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 هم یچکسي نگرفته و ه موضعیستيه اشکال متنوع مارکسيدار علي پای باندازه اقایچ فرديرهين سال اخيدر چند            

 از انها یل به پاره ايبش چپ نبوده است که در ذ در جنی نظرات بورژوائسم و مروجيشان مبلغ انارشيهمانند ا

  .     پاسخ خواهم داد

  

   در باره کار مجرد و کار–بخش نخست 

سم و ياليسوس« ز مقاالتش ایکي در باره پروسه کار و نه کار مرا بیفيدار در نقدش بمن بعد از اوردن تعاري پایاقا

کاش قبال مقاله او را خوانده يا. ل در آن مقاله کار را شرح داده استيشد که به تفص داد و متذکر پاس» تيمدن

شان از قانون ارزش، يه عدم شناخت اي بر پایعنيگر، ي دیرا در ان صورت بحث با او را بگونه ايبودم، ز

دگاه مارکس به پردازم، مجبورم در ير و تفاوتش با پروسه کار از دف کايش از آنکه به تعريپ. دادمياختصاص م

م ي قادر شوم ثابت نماینه اين زمي او در نوشته نامبرده اش انگشت گذارم تا بر چنیادي از تناقصات بنیکيابتدا به 

ح ي توضی که مارکس برای اطالع است و از مقوالت اقتصادی آن بیدار از قانون ارزش و محتواي پایاقا

  .د، استفاده کرده استيايشان پر نقش و نگار ميله اي بهره برده است، بعلت انکه در مخیه داريمناسبات سرما

 با یفته شرح داد که اوليان فرد خودخواه و خودشيز ميدر تما» رانسازش انساني ویاناتوم« فروم در کتابش 

ت يفته رابطه اش با واقعينکه انسان خودشکند انرا بنفع خودش جابجا سازد، حال اي میت اشناست و سعيواقع

 یف شامل حال اقاين تعريا. دينمايت استنباط ميدهد، بمثابه واقعيانه شده و انچه را که ذهنش باو فرمان ميگرايذهن

ا ندانسته نوشته و ابراز کرده باشد و ان موضوع در تناقض ي را دانسته ینکه او موضوعيگرد چون ايدار ميپا

دارد که در ي محسوب میرا هر گفته اش را گوهريست زيش مهم نيرد، برايگرش قرار گيمحض با نوشته د

 بر مبادله ید کاالئياساس تول« دار در پاسخ بمن مرقوم کردي پایاقا. د نمودي شک و تردیستيصحت ان نبا

ن ينحرف اي ایمعن.  اجتماعا الزم در انها استواراستی کار مجرد انسانی بر مبنامحصوالت کار بصورت کاال

ه کار يپا که مبادله محصوالت بريدر حال و مکمل است، ی، تبعی ثانوینجا امري، در اه اجتماعا الزم بودناست ک

مالحظه ). داريدات از پايتأک( ١»  استی در اقتصاد کاالئی، اصل و اساس و امر ماهویمجرد متراکم انسان

 کرده است اما متأسفانه فراموش نموده یابي ارزیاد کاالئ در اقتصیدار کار مجرد را اصل ماهوي پایشود که اقايم

دهد در يکه مرا بدان پاس مياو در مقاله ا.  را راجع بکار مجرد ابراز کرده بودیگريشه ديش از آن انديکه در پ

 ،یستياليع سوسيتوز« خواند، نوشته است یه داري در اقتصاد سرماینيادي بنیتًا اصليباره کار مجرد که انرا ماه

  ع کار مجرد داوطلبانه يباالخره توز...  ویع برابر غذا و پوشاک، مسکن، بهداشت، درمان، امکانات آموزشيتوز



  

دار ي پایبه نظرات اقا. ٢» استی مختلف خدمات و رفاه همگانید وعرصه هاي گوناگون تولین بخشهايجامعه ب

باشد ي میستي و آنارشیشه خرده بورژوائي اندیکه تمامًا خصلت نما... ع برابر غذا و پوشاک ويدر ارتباط با توز

ش از انتقاد من يپ. شانستي ایگردد ندانم کاري انچه در خور تعمق میگر از مقاله جواب خواهم داد ولي دیدر جا

ح ي توضیکه مارکس براير مقوالتيش، کار مجرد را بعلت عدم درکش از مقوله ارزش چون سايبنوشته ها

ن، تنها بخاطر يانگي بکار برده بود، همانند کار اجتماعًا الزم و میه داريسرما در جامعه یمراودات اقتصاد

انزمانگاه که با . م دادي هم تعمیستياليد سوسيوه تولي بشیله اش براحتين واژگانها در مخيانعکاس پرطمطراق ا

ن اش يشيده پي عق برخالفیاز سوئ. ر ابرو چشم را کور کردي برداشتن زیانتقادات از جانب من روبرو شد برا

ه يتًا سرماي از مارکس انرا ماهیسيم داده بود، عجوالنه بارونويز تعمي نیستيالي سوسیديوه توليکه کار مجرد را بش

 فرار از بحث یباشد و براي واقف نمی مارکسیشه هايت اندي از دگرسو چون بواقعیدارانه براورد نموده، ول

ه را يا سرمايکند که ينعمل ثابت ميدهد و بااين مي تأمیدي تولیوه هايخ شي کار اجتماعا الزم را بسرتاسر تاریمنطق

  .ژه قانون ارزش، عاجز استيا اگر انرا مطالعه کرده از درک ان، بوينخوانده است و 

 ی ازمنه هاین جامعه بتماميژه ايم دادن مقوالت وي تعمیه داري مدافعان سرماین شگردهايتريمي از قدیکي

 یابيت ارزيخ بشري در تاریه داريجه تکامل سرماي را نتی مناسبات کنونی بواسطه انها از طرفباشد تاي میخيتار

 را بدست ین توانائيگر ايند، از جانب ديه نمايخ را توجيان تاريده تا پايض اش رسيکنند که حال به نقطه حض

ن يدار به همي پایسازند و عمال اقار ان براورد يي تغی و خارج از قدرت انسان برایعين مناسبات را طبياورند تا ا

 ی دورانهای و کار اجتماعا الزم را مشمول تمامیستياليانگامکه او کار مجرد را بجامعه سوس.شوديوه متوسل ميش

ده يگذارد، نديبند بود و بر آن انگشت ميدا بدان پاي را که مارکس شدیخيگرداند، در عمل عنصر تاري میخيتار

 شرح دهند ، متذکر شد که یخيد را تاريدانان که قادر نبودند وسائل تولياضيه ريظرمارکس در رد ن. انگارديم

و . ٣» استیخيرا فاقد عنصر تاريست زي نیچوجه وافيح بهين توضي ای از نقطه نظر اقتصادیول«شه انان ياند

راورده صنعت  را فی را محصول مانوفاکتور و دومی اولی مطلق و نسبیگر در ارتباط با ارزش اضافي دیدر جا

سم اظهار کرده يراد گرفت که رهبران انارشي ایستيژه انارشي بی از مشخصه هایکيقا بي و دق۴بزرگ خواند

کند و ي مید تلقي جاویشه هاي را بصورت اندیمقوالت اقتصاد« مارکس در انتقاد به پردون شرح داد که او. بودند

دان کردن يدار با جاوي پایشود که اقايمالحظه م. ۵»رسدي می بورژوائیراهه مجددا بنظرات اقتصادين بياز ا

 یده هاين اي آنانرا جانشیشه هايگذارد تا انديستها مي در رکاب انارشی پایه داريژه اقتصاد سرمايمقوالت و

که ي دارد جائیه داريات جامعه سرماي از خصوصیکين نظر را در باره رقابت، بعنوان يمارکس سازد و عمال هم

ل دهند ي اشان را تشکیاسي سی خارج از مدار رقابت سازمانهایستي کارگران بای اگاه طبقاتیمانهاشرح دادم ساز

 موجودإإإاهل یايده بر صفه حزب خارج از مدار رقابت دني برتر، صف کشین انسانهايا« در پاسخ بمن نوشت

ست سازمان ياش قادر نشه ي و روشن کرد که اند۶» هستندیني و زمی کدام طبقه اجتماعیار وازاهاليکدام د

ت وجود ياز واقع« راد گرفت که منياو بمن ا.  را تصور کندیه داري فراتر از رقابت در جامعه سرمایکارگر

   چه یکنم وليمت نمي عز٧ »یه دارين در درون جامعه سرماي با مشخصات معیطبقه کارگر بعنوان طبقه ا



  

»  موجودیايدر مدار رقابت دن«  منحصرًا طبقه را  او دارد؟یاسي سی طبقه کارگر و سازمانهای برایارمغان

خواند که انان مجبورند ي کارگران می اللزوم برای جامعه معاصر را حتمینيادي از عناصر بنیکيرد و لذا يپذيم

ت، يک از ما دو نفر از موقعيست کدامي کنند و باز معلوم نینه بازسازيز بر ان زمي مراودات خودشان را نیحت

سازد يدار روشن نمي پایاقا. سازديال انانرا برجسته نميکند و امي طبقه کارگر حرکت نمیکال مبارزاتخواسته و اش

د مارکس يند که مورد تأئي پابرجا نمایه همکاريچرا کارگران در دوران مارکس قادر بودند روابط اشان را برپا

  ستند؟ يد ان ني قادر به تجدیهم قرار گرفت و در دوران کنون

 به انسان رسد همه از جانب خداست و ی و بدی سوره النساء شرح داد که هرچه از خوب٧٧ه يسالم در اامبر ايپ

 ی بتو رسد از جانب خداست و هر انچه از بدی، متذکر شد که هرچه از خوب٧٨ه ي ایعنيه بعد از ان ، يدر ا

گر يگرند بار ديکدي ناسخ و منسوخ اتين ايراد گرفته شد که ايامبر ايکه به پيهنگام. ب تو شود از نفس توستينص

م و ينش گردانيا بهتر از انرا جانشيه ان و يم مگر شبيکني را نسخ نمیه ايچ ايه اورد که ما هي خدا ایاز سو

سازد که يدار روشن نمي پای اقایات را حواله خداوند کرد ولي ایت ناسخ و منسوخ بودن محتواينسان مسئوليبد

 یه داريتًا متعلق بجامعه سرمايتواند کار مجرد هم ماهيم؟ چگونه ميد بکني بایه کستناسخ در نظراتش را متوجه چ

امبر مردم درخواست معجزه کردند در مقام پاسخ يکه از پيسم بهره جست؟ موقعياليباشد و هم بتوان از ان در سوس

اقدام کرده است،  ین کارکرديک چنيز بيدار ني پایمعجزه خودش را قدرت کالم در قران خواند و عمال اقا

 یه دارانه را عامليتًا سرماي تنها بواسطه قدرت کالمش کار مجرد ماهیريا تفسيح و يچگونه توضيانگامکه بدون ه

ده شود چگونه ي پرسیستيست باين معجزه کالم نيکند و اگر اي براورد میستياليکاربر و کارساز در جامعه سوس

 یريدار از بکارگي پایم که منظور اقايگذارين احتمال ميرا بر اح داد؟ اما فرض يتوان معجزه کالم را توضيم

اما از .  در نظر گرفتیگريد با مضمون دي را بایستياليم ان بجامعه سوسي چون کار مجرد و تعميیواژگانها

ن مضمون را بتوان به جامعه ي اگر ایگر حتين سر را تاکنون فاش نکرده است از جانب ديدار اي پای اقایطرف

رد يگيگرش در تناقض قرار ميح کند باز هم با گفته دي روشنفکر طبقه آنرا تشریستيم داد که باي تعمیستياليسوس

ان يد بمي که بایق رهائي و مشعلداران طریکاشفان تئور« ز بمنزلهير امي تحقیکه راجع به روشنفکر بگونه ايجائ

 خود یستياليم کار مجرد بجامعه سوسيست که تعمين امر واقف نيدار باي پایا اقايا.  داغ ننگ زد٨»کارگران روند

ا يب و ي دست مارکس بلند نشده است تا عینحالت خاص رويدار در اي پایا اقايست؟ اي از اشکال کشف تئوریکي

 ید برايد تا کار مجرد را مفيکه بفکر مارکس نرسيد؟ جائيح نمايه او را در باره کار مجرد تصحيکمبود نظر

ه ارزش مارکس را تکامل ي خواند که نظری مشعلداریستيدار را نباي پایا اقايرخواند ا بیستياليجامعه سوس

 یني نه تنها مشعلدار نویستيالي جامعه سوسی کار مجرد برایدار با کشف تئوري پایده است؟ بطور عام اقايبخش

 از کار را ی دارد که نوع راین توانائيکه ايز خواند زمانيد او را معجزه گر ني است، بل بایستياليدر جنبش سوس

ت بخشد و انرا يز عمومي نیستياليد، بجامعه سوسينماي را برنما میه داريتا خصلت جامعه سرمايکه اساسا و ماه

گر روشن خواهم نمود ي دیست و در جايدار ني پایگانه معجزه اقاين يو ا.  در آن جامعه مبدل سازدیبدرخواست



 ساختن مقوله کار مجرد را یا عمومي است که ایدنيحال پرس. سازديمز يکه او معجزه اش را شامل مبادله ن

  دار توسط من؟ي پایا نقد تناقضات اقاي من دانست ی که فاضل نمائیستيبا

ر و نقد يل شرح داده است، تفسيدار متذکر شد مقوله کار را در مقاله نامبرده در باال به تفصي پایبخاطر انکه اقا

 سازمان یسم با برپائياليسوس« سد ينويدار در انجا در باره کار مي پایاقا. کنميخص مکار را بهمان نوشته او مل

شت و رفاه خود ين معي تأمیچ انسانيد و هيايکار بحالت دواطلبانه در م. نديچيم کار را برمي، بساط تقسیکار اشتراک

ت ازاد ي فعالینجا نوعيار در اک« کنديگر اضافه مي دی  و در جا٩»کندي کار احساس نمیرا در گرو اشتغال بنوع

 شهروندان توسط خود شهروندان ی و مدنیست فردي زیاجات واقعي است که صرفا با هدف پاسخ به احتیانسان

 از کار را یفين مقاله اش هم نه تنها تعريدار در اي پایشود اقايده ميچنانکه د. ١٠»شودي میزيف و برنامه ريتعر

ا پروسه ان مورد يکسان گرفته و لذا کار را برحسب هدف و يا پروسه و هدف ان ارائه نداده است، بلکه کار را ب

شه را با نظرات ين اندين خاطر اي که من در ابتدا باو گرفته بودم بدیراد اصولي همان ایعنيدهد، ينظر قرار م

ست، يدي تولیش شرط هايازپ) تملک(ت ينکه مالکيگفتن ا« سه نوشت يمارکس در گروندر. ميدهيمارکس مقابله م

ت، يک شکل خاص از مالکي به ین مقدمه ايد که با جهش از چنينماينهم مسخره مي است اما ای تکرارگوئینوع

د برحسب يباي را میم اقتصادي از جمله مفاهیف هر مفهوميگر سخن تعريبد.١١»مي رسیت خصوصيمثال مالک

 از یديف تجرين روال بود که تعريبرهمن کرد و عمال مارکس ييشان تعيط وجوديل دهنده و شرايعناصر تشک

چ شرح و ي هی  ب– یفکر کار بطور کل. رسدي بنظر می ساده ایليکار مقوله خ« مارکس نوشت . کار را شرح داد

 است یدي اش، مقوله جدی، با همه سادگیاز نظر اقتصاد) کار( نهمهيباا. ار کهن استيز بسي ن– یليتفص

 یهنگام) نهين زميدر ا( ميشرفت عظيپ...  هستندیديز مقوالت جديد ساده ني تجرنيجاد کننده ايهمچنانکه مناسبات ا

 و ی، کشاورزی کارخانه ایعنيجاد کننده ثروت، يت اي خاص فعالیت، با کنار گذاشتن شکلهايرخ داد که آدام اسم

 از ین تصور کليااب.  مهم بجلو برداشتی، گامیزيک مقوله عام، بدون هرگونه تماي، به کار بعنوان یا بازرگاني

، ی خود کار بطور کلیعني، )کار(محصول ) ی تصور کلیعني( یگر با تصور شئيننده ثروت، ما، ديت افريفعال

در آن ( شرفت راين پي و عظمت ایدشوار. مي روبروهستیافته قبليت ينيهرچند بصورت کار گذشته، کارع

 یوکراتيزيبه نظام ف) ش عدول وياز نظرخو( م گهگاهت هي خود ادام اسمیافت که حتيتوان درينجا مياز ا) روزگار

 یمين و قديط تري بسیان انتزاعي نبود جز کشف بیزين در واقع چيا) یو حال انکه از نظرگاه فعل( کنديسقوط م

ک جنبه درست و از ياز ) ن کشف همياما خود ا. ( از جامعه معتبر استی بشر، که در هرشکلیدين رابطه توليتر

 یافته ايار توسعه ي نسبت بانواع خاص کار مستلزم انستکه مجموعه بسی اعتنائیرا بيز. درست استگر نايجنبه د

 االصول ی که علیعني.  نتوان غالب دانستیگريک را بر ديچي مشخص کار وجود داشته باشد که هیوه هاياز ش

صورت ) تيدر واقع(ن وجه مشخص توسعهي تری قابل تصوراست که غنیمجرد فقط هنگام) مقوالت(ني تریکل

گر يکنند که ديدا مي پیک عنصر کلي از یر است که همگان تصور مشترکيگرفته باشد و تنها در صورت اخ

 از کارها یت مشخصي کلیجه ذهنيگر تصور مجرد کار فقط نتي دیاز سو. شوديبصورت خاص در نظر گرفته نم

 ی جامعه است که در ان افراد باسان ازیژه اي نسبت بانواع خاص کار مخصوص شکل وی اعتنائیب. ستين

  . ستي در خور اعتنا نیعنيت است ي اهمی انها بی اورند و نوع خاص کار  برایگر روي بکار دیتوانند از کاريم



  

گ يوند ارگاني است و پیجاد ثروت بطور کلي، در حکم ابزار ای نه تنها مقوله کار، بل کار واقعین جامعه ايدر چن

ن شکل جامعه يدترين و جديشترفته تري در پین وضعيچن.  از دست داده استیکل خاصخود را با افراد بهر ش

، کار باصطالح )یکار بطور کل( ، )کار( نجاست که مقوله مجرديتنها درا. الت متحده وجود داردي در ایبورژوائ

ن در رأس ي نویاسين مقوله مجرد که اقتصاد سيط تري بسیعني. کنديدا ميقت پيل در عمل حقيبدون شرح و تفص

 خود را یقت عملي جامعه است، حقیار معتبر در همه شکلهايانگر مناسبات کهن بسيدهد و بيمباحث خود قرار م

و در . ١٢»اورديجامعه بدست م) شکل( نيدتري در جدی اقتصادی مجرد تنها بصورت مقوله ایبعنوان مقوله ا

 محدود دارد و هنوز یه هنوز خود شکلي که سرمایشه وري و پی مثال در کار صنفیبرا« گر اضافه کرد ي دیجا

 و ی جزئی، کار هم ظاهرستي کامل ان نیه بمعنايسرمان هنوز ي خاص غوطه ور است و بنابرایکاال در جوهر

ست که در هر ي نیشک. شودي از ان برخوردار مهيسرما در برابر است که یت و انتزاعيخاص دارد و فاقد ان کل

 را بخدمت یهر نوع کار انرا دارد که یه توانائيشود، اما سرمايژه عرضه ميو خاص و یمورد کار بشکل

 کامال یک از انها بخدمت گرفته شوند امرينکه کداميه و ايست در خدمت سرمايکار) ی(هر نوع کار بالقوه:رديگ

