
 یتز در باره قوانين اجتماعی و اقتصادده 

  •داری و سوسياليسم بر جامعه در حال گذار بين سرمایهحاکم 

  ارنست مندل             

روابط توليدی مشخص   اقتصادی با مجموعه خاصی از–ھر فرماسيون اجتماعی  - ١
ھای توليدی  شيوه ھای بزرگ تاریخی در تاریخ بشری که مورد دوره این امر نه تنھا در. شود می

 ی،داری، شيوه توليدی آسيائی باستانجامعه برده کمونيسم اوليه،(شود  ناميده می
در مورد ھر فرماسيون اجتماعی  صادق است، بلکه) داری، کمونيسم فئوداليسم، سرمایه

اجتماعی خاص دارای  که یک فرماسيون انکار این. کند آن، نيز صدق می خاص، در ھر فاز تکامل
 خواھد ای ماتریاليسم تاریخی به معنای انکار یک اصل پایه روابط توليدی مختص به خود است

  .بود
   

ای از ماتریاليسم  که در آن تعریف پایه مارکس در بخش معروفی از مقدمه بر نقد اقتصاد سياسیل کار
ھا در روابط توليدی خاصی  توليدی است که انسان گوید که این تنھا در ھر شيوه دھد، نمی دست می تاریخی به

شوند  می ان به روابط معينی واردش توليد اجتماعی زندگیھا در  انسان"گوید که  برعکس، او می. گيرند می قرار
ھا  مولد مادی آن ای که به مرحله معينی از تکامل نيروھای توليدی روابط. ھاست که ضروری و مستقل از اراده آن

"شود مربوط می
*

تواند وجود  روابط توليدی مشخص نمی ای بدون از نقطه نظر ماتریاليسم تاریخی ھيچ جامعه . 
 بنابراین از نقطه نظر. توليد اجتماعی است ای بدون ای به منزله وجود جامعه وجود چنين جامعه .داشته باشد

 در حال گذار، و لذا،اجتماعی، از جمله یک جامعه  ماتریاليسم تاریخی اولين گام برای درک ھر فرماسيون
توليدی که  سوسياليسم، عبارتست از دستيابی به تحليل روابط داری و چنين جامعه در حال گذار بين سرمایه ھم

  .کند می را معين در آن جامعه غالب است و آن
   
بالنده،  ھای دوره"ھای توليدی تاریخاً بالنده، یکی از  شيوه کننده یکی از  اخت\ف تعيين- ٢

یک جامعه در حال گذار، در درجات مختلف  ، و)مارکس(فرماسيون اقتصادی جامعه ] عظيم[
اخت\ف در این نيست که  .استواری ساختاری روابط توليدی موجودشان نھفته است پایداری یا

ھمين . آنست توليدی معين است و یک جامعه در حال گذار فاقد یک شيوه توليدی دارای روابط
طور  داری به سوسياليسم صادق است، ھمان سرمایه ر حال گذار ازمساله در مورد جامعه د

از قرن چھارم تا ھفتم در اروپای (فئوداليسم  داری و قب\ً در باره دوره گذار بين رژیم برده که
داری از قرن پانزدھم تا  و سرمایه جنوبی و در باره جامعه در حال گذار بين فئوداليسم غربی و

ھا  ھمه این. کرد می صدق)  شھرھای شمالی ایتاليا و انگلستانھلند، ھفدھم در سرزمين
ھنوز نه کام\ً  "ھای اجتماعی سيستم"فرمول اشتباه والتر اولبریخت،  مواردی از، با استفاده از

است که  پذیر قدر امکان جوامع بازگشت به سيستم کھنه ھمان در این. ھستند" استقرار یافته
 تر ھنوز از لحاظ اقتصادی تضمين توليدی نو و عالی ھای ی شيوهارتقاء به سيستم تاره، پيروز

  .تسھيل شده است این پيروزی تنھا از نظر سياسی و اجتماعی. شده نيست
   

روشن  داری نظر افکند، ھای توليدی سرمایه تکامل شيوه این امر به خصوص اگر انسان به
 قدرت طبقاتی سياسی و ١٧ و ١۶قرن  ھای بزرگ بورژوائی در اولين انق\ب. شود می

. بود، در ھم شکست داری فئودال را، که مانع اصلی ظھور و رشد سرمایه اجتماعی اشراف
نھائی و  قدرت به وسيله بورژوازی را تامين نکرد، و غلبه معھذا این انق\بات اعمال مستقيم

این .  نمودشيوه مسلط را به مراتب کمتر تامين داری به مثابه یک قطعی شيوه توليد سرمایه
برای ممانعت . ساخت، متحقق نگشت اش را آشکار نتایج که انق\ب صنعتی تمام تا زمانی امر

اصلی ظھور و رشد  داری، قدرت اشراف فئودال را که مانع توليد سرمایه از پيروزی شيوه
 معھذا این انق\بات اعمال مستقيم قدرت به وسيله .داری بود، در ھم شکست سرمایه
داری به مثابه یک شيوه  توليد سرمایه  را تامين نکرد، و غلبه نھائی و قطعی شيوهبورژوازی

اش را انق\ب صنعتی تمام نتایج که این امر، تا زمانی. مراتب کمتر تامين نمود مسلط را به
داری، قدرت  سرمایه برای ممانعت از پيروزی شيوه توليد. نگشت آشکار ساخت، متحقق

برای  ھا ليکن درھم شکستن نيروی طبقاتی فئودال. شد می ت احياءبایس اشراف فئودال می
oزم بود، اما کافی نبود، دليل این امر اینست  داری تامين استقرار نھادی شيوه توليد سرمایه
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یعنی روابط سرمایه (داری  توليدی سرمایه روابط توليدی غالب در این دوره انتقالی نه روابط که
کار مبتنی بر سرواژ، اجاره ( بودند و نه روابط توليد فئودالی) ليددر پروسه تو و کار مزدی

شکل انتقالی از  عبارت بودند از روابط توليد کاoئی ساده، به عنوان بلکه) فئودالی، اصناف
  .داری فئوداليسم به سرمایه

   
این روابط توليدی فقط ترکيبی . شود خاص مشخص می جامعه در حال گذار با روابط توليدی

. کند، نيستند نوین که تدریجاً رشد می شيوه توليد کھنه که باید مغلوب شود و شيوه توليد زا
ای "ترکيب"داری  به سرمایه کننده جامعه در حال گذار از فئوداليسم توليدی مشخص مث\ً روابط

توليد روابط : این دوره بود داری نبود، بلکه روابط مختص به فئودالی و سرمایه ھای توليد از شيوه
کارگران مزدی، بلکه عبارت  شد و نه از  تشکيل می توليدکنندگان نه از رعایا توده. کاoئی ساده

توليد متعلق به خودشان  ، که با وسائل]م. صنعتگران [کارگران یدی آزاد  بود از کشاورزان آزاد و
داری ھر دو  ایهسرم ای ھم از روابط توليد فئودالی و ھم توليدی چنين روابط. کردند توليد می

   .متفاوت است
   

در عرصه توليد  داری کام\ً بتواند که سرمایه فئوداليسم قبل از آن این روابط توليد از انح\ل
 ھای خارج از توليد، مانند ، اما در عرصه"حاکم است" سرمایه(شود  توسعه بياید نتيجه می
داری به  قالی از جامعه بردهدوره انت توان تحليل مشابھی از ، می)سرمایه بانکی و تجاری

