كارگر
 .توضیح داده است يو ذھن يدو عامل عین يرا ھمواره بر پایھ يدار سرمایھ

مولده است كھ با  يشدن روز افزون نیروھا ي، اجتماع)ابژكتیف( يعامل عین
 زا و كھ بحران يغیر اجتماع يبا روابط تولید يھا یعن آن يتملك خصوص
 .گیرند يناپذیر قرار م يآشت يباشند، در تضاد يم رشد يبازدارنده

 يسوسیالیسم بھ معنا ي، گذار بھ سو)در چارچوب ھمان برداشت كالسیك(اما 
نیز  )سوبژكتیف( يشده، متضمن یك عامل ذھن ياجتماع يمناسبات تولید

صنعت مدرن  ياست كھ در سایھ يا كارگر استثمار شده يطبقھو آن، . باشد يم
تبدیل شده، با تكنیك و  يبھ وجود آمده، بھ انبوه عظیم، مجتمع و متمركز

 يكلید يھا تولید سر و كار پیدا كرده است، در بخش يهاسلوب پیشرفتھ ادار
حركت جامعھ را بھ  يھا مجتمع و متمركز شده و چرخ  از پیش  كھ بیش ياقتصاد
خود، در  يطبقات يورزد و سرانجام در روند مبارزه يآورند، اشتغال م يدر م



ھا، بھ وضعیت و موقعیت خود در  ھا، در فرازھا و نشیب ھا و شكست يپیروز
كسب كرده، خود را متشكل كرده،  يآگاھ  - با سرمایھ خود  اش جامعھ و رابطھ

را  ياجتماع يسازماندھ و ي، اتحاد و ھمچنین كاردانيروح مشاركت، ھمكار
 يجز نیرو ياین طبقھ، آزاد از ھر گونھ مالكیت. نیز فرا گرفتھ است

كار خود را ھمچون  يزنده ماندن ناگزیر باید نیرو ي، برا خویش يجسمان
آن را بھ انقیاد صاحب سرمایھ درآورد،  يگذارد یعن  فروش  بھ معرض يكاالی

 يكارگر بھ معنا يلحاظ آزاد از این. قرار دھد يخود را تحت استثمار و
 يو آن روابط يلغو مالكیت خصوص يخود در گرو نخویشت ندر اختیار داشت
 يانجامد و در گرو يكار انسان و محصوالت آن م يشدن نیرو ياست كھ بھ كاالی
 يمولده توسط تولیدكنندگان ينیروھا يھا با تصاحب اجتماع جانشین شدن آن

 .دیگر قرار دارندآزاد است كھ در مشاركت با یك
پشت سر نھادن  ياست كھ رسالت تاریخ يبنا بر چنین وضعیت و موقعیت طبقات

 يیا طبقھ يعظیم اجتماع يآن نیرو  و نیل بھ كمونیسم، بر دوش يدار سرمایھ
نفع  يدیگر در تحقق یافتن آن ذ ياز ھر طبقھ  كند كھ بیش يم يكارگر سنگین

 يبرد چنین امر پیش يو ذھن يعین يباشد و تنھا در اوست كھ توانای يم
 يكمونیست يجامعھ يهدھند او بشارت دھنده، محرك و سازمان. آید يفراھم م
آن  يكوچك و جنین  چنین مناسبات نوین در مقیاس يلگوشود زیرا ا يآینده م

 يعظیم اجتماع ينیرو يطبقھ كارگر بھ مثابھ از ھم اكنون در واقعیت خود
 .سازماندھنده، بھ وجود آمده است  -ودده، متشكل، متحد و خش
خواھد خود را از متافیزیك، از  يم )يماتریالیست( این سوسیالیسم  پس

متمایز  )...يتخیل( يتاكنون يھا و از سوسیالیسم  (speculative) ينظر يفلسفھ
دھد كھ  ينم" وعده"را  يیا كمونیسم" آل ایده"، "ياوتوپ"سازد، زیرا 

 -  فالسفھ "، روشنفكران و  و ذھن مصلحان خیراندیش" دهای"ساختھ و پرداختھ 
خواھد  يباشد بلكھ تنھا م (Transcendantal) رینو یا برخاستھ از اصول ب"  شاھان 

 يعین يتضادھا روند رشد يایدئولوژیك يجز بیان شفاف و بدون واسطھ يچیز
 شكل و مضمون آن كمونیسم، بسط و. نباشد ينونو حاضر ك يو ح يو واقع
، يدر واقعیت جمع ياست كھ از ھم اكنون بھ صورت جنین يآن چیز  گسترش

 يیابسازمان   - و خود يگردان - خود يھا يیو در توانا يكتمل ي، بيشاركتم
را تحقق  يھای آل ایدهخواھد نمي«كارگر  يطبقھ. كارگر نھفتھ است يطبقھ
. )ماركس( »سازد ین را آزادنو يخواھد عناصر جامعھ يتنھا م«بلكھ  »بخشد

