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سوسیا لیستی  به مفهوم   پیشکش وبیان نظریه ذ یل  بغرض راه اندازی بد یل
« 3103»نومبر« سانتیگوو وال پاریسو»چیلی .نسخه جاگزینی  سوسیالیتی

که کامالً یک مقاله علمی واکادمیک  .تحویل داده شده است 
 .میتواند باشد

 

 سوسیا لیستیی  چپی های بین الملل  ژورنال از: «3102»نهم جنوری 

ید که به  ت باید سعی نما سوسیا لیسدرقرن بیست  ویکم  هر:  نوسا ز

:                                                                                                                       پاسخ بدهد دوسوال آتی 

ری با درنظر داشت اینکه باعث به نظام سرمایه داچرا گارگران   :اول

( طوریکه مارکس از آن اگاهی داشت )تخریب انسا ن ومحیط پیرامون 

ء سو تبا توجه به تاثیرا،بویژه میگردد نقطه ای پا یا نی نمی گذارنداو

ین دهه در ایاالت  گی برای چند زندنداردکه باعث کاهش ستااین نظام 

اقتصادی در اروپا  وبحران کنونی گردیده است ، فاجعه ،متحده امریکا 

که  این  سیستم   بدون چلنج وتقابل  این  چه سحر ویا چه نگرانی است 

                          .قابل مالحظه  توسط طبقه کارگر باز تولید ویا دوباره عمران میگردد

 عاملین و  محرک  نیروی بعنوان  نیکه  کساچرا  طبقه کارگر    -دوم

{ دراتحادجماهر شوروی سابق واروپای شرقی }-« سوسیالیزم واقعی»



شناخته شده بودنداجازه دادند که سیستم سوسیالیستی به اصطالح واقعی  

بیدون کدام مقاومت  طبقه کارگر  که به احتمال اغلب منا فع شان در 

.                                  مذکور نهفته بود به سیستم سرمایه داری تعویض گردید سیستم 

ازنظر عملی ونظری   فوق  لباید خاطر نشان  نمود که این دو سوا    

شکست وانقراض   : ازنظرعملیباهم دریک دیگر زیدخل ومرتبط اند ، 

نظام   سرمایه  داری  تاثیر  معین و   قطعی اش  را  بر شکل  گیری 

می گذارد وبه نوبه خود کرکترسوسیالیزم  واقعی  « سوسیالیزم واقعی »

