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تئوري «مزد و حقوق بگیران» - ترفندي براي انحالل اراده ي طبقه کارگر

نوشته: عباس فرد

مقدمه:

ضرورت حرکت نیز  و  واقعی ،  ـ اماـ  ناچیز  امکانات  انسانی،  حاکم برهستی  و  بورژوایی  فی الحال  وضعیت 

برخالف وضعیت موجود، چنین حکم می کند که هم زمان با کارهاي عمدتًا عملی و پاسخ گویی به ارتباطات

کمونیستی است؛ نیرو و وقت مناسبی را نیز به امر تدارك و مناسباتی که الزمه ي سازمان یابی طبقاتی و 

اختصاص کارگر  طبقه ي  بخش هاي  و  گروه ها  رزمنده ترین  طبقاتِی»  مبارزه ي  «دانش  آموزش  و  تئوریک 

بدهیم.

بدین ترتیب، توده هاي کارگر این امکان را پیدا می کنند تا در مقابله با بیگانگی و نادانستگِی عمدتًا تحمیل شده از سوي بورژوازي و دولت، و هم چنین تالش در

و علمی  استدالل  از  گذشته  بردارند.  نیز  فی الحال موجود  پراکندگی  از  گذر  در  را  گام  هاي مؤثري  حزبی ـ کمونیستی،  سازمان یابی  و  خودبیگانگی  راستاي رفع 

فعالین اختیار  در  را  نیرومندي  اهرم  کمونیستی می تواند  و  خودآگاهانه  سازمان یابی  راستاي  در  تالش  که  نشان می دهد  ـ نیز ـ  تاریخی  متعدد  شواهد  نظري، 

کمونیست جنبش کارگري قرار  دهد تا بتوانند برعلیه عوامل پراکندگی  و سازمان گریزي مبارزه  اي چندجانبه را بیاغازند.

ـ  اساساً ـ در عرصه ي عمل ممکن است؛ اما عمِل مبارزاتی ـ طبقاتی  به ویژه در شرایط کنونی ، بدون کنکاش و تدارك نظري   گرچه پاسخ قطعی به این گونه مسائل 

الزم ، قبل از این که ره یافتی پرولتري و کمونیستی داشته باشد، در شبکه ي تبادالت بورژوایی  و خرده بورژوایی معنی دارد که  علی رغم ناز و عشوه هاي «رادیکال»

و سرنگونی طلبانه  ي خویش ، از همان آغاز تابعیت ایدئولوژیک نظام سرمایه برخود را پذیرفته و در خدمت وضعیت موجود درآمده است. به هرروي، تبیین طبقاتی و

عاجلی پراتیک  قرار می گیرند،  کارگران  و طبقاتی  سیاسی  تبادالت  و  کنش ها  واسطه ي  که  آْن  و مانند  «مالتی تود»  «حقوق بگیران»،  تاریخی مقوالتی  مانند 

است که نادیده گرفتن آن تنها یک معنی دارد: تمکین به شبه مارکسیسم یا «مارکسیسِم» عامیانه ي رایج، و تسلیم در برابر سلطه ي ایدئولوژیک سرمایه و توازن

قواِي هژمونیِک فعًال موجود.

کارگر توده هاي طبقه ي  نظري ـ عملی  خودبسندگی  راستاي  در  گامی  تئوریک  به اصطالح  ترفندهاي  این گونه  با  مقابله  در  که  نداریم  این  جز  چاره اي  بنابراین، 

برداریم. اما هرگامی در این راستا، ضمن این که گام بعدي را به یک ضرورت تبدیل می کند و امکانات آن را فراهم می آورد، درعین حال گام قبلی را در شکل دادن

ـ نیز ـ می کند. پس، نوشته ي حاضر را باید گامی دانست که توسط گام هاي بعدي (که توسط من یا دیگر رفقا برداشته می شود)، نفی به  یک حرکت روبه تکامل نفی 

و درعین حال تکمیل تر خواهد شد. به بیان انضمامی تر: جنبه هائی از مسائلی که در این نوشته آمده، نیاز به تحقیق وسیع تر و جامع تري دارد که به سهم خود و با

و مطالعات  تحقیقات،  به  را  آن  طبقاتی  جوهره ي  تکامل  درعین حال  و  نوشته  این  کم بودهاي  نفی  بنابراین،  کرد.  خواهیم  دنبال  را  آن  دیگر  رفقاي  همراهی 

مباحثات بعدي واگذار می کنیم.

گردآمده در کارگري و خصوصًا عناصِر  فعالین منتسب به جنبش  از  قابل توجهی  این است که بخش  از  اخبار نه چندان معدودي حاکی  از سوي دیگر، شواهد و 

کارگر»، ایران»، «کانون مدافعان حقوق  کارگران  آزاد  «اتحادیه  [ازجمله «کمیته پیگیري...»، «کمیته هماهنگی...»(هردو)،  کار  از محیطِ   تشکل هاي خارج 

بنا آن]،  مانند  و  حمایتی  کانون هاي   انواع  غیره)،  و  نقاشان  و  فلزکارمکانیک  سندیکاي  (مانند  نیستند  یک وب الگ  و  نام  یک  از  بیش  چیزي  که  سندیکاهایی 

بنا به پاره اي  گفته هاي مکرر و حتی  «کارگر» محسوب نمی شوند؛  ایران،  در  کارگران  دریافت  نیز براساس  و  شده ي مارکسیستی  و پذیرفته  کالسیک  به تعاریِف 

ارائه ي خدمات غیرکارگري ، اجاره داري و مانند آن دارند و به طورکلی درگیر مناسبات کاسب کارانه و کاسبی، پیمان کاري ُخرد،  از آن ها دستی هم در  بسیاري 

خرده بورژوایی اند.

صاحبان سوي طبقه ي  از  سرکوب  و  کارگر  سوي طبقه ي  از  و طبعًا مبارزه   اجتماعی  قشربندي هاي  هم چنین  و  و مناسبات طبقاتی  روابط  ازآن جاکه  بنابراین، 

گروه هاي که  دارد  اجتماعی  توزیع  و  تولید  در  فرد  جایگاه  و  نقش  در  چگونگی،  ریشه  عمدتًا  و  نیست؛  تفاهم»  «سوِء  یا  «تفاهم»  تصادف،  حاصِل  سرمایه 

مختلف الرابطه ي اجتماعی واسطه ي آن اند، و به طورکلی به«موقع و موضع» توده ي کثیري از افراد و گروه هایی مربوط می شود که در هم راستایی و هم سویی و

از اما یکی  دولت و بورژوازي،  از نقش و عمل کرد عمده ي  که صرف نظر  گرفت  ازاین رو، می توان چنین نتیجه  قرار می گیرند؛  تولیدي ـ اجتماعی ـ سیاسی  وحدت 

عوامل نه چندان کم اهمیت پراکندگی و نیز تابعیت ایدئولوژیک توده هاي کارگر از بورژوازي همین فعالین به اصطالح کارگري و شبه مارکسیست هایی هستند که بنا

ـ اما ـ سازمان یابی توده اي و به ویژه حرکت در راستاي تحزب  کمونیستِی طبقه ي به مناسبات و دریافت هاي خرده بورژوایی خویش و علی رغم ژست هاي سوپرانقالبی 

ـ در عمل و نظر ـ با  مقوله ي «حقوق بشر» و  «دموکراسی « تاخت می زنند که کارگر را آگاهانه یا به واسطه ي خودمحوري هاي برخاسته از مناسبات خرده بورژوایی 

جدي ترین و پی گیرترین مدافع و مجري  آن (عالوه بر نهادهاي رسمی موجود) بلوك بندي بورژوازي غرب به سرکردگی دولت ایاالت متحده ي آمریکا و ناتوست.

ـ اغلب ـ از گروه بندي هاي چِپ فی الحال موجود می گیرند که بخش عمده  ي آن وارد پیمانی کارگري ایده ها و راه کارهاي خودرا  گرچه این گونه «فعالیِن» جنبش 

استراتژیک با بورژوازي و خصوصًا بلوك بندي بورژوازي غرب شده است؛ اما نباید فراموش کرد که بنا به متدولوژي مارکسی  آن چه پایه هاي این تبادل فروکاهنده را

زمینه می سازد، هم سویی در «موقع و موضع» طرفین رابطه  است که عنصر تعیین کننده و عمده    ي آْن  چگونگی، نقش و جایگاه افراد و گروه ها در تولید و توزیع

اجتماعی است. کتمان نمی توان کرد که در روزگاري نه چندان دور کمیت قابل توجهی از این «فعالین» و چپ هاي پیمان بسته با بورژوازْي انسان هاي آرمان گرا و

متعهدي  بودند که چه بسا براي آرمان هاي خود جان هم می باختند؛ اما تأسف در این است که از همه ي آن رسایی ها و ارزش ها چیزي جز قانقاریاِي «دموکراسی»

و «حقوق بشر» باقی نمانده است. بنابراین، براي جلوگیري از گسترش این زخم مهلک و سرایت آن  به درون سوخت وساز و مناسبات کارگري، و به منظور ایجاد

و کارگري  «فعالین»  (یعنی:  قانقاریایی  مجموعه ي  این  شیوه هایی که  تحلیل  و  سیاسی  افشاگري  عالوه بر  کارگر،  طبقه ي  کمونیستی  سازمان یابی  براي  زمینه 

* مباحث نظري:

درباره ي سازمانیابی کارگري -

کمونیستی و تفاوت آن با «تشکیالت»

سیاسی

درباره ي پرنسیپ هاي پرولتري

تاوان تاریخی [انقالبی روسیه]

درباره ي ماتریالیسم دیالکتیک

بررسی مقاله اي در مورد کار مولد و

غیر مولد

بساط کارگزاران و منادیان «حقوق

بشر» برکدام پاشنه می چرخد؟!

درباره ي مبانی سازمان دهی پرولتري

درباره ي منطق (یا ذات مفهوم)

مانیفست برابري فرانسوا نوئل بابوف

معروف به گراکوس[1]

پاره اي مسائل فلسفی پیرامون مفهوم

ماده

واپسین نامه ي گراکوس بابوف

به همسر و فرزندانش به همراه

خالصه اي از زندگی او

امپراتوري پساانسانی سرمایه داري[1]

جوهره ي مبارزاتی کارگر یا ذات

انقالبی پرولتاریا

دربارة مفهوم ماده

جنبش شوراهاي کارخانه در تورین

نگاهی روش شناسانه به مالتی تود

[انبوه بسیارگونه]

درباره ي مسئله ي اساسی فلسفه

اتحادیه ها و دیکتاتوري پرولتاریا

آزادي اندیشه و بیان - پیشینه،

محدوده هاي زمانی ـ مکانی و جوهر

طبقاتی آن

تئوري «مزد و حقوق بگیران» -

ترفندي براي انحالل اراده ي

طبقه کارگر

خانواده، آزادي و کمونیسم

واپسین خواسته ي جو هیل

انقالب مداوم

نخبه گرایی و آنتی کمونیسم در پوشش

ترویج مارکسیسم؛ «مانگاي کاپیتال»

کاالیی براي تداوم بازار

فساد در اتحادیه هاي کارگري کانادا

* مباحث سیاسی:

زحمت کشان آذري زبان در بی راهه ي

« ستم ملی»

رضا رخشان ـ منتقدین او ـ یارانه ها

(قسمت دوم)

رضا رخشان ـ منتقدین او ـ یارانه ها

(قسمت اول)

نقش کثیف غرب در سوریه

از تحقیر کاربران فیس بوك تا «انقالب

جهانی»

یادداشت هایی پیرامون مانیفست

حزب نوساز آقاي منصور حکمت

رادیو بی بی سی و تدارك حزب

لنینی!!!

جایگاه جنبش کارگري از نگاه

نظرات خوانندگانآرشیودرباره ماترجمهادبیات و هنرمباحث سیاسیمباحث نظريصفحه نخست

تاریخ جنبش کارگريحقوق بشرمالکیت خصوصی و خانوادهماتریالیسمنظریۀ ارزشحزب پرولتري
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چپ هاي پیمان بسته با بورژوازي) از آن استفاده می کنند، می بایست افشاي آن مناسباتی در تولید و توزیع را نیز در دستور قرار داد که منهاي فرم هاي متفاوت  و

گاهًا فریبنده شان، ذاتًا با سرمایه هم راستا هستند و در مقابل مبارزات کارگري ماهیت گرفته اند.

 

خرده بورژوازي بوروکرات به مثابه ي «بافت» سرمایه[1]

ُخرده بورژواهاي امر  واقعیت  در  خارج  و  داخل  «چپ «هاي   از  وسیعی  خیل  نیز  و  کشور  داخل  در  کارگري  جنبش  «فعالین»  از  بسیاري  این که  وجود  با 

داللی، ساله،  چندین  «بیکارِي»  چندم،  دسِت  پیمان کاري  اجاره خواري،  اجتماعْی  توزیع  و  تولید  در  جایگاه شان  و  نقش  که  نیستند  بیش  کمونیست نمایی 

سوپرمارکت داري، خرید و فروش سهام  و مانند آن است؛ و گرچه این مناسبات و پوزیسیون تولیدي  به ناگزیر و در تناسب با خوْد مناسبات اجتماعی و جهان بینِی

و مدافع  خودرا  که  می دهد  را  اثباتی  حق  این  به آن ها  عین حال  در  «چپ»،  و  «کارگري»  نمایش هاي  و  به ادعاها  توجه  با  که  می آورد  به ارمغان  را  بورژوایی 

کارگري بپندارند و از پس چنین پندارها و نیز کردارهاي متناسب با آن، براي صاحبان سرمایه و خصوصًا براي بلوك بندي سازمان دهنده و نتیجتًا رهبر جنبش 

سرمایه داري غرب و پروژه ي رژیم چنج عشوه ي سیاسِی ارزان قیمت بفروشند؛ اما با توجه به این  واقعیت که پیدایش این موجودات عجیب الخلقه در جنبش کارگري

تمرکز کارگرْي بیش ترین  در بررسی نفوذ خرده بورژوازي  به درون جنبش  است که  ضروري  کارگر نیز وجاهتی ندارند،  توده هاي  و نزد  است  تازه اي  ایران پدیده ي 

بررسی و تحلیل را روي بخش هاي دیگري از خرده بورژوازي (یعنی: رده هاي گوناگون خرده بورژوازي بوروکرات) بگذاریم که به لحاظ پاره اي فورمالیته هاي حقوقی

به کارگران شباهت دارند، خودرا در امور سیاسی و طبقاتی صاحب نظر می دانند، و از همه ي این ها مهم تر: به عنوان روشن فکر انقالبی[!] حضور چشم گیري هم در

طیف وسیع «اپوزیسیون» رژیم جمهوري اسالمی دارند.

عام ترین وظیفه ي بوروکرات ها و به طورکلی بوروکراسی در رابطه ي مستقیم با دستگاه هاي دولتْی مدیریِت بقاي سود و انباشت سرمایه، فراتر از منفعت این یا آن

آن نقشی از دولتی، خصوصی و غیره) به اجراي  از دستگاه دولتی و در رابطه ي مستقیم با صاحبان سرمایه (اعم  بورژواي معین است. همین وظیفه در خارج 

بود. و متمرکز نشده  بزرگ  غول آسْا  و  عظیم  اندازه  تا  این  سرمایه هاي شان  هنوز  که  انجام می دادند  هنگامی  و منفعت  سود  خداوندان  این  که  تبدیل می شود 

بدین ترتیب که هرچه سرمایه ها درهم تنیده تر، عظیم تر و متمرکزتر می شوند، به همان اندازه دستگاه هاي اداري کنترل آن ها (اعم از دولتی، شرکتی، خانوادگی یا

فردي) بزرگ تر، پیچیده تر، مکانیزه تر و دیجیتالیزه تر می شود. ازاین رو، خرده بورژوازي بوروکرات الزامًا از دیگر بخش هاي خرده بورژوازي و طبعًا از توده هاي کارگر

ابداعات آن جاکه به طور جدي به سیاست می پردازد،  فکري،  اقسام مکاتب و نحله هاي  آشنایی با  انواع و  ضمن  سیاسی تر به حساب می آید؛ و  درس خوانده تر  و 

سیاسی خرده بورژواهاي تمرکز  از نتایج همین  غیره یکی  «مالتی تود» و  دارد. مقوالتی مانند «مزد و حقوق بگیران»،  تئوریک مخصوص به خود را نیز  نظري و 

بوروکرات ـ به مثابه ي کارگزاران سرمایه ـ در رابطه با نحوه ي بروز و تحقق اراده مندي طبقه ي کارگر است.

کارکرد اجتماعی خرده بورژوازي بوروکرات به عنوان «بافِت سرمایه» و به مثابه ي جزئی از «ماهیت» آن، تا اندازه ي زیادي همانند «بافت» هاي گیاهی یا بیولوژیک

همین به واسطه  و  می آفرینند  نقش  اجزا ـ  ـ به مثابه ي  بیولوژیکِیخاصی  یا  گیاهی  «جوهره »ي  یا  «بنیان»   داشتن  ماهیت  و  گرفتن  «ماهیت»  در  که  است 

نقش آفرینی نیز به بقاي خویش ادامه می دهند. گرچه «بنیاِن» بدوِن «ماهیت» و ماهیِت بدوِن «بافْت» مادیت ندارد و فاقد معنی است؛ اما در این رابطه که در

«بنیان»  در بقاي ماهیت تا  تحول پیدا می کند  «ماهیْت»  از  «بنیان» و به عنوان جزئی  از  تابعیت  در  است که  «بافت»  این  نگاه نخست متقابل به نظر می رسد، 

خویش، شکل دیگري به خود بگیرد. گرچه وجود یا عدِم یکی ـ  دو شاخه  از مثًال درخِت سیِب معینی در سوخت وساز آن تأثیر می گذارد، اما بود و نبود این یکی ـ دو

شاخه هیچ تأثیري برسیب بودن این درخت و نیز تأثیري بر بود و نبود آن ندارد. با این وجود، کلیت شاخه هاي یک درخِت سیِب معین (یعنی: کلیت «ماهیت»

آن) از «بنیان» یا «جوهره »ي سیب بودنش جدا نیست و در واقعیْت این ماهیت است که از هستی یا نیستِی درخت سیب حکایت می کند و «بافت» ها در این میان

تا آن جایی بقا دارند که بقابخشنده ي ماهیتی باشند که تجلی بنیان سیب بودِن درخت سیب است. تفاوت بافت هاي گیاهی و بیولوژیک با بافت هاي سرمایه در

و انسان  در رابطه   ي  آگاهی به  عام ترین معنا؛ یعنی، وساطِت مفهوْم  است:  انسان  عمده ي نوع  شاخص هاي  از  درعین حال یکی  که  عنصري خودمی نماید  همان 

هستی!

از فراتر  و بیولوژیک، و حتی  گیاهی  آن، برخالف بافت هاي  «ماهیت»  از  و به مثابه ي جزئی  سرمایه»  «بافِت  این که، خرده بورژوازي بوروکرات به عنوان  نتیجه 

از وضعیت که ناشی  «آگاهی»  این  اما  است.  آگاه  سرمایه  کالن، نسبت به وضعیت خویش به عنوان بافت  سرمایه هاي  صاحبان  از  یا بسیاري  ُخرد  سرمایه داران 

ویژه ي این بخش از خرده بورژوازي به عنوان کارگزار دیوان امور اداري و مدیریت عمومی سرمایه است؛ ذاتًا بورژوایی (یعنی: ضدکارگري) و ماهیتًا دوگانه (یعنی:

خرده بوورژوایی) است. چراکه:

اقشار دیگر  (برخالف  کارگر  طبقه ي  توسط  شده  تولید  اضافه ي  ارزش   کل  از  او  سهم بري  و  اجتماعی  تولید  در  بوروکرات  خرده بورژوازي  حضور  وساطت  اوالً ـ 

اساسًا خرده  بورژوازي  اقشار  دیگر  است که  درصورتی  این  عرضه می کند.  سرمایه  صاحبان  طبقه ي  یا  به دولت  است که  غیرمولدي  غالبًا  خدمات  خرده بورژوازي) 

به واسطه ي مالکیت ُخرد، ُصلب و غالبًا قابل فروش و تبدیل به پوْل در تولید اجتماعی حضور پیدا می کنند و متناسب با کم و کیف سرمایه  هاي خود از ارزش هاي

اضافی تولیذ شده توسط طبقه ي کارگر ـ هم ـ سهم می برند. با این وجود، هم چنان که بحران هاي ادواري سرمایه توده ي عظیمی از کارگران را از فروش نیروي کار و

از خدمات گوناگونی  انواع  فروش  که با  از خرده بورژوازي بوروکرات نیز  گروه ها و الیه هایی  اقتصادي  اجتماعی و  گذران معمول زندگی محروم می کند، هستی 

از بوروکرات  خرده بورژواهاي  از  بعضی  دریافت  که  است  دلیل  به همین  هم  شاید  می افتد.  به خطر  نیز  بحران ها  این گونه  بروز  در  می کنند،  گذران  به بورژوازي 

خودشان، «کارگر نخبه» است! (در ادامه ي این نوشته مشروحًا به کار مولد و غیرمولد و نیز انواع خدمات می پردازیم).

دوماً ـ خرده بورژوازي بوروکرات (در مقایسه با دیگر اقشار خرده بورژوازي و به ویژه در مقایسه با خرده بورژوازي تولیدي) کم ترین نقش را در تولید اجتماعی به طورکلی

دارد و نتیجتًا بیش ترین بخِش درآمدش ـ در قالب «حقوق» ـ از ارزش هاي اضافی بیرون کشیده شده از نیروي کاِر کارگران است.

سوماً ـ خرده بورژوازي بوروکرات نسبت به دیگر بخش هاي خرده بورژوازي و در بسیاري از مواقع حتی بیش تر از سطح متوسط آگاهی توده هاي کارگر از «سود» و راز

و رمز آن سردرمی آورد.

چهارماً ـ خرده بورژوازي بوروکرات بنا به وضعیت اجتماعی خویش می داند که به واسطه ي استفاده ي سیاسی از بازوي کارگران می تواند  هم بقاي نظام سرمایه داري

کارگران را افزایش دهد و «حقوق» و مزایاي را که ضامن بقاي خود اوست، حفظ  کند؛ و هم سهم خویش از ارزش هاي اضافی بیرون کشیده شده از نیروي کاِر 

از شاخه هاي بوروکراسی است، به کارگران که غالبًا خاستگاه و پایگاه طبقاتی شان یکی  از همین روست که روشن فکران خرده بورژوا  بیش تري براي خود بخواهد. 

عالقه ي «ویژه» اي دارند؛ و خصوصًا در کشورهایی مثل ایران در مقام «آموزگار» و «سازمان دهنده ي» کارگران نیز ظاهر می شوند تا بنا به وضعیِت زمانه در مقابل

بورژوازي خودي یا غیرخودي طبل دشمنی بنوازند تا شاید بعدًا بتوانند با همین بورژوازي  َنرد «عشق» هم ببازند!

احتماًال و  سخت  بسیار  بحرانی  در  نیز  بورژوازي  و  رفته  باال  غول آسایی  به طور  تولید  بارآوري  قدرت  که  حاضر  ویژه ي  وضعیت  در  احوال،  این  همه ي  وجود  با 
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رفرمیست ها هم اضمحالل را

دریافته اند

درباره ي ماهیت ارتجاعی ـ ایدئولوژیک
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و کارگران  اکثر  روح  و  جان  اعماق  تا  آفریقا،  مناطق  دورافتاده ترین  پس کوچه هاي  کوچه  از  فراتر  سرمایه  هژمونیک  ُبرد  درعین حال  و  دارد،  قرار  شدت یابنده 

(یا بوروکرات  خرده بورژوازي  عشوه  گري هاي  جاي  حرفه اي  نظریه پردازان  از  توجهی  قابل  رده ي  که  چنین  می نماید  است،  وانده  ریشه  نیز  جهان  زحمت کشان 

به اتفاق قریب  اغلب  به عالوه ي  غیررسمی،  و  رسمی  «فکِر»  اطاق هاي  گوناگون  انواع  باشند.  گرفته   را  قشر)  این  از  برخاسته  روشنفکران  دقیق تر:  به عبارت 

و «تحقیقی»  به پروژه هاي  یارانه ها  انواع  پرداخت  کنار  در  رنگارنگ،  آکادمیسین هاي  و  ژورنالیست ها  و  اساتید  به همراه  خبرگزاري ها،  و  جراید  و  دانشگاه ها 

«مطالعاتی» و «مبارزاتی» در جهت تحقق آزادي و دموکراسی و حقوق بشر این گمان را به ذهن متبادر می کند که بورژوازي نبض روشن فکران خرده بورژوا را نیز

به کنترل خویش درآورده است؛ و این «دانشمندان» محترم دیگر نیاز چندانی به مغازله با کارگران و فروش عشوه ي «انقالبی» به بورژوازي ندارند.

 

کار مولد و غیرمولد از دیدگاه مارکس

تا آن جاکه ما اطالع داریم، در میان آثار کالسیک و برجسته ي مارکسیستی و مربوط به«دانش مبارزه طبقاتی» مقوله اي با عنوان «مزد و حقوق بگیران» و طبعًا

و سند معتبر  یا  این مقولْه نوشته  یا نادرستی  درستی  اثبات  در  و  صورت نگرفته،  عنوان مطالعه ي جداگانه و متمرکزي  این  تحت  «مالتی تود» مطرح نبوده، 

جامعی در دست نیست. براساس دانسته هاي من کلمه ي حقوق (salary) مجموعًا  11بار در «تئوري هاي ارزش اضافه» (در شکل جمع یا مفرد) به کار رفته که

یک بار آن از ادیتور و 3 بار نیز در نقل قول هایی است که مارکس از دیگران می آورد. از 7 بار باقی مانده 6 بار آن در جلد سوم (از صفحه ي 357 تا 359) مورد استفاده

قرار گرفته که چند سطر پایین تر تصویري از آن ارائه می کنیم تا معلوم شود که مارکس در تئوري هاي ارزش اضافی بحث جداگانه اي در مورد حقوق و حقوق بگیران

ندارد و آن جایی هم که از این کلمه استفاده می کند به غیرکارگرانی نظر دارد که به نوعی در سازمان تولید حضور دارند و روند تحویل نیروي کار را به خریدار آن

ـ کمابیش ـ از ارزش اضافه یا کاِر پرداخت نشده نصیب خود می کنند. در گروندریسه نیز فقط 4 بار از کلمه ي حقوق (در شکل جمع یا مفرد کنترل می کنند و سهمی 

آن) استفاده می شود که بیش تر به محاسباتی مربوط می شود  که به تقسیم درآمد سرمایه و پرداخت هاي آن برمی گردد تا سود خالص محاسبه شود. در کاپیتال

دستمزد که  دارد  اشاره  مدیرانی  به دریافتِی  اغلب  که  است  گرفته  قرار  استفاده  مورد  آن)  مفرد  یا  جمع  شکل  (در  حقوق  کلمه ي  بار   10 فقط  جلد)  (هرسه 

نمی گیرند.

از رامسی در باره ي «حقوق رؤسا»، «بیمه» و «سود که  357 تا 359) در عبارت خالصه شده اي  ارزش اضافه» (از صفحه ي  مارکس در جلد سوم «تئوري هاي 

حاصله» نقل می کند؛ ضمن این که تولیِد سرمایه را (به مثابه ي سلطه ي سرمایه بر کار) به سرمایه دار، کارمند یا نماینده ي او مشروط می کند، حقوق (

آن قسمتی از درآمد درنظر می گیرد که به سرمایه دار، کارمند یا نماینده ي او پرداخت می شود. وي در چهار پاراگراف پایین تر که مجموعًا کم تر از 20 سطر است، از

این پرداختی به عنوان قسمتی از ارزش اضافه یا کاِر پرداخت نشده  یاد می کند. عین عبارات نام ُبرده به ترتیب چنین است:

سرمایه بهره خوار نصیب با  تفاوت  در  که  اضافه را نام گذاري می کند  ارزش  از  آن بخش  که رامسی  آن گونه  سود،  2) مازاد  1) حقوق و  فقط می ماند  «... پس 

سرمایه دار صنعتی می شود و به این ترتیب اندازه ي مطلق آن توسط نسبت بین بهره و سود صنعتی مشخص می گردد؛ [یعنی] دو بخشی از ارزش اضافه که نصیب

سرمایه (در تمایز با مالک زمین) می شود. تا جایی که به1) یعنی حقوق مربوط است، این مقدمتًا کامًال معلوم است که با تولید سرمایه داري، [این بخش] نصیب

سرمایه دار و یا یک کارمند یا نماینده ي پرداخت شده توسط وي، [یعنی] فونکسیون هاي سرمایه به عنوان فرمانرواي کار، می شود...».

«... به بیان دیگر حقوق گردانندگان سازمان تولید{*} با اندازه ي سرمایه نسبت معکوس دارد. هرچه سرمایه در سطح باالتري [از تولید] عمل کند، هرچه روش

تولید بیش تر سرمایه دارانه باشد،  به همان نسبت آن بخشی از سود صنعتی که حقوق را تشکیل می دهد ناچیزتر است و به همان نسبت کاراکتر ناب سود صنعتی

تولید» از عبارت «سازمان  استفاده  آشکارتر می گردد». [در رابطه با  کار اضافی پرداخت نشده ـ  اضافه، یا  ارزش  از مازاد سود، یا [همان]  ـ به عنوان یک بخش 

به پانوشت ها، جایی که با این عالمت {*} مشخص شده است، مراجعه شود].