به انقياد کامل مھاجرین و  مث\ً انتقال از دوره اص\حات دیوکلسين. دست داد فئوداليسم به
جای آن . رم تا آن زمان آزاد بودند، در ناحيه غربی تحت حاکميت مستعمره نشينان ژرمن که

ین جامعه انتقالی دھيم، ولی در انکشاف خاص ا نيست تا این مقایسه را به تفصيل انجام
در این جامعه قدرت . وجود دارد]  م– داری با دوره گذار از فئوداليسم به سرمایه[تشابھی  چنين

در پروسه توليد رو به  شود و کار بردگی داری شکسته می اجتماعی طبقه برده سياسی و
قانان نيمه دھ کار بردگی و غلبه کار سرواژ یک فاز بينابينی کار افول است، ولی مابين دوره

اضمح\ل  داری توليد در حال بردگان، در شرایطی که نظام برده آزاد و آزاد در رابطه به رھائی
  .١ سازد، وجود دارداست تا توسعه کامل فئوداليسم را ممکن

   
 داری و سوسياليسم نيز باید با متد مشابھی سرمایه امعه در حال گذار بينبا مساله ج

، و استقرار دیکتاتوری )دولت بورژوائی و(فروپاشی جامعه طبقاتی بورژوائی . برخورد شود
کمونيستی را به وجود   امکان ساختن یک جامعه سوسياليستی و سپس تنھا پرولتاریا،

پروسه  در انق\ب سوسياليستی و در. کند را تضمين نمیامر  آورد، اما خود به خود این می
چه در شيوه ھای  تری از آن عظيم ساختن نظم اجتماعی سوسياليستی، آگاھی نقش بس

تواند به  نيز تحليل نمی معھذا حتی در این مورد. کرد، به عھده دارد ايفا می تاریخی توليد قبلی
نامربوط، بی اھميت  توان این روابط را نمی. دتوليدی موجود صورت بگير سادگی منتزع از روابط

 و" رھبری سياسی"امر درجه دوم در مقایسه با عوامل  تر جامعه و یا یکدر انکشاف بيش
از ماتریاليسم تاریخی، وارونه  این به معنای عقب نشستن. در نظر گرفت" آگاھی مسلط"

کننده  اجتماعی تعيين گاھیای مبتنی بر اینست که آ تبدیل آن به فرضيه کردن مارکسيسم و
  . عکسوجود اجتماعی است و نه بر

   
داری  سرمایه روابط توليدی خاص جامعه در حال گذار از  در حال حاضر، ما قادر به تحليل- ٣

 ای در کننده چرا که ھنوز ماتریال تاریخی تعيين به سوسياليستی، به نحوی دقيق نيستيم،
خواستيم تا توليد کاoئی  مواجھيم که اگر می ان مشکلیدر این مقطع ما با ھم. اختيار نداریم

 توضيح دھيم، و ١۴فلورانس در قرن  را بر مبنای روابط توليدی موجود در شھرھای ونيز و ساده
 ١۶در سرزمين ھلند قرن  داری را بر اساس توليد مانوفاکتور توليدی سرمایه یا اقتصاد شيوه

  .شدیم می تبيين کنيم، با آن روبرو
   
و سوسياليسم با نابالغ بودن نسبی روابط  داری ھای ما از جوامع در حال گذار بين سرمایه"مدل"مام ت

 داری که در باo ذکر توليد کاoئی ساده و سرمایه اظر  طور که موارد تاریخی  شوند، ھمان مشخص می توليدشان
وقتی  ه مارکس را تائيد کرده است که تنھاموکداً این گفت تاریخ علوم اجتماعی در طی نيم قرن. شد، چنين بودند
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 به دست "ناب" تواند یک تئوری کاری ارزش  تئوری اقتصادی می تجرید از شکل مشخص کار تا پراتيک بسط یابد،

دھد
+
.  
   

 داری و سوسياليسم را حال گذار بالغ بين سرمایه قعی جوامع درتنھا وقتی تجربه وا
.  بود پذیر خواھد ای امکان چنين جامعه  اقتصادی از- اجتماعی" ناب"داشته باشيم، یک تئوری 

 عبارتند از جوامع -و تا چين و کوبا  از اتحاد شوروی تا یوگس\وی-ایم کنون تجربه کرده آنچه تا
ای ناکافی از رشد  درجه یعنی با(نيافتگی   اقتصادی توسعه-یشرایط اجتماع انتقالی در

و دفرمه شدن  رو به طرق مختلف اشکال شدید و یا مفرط انحطاط این ، که از)نيروھای مولده
چه  که آن بنابراین، این امر اگر نه محتمل، حداقل ممکن است .دھند بوروکراتيک را بروز می

 به نظر)  م –داری به سوسياليسم  از سرمایه[ قالیاین جامعه انت" عمومی"امروز مشخصات 
نيافتگی   اقتصادی توسعه- اجتماعی تر به شرایط رسد، در واقع خصوصياتی باشد که بيش می

  .ای منطق درونی چنين جامعه مربوط است تا به
جریان  ساخت اقتصادی شوروی که بيش از نيم قرن است در ھا به مناظره در باره این ایده

 انق\ب سوسياليستی اکتبر تنھا در یک مقياس امکان یا حقانيت تاریخی. اند است، مربوط
انق\ب از نظر تاریخی ضروری بود چرا که از  این. تواند به درستی ارزیابی شود المللی می بين

نق\ب ، جھان برای ا)جھانی امپریاليستی از زمان ورود چين به بازار(اوج دوره امپریاليسم  زمان
دارا در روسيه به معنای  بود، و به این دليل که ادامه حکومت طبقات" رسيده" سوسياليستی

ترکيه، ایران،  ھای با تمام آن عواقبی که از نمونه(امپریاليستی  تداوم ادغام آن درسيستم
ه اندازه روسيه ب ھر چند، نيروھای مولده در). ھند از آن باخبریم یونان، اسپانيا، پرتغال، برزیل و

و  داری بين سرمایه" بالغ"که توسعه یک جامعه انتقالی  کافی در سطح ملی پيشرفته نبودند
آن توليد به وسيله توليدکنندگان جمعی  ی که درا سوسياليسم را ممکن سازند، یعنی جامعه

ه با نتيج(نيافته  اقتصادی توسعه منزوی ماندن انق\ب اکتبر در یک کشور از لحاظ .کنترل شود
تر جامعه  مدل بالغ نتيجتاً یک سری کامل انحرافات از یک") سوسياليستی انباشت"اجبار به 

 ھمسان شدن حزب کمونيست(وسيله توسعه خاص عامل ذھنی  انتقالی به وجود آورد که به
 وسيعاً  )حزب استالينيسم، و غيره اتحاد شوروی با بوروکراسی شوروی، بورکراتيزه شدن

  .یافت افزایش می
   

 اشتباه است اگر از این انحرافات چنين. نگریسته شود ولی آلترناتيو باید از ھر دو سو
وسيله بازار جھانی امپریاليستی جذب  نتيجه گرفته شود که اگر چه اقتصاد شوروی مجدداً به

شود، معھذا  نمی اقتصادی آن ھنوز به وسيله قانون ارزش تنظيم نشده است و رشد
 این اشتباه در ناتوانی از تشخيص اھميت تاریخی. است ی احياء شدهداری در شورو سرمایه

جای دیالکتيک ميان نيروھای مولده و  انق\ب اکتبر و برقرار کردن یک ھمسانی مکانيکی به
بر اساس : "که شود سپس مطابق این کليشه استدoل می. نھفته است روابط توليدی

