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 مارکسیسم، طبقه و ستم 3

 

 پال داماتو

 .استصرفاً موضوعات اقتصادی  مارکسیسم تمام همّ و غم اغلب عنوان می شود که

 :این طور خلاصه کرد حرفش را در یک بحث اینترنتی Znetمثلاً مایکل البرت، از نویسندگان سایت 

{ توجهی کافی به جنسیت، نژاد، }سیاست مارکسیسم... تمایل دارد که دربارۀ محوریت اقتصاد مبالغه کند و»

 «.و محیط زیست ندارد

ردازند. پباما تأکید روی روابط اقتصادی، مانع از آن نمی شود که مارکسیست ها به مسائل نژاد و جنسیت 

با آن است. منتها جامعه را نمی توان  تناظرروابط طبقاتی ماساس هر جامعه ای، روابط و مناسبات تولیدی، و 

 به این روابط تقلیل داد.



 

قیات و و متعاقباً اشکال مختلف عقاید، اخلا ،بر مبنای این روابط به عنوان زیربنا، یک روبنای حقوقی و سیاسی 4

ی عناصر را تحلیل م آگاهی مرتبط با آن، و همین طور روابط خانوادگی، شکل می گیرد. مارکسیسم همۀ این

نقشی که تولید اجتماعی به عنوان یک در این بین آن ها را در پیوندهای واقعی شان نشان می دهد، اما کند، 

 مؤلفۀ محوری ایفا می کند فراموش نمی کند.

 ت و اینن چگونگی ارتباط آن ها اساستثمار از موضوعات ستم، بلکه نشان داد تفکیک مارکسیسم نه به دنبال  

هستند  شین نه مارکسیسم، بلکه منتقدینمی تواند جدا از راه حل دیگری باشد. انیکی  چه طور راه حل  که

 که مایل اند طبقۀ کارگر را در یک سو و اقشار تحت ستم را در سوی دیگر قرار دهند.

رف بزنند مختلفی حجنسگرا یا غیر آن؛ سیاه یا سفید؛ به زبان های د مرد باشند یا زن؛ همناما کارگران می توان

کشد، سرمایه داری را به چالش ب یو از ملیت های مختلف بیایند. اگر طبقۀ کارگر بخواهد به طور موفقیت آمیز

آن وقت ود، تعبیه ش شکاف هاتراتژی برای غلیه بر این سااگر قرار باشد یک باید بر این شکاف ها غلبه کند. 

 .می شودارگر حیاتی شناخت منشأ شکاف و نابرابری در درون طبقۀ ک

لّ یان رهایی کقۀ کارگر، به عنوان بنسوسیالیسم تنها تئوری رهایی طبقۀ کارگر نیست. بلکه تئوری رهایی طب

 رهایی از نه فقط استثمار، که تمامی اشکال ستم. -بشریت است

آگاهی طبقۀ کارگر نمی تواند آگاهی سیاسی حقیقی »نوشت، « چه باید کرد؟»همان طور که لنین در کتاب 

ه شونت، و سوء رفتار، فارغ از این کخباشد، مگر این که کارگران برای واکنش به تمامی موارد استبداد، ستم، 

 «.بر کدام طبقه تأثیر بگذارد، تعلیم دیده باشند

انی می تواند یک انقلاب مردمی را هدایت کند که بتواند نه فقط حول مطالبات اقتصادی، طبقۀ کارگر تنها زم

 که همین طور برای منافع تمامی اقشار تحت ستم مبارزه کند. اگر این طور نبود، عجیب به نظر می رسید.

شد که همان ستمی با ه استثمار اقتصادی را نابود کند، اما ناتوان از نابودی شکل هایکنمی توان انقلابی کرد 

کند. و به علاوه، در سرتاسر تاریخ، تمامی جنبش های انقلابی دربرگیرندۀ بیش از صرفًا می استثمار را تقویت 

« تحت ستم جشن توده های»که کنترل تولید را به دست می گیرند. انقلاب ها به بیان لنین  هستندنی اکارگر

 هستند.



 

نفعت مسرنگون شود. تنها  ،یرمایه دارسز آن تغذیه می کند، یعنی نظامی که استم مغلوب نمی شود، مگر  5

 به آخر جلو ببرد. است که ایجاب می کند مبارزه را تاطبقۀ کارگر 

د. اما این ردر گروه تحت ستم تأثیر می گذا تی، بر همۀ افراد از تمامی طبقاتم، ستم ملی و نژادپرسسسکسی

ا و طبقۀ فقر زاتب ملایم تر ارستم را به م می شود. ثروتمندان اینظاهر کاملاً متفاوت  یتأثیر به شکل های

 کارگر تجربه می کنند.

ردان ند. محالی که زنان فقیر نمی توان نان ثروتمند می توانند سقط جنین کنند، حتی اگر غیرقانونی باشد، درز

 از وانندد می تنهای ثروتمافریقایی -امریکایی ؛ در حالی کهسیاهپوست فقیر با مجازات مرگ رو به رو شوند

 د.باشنوکلای خوب برخوردار 

ارگر بقۀ کط در درون از انشقاقی که نژادپرستی و سکسیسم مضاف بر این، سرمایه داران سیاه و زن، عملاً

شاید از یک نابرابری آسیب ببینند، اما از نظامی که در وهلۀ نخست  ؛ هرچندایجاد می کند منتفع می شوند

بط اومحدودی هستند که رراین تنها مایل به پذیرش تغییرات وابسته به ستم است، دفاع می کنند و بناب

 اجتماعی سرمایه داری را دگرگون نمی کنند.

ان عنی فراتر از محدودیت هایی که رهبرد، یپیش ببرتنها طبقۀ کارگر این منفعت را دارد که مبارزه تا به آخر 

 طبقۀ متوسط آن مایل اند به طبقۀ کارگر تحمیل کنند.

برای شکستن زنجیرها، هیچ کس مناسب تر از آن که زنجیر به »جیمز کانولی، سوسیالیست ایرلندی نوشت: 

اما هر کسی هم که »هد: او ادامه می د«. هیچ کس این قدر آمادۀ باز کردن غل و زنجیر نیستپا دارد نیست؛ 

 «.کار استحکامات دژ ستم را انجام دهد، طبقۀ کارگر به تنهایی می تواند آن را با خاک یکسان کند

 

 

 

 



 

 چیست؟« طبقۀ کارگر»منظور از  6

 

 پال داماتو

معمولًا خیلی مرسوم است که طبقه را بر حسب درآمد تفکیک می کنند؛ یعنی طبقۀ بالا، متوسط و پایین. 

هستیم، با احتمالًا یک اقلیت « طبقۀ متوسط»برداشت رایج دیگر هم این هست که امروز ما همه اساساً جزو 

 «.طبقۀ پایین» مردم فقیر از 

نیم در آن زندگی می ک که تر به مبهم کردن جامعه ایسطحی و گمراه کننده، بیش استفاده از این اصطلاحات 

د ر کناز این واقعیت دو ارنه است. این مفاهیم قرار است ما کمک می کند تا روشن کردنش. و این هم عامدا

ق وفما یت، بلکه برعکس سرمایه داران مالی و صنع«طبقۀ پایین»اصطلاح به ، نههواقعی در جامع که انگل 

 ثروتمند هستند.

همۀ آن چه را که باید دربارۀ جایگاه یک فرد در نظام اقتصادی بدانیم به ما نمی گوید. مثلاً این  ،مقولۀ درآمد

، هرچند کمی «ندار»در برابر « دارا»کرده یا نه. حتی مفهوم  «کار»که آیا فرد مذکور برای چنین درآمدی 

برخی  و« دارند»که چرا برخی در این مورد هیچ توضیحی نمی دهد بهتر است، اما هنوز کاربرد توصیفی دارد و 

 «.ندارند» دیگر

 «ازادم» ، طبقات بر حسب رابطۀ خود با فرایند تولید، و به خصوص تولید و کنترل فروضیدر هر جامعۀ م

 می نویسد:« کایپتال»تعریف می شوند. همان طور که مارکس در 



 

 تولید را در دست دارد، کارگر، آزاد یا غیرآزاد، باید مدت زمان اضافه ابزار هرجا که بخشى از جامعه انحصار» 7

ولید را تای را به مدت زمان کاری که برای تأمین بقای خودش لازم است بیفزاید تا وسایل زندگی مالک ابزار 

ین رمى، یا نشیا یک شهروند شهر ،باشد ىیحاکم مذهبى اتروریا حال این مالک ابزار تولید یک ... تولید کند،

 «داریا یک زمیندار مدرن و یا یک سرمایه ى،یى، یا یک بویار والاشیایدار آمریکا یا یک برده یک بارُن نورمن،

یق رشکل خاص از استثمار متمرکز می شوند، و از این طتمامی جوامع طبقاتی، جوامعی هستند که حول یک 

ب خود نصی راکار اضافی اکثریتی «( انحصار ابزار تولید را در دست دارد»یک گروه کوچک )طبقۀ حاکم که 

 می کند.

طبقۀ سرمایه داران )یا طبقۀ حاکم( که مالک ابزار گستردۀ  -در نظام سرمایه داری، دو طبقۀ اصلی وجود دارد

)یا  یو ...(؛ و طبقۀ کارگران مزد ها است )بانک ها، کارخانه ها، ساختمان های اداری، خواربارفروشیتولید 

نه به ی یا ماهاساعتی، هفتگ ابزار تولید، باید خود را به شکلطبقۀ کارگر(، که دقیقًا به دلیل فقدان مالکیت بر 

 خاطر مالکیت خود بر ابزار تولید، قادر است بر کار بقۀ سرمایه دار، به طه دهند. راهمین مالکین سرمایه دار اج

 های تولید هستند.«نهاده»که برایشان صرفًا  دیگرانیدیگران سلطه داشته باشد، 

را به جیب می زند، آن هم از طریق فروش اجناس و پس دادن  بگیرد تولیدی کارگران مزدزاسرمایه دار، ما

لاها تولید کرده اند. به این معنا که یک مکانیک ماهر ماشین که تنها بخشی از ارزشی که کارگران در قالب کا

 -ردتری از یک جمع کنندۀ تمشک دربیاوکار می کند، ممکن است که پول به مراتب بیش «فایراستون»برای 

 برای سرمایه داران انجام می دهند.« کار اضافی»اما هر دو بخشی از طبقۀ کارگر هستند، چون هر دو 

درصد  ۲۶مزدبگیر در ایالات متحده، تقریباً ، تخمین می زند که طبقۀ کارگران ، استاد اقتصاد«سوایگ مایکل»

طبقۀ »یک  بین این دودر معنای عام کلمه، درصد.  ۶جمعیت را شکل می دهد و طبقۀ سرمایه دار، در حدود 

دیران، م -می کنندپیدا موقعیت طبقاتی واسطه  کقرار داد، شامل مردمی که بین این دو قطب ی« متوسط