به هرروي، چنین به نظر می رسد که در اثبات  یا حتی رِد یکسانی یا تفاوِت «کاِر دستمزدي» با «خدمات حقوق بگیرانه» نمی توان به طور مستقیم به آثار کالسیک

آثار مارکسیستی و مربوط به دانش از  قول مستدل مسئله را خاتمه یافته دانست. بنابراین، می بایست ضمن حداکثر استفاده  آوردن چند نقل  کرد و با  مراجعه 

مبارزه طبقاتی و نیز با استفاده از «روش تحقیق» کالسیک هاي این دانش از طرح مسائل جدید هراسی نداشت. به هرصورت، مارکسیست حقیقی کسی است که

دهنده ي تکامل  یا  نقاد  آن)،  نظریه پردازان  و  سرمایه  بلوك بندي هاي  با  تقابل  در  طبعًا  (و  علمی  و  تاریخی  دست آوردهاي  و  طبقاتی  مبارزه  پراتیک  پرتو  در 

امر و  گرفت  قرار  طبقه کارگر  جارِي  مبارزه ي  خدمت  در  و  گرفت  فاصله  پسامارکسیسم  و  پست مدرنیسم  دگماتیسم،  از  می توان  بدین ترتیب،  باشد.  مارکسیسم 

پیوستار یک  (به منزله ي  مبارزه طبقاتی»  «دانش  یا  مارکسیسم  حقیقت  دیگر،  به بیان  ُبرد.  پیش  و  دید  تدارك  را  این طبقه  کمونیستی  و  سازمان یابی طبقاتی 

طبقاتی ـ تاریخی ـ انقالبی) تنها درصورتی عینیِت نظري و کارآیِی عملِی خود و نیز بنیان هاي اساسی  خویش از تحلیل نظام سرمایه داري را حفظ می کند که در پرتو

مبارزه ي طبقاتی، تحوالت مربوط به رابطه ي کارـ سرمایه و رشد علمی ـ تکنولوژی̊ک بازآفرینی شده و مورد بازبینی و نقِد فرارونده قرار گیرد.

اما تأسف در این است که امروزه روز ازیک سو به بهانه ي نقد مارکسیسم و دست آوردهاي مربوط به دانش مبارزه ي طبقاتْی عامیانه ترین نظریه ها عروج پیدا می کنند

و کثیف ترین سیاست ها، کمونیستی نام گذاري می شوند؛ و از دیگرسو، از مارکسیسم و «دانش مبارزه طبقاتی» همانند آیاِت بی زماْن استفاده می شود تا واقعیت

فرمان توقف و سکون که خداي گونه  کلماتی بکشانند  آواِر جمله ها و  کار برعلیه سرمایه نمایان می شود) به زیِر  زمان را (که بارزترین جنبه اش در مبارزه ي جارِي 

صادر می کنند و نهایتًا موجودیِت جامعه ي کنونی را حکِم جاودانگی می دهند!؟

کار مولد و غیرمولد از بحث مارکس در مورد  انحالل گرانه و بورژوایی مقوله ي «مزد و حقوق بگیران» را با استفاده  فریبنده،  این احوال ـ جوهره ي  ـ با همه ي  اما 

کار کار مولد و  از  اما  تصویري که مارکس  اقتصاددانان بورژوا،  کار مولد نزد  تعریف  از مفهوم و  داد. صرف نظر  کارگران توضیخ  دریافت و براي  به روشنی می توان 

غیرمولد می دهد، از این قرار است:

«کار به عنوان خدمت ساده اي به منظور ارضاي نیازهاي فوري به سرمایه محتاج نیست چون سرمایه  در انجام آن دخالتی ندارد. اگر سرمایه داري، هیزم شکنی را

اجیر کند تا براي او هیزم بشکند و با آن هیزم کباب درست کند، این جا نه فقط هیزم شکن در ارتباط با سرمایه دار بلکه سرمایه دار هم با هیزم شکن در رابطه ي

ـ ارزش استفاده اي-  خود را به او ارائه می کند، که این خدمات، افزایش سرمایه را به دنبال ندارد بلکه برعکس مبادله ي ساده قرار می گیرد. هیزم شکن خدمات 

سرمایه  در آن مصرف می شود: سرمایه دار به ازاي آن خدمت، کاالي دیگري به شکل پول به هیزم شکن می دهد. این رابطه در مورد همه ي خدماتی که کارگران با

پول اشخاص دیگر مستقیمًا مبادله می کنند و توسط آن اشخاص مصرف می شود، مصداق دارد. این نوعی مصرف درآمد است که به صورت گردش ساده انجام

می شود، این مصرف سرمایه  نیست چون یکی از دو طرف قرارداد در برابر آن دیگري به منزله ي سرمایه دار قرار نمی گیرد. این گونه خدمات را نمی توان از مقوله ي

کار مولد دانست. از [خدمات] فواحش تا [زحمات] پاپ اعظم از این قبیل آشغال کاري ها زیاد است. اما لومپن پرولتاریاي شریف و «زحمت کش» هم به همین مقوله

تعلق دارد، یعنی انبوه عظیم ولگردان و بیکاره هایی که در شهرهاي بندري آماده ي انجام هرخدمتی هستند. پول دار در این رابطه فقط خریدار خدمت به عنوان
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یک ارزش استفاده  اي است که بی درنگ از جانب وي به مصرف می رسد، در حالی که طرف دیگْر پول می خواهد و چون دارنده ي پول به کاال [به مثابه ي خدمت]

توجه دارد، و دارنده ي کاال [عرضه کننده ي خدمت] به پول، پس هر دو فقط طرفین یک گردش ساده اند. واضح است که پادوي بیکاره اي که فقط طالب پول یا

شکل عام ثروت است می کوشد تا هالوي پول دار را که خدا براي وي رسانده هرچه بیش تر تلکه کند و این عمل براي پول دار حساب گر به ویژه از آن رو گران تمام

می شود که خدمت مورد نیاز وي جز از آدم هاي بی سروپایی چون او از کس دیگري ساخته نیست، و پول دار مذکور هم به خدمت مورد بحث از دید سرمایه دار نگاه

نمی کند. تعریف آدام اسمیت از کار مولد و نامولد اساسًا و از دیدگاه اقتصاد بورژوایی درست است. دعاوي اقتصاددانان مخالف یا پرت وپالگویی ست (مثًال استورش

و حتی مالل آورتر از آن سنیور،...) مثًال از این قبیل که هرعمل به هرحال نتیجه اي دارد. و بدین ترتیب اغتشاشی در مفهوِم فراورده به معناي طبیعی و اقتصادي

آن ایجاد می شود، چندان که یک دله دزد هم تبدیل به کارگر مولد می شود، چراکه غیرمستقیم باعث تولید این همه رساالت حقوق کیفري شده است. (با این

خائنین که  است  جدید  اقتصاددانان  از  کار بعضی  یا مانند  دزدي ست!)؛  برابر  در  جامعه  حامی  چراکه  دانست  کارگر مولد  هم یک  را  قاضی  استدالل می توان 

بورژوازي شده، می خواهند به آنان ثابت کنند که حتی جستن شپش هاي سر ارباب یا خاراندن پشت او هم یک کار تولیدي ا ست، چون با این اعمال خستگی مغز

را تجملی  تولیدات  کارگران  اقتصاددان هاي پی گیر  این که  شد. پس  خواهد  حاضر  کار خود  دفتر  در  نیروي بیش تري  با  و روز بعد  او- احمق  ـ برطرف می شود. 

و درست  می آورند،  به حساب  غیرمولد  هدرکن هاي  پول  زمره ي  از  قلم  یک  را  تولیدات  این  کننده ي  مصرف  مامانی هاي  تی تیش  و  می شمرند  مولد  کارگران 

کارشان برمی گردد غیرمولد. کارگران تا آن جا که سرمایه هاي ارباب شان را  زیاد می کنند مولدند، و تا آن جا که به نتایج مادي  درعین حال خصلت نما است. این 

حقیقت این است که کارگر به کثافتی که مجبور به تولید آن است کم ترین توجهی ندارد، درست مثل خود سرمایه داري که او را به کار می گیرد و حتی حاضر است

از شیطان هم راه دزدي را بپرسد. دقیق تر که نگاه کنیم، در عمل تعریف حقیقی کارگر مولد به شرح زیر است: آدمی که درست به همان اندازه اي که براي رساندن

حداکثر سود به سرمایه دار الزم است، نیازمند است و چیزي بیش از آن نمی خواهد. ( این ها همه بی معنی است. حاشیه گویی است. دوباره با تفصیل بیش تري

باید به مفاهیم مولد و نامولد برگردیم.)»[2]  

غیرمولد به درستی برآن کار مولد و  تعریف  در رابطه با مفهوم و  اضافی»)  ارزش  «تئوري هاي  در  آثارش (ازجمله  دیگر  در جاي جاي  این جا و  در  آن چه مارکس 

گوناگون اشکال  و  «خدمات»  با  مولد»  «کار  تفاوت  به آن می کند،  گذرایی  اشارات  زمانه  اش  کارگرِي  و  روزانه   ساده ي  براساس مشاهدات  و  انگشت می گذارد 

«خدمات» است  که باید در پرتو شرایط کنونی و با کنکاش بیش تري به آن پرداخت. این دو مسئله را در پرتو شرایط کنونی، با کنکاش بیش تر و به عنوان سالح

مبارزاتی طبقه ي کارگر در مقابله با دولت ها و به ویژه در برابر نظریه پردازان طبقه ي سرمایه دار که رنگ و لعاب مارکسی به خود می زنند و به عنوان مدافعان منافع

طبقه ي کارگر ظاهر می شوند تا  آشکارا یا پنهان  به جاي مارکسیسم، پسامارکسیسم را در انحالل امکان انکشاف تاریخی طبقه ي کارگر تبلیغ  کنند، مورد بررسی

قرار دهیم:

 

تفاوت «کار مولد» با «خدمات»

کار عینیت می بخشد و آن را به مثابه ي  کار متحقق می کند؛ اما انجام یک نوع گرچه «کار» از انجام آن جدا نیست، و این انجاِم «کار» است که به توانایِی انجام 

«کاِر» معین و یک سان، در مناسبت هاي گوناگون (یعنی: در دو رابطه ي متفاوت)، می تواند معنا و کارکرد اقتصادي متفاوتی داشته باشد و کارکردهاي اجتماعی

متفاوتی را به دنبال بیاورد؛ و نتیجتًا  زمینه  ساز  کنش و واکنش هاي سیاسی گوناگونی نیز باشد.

براي مثال، اگر کسی که پول دراختیار دارد، یک یا چند نفر را اجیر کند تا براي او هیزم بشکنند و قصد او از اجیر کردن آن یک یا چند نفر این باشد که هیزم ها

که گرفته  قرار  مبادله اي  یک طرف  در  «سرمایه دار»  به مثابه ي  خوْد  کند،  زیان  یا  ببرد  سود  بازار  در  او  این که  منهاي  کند،  کسب  سود  و  بفروشد  بازار  در  را 

کارگران، بلکه «نیروي کار» این رابطه اجیرکننده ي هیزم شکنان (یعنی: سرمایه دار) نه «کار»  ایستاده اند. در  آن  هیزم شکنان به عنوان «کارگر» در طرف دیگر 

نحوه ي اجرا،  چگونگی  به لحاظ  را  «نیرو»  این  دراختیار می گیرد،  و  را می خرد  نیروي  کار  که  سرمایه داري  به این ترتیب،  است.  خریده  که)  اجیر،  (نه  را  آن ها 

ـ کم تر یا بیش تر ـ به خود استفاده از ابزارها، شدت انجام عملیات و نوع محصول (مثًال اندازه ي هیزم ها) تحت نظارت می گیرد، و محصوِل کار را نیز هرچه باشد 

دیگر گرفته و طرف  قرار  دیگري به منزله ي سرمایه دار»  آن  در برابر  قرارداد  دو طرف  از  این جا «یکی  در  درمی آورد. پس،  اختصاص می دهد و به تملک خویش 

به مثابه ي «کارگر». کارگري که نیروي کارش از وجود شحصی اش جدا نیست؛ و درنیتجه در زمان انجام کار، جهت انجام آن دراختیار صاحب سرمایه و تابع اراده ي

اوست: «همانند اسبی که او [سرمایه دار] براي یک روز کرایه کرده است»[کاپیتال جلد اول].

این درصورتی است که «اگر سرمایه داري، هیزم شکنی را اجیر کند تا براي او هیزم بشکند و با آن هیزم کباب درست کند، این جا نه فقط هیزم شکن در ارتباط با

ـ ارزش استفاده  اي- خود را به او ارائه می کند، که این سرمایه دار بلکه سرمایه دار هم با هیزم شکن در رابطه ي مبادله ا ي ساده اي قرار می گیرد. هیزم شکن خدمات 

دیگري به شکل پول به هیزم شکن کاالي  آن خدمت،  سرمایه دار به ازاي  آن مصرف می شود:  در  سرمایه   سرمایه را به دنبال ندارد بلکه برعکس  افزایش  خدمات، 

می دهد».

بدین سان، ترکیب هیزم شکن، پول، هیزم و کسی که در ازاي پول هیزم ها را دراختیار می گیرد، می تواند به دو گونه ي کامًال متفاوت و طبعًا با پیامدهاي اجتماعی

و سیاسی متفاوت واقع شود: یک جا، به عنوان عرضه ي محصول یا خدماتی به نام هیزم در ازاي پول به مثابه ي کاال؛ و در جاي دیگر به منزله ي رابطه ي کارگر و

سرمایه دار، یعنی: خرید «نیروي  کار» در ازاي پول به مثابه ي سرمایه.

کارگران با پول اشخاص دیگر مستقیمًا که  عین عبارات مارکس در رابطه با تفاوت «کار مولد» با «خدمات» چنین است: «این رابطه در مورد همه ي خدماتی 

مبادله می کنند و توسط آن اشخاص مصرف می شود، مصداق دارد. این نوعی مصرف درآمد است که به صورت گردش ساده انجام می شود، این مصرف سرمایه 

کار دانست. از [خدمات] نیست چون یکی از دو طرف قرارداد در برابر آن دیگري به منزله ي سرمایه دار قرار نمی گیرد. این گونه خدمات را نمی توان از مقوله ي 

فواحش تا [زحمات] پاپ اعظم از این قبیل آشغال کاري ها زیاد است»[خط تأکید از مارکس نیست].

براي درك دقیق تر نظر مارکس در رابطه با «کارمولد» و «کار غیرمولد» (که از نظر او نوعی از «خدمات» است)، عبارت زیر (از «گروندریسه») را با هم بخوانیم:

کار مولد است و چه چیزي نیست ادامه دارد. منشاِء این دعوا کار مولد و نامولد تمایز قائل شد، دعوا بر سر این که چه چیزي  «از زمانی که آدام اسمیت بین 

تحلیل جنبه هاي متفاوت سرمایه است. کار مولد فقط آن کاري است که سرمایه آفرین باشد. سنیور می گوید: دیوانگی نیست که مثًال پیانوساز، کارگر مولد باشد و

که پیانو بدون نوازنده ي آن مضحک و بی معنی ست؟ دیوانگی باشد یا نباشد، قضیه دقیقًا همین است. پیانوساز سرمایه را پیانونواز نباشد، گرچه بدیهی است 

بازآفرینی می کند و پیانیست فقط مبادله گري است که کارش را فقط با درآمد مبادله می کند. اما آیا پیانیست هم موزیک نمی سازد؟ و گوش موسیقی شناس ما را

نمی نوازد؟ پس آیا او هم به یک معنا مولد نیست؟ بی شک چنین است. نوازنده ي پیانو چیزي تولید می کند اما این چیز، مولد به مفهوم اقتصادي آن نیست. کار او

کارگر نامولد را کار تنها با تولید ضد خود مولد می شود. هستند اقتصاددانانی که طرز تلقی شان،  کار یک مجنون سودایی پندارآفرین.  همان قدر مولد است که 

گذشته؟
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غیرمستقیم به کارگر مولد تبدیل می کند. (در مثال سنیور هم دیدیم) که نوازنده ي پیانو هم  چون به تولید تحرکی می دهد، یعنی که انرژي یا شوق بیش تري در فرد

برمی انگیزد، یا به بیان عامیانه تر نیاز جدیدي در او بیدار می کند که ارضاي آن مستلزم جدیت بیش تري در امر تولید است، کارگري مولد به حساب می آید. در حال

ـ و یا حتی می تواند حاضر پذیرفته شده است که تنها کاري مولد است که سرمایه تولید می کند؛ پس کاري که این را انجام نمی دهد، هرچقدر هم که مفید باشد 

تابع تولید نیست  امر  تابع  تمایز میان مولد و نامولد  که می گویند  اقتصاددانانی هم هستند  مضر [هم] باشد-، براي سرمایه سازي مولد نیست، غیر مولد است. 

مفهوم مصرف است. درحالی که عکس قضیه کامًال درست است. تولید توتون و تنباکو مولد است، گرچه مصرفش نامولد است. تولید اعم از آن که براي مصرْف

مولد یا نامولد باشد درهرحال مولد است، فقط به شرط آن که سرمایه آفرین باشد. ... تا آن جا که به کارگر (به معناي دقیق کلمه) مربوط می شود، ثروتی که وي

ایجاد می کند، شکلی از ثروت مستقیمًا مربوط با کار، یعنی سرمایه است. پس کار مولد آن است که مستقیمًا بر سرمایه می افزاید»[3].

اگر مطلقیت حرکت هستی را درپِس سکون نسبی اشیاء و نسبت ها (یعنی: از نگاه طبقه ي سرمایه دار به  هستی، انسان و کار) پنهان نکنیم و نسبت ها را در همان

رابطه اي که پدید می آیند و تکامل می یابند و نفی می شوند، درنظر بگیریم؛ آن گاه به بهانه  و با توسل به تئوري «مزد و حقوق بگیران» به این نتیجه نمی رسیم که

هرکس به صرف این که ماهانه در مقابل کارْش درآمدي دارد، «کارگر» محسوب می شود و در نتیجه با آن کارگري که نیروي کارش را می فروشد و در ازاي مزدي که

انتزاعی جاي کارورزي  دریافت می کند، اضافه ارزش تولید می کند و به صاحب پول سود می رساند، هم سو و هم سان و متحد است. در این هم گونگی دروغین، 

کاري  را می گیرد که تولیدکننده ي سرمایه است؛ و سرمایه بدون آن می میرد. دراین  جا بیگانگی کارگر از روند کار، از محصول کار، از طبیعت، از ابزارها، از دیگر

انسان ها و از خودش؛ به همراه همه ي استعدادها، آرزومندي ها و آن شعفی که از تولید چیزهاي مفید برمی خیزد، در مقابل «درآمد» و پول که تنها میزان مصرف

را تعیین می کند، پنهان شده است. صرف نظر از جنبه ي عملی این تئوري دروغین که به عنوان یک مکانیزْم امر اتحاد طبقاتی فروشندگان نیروي کار را به ُکندي

می کشاند؛ نحوه ي طرح مسئله (هْم در نتیجه و هْم در شیوه ي بررسی) سازمان یابی کمونیستی، انقالب اجتماعی و دیکتاتوري پرولتاریا را متنفی اعالم می دارد تا

کارگران را به مصرف بیش تر و بازتولیِد هرچه گسترده تر سرمایه فرابخواند.

منادیاِن مقوله ي «مزد و حقوق بگیران»، ضمن این که خودرا مارکسیست  می دانند، به بهانه ي «وحدت»، در اتحاد طبقاتی کارگران انشقاق ایجاد می کنند و تخم

توهم دربین آن ها می پاشند. این منادیان، شغل معلمی و رده هاي گوناگون معلم ها و کارکنان دارو و درمان را که کمیت نسبتًا گسترده اي را دربرمی گیرد، پیش

کارکنان پلیس، خبرچینان، زندان بانان و شکنجه گران و بازجویان، نظریه پردازان، و به طورکلی خیل بسیار وسیع ژورنالیست ها،  کارمندان،  تا قضات،  می کشند 

کارگزاران رنگارنگ نظام سرمایه داري را بنا به انتزاع در شکِل درآمد و حذف رابطه ي ویژه  ي آن ها با تولید اجتماعی، کارگر معنی کنند و کارگران را به اتحاد با این

ـ و در واقع ـ به پذیرش رهبري پیامبران برخاسته از میان این گروه بندي هاي شغلی فرابخوانند. حقیقِت این فراخوان، فراخوان به تسلیم به همین نظام گروه بندي ها 

پرولتاریا ـ دیکتاتوري  تحقق  راستاي  در  کمونیستی  استراتژي  ـ با  طبقاتی  صف بندي  یک  بدون  هم  حد  همین  در  که  است  بیش تري  لقمه نان  به امید  موجود، 

دست یافتنی نیست.

همه ي این دست آویزها درصورتی است که مارکس (در «تئوري هاي ارزش اضافی») وضعیت معلم و پزشک و هنرپیشه و مانند آن را این گونه تحلیل می کند:

«تولید نمی تواند از عمل تولید کردن جدا باشد، مثل مواردي مانند تمام هنرمندان، ناطقین، هنرپیشه ها، معلمین، پزشکان، کشیشان و غیره. این جا... شیوه ي

تولید سرمایه داري تنها در قلمرو کوچکی مشاهده می شود، و به خاطر ماهیت این موارد، فقط می تواند در عرصه هاي معدودي کاربرد داشته باشد. مثًال، ممکن

انگلستان در  تربیت  تعلیم و  کارخانه هاي  این نوع  از  امتیاز مؤسسه باشند؛  در خدمت صاحب  کارگران مزدبگیري  صرفًا  آموزشی  در مؤسسات  که معلمین  است 

مؤسسه صاحب   می شوند.  مولد محسوب  کارگر  خود  کارفرماي  با  رابطه  در  [اما]  نیستند،  مولد  کارگر  شاگرداْن  با  رابطه  در  معلمین  این  گرچه  است.  فراوان 

سرمایه اش را با نیروي کار معلمین مبادله می کند و از طریق این پروسه بر ثروت خود می افزاید. در مورد سرمایه گذاري هایی مانند تئاترها و مکان هاي تفریحی و

غیره هم وضع به همین منوال است. در این گونه موارد رابطه ي هنرپیشه با حضار رابطه ي یک هنرمند است، اما در قبال کارفرماي خود او یک کارگر مولد است.

تمام این جلوه هاي تولید سرمایه داري در این عرصه، در قیاس با کلیت تولید چنان ناچیزند که می توان کًال همه  ي آن ها را به حساب نیاورد»[4].

بنابراین، وضعیت معلمین، پزشکان، هنرمندان و به طورکلی این گونه مشاغل (که عمدتًا خدماتی هستند) مانند همان هیزم شکنی است که کمی  باالتر براساس

سود رساندن علت وجودي اش  که  قرار بگیرد  در رابطه اي  و  کند  تولید  اضافی  ارزش  اگر معلم نیروي کارش را بفروشد،  کردیم:  ترسیم  گروندریسه  از  قولی  نقل 

اگر صرفًا خدماتی را به عنوان دیگر؛ و  کارگران رشته ها و حوزه هاي  در وحدت مستقیم طبقاتی با  کارگر است و  او را می خرد،  که نیروي کار  به سرمایه اي است 

کارگر نیست و آْن کاالي دیگري به شکل پول دریافت می کند،  آموزش (یعنی: آن ارزش استفاده  اي را که دراختیار دارد) به دانش آموزان ارائه می کند و در ازاي 

به لحاظ طبقاتی (و نه الزامًا سیاسی) متحد کارگران به حساب نمی آید.

مارکس در زمان خودش که آموزش و پرورش یا بهداشت جنبه ي به اصطالح همگانی نداشت و تعداد کارکنان بهداشت و درمان یا معلمین به گستردگی حال حاضر

هنرپیشه ها، ناطقین،  «هنرمندان،  در مورد  (و به عبارتی می بایست)  بیرونی نوشته نشده بود، می توانست  انتشار  براي  که  یادداشت هایش  در  به ویژه  و  نبود، 

که کوچکی مشاهده می شود» و چنین نتیجه می گرفت  قلمرو  در  تنها  سرمایه داري  تولید  شیوه ي  «این جا...  غیره» می نوشت:  کشیشان و  معلمین، پزشکان، 

«تمام این جلوه هاي تولید سرمایه داري در این عرصه، در قیاس با کلیت تولید چنان ناچیزند که می توان کًال همه  ي آن ها را به حساب نیاورد». لیکن، امروزه که

تعداد معلمین و کارکنان درمان و بهداشت به طور چشم گیري افزایش یافته است، از وظایف ما کمونیست هاي معاصر است که این گونه تغییرات کمی را به حساب

بیاوریم و چگونگی آن را در رابطه با طبقه ي کارگر توضیح بدهیم. گرچه در ادامه ي این نوشته می بایست به این مسئله باز گردیم و بازخواهیم گشت؛ اما تا آن جا

که من اطالع دارم، مارکس نوشته  اي در مورد کنش و واکنش هاي اجتماعی ـ  سیاسی و چگونگی رابطه ي ارائه دهندگان خدماتی مانند معلمی یا بهداشت و درمان

با طبقه ي کارگر ندارد و گویا این مسئله را به دلیل بی اهمیتی اش در آن زمان «به حساب نیاورده» و مورد بررسی قرار نداده است.

 

همه ي کارهاي «غیرمولد» نوعی «خدمات» اند!

گرچه مارکس بررسی کار غیرمولد، اشکال گوناگون و جاي گاه آن در جامعه را به   این دلیل کنار گذاشت  که در زمانه ي او این گونه کارها در قیاس با کلیت تولیِد

سرمایه داري بسیار ناچیز بودند؛ اما از یادداشت هاي او در «گروندریسه» و «تئوري هاي ارزش اضافی» چنین می توان برداشت کرد که بسیاري از کارهایی که از

نظر او و در رابطه با سرمایه و بازتولید آن غیرمولد محسوب می شدند؛ حتی اگر در رابطه با کلیت تولید اجتماعی نیز غیرمولد به حساب می آمدند، اما ازآن جاکه

به هرصورت نیازي را برطرف می کردند و نیازي را برمی انگیختند، نوعی «خدمات» بودند که متقاضی ویژه ي خودرا نیز داشتند. عبارت زیر این برداشت را تأیید

می کند:

«فیلسوْف ایده تولید می کند، شاعر شعر، روحانی موعظه، پرفسور رساله و غیره. بزهکار جرم تولید می کند. اگر  به رابطه ي بین این شاخه ي آخرِي تولید [یعنی:

بزهکاري] با جامعه به مثابه ي  یک کلیت از نزدیک تر نگاه کنیم، خود را از بسیاري پیش داوري ها خالص خواهیم کرد. بزهکاري نه تنها جرم، بلکه حقوق جزا، و با

جوانان و مردم فقیر قربانیان اصلی

بحران در کشورهاي ثروتمند

دستان اوباما در اودسا به خون آغشته

است!

سقوط MH17 توسط جنگنده هاي

نیروي هوائی اوکراین

سه تصویر از «رؤیاي آمریکایی»

سکوت را بشکنید! یک جنگ جهانی

دیگر از دور دیده میشود!

فساد در اتحادیه هاي کارگري کانادا

الیحه موسوم به«حق کار»،

می خواهد کارگران را به کشتن بدهد

مانیفست برابري فرانسوا نوئل بابوف

معروف به گراکوس[1]

مجموعه مقاالت در معرفی و دفاع از

انقالب کارگري در مجارستان 1919

مجموعه مقاالت در معرفی و دفاع از

انقالب کارگري در مجارستان 1919

ممنوعیت حزب کمونیست: گامی به

سوي دیکتاتوري

نقش کثیف غرب در سوریه

نگاهی روش شناسانه به مالتی تود

[انبوه بسیارگونه]

واپسین خواسته ي جو هیل

واپسین نامه ي گراکوس بابوف

به همسر و فرزندانش به همراه

خالصه اي از زندگی او

پناهندگی 438 سرباز اوکراینی به

روسیه

پیدایش حومه نشینان فقیر در آمریکا

http://refaghat.org/index.php/political/trans-atlantic/143-jawanan
http://refaghat.org/index.php/political/east-ukraine/31-chances-of-title-less-teams
http://refaghat.org/index.php/political/east-ukraine/32-a-poor-turn-as-serbia-devastates-austria
http://refaghat.org/index.php/political/trans-atlantic/183-american-dream
http://refaghat.org/index.php/political/middle-east/123-ww3
http://refaghat.org/index.php/theoretical/history/136-invisible-men
http://refaghat.org/index.php/political/trans-atlantic/182-2015-06-05-23-25-05
http://refaghat.org/index.php/theoretical/history/113-manifest-of-equality
http://refaghat.org/index.php/literature-and-art/books/208-1919
http://refaghat.org/index.php/theoretical/theory-of-value/25-carousel-news/209-hungary2
http://refaghat.org/index.php/political/east-ukraine/42-a-step-towards-dictatorship
http://refaghat.org/index.php/political/middle-east/207-syria-amerika
http://refaghat.org/index.php/theoretical/theory-of-value/103-multitude
http://refaghat.org/index.php/theoretical/history/137-joe-hill
http://refaghat.org/index.php/theoretical/history/111-gracchus-babeuf
http://refaghat.org/index.php/political/east-ukraine/75-438
http://refaghat.org/index.php/political/trans-atlantic/130-hoomeh


12/21/2015 تئوری «مزد و حقوق بگیران» - ترفندی برای انحالل اراده ی طبقھ کارگر

http://refaghat.org/index.php/theoretical/theory-of-value/70-mozd-hoghoogh 6/23

حقوق جزا پرفسورهایی را نیز تولید می کند که در مورد حقوق جزا سخنرانی می کنند؛ و افزون  براین، باید آن رساله هاي ناگزیري را نیز درنظر گرفت که همین

پرفسورها سخنرانی هاي خودرا به واسطه ي آن   همانند «کاال» به بازار عمومی سرازیر می کنند. این امر ثروت ملی را افزایش می دهد، و به قول شاهِد صالح آقاي

پروفسور روشر، این جدا از آن لذتی است  که با نگارش هر رساله اي به پدیدآورنده  اش دست می دهد.

