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یدار ضد بردگی و ضد سرمايه  

 
  ١٣٨٧هم مهر دانزش شنبهسه                                                                     نايسهند شا:  وولف، مترجمکيار

   
:مقدمه مترجم  

 آارگران همچون گذشته فاقد ی، افق مبارزاتتسيفست آموني مانیم از عرضه يك قرن و نيش از ي شدن بیرغم سپريعل

محصول انعكاس " عمل اساساوعرصه نظرشات متعدد دريوجود گرا. اما و اگرهاست روشن و پر ازیچشم انداز

لقب "  جهان ین انقالب آارگريبزرگتر"انقالب اآتبر آه .  استی مبارزات طبقاتی موجود در گستره یني عیتهايواقع

ك چنان ين بوروآراتير دهد و در عمل ماشيي را به نفع آارگران جهان تغیهبرد انقالب آارگرگرفت نتوانست را

 آند یار مشكل جلوه مي بسیجاد آرد آه پر آردن شان امري را ايید آه خرد شدن اش شكاف و گسست هاي آفریميعظ

ن ين اي از جاندارتریكيله ور است فته شعي شی نو همچنان در عمق جانهایاين مسائل باور به ساختن دنيرغم همه ايعل.

مارکس نخستين بار .است " یلغو آار مزد" ده يكا موجب شد ايدر آمر"  را خصوصایباورها آه مبارزات ارزشمند

مدتی بعد .مطرح کرد "مزد روزانه عادالنه برای کار روزانه عادالنه"اين نظريه را در برابر خواست محافظه کارانه 

اين نظريه را به پوششی جهت دفاع از انديشه های رفرميستی خود بدل کردند " السال"مچون گروهی از مارکسيستها ه

در سالهای پايانی قرن نوزده و اوايل قرن بيستم تشکل هايی در آمريکا و اروپا زير . که واکنش مارکس را برانگيخت

جانانه و ارزشمندی انجام دادند مبارزات "کارگران صنعتی جهان"در قالب تشکل هايی چون " لغو کار مزدی"پرچم 

که متاسفانه با گذشت زمان از اهداف اوليه خود دور افتادند طوری که در حال حاضر تنها در پی مشارکت دادن 

  .کارگران در امور صنفی هستند

  :سندهيباره نودر
م يدومًا تعم) ی و مارآسینزيك، آينئوآالس(و ي آلترناتیها ی تئوریسه انتقادي اريك وولف اوًال مقای اصلیعالقمند

 یآتابها.  مارآس استی اقتصادید در تئوري معاصر و سومًا انكشافات جدی جهانیدار هي به سرمای مترقیها ليتحل

وولف عضو .  از آنهاستیكي" یاسينقد اقتصاد س: یطبقه و آگاه"ك منتشر آرده آه ي استفان رزنی به همراهیمتعدد

  .است" سمي مارآسیشيبازاند" ك از جملهيه آآادمين نشريه چنديريئت تحريه

------------------------------  

رگذار ي تأثیش از عبارت پردازي بیزيد، چينام " یبردگان آارمزد" را یدار هي مارآس آارگران تحت نظام سرمایوقت

 یستيتالي ضد آاپیها  به جنبشیانيسم آمك شايتالي و آاپین بردگيب) یهمسان (یاز نظر مارآس آنالوژ. مدنظرش بود

ستها با ين آموني بیزي آه در آن مارآس خط تمایفصل. ست نهفته استيست آمونيفيان در مانين جريسرنخ ا. آند یم

  . اندیستم آارمزدي سیستها خواهان نابوديكه آمونيش دستمزدها هستند در حالي افزایها در پ چپ: آشد یها م ر چپيسا

ان يدر م. ز ظاهر شده اندي نین بردگي مختلف ، مخالفی در زمان و مكانهایردگخ ، هم زمان با ظهور بيدر طول تار
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ست بردگان يط زين بر بهبود شرايگروه نخست مخالف.  دو نوع مخالفت ظاهر شده استین بردگير مخالفيبردگان و سا

گروه .  مناسب داشته باشند... و یستيط زينان الزم است بردگان پوشاك، خوراك، مسكن و شراياز نظر ا. اند د داشتهيتأآ

 يیها ی و همراهین دو گروه همكاري ایدر مواقع. ده شوديد بر چي باینهاد بردگ. دوم خواست شان اساسًا متفاوت بود

