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مجموع تجربیات ]ما[ نشان می دهد که گذار به سوسیالیسم، چیزی فراتر از ملی کردن کسب وکارهای بزرگ یا 

توسعه ی متهیدات اجتامعی مرتقیانه است. سوسیالیسم بی تردید چیز دیگری است. سوسیالیسم یک روند پیچیده و 

طوالنی است که در طول آن، کارگران به تدریج دیکتاتورِی بازار، ارزش مبادله ای و تجاری را حذف می کنند و ارزش 

مرصفی ]کاال[ و خودگردانی اجتامعی رسارسی را گسرتش می دهند. در این جا منی توان بحث طوالنی و پردامنه ی 

اشکال از میان برداشنت قانون ارزش-کار و حذف پول، و در نتیجه ی آن حذف بازار را، در جامعه ی سوسیالیستی 

باسک، به میان کشید. این موضوع یکی از هزاران مباحث جمعی است که باید در دوره های آموزشی تئوریک-

سیاسی گنجانده شود.

ولی می توانیم به چهار مسئله ی اساسی و مهمی بپردازیم که در همین سیستم رسمایه داری موجود هم قابل 

اجرا هستند، مادامی که اوال اراده ای سیاسی برای تحقق آن وجود داشته باشد و ثانیا این اراده بازتاب دهنده ی 

حضور قدرتی مردمی باشد که مبلغ آن اراده، و در طول زمان، ضامن گسرتش و تعمیق آن است.

اساس رشایط  بر  و  مردم  همه ی  برای  کار  امکان  گسرتش  که  است  این  شود،  تضمین  باید  که  چیزی  اولین 

]مناسب[ کار، به گونه ای باشد که نه تنها مشاغل دیگر را از میان نربد، که فراتر از هر چیز موجب افزایش منابع 
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الزم برای رشد مشاغل اجتامعی، کارهای حامیتی، پشتیبانی ]اجتامعی[ و نظایر آن باشد. جامعه ی بورژوایی تنها 

شغل هایی را می آفریند که رسمایه داری بدان ها نیاز دارد و منابع عظیمی از کار اجتامعی مفید را که قابل تبدیل 

به ارزش یا ارزش اضافی نیستند، یا اگر هم چنین باشند انجام آنان سود کمی دارد، نابود و رها می کند. در مقابل 

قدرت سوسیالیستی می تواند و باید به شکل تصاعدی انواع کار مفیِد اجتامعی را، دقیقا به همین دلیل که این 

مشاغل درگیر استثامر ]نیروی کار[ منی شوند یا سود ]مالی[ کمرتی دارند، افزایش دهد.

همزمان با چندبرابرشدن فرصت های شغلی، باید چرخش آزاد موقعیت های شغلی را نیز، با حفظ حق کار 

تضمین کرد، ولی جابه جایی از یک موقعیت به موقعیت دیگر در هامن منطقه ی سکونت باید امری عادی محسوب 

شود. برای انجام این مهم یک آموزش چندبعدی، چندمولدی و جهانی، همراه با پیرشفت چشم گیر تکنولوژی های 

غیرمتمرکز، منعطف و افقی، و حقوق شفاف ]کارگران[ برای داشنت ماه ها یا سال ها فرصت مطالعاتی، دسرتسی 

به چرخه های بازآموزی و حفظ جایگاه های شغلی افراد در جابجایی های داوطلبانه شان رضوری است. طبیعتاً، در 

چنین مفهوم پردازی ای، کار نه تنها یک حق که عالوه بر آن یک رضورت محسوب می شود و ]این اصل[ از اخراج 

افراد مامنعت می کند.