اری کمک می نماید  به دید وطرزتفکرطبقه کارگر  در جامعه سرمایه د

که آنها را متقاعد می سا زد که  سوسیالیزم  یک بد یل ویا یک جاگزین 

من میتوانم در مورد سوسیالیزم  .مطلوب  نظام سرمایه داری می باشد 

 نمایم  است  بیشتر استدالل   بوده شین کار مجرب با پدرم که او یک ما

امر قوی وبزرگ  من چرا یک » و تبصره  خاص  او ر ا که  میگفت  

                                                                   .را بخاطر اورم « میخواهم 

رتبط  اند که ما این دو پرسش  از آن جهت  باهم م     :ازنظر تیوری

در تحت    خود به ندرت  در پی کاوش  این سوال  که  چه نوع  مردم

با وجودیکه به  کدام روابط خاص تولیدی  فعالیت می نمایند  می باشیم 

کمی وکاستی موضوعات قابل بحث مواجهه نیستسم  بگونه مثال  بحث 

ها  در میان مارکسیستها   در  مورد نرخ سود  در نطام سرمایه داری ّ 

در  بحران اقتصادی،  پیچیده گیهای   مشکل وپرابلمتیک  وبه اصطالح

حال تحول درروند استثماروبهره برداری وبسی موضوعات دیگر قابل 

بحث وجود دارد  ولی طبقه کارگر  بعنوان  موضوع قابل  بحث  کمتر 

مورد ارزیابی وبررسی قرار  میگیرد،  موضوعی  که در داخل روند 

الزم پنداشته میشود  ، تولید سرمایه داری چگونه و چه سان شکل میگرد

                                                      . باط آن معلومات همه جانبه داشته باشیم تا به ارت

کارل مارکس   : سرمایه داری کارگران را فلج می سازد

نشده است  او در کتاب  سرمایه داری خود  مرتکب این اشتباه وغلطی 



یعنی   اری سرمایه د؟   چه  یعنی سرمایه داری توضیح داده است که  

که ه الکن افزون بر آن اونشان داد .ه و پیامد استشما ر طبقه کارگرنتیج

طه قرارمیگیریم یا تحت سل که خود تولید می نمایم مبنی براین ما خود 

رار خود می نمایم خودرا درتحت تسلط ق تولیدی را که مابه عباره دیگر

روند  درونی مارکس همچنان توضیح می نماید  که در طول   .میدهیم 

روابط تولید بین سرمایه دار و کارگران  چه اتفاقی بوقوع می  پیوند د  

کارگران  در تحت  سلطه  منطق  سرمایه  صرفاً  وسیله  برای تامین 

ورسیدن به هد ف ، هدف از سود است یا به عباره دیگرهد ف سرمایه 

ست دارکه کارگران راتحت سلطه اش قرار میدهد بمنظورمنظورش بد 

اوردن سود ونفع است ، که  درین جریان وروند  کارگران  را فلج می 

صورت میگیرد سرمایه دار توسطتقسیم کارتم تولید سدرتحت سیسازد ،

تقسیم کار فرایندی )واین تقسیم کاربمنظورتغیر شکل دادن کارکارگران 

است که بوسیله آن روند تولید به مراحلی تقسیم میشودوبرای هر مرحله  

ایا چنین  میباشد( ازمترجم ...ژه ای  کارگران خاصی تعین می شود وی

بصورت یکطرفه  پنداشته میشود که معرفی ویا  پیشکش  ماشین االت

   :نه کامالً ومطلقاً ،مارکس پاسخ میدهد  باعث  ایجاد تقسیم کار میشود ؟

کار فکری »این تقسیم کار در واقیعت باعث تکامل واتمام تفکر وعمل 

وتکمیلی  است  که  ذهن کارگران  را تغیر شکل   میگردد «می و جس

                                                                                              . میدهد

رت  وانزجار او از ر وهیجان  مارکس  ویا  منبع از نفاین منبع از شو

این سبب که استثمار  باعث ایجاد سرمایه داری بود ،نفرت اونه تنها از 

سرمایه داری میگردد بلکه نفرت او ازآن سبب نیزبودکه سرمایه داری  

سبب تغیر شکل و تخریب  انسانها میگرد د که صرفاٌ  به معنی سرمایه 

 اوخاطر نشان ساخت که محصوالت وتولیدات خود ما در واقیعت .است 

ساده وبسیط اش که صرف  نیروی باالی مامی باشدامااین نیرونه بشکل

ودرغیر آن هرگز  سرمایه  ما نیستیم نیرو است وآن اینکه  چون خود  



بلکه این ما هستیم  که آنچه  ی ساخت منداری به این ساده گی مارا فقیر

را تولید می نمایم ثمره وعصاره آن را سرمایه دارمی قاپد ویا تصاحب 

که مردم تولید می کنند     میگردد  وما از آن جهت فقیر وبینوا می شویم

                                                            . وثمره آن را سرمایه دار تصاحب می شود 

داشته و به  نظام سرمایه داری   وبد یل  جاگزینی مارکس نگاهی به    

به تفصیل در کتاب  مطبوع سرمایه خویش آن را یل  ارتباط آن نظام بد

چنین  ح میدهد او خاطر نشان می سا زد  ویا این جامعه بد یل را توضی

تداعی می کند که این جامعه نه بواسطه ضربه  وانگیزه سرمایه داران  

 «وضیعت معکوس»که ارزش سرمایه راافزایش دهند بوده بلکه دراثر 

ودرواقیعت چشم اندازی  ثروت هد ف است مطمح نظر بوده  که در آن 

شدن نیازخود کارگران بغرض توسعه وانکشاف  میتواند برای براورده 

یک چشم اندازی بوده   که مارکس  با « وضیعت معکوس»باشد  واین 

داشتتن همین چشم انداز سرمایه داری را پیوسته مورد انتقاد شدید قرار 

میداداو درمورد  تولید ومحصوالت سرمایه داری واینکه  نظام سرمایه 

« وارونگی »دراین ه ازوسایل تولید کارگران را داری چگونه با استفتد

یا تحریفا ت  اعوجاج و توام با ،« وارونگی »یعنی می نماید  استخدام 

کرکترووصف خاص تولید سرمایه داری را دارا  ، کهعجیب وغریبی

                                                                   .میباشد  سروصورت میدهد

الهام فراموش ناشد نی را  که کارل مارکس در کتاب مطبوع سرمایه     

جامعه جانبداری است ه ویابه پیش کشیدن یکدید گاداده است (کپیتل )اش

نا  هما که ن  براورده  میشود کارگرانیا زآن   ف وانکشا  توسعهبا که 

بغرض  یک فراخوانینظام سرمایه داری میبا شد،«وضیعت معکوس» 

ی بغرض ،فرخواناست  دگرگون ساختن ووارونگی نظام سرمایه داری 

سعه  انسانی  است   که  در آن ضروت وبرتاعما ر یک  جامعه مبتنی 

طبقه   به ذات خود ونیازمندی کارگران را به رسمیت می شناسد ونیاز

                                                                                 .داردوامی کارگررا  به توسعه وانکشاف



ویا در اشاره به نیاز همچنان کارل مارکس  خاطر نشان می سازد       

وضرورت تامین روابط جدید تاکیدمی ورزدکه بافراهم شدن این روابط 

جد ید تقسیم کا رذهنی و جسمی باید مرفوع گردد  ونیاز به توسعه آنچه 

می  نامد  دیده شود  ،  یعنی ا نسان « انسان غنی» که اواین توسعه را

غنی که ظرفیت آنرا داشته باشد تا که بتواند تمام نیا زمند یهای  خودرا 

مرفوع سازد وبه بسیار سهل وآسانی یک جامعه از تولید کنندگان باهم 

مرتبط یعنی جامعه  سوسیالیستی  را با برقراری  روابط تولیدی که از 

به توسعه و انکشاف گردند اعمار نمایند ولی اعمار درطریق آن مردم قا

با بکار بردن واژه   که تنها آنقدر سهل وآسان هم نیست   همچو جامعه

نفی جامعه ، نظام سرمایه داری رامعروض به انقراض ساخت واگرنفی

نظام » جامعه  این   با بکار برد کلمه نفی می بود  سرمایه داری صرفاً 

                                                     . دت ها قبل از بین میرفت از م« داری  سرمایه

مارکس به درک چیزی نایل می آید  که دگرها تا آنوقت  از درک آن    

عاجز ونا توان بودند وآن اینکه سرمایه  تمایل به تولید ویا ظهور  طبقه 

بقای سرما یه  نیا ز کارگرداردوآنهم با این چشم اندازکه موجودیت ویا  

مبرم به طبقه کارگرداردیعنی که سرمایه بیدون نبود طبقه کارگر اصالً 

وتوسعه  موجود نمی با شد ، کارل مارکس تاکید می ورزد  که پیشرفت

زش آمو  بالوسیله کارگر   طبقه  توسعهنا شی  از  تولید سرمایه داری 

شیوه  تولید بعنوان  الزامات  مبنای وپرورش ، سنت ورسوم وعادت  بر

                                                 .صورت می گیرد« خود اشکار  قوانین طبعی»