 رد.و مشاغل خُ فرَح  نمتخصصین، صاحبا

حسب درآمد بسیار گمراه کننده است. به عنوان مثال، صاحب یک بیزینس کوچک که تقسیم بندی طبقه بر 

تر از یک نجّار ماهر داشته باشد. اگر سال معین درآمدی کم ککارگر خود را استثمار می کند، شاید در ی ۰۱

ی ی این فرد قرار م«بالا»نجار می بایست  ترا بر حسب درآمد تعیین کنیم، در این صور طبقهقرار بود ما 



 

ود، سازنده استثمار می ش گرفت؛ به این ترتیب این واقعیت کاملاً مخدودش می شود که کار نجار، برای سود   8

 در مقیاس کوچک است.« هاستثمارکنند»در حالی که صاحب آن بیزینس در واقع یک 

 تمایزبه عنوان مثال  -آن چه شکل های مختلف اقتصادی جامعه را متمایز می کند»ادامه می دهد:  مارکس

عبارت است از شکلی که این کار اضافی در هر  -ۀ مبتنی بر کار برده و جامعۀ متکی بر کار مزدیمیان جامع

 «.مورد از تولیدکنندۀ مستقیم، کارگر، استخراج می شود

تغییر می کند، به طوری که به بیان مارکس  سرمایه داری، این است که هدف تولیدتنها تفاوت در نظام 

طبقۀ  گردۀ از، ییک چنین گسترش با اندازۀ شکم حاکم محدود نمی شود. و هاستثمار دیگر ب یمحدودیت ها

 کشیده می شود.کارگر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 آب رفتن طبقۀ کارگر؟ 9

 

 پال داماتو

شده ایم که در آن بکارگیری طرح های « پسا صنعتی»برخی تحلیلگران ادعا می کنند که ما وارد جامعه ای 

توان ن آ . در نتیجه کارگران دیگرطبقۀ کارگر شده است (شدن)اگر نگوییم محو  منجر به آب رفتناتوماسیون، 

می نویسد  ،، نویسندۀ رادیکال فرانسوی«آندره گورتس»را ندارند که مارکس برایشان قائل بود. مثلاً  و قدرتی

 «.سرمایه، موفق به کاهش قدرت کارگران در فرایند تولید شده است»

ت. اما ق طبقۀ کارگر اسلوابسته به اندازۀ مط ،کارگران خطا است که قدرت  برداشتاین تحلیل، بر اساس این 

چنان قدرت متمرکزی را نمایش می دهند که بسیار فراتر از ارقام می رود. مطمئناً این یکی از ران کارگ

درصد کلّ جمعیت  ۶تر از کم ،ترین درس های انقلاب روسیه است، کشوری که طبقۀ کارگر صنعتی اشمهم

در مورد  ،تراتب بیشرم، چه بسا به . همین منطقدر دست داشترا محکم سرمایه داری روسیه گریبان بود، اما 

کتور( در ایالات متحده، شش ا)مانوف ی صنعتیامروز هم مصداق دارد. طبقۀ کارگر بخش تولید و ساخت کالا

 مولدتر. بسیاراست، و  ۰۱۰۱برابر بزرگ تر از همین طبقه در روسیۀ 

ر کشورهای یالات متحده و سایی در اشتغال ابه این سو، چرخشی نسب ۰۱۲۱ر دهۀ اواخی نیست که از تردید

 ۱۶.۱، تقریبًا یک سوم )۰۱۲۱چرخشی از صنعت به سمت بخش خدمات. سال  :صنعتی پیشرفته رخ داده



 

درصد( کارگران در بخش مانوفاکتور، معدنکاری، و ساخت و ساز شاغل بودند، در حالی که سی سال بعد، تنها  10

درصد در این بخش اشتغال داشتند. یک نویسنده تخمین می زند که ایالات متحده  ۶۱.۸بیش از یک پنجم یا 

عنی یاز دست داد،  لات بزرگ مانوفاکتورهیتس را بخشمیلیون شغل  ۴تا  ۱.۵، ۰۱۸۶و  ۰۱۱۸بین سال های »

 به ، قریب۰۱۱۱نیروی کار بخش مانوفاکتور ایالات متحده، در سال «. از هر چهار شغل، یکی از میان رفت

میلیون نفر سقوط کرد. اما این کّل تصویر نیست. در همان  ۰۸.۰به  ۶۱۱۶تا سال اما میلیون نفر بود،  ۶۶.۵

 ور امریکا بود، رشدتکاتجدیدساختار اقتصادی در حال کاستن از اندازۀ نیروی کار مانوف این چرخش و حال

ر افزایش می داد. به عنوان مثال د سرعتآن را به  صنعتی در کشورهایی مانند برزیل، مکزیک، و کرۀ جنوبی

میلیون در سال  ۴.۱به  ۰۱۲۱میلیون در سال  ۰.۶بخش مانوفاکتور، از شاغل در کرۀ جنوبی، اندازۀ نیروی کار 

ا اواسط ناچیز ت تور قدیمی تر، رقم مطلق کارگران صنعتی قدریکافزایش یافت. حتی در مراکز مانوفا ۰۱۱۴

 ۰۱۱۴، سال (کشورهای صنعتی شمال )عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادیدر »ت. رشد داش ۰۱۱۱دهۀ 

این «. ۰۱۱۱میلیون در سال  ۰۰۶ا اشتغال داشتند، در قیاس ب "صنعت" بخش میلیون نفر در ۰۰۵ در مجموع

 قام از آن زمان تاکنون کاهش داشته اند.را

صنعتی، واقعاً شاخص دیگری از افرایش بهره با این حال نکته این جا است که کاهش نسبی تعداد کارگران 

ند. در یف، تقویت می کدر تولید را به جای تضع کارگران ۀوواقعیتی است که توان بالقاین  ؛وری کار است

در این هم زمان اشتغال  درصد افزایش داشت، ۴۴، ۶۱۱۶و  ۰۱۱۶ دات مانوفاکتور بین سال هاییلامریکا، تو

کارگران  سبیدرصدی بهره وری بود. اگرچه  شمار ن ۵۵ شان دهندۀ افزایش  درصد کاهش داست، که ن ۱ بخش

صنعتی به دلیل افزایش بهره وری کاهش یافته است، اما وزن اجتماعی آن افزایش یافته است. مضاف بر این، 

 در یک کارخانه با اهمیت   ریکارگ نفرۀ ارزتولید سرمایه داری چنان ادغام شده است که یک اعتصاب چند ه

 استراتژیک، کل یک صنعت را می تواند بخواباند.

نهایتاً این که فکر کنیم فقط کارگران صنعتی جزئی از طبقۀ کارگر هستند، اشتباه است. اکثریت کارگران یقه 

نسبی مشاغل بخش مانوفاکتور،  از طبقۀ کارگر هستند. همراه با کاهش جزئیسفید و بخش عمومی هم 

، اردانباررانندۀ کامیون،  ،اند: صندوقدار، پرستار، خدمتکارارچ رشد کرده ل صنعت خدماتی مانند قغمشا

انی و این ها کس، بیمارستان خدمتکارمدرسه و  اجتماعی، معلم پیشخدمت رستوران، کارگران فروش، مددکار

انه تر از دستمرد یک کارگر کارخدر بسیاری موارد، دستمزدی که کم -هستند که در ازای دستمزد کار می کنند



 

منطق استثمار هستند  همان کار خود یا محدود است یا صفر. آن ها هم در معرض روی و کنترشان بر -است 11

 و مزارع دارند. ساختمان سازیکارگران کارخانجات، معادن، سایر و منافع یکسانی با 

ن می ، استاد اقتصاد، تخمی«ایگوایکل سم»طبقۀ کارگر، هنور اکثریت است، اگرچه ساختارش تغییر کرده. 

تر کمتخمینی که درصد جمعیت را شکل می دهد ) ۲۶بقۀ کارگران مزدبگیر در ایالات متحده، تقریباً طزند که 

ر بهی عملی است ااعتصابات معلمان، گودر حالی که گیرد(.  ، چون معلمان مدرسه را درنظر نمیاز واقع است

آن ها را وا می دارد تا درست مانند دیگر کارگران رفتار کنند )فارغ از این که این که شرایط کاری معلمان، 

 طبقۀ متوسط را به معلمان القا کند(. و خصوصیات جامعه چه قدر سعی می کند تخصص گرایی

نشان داد، طبقۀ کارگر یک غول خفته  ۶۱۱۲همان طور که اعتراضات گستردۀ میلیون ها کارگر مهاجر در بهار 

 ه بیدار شدنش باری دیگر تمام پتانسیل فوق العادۀ آن را به ما یادآوری خواهد کرد.است، ک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 صنعت زدایی و سوسیالیسم 12

 مایکل رابرتز

شرکت داشتم. این پانل را گروه « صنعت زدایی و سوسیالیسم»هفتۀ گذشته در یک پانل بحث دربارۀ 

زامات دربارۀ تحولات سرمایه داری و ال تالار گفتگودر منچستر )انگلستان( سازمان داده بود که به « اسپرینگ»

 آن برای چشم انداز سوسیالیسم تبدیل شده است.

موضوع اصلی این پانل بحث، این واقعیت روشن بود که در قرن بیستم، سهم بخش صنعتی )اعم از ساخت 

عت کاهش رکشورهای سرمایه داری پیشرفته، به س کالای صنعتی، معدن، انرژی و غیره( از تولیدات و اشتغال 

 ست که طبقۀ کارگر نیز کاهشا یافته است. در نتیجه مسألۀ مورد بحث چنین بود: آیا این روند به آن معنا

داری،  نیست؟ و به علاوه آیا جامعۀ سوسیالیستی یا پساسرمایه ییافته و دیگر نیروی اصلی تغییر در سرمایه دار

 کارگران صنعتی خواهد بود؟ بدون صنعت یا اشتغال  دنیاییک 

یست. ن «صنعت زدایی»نخستین نکته ای که در بحث اشاره کردم این بود که جهان در حال طی کردن روند 

میلیارد نفر مشغول کار و تولید ارزش بودند. در حال حاضر تعداد آن ها به  ۶.۶در سطح جهانی  ۰۱۱۰سال 

میلیارد نفر افزایش یافته  ۰سال اخیر به میزان  ۶۱ر جهان طی میلیارد نفر رسیده است. در نتیجه نیروی کا ۱.۶

وط به مرب است است. اما در سطح جهانی هیچ گونه صنعت زدایی وجود نداشته است. صنعت زدایی پدیده ای

 «.نوظهور»تر توسعه یافتۀ اقتصادهای سرمایه داری پیشرفته و نه اقتصادهای سرمایه داری کم

ته از دهد. البمی توانیم ببینیم که چه چیزی در دنیا دارد رخ می « سازمان جهانی کار»ی با استفاده از داده ها

ل و و کارگران حم است تر از واقع برآورد شدهکارگران صنعتی کم شمار ،د که در این ارقامپیش باید اخطار دا