اوقات  افزایش  و  ارمغان می آید  به  کار  کاهش ساعات  تکنولوژیک  مداوم  نوآوری های  به واسطه ی  همزمان، 

فراغت و شخصی ممکن می گردد. و در طول ساعات کار اجتامعا الزم نیز، که باید به آنچه حقیقتا الزم و رضوری 

است کاهش یابد، متامی حقوق اجتامعی و تدابیر بهداشتی و ایمنی، درون سیستمی اجتامعی  ای که کیفیت زندگی 

جمعی را بر انباشت خصوصی نیروهای عظیم تولیدی مرجح می داند، برقرار خواهند شد. طبیعتا، حق ارث نیز 

بر اساس ]نرخ[ متوسطی که با شاخص های تعیین شده ]با روش های[ دموکراتیک تثبیت شده، و نیز با احرتامی 

همیشگی به محیط زیست و توجه به نامحدودبودن منابع انرژی، محدود خواهد شد.

منظور ما از محدودسازی حق ارث، ممنوعیت ]انتقال[ هر شکلی از دارایی نیست. در واقع توده ی عظیم 

کارگران جز رهن ها، وام ها، کارت های بانکی و اندک دارایی های کوتاه مدت در خانه هایشان، به استثنای خودرو 

دارایی دیگری ندارند. بلکه منظور مالکیت اجتامعی کارگاه های کوچک، شعبه های تولیدی با سود کم، دارایی های 

عمومی و دولتی و غیره است. این دارایی ها تنها در نبود خودگردانی اجتامعی و تعاونی های مرصفی و تولیدی و 

پس انداز شکل می گیرند. خودگردانی باید درون تاروپود اجتامع تنیده شود تا بتواند تضمینی بر نظارت مردمی و 

انتخاب های دموکراتیک-سوسیالیستی آنان باشد.

در همین حین توده های کارگر، خرده بورژوازی و بخش های متوسط بورژوازی که از نظر ساختاری تضعیف، و 
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عالوه بر آن، از نظر سیاسی و فرهنگی به کل شکست خورده اند، هم این حق را خواهند یافت و هم این رضورت 

را درک خواهند کرد که باید در توامنندسازی جمع های متعددی از مشرتیان، مرصف کنندگان، بیامران، هرنمندان، 

ورزشکاران و دیگر گروه ها تالش کنند؛ جمع هایی که با استفاده از آزادی مطبوعات -در معنای واقعی آن و نه 

و  مباحث  و  رفراندوم ها  عام،  یا  خاص  شوراهای  در  موجود،  سیاسی-نهادی  ابزارهای  و  واژه-  بورژوایی  معنای 

مجادالت مرتبط با تصمیم سازی در حیات اجتامعی مداخله می کنند.

دومین موردی که باید از آن مطمنئ شد، چاالکی رابطه ای دیالکتیک میان خالقیت در خودگردانی اجتامعی از 

سویی و برنامه ریزی های رضوری در مسائل اسرتاتژیک از سوی دیگر است. تجربه ی تاریخی در این مورد به شکلی 

خیره کننده مؤید این مسئله است و اعتامد به برنامه های نو، اعتامد به نیروی خالقه و طبیعت هم بسته و متعاون 

مردم را قویاً توصیه می کند. از این نقطه نظر رضوری است که فقط مشکالت اسرتاتژیکی از مرکز برنامه ریزی شود 

که برای بقای کل ملت رضوری است؛ مسائلی چون انرژی، مواد خام حیاتی، ذخایر غذایی و بهداشتی، سیاست 

مالی و اقتصادی مربوط به دفاع از منافع استقالل ملی و به اختصار، سیاست های دفاعی با ابزارهای قدرمتند آن، 

که مردم را در مراکز زندگی و کارشان تحت تأثیر قرار خواهد داد.

امکان  تا جای  دموکراسی سوسیالیستی  که  است  آن  موارد،  این  متام  برآورده شدن  اساسی ترین رشط  منطقاً 

عملیاتی و انتقادی باشد. تنها از این طریق می توان مطمنئ بود که وجوه اجتامعی در رسمایه گذاری های رسزمینی، 

منابع و رسمایه های خاص در بخش عمومی، مداخالت بانک های تعاونی، منابع رشکت های خودگردان و بودجه ی 

عمومی دولت کارگران، به صورت مؤثری در هم تنیده شوند. بار دیگر تکرار می کنیم، برای تسهیل این موارد و 