 وجود دارند، تنھا!) در آن زمان و اکنون  (شوروی ای که در اتحاد جماھير نيروھای مولده
آنکه تحليل علمی دقيق از روابط توليدی  بی" پذیر بوده و ھست جا امکان داری در آن سرمایه

ھای روسيه،  منشویک اشتباھی کام\ً نظير این متواليا از جانب. آید غالب به عمل
داری  سرمایه طرفداران تئوریاروپای غربی نظير اتو بوئر،   دموکرات- ھای سوسيال مارکسيست

 اند، و اخيراً  ھای کمونيستی اپوزیسيون گسسته جنبش ھا و دیگر دولتی که از تروتسکيست
  .ھا، سر زده است مکتب بتلھایم در ميان مائوئيست

   
داری و  موجود در حال گذار بين سرمایه  در حدی که قوانين عمومی جوامع- ۴

شوند،  بوروکراتيک مشخص می ا دفرماسيون مفرطکه به وسيله انحطاط و ی سوسياليسم،
بعد از الغای : کرد توان کم و بيش به صورت زیر فرموله قوانين را می قابل کشف است، این

و با  ریزی شده و اجتماعی شده گذار به یک اقتصاد برنامه مالکيت خصوصی بر وسائل توليد و
خودی منابع اقتصادی در ميان خود به  فرض سطح معينی از رشد نيروھای مولده، توزیع

از نرخ متوسط سود و  یعنی بر مبنای دور شدن(توليد بر مبنای قانون ارزش ھای مختلف شاخه
اقتصادی،   سرمایه، با منابع طریق جریان ورودی و خروجی بر اساس تصحيحات متعاقب آن از

 صادی به وسيله برنامهتوزیع آگاھانه منابع اقت. شود تواند جایگزین می) ھا به و از این شاخه
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دھد، گرچه از سوی دیگر به ارزش  تشکيل می کننده روابط توليدی نوین را اکنون خصلت تعيين
ماند، در درجه اول به   پولی باقی می-کاo روابط. توان فوراً به طور کامل پایان داد نمی مبادله

از طریق یک معادل مصرفی  کنندگان در منبع معين اجناس که توزیع سھم توليد این دليل
 کاo را شود که اجناس مصرفی شکل این امر باعث می. کند می عمومی ضرورت خود را حفظ

  .٢تا تمام عواقب مربوطه حفظ کنند
   

روابط  خود از لحاظ اقتصادی و اجتماعی ھر دو برنوبه  این شکل کاoئی اجناس مصرفی به
 داری و اقتصادی جامعه در حال گذار بين سرمایه به این ترتيب بر نظم. گذارد توليدی تاثير می

منطق برنامه و منطق . آنتاگونيستی حاکم است سوسياليسم برخورد ميان دو منطق اقتصادی
آگاھانه به وسيله جامعه مقرر شده   کهھائی توزیع منابع اقتصادی بر حسب اولویت( بازار

توليدکنندگان کنترل را در  این منابع بر حسب قوانين عينی بازار که از پشت سر است، با توزیع
به مفھوم  این دو دسته از قوانين به دو نوع منافع طبقاتی که روشن است که). دست دارد

 ه منافع پرولتاریا و دومی به منافعاولی ب: شود می اند مربوط وسيع تاریخی کلمه آنتاگونيستی
  .کنند خصوصی و سود شخصی کار می ھای بورژوازی و طبقات و اقشاری که بر مبنای بنگاه

   
طور که مارکس  که ھمان(ریزی است  اصل برنامه نيروی محرکه اصلی که در جھت پيشبرد

توليدکنندگان دموکراتيک  تواند تحت حاکميت کرده است در تحليل نھائی تنھا می فرموله
اقتصادی از انرژی  ترین استفاده عبارتست از نفع پرولتاریا در بيش )جمعی کام\ً متحقق شود

تفوق   نيروھای محرکه اصلی در جھت .٣نيازھای انسانی او زمان تحقق کار به ھمراه رشد ھم
 ، فشار بازار)یعنی کميابی وسيع(نيروھای مولده  قانون ارزش عبارتند از سطح ناکافی رشد

پولی برکل سازمان اقتصاد، عواقب نابرابری  - ھای روابط کاo العمل داری، عکس جھانی سرمایه
روشنفکران خرده بورژوا و  از جمله ناشی از آگاھی پرولتاریا از یکسو و آگاھی اجتماعی

گذار  غيره، بنابراین روابط توليدی مختص به جامعه در حال بوروکراسی از سوی دیگر، و
 اقتصادی ذاتا غيرکاپيتاليستی و عناصری از توليد ریزی عبارتست از یک ترکيب دو رگه از برنامه

 از مناسبات که اساساً ) شخصی افزائی با گرایش به سمت تملک خصوصی و ثروت(کاoئی 
اجتماعی است و نه  این ترکيب مختص به این فرماسيون. گيرد نشأت می توزیع ھنوز بورژوائی

اقتصاد توسط  و نه به تنظيم) داری سرمایه(وسيله قانون ارزش  تواند به تنظيم اقتصاد به می
نشانه  تنزل یابد، این) سوسياليسم( پولی -روابط کاo توليدکنندگان جمعی تحت شرایط زوال

فرماسيون دوم است، یعنی نتيجه عقب رانده  گذار تاریخی از فرماسيون اجتماعی اول به
  .  کام\ً بالغ شودکه سوسياليسم به تواند داری قبل از آن سرمایه شدن
   
طرح  ۴)ای از جانب نيکوس پوoنتزاس بندی ارائه فرمول به دنبال( شارل بتلھایم تزی را - ۵

ھای  ھنوز در شوروی و دیگر حکومت ھا کرده است مينی بر اینکه ادغام تکنيکی بنگاه
شوروی باقی   پولی در- نيست و به این علت است که روابط کاo ممکن" سوسياليستی"

 چه عامل بی اھميتی در تعيين ماھيت طبقاتی و تعيين مانده است، و بنابراین، این روابط گر
ای در این  کننده به ھيچ وجه عامل تعيين دقيق روابط توليدی جامعه در حال گذار نيست، معھذا

مارکسيستی روابط توليدی مبتنی است،  این تز بر سوء تعبير مقوله. شود محسوب نمی رابطه
. نيستند" تکنيکی"سادگی  روابط توليدی ھرگز بهھا،  بخشيدن غير مجاز به آن یعنی بر مادیت

ھا  ميان انسان ھا و اشياء بلکه ھمواره روابط اجتماعی ان انسانمي این روابط نه صرفاً روابطی
اجتماعی  خصلت ب\فصل و مستقيم" ھا تکنيکی تمام بنگاه ادغام" بدون  که اظھار این. ھستند

 ادن نمود روابط بورژوائی مادیت یافته به جاید تواند متحقق شود، به معنای قرار کار نمی
داری دارای یک خصلت اجتماعی ب\فصل  سرمایهاگر کار در نظام . ٥ھاست واقعيت اجتماعی آن

که مالکيت خصوصی  این امر از این .ھا نيست نگاهب" تکنيکی"این به علت فقدان ادغام  نيست،
دیگر رقابت  ھم فعاليت و با یک که واحدھای توليدی که مجزا از وجود دارد؛ از این بر وسائل توليد