 از تکنولوژی های پیشرفته در بخش خدمات جای گرفته اند. ینقل، ارتباطات و بسیار

 ۶۱۰۶میلیون در سال  ۱۰۵به  ۰۱۱۰میلیون در سال  ۴۱۱درصد افزایش، از  ۴۲نیروی کار صنعتی جهان با 

میلیون خواهد رسید. به علاوه نیروی کار صنعتی  ۸۱۱و تا پیش از پایان این دهه به بیش از  است افزایش یافته

درصد رشد کرده  ۶.۱، سالانه ۶۱۰۶ و ۶۱۱۴ در فاصلۀ سال هایدرصد و  ۰.۸به طور متوسط سالانه  ۰۱۱۰از 

درصد( است! سهم کارگران صنعتی جهان  ۶.۲که آهنگی به مراتب تند تر از آهنگ رشد بخش خدمات )سالانه 



 

اصطلاح به درصد رسیده است. در اقتصادهای سرمایه داری  ۶۱به  ۶۶از کلّ نیروی کار با اندکی افزایش، از  13

درصد کاهش،  ۰۸هده می شود. نیروی کار صنعتی در این اقتصادها با توسعه یافته است که صنعت زدایی مشا

 رسیده است. ۶۱۰۶میلیون در سال  ۰۱۱به  ۰۱۱۰میلیون در سال  ۰۱۱از 

 

ارگران کشاورزی بوده است. کمربوط به کارگران صنعتی جهان، که  مربوط بهنه  ی که رخ داده،کاهش بزرگ

جذب دهقانان و کارگران کشاورز از نواحی روستایی و تبدیل آن ها به کارگران  برایسرمایه داری فرایند 

 ۱۶به  ۴۴از  ،روی کار کشاورزی از کّل نیروی کار جهانیینهرها، به اتمام نرسیده است. سهم صنعتی در ش

 «اییروستازد»از  ۰۸۱۱نباید همانند مارکس در اواسط دهۀ در واقع درصد سقوط کرده است. بنابراین آیا 

 ر است.سال اخی ۰۵۱ انی بزرگ  پدیدۀ جه پدیده، صحبت کنیم؟ این

البته اکثر کارگران جهان در بخش خدمات کار می کنند. به نظر من این بخش بد تعریف شده و در واقع شامل 

 بخش از ترخدمات کوچک بخش ۰۱۱۰در سال هر کسی است که مشخصاً کارگر صنعتی یا کشاورزی نباشد. 

 یدرصد ۱۶ سهم  درصد در قیاس با ۴۵اما اکنون با رسیدن به  ؛درصد( ۴۴درصد به  ۱۴کشاورزی بود )

 ترین است.کشاورزی، بزرگ



 

، اوایل قرن نوزدهم، به یاد اثری از فردریش انگلس ایت در منچستر، مرکز انقلاب صنعتی بریتانیبموقع صح 14

دیریت بنگاه آلمانی عمویش در این شهر بود. انگلس که در آن مقطع مشغول م افتادم مارکس، همیشگییار 

منتشر شد، و  ۰۸۴۵که در سال  نوشت را« وضعیت طبقۀ کارگر انگلستان»ساله، کتاب  ۶۴به عنوان جوانی 

ایی و فقر مردان، زنان و کودکان روست سوانح کاردر این اثر وضعیت وحشتناک آلودگی، بیماری، بیگارخانه ها، 

شمال انگلستان آمده بودند، توصیف  در و شهری شدن شدن سریعاً رو به صنعتی مناطق   را که برای کار به

هند، چین، آسیای جنوب شرقی و امریکای لاتین صدق می کند.  مانند یکرد. همین داستان امروز در کشورهای

نوشت که بریتانیا به سرعت  ۰۸۱۶در  بانگلس بر شرایط کار متمرکز شد، اما در مقدمه ای به نسخۀ جدید کتا

مان و ایالات متحدۀ امریکا لری صنعتی اصلی به فرانسه، آابه عنوان قدرت سرمایه د را دارد جایگاه خودش

ستان لصنایع آن ها در قیاس با انگلستان جوان هستند، اما با آهنگی به مراتب سریع تر از انگ»تفویض می کند: 

 ۰۸۴۴مان مرحله از توسعه یافتگی دست یافته اند که صنعت انگلستان در فزایش اند. این کشورها به هارو به 

ادهای سرمایه اقتص با ا در قیاسآسیا، امریکای لاتین و آفریق اصطلاح نوظهور  اقتصادهای به اکنون«. دست یافت

 داری بالغ اروپا، ژاپن و امریکای شمالی همین وضع را دارند.

درصد  ۶۶به امروز  ۰۱۱۰درصد در سال  ۱۰اقتصادهای پیشرفته از  درست است که سهم کارگران صنعتی 

، اشتغال در بخش ساخت کالای صنعتی در اقتصادهای «مک کینزی»مؤسسۀ کاهش یافته. به علاوه به گفتۀ 

 .تنزل یافتدرصد  ۶۴، ۶۱۱۵و  ۰۱۱۵پیشرفته نیز در فاصلۀ سال های 
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یا کلاً ) شدعامل تغییر با دکه بتوان ای صنعتیمعناست که آیندۀ سرمایه داری بدون پرولتاریای  بدانآیا این 

 ساعات کار و شهدر آن مردم می توانند انتظار کا ، جامعه ای فاقد صنعت خواهد بود که(«پسا سرمایه داری»

 را داشته باشند؟« فراغت»افزایش اوقات 

سازی و  ینجها» بخش یکی از همکاران« نیک»مطرح کرد. « سرنیچک نیک»وضوعی بود که ماین 

از نویسندگان کتاب « الکس ویلیامز»با  اهراست و هم (UCL« )کالج دانشگاهی بریتانیا» در« ژئوپلتیک

با  (۶۱۰۱) «بازگشت به فلسفۀ نظرورزانه»مجموعۀ  رویراستا ( و۶۱۰۵ورسو، چاپ « )ابداع کردن آینده»

 .است «گراهام هارمنت و نلوی برای» مشارکت

دن آن ج صنعتی شو، اما نقطۀ اه اندهرچند اقتصادهای جدید در حال صنعتی شدن بود ،نیکبنا به توضیحات 

 نعتی  ص ها زودتر از اقتصادهایی مثل بریتانیای قرن نوزدهم فرارسید. به علاوه هیچ اقتصادی به سهم اشتغال

یدۀ طرفداری از ا و ،آینده ای ندارنددرصد دست نیافت. بنابراین صنعت و طبقۀ کارگر صنعتی  ۴۵بیش از 

 به عنوان راه پیشروی به سوی یک جامعۀ بهتر، ایدۀ خوبی نیست. و تولید صنعتی صنعتبازگشت به 



 

 ردروشن نمی ک اوکه  از این جا بوددر این موارد درست می گوید. منتها اختلاف من  «نیک»م که دار اطمینان 16

اعات مردم س ،عتی را بگیردنین صتکنولوژی جای کار سنگ ،اگر سرمایه داری در جهان گسترش پیدا کند

یه یک جامعۀ پساسرمابه تدریج از وقت شان برای خودشان استفاده کنند، آیا  تری کار کنند و در عوضکم

 «نزیک»، برداشت مرفه پساصنعتی ۀعجامد به سمت تداری و غیر صنعتی محقق خواهد شد؟ این ایدۀ حرکت مم

به مارکسیسم  شجویاناکثر دانش زمانی که ۰۱۱۱دهۀ  «گبزر بحران»حۀ ودر بحب «کینز»؛ بود ۰۱۱۱در دهۀ 

گرایش پیدا کرده بودند، از سرمایه داری به عنوان راه به عنوان توضیح بحران ها و آلترناتیو سوسیالیستی 

 پیشروی دفاع می کرد.

د یافت دست خواه سرانه به رشد عظیم تولید ناخالص داخلی ،بر این گمان بود که جهان سرمایه داری «کینز»

فقر قدم خواهد گذاشت. در نوشته های این وبلاگ به  عاری ازمرفه و « پساسرمایه داری»و به یک اقتصاد 

 وتناک بر فراز سر جهان شچنان یک شبح وحکرّات داده هایی را منتشر کرده ام که نشان می دهند فقر، هم

و به جای حرکت به سوی یک اقتصاد رفاه، ساعات کاری در اقتصادهای  است، خصلت ذاتی سرمایه داری

ا تند. مبسیار بالا هسچنان همپیشرفته به زحمت کاهش یافته اند و در بخش های صنعتی اقتصادهای نوظهور 

 «.جان می کنیم»زندگی  گذران برایه طراخپرمدرصدی ها( هنوز هم در مشاغل  ۰ثنای )به است

ین چیزی برسیم. چن« پسا سرمایه داری»ما نمی توانیم با تغییرات تدریجی به یک جامعۀ مرفه  ،به اعتقاد من

تی اگر بهره است، ح یمستلزم یک خیزش انقلابی برای تغییر شیوۀ تولید و مناسبات اجتماعی در سطح جهان

عرق »در سطح جهانی برای انجام چنین گذاری از  ی جدید و ربات ها و غیرهتکنولوژ وری بالقوۀ کار از طریق

 و، است وصل چنان مثل غل و زنجیر به دست و پای تولیدمهیا باشد. سرمایه داری هم «آزادی»به  «ریختن

 مخالف آزادی.  ،به عنوان یک نیروی طبقاتی انسرمایه دار

های سرمایه داری پیشرفته بنیۀ صنعتی خود را از دست داده اند این است که دیگر سرمایه علت این که اقتصاد

 «یری و توسعۀ اقتصاداسازمان همک» بریتایا یا صنایع کشورهای عضودر هم اواخر قرن نوزد اری در صنعت گذ

تر یشو جستجوی کار ب« جهانی سازی»برای سرمایه سودآور نبودند. در نتیجه سرمایه با  ،در اواخر قرن بیستم

 نثی کرد.خاستثمار، این سوددهی نزولی را  یبرا



 

تر یشب کاربر است. سرمایه داران برای کسب سود ،کرد که انباشت سرمایه داریپیدا سودآوری از این رو تنزل  17

ر و کاهش ابهره وری ک ری دارند می توانند با بالا بردنمایه دارانی که تکنولوژی بهتبا هم رقابت می کنند. سر

کاستن  الح ، از دیگران سبقت بگیرند. بنابراین همیشه درشاغل هزینه های کار از طریق کاستن از نیروی کار

 صورت که در قانون نرونق دادن به سود هستند. تناقض مرکزی در این جا، به آ به منظور از هزینۀ توان کار

زل مکانیزاسیون، نهایتاً به تن به نفعکاستن از توان کار  که سوددهی مارکس توضیح داده شده، این است

صنعتی اقتصادهای پیشرفته و گسترش صنعت در  بخش نیروی کار ش. این منجر به کاهانجامدسوددهی می 

جهان می شود. سرمایه داری یک شیوۀ تولید برای مکانیزاسیون است، اما مکانیزاسیون  به مرگ آن خواهد 

تر بیش و مکانیزاسیون ،نیاز اجتماعیبرای  شیوۀ تولید برای سود است و نه یک  داری مایهانجامید، چرا که سر

 صاد رباتی حرکت می. این نشان می دهد که وقتی ما به سوی اقتاست ترست آخر به معنای سوددهی کمد

 می شود. نفاه تنها یک رؤیای ناممکو جامعۀ ر زهای اجتماعی ناسازگارترنیا عرف سرمایه و کنیم: سود 

 ۰ الانهس تر ازکمبسیار است. رشد اشتغال  شهی پیشرفته رو به کارادهای سرمایه داصرشد اشتغال در اقت

 است. بوده درصد در قرن بیست و یکم
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را این  ، موضوع«سیلیکون وَلی»شرکت نرم افزاری واقع در یک ، مهندس کامپیوتر و مؤسس «مارتین فورد»

می شوند.  تر کاربرتر سرمایه بر و کمطول زمان، با پیشرفت تکنولوژی، صنایع بیشدر »طور مطرح می کند: 

نابراین مبارزه ب«. تکنولوژی می تواند صنایع جدیدی خلق کند و این صنایع تقریبًا همیشه سرمایه بر هستند

 بین سرمایه و کار تشدید می شود.