نیز سطح ثانویه ای از برنامه ها، به گونه ای که از یک سو جلوی اختالفات خودخواهانه، بنگاه مدارانه1 و شکل گیری 

کاست های خواهان امتیاز و قدرتی گرفته شود که امتیاز و قدرت برایشان گام نخستی در برآوردن آرزوی نهایی 

خود در جهشی ضدانقالبی برای ساخت بورژوازی جدیدی است که از خاکسرت خود از نو به دنیا می آید؛ و از سوی 

دیگر برای آن که متام این روند به هرج ومرجی مهارناپذیر تبدیل نشود، مداخله ی مستقیم اکرثیت مردم رضوری 

است.

یکی از متهیدات رضوری برای مامنعت از ظهور و رشد تکنسین ها و متخصصانی که متایل دارند جای ]نظر و 

حضور[ مردم را با دانش تخصصی خود اشغال کنند، تشکیل کلکتیوهایی ضدتخصص گرا و ضدتکنیسین است؛ یعنی 

ایجاد هسته هایی با سطح تکنیکی باالتر یا حداقل در هامن حد، ولی با سطح بسیار باالیی از دانش تئوریک-

1. corporatist
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سیاسی. این کلکتیوهای ستیزنده، باید به شکلی ساختاری از دروِن توده ی کارگران و از دروِن سازمان های کارگران 

اقدام کنند و باید به جای گزارش های تکنیسین های سیاست زدوده ای که متاسفانه تا مدتی به حیات خود ادامه 

خواهند داد، پاد-گزارش های جایگزینی تدوین کنند.

فراغت،  اوقات  افزایش  آن،  متعاقب  و  الزم،  اجتامعاً  کاِر  زمان  از  کاسنت  در  اینجا هم، دست آوردهایامن  در 

]و  دایمی  آموزشی و گردش های  نظام های  توده ای؛  نقش قدرت  بازی می کند؛ و همچنین است  اساسی  نقشی 

داوطلبانه ی[ کار؛ و در این معنا، یک نظام دانشگاهی با کیفیتی برتر. درون این شبکه ی خودگردان از مداخالت 

نیروی کار، فن آوری های اطالعاتی به روز و افقی ]یا فاقد سلسله مراتب[ نیز جایگاهی تعیین کننده خواهد داشت 

زیرا، هامن گونه که ناگفته نیز پیداست، به تعاونی های هر محله امکان می دهد تا برای مثال، بدون فوت وقت 

از وضعیت حساب های شهرداری اطالع یابند و هر شخص می تواند تازه ترین اطالعات را درباره ی قیمت واقعی 

ساردین یا رشاب، و نه قیمت های ساختگی آنها را، در اختیار داشته باشد.

سومین مورد که باید آن را تضمین کنیم کنرتل روزافزون "سوسیالیسم بازار" است، مسئله یی که در بندهای 

پیش به صورت ضمنی به آن اشاره شد و هنگامی که به این درجه از پیرشفت سوسیالیسم برسیم، خود را در 

مقام رضورتی هنجاری برای امحاء بطئی و مبتنی بر آگاهی جمعی بازار آشکار می سازد. این نیز درست است که 

برای یک دوره ی تاریخی کامبیش طوالنی، باید با بازار جنگید و تخطی های آن را از قوانین مربوط به رشکت های 

خصوصی و بعضاً از قوانین مربوط به تبادالت بین املللی زیر نظر داشت.

با  نخست  که  را  کالسیک  مارکسیستی  بنیادین  اصول  و  بازگردیم  تاریخی  قاطع  تجربیات  به  باید  دیگر  بار 

با استالینیسم به کژراهه رفت، دوباره تصدیق کنیم. در گذار طوالنی به  سوسیال دموکراسی خفه شد و بعدها 

سوسیالیسم، در باال بردن کیفیت زندگی بر اساس افزایش ارزش مرصفی کاالهای تولیدی، و نه رصفا افزایش کاالی 