که  برخوردارند؛ از این خصوصی مصرف و صاحب اختيار بودن منابع اقتصادی کنند از قدرت می
  .شود یدارند، ناشی م ھا و کار خصلت خصوصی شرکت
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کار به سطح معينی از رشد نيروھای مولده نيز  مطمئناً غلبه بر این خصلت خصوصی
توانند با  شان، نمی پائين تکنيکی ھای خيلی کوچک، به خاطر استاندارد بنگاه. شود می مربوط

عينی اجتماعی شدن  ولی در صنعت کاپيتاليستی، درجه. اجتماعی بشوند بازدھی خوبی
 موثر توليد به وسيله توليدکنندگان جمعی رشد یافته  کافی برای کنترلبی شک به اندازه

درجه اجتماعی شدن عينی کار در  مارکس و انگلس ھمان صد سال قبل، زمانی که. است
که در حال  اظھار این .از وضعيت فعلی آن در شوروی بود، بر این نظر بودند تر غرب بسيار پائين

اجتماعی  نيست که خصلت" از لحاظ تکنيکی متمرکز "کافی حاضر صنعت بزرگ به اندازه
اظر    "اجبار تکنيکی" پولی با این - ماندن روابط کاo که باقی مستقيم کار را تضمين کند، و این

انق\ب سوسياليستی و ساختن یک جامعه  است، به معنای زیر سئوال بردن امکان عينی
  . کل استسوسياليستی در

   
در  ای توليد غلبه شده و منابع اقتصادی بر اساس برنامه بر وسائلاگر بر مالکيت خصوصی 

شوند، آنگاه خصلت اجتماعی ب\فصل کار  توزیع) و فردا انترناسيوناليستی(مقياس ملی 
پذیر  حکم قدرت پرولتاریا امکان واحدھای مختلف توليد تحت این مناسبات توليدی به شاغل در

وجه این  به ھيچ  کار در واحدھای مختلف توليدیسطوح مختلف بارآوری وجود. گشته است
کم و رو به  اوب بارآوری کار در صنعت مدرن تنھا در حد بسيار   سطح. دھد امکان را تغيير نمی

و جمعی در کار به وسيله توليدکنندگان است، و  زوالی تابعی از سطوح متفاوت جدیت فردی
وسائل مادی متفاوت توليد است  وت توليد وھای متفا تری تابع بروز تکنيک بسيار بيش در حد

که این وسائل  معھذا، چون این جامعه است. ھا گذاشته شده است واحد که در اختيار آن
 وجه این روشن نيست که چرا کارگران کند، به ھيچ می توليد را در ميان این واحدھا توزیع

. م جامعه مجازات شوندخاطر تصمي واحدھای خوب تجھيز نشده باید با کاھش درآمدشان به
است سنجيده شود  چه به طور کمی صرف شده کار زنده تنھا بر مبنای آن ھر چند اگر تمام

مستقل  و دریافتی آن) ای از ظرایب با استفاده از مجموعه کاھش دادن کار ماھر به کار ساده(
 گر این واقعيت آنگاه این امر بيان. مختلف باشد از بارآوری متفاوت کار در واحدھای توليدی

که  شود، و نه این اجتماعی شناخته می اجتماعی است که کار زنده مستقيماً به عنوان کار
، و بسته )کاo خواھند بود که در این صورت(فروش محصوoتی که خلق کرده است  تنھا بعد از

 فروش اگر(یا  کند و این خصلت اجتماعی را کام\ً یا بعضاً کسب می به حاصل این فروش، کار
  .کند اص\ً کسب نمی) انجام نشده است

   
 "تملک کامل محصوoت توليد شده"وسائل توليد را با   بتلھایم قدرت در اختيار داشتن- ۶

یعنی توزیع منابع اقتصادی در دسترس  گذاری، ھای سرمایه اولی به فعاليت. گيرد اشتباه می
محصوoت که اگر چه   و توزیعاست؛ دومی به اشکال و درجه تحصيل مستقيم جامعه مربوط

 كشورھاي در شوروی و دیگر. ھيچ وجه با آن یکسان نيست البته با اولی ربط دارد، ولی به
گذاري اساسي، به طور مركزي و نه در سطح  بلوك شرق، اكثريت قاطع تصميمات سرمايه

ر وسائل گفته شود که مالکيت اجتماعی ب بنابراین اشتباه است اگر. شود بنگاه، اتخاذ می
الحال در شوروی  فی) حقوقی در تمایز از صرفا صوری و(عنوان یک مقوله اقتصادی  توليد به

که  گردد اجتماعی بر وسائل توليد تنھا وقتی امحاء می مالکيت. محو شده است
بتواند بر حسب محاسبات مربوط به  گذاری در سطح بنگاه صورت بگيرد، و بنگاه سرمایه

تحصيل اجتماعی ناکامی تمام  . به خرید و فروش ماشين آoت، بپردازدآزادانه سوددھی خود،
و مالکيت  ریزی شده تواند با یک اقتصاد سوسياليستی برنامه می اجناس، که مطمئناً 

ھا توضيح  به وسيله فقدان ادغام تکنيکی بنگاه اجتماعی بر وسائل توليد ترکيب شود، نباید
که در حالت ( پولی - عينی روابط کاo ميابی و تاثيراتشود، توضيح این امر در پدیده ک داده

فقدان کنترل اجتماعی،  ، و در)تواند به عملکرد خود ادامه دھد کامل نيز می ادغام تکنيکی
   .واقعی به وسيله توده توليدکنندگان نھفته است یعنی فقدان حاکميت سياسی

   
بازار  کند، احتکار شده و در امر میچه برنامه  برخ\ف آن این واقعيت که بسيار از محصوoت،

 کنند، از آن رو ریزی شده فرار می برنامه شوند، و در کل از شبکه اقتصاد سياه توزیع می
 کنترل مداوم دموکراتيک کارگران، که در شوراھا پذیر است که توليد، توزیع و برنامه تحت امکان
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 سوددھی انفرادی  سيستم. داردقرار ن پردازند، متشکل بوده و به نظارت جمعی مستقيم می
به ھيچ اجبار تکنيکی و یا ، )khozrashot(به وسيله استالين ھم مطرح شده بود  ھا، که بنگاه

 سياسی - اجتماعی دoلت ندارد، بلکه به یک انتخاب آزادی" ھابنگاه ادغام تکنيکی ناکافی"
یابد، و   طریق بازار جریان نمیتوليدی دیگر از جا که روابط ميان ھزاران واحد از آن. مربوط است

آگاھانه، از طریق تجمع دموکراتيک  این علت که حاکميت قشر بوروکراتيک ممتاز با کنترل به
ناسازگار است، یک  ،)سانتراليسم دموکراتيک( مدیر -توليدکنندگان خود ریزی شده برنامه

به . شود  ناموثر طیتمرکز بوروکراتيک اداری ثقيل الراس و مسير طوoنی باید از طریق یک
چنين سيستم مديریتی لزوماً باید بر پایه  منظور کسب حتی یک حداقل نتایج اقتصادی،

  .ھا متکی گردد انفرادی بنگاه سوددھی
   

 ھا نتيجه عينی وضعيت معين رشد نيروھای مولده بنگاه نھاد و دگم سوددھی انفرادی
ت اقتصاد و حکومت در انحصار یک قشر مدیری :نيستند، بلکه نتيجه یک وضع اجتماعی اموراند

نفعی که مدیریت در افزایش ھر  ممتاز است؛ و به عنوان موتور اصلی تحقق برنامه از باoی
منافع اجتماعی  تمام این نھادھا، که به. شود دارد، استفاده می تر مصرف شخصی  بيش  چه