. ر سر تصاحب ارزشی که بهره وری کار خلق کرده استاین بستگی دارد به مبارزۀ طبقاتی میان کار و سرمایه ب

به روشنی می بینیم که به خصوص در دهه های اخیر، به دلیل فشار قوانین ضدّ اتحادیه های کارگری، پایان 

از اشتغال، کاهش مزایا، رشد ارتش ذخیرۀ بیکاران و افرادی با اشتغال ناقص و از طریق جهانی سازی حمایت 

 اخت صنعتی، کار در حال باختن این نبرد بوده است.ستولید و فرایند 

 ۱۵، ۰۱۱۱اقتصاد توسعه یافته در اواسط دهۀ  ۰۲، سهم کار از درآمد ملی در «سازمان جهانی کار»به گزارش 

درصد سقوط کرد. این سهم در  ۲۵درصد بود؛ اما این رقم طی سال های پیش از بروز بحران اقتصادی به 

البته تنها به این دلیل که خود  درآمد ملی در فاصلۀ این سال ها  -فزایش یافتا ۶۱۱۱و  ۶۱۱۸سال های 

را ازسرگرفت. حتی در چین که دستمزدها طی یک دهۀ اخیر سه برابر  اشو سپس روند نزولی  -کاهش داشت



 

« گررفقیرسازی طبقۀ کا»مارکس از  قصودشده اند، سهم کارگران از درآمد ملی افت داشته است. این دقیقاً م 19

 است.

آیا این وضعیت با کاربرد ربات ها تغییری خواهد داشت؟ اقتصاد مارکسیستی پاسخ خواهد داد که: خیر. به دو 

دلیل اصلی. نخست، تئوری اقتصادی مارکسیستی از این واقعیت غیرقابل انکار آغاز می کند که تنها با کار 

و  هتکه باید یاف ای د، فارغ از منابع طبیعینشو کردن انسان ها است که همه چیز، از جمله خدمات تولید می

د. بنابراین تنها کار است که به طور تعیین کننده ای قادر به خلق ارزش در نظام سرمایه داری ناستفاده شو

مترجم( خاص سرمایه داری است. مطمئناً کار زنده می تواند چیزهایی -است. ارزش )در واقع ارزش مبادله

هرۀ شیوۀ تولید سرمایه وج، شنامید(. اما ارز« ارزش مصرف» م دهد )چیزی که مارکسبسازد و خدماتی انجا

ی که ارزش غصب کردنبه منظور  یتاًاز کار را کنترل و نها حاصلسرمایه، ابزار تولیدی صاحبان داری است. 

 کار خلق کرده، استفاده خواهند گرفت. 

بتواند بدون کار زنده خود را بازتولید کند و بتواند این اگر کلّ دنیای تکنولوژی، محصولات مصرفی و خدمات 

را از طریق ربات ها انجام دهد، در این صورت اجناس و محصولاتی تولید خواهند شد، اما ایجاد ارزش )به طور 

ماشین آلات  تربیش هرچه» :اشاره می کند« مارتین فورد»ر که اخص سود یا ارزش اضافی( خیر. همان طو

رمایه بنابراین انباشت در نظام س«. ارزشی که کارگر متوسط اضافه می کند کاسته می شوداز ، انندبگردخود را 

داری پیش از آن که ربات ها تمامًا همه چیز را قبضه کنند متوقف می شود، چرا که تحت فشار تکنولوژی 

 است. سوددهی محو خواهد شد. این تناقض در نظام سرمایه داری غیرقابل حل ،«سرمایه بر»

ما هرگز تحت سرمایه داری به یک جامعۀ رباتیک، یک جامعۀ مرفه و بدون کار نخواهیم رسید. بحران ها و 

 انفجارها درست پیش از این وارد صحنه خواهند شد.

۶۰/۰۱/۶۱۰۴ 

 

 

 



 

 آیا کارگران می توانند دنیا را اداره کنند؟ 20

 پال داماتو

 ؟هستنداهل رقابت مردم ذاتًا 

سوسیالیسم، این است که انسان ها ذاتاً رقیب هستند. اما همکاری و  امکان پذیریول علیه ایک استدلال متد

ا طوری که بدون این ه. به به شمار می روندرفتارهای فداکارانه از جمله بارزترین خصوصیات زندگی بشر 

عملکرد جامعه ناممکن بود. شماری از مطالعات صورت گرفته مؤید آن هستند که اگرچه انسان ها قادر به 

 (.۰رفتارهای رقابتی و خودخواهانه بوده اند، اما از دوران بسیار اولیه توانسته اند تعاون و ایثار هم داشته باشند )

ن ها با نام آاماکن عمومی را رین ثروتمند می شود و این که از خیّ امتعریف و تمجیدهایی که با ولخرجی تم

تزئین می کنند )البته تا پیش از آن که شرکت ها حق نام گذاری را هم قبضه کنند(، این احساس را به وجود 

 ین  رترین نیکوکاران، ثروتمندان هستند. اما این طور نیست. مطالعات نشان می دهد که فقیرتمی آورد که مهم

 خود را به خیریه می دهد، در حالی که سهم اعطایی ثروتمندترین  درصد از درآمد  ۶.۱معیت امریکا، درصد ج ۶۱

درصد از میلیون ها دلار، مبلغی است که با آن خیلی راحت تر می  ۰.۱درصد است. البته  ۰.۱درصد، تنها  ۶۱

هزار دلار. ثروتمندان این کار را برای نمایش انجام  ۶۵درصد از  ۶.۱توان در سطح عمومی خودنمایی کرد تا 

می دهند، برای این که شخصیت والای خودشان را اثبات کنند، در حالی که در واقعیت امر، به گفتۀ یک 

منافع خود آن ها نسبت به منافع دیگر مردم  برتریتر برای نشان دادن به احتمال بیش» این روشروانشناس، 

خیریۀ سرمایه داران را زمانی به شدت بروز داد که با سرکوفت  تس تحقیر خود به فعالی(. انگلس ح۶« )است

توگویی به پرولترها خدمت کرده اید که ابتدا خون آن ها را بمکید و بعد به عشرت طلبی خود مشغول »نوشت: 

ون چی جهانیان همنسبت به آن ها به خرج دهید، خودتان را در پیش رو ای را شوید، انسان دوستی ریاکارانه

رین بشریت نشان دهید، آن هم در حالی که به این قربانیان غارت شده تنها  یک صدم از آن چه را که خیّ

 (۱« )بدان ها تعلق دارد پس می دهید!

که سرمایه داری تفکر فردگرایی و رقابت را تبلیغ می کند، اما به یک معنا خود بستر زایش  حالدر همان 

همکاری و تعاون هم هست. تولید و توزیع انبوه بدون این ناممکن خواهد بود. در هر کارگاه، صدها و گاه 

عاونی تماعی شده و تران نفر باید به صورت تعاونی برای بیرون دادن یک محصول کار کنند. این جنبۀ اجاهز



 

 ن را به عنواناخودشاز سرمایه داری، بخشاً نفی رقابت بازار است، و زمنیه ای را مهیا می کند که کارگران  21

 یک طبقه درک کنند که منافع شان آن ها را به اقدام جمعی وامی دارد.

ردم منصافه، م در جامعۀ مبتنی بر سهمکه  هستاین « هر کسی رقیب است» ترین مشکل استدلال بزرگ

پ. کانن .، جیمز یدیگر نیاز نخواهند داشت بر سر منابع به ستیز برخیزند. همان طور که تروتسکیست امریکای

ه خواهد داشت ک یدر جامعۀ سوسیالیستی، زمانی که وفور و فراوانی برای همه وجود دارد، چه دلیل»نوشت، 

ه شما در این مورد ک؟ کرددر دفاتر ثبت  ،خانواده کی پیمان رورا موقع توزیع غذا بر سر میز پُ سهم هر کسی

ندارید.  ازنی دفاتر حسابرسی ،چند قرص نان می خورد ماتا پنکیک می خورد یا برای ش صبح ها چه کسی چند

 وقتی میز رنگین باشد، کسی چیزی نمی قاپد. اگر مهمان دارید، شما اولین قطعۀ گوشت را برای خودتان برنمی

 «.شقاب را تعارف می کنید و از او می خواهید که اول از خودش پذیرایی کند، بلکه بدداری

مازاد جامعه به طور جمعی برای ارتقای رفاه همه، و نه یک اقلیت  ع این است که در سوسیالیسم، ثروتموضو

ای  کوچک، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. چرا باید چیزی را بدزدم که آزادانه موجود است؟ چنین جامعه

ه آن چ»ممکن است بسیار تخیلی به نظر برسد. اما همان طور که کانن دربارۀ جامعه سرمایه داری گفت، 

 (.۵« )دائمی و جاودانه است دارالمجانین،مضحک است، این است که گمان کنیم این 

اکد می رصبر کنید؛ بدون رقابت، خلاقیت و اختراع یک لحظه »خواهند گفت:  ،کسانی که سازمخالف می زنند

معنای ضمنی این گفته، به عنوان یکی از قدیمی «. هیچ انگیزه ای برای سخت کوشی نخواهد بوددیگر . شود

رای سخت بهترین و تنها تضمین ب ،ترین استدلال ها علیه سوسیالیسم، این است که رقابت بازار سرمایه داری

 کوشی و ابداع است.

اعتراض می »برخورد کردند. در این جا می نویسند: « مونیستمانیفست ک»مارکس و انگلس با این پرسش در 

. پاسخ «ما مستولی خواهد شد شود که با الغای مالکیت خصوصی، کل کار متوقف می شود و تنبلی جهانی بر

پس از این نظر، جامعۀ بورژوایی باید مدت ها قبل به خاطر تبلی : »هآن ها همان قدر ساده است که کوبند

ی کنند، هیچ چیز به دست نمی آورند، آنان که که همه چیز دارند، مشد؛ چون آنان که کار نابود می  ،محض

 (.۲« )کار نمی کنند



 

اکثریت مردم نه برای منفعت خود، که برای منفعت دیگران کار می کنند. تنها انگیزۀ آن ها این است که بدون  22

د که ساعت ها کار دشوار را بدون هدف می وجود داره های فراوانی از مردکار امکان بقا ندارند. با این حال نمون

د گواهی می توان ،هر کسی که درگیر فعالیت های تئاتر دبیرستان یا یک انجمن باشدمالی انجام می دهند. 