ر ي غيیب گروه نخست، گروه دوم را به آرمانگراين ترتيبه ا. اند  سخت با هم برخاستهی هم به نزاعیاند اما گاه داشته

ن يآرد آه در بهتر ی می اهدافیست بردگان را فدايط زيمود آه مبارزه جهت بهبود بالفصل شران یمسئوالنه متهم م

  .شد ی دور حاصل میا ندهيط در آيشرا

 و نامطمئن است یات بردگان مشكل، ناآافيشرفت در حي پابرجاست پیكه نهاد بردگيدادند آه تا زمان یگروه دوم پاسخ م

 ی ابقاء شده و جنبش نابودگی، نهاد بردگیط بردگيون به بهبود شرايسي اپوزن با محدود آردن اهدافيعالوه بر ا

به . ت جنبش نوع دوم غلبه آردي دوام آورد اما در نهایادي از جاها مدت زیاري در بسیگر چه بردگ. شود یف ميتضع

نكه بردگان از ي ا بدون توجه بهیر اخالقي و غیر انساني غی به عنوان نهادیبردگ» متمدن«ق اول اآثر جهان يطر

  .ا نه نابود شده استي برخوردارند یط خوبيشرا

. ان ملغا نموده استير از زنداني همه غی را برایكا نهاد بردگياالت متحده آمري ایه چهاردهم قانون اساسياصالح

  ستجاد آرده ايگر در همه جا دو نوع مخالف سابق الذآر را ايكبار ديان ي زندانی دو فاآتویعتًا بردگيطب

 ی را وارد جنبش رو به اعتالی مخالفت با بردگیها ه نمود، آموزهير را به بردگان تشبي مارآس آارگران مزدبگیوقت

 یستيتالي ضد آاپیه اشكال مختلف حرآتهايمارآس رك و پوست آنده مباحث خود را بر عل. سم آرديتاليمخالفت با آاپ

ست اگر امروزه ي نیشك. ش برديآردند، به پ ی آارگران مستيط زيآه خود را محدود به مبارزه جهت بهبود شرا

ت ينجات امن«ا ي» ش رفاهيافزا«ا ي» یرفرم مقرر«ا ي» یاتيمزد ح«ل ي از قبيیمارآس زنده بود، در برابر جنبشها

ستم يك سي آن به مثابة یسم بر نابوديتالي در برابر آاپیستيموضع مارآس. گرفت ی میره موضع قاطعيو غ» یاجتماع

  . را داردی در برابر بردگیسم همان نقش جنبش نابوديتاليسم در برابر آاپيبه اعتقاد مارآس، مارآس. تمرآز استم

) د آنندگانيتول(ت يبخش اعظم جمع. بخشد ی را تداوم میآش سم، بهرهيتالين است آه آاپياز نظر مارآس، اساس مسئله ا

. شود یم مين آنها تقسيغارت و ب) داران هيسرما(ت ياز جمع ی بخش آوچكیآنند آه از سو ید مي را تولیارزش اضاف

بعالوه مواد ( آار او یرويشود آه ارزش ن ی بكار گرفته می، آارگر تنها در صورتیستيالتي آاپیگذار هيستم سرمايدر س

 - یش اضافن ارزيا.  باشدی به ویزان مزد پرداختيشتر از ارزش و ميب). آند ی آه با آن آار میليخام، ابزار و وسا

ب ين ترتيرسانند و به ا یآنند و در بازار به فروش م یداران محصول را تصاحب م هي از آن رو آه سرما-ارزش افزوده

 مورد عالقه یم به زبانياگر بخواه. داران تعلق دارد هيآنند به سرما ی را آشف و آن را از آن خود میارزش اضاف

بدست آورده و » ی شخصيیدارا«داران از  هياست آه سرما» یودس «یم آن ارزش اضافيداران حرف بزن هيسرما

  .آنند یم ميشان و بنا به منافع خود تقس ليمطابق م

ب يد شده نصي تولی از ارزش اضافیشتريزان بخش بي به آارگر پرداخت آنند به همان مین هر چه مزد آمتريبنابرا

آورد و  ید به ارمغان مي آشمكش و تنازع را در دل تول، تضاد،یآش ن استثمار و بهرهيبنابرا. شود یدار م هيسرما

ن يز بين مبارزات به آشمكش رقابت آمينها ايعالوه بر ا. شوند ی بر ضد هم میا داران وارد مبارزه هيآارگران و سرما