ل  به ظهور وآن اینکه  سرمایه خود تمای: اصل پرابلم دراینجا است      

کارگران  به ویا تولید طبقه کارگربغرض نیا زبه موجودیت خود دارد ،

ناشی از فروش نیروی )اشت پیچیده گی سرمایهاین موضوع با درنظرد

تولید ،بهره وری ، که  پدیدار شدن بصورت اگاهانه می نگرند ، ( کار 

نتیجه از سهم ویا هم بخشی سرمایه می باشد ، مارکس  سود وپیشرفت 

تشکیالت یا سازمان  روند تولید سرمایه  هنگامیکه  استدالل میکرد که 



ابد  در آن وقت  موجب کاهش ویا تنزیل  یک بار  بطور کامل  توسعه ی

وبید ون  تمام مقاومت ها میگردد  که این خود میتواند   یک بیان قوی 

 ابهام پنداشته شود، مارکس عالوه میدارد که  جنریشن ویا نسل سرمایه 

ذخیره بیکاران یک ارتش  یباالهمانا  سلطه  و حاکمیت  سرمایه  دار

  چنین مارکس     اساس ین  بدی باشد  م( مهر وموم شده ) ازکارگران

وابسته » با کارگران که سرمایه دارواقعاً دروابستگی :نماید  می طرح 

، نماید رد ویا گذاربپموجودخویش می تواند ازشرایط تولید «به سرمایه 

کننده بقا وادامه حیات سرمایه داری  خود تضمین  چونکه  طبقه کارگر

                                                                            . می باشد 

مبارزه می نمایم   همه ما بخاطر بقای خود  این کامالً مشخص است که 

کار  ودفاع  بهتر  مثل که کارگران  بخاطر دستمزد ومعشیت ، شرایط 

اما تا آن از دست اوردها ی گذشته  شان پیوسته در مبارزه می باشند ، 

قوانین »بعنوان   از سرمایه   زمانیکه کارگران  بر مقرارات والزامات

نند که وقوع مبارزات  نیز   ا  نگاه میکنند  باید بد«  طبعی خود آشکار 

      . روابط سرمایه داری رخ میدهد  ودر داخل مرزهای در وابستگی

داری  مواجهه به  انقیاد به منطق سرمایه به این مفهوم   که سرمایه     

بحران میگردد  کارگران دیر ویا زود  به  عملی ویا به اقداماتی د ست 

میزنند  تا ازشرایط کار  برای باز تولید گسترده  اطمینان حاصل نمایند  

واین که چرا درصد د حفظ ونگهداری سرمایه داری  می برایند ویا در 

الًبه این باورمی حفظ آن ازهرجهت میکوشند ازآن جهت است که ماکام

اکنون  دراینجا بدیلی یا جاگزینی به « سرمایه داری »باشیم که برای آن

بعنوان یک  پیامد دیگر  نظرنمی خورد یا هیچ جاگزینی به جزبربریت 

موکراسی   خوب به اصطالح د «  واقع گرایانه» ویا هرگزنه  یک چپ

یک موجود    یا به  عبارت  دیگر درشرایط آید  نمی اجتماعی به نظر 

وچپ اجتماعی اصالً به نظر نمی آید    خوب اصطالح  دموکراسی  به 

هره ه میرسد بربریت خواهد یود که  با  چبلکه  یگانه بدیلی که بمالحظ



                                                                  .مواجهه خواهیم شد  نی  به آن  انسا

ما    : « alternative common sense » بدیل اگاها نه

که  داریم  اندازی   یک چشم ز به  نیاویا خارج از سرمایه داری فراتر

بتواند به کارگران به عنوان بدیل  اگاها نه ،  اگاهی دهد آنطوریکه آنها 

تا علیه وضیعت  موجود  . این بدیل اگاهانه را با عقل سلیم شان بپذ یرند

وپرورش ، رسوم وعادات در با ره  نیا ز های  با درنظرداشت آموزش 

در  یک  با خبری « قوانین طبعی آشکار»ویا الزاما ت سرمایه بعنوان 

واگاهی به مبارزه د ست زنند،ما باید  برای تامین ویا فراهم اوری بدیل 

اقدام به مبارزه نمایم  ولی دید ویا مالحظه «   حس مشترک » اگاهانه 

قوانین » ارگران در مورد آن  با در نظر  داشت  از جامعه نوین  که ک

نیاز به اگاهی دارند باید به آنها    تفهیم   نمایم   تا آنها « اشکار طبعی 

که تالش  بخاطر  صریحاً باید گفت بدانند که این جامعه نوین یعنی چه ؟

ا اعمار نمایم  در قرن نظام سوسیالیزم رکه بتوانیم  ایجاد  همچو جامعه

 ستیم  به اعمارهمچو جامعه در قرنور بود یعنی که نتواند مقغیر بیستم

پا یا ن بخشیدن  به سیاه روزی » وبقول کارل مارکس  بیست نایل آیم  

به این سیاه روزی نقطه  پایانی  نتوانستیم  «سازگار افسرده گی وحزن 

                                                                                                                       .گذاریم 

ما مجبور به دوباره نویسی  وتجد ید نظر  سوسیالیزم  با  این بیانیه  »  