وجود دارند،  يكنون يدر جامعھ يكھ از ھم اكنون و بھ طور عین يعناصر
 .باشند يكنند، فعال م يم يزندگ
 شمول اشت و در یك كالم، مظھر یك عینیت جھانكارگر، در این برد يطبقھ
از  ياو، و تنھا اوست كھ رسالت فرارو .(raxis) گردد يم يو تاریخ يانقالب

بشریت  يخود و تمام يرھای يتاریخ آینده یعن يو سازندگ يدار ھنظام سرمای
، عمل یا فونكسیون و یا "رسالت پرولتاریا"و این . را بر عھده دارد

 يهبر عھد" روح تاریخ"یا  ي، ایدئولوژ"ایده"نیست كھ آسمان،  يكاركرد
جز یك  يچیز يچھ در غیر این صورت ماتریالیسم ماركس  -او نھاده باشد 

 ياز متافیزیك و ایدئالیسم دو ھزار سالھ يو متافیزیك يایدئالیست گسست
است كھ اكنون در برابر چشمان  يو عینیت" يچیز"بلكھ  - نخواھد بود يبشر

كند  ينوین را اعالم م يا كند و جامعھ يما جریان دارد، مبارزه و انقالب م
، يو ذھن ي، آن بھ لحاظ عینيق تاریخكھ مقدمات تحق )مانیفست كمونیست(

 .اند فراھم شده يكنون ي در بطن جامعھ
صرف نظر از این كھ خود این (عینیت فوق  ياز اجزا ياما امروزه بسیار

در قرن نوزده نیز واقعیت  يیعن  عینیت تا چھ اندازه حتا در زمان ماركس
این گفتار خارج  يآن از حوصلھ يقابل تعمق كھ بررس يداشتھ است، موضوع

 .اند رفتھ  زیر پرسش )است
دوم  ي، از جنگ جھان)ثابت(تمركز و تجمع روزافزون سرمایھ  يبھ سو  گرایش

با (ھا  در این سال يروند عموم. كرده است يط  معكوس يبھ این سو، سیر
بھ سمت ایجاد  )...دولت  و نقش يتوجھ بھ امكانات جدید تكنولوژیك

خدمات بوده است،  تولید، توزیع و بھ ویژه  متوسط و كوچك در بخش يواحدھا
 .شود يجھان سوم نیز مشاھده م يتوسعھ نیافتھ يكھ در كشورھا يگرایش



كارگر  يطبقھ. ایم نیز مواجھ يدر پنجاه سال اخیر، ما با روند مھم دیگر
كالسیك كھ در مركز  يو مولد یا بھ عبارت دیگر پرولتاریا ي، صنعتيجمع
است و حتا تا اواسط قرن  قرار داشتھ يماركسیست يگرایانھ فرجام  بینش

گردید، امروز نھ تنھا رو بھ تقلیل  يافزوده م  حاضر بر صفوف و نیرویش
  اش يطبقات يسازماندھ - و خود يگاھآ - رود بلكھ از انسجام، اتحاد، خود يم

 .شود ينیز كاستھ م
شدن جھان سوم، بر تعداد كارگران بھ  ياما، با رشد صنعت يجھان  در مقیاس

در این جا نیز با احتساب رشد جمعیت  وليافزوده شده است، طور مطلق 
 .است  در حال كاھش ي، این كمیت بھ طور نسبيجھان
تر از  از طبقات را كھ شاید نادقیق يلنین يوارانھ چھ تعریف آموزش چنان

 يدر این باره تعریف  دانیم كھ ماركس يم(دیگر تعاریف نباشد بپذیریم 
بھ صورت  يگروه اجتماع يپذیر  سھ عامل در شكل ،)معین بھ دست نداده است

جایگاه نسبت بھ وسایل تولید و در رابطھ با آن  -١: طبقھ دخالت دارند
 - ٣كار و  يموقعیت نسبت بھ تقسیم و سازماندھ -٢مالكیت و قوانین،   نقش

 )٦( .و مقدار آن )یا غیر يمزدبر(مد آنوع در
كار در  ياز تحول دنیا يومعم ياین تعریف و در یك ترازبند يبر مبنا
 يھا ھا و داده يپیشرفتھ، با استفاده از سرشمار يدار سرمایھ يكشورھا
زیر را كھ  ياجتماع   (mutations)يھا اخیر، ِدگرش يدر دو دھھ يشناخت جامعھ

 :داد  توان تشخیص يباشند م ياحتماال غیر قابل بازگشت نیز م
پرولتاریا بھ نفع رشد  يكم  كاھش يو بھ طور كل يافول كارگران صنعت -١

جمعیت %  ٨٠گر چھ مزدبگیران قریب . جدید و اقشار متوسط يبورژاز خرده
 يھا ھا نسبت بھ دھھ بر تعداد آن ١٩٨٠ يدھند و در دھھ يشاغل را تشكیل م