رزش  ایعني اعتناست و جز بعنوان کار ی کار خود بیژگيگر خود کارگر مطلقا بوي دیاز سو.  ستیتصادف

ا ي کارنست که او در واقع حامل ي ای وی اقتصادیژگيپس و.  بدان نداردیه، توجهي در خدمت سرمایمصرف

شه وران، ين خصائص را در نزد پيا. ه داريست در مقابل سرما یکارگراو . ه استي سرمای  برایارزش مصرف

 کار و نوع تيدر خصوصعکس ر بريز جماعت اخي و تمایژگيم؛ ويني بی اصناف و صاحبان حرف نمیوردستها

 ان، ی و هنریص فرديل بموازات تحول کار و از دست رفتن خصاين دليبهم.  استنيانان با استاد کار معرابطه 

 در برابرهم قرار یديک رابطه واحد توليش بصورت دو قطب مخالف در يش از پيه دار بيکارگر و سرما

ت به يشود و فعاليت کارگر ميش جدا از شخصيش از پي، بیش مجرد و انتزاعيش از پيبنسان کار يبد. رنديگيم

 کامال یت کارگر امريفعال.  نداردی در شکل ان دخالتیت ويگردد که عالئق و شخصيل مي تبدیکي مکانیامر

پس بار .  نداردیت بطور کلي فعالی به معنای صرف است که ربطیمادت يگر فعاليا بعبارت دي ست، یصور

 تنها با توسعه –ه و کاري سرمایعني – در مقوله مورد بحث ما یدي خاص مناسبات تولیگژيم که ويني بیگر ميد

دات يتأک( ١٣»کنديدا ميت پي واقعی صنعت مولدیروهاين از تحول ی و در مرحله خاص خاصید ماديوه توليک شي

 یه داري سرماف از کار را با توجه به رشدين تعري تری انتزاعیشود که مارکس حتيده ميد). از مارکس اند

.  کردیه داريژه سرماي ویخيط تارياق بود که کار اجتماعًا الزم را مشروط به شراين سيح کرده و برهميتشر

پروسه « ز دهد ي انرا از پروسه کار تمین برداشتش از کار بود که قادر گشت از جانبيعمًال مارکس با توجه با

د يت باهدف انسان بمنظور توليم عبارت از فعاليل نموديکار انچنانکه ما انرا در حاالت ساده و مجردش تحل

 او آسان شد تا با یگر براي، از جانب د١۴»ستياجات انساني احتیعت براي مصرف و اماده ساختن طبیارزشها

  . ١۵ح دهدي توضیه داريکشف کار مجرد، بمثابه ذات قانون ارزش، اشکال گوناگون کار را در جامعه سرما

اء         ي اشیکسان سازيم که بواسطه يري کار در نظر گی روابط متقابل وجوه گونه گونه ین تجلاگر ارزش را بعنوا

   درارتباط با ید کاالئين قانون توليشوند، انگاه مارکس در شکل معادل ما را با چنديبرابر م) یسم کاالئيشيفت( 



  

 شناخت ید که براي رسی قطعیريجه گين نتيبه چند» شکل معادل«مارکس در بخش . اشکال کار اشنا ساخت

ت که در مورد مطالعه شکل ين خصوصينخست« مارکس نوشت .  برخوردارندیت بس بسزائيقانون ارزش از اهم

 ارزش یعنيش ي عکس خویارزش مصرف صورت تجل:نقرارستيکند از ايمعادل توجه ما را بخود جلب م

ت ين خصوصيبنابرا« د و شرح داد يل رسي ذیو در همان بخش به منتجه ها). دات از مارکسيتأک(١۶» شوديم

... گرددي می کار مجرد انسانیعنيش ي عکس خویکار مشخص صورت تجل: مياوري از شکل معادل بدست میدوم

ما شکل ي که مستقی به کاریعنيش، ي بصورت عکس خویت شکل معادل است که کار فردين خصوصيسوم

 کار یه داريکه در اقتصاد سرمايگر از انجائي دیبه سخن). کسدات از ماريتأک(١٧»گردديل مي تبد دارد،یاجتماع

گر برابر ي دیگردد که بتواند با کارهاي میل اجتماعين دلي شود و کار فقط بدیتواند کار اجتماعيما نميافراد مستق

، اشکال مشخص ی مصرفیرد، لذا در عمل مبادله، ارزشهايگيند مبادله انجام مي در فراین کارکرديشود و چن

ن جامعه کار ين در ايکار ارزش آفر. رندي را بخود گیني نویفي و کی کمیتهايکار، کامال از کاال جدا شده تا خاص

 دو خصلت ی دارایه داريد سرمايکار در تول. شودي در شکل کار اجتماعًا الزم ظاهر میمجرد است که بلحاظ کم

ل ي ذیهايژگي وید دارايند تولي در فرایل وی، مشخص، مرکب و انفرادیست خصوصيش از مبادله کاريپ: است

ن نوع خصلتها بالفعل ياجتماعا الزم که در عمل مبادله ا ، کار مجرد، کار ساده و کاریکار اجتماع: گردديم

کار مرکب . دياي و کار مشخص در قالب کار مجرد در می بشکل کار اجتماعینگونه که کار خصوصيگردد بديم

ه مارکس چون در ين طبق نظريبنابرا. رديگي صورت کار اجتماعا الزم را بخود میمبدل بکار ساده و کار انفراد

 که انرا ی است، لذا محتاج به پارامتریري و اندازه گیمًا قابل بررسي کار مشخص مستقیستياليجامعه سوس

ن يمار کدامکند بر شيدار روشن نمي پای، ندارد و اقایه داريد، همانند کار مجرد در جامعه سرماي نمایاجتماع

 مزبور چون کار مجرد عمده یان خصلتهايدر م. راند؟يسم سخن ميالي از کار مجرد داوطلبانه در سوسیاريمع

ن و ذات ارزش برآورد کرد و ثابت نمود که يست که مارکس انرا ارزش افريه داريد سرماين شکل کار در توليتر

رد يگيست که صورت عمل بخود ميه داري سرمایئد کاالي در تولیعني، یخيط مشخص تارين شکل کار در شرايچن

 را با افزار یژه اي ویک پروسه جزئي، هریا جمعينکه انفرادًا کار کنند يدر مانوفاکتور کارگران، اعم از ا«

 امر روند کار بود که ی در ابتدایدرست است که روند کار، کارگر را بخود وابسته نمود، ول. دهنديش انجام ميخو

و مارکس در ادامه بحث . ١٨»رودين ميم کار از بي تقسین اصل ذهني اینيد ماشيدر تول. افتيباق با کارگر انط

 وسائل کار است و بعلت انکه اصل ی صنعتیه داريد سرمايوه تولياش روشن نمود بخاطر انکه نقطه حرکت در ش

 یستياليقا در انقالب سوسيد، دقباشي میديوه تولين شي ای عدم تطابق روند کار با کارگر، قانون اساسیعني، یذهن

مارکس در تداوم .  شوندیديوه تولي شود تا کارگران مسلط بر شی نفیستي حشو و زوائدش بای با تمامین کاريچن

ل کار يل کار مشخص بکار مجرد است و تبدي از تبدیند کاملتري از فرایجه گرفت که کار ساده جزئينظراتش نت

ن يادي بنیلذا کار مجرد عنصر. باشديل کار ميند تبدي همان فرایانگر جنبه کميًا ب بکار اجتماعًا الزم صرفیانفراد

 را چون کار اجتماعا الزم، یش مقوالتي قانون ارزش و کارکردهایمارکس در بررس. ستيه داريد سرمايدر تول

   است که ین کارزما«خت و در رابطه با کار اجتماعا الزم نوشت ي رید، پيمت توليمت بازار، قيارزش بازار، ق



  

 مهارت و شدت کار الزمست تا ارزش ی و با حد متوسط اجتماعی اجتماعید عاديط توليبا موجود بودن شرا

انگر کار يه نقل شده است، بير از کار اجتماعا الزم که در جلد اول سرماين تفسيا. ١٩» را بوجود اوردیمصرف

 در جلد اول از کار ی مختصریفهاي تعریول کرد ولشتر انرا به جلد سوم موکيح بي است و مارکس توضیانفراد

 که اجتماعا الزمست مصرف ید زمان کارينکه در هر کاال فقط بايا«ل بدست داد ي وارزش بازار بشرح ذیانفراد

را اگر خواسته يشود زي از رقابت جلوه گر می ناشی بصورت اجبار خارجید کاالئي در تولیشده باشد بطور کل

مت ي خود را بقی مجبوراست که کاالید کننده انفراديم که هر توليد بگوئيم بايان کنيطلب را ب میم بطور سطحيباش

 ین بصورت قانون فني از محصول در زمان کار معیت مشخصيل کميبعکس در مانوفاکتور، تحو. بازار بفروشد

  .٢٠»ديايد در ميخود پروسه تول

دهد که طبق ي در ارتباط با کاراجتماعا الزم میگريف ديهمانطور که در قبل شرح دادم مارکس در جلد سوم تعر

 ارزش ینکه کاالها دارايا«ک ارزش مصرف در نظر گرفت ياج جامعه بي انرا بعنوان احتیستيمفاد ان با

تا انجا که ما فقط کاالها را بصورت تک . کنندي را براورد میاج اجتماعيک احتين معنا است که انها يمصرفند، بد

 بخصوص موجود است، ین کاالهاي ایاج برايم که احتيم فرض نمائيتوانستيم، ميدادي قرار میرسدانه مورد بر

ک يد ينکه تولي بمجرد ایاج اجتماعين احتياما ا. مي مشغول نمائیاج اجتماعين احتيبدون انکه خود را با مقدار ا

ل ي را تشکی اساسیته ارد، نکيگر قرار گياج اجتماع در طرف ديکطرف واحتي در مجموع در یديبخش تول

 از ان یريجه گيمارکس با نت. ٢١»مي کنیاج را بررسين احتيت اي کمیعنيابد مقدار، يياکنون ضرورت م. دهديم

 باشند و شرط دوم مقدار کار نهفته در ی ارزش مصرفیباشد که دارايت مين واقعيمسئله که شرط تعادل کاالها ا

 انها ی و ارزش اجتماعیارزش انفراد«د يزم خواند و متذکر شد که باکاالها را برابر با مقدار کار اجتماعا ال

ه ابتدا سه شکل يف دوم در جلد سوم سرماين کار اجتماعا الزم برحسب تعرييمارکس در تع. ٢٢»کسان باشدي

ه ن کرد کينگونه معياج اجتماع را برحسب ارزش بازار بدين را مثال اورده و سپس احتيد باال، متوسط و پائيتول

 یافته و ان کار انفراديل ي تمای کار انفرادیعني از سه مورد، یکين به يانگيد مي، تولیديک شاخه توليدر 

 جلد ١٩٨ تا ١٩۴به صص (شود ي میديک شاخه تولي کار اجتماعًا الزم و همراه با ان ارزش بازار در ینگرايتع

مت بازار ي قید که بلحاظ رقابت از طرفي رسیريجه گين نتيمارکس بعد از ان با).  مراجعه شودیسوم بزبان المان

) نيانگيسود م+ د ينه توليهز(د يمت توليمت بازار بسمت قيزند، ضمن انکه قيدر اطراف ارزش بازار دور م

ن يا«دًا نوشتيدر ارتباط با کار اجتماعاالزم مارکس تاک. کنديه داران صدق مي سرمای همگیل شده که برايمتما

نسان زمان کار، زمان يد کاالهاست و بدي تولی برای اجتماعًا ضروریموجود در کاالها مقدارنکته که مقدار کار 

ف کار بمثابه يمارکس با عطف توجه به تعر. ٢٣»ف فقط بمقدار ارزش اشارت داردين تعريست، ايکار ضرور

نه يد بر زميبايرا م یستيالي کارگران روشن نمود که فاز اول جامعه سوسی برایه داريکار مجرد در جامعه سرما

 و مشخص ان ی کار بلحاظ کارکرد فردین جامعه ايرا در چنيخت زيه ريار عام مشخص، پايکار، انهم بر مع

 ی مشخص در جامعه رویتواند برحسب استعدادش، بکارهاي و شخص میست اجتماعيچون از همان ابتدا کار

  گر نه يکه ديت زوائدش ملغاء شده باشد جائيلشود که کار مجرد با کير مي امکانپذین عملي چنیاورد و زمان



  

 با اتکاء به رشد استعدادها ی و اجتماعیاجات فردي و مشخص، بلکه احتی کار فردینگراييه تعي سرمایضرورتها

 رفع یعنين درجه رشدش، يد برافکند تا کار باخري را بایندي شوند که خود فرایستيالينده کار در جامعه سوسينما

  .ابدياز براورد شود، انکشاف يک ني بعنوان یستيدش بااز که کار، خوين

ح ين دستاوردش در تشريه مهمتريمارکس در نامه اش به انگلس شرح داد که کشف وجوه دوگانه کار را در سرما

ن بخش از نظرات من، سختتر از ي ایدگيچيداند و در ارتباط با مشکل بودنش اظهار نمود که پيقانون ارزش م

ژه اشان وقت و ي ویهايدگيچيگر با پي شناخت علوم دید برايبايست و همانگونه که مير علوم نيها در سايدشوار

که مارکس شخصًا ينرو جائياز ا.  شناخت قانون ارزش بکار بستی برایستين مورد را بايدقت صرف کرد، هم

انرا در جنبش توان مهم بودن يت دانست، نمي را پراهمیه داري اشکال کار در جامعه سرمایکشف دوگانگ

م، وادار ين به پشت سخن نگوئي زین و گهي پشت به زیدار گهي پایده گرفت و بخاطر انکه مانند اقاي ندیکارگر

 یم تا به جنبش کارگرياموزئي انرا بیستي بایعنيم، يگر علوم رفتار نمائيه همانند دين بخش از سرمايم با ايشويم

دار ي پایاقا. مي ارتقاء دهیخته انرا تا درجه علم اجتماعيطح خودانگم سي برخورد کرده که قادر شوی علمیبگونه ا

 ی اجتماعیه داري بفهمند که کار چگونه در جامعه سرمایستي شده بودم کارگران بایدر رد گفته من که مدع

 اشکال  ازیکي نائل شوند که کار اجتماعا الزم ین اگاهيکه کارگران بايقا زمانير کشاند و دقيشود انرا به تحقيم

 و کار در انرا یستياليتوان جامعه سوسيست که با الغاء ان تازه ميه داري شدن کار در جامعه سرمایاجتماع

م کار اجتماعا ي تعمیعني، یدار با بورژوازي پای اقای نظری از ارکانهایکي ی همصدائیسازمان داد، انوقت اوا

ن ين مضامييد طبقه کارگر با کدامين مريد که ا کارگران روشن خواهد شی ، برایستياليالزم به جامعه سوس

  .ن اش را پابرجا گرداندي قصد دارد جامعه نویه داريسرما

ماند و يده مي نفس استثمار پوشیه داري اش بارها شرح داد که در جامعه سرمای علمیشه هايح انديمارکس در تشر

ه ارائه يده را در اوائل کتاب سرماين اياو ا. رسديدگاه کارگران چون کار الزم بنظر مي در دیمتذکر شد کار اضاف

د و در يه گرد ايط کار بمثابه سرمايک قطب، شرايست که در ي نیتنهاکاف«کرد و در اواخر همان کتاب نوشت

ز وادار ساختن انان يو ن. ش نداشته باشندي کار خویروي جز فروش نیزيرند که چي قرار گیگر انسانهائيقطب د

ابد که از يد رشد ي بای طبقه کارگریه داريدر تکامل سرما. کنديت نمي کارشان کفایروي نیبفروش داوطلبانه 

از . ٢۴»کنندي می تلقیعيس طبيد را مانند نواميوه تولين شيت، سنت و عادات و خواستها و توقعات ايث تربيح

 در نظر یعيعات طب و نه موضوی را بعنوان کارکرد بشریعيس  باصطالح طبين نوامي انکه بتوان اینرو برايا

 یه داريسم همچون علم برخورد کند و اساس جامعه سرمايشرو استکه بمارکسيفه پي ساخت، وظیکارگران متجل

 یباشد وليمسلم است که قانون ارزش مشکل م. ديح نماي انان تشریانه قرار دارد برايرا که بر کار استثمارگرا

 یسم علميالين قانون و مجهز نمودن کارگران به سوسيح ايق تشري استثمار جز از طری در نفیگريچ چاره ديه

ان کار الزم و ي که شرح داده بود کارگران تفاوت میشه مارکسي از اندیرويم که من به پيتوجه نمائ. وجود ندارد

شه را مهر ين انديند اينماي می تلقیعيس طبي را همچون نوامیه داريدهند و روابط سرمايص نمي را تشخیاضاف

  بعنوان  طبقه کارگریت وجوديسنده تناقض از واقعينو « سدينوين نظرات ميانکار ادرداري پایدم انگاه اقايکوبد يتائ



  

ک ين يست کدامي و حال معلوم ن٢۵» کندي حرکت نمیه دارين در درون جامعه سرماي با مشخصات معیطبقه ا

  . توجه مانده استی موجود بیتهاياز ما دو نفر نسبت به واقع

ستها قادر گشتند در برابر ين کشف مارکسي مارکس کشف قانون ارزش بود و بااین دستاوردهايزرگتر از بیکي

م يريدر نظر گ.  نائل شوندی سازمانیهايا صورتبندين و ي از قوانی و مشکالت به کشف پاره ایمعضالت اجتماع

 در مقابل ینيائف نو شدن معروف شده است، چه وظی که تحت نام جهانیه داري سرمایکه در جامعه کنون

باشد که با توجه به مشکالت ين نميفه روشنفکر ايد که وظي پرسیستيا نبايا. شروان طبقه کارگر قرار گرفته استيپ

ح ي کارگران تشری را کشف و برایکي تئوری و بن بستهایخي و با اتکاء به قانون ارزش چشم انداز تاریکنون

 ی اقای را شکافت؟ ولیکي را گشود و بن بست تئوریخيم انداز تاردهمانگونه که مارکس در زمان خودش چشينما

د به ساده ي به بن بست کشانده اند، حل نمایکي که چشم انداز را کبود و بلحاظ تئوری انکه معضالتیدار بجايپا

 استفاده کردن از کار مجرد در ی در ارتباط با چگونگیحي بدون انکه توضی اورده از طرفی مسائل رویساز

او طبقه کارگر را «سدينويگر در انتقاد بمن ميدهد از جانب ديم مي بان جامعه تعمی بدهد انرا چکیستياليمعه سوجا

، لذا ٢۶» شناسدي و نظائر انها میل کار، بکار اجتماعيار تبديص معي دانش بودن عاجز از تشخیبا متوهم بودن، ب

س ي را بمثابه نوامیه دارين سرمايکنند و قواني درک نمم با گفته مارکس که کارگران کار الزم راير المستقيمن غ

 ی انقالبیقت باور ندارد که بدون تئورين حقيدار باي پایا واقعا اقايا. رديگيکند، در تناقض قرار مي می تلقیعيطب

کشف سازد به ي روشنفکر الزم نمیگر برايست که دي بگونه ایقتا جهان کنونيا حقي بانجام رسد؟ ایتواند انقالبينم

 یشبرد جنبش کارگريشرفت و پي پی الزم برایهاي اقدام ورزد؟ واقعا تمام تئوریخي مربوط بچشم انداز تاریتئور

گر اگر مارکس در دوران خودش ابراز يکبار ديم؟ ين نداري نویهاي به تئوریاجيچ احتيگر هيکشف شده اند و د

 ین اصل مسلم هنوز هم برايپندارند و اي میعي طبی را بعنوان امریه داريد سرمايوه توليکرد که کارگران ش