د يق توليع ثروت از طريبهمراه تجم. آشد یش مينزد مبارزه در ابعاد مختلف را به پ یداران و آارگران دامن م هيسرما
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نكه ياستثمار ضمن ا. رديگ ی بخود میز اشكال مختلفي مبارزات و رقابتها نی اجتماعیها نهي گوناگون هزیها وهيبه ش

د و اهداف و يت توليت و هدايري مدیآند، آنها را از سازمانده ی مید شده مستثني تولیآارگران را از ارزش اضاف

 و اعتماد به ی رقابتی، فرصتهایداران از نظر توانمند هيارگران و سرماب آين ترتيبه ا آند، ی میز مستثنيمهارتها ن

ز ي نیدار هياست و فرهنگ سرماي به سیدار هيد سرماي جا افتاده در تول ینابرابر. شوند یك نابرابر ميستماتينفس بطور س

 یرياست جلوگي در سیجاد دمكراسيد از اي در تولیعدم وجود دمكراس. رديگ یت آرده و آنها را هم در بر ميسرا

ك آننده و آزار دهنده ي تحریها وهي و استثمارگرانه آن بخواهد به شیرات اجتماعي اگر تأثیستيتالياستثمار آاپ. آند یم

) یدار سم و بردهي مثال فئودالیبرا( استثمارگر یستمهايگر سين همچون همه انواع ديبنابرا. ابد، امكان بقا ندارديتداوم 

ن ي و به ایان استثمار را نامرئيسم جريتاليك آاپيق آن روشنفكران ارگانيافت آه از طري و گسترش  ابداعيیهايتئور

ها و  آردند آه سرف یغ مي تبلی و فئودالیدار ها در نظام برده ین تئوريا. ب به افكار وجود استثمار پرداختنديترت

دا ي، نجات پیاز مرگ، فقر، بدبخت. (رنديگ یر مت و حفاظت قرايشوند بلكه در واقع مورد حما ی نمیآش بردگان بهره

  ).آنند یم

 یهذا امروزه، تئوريآنند و عل یدا مي رشد پینظر فرهنگ مچون آودآان خود دوست دارند و ازاربابانشان آنها را ه

ها  دهيان استثمار را از دي در تالش است تا جریخيل تاريبه دال» ك ياقتصاد نئوآالس«، موسوم به یك اقتصاديهژمون

 یا د را پروسهيت بنا شده است، تولي آدام اسمیها شهيه انديون اولي آه بر اساس فورموالسین تئوريا. پنهان بدارد

د پروسة يشود بلكه تول یع نميداران توز هين سرمايب د، تصاحب وي، تولیچ گونه ارزش اضافيآن هانگارد آه در یم

داران از  هيشان و سرما نين از زميرند، صاحبان زميگ ی بهره م آارشانیرويآارگران از ن:  هماهنگ استیهمكار

  .شان هيسرما

آارگران مزد : برند یشان سهم م زان مشارآتيشوند و به م یمند م د بهرهيشان از تول هر سه گروه بر حسب آروده

 یاز نظر آنها ناتوان.  استیگانگين جهان مملو از عدالت و يا. ه داران سودي و سرما ن بهرهيرند، صاحبان زميگ یم

 خود است آه موجب يیه و دارايرة سرماي آنها در ذخیعرضگ ی مربوط به بیگذار هيآارگران در مشارآت در سرما

 یجه غارت ارزش اضافيه داران است، نتي آه در دست سرمایا  هيسرما. م شوندي سهیه گذاريشود نتوانند در سرما یم

 انصاف و ی از رویه داريسرما.  آنهاستیع حاصل قناعت و پاآدامنست بلكه در واقي نیو محصول ارزش اضاف

 موتور یدار هيعالوه بر آن سرما. آند یاند پرداخت م  مشارآت آردهیه گذاري را آه در سرمایعدالت سهم همه آسان

ع ي آه قادر به تجمین هر آسيبنا بر ا. آند یب ثروتمند شدن همه را فراهم مين ترتي و به اید ثروت، رشد اقتصاديتول

ست بلكه در واقع نق ي نی معتبریسم نقد اجتماعيتاليمقصر جلوه دادن آاپ.ست ، خود مقصر استيشرفت نيه و پيسرما

  .ت را از دست داده اندي است آه شانس موفقینق آنان

ز به زعم يسم و نيتاليه آاپي دفاع و توجیك براي هژمونیشه هاير مجموعه اندين سايك در بي نئوآالسی اقتصادیتئور