 ي، اما از این تعداد، كادرھا)يكار يبا وجود رشد ب(قبل افزوده شده است 
كھ كارگران  ياند در حال ترین رشد را داشتھ بیش باال و متوسط و كارمندان

پرولتاریا كھ عالوه بر این دستھ از كارگران شامل  يو بھ طور كل يصنعت
 يگردند، سیر نزول ينیز م يھا و مزدبران زراع تجارت، بانك  كاركنان بخش

سھ  ينیز در جھت تشدید این سمتگیر يدار سرمایھ يروند عموم. اند كرده يط
  د اقشار جدا شده از كار و تولید، رشد اقشار متوسط و كاھشرش(گانھ 

 .باشد يم )كالسیك يپرولتاریا
كھ  يدار طبقات متوسط در نظام سرمایھ يتر از عامل رشد كم اما مھم -٢

-هبار تئوریك در ياو در نوشتارھا (نیز قرار گرفتھ بود   مورد توجھ ماركس
گرفت،  يھ عامل فوق را نادیده مجھت ك ، ریكاردو را از این اضافھ ارزش ي

در درون پرولتاریا و  (differenciations) ھا ، رشد تمایزھا و جدایش)كند يم  سرزنش
و تعاون میان  يدر اقشار وسیع گسستھ از كار و تولید است كھ ھمبستگ

 .كند يشان را تضعیف م يپاشد و وجدان طبقات يھا را از ھم م آن
باشد، ترجمان تغییر و  يیا موقت يھ تصادفاز آن ك  وضعیت فوق، بیش -٣

بھ . باشد يم يدار مبارزه با سرمایھ يدر عرصھ يو اجتماع يتحوالت ساختار
در  يدار این معنا كھ تضاد میان كار و سرمایھ، موضوع استثمار سرمایھ
و ضد  يفرایند تولید، اگر چھ ھمواره یك ركن مھم مبارزات طبقات

سابق  يماند، اما جایگاه انحصار يم يلیسم باقدر جھت سوسیا يدار سرمایھ
كرد، از دست  يخود را كھ از قرن نوزده تا اواسط قرن حاضر احراز م

تضاد میان كار و سرمایھ در محیط تولید دیگر تنھا عامل كسب . دھد يم
ضد  يھا تغییر و تحوالت و ایجاد جنبش يو تنھا محركھ يآگاھ - خود

نخواھد بود، اگر چھ اھمیت خود را ھمواره بھ  يو سوسیالیست يدار سرمایھ
ضد  يخودآگاھ. حفظ خواھد كرد  مھم و قابل توجھ از این جنبش يبخش يمثابھ

 يمحصول مبارزات ياجتماع يسازماندھ  - و خود يو سوسیالیست يدار سرمایھ
حاكم مطرح  يھا ارزش ينف يھا ھا و پروژه حل ھا راه گردندكھ در بطن آن يم
بر  يكھ اساسا مبتن يا دارانھ سرمایھ يھا ارزش يبھ عبارت دیگر نف. شوند يم

او  يبر انسان و ھست )مبادلھ(  اولویت قراردادن معیار سود و ارزش
در  )و نھ تنھا كارگران(مختلف  يدر این مبارزات، اقشار. باشد يم

 يھا با نظم و ارزش )و نھ تنھا در عرصھ تولید(مختلف  يھای جبھھ
، مسكن و  و تدریس  آموزش يدر جبھھ: شوند يدرافتاده و درگیر م يدار سرمایھ

، يگروھ يھا رسانھ يفرھنگ و ھنر، در جبھھ ي، در عرصھيمحیط زندگ



، يشھروند يمكراسھا و د يحقوق بشر، آزاد يارتباطات و اطالعات، در حیطھ
در  و سرانجام يكشور يھا محیط زیست و سیاست ي، در عرصھيقضای يدر جبھھ

ھا است كھ  این جبھھ يدر تمام... يالملل بین ياتحاد و ھمبستگ يزمینھ
 يدار تحت ستم و آلیناسیون نظام سرمایھ يھا توده يزحمتكشان و بھ طور كل

 يھا ي، توانایيو فرھنگ ي، سیاسياجتماع يگر با وارد شدن در میدان دخالت
دارانھ تجربھ  ھضد سرمای يھا حل ارایھ راه يبرا يجوی خود را در چاره

 .گذارند يم  كنند و بھ آزمایش يم
 

 :ھا پانویس
 
باقر پرھام و  يمھ، ترجي، گروندریسھ، جلد اول بھ فارس كارل ماركس -١

 .٥٢يھن، صفحاحمد تدی
 .١٨٨ ي، صفحھEdition sociales ھمانجا، جلد دوم بھ فرانسھ، انتشارات -٢
 .١٩٤ يھمانجا، صفحھ -٣
 .١٩٢ يھمانجا، صفحھ -۴
 .١٨٤-١٨٨ ھايھھمانجا، صفح -۵
 .، انتشارات مسكو٢٩لنین، ابتكار بزرگ، كلیات آثار، جلد  -۶

 