یا کار برای خلق کردن یک اثر تئاتر تا چه حد رضایت بخش  قت پس از درست ها وبدهد که صرف ساع

ه خودشان را وقف حرفه هایی نظیر موسیقی و هنر می کنند، بدون آن که است. چه بسیار افرادی هستند ک

خود فکر کنند. شخصاً بعد از حادثۀ طوفان کاترینا مردمی « حرفۀ روزانۀ»حتی بتوانند به دست کشیدن از این 

پی و لوئیزیانا دیدیم که از سرتاسر کشور برای آوردن تدارکات و توزیع غذا در بین  سی سی عادی را در می

 هایدیدم که ساعت ها در سیلاب  «شویلنَ الهیات مدرسۀ »قربانیان طوفان آمده بودند. دانش آموزی را از 

سند. این کی بره رها شده بودند کمک می کرد تا با قایق های نجات به خشکی قربانیان به اورلیان آلودۀ نیو

 وقف یا مصادره شده بود. ،نگران قایق ها از سوی شهروندان 

را ت فردی کیمال ز این رو مانع انگیزه می شود که استدلال هم نمی تواند مطرح بشود که سوسیالیسم ا نای

. سوسیالیسم تنها مالکیتی را ممنوع می کند که برای استثمار دیگران استفاده شود. سوسیالیسم سلب می کند

ته داش ،تر از آن چه که برای ارتقای زندگی خود نیاز دارندتر و نه کماجازه خواهد داد که مقداری بیش دمرمبه 

ا. انگیزه ین هو فرهنگ، و نظایر ا نظیر اوقات فراغت، غذا با کیفیت خوب و سرپناه، دسترسی به هنر ؛باشند

باقی خواهد ماند، و بدون انگیزۀ سود ارتقا خواهد یافت، چرا که چنین  کماکان بهتر ی ژبرای ابداع تکنولو

 اختراعاتی کیفیت زندگی همه را بهبود خواهند بخشید.

 ؟کارگران نمی توانند جامعه را اداره کنند

. ما برای دنکه اکثریت مردم، طبقۀ کارگر، قادر به ادارۀ جمعی نیستاستدلال دیگر علیه سوسیالیسم این است 

سانه ای حماقت افبا این حال، ادارۀ چنین نظام پیچیده ای به متخصصین تحصیل کرده و هوشمند نیاز داریم. 

را جور کردند، یک ادلۀ  شک ثروتمند او مخارج مدرک گرفتنو. بوش که والدین و دوستان نزدییجورج. دابل

این که  ری علیه چنین دیدگاهی است. زمانی که از او دربارۀ پیش بینی های معاونش دیک چینی مبنی بقو

تقبال فکر می کنم از ما اس»ل می کنند سؤال شد، بوش گفت: اریکا با آغوش باز استقبعراقی ها از سربازان ام

، لولا داسیلوا نقشۀ برزیل را به (. وقتی رئیس جمهور برزیل۱« )صلح جویانه ای نبود ولی استقبال »، «شده

 (.۸« )اوه! برزیل چه قدر بزرگ هست»بوش نشان داد، او با تعجب گفت: 



 

هایی با توانایی های  کراتنمونه های بسیار دیگری هست که می توان از رؤسای جمهور، صنعتگران و برو 23

 «.افراد متوسط بود یکی دیگر از همینهاوارد هیوز »محدود یا صفر ذکر کرد. به گفتۀ پال فوت، 

او زندگی اش را به عنوان یک عیاش آغاز و به عنوان یک مجنون به پایان برد. او فاقد هرگونه توانایی بود. »

ا ترکیبی از بخت و اقبال و توانایی خواندن یک ترازنامه، او به رئیس امپراتوری عظیم مالی و ب با این وجود

یس جمهور ایالات متحده، ریچارد نیکسون را کاندیدا کند که او هم صنعتی مبدل شد. او تنها قادر بود که رئ

هیچ توانایی، مهارت یا دانشی نداشت. هاوارد هیوز هواپیمایی طراحی کرد که سقوط کرد و فیلمی را کارگردانی 

و ل اات کاری را انجام دهد که اهمیتی داشته باشد. با این حسنک شکست تاریخی بود. او هرگز نتواکرد که ی

پایانی ندارد. سرمایه داران موفق، تقریباً همه شان، افرادی با توانایی ذاتی  ،تستصمیم گیرنده بود. این فهر

 (.۱« )تصمیم می گیرند که متخصصین چه کنند ها نیستند. با این حال آن

جامعه  ادارۀها، هیچ عملکرد مستقیمی در رمولتی میلیونرها و میلیارداکثر افرادی که در رأس جامعه هستند، 

مالکیت را جمع آوری می کنند. امروز طبقۀ حاکم تمام و کمال انگلی  حاصل از ندارند؛ آن ها صرفاً مزایای

، ۰۸۸۰آن که عملکرد اجتماعی مفیدی داشته باشد. اوایل سال  نشده است، تنها ثروت را می مکد، بدو

ت ایند تولید را هم از دسفر ق خود برحتی همان نقش نظارتی ساب انفردریش انگلس نوشت که سرمایه دار

عملکرد اجتماعی سرمایه دار در این جا به خدمۀ حقوق بگیر تبدیل شده است؛ منتها او هم چنان : »ندداده ا

ایه عملکرد سرم«. به جیب می زنددر قالب سود سهام  ،درآمد آن دسته عملیاتی را هم که دیگر انجام نمی دهد

م که بنابراین متوجه می شوی»انگلس نتیجه می گیرد: «. سهام خود در بورس استسفته بازی با »دار صرفاً 

در صنایع بزرگ کشور خیلی خوب مدیریت کنیم، بلکه  اخلۀ طبقۀ سرمایه داردنه تنها ما می توانیم بدون م

ونی گبروید عقب! فرصت دگر"مداخلۀ آن ها بیش از پیش آزاردهنده می شود. باری دیگر به آنان می گوییم: 

 (.۰۱« )"بدهید ررا به طبقۀ کارگ

بهرۀ  و ث می برد به ذکاوترکسی که یک میلیون دلار به افولاد نمی سازند.  ،بانکداران و سرمایه گذاران

چندانی نیاز ندارد که این مبلغ را دو یا سه برابر کند. جامعه می تواند کار طبقۀ حاکم را یک سره کند  هوشی

اما آیا کارگران ظرفیت اداره کردن  و بیش تر از زمانی متحمل درد نشود که آپاندیس از بدن خارج می شود.

دست اول و به زحمت به چنگ آمدۀ  اغلب این دانش را دارند؟ آیا دیگر به متخصصین نیاز نخواهند داشت؟ 

ر چلاندن یا به بیان دیگ -خود کارگران است که مهندسین و مدیران برای پی بردن به چگونگی بهبود تولید



 

، بلکه به ینشتاین انکار نمی شودآستفاده می کنند. نبوغ نیوتون یا از آن ا -کارگران تا بیش ترین حد ممکن 24

 بیعتشناخت طاگر علم را در معنای بنیادی آن یعنی »، «ریخ علم مردمتا»در کتاب  گفتۀ کلیفورد کانر،

عت تباط با طبیرآن را در مردمی با نزدیک ترین پیوند و ا ۀنخواهد داشت که ریش یدرک کنیم، جای تعجب

ندگی و دیگرانی که شرایط ز شفادهندگان محلییان، آهنگر، چبیابیم: قبایل شکارورز، دهقانان، ملوانان، معدن

 .(۰۰« )ادارشان کرده ابزار معیشت خود را از تقابل و رویارویی روزمره با طبیعت به چنگ آورندو

نمونه های فراوانی از کارگرانی می توان سراغ گرفت که به شکل قابل تحسینی توانایی شان را در ادارۀ محل 

 اریس تا انقلاب روسیه، ازجنگ داخلیپکار خود تحت کنترل و نظارت مستقیم خودشان نشان دادند. از کمون 

یل مختلف و تحت پوشش رگران در طول مبارزه، بنا به دلا، کا۶۱۱۰اسپانیا تا شورش های آرژانتین در سال 

خی موارد آن های مختلف، کنترل محل کار خود را به دست گرفته و برای ادارۀ آن ها تلاش کرده اند، و در بر

در آرژانتین، شمار زیادی اشغال  ۶۱۱۰وند داده اند. طی شورش های سال اخه ها پیشرا با کارگران سایر 

کارخانه رخ داد، که معروف ترین آن مربوط به کارگران کارخانۀ سرامیک زانون در ایالت نئوکن می شود )بعدها 

(، و همین طور کارخانۀ نساجی نام دادتغییر  Fábrica Sin Patronasیا « کارخانۀ بدون کارفرما»به 

یات ، نشان دادند که می توانند عمل«باز یافته»ر کارخانه های یسا وبروکمن در بوئنوس آیرس. کارگران در این 

را به دست بگیرند و به طور موفقیت آمیزی از طریق مجامع دمکراتیک اداره کنند. یکی از کارگران زانون در 

گران، یک کارخانه کار نمی کند. اما بدون کارفرما، کار می کند و خیلی هم بدون کار»توضیح داد،  ۶۱۱۶سال 

م که کشور با دستان کارگران عمل می کند و نه با یهسایر رفقا ما می خواهیم نشان بد خوب کار می کند! با

 (.۰۶« )دستان سارق سیاستمداران

، خود به خود به اربابان جامعه مبدل شوند ،اربا این حال این تصور که کارگران می تواند صرفاً با اشغال محل ک

مطیع » ،د، کارخانه های تحت کنترل کارگران در آرژانتینح می دهخطا است. همان طور که مارینا کابات توضی

اد و شرایطی را به هر ددیوارهای کارخانه به بقای خود ادامه می از بیرون که « سرمایه داری بودند دینامیسم

رسوده، پرداخت دیون، تجهیزات ف به کارگران داخلش کنترلی بر آن نداشتند تحمیل می کرد. تعهدبنگاهی که 

 اسبق، این بنگاه ها را وادار می کرد نمالکیبه نیاز به تأمین وام، یافتن بازار، خرید نهاده ها و پرداخت غرامت 

ند دوام بیاورند. تسننتواشوند. بسیاری عمل کنند یا ورشکسته  نوعی سرمایه داری یکه یا مانند سایر بنگاه ها

 (.۰۱« )مابقی توانستند باقی بمانند، اما به بهای استثمار کارگران خودشان»کابات می نویسد 



 

یک بنگاه یا تعاونی متعلق به کارگران، اگر بخواهد زنده بماند، باید همان  گفت، همان طور که رزا لوکزامبورگ 25