به  پاک و تصفیه شود و  بیگانه شده اش  آثار جوهر  از متام  و  افسون زدایی شده  باید به رسعت  پول  تولیدشده، 

ابزاری نامطلوب و روز به روز بی کاربردتر تبدیل شود. این منافاتی با بقای تولید خرد محصوالت و تجهیزات برای 

مدت زمانی مشخص ندارد، ولی نباید به شکل بوروکراتیک به مصادره ی جدی آن اقدام کرد، بلکه الزم است از 

تاثیر شوراها در رشکت های بزرگ، یعنی  راه های سوسیالیستی منودهای روزمره ی برتری تعاونی، خودگردانی و 

رشکت هایی که به واسطه ی اشرتاکی شدن دارایی ها به مردم برگشته است، آشکار شود.

اکنون زمان بازگشت به سنت هوشمندانه ی "دارایی های عاریه” در جوامع کهن است که بر اساس آن، دارایی های 

حیاتی در مالکیت جمعی قرار دارد و برای استفاده به شکل چرخشی به جوامع کوچک تر یا واحدهای خانوادگی 
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موجود "قرض داده می شود". این روش های عمل هوشمندانه و موثر در حال حارض کامال قابل اجرا هستند، اول 

به دلیل ظرفیت باالی تولیدی موجود که می تواند به شکلی چشم گیر ساعات کار رضوری را کاهش دهد و دوم، 

به لطف تکنولوژی های جدید اطالعاتی در یک دموکراسی سوسیالیستی و سوم، دقیقا به لطف شناختی عملی که 

در مبارزه ی طوالنی رهایی بخش نیروی کار انباشت شده است.

در پیش برد این مفهوم پردازی، باید به تقویت نظام های خودمدار مرصف، تولید خودمدار پاک و بوم شناختی، 

بریکالژ )دست ساخته های بازیافتی(، بازیافت، خالقیت هایی برای کاهش مرصف، تجارت عادالنه، اقتصاد تهاتری، 

ظرفیت های دیالکتیک جدید میان فرد و جمع و موارد دیگری از این دست پرداخت. شاید این موارد رویاهایی 

محال، اتوپیایی و و مربوط به عرصی افسانه ای به نظر برسند، ولی حقیقت این است که تنها ناآگاه ترین و یا 

بدگامن ترین باورهای ضدانقالبی و ضدانسانی ممکن است ادعا کنند از آنجا که این ایده ها تاکنون در عمل محقق 

نشده اند پس تحقق آنها ناممکن است. آنچه تاکنون تحقق نیافته است، عدالت در چارچوب اقتصادی است مبتنی 

بر مالکیت خصوصی ابزارهای تولید و مصادره ی ارزش اضافی تولیدشده به دست یک اقلیت که نیروی کار اکرثیت 

را استثامر می کند.

در مقام نتیجه گیری، چهارمین و آخرین موردی که باید تضمین کنیم، آن است که متام مردم در متامی ظرفیت های 

خالقه ی چندکارکردی، متنوع و چندبعدی خود پیرشفت کنند تا بتوانند نیازهایی را بسط دهند که قابل تقلیل به 

تجارت، پول و بازار نیستند. باید درهای خالقیت جمعی به روی این جهان هراس زده گشوده شود تا زیبایی اخالقی 

امر کیفی، که قابل فروکاسنت به روابط پولی نیست، آشکار شود. متام فرآیندهای رهایی بخش، به انتظارات اولیه ای 

شکل می دهند که خود تاییدی است بر امکان واقعی چنین دستاوردهای خیره کننده ای.

امروزه کمرت می توانیم از این ظرفیت انسانی سخن بگوییم چرا که این ظرفیت بیش از هر ظرفیت  مسلامً 

اما همه چیز روزی درست خواهد شد و زمانی که به آن  دیگری در ازخودبیگانگی رسمایه داری له شده است. 

مرحله برسیم، کافی است کمی درها را بگشاییم؛ درهایی که ما را به تاریخ برشیت، به کمونیسم رهنام می شود، 

چرا که اکنون هنوز ماقبل تاریخ ایستاده ایم.
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