باضافه . ح دادي انان توضیت را براين اهميست که موضوع بايا الزم نيباشد اي صادق میکارگران در قرن کنون

 ی کارگران که با سر بورژوائید برايشرو نه تنها بايط ، پيانکه از زمان مارکس تاکنون بعلت غامض شدن شرا

، بل دست ساخته خود انسان در یعين طبي را نه برشمار قوانیه داريد که جامعه سرماکنند ثابت کنيفکر م

 مورد کنکاش یخي را در پرتو مالحظات تاریه داري رسند که گذرا بودن جامعه سرماین توانائيرند تا باينظرگ

وم در پرتوعلم  اشکال علی همانند تمامیستيسم بخصوص قانون ارزش باين برخورد بمارکسيبنابرا. قرار دهند

 و راه ین علم اجتماعيح گردد وانزمان که کارگران بايد ان کشف و تشريرد وهرنوع کارکرد جديانجام گ

 را چون یه داريله انان مناسبات سرمايب مبادله معادل را که در مخيگر نه تنها فريشان مجهز شوند انگاه ديرهائ

شرو ابعاد يد پيگويدار را که مي پای اقایه خرافي نظرگرداند، نخواهند خورد، بلي بازتاب میعدالت اجتماع

  . رنديگيده مي برلب ندیشود با تبسميره ميکند و پسرو باو خيز مياستثمار را آنال

من کارگران « سدينويز سازد و ميار هرچيد که خودش را معيباي مفرطش میفتگيدار بعلت خود شي پایاما اقا

ه در سراسر وجود انها شعله ين نسبت بسرماين نداشتند اما اتش خشم و کدم که سواد خواندن و نوشتي را دیاديز

  کند که چه تعداد يکطرفه ساخته و اذعان نمي انهم ی وعمال خودش را شمار سنجش جنبش کارگر٢٧»ديکشيم



  

 کرده جادي انان محل کار ایکردند که براي دعا میامي خیده باشد که بجان اقاي دیستيسواد را بايکارگر با سواد و ب

  .مردندي میوگرنه از گرسنگ

خته انانرا به ي تابحال توانسته خودانگیه دارين نسبت بسرماين اتش خشم و کيا ايکند ايدار روشن نمي پایاقا

فته ي شرح داد که انسان خود شیزيد بطور غلو اميکه فروي و الزم رهنما شود؟ لذا زمانیز کار اضافيص تمايتشخ

او فقط وجود طبقه . دار مشاهده کردي پایتوان در اقاي از نظراتش را میش اعظمتوان معالجه کرد، بخيرا نم

 ین خاطر دشمنيداند و بديشبرد انقالب ميج و پي بسی براین انان را شرط الزم و کافيکارگر، استثمار و خشم و ک

 بعنوان مثال تا ینساننکه هر ايا. دينمايمش را با نقش روشنفکر بدانگونه که مارکس ابراز کرده بود، ظاهر ميعظ

ست که از کارکرد ارگانها و روابط متقابل انها با يباشد باز هم بدان معنا ني اش باخبر میت بدني از وضعیحدود

 مراجعه کند تا با یک کتاب اناتومي را بدست اورد ، مجبور است بین اگاهي انکه چنیباشد و برايگر اگاه ميکدي

ن مورد در باره طبقه يقا هميد؟ دقيان ارگانها را درک نمايکند که مناسبات م را کسب ین توانائياطالع از ان، ا

ص ينه تشخيانرا به ا.اموزند يسم را ني مارکسی و کلیکه کارگران وجوه اساسي تا زمانیعنيکند، يکارگر صدق م

هد و ناخوداگاه ند و شکوفه ديتواند ببار نشيچگاه نمين اشان هي روزمره اشان مبدل نسازند، خشم و کیکارکردها

  .سم منجر خواهد شديا انارشيسم و يسرانجامش به رفرم

.  عمل طرفداران او شودید راهنمايباي را انتخاب کرد که میوه اي مارکس شیه داريدر پژوهش جامعه سرما

م و  چون کار الزیم مناسبيص انها مفاهي تشخیکرد و سپس برايم ميح، مسائل را تفهير و تشريمارکس ابتدا با تفس

کدام (لين تحليه ايمن برپا« سدينويدار در نقد بمن مي پایاقا. ديگزيبرم... ه استوار و گردان ويا سرماي و یاضاف

د ي کار و تولیزي و برنامه ریز هستم در بررسيعتا قادر باثبات ان نيکه طب) یگي ب–ست يل معلوم نيتحل

. ٢٨ »اشاره نموده ام...  قادر بکاری انسانهای برایستيالين کار سوسيانگيک مي به مطرح بودن یستياليسوس

ش از يسم را در پيالين، کاراجتماعا الزم و کار مجرد در سوسيانگي راجع بکار میحيچ توضيدار هي پاینکه اقايا

 انگاه که با ی کرد ولینه از انها چشمپوشي طمانیتوان با کميان ننموده و منحصرا از انها نامبرده اند مين بيا

ش را ين نوع ادعاهاينده موکول کند لذا مجبور است اين مقوالت را بايتواند اثبات ايگر نمي من روبرو شد دانتقادات

ش و قمپز ي  نشان دادن خودستائیگر و براي بار دی مستدل سازد همانطور که مارکس کرده است ولیبا ادله منطق

عتا قادر ي طبیعنيک ادعا، يرده و تنها بصرف  کیش شانه خالي توخالیت اثبات ادعاهاير بار مسئوليدرکردن از ز

  .٢٩فتدير نيکند تا مچش گيباشد، بسنده ميباثبات انها م

    راجع به مبادله و پول  - ٢

او . رديگي مارکس در تضاد قرار میشه هايژه با اندي ویکند بگونه ايکه نزول اجالل مينه ايدار به هر زمي پای اقا

...  استیستياليت سوسي، استقرار مدنی کار مزدوریک شرط الزم الغايازار، پول ن رفتن مبادله، بياز ب«سدينويم

، مگر در مراودات یچ سطحيا پول در هي از مبادله، داد و ستد ی اثریستياليت سوسيدر سامان اقتصاد و مدن

م که بنظرش سياليکه مارکس از فاز اول سوسير زمانيبسخن غ. ١»ستيان نيدر م... یستيتالي با جوامع کاپیخارج

  .  را ملغاء گرداندیباشد سخن راند، قصدش ان نبود که کار مزديدر ان پول موجود و مبادله همچنان برقرار م



  

 باشد، باز هم روشن یستي کمونی جامعه ایه داريم که جامعه بعد از سرماين مبناء بگذاري اگر فرض را برایحت

 از یکي مبادله بطور عام در عمل یدار در واقع با نفيا پیست؟ اقاي نیست چرا در ان جامعه از مبادله خبرين

مالحظه . کندي می صادق است، ناخوداگاه نفیدي تولیوه هاي شی تمامی را که براید اجتماعي بازتولیندهايفرا

 ید، اعضايدر تول): نستيا(ش پاافتادهي و پیهيتصور بد) نينخست( « نباره چه گفته است يم مارکس در اينمائ

کنند، شکل يجاد ميا(دهنديص ميش تخصي خوی انسانیازهايعت را به ني طبیفراورده ها) ر واقعد( جامعه،

 ی خاص است به فردیل فراورده هاين فراورده ها دارد؛ مبادله، تحوي است که هرکس از ایع سهمي؛ توز)دهنديم

 اختصاص یفراورده هاع، عوض کند؛ و سرانجام، در مصرف، افراد از يخواهد انها را با سهمش از توزيکه م

ع، انها را ي هستند، توزیني معیازهاي نیاورد که پاسخگوي بوجود میزهائيد، چيتول. شونديافته شخصا بهره مند مي

پردازد، و ي فرد میازهايم شده بر اساس ني تقسیع مجدد سهم هايکند؛ مبادله به توزي پخش مین اجتماعيبنابر قوان

 یازهايل بموضوع و خادم نينا تبديد تا عياي در مین حرکت اجتماعيره ايسرانجام در مصرف، فراورده از دا

ع ي است که توزینديان فرايد بمنزله نقطه حرکت و مصرف در حکم نقطه پايپس تول.  شود و بمصرف رسدیفرد

بادله رد و ميگيع در جامعه صورت ميرا توزيکنند، زيدا مي دوگانه پی ان اند، که حالتیاني میو مبادله، نقطه ها

 یئيبخشد؛ در مصرف فراورده ها توسط انسان، شيت مينيد، انسان، است که بوجود خود عيتوسط افراد؛ در تول

د و مصرف ي تولیانجيع ، جامعه، در قالب قواعد عام و مسلط، ميکند؛ در توزيدا ميت پيد شده است که ذهنيتول

ن کننده ييع، تعيتوز. رديگي صورت می فردیاقات اتفيفين وساطت به تبع کيدر مبادله ا) کهيدر حال(شود،يم

ست که در ان فرد يديتول) نوع(ن کنندهييمبادله تع. رسدي است که از فراورده ها بافراد میسهم) ا مقداري(نسبت

شود که مارکس مبادله را بطور عام يده ميد. ٢»ابديي اختصاص میع به وي است که در توزیافت سهميخواهان در

 ینيت عيکه بمثابه واقعيرد، جائيپذي میدي تولیوه هاي شی تمامید برايروط چهارگانه بازتول از شیکيو بعنوان 

 کند و ی را نفی سهم فردیستي مبادله و اعتقاد بدان بای نفیسم اش برايدار در کموني پای دارد و اقایوجود خارج

ه يا سرماياعم از ساده و  (یئ مشخص ان در شکل کاالین مبادله عام و هستي مابیسازد که تفاوتيخاطرنشان م

در . دهديد چهارگانه را بسه مورد تنزل مي شده و خالصه بازتولیگر معجزه گريست، لذا بار ديقائل ن) دارانه اش

 مبادله فراورده ها یعني بر مبادله است؛ مقدم، عام بودن کار یدر نظام جماعت«م ياموزيژه از مارکس مينمورد بيا

 یوساطت البته الزمست منتها در مورد اول مبنا. ستي نید عموميمشارکت فرد در تول  حکم واسطه دریچ رويبه

وساطت از : رديپذيگر مينات ديکند و تعير مييده تغيچي پید مستقل افراد است که بعدها بکمک روابطيوساطت، تول

در مورد . ن اندي و معک رابطه واحديانگر يگر که در واقع بي مقوالت دیاريراه مبادله کاالها، ارزش پول و بس

. د استياد تولي است چرا که جماعت بنید جمعيشفرض همان توليشفرض خود عامل وساطت است و پيدوم، اما، پ

ا در يکند يجاد مي که فرد ای و خاص فراورده ای مادیپس شکلها.  استی اجتماعیکسره کارينجا يکار فرد در ا

 از یژه ايست بلکه سهم وين نيا ان محصول معين يخرد، ايرش م با کایم است هرچه باشد، انچه ويجاد ان سهيا

الزم . ستي نیک ارزش مبادله ايفراورده اش .  ندارد که مبادله کندیب فرد، فراورده اينترتيبد.  استید جمعيتول

  که الزاما با ارزش يم کاري تقسیبجا. ه عام کسب کنديصيد تا خصيست فراورده فرد نخست بشکل خاص در اين



  

در .  استیامد مشارکت فرد در مصرف جمعيم داشت که پيم کار خواهي از تقسیشود، سازمانيجاد مي ایدله امبا

 و مبادله انها ی مبادله ایل فراورده ها بارزشهاي و با تبدید فقط بصورت بعدي تولیمورد اول خصلت اجتماع

د ي مشارکت در امر تولین است و برايما تأمي مستقدي تولیخصلت اجتماعکه در مورد دوم يدر حال. شوديحاصل م

 شده ی عاریوند متقابلي کار که از هرگونه پیا فراورده هاي مبادله کاالها ی به گذشتن از مجرایازيو مصرف ن

ن يد که فرد در درون انها فعال است خودبخود تامي تولیط اجتماعين مشارکت براساس شرايست؛ اياند، ن

 عام مبادله را یگردد او معنايانطور که از مفهوم نظرات مارکس حاصل مهم). دات ازمارکسيتاک ( ٣»شوديم

ست، کرد و در رابطه ين ساختار اقتصادي کدامی تفاوت که جامعه دارای که هر فرد در جامعه، بیبرابر با سهم

گر يبد.  ابراز نمودی بروشنیستيالي مبادله را، در منفک کردن دو فاز جامعه سوسیعنين تفکر را، يمشخص هم

از بعلت انکه رابطه يدرهر دو حالت کار و ن» ازشيبه هرکس باندازه ن« ا يو» از هرکس باندازه کارش« ان يب

ان کرد، يکه مارکس بيوه ايسازند، خودشان روشنگر رابطه مبادله ، بهمان شيسهم فرد را در اجتماع مشخص م

ق يتوان طريق معجزه نميرسند جز از طري میستيلايدار بعدم مبادله در جامعه سوسي پایباشند و حال چگونه اقايم

وند داد، ي پیت انساني از انکشاف شخصیگرين اشکال مبادله را با وجه دياما مارکس ا.  را در نظر گرفتیگريد

 اش را در مبارزه ی روانشناس– یاسي سی از شاهکارهایکينعمل يقا با اي از هرکس باندازه استعدادش، و دقیعني

ه حساب کرد و چگونه ي تصفیه داري با جامعه سرمایش در اورد که چگونه علمي بمعرض نمایگانگيبا سپهر ب

 در ی مسئله جاریکه کسب ثروت انتزاعياز انجائ. ردي مولد در نظر گی را بگونه ایش فرديقادر گشت پاال

 بانها دست تواني کاذب میازهايختن شوقها وعالئق و نيق برانگيست که منحصرا از طريه داريجامعه سرما

ن يبخاطر انکه چن. ابدي بواسطه مبادله دست ین ثروت انتزاعيگردد باين جامعه کوشا مي در ایافت، لذا هر فردي

ن که يکوشند با طرح شعار دروغيه ان مي در توجیه داريباشد رسوالن سرماي حد و حصر میشکل از ثروت ب

زند يز بچالش برخيسم ني با مارکسیمن زدن بفردگرائد عالوه بر داين نماي خودش عالئق اش را تأمیستيهرکس با

 کرنش یه داري سرمایدئولوژيرش اين شعار صحه گذارد و لذا به پذيا انسان را وادار سارد باينصورت که يبد

ن يز کرد، ايگران را نيت حال دي رعایستي که بایا انکه شخص را مجبور سازد تحت شعار عدالت اجتماعيکند و 

 قصد ین فردي شوند که چنیگر قادر شوند مدعيه بار ديشود تا رسوالن سرماي مید که خود مسببيشعار را رد نما

  . ف کندين و تکلييگران تعي دیدارد برا

 یعني بخواست خودش، ی مصنوعیازهايد عالئق و ني دارد با تولین جامعه سعيمارکس ثابت کرد هرکس در ا

. شونديص اهداف او مي تخصی برایله ايگر وسي دیمًال انسانهانش عين بي، نائل شود و در ایکسب ثروت انتزاع

 گشوده شده ازجانب رسوالنش درمقام پاسخ بانها که دائما در یه داريل سرماين چاه ويفتادن باي در نیمارکس برا

 تجارت روند، با شعار از هرکس باندازه استعدادش یدند، بدون انکه فراتر از ازادي دمی می فردیبوق ازاد

نمورد نوشت يمارکس در ا.  نمودی فردیهايت و توانائيه هر فرد را وابسته برشد شخصيقابله برخاست و سهمبم

 است ینجا مبادله عملي مصرف مستقم است تا ای فراورده ها و اماده شدن انها برایريت پذيله تماميمبادله وس« 

  جاد کننده ماده يد ايتول« و مصرف اظهار کردد ي و سپس در مناسبت با تول۴»شوديد انجام ميکه در درون خود تول



  

ن نوع اقامه ي و با ا۵»د استي تولیاز وهدف درونيجادگر نيکه مصرف اي مصرف است در حالیو موضوع خارج

 یشه اي مجهز نمود ، بل اندیستها را بسالح علمي، مارکسیه داريل نه تنها در مبارزه با ترهات رسوالن سرمايدل

ست و ي نیستيالي جز مبادله در جامعه سوسیزياز چيا نيار کار و ي بر معیه فرديمود سهمخت که ثابت ني ریرا پ

شود يکه توسط فرد مصرف ميه اينسان که هر نوع سهمي انها را برشمار مصرف مولد در نظر گرفت، بدیستيبا

عمال مارکس . خشد است، انکشاف بینه اي تفاوت که در چه زمی اش را، بی انسانی از استعدادهایکيقادر باشد 

 یعنيش، ي از وجوه روانشناسانه اجتماعیکيد بود که بيافت از مناسبات مبادله و مصرف و تولين شکل از فرايبا ا

 انسان ی را برایافتيد و رهي بخشیت علميني عیر است، نوعي ناپذیري که چون جوع سیز با ثروت انتزاعيست

د و ي اضافه کردن بانها، درک نمایعنيد دوجانبه، يامعه را باعت و جيبرگشود تا اشنا گردد که برداشتن از طب

 یشود که اقايده ميد. ت باز کردي بشری را برایه داريوه سرماي از وجوه عمده مبارزه با شیکياساسا راهبرد 

ش، با يه اجتماعي سهمیعني جز مبادله فرد، یزيباز هم چ» ازش يبهرکس باندازه ن« دار درک نکرده است کهيپا

 .کسان انگاشتي یتوان با مبادله کاالئين شکل خاص را نمي ایست وليمعه نجا

ست والکن ي، نی از مبادله و پول، بجز در مراودات خارجی او اثریستياليت سوسيدار متذکر شد در مدني پایاقا

 بخود ی اجتماعی در کارکردهاید و چه نقشينمايفا مي را در آن جامعه این پول چگونه نقشيروشن نکرد که ا

ن يبنابرا. دهنديش را بنحو جهانشمول بسط مي کاالها ارزش خویدر تجارت جهان« ه مارکس يطبق نظر. رد؟يگيم

 است که یتنها در بازار جهان. رديگي در برابرشان قرار می انها بمثابه پول جهانینجا چهره مستقل ارزشيدر ا

ن حال بالواسطه صورت ي ان در عیعيکه شکل طبدهد ي انجام میش را بطور کامل مانند کاالئيفه خويپول وظ

شان ي ایستياليدار در جامعه سوسي پای اقایکه طبق ادعاي از انجائیول. ۶» استی تحقق کار مجرد انسانیاجتماع

ن جامعه چگونه ي را ایماند که تجارت خارجي مین مشکل باقينه مبادله و نه پول موجود است، پس باز هم ا

او در انکشاف اشکال پول در جامعه .  رسانده استیارينه هم باز مارکس بما ين زمي ا انجام دهد؟ دریستيبا

ن شکل پول که در جامعه يافته تريح داد و سراخر به تکامل ي، کارکردش را بانواع گوناگون توضیه داريسرما

، ی، کاغذیفلز – گوناگون شناخته شده پول یا شکلهايا« کند، اشاره کرد و نوشتيدا مي تحقق پیستياليسوس

 مستتر در مقوله پول هم یديصرفنظر از رابطه تول)  پولیستيالي شکل سوسیعني( و پول بصورت کاریاعتبار

 بنا شده یخيار تاريه مارکس بر کدام معين نظري است ایدنيپرس. ٧» را داشته باشدی ذاتیتواند همان کارامديم

 و اجتناب یمارکس وجود فاز اول را ضروران اورده است؟ ي سخن بمیستيالياست و چرا از پول سوس

باشد و ي ممکن میستيان رفتن پول با تمام حشو و زوائد ان تنها در جامعه کمونيدانست و معتقد بود که از ميرميناپذ