ین وجود دارد. کارگران در چنبنگاه های متعلق به سرمایه دار  شرایط استثماری را به خودش تحمیل کند که در

حد  ینشتربیبا  را که باید خودشاناین  با یک ضرورت متناقض رو به رو می شوند، و آن»بنگاهی به گفتۀ او 

 تناقضن اینسبت به خود ایفا کنند.  را ف اند نقش مؤسس شرکت سرمایه داریاستبداد بگردانند. آن ها موظ

معمول تعاونی های تولیدی می شود، تعاونی هایی که یا به بنگاه های سرمایه  های شکست ببسکه م است

ب باشد، با انحلال به پایان کار خواهند چنان غالنان چه منافع کارگران همچداری محض مبدل می شوند، یا 

 (.۰۴« )رسید

آن به بنگاه های سرمایه داری، به هیچ وجه اثبات ناتوانی  قلق به کارگران یا الحاعتشکست بنگاه های م

یره های کنترل و زکارگران از ادارۀ جامعه نیست، بلکه نشان می دهد تلاش های آن ها برای ایجاد ج

خودمدیریتی عقیم خواهند ماند، مگر آن که آن ها بتوانند تلاش خود را متحد و متمرکز کنند، فرماندهی تمامی 

جوانب تولید و توزیع را به دست گیرند. برای این منظور، کارگران باید قدرت سیاسی را را تسخیر کنند، که 

 صاد را در کلیت خود بشناسند.نمی توانند در موقعیتی باشند که اقتبدون آن 

البته خلق یک جامعۀ نوین به آن معنا نیست که فوراً از پیشخدمت و پرستار، یک مدیر و برنامه ریز درست 

شود. اما با اعطای فرصت، هر کسی قادر به آموختن مهارت های علمی، اداری و ریاضی ضروری برای ایفای 

درست همان طور که در جامعۀ پیشا طبقاتی، دانش و شناخت از نقش مستقیم در ادارۀ جامعه خواهد بود، 

نه در انحصار یک اقلیت. همان طور که لنین و ابزارسازی در اختیار همۀ گروه بود و  ت، گیاهان، حیواناخاک

 چند هفته قبل از انقلاب اکتبر نوشت:

ریت دولتی ند بلافاصله وظیفۀ مدیگرا نیستیم. می دانیم که یک کارگر غیرماهر یا یک آشپز نمی تواما تخیل»

را عهده دار شود. در این مورد ما با کادت ها، برشکوفسکایا و ترتسلی موافق هستیم. با این حال از این زاویه 

با این دوستان اختلاف داریم که ما خواهان گسست فوری از این قبیل پیش داوری ها هستیم که تنها ثروتمندان 

دولت، انجام کارهای معمول و روزمرۀ مدیریت  اداره کردنهای ثروتمند قادر به  یا مقامات منتخاب خانواده

ه لحاظ زان آگاه بااز سوی کارگران و سرب ی،در کارهای مدیریت دولت تعلیمهستند. ما خواهان این هستیم که 



 

طبقاتی صورت گیرد، و این تعلیم به یک باره آغاز شود، یعنی تعلیم تمامی کارگران، فقرا برای این منظور به  26

 (.۰۵« )شود. آغازیک باره 

ظام چنان نیاز خواهد بود، تا نهایتاً نحتی در نظام سوسیالیستی هم تا مدتی به متخصصین و دانشمندان هم

متاز است، یک اقلیت م رموزشی را که امروز تنها در اختیااکثریت بتواند آ که بود پیدا کندآموزشی به نحوی به

اما نند. ، مدیران و مهندسین را تمرین کحسابدارانفرابگیرد. کارگران تا مدتی می بایست کنترل دمکراتیک بر 

تمایزات میان کار فکری و یدی از میان خواهد رفت، و اکثریت با انتقال منابع وسیع جامعه به سوی آموزش، 

ر اگقادر به انجام مشاغل مختلفی از هر نوع خواهد بود، از کار یدی گرفته تا کار علمی تا فعالیت اداری. 

اشتباه روز بکارگران، به واسطۀ نمایندگان مستقیماً متخب خود، قرار باشد کنترل تولید را به دست بگیرند، در 

خواهند بود نه فعالیت کورکورانۀ بازار، و به سرعت هم با  یتباهات جمعشتردیدی نخواهد بود. اما این ها ا

 تجربه اصلاح خواهند شد.

امروز اولویت های ثروتمندان، سیاست های شهر را شکل می دهد. به عنوان مثال،  شیکاگو را درنظر بگیرید.

طرح  ۶۱۰۱یل کردن ده ها مدرسۀ عمومی بود، در تابستان عطمشغول تمانوئل در همان زمانی که م اشهردار ر

 ممیلیون دلار پول حاصل از مالیات برای کمک به تأمین مالی ساخت یک استادیو ۱۱هایی را برای استفاده از 

ه گنده لاگر کارگران شیکاگو به جای ک (.۰۲) اعلام کرد ،، یک دانشگاه خصوصی«دوپول»دید در جبسکتبال 

، بلافاصله آغاز به حلّ عاجل ترین در دست داشتندشهر را  ادارۀ تمداران مزدبگیر فاسدسشرکت ها و سیاهای 

مثلاً افراد بی سرپناه به سرعت در منازل بلااستفاده و آپارتمان های خالی، فضای مشکلات شهر می کردند. 

گران شدند. در این میان، کارمی اضافی هتل و منازل دوم و سوم ثروتمندان پس از مصادره اسکان داده 

تمام افراد طفیلی و  و زادگان اشرافبرای آغاز ساخت خانه ها سازمان داده می شدند. اموال  انی بیکارساختم

تن ساخ سربار آن ها که با چپاول به دست آمده، مصادره و برای رفع نیاز گرسنگان، بهبود مدارس مخروبه و

مدارس جدید، پارک های بهتر، به روزرسانی و گسترش حمل و نقل، ایجاد برنامه های واقعی پس از مدرسه 

یران در بخش غربی، با انتقال میلیون ها دلاری وبرای همه صرف خواهد شد. گتوها و حلبی آبادهای مخروبه و 

با مبدیل قی زیاملاک استفاده می شود، به مناطت ات ها، شرکت ها و معاملارکه سابقاً برای پر کردن جیب بروک

قایی، افری-خواهند شد. مشاغل واقعی )و آموزش واقعی برای مشاغل( برای هزاران نفر از جوانان بیکار امریکایی



 

لاتین و سفیدپوستان فقیری که به حال خودشان در خیابان ها یا زندان رها رشده اند و توانایی های بالقوه شان  27

 رود، فراهم خواهد شد.به هدر می 

در سطح ملی، میلیاردها پولی که بابت سلاح های کشتار جمعی تلف می شد، به سمت پروژه هایی سوق داده 

خواهد شد که به نفع توده های مردم خواهد بود. راه حل رفع معضل بی خانمانی ساده است. برای بی خانمانان، 

سودآور نباشد انجام نمی شود. در جامعه ای که به دست  خانه درست کنید. اما در جامعۀ ما هیچ کاری که

قابل حل شدن است، چرا که نیاز اجتماعی و نه بازار، تعیین تولیدکنندگان جمعی اداره می شود، این مشکلات 

خواهد کرد که تصمیمات چگونه صورت می گیرد. در هر حال، بهتر این است که به جای انجام کار نادرست 

 ست صورت بگیرد، حتی اگر ابتدای امر غیر حرفه ای و نامناسب باشد. به خوبی، کار در
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 پال داماتو 

 ترین دعاوی مارکسیسم این است که کارگران قدرت تغییر جامعه را دارند.یکی از مهم

کارگران، خالق همۀ ثروت جامعه هستند، و درست از همین رو توانش را دارند که به قلب سیستم ضربه بزنند. 

از چه رو »، شاعر بریتانیایی قرن هجدهم از کارگران انگلیسی می پرسد: «پرسی بیش شلی»همان طور که 

 «.کُند بر تن؟ حاکم تابافی با محنت و غم، جامۀ زر 



 

ضلات بدون مغز و ع»، به همین نکته اشاره می کند: «همبستگی تا همیشه»ایی مشهور  ترانۀ کارگری امریک 29

تر از پشته های طلای بزرگ»به قول همین ترانه، کارگران قدرتی «. شتما، حتی یک چرخ هم نخواهد گ

 قدرت سازماندهی جمعی و اعتصاب. ؛دارند« آنان

با »د: مطرح می کنن« مانیفست کمونیست»شکل در کارل مارکس و فردریش انگلس همین بحث را به این 

ی یابد، تر تمرکز متوسعۀ صنعت، پرولتاریا نه فقط به لحاظ کمّی افزون می شود، بلکه در توده هایی بزرگ

 «.تر احساس می کندرشد می کند و این نیرو را بیش نیرویش

بیمارستان ها، ادارات و غیره کار می  کسانی که در کارخانه ها، معادن، مدارس، -طبقۀ کارگر جهانی  امروز

بسیار بسیار وسیع تر از طبقۀ کارگر زمانۀ مارکس است. کارگران به دلیل افزایش بهره وری، قدرت به  -کنند

ر یک د« کارگران متحد خودروسازی»مراتب عظیم تری دارند. باید به یاد داشت که اعتصاب چند سال پیش 

ی را امریکای شمال در« جنرال موتورز»میشیگان(، عملاً تمامی عملیات  )ایالت «نتیلف»در  مجتمع تولیدی

 تعطیل کرد.

 کارگران بارها توان و عزم خود به مبارزه برای مطالبات اقتصادی و سیاسی را نمایش داده اند.

اسی ، یعنی نظام سی«آپارتاید»ترین عامل سقوط رگران سیاهپوست افریقای جنوبی، مهماقدرت شگرف ک

نژادی و برتری سفیدپوستان بود. اعتصاب کارگران نفت ایران، عامل کلیدی پایین کشیدن دستگاه  کتفکی

بود. همین اواخر، معدنچیان یوگسلاوی در مرکز نبردی موفق برای سرنگونی  ۰۱۱۱سلطنت شاه ایران در سال 

 زدند، اما دیگران بودند که بودند. هرچند در تمامی این موارد کارگران زمین را شخم «ویچاسلوبودان میلوسُ»

 ثمرات پیروزی را چیدند. 

 «نمی خواستند»حول آن چه در هر یک از این موارد، مبارزه طیفی از نیروهای مختلف را متحد ساخت که 

 .«می خواستند»)یعنی دیکتاتوری یا استبداد( توافق داشتند و نه آن چه که 

 ولتی براید ترخاطر شغل، دستمزد شایسته و هزینه های بیشبه عنوان مثال در یوگسلاوی اگرچه کارگران به 

میلوسویچ  که پس از گسترده اینیازهای اجتماعی به مبارزه با میلوسویچ پرداختند، اما رهبران اپوزیسیون  رفع

دند، از همان سیاست های اقتصادی میلوسویچ پشتیبانی می کنند که در تضاد با اهداف کارگران مروی کار آ



 

هستند که به رهبران ثروتمند شرکت ها « محیط خوب کسب و کار»ن ها خواهان خصوصی سازی و است. آ 30

 و بروکرات های دولتی منفعت می رساند.