این همه ي  و  می کند؛  تولید  نیز  را  آن  نظایر  و  منصفه  هیئت  هاي  جالدان،  قضات،  پاسبان ها،  دادگستري،  و  پلیس  دستگاه  تمامی  بزهکار  این،  از  گذشته 

ـ که به طور هم سان رده هاي مختلف تقسیم کار اجتماعی را تشکیل می دهند ـ ظرفیت هاي گوناگون روح انسان را توسعه می دهند، رشته هاي مختلِف کسب و کار 

نیازهاي جدید به  وجود می آورند و روش هاي جدیدي را نیز براي ارضاي آن  نیازها فراهم می کنند. شکنجه به تنهایی اختراعات نبوغ آسایی را پدید آورده است، و

صنعت گران شریف بسیاري را در تولید ابزارهاي [الزم] به کار گمارده است»[5].

اگر مارکس قطعه ي باال را (فرضًا) در سال 1367 هجري می نوشت، به سیاق این که «شکنجه به تنهایی اختراعات نبوغ آسایی را پدید آورده است»، چه بسا حتی

عاملین و آمرین و مجریان قتل عام زندانیان سیاسی را نیز جزو مولدین برمی شمرد و «کار» آن ها را به این دلیل که به هرصورت جنبه ي اجرایی داشت، نیازي را

برطرف کرد و به طور مستقیم نیز سودي به سرمایه نرساند و آن را بازتولید نکرد، احتماًال کار غیرمولد نام گذاري می کرد!؟

بنابراین، می توان چنین نتیجه گرفت که مارکس بدون این که به جزئیات مناسبات حاشیه اي و فرعی،  اما متنوع و گوناگون و کثیرالوقوعی بپردازد که نوعی داد و

ستد مالی را نیز به همراه داشتند؛ به طورکلی، هرکار یا عملیاتی را که به نحوي نیازي را برمی آورد یا نیازي را ایجاد می کرد، منهاي اندازه و جایگاه اجتماعی آن،

غیرمولد» یا «خدمات» نام گذاري «کار  آن نقشی نداشتند، به درستی  آفرینش  در  سودي به سرمایه نمی رساندند و  ستد مالی مستقیمًا  داد و  در  که  به شرطی 

ـ نیز ـ می کرد. چراکه او در این جا  براساس موجودیت سرمایه و نظام سرمایه دارْي عام ترین و کلی ترین مفهوم تولید (یعنی: ایجاد چیزي از چیز یا چیزهاي دیگر، و 

رفع یا ایجاد نیاز) را مد نظر داشت که حتی می تواند یک رابطه ي شخصی و غیرمالی هم باشد. با این وجود، مثال هایی که مارکس می آورد، درعین حال حاکی از

ـ از میان نقل قول هایی که کمی باالتر آورده ایم ـ دال این است که او بین گونه هاي مختلِف «کار غیرمولد» یا «خدمات» تفاوت قائل بود. نگاهی به مثال هاي مارکس 

بر درستی این برداشت است:

ارتباط با سرمایه دار بلکه در  فقط هیزم شکن  این جا نه  کند،  کباب درست  آن هیزم  او هیزم بشکند و با  تا براي  کند  اجیر  ـ «اگر سرمایه داري، هیزم شکنی را 

ـ ارزش استفاده  اي-  خود را به او ارائه می کند، که این خدمات، افزایش سرمایه دار هم با هیزم شکن در رابطه ي مبادله ي ساده قرار می گیرد. هیزم شکن خدمات 

سرمایه را به دنبال ندارد بلکه برعکس سرمایه  در آن مصرف می شود: سرمایه دار به ازاي آن خدمت، کاالي دیگري به شکل پول به هیزم شکن می دهد».

ـ  «... این گونه خدمات را نمی توان از مقوله ي کار دانست. از [خدمات] فواحش تا [خدمات] پاپ اعظم از این قبیل آشغال کاري ها زیاد است».

ـ «... چندان که بیکاره ي همه کاره هم تبدیل به کارگر مولد می شود، چراکه غیرمستقیم باعث تولید این همه رساالت حقوق کیفري شده است».

انجام آماده ي  شهرهاي بندري  در  که  انبوه عظیم ولگردان و بیکاره هایی  دارد، یعنی  تعلق  هم به همین مقوله  «زحمت کش»  شریف و  «اما لومپن پرولتاریاي  ـ 

هرخدمتی هستند. پول دار در این رابطه فقط خریدار خدمت به عنوان یک ارزش استفاده  است که بی درنگ از جانب وي به مصرف می رسد، در حالی که طرف دیگْر

کننده ي خدمت] به پول، پس هر دو فقط طرفین یک گردش کاال [عرضه  پول می خواهد و چون دارنده ي پول به کاال [به مثابه ي خدمت] توجه دارد، و دارنده ي 

ساده اند».

ـ «بزهکار تمامی دستگاه پلیس و دادگستري، پاسبان ها، قضات، جالدان، هیئت  هاي منصفه و نظایر آن را نیز تولید می کند؛ و همه ي این رشته هاي مختلِف

توسعه می دهند، نیازهاي جدید انسان را  گوناگون روح  تشکیل می دهند ـ ظرفیت هاي  اجتماعی را  تقسیم کار  هم سان رده هاي مختلف  ـ که به طور  کار  و  کسب 

به  وجود می آورند و روش هاي جدیدي را نیز براي ارضاي آن  نیازها فراهم می کنند. شکنجه به تنهایی اختراعات نبوغ آسایی را پدید آورده است...».

 

اشکال گوناگون «خدمات»

عالوه بر مثال هایی که از مارکس آوردیم، زندگی روزانه ي امروز نیز به طور بارزي نشان می دهد که گونه هاي بسیار متنوعی از «کار غیرمولد» در اشکال گوناگونی از

«خدمات» عرضه می شوند و مورد  تبادل پولی نیز قرار می گیرند. روحانیون، زنان و بعضًا مردان تن فروش، پزشکان، افسران پلیس، جالدان، قضات، قاچاق چیان

انواع هنرمندان،  و  نویسندگان  رفتگران،  هنرپیشه ها،  باربري، معلمان،  یا  شرکت هاي مسافربري  رانندگان  قانون گزاري،  اعضاي مجالس  وزیران،  مواد مخدر، 

گوناگون شاغلین کامپیوتر و هزاران شغل دیگْر انواع مختلفی از خدمات است که چرخ  جامعه ي سرمایه داري  بدون آن ها از حرکت می ایستد. هم چنان که به طور

حسی هم می توان دریافت، خدمات مذکور نه تنها با یکدیگر هم سو و هم سنگ نیستند، بلکه در موارد بسیاري در تخالف با هم نیز قرار دارند. پزشْک اصوًال نقطه  ي

مقابل جالد است؛ قاچاقچی در واقعیت امر نقطه ي مقابل افسر پلیس است؛ روحانی به طور رسمی در مقابل تن فروشان می ایستد؛ و رانندگان شرکت هاي باربري یا

مسافربري در خدمت همه قرار دارند. با وجود این، می توان نوعی هم سویی بین پاره اي از این گونه خدمات نیز پیدا کرد.

از نوعی هم سویی دارند،  قرار  در خدمت عموم  ازآن جاکه ظاهرًا  هریک)  اجتماعی  احترام  هنرپیشه و رفتگر (منهاي میزان حقوق و  براي مثال: معلم، راننده، 

تنها با که نه  دارد  هم سویی وجود  از  گونه اي  قاضی و روحانی  افسر پلیس،  دیگر بین  از طرف  تصور نیست؛  قابل  که مابین جالد و معلم و پزشک  برخوردارند 

در گوناگون خدمات  این که اشکال  دارند. نتیجه   قرار  تنافر با یکدیگر نیز  در  در یک دسته نمی گنجند، بلکه به شکل خاصی  خدماتی مانند رفتگري و رانندگی 

ـ در مجموع ـ همان نقش، دسته بندي و تقسمیاتی را برپیشانی خویش دارند که کلیت جامعه برپیشانی خویش دارد: عمدگی رابطه ي کار و جامعه ي سرمایه داري 

سرمایه از یک طرف؛ و جنبه ي مسلِط اقتصادي ـ  سیاسی سرمایه از طرف دیگر.

بدین ترتیب، گونه هاي متفاوت خدمات در  سه دسته  بندي عمده رخ می نمایند که  فراتر از مشاهده و دریافت حسی ، عقًال قابل دریافت اند:

قرار سرمایه  در خدمت  تولیْد  کار  کارگراِن خِط  که به واسطه ي  غیرمولد  هم گون و ظاهرًا  انفعاالت  و  فعل  از  تولید» به مثابه ي مجموعه ي متنوعی  1ـ «خدمات 

می گیرد و در آفرینش و بازتولید آن متبلور می شود. در این جا منظور از «سرمایه»، حاکمیت کار مرده بر کار زنده است که کارگر را به واسطه ي ارزش اضافی اي که

از نیروي کارش بیرون می کشد، استثمار می کند.

ـ اما ـ هم سویی از «فعالیت» که از یک سو چشم و گوش صاحبان «سرمایه»  را در نظارت بر اجراي  کار، مدیریت 2ـ «خدمات سرمایه» به منزله ي اشکال گوناگون 

مواد خام، حساب داري و بازاریابِی محصوالت تولید شده گسترش می دهد؛ و از دیگرسو، بافت گونْه بوروکراسی و به طورکلی ساختار اجتماعی سرمایه را به مثابه ي

ـ بربنیان خرید و فروش نیروي کار ـ برپا می دارد که عالی ترین و متمرکزترین تجلی  آن در دولت و ارگان هاي مختلِف «اجتماعیت سرمایه» یا «سرمایه اجتماعی» 

اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و پلیسی ـ نظامی وابسته به آن خودمی نمایاند.
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3ـ «خدمات اجتماعی» به  مثابه ي صورت هاي گوناگونی از فعالیت هاي هم سو که در خدمت «همگان» قرار می گیرد تا جامعه (یعنی: اجتماعیت سرمایه) را بقا

دهنده ي تداوم  به عنوان  درعین حال می تواند  که  است  سرمایه  و  کار  رابطه ي  نسبی)  سکون  (یا  وحدت  اجتماعی»  «خدمات  خاستگاه  دهد.  رشد  و  بخشیده 

وضعیت موجود ـ در برابر امکان گذر از آن ـ نیز عمل  کند.

 

خدمات تولید

اضافی» ارزش  «تئوري هاي  در  او چاره اي جز مراجعه به خوِد مارکس نیست. مارکس  ازجمله مفهوم «خدمات» نزد  اندیشه هاي مارکس و  دریافت حقیقت  براي 

 مثالی را که در «گروندریسه» در مورد هیزم شکن و آن سرمایه داري که از هیزم شکن هیزم می خرید تا کباب درست کند را در قالب کارگري که می خواهد شلوار

فرقی گران تر،  ارزان تر یا  شلوار بخرد، منهاي خریدي  کارگر) بخواهد  اگر کسی (مثًال یک  او می گوید[نقل به معنی]:  بخرد، به گونه ي پیچیده تري بازمی آفریند. 

نمی کند که پارچه بخرد و این پارچه را به  خیاط خانه بدها تا براي او شلوار بدوزند، یک خیاط را به خانه بیارورد یا مستقیمًا شلوار دوخته بخرد. در همه ي این موارد

از پول به عنوان وسیله ي گردش و نه سرمایه استفاده کرده است. این پرداخت پول یک هزینه ي مصرفی، نه ازدیاد پول، بلکه کاهش آن است. این به هیچ وجه

راهی براي ثروتمند شدن نیست، همان طورکه خرج کردن پول براي هرمصرف شخصِی دیگر نیز راهی براي ثروتمند شدن نیست.

مارکس ضمن این که مثال خرید شلوار را به شیوه ي ویژه  و دیالکتیکی خودش از زوایاي مختلف مورد بررسی قرار می دهد؛ سرانجام چنین نتیجه می گیرد:

ـ که به طورکلی «آن جاکه مبادله ي مستقیم پول با کار صورت می گیرد،  بدون این که کار سرمایه تولید کند، بنابراین آن جاکه کاْر کاِر مولد نیست، به عنوان خدمت 

چیزي جز اسم دیگري براي ارزش استفاده  ي خاص کار نیست ـ خریداري شده است، مانند هرکاالي دیگر؛ به هرحال، این اصطالح ویژه اي براي ارزش استفاده  ي

خاص کار است، آن جاکه این کار خدمت خود را نه به صورت یک شییء، بلکه به صورت یک فعالیت ارائه می کند. خصوصیتی که به هرحال به هیچ وجه آن را از یک

ماشین، مثًال یک ساعت، متمایز نمی کند...»[6].

بدین ترتیب، مارکس کار غیرمولد را آن جا که «به صورت یک شییء» ارائه نمی شود، «فعالیت» خاصی همانند یک ماشین تحلیل می کند که نهایتًا می تواند ارزش

استفاده  ي خودرا به خریدارش تقدیم کند. اما قبل از این که به  انواع خدمات و به ویژه به تفاوت   اساسی بین «خدمات تولید» و «خدمات سرمایه» بپردازیم، توضیح

دو نوع خدمات این  دریافت عمده ترین عوامل شاکله ي  از  دامن می زنند و ذهن را  در بداهت شان حسیت را  که  چند نکته  ي ظاهرًا بدیهی الزم است. بدیهیاتی 

مختلف الکیف و مختلف الجهت بازمی دارند. گرچه چنین می نماید که مناسب تر این بود که این گونه توضیحات پس از تبیین تفاوت «خدمات تولید» با «خدمات

سرمایه» می آمد؛ اما، دراین صورت، بداهت کار خودرا می کرد و با برانگیختن حسیت، تعقل را مانع می گردید. پس، به نکات مزبور بپردازیم:

تعلق کار نیز به خریدار  این  تبدیل می شود و محصوالت  آن (یعنی: سرمایه دار) به کار  اراده و خواست خریدار  تولید سرمایه داري و طبق  در پروسه ي  ـ نیروي کار 

می گیرد. حال فرق چندانی نمی کند که نیروي کار در کدام یک از شاخه هاي سرمایه (اعم از صنعت، تجارت، حمل و نقل، خدمات خصوصی و مانند آن) مورد

کلیت اجتماعی، سیال و به هم قرار بگیرد و بنا به چه شیوه اي سرمایه را بازبیافریند و آن  را بازتولید کند. چراکه تولید سرمایه داري یک  استفاده ي خریدار آن 

فردي معنا و از جنبه ي حقوق مالکیت خصوصی و  کار ـ عمدتًا  اجتماعِی  تقسیِم  تکنیکی  ـ منهاي مسئله ي  آن به شاخه ها و رشته ها  تفکیک  پیچیده اي است که 

در بازتولید اساسًا  که  است  آن  تبدیل  شدن اش به کار و پتانسیِل مولد بودن  کرد، خاصه ي  توجه  در مورد نیروي کار به آن  آن چه که باید  دارد. به هرروي،  مفهوم 

یا دولت  اختیار  در  پولی)  (یعنی: مبادله ي  «حقوق»  دریافت  ازاي  در  باشدـ  که  هرگونه اي  ـ از  خودرا  توانائی هاي  که  افرادي  ازاین رو،  خودمی نمایاند.  سرمایه 

نیروي کار از  اضافی  ارزش  حد  کشیدن بیش ترین  بیرون  [یعنی:  سرمایه  بازتولید  براي  الزم  شرایط  نیروي کار  و مدیریت  کنترل  در  تا  سرمایه می گذارند  صاحبان 

ـ در اغلب موارد و کارگران] از آن استفاده کنند، نه تنها نیروي کار خودرا نفروخته  و در پروسه ي تولیْد سرمایه را نیافریده اند، بلکه با سهمی که از تولید می برند 

عمدتاً ـ از ِقَبل ارزش هاي اضافی حاصل از استثمار کارگران زیست می کنند.

ـ همواره ـ این امکان و احتمال وجود دارد ـ علت این که در پاراگراف باال از دو قیِد «در اغلب موارد» و «عمدتًا» استفاده می کنیم، این است که در پروسه ي تولید 

این که بعضًا ارزش خدمات خودرا (همانند مواد خام و ماشین آالت و غیره) به کاال که به نوعی در مدیریت نیروي کار حضور دارند، ضمن  کارمندانی  از  که پاره اي 

منتقل می کنند، چه بسا در مواردي هم ارزش اضافی تولید کنند. این یک اصل عام است که فاصله ي طبقات و اقشار درونِی این طبقات با دیوار آهنی از یکدیگر

جدا نمی شوند و همواره با دوگانگی هایی مواجه می شویم که حتی می توانند سازاي یک طیف نیز باشند. با تأکید براین که آن چه نهایتًا دسته بندي هاي طبقاتی را

رقم می زند و روند سازمان یابنده اي پیدا می کند، مبارزه و کنش هاي ارادي طبقاتی است؛ اما، کارمندانی که ضمن انتقال ارزش خدمات خود به کاال، بعضًا در تولید

ارزش اضافی هم حضور پیدا می کنند، اساسًا به  دو دلیل خودرا کارگر و هم پیوند با کارگران نمی دانند: یکی این که عمدگی رابطه ي آن ها با تولید، فروشندگی

نیروي کار و آفرینش سرمایه نیست؛ و دیگر این که حضور فعال در بوروکراسی کارخانه و سرمایْه مناسباتی را اجتماعًا ِگرد این گونه کارمندان می تند که برآیند و

کیفیت وجودي آن، منهاي بعضی استثناهاي برآمده از آگاهی، اساسًا بورژوایی است. به هرروي، مشاهده ي ساده هم نشان می دهد که کارمندان نسبتًا فعال در

مدیریت نیروي کار (نه الزامًا هرکس که کارمند نامیده می شود) خودرا از سرشت دیگري می دانند!

ـ شاید خستگی و فرسایندگی ارائه ي بعضی از اشکال خدمات شدیدتر از میانگین خستگی و فرسایندگی ناشی از فروش نیروي کار باشد؛ اما بازهم بین فروش

نیروي کار (که در پروسه ي تولید سرمایه داري ارزش افزاست) و ارائه ي خدمات غیرمولد تفاوتی اساسی وجود دارد. شاید در پاره اي از مواقع (مثًال به هنگام سرکوب

یک قیام کارگري) خدماِت غیرمولِد بعضی از گروه هاي اجتماعی براي دولت یا صاحبان سرمایه  خوش آیندتر و به اصطالح ارزشمندتر از نیروي کاِر فروشندگان این

نیرو باشد؛ اما نباید فراموش کرد که ارزِش افزوده ي اجتماعی (که در نظام سرمایه داري عمدتًا به جیب بورژوازي ریخته می شود) با ارزش گذاري صرفًا بورژوائی

ذاتًا متفاوت است. شاید در پاره اي اوقات حقوِق افرادي که در مناسبات غیرمولد خدمات خودرا (مثل گونه هاي مختلف خبرچینی) در اختیار دولت یا صاحبان

سرمایه قرار می دهند از دستمزد کارگران متخصصی  که نیروي کار خودرا می فروشند کم تر باشد، و بدین ترتیب به نحو خاصی مورد ستم و تحقیر قرار بگیرند؛ اما

بازهم خدمات غیرمولد را نمی توان با پتانسیِل مولِد نیروي کار که با اراده و خواست صاحبان سرمایه به کار تبدیل می شود، مقایسه کرد.

ـ به طورکلی، کارگر بودن یک شخص، نه به صرف کار کردِن وي ماهیت می گیرد؛ نه به دست هاي پینه بسته ي او بستگی دارد؛ نه به فقر نسبی اش برمی گردد؛ نه

کار تعیین کننده آن است؛ نه به چگونگی ابزار کار مربوط می شود؛ نه  سختی و شدت  به سادگی ویا پیچیدگی رفتار اجتماعی یا موقعیت تولیدِي انجام دهنده ي 

تولید (مثًال: بیِل دستی یا کامپیوترهاي بسیار پیش رفته) ارتباط دارد؛ نه از چگونگِی پرداخِت مابه ازاِي کار انجام شده (مثًال: دریافت روزانه، هفتگی، ماهانه و

ـ حتی ـ در غیره) مایه می گیرد؛ و سرانجام  به این نیز بستگی ندارد که کار تا چه حد و کمیتی زیر یک سقف واحد مادیت می یابد. گرچه بعضی از این پدیده ها ویا 

ـ بازهم ـ آن ها  ریاضی گونه ي  ترکیب  ویا  عددي  جمع  وجود،  این  با  است؛  بودن  کارگر  و  نیروي کار  فروشندگِی  از  نشانه هایی  آن ها،  همگِی  موارد  بعضی 

تعیین کننده ي فروشندگِی نیروي کار یا کارگر بودن نیست.

ـ حضور در پروسه ي تولید، فروش نیروي کار، تبعیت از اراده ي خریدار این نیروي به هنگام تحویل آن، تولید ارزش اضافی، و نهایتًا آفرینش سرمایْه جنبه هایی از
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رابطه ي کارگر و سرمایه دار است که در ترکیبی الینفک با یکدیگر شاخِص کارگر بودن را می سازند. بنابراین، همه ي دیگر جنبه ها [مانند فقر، فرسودگی جسمی و

کارگر از  تصویري  که  است  سرمایه دار)  با  کارگر  رابطه ي  (یعنی:  جنبه ها  این  مجموعه ي  براساس  تنها  غیره]  و  فعالیت  شدت  اجتماعی،  بی حرمتی  روحی، 

(به مثابه ي تولیدکننده ي ارزش اضافی و سرمایه) را ارائه می کنند. به هرروي، رابطه ي کار و سرمایه (یعنی: خرید و فروش نیروي کار، و نیز تولید ارزش اضافه و

سرمایه) از هرگونه معیار و ارزش گذاري اخالقی بري است و هیچ گونه تصوري از انسان به مثابه ي نوع ندارد؛ چراکه «سود» براي سرمایه و براي سرمایه دار که

چاره اي جز  تبعیت از سرمایه ندارد، اخالِق همه ي اخالق ها و خداي همه ي حرمت هاست. این یک اجبار اقتصادي است که در عدم رعایت آن ورشکستگی و رانده

شدن به صفوف فروشندگان نیروي کار را به همراه خواهد داشت.

 

***

 

اگر از افراد یا جریاناتی که امروزه خود را مارکسیست می دانند، سؤال کنیم که موقعیت طبقاتی یک راننده ي اتوبوس، کامیون یا تاکسی چگونه است، اغلب قریب

به اتفاق با تکیه به  آن جنبه اي از کار که ارزش استفاده  ي خاصی را تولید می کند، جواب می دهند: کارگر!

اما این جوابی نیست که مارکس و مارکسیسم به سؤال فوق می دهند. در این مورد نیز بهتر است که مستقیم به خود مارکس مراجعه کنیم:

«عالوه بر صنایع استخراجی، کشاورزي و صنعتی، عرصه ي چهارمی از تولید مادي هم وجود دارد که آن نیز مراحل مختلف صنعت دستی، مانوفاکتوري و صنعت

ماشینی را طی می کند؛ این [صنعت] صنعت حمل و نقل است که مردم یا کاالها را جابه جا می کند. رابطه کار مولد ( یعنی: کارگر مزدي) با سرمایه در این جا هم

a spatial change] درست مانند عرصه هاي دیگر تولیِد مادي است. به عالوه، این جا یک تغییر مادي در موضوع کار رخ می دهد ـ یک تغییِر  واقع در فضا

اما است.  داده شده  قرار  آن ها  دراختیار  کار  انجام دهنده ي  توسط  که  صرفًا صورت خدماتی را به خود می گیرد  امر  این  در مورد حمل و نقل مردم،  تغییر جا. 

رابطه ي میان خریدار و فروشنده ي این خدمات هیچ ربطی به رابطه ي کار مولد با سرمایه ندارد، همان طور که رابطه میان خریدار و فروشنده ي نخ [نیز هیچ ربطی

به رابطه ي کار مولد و سرمایه ندارد]».

«از سوي دیگر، اگر این پروسه را در رابطه با کاالها در نظر بگیریم، در این حالت یقینًا تغییري در پروسه کار، در موضوع کار، [یعنی در] کاال، رخ می دهد. فضایی

ارزش است.  داده  تغییر موقعیت  استفاه  ارزش  این  صورت می گیرد، چون که  آن  استفاده  ي  ارزش  در  تغییري  آن  همراه  و  تغییر می کند  دارد،  قرار  آن  در  که 

مبادله ي آن به همان اندازه اي افزایش می یابد که تغییر در ارزش استفاده اش نیازمند کار است؛ مقدار کاري که بخشی از آن توسط استهالك سرمایه ثابت (یعنی،

کل کار مادیت یافته اي که صرف کاال شده است) و بخشی دیگر هم توسط کار زنده تعیین می شود، درست مثل افزایش ارزش  همه ي کاالهاي دیگر».

«وقتی کاال به مقصد رسیده باشد، تغییري که در ارزش استفاده ي آن رخ داده بود، ناپدید می شود، و حاال [این تغییر در ارزش استفاده] تنها در ارزش مبادله ي

باالتر آن، در قیمت افزایش یافته   اش، بیان می شود. و گرچه در این حالْت کاِر واقعًا انجام شده هیچ نشانی از خود در ارزش استفاده به جا نگذاشته است، معهذا

در ارزش مبادله ي این محصول مادي متحقق شده است؛ و بنابراین، در این شاخه ي صنعت نیز، مانند همه ي عرصه هاي دیگر تولید مادي، این حکم صادق

است که کار خود را در کاال متبلور می کند، حتی اگر هیچ رد مشهودي از خود در ارزش استفاده کاال برجاي نگذارد»[7].

بنابراین، مارکس چنین تحلیل می کند  که کار راننده اي که «مردم» را جابه جا می کند، به معناي اقتصادي کالْم مولد نیست و خوِد او نیز کارگر محسوب نمی شود؛

اما همین حکم را در مورد راننده اي که «کاال» جابه جا می کند، صادق نمی داند. چرا؟ براي این که کار راننده اي که کاال «جابه جا» می کند، به لحاظ اقتصادي

مولد است؛ و خوِد او به واسطه ي تولید ارزش اضافی و آفرینش سرمایه کارگر است. چرا؟ براي این که «در این حالت یقینًا تغییري در پروسه کار، در موضوع کار،

[یعنی در] کاال، رخ می دهد. فضایی که در آن قرار دارد، تغییر می کند و همراه آن تغییري در ارزش استفاده  ي آن صورت می گیرد، چون که این ارزش استفاده 

آن از  که بخشی  کاري  کار است؛ مقدار  استفاده  اش نیازمند  ارزش  در  تغییر  که  افزایش می یابد  اندازه اي  آن به همان  ارزش مبادله ي  داده است.  تغییر موقعیت 

کار زنده تعیین می شود، درست مثل افزایش کار مادیت یافته اي که صرف کاال شده است) و بخشی دیگر هم توسط  توسط استهالك سرمایه ثابت (یعنی، کل 

ارزش  همه ي کاالهاي دیگر».

امر در  که  کار پیدا می کند  از مدتی بیکاري در شرکتی  از دست می دهد و پس  کاال  کار خودرا در شرکت حمل و نقل  که راننده اي به نام جالل  کنیم  حال فرض 

جابه جایی مسافر (یعنی: «مردم») سرمایه گذاري کرده تا سود ببرد و سرمایه اش را افزایش بدهد؛ درست مثل این که در هررشته ي دیگري سرمایه گذاري می کرد

تا سود ببرد. آیا جالل به این دلیل که حاال به جاي جابه جایی «کاال»، «مردم» را جابه جا می کند، دیگر به معناي اقتصادي کالْم کارگر محسوب نمی شود؟ پاسخ

درست او برمی گردد،  از  تلقی مسافران  و  کاال  که به شکل مصرفی  انجام  شکل  کار جالل، منهاي  این که  چرا؟ براي  است.  صراحتًا منفی  سؤال  مارکس به این 

کارگران مزدبگیري در آموزشی صرفًا  که معلمین در مؤسسات  کارگر است: «مثًال، ممکن است  همانند معلمی است که مارکس در «گروندریسه» مثال می زند، 

مولد محسوب کارگر  خود  کارفرماي  با  رابطه  در  [اما]  نیستند،  مولد  کارگر  شاگرداْن  با  رابطه  در  معلمین  این  گرچه  باشند؛...  مؤسسه  امتیاز  صاحب  خدمت 

می شوند. صاحب  مؤسسه سرمایه اش را با نیروي کار معلمین مبادله می کند و از طریق این پروسه بر ثروت خود می افزاید». بدین ترتیب، علی رغم این که مارکس

براساس مشاهدات زمان خویش براین است که «در مورد حمل و نقل مردم، این امر صرفًا صورت خدماتی را به خود می گیرد که توسط انجام دهنده ي کار دراختیار

امروزه صاحب  ازآن جاکه  اما،  کار مولد با سرمایه ندارد».  این خدمات هیچ ربطی به رابطه ي  فروشنده ي  داده شده است. [و] رابطه ي میان خریدار و  قرار  آن ها 

کارکنانی که حضور مستقیم در مؤسسه ي حمل و نقل مسافر (از اتوبوس و تاکسی گرفته تا قطار و کشتی و هواپیما) سرمایه اش را با نیروي کار رانندگان و دیگر 

ـ مثل بلیط فروشان و کمکی ها و تعمیرکاران و مانند آن ـ مبادله می کند و از طریق این پروسه بر ثروت خود می افزاید، راننده ي مورد حمل و نقل مسافران دارند 

فروشندگان نیروي کار (یعنی: از بدنه ي طبقه ي  هستند و جزئی  کارگر  کالم  اقتصادي  و نقل مسافر به معناي  در حمل  کارکنان حاضر  همه ي  بحث ما به همراه 

طبقه ي کارگر) محسوب می شوند.