 بکار بندد از یه داري خودش با جهان سرمایه قانون پوليد بر پايباي میستيالي را جامعه سوسیلذا تجارت جهان

 داد و ستد یعني,  بحداقل ممکنی پول را در مراوده خارجیره اثر بخشيبا دقت تمام کوشا شود که داد يباينرو ميا

ن جهت است يبهم«مارکس شرح داد. باشد، برساندي مجبور بدان میستياليکه با جهان خارج از جامعه سوسيکاالهائ

. ص داده امي کشور انگلستان تخصین کارگريج قوانيخ، محتوا و نتاي را به تارین جلد بخش بزرگيکه من در ا

  ش افتاده ير قانون تکامل خوي در مسیکه جامعه اي هنگامیحت. اموزديگران بيد در مکتب ديتواند و باي میهرملت



  

تواند ي نم–م ين را کشف کني نوی  تکامل اجتماعین است که قانونن اقتصادين اثر همي ما در ای و هدف نهائ–است 

انچه که . ن مراحل را زائل سازديله فرمان اينکه ممکن است بوسي بجهد و نه ا تکامل خودیعياز مراحل طب

ن يتوان از ايد نميگويب است، مارکس ميعج .٨»متر کنديمان را کوتاهتر و مالين است که درد زايتواند ايم

د ياو تول.سپاردي مشه را بباد فناين اندي ایدار تمامي پایتوان دورانشان را کوتاهتر نمود و اقاي مید وليمراحل پر

خواند و لذا روشن يسم مياليدن از فاز اول سوسي جهی برای را شرط الزم و کافیه داريز در جامعه سرمايسر

ا وجود پول و يرسد؟ ايان مي بپایفته ان هستند که انرا بنا سازند مبارزه طبقاتيشان شيکه ايا در جامعه ايکند که اينم

 هم شکل کاال را یستيالي محصوالت و پول جامعه سوسین المللي در سطح ب کهیه داري سرمایمبادله با کشورها

شه مارکس يمانند؟ لذا با اتکاء باندي میستيالير در جامعه سوسيشوند، بدون تاثيبخود گرفته و تابع قانون ارزش م

 یعنيامعه،  تنها در پناه کار بمثابه پول در ان جیستيالي را کشور سوسیجه گرفت که تجارت خارجيتوان نتيم

گر ياز جانب د. ن دردسرها بجلو بردي قرار گرفته است، قادر است با کمتریار دولت کارگريکه در اختيابزار

شود که گفته بود در فاز اول بعلت انکه ي میده مارکسيوجود کار بعنوان پول در ان جامعه خود روشنگر همان ا

 یل تضادهاي برخاسته است، بدلیه داري جامعه سرما کماکان موجود است بخاطر انکه از درونیمبارزه طبقات

شود برحسب کار، فراورده ها را ي وادار میستياليمانده از جامعه قبل، جامعه سوسي از اشکال باقیگوناگون و برخ

ش مناسبات يده از جامعه پير اشکال بارث رسيد ضمن انکه در ارتباط با سايد مبادله نمايبا شرکت کنندگان در تول

 ساده ید کاالئيگر سخن توليبد.  انجام دهدیار مراوده ساده کاالئي با افراد وابسته بانها برمعیستياليمعه سوسرا جا

.  داردیا بهتر است گفته شود ارزش اضافينه تر از قانون ارزش و يشي بمراتب پی ارزش قدمتیو بطور عموم

ن ضرورت ي اینگراييتواند تعي میر پرولتريگر اقشار غي بشمار درجه رشد و مناسباتش با دیستياليجامعه سوس

 کارگر و یدار هم بان معترف است و از توده هاي پای که اقایم کند امري مراوده را با انان تنظیستيشود چگونه با

رممکن است که بتوان توده فرودست را خلق ي بداند که غیستيراند و باي سخن میه داريفرودست در جامعه سرما

ه دشمنان ي عالوه بر مبارزه علی دولت پرولترینصورت هستيبد. قالب به کارگر مبدل کردالساعه بعد از ان

 درد یستي که بایشود، بل بعنوان عاملي می هنوز وجود دارند نه تنها ضروری که شکست خورده اند ولیطبقات

د ي تولیوسائل اساسن از کارکرد پول تا سطح فروش يم وهمچنيمان را کوتاهتر و رابطه با فرودستان را تنظيزا

کند ي می نفیستياليدار مبادله را بطور عام در جامعه سوسي پایکه اقايزمان. گرددي بعمل اورد، الزم میريجلوگ

گر بعنوان معجزه ي و از جانب دی بمثابه کشف تئورین ادعا اگر ثابت شود خود از سوئيد اذغان نمود که ايبا

  . را انکشاف داده است مارکس ی شناخته شود که تئوریستيشان بايا

شه مدافع ان بوده است حال ي همیستي انارشی بحث را که خرده بورژوازین شاهکارهايزترياانگي از رویکياما 

شان يکه طبق نظر ايد جائينماي اشان، میستياليع سوسي در مورد توزیعني، یاسيدار وارد در مبادالت سي پایاقا

منطبق با . کندي میابي ارز٩» ...پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان وع برابر غذا، يتوز«  رایستياليع سوسيتوز

ده ي ورزی از همان مقدار غذا و پوشاک برخوردار شود که مردیستيک کودک دوساله باي ین نسخه من دراورديا

   یتا اصل برابر..  ویک خانواده چهار نفريشود که مثال يک انسان مجرد همانقدر صاحب مسکن مي. و بلند قامت



  

راند و قصد کرده اند جامعه مورد نظرش را يسم سخن ميالياز در سوسيدار مدام از ني پایاقا. دا کنديشان معنا پيا

دار ي پایکه اقايجائ. باشدياز مي نی واقعیف معناي انچه را که بدان توجه نکرده تحریه سامان بخشد ولين پايبر ا

...  غذا و پوشاک ویاز را تا سطح تساويه و عمال ن از مبادله بودیاز، خودش شکليرسد که نين صرافت نميبا

ن کار يجاد هميه اي بزرگ سرمایخينقش تار« نباره چه گفته استيم مارکس درايمالحظه نمائ. کنديص ميتلخ

ه ي سرمایخيشت کار زائد است؛ نقش تاريدگاه صرف معي محض، از دیدگاه ارزش مصرفي است که از دیاضاف

 مازاد بر یده باشد که کار اضافيازها بان درجه از رشد و توسعه رسيکسو نيز رسد که اي بانجام میهنگام

ه که بر يگر انضباط خشن سرماي دیل شود، و از سوي تبدی فردیازهاي از نی عام، ناشیازيضرورت، خود به ن

ر انچه د. ١٠»..ل کند ويت تبدي و شوق بکار را به خصلت مشترک بشری اعمال شده، سختکوشیاپي پینسلها

 یبرند تا مبادله را اساسًا نفيستها بکار مي که انارشیباشد که با تمام توانبخشيت مين واقعيشود اير مينمورد چشمگيا

 کامل مواد ی فراتر از گشادگیزيرانند اما سراخر چي سخن میه داريند، با انکه مدام از مظالم نظام سرماينما

پس چنانکه « شوندي اور میع روي به توزیار کاالئي بنا بر معاورند وي کارگران بارمغان نمیرا برا...  ویغذائ

 ی جز ارضایگري دیمحتوا) یدر حرکت ارزش مبادله ا( گر در گردش ساده محضيکديم عمل افراد بر يديد

ر ي جز مبادله مقادیزيم عمل افراد چيري متقابل انسان ندارد، و اگر تنها شکل کار راهم در نظر گیازهاين

ار داشته ي محصول کار خود را دراختینکه هرکسيست جز اي نیزين حد چيت هم در ايمالک. ستي ن)موازنه(برابر

همچنانکه محصول کار هرکس با . از کار خود بخرد) با همان مقدار( ر راي محصول کار غیا هرکسي. باشد

 یرابطه ساده ا – ی و برابری درست مانند ازاد–ت ين شکل مالکيا. شوديده مي خریگريمعادل ان از کار د

انسانها در همه شئون باهم برابر « اش یستيالي در جامعه سوسیستيدار باي پایکه طبق نسخه اقاي در حال١١»دارد

 را یستها مقوالت اقتصاديکه انارشينرو همانطور که در قبل از قول مارکس شرح دادم جائياز ا . ١٢» شونديم

دار در ي پایکه در تفکر اقاي مبادرت ورزند امریم بورژوائيج مفاهيشوند بترويکنند سرانجام وادار مي مید تلقيجاو

 یستيالي خوش نقش و نگار از جامعه سوسیل سازيشان با تمام شمايا. باشديان اشکار ميع برابر بعيرابطه با توز

ز يا نده و حتما انري فراورده ها و خدمات رسیم مساوي سراخر به تقسیه داريه سرماياش وهل من مبارزه اش عل

ده که در جامعه يشه نرسين انديدار از ازمنه دورهنگام تاکنون باي پایاقا.  هم براورد خواهند کردیعدالت اجتماع

تواند ياز، نميا نيم و يريار را کار بگي از فراورده ها، چه معیا دوم ان بهره برداري اعم از فاز اول و یستياليسوس

اء و ي از اشیاز انسانها متفاوتند لذا بهره بريکه کار و نيسد جائ بلحاظ غذا، پوشاک و مسکن بریک تساويبه 

باشد يت مين واقعي است ایستيالي انچه پهنه ساز جامعه سوسیول.  انجامدین انسانها مي مابیز بعدم تساويخدمات ن

لغاء شده و  در انجامعه می بعنوان عامل ذهنی کار انسانیروي و نینيد بمنزله عوامل عيان وسائل توليکه تضاد م

سم يقا کموني انانرا و عمال  و دقیا خواسته هايازها و يسازد اما نه نيکسان مي یت اشتراکيافراد را در برابر مالک

مارکس ابتدا .  سازد که مورد نقد مارکس قرار گرفته بودی را قصد دارد عملیدار خواسته اي پاینابهنگام اقا

 گذر یعنيست، ي انسانیروهايش نيد و کار، بل گشايگر نه توليف د هدیستياليبساکن شرح داد که در جامعه سوس

  نرو او جامعه يعت و همنوعش بوحدت رسد از اي که در ان انسان قادر باشد با خودش، طبی ازادیبقلمرو واقع



  

 منحصرا ی و برابری که از ازادیسم افواهيدش بکمونيد و در انتقاد شدينام» خيشا تاريپ« سم راياليماقبل سوس

 یاز سوئ.  دوگانه داردیمايسم نابهنگام سين کمونيا«کرد نوشتيد شده در جامعه را درک مير تولي مقادیساوت

ر يت پذيهرچه را مالک. پردازديم ان ميگر بتعمي دیکند و از  سوي اعالم میت خصوصي مالکیهدف خود را الغا

. شماردي می مادیواسطه يت بيا هدف را مالکتنه. بردين ميحه ذوق را با اعمال قهر از بيقر. کندينباشد نابود م

شود ، بلکه ي ، گسسته نمیت خصوصيرابطه مالک. دهدياندازد انرا بهمگان گسترش مي را برنمینقش مزدور

 در ین تساويبنابرا). دات از مارکسيتأک (١٣»ابدييادامه م) زهايچ(  با جهان یت عمومي مالکیبشکل رابطه 

رود، ي نمی که فراتر از جامعه بوژوائیش بمنزله کارکردي سال پ١۶٠ش از ي بزها را مارکسياء و جهان چياش

 و یار تساويافرازند که معي را بیدار قصد کرده اند جامعه اي پایستها نمود، و حال اقاي مارکسیشمان اموزشهايپ

عه پابرجا شده  را هم جامین رختشوئيک ماشي یت شخصيکه مالکيکند جائين ميياء در ان تعي را جهان اشیبرابر

  .تواند تحمل کنديشان نميا

  

  یستي انارشی همسان–م ي بخش س– ٣

 به نبرد ی در جنبش کارگریستي و انارشیستينش تاکنون مجبور بوده با دو انحراف رفرميسم از بدو تدويمارکس

بش  در جنیسم را بمنزله انحرافيک از همان اغاز، مبارزه اشان با مارکسي کالسیستهايانارش .زديبرخ

گر ين باو و ديات مارکس، بل علنا در توهي را نه در انتقاد به نظری علنًا اشکار کردند و چالشیستياليسوس

زند، ي مارکس بمبارزه برخیکي تئوریشه هاي شروع نمودند و بعلت انکه قادر نبودند با اندیرهبران جنبش پرولتر

ختن ي بسطح توده ها و برانگیل دادن اموزش مبارزاتشان رابا اسان کردن متن و تنزي کردند باورداشتهایسع

ل انکه با يستها بدلي انارشی زمان ادعاهایدر تماد. نديج نماي بسیسم علمياليه سوسياحساسات انان، توده ها را عل

ن يکچنيژه کارگران از انان شد و برشمار ي توده ها، بویگرداني در تطابق نبودند سبب روی اجتماعیتهايواقع

 ینه انها را نفيشي شدند که درد و پی دولتی دستگاهایزگويستها مجين رهبران انارشيشتري بعد بی چندگاهیقتيحق

سم و از ي مارکسیک در انستکه حال انان کوشا هستند تحت لوايد با نوع کالسي جدیستهايز انارشيتما. کردنديم

 جز خلع یزيفه اشان که چيله وظينوسي بدش رانند تاي به پی مارکسیده هاي را در تقابل با ایدرون ان هماورد

ده يات بس عديستها کتب و نشريبا انکه انارش. ست، بانجام رسانندي نیسالح کردن کارگران از علم مبارزه طبقات

 یگانه محور دانش انان حول محو دولت در همان فرداي و یر در اورده اند، اما اموزش اصلي را برشته تحریا

 و حل ان وادار یح هر نوع مشکل اجتماعيجا در توضيد و خواسته و ناخواسته، بجا و بزنيپس از انقالب چرخ م

 اشان را نظم ی جزمیشه هايگر انديل ان دين در نظرگاهشان رجعت کرده تا بر سبياديه گاه بنين تکيشوند بايم

ز رهبران و بخصوص  ایکين يکروپوتک. گفتنديست در باره دولت چه ميم که رهبران انارشيمالحظه نمائ. بخشند

م که يم و در انتقاد مستقل امان ثابت کرديداني میستها بخوبيما انارش« ن جنبش راجع بدولت نوشتين ايسيتئور

ازات طبقه مالک، يآن بوده است که امت) یا جمهوري و ی، سلطنتیاعم از استبداد( اشکال حکومت یفه تماميوظ

  سم ابتدا يانارش«سم شرح داد يف انارشيموست در تعر. ١»ندي را بواسطه قدرت حفظ نمایون و بورژوازيروحان



  

سم قصد يانارش.  عدم تسلطیعني یانارش. باشديژه مي ویک فلسفه اجتماعي، ینيک جهان بي یبساکن صورت کل

ر وسائل ين و ساين از دولت، حکومت، قوانيگر نباشد بنابرايجاد سازد که انسان تابع انسان دي ایدارد جامعه ا

 از یرويدار به پي پایاقا. ٢»کندي همه موعظه می را برایست و ازاديان ني هم در ان جامعه در میخناجبار س

کند يغ ميل تبلي جامعه بدون دولت را، بشکل ذیعني، یستي انارشی اموزش اساسی جنبش کارگریرهبرانش برا

دار ي پایشود که اقايده ميد.  ٣» بدون دولت استی جامعه ا– یستيتاليت کاپي بر عکس مدن– یستيت سوساليمدن«

باشد، نه از مارکس ، ي میستي افکار کوتاه قامت انارشی را که به پهنا و درازاین اش بجنبش کارگرينسخه پند اگ

شه مارکس، اصل عدم اعتقاد يف در انديد با تحرينماي مین تفاوت که سعيت گرفته است با ايستها بعاريبل از انارش

  . جا زند مارکسیه ايبدولت را نظر

 را، بعنوان ی ماقبل خودش که تصرف قدرت دولتیستهايات مارکسي نظری و بازپرسیدار در بازنگري پایاقا

هرچه انسانها «سدينويکردند، از قول مارکس مي براورد میستيالي انقالب سوسیروزي، شرط پی مارکسیشه اياند

 یک نقد طبقاتي انها مشحون از ی و اگاهیاسي داشته باشند، اما دانش سی افزونتریاسي سی و اگاهیاسيخرد س

 استثمار و ستم ی واقعی جامعه حاضر نباشد، فهم سرچشمه های و اقتصادی مادیانهايه بني علیشه ايکال و ريراد

ا معضل و راه حل يشود که گويد مين توهم تشديرا مدام ايگردد، زيشان دشوارتر مي برای و مصائب جاریکش

دار روشن نکرده اند ي پایمتاسفانه اقا. ۴»گر دولت نهفته استين دولت و آن شکل دي ایمعضل در نحوة دستکار

گران چه ين موضوع و انکه دي تفاوت بای بازهم بین اثار مارکس برداشت نموده ولين نقل قول را از کداميکه ا

شت، حل معضل جامعه  دایه داريکال از جامعه سرماي بداند که مارکس درک رادید بخوبيدار باي پایگفتند اقايم

ن اوصاف ي با تمام ای هم نسبت بدولت داشت ولی کرد و نه توهمیابين شکل و نه ان شکل دولت رديرا نه در ا

دانست و شرح داد که تنها حکومت يشبرد انقالب مي پی برای و حتمیا را ضروري پرولتاریکتاتوريوجود د

ا را در ي پرولتاریکتاتوريد که ديجه نرسين نتيچگاه بايهتواند دولت را روبزوال کشاند لذا يکارگران است که م

شه بر ضرورت يان عمر هميش تا پايمارکس از اوان نوشته ها. کندی نفیط رشد صنعت و وفور نعم ماديشرا

را يل واجب برشمرد ، زين دليدار بدي پایه کرد و ضرورت دولت را برخالف اقايدولت و نقش ان در فاز اول تک

 کماکان ادامه خواهد یستيالي که در جامعه سوسیق مبارزه طبقاتي تنها از طریستيجاد جامعه کمونيامعتقد بود که 

ست، مارکس و انگلس از يا ني پرولتاریکتاتوري هم از دیفست که هنوز سخنيدر مان  .باشدير ميافت، امکانپذي

 ین گام در انقالب کارگرينخست« د برشمردنیر دولت را ضروريا بطبقه حاکمه سخن راندند و تسخيل پرولتاريتبد

 ان استفاده خواهد کرد که قدم ی خود برایاسيادت سيا از سيپرولتار... ا بطبقه حاکمهيل پرولتاريعبارتست از تبد

ا که بصورت طبقه يد را در دست پرولتاريه االت توليرون بکشد، کلي بیه را ازچنگ بورژوازيبقدم تمام سرما

انگلس . ان اورديا سخن بمي پرلتاریکتاتوريدر برنامه گتا مارکس از د. »رکز سازدحاکمه متشکل شده است، متم

 سراسر جامعه بدان ینده واقعي که دولت بعنوان نماین عملينخست« نگ شرح دادي دوریدر باره نقش دولت در انت

. لت خواهد بودن عمل مستقل او بعنوان دوي، اخریت اجتماعيد بمالکيل وسائل تولي تبدیعنيدست خواهد زد، 

  شود يدولت ملغاء نم... گردديافته و خودبخود موقوف ميجا زوال ي تدری در مناسبات اجتماعیمداخله قدرت دولت



  

 یستياليت سوسيشود در مدني می مدعیست که از جانبيبند اخالق پرولتريدار انچنان پاي پایاقا. »ابدييبلکه زوال م

» زوال دولت« تر مقاله اش را با يشود، و از دگرسو تيب ملغاء م بعد از انقالیعنيشان دولت وجود ندارد، يا