 لده نابود شوند، و باسطح معينی از رشد نيروھای مو توانند در اند، می خاصی مشروط شده
جمعی که کار مستقيماً و ب\فصل اجتماعی به  اظر با توليدکنندگان  اشکال سازمان و مدیریت 

  . ۶ گردد کنند، جایگزین شناخته شده را تامين می رسميت
   
در شوروی و دیگر کشورھای بلوک شرق احياء شده  الحال داری فی این تز که سرمایه - ٧
شيوه توليد . داری است سرمایه مبتنی بر یک تجدید نظر کامل در مفھوم مارکسيستی است،

دارد و نه در  کاoئی تعيمم یافته مبتنی است که نه در شوروی وجود داری بر توليد سرمایه
 اقتصاد رسمی این کشورھا نظم اقتصادی" علم"که  این واقعيت. قسایر کشورھای بلوک شر

کند، درست  مشخص می ٧"سوسياليستی اقتصاد بازار"موجود را به وسيله فرمول بی معنی 
این واقعيت که ادعای اقتصاد  وليد کاoئی تعميم یافته است کهبر اثبات وجود ت قدر دليل ھمان

تحت اقتصاد بازار  داری مبنی بر برابری تمام عوامل اقتصادی سرمایه سياسی رسمی
ھا  این در ھر دو حالت،. شود ای محسوب می وجود چنين برابری داری، دليلی بر اثبات سرمایه

ھای از نظر  جه یک تحليل علمی و یا فرضيهنتي به روشنی تزھای ایدئولوژیک ھستند و نه
  .ارزیابی و اثبات شده علمی
   

ارتباطات، تجارت، و غيره دارای خصلت کاoئی  واقع، توده وسائل توليد بزرگ در صنعت، حمل و نقل،در 
 توليدچنين  ھم. وسائل را آزادانه خرید و فروش کنند توانند این نمی) واحدھای توليدی(واحدھای مدیریت  .نيست

ھا  این ریزی مرکزی است؛ نيست، بلکه نتيجه تصميمات برنامه ھا بنگاه" شخصی"ھا نتيجه تصميمات  و توزیع این

"کار خصوصی مستق\ً فعال"محصول 
†

   .که کاo نيستند یعنی این نيستند،
 جا که برای یک بازار شوند، تا آن صنعتی توليد می اجناس مصرفی که طبق برنامه به شيوه

این اجناس به . دارای شکل کاoئی ھستند نامشخص توليد شده و باید با پول مبادله گردند،
ماعی شدن کار در مطمئناً درجه اجت .اند این شکل را ندارند که محصول کار خصوصی این معنا

ھای  از جنبه که ما به منظور آن. تر از بخش اجناس توليدی است کم بخش اجناس مصرفی
 دولتی منحرف نشویم، آگاھانه از مساله ترکيب اقتصاد کننده مناسبات توليدی در بخش تعيين
خصوصی تا تعاونی در کشاورزی و صنایع  ریزی شده اجتماعی با توليد کاoئی ساده برنامه

ریزی، معيارھای بورژوائی و  برنامه ایم، این مساله بی شک ترکيب دورگه کرده نظر دستی صرف
  .کند تر می پيچيده ھا را حتی سوددھی انفرادی بنگاه) بلوک شرق در کشورھای(

   
 کننده قوانين خاص حرکت، که به ھيچ وجه تعيين داری به وسيله شيوه توليد سرمایه

 یک از این قوانين را در تاریخ  ھيچ .شود روی نيست، مشخص مینيروھای محرکه اقتصادی شو
سود، نه جریان ورود و  توان مشاھده کرد؛ نه کاھش نرخ گذشته شوروی نمی پنجاه سال

ھا و نه  شاخه ھای توليد بر حسب تغييرات نرخ سود در این شاخه خروج منابع اقتصادی بين
 در ھمه جا در سراسر تاریخ شيوه توليدحرکتی که   قوانين-بحران ادواری اضافه توليد

داری در دوره اخير  بگوئيم، این تز که سرمایه تر دقيق. داری، ھمواره تائيد شده است سرمایه
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نظر مارکسيسم مضحک است، منجر   در شوروی احياء شده به این نتيجه که از١٩۵۶از  بعد
توليدی یکسانی داشته  وابطتوانند ر داری می داری و غيرسرمایه سرمایه شود که جوامع می

از ھيچ جنبه   روابط توليدی در شوروی١٩٣٠-٣٢توان دید که از  می چرا که به سادگی. باشند
در  ١٩۴٩ و ١٩٣٨اقض است که گفته شود در   مارکسيسم  این با. مھمی تغيير نكرده است

چف و  در زمان خروش١٩۵٨ اما در وجود داشت،" سوسياليسم"زمان استالين در شوروی 
است، شوروی  که ھيچ تغييری در روابط توليدی رخ نداده در حالی در دوره برژنف ١٩۶٩

   .بوده است" داری سرمایه"
   

 تواند از فقدان قدرت در شوروی می" داری سرمایه" اگر چنين گفته شود که روابط توليدی
اتخاد (ھا در شوروی  تکنيک مدیریت بنگاه پرولتاریا در صاحب اختيار بودن وسائل توليد و از

در این صورت پاسخ ما به قرار  استنتاج شود،) کاپيتاليستی پاداش و تعيين دستمزد ھای شيوه
  :زیر خواھد بود

   
 ١٩٣٠ھای شوروی در  در بنگاه" مدیریت تک نفره " انجام این مشخصات از زمان اجرای) ١

حداقل به ھمين اندازه امروز، اگر نه  الين نيزاین مشخصات در زمان است. اند وجود داشته
  . بودندبيشتر، متداول

   
. نيست ھا، مجاز به روابط سلسله مراتبی در درون بنگاه داری تنزل روابط توليد سرمایه) ٢

 ھا و کار ھای مختلف و بين بنگاه که بين بنگاه ترین روابط توليد، روابطی است از جمله اساسی
یافته، به نحوی کام\ً متفاوت از اقتصاد  ط به وسيله توليد کاoئی تعميماین رواب. معمول است

  .گيرند شده شکل می اجتماعی
   
سازمان، کار و دستمزد به تدریج در صنعت بزرگ  در جمھوری خلق چين اشکال مشابه) ٣

داری در شوروی احياء کرده  سرمایه طرفداران این تز که اعمال این اشکال. شوند می معمول
به این نتيجه برسند  به خواھند در نظرات خود منسجم باشند، قاعدتا باید که ست، در صورتیا

  .جریان است داری در جمھوری خلق چين کام\ً در حال سرمایه که ھمين پروسه احياء
   
 تز قدیمی منشویکی بر این مبنای تاریخی و در واقع، طرفداران مائوئيست این) ٨

سياسی " خط عمومی"دولتی، ارزیابی  د که روابط توليدی، قدرتشون آليستی متکی می ایده
چرا که . آنست این قرار دادن ماتریاليسم تاریخی بر سر. اند ھمسان و ایدئولوژی حاکم

 گر  لنينيسم در شوروی بيان–تجدیدنظر در مارکسيسم  دارند که ھا اع\م می مائوئيست
رھبری دولتی در " خط عمومی"که  گویند ھا می پيروزی ایدئولوژی کاپيتاليستی است، آن

و بنابراین  است؛ بنابراین حکومت شوروی یک حکومت بورژوائی است، شوروی خط بورژوازی
  . استداری این اقتصاد، یک اقتصاد سرمایه