با ادامه ي فرض باال، فرض کنیم که جالل مثًال پس از یک سال کارش را در شرکت مسافربري از دست داد و به واسطه ي یکی از آشناهاي خود در ارتش یا یکی از

آیا بازهم جالل کارگر است؟ پاسخ به صراحت منفی است! چرا؟ براي وزارت خانه هاي دولتی به عنوان راننده ي وسائل اداري یا سرویس کارمندان استخدام شد. 

این که جالل به دلیل اشتغال در ارتش یا یکی از وزارت خانه ها، کارش مولد نیست، در تولید سرمایه حضور ندارد، و نهایتًا خدمات خودرا در ازاي پول به  اداره ي

خود می فروشد. به هرروي، نباید فراموش کرد که نکته ي بسیار مهم و در واقع تعیین کننده  در رابطه با کارگر بودن یا نبودن افراد همین انجام کار مولد و غیرمولد

است.

کار، کار، شکل انجام و احترام مصرف کننده براي آن، و نیز ارزش گذاري هاي اخالقی هرجامعه اي در مورد محصوالت  به طورکلی، صرف نظر از درجه پیچیدگی 
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هرکس که نیروي کارش را به کسی بفروشد که پولش را به مثابه ي سرمایه به کار انداخته تا سود ببرد، کارگر مولد است و جزئی از طبقه ي کارگر به حساب می آید.

کار نمی کند، اما به واسطه ي کارخانه است، گرچه به طور مستقیم در امر تولید  کارگران در استخدام فالن  بنابراین، راننده اي که با وظیفه ي اصلی حمل و نقل 

این که سرمایه دار نیروي کار او را خریده تا او با استفاده از اتوبوس متعلق به کارخانه خدماتی به کارگران بدهد تا بازده نیروي کار آن ها افزایش یابد، کارگر به حساب

می آید و کار او خدماتی است که به واسطه ي کارگران خط تولید به تولید برمی گردد و براي صاحبان کارخانه ارزش اضافی تولید می کند. همین امر در مورد آشپز،

نظافت چی، باغبان و دیگر خدماتی از این قبیل صادق است. در این مورد کار راننده بخشی از تقسیم کار در امر تولید سرمایه است. مثل تعمیرکار ماشین االت و

دستگاه هاي هرکارخانه اي. ولی باید تفاوت کار این راننده یا تعمیرکار را با مدیر حقوق بگیر مورد بررسی قرار داد؛ و دید که حساب دار یا مدیر حساب داري در کدام

جایگاه اجتماعی و طبقاتی قرار دارند. همان طور که باالتر هم اشاره کردیم، شاید بعضی از حساب داران و چه بسا مدیران یا مثًال بخشی از وظیفه ي حساب داري

نیز در برخی از مراکز تولید ـ حتی ـ مولد ارزش اضافی، سود و سرمایه هم باشند؛ اما آن چه در حد انتزاع عقالنی می توان استنتاج کرد این است که بخش عمده ي

ـ بدون این که خوْد مولد ارزش باشند ـ  تنها می توانند ارزش خودرا  به کاالي تولید شده منتقل کنند، درست مثل مواد خام، ابزارآالت، بخشی از این گونه خدمات 

محلی که تولید در آن انجام می شود و مانند آن.

کارفر اما  بپردازد؛  دستمزد  به  آن ها  تومان  هزار   487 ماه مبلغ  در  کار  ساعت   192 ازاي  در  فرضًا  تا  بسته  قرارداد  خود  کارگران  با  کارفرما  است که  درست  این 

درعین حال می خواهد بهترین ساعات شبانه روز کارگر را به خود اختصاص دهد که کارگر ضمن دارا بودن انرژي کافی به لحاظ ذهنی هم در بهترین حالت قرار

سوار دردسر  که بدون  کارگري  آن  کار به اندازه ي  انجام  صرف می کند، به هنگام  ُپر مشقت را  ساعت  دو  کار خود  کارگري که براي رسیدن به محل  داشته باشد. 

سرویس کارخانه شده و خود را به محل کار رسانده، انرژي و تمرکز الزم را ندارد؛ همین امر نیز در مورد کارگري که با لقمه اي نان روز را می گذراند تا دستمزدش را

صرف امور ضروري تر زندگی کند، نیز صادق است. از همین روست که کارفرما به جز پرداخت مستقیم دستمزد، خدمات دیگري را (مانند سرویس ایاب و ذهاب،

یک وعده غذا در روز، تعاونی کاالهاي مصرفی، فضاي نسبتًا پاکیزه و گاهًا مزین به گل و گیاه و غیره) به کارگران اختصاص می دهد تا به بهترین نحو و با کم ترین

خسارت هاي ممکن از 192 ساعت کار ماهانه ي کارگر سود ببرد.

براساس این تحلیل، تمام کارکنانی (مانند راننده، نظافت چی، آشپز و غیره) که نیروي کار خودرا به صاحبان کارخانه یا شرکت هاي تولیدي می فروشند تا آن ها با

استفاده از نیرو و انتقال آن به کارگران خط مستقیم تولید، آن ها را به کار پربازده تر و کم هزینه تري بکشانند، کارگر خدماِت تولید به حساب می آیند؛ و ضمن این که

کارگران خط مستقیم تولید استثمار می شوند، استثمار نیز کارشان در محصوالت تولید شده و نیز در سود حاصله حضور دارد، در عین حال با همان نرخی که 

می شوند. این مسئله را نباید با کارکنانی (مانند راننده، نظافت چی، آشپز و غیره) در مراکزي (مانند دربارها، ارتش، مراکز بوروکراسی خصوصی یا دولتی و مانند

آن) که ربطی به  پروسه ي تولیدي اجتماعی (یعنی: پروسه ي تولید و آفرینش سرمایه) ندارد، تعمیم داد. چراکه فعالیت در همه ي این گونه مکان ها  و مراکز ربطی

این نوشته به مسئله ي ادامه ي  در  گرچه  است.  سرمایه داري  از نظام  که حفاظت  سرمایه،  آفرینش  و  سود  تولید  آن ها نه  همه ي  علت وجودي  و  به تولید ندارد 

«خدمات سرمایه» برمی گردیم؛ اما به طور عاجل می توان گفت که کارکنان مراکزي که نتیجه ي نهایی فعالیت هاي شان حفاظت از بقاي نظام دستمزدي (یعنی:

از جزئی  سرمایه  بافت  به مثابه ي  و  هستند  آن  مصرف کننده  که  اضافی  ارزش  تولیدکننده ي  نه  است،  کارگران)  تغییرطلبی  و  مبارزه جویی  وجه  سرکوب 

خرده بورژوازي بوروکرات به حساب می آیند.

 

***

در قطعه اي که کمی باالتر از مارکس نقل کردیم، او می نویسد: «عالوه بر صنایع استخراجی، کشاورزي و صنعتی، عرصه ي چهارمی از تولید مادي هم وجود دارد

کاالها را جابه جا یا  که مردم  است  و نقل  صنعت حمل  [صنعت]  این  صنعت ماشینی را طی می کند؛  دستی، مانوفاکتوري و  صنعت  آن نیز مراحل مختلف  که 

می کند. رابطه کار مولد ( یعنی: کارگر مزدي) با سرمایه در این جا هم درست مانند عرصه هاي دیگر تولیِد مادي است».

این بحث که مارکس صنعت حمل نقل را به عنوان «عرصه ي چهارمی از تولید مادي» معرفی می کند،  و به خصوص  این تحلیل که «رابطه کار مولد ( یعنی: کارگر

ـ علی رغم گذشت  مزدي) با سرمایه در این جا هم [یعنی: در صنعت حمل و نقل نیز] درست مانند عرصه هاي دیگر تولیِد مادي است»، امروزه روز نیز 

هم چنان حقیقت رابطه ي کار و سرمایه را بیان می کند. چراکه سواي استدالل دیالکتیکی، علمی، اقتصادي و تاریخی مانیفست کمونیست و دیگر آثار مارکس و

انگلس، گذِر 165 ساله ي زمانه ـ نیز ـ نشان داده است که:

«بورژوازي بدون تحول پیوسته در ابزارهاي تولید و به موجب آن انقالب در روابط تولید، و به همراه آن ها تمامی مناسبات جامعه نمی تواند وجود داشته باشد؛

برعکِس همه ي طبقه هاي صنعتی پیشین که نخستین شرط وجودشان حفظ شیوه هاي کهنه ي تولید به صورتی دست نخورده بود. انقالب پیوسته ي تولید، تزلزل

بی وقفه ي همه ي وضعیت هاي اجتماعی، و بی قراري و بی اطمینانی همیشگْی وجه تمایز عصر بورژوازي از همه ي دوران هاي پیشین آن است. همه ي روابط ثابتی

را که به سرعت انجماد می یافتند، به همراه قطار عقاید و تعصبات مقدس و باستانی می روبد.  همه ي روابطی که به تازگی شکل گرفته اند، پیش از آن که سخت و

بی حرمت و  عاري  قدسیت  از  است  مقدس  آن چه  می گردد،  تصعید  است  صلب  و  سخت  هرآن چه  می شوند.  عتیقه  و  منسوخ  شوند،  استخوانی 

می شود،...»[مانیقست کمونیست].

و کشاورزي  استخراجی،  «صنایع  (یعنی:  باال  در  مذکور  صنعت  چهار  به جز  می کرد،  زندگی  حاضر  زمانه  ي  در  مارکس  اگر  که  کرد  تصور  می توان  بدین سان، 

کارگر کار مولد ( یعنی:  که «رابطه  از تولید مادي») گفتگو می کرد  از صنایع بیش تري (به مثابه ي «عرصه [هایی]...  صنعتی» به همراه «صنعت حمل و نقل»)، 

درست مانند کامپیوترها]  انواع  کاربرد  و  تولید  شاخه هاي مختلف  در  «ارتباطات» و  صنعت  در  «توریسم»،  صنعت  در  [یعنی:   هم  این جا  در  سرمایه  مزدي) با 

از ثروت مستقیمًا ایجاد می کند، شکلی  که وي  ثروتی  کلمه) مربوط می شود،  که به کارگر (به معناي دقیق  آن جا  تولیِد مادي است»؛ زیرا «تا  عرصه هاي دیگر 

کاال متبلور می کند،... هیچ رد که «خود را در  کار  این  که مستقیمًا بر سرمایه می افزاید»، حتی اگر  آن است  کار مولد  کار، یعنی سرمایه است. پس  مربوط با 

مشهودي از خود در ارزش استفاده ي کاال برجاي نگذارد».

سود وسعت کارگران و مدیریت  کنترل  در  گوش خودرا  گستره ي چشم و دست و  ابعاد و  تا  ارائه می شود  سرمایه  که به صاحبان  آن خدماتی  به هرروي، منهاي 

ارزش در  از خود  تولید شده) چه باشد، یا اصًال «رد مشهودي  کاالي  آن (یعنی:  این که محصول  که «مستقیمًا بر سرمایه می افزاید»، منهاي  بدهند، هرکاري 

به تحلیل بنا  بدهد،  به آن  تولیدي )  یا  (  خدماتی  عنوانی  چه  بورژوایی  اقتصاد  یا  حساب داري  به این که  توجه  بدون  نیز  و  نه،  یا  بگذارد  برجاي»  کاال  استفاده  ي 

علمی ـ دیالکتیکی ـ مارکسیستی کار مولد به حساب می آید و انجام دهنده اش جزِء طبقه ي فروشندگان نیروي کار (یعنی: طبقه ي کارکر) است؛ و وظیفه ي تاریحی

کارگران کمونیست این است که در سازمان دهی این بخش از طبقه ي کارگر (اعم از جنبه ي اتحادیه اي یا کمونیستی آن) درگیر شوند.
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خدمات سرمایه

ـ اما ـ هم سویی از «فعالیت» که از یک سو چشم و گوش صاحبان «سرمایه»  همان طور که کمی باالتر تعریف کردیم: «خدمات سرمایه» به منزله ي اشکال گوناگون 

را در نظارت بر اجراي  کار، مدیریت مواد خام، حساب داري و بازاریابِی محصوالت تولید شده گسترش می دهد؛ و از دیگرسو، بافت گونْه بوروکراسی و به طورکلی

ـ بربنیان خرید و فروش نیروي کار ـ برپا می دارد که عالی ترین و متمرکزترین ساختار اجتماعی سرمایه را به مثابه ي «سرمایه اجتماعی» یا  «اجتماعیت سرمایه» 

تجلی  آن در دولت و ارگان هاي مختلِف اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و پلیسی ـ نظامی وابسته به آن خودمی نمایاند.

این تعریف را با نگاهی انضمامی تر مورد بررسی قرار دهیم:

دریافت «حقوق»  یا  «دستمزد»  دارند و  قرار  دولت  یا  سرمایه  صاحبان  استخدام  در  «کارمند»  یا  «کارگر»  که به عنوان  کسانی  تولیدِي  امروزه مناسبات  گرچه 

می کنند، چنان پیچیده و بغرنج شده که در موارد بسیاري تشخیص «کار مولد» از «کار غیرمولد» به امري بسیار دشوار تبدیل شده است؛ اما از نگاه حقوقِی جاري

دارند و «دستمزد» می گیرنْد سرمایه حضور  تولید  در  کسانی که به نحوي  «کارمند»، و  دریافت می کننْد  سرمایه «حقوق»  در مقام بافت  کارکنانی که  و مرسوم، 

«کارگر» نامیده می شوند. گرچه این نام گذاري ها عمدتًا حقوقی است و اساسًا به« شکل» انجام و نه به مناسبات کار در امر تولید کاال و سرمایه نگاه می کنند؛ اما

عناصر پراکنده اي از حقیقت را با تکیه به دریافت هاي حسی بیان می  دارند و دریچه ي دریافت همه جانبه ي حقیقت را نیز به  روي جستجوگر پی گیر می گشایند. این

دریچه با نگاه مستقیم به خوِد واقعیت موجود که در مراکز تولیدي و ادارات دولتی و خصوصی در جریان است، گشوده می شود.

قبل از ورود به این دریچه  و با نگاه مستقیم به خوِد واقعیت، الزم به توضیح است که همان طور که در پاراگراف باال هم اشاره کردیم، زندگی واقعی چنان متنوع و

یا طبقاتی  سازمان دهی  امر  در  گرچه  است.  آن  شاکله ي  مختصات  در  معین  هررابطه ي  مشخص  بررسِی  آن  دقیق  شناخِت  راه  تنها  است که  ویژه  و  پیچیده 

کمونیستی چنین بررسی ها و تحلیل هایی الزم و حتی ضروري است؛ اما در بررسی عمدتًا نظرِي مسائْل بربستري از انتزاع حرکت می کنیم  که بسیاري از جزئیات را

در دست یابی به یک قانونمندي کلی کنار می گذارد. پس، با توجه به این مسئله ي ناگزیر به سراغ واقعیت هاي انضمامی تر برویم.

هرناظر جستجوگري در بدو ورود به یک کارخانه ي نه چندان بزرگ با دو دسته از کارکنان مواجه می شود که یک دسته عمدتًا «کارگر» نامیده می شوند و به طور

غیره را و بازاریابی و  اداري و حسابداري  امور  کارمند نامیده می شوند، وظیفه ي  عمدتًا  که  دیگر  دسته ي  دارند؛ و  تولید حضور  در خط  غیرمستقیم  یا  مستقیم 

به عهده دارند. آن چه ناظر جستجوگر با کمی دقت در مورد این دو دسته از کارکنان درمی یابد، از یک سو این است که «کارگران» نیروي کار خود [یعنی: قواي

ماشین آالت و  به واسطه   ابزارها  نیز  و  او  نمایندگان  یا  کارخانه  صاحب  اراده ي  براساس  را  سرودست شان]  پاها،  بازوها،  دارند:  خود  کالبد  در  که  را  طبیعی اي 

ـ از دیگر سو ـ درمی یابد که «کارمندان» عمدتًا به حرکت درمی آورد تا  به مواد خام و نیمه ساخته شده  انتقال دهند و محصول جدیدي تولید کنند؛ اما ناظر مذکور 

همان وظایفی را به عهده دارند که صاحب کارخانه به هنگامی به عهده داشت که کارخانه اش بسیار کوچک بود.

حقیقت هم همین است: وقتی که صاحب این کارخانه سرمایه دار ُخردي بود و کارگاه یا کارخانه ي کوچکی داشت، بخش بسیار زیادي از وظایف کارمندان کنونی اش

را خودش انجام می داد؛ اما امروز که کارخانه ي او چندین برابر (و چه بسا چند ده برابر) بزرگ تر شده است، فرصت و حتی در مواردي توانایی و اطالعات الزم را

براي انجام کلیه کارهاي به اصطالح اداري و حقوقی و حساب داري ندارد. بنابراین، چاره اي جز این ندارد که وظایف سابق خودرا در شکل امروزي و به اصطالح

مدرن آْن در ازاي پرداخت «حقوق» به کسانی واگذار کند که ضمن باور اخالقی به وظیفه ي خود، درعین حال آموخته ها و توانایی هاي الزم براي انجام این دسته

از امور را نیز دارند.

کارخانه به هم کنونی  امور و وظایْف نظم  این گونه  اجراي  در نبود یا عدم  گرچه  است که  این  شد،  آن متمرکز  این رابطه باید روي  در  که  مسئله ي بسیار ظریفی 

می پاشد و تولید متوقف می گردد؛ اما درعین حال اغلب آن ها هیچ گونه نقش مولدي در تولید و نتیجتًا در آفرینش سرمایه ندارند. چراکه این دسته از کارکنان که

معموًال تحت عنوان «کارمند» و در مواردي نیز با نام «مدیر» از آن ها یاد می شود، به جاي نیروي کاري که کارگران به صاحب سرمایه می فروشند و تنها منبع ارزش

اضافی و نهایتًا سود است، ارزش استفاده ، یعنی: «خدمت خود را نه به صورت یک شییء، بلکه به صورت یک فعالیت» در اختیار صاحبان سرمایه قرار می دهند

تا آ ن ها به واسطه ي این گونه «فعالیت» ها بتوانند چرخه ي تولید را براساس و بنیان خرید نیروي کار بگردانند. الزم به تکرار است که «فعالیت» هایی از این دسْت در

امر تولید سرمایه «خصوصیتی [دارند] که به هرحال به هیچ وجه آن [ها] را از یک ماشین، مثًال یک ساعت، متمایز نمی کند».

حتی یک نگاه کم تر جانب دار و کم تر منتفع از نتیجه ي بررسی هم درمی یابد که خدماتی مانند محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران، خرید مواد خام و نیمه ساخته

ابزارها و ماشین آالت پیش رفته تر، بررسی زمینه هاي مناسب سرمایه گذاري، تولید شده، کسب اطالع و خرید  فروش و بازاریابی به موقع براي محصوالت  شده، 

کار شدت بخشیدن به سرعت  کارگران و  بر  از نظارت  که  تولید  افزایش راندمان  تازه اي براي  شیوه هاي  ابداع  و نهادهاي مالی،  بانک ها  با  شراکت  یا  استقراض 

ـ در مجموع ـ ربط قابل توجهی به تولید یک کاال که ترکیب نیروي کار جدایی ناپذیر است، تنظیم رابطه با دستگاه هاي دولتی و دیگر صاحبان سرمایه و مانند این ها 

انتقال از ارزش استفاده ي خودرا به کاالي تولید شده  ـ نهایتاً ـ می توانند بخشی  ابزارآالت و مواد خام یا نیمه ساخته شده است، ندارد. این گونه خدمات  کارگر، 

از نظام سرمایه داري از اشکاِل پاسداري  این گونه خدمات شکلی  ارزِش استفاده ي  کاال مصرف شوند. چراکه بیش ترین  تولید  دهند و به مثابه ي مواد مصرفی در 

است که به هرصورت نوعی از سرکوب یا انقیاد است. این که چه میزان از حقوقی که براي این شکل از خدمات پرداخت می شود، به کاال منتقل می شود و چه مقدار

کامًال انضمامی است و در برخورد به مورد معین می تواند مورد کارگران برمی گردد، امري  آن بابت پاسداري از سرمایه به ارزش هاي اضافی تولید شده توسط  از 

بررسی درست قرار بگیرد.

امروزه شرکت هایی (ازجمله  در هلند) وجود دارند که تعدادي حساب دار در استخدام دارند و مراکز مختلف تولیدي، خدماتی، تجاري و غیره به منظور صرفه جویی

آیا استفاده می کنند.  شرکت ها  این  از خدمات  تمام وقت  کارمندان  و  استخدام حساب داران  هم چنین زدوبندهاي مالیاتی، به جاي  و  اداري  هزینه هاي خود  در 

تاآن جاکه آري است و هم نه!  تولید شده است؟ پاسخ هم  این شرکت ها  کارکنان  این شرکت ها می شود، حاصل ارزش اضافه اي است که توسط  که عاید  سودي 

خدمات اداري و حساب داري این گونه شرکت ها به تولید اجتماعی برمی گردد و در تولید کاال و آفرینش سرمایه (نه صرفًا کسب سود) شرکت دارد، آري کارکنان

شرکت هاي خدمات حساب داري کار مولد انجام می دهند و کارگر محسوب می شوند؛ اما در آن جاکه صرفًا به حساب و کتاب هایی می رسند که عمدتًا به جایه جایی

ثروت یا تقسیم و بازتقسیم ارزش هاي اضافی برمی گردد (مثل کارهاي بانکی و مالیاتی و...)، نه کار مولد انجام نمی دهند و سود حاصله نیز بخشی از ارزش هاي

اضافی تولید شده ي اجتماعی توسط طبقه ي کارگر جهانی است.

ازاي پول و به مثابه ي یک در  ارائه ي خدمات خود  ضمن  اداري و حسابدارْي  کارکنان  هیچ بعید نیست که  داشتیم،  اشاراتی  هم  که باالتر  همان طور  به هرروي، 

مبادله ي ساده، چه بسا در موارد بسیار معدودي هم (مثًال بررسی انبار کارخانه ها و سفارش مواد الزم براي تولید یا محاسبه ي قیمت تمام شده ي یک کاال یا پروژه)

ارزش اضافی تولید کنند؛ اما مسئله ي اساسی این است که حضور این کارکنان  در سلسله مراتب بوروکراسی سرمایه (اعم از دولتی یا کارخانه اي) که درعین حال

بیان اقتدار و تداوم سرمایه و حتی القاي جاودانگی آن نیز هست، وجدان این دسته از کارکنان خدماتی را به تبعیت از مناسبات اجتماعی شان (حتی آن هایی را
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که در استخدام شرکت هاي خدمات اداري و حساب داري قرار دارند)، چنان به کیفیت وجودي سرمایه گره می زند که انتخاب سیاسی آن هْا در وضعیت معمولی

(یعنی: آن جا که توازن قوا به نفع بورژوازي است)، همواره به زیان کارگران است و در سمت بورژوازي قرار می گیرند.

در مورد خدماتی که کارمندان و مدیران در اختیار صاحبان سرمایه و به طورکلی در اختیار «سرمایه» قرار می دهند، حتی می توان این طور هم ابراز نظر کرد که

در نبود فرومی میرد، به همان گونه  از حرکت می ایستد و  اضافی  ارزش  تولید  کارگران و  سرمایه داري بدون نیروي کار  کارخانه و به طورکلی نظام  که  به همان گونه 

«خدمات» کارمندان و مدیران نیز چرخ سرمایه از چرخش می افتد. این از کار افتادن چرخ سرمایه بر متن شرایط عام تولید سرمایه داري، درعین حال به معناي از

کار افتادن چرخ تولید نیز هست. چراکه سازمان سرمایه دارانه ي تولید درعین حال و تا آن جاکه به سازماندهی تولید برمی گردد، وجه عام سازمان اجتماعی مورد

نیاز براي تولید - که مختص جامعه ي سرمایه داري نیست - را نیز در خود دارد. تفاوت در این است که با از میان رفتن این سازمان تولید، می توان سازمان دیگري

از تولید را که مبتنی بر مناسباتی غیرسرمایه دارانه است، ایجاد نمود و چرخه ي تولید را با قوانینی متفاوت ازسرگرفت. نه تنها می توان، بلکه حتی الزم و عملی

نمی توان اجتماعی  تولید  انسانی  عامل  عمده ترین  به عنوان  را  کارگر  نیروي کار طبقه ي  اما  نماید.  جایگزین  دیگري  سازمان  با  را  سازمان  این  پرولتاریا  که  است 

جایگزین نمود. به همین دلیل است که کارگران در موقعیت انقالبی، بروز انقالب اجتماعی و تشکل در دولْت می توانند با به حداقل رساندن این گونه خدمات، کلیت

تولید از هزینه هاي اضافی  کاهش دهند؛ و بدین ترتیب،  کارگران متخصص  تولید را به سطح سهم  از  آن  کنند و میزان سهم بري  ادغام  تولید  در پروسه ي  آن را 

بکاهند و بازده ي کار انسانی را در کلیت خویش افزایش دهند[8].

«دفتر به نام  واحدهایی  در  ویا  کارخانجات  درون  در  تولید،  به موازات  که  شامل می شود  را  اساسًا  خدماتی  گفتیم  سرمایه»  «خدمات  در مورد  این جا  تا  آن چه 

مرکزي» در جریان هستند  که بیش تر به مثابه ي امتداد چشم و گوش و دست صاحبان سرمایه هاي صنعتی مستقیمًا تولیِد یک، چند یا انبوهی از کاالها را کنترل

و به اصطالح مدیریت می کنند. این گونه خدمات در مقایسه با خدماتی که در شاخه هاي دیگر سرمایه [تجار، بانک دار ها، گردانندن بورس، مؤسسات گوناگونی

کارکنان انواع مؤسسات تبلیغاتی و بازاریابی،  ارائه می کنند،  مالی و اعتباري و حساب داري، انواع شرکت هاي بیمه ، شرکت هایی که مشاوره ي مالی و مالیاتی 

آن] صرف بازتقسیم عناوین مختلف داللی می کنند، و مانند  که تحت  گوناگونی  اغلب خبرگزاري ها، شرکت هاي   کاریابی،  قاچاق، بنگاه هاي  گوناگون  باندهاي 

ارزش هاي اضافی بیرون کشیده شده از نیروي کار کارگران، اداره ي امور گوناگون سرمایه و بقاي نظام سرمایه داري می شود، تقریبًا هیچ به حساب می آید. گرچه

نمی توان چنین اظهار داشت که صددرصِد کارکنانی که در استخدام مراکز فوق الذکر یا نمونه هاي مشابه آن قرار دارند، آن چه با استخدام کننده ي خود به مبادله

می گذارند «کار غیرمولد» به مثابه ي «فعالیتی» است که در شکل «خدمات سرمایه» عرضه می شود؛ اما به قاطعیت می توان گفت که موضوع تبادل این دسته از

ـ اغلب ـ خدمات سرمایه و در نتیجه مناسبات شان با تولید اجتماعی نیز ـ عمدتاً ـ به گونه اي است که نه تنها هویت کارگري به آن ها نمی دهد، بلکه به مثابه  کارکنان 

تبدیل وجودي شان  به خصلت  زمان  گذر  با  که  می شود  ایجاد  در  آن ها  سرمایه داري  نظام  و  به سرمایه  سرسپردگی  نوعی  بوروکراْت  خرده بورژوازي  از  رده هایی 

می شود.

به هرروي، نه تنها مناسبات مبتنی بر تبادل خدمات سرمایه به کارکنانی از این دست هویت کارگري نمی دهد، بلکه خوِد آن ها خواهان چنین هویتی نیز نیستند و

حتی در موارد بسیاري چنین هویتی را انکار می کنند و از آن می گریزند. واقعیت این است که کارکنانی که تحت عنوان «کارمند» از آن ها نام بردیم، در کشورهاي

کم تر توسعه یافته اي مثل ایران حتی از این که «کارگر» نامیده شوند، غالبًا شرمگین می شوند و احساس تحقیر می کنند.

این درست است که رابطه ي افراد با تولید اجتماعی و جایگاه آن ها نسبت به سرمایْه تعیین کننده ي هویت طبقاتی و اجتماعی آن هاست؛ اما نباید فراموش کرد که

آگاهی به چنین موقعیتی که حتی می تواند کاذب و گم راه کننده هم باشد، یکی از پارامترهاي مؤثر در شکل گیري هویت افراد و گروه هاي اجتماعی است؛ هویتی

کنش هاي در مورد  که  هویت طبقاتی  تعیین  در مورد  ذهنی  عامل  اما، منهاي  افراد نیز هست.  سازاي وجدان طبقاتی  کیفیت وجود  اجتماعی،  که به مثابه ي 

ـ هم به لحاظ مالی و هم از طبقاتی حتی تا   حد تعیین کنندگی هم اهمیت پیدا می کند، واقعیت این است که مجموعًا (نه مقایسه ي نفر به نفر) موقعیت کارمندان 

کارکنان را  کارمندان  بورژوایی  شناسی  جامعه  که  دارد  رسمیت  تاجایی  برتر  موقعیت  این  است.  کارگران  موقعیت  از  باالتر  به مراتب  اجتماعی ـ  اعتبار  جنبه ي 

کارگران) به سرمایه، نزدیکی نظري و عملی شان به بورژوازي، حشر و نشر با دستگاه هاي آن ها (در مقایسه با  فیزیکی  «یقه سفید» می نامد. به هرروي، نزدیکی 

دولتی و سرانجام درآمد بیش تْر اعتباري را به آن ها ارزانی می دارد که به هیچ وجه در مورد کارگران قابل تصور نیست. نتیجه این که تشکل طبقاتی مؤثر کارمندان و

کارگران (درصورتی که قرار نباشد همانند اتحادیه هاي به اصطالح کارگري در اروپاي غربی و آمریکاي شمالی یک سره بوروکراتیک باشند و متعهد به دفاع از نظام

اجتماعی تعیین  کننده ي  آلترناتیو  قدرت  تشکل یابی طبقاتی ـ حزبی ـ  کمونیستی  خود به یک  از پس  کارگر  که طبقه ي  است  شرایطی عملی  در  تنها  سرمایه داري) 

تبدیل شده باشد.