 و زوال دولت نبوده و انگار نه انگار که بخش اعظم یان نابودي میچگونه تفاوتيا اصوال هيکند که گوين ميتزئ

  .زدين دو واژه دور نميح و کارکرد ايستها حول توضيستها و انارشين مارکسين الملل اول مابيمبارزات در ب

. دانستند؟ي ممکن میاسيافت سي و فراینه اقتصادين زميستها محو دولت را بر کدامي است انارشیدنيپرس

ن مثال از جمله راه ي کرد و در چندی متکی بزرگ صنعتی دولت را بر شمار رشد سازمانهاین نابوديکروپوتک

چ نوع حکومت ي ان هیست که بران امر ايقا در اين سازمان دقين عالمت اي تریژه ايو« جه گرفت   يياهن نت

ن يا.  کنندهیته رهبريچ کمي، هیکتاتور، پارلمان قاره ايچ دير راه اهن و هيچ وزيه.  وجود نداردی اروپائیمرکز

مثال راه اهن نشان « دين منتجه رسين پس از ان بايکروپوتک. ۵»ل شده استيسازمان تماما برحسب قرارداد تشک

ز ي متمایا پارلماني و یا استبدادي و ی و چه جمهوری چه سلطنتی که از قواعد دولت استین خود قاعده ايداد که ا

نده متعلق به ي ایف ولي خفیوه ايد گرچه بشيجوي است که امروزه در اروپا اعتبار مین نو آوريا. باشديم

 یزه هاع بزرگ و اغايش صنايدايت بود که پين واقعين بدان توجه ننمود ايانچه را که کروپوتک.۶»انست

توان جامعه يچگاه نمي هینه اين زمينرو بر چني بودند از ایه داريانحصارات خود منتجه انکشاف مناسبات سرما

ه دارانه خودشان عوامل سد کننده ي سرمایکه سازمانهايرا پا برجا ساخت جائ» اتحاد ازاد«ا بقول اوي یستياليسوس

ن رشد يکروپوتک. شه برکندين سازمانها را از ري ایستياسم بيالي سوسیروزي پی مولده اند و برایروهايرشد ن

دار بعد از ان ي پای اقای کرد و براینده بانها تعلق دارد، بررسيکه ا» اتحاد ازاد«ع بزرگ را بمثابه يصنا

باشد، يارد کرون ميالي م۴٠ش از ي بیک کارخانه سوئديکه سود ساالنه ي گردد جائیشود تا مدعي میمستمسک

 یعنين کشور در زمان مارکس، يشرفته تريش از پي بیوان کنوني مثال تایز در کشوريد سريکه توليهنگام

سم يعا بکمونيد و سري فاز اول جهید از رويز تولين سرريتوان با اتکاء بان سود سرشار و ايانگلستان، است پس م

دار ي پای دوران در مقابل اقان پسايستها طرح شد و در اي که در ان پسا زمان در برابر انارشیسئوال. گذار کرد

 دشمنان یرسد و تماميان مي به پای مبارزه طبقاتیستياليا با گذار بجامعه سوسين بود و هست که ايگشوده است ا

 هنوز هم یه داريشرفته سرماي پیم که در کشورهايشوند؟ اگر قبول نمائيسم مي مبدل بمدافعان کمونیروزيد

 دست ین افراد پس از انقالب دست رويا ايکند، ايجاد ميل کار را ان محيشتريه کوچک و نه کالن بيسرما

 یران انقالب شود و اقايم که فردا در ايفرض نمائ. شوند؟ي متوسل نمیچ اقداميسم بهياليه سوسيگذارند و عليم

ت يکه او نه تنها ماليکه طبق نظري اش را بدون دولت بخواهد پابرجا سازد، جامعه ایستياليدار جامعه سوسيپا

 بنفع مردم هم ین کارکرديم که چني فرض نمائیز قصد دارد مصادره کند و حتي را را نیت شخصيخرد، بل ما لک

کردند يکنند که تابحال اشتباه ميست و قبول ميشوند کمونيکدفعه ميتها ين نوع مالکين ايندگان و مدافعيا نمايباشد، ا

ا هزاران هزار مسلمان رکاب شده در لشکر يت کنند؟ اد شرکيز توليم سود هنگفت و سرريو بهتر است در تقس

ق ي برفینيکروزه از برادر دي رفتن به بهشت عجله دارند، یخته و برايد بهشت را بگردن اويامام زمان که کل

  شوند، دست ي را شامل میعيار وسين افراد که توده بس بسي از ایمي اگر نیدهند؟ حتيت مير ماهييست تغيکمون



  

دار ي پایاقا. گرددي می شکست مقاومت انان حتمیر مسلحانه هم بزنند، ضرورت دولت برايغ یبمقاومت، حت

 زوال دولت، با یعنين گفته اش، ي ، عالوه بر انکه ا٧»شودي بدون زوال دولت متحقق نمیلغو کار مزد«سد ينويم

 دست ینجا رويدر ا دولت وجود ندارد، در تناقض محض است، اما یستيابيت سوسيش که در مدنيگر ادعاهايد

د انگاه ي ازو پرسیستيبا. شودي میديکند و خالصه خودش مارکس جديح ميه او را تصحيمارکس بلند شده و نظر

ن ي انگاشت سخن راند، شرح نداد که در ای ان ضروریسم که وجود دولت را براياليکه مارکس از فاز اول سوس

شه يف انديلذا در تحر. ا لغو شده در ان جامعه براورد نمود؟ ریست و لذا کار مزدي کار کاال نیرويگر نيجامعه د

 در محو دولت ین عاملي نویايت انحصارات را در دنيشود و موقعي میه رهبرانش متکيمارکس به نظر

 را ملغاء نمود یتوان کارمزديکه دولت موجود است نميدار تا زماني پای اقایب است که بادعايعج. شمارديبرم

  . ديشيانديبرخالف او محال انکه مارکس 

 یستيان بايگر بي بد٨»کنديگران حکومت نميا دي یگريچکس بر دي هیستياليت سوسيدر مدن«سد ينويدار مي پایاقا

اب و ذهاب ي ها و تمام افراد و ای ها، رفسنجانی انقالب خامنه ایران در فرداي ایستياليم در جامعه سوسيريبپذ

 ی اقایگر در شوراهاي، همانند افراد دی کارگریرو شوراهايسلمانا و پشوند عابد و مي میطرفدار انها تمام

 که نه تنها یعجب شورائ.٩»کننديکنند و در همان حال حکومت ميد مين شوراها توليافراد در درون ا«دار    يپا

اما . حکومتکنند و هم يد مين شورا افراد هم تولير کند و طرفدار شورا، بلکه در اي سر بزیستيها را بايخامنه ا

ت ي ازهدایت نوعيخ بشريم که حکومت تاکنون در تاريرياگر بپذ.شود؟ي اعمال مین حکوکت بر چه کسانيا

ه يشان عليا. دار شرح دهندي پاید اقايبايال بوده است، حال حکومت بدون تسلط را ميجامعه همراه با است

ر کرد و حال خودش در فرهنگ يتحق واسوه یروشنفکران موضع گرفت و انها را تحت عنوان کاشفان تئور

 حکومت بدون تسلط مردم بر یعنيد ي حکومت نامی معناین در باالبريد کشف نويباي را برگشوده که میلغاتش باب

سخن » یاز اعمال قدرت جمع«شان ي ایح خواهم که وقتي توضیگري دیدر جا. داري پای اقایمردم در شوراها

ک و ي کالسیستهاياما نه انارش.  مردم بر سرنوشت شانرا منظور ندارد حاکم شدنیراند مفهوم حکومت بمعنايم

 را با ی بند نمانده و از در عقب مجددا سرکوب دولتی گشاده شده خودشان پایشه هايچکدام بانديدار هي پاینه اقا

  . ندينماي میستياليتمام شدت و خوف اش وارد در جامعه سوس

. رندي قرار نگی اجتماعیپهاين شرط که اهداف انها برخالف پرنسيا با سازمانهی مطلق برایازاد«ن نوشتيباکون

ز تعلق ي بانان نیستيخواهند و باي اراده را میون محالت باشد که ازاديملت مجبوراست فقط متشکل از فدراس

د که ن حق را داشته باشياما ا. ت بشناسدي را برسمیفه را دارد که استقالل هر محلين وظيداشته باشد  و ملت ا

 قصد دارند استفاده کنند که عمال منطبق با یون است و از تضمن مليمحل را که متعلق بفدراسن و قواعد يقوان

  .  باشدین و قاعد مليقوان

شود و بانان از ي انتخاب میق پارلمان ملي هر محل از طری ملی و عمومی محلیدر رابطه متقابل خواسته ها

 یرويد از ان پيشود، باي میمات دادگاه مليشود، و هر محل که تابع تصميمکته ين قواعد دي ایجانب حکومت مل

   یستي قرار داد و در صورت حمله از جانب انان بای ملیتوان خارج از همبستگيدر صورت انکار محل را م. کند



  

دار هم ي پای که اقای محلیون و کمونهايح فدراسيگر به تشريمن بار د. ١٠» انان را تابع کردیبواسطه گارد مل

ن مخالف سرکوب نبوده از اعمال يشود که ابتدا باکونيده مين مورد ديمدافع انهاست، بر خواهم گشت اما در ا

 ی از دولت شورائیاو از طرف. کندي میرويوه پين شيدار هم از همي پایچنانکه اقا!! قدرت دفاع نکرده است

گر از يباشد، از جانب ديود ندارد، در تضاد م دولت وجیستياليت سوسيگر سخنش در مدنيراند که با ديسخن م

کند که عمل مصادره خود يد و درک نميگوي بفرض درست بودن ان، سخن می خرد، حتیتهايمصادره مالک

 سازد؟ لذا همانند ید انرا عمليباي میروئي دولت اعمال نگردد، چه نیباشد و اگر از سويانگر قدرت و زور ميب

گر دولت را در شکل يشود، از طرف دي خواهان محو دولت میشود از طرفياسالفش به تناقض تفکر دچار م

  .نشاندي اش بر میاسين مبادالت سيمصادره کننده چهار پا بر زم

 انرا روشن گردانند سخن راندند اما سراخر ی بدون انکه محتوای مقاالتشان از ازادیستها مدام در تماميانارش

ن معتقد بود يباکون. رفتي نمی در حامعه بورژوازی جاریاسي سیهايز ازاد را که خواستار ان شدند فراتر ایازاد

گر يبد«  ان مبارز کنندیباشد براي نمیاجيگر احتي را بدست اورده اند و دیکا و انگلستان ازادي امریکه خلقها

ش يارکردهااو عمال انها را در ک.  را بدست اوردیاسينکه قدرت سيست و نه ايس نه محتاج ازاديان خلق انگليب

. ١١»باشديت نمين واقعين اش با اي جز انطباق کامل نهادها و قوانیزياج دارد چيانچه که احت. باشديدارا م

ستم ي که حافظ سید، بعد از انکه انقالب قدرتيسم را تحقق بخشيعا کمونيسر   «یستين متذکر شد بايکروپونک

ن يا. ستيباشد، نيته مي اتورین المانيسيکه تئورياد افریسم ما معذالک فانتزيکمون. باشد نابود کرده استيم

سم ياليسوس«سدينويدار مي پایو اقا. ١٢» سم بدون حکومت افراد ازاد انسانهاي است، کمونیستيسم انارشيکمون

د هر نوع قدرت و حکومت ماوراء ي رها شده از قیتجسم ظهور انسان ازاد، خود حکومت بدون دولت، انسانها

  .ده بوديان کشي سخن بمیفراموش کرده است که از اعمال قدرت جمع ی ول١٣»ش استيخو

  توده یشرو را تا درجه اگاهي کردند پیشرو نبودند و عمال سعيستها خواهان ارتقاء دانش توده ها تا سطح پيانارش

ش  دانیا نقش روشنفکر که خواهان باالبري بمخالفت با هر نوع سازمان و یها تنزل دهند و با لجاجت شگفت

ن يباکون. دندي کارگران روان گردیکارگران بود، بمبارزه برخاستند و ناخوداگاه بدنبال جنبش خودبخود

 و در ١۴»سازديرا کارگران را متفرق مي اش کند زی را پرچم مبارزاتی خدائی بیستيونال نبايانترناس«نوشت

ونها انسان يليکنم، ميده ها را درک مز تويش از هر چي من بیائي پرولتاریتحت شکوفه ها«دنباله ان اضافه کرد

 یان مارکس و انگلس قصد دارند انان را تحت حکومتي که اقایسواديرمتمدن و محروم از ارث، دچار فقر و بيغ

 ی براین گوشتها يقا اي دقیائي پرولتاریتحت شکوفه ها. ، انهم بخاطر منافع خودشان، در اورندیار قويبس

، در خودش و در فعل وانفعاالتش، یر از تمدن بورژوائيبا بدون تاثي که تقری خلقین کانالهايفهمم ايحکومت را م

. کندينده را با خود حمل ميسم ايالي سوسی نطفه هایت عامش تماميالش، در کمبود و فقر و موقعيزه و اميدر غر

ن تنها يباکون. ١۵» رساندیروزي و به پی  را رهبریستيالي قدرتمند است که انقالب سوسیو امروزه باندازه کاف

 یستيالير  شرط بالفعل انقالب سوسيا خي دارد و یاسي تفاوت که دانش سی طبقه کارگررا بیوجود اجتماع

   < یرازي طبقه کارگر را بالفعل دانسته  و چون بقول خواجه شیدار همنظر او جنبش کنوني پایدانست و اقايم



  

 ابراز یست اند ولي از کارگران کمونیعيل وسيرسد که خي میامد قطعين پيبا> قت ره افسانه زدنديدند حقيچون ند

.  از معجزاتش دانستیکيگر انرا ي بار دیستين راز را کشف کرده است بايدار چگونه اي پایدارند و حال اقاينم

 یکردند وادار شدند که جنبش کارگري را بالفعل براورد میستها سطح نازل جنبش کارگريکه انارشياز انجائ

ن الملل اول بکوشش يل بي تشکیعني، یخي تاریتهاين بر واقعيباکون. ندي نمایابي ضد استثمار ارزیزيغررابلحاظ 

ده يهوده در اين وحدت بزرگ که امروزه بياساس ا«د و نوشتي مارکس خط بطالن کشیستها و رهبرياليسوس

 و یاجات واقعياحت در رنج و درخواستها و یشود، عمال بواسطه همبستگي جستجو می و فلسفیاسي سیها

جاد شود، بلکه از قبل وجود داشت و ي ایستي نباین همبستگيا.  جهان وارد شده استی تمامیاي پرولتاریارزوها

ن موضوع است که يماند اي میانچه باق.  خاص و تجربه روزانه کارگران جهانستیرنده زندگيان مسئله در برگ

 خواسته ین همبستگيا. مي نمائیم و اگاهانه انانرا سازماندهينمائ یاريم و همزمان يت اشنا سازين واقعيانانرا با

ا بود يکه خالق هستند، پرولتاري کسانیونال، گرچه ناخوداگاه و همانند تماميخالق بزرگ انترناس. ستي اقتصادیها

 ان . انتخاب شدندی و المانیسي، سوئیکي، بلژیسي، انگلیکه بواسطه صدها هزار نفر کارگران گمنام فرانسو

، بوجود امد که قاعده ی سرکوب و رنجش درونیعنيت اشان، يق کارگران بود که بعلت موقعيزه و عميمسئله غر

را ي بوجود اورد، زیستي را نباین معتقد بود که همبستگياگر باکون. ١۶»ونال را بنا کردي انترناسیو هدف واقع

گر گفته اش ي کارگر باال برده در تناقض با د طبقهی از سازمانهایکيدار انرا تا سطح ي پایموجود است اقا

زه و رنجش ين غرياگر باکون. ل داد، متذکر شد که شورا ها وجود دارندي را تشکی کارگری شوراهایستيبا

دم که سواد ي را دیاديمن کارگران ز«اق نوشتنديز بهمان سيشان ني دانست ای کارگران کافی را برایدرون

 و بر ١٧»ديکشيه در سراسر وجود انها شعله مين نسبت بسرماياتش خشم و کخواندن و نوشتن نداشتند اما 

مارکس در .  کندیابين سطح نازل را بالفعل ارزيشود که مبارزه کارگران در اي متقاعد میلين تحليمصداق چن

ش يداي پیه دار و کارگر مزدور از همان ابتداين سرمايمبارزه ب«ح نمودي ما تشری برایارتباط با جنبش کارگر

 از زمان یول. افته استي تمام دوران مانوفاکتور شدت ین مبارزه طيا.  اغاز شده استیه داريمناسبات سرما

ه بمبارزه ي سرمای مادین شکل وجوديه اي علیعنيله کار، يه خود وسيسم است که کارگرعلينياستقرار ماش

ان ي، عصیه داريد سرمايوه تولي شیان ماديد؛ بمثابه بنيله تولين شکل مشخص وسيه ايکارگر عل. برخاسته است

ل نگشت که يکرد متماين رويچگاه او باي هیکنند وليمارکس شرح داد که چگونه کارگران مبارزه م . ١٨».کنديم

ه يانه سرمايا روبط استثمارگراي و یز کار الزم از اضافي انان درک تمای براین اشکال مبارزاتيمتذکر شود ا

 یهايشبرد مبازره تئوريط خاص و بخاطر پيشرو دانست که برحسب شرايفه پيلذا وظسازد ي را برمال میدار

  .ندين نمايتها را تدويمنطبق با واقع

ه هنوز يخواند، بعلت انکه در انزمان در روسي میرو بالنکي که خودش را پی روسیستهاي از انارشیکيتکاچف 

ست ي کمونیمعتقد بود که دهقانان روسن ي از نظرات باکونیروي بزرگ وجود داشت به پیت جمعيمالک

انگلس در جواب باو . د که مورد شماتت انگلس قرار گرفتي نامیزي غرینرو ملت روس را انقالبيمادرزادند از ا

   از یشماري، اگر چه تاکنون تعداد بیزي غرین انقالبيه، ايخلق روس. ستيگريز ديت چي واقعیول«شرح داد



  

ه يچ زمان علي هیف و تک تک کارمندان دولت را پشت سرگذارده است وله اشراي متفرق علی دهقانیجنبشها

ن کهولت، انقالب يرغم ايست که چرا عليحال قابل فهم ن«جه گرفت ي و در همانجا نت١٩» تزار مبارزه نکرد

ر لذا بحث ب. »ل نشده استي تبدیستياليک کشور نمونه سوسيه بيده و روسيتاکنون انجام نگرفته و خلق ازاد نگرد

باشد، بل سخن بر اطراف ي باشد، نمی جاریتواند در روان هر کارگري که میه داريه سرماين عليسر خشم و ک

 کارگران روشن نگردد ی برایعني نشود، ی طبقاتین اتش خشم همراه با اگاهيخورد که اگر ايت چرخ مين واقعيا

ه مورد کنکاش قرار دهند، ي کار و سرما را نه برحسب مبادله معادل، بلکه برشمار روابطیه داريجامعه سرما

شرو ينسان پيبد. ، بل دست ساخته انسانها بدانندیعين مناسبات را نه طبيند رسند که اين برايشوند بايانوقت قادر نم

باشد سطح دانش انانرا تا رتبه خودش ارتقاء ين ميت اش ايرت زده و مات کند، بلکه نيقصد ندارد کارگران را ح

سازد و کوشا يدارند خودش را سرگرم نميان نمي بیست اند ولي کمونیادين خرافات که کارگران زيادهد و لذا با 

دار از همان ابتدا ي پایاقا.  مبدل گرداندی طبقاتی باگاهی علمین و اعتراض انانرا بگونه ايشود خشم و کيم