هوگو چاویز  ریس جمهور  ونزویال  باشیم  که در بیانیه  اختتامیه خود  

برای فعاالن  در انجمن  اجتماعی واقع در پرتو « 3112» ر جنوری د

این  سوسیالیزمی را که ما خواهان : اوگفت.  انگره برازیل ایراد نمود 

آن هستیم  نوع سوسیالیزمی نخواهد بود  که در اتحاد جما هیر شوروی 

سابق بود اوتاکید ورزید  سیستم جدیدی را که  ما میخواهیم آن را ایجاد 

ویا مستقر سازیم  سیستم  توسعوی  خواهد  بود  که دراثر همکاری ها 

بوجود خواهد امد ونه دراثر رقابت ها ،  حتی اگر ما خواسته باشیم  که  

بگذاریم از سرمایه  ستی  اکثریت مردم جهان نقطه پایانی  به فقر وتنگد



ویا نمی  اما ما نمی توانیم ) چاویز استدالل نمود.داری باید فراتر رویم 

خواهیم  به سرمایه داری دولتی  نوع  سوسیالزم  دولتی اتحاد  جماهیر 

به عنوان   اصالح شده  را   ما باید  سوسیالیزم (شوروی متوسل گردیم 

را   از نوع انسانی ان  یک تیزس  ، یک پروژه ، یک مسیر وباالخره

دولت  و یا بپذیریم ودرایجادآن تالش نمایم  طوریکه  انسانها  ما شین  

                                                                             «.رهبری نماید اتمام چیزهار

اصلی این همه   هسته  و یا در  ست که در مرکز  قابل یاد اوری ا     

مد نظرباشد    ویکم باید  تحوالت چشم اندازسوسیالیزم برای قرن بیست

شود   ت به توسعه وسایل تولید وسمت دهی آن داخل اقدامبجای آنکه دول

  در مرکز باید   انسا ن  که می شود    اشته پند   حتمی ویا  است بهتر 

  ضرورت رابه  ما  موضوع  امراین   درواقیعت قرارداشته  باشد  که 

: میگفت   نطوریکهآ  وا میدارد   مارکس  یاد آوری چشم آنداز  کارل 

مبنی براینکه کارگران خود به خاطر تامین  « وضیعت معکوس گرا»  