   
 مساله در جھت مخالف تعریف شود، قبل از ھر چيز، کند که ماتریاليسم تاریخی ایجاب می

ھا، بایستی به  غالب و دیناميسم آن  شوروی، یا روابط توليدیقوانين عينی حرکت اقتصاد
داری و طبقه  سرمایه سپس باید روشن شود که آیا یک شيوه توليد. گردد شيوه علمی تحليل

داری و یا  سرمایه اگر ھيچ دليلی مبنی بر وجود یک شيوه. خير دار حاکم وجود دارد یا سرمایه
حکومت  تواند یک باشد، در این صورت حکومت نمینداشته  دار حاکم وجود طبقه سرمایه
  اقتصادی حکومت شوروی یک حکومت کارگری- اجتماعی اگر بر پایه این تحليل. بورژوائی باشد

مثابه قشر فوقانی پرولتاریا که   یعنی، بورکراسی حاکم به -دفرمه شده تشخيص داده شد
 در این صورت -شناخته شد اکم،بورژوا است، و نه یک طبقه اجتماعی جدید ح ممتاز و خرده

  لنينيستی–از سنت مارکسيست " خط عمومی"انحراف  رویزیونيسم ایدئولوژیک و
نه به عنوان بيان ) واضح بود که امروز قدر ای که آشکارا در زمان استالين ھمان"انحراف("

ان نتایج بوروکراسی و حداکثر به عنو  بيان منافع خاص طبقه جدید، بلکه به مثابه حاکميت یک
دار قرار دارند، پدیدار  سرمایه جانب طبقات و اقشار اجتماعی که تحت نفوذ فشار عينی از

، برای ١٨١۵سلطنت در  که کليسای کاتوليک در فرانسه، پس از اعاده این اظھار. شود می
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این نيست  نفوذ ایدئولوژیک غالبی در جامعه کسب نمود، معادل ایدئولوژی نيمه فئودالی خود،
. اجتماعی، در فرانسه آن زمان احياء شده بود  بگوئيم فئوداليسم، به مثابه یک سيستمکه

بورژوائی و حتی گاھی  ایدئولوژی خرده که بورووکراسی تریدیونيونی تحت تاثير فشار این ابراز
ھا از لحاظ عينی دیگر ابزار  تریدیونيون قرار دارد، معادل این نيست که بگوئيم کاپيتاليستی

  .اند دار تبدیل شده سرمایه طبقاتی پرولتری نيستند و به ابزار کارفرمایان همبارز
   

وسيله توليدکنندگان جمعی، به طور واقعی مستقر  به) اعمال قدرت(اگر حکومت مستقيم 
ای  ست به شيوهکمونيسم کام\ً ممکن باشد، آنگاه انتقال از فاز اول کمونيسم به خود شده

گونه مستقر نشده باشد،  بدین اما اگر چنين حکومتی. پذیردتکاملی صورت ب تدریجی و
انحصار  و سایر اشکال حکومتی مشابه آن نشده است، و اگر یک طور که در شوروی ھمان

 ممتاز شکل گرفته باشد، آنگاه این امر باید به قوی در اعمال قدرت در دست یک قشر باoی
بتواند در شوراھا مستقر گردد و یا  درتوسيله یک انق\ب سياسی تصحيح شود به نحوی که ق

روابط توليدی بنيادی  این یک انق\ب سياسی است، چرا که. گردانده شود ھا باز به آن
این، . (گردد ممکن می ھا کند، بلکه برای اولين بار توسعه کامل آن نمی داری تغيير غيرسرمایه

توليدکنندگان جمعی  به وسيلهانتقال به اعمال مستقيم قدرت  البته به معنای آن نيست که
کار، تعيين  ریزی ، سازمان ھا، برنامه به ویژه در مدیریت بنگاه تغييرات بزرگی در سازمان اقتصاد

 سوی دیگر به منظور تثبيت مجدد شيوه توليد به ھمراه ندارد، از) دستمزد، و غيره
ق یک ضد انق\ب کشورھای بلوک شر داری و حاکميت طبقاتی بورژوائی در شوروی و سرمایه

به سادگی به این دليل  داری مطرح نيست احياء تدریجی سرمایه. ضرورت دارد اجتماعی قطعاً 
برنامه و  از طریق" ھمزمان"تواند  ھای مختلف صنعت نه می شاخه که توزیع منابع اقتصادی در

. از طریق قانون ارزش" کمی"برنامه و  از طریق" کمی"قانون ارزش متحقق شود و نه 
گيری یک طبقه جدید  شکل داری عبارت خواھد بود از یکسو احيای سرمایه ھای شرط پيش

در ھم شکستن  ، و از سوی دیگر)دار وجود ندارد بدون طبقه سرمایه داری سرمایه(دار سرمایه
 الحال ھا فی که این پيش شرط فرض این. داری سرمایه مقاومت طبقه کارگر در برابر این احيای

  .از حتی آغاز نبرد است معنای اع\م شکست نبرد طبقه خود قبلموجودند، به 
   
تواند  می   ٨")داری دولتی سرمایه"از جمله تز (شوروی  داری در  ضعف تز احيای سرمایه- ٩

 اند ظرف مدت پنجاه سال یک قانون آن، که قادر نبوده انی نمایندگانترین نحو در ناتو به روشن
از سوی . عنوان کنند، مشاھده شود خاص" داری سرمایه"رشد تاریخاً تائيد شده برای این 

دھد که  موضعی قرار می ما از جامعه در حال گذار این است که ما را در دیگر مزیت تحليل
ماھيت  جا ارزیابی دقيق این. کتی را به دست دھيمقوانين حر حداقل طرح برخی از چنين

توليدی جامعه در حال گذار، نقش مھمی  اجتماعی بوروکراسی و مکان خاص آن در مناسبات
  .کند ایفاء می

   
. به معنای اقتصادی کلمه مالک وسائل توليد نيست بوروکراسی نه به معنای حقوقی و نه

منظور کسب مایملک خصوصی، و یا به ھر  ار دارد، بهتواند بر وسائل توليد که در انحص نمی او
امتيازات او به . اعمال کند اقتصادی دیگری خارج از حوزه مصرف، کنترل خود را منظور خاص

مصرفی  نظر درآمد و کسب مستقيم محصوoت در بخش اجناس حفظ و گسترش مزایایش از
، "گذاری  حداکثر رساندن سرمایهبه"، اصل "کلکتيو بوروکراسی"که  اظھار این. شود محدود می

، که در اقتصاد شوروی با "به خاطر توليد رشد توليد"، یا "بيرون کشيدن حداکثر ارزش اضافه" یا
 صرفا مرموز جلوه دادن اجبار به کند، منطبق است، را نمایندگی می" انباشت سرمایه"  "اصل"

این اجبار مستقيماً از  .ی استدار دار و شيوه توليد سرمایه طبقه سرمایهانباشت مختص به 
روابط  شود، بلکه از ای ناشی نمی بزرگ و یا توليد کارخانه شرایط مادی و تکنيکی صنعت

 این مالکيت خصوصی،. گيرد نشأت می) داری سرمایه و فقط(داری  توليدی مختص به سرمایه
لوژی، و بسط توليد، گسترش توليد و تکنو  ھای یعنی رقابت است که اجبار به کاھش ھزینه

دارد که بدون رقابت،  اظھار می مارکس صریحاً . کند انباشت سرمایه را ایجاب می بازتوليد و
این درست است که  .داری از بين خواھد رفت رشد در سرمایه" ھا سرمایه تعدد"یعنی بدون 