، بمنزله ی مبارزه طبقاتی سوئد، ازيد اخالل نماي تولی بلحاظ ذهنیبساکن اهنگ کرده اند که در جنبش کارگر

د يد که کارگران بايگويگر ميسازد، موقع ديکسان مي، یسم، بعنوان علم مبارزه طبقاتي را، با مارکسیني عیتيواقع

ست ي نیلي کارگران دلیسم از سويشود که عدم شناخت مارکسي میگر وقت مدعي مجهز شوند و دیستيبعلم مارکس

 ی ان، در راستای تفاوت بمحتوای را بیو لذا هر جنبش کارگر.  تضاد باشدسم در يکه مبارزه اشان با مارکس

تنام را که خواستار ي در جنگ ویکائي از کارگران امریسازد که جنبش برخيخواند و معلوم نميسم ميمارکس

براورد  یستي مارکسیستيار باين معيرد با کداميکروز کار بدون مزد بودند تا مزد انها را دولت در جنگ بکار گي

ت ينيان علم و عيتوان مي او نمیگر شاهکار بخرج داده که طبق ادعايدار در انتقادش بمن بار دي پایاقا. کرد؟

جنبش (د من در مقالهيتأک« سندينويشان ميا. ح ان خواهم پرداختي قائل شد که در بخش چهارم بتوضیتفاوت

 ی مارکس و نه علم مبارزه طبقاتیاموزشها بودن یبر خود مبارزه طبقات) سم و مسئله تحزبي کمونیکارگر

ه نظرات نادرستش که مورد انتقاد من قرار يدار حال به توجي پایاقا . ٢٠»ن اساس استيقا بر هميبودن ان، هم دق

 یسم نه علم مبارزه طبقاتيمارکس«  نوشت یدار از سوئي پایاقا. کنديشود و خلط بحث مي اور میگرفته، رو

 یريادگيبدون «  دگر متذکر شد که طبقه کارگر یو در جا» استي پرولتارید مبارزه طبقاتقا خويا که دقيپرولتار

ن تناقض را يو عمال ا»  ستي نیستيالي و سوسیه داريک علم قادر بداشتن جنبش ضدسرمايسم بصورت يمارکس

ا يان هنوز کشف و  علم ی موجود بود ولیسم مبارزه طبقاتيش مارکسيدايش از پيمن مورد انتقاد قرار دادم که پ

ن موضوع برخورد کرده است بار ين مقوله که در مقاله نامبرده در باال باين نشده بود و اکنون با طرح ايتدو

د، ادامه داده و يد نمايد شک و تردي تولیتواند در جنبش کارگري را که میگر ناخوداگاه همان اشتباه اصوليد

گر همانطور که در قبل گفتم، بشرح ان يست که در فصل ديت اشنا نينين ذهنبت و عيد که به تفاوت بينماياشکار م

  .پردازميم

ن نوع مناسبات در انسانها در برابر ي است که ای تفاوتیشود بيت مي عمال پر اهمیه داريانچه در جامعه سرما

   سطح دانش یبره باالي علی عصبینه ورزيدهد و با کيدار انرا به اموزش بسط مي پایاورد و اقايگر بوجود ميکدي



  

. کندير روشنفکران طبقه انکار ميم با تحقير المستقي را من غیشود و هرگونه فرا رفتن از سطح کنونيکارگران م

ف شده از جانب او، يح نظرات تالي مارکس معتقد است تحت توضیست که اقايز نيتعجب انگ«ن نوشتيباکون

ن ي مدرس که بدتریستهايالين بواسطه سوسيک جامعه نوي اش، سازمان و حکومت یسم علميالي سوسیعني

 خودش یدار همانطور که مالحظه شد از طرفي پای و اقا٢١»ل شوديتواند تشکين حکومتهاست، ميومستبد تر

  درست یباشد تا نظرات مخالف اش را با انگ اسوه، نخبگان، مکتبي و معجزه گر در اجتماع میکاشف تئور

 است که واقعا رنج را احساس کند، ی بودن کسیکارگر واقع« ن متذکر شديباکون. ن داغ ننگ زنديهمانند باکون

 ٢٣» هيظالمانه بودن رابطه کار و سرما« دار درکي پای اقای و برا٢٢»ا شده انديکه پرولتاري ان کسانیعني

( ی مارکس ازادیستي کمونی السال و تئوری برنامه اجتماعینقطه اساس« ن شرح داديباکون. کنديت ميکفا

د يست دولت را نابود سازد، بلکه انرا بايطبق نظر مارکس خلق مجبور ن. ا بواسطه دولت استيپرولتار) یارپند

 رهبران حزب یعنين اش، معلمانش، ير خواهانش، محافظي خیت کرده و گسترش دهد و انرا در دستهايتقو

 و ٢۴» خلق کنندیوع بازادوه خودشان شريگر در دست مارکس و دوستانش قرار دهد تا بشيست، بزبان ديکمون

 است یعيطب« دانند نوشتي انرا الزم میر با خودش که وجود حزب و رهبريدار در رابطه با نظرات مغاي پایاقا

ن ين ايفه سنگيد وظيکه بايکند کسانيدا مياج پي، مبشر و رسول و مبلغ هم احتیانجي میان به مشتين ميکه در ا

 که روشن کردن یشه مارکسيکه اساسا با اندي جائ٢۵»ديگذاريستها ميموناموزش را بدوش کشند و نام انها را ک

ن يباکون. رديگيکند، در تضاد قرار مي میابيستها ارزيفه کموني را وظیه داريتفکر کارگران از کثافات سرما

 دو مدافع هر.کنندي دفاع می فقط از ازادیستياليون سوسيه اند حال انکه انقالبيرواتورتيستها پيکمون« ح کرديتشر

ا گسترش ين پرولتاريون قصد دارند علم را بيکه انقالبيخواهند علم را حقنه کنند در حاليستها ميعلم اند اما کمون

توانند خودشان خودشانرا يغ متقاعد شدند مي بواسطه تبلی مختلف اجتماعیب بعد از انکه گروهاينترتيدهند بد

 اشان خواهند یعي طبیجه در تطابق با کوششهايانان در نت. وندنديون به پيخته بفدراسي کرده و خودانگیسازمانده

 یستيسازند که بتوده نااگاه بايش طرح شده نميچ برنامه از پي و عادات خودشانرا تابع هیماند و اهداف واقع

 بخاطر ی و روشنگریه روشنفکريدار علي پای اقایشود دشمنيده ميد. ٢۶»ل شوديله چند مغز دانا تحميبوس

که درک يجائ. رديگي سرچشمه میکين منشاء تئوري کارگران تا سطح روشنفکر طبقه اش از کدامی اگاهیرباالب

د يوه توليند، کار مجرد را بشيه داريد سرمايوه تولي شینياديکند کار مجرد و اجتماعا الزم عناصر بنينم

ن يبخشد، بنابرايم مي تعمیدي تولیوه هاي بتمام شیح مکفيچگونه توضي و کار اجتماعا الزم را بدون هیستياليسوس

ه ين علي پندارد و بتوهی کارگران ضروریشود که منحصرا دانستن واژه ها و نه کارکردشان را برايوادار م

  . خوانندي می در جنبش کارگریه داري سرمایدئولوژيج ايغ و ترويات او را تبليزد که نظري برخیافراد

ن وجود انها يکروپوتک. گر بوديکدي کوچک و مستقل از یغ کمونهايلستها تبير ممکن انارشي غی از ادعاهایکي

 موفق شدند ١٢ و ١١، ١٠که کمونها در قرون يزمان«نمورد نوشتي ماقبل وابسته کرد و در ایرا به قرنها

 در مجموعه ی و ارضاء همگانیعا باصل کار جمعي ازاد سازند سریائي و کلسیخودشان را از سروران جهان

  بعد از «  ان مرقوم کردیاو علت اضمحالل کمونها را دخالت دولت دانست و در نف. ٢٧» ور شدند ای رویعيوس



  

 شوند ین موضوع که تابع دولتي ایعني کنند، ینحل را حالجيدند مشکل اليهوده کوشي بیدي مدیانکه انسانها مدتها

اع شود، حال انسان کوشاست خودش ه اجتميباشد فرد را باطاعت وادار گرداند بدون انکه نافرمان عليکه قادر م

کسان رفع ين گروه با اهداف يش را بواسطه اتحاد ازاد بياجات سازمانيرا از هرنوع حکومت ازاد سازد و احت

، ی محلیو توسط مرزهاشود ين قانون مياتحاد مشترک جانش. ستياج ضروريک احتي یاستقالل واحد محل. دينما

 کارکرد دولت ی روزیبخشد و هرانچه را که ادمي نظام میعمومژه را با توجه باهداف ي ویخواسته ها

ک جامعه ازاد که ي«و سپس در ادامه نوشت ). نيدات از کروپوتکيتأک( ٢٨»دهدي قرار میدانست، مورد نفيم

 از یديونها ازاد گروها، نوع جدي ازاد، فدراسیباشد، مجبوراست در گروهايه ها مي ارثیصاحب تمام

ن موضع را در مقابل ياما جالبتر.٢٩»خ باشدي تارید اقتصاديکه منطبق با کار جديکند، سازماندا ي را پیسازمانده

ن گرفت و در تقابل ي داشت، باکونی مشخص نسبت بحل بمعضالت برنامه روشنیستيشه مارکس که گفت بايبا اند

 را که ید و نهادهائيک گو عام را تری توخالی انموقع ارزش دارد که گفته هایاسيک برنامه سي« با ان شرح داد

 مارکس ین برنامه اقايباصطالح ا. ان کندي روشن بید، بگونه اي سرنگون شده نماین نهادهايقصد دارد جانش

ه شده اند، ي سانترال و اتورتیباشد که بنحو روشني می و اقتصادیاسي سی از نهادهایستم کاملين برنامه سيا. است

 یستيگر سخن مارکس اظهار نمود بايبد. ٣٠» شونديده مير جامعه مدرن د که دی استبدادیه نهادهايهمانند کل

 را در فاز اول ی را در مقابل خود قرار دهند که قادر بحل انند و چون او کماکان مبارزه طبقاتیانسانها مسائل

رگر را  منافع طبقه کایستي، که بایاسيخواند، از ضرورت دولت، بمنزله اهرم سير ميسم اجتناب ناپذياليسوس

م يمالحظه نمائ.  نمودیابي ارزیقيرحقي وغی او را استبدادی و واقعینين نظرات عيد، دفاع کرد و باکونيحفظ نما

گر فرمان ي دیاو از شوراها که معقتد است وجود دارند اما از سو. ديگوينمورد خاص چه ميدار در اي پایکه اقا

ند، سخن رانده و در باره شورا يجاد نمايامروز ان ي را کارگران همی کارگری شوراهایستيدهد که بايم

 در ی ول٣١» اشان را بدست انها بسپارندیکنند تا زمام امور زندگي را انتخاب نمینجا انسانها کسانيدر ا«سدينويم

 یه چه کساني علیسازد قدرت جمعياست  و روشن نم» یاعمال قدرت جمع« کند شورا محل يهمانجا اضافه م

 یکه مصوبات شورا را نميا کسانيسم در درون کشور؟ خارج از ان؟ و ياليد؟ دشمنان سوس اعمال گردیستيبا

د اعمال ي که باالخره باین قدرت جمعي شده است ایکه بنظر او ضرورت دولت نفي زمانیرند؟ و بطور کليپذ

ن يتري شوراها، عالیکنگره سراسر«سدينويدار مي پایاقا. د؟يفا نمايد در جامعه بدون دولت اي را بایشود چه نقش

 یستيالي کل جامعه سوسیعني، ی در سطح سراسری شورائیريمگي و تصمین مرجع هماهنگيارگان و باالتر

ک يان اگر يگر بيبد . ٣٢»ندگان منتخب شوراها در سراسر جامعه استين کنگره محل حضور نمايا. است

ا انرا از درون شورا اخراج يشود يور م موافق نبود شورا مجبیمات شورائيبا تصم ... یک شورا محليکمون، 

خدشه دار نگردد و صحه عمل » یاعمال قدرت جمع« مبادرت ورزد تا اصل یگريه ان باقدامات ديا عليکند و 

 که یستي انارشیقا منطبق است با الگويدار وصف انرا نوشت دقي پای که اقای سازمان شورائیول. رديهم بخود گ

ا هر ي ی، دفاعی، رفاهی، فرهنگی، بهداشتی، اموزشیت داوطلبانة اقتصادي فعالینوع...«  ساله دارد١۵٠ یقدمت

  ش ين، به پي معیائيک واحد جغرافيا در درون ي یگر را بطور مشترک در عرصه ايد ديت اجتماعا مفيفعال



  

کومت ن نوع حيشود ايمعلوم نم. ٣٣»...کننديکنند و در همان حال حکومت ميد مين شوراها توليبرند درون ايم

ن حکومت ينکه ايا ايد در نظر گرفت و ي که بر سرنوشت خودشان حاکم شده اند، بایرا بمثابه حکومت مردم

ن عرصه يشان در اين تمام دستاورد اي اور شود؟اما ایرو» یاعمال قدرت جمع« گردد بهي هم وادار میگاه

ن کار، کار و برنامه يه، روند روتي پایدر درون هر شورا«کشديان مي سخن بمیه اي پاینبوده و بناگاه از شورا

، ید محلي بایه اي پای لذا شوراها٣۴»شودير شوراها با دقت منعکس مي سایا مشاجرات داخلي و مباحثات یزير

ن ارگان يتريد و حکومت کنند اما در ضمن از عالي خودشان تولی باشند و برایائيک عرصه جغرافيمربوط به 

گر يدار بار دي پای باز هم اقایول. ندي، اطاعت نمای کنگره سراسریعنيکند، ي میريم گي انان تصمیهم که برا

 ی بمعنایستياليت سوسي بودن برنامه در مدنی سراسر– ٣« سدينويزد انگام که ميانگيمجددا تعجب همگان را برم

. ستين یک کار ادارينجا ي در ایزيبرنامه ر. ستي شوراها نی در کنگره سراسریاستها حتيمتمرکز شدن س

ه ي پای برنامه را از شوراهای مصالح و محتوای است و تمامی شوراها، قلب تپندة ساختار شورائیکنگره سراسر

ه در سراسر ي پای شوراهای کنگره همان اعضایاعضا. کندي شوراها پمپاژ میرد و مجددا به بافت سراسريگيم

د ي پدی محلی شوراهایزيها و برنامه ريگذاراست ي بر سر راه سیچ مشکلي بودن، هین سراسري ا– ۴.جامعه اند

 وجود دارد که مرجع یان کرد کنگره سراسرين بيتوان بهتر از ايک بام و دو هوا را نمي. ٣۵»...اورد ينم

مات موافق نبود قادر است بوق خودش را بزند ي با تصمی محلیک شوراي اگر یست وليريم گي و تصمیهماهنگ

بطور مثال «سدينويدار مي پایکه اقاين و زماني کروپوتکی محلی مانند کمونهاو راه خودش را دنبال کند درست

ن ييا تعي  ی کار جمعیزي، مناسب با ملزومات برنامه ریائيک منطقه جغرافي مختلف یندگان شوراهاينما

 ٣۶» شوندي دور هم جمع میل کنگره اي مناسب با تشکیدر فاصله زمان... ع وياست توزي رفاه، سیاستانداردها

 کرده و یستيالي را شامل جامعه سوسیم کشوري تقسین شکل بورژوائيسم برخاسته و اي از فدرالیبدفاع اشکار

 هر یشود برايرد و لذا وادار ميگيده ميرا ند»  اشیاعمال قدرت جمع«جه يکوبد و در نتيد هم ميبران مهر تائ

 هار یروي که نیطيقا در شرايدق. ردير گژه را در نظي وی از اعمال قدرت جمعی نوعیائيکمون و محل جغراف

 را اسان سازند ی در هر کشوری مترقیروهاي دست اتحاد بهم داده اند تا سرکوب نین الملي در سطح بیارتجاع

ز کرده و ي تجوی جنبش کارگرین نوع اشکال را براي شدن و ایدار تفرق، محلي پایده شده اقايچيانوقت نسخه پ

  . ٣٧کنديه خلع سالح ميابر قدرت سرمانسان کارگران را در بريبد

زشان دارند دائما انها را ي می را در کشویستها که بقول مارکس نسخه هر مشکلي انارشیدار مانند تمامي پایاقا

شنهاد کرد، ي را پیزين در رابطه با خانواده نسخه تجويهمانطور که کروپوتک. کننديز مي تجویبجنبش کارگر

 خود را از دست ی خانواده موجود، فلسفه وجودیستياليت سوسيدر مدن«سدينويرد منمويز در ايدار ني پایاقا

 حل مشکالت ی برایفه ايانان بعنوان پدر و مادر وظ. شوندي کامال برابر میل به انسانهائيزن و مرد تبد. دهديم

شان قطع يعت را ايبگران و طي رابطه سه جانبه فرد با دیب از جانبينترتي و بد٣٨» فرزندانشان ندارندیاقتصاد

ار حساس ي موضوعات بسیگر برايگذارد، از جانب ديت کرده انرا بعهده جامعه ميکند و از فرد سلب مسئوليم

  باشد مانند رهبرانش ياج مي احتیعيفا کرده و بدانش وسي را ایمي که در انها احساسات نقش بس عظیاجتماع



  

 یستيالي شهروندان در جامعه سوسیممکن را برا یکند و عمال تمام راه حلهاي صرف بسنده میريبموضعگ

دار ي پایرا اقايند زيشانرا موبمو اجرا نماي ایده هاين ندارند که بعد از انقالب اي جز ایفه ايکند که وظين ميتدو

 یچ نابرابريشوند و هيانسانها در همه شئون با هم برابر م«ند که در ان جامعه ناکجاد اباد شانيقصد کرده اند بگو

 یط کنونيد در شراي بگویاگر فرد . ٣٩» کندي نمیوند خوردن دختر و پسر با هم نقش بازي در پیتفاوتو 

دار ي پای اقای کارگران را تا مرتبه خودش ارتقا دهد طبق ادعای طبقاتیروشنفکر طبقه موظف است که اگاه

 محض اکتفا یري بموضعگیزندگ امور ید در باره تماميباي چون او میاما فرد...  ویشود اسوه، کاشف تئوريم

  . د؟ي او را سنجیستي بایاريست با کدام معي ببافد حال معلوم نیا تئوريکند  و 

  

    ی هگلینهماني ا–ن يبخش چهارم– ۴

 یدهند، موضوعيگاه هگل را مورد اماج حمله خود قرار ميجا و بيستها بين امر را که انارشي ایستيا نبايگو

قم عالوه بر ير مستيم وغيکنند مستقي می با هگل سعی با درافتادن صورینان همگکه اي درنظر گرفت جائیتصادف

ق بانکار نظرات او يقل دهند تا از ان طريرا صيه مارکس حربه اي علیسم در جنبش کارگريده الياوردن دوباره ا

 یادي از بنیکي  از رئوس نظرات هگل را شرح دادم و متذکرشدم کهی پاره ایاوري یدر نقدم به اقا. نائل شوند

ن يرد و عمًلا هگل با مطلق کردن ايگي در برمیو هست> دهيبخوان ا<شهي را وحدت اندیشه هگلين متن در انديتر

 برجسته ی هگلیشه هايان انديقا دو مقوله را مارکس در ميد و دقيده مطلق اش رسيموضوع بود که سرانجام به ا

 و اثبات در تفکر هگل که مارکس را بر آن داشت یاظر بالفصل نفکم تني: دينمود و بانتقاد از انها مبادرت ورز

ا بانها کم بهاء يده انگارده شده ويا ندي ونقش انسان یک بشرين نوع تفکر، پراتيسد که درايدر نقدش به هگل بنو