،  با زگشت  زنندبه توسعه  و انکشا ف دست  نیا زمند یهای شا ن  باید 

همه  اجازه »  یک فرد جامعه ایکه درآن  برای جامعه ای نمایند،  به 

ضمون م» دارای جامعه ایکه   داده شود،  «وانکشاف    نبه توسعه جا

وقدرت های  باشد ، توسعه به  تمام توانایی ها « ومحتوی کامل انسانی

جامعه از تولید  را  دریک انسان خود  نی بعنوان انجام کا ر  که  انسا

از   رشد هریک»آن  در  طوریکه د  بکنند گان باهم در  ارتباط  دریا 

                                                                               .  باشد« شرط  رشد آزاد همگان

اما تمرکز چشم انداز مارکس  بر توسعه از پوتانسیل انسانی تنها  یک   

آنچه مارکس درین بخش عالوه می نماید اینست  .طرف ازدید گاه اوبود 

از   خودرا وفهم   درک می ورزد تاکید بیشتر انسانی   برتوسعه که او

ر قابلیت های توسعوی  انسان رخ میدهد  اشکاکه در ظرفیت چگونگی 

میشود که قابلیت های توسعوی  انسان می سازدیعنی که مارکس یاد اور

فیور «  پایان نامه ها»درین تیزسس  چطور وچگونه بوقوع می پیوندد،



باخ وکارل مارکس  کامالً  روشن ساخته اند  که  این توانایی  ونیروی 

م کسی هدیه نداده ا ست   ویا کسی  شرایط  را به این ظرفیت  را بمرد

منظور  برای آنها تغیر نداده است ویاباال یی ها به تغیر شرایط بغرض 

تامین همچوظرفیت هاتصمیمی اتخاذنه نموده اند بلکه ما خود  ازطریق 

داده ایم    عمل واقعی ویا کار وفعالیت خود شرایط را  برای خود  تغیر

ر  عمل وکا » خته ایم ، مفهوم مارکس  از عمل در اینجا ویا مساعد سا

 نی  انسا  که مفهوم تقارن از شرایط  تغیر  وفعالیت هایاست « انقالبی

میگرد  که این  همانا تغیر خودی است که توسط عمل انقالبی صورت 

مارکس یکی از شا هکاری هایی عمده  و برازنده  مفهوم و چشم انداز

های  سراسری مارکس می باشد ویا به عباره دیگر   ترین کار کرده گی 

به نظر  او    ر کرده گی های در کاخط  قرمزو برجسته ای  موضوع 

                                                                                                . می آید 

قطعی  رکس  بطور مایک جنبه از این  تغیر شرایط  را که کارل       

هما نا  چگو نگی  برسمیت  شناختن مبارزه   میدهد توضیح  وصریح 

کارگران علیه  سرمایه داری می باشد ، مارکس  عالوه  می نماید  که 

باعث وسعت «  شرایط و  مردان »مبارزه کارگران علیه تغیر سرمایه

ظرفیت ها آنها گردیده وآنها را  توانایی های منا سبی میدهد که د نیای 

کارگران  عباره دیگر  عملکرد ومبارزات  جدیدی را بسازند ، ویا به 

آورد  که کارگران را   برای  ساخت آنچنان  تغیرات الزم را بار می 

.  وایجاد یک جهان جد ید  توانا یی وظرفیت قابل مالحظه می بخشد 

با اجرای مارکس در ادامه  توضیحا ت اش چنین تصریح می  کند   که 

مشخص را در خود کارگران شتر عمل وفعالیت های تولید ی تغیرات بی

می آورد وآن بدین معنی که کارگران  ین محصوالت  نیز بوجودمولدویا

،  در تولید در انتقاالت  اموال یک سلسله دگرگونی ها را  در کیفیت ها

وتولیدات  بوجود می اورند ، وهمچنان  به ایجاد نیرو وتوانایی های نو 

نیاز ها وضروریات نو وزبان ، نظریات نو ، وآمیزش ها  ومرودات و 



در آن کارگران  به تولید   که  روابطی  والبته . نود ست می یا زند 

می پردازند  باالی سرشت وماهیت کارگران نیز تاثیر میگذارد  و بعد 

نشان میدهد  که سرمایدار باداشتن روابط   همه گفتگوها  مارکسازاین 

آدم ویا   فرگمنت  از یککارگر را به یک پاره و» تولیدی اش  چسان 

اسبات  تولیدی  منیا به عباره دیگراینکه چطور« تحریف می نمایدانسان 

تحریف   « به یک خرده مرد»را گر سرمایه داری کاریا روابط تولیدی 

ویا اورا کم میزند  ویا باالخره اورا از پوتا نسیل های فکری  می نماید 

عنی کار برای کارگر به یک ی. وازروند وپروسه کار بیگا نه می سازد 

متاع یکنواخت و خسته  کننده  در می آید   که  او خود را در مقابل آن 

                                                                        . بیگا نه تلقی میکند

انچه که در اینجا قابل تذکر است اینست  که در  واقع   هر فعالیت بشر  

دومحصول یا دستا ورد ی می باشد ،  یعنی  هر فعالیت انسا نی  دارای 

بعنوان  پیامد  محصوالت مشترک  تغیرات را هم  درهد ف کار  وهم 

درکتاب من تحت عنوان بدیل سوسیالیزم  .درخود کارگربوجود می آورد

من  این ترکیب مشترک را که مشتمل برتوسعه انسا نی  وعملکرد ویا 

ی با شد به صفت کلیدی درپیوند با گفته های مارکس کارکرد انسا نی م

این کلید  چنگ  درک وشنا سا یی نمودم ، چنانچه که اگرما در پیوند با

بزنیم درآنصورت ما میتوانیم  نتایج وپیامدهای آشکارآن رابرای ساختن 

چه شرایطی  ویا درک نمایم که. ویا اعمار سوسیالیزم بیبینیم ویابنگریم 

رد ف» ظر باشد  که در آن  محصوالت مشترک  بذات خود ن میتواند مد

هم متمایز کامالً توسعه یافته را که برای او وظایف مختلف اجتماعی از

ومتفاوت اند  اورا وادارد که به نوبه خود  به  یک نوع از فعالیت های 

است دست زند ؟ ظرفیت ها وتوانایی ها  متفاوتی که درجامعه  موجود  

نکشاف  نماید مولدین ویا کسانیکه در روند تولید زیدخل مردم توسعه وا

اند  به این گفته ای مارکس باید عمیقاً توجه نمایند  که   او در   نقد  از 

تبیعت فرد   به برد گی واسا رت و» می فرماید  (Gotha)پروگرام گوتا



دماغی »به تقسیم کار وبد ین وسیله  به تضا  د بین کار جسمی وروانی 

.                                                                                                      «.نقطه ای پا یا نی گذارید « وجسمی