با همه ي این احوال، وسیع ترین و پیچیده ترین کارکرد «خدمات سرمایه» و چهره ي واقعی خرده بورژوازي بوروکرات را (که بقاي سرمایه و تداوم امور اجرایی آن را

سرمایه داري در جامعه ي  دولت  کرد.  از نهادهاي به اصطالح بین المللی می توان مشاهده  در بسیاري  و نیز  دستگاه هاي وابسته به آن  دولت،  در  دارد)  به عهده 

کاالي این  خریداران  خوِد  بین  نیز  و  آن  خریداران  و  نیروي کار  فروشندگان  بین  اجتماعی  توزیع  و  تولید  جریان  در  که  تضادهایی   آن  همه ي  برآیند  به مثابه ي 

اختالف بین این که  ضمن  فروش نیروي کار،  و  تعقل خرید  و  ستاد مرکزي  دولت به منزله ي  است. بنابراین،  گرفته  قرار  ارزش آفرین رخ می نماید، برفراز جامعه 

صاحبان سرمایه را در گروه بندي ها و قشربندي هاي آن (در جایی دموکراتیک، درجاي کم تر دمکراتیک یا مستبدانه) مدیریت می کند و الزام انباشت سرمایه را

برنامه می ریزد، براي تداوم خود و نیز به واسطه ي انجام انباشت سرمایه چاره اي جز  مدیریت مبارزه ي کارگران برعلیه صاحبان سرمایه نیز ندارد. اما این «مدیریت»

ـ با هراندازه اي از پیش رفت فرهنگی، با هرمیزانی از دموکراتیزاسیون و نیز با هرشکلی از حکومت ـ بدون سرکوب مبارزه جویی کارگران در مقابل صاحبان سرمایه

میسر نیست؛ چراکه تولید و بازتولید سرمایه (یعنی: تداوم نظام فی الحال موجود) عمدتًا براساس استثمار فروشندگان نیروي کار بنا شده که معناي دیگري جز

افزایش مداوم فقر مطلق و نسبی براي کارگران و افرایش مطلق و نسبی ثروت و سرمایه براي صاحبان سرمایه ندارد.

واقعیت به مثابه ي یک  سرکوب  سرکوب معنا می کند،  کارگران را  برعلیه  سیاسی  و به اصطالح  پلیسی ـ نظامی  اقدامات  فقط  که  عامیانه  تصور  این  اما برخالف 

قواي توازن  تاریخی،  سرمایه، زمینه هاي  ساختار  که بسته به چگونگی  اعمال می گردد  اقتصادي  و  سیاسی  اجتماعی،  سه بعد  در  تفکیْک  غیرقابل  و  حجمی 

بین المللی و به ویژه پتانسیل مبارزه ي طبقاتی، یکی از این ابعاِد اجتماعی، سیاسی یا اقتصادي چهره ي عمده تري پیدا می کند.

آن نهادهایی کرد، به عهده ي مجموعه ي  آمریکاي شمالی می توان مشاهده  اروپاي غربی و  آن را در کشورهاي  که امروزه عمدگی  سرکوب اجتماعی، همان طور 

سکس و مذهب و تا  گرفته  آموزشی  هنر و زیبایی شناسی و رده هاي مختلف  غیرمدیایی (از  ابزارهاي مدیایی و  همه ي  از (و نیز با حضور)  استفاده  که با  است 

در بقا و تنها  که  ِاعمال) می کنند  ترویج (یا به عبارت دقیق تر:  از زندگی را  فردگرایانه  و    لذت جویانه اي  ایده ها، شیوه ها و مناسبات  خرافات شبه علمی و غیره) 

تداوم مناسبات سرمایه دارانه قابل تحقق اند. بدین ترتیب است که بورژوازي افکار به اصطالح عمومی را ( حتی در خصوصی ترین وجوه آن  و به ویژه به کمک شنودها

که زندگِی شورانگیز نوعی گروه هاي مختلف)  چنان مهندسی یا هژمونی می کند  افراد و  که به اطالعات شخصی و خصوصی  گسترده اي  و دستبردهاي بسیار 

به زیست حقیرانه ي فردي فروکاسته می شود و نهایِت همه ي «راه» ها به معبد سود (یعنی: جامعه ي فی الحال موجود و در رأس آن دولت) ختم می گردد. ناگفته

پیداست که چنین گستره اي از هژمونی (یا به عبارتی: سرکوب اجتماعی) که حتی مستبدترین حکومت ها نیز از اعمال آن عاجزاند، بدون شدیدترین و کارآمدترین
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کنترل ها و آنالیزهاي پلیسی، بدون پشیبانی نظامی و قضایی و بین المللی بسیار منسجم و قدرتمند، و نیز بدون توده ي نسبتًا وسیعی از خدمه ي «متخصص» و

«فعالیت»ها این گونه  و  این گونه پشتیبانی ها  همه ي  اما  است.  غیرممکن  دارند،  گذران نسبتَا مرفهی نیز  «فعالیت»ها  این گونه  انجام  از پِس  که  غیرمتخصص 

ـ به نوبه ي خود ـ بدون تدارك مالی کافی و استانداردي از زیست که در مقابل زیست مردم کشورهاي عقب نگداشته شده یا کم تر توسعه یافته یک بهشت زمینی را

تداعی کند، غیرممکن است. بنابراین، الزمه ي دست یافتن به چنین حد و اندازه اي از  سلطه ي اجتماعی، سلطه ي و سرکوب بسیار شدیدتر اقتصادي نیروي کار

و طبیعی  مازادهاي  انواع  و  فوق سودها  جز  چیزي  (که  آن  اقتصادي  پس مانده هاي  با  تا  است   یافته)  توسعه  کم تر  کشورهاي  در  (یعنی:  جهان  نقاط  دیگر  در 

آورد که در مقایسه با ُعسرت مردِم همان دیگر کشورها و فراهم  از زیست اجتماعی را  اجتماعی ناشی از جنایت کارانه ترین شکل استثمار نیست) بتوان سطحی 

جهنمی که در آن زندگی می کنند، بهشت را تداعی کند.

بدین ترتیب، مالحظه می کنیم که سرکوب اقتصادي نیروي کار در کشورهاي اروپایی ـ آمریکایی (و به ویژه خرید فوق العاده ارزان این نیرو در کشورهاي به اصطالح

در سیاسی مالیم تر  سرکوب  نیز  و  کشورها  همین   در  سیاسی  شدید  سرکوب  از  است)،  همراه  سود  و  اضافی   ارزش  باالي  فوق العاده  با نرخ  که  نیافته  توسعه 

کشورهاي اروپاي غربی و آمریکاي شمالی (که با انقیاد اجتماعی بسیار شدید همراه است)، از یکدیگر جدایی ناپذیرند. جدایی ناپذیرِي سرکوب اقتصادي، سیاسی

و اجتماعی به ویژه در پرتو این حقیقت قابل دریافت است که خرید نیروي کار (به مثابه ي کاالیی که ارزش استفاده ي آن تولید ارزش و ارزش اضافی است) و تحویل

آن در پروسه ي تولید به سرمایه داري که آن را خریده است، از همه ي اشکال تاکنونِی استثماِر کاْر مستبدانه تر است. چراکه کارگران ضمن این که همانند بردگان

اراده و توان کار کردن خودرا در مؤثرین ترین ساعت هاي شبانه روز در اختیار خریدار آن (یعنی: سرمایه دار) قرار می دهند؛ اما به هیچ وجه از تأمین زیستی بردگان

یا که  کارگري  گرسنگی  اما  ازبین می برد؛  ثروت برده دار را  کاهش می داد و مرگ برده  آْن  ثروِت برده دار را به عنوان مالک  گرسنگی برده،  برخوردار نیستند. 

این است که او ـ براي سرمایه دار هیچ هزینه اي ندارد. حقیقت  ـ درست مثل مرگ  دستمزد ناچیزي می گیرد ویا خریداري براي نیروي کار خود پیدا نکرده است، 

کارگران برده هاي «مدرن» هستند و نظام مبتنی بر خرید و فروش نیروي کار مستبدانه ترین نظام هاست که می تواند در عمدگی بخشیدن به  وجه اجتماعی سرکوْب

امور زیستی تولید ـ مسؤل  ـ علی رغم بارآوري ناچیز  که برده دار  رنگ و لعاب دموکراتیک به خود بزند و هژمونی خودرا نیز گسترش بدهد. براي برده طبیعی بود 

که مرگ یک باره را به مرگ دولت  سرمایه و یا  صاحبان  از سوي  کمک هاي ناچیز  از  ازاي پاره اي  در  تولید بسیار باال ـ  ـبا وجود بارآوري  کارگران باید  اما  اوست، 

تدریجی تبدیل می کند، سپاس گذار باشند و تدوام نظام را آرزو کنند. آیا این نظام مستبدانه تر از نظام بردگی نیست؟

کارکنانی که توانایی هاي خودرا به مثابه ي «خدمات» در اختیار دولت قرار می دهند تا به طور مستقیم در امر مدیریت سرمایه و بدین سان، درصد بسیار باالیی از 

اشکال سرکوب از  در یکی  ـ خواسته یا ناخواسته ، و چه بسا به طور نسبی ـ  قرار بگیرند، به عنوان عرضه کنندگان «خدمات سرمایه»  استفاده  سرمایه مورد  نظام 

ارگان هاي در  کارکنانی که  آن  مورد  در  زحمت کشان  و  کارگران  طبقاتی  سرکوب  در  شرکت  گرچه  دارند.  شرکت  اجتماعی  یا  اقتصادي  سیاسی، 

بعد فقط  سرکوب  مسئله ي  دادیم:  ارائه  باالتر  کمی  که  تحلیلی  مطابق  اما  است؛  اساسی  و  آشکار  مشهود،  کامًال  دارند،  حضور  پلیسی ـ نظامی ـ قضایی 

سیاسی ـ پلیسی ـ قضایی ندارد و چه بسا سرکوب اجتماعی (منهاي شکل بروز آن) در جوهره ي ضدانسانی اش از سرکوب سیاسی هم قاهرانه تر باشد. به هرروي،

فروشندگان و  به طورکلی،  انسان  توانایی ها  اساسی ترین  سرکوب  براساس  «آزاد» می نماید،  که  نیروي کار  قاهرانه ي  فروش  و  خرید  در  سرمایه داري  نظام  ذات 

نیروي کار به طور مشخص بنا شده است. از این رو، در نظام سرمایه داري همه ي آحاد جمعیت (حتی صاحبان سرمایه نیز) به نوعی زیر سیطره ي نظام قرار دارند و

کارگران اسیر آن به حساب می آیند. تفاوت تنها در این است که صاحبان سرمایه اسراي خوشبخت و مرفه این نظام هستند و خواهان تثبیت آن؛ درصورتی که 

پایین تر رده هاي  در  خصوصًا  سرمایه  خدمه ي  گرچه  ندارند.  آن  نفی  جز  چاره اي  و  به دوش می کشند  را  نظام  این  کثافت  و  جهل  و  فقر  بار  که  هستند  اسرایی 

به هیچ وجه فاقد امکانی نیستند که صاحبان سرمایه از آن برخوردارند؛ اما در عین حال، در تابعیت از نظامی که وظیفه شان بازسازي آن است، نه الزام نفی این

نظام را در چنته ي وجوِد طبقاتی خود دارند و نه (منهاي استثناهاي فردي) توانی براي درك این ضرورت تاریحی که می توان و باید از این نظام فراتر رفت.

نتیجه این که مقوله ي «مزد و حقوق بگیران» از طریق ایجاد هم گونگی کاذب بین کارگران و خدمه ي نظام سرمایه داري مبارزه ي کارگران را با پتانسیل فراروندگِی

آرزومند است. توجه داشته کارگران (گرچه بیش تر غیرخودي)  که نهایتًا زیست مرفه تري در همین نظام را به زیان  تاریخی آن در مطالباتی به انحالل می کشاند 

نظام به گورکنان  که  پیدا می کنند  نیز  را  امکان  این  سرمایه  تولیِد  همین  به واسطه ي  و  تولید می کنند  را  سرمایه  اساسًا مولد،  رابطه ا ي  در  کارگران  که  باشیم 

سرمایه داري تبدیل شوند. در این جا تولیدکننده  ي «سرمایه» به واسطه ي تضاد و تقابلی که با سرمایه دارد، می تواند در موقعیت سنتزي قرار بگیرد و به  گورکن

فرابروید؛ درصورتی که خدمه ي سرمایه به واسطه ي بازسازي و بازتولید «نظام سرمایه داري»، یعنی به این دلیل که به عنوان بافت در کلیت «نظام سرمایه داري» 

ساختار این نظام حضور مستقیم دارد و به مثابه ي جزْء تابِع کلیت آن است، به لحاظ مناسبات تولیدي و روابط طبقاتی فاقد هرگونه امکانی براي گذر از این نظام

است.

کارگران در سازمان یابی طبقاتی ـ کمونیستی  و انقالب اجتماعی که یک امکان واقعی است، با نفی خود به عنوان فروشنده ي نیروي کار، نظام سرمایه داري را نیز در

اثبات مناسبات تولیدي نوین سوسیالیستْی نفی می کنند؛ درصورتی که خادم سرمایه به واسطه ي تابعیت ذاتی و بافتاري اش از نظام سرمایه داري ـ حتی ـ فاقد این

تاریخی به سوي پرولتاریا آگاهی  که به واسطه ي  سرمایه  از خدمه ي  آن عناصري  کند. بنابراین، راه رهایی  سرمایه نفی  است که خودش را به عنوان بافت  امکان 

آن ها به نهادهاي مربوط این که ورود  ضمن  این پذیرش  است.  امر رهایی خویش و رهایی جامعه به طورکلی  در  کارگر  کشیده می شوند، پذیرش رهبري طبقه ي 

به حزب کمونیستی کارگران را به پروسه اي پراتیک و بسیار طوالنی وامی گذارد، درعین حال مانع ورود آن ها به ارگان هاي باالي حزبی و نهایتًا نهادهایی می شود

که در دوره هاي اضطراري به بخشی از ارگان هاي اعمال قدرت پرولتاریا بدل می گردند. (در نوشته ي جداگانه اي دیکتاتوري پرولتاریا و دیالکتیک شرایط اضطراري

را مورد بررسی قرار خواهیم داد).

سرمایه به  منزله ي  را  سرمایه  عمومی  مدیریت  نیروي کاْر  فروش  و  خرید  عصبِی  دستگاه  مرکز  به عنوان  این که  ضمن  سرمایه داري  جامعه ي  در  دولت ها  همه ي 

اجتماعی به عهده دارند و اشکال مختلف سرکوب را اعمال می کنند، درعین حال مالکیت سرمایه هایی را در اختیار دارند که هریک از آن ها را به منزله ي کارفرما در

مقابل کارگران قرار می دهد. گرچه دولتی که عالوه بر دولْت به عنوان کارفرما هم در مقابل کارگران قرار می گیرد، در مقایسه با کارفرماي غیردولتی بسیار مقتدرتر

و سرکوب گر ظاهر می شود؛ و از طرف دیگر نیز، پتانسیل مبارزاتی و سازمان یابی کارگران این گونه واحدهاي تولیدي ـ در اغلب موارد ـ از پتانسیل میانگین کارگران

کارگران را به خدمه ي سرمایه تبدیل نمی کند و جاي کم تر است، معهذا چنین رابطه اي تحت هرگونه شرایط مفروضی،  اقتصادي ـ سیاسی خاص  یک منطقه ي 

رابطه ي «تولید سرمایه» را با جاي «تولید نظام سرمایه داري» عوض یا مخدوش نمی کند.

 

خدمات اجتماعی

فروش [با رابطه ي  قرار می دهند  دولت  اختیار  در  «خدمات»  خودرا به عنوان  فعالیت هاي  که  کارکنانی  همه  کردیم،  اشاره  تلویحًا  هم  باالتر  کمی  که  همان طور 

نیروي کار اشتباه نشود]، خدمه ي سرمایه به حساب نمی آیند؛ چراکه یکی از وظایف دولت بورژوایی و مدرْن ارائه ي «خدمات اجتماعی» به منظور کاهش تنش هاي
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«خدمات به طورکلی،  است.  سرمایه  هزینه تر  کم  و  آسان تر  چرخش  و  نیروي کار،  فروش  و  خرید  تسهیل  سرمایه داران،  و  کارگران  منافع  تخالف  از  برخاسته 

اجتماعیت تا تضادهاي طبقاتی را بپوشاند و جامعه (یعنی:  قرار می گیرد  در خدمت «همگان»  که  فعالیت هاي هم سوست  از  گوناگونی  اجتماعی» صورت هاي 

سرمایه) را بقا و گسترش دهد. به هرروي، خاستگاه «خدمات اجتماعی» وحدت (یا سکون نسبی) رابطه ي کار و سرمایه است که درعین حال می تواند به عنوان

تداوم دهنده ي وضعیت موجود ـ در برابر امکان گذر از آن ـ نیز عمل  کند.

«خدمات اجتماعی» متناسب با هرجامعه ي معینی و بنا به نیازهاي سرمایه و نیز فشارهاي وارده از سوي طبقه ي کارگر، اشکال گوناگونی به خود می گیرد. انواع

پایه اي سیستم  درمان،  و  پایه اي بهداشت  سیستم  عالی،  تحصیالت  دولت براي  سرمایه گذاري  و متوسطه،  پایه اي  آموزش  سیستم  دولتی،  گوناگون بیمه هاي 

خدمات شهري و روستائی، سیستم حمل و نقل شهري، بازنشستگی، حقوق بیکاري و مانند آن عمده ترین شاخه هاي «خدمات اجتماعی» است . گرچه عامِل

اساسِی میزان افزایش یا کاهش خدمات اجتماعی مبارزه طبقاتی است، اما حِد توسعه ي آن را نیازهاي نظام سرمایه داري تعیین می کند؛ و اگر (برفرض) پتانسیل

عقب گرد با  یا مبارزه طبقاتی  به تناقض برسد،  آن  با  و  برنتاباند  را  سرمایه  که  نیازهاي  یابد  شدت  چنان  اجتماعی  گسترش خدمات  در راستاي  مبارزه طبقاتی 

مطالباتی مواجه می شود و یا به مسیر انقالب اجتماعی می چرخد.

در زد و بند مالیاتی، رباخواري و اساسًا  که به عنوان هم زاد شرکت هاي غول پیکر برپا می شوند و  از بنگاه هاي به اصطالح خیریه اي  گوناگونی  از طیف  صرف نظر 

از اجتماعی به طور عمده یکی  ارائه ي خدمات  اما مسؤلیت  ارائه می کنند؛  فقیرتر جامعه)  اجتماعی را (بیش تر به گروه هاي  اشکال خدمات  از  پول شویْی بعضی 

وظایف اساسی دولت هاست که در مقابل آنارشی ذاتی سرمایه به  مثابه ي خردي آینده نگر و سازمان دهنده عمل می کنند. با کنار گذاشتن بحث «خدمات سرمایه»

که اشاراتی به خاصه ي سرکوب گرانه ي آن داشتیم؛ اشکال گوناگون خدمات اجتماعْی ضمن این که به عنوان یکی از عواملی عمل می کنند که بقاي مدنیتی را

تضمین می کنند که سرمایه می تواند بربستر آن گردش داشته باشد و انباشت شود، در عین حال تسهیالتی را نیز فراهم می کنند  که از یک سو تأمین کننده ي

نیروي کار الزم براي سرمایه اند، و از دیگرسو همانند ضربه گیري عمل می کنند تا اصابت ضربه هاي سنگین به نظام را مانع  شوند.

اساسی جمهوري قانون   30 اصل  ویا مطابق  نبود  اجباري  و  رایگان  سالگی   18 یا   16 سن  تا  آموزش  مانند  خدماتی  غربی  اروپاي  کشورهاي  در  که  کنیم  فرض 

در هم  و  ایران  در  ـ هم  سرمایه  صاحبان  صورت مفروضی  چنین  در  دوره ي متوسطه نداشت.  پایان  تا  رایگان  آموزش  امکانات  به ارائه ي  الزامی  دولْت  اسالمی، 

کشورهاي اروپاي غربی ـ مجبور می شدند که نیروي کار نسبتًا آموزش دیده ي الزم براي کار با ماشین آالت نسبتًا پیچیده ي خودرا از میان آن گروه هاي اجتماعی اي

انتخاب کنند که توان مالی الزم براي آموزش فرزندان خودرا داشته باشند. حتی با این فرض که چنین روندي از آموزْش تولید کارگران نسبتًا آموزش دیده اي را

که بتوانند با ماشین آالت فی الحال موجود کار کنند را مختل نمی کرد، بازهم هزینه ي تولید نیروي کار چنان باال می رفت که بسیاري از صاحبان سرمایه هاي نسبتًا

کوچک از پس آن برنمی آمدند و ورشکست می شدند. طبیعی است که این ورشکستگی ها به تدریج گسترش می یافت تا به یک با بحران همه جانبه و عمومی تبدیل

نظام کلیت  نیست  و  هست  بدین ترتیب،  و  می ساخت؛  زمینه  را  اجتماعی  عصیان هاي  و  رادیکال تر  طبقاتی  مبارزات  زمینه ي  چه بسا  بحرانی که  می گردید. 

سرمایه داري را زیر سؤال می برد.

توجیه هرتوضیح و  از  ـ بیش  قرار می دهند  اختیار  همگان  در  کشورهاي باالجبار)  از  در بعضی  دولت ها به طور رایگان (و حتی  که  آموزشی اي  بنابراین، خدمات 

با متناسب  و  خود  طبقاتی  خاستگاه  براساس  هریک  که  می شود  ارائه  مدیرانی  و  خدمه  کارگران،  تولید  به منظور  اساسًا  دیگري ـ  «فرهنگی»  و  «انسانی» 

آموزشی که دیده اند، تالش براي ادامه ي حیات نظام سرمایه داري را به عهده می گیرند: بسیاري به عنوان فروشنده ي نیروي کار، عده اي در مقام خدمات (اعم از

اجتماعی یا سرمایه اي) و پاره اي هم در سلسله مراتب مدیریت نظام. تا این جا می توان نتیجه چنین گرفت که بخش نسبتًا زیادي از خدمات آموزشی اي که دولت ها

کم تري هم صرف بازتولید سیستم آفرینش سرمایه برمی گردد؛ بخش  که به هرصورت به تولید و  کارگرانی می شود  قرار می دهند، صرف تولید  در اختیار همگان 

کارکنان خدمات تولید  صرف  کم تري  است؛ و باالخره بخش بازهم  در نوسان  سرمایه و بازتولید نظام  تحقق خویش بین  تولید  در  که  اجتماعی می شود  خدمات 

سرمایه می شود که به بازتولید نظام سرمایه داري (و نه تولید سرمایه) با خاصه ي سرکوب گرانه اش برمی گردد.

اجتماعی ـ تاریخی دولتْی متناسب با مختصات  آموزش  انرژي و به طورکلی «فعالیت» هاي سیستم  از وقت،  توجهی  قابل  کمابیش  این است که بخش  اما واقعیت 

هرکشوري صرف آموزش مفاهیمی می شود که بیش از هرچیز جنبه ي ایدئولوژیک دارند و اخالقیات و معیارهاي ارزشی طبقه ي حاکم را ترویج می کنند. فرقی

نمی کند، به همان اندازه که آموزش «معارف اسالمی» در جمهوري اسالمی خرافی و ارتجاعی و اجباري است، به همان اندازه هم آموزش تاریخ زندگی طبقات

حاکم، تصاویري که از آدم خواري کمونیست ها ترسیم می شود، و مداحی کاپیتالوپارلمانتاریسم در کشورهاي پیش رفته ي سرمایه داري اجباري و خرافی و ارتجاعی

سرمایه ـ ندارد. ـ به عنوان خدمه ي  این نظام  اجتماعِی  سرکوب  در  سرمایه داري معنا و محتوایی جز حضور  ایدئولوژِي نظام  ترویج  تبلیغ و  است که  آشکار  است. 

بنابراین، به برآورد (نه محاسبه ي دقیق) می توان چنین گفت که مجموعه ي سیستم آموزش دولتی به مثابه ي پرشمارترین بخش خدمات اجتماعی، آن جاکه فقط

مفاهیم غیرایدئولوژیک را آموزش می دهند، بین تولید کارکنانی  که بعدًا به عنوان کارگر، سرمایه را تولید خواهند کرد، تولید خدمه اي که بعدًا در خدمت نظام

قرار خواهند  گرفت، تقسیم می شود و در نوسان است.

نتیجه این که کارکنان این بخش (اعم از مدیر و ناظم و معلم و باباي مدرسه و غیره) نه تنها فروشنده ي نیروي کار، تولیدکننده ي مستقیم سرمایه و کارگر نیستند،

بلکه بیش از نیمی از مجموعه ي فعالیت هاي شان یا صرف تبلیغ ایدئولوژي نظام می شود ویا صرف تولید کارکنان خدمات سرمایه می شود که سرکوب گري خاصه ي

الینفک وجود اجتماعی آن هاست. از همه ي این ها گذشته، مشاهده ي ساده هم نشان می دهد که کمیت بسیار باالیی از کارکنان سیستم آموزش دولتی (اعم از

کارگران دارد. این ایران یا کشورهاي پیش رفته ي اروپایی) تصویري که از هویت اجتماعی خود دارند، بسیار فراتر از تصویري است که جامعه از هویت اجتماعی 

سیستم آموزشی ضمن آموزش کارگران براي فروش نیروي کار ماهر یا تخصصی، درعین حال حقانیت و جاودانگی بورژوازي را نیز القا می کند. ترسیم خودبیگانگی

انسان از خودش، از همه و از هرچیز به عنوان فضیلت، ایجاد نیازهاي کاذب، ترویج مصرف گرایی الزم براي بقاي سرمایه، تزریق اندیویدآلیسم و لذت گرایی فردي

و دریک کالم تصویر وارونه  از انسان و فروکاستن زندگی  اجتماعی به اموري صرفًا فردي ـ زیستی از عمده ترین وظایف این سیستم آموزشی است. این عمدگی در

اغلب موارد حتی از آموزش نیروي کار ماهر نیز عمده تر است!؟

با این توضیح که سیاست هاي نئولیبرالیستی و به اصطالح ریاضت کشانْه بخش ها و نسبت هاي مختلفی از «خدمات اجتماعی» را تعطیل و کمیت چشم گیري از

تعطیل شده ي [یعنی: بخش ها و نسبت هاي  این بخش ها و نسبت ها  از  توجه به این واقعیت که مقدار بسیار ناچیزي  کرده است؛ و با  کار برکنار  از  آن را  کارکنان 

خدمات اجتماعی] به حوزه ي شرکت هاي خصوصی واگذار شده و کارکنان این بخش ها به لحاظ مناسبات  آن ها با سرمایه (و نه الزامًا هویت طبقاتی شان) به کارگر و

دیگر بخش هاي و درك چیستی  دارد؛ براي  ادامه  هم چنان  اقتصادي  و ریاضت  توجه به این که روند خصوصی سازي  با  و  شده اند؛  تبدیل  سرمایه  مولد مستقیم 

داد. به منظور تعمیم  کلی ترین چهره  اش ـ به این بخش ها و نسبت ها نیز  ـ در  دولتی را  آموزش  سازوکار بخش  اجتماعی می توان  نسبت هاي باقی مانده ي خدمات 

صرفه جویی در وقت، این تعمیم را به خواننده ي نوشته وامی گذاریم.

پایه اي سیستم  دولتی،  ارزان قیمت  یا  رایگان  درمان  و  بهداشت  پایه اي  سیستم  عالی،  تحصیالت  براي  دولت  سرمایه گذاري  دولتی،  بیمه هاي  گوناگون  انواع 
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خدمات شهري (مثًال گردآوري زباله، وسائل نقلیه عمومی و ...)، حقوق بیکاري، کمک هزینه ي دولت به بازنشستگی، کمک هزینه ي تحصیلی براي خانواده هاي

دارند؛ و نمونه هاي که ناتوانی جسمی یا روانی  افرادي  از سالمندان و  ایجاد تسهیالت براي نگهداري  کودکان،  کم درآمد، کمک هزینه ي دولتی براي نگهداري 

که برخالف ظاهر اجتماعی ناب خود، اما در بازتولید اجتماعیت سرمایه و نظام سرمایه داري ـ همگی ـ بخش هایی از خدمات اجتماعی را تشکل می دهند  دیگر 

سوخت و ساز دارند.

 

چند نکته ي در مقایسه ي کارگر با حقوق بگیر

گرچه تا این جا تصویر نسبتًا روشنی از «کار غیرمولد» به مثابه ي خدماتی  که به جاي ارائه «به صورت یک شییء»، به صورت «فعالیت» ارائه می شود، در شکل

سازمان یابی طبقاتی و گرفتن جنبه ي عملی  درنظر  ارائه ي روشن تر بحث، و به ویژه با  اما به منظور  کرده ایم؛  ترسیم  سرمایه»  اجتماعی» و «خدمات  «خدمات 

قید از  استفاده  دلیل  کوتاه تر بشود. ضمنًا  فاصله ي بین نظر و عمل هرچه  تا  کنیم  دنبال  است که بحث را با چند نکته و مثال نسبتًا مشخص  کمونیستی بهتر 

«نسبتًا مشخص» این است که دنیاي واقعی  که موضوع بالواسطه ي پراتیک سازمان یابی طبقاتی و کمونیستی است، به مراتب انضمامی تر و خاص تر از هرمثال و

نکته اي است که در رابطه ي «کار مولد» و خدمات ترسیم می شود. پس، با درنظر گرفتن این توضیح به چند نکته و مثال بپردازیم:

 

شکل به جاي رابطه!