 فشيک بانتقاد برکشاند ودر تعريه نقش پراتيز برپايشه ووجود رانين انديم مارکس وحدت بيدو. شوديداده م

قت واحد و مطلق ي  بنام حقیرييتغين عنصر ثابت و اليقت مشخص ثابت نمود که چنيژه حقيقت، بويازعنصر حق

شه و وجود يق وحدت اندياو اثبات کرد که از طر. ختيه ري را پاینه اتحاد نظريوجود ندارد که بتوان بر ان زم

 ینهمانيده مطلق و اينرو بر اياز ا. ت دهد تحقق شناخی و درخور تعمق برای منطقیشود پاسخي بشر قادر نمیهگل

گردد يت ميل پراهمين دلي اخص، بدیک، بمعناي با پراتیان تئوريبنظر مارکس رابطه م. ديهگل خط بطالن کش

شه مارکس حاصل ي در انینگرد و چون تئورين و مشخص ميک معيک چون پراتي عمال  به پراتیکه تئوريجائ

  . دور از دسترس سوژه قرار ندادی استعالئینرا بگونه ا است، لذا ایکارکرد عامل شناسائ

 و ١»داردي خود پرده برمیسم ناب هگليده الين عبارات فقط ازايان ايمحمود باب« دار در نقدش بمن نوشتي پایاقا

 یش کند انانراهم بداشتن نظرات هگليبان ادعاي را پشتیز بدون انکه برهانيسم نياليچون در نقدش بمدافعان سوس

 از ان ی مدام با اوردن واژه هائی اطالع است ولیم روشن شد که همانطور که از قانون ارزش بيهم کرد برامت

 يین عمل را با اوردن واژه هاي دست زده است همی بخود نمائی جوامع انسانیر ساختنش بتماميقانون و فراگ

 یافته اش را متجلينت ي زیه ها خودارائدر رابطه با هگل بکار بسته تا در پس رنگارش واژ... ده مطلق ويچون ا

   مارکس از یک ماديالکتيز دي تمای از وجوه اساسیکيک ي و پراتیک تئورياگر وحدت ارگان«سدينوياو م. سازد



  

ان يا واقعا ارتباط ميده شود ايد پرسي که با٢» فوئرباخ استیديسم تجرياليا ماتري هگل و یکيزيک متافيالکتيد

ک را تنها در يدار مفهوم ارگاني پایباشد ؟ اگر اقايک مي ارگانی رابطه ایشه مارکسيک در اندي و پراتیتئور

 ین واژه را بمعنايکه ايتوانست با اغماض از ان چشم بربست اما زماني بکار برده بود میاتيا حي زنده و یمعنا

دت مورد توافق من واقع ف از وحين تعريتوانست ايل بشرح ان خواهم پرداخت، نميرد که در ذيگي بکار مینهمانيا

شان در ين من و ايز نظر بيسازد که تمايگر برمالء مين واژه است که بار ديپس روشن کردن مفهوم ا. شود

، در یاتي و حی اساسیک صرفنظر در معنايمفهوم وحدت ارگان. رديگين واژه از کجا سرچشمه مي ایبکاربر

ن يگر چنيکند از طرف ديکپارچه را متجسم ميک کل ي یگژيک اندام و بي مربوط بودن بیک از طرفيشه تئورياند

ن معنا يراند ايه سخن ميک سرمايکه مارکس از وحدت ارگانيمثال زمان.  بالفصل در نظر گرفتیستي را بایوحدت

 یکپارچه اي اش کل ین رابطه بواسطه انسان برقرار شد انوقت برحسب سرشت درونيکه ايرا در نظر دارد  زمان

 یکند عمل هضم و جذب، بمنزله عملي را تناول میکه انسان غذائيا مثال ساده تر وقتيورد و ايرا بوجود م

م بازهم يريک را هر نوع هم در نظر گي و پراتین تئوريرسد حال انکه وحدت بيک و بالفصل بسرانجام ميارگان

 یک بمراتب کارکردي پراتکهياز انجائ. شوديازمند ميک عامل واسط ني خواهد بود که بالفصل نبوده و به یوحدت

ان يدار در ارتباط مي پای اقاید اذعان نمود که ادعاي دارد، انگاه بایعتر و همه جانبانه تر از تئوري تر، وسیغن

  . تواند فراتر از مطلق وحدت باالتر روديک نمي و پراتیوحدت تئور

 یدو انسان برقرار شود بدون انکه مناسبتن يتواند مابيم ميريک را بمثابه عمل، رابطه و نشانه در نظر گياگر پرات

گر گپ يکدي با یا حادثه اي و یعيک موضوع طبيکه دوانسان راجع بي داشته باشد بعنوان مثال وقتیبا تئور

  . زننديم

ک برقرار ي ارگانیا وحدتيک و ي ارگانی باشد بدون انکه باز هم با ان رابطه ایتواند عامل انتقال تئوريک ميپرات

 را ی چون اعتقاد به جن و پریليا تخيز و يده مي را مثال ای واقعی بخواهد موضوعیم انساني نمائفرض. دينما

 یابيت يک مشخص، مثال نوشتن، خارجيک نوع پراتي بواسطه یستيده ها باين ايدر هر دو حالت ا. ديابراز نما

 از یکيخشد اما خود نوشتن بمنزله بيت ميده را خارجيندو شکل از اي، نوشتن این حاالتيان در چنيگر بيبد. شوند

ده ها بخارج ين ايده ندارد، بل تنها عامل انتقال ايک با هر دو ايچگونه رابطه ارگاني هیک انسانياشکال پرات

. باشندي نوشتن وابسته نمیعني، یک انسانين پراتيگر بايا نه ديرند ي بخود گینيت عيده ها واقعين اينکه ايا. باشديم

 وابسته ینرو صحت تئوريابد از ايت يني عیعنيد، يک اثبات نمايواند صحت خودش را در پرات بتیستي بایتئور

 یعنيد، ي درست بنظر ایتواند بلحاظ علمي میتئور. تيني و عین تئوريک بمثابه عامل واسط بيشود به پراتيم

 را ین تئوريد ايکه با ی  ثابت نمود اما عاملیان امکان مجرد و امکان مشخص را بتوان بلحاظ علميارتباط م

له ي تاکنون وسیتوان اثبات نمود ولي میمثال پرواز به نپتون را بلحاظ علم. جاد نشده باشديت بخشد هنوز اينيع

 یک داراين رابطه با پراتي در اینرو نه تنها تئوريبد.  را برنما سازد هنوز ساخته نشده استیکه صحت تئوريا

جاد شود، بازهم از ي این وحدتيک ندارد و انزمان هم که چني با پراتیتست، بلکه اصوال وحديک نيوحدت ارگان

  . ابديت ينيتواند عيله، ميک مشخص بشر در ساختن ان وسي پراتیعنيک واسط، يق يطر



  

نده و خودگستر است که بواسطه ان مارکس اصول ينده و خود زيک خود زاي موارد نامبرده نقش پراتیاما از تمام

 یاري انسانها برگشود تا بیژه را برايت ويني ازعیديچه جديز با فوئرباخ مطرح نمود و دريتما اش را در یکيپرات

 کارگران خواستار یم که در کارخانه ايريدر نظر گ.  کنندیري شدن نظراتشان جلوگیدئولوژيان قادر گردند از ا

 یاسيک مبارزه سيل به ياسته تبدن خوي شوند و کارفرما از براوردنش طفره رود و بدنبال ان ایک رفاه اقتصادي

د، يک جدين پراتي خواهد شد که کارگران ای عملیرود، و زمانيه کارگران ميگردد که الجرم فراتر از خواسته اول

ن يکچنيدر . ه کارفرما سازندين خودشان عليه، عامل وحدت مابي شدن مبارزه را با ان حقوق اولیاسي سیعني

 برامده از یاسيک خواسته سي کرده است، بلکه انرا مجددا در ارتباط با یه را نفيک نه تنها وحدت اولي پراتیحالت

 برحسب یستي از وحدت را بایدي کارگران نوع جدیعنيسازد، يان انان مبدل ميمبارزه کارگران بعامل وحدت م

  . حقق بخشنده اشان تيتوانند به خواسته اوليان خودشان گردانند که بواسطه ان ميه وحدت مين پايط نويشرا

  نقش مقوالت یعي و طبیان علوم اجتماعيز ميه در تمايانه مارکس در اثبات نظري داهی از دستاوردهایکيعمال 

ستها ابتدا يمارکس برخالف انارش. ا انکار کرديده گرفت و يتوان انها را ندي بود که نمی در علوم اجتماعیارزش

ن جامعه را ين عمل وجود استثمار در اي را ثابت و با ایش افزائل و روند ارزي را تحلیه داريبساکن جامعه سرما

 یچارگيستها که با مبنا قرار دادن بيگران، از جمله انارشيو برخالف د. وند داديان انسانها پي میبا مقوالت ارزش

م ورزند، جانبدار بودن علويل مبادرت ميش از تحلي کردن مبارزه پیدئولوژي انان به ایکارگران و ستمکش

 بخواهند ی اجتماعیاگر ارزشها. وند زديط پين شرايک انسانها در اي را به رابطه مشخص و خاص پراتیاجتماع

بهررو . ابنديت ينيک مشخص انسان در جامعه عي قادر شوند بواسطه پراتیستي کنند بای بازیدر جامعه نقش

 یني و دو عامل عیک عامل ذهنيال از راند عميسخن م> زي میمثال تئور< ک ي و پراتیکه انسان از تئوريزمان

که يد وقتياي در میت ماديک واقعيرد و بصورت يگيت بخود ميني عیز زماني میمثال تئور. اورديان ميسخن بم

نرو در ياز ا. دي مستقل ار انسان در ای کار نجار، بمثابه ماده ایعني، یک مشخص بشري توسط پراتین تئوريا

افته اند، بلکه يت ينيد ان الزم بودند، عي تولی که برایز، مواد خام و وسائل و ابزاريده مي شده نه تنها ایز ماديم

 و ین تئورينسان رابطه بيبد. ٣ در ان درج شده استیافته بشريت  ينيک عيز بصورت پراتيکار مشخص نجار ن

ک يق ي طرشه ازي کار مشخص، همیعنيافته ان و چه در وجه خاصش، يت ينيک در شکل عيک، چه پراتيپرات

.  ا بالفصل بشماراورديک و يان اندو را ارگانيتوان ارتباط ميگر نميل دين دالي شود و با ایتواند عمليواسط م

کنند، بل يکه حمل م...  ، معنا ویشه بعلت انکه واژه ها نه بخاطر بار ارزشيدار چون همي پای اقاین برايبنابرا

قا همان يراند و دقيک سخن مي و پراتیان تئوريک ميحدت ارگانشوند از ويهرچه پرطمطراق تر باشند، جالبتر م

کند که يسازد و لذا درک نميک دوباره زنده مينبار تحت واژه دهان پرکن ارگاني را ایشه هگليوحدت مطلق در ان

ن ي به عیراد گرفت که اوال هر ذهنيا» کنديل مين را بذهن تبديعمل ع« مارکس در انتقادش به هگل که گفته بو

 انسان، براورد کرد و یعنيک واسطه، يق يک، بل از طرين و ذهن را نه ارگانيان عيشود، دوما رابطه ميل نميبدت

ده مطلق اش را يدهد تا سراخر ايا بان کم بها مي انگارد و یده مين واسط را نديقا ايمتذکر شد که فلسفه هگل دق

  . ثابت کند



  

ح باصطالح اشتباهات ياو در تصح. ک استي و پراتیکردن تئور ینهمانيدار در اي پایاما اشتباه بزرگتر اقا

ز است و يک چي ین است که تئورير ايچ تفسياز بهين احکام بدون ني ایمعنا«  شدیسم مدعياليمدافعان سوس

ن يد باين نوع اقامه دعوا بايدار با اي پای اقا۴» ل شونديتوانند بهم تبديده متضاد که ميگر دو پديز ديک چيپرات

ن و ين عينمود که از تفاوت بيزند و روشن ميک چيان ي بیک دو واژه براي و پراتید که تئوريرسيجه محتوم مينت

ن يز بيدر تما » یدئولوژينقد ا«  در کتابش ی کمال خسرویاقا.  اطالع استین انها بي بیکيالکتيذهن و رابطه د

( نکه نام انها را يا. ميکنيرا بدلخواه انتخاب ما موضوع يده يا پديء ی شیچند: سپهر نخست« ن و ذهن شرح داد يع

ن، رودخانه، ي زمی مانند کره یائياش. کنديجاد نمي ایل ما تفاوتيم، در تحليبگذار) موضوع( اي) دهيپد( ،)ءیش

ا برابر ي ( ینياء را موضوع عين اشيا. ، کتاب و انسانیوتر، تابلو نقاشيو، کامپي، رادی فلزیسنگفلز، ورقه ها

شنده از ي ذهن اندیا برايشنده بانها، وجود دارند، ثانين معنا که اوال، خارج و مستقل از ذهن انديبا. ميناميم) ستايا

 یا با نامين اشينطور قرار داد که هرکدام از ايتوان اي تسامحه شرط دوم را میبا اندک. زنديگر قابل تميکدي

روشن است > کتاب <شود ي گفته میمثال وقت( ...) کندين انها را فراهم مي بیز گذاريشوند که امکان تمايمشخص م

ن يف کرد، و ايا تعريف يم، توصي از مفاهیبيتوان انها را با استفاده از ترکيثالثا م. ستين> سنگ< که منظور 

 ی از موضوع دهنینيص موضوع عي تشخی برایزيها، مميژگين ويا. ف اشکارترساختي تعریز را با ارائه يتما

چ يشنده وجود دارند و هنوز بهيم است که در ذهن اندي از مفاهیبيا ترکي، مفهوم یاز موضوع ذهنمنظور . هستند

توانند واجد شرط نخست ي مید توجه داشت که موضوعات ذهنيبا. ان نشده انديب...) گفتار، کردار، اشاره( یوه ايش

م و يگر،مستقل و خارج از او مفاهيدرد که در ذهن ي پذیشنده ميک ذهن اندين معنا که ي باشند باینيموضوعات ع

ک فرد و يات ين ذهنيتواند بيک ناظر مي یعنيشوند، ي واجد شرط دوم هم می بنحویحت.  وجود داردیريتصاو

کند، ير ممکن مي است که شرط سوم را غیز انقدر کلين تمايل شود، اما ايز قاي، تما)کتاب، سنگ( گري دیاياش

 یدر حالت. گر اشکار سازدي دیايز انانرا از اشيان کند و تماي بیميا در مفاهات فرد ريتواند ذهني ناظر نمیعتي

که يمثال کس.  دوم و سوم و فاقد شرط نخست باشندی واجد شرطهایتوانند بخوبي میگر، موضوعات ذهنيد

) دست داردکه در يا کتابيال دارد، ي که در خیکتاب(گر ي دیاين انها و اشيتواند بيکند، هم ميات خود فکر ميبذهن

ن ياما ا. روشن کند)  خودیبرا(ات خود ي از ذهنیفي تعریز را با ارائه يتواند ان تمايل شود و هم ميز قايتما

 ی واجد سه شرط مذکورند و موضوعات ذهنینينکه، موضوعات عيجه اينت. ستنديرون و مستقل ازو نيات بيذهن

کند ي را با توجه به اثار مارکس و انگلس اثبات م اشی نظری منتجه هایخسرو. ۵»ن شروط را با هم ندارنديا

د مبارزه ي که بایت اجتماعي از ذهنی شکلیعني طبقه کارگر است، یسم علم رهائيکه انگلس اموخت کمونيجائ

ن رابطه يدار نه تنها اي پایح دهد و اقاي وجود دارد، توضینيت عيک واقعي را که مستقل از ان، بعنوان یطبقات

سم را ي مارکسیراد گرفته بودم که از طرفيسازد، بل در جواب بمن که باو ايکسان ميت را يهنت و ذينيان عيم

) یت اجتماعي ذهنیعني( گر انرا علميو از جانب د) یت اجتماعيني عیعني( خوانده است یخود مبارزه طبقات

... سم وي کمونیش کارگرد من در مقاله جنبيتأک«دهدياورد  شرح مي مبارک بی کرده است بدون انکه برویابيارز

  » ن اساس استيقا برهمي بودن ان، هم دقی مارکس و نه علم مبارزه طبقاتی بودن اموزشهایبر خود مبارزه طبقات



  

 در مناسبت با یه اجتماعين نظريگرداند کداميکند و روشن نميه ميه غلط اش را توجي جواب نظری و لذا بجا۶

ن موضوع يکند که بايباشد و چگونه جرأت مي نمی مبارزه طبقاتیه دار مطرح شده است که حاويکارگر و سرما

ک، بمنزله ي، و پراتیت اجتماعي، بمثابه ذهنین تئورينرو اگر بخواهد بياز ا. د کنديتأک» قايدق «ین واضحيبد

ک مشخص ي پراتیعنيت خاص، ينيک عيژه وابسته بين مورد بي برقرار کند عامل وحدت در ایت، وحدتينيع

  . شودي میانسان

د و مصرف که ظاهرًا همسان بنظر ين تولي نظرات او در رابطه بینهمانيمارکس در انتقاد به هگل و در رد ا

ن يا. ستيگريا ابزار وساطت ديله ي بمنزله وسیکيکه ) ن معنايهمانجا با(«  انها شرح دادیرسند در ناهمسانيم

سازد و ي است که انها را بهم مرتبط میان حرکتيب یعنيد و مصرف است، ي دوجانبه تولیان وابستگيب) در واقع(

جاد کننده ماده و يد ايتول. کندي را ثابت میگري دی برایکي انها نسبت بهم، ضرورت وجود ید خارجيضمن تائ

گر سخن با انکه يبد. ٧»د استي تولیاز و هدف درونيجادگر نيکه مصرف اي مصرفست در حالیموضوع خارج

 اشکار یشود که ظاهرا بشکل وحدت درونيد همان مصرف برنما ميد و توليولدر صورت ظاهر مصرف همان ت

ده يگردد که در وحله اول ديک مشخص انسان است که ممکن مي بواسطه پراتین وحدت ظاهريشود، اما عمال ايم

له ي چون وسی از سوئیستيرد باي متقابل قرار گین پروسه وابستگيبعنوان مثال مصرف بخاطر انکه در ا. شودينم

مارکس در . گرددي متقابل برعکس مین وابستگيگر چني دی گردد از سوید عمليد واقع شود تا توليا ابزار تولي

 یريه بنحو چشمگي همان مطلب را در سرمایدهد ولي را نمیشتريح بيش از انچه اوردم توضيسه بيگروندر

 وحدت یگر دارايکديمتقابل و مستقل از  یشود پروسه هاينکه گفته ميا« ح ان متذکر شدي کرده و در تشریريگيپ

. رديگي انجام می خارجی انها ضمن تضادهاین حال بدان معنا است که تحرک وحدت داخلي هستند در عیدرون

 یشتازي پیبخواهد تا نقطه معلوم) گرنديکديرا مکمل يز( که از داخل بهم وابسته اند ی انهائیاگر استقالل خارج

جه ين نظرات نتيمارکس سپس از ا. ٨»رسانديک بحران باثبات ميت و خشونت کند، وحدت حق خود را با شد

 و عمال ٩»ستيد و مصرف را همانند بداند، نين فرض که تولي ساده تر از ایزي چیک هگلي یپس برا«گرفت 

ک ي را ا انکه انهايانگارد و ي بدون واسطه میک، بمعنايک را ارگاني و پراتین تئوريدار اندم که واسط بي پایاقا