وسط و حتی بقۀ متمنافع کارگرانی که باید برای یک جامعۀ بهتر مبارزه را به پیش ببرند، و منافع نیروهای ط

، چند ماه پس از آغاز واگرا است. لنین، انقلابی روساز هم د، ناهان مهار کردن مبارزه هستطبقۀ حاکم که خو

 در روسیه علیه تزار نوشت: ۰۱۱۵انقلاب 

دستی که یرزبورژوازی را ایفا می کند ) دست زیرنتیجۀ انقلاب وابسته به این است که آیا طبقۀ کارگر نقش »

لاب نقش رهبری انقیا و بی رمق است(،  ،اما به لحاظ سیاسی ؛قوی ،به لحاظ نیروی تهاجم به حکومت مطلقه

 «مردم را

چنان امروز در مبارزه علیه اگرچه حکومت مطلقۀ فئودالی مدت ها است که ناپدید شده، اما فرمول لنین هم

ست ها دربارۀ قدرت کارگری صحبت می کنند، مقصودشان صرفًا یلاربرد دارد. بنابراین وقتی سوسیااستبداد ک

 یست.جا و به موقع نثیرات یک اعتصاب بتأ

ما دربارۀ نیاز طبقۀ کارگر به ایفای نقش مستقل و رهبری کننده در مبارزه حرف می زنیم، اگر قرار باشد که 

 مبارزه علیه نظام را از ابتدا تا انتها پیش ببریم.

کارگران عادی کنترل جامعه را به دست می گیرند و مطابق با نیاز انسان اداره  در آن سوسیالیسم، نظامی که

می کنند، خود به خود از دل شورش های توده ای بیرون نمی آید. کارگران می توانند نقشی تعیین کننده و 

نده می احساس در یک انقلاب داشته باشند، اما بدون تشکیلات سیاسی، خواهند دید که منافعشان به حاشیه ر

 شود.

کارگران زمانی می توانند مبارزه را به فرجام برسانند که خود را در قالب یک نیروی سیاسی مستقل که برای 

یان انقلاب هایی آموخت که در رمارکس این را در مبارزه و در جاهداف آنان مبارزه می کند، سازمان دهند. 

 اروپا را در نوردیدند. ۰۸۴۸سال 



 

های  با دمکرات»کارگران می بایست در یک حزب سیاسی مستقل متشکل شوند که  مارکس ادعا کرد که 31

با آن ها در هر آن چه »، اما باید «خرده بورژوا علیه بخشی که خواهان سرنگونی اش است، همراه خواهد شد

 «.که به واسطه اش سعی می کنند موقعیت و منافع شان را تثبیت کنند، به ضدیت برخیزد

 منتشر شد. ۶۱۱۱دسامبر  ۸، «کارگر سوسیالیست»ین بار در نشریۀ این مطلب نخست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مبارزۀ کارگران، خود بهترین مدرسه است 32

 

 پال داماتو

به رشتۀ تحریر درآورد که اعلان « انجمن بین المللی کارگران»، مارکس مقدمه ای را بر مقررات ۰۸۲۱سال 

 «.رهایی طبقۀ کارگر، می بایست به دست خود  طبقۀ کارگر صورت پذیرد»می داشت: 

یعنی کسانی که زنجیرهای استثمار و ستم را به پا دارند، خود باید آن را درهم  -«رهاییخود »این مفهوم 

 سایر سنت های سوسیالیستی و رادیکال بود. به کل متفاوت از برداشت های مرسوم   -بشکنند

ه باز یک سو شما تئوری های طبقۀ متوسط برای تغییر اجتماعی را داشتید که به هیچ وجه توده های مردم را 

، بلکه در عوض طرح های مختلفی برای مهندسی دوبارۀ جامعه مطابق با دیدگاه روشنگرانۀ ندحساب نمی آورد

د. از سوی دیگر، شما با برداشتی رو به رو هستید که تودۀ مردم را صرفاً دنخودشان از آینده را پیشنهاد می دا

 سیاهی لشگر به حساب می آورد.

که از بالا زیر ضرب رفته، چنان  یک بخش از طبقات مالک»سد یونمی  «هال دریپر»اما همان طور که 

نابراین با ، و بدب متوسل می شویأصل می شود که به برانگیختن توده های وسیع تر در پایین هر دو رقتسم

عوام را به حرکت در می آورد تا از این طریق خود را به کرسی های قدرت ارتقا  ،وعده ها و شعارهای مناسب

 «.دهد



 

از مخاطره را هم  یما همان طور که دریپر خاطر نشان می کند، این گونه بسیج کردن مردم همیشه حد معینا 33

ند چه؟ امتناع کن و بالاسری ارباب ند فراتر بروند و از پذیرش هرگونهه بخواهتبا خود دارد. اگر توده های برخاس

نیروهای رادیکال طبقۀ  وجود دارد که بیقیم مآرازی از چنین د در سنت رادیکال تر چپ هم تاریخ حتی

 .عمل می کنندشدگان یا به جای آن ها ، به اسم استثمارمتوسط

لیتش... طبقۀ کارگر در ک»و سرپرست نیروهای مسلح کوبا زمانی نوشته بود  «فیدل»، برادر «رائول کاسترو»

ش نطفه های»طبقۀ کارگری که  به زعم او چوناما چرا؟ «. قادر نیست که دیکتاتوری خودش را داشته باشد

استرو منتها ک«. های گذشته را بر پیشانی دارد کاستی ها و نقص در جامعۀ بورژوایی بسته شده است... داغ 

ی نطفه هایشان در جامعۀ بورژوای»که  کسانی ل و سایردیضیح بدهد که پس چه طور خود او، فقادر نیست تو

 آلوده نشدند؟« کاستی ها و نقص ها»، به همین «بسته شده است

ز ا خی ّرانهنخبه گرایانه و  های ارزه ای بی امان علیه برداشتبمس و انگلس تمام زندگی خود را وقف مارک

 تغییر اجتماعی کردند.

برد را ن یان گذاری انترناسیونال، ما صراحتاً این شعاردر مقطع بن»نوشتند که  ۰۸۱۱سال  در به عنوان مثال

رهایی طبقۀ کارگر، باید به دست خود طبقۀ کارگر تحقق یابد. از این رو ما نمی توانیم با : کردیم فرمول بندی

باید  تر از آن هستند که خود را رها کنند، وتعلیم نیافته کسانی همکاری کنیم که آشکارا می گویند کارگران 

 «.رها شوندخرده بورژوازی و بورژوازی انسان دوست  از سویت از بالا، نخس

گران همیشه به طور آگاهانه در تلاش برای رهایی ز خودرهایی این نبود که تودۀ کارمقصود مارکس و انگلس ا

 ر.فکنخبگان روشن فنه به آموزش از طر منتهاند، تآموزش نیاز داش تعلیم و خود هستند. کارگران مسلمًا به

ل محصو ،تغییر مردم از این رو آموزه که مردم محصول محیط خود هستند، واین همان طور که مارکس نوشت، 

تی او آموزش دادن خود  آموزگار نیز حیفراموش می کند که شرایط را انسان ها تغییر می دهند »تغییر محیط، 

رتری دارد. یکی بر دیگر ب که در آن ،تقسیم کردو بخش به دباید جامعه را  ،آموزه بنابراین منطبق با ایناست. 

صور و به طور ت پراتیک انقلابیمی تواند تنها به عنوان  ،خود عالیت انسان یا تغییر فتغییر شرایط و  انطباق

 «.منطقی درک شود



 

ات، مردم عادی را عادت داده اند که فکر کنند ناتوان از ادارۀ جامعه هستند. تنها از خلال مبارزه )اعتصاب 34

می کنند؛ و در این فرایند به آگاهی ای می  ( است که آن ها تازه قدرت خود را لمسو نظایر آن اعتراضات

  رد.در تضاد قرار می گی ل هم قرار می دهد،بدر مقا راایدئولوژی ای که کارگران  ،لوژی رسمیورسند که با ایدئ

را از  قدرتکارگران بلافاصله فکر نمی کنند که خود می توانند  ات هیجان زده همحتی در نخستین مبارز

هست. از این رو، وقتی مبارزه رخ نشان می  بهترو  جدید . در ابتدا آن ها به دنبال حاکمینبگیرند حاکمیت

یک  ه درش برای تأثیری گذاری بر باقی طبقسازماندهی و تلا ،دهد، برای رادیکال ترین بخش های طبقه

 لیستی الزامی می شود.جهت سوسیا

آگاهی مردم به مناسبات موجود میان آن ها در فرایند »نوشت:  ، سوسیالیست روس«پلخانف»همان طور که 

ز یاین، حتی در درون یک طبقۀ واحد ن این مناسبات عقب می افتد. مضاف بر تحولاجتماعی تولید، از سیر 

ر امور را زودت مشخصجوهرۀ نظم  این طبقهد؛ برخی از اعضای باآگاهی با یک آهنگ یکسان تکامل نمی ی

رهایی که لتورا قادر می سازد تا به لحاظ ایدئولوژیک بر پر امر عناصر پیشرو از دیگران درک می کنند، و این

 «.تأثیر بگذارند دست نیافته اند، ین بینی سوسیالیستهنوز به جها

، این یا بیرون از آن رت که کدام گروه بر فراز سر طبقۀ کارگسیمسأله این ناز این رو برای مارکسیست ها 

گذاری طبقۀ کارگر را برای تأثیر بخشرا هدایت خواهد کرد؛ بلکه مسأله این است که چگونه آگاه ترین  طبقه

 بر کلّ این طبقه سازمان دهیم.