برای توسعه  وانکشا ف غنا بخشی  موجودات  بشر،  کارگران باید       

را  در تحت  خود  شند  که عضالت داشته با  یا بند و این توان را دریا

د موکراتیک    کنترول مغز خود  نه خودشا ن  بلکه  از طریق   فرایند 

یا شخصیت اصلی  اصل کرکتر دریک درام »وروند  پروتاگونیستیک 

ویا در  ،  هنگا میکه  کارگران  در محل  کار  اندازندبکار«  کارکرددر

د آنها در همکاری اگاهانه با دیگران عمل میکنن« جوامع»کمیونیتی ها 

ازوابستگی    اگاه خودرا در تولید وبازده محصوالت  بصفت  مردمان 

و ازتوان وقد رت  جمعی  خود  میدانند ، محصول  ویا  تولید مشترک 

ویاجمعی ناشی از فعالیت های شان  توسعه  وانکشاف از ظرفیت های 

ینطور تولیدی شا ن میتواند شمرده شود  ، دقیقاً  نقطه نظر  مارکس هم

وقتی که کارگر مطابق  یک پالن برنامه » :است  زمانیکه او می گوید 

او نوارها ویا زنجیر ن  فعالیت وهمکاری می نماید با دیگراریزی شده 

ی ویا ازدست میدهد وقابلیت ها می  گوسالندای  مقید فردیت خودرا ه

وبا درنظر داشت همین .خودرا توسعه می بخشد «  species»ازگونه 

اینجا اینچنین اطمینان بد ست می اید که نیروهای مولده  نیز  مطلب  در

باانکشاف تمامی جنبه های دیگر اطراف فرد توسعه می یابد  و درواقع 

تمام منابع وچشمه های ثروت تعاونی کامالً در مسیر توسعه  به جریان 

                                                                                           .می افتد 

ایجاد شرایط  مناسب در محل کار وجوامع که توسط آن مردم   بتوانند  

توان ظرفیت های  شان را  بیشتر سا زند  یکی  از جنبه های  اسا سی  

از مفهوم سوسیالیزم  برای قرن  بیت ویکم  شمرده میشود  البته که این  

حساب آید ، موضوع در خور اهمیت تنها یک بخشی  از آن  میتواند به 

اینست  که نیا ز خود کا رگران  بغرض توسعه چگونه باید فراهم گردد  

درصورتیکه   اگر  سرمایه  بخود  خود  میراث  اجتماعی  ما  باشد  ، 



محصوالت مغز اجتماعی ودست اجتماعی چه خواهد بود ؟ وما چگونه 

انکشاف دهیم  اگر ما به خواهیم توانست که پوتانسیل  خودرا توسعه و

تولید کنند گان دیگر بعنوان  د شمنا ن  ویا  بعنوان  بازارها  بنگریم؟ 

                                                                  ؟. اگر انگیزه ما  منافع خودی فردی باشد : بگونه مثال 

اهمیت موضوع  دراینجا است  که سرمایه داری  خود  یک سیستم      

ارگانیک وزنده ای است که  برای بقا  وموجودیت  خود   به  باز تولید 

شامل طبقه کارگرانی که نیازمندیهای  خویش را   درآن بعنوان  )شرایط

ن نیرو وتوان  نیا زدارد که این خود بیا ( قوانین  آشکار طبعی  بنگرند

ز  براوردن  نیا  واقناع کارگران برای  برای مقابله  با طبقه کارگرآن  

این سیستم  :  یا به عباره دیگر  خود کارگران  به توسعه وانکشاف است

متقاعد  را   تا کارگران   میدهد  در مجادله با طبقه کارگر تالش بخرچ

انها   یهای ز مند نیا این سیستم   زد  که در انکشاف وتوسعه  وبقای سا

را که   بد یل این سیستم. نیزطبق دلخواه شا ن توسعه و  تامین میگردد 

اجتماعی   -اقتصادی    از فرما سیون   خواهان  آن  هستیم  عبارت ما 

و ازترکیب خاصی از   ارگانیک یک سیستم  سوسیالیزم می باشد  نیز 

   . شد ودر واقع یک سیستم باز تولید میبا بوده توزیع و مصرف –تولید 

آنرا یعنی این «  3112»در جنوری سال ( chavez)طوریکه  چاویز 

مالکیت »که  مشتمل  از «  مثلث  ابتدایی  سوسیالزم  »سیستم را بنام  

« زمند یهای اجتماعی  ن  نیا  تولید اجتماعی  و براورده شد–اجتماعی

از که یک  گام رو به  جلو  به  سمت  یک مفهوم  خاص . نامید  است 

                                                                                      .یک سیستم است 

بادرنظرداشت منطق ازین ترکیب سوسیالیستی مفهوم از سوسیالزم       

                                              :برای قرن بیست ویکم چنین میتواند باشد 

که در داخل این ساختار    است   الیکیت اجتماعی بر وسایل تولیدم   -0

بیشترمهم وبا اهمیت می با شد وآن به این دلیل  که این یگانه وسیله ای 

است  برای حصول  اطمینان  از بهره وری  جمعی  واجتماعی  ما که 



در مسیر آزاد انکشاف وتوسعه  به جای اینکه   اهداف  خصوصی  از 

تولید ویا بروکرات های دولتی  گروه به  کار گردانی    را  رسرمایه دا

دراین زمینه موجب نگرانی ما   که  آنچه ولی  .براورده سازد می افتد 

 ین این خواست فعالیت ها اورده شدود این است که باید بغرض برمیش

ما لیکیت    .نسبت به فعالیت ها موجود بسازیم مان را هرچه بیشتر تر 

میراث  اجتماعی  از کار و فعالیت  گذ شته   اجتما عی ما با  اجتماعی،

که    درنظرداشت این ادعای ما است  که همه بشریت زنده   حق دارند

به توسعه و انکشاف  ظرفیت ها ی  خویش  بشکل بالقوه به رشد کامل 

انکشاف وتوسعه آزاد هر یک » که این است شناخت   خویش برسند 

                                                .«ه آزاد همگانی  توسعاز شرایط برای 

ایجاد روابط  –توسط کارگران    تولید اجتماعی  سازماندهی شده   -3

وابط همکاری وهمبستگی است  که جدید  بین تولید کننده ها  از نوع ر

 ز فلج کننده تا به تمای  به کارگران این فرصت مساعد میگردددرپرتوآن 

هنگام فعالیت کار ذهنی و جسمی درهر دقایق ولحظات از آزادی چه در

سازماندهی . نقطه ای پایانی گذارندیا فعالیت های جسمی های دماغی و

بواسطه کارگران ،ایجاد    تولیدی   وحوزه های  ساحات تولید  درتمام 

ه  توسع  برای   زمینه مساعد و کامل از تولید   توسعه  شرایطی برای 

ن   ول شدتمرا برای  م  شد  که در پرتو آن  شرایطی رفیت ها می باظ

                                                            .فراهم می سازد بشریت 

بعنوان  اهداف  فعالیت   هدف رضایت از نیا ز مندیها  اجتماعی   -2

ار برد  ازتعامل های تولیدی بدان مفهوم است که به جای استفاده ویا بک

بعنوان  افراد مجزا  وبی تفاوت ماخود بتوانیم به صفت  اعضای  فعال  

یک جامعه باهم درهماهنگی وهمکاری قرار گیریم  نه آنکه  به  دنبا ل  

ظرفیت  ونفع خود باشیم  و توانایی یا ظرفیت  خودرابعنوان ملکیت ما 

آن را در معرض   وبه مفهوم  و یا بمنظور  از تامین امنیت خودی ما

تبادله شخصی قراردهیم  چونکه ماازبرسمیت شناختن انسانیت مشترک 



ما اغازنموده ایم طوریکه دستاورد آن همانا تامین شرایط  پر از اهمیت  

برای هرکس بخاطر  که بتواند  ظرفیت ها  توانایی های خودرا توسعه 

تامین نیازمندیهای ای تولیدی ما درمسیرهنگامیکه فعالیت ه .دهد میباشد

دیگران  قرار گیرد  در آنصورت  میتوان گفت که در هردوجهت یعنی 

                        . تولید سوسیالیستی انسانی فراهم میگرددتامین همبستگی میان مردم  و

اگر  شما نمیدانید  که   –یک ضرب المثل قدیمی است که میگویند       

جاده ویاهر راهی شمارا به آنجا میرساند   بکجا میخواهید بروید،پس هر

که من  مخالف  این  گفته  می  باشم ،  یا که  اگرشما نمیدانید که بکجا 

.  میخواهید بروید  پس هیچ جاده ویا راهی شما را به آنجا نخواهد رساند

درجای این سیستم   سوسیالیستیو یا  تصور جاگزین شد ن   چشم انداز

که فشرده آن در مثلث  سوسیالیستی  فوقاً «  ی سرمایه دار» ارگانیک

خالصه شد  ضروری پنداشته می شود اگرما خواسته باشیم که به نظام 

سرمایه داری نقطه پایانی بگذاریم البته دانستن اینکه شما کجا میخواهید 

برویدهمان سان نیست که شمارا به آنجا برساند ولی این ضروری است 

 یویک  جایکه شما نمی خواهد به جای بروید  که برای شما نشان بدهد

ازقرن بیست ویکم نسخه ای  برویم یک به آنجا که مانمی خواهیم است 

                                                                                               .  است «سوسیالیزم واقعی »

                                              :                «سوسیالیزم واقعی»

تا سال « 0521»از سال «  سوسیالیزم واقعی »برای توضیح ماهیت 

ان تنا قضا ت  درتحت  عنو) را من  درکتا ب  جد ید  خود «  0591»

م ،مفهوم روابط پیشتاز به تفصیل یاد اوری کرده ا(«سوسیالیزم واقعی»