د و مصرف از زبان مارکس شرح داده شد، ي هگل را که در رابطه با تولینهمانيشه ايقا همان انديخواند، دقيز ميچ

دار همانطور که شرح ي پای در انجا سراغ گرفت که اقایستي را باین اغتشاش فکريعلت ا. دينمايدر عمل زنده م

پندارد تا بخودش يکسان ميا درک نکرده و از ان بدتر انها را ر) یمبارزه طبقات(نيو ع) علم(ان ذهنيدادم ارتباط م

 یماند از طرفي دقت میافته بيت ينيک عي و پراتین تئوريستها به رابطه بي انارشیاو همانند تمام. انتقاد نکند

 جوابش بمدافعان ٩ص (شوديروز نمي طبقه کارگر پیه داريسم جنبش ضدسرماي مار کسیريادگيد که بدون يگويم

 اش با یختگيل و خودانگين شکل و شماي در همیباشد که جنبش کارگريگر معتقد مياز جانب د) سمياليسسو

 یط فعلي در شرایسم علميالي برحسب سوسیکند که انکشاف جنبش کارگريست و درک نميسم در تضاد نيمارکس

 ی در جنبش کارگر کردن انیجاد شده اند و عمومي ایه داريشرفت سرماين، که با پي جز کشف قوانیزيچ

   اش را با روشنفکران ی محروم است لذا دشمنین دانشيکچنيست و چون خودش از يبواسطه روشنفکران طبقه، ن



  

 را که بقول یه اياو جنبش اتحاد. دينماي می مخفی و اسوه و ناجی چون کاشف تئوریبانه اي عوامفریتحت واژه ها

ن جنبش، چون يقا ايشود که دقيکند اما متوجه نميرد م براویکسره ارتجاعيمارکس مبارزه با معلول است، 

سم را يشرو مارکسيکه کارگران پيزد و تا زمانياموخته است مجبور است با معلول بچالش برخيسم را نيمارکس

  .ره نخواهند شديچگاه خياموزند پسروها هين

 عمال ی جنبش کارگریات کنوندن مبارزي و بالفعل نامی و مبارزه طبقاتیکسان خواندن تئوريدار با ي پایاقا

قا به يراند دقي دولت بعد از انقالب سخن میکه از نابودياو زمان. کشاندي میکارگران را به مسلخ بورژواز

ها ي خامنه ایستيگر نبايده است ديان رسي بپای پس از انقالب چون مبارزه طبقاتیاموزد که در فردايکارگران م

 یه داريگان از دولت سرمايرا...  کارگرانرا با شعار اموزش و بهداشت وکهيرا دشمن خود بدانند وهنگام... و

 دارد و هرنوع خواسته ی نرخیزي هر چیه داريسازد که در جامعه سرماي انان روشن نمیدهد و براياموزش م

اهانه ه داران از انان کش رفته اند، اگيگان طبقه سرمايباشد که به راي می از ارزش اضافی باز پس گرفتن بخشیا

 یارد دالر را برايلي م١،۵ت مبلغ يل گي بیبعنوان مثال اقا. دهدي خو می با بورژوازیانانرا به سازش طبقات

فه روشنفکر طبقه است که روشن ي قرار داد و عمال وظی رفاهیار سازمانهايدر اخت!! گانيدز به رايمبارزه با ا

ن ينچنيداخت نشده به کارگران بدست اورده که حال ا پریت از ارزش اضافيل گي بین مبلغ گزاف را اقايسازد ا

 کارگران جهانست که یروي از استثمار نی جز پرداخت پاره بخشیزي او چیکند لذا حاتم بخشي میحاتم بخش

  .گان دانستيتوان انرا رايچوجه نميبه

  

   موخره– ۵

ئوال شود که مثال او کارمجرد را باشد و اگر ازو سيم> نه<و> یار<سه ي دو کیدار مانند حزب توده داراي پایاقا

تواند هر طور که بنفع اش باشد يم داد مي هم تعمیستياليتوان انرا به جامعه سوسيا ميخواند و يه دارانه ميذاتا سرما

ات متناقض او را در ي از نظرینرو پاره اياز ا. ل دهديرا به سئوال کننده تحو!!  قانع کننده اشیسه جوابهاياز ک

  :اورميل ميذ
  . اظهار کرده استیگر در تناقض با گفته قبلي دیدار از سوي پایاقا        .                  گفته استیدار از سوئي پایقاا

  د و مصرفي تولین عرصه هايع کار مجرد داوطلبانه جامعه بي توز– ١                ه دارانه استي کار مجرد ذاتا سرما– ١

  .ش از شورا بنا کردي پیستي حزب را با– ٢     .  شورا ساختل يعد از تشکيد ي حزب را با– ٢

  .ستيل انها ني به تشکیاجي شوراها وجود دارند و احت– ٣    .                       ساختیستي شوراها را با– ٣

  یت اجتماعي ذهنیعنيسم علم است، ي مارکس– ۴ است،            ین مبارزه طبقاتيسم عي مارکس– ۴

  .ینت اجتماعي عیعني    

  .     ديگوي سخن می از دولت شورائ– ۵       . وجود نداردیستيالي دولت در جامعه سوس– ۵

  .ابديي دولت زوال م– ۶   .                           د محو کردي دولت را با– ۶

 رهي و غ

 

  



   مالحظات                                                 
      بخش اول

  
  .٣ متناقض؟ صی مکتبیهايا فاضل نمائي؟ »تناقض« نقد -دار  ي پا– ١ 
  .٣٧ ص – نگاه دفتر نهم –ت يسم و مدنيالي سوس–دار ي پا– ٢
  .٣۴٨ ص ی فارس– ج اول –ه ي سرما– مارکس – ٣
 ی و پولی، جنسیگاري بیه بهره مالکانه ين مارکس نظريهمچن. ه مراجعه شودي به بخش مانوفاکتور و صنعت بزرگ در سرما– ۴

  .یه بزبان الماني ج سوم سرما–دهد ي قرار می مورد بررسیخيرا بلحاظ تار
  .یه ج اول بزبان فارسي سرما٣٩٢ بنقل از ص – فقر فلسفه – مارکس – ۵
  .١۵ ص – ١ منبع – ۶
  .١٣ ص – همانجا – ٧
   .- همانجا – ٨
  .٣۵ ص – ٢ منبع – ٩
  .٣۴ ص – همانجا – ١٠
  .ن کتاب داده استي هم۵٠٠ت را در ص يف از ما لکي مارکس تعر– ١١ ص ی فارس–سه ي گروندر– مارکس – ١١
  .٣١  و ٣٠ صص –مانجا  ه– ١٢

  .٢۶١ ص – همانجا – ١٣ 
  . مراجعه کرد١٩۶  تا ١٨٨توان بصص يشتر مي اطالع بی برا– ١٩٣ ص – ٣ منبع – ١۴
دار قادر يف نقل شده از مارکس پاي رجوع نمود که در تعار١دار در اتتقاد بمن در منبع يف عجوالنه پايتوان به چهار تعري حال م١۵

  .ار و پروسه کار نبوده استن کيز بيص تمايبه تشخ
  .٩٣ ص – ٣ منبع – ١۶
  .٩۴ ص – همانجا – ١٧
  .٢۶٢ و٢۶١ همانجا صص – ١٨
  .٣۵۵ ص – همانجا – ١٩
  .دهدي می در باره کار متوسط اجتماعیه اي مارکس نظر٣٠٧در ص . ٣٢۶ ص – همانجا ٢٠
  .١٩۴ ص یه ج سوم بزبان الماني سرما– مارکس – ٢١
  .١٩١ ص – همانجا – ٢٢
  .٣٢۴ن ص ينوشته روب» ه ارزش مارکسينظر«  بنقل از کتاب – یه ارزش اضافي  نظر- مارکس – ٢٣
  .۶۶٩ ص– ٣ منبع – ٢۴
  .١٣ ص– ١ منبع – ٢۵
   .- همانجا – ٢۶
  .١٠ ص – همانجا – ٢٧
  .۴ ص– همانجا – ٢٨
ن نوشته يدار در اخري پایار داد وهمانند اقاد کارگر در نقد کوتوله قامت کم عمرش من را مورد تفقد دوستانه اش قري جمشی اقا– ٢٩

 کارگر وقت ینکه اقايگذارند و اينکه مخالفان خودشان را داخل ادم حساب کرده و بر سر انان منت مين، از ايرج اذريه اياش برعل
 یاسيشان مدام کارنامه سيشود که اي باعث میزه ايدانم چه انگي نمیزشان را در انتقاد بمن هدر داده است، کمال تشکر را دارم وليعز
ر فهم ي شی کارگر برایشود؟ بهر رو اقاي میاسيگران خواستار شناسنامه سيکشاند و چرا دائما از دين ميريت اشانرا برخ سايفعال

و )  کارگریدات از اقايتأک( »  در کاالها بوده استهمان زمان کار اجتماعا الزم نهفتهارزش مبادله در واقع « کردن من  نوشته است
.  کسان انگاشتيشان ارزش مبادله و کار اجتماعا الزم را يه اي طبق نظریستيگر سخن بايبد. دينماين ادعا را سه بار هم تکرار ميا

راد روبرو يسازد، انگاه با چند پرسش و ايشان مضمون ارزش مبادله را کار اجتماعا الزم ميم که به نظر اياما اگر فرض نمائ
 یست و بنظر اقاي اش مبادله نیستياليباشد در جامعه سوسيدار است که معتقد مي پایشان در ابتدا با اقاي اکم انکه بحثي: ميشويم

 نکرده است یستيالي از کار اجتماعا الزم در جامعه سوسیفيدار تعري پایدوم اقا. باشديکارگر کار اجتماعا الزم همان ارزش مبادله م
ف روشن ين تعريو ا» کنندين مييتع ... ی سراسرین شوراها ي انچه که ایعنينجا يزم در اکار اجتماعا ال« سدينوي کارگر می اقایول
 بر حسب یستي را بایستيالير؟ اگر نه پس کار اجتماعا الزم در جامعه سوسيا خيسازد که باالخره در ان جامعه مبادله هست ينم
 یول. بس است... نکه يا ايرد و يگيبند است در تضاد قرار ميادار بدان پي پای ان که اقاید و لذا با جهانشموليگر سنجي دیاريمع

 یارزش مبادله ا. ستي نین مبادله، محصول در واقع هنوز ارزش مبادله اين شکل اغازيدر ا«م مارکس چه گفته است يمالحظه نمائ
ش يست که کم و بي نیزي هنوز ان چیاپس ارزش مبادله . رديگيد را در برميت نکرده، بلکه فقط مازاد توليد سراي تولیهنوز به تمام

ن ي در ای، مبادله و ارزش مبادله ا) استیا تجملي زائد یط امريهمچنانکه خود مبادله هم در ان شرا(رسد    ي بنظر ما مازاديزائد 
اعتها و در  جمیه ايرون حاشي بیدر نواح(ست که در نقاط محدود يازها و بهره منديره ني دای گسترش تصادفیسطح از توسعه، نوع
 گذرا و یزيد چيشود و از نظر تولي محدود انجام میمبادله در حوزه ها. رديگيصورت م) گري دیها و جماعتهاينقطه تماس با اباد

دات از ي تأک– ١۵١ و١۵٠سه صص يگروندر< » رودين ميجاد شده، تصادفا هم از بيشود و همانطور که تصادفا اي محسوب میفرع
دا ي پیتي چندان اهم– خاص کاال یژگي ویعني – خاص ان یپس کاال بمعنا« در باره ان جوامع نوشتگر ي دیدر جا. > مارکس

ه دارانه مارکس يح مبادله سرمايدر تشر. >٢٣٠ ص –همانجا < »  نداشتی دخالتی و اقتصادیکرد چرا که در رابطه صورينم
  ارزش مزبور یعني.  انستیکه عبارت از ارزش اجتماعست، بلي ان نی هر کاال عبارت از ارزش انفرادیاما ارزش واقع«نوشت 



 
ن يي تعیله زمان کاريگردد، بلکه بوسي حاصل مید کننده اي تولی برایشود که عمًال در مورد استثنائيده نمي سنجیله زمان کاريبوس
ه ج اول يسرما<» ...ه است ون را بکار بردي که اسلوب نویه داريپس اگر سرما. ستيد ان کاال ضروري تولیشود که اجتماعا برايم
ن جمله مارکس را بجز به زمان کار اجتماعًا الزم ين در اي شرح دهد که اگر اسلوب نویستي کارگر بایو حال اقا> ٣٠٣ ص –
 یامخواند، به تمين ميشان قادر شده اند زمان کار اجتماعا الزم را که مارکس انرا اسلوب نويم داد چگونه ايگر واژ ها تعميتوان بدينم

 ین اقتصاد ساده کاالئي مابیدار تفاوت اصولي پای کارگر همانند اقایشود که آقايده ميت بخشد؟ دي عمومیه داري ماقبل سرمایدورانها
 واضح بگونه ی با معناین افراد را در شعري شرح حال ای کدکنیعيق شفي را درک نکرده است و چقدر دقیه داريد سرمايوه توليو ش
  :تبا سروده اسي زیا

 ن و زان کنند جوالين کنند نگي             زمرد و علف سبز وهر دو همرنگ اند           ز ا
  

 بخش دوم
  
  .٣٧ ص –ت يسم و مدنيالي سوس–دار ي پا– ١
  .١٣ ص –سه ي گروندر– مارکس – ٢
  .١١٣ و ١١٢ صص – همانجا – ٣
  .٢۴ ص – همانجا – ۴
  .ان کرده استيز بيه ج اول ني سرما١٩١رکس در ص ن مطلب را مايدر ضمن هم. ١٧ ص – همانجا – ۵
  .١۵٨ ص – ج اول -ه  ي سرما– ۶
  .٣۵ ص – ٢ منبع – ٧
  .۵٢ ص – ۶ منبع – ٨
  .١ منبع – ٩
  .٢٩٣ ص – ٢ منبع – ١٠
  .١٩١ ص – همانجا – ١١
  .٣٨ ص – ١ منبع – ١٢
 .٧٠ ص – ی فارس–ش فروم يدار نوشته ار پنیرهاي زنجی بنقل از فراسو– ی فلسف– ی اقتصادی دستنوشته ها– مارکس – ١٣

  
   بخش سوم

  
 جمالت انان و نه ی نظری من معنایستها گاهيدر نقل اقوال از انارش . ٢٠ ص ی بزبان المان–ته ي قانون و اتور–ن ي کروپوتک– ١

  .ديا را اورده ام ، مراجعه نماتر انهيشتر به کتب مربوطه که تي اطالع بیتواند برايخواننده م. ترجمه کلمه بکلمه اشان را اورده ام
  .١١ صی بزبان المان– یستيسم کموني انارش– موست – ٢
  .٣٢ ص –ت يسم و مدنيالي سوس–دار ي پا– ٣
  .۵۶ ص – ١٢ نگاه دفتر – یو روح هگل»  مطلقیده يا« اي مارکس یک ماديالکتيسم و دي کمون–دار ي پا۴
  .۵ ص ی بزبان المان– اتحاد ازاد –ن ي کروپوتک– ۵
 – اتحاد ازاد قلمداد کرد ی براین پست را نمونه اي همانند کروپوتک١٧ص ) ٢منبع (  موست در مقاله اش – ٨ ص – همانجا – ۶

 را در باره راه اهن ابراز یاتي مراجعه کنند که مارکس در انزمان چه نظر۴١٢ه ج اول ص يکنم که بسرمايخوانندگان را دعوت م
  .نمود
  .٣٣ ص – ٣ منبع – ٧
  . همانجا– ٨
  .  همانجا- ٩
  .١۶ ص ی بزبان المان–سم يا مارکسي یستيالي سوسی ازاد–ن ي باکون– ١٠
  .٣٨ ص ی بزبان المان–ه مارکس ي بر علی نوشته هائ–ن ي باکون– ١١
  .٣٩ ص ی بزبان المان– یستي کمون– یستي جامعه انارش–ن ي کروپوتک– ١٢
  .٣٣ ص – ٣ منبع – ١٣
  .١۶ ص – ١١ منبع – ١۴
  .١٧ و١۶ صص – همانجا – ١۵
  . همانجا– ١۶
  .١٠ص ...  نقد تناقض–دار ي پا– ١٧
   .٣٩۶ ص –ه ج اول ي سرما– مارکس – ١٨
  .١١٣ ص – ١ شماره – ی و مبارزه طبقاتیسم علميالي مندرج در سوسی ترجمه فارس–ه ي از روسی مسائل ااجتماع– انگلس – ١٩
  .١١ ص – ١٧ منبع – ٢٠
  .١٨ ص – ١١ منبع – ٢١
  .٢٢ ص – همانجا – ٢٢
  .٨ ص – ١٧ منبع – ٢٣
  .۵ ص – ١٠ منبع – ٢۴



  
  .١٠ ص – یت مبارزه طبقاتيسم و روايالي مدافعان سوس–دار ي پا– ٢۵
  .٨ ص – ١٠ منبع – ٢۶
  .٣۴ ص – ١٢ منبع – ٢٧
  .٣٨ ص – همانجا – ٢٨
  .۴١ ص – همانجا – ٢٩
  .٢۶ ص – ١١ منبع – ٣٠
  .٣٧ ص – ٣ منبع – ٣١
  . همانجا– ٣٢
  .  همانجا– ٣٣
  . همانجا– ٣۴
  .٣٩ ص – همانجا – ٣۵
  . ــ همانجا٣۶
ستها در پرتقال قدرت را يرفت کموني که احتمال ان میالدي م٧۴ت صدر اعظم سابق المان شرح داده است که در سال ي اشم– ٣٧

 را مسلح کرده تا یستها ارتشي کمونیزرويعه گذاردند تا در صورت پي را در بانکها بودی مبالغ هنگفتی غربیبدست اورند ، کشورها
دار فکر ي پای بکار بست و اقایليه النده در شيش از ان عليکسال پيکا ي را که امری همان عملیعنيستها وارد در جنگ شود، يبا کمون

چگونه سالح ي هد بعد از انقالبيگويشوند که به کارگران مي متوسل نمیر انسانيوه غين شي باز هم بایه داريکند که دول سرمايم
 دشمن یده در برابر کشورهايد نخواهد کرد که خود خلع سالح کردن کارگران بقدرت رسيشان تولي ایستيالي را جامعه سوسیمخرب

  .باشديم
 یزيرا در ان مقاله هم چيپاس ندهد ز>  و خانوادهیه داريسرما< دار مرا به مقاله اش يدوارم که پايام. ١٣ ص – ٣ منبع – ٣٨

  .ن مختصر که اوردم، نگفته استي همفراتر از
  . همانجا– ٣٩

  بخش چهارم  
  .١٣ص ...    نقد تناقض و-دار  ي پا– ١
  .۵٨ ص –ک مارکس يالکتيسم و دي  کمون-دار ي پا٢
دارد يدن دست بر ميکه انسان از رقصي بروز دهد، مانند رقص وهنگامی خودش را در کارکرد انسانینيتواند حالت عيک مي پرات– ٣
  .دهديت وجودش را از کف مينيز ، بعنوان عيک ني پراتآن
  .٨ص... سم ويالي مدافعان سوس–دار ي پا– ۴
  .١٧٩ ص– یدئولوژي نقد ا– ی خسرو-  ۵
  .١١ ص – ١ منبع - ۶
  .ز شرح داده استيه ج اول ني سرما١٩١ن مطلب را در ص ي مارکس هم– ١٧ ص –سه ي گروند ر– مارکس – ٧
  .١٣۶ ص –ول ه ج اي سرما– مارکس – ٨
  .١٨ ص – ٧ منبع – ٩
  
 

                                   