ك وجه از آارآرد آن ي.ها داردير تئوري نسبت به سایبهتر"  نسبتايیسم از آارآي مارآسیه هايخود سست آردن پا

د بر محور ي پندارند آه تولین ميعموم مردم چن.  آنها از مقوله مزدیعبارتست از رسوب در خود آگاه توده هاو تلق

ن امر چنان واضح ين معامله هستند و اي ایدو سو" رنده يمزد گ"و " زد دهنده م" ابد آه درآن ي ی سازمان میمعامله ا

  .ستي در آن نیچ گونه شك و شبهه اي هی است آه جای و ضروریعي، طب
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نه سرف ( نداشته استینقش" مزد "  بوده آه در آن ی اقتصادیستمهايت شاهد سيخ بشريد دقت آرد بخش اعظم تاريبا

را به آار نگرفته "مزد  "ی آار جمعیستمهاي اغلب سی آنند و نه حتی آار ميی آه به تنهاینها ، نه بردگان ، نه آسا

د گفت ين در مقام مثال بايبنابرا. مزد استی به مفهوم هژمونیق بخشيخ تعميسم در واقع تاريتاليخ آاپيتار).اند

ش يخو " ی آند در واقع افرادی مدي توليی آه به تنهایا صنعتگري آند و ین آار مي زمیرو"  آه انفرادایآشاورز

  .رندي گی قرار میستم آارمزديهستندو خارج از س"فرما 

آارفرما است آه در  - و رابطه آارگریستيتالي آاپیدي آردن روابط تولیعيدر واقع طب" مزد" جلوه دادن مفهوم یعيطب

 یه هايآارگران، اتحاد.  شودیب مد محسويستم تولي سیوهاي از آلترناتیكيد و نه ي پروسه تولیامر ذات" مزد"آن 

حه مزد دهندگان و يستندو در نتيد بدون حضور مزد نيقادر به تصور پروسه تول"  و روشنفكران غالبایآارگر

ر به نظام يير قابل تغيت دائم و غي مشروعین تصور نوعيا. شوند یگر محسوب مينفك همديران جزء اليمزدبگ

ل آارآرد يز به دلي نیدار  و بردهی فئودالیها ن نظامي مدافعیعنين نظام ي هم ارز انيآند آه مدافع ی اعطا میستيتاليآاپ

ن ي ا »مزد«ستم ي جلوه دادن سیعيطب. پردازند یم مين مفاهي تمام به دفاع از اید با خوشبختيوة توليمشترك هر سه ش

زان يد در باال بردن مي بای آارگری آارگران و سازمانها و نهادهایادي و بنیآند آه هدف اصل یت ميشه را تقوياند

  .دستمزدها متمرآز شود

 یل فشارها و عواقب منفير بر امر تسهي بطور گسترده و فراگی اجتماعیست اگر انتقاديآور ن ن روزها تعجبين ايبنابرا

و زان دستمزد يش ميهدف آنها افزا. آشان متمرآز شده است  بر گردة آارگران و عموم زحمتیدار هيستم سرمايس

 یها نهين آوردن هزييداران و دولتها و پا هي سرمایها در قبال فزون خواه تيجاد محدودي آارگران و ایور بهره

 دهند عبارتست از یاالت متحده انجام ميبرالها در ايآنچه ل. داران است هي سرمای حاصل از رقابت داخلیاجتماع

 دستمزدها ی دولت و آاهش حداآثریدر برابر دخالت حداآثرها  كاليها و اغلب راد ال دموآراتيمال سوس ینيمخالفت م

  .ق حزب دموآراتيره از طريو غ

 بودن و یست آارگران و موقتيط زيشبرد شراي به پیبابي دستیآند دشوار یها را معذب م كاليبرالها و راديآنچه اغلب ل

ل يودي آه تحت برنامة نيیآوردها  دستبرالها در سوگ از دست رفتنيامروزه ل. ن دستاوردهاستيت در بقاء ايعدم امن

FDRآنند ی ميیسرا ره حاصل شده بود نوحهي و غیر آنديوفرانتي و ن.  