بالوسیله   مشخص شده تولیدی  خاصی  از روابط  تولید یک مجموعه 

 باال   از ها   به توده  را بتواند سوسیالزماز که یک منطق استز پیشتا

 جمیعت    یک   اجازه  بیدون یک کار  بخور آنها بدهد وآنها به انجام 

وظرفیت های   بتوانند توانایی ها «underlying»مشخص و اندرلین 



ارتقا ( protagonism)ینات و پروتاگونیزم خودرا خود ازطریق تمر

بالخصوص    .بصورت  قطعی به نفع گارگران میتواند تمام شود   دهند

که دراینجا یک قرارداد اجتماعی درمیان است  که در آن پیشتاز وعده 

شده   نیز پذیرفته  کارگران  که ازجانب داده شده است ودراین قرارداد

است موضوعات همچو استخدام کامل ،  امنیت شغلی ،  مواد ضروری 

طول  زمان پروتوکول وافزایش معشیت ودرآمد در« یارانه ها»کوپونی

ویا ظرفیت   ناتوانی  گردیده است ودر زمانیکه  اگرکارگران مواجه به

میسرساخته که آنها در محل  این فرصت را برای کارگرنها می شوند 

                  .عه به توسعه ظرفیتها و توانایی های خود داخل اقدام شوندکار و جام

دقیقاً به دلیل  ماهیت پیشتاز است ، باوجودیکه کارگران با تولیداتی       

که می نمایند موضوعی نیست  که توان  ویا قد رت ساخت یک جامعه 

پاسخگوی  نوین درآن به تصویرکشیده شودویا بعنوان یک سیستم بتواند 

تمام مشکالت وپرابلم ها با شد بلکه  ممکن  است  بیشتر  فلج کارگران  

من در موضوع جاگزینی  سوسیالیزم  اشا ره   .را به دنبال داشته باشد 

نموده بودم که اگرکارگران این تصور رانداشته باشند  که کسی دیگری 

محض خواهد بود  از عهده این فعالیتها وکارها بدر شده میتواند  اشتباه 

وبا درنظرداشت همین دلیل  اگر  کارگران ازطریق تمرینات پیگر خود  

قابلیت های خودرا توسعه  ندهند  بعضی کسا نی دیگر  خواهد  بود که 

                                                              . ظرفیت ها وقابلیت های خودرا ارتقا دهند 

پا بعرصهء    گانی زماندهند یران و سا مد«   زم واقعی سوسیالی»در    

وجود میگذارند که قابلیت ها وتوانایی ها را توسعه میدهند که این گروه 

ویا  صنفی را عا ملین  سرمایه داری کالسیک  ویا  صنفی  بدوی گرا 

می نامند که در ارتقا ء منطق سرما یه داری ومحدود ساختن موضوع 

ر می نمایند ، همچنان این صنف ویا مدیران سازمانده شتازتالش پیگیپی

ویا مبلغین سرمایه  پیروزی نهایی خودرا در ازبین رفتن وکنار گذاشتن 

میدانند ، قراردادی که بموجب آن برای کارگران  آن قرار داد اجتماعی 



استخدام کامل ،  امنیت شغلی ،  کمک ها ی مالی -ضمانت های شامل  

ری وعده داده شده بود ویا درج پروتوکول  قرارداد و یارانه های ضرو

بود  یعنی امتیازاتی که طبقه کارگر این  دستاورد ها را در طی مراحل 

بی چند زمانی  با ایجاد روابط تولید پیشتاز بدست اورده  بودند  از آن 

 نزند گی طبعاً کارگرااین صفحه ازکه در.بهره گردند ویامحروم گردند

دلتنگی )با ازدست دادن  همچو دستاوردها وامتیازات  دچار نوستالژی 

ست که بازگشت بیشتر  میگردند  ولی نقطه قابل  تذکر این ا( و خپگان 

را که کارل مارکس  « سوسیلیزم واقعی » به آن قابل مالحظه نمی باشد

به عنوان نگاه میکردکه درآن ثروتمند شدن « وضیعت معکوس »بگونه

ار میگیرد هیچ گاه نمیتواند بدیل ویا جاگزین این سیستم موجود هدف قر

      .بقه کارگر شود تمام نیازمندیهای  طیاباعث فراهم اوری رد ویگقرار

وتوضیح نمایم ،   تشریح را صریحاً « سوسیالیزم واقعی »ما باید        

آیم، جامعه ای را که ما میخواهیم درقرن بیست ویکم  به ایجاد  آن نایل 

پس دراینصورت نیا ز آن میرود  که ما  باید  بفهمیم ویا  بدانیم  که چه 

میخواهیم ،ما نیازبه چشم انداز جامعه  بدیل سو سیالیستی مانند  بدترین 

معمار برای روند  انقالبی نباید داشته باشیم ، ما باید هدفی را  در ذهن 

ی د ست بکار شویم  خود  قبل ازآنکه به ساختار ویا اعما ر چیزی واقع

ه نیست ، دانستن وفهم اینکه ولی این به هیچ وجهه کافی وبسند.جا دهیم 

که آنرا کجا  میخواهید  بروید  به هیچ  صورت همانطورنیست به شما  

ممکن است برای ،پس چگونه ه آنجا برسیدیخواهید که بمیخواهدویا نه م

گرایش  وتمایل   که  رسیدن به آنجا با توجه به اینکه  این سرمایه است

بالوسیله  خود دارد که  به ایجاد وظهور طبقه کارگر  برای موجودیت 

سرمایه  را بعنوان  الزامات از  وعادات  بر   آموزش وپرورش ، سنن

.                                      ، متوصل گردیمخود درنظر داشته باشد « قوانین بدیهی طبعی »

چنین را که من  پیشنهاد می نمایم  پاسخی :«struggle»مبارزه 

است  که مردم باید مبارزه نمایند حتی اگرماهیت سرمایه داری زرآلود 



وبهت زده هم باشد ،  مردم  برای آنچه که آنها آن  را  مبارزه عادالنه  

می نامند مبارزه دربرابر نقض حقوق بشر  خود مفهوم مبارزه عادالنه 

در ذهن نوبه خود مورال اقتصادی طبقه کارگررارا میدهد واین خود به 

تداعی می کند ،حتی اگراهداف قبالً برنامه ریزی شده بشکل محدود آن 

ا وناهنجاریها هم براورده شود  ممکن است دراین مبارزات  خشونت ه

ویا ممکن است که به اهداف خویش و بی انصافی ها تاحدی محدود شود

سترسی  به بیش از  د: بگونه مثال  شود نایل ایم ویا برای ما ممد واقع 

که «  روزانه عادالنه  یک  کار  برای   دستمزد  یک روز عادالنه » 