شاید در بسیاري از مواقع «خدمات تولید» به لحاظ شکِل بروز با «خدمات سرمایه» هم گون بنماید؛ اما گذشته از شکل که جنبه ي پدیدارشناسانه و تااندازه اي

انتزاعی دارد، در بسیاري از مواقع ُبروزاِت شکًال هم گوْن به لحاظ جوهري و ذاتی متفاوت و مختلف الجهت اند. براي مثال: سیستم حمل و نقل تا آن جاکه مواد

اولیه و کارگران و ماشین آالت و کاالها را جابه جا می کند، خدمات تولید محسوب می شود و در تولید ارزش اضافی و سرمایه حضور دارد؛ اما درآن جایی که ادوات

نظامی و نیروهاي ارتشی ـ پلیسی و ملحقات آن ها را به مثابه یک سیستم (نه به کارگیري و خرید خدماِت شرکت ها حمل و نقل عمومی) جابه جا می کند، خدمات

سرمایه محسوب می شود و مستقیم ویا غیرمستقیم در خدمت سرکوب کارگران قرار می گیرد. اگر به مناسبات درونی، شیوه ي مدیریت، معیارهاي ارزشی و حتی

میزان حقوق دریافتی شاغلین در این دو سیستم توجه کنیم، متوجه می شویم که تفاوت ها آشکار و اساسی  است.

تولید در پروسه ي  انسانی  این خویشتن  و  سرمایه می گذارند  اختیار مدیران نظام  در  «فعالیت»  انسانِی خود را به شکل  اشخاْص خویشتِن  آن جاکه  به طورکلی، 

آفرینش سرمایه و نه کارگر بودن (به معنی فروش نیروي کار)،  کارگر به حساب نمی آیند؛ چرا که مقوله و امِر  به سرمایه تبدیل نمی شود، فروشنده         ي نیروي کار یا 

بقاي نظم سرمایه داري است. در این رابطه کارگْر برعکِس خدمه ي سرمایه، به دلیل فروش نیروي کار و تولید سرمایه از این امکان و نهایتًا از این انگیزه برخوردار

است که مناسبات تولید سرمایه را به همراه کلیت نظام سرمایه د اري دود کند و به هوا بفرستد.

مارکس در جلد سوم «تئوري هاي ارزش اضافی»، در پایان بحثی تحت عنوان «نظرات جونز (Jones) و مسئله ي کارمولد و غیرمولد»، پس از  دو نقل قول از او

ناکامل تولید  عمل  که  است  «معقول  و   .(42 باشد»(ص  غیرمفید  یا  و  است، می تواند مفید  غیرمولد  ثروت مادي  [تولید]  در معناي  که  جامعه  از  {«آن بخش 

درنظرگرفته شود، تا آن جاکه کاالي تولید شده به دست فردي نرسیده است که آن را مصرف می کند»(یادداشت ص 35).}، چنین می نویسد:

«تفاوت بین کارکنی که از ِقَبل سرمایه و یا از ِقَبل درآمد زندگی می کند، به شکل کار مربوط است. این تمام تفاوت تولید سرمایه داري با تولید غیرسرمایه داري

است. در مقابل اما [تفاوت] کارکن مولد و غیرمولد در معناي دقیق ترش، [تفاوت بین] تمام کار[ي است] که در تولید کاال (تولید در این جا تمام مراحلی را دربرمی

یا نه ([کار] کار دستی باشد  داشته باشد،  که] چه نوعی  این  از  شود، [مستقل  کننده) وارد می  تا مصرف  اولیه  کننده ي  تولید  از  کاال طی می کند،  که  گیرد 

علمی)؛ و کاري که وارد این [روند] نمی شود [و] منظور و هدف آن تولید کاال [نیست، کار مولد به حساب نمی آید]. براین تفاوت باید تأکید کرد و این امر که هرنوع

فعالیت دیگري تأثیر متقابل بر تولید مادي می گذارد و یا برعکس، مطلقًا در ضرورت قائل شدن به چنین تفاوتی تغییري نمی دهد»[9].

 

از عنوان شغلی تا رابطه با سرمایه

نکته ي بسیار ظریف و با اهمیتی که الزمه ي هرگونه اي از تحقیق اجتماعی  ـ طبقاتی است، این است که در این گونه تحقیقات باید از  عنوان  شغلِی افراد و گروه ها

گذر کرد و به مضمون و محتواي تبادالتی آن ها در رابطه با تولید کاال و سرمایه توجه داشت. براي مثال: در هرکارخانه  اي تعدادي مهندس وجود دارد که وظایف

ـ عمالً ـ با یکدیگر متفاوت اند. آموزشی ـ تجربی هم گون مهندسین  این وظایف علی رغم پایه هاي تحصیلی ویا به اصطالح  اما چگونگی  دارند؛  گوناگونی را به عهده  

در آن ها  از  هریک  که  غالبًا به نقشی برمی گردد  دیگري به آن می پردازیم،  در نوشته ي  که  تولید  تکنولوژیک  بارآوري  از  کارآیی ناشی  تفاوت، منهاي  این  دلیل 

ذاتًا غیرمولد و سرکوب گرانه فریبنده هم باشد،  کارخانه یا واحد تولیدي به عهده دارند. این مدیریت، صرف نظر از شکلی که حتی می تواند  سلسه مراتب مدیریت 

است. این درصورتی است که اساس آموزش هاي مهندسی و کلیت این عنوان تحصیلی و شغلْی حضور مستقیم در تولید اجتماعی را القا می کند که اساسًا کاالیی

و بورژوایی است.

یک مثال دیگر در همین زمینه: هرکارخانه یا محلی که به شکلی کاال یا خدمات براي عرضه به بازار تولید می کند، تعدادي نگهبان دارد که بیش از هر وظایفه ي

این نگهبان ها هم معلوم شغلی  شرح وظایف  از  شده را به سرقت نبرند. حتی  تولید  کاالي  ابزارها، مواد خام یا  تا  آن واحد باشند  کارکنان  دیگري، باید مواظب 

است که به جاي چشم و گوش صاحب کارخانه به کار گمارده شده اند و به جز حفاظت از اموال ارباب خود، هیچ نقشی در تولید کاال و سرمایه ندارند. با این  وجود،

که کارگرانی  این نگهبان ها با  دریافتی  از لیست و بعضًا زیر میزي پرداخت می شود؛ لیست بیمه، عنوان شغلی و میزان  که معموًال خارج  منهاي پاداش و مزایا 

به لحاظ سابقه و سن و میزان تحصیل در یک ردیف قرار دارند، یک سان است؛ و عنوان شغل آن ها در لیست بیمه «کارگر» است؛ و اگر از خودشان هم بپرسیم

چه کاره اید؟ جواب می دهند که کارگر فالن کارخانه!

 

تنافر رابطه در شکل هم گون انجام کار

گذشته از تشابه در عنوان دو کار یا فعالیت متفاوت و حتی متناقض، که در بند باال به آن پرداختیم؛  مواردي هم وجود دارد که «کار» یا فعالیت  شبیه یکدیگرند،

در سیاسی  فعالین  از  یکی  آورد. مثًال  این مورد مثال هاي بسیاري می توان  در  است.  تنها متفاوت، بلکه متناقض   سرمایه نه  و  کاال  تولید  با  آن ها  اما رابطه ي 
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یاد از پدري  او  است.  داده  نیز ربط  است،  کارگري  که  شورش گري را به خاستگاه طبقاتی اش  این  شورش گرانه  ي خود نوشته، زمینه ي  از زندگی  که  خاطراتی 

می کند  که در یکی از کاخ هاي شاه، کارگر بود و باغبانی می کرد!

کامًال دربار  دون پایه  کارکنان  از  یکی  بودِن  کارگر  از  دریافت  و  فهم  این  است که  آشکار  دادیم،  ارائه  مارکس  تحقیقات  براساس  که  استدالل هایی  مطابق 

آن از نوع دون پایه  درباري و  کاخ هاي شاه،  از  در یکی  کارگر نبود، بلکه به واسطه ي شغل باغبانی  تنها  فعال سیاسی نه  این  ضدمارکسیستی است؛ چراکه پدر 

به حساب می آید و فعلیت باغبانی اش نیز چیزي جز ارائه ي خدمات به درباریان و صاحبان نظام سرمایه داري نبود که او را به لحاظ مناسباتی که در تولید داشت،

مجموعًا در مقابل کارگران قرار می داد. صرف نظر از این که هرداوطلبی مورد تأیید و اعتماد دربار قرار نمی گیرد و این گونه موقعیت هاي شغلی  مشروط به مناسبات

اجتماعی ویژه اي است؛ اما آشکار است که قصد دربار از استخدام پدر فعال سیاسی مورد اشاره این نبود که مثًال گل هاي تولید شده در باغ دربار را به مثابه ي کاال

و به  قصد سود به بازار عرضه کنند و برمیزان سرمایه خویش بیفزایند. اگر باغبان مورد اشاره در یکی از شرکت هاي پرورش گل مستقیمًا در خط تولید قرار داشت ویا

در یکی از مراکز تولید کاال به واسطه ي خدماتی که به تولید می داد، در امر تولید کاال و ارزش اضافی و سرمایه شرکت داشت، کارگر محسوب می شد. به هرروي،

کارگران هرگز درباري نبوده اند و درباریان هم ننگ داشته اند  که کارگر نامیده شوند.

 

کارکنان صنعت توریسم

متفکرین بورژوازي بخش روبه گسترشی از عرصه هاي تولید کاال و سود (مثل صنعت توریسم و گردش گري) را بدون هرگونه تعریف علمی، معقول و فراگیر «بخش

خدمات» و گاهًا «بخش خدمات عمومی» می نامند و برخالف دیگر عرصه هاي سود و انباشت، این بخش را چنان عمومی ترسیم می کنند که این تصور به وجود

می آید که این عرصه ها نه براي سود، بلکه براي رفاه عموم ایجاد شده اند.

به هرروي، اغلب کارکنان هتل ها، مراکز گوناگون تفریحی، مراکز گردش گري و به طورکلی اغلب کسانی که در صنعت توریسم و نیز انواع رستوران ها و غذاخوري ها

این که محل آن)، به شرط  تدارکاتی و ماننده  و  فنی  کارکنان خدمات  تا  گرفته  آشپز و پیش خدمت  (از نظافت چی و  کار می کنند  یا لوکس)  ارزان قیمت  از  (اعم 

کارگر محسوب بگیرند،  مزد  کارشان  ازاي  در  و  نباشند  شریک  آن  سوِد  در  خانوادگی)  به مناسبت هاي  (مثًال  به نحوي  و  نباشد  عام المنفعه  به اصطالح  کارشان 

از که  استخدام پیمان کارانی نباشند  در  این که  کارخانه ها (به شرط  تولیدي و  در مراکز  کارکنان (یعنی: همین مشاغل)  است که همین  درصورتی  این  می شوند. 

نیروي کارشان که  می آیند  به حساب  تولید»  «خدمات  کارگر  می فروشند)،  کارخانه ها  و  تولیدي  به مؤسسات  را  خدماتی  خود  کارکنان  کار  نیروي  خرید  طریق 

به واسطه ي کارگران خط مستقیم تولید به کار و نتیجتًا به ارزش اضافه، سود و سرمایه تبدیل می شود. در این زمینه، کارکنان مراکز موسوم به عام المنفعه به این

«خدمات نوع  از  غالبًا  و  خدماتی  که  نه مولد،  نیز  کارشان  و  کارگر محسوب نمی شوند  نیستند،  سرمایه  آفرینش  و  سود  تولید  درگیر  به طور مستقیم  که  دلیل 

اجتماعی» است.

اشکال مختلف «خدمات» جدا می کند، از  کار مولد را  که  در پاراگراف باال،  انواع رستوران ها  توریسم و  صنعت  کارکنان  در مورد  توجه به محدوده هاي مذکور   با 

تا گرفته  از جاده اي، ریلی، دریایی یا هوایی) در سطوح مختلف (از شهري  کارکنان شرکت هاي مسافربري و باربري (اعم  که اغلب  می توان چنین اظهار داشت 

بین المللی) و به طورکلی کارکنان صنعت حمل و نقل کارگر به حساب می آیند.

 

وضعیت طبقاتی کسانی که به نوعی با کامپیوتر کار می کنند

کمی باالتر هم اولی) را  آن ها (یعنی:  از  که یکی  از مارکس شروع می کنیم  قول  دو نقل  کار می کنند، با  کامپیوتر  که به نوعی با  کسانی  را  کلی  بررسی وضعیت 

آوردیم. گرچه این نقل قول ها در مورد کامپیوتر و کارکنانی نیست که با آن کار و زندگی می کنند، اما شباهت ها و به ویژه روش  برخورد با موضوع مورد بررسی کمک

بسیار زیادي به فهم آن می کند.

«سنیور می گوید: دیوانگی نیست که مثًال پیانوساز، کارگر مولد باشد و پیانونواز نباشد، گرچه بدیهی است که پیانو بدون نوازنده ي آن مضحک و بی معنی ست؟

درآمد مبادله با  فقط  را  کارش  که  است  فقط مبادله گري  پیانیست  و  بازآفرینی می کند  را  سرمایه  پیانوساز  است.  همین  دقیقًا  قضیه  نباشد،  یا  باشد  دیوانگی 

می کند. اما آیا پیانیست هم موزیک نمی سازد؟ و گوش موسیقی شناس ما را نمی نوازد؟ پس آیا او هم به یک معنا مولد نیست؟ بی شک چنین است. نوازنده ي پیانو

چیزي تولید می کند اما این چیز، مولد به مفهوم اقتصادي آن نیست. کار او همان قدر مولد است که کار یک مجنون سودایی پندارآفرین. کار تنها با تولید ضد خود

مولد می شود».

یک نوع معین کار می تواند مولد یا غیرمولد باشد.

براي مثال، «میلتون که «بهشت گمشده» را در ازاي پنج پوند نوشت، کارگر غیرمولد بود. از سوي دیگر، نویسنده اي که براي ناشر خود به روش کارخانه اي مطلب

براي گمشده»  «بهشت  تولید  تولید می کند.  ابریشم  ابریشم،  کرم  که  کرد  تولید  دلیلی  به همان  را  گمشده»  «بهشت  است. میلتون  کارگر مولد  تولید می کند، 

میلتون فعالیتی از طبیعت خود او بود. او «بهشت گمشده» را پس از تولید به پنج پوند فروخت. اما پرولتر ادبی الیپزیک که تحت هدایت و کنترل ناشِر خود کتاب

آغاِز تولید [به مثابه ي جزء] تحت تابعیت سرمایه قرار می گیرد، و کارگر مولد است؛ چراکه محصول او از همان  می نویسد (مثًال، خالصه نویسی هاي اقتصادي)، 

اما خواننده ي مشابهی که کارگر غیرمولد است.  آواز خودرا به حساب خودش می فروشد،  که  که به سرمایه بیفزاید. خواننده اي  فقط به این دلیل به وجود می آید 

توسط یک صاحب کار به کار گرفته می شود تا براي پول درآوردن او آواز بخواند، کارگر مولد است؛ چراکه [ او با آواز خواندن خود] سرمایه تولید می کند»[

قبل از هرچیز الزم به توضیح است که نویسنده اي که به واسطه ي رابطه اش با سرمایه به کارگر تبدیل می شود، از زمین تا آسمان با نویسنده اي که در ازاي پول

تحت پروسه ي نوشتن  همه ي  تبدیل می شود)،  به کارگر  که  نویسنده اي  (یعنی:  اول  در مورد  چراکه  دارد.  فرق  پاداش) مزدوري می کند،  یا  درآمد  (به مثابه ي 

اراده ي صاحب پول و سرمایه قرار دارد که می خواهد کاالي تولید شده را بفروشد و سود ببرد. بنابراین، اراده  و نویسندگی این گونه نویسندگان (که امروزه بسیار

هم کم یاب هستند) فقط یک عمل تکنیکی ـ عضالنی است. اما آن نویسنده اي که بنا به سفارش نهادهاي مربوط به نظام سرمایه داري (اعم از دولتی یا به اصطالح

خودرا ابتکار  و  اراده  ندارند،  حضور  سرمایه  تولید  در  این که  ضمن  باشد،  داشته  حضور  اذهان  مهندسی  در  نوشته اش  به واسطه ي  تا  می نویسد  خصوصی) 

«به صورت یک شییء» در اختیار سفارش دهنده ي قرار داده است. این گونه نویسندگان نه کارگر مزدبر، که مزدوران نظام سرمایه داري اند.

 

***
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تکنولوژي نوین و پیچیده، ساده تر و عادي تر می شود، این  توده هاي مردم با  کامپیوتر عمومیت و گستره ي وسیع تري پیدا می کند و رابطه ي  از  هرچه استفاده 

تبیین وضعیت شغلی کسانی که به نوعی از طریق کار با کامپیوتر گذران می کنند ( اعم از طراح سخت افزار،  برنامه نویس، اپراتور سیستم ها و غیره ) توسط متفکرین

آشکار و پنهان بورژوازي رازآمیزتر به تصویر کشیده می شود.

یک مشاهده ي ساده نشان می دهد که زندگی امروزه (در همه ي عرصه هاي قابل تصور آن) بدون نوعی استفاده از کامپیوتر از حرکت می ایستد. درعین حال این

نیز مسلم است که در پِس کلمه ي «کامپیوتر» ده ها رشته ي تخصصی و تحقیقاتی و نیز صدها برنامه ي نرم افزاري وجود دارد که بسیاري از آن ها بدون آموزش و

فراگیري متمرکز دست نیافتنی به نظر می رسند. به بیان دیگر، امروزه روز فعالیت و کار بشري چنان با کامپیوتر عجین شده است  که در نبود آْن گویی چندصدسال

به عقب بازگشته ایم؛ درست مثل این که بدون استفاده از ابزارها و ادورات آهنی به عصر مفرغ باز خواهیم گشت.

اما به راستی چرا متفکرین بورژوازي وضعیت شغلی کسانی  را که به نوعی با کامپیوتر کار می کنند، جادویی و رازآمیز تصویر می کنند؟

بررسی هاي تاریخی نشان می دهند که هرچه رابطه ي انسان با طبیعت (یعنی: تولید اجتماعی در کلیت خویش) پیچیده تر می شود، رابطه و مناسبات انسان ها

است که درصورتی  این  ساده تر می شود.  هم باشد ، بازهم ـ  این روابط و مناسبات طبقاتی  اگر  ـ حتی  است  تولید  آْن  که موضوع مستقیم  باهم و به ویژه روابطی 

اندیشه پردازان بورژوازي، به ویژه آن ها که در جنبش کارگري نفوذي و ستون پنجم به حساب می آیند، با تصویر ابهام آمیز از وضعیت شغلی کسانی  که به نوعی با

در مقابل تا بدین ترتیب سدي  سرمایه را به ابهام می کشند  کار با  کاال و نتیجتًا رابطه ي بنیانی  کار با  در واقع، رابطه ي عمومِی  گذران می کنند،  کار و  کامپیوتر 

سازمان یابی طبقاتی و حزبی ـ کمونیستی کارگران ایجاد کنند. اما حقیقت این است که منهاي جنبه ي فنی مسئله (یا قیمت نیروي کار در این عرصه) که نهایتًا با

ضریب ارزشی سه به یک قابل تبادل است، مناسبات شاغلین در صنعت کامپیوتر با جامعه و سرمایه تفاوت چندانی با رابطه ي نظافت چی ها با جامعه و سرمایه

ندارد.

آن جاکه یک کامپیوترچی (اعم از هر رده ي شغلی و به اصطالح تخصصی که داشته باشد) توسط یک فرد یا شرکت استخدام شده باشد؛ و این شرکت از طریق

فروش کاالي تولید شده توسط او یا فروش خدماتی که می تواند انجام دهد، سود ببرد و به سرمایه خود بیفزاید، خواه کاالي عرضه شده به بازار «به صورت یک

شییء» درآمده باشد یا به شکل «فعالیت» عرضه شود، کامپیوترچی مذکور (درست عین یک نظافت چی، اپراتور دستگاه CNC یا معلم) کارگر به حساب می آید و

نیروي کار خودرا فروخته است.

ـ خواه به واسطه ي CD و خواه از طریق دان لوِد اینترنتی ـ در این رابطه الزم به توضیح است که اوالً ـ نرم افزاري که توسط سرمایه دار یا کارکنان او فروخته می شود 

و  توسط سود  به قصد  که  اطالعاتی  هرگونه  دوماً ـ  دارد؛  قدمت  هم  سال  هفتصد  از  و  بیش  درآمده  شییء»  «به صورت یک  است که  درست مانند نت موسیقی 

فروشندگان نیروي کار تولید شود، ضمن این که مثل هرکاالي دیگري است، درعین حال «به صورت یک شییء» نیز درآمده است.

کار می کند؛ براساس آن  کاال، شرکت حمل و نقل، هتل و مانند  انبار  کارخانه،  کامپیوترچی مورد بحث ما براي یک بیمارستان خصوصی،  که  کنیم  حال فرض 

آن چه کمی باالتر استدالل کردیم، کار او «خدمات تولید» به حساب می آید و به واسطه ي تولیدکنندگان مستقیم ارزش اضافْی در تولیِد سود و سرمایه نقش دارد

و به لحاظ طبقاتی کارگر است.

ویا مختلف  شرکت هاي  حسابداري  و  اداري  امور  دولتی)،  کارحانجات  (نه  دولتی  نهادهاي  و  دستگاه ها  از  یکی  در  کامپیوترچی  یک  اگر  اساس،  برهمین 

نهادهایی که به مثابه ي امتداد چشم و گوش و دست صاحبان سرمایه فعالیت دارند، کار  کند، کار او غیرمولد و خدماتی است. طبیعی است خدمات کامپیوترچی

مذکور ـ اگر نه تماماً ، اما ـ عمدتًا بورژوایی است.

کامپیوتر چی هایی که توسط  شرکت هایی به کار گرفته می شوند که خدمات کامپیوتري می فروشند، در واقع نیروي کار خودرا به این شرکت ها فروخته اند؛ و ازآن جا

که به طور مستقیم در تولید کاال و سود و سرمایه شرکت دارند، کارگر هستند.

شق عمده ي استخدامی دیگري که کامپیوترچی مورد بحث ما می تواند داشته باشد، ارائه ي «خدمات اجتماعی» به مؤسسات به اصطالح عالم المنفعه، بنگاه هاي

خیریه و نهادهاي مربوط به  سرویس هاي شهري یا روستایی و مانند آن است.

با همه ي این احوال، فراتر از آن چه در عام ترین دسته بندي ممکن گفتیم، صدها شق بینابینی وجود دارد که تنها با اطالعات و داده هاي مشخص می توان در

مورد هریک از آن ها گفتگو کرد.

 

بررسی اخالقی رابطه ي کار و سرمایه

نکته اي که در این جا حتمًا باید به آن اشاره کنیم، ارزش گذاري اخالقی روي رشته یا عرصه  ي خاصی از فروش نیروي کار و به طورکلی بررسی اخالقِی رابطه ي خرید

و فروش نیروي کار است. کارگزاران بورژوازي به منظور پنهان کردن جوهره ي غیرانسانی رابطه ي خرید و فروش نیروي کار و استثمار کارگران توسط سرمایه داران،

بعضی از عرصه هاي تولید کاال و در نتیجه نیروي کار مورد استفاده در آن عرصه را از دیگر عرصه هْا اخالقی تر و به اصطالح انسانی تر جلوه می دهند. براساس نگاه

اخالقی به رابطه ي خرید و فروش نیروي کار، سرمایه داري که نیروي کار کارگران را مثًال در رشته ي تولید غذاي کودك به کار می اندازد، انسانی تر از سرمایه داري

رفتار می کند که نیروي کار کارگران را براي تولید بمب شیمیایی به کار انداخته است!؟

بیان این که یک سرمایه دار یا شاخه اي از تولید یک کاال از دیگر سرمایه داران و دیگر شاخه هاي تولید کاال انسانی تر عمل می کند، غیرمستقیم بیان این خرافه ي

دروغین و پیامبرانه است که می توان سرمایه دار و شاخه هاي تولید کاالي بهتري هم داشت؛ بنابراین، به جاي سازمان یابی کمونیستِی کارگران در راستاي درهم

شکستن ماشین دولتی، استقرار دیکتاتوري پرولتاریا و الغاي کار مزدبري، می توان با اتکا به شاخه هاي به اصطالح انسانی تر تولید کاال به اصالح رابطه ي خرید و

فروش نیروي کار و دستگاه دولت اقدام کرد که غیرخشونت آمیز و کم هزینه تر است!؟

ـ در کارورزي و اندیشه گري(به مثابه ي دو روي یک سکه ي واحد) حِد فاصل انسان از دیگر انواع است. درحقیقت انسان تنها موجودي است که رابطه اش با هستی 

ـ در نسبت و بیکرانگی ـ به موضوِع وجود خود تبدیل کرده است. بنا عمل و نظرـ به وساطت ابزار و مفهوم تحقق می پذیرد؛ و تنها نوعی از انواع است که هستی را 

خویش را فعالیت  انسان  آن  که طی  پروسه اي  و طبیعت،  انسان  بین  است  پروسه اي  از  عبارت  «کار  است  باقی  خویش  به قوت  هم چنان  که  کالسیک  به تعریف 

واسطه ي تبادل مواد بین خود و طبیعت قرار می دهد، آنرا تنظیم می کند و تحت نظارت می گیرد. وي قواي طبیعی اي را که در کالبد خود دارد: بازوها، پاها،
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سرودست اش را به حرکت درمی آورد تا مواد طبیعی را به صورتی که براي زندگی خود او قابل استفاده باشد، تحت اختیار درآورد. درحالی که وي با این حرکت روي

طبیعت خارج از خود تأثیر می کند و آنرا [به تناسب نیازهایش] دگرگون می سازد، در عین حال طبیعت ویژه ي خویش را نیز تغییر می دهد. وي به استعدادهائی که

در نهاد این طبیعت خفته است تکامل می بخشد و بازي نیروهاي آن را تحت تسلط خویش درمی آورد»[کاپیتال جلد اول، خط هاي تأکید از مارکس نیست].

اما رابطه ي کسانی  که نیروي کارشان را به سرمایه دارانی که پول و بقیه امکانات را براي خرید نیروي کار و تولید کاال در اختیار دارند، برعکس آن رابطه اي است که

اصوًال نوع انسان با طبیعت داشت، و می تواند داشته باشد؛ در این رابطه «هرچه کارگر ثروت بیش تري تولید می کند و محصوالتش از لحاظ قدرت و مقدار بیش تر

اشیاء نسبتی مستقیم با ارزش جهان  افزایش  تبدیل می شود.  ارزان تري  کاالي بیش تري می آفریند، خود به کاالي  کارگر  هرچه  فقیرتر می گردد.  [او]  می شود، 

که می آفریند، برضد اشیایی  کار مایه می گذارد، جهان بیگانه ي  در  از خود بیش تر  کارگر  هرچه  است که  «بدیهی  دارد؛ پس،  انسان ها  ارزش جهان  از  کاستن 

خودش قدرتمندتر می شود، و زندگی درونی اش تهی تر می گردد و اشیاي کم تري از آِن او می شوند»[دست نوشته هاي اقتصادي ـ فلسفی 1848].

نتیجه این که اجبار فروش نیروي کار و تسلیم استعدادهایی که در نهاد فروشنده ي نیروي کار نهفته است، به خریدار آن (یعنی: سرمایه دار) که قصدي جز تولید

کاال، سود و سرمایه اي را ندارد که بازهم باید نیروي کار بیش تري بخرد تا بتواند به گردش ادامه دهد، چنان غیرانسانی و به دور از طبیعت نوعی انسان است که

تنها و تنها با رفع چنین رابطه اي است که اصالح زندگی انسانی می تواند آغاز  شود. اما تجزیه و تحلیل نظام سرمایه داري و نیز تجربه ي مبارزاتی کارگران حاکی از

سرمایه صاحبان  که براي  تنها مسئله اي  است. به هرروي،  غیرممکن  دیکتاتوري پرولتاریا  استقرار  و  دولتی  شکستن ماشین  درهم  این رفع بدون  که  است  این 

اهمیت دارد، سود و انباشت بیش تر سرمایه است؛ و از طرف دیگر براي کارگر هم هیچ اهمیتی ندارد که چه چیزي تولید می کند و کجا کار می کند؛ در کارخانه ي

که کارگر به کثافتی  که  این است  داروخانه به عنوان نسخه پیچ. به قول مارکس «حقیقت  در یک  تولید بمب شیمیایی یا  کارخانه ي  در  کودك،  تولید مواد غذایی 

مجبور به تولید آن است کم ترین توجهی ندارد، درست مثل خود سرمایه داري که او را به کار می گیرد و حتی حاضر است از شیطان هم راه دزدي را بپرسد»!؟

ـ به جاي کاال و سرمایه ـ ارزش هاي انسانی هم ایجاد کنند؛ اما مقایسه ي این گونه فعالیت ها با شاید فعالیت هایی وجود داشته باشند که برخالف فروش نیروي کار 

آگاهی کارگري)  اتحادیه  در یک  فعالیت حرفه اي  فعالیت ها (مثًال  این گونه  تعیین کننده ي  انگیزه ي  کارگري مقایسه اي غلط است. ظاهرًا  کاِر  فروش نیروي کار و 

اجتماعی است، درصورتی که انگیزه ي تعیین کننده ي فروش نیروي کاْر گذران زندگی در محدوده ي استاندارهاي کارگرِي هرجامعه ي معنیی است. گذشته از این،

فعالیت کارمند اتحادیه کارگرْي غیرمولد، و نیروي کار کارگري که آن را می فروشد، مولد است. چرا که «... [تفاوت] کارکن مولد و غیرمولد در معناي دقیق ترش،

[تفاوت بین] تمام کار[ي است] که در تولید کاال (تولید در این جا تمام مراحلی را دربرمی گیرد که کاال طی می کند، از تولید کننده ي اولیه تا مصرف کننده) وارد

می شود، [مستقل از این که] چه نوعی داشته باشد، کار دستی باشد یا نه ([کار] علمی)؛ و کاري که وارد این [روند] نمی شود [و] منظور و هدف آن تولید کاال

[نیست، کار مولد به حساب نمی آید]. براین تفاوت باید تأکید کرد و این امر که هرنوع فعالیت دیگري تأثیر متقابل بر تولید مادي می گذارد و یا برعکس، مطلقًا در

ضرورت قائل شدن به چنین تفاوتی تغییري نمی دهد».