 

 

 

 

 

 



 

 «جایگزین گرایی»قدرت کارگری و نه  35

 

 پال داماتو

رهایی »ه اش نوشت: سرلوحشکل گرفت، کارل مارکس بر  ۰۸۲۱اواسط دهۀ « انترناسیونال اول»زمانی که 

 توده های تحت ستم و استثمار هستند که باید خود را آزاد«. صورت گیردکارگران باید به دست خود  کارگران 

 .کنند؛ این نقطۀ عزیمت مارکس بود

و نه یک باند کوچک از تروریست های  ،، نه یک گروه چریکی قهرمان«خیّر بورژوا»نه رفرمیست های 

 نادینامیت به دست، هیچ یک نمی توانند طبقۀ کارگر را رها کنند. حتی حزبی که خارج از مبارزۀ خود  کارگر

 .ها کندرد آن ها را نیز نمی توان باشدیا بر فراز سر آن ها 

نسخۀ انگلیسی این شعار جنبش سوسیالیستی بین المللی، همین ایدۀ مارکس را به شکل منفی این گونه مطرح 

مطرح  ،، سوسیالیست امریکایی«یوجین دبز»یا همان طور که «. ما به منجیان قیّم مآب نیاز نداریم»می کند: 



 

شما را به خارج از آن هم  دوباره بتوانم شما را به سرزمین موعد هدایت کنم، پس می توانم من اگر»کرد:  36

 «.هدایت کنم

 -عبارت مارکس بر ایده ای تأکید داشت که اساساً با برداشت های سوسیالیستی و رادیکال رایج آن زمان

داشت. این برداشت ها را تفاوت  -چنان رایج هستندبرداشت هایی که امروز هم به شکل های مختلف هم

جای داد. در مفهوم مارکسیستی، هر گروه، طبقه یا حزبی که « جایگزین گرایی» مقولۀتقریباً می توان در 

ک چون یفعالیت خود را به جای فعالیت طبقۀ کارگر قرار دهد، یعنی به اسم طبقۀ کارگر یا از طرف آن هم

 .است« جایگزین گرا»عمل کند،  نماینده

 گیری بود و هنوز به طور سیستماتیکای نخستین سرمایه داری، زمانی که طبقۀ کارگر در حال شکلدر روزه

. به عنوان مثال می نمودعقاید جایگزین گرا اجتناب ناپذیر بروز خود را در مبارزۀ جمعی ابراز نکرده بود، 

ان مبارزات خود کارگردنیای بهتر به جای  یکن تبرای ساخرا سوسیالیست های تخیلی طرح های خودشان 

می دیدند که خالق دنیای جدید نیست، بلکه صرفًا « طبقۀ فلک زده»قرار می دادند و کارگران را صرفًا یک 

 .نفع آن استذی

فرادی ا ، مارکس و انگلس به مبارزه با این نوع رادیکالیسم توطئه آمیز  پرتحرک تر شدجنبش انقلابی وقتی 

 .، آنارشیست روس برخاستند«میخائیل باکونین»ت فرانسوی و ، سوسیالیس«بلانکیوست گا»مثل 

 ،مان یافتهیک اقلیت کوچک و ساز»کیست ها پرداخت که گویی بلانال انگلس به نقد این برداشت ثبه عنوان م

مراه تودۀ مردم را با خود ه» سپس می تواند انقلاب کند و« انقلابی در لحظۀ درست *حملۀ ضربتیا یک ب

یک »کل از متش سرّی انجمنمارکس و انگلس به نقد سرسختانۀ این ایدۀ باکونین پرداختند که یک «. نماید

 .یک شورش در سطح اروپا وارد عمل شودآغاز می تواند به عنوان جرقۀ « یکپارچه کاملاً صد انقلابی جدّی و 

بدون  ،معی. عمل جنداشت تشکیلاترهبری و  منافاتی با، «راییجایگزین گ»علیه  نگلساستدلال مارکس و ا

ء و بخشی جز خود یک تشکیلات و رهبری بود که ساختنگی چگوناین دو مؤلفه ناممکن است. مسأله بر سر 

 .دار طبقۀ کارگر ساخته شده بودماز طبقۀ کارگر و مبارزۀ آن باشد، و نه چیزی که بیرون از 



 

 ستلزمممشکل عقاید باکونین این بود که انقلاب را نه به عنوان نقطۀ اوج یک فرایند مبارزۀ روزافزون که  37

که می توان با اراده ایجاد کرد. مارکس نوشت  می دید چیزی به عنوان ، بلکه در عوضاستشرایط مساعد 

 «.شدبدل ک انقلاب محرّ به نیروی برای آن ها  ۀ محضادار به جای شرایط عینی،»

 مارکس ادامه می دهد:

سال جنگ داخلی و مبارزۀ ملی در پیش دارید تا نه فقط  ۵۱یا  ۶۱، ۰۵شما "ما به کارگران می گوییم: »

ر عوض . شما د"شویدت گرفتن حاکمیت سیاسی سکه همین طور خودتان را تغییر دهید و آمادۀ به د ،شرایط

 .«"ما همین الآن باید به قدرت برسیم"پاسخ می دهید: 

فقط  هک نفرت اخلاقی نسبت به نخبه گرایی نبود. او درک می کرد زارصرفًا اب ،نقد مارکس به جایگزین گرایی

توده ای، جمعی و خودآگاه کارگران است که سرنگونی جامعۀ موجود و بنیان گذاشتن جامعۀ  اقداماز طریق 

 .جدید امکان پذیر خواهد بود

ری رمایه داسواهند بود. خود خ« شرایط»دادن « تغییر»ر به رگران قاداک است که تنها از طریق عمل توده ای

 گران ضروریربدون مبارزه هیچ چیز نمی دهد. به علاوه، مبارزۀ جمعی به گفتۀ مارکس از این جهت برای کا

 «.خودتان را تغییر دهید و آمادۀ به دست گرفتن حاکمیت سیاسی شوید» است که 

ها  در آن ،ی دهد؛ به کارگران حسّ داشتن توانمندی های بالقوه را القا می کندآگاهی را تغییر م ،عمل جمعی

ن به بند را با آبدن و فکرشان  داریکه سرمایه  را بیدار می کندتحمیق  اشتیاق به درهم شکستن زنجیرهای

ان دارد، پایجدا از هم نگه می متفرق و . به شکاف های زبان، نژادی و جنسیتی که کارگران را کشیده است

 می دهد و مردمی را می سازد که قادرند دنیای جدیدی را از نو شکل دهند.

* Coup de main 
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 پال داماتو

مادۀ توده ها نه با یک طرح از پیش آ»می نویسد که « تاریخ انقلاب روسیه»لئون تروتسکی، در کتاب مشهور 

. «، که با این احساس تند وارد یک انقلاب می شوند که دیگر قادر به تحمل رژیم کهنه نیستندجامعهبازسازی 

هان در ناگ کهنه، صفاتال به عنوان عکوتاهی هستند که طی آن بی اعتنایی و انف فسانقلاب ها وقت تن

 مقیاسی وسیع در بین مردم عادی از میان می روند.

دی که فراینیعنی ، «خودرهایی»فرایند  با راهمچنان جان سختی می کند. ههم ،منتها سنگینی وزن سنت ها

ر فقط دۀ کهنه که تغییمی کنند، این ای آغاز در مبارزه را ظرفیت و توان خود ن بهتکامل بخشیدرگران ادر آن ک

 به بقایش ادامه می دهد. چنانهم ر است،از بالا میس

ه رفیت خودشان برای ادارۀ جامعظانقلاب میلیون ها نفر از مردمی را تاکنون منفعل بودند، اعتقاد چندانی به 

که ما  برداشت این به ؛ یعنینیرو می بخشدرفرمیستی آگاهی به جه ابتدا در نتی د؛ وبیدار می کن ،نداشتند

 برای تغییر جامعه باید به دیگران اتکا کنیم.



 

کارگران را عادت داده اند که فکر کنند ناتوان از ادارۀ جامعه هستند. یعنی اصولًا تا جایی که تغییر امکان پذیر  39

. مبارزۀ خواهند کرد تکی باشند که به جای آن ها اقداماتیی ماننمایندگاست، آن ها باید نه بر خودشان، که بر 

ادی می کند، اما به یک چشم برهم زدن کین در بین مردم عماطاعت و تتوده ای آغاز به شکستن این حسّ 

 آن را محو نمی کند.

ای به وجود ش عمومی به چپ در آگاهی توده در مرحلۀ نخست هر انقلاب، یک چرخ که می شودنتیجه این 

ادیه بین رفرمیسم اتحتفاوت هست چنان رفرمیستی باقی می ماند. می آید، اما مرکز ثقل آگاهی توده ای هم

 و رفرمیسم کارگرانی ،می شوند «سخت تر»ش که کم و بیش در رفرمیسم خود بهای کارگری و رهبران جن

شان در ابتدا هنوز به آن ها می گوید «گاهیآ» منتهاشان به نقطه ای فراتر از رفرم اشاره دارد، «مبارزه»که 

 بهترین چیزی است که می توانند انتظار داشته باشند. رفرم که

ر می هی کارگران در مبارزه تغییدر مرحلۀ نخست یک جنبش انقلابی، مؤلفۀ خودانگیختگی مسلط است. آگا

به  لاً به آلترناتیوهایی که قادرکامر نتیجه کارگران پیش از آن که ند، اما آگاهی از تجربه عقب می افتد. دک

 م هستند.اشته باشند، قادر به سرنگونی سیستطرح شان هستند آگاهی د

نیروهای مسلح تزار را درهم شکست و تزار وادار  ،چندین روز اعتراض توده ای ۰۱۰۱به عنوان مثال در سال 

 ادند.ان به شکل گیری شوراها دوفراخ این، احزاب اصلی سوسیالیستبه کناره گیری شد. بلافاصله پس از 

نکرد.  یننن پتروگراد ... توانانی گرفتن قلمرو قدرت را داشتند، اما چشورای نمایندگان کارگران و سربازا

د ، رهبر رفرمیست شورای پتروگرا«یدزهچخ»به  یی این را تشخیص داده بوددار بورژواتمس، سیا«یانکورودز»

 «.قدرت دست شما است، می توانید همۀ ما را دستگیر کنید»بود:  هگفت

بنابراین به سازمانی از انقلابیون نیاز است که بتواند در درون جنبش برای شکستن قیدوبندهای گذشتۀ رفرمیسم 

. ه نمایدمبارز ،و جلب اکثریت کارگران به این ایده که باید آلترناتیو جدیدی را در برابر سرمایه داری طرح کنند

 رف با اوضاع ترجمه کنند، در وهلۀاز مخالفت ص بیش مکان که کارگران قادرند قدرت خود را به چیزی ااین 

دوره درس های سخت در طول مسیر مبارزه است که  نخست برایشان آشکار نیست؛ بلکه تنها از خلال یک

 چنین می شود.



 

با ستم، به سطح می آیند. اما کارگران هم زمان از  در فرایند مبارزه، ایده های همبستگی، برابری و ضدیت 40

 موقعیت و قدرت خود در جامعه آگاه نمی شوند.

قلابی، ان برخی سریع تر از دیگران حرکت می کنند و آماده اند که رهبری را به دست بگیرند. نقش سازمان

سبت ن که درک شفاف تری کسانی یعنی -مبارزترین کارگران و فعالین در مبارزه عبارت است از متحد کردن

 انقلابی را به واقعیت تبدیل کند.  پتانسیلتا به این ترتیب بتواند  -به امکان تغییر انقلابی دارند

بدون یک چنین حزبی، جنبش انقلابی از دست می رود و جنبش یا رو به افول می گذارد یا به لحاظ نظامی 

باری « نظم»بازگشت به همان مجاری قدیمی می ند و شکست داده می شود. در هر حال، جامعه شروع به 

 دیگر برمی گردد.

چون بخاری که در سیلندر محصور نشده بدون یک سازمان هدایتگر، انرژی توده ها هم»تروتسکی می نویسد: 

 .«رکت را ایجاد می کند، نه سیلندر، که این بخار استحباشد، پراکنده خواهد شد... اما با این وجود آن چه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