بدین شکل مردم  در دوره وزمان مبارزات شان دستخوش تغیر میشوند 

یعنی که انسان با کار وفعالیت تغیر می  نماید ، چنانچه  مارکس درین 

مردم  ویا  رگران  مبارزات کا نه  ایوآن اینک مورد استدالل می نماید 

وبیش  میدهد وکم  نجات یشگی  از بی تفاوتی وبی اند  است  که آنها را

باعث تقویه ویا تغذیه  وسایل وسامان االت تولید میگردد  که درغیر آن 

موقیعت  تنزیل »  کارگران  یا بیدون همچو مبارزات  ممکن است  که 

                     .«رشکستگی ها مواجهه شوندختی ها ووبدبمایند وبه سیاه روزی ها ون

مردم درکوتاه مد ت مبنی برمفهوم درست ویا نادرست بودن  مبارزه    

شان  آنچنا نیکه  مارکس تالش بخرچ داده وآنرا به توضیح گرفته غافل 

نمانده اند  مارکس توضیح داده  که  یکی از نقاط اساسی برای آنهایکه  

بارزه دست میزنند اینست که آنهااقتصاد اخالقی طبقه کارگر به همچو م

را بخودی خودنمیتواند توضیح دهند مبنی براینکه چرا بر آن باورهای 

خاص به آنچه که آنرا منصفانه  می نامند درحال حاضر به توضیح آن  

نمی پردازند  ویا درنتیجه چرا آن نورمها  مواجهه به تغیر شده است 

اساس )ساسی پنداشته میشود  تا اهمیت  اقتصاد اخالقی ضروری وا بناً 

طبقه کارگررا شناسایی ( انصاف وعدالت تشکیل میدهد   –آن راخوبی 

نمایم وهمچنان باید ازآن فراتر رویم تا دریک لحظه  ای معین به درک 

حرکت  یم که  شرایط  ومفهوم عدالت نایل آیم و به این امر متقاعد گرد



پنداشته  سیاسی الزم    اقتصاد  بسوی   اخالق  اقتصادطبقه کارگراز 

                                                                                                           .می شود

بصورت خالصه نقطه آغازباید مردم واقعی مجهزبا ایده ها  ومفاهیم    

چه  چیز ویا چیزهاالزم  پنداشته  میشود خاصی باشند مبنی  برا ینکه  

تا ایشان درمبارزات و در مفاهیم  خواسته های شان  آن مواد وعناصر 

را ضم نمایند ونشان دهند که این عناصر ملحق شده و یا ضم شده  در 

ساختار جامعه جدیدی که ما   اکنون ویا  در آینده خواستا ر آن هستیم 

.                                                             شود مواد وعناصر ضروری پنداشته می

بارزات موجود  وبه ارتباط م  ،سوسیالیستی  به جاگزینی من راجع       

ن مبازرات یک جا نمودن ایپیشنهاد می نمایم که ما باید توجه خودرا در

ن را مبارزی  تالش  بخرچ دهیم  تا  هریک  ازوپراگنده متمرکز سازیم 

توحید این مبازرات ظرفیت ها وتوانایی های خودرا درتشویق نمایم که 

ومن  به این باور هستم که   ودر  اینصورت  پراگنده سروصورت دهند

این مبارزات پراگنده را باهم ازه خواهد داد تا اجی ما برای ما تالش ها

            .توحید نموده  واهمیت آنرا برای جاگزینی  سوسیالستی نشان دهیم 

براین اساس من ایده ایجاد یک منشور را بغرض زمینه بهتر  توسعه     

انسانی پیشنهاد می نمایم ،منشوری را که هد ف آن تالش برای  دوباره 

از این سبب است  برآن   من  تعریف کردن  مفهوم عدالت باشد  وتاکید

میراث اجتماعی تمام انسانها ه بعضی ویابرخی ازافراد واشخاص چونک

ه ننا عادال  سبب  همین را در دست خود به انحصار در اورده اند  وبه 

از اشخاص جلو فعالیت های انسان  که برخی   ویا غیر منصفانه است 

کاروفعالیت ظرفیت ها و توانایی های  و  اثر در  ها را که آنها میتوانند

اد  نموده  اند  وهمچنان این نیز ایج موانع  دهند  توسعه  کاری خودرا 

اشخاصی   ناتوانیو باعث فلج ت کوچک که یک اقلیغیر عادالنه است 

شده اند که آنها میخواهند توانا یی های خودرا توسعه دهند و یا این خود 

غیرعادالنه است که ما را مجبور ساخته اند  تا دگرها را  به حیث رقبا 



                                                                     .         و دشمنان خود بنگریم 

ایا این ممکن  خواهد بود  که  مفهوم  انصاف  ویا عدالت  را مجدداً     

تعریف نمایم  ویک اقتصاد اخالقی  طبقه کار گر را بسازیم ویا اعما ر 

ه ای صفح  ندری ولی  وجهه غیر ممکن نیست  هیچ  به  نمایم ؟ یقیناً، 

یلی به نظر نمی آید ولی نباید از  بد ایکولوژیکیازبحران  اقتصادی و 

که کارل  سعی وتالش خود داری نمایم  ما در آن نقطه ای قرار داریم 

داری  بشریت  مارکس چنین  ا ستدالل نموده است  وآن اینکه سرمایه 

جدیدی   فوریت های  را به تباهی ونیستی می کشاند وطبیعت دارد که 

.                                                                           را  اتخاذ نماید 

                                                                                   . بربریت یا سوسیالیزم:قبل ازانتخاب ما اغلباً ذکرشده است

                                                                                                                ********
 با تقدیم سالمهای مخلصانه                           