ور منظ تواند به این اجبار نيز منجر شود که سرمایه، به می سطح بيش از حد پائين بيکاری،
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 گذاری ک\ن در بخش سرمایه ثابت و عق\ئی سرمایه افزایش نرخ ارزش اضافه، اشتغال را با
رویداد منحصر به فرد است، و به محض  کردن توليد، کاھش دھد؛ ولی در غياب رقابت، این یک

بوروکراسی . خواھد شد مجدداً ایجاد شود، نھایتاً باز به رکود نسبی منجر که بيکاری این
رقابت سرمایه  به انباشت قرار بگيرد، چرا که" اجبار"در معرض  تواند وجه نمی ه ھيچشوروی ب

ارتش ذخيره  بوروکراسی حتی کمتر از این مجبور به تشکيل با دوام .در شوروی ابداً وجود ندارد
کرده است و از زمان برنامه پنجساله اول، " احتکار "برعکس، او نيروی کار را. صنعتی است

حداکثر "باید به  اینکه چرا بوروکراسی می بنابراین. يچ بيکاری مھمی نداشته استتقریباً ھ
  ٩.ماند می ع\قمند باشد، یک معمای تئوریک باقی" گذاری سرمایه کردن
   

 یکی از تناقضات اصلی که طی. کند موقت، مطابقت می ایج تئوریکپراتيک کام\ً با این نت
که از لحاظ بوروکراتيک دفرمه شده  ھا سال جامعه شوروی را به عنوان حکومت کارگری ده

اپتيمم کردن بالقوه رشد  )١اً عبارت است از تناقض ميان کرده است دقيق، مشخص ١٠ است
شرایط توليد مالکيت  گر شود و بيان ریزی ناشی می منابعی که از برنامه اقتصادی و استفاده از

افراد  تفاوتی واقعی نسبت به این اپتيمم کردن از جانب بی) ٢اجتماعی شده است، و 
 جا که منابع اقتصادی از آن. مصرف خودشان است ھا تنھا ماگزیمم کردن بوروکرات، که ھدف آن

کنترل دموکراتيک وسيع بر مدیریت به  که منحصراً تحت مدیریت بوروکراسی است و بدليل آن
وسيع به طور کلی،  این امر بدون دموکراسی سوسياليستی(وجود ندارد  وسيله کارگران
ھای  زیان ماند و ضایعات و دائماً زیر سطح اپتيمم باقی می رشد اقتصادی). غيرممکن است

ھای حزبی، به عنوان  دولت مرکزی و ارگان  سال،۴٠در عرض . عظيمی به ھمراه دارد
. تناقض، oاقل جزئاً فایق آیند اند که بر این کرده منافع جمعی بوروکراسی، ت\ش می نمایندگان

رابطه با در  ھم ترور استالينيستی و ھم تفاوت دستمزدھا" عق\ئی" این ت\ش، ھسته
ھای ليبرمن در گذشته نزدیک است،  رفرم" عق\ئی" سيستم پاداش، ھر دو بود، این ھسته

بوروکراسی، ھمه گواه آنند که تحت  ھای مدیریت با اشکال مدیریت مراحل پياپی رفرم اما
رفرمی از این نوع صرفاً یک دسته از  ھر. بوروکراتيک اپتيمم کردن اقتصاد جائی ندارد مدیریت

  .سازد ضایعات را با دسته دیگری جانشين می قضات وتنا
   

 ھا با منطق ذاتی اقتصاد خصوصی بوروکرات این واقعيت که دفاع منسجم از منافع
ترین دليل   روشن-آنکه با آن سازگار باشد  به جای-کند ریزی شده اجتماعی تصادم می برنامه

  .بوروکراسی یک طبقه حاکم جدید نيست آنست که
   

 خصوصی طبقه حاکم و منطق ذاتی وجه توليد آن جامعه، در ھر جامعه طبقاتی، بين منافع
داری استحکام ميبخشد؛ اشراف فئودال با  برده دار به جامعه منافع برده(سازگاری وجود دارد 

دار با ت\ش برای  طبقه سرمایه کنند؛ از منافع خصوصی خود، فئوداليسم را مستحکم می دفاع
فقدان یک ایدئولوژی  ).بخشد و غيره داری قوام می شيوه توليد سرمایه  سود، بهکسب حداکثر

ناتوان  واقعيت که بوروکراسی از توليد ایدئولوژیک مستقل  این-طبقاتی مختص به بوروکراسی
طبقاتی  مارکسيسم، که بيانگر منافع" ایدئولوژیزه کردن" ماند، و ناگزیر است خود را به می

  تنھا انعکاس این-تجدیدنظر کرده و آنرا عقيم نماید حدود کند، یعنی در آنپرولتاریا است، م
  .روبنای اجتماعی است ای امور جامعه در حال گذار در عرصه وضعيت پایه

   
 موقعيت ویژه بوروکراسی در جامعه در حال گذار از مطمئناً تشابه قابل توجھی ميان این

در شيوه ) Mandarin" (ماندارین" ب منصبانداری به سوسياليسم، با موقعيت صاح سرمایه
دارد، اما این تشابه، تبيين ما از خصلت  توليد آسيائی باستانی، مث\ً در چين، وجود

ھای  مانند بوروکرات صاحب منصبان چينی، درست. کند شوروی را تائيد می بوروکراسی
نه مرھون  بودند وشان در ماشين دولتی  منحصراً مرھون موقعيت شوروی، امتيازات خود را

 ھا جا که آن ھر چند، از آن. دادند را تشکيل نمی ھا یک طبقه مالک در نتيجه آن. شان دارائی
نمایند، منظماً برای به تملک در آوردن  شان را بدون مالکيت تضمين توانستند امتيازات نمی

ھا به  جا که آن د، تا آنکردن مبارزه می داران غير اشراف ارتقاء یابند، که به زمين نحوی به زمين،
اقتصادی اصلی را در شيوه توليد  توانستند نقش اجتماعی شدند، دیگر نمی تبدیل می دار زمين
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داران غير  زمين یعنی وظيفه تضمين بازتوليد کشاورزی از جمله عليه - موجود انجام دھند
 ش قھرآميزتضعيف کردند و زمينه را برای یک خيز ھا نظم اجتماعی موجود را آن. اشراف

 حاکمه، حقوق دھقانان را مجدداً تثبيت کرد، دھقانی فراھم آوردند که در پروسه تغيير خاندان
 ھای فاسد و خودخواه را با صاحب منصبان ماندارین داران غير اشراف را به عقب راند و زمين

 در.  آغاز گشتکه این سيکل دو باره  تا آن-نمود وليد شيوه توليد جایگزینوفادار به دولت و بازت
فونکسيون مدیریت به روشنی مشھود است  جا نيز، تقابل ميان منافع خصوصی و دولت با این

بخشی از طبقه مالک را تشکيل  جا که کند که مقامات چينی تنھا تا آن تاکيد می و این امر را
صاحب منصب،   موثری بودند و تنھا با نفی نقش خود به عنوان یک دادند، مقامات نمی

  .تبدیل گردند توانستند به بخشی از طبقه حاکمه یم
   

 بوروکراسی شوروی، یا با بوروکراسی در بلوک شرق، این مقایسه مقامات چينی با
بوروکراسی وجود دارند که به طور  بی شک نيروھائی در درون. تر رود تواند ھنوز پيش می