به هرروي،  این نکته را نباید نادیده گرفت که وقتی در رابطه با فعالیت در یک اتحادیه کارگري از ایجاد ارزش هاي انسانی حرف می زنیم، پیش فرض ما این  است که

هم بستگی و  نیست  کارگر  طبقه ي  تاریخی  انکشاف  مانع  فعالیت هایش  می کند،  حرکت  طبقه ي  یک  به مثابه ي  کارگران  منافع  جهت  در  حقیقتًا  مزبور  اتحادیه 

بین المللی اش را نیز از همین زاویه می گستراند. (در ادامه به این مسئله بازمی گردیم).

 

بررسی اخالقی و وضعیت طبقاتی تن فروشان

شاکله ي یک شدن به جزئیات  وارد  از  همواره  که  است  آن  کلی گرایانه ي  جنبه ي  سرمایه  و  کار  از رابطه ي  سانتی مانتالیستی  و  اخالقی  ویژگی بررسی   بارزترین 

فقیر خانواده هاي  از  اساسًا  و  تشکیل می شوند  زنان  از  عمدتًا  که  را  تن فروشان  سرمایه،  و  کار  رابطه ي  اخالقِی  بررسی  مثال،  براي  معین می گریزد.  رابطه ي 

برمی خیزند، کارگران جنسی می نامد. چرا؟ براي این که شکِل کلی (یعنی: انتزاعی) رابطه ي تن فروشان با اشخاص حقیقی یا حقوقی اي که از استثمار آن ها نفع

می برند، به رابطه ي کارگر و کارفرما شباهت دارد. ادعاي کارگر بودن تن فروشان در ظاهر به گونه اي است که می خواهد از آن ها  حمایت کند، درصورتی که عمًال

ـ خواسته یا ناخواسته ـ تثبیت تن فروشی را در پی دارد. این شباهت انتزاعی و پیامد تثبیت گرانه ي آن را از نزدیک تر مورد بررسی قرار دهیم.

تبدیل آن به کار (یعنی:  تبدیل  تا با  کارگر را می خرد  کاال یا خدمات خاصی الزم است، نیروي کار  تولید  که براي  اختیار داشتن همه ي وسائلی  در  سرمایه دار با 

به نوعی کاال یا خدماِت اجتماعًا الزم)، و طبعًا فروش آن در بازار، سود ببرد و برسرمایه خویش بیفزاید. بنابراین، آن چه سرمایه دار از فروش آن سود می برد، همان

نیرویی نیست که از کارگر خریده است. او (یعنی: سرمایه دار) بدون تبدیل نیروي کاِر کارگر به کاال یا خدماْت تنها درصورتی می تواند به اندکی  سود دست یابد که

کارگر فروش نیروي کار  از  کاریابی  این صورت مفروض نیز، بازهم بنگاه  در  اما  کرده باشد؛  ارائه  سرمایه  کاریابی به سرمایه دار واقعی خدمات  به عنوان یک بنگاه 

سودي نبرده است، بلکه از تبدیل این نیرو به کاال یا خدماتی اجتماعًا الزم توسط سرمایه دار واقعی در مقدار ناچیزي از سود او سهیم شده است.

حال سؤال این است که یک تن فروش کدام کاالیی را عرضه می کند که برآمده از نیروي کار او و دیگر وسائل تولید باشد؟ شاید نظریه پردازان کارگر بودن تن فروشان

در پاسخ به این سؤال بگویند که تن فروْش تن خودرا عرضه می کند. در مقابل این پاسخ ساده لوخانه باید گفت هرکارگر ساده اي هم می داند که فرق بسیار عمیقی

بین عرضه ي نیروي کار و عرضه ي مستقیم بدن وجود دارد. فروش نیروي کار فروشنده ي آن را به کارگر تبدیل می کند؛ اما عرضه ي مستقیم بدن انسان یا قسمتی از

کارگر با به کار انداختن اعضاي بدنش نیروي کار نهفته در این اعضا را ضمن کلیه و دیگر اعضاي بدن) فروشنده ي آن را به برده تبدیل می کند.  آن (مثل فروش 

این که به کار یا کاال تبدیل می کند، درعین حال به سرمایه دارد هم تحویل می دهد. اما یک تن فروش به جاي نیروي نهفته در اعضاي بدنش، بدنش را به طور مستقیم

در اختیار مصرف کننده ي آن می گذارد. گذشته از این، مصرف نیروي کاِر کارگر براي سرمایه دار به معناي تبدیل آن به تولیِد کاالیی است که دوبار مصرف می شود؛

یک بار به عنوان ارزش اضافی توسط خوِد سرمایه دار، و یک بار هم به عنوان شکل کاِر انجام شده یا متراکم در آن توسط خریدار کاالي تولید شده. این درصورتی 

است که تِن  تن فروش به طور مستقیم توسط خریدار آن «مصرف» می شود؛ و استفاده از آن با هیچ آفرینشی نیز همراه نیست.

حال که به روشنی ثابت کردیم که تن فروشْی کارگري نیست؛ و تن فروشاْن کارگر نیستند؛ باید به این سؤال جواب بدهیم که ماهیت طبقاتی ـ اجتماعی تن فروشی

چیست؟

همان طورکه براي هیچ  آدم غیردیوانه اي کارگِر بدون سرمایه دار قابل تصور نیست، هم چنین براي هیچ کس هم قابل تصور نیست که تن فروش بتواند بدون کسی که

در محدوده ي بسیار و  تن فروشان به طور پنهانی  از  تعداد بسیار معدوي  شاید  کند.  اقدام  او ظاهر می شود، به تن فروشی  تن  اختیاردار  و  کنترل کننده   در نقش 

کوچکی بدون اختیاردار و کنترل کننده ي تن خویش به تن فروشی اقدام کنند؛ اما چنین محدوده هایی ضمن این که در مقابل کلیت تن فروشی و انبوه تن فروشان

ناچیز است، در عین حال با  چرب کردن «سبیل» فرد یا افرادي که «راز» تن فروشی را درمی یابند نیز همراه است. به هرروي، همان طور که امروزه چاره ي گذران

تنها گذران می کند،  تن فروشی  از طریق  که  کسی هم  دارد؛ براي  دراختیار  آن را  امکانات خرید  دیگر  آن به کسی است که پول و  فروش  به واسطه ي نیروي کار، 
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چاره اش پذیرش اقتدار افراد و باندهایی است که به مثابه ي پاره اي از مافیا و به منزله ي برده داران «مدرن» این «کسب وکار» را تحت انقیاد و کنترل خود دارند.

از حقیقت را نشان می دهد. چرا؟ براي این که باندهایی که تن فروشان را عرضه می کنند، در اطراف و اکناف جهان مأمور دارند تا اما این تصویر فقط گوشه اي 

ـ برخالف برده داران دوران باستان که جز از طریق بدهکاري، ارزان ترین، مطیع ترین و با «کیفیت»ترین تن فروشان را به بازار رنگارنگ تن فروشی بیاورند. این باندها 

و عمدتًا از طریق لشکرکشی برده به دست می آوردند ـ برده هاي خودرا با هزار و یک ترفند قانونی و به اصطالح غیرقانونی (از تهدید و آدم دزدي و خرید کودکان در

مناطق بسیار محروم گرفته تا وعده ي کار به عنوان کارگر در بهشت دنیاي «متمدن» و امضاي اسنادي با رقم هاي نجومی که می تواند به زندان مداوم و قانونی نیز

تبدیل شود و ده ها شیوه ي جنایت کارانه ي دیگر) به دست می آورند. نه تنها شیوه ي تهیه و تکثیر تن فروشان به مثابه ي بردگان جنسی از شیوه ي تهیه و تکثیر

دهقان وابسته همانند  سرمایه داري  در جامعه ي  در مقابل برده ي جنسی  دوران باستان  است، بلکه برده ي  دوران باستان متنوع تر و جنایت کارانه تر  در  بردگان 

تا ـ درصورتی که زنده می ماند ـ  کارکردي اجتماعی و تولیدي داشت و به همین دلیل  ِگل هم  دست می یافت. برده ي دوران باستان  که به حق آب و  به زمینی بود 

آن جاکه احتمال کارکردن وي وجود داشت (یعنی: حتی تا سنین پیري) از او مراقبت می شد و در سنین پیري نیز به نوعی در دستگاه برده دار مفید واقع می شد و

بیتوته می کرد. اما آزآن جاکه برده ي جنسی به جاي کارکرِد تولیدي و اجتماعْی کارکردي صرفًا مصرفی و زیستی دارد، به محض این که رنگ و روي خودرا از دست

کلیه خودرا می دهد و غبار پیري برچهره اش می نشیند، حتی به مثابه ي برده هم دیگر ارزشی نخواهد داشت و دور ریخته می شود؛ درست مثل کسی که هردو 

فروخته و در مراتبی بسیار پایین تر از انسان (یعنی: حتی به مثابه ي کلیه فروش هم) فاقد ارزش است و باید دور ریخته شود.

بنابراین، تن فروشی که یکی از شغل هاي بسیار قدیمی و درعین حال تحقیر آمیز در جامعه ي طبقاتی است، در جامعه ي سرمایه داري با  چنان درجه اي از جنایت،

رذالت و کثافت می آمیزد که تن فروش را تنها با یک جمله می توان توصیف کرد: قربانی سرمایه و نظام سرمایه داري. این که تن فروشان در بحران هاي سیاسی و

اجتماعی اساسًا جانب طرف قوي تر را می گیرند که معموًال بورژوازي است، ذره اي از درستی این حکم نمی کاهد که تن فروشان قربانیان نظام سرمایه داري اند  و

ـ تنها و تنها ـ در تدارك سرنگونی نظام سرمایه داري معنی دارد؛ و این معنی داشتن در رابطه با تن فروشاْن در سازمان دهی سوسیالیستِی جانب داري از آن ها 

هم اینِک آن هاست که تجلی حقیقی و کمونیستی خودرا پیدا می کند. چراکه بیمه ي برده و قربانی معنایی جز تداوم بردگی و وجود قربانی در جامعه ندارد.

به واسطه ي بر خویش  شده  وارد  شقاوت هاي  تحمل  از  ناشی  دردهاي  از  که  داشتند  و  دارند  را  امکان  این  همواره  نیز)  باستان  دوران  بردگان  حتی  (و  کارگران 

تخیالت و رمانس هاي رؤیایی خود بگریزند؛ اما تن فروش نه تنها تِن خود، بلکه می بایست کارکردهاي کیفی و رؤیا برانگیز این تن را نیز به مبادله اي یک سویه و

صرفًا زیستی (یعنی: حیوانی) ببرند. بدین ترتیب، اگر یک سرمایه دار عشرتکده اي تأسیس کند که تعدادي تن فروش را در ازاي ساعت و حقوق معین (یا حقوق در

ازاي دفعات خدمتی ارائه می کند) استخدام کند و از خدماتی که تن فروشان طبق دستور او به مشتریان ارائه می  کنند، سود ببرد و به سرمایه خود بیفزاید؛ و حتی

بردگی رابطه ي  نوع  به واسطه ي  مسئله اي  چنین  (که  شوند  برخوردار  نیز  قانونی  به اصطالح  پشتیبانی هاي  و  مختلف  بیمه هاي  انواع  از  تن فروشان  این  اگر 

تن فروشان و وجوِد مافیایی برده داران «مدرن» هرگز واقع نخواهد شد)، بازهم تن فروشان قربانی جامعه ي سرمایه داري هستند و توصیف آن ها به مثابه ي کارگر،

معنایی جز سرپوش گذاشتن روي این رابطه ي برده دارانه و وجه قربانی بودن تن فروشان ندارد.

آن روابط و مناسباتی که بقا و بازتولید تن فروشی را زمینه  می سازد، شیوه ي مسلط کاالیی و سرمایه داري، به همراه اخالقیات و ایده هاي منحطی است که وجود

دارد»، انسان ها  ارزش جهان  از  کاستن  با  اشیاء نسبتی مستقیم  ارزش جهان  «افزایش  و مناسباتی که  در روابط  توجیه می کنند.  و مناسباتی را  چنین روابط 

باشد. فروش  و  خرید  قابل  کارگرانش ـ  نیروي کار  ـ به موازات  انسانی اش  انسانیت  به طورکلی  و  تخیالتش،  او،  احساسات  و  عواطف  انسان،  تن  است که  طبیعی 

بنابراین، اخالقی ترین روي کرد ممکن و مؤثر در مقابله با تن فروشی به زیر کشیدن دولتی است که به مثابه ي قلب و مغز این نظام غیرانسانی عمل می کند. اما این

پراتیک عظیم بدون یک پروسه ي تدارکاتی و اراده مندانه هرگز واقع نخواهد شد.

 

رابطه ي کارگِر مولد سرمایه با طبقه ي کارگر

هیچ گروه یا جمعیتی صرفًا حاصل جمع عددي یا هندسی افراد تشکیل دهنده  اش نیست. حتی این احتمال وجود دارد که کمیت عددي افراد شاکله ي یک جمع

یا جمعیِت معیْن نقشی درجه چندم در تعیین خاصه ها و ویژگی هاي آن جمع یا جمعیت داشته باشند. به عبارت دیگر، کمیت عددي افراد تشکل دهنده ي یک

جمع یا جمعیت نهایتًا می توانند یک تصویر ایستا و صرفًا کّمی از جمع یا جمعیتی ارائه کنند که چه بسا دینامیزم پیچیده اي هم داشته باشد. گرچه این احکام

ساده و بدیهی در مورد رابطه ي افراد و گروه هاي کارگري با کلیت طبقه ي کارگر ابعاد بسیار پیچیده اي پیدا می کند که باید در نوشته ي جداگانه اي به آن پرداخت؛

اما در این جا به منظور تأکید روي  جنبه ي پراتیک رابطه ي افراِد کارگر با طبقه ي کارگر به پاره اي از نکات اشاره می کنیم تا درعین حال تالشی در رفع سؤاالتی نیز

باشد که احتماًال در مورد کارکنان  خدمات سرمایه و خصوصًا کارکنان خدمات اجتماعی پیش می آید.

اعتبار اجتماعی و نتیجتًا هویت تأثیر چندانی بر  فروش نیروي کاِر خویش گذران می کنند،  از طریق  آحاد یک جامعه ي معین  از  این  که چه تعداد یا چه نسبتی 

طبقاتِی طبقه ي فروشندگان نیروي کار ندارد؛ زیرا آن  عامل عمده و تعیین کننده اي که به  این طبقه هویت و نتیجتًا اعتبار سیاسی ـ طبقاتی می بخشد، نه کمیت

بیش تر یا کم تِر افراد شاکله ي آن (یعنی: تعداد فروشندگان نیروي کار)، بلکه شدت تقابل و پتانسیل چنین تقابلی در مناطق مختلف و به طور سراسري است که

به نهادها و ارگان هاي شاکله اش برمی گردد.

کارگران در شکل گروهی یا منفرد به آن می پیوندند. این پیونْد علی رغم پیشینه ي طبقاتی گوناگون، رفتارهاي کارگر همانند رودخانه یا دریایی است که  طبقه ي 

شغلی متنوع، سنت هاي مختلف و پاره فرهنگ هاي گاهًا متنافر که  پیوستگان با خود به همراه دارند، به آن ها (چونان جویبار یا قطرات باران) رنگ و بوي دریا را

ـ گرچه در ُبعد و وسعتی بسیار محدودتر، اما به هرصورت ـ از این جویبارها و قطراْت رنگ و بو می گیرد و حال و هواي تازه اي پیدا می کند. اعطا می کند؛ و دریا نیز 

حال و هوایی که چه بسا  تدریجًا دریا را به چیزي تبدیل کند که صرف نظر از اسم و عنواِن دریا، در واقعیْت بسیاري از خاصه هاي دریا را نداشته باشد. با وجود این،

دریا نمی تواند جویبارها و قطراتی را که به او می پیوند را کنترل کند؛ چراکه همه ي این گونه تصمیم ها و اراده مندي ها به روند انباشت سرمایه برمی گردد که در

موارد بسیاري از کنترل صاحبان سرمایه و گاهًا حتی از اراده ي دولت برآمده از سرمایه نیز خارج است.

کارگران به یک توده ي پراکنده ي  از  آن جایی  دارد)  در مبارزه ي طبقاتی معنی  دیگر و  در مقابله با طبقه اي  که ناگزیر  کارگر (به مثابه ي یک طبقه،  اما طبقه ي 

او را به یک  طبقه ي که  ارگان هایی  کارگر در ساختن نهادها و  آغاز می کند. بنابراین، طبقه ي  که خوْد سازمان یابی خویشن را   طبقه ي اجتماعی تبدیل می شود 

اجتماعی تبدیل می کنند و تصویري دریایی از او می پردازند، اختیار و کنترل مخصوص به خویش را دارد و متناسب با شرایط و ضرورت ها می تواند اعمال اراده کند

و دست به مانور بزند. این اعمال اراده به ویژه در آن نهادهایی عملی است که از وضعیت موجود درمی گذرند و جنبه ي حزبی و کمونیستی دارند.

اما این اراده مندي به  انتخاب آن امکان هایی مشروط است که پیشاپیش توسط طبقه ي سرمایه دار و کلیت اجتماعی سرمایه فراهم شده اند. گرچه عام ترین وجه

این امکان هاي پیش بودي بنیان فروش نیروي کار و تولید ارزش اضافی توسط کارگران است؛ اما انتخاب این بنیان در امر سازمان یابی و سازمان دهی طبقاتی و



12/21/2015 تئوری «مزد و حقوق بگیران» - ترفندی برای انحالل اراده ی طبقھ کارگر

http://refaghat.org/index.php/theoretical/theory-of-value/70-mozd-hoghoogh 19/23

انقالبی مشروط به  انتخاب خاص تر آن نهاد یا ماهیتی است که در ساختار طبقه ي کارگر درهم تنیده ترین رابطه را با بنیان خرید و فروش نیروي کار داشته باشد.

این نهاد یا ماهیِت پیش بودي، رابطه ي خرید و فروش نیروي کار در حوزه ي تولید صنعتی است.

و میانی  رده هاي  در  (به ویژه  صنعتی  کارگران  که  کرد  نظر  ابراز  چنین  می توان  می کنیم،  موکول  به بعد  را  آن  که  همه جانبه،  و  جامع  استدالل  از  صرف نظر 

غیرمتخصص) ستوان فقرات طبقه ي کارگر را به مثابه ي یک طبقه ي اجتماعی تشکیل می دهند. بنابراین، تعقل و اراده مندي انقالبی و کمونیستی چنین حکم

از ـ صرف نظر  کارگر  طبقه ي  کمونیستِی  سازمان یابی  پیچیده ي  بسیار  امر  در  به ویژه  و  توده اي  سازمان دهی  در  کارگري  جنبش  کمونیست  فعالین  که  می کند 

ضرورت هاي مقطعی ـ بیش ترین نیرو را در عرصه ي تولید صنعتی و روي کارگران این حوزه متمرکز کنند تا ضمن به تحرك درآوردن کارگران دیگر حوزه هاي تولید،

هژمونی طبقه ي کارگر را در ایجاد نهادهاي مربوط به کارکنان خدمات اجتماعی بگسترانند و رابطه ي این نهادها را نیز با نهادهاي طبقاتی و کمونیستی طبقه ي

کارگر سازمان بدهند.

به هرروي، هرچه کارگران صنعتی (به ویژه در رده هاي میانی و غیرمتخصص) به لحاظ طبقاتی و کمونیستی سازمان یافته تر و آگاه تر باشند، به همان اندازه مبارزه ي

طبقاتی عمق و وسعت بیش تري می گیرد و این زمینه را فراهم می کند که دیگر رده ها و گروه بندي هاي طبقه ي کارگر به سازمان یابی توده اي و کمونیستی گرایش

بیش تري پیدا کنند. از طرف دیگر، هرچه طبقه ي کارگر متشکل تر و سازمان یافته تر به عرصه ي مبارزه ي طبقاتی و سیاسی وارد شود، به همان نسبت این امکان

فراهم می شود که کارکنان خدمات اجتماعی و تحتانی ترین رده هاي خدمات سرمایه هژمونی طبقاتی طبقه ي کارگِر سازمان یافته و نسبتًا خودآگاه را بپذیرند. در

غیراین صورت، بورژوازي همواره می تواند از طریق بسیج کارکنان بخش خدمات اجتماعی و با کمک کارکنان بخش خدمات سرمایه، سلطه ي خودرا تا اعماق وجود

توده هاي کارگر بگستراند.

 

***

 

از انقالب فوریه و نیز فراتر  فوریه 1848 ترسیم می کند که ضمن بیان واقعیت آن زمان، اما  از انقالب  فرانسه» تصویري  کتاب «مبارزه ي طبقاتی در  مارکس در 

فراتر از انقالب ژوئن که پس از فوریه به  طور جنایت کارانه اي به پرولتاریا تحمیل گردید، بیان کننده ي یک اصل عام در امر مبارزه ي طبقاتی است.

مارکس قبل از آن تصویري که درعین حال یک اصل عام در مبارزه  و توازن قواي طبقاتی است، می نویسد:

25 فوریه[1848]، حوالی ظهر، درحالی که هنوز جمهوري اعالم نشده بود، عناصر بورژوازي حکومت موقت وزارت خانه ها را بین خودشان و بین سرداران، «در 

1830 همه چیز ربوده شود. آنان ژوئیه  این بار نگذارند مثل  کارگران مصمم بودند  کرده بودند. ولی،  بانکداران و وکالي مدافع عضو [روزنامه ي] ناسیونال تقسیم 

که... به نام پرولتاریاي شهر به حکومت کنند. راسپاي[طرفدار بالنکی] با همین مأموریت بود  اسلحه برپا  دوباره به سنگرها بروند و جمهوري را به زور  آماده بودند 

موقت اخطار کرد که جمهوري اعالم دارد؛ و افزود که اگر این دستور تا دو ساعت دیگر اجرا نشود، وي در رأس دویست هزار نفر برمی گردد. نعش قربانبان حادثه

هنوز سرد نشده بود، سنگرها هنوز برپا بود و کارگران خلع سالح نشده بودند... دوساعت مهلتی که راسپاي گفته بود هنوز تمام نشده بوده که این کلمات تاریخی

معجز آسا بردیوارهاي پاریس نقش بست:

"جمهوري فرانسه! آزادي، برابري، برادري"»!

مارکس پس از این که مختصات عام شورش طبقاتی و ویژگی طبقه ي کارگر فرانسه را تصویر می کند، به آن اصلی در توازن قواي طبقاتی می پردازد که کمی باالتر

به آن اشاره کردیم. پس، ابتدا  نظر مارکس در مورد  مختصات عام شورش طبقاتی و ویژگی طبقه ي کارگر فرانسه را نقل می کنیم تا زمینه ي فهم اصل مورد اشاره

فراهم تر شود:

فعالیت انقالبی اش را در موقعیت انقالبِی تمامی جامعه در آن متمرکز است، همین که دست به شورش زده باشد، بی درنگ محتوا و ماده ي  «طبقه اي که منافِع 

ویژه ي خویش بازمی یابد: دشمنانی که باید برآن ها غلبه کرد، اقداماتی که باید انجام گیرند و نیازهاي مبارزه   آن ها را "دیکته" می کند؛ و نتایج اقدامات و اعمال

کارگر درنمی دهد. طبقه ي  تن  خویش  درباب وظیفه ي  اکتشاف نظري  چنین طبقه اي به هیچ گونه  این ها می کشانند.  از  به فراتر  را  است که وي  این طبقه  خوِد 

فرانسه هنوز در چنین موقعیتی نبود، او حتی از انجام انقالب خاص خودش [هم] هنوز ناتوان بود».

و سرانجام آن واقعیتی که در عین حال یک اصل عام است:

که حتی وجود شجاعی  تخیل جمهوري خواهان  در  قاطی می کردند،  کلمه  عام  بورژوازي به معناي  کل  با  را  اشرافیت مالی  که  پرولترها،  ذهن  در  «بدین سان، 

طبقات اجتماعی را منکر بودند یا حداکثر به عنوان یکی از نتایج سلطنت مشروطه اش می پذیرفتند، در سخنان پر از دو رویی و ریاي "فراکسیون"هاي بورژوازي که

تا آن زمان از قدرت برکنار بودند، با تأسیس جمهوري، سلطه ي بورژوازي نابود شده می نمود. این جا بود که همه ي سلطنت طلبان به جمهوري خواه تبدیل شدند و

همه ي میلیونرهاي پاریسی به کارگر»[تأکیدها از مارکس نیست].

ـ نیز ـ ضمن این که اغلب ساواکی ها و کارکنان دستگاه اداري نظام سلطنتی به حزب الهی تبدیل شدند، در عین حال حزب اهللا عالوه بر پاریس 1848، در سال 1357 

ـ نیز ـ با «استفاده» از ترفند اسالمی ـ فلسفی اعالم کرد که: «همه کارگرند»، «خدا هم کارگر است»!؟ به هرروي، همان طور که میلیونرهاي پاریسی به کارگر تبدیل

اعدام، در جوخه هاي  کارگر شدن حزب اهللا را  در  تا  قرار دهند، ساواکی ها هم حزب الهی شدند  کارگر  قیام تحمیل شده به طبقه ي  در برابر  کاویناك را  تا  شدند 

کاهش مداوم قیمت نیروي کار و انباشت سرسام آور سرمایه شاهد باشند:

«آخرین بقایاي رسمی انقالب فوریه...، هم چون خواب و خیالی که در برابر واقعیت تاب نیاورد، در برخورد با اهمیت سرنوشت ساز رویدادها دود شد و به هوا رفت.

حقیقی، ناب، و که مفهوم  شد  گردید. معلوم  تبدیل  ژوئن]  انقالب  [در  کاوینیاك  آتش افکن  فوریه] به موشک هاي  انقالب  در  کلمات  [با  المارتین  آتش بازي هاي 

عوام فریب برادري، برادري طبقات داراي منافع متضاد که یکی دیگري را می چاپد، همان برادري که با بوق و کرنا در فوریه اعالم شد، و با حروف درشت بر سردر

همه ي اماکن مهم پاریس، همه ي زندان ها، همه ي سربازخانه ها، حک گردید، چیزي جز جنگ داخلی، جنگ داخلی به دهشت ناك ترین شکل آن، جنگ میان

در همان لحظاتی که پاریس بورژوازي درست  فرانسه زبانه می کشید، و  در پایتخت  هرپنجره اي  از  این برادري  آتش  ژوئن،   25 شام گاه  در  سرمایه، نیست.  کار و 

اقتضا با که منفعت بورژوازي  آورد  دوام  قدري  همان  درست  در حالت نزع دست و پا می زد. برادري  آتش و خون بود و  غرق  چراغانی می کرد، پاریس پرولتاریا 

پرولتاریا را داشت».

دوگانه ي قدرت  یا  هژمونیک  تقارن  به سوي  و  یابد  دست  توجهی  قابل  اجتماعی  به هویت  و  بزند  طبقاتی  قدرت  به اعمال  دست  بتواند  کارگر  طبقه ي  که  هرجا 
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ارگان هاي درون  در  «تبدیل» می شوند؛ و خودرا  سرمایه به کارگر  از بافت هاي   توجهی  قابل  اما بخش  الزامًا میلیونرها،  اگر نه  سیاسی ـ اجتماعی خیز بردارد، 

کارکنان بخش هاي کم ترْي  تااندازه ي  و  اجتماعی  پایینی خدمات  کارکنان بخش هاي  «ادغامی»،  و  «تبدیل»  چنین  تسریع  کننده ي  «ادغام» می کنند.  کارگري 

خدمات کارکنان  از  باید  ضرورتًا  کارگري  سازمان دهی  و  سازمان یابی  امر  در  گرفت که  نتیجه  هم  چنین  می توان  حکم  این  براساس  سرمایه اند.  خدمات  پایینی 

این انقالبی می توان  سازمان دهی  و  تعقل  پرتو  در  اما  کرد؛  اجتماعی خالص  گروه بندي هاي  این   «شر»  از  را  خود  و  گرفت  فاصله  سرمایه  و خدمات  اجتماعی 

به اصطالح  شر را به ضد خویش (یعنی: خیر) تبدیل کرد.