را به نظر يز.  استیستيتاليستم آاپي سیآند آه آشكارا خواهان نابود یسم مخالفت ميتالي با آاپیسم از موضعيمارآس

آنها معقوالنه خواهان افزودن .  استیر بشري غی و بردگیر اخالقي، نظام غیستيتاليستم آاپيها س ستيمارآس

 یستيبرنامه عمل مارآس.  صحه گذاشته استی بردگیاالت متحده هستند آه بر القاي ای بر قانون اساسیا هياصالح

دآنندگان ارزش يستم بدون مزد است آه در آن آارگران نه تنها تولي با سیستيتاليد آاپيوه تولي شینيگزيخواهان جا

 یدي تولیآنگونه آه مارآس مالك ارزش اضاف» آارگران متحد«. ران خود خواهند بودي خود مجموعه مداضاف بلكه

 خاص خواهد ید آااليم جامعه به جهت توليب تقسين ترتيم خواهند آرد و به ايخود خواهند بود و طبق دلخواه خودتقس

 نقش یفاي ایع ارزش اضافي توزیزير امه از جمع را خواهد داشت آه در برنیت بخشين حال مسئوليبود بلكه در ع

ن يا. ت اختصاص خواهد داديريك روز را به مديد و يل آارگر چند روز را به تولي تعطی روزهایبه استثنا. خواهد آرد

  . استی در جهت لغو آارمزدیتيست بلكه فعاليش دستمزد ني افزایامر مبارزه برا
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، یاز نظر اقتصاد(ل اموال يف و ميها، تخاصمات وح ی بر نارسائ عبارت از غلبهیستين برنامه مارآسيوجه روشن ا

ا يش و ي به افزایرد و ربطيگ ی نشأت می بر آارمزدی مبتنیستيتاليستم آاپياست آه از ذات س) ی و فرهنگیاسيس

  .آاهش دستمزدها ندارد

ن نظرند آه ي گروه دو بر ایشات منتقد لغو آارمزدير گراي با سایستيش مارآسين گراين اي بیالبته در مبارزه نظر

 یرعمليستم غين حالت از سياند آه در بهتر بكار و گمراه آنندهيست، فري اتوپی افرادیه لغو آارمزديطرفداران نظر

 بلكه یستم آارمزدي از سیستينه تنها نقد مارآس. ك هستندير اقتصاد نئوآالسيقًا تحت تأثين افراد آه عميا. آنند یدفاع م

 بلكه عادالنه و ی و ضروری نه تنها ابدیستم آارمزدياز نظر آنها س. رنديگ یده مي را نادیستيارآسة مي آل نظریحت

 به خواندن و یوجود ندارد پس لزوم» ارزش افزوده« به نام یتياز نظر آنان از آنرو آه واقع. ز استين» آارا«

توان  یان آن را مي و محتویستيه مارآسين نظريبنابرا.  و برخورد با آن وجود نداردیستي مارآسیه انتقاديآموختن نظر

  .است حذف نموديات مدارس و عالم سيج در نشريآال از گفتمان را

مظنونند، » سميبرالينئول«ا آنگونه آه در حال حاضر مرسوم است يك و ي آه نسبت به اقتصاد نئوآالسيیبرالهاياز نظر ل

كا جهت ين حمله دولت بوش در آمريبا وجود ا.  استيیاياتوپ و ین حالت فانتزي آن در بهتریها سم و برنامهيمارآس

 یها ، برنامهین اجتماعي، تأميیمه دارويها، ب ونيهمچون دستمزد باال، پانس(ن بردن اصالحات سابق يا از بيآاهش و 

ن درموضع برالها چنايرسد ل یبنظر م.  قرار داده استی سختیبرالها را در مخمصه نظرينئول... )  و یالتي ایاجتماع

نكه وضع را به شكل سابق ي دولت بوش عاجزند چه رسد به ایها استي سیريشگياند آه از پ ضعف قرار گرفته

نك از دست رفته و ثابت شده آه در ي هستند آه هم ايیقًا رفرمهايآنند دق ینكه آنچه آنها دفاع ميبدتر از همه ا.برگردانند

ها متوجه شوند  سم الزم است تودهيتالين در نقد و اعتراض به آاپيبنابرا. ودندان نااستوار بنا شده بين مدت بر بنيتمام ا

ار ي استوارتر و بسین مباني را به ارمغان خواهد آورد بلكه همچنی بهتریاي نه تنها دنیآه اساسًا لغو آارمزد

 ممكن است به آن دست یا  تودهیها جاد خواهد آرد آه جنبشيها ا  ست تودهيط مزد و زي بهبود شرای برایرتريفراگ

ن شان برسانند و لغو يست فعاالنه نظرات خود را به مخاطبين مارآسينست آه فعالينك ضرورت دارد ايآنچه ا. ابندي

 . خود قرار دهندیستيتالي ضد آاپیها تي را اساس فعالیآارمزد
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