گرچه راز این تبدیل را چند پاراگراف باالتر بیان کردیم؛ اما تکرار آن پس از نقل قول هایی که از مارکس آوردیم، معناي دیگر دارد: هرچه کارگران صنعتی (به ویژه

در رده هاي میانی و غیرمتخصص) به لحاظ طبقاتی و کمونیستی سازمان یافته تر و آگاه تر باشند، به همان اندازه مبارزه ي طبقاتی عمق و وسعت بیش تري می گیرد

و این زمینه را فراهم می کند که دیگر رده ها و گروه بندي هاي طبقه ي کارگر به سازمان یابی توده اي و کمونیستی گرایش بیش تري پیدا کنند. از طرف دیگر، هرچه

خدمات کارکنان  که  می شود  فراهم  امکان  این  نسبت  به همان  شود،  وارد  سیاسی  و  طبقاتی  مبارزه ي  به عرصه ي  سازمان یافته تر  و  متشکل تر  کارگر  طبقه ي 

در غیراین صورت، بورژوازي همواره سازمان یافته و نسبتًا خودآگاه را بپذیرند.  کارگِر  تحتانی ترین رده هاي خدمات سرمایه هژمونی طبقاتی طبقه ي  اجتماعی و 

می تواند از طریق بسیج کارکنان بخش خدمات اجتماعی و با کمک کارکنان بخش خدمات سرمایه، سلطه ي خودرا تا اعماق وجود توده هاي کارگر بگستراند.

به هرروي، مارکس در رابطه با پرولتاریاي صنعتی براین است که:

«توسعه ي پرولتاریاي صنتعی، بنا به قاعده ي کلی، تابع بورژوازي صنعتی است، تنها در زیر چنین بورژوازي توسعه یافته اي است که طبقه ي پرولتاریاي صنتعی

به موجودیت اش در گستره ي ملی دست می یابد و موفق می شود انقالب اش را در حد و اندازه ي ملی باال ببرد؛ تنها در چنین شرایطی است که پرولتاریا ابزارهاي

تولیدي مدرنی می آفریند که در ضمن به وسایل رهایِی انقالبِی وي بدل خواهند شد...»[تأکید از مارکس نیست].

یادآوري این واقعیت الزم است که امروزه بورژوازي در بسیاري از کشورهاي جهان (و طبعًا در ایران) بسیار توسعه یافته تر از زمان مارکس و ابعادي است که او براي

صنعتی بودن در نظر داشت.

 

به جاي نتیجه

به جز مشاهدات مکرر، تحقیق در مورد مبارزات کارگري نیز نشان می دهد که حرفه هاي کارگري یک سان، حتی در کشورهاي مختلف و با فرهنگ هاي گوناگون،

کنیم: نگاه  کشورهاي مختلف  در  چاپ  کارگران  یا  به مبارزه ي معدن چیان  مثال،  براي  درپی دارند[11].  را  هم سان  مبارزاتی  واکنش   و  مشابه  اجتماعی  رفتاري 

کارگران حرفه هاي یک سان را به رفتار اجتماعی مشابه و واکنش  کارگران معدن در شورش گرایی. آن چه  کارگران چاپ در اتحادیه گرایی پیش تاز و شاخص اند و 

مبارزاتی هم سان می کشاند، به جز رابطه ي هم گونی که با تولید و سرمایه دارند، مناسباتی است که اجتماعًا با یکدیگر، با دیگرانی که به نوعی به حرفه ي آن ها

مربوط اند و با جامعه به طورکلی برقرار می کنند. این  مناسبات که مناسبات اجتماعِی تولید نامیده می شود، ضمن این که با مناسباتی که آن ها در تولید با کارفرما

تولید با مناسبات  و  تأثیر می پذیرد  آن  جنبی  و مناسبات  فضا  کار،   انجام  شکل  از  درعین حال  اما  است؛  دارند، متضاد  اجتماعی)  تولید  با مناسبات  (یعنی: 

اجتماعی به وحدتی نسبی نیز می رسد.

شکل و فضاي کار را با پاسخ به این گونه سؤاالت می توان به تصویر کشید: انجام کار تا چه اندازه دستی یا ماشینی است ـ پیچیده یا ساده است ـ شکل شهري دارد

یا روستایی؟ در محیط شهري انجام می شود یا بیش تر به روستا و طبیعت نزدیک است؟ کارفرما و خدمه اي که  او با آن ها حشر و نشر دارد، تا چه اندازه اي آموزش

خدمات فرضًا  یا  کاال  دریافت  براي  خریداران  این  آیا  اجتماعی مصرف می کنند؟  گروه هاي  و  اقشار  کدام  را بیش تر  شده  تولید  کاالي  دیده محسوب می شوند؟ 

کار می کنند؟ و سوال هاي کار توسط گروه هاي متعدد انجام می شود یا همه به یک سان  قرار دارند؟ پروسه ي انجام  کارگران در تماس  خریداري شده مستقیم با 

دیگري که طرح آن ها را به خواننده واگذار می کنیم.

کار در معدن بیش تر بومی هستند و با هم در روابط فامیلی قرار دارند، درصورتی که کارگر چاپ عمدتًا شهري است و در مقایسه با طبیعی است که داوطلبین 

کارگر معدن به مراتب بیش تر با روشنفکران بورژوا سروکار دارد. هم چنین کار در معدن به مراتب طبیعی تر و خشن تر از کار در یک چاپ خانه است. از طرف دیگر،

کارگر معدن به  واسطه ي وضع سکونت اش (بومی یا سکونت در خانه هایی که کارفرما اجاره می دهد) نوعی وابستگی به معدن و کارفرما دارد؛ هم چنان که کارفرما

هم به واسطه ي وضع سکونت فشرده و یک جاي کارگرانش به نوعی از آن ها حساب می برد. کارگر معدن نیاز چندانی به سواد خواندن و نوشتن ندارد، درصورتی که

کارگر چاپ خانه (و به ویژه حروف چین ها که کمیت قابل توجهی هم بودند) باید سواد خواندن و نوشتن را از کسانی (مثًال معلمان مدرسه) می آموختند.

در یک کالم، مناسباتی که کارگران دو یا چند حرفه یا صنعت مختلف به لحاظ اجتماعی (در میان خودشان یا با دیگران) به آن دست می یابند، علی رغم مناسبات

«مناسبات در  تفاوت  این  و  باشد؛  متفاوت  درگیرند، می تواند  آن  با  سرمایه  و  اضافی  ارزش  تولید  در  صنایع  و  حرفه ها  همه ي  کارگران  یک سانی که  مجموعًا 

در مناسبات توجه به یک سانی  داشته باشد. با  تولید بازتاب نیز  از حرفه ها و رشته هاي  هریک  در رفتارها و واکنش هاي مبارزاتی متفاوت  اجتماعی» می تواند 

تولید، تفاوت و تخالف در مناسبات اجتماعی، و به ویژه تفاوت واکنش ها و روي کردهاي مبارزاتی که در مورد کارگران حرفه هاي و صنایع مختلف تصویر کردیم،

حال این سؤال پیش می آید  که چگونه می توان بین کارگران و کارمندانی که هم در مناسبات تولیدي و هم در مناسبات اجتماعی و هم در شکل وظایفی به عهده

دارند، با یکدیگر تفاوت و حتی تنافر دارند، اتحاد درونی و مبارزاتی و مستقل برقرار کرد؟

فقیرتر را  آن ها  خود،  شدن  ثروتمندتر  با  است که  سرمایه  صاحبان  با  تضادشان  می پیونداند،  به هم  را  کاال  تولید  مختلف  رشته هاي  و  حرفه ها  کارگران  آن چه 

می کنند. بنابراین، می توان این سؤال را مطرح کرد که چه چیزي «کارگر» را به مثابه ي فروشنده ي نیروي کار با «کارمند» به مثابه ي بافت سرمایه ویا جزیی از

چشم و گوش خریدار نیروي کار پیوند می دهد؟ اگر از افراد و جریان هایی که مقوله ي «مزد و حقوق بگیران» را تبلیغ و ترویج می کنند، سؤال کنیم که نمونه اي

آمریکاي و  غربی  اروپاي  در  کارگري  اتحادیه هاي به اصطالح  یافته باشند؛ بالفاصله  سازمان  هم  کنار  در  کارمندان حقوق بگیر  و  کارگران مزدبر  که  نشان بدهند 

شمالی فی الحال موجود را نشان می دهند.

کارمند و پلیس و تن فروش و غیره) به صرف این که شغل و درآمد نسبتًا ثابت و منظمی کارگر و  از  کارکنان همه ي مشاغل (اعم  به راستی هم در این اتحادیه ها 

دارند، باهم «متشکل» شده اند؛ و نظریه «همه باهم» بودگی خمینی را در شکل به اصطالح پیش رفته اش متحقق کرده اند. اما این کارکنان رنگارنگ (با مناسبات

تولیدي و اجتماعی متفاوت و حتی متنافر) برعلیه چه چیزي متحد شده اند، و اصوًال چرا باهم «متحد» می شوند؟

کارگران را به واسطه ي تضادي که با صاحبان که  قبل  [برخالفت روال چند دهه  ي  این «کارکنان» را با هم «متحد» می کند  آن چه همه ي  این است که  حقیقت 

کشورهاي از  کشورها  این  سرمایه دار  طبقه ي  است که  افسانه اي  مازادهاي  و  نجومی  فوق سودهاي  از  بیش تر  سهم بري  می کرد]،  متحد  داشتند،  سرمایه 
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عقب نگهداشته شده و کم تر توسعه یافته غارت می کنند؛ و بخشی از آن را به کشور خود می آورند تا «همه» متناسب با جایگاه طبقاتی شان از آن منتفع گردند.

قیمت یک کیلو موز در کشورهاي پیش رفته ي سرمایه داري، بدون احتساب حقوق کارمندان، معادل 7 دقیقه کار روزانه ي پایین ترین سطح دستمزد رسمی است؛

درصورتی که تولید آن مثًال در کشورهاي آمریکاي التین به مراتب بیش از یک ساعت کار می برد. مزد ساخت یک جفت کفش نایِک 100 یورویی فقط چند ساعت کاِر

ساعتی 15 سنتی کارگر بنگالدشی است. سود ساالنه ي بیش از 30 میلیارد یورویی شرکت فیلیپس که هلندي است، از 60 کشور جهان جمع آوري می شود که

فروخته تولید می شود و به ده ها هزار یورو  آلمان  کشوري مثل  در  که  قبضه سالح پیش رفته  ـ اما ـ یک  این ها  در عوض  همه ي  تولید می کنند.  آن را  محصوالت 

می شود، فقط حاصل چند ده ساعت کار کارگران این  کشورهاست.

حقیقت این است که بورژوازي کشورهاي پیش رفته ي سرمایه داري بخش بسیار ناچیزي از مازادهاي طبیعی غارت شده از کشورهاي پیش نرفته  ي سرمایه داري و نیز

هواي بورژوازي این طبقه به هنگام مشکالت جهانی  تا  کارگر خودي می خورانند  کشورها را به طبقه ي  این  کارگران  از چپاول نیروي کار  سودهاي نجومی ناشی 

خودي را داشته باشد. در یک کالم، کارمندان و کارگران کشورهاي پیش رفته ي سرمایه داري به دلیل غارت منابع طبیعی و چپاول کار ارزانی که توسط بورژوازي

این کشورها انجام می شود و به واسطه ي سهمی که از این چپاول دارند، ضمن این که با همه ي وجود خویش از منافع این بورژوازي دفاع می کنند، درعین حال با

هم «متشکل» می شوند که سهم خودرا از غارت کشورهاي دیگر افزایش دهند.

آلمان و هلند و غیره) به دلیل اجراي سیاست هاي نئولیبرالیستی میزان فرضًا  آمریکا یا  ایاالت متحده ي  گرچه در کشورهاي پیش رفته ي سرمایه داري نیز (مثل 

کسانی که فقیر به حساب می آیند، روبه افزایش است؛ اما تفاوت فقر براي کارگر یا بیکار هلندي با فقري که کارگر یا بیکار بنگالدشی با آن دست به گریبان است،

به جز تفاوت چشم گیر در خوراك و مسکن و بهداشت و مانند آن، از میانگین طول عمر آن ها نیز معلوم می شود: میانگین عمر کارگر هلندي حدودًا 75

درصورتی که همین میانگین براي کارگر بنگالدشی حول و حوش 35 سال می گردد!

کارگران زندگی  میانگین  سال   40 به اندازه ي  سرمایه داري  پیش نرفته ي  کشورهاي  با  سرمایه داري  پیش رفته ي  کشورهاي  در  اتحادیه  و  اتحاد  معنی  بنابراین، 

کشورهاي پیش نرفته ي سرمایه داري تفاوت دارد. همین تفاوت است که سازوکار اتحادیه گرایی در این دو دسته از کشورها را در مقابل هم قرار می دهد. حقیقت

این است که «اتحاد»ها و «اتحادیه»ها در کشورهاي پیش رفته ي سرمایه داري (مثل هلند و آلمان و سوئد و غیره) هیچ ربط و مشابهتی با  اتحاد طبقاتی کارگران

اما محور مبارزه در جاي دیگر از مافوق سودهاي نجومی سهم بري بیش تري ببرند؛  تا  آمریکاي التین ندارد. چراکه در یک جا «مبارزه» می کنند  در خاورمیانه یا 

دریافت دستمزدي است که بیش از حد تحمل از قیمت واقعی نیروي کار دور نباشد. فعالین اتحادیه اي در یک جا (به جز امکانات جنبی فراوان) حقوق هاي کالن

دریافت می کنند؛ درصورتی که در جاي دیگر (مثل بسیاري از کشورهاي آمریکاي التین) به جاي همه ي این گونه حقوق ها و مزایا گلوله دریافت می کنند.

به هرروي، یکی از خاستگاه هاي عملی تئوري «مزد و حقوق بگیران» همین اتحادیه هایی است که تصویر شماتیکی از آن را ترسیم کردیم. اما این تصویر همه ي

پیش رفته ي کشورهاي  در  اتحادیه هایی که  فعالیت  و  وظیفه  هم مهم ترین  شاید  و  از مهم ترین  یکی  است که  این  حقیقت  دیگر  نیمه ي  نمی کند.  بیان  را  حقیقت 

آن جا کارگران  نیروي کار  که  است  کشورهایی  در  به خویش  شبیه  نمونه هاي  ایجاد  «مبارزه» می کنند،  نجومی  سودهاي  از  بیش تر  سهم بري  براي  سرمایه داري 

به همراه طبیعت  متعلق به این کارگران توسط بورژوازي کشورهاي پیش رفته تر به شدید وجه ممکن غارت می شود. همان طور که کاالها خودشان به بازار نمی آیند و

توسط کسانی به بازار می آیند که مالک آن ها به شمار می روند، تئوري ها هم توسط کسانی به بازار می آیند که از اجراي آن ها در سود حاصل از کار کارگران سهیم

می شوند.

تالش براي ایجاد اتحادیه هایی براساس تئوري «مزد و حقوق بگیران» در کشورهاي کم تر توسعه یافته ي سرمایه داري ضمن این که تنها به کمیت بسیار ناچیزي از

فروشندگان گسترده ي طبقاتی  اتحاد  در مقابل  سرکوب گرانه اي  و به مانع  باالیی برخوردارند، محدود می گردد  دستمزدهاي بسیار  از  که  کشورها  این  کارگران 

نیروي کار در این کشورها تبدیل می شود؛ در عین حال به این منظور نیز به بازار آورده می شود تا با اجراي کاریکاتوریک آْن در این کشورهْا طبقه ي کارگر را در مقابل

ابتال به بیماري تحزب کمونیستی و انقالبی واکسینه نمایند!

حقیقت هم همین است. تئوري «مزد و حقوق بگیران» در نظر و عمل، در نحوه ي استدالل و نیز در تبادل آموزشی و به اصطالح سازمان گرانه اي که اتحادیه هاي

کارگر ضدیت اتحاد طبقاتی گسترده ي توده هاي  تنها ضدکمونیستی است و با  «کارگرِي» کشورهاي پیشرفته ي سرمایه داري به گستردگی بدان مشغول اند، نه 

ـ عمالً  و به طور متشکل ـ ابزار سرکوب فعالینی است که حقیقتًا به منافع و راه کارهاي طبقاتی باور دارند و بدان عمل دارد، بلکه به مثابه ي تئوري آشتی طبقاتی 

بدون پروغربی  به حکومت هاي  خاورمیانه  در  کارگري  فعالین  جذب  هم چنین  و  التین،  آمریکاي  کشورهاي  در  کارگري  حقیقتًا  فعالین  بسیاري  ترور  می کنند. 

زمینه هایی که تئوري «مزد و حقوق بگیران» در نظر و عمل فراهم می آورد، انجام شدنی نیست.

سرانجام باید به این اشاره کنیم که تئوري «مزد و حقوق بگیران» در شکل و شمایل مارکسیستی خود، با مارکسیسِم انقالبی می جنگد؛ و با کهنه قلمداد کردن

فرامی خواند، و عمًال نیز دموکراسی پارلمانی  کارگران را نظرًا به کاپیتالوپارلمانتاریسم یا  امروز[!!]،  دنیاي «دمکراتیک»  در  دیکتاتوري پرولتاریا  استقرار  ضرورت 

ـ به هرقیمتی ـ فراهم می کند. بنابراین، تئوري «مزد و حقوق بگیران» شمشیري است که قلب طبقه ي کارگر آگاه به امکان و حقوق سلبی ـ کمونیستی زمینه ي آن را 

خودرا از پشت با خنجر قرض گرفته از ارگان هاي سیاسی ـ پلیسی بورژوازي نشانه گرفته است؛ و مشاهدات مکرر نشان می دهد که هیچ ابایی هم از فرود آوردن

این شمشیر طالیی ندارد[12].

باید در مقابل فرود آمدن این شمشیر که از مدت ها پیش قلب طبقه ي کارگر ایران را به اشکال گوناگون نشانه گرفته است، با تمام قوا ایستاد.

 

 

پانوشت ها:

کهموظفبه انجامدادنقسمتیاز اعمال فرهنگستان). عضویدر بدن حیوان یا نبات  تعریف می کند: بافت(ِا) نسج. (لغاتمصوبه ي  این طور  فرهنگ دهخدا بافت را   [1]

به مجموعسلول هائیکهبرایانجامدادنکار به وجود می آید،  یکدیگر مشابهمی باشند  بودنوظایفبا  دارا  و  حیثساختمان  سلول هایمشابهیکهاز  بافتاز  است.  حیاتیموجود 

مخصوصی، یکنوع تغییراتشکلیو فیزیکیو شیمیاییحاصل کرده اند، کلمه ي بافتاطالقمی شود؛ مانند بافتماهیچه ایو بافت پیو غیره. سلول هایهربافتیممکناستدر نقاط

از عضوماهیچه ایتنها  مثال  عضویشرکتمی کنند؛  تشکیل   اوقاتچندینبافتدر  گاهیاز  گردیدهباشند.  جمع  محلمعینی  به صورتعضویدر  ویا  مختلفبدنپراکندهباشند 

بر را  بدنجانوران  بافت هاي  شامالست.  نیز  جریاندارند  آن جا  کهدر  رگ هایخونیرا  پیو  و  کشدار  بافتپیوندیو  بلکه  است،  درستنشده  بافتماهیچه اي 

گیاهان بافتتقسیماتدیگریدارد در  1 ص 165)و  ششدستهتقسیمکرده اند: بافتپوششی، بافت پی، بافتپشتیبان، بافتخونی، بافتغده اي. (جانورشناسیعمومی جو 

بدین سان: پارانشیمی ، بافت هایمحافظ. بافت هایمقاوم. (گیاه شناسیثابتیص133).
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234 و 235. الزم به توضیح است که ترجمه ي پرهام و تدین توسط بهمن شفیق با متن صفحات  اول،  تدین، جلد  احمد  ترجمه ي باقر پرهام و  گروندریسه،   [2]

آلمانی مقایسه و بعضی از عبارات آن تصحیح گردید. این تطبیق و تصحیح به ما نشان داد که این گونه ترجمه ها را باید با احتیاط بسیار زیادي مورد مطالعه قرار

داد؛ چراکه مفاهیمی در قالب ترجمه ي مارکس ارائه می شود که نه تنها از آِن مارکس نیستند، بلکه دفرمه کننده ي اندیشه ي مارکس نیز هستند. مثًال به ترجمه ي

عبارت زیر توجه کنیم:

Das  fact ist,  daß diese  Arbeiter indeed,  produktiv sind, as far as they increase the capital of their master; unproductive as  to the

 material result of their labour

The fact is that these workers, indeed, are productive, as far as they increase the capital of their master; unproductive as to the

material result of their labour

ترجمه ي پرهام ـ تدین چنین است: این کارگران «از آن جا که سرمایه هاي ارباب شان را که از نقطه نظر ماهیت تولیداتش غیرمولد است، زیاد می کنند» واقعًا هم

مولدند.

این ترجمه نه تنها غلط است، بلکه مقوله اي را به مارکس می چسباند که با هزار من سریش هم به  او نمی چسبد: سرمایه هایی که از نقطه نظر ماهیت تولیدات شان

مقوله ي که  غیرمولد  سرمایه  مقوله ي  طرح  با  عین حال  در  کنار می گذارد،  را  تجملی  کاالهاي  به تولید  مارکس  حمله ي  این که  ضمن  ترجمه  این  غیرمولداند!! 

رانت خواري و بازتقسیم درآمدهاي نفتی را در میان لیبرال هاي چپ نماي ایرانی تداعی می کند، عمًال طبقه ي کارگر را به عنوان عامل عمده و تعیین کننده ي تولید

و در نتیجه سازمان یابی توده اي و کمونیستی این طبقه را به نفع بورژوازي دنباله روي بورژوازي کنار می گذارد. به هرروي، ترجمه ي جمله ي بسیار ساده ي مارکس

که به نتایج مادي آن جا  تا  ارباب شان را  زیاد می کنند مولدند؛ و  که سرمایه هاي  آن جا  تا  کارگران  این  آورده، چنین است:  انگلیسی  آن را به زبان  از  که بخشی 

کارشان برمی گردد غیرمولد.

[3] منبع باال، پانوشت صفحات 270 و 271. این ترجمه نیز توسط بهمن شفیق با آلمانی مقایسه شد. منهاي مسائلی جزیی تر، اما عبارت زیر در ترجمۀ پرهام-

تدین غلط است.

همین استدالل نشان می دهد که تنها کار مولد سرمایه (یعنی همان جدیت در امر تولید ارزش اقتصادي بیش تر) کار تولیدي ا ست و هرگونه کار دیگري اعم از

مفید یا زیانمند براي سرمایه سازْي مفید نیست، یعنی مولد نیست.

مارکس نه از «جدیت در امر تولید» سخنی به میان می آورد و نه از «کار تولیدي». ترجمه ي درست عبارت باال چنین است: در این پذیرفته شده است که تنها

براي باشد-،  [هم]  مضر  می تواند  حتی  یا  ـ و  باشد  مفید  که  هم  هرچقدر  نمی دهد،  انجام  را  این  که  کاري  پس  می کند؛  تولید  سرمایه  که  است  مولد  کاري 

سرمایه سازي مولد نیست، غیر مولد است.

متن انگلیسی:

This already admits that only such labour is productive as produces capital; hence that labour which does not do this, regardless of

how useful it may be—it may just as well be harmful—is not productive for capitalization, is hence unproductive labour

متن آلمانی:

Darin  ist schon zugegeben, daß nur die Arbeit, die Kapital produziert, produktiv  ist; daß  also die  Arbeit, die  das nicht tut, wie   n ü

t z l i c h sie  immer  sein  mag  -  sie  kann ebensogut schädlich sein - für die Kapitalisierung nicht produktive, hence unproduktive

عبارت هاي نقل شده ي انگلیسی در  پانوشت [2] و [3] از جلد 28 مجموعه آثار مارکس ـ انگلس (چاپ پروگرس سابق)، صفحات 204 و 231 و عبارت هاي آلمانی از

سایت زیر برداشته شده است.

http://www.dearchiv.de/php/dok.php?archiv=mew&brett=MEW042&fn=188-315.42&menu=mewinh

[4] جلد اول «تئوري هاي ارزش اضافی» به زبان انگلیسی، صفحه  هاي 410 و 411 از مجموعه ي Great minds series، چاپ ایاالت متحده ي آمریکا.

[5] منبع باال، جلد اول، صفحه ي 387.

[6] منبع باال، جلد اول، صفحه ي 403 و 404.

[7] منبع باال، جلد اول، صفحه ي 412 و 413.

[8]   در این نوشته به دو مسئله نمی پردازیم: یکی، جایگاه طبقاتی و اجتماعی کارکنانی که با اختراعات و اکتشافات و نوآوري هاي علمی و صنعتی سروکار دارند،

و چنین می نماید که تولید اجتماعی و رابطه ي انسان با طبیعت  را نمایندگی می کنند؛ و دیگري، جایگاه طبقاتی خانه داران است که به طور برجسته اي از زنان

که خصوصًا در پرتو یاددشت هاي مارکس اما علت اساسی تحقیقی است  این که پرداختن به این مسئله حجم نوشته را بیش تر می کرد؛  تشکیل می شوند. ضمن 

پیرامون «تقسیم کار، ماشین و صنعت» در جریان است.

[9] منبع باال، جلد سوم، صفحه ي 432. متن آلمانی قطعه ي فوق که توسط بهمن شفیق به فارسی برگردانده شده، از این قرار است:

Jener Teil des Gemeinwesens, der u n p r o d u k t i v ist i m S i n n e d e s m a t e r i e l l e n R e i c h t u m s, kann n ü t z l i c h oder"

n u t z l o s sein." (p. 42.) "Es ist vernünftig, den A k t d e r P r o d u k t i o n als unvollendet zu betrachten, solange nicht die p r o d u

z i e r t e W a r e in die Hände des Individuums gelangt ist, das sie zu konsumieren hat." (p. 35, Note

Der Unterschied der vom Kapital oder revenue living labourers bezieht sich auf die Form der Arbeit. Es ist der ganze Unterschied

der kapitalistischen und nichtkapitalistischen Produkti onsweise. Dagegen productive und unproductive labourers im engren Sinn,

alle Arbeit, die in die Produktion von W a r e (Produktion hier umfassend alle Akte, die die Ware zu durchlaufen vom first producer
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20000 حرف باقیمانده

ارسال

bis consumer)) eingeht, welcher Art sie immer sei, Handarbeit oder nicht (wissenschaftliche) und solche, die nicht darin eingeht,

deren Zweck und Ziel nicht die Produktion von Ware. Diese Unterscheidung muß festgehalten werden und der Umstand, daß alle

andren Sorten Tätigkeit rückwirken auf material production) und vice versa, ändert absolut nichts an der Notwendigkeit der

Unterscheidung

[10] منبع باال، جلد اول، صفحه ي 401.

[11] در این مورد می توان به منابعی مراجعه کرد که دیک گري نویسنده ي کتاب ‘European Labour Protest 1848-1939’ از آن استفاده کرده است. ضمنًا

این کتاب توسط سایت امید در دست ترجمه است.

این نوشته دوم  قسمت  که می تواند  در مقایسه با  قیمت نیروي کار را به نوشته ي جداگانه اي می سپارم  قیمت خدمت،  [12] بررسی مقوله ي مالتی تود و بررسی 

به حساب بیاید.

{*} مارکس در این جا از واژه ي masters استفاده می کند که با توجه به کانتکست مباحثه کلیه نیروهاي اداره کننده ي سازمان تولید را دربرمی گیرد. در پانویس

متن آلمانی مجموعه ي آثار انتشارات دیتز این کلمه به عنوان «کارفرمایان» ترجمه شده است که به نظر ما منظور مارکس را کامًال بیان نمی کند. از همین رو، ما از

انگلیسی در آلمانی به فارسی برگردانده شده است. منبع  از  این دو پاراگراف توسط بهمن شفیق  کرده ایم. ضمنًا  تولید» استفاده  عبارت «گردانندگان سازمان 

متن این نوشته آمده است؛ و اصل آلمانی آن نیز در سایت زیر قابل دسترسی است:

http://www.dearchiv.de/php/dok.php?archiv=mew&brett=MEW263&fn=K22_345.263&menu=mewinh

 

نوشتن دیدگاه

 نام (اجباري)

 آدرس پست الکترونیکی (اجباري است اما نمایش داده نمی شود)

 آدرس سایت

 مرا براي دیدگاه هاي بعدي به یاد بسپار

تصویر امنیتی جدید

* گروندریسه

هر چه است.  کاالي ماندنی  گذرا هستند. پول،  همه پول  کاالها 

میانجی خاصیت  واسطه،  بی  فراوردة  شود،  بیشتر  کار  تقسیم 

ضرورت یک دهد.  از دست می  در مبادالت بیشتر  بودن خود را 

خاص تولیدات  از  مستقل  اي  وسیله  مبادله،  براي  عام  وسیلۀ 

جدائی تصور  پول مستلزم  وجود  احساس میشود.  بیشتر  منفرد، 

ارزش چیزها از جوهر مادي آنهاست.

* دست نوشته هاي اقتصادي و فلسفی

این محصول اگر  باشد،  نداشته  تعلق  کارگر  به  کار  اگر محصول 

آن جهت از  فقط  علم میکند،  قد  او  در برابر  چون نیروئی بیگانه 

است که به آدم دیگري غیر از کارگر تعلق دارد. اگر فعالیت کارگر

دیگري منبع لذت و اوست، پس باید براي  مایه عذاب و شکنجۀ 

فقط خود شادمانی زندگی اش باشد. نه خدا، نه طبیعت، بلکه 

آدمی است که میتواند این نیروي بیگانه بر آدمی باشد.

* سرمایه (کاپیتال)

از یک انسان مبدل به جزئی  در دست  آلتی  از  ابزار  آنکه  بمحض 

مکانیزم شد،  ماشین  یک  از  جزئی  به  مبدل  مکانیکى،  دستگاه 

نیروي محدودیت هاي  قید  از  که  یافت  مستقلی  شکل  نیز  محرك 

آزاد بود. و همین که چنین شد، یک تک ماشین، انسانی بکلى 

از اجزاي اینجا مورد بررسى ما بوده است، به مرتبۀ جزئى  تا  که 

یک سیستم تولید ماشینى سقوط کرد.