تری به مدیران  بيش که قدرت مطالبه این. آورند داری فشار می سرمایه عينی در جھت احيای
" ھای آزاد قيمت"در باره " مذاکره" اخراج کارگران؛ مطالبه قدرتھا داده شود؛ مطالبه قدرت بنگاه

عينی به   تمام این گرایشات به طور زمينه اص\حات ليبرمن؛ ای بر مواد خام و کاoھای کارخانه
  .شوند انروائی، مربوط میبه مسند فرم ایجاد فشار در جھت باز گرداندن قانون ارزش

   
بر   مالکيت دولتی  تواند نتایج منطقی خود را بر  می معھذا آیا چنين گرایش به توسعه

رسد، مربوط کردن ميزان درآمد مدیر به  می وسائل توليد متحقق کند؟ این امر نامحتمل به نظر
رابطه پایدار کارگاه با مدیر، یعنی  خودش، ميباید به عنوان یک نتيجه منطقی به" کارگاه سود"

به خصوص در  (خواری  رشوه درآمدھای باo حاصل از. خصوصی، منجر شود احيای مالکيت
بخش  ھای بانکی و مایملک در خارج، و ظھور مجدد یک حساب ، کسب)تجارت خارجی

ھمراه استثمار خصوصی نيروی کار،  به) به ویژه در بخش خدمات(خصوصی اقتصادی وسيع 
مالکيت خصوصی ک\سيک،  ھا بر احيای تمام این. ای خواھد بود چنين توسعه فاکتورھای دیگر

ھا تضمين کند،  بوروکرات موقعيت این یک طبقه حاکمه جدیدی را برای تواند که تنھا این امر می
  .موھوم" دولتی بورژوازی"با " داری دولتی سرمایه"وجه بر یک  ھيچ دoلت خواھند کرد و نه به

   
تر از  پيشرفته ، گرایشات در این جھت بسيار١٩۶۵اقتصادی  در یوگس\وی، بعد از اص\حات
رخ  چه متعاقباً  بينی کرده بودیم، آن طور که پيش ھمان اما،. شوروی، مجارستان و رومانی بود
 ریزی شده، با مالکيت ھا با اقتصاد برنامه گرایش ناپذیر این داد، عبارت بود از تصادم اجتناب

که در یوگس\وی وجود دارد، و با نيروھای  مدیری کارگران اجتماعی وسائل توليد، با عناصر خود
طبقه کارگر نيز که در یوگس\وی  اند، بوروکراسی دولتی که به این مکانيسم مرتبط دولت و
کرد و این دخالت  کشورھای بلوک شرق است فعاoنه در این پروسه دخالت تر از دیگر مستقل

احيای  که ست بر ایناین امر تاکيدی. گرا انجام داد واپس ھای ممتاز روشنی عليه گروهرا به 
ممکن نيست، و این برخورد زنده نيروھای  در بلوک شرق" به آرامی"داری  تدریجی سرمایه

  .تعيين خواھد کرد  است که نتيجه این پروسه را المللی سطح ملی و بين اجتماعی در
   
از  گر قدرت و مدیریت وجود نداشته باشد، یا بعد انحصار کراسی ممتازکه بورو  در صورتی- ١

تواند به یک جامعه سوسياليستی  می درھم شکستن چنين انحصاری، یک جامعه در حال گذار
  : شش عامل استزمان چنين ارتقائی از لحاظ اصولی مستلزم کارکرد ھم ارتقاء یابد،

 مات و فرھنگ کارگران، که بر شرایط عينیزندگی، معلو رشد نيروھای مولده، سطح) الف
فائق آید و با کاھش اساسی روز کار، از  شوندگان تقسيم اجتماعی کار بين مدیران و اداره

  .  و اقتصاد را فراھم آوردتوليدکنندگان مستقيم امکان مادی خودمدیری در دولت جمله
   

 محدود نباشد، یک ھا عمدتاً به سطح بنگاه  مدیری کارگری، که صرفاً یا-خود) ب
کنگره شوراھای کارگری  ھا، شوراھای کارگری، و کارگری دقيق مجمع عمومی خودمدیری

 با قابليت عزل(المللی  ای، ملی و بين محلی، منطقه دموکراتيک انتخاب شده در سطح
 نکه اعضائی که مستقيماً در توليد تضمين آ نمایندگان، تغيير الزامی نماینده در فواصل معين، و
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 ھای توليدکنندگان جمعی آزادانه بر مبنای برنامه ، که در آن)دارند در اکثریت قاطع باشند نقش
در  ھا را بر حسب رفع نيازھا تعيين نمایند، و اولویت ریزی کنند، متعدد آلترناتيو، توليد را برنامه

   .تصميم بگيرند") سوسياليستی انباشت("مورد حدود مصرف به تعویق افتاده 
   

سياسی کامل در چھارچوب قانون اساسی  دموکراسی شورائی سياسی با آزادی) ج
مطبوعات، آزادی  آزادی تشکل، شامل احزاب سياسی مختلف، آزادی( سوسياليستی

 که پروسه دموکراتيکی که در آن انتخاب بين منظور آن به) تظاھرات، حق اعتصاب، و غيره
  با درجه  .افتاده صورت بگيرد، عم\ً تضمين شود ھا و مصرف عقب ھای آلتزناتيو، اولویت برنامه

، خودمدیریتی که به )شدن عينی کار اجتماعی( باoی تمرکز نيروھای مولده در حال حاضر 
واقعی تعيين تکليف اضافه  دھد که قدرت سطح اقتصادی محدود باشد، اجازه نمی بنگاه و یا به

نفی وضعيت  به ھيچ پروسه واقعی برایکارگران قرار بگيرد، یعنی  محصول اجتماعی در دست
کاربست مستقيم قدرت سياسی و اقتصادی به  این امر تنھا با. دھد پرولتری امکان نمی

چنين به معنای آغاز  ھم "شوراھای کارگری"دموکراسی . شود کارگر حاصل می وسيله طبقه
دموکراسی  هتر اداره امور ب ھای ھر چه بيش واگذاری عرصه است، از طریق" زوال دولت"

  .ذیربط  مدیری ب\واسطه افراد-  یعنی خود- مستقيم
   
کاoھای  ای از خدمات  پول، تعداد فزاینده- رابطه کاo توسعه و پيشبرد ارادی زوال) د

با پول، توزیع خواھد شد، کاھش اساسی تفاوت  مصرفی بر حسب اصل رفع نيازھا و نه مبادله
  .کند در ھمين جھت عمل می درآمدھا

   
فرھنگ،  مداوم در عادات روزمره، اخ\قيات، ایدئولوژی و  توسعه و پيشبرد ارادی انق\ب)ه

 فردی، ثروت افزائی فردی و خودپرستی، به طور "تنازع بقای"ھای  که به وسيله آن گرایش
تعاون داوطلبانه و ھمبستگی ارتقاء  شوند و نيروھای محرک سيستماتيک به عقب رانده می

آموزش، و بيش از ھمه با  ھم نه از طریق فشار دولتی بلکه در اثر ترغيب یابند؛ و این می
   .ھا در زندگی روزمره ھا و تجربه یافته، نمونه شرایط اجتماعی تغيير

   
المللی انق\ب که در تحليل نھائی تنھا این  بين گيری به سمت و پيشبرد توسعه جھت) ی

آميز در پروسه ساختمان یک  موفقيت امھای oزم را برای یک فرج شرط قادر است پيش امر
دفع فشار جھان  المللی کار و  از طریق بسط تقسيم بين-به وجود آورد جامعه سوسياليستی

  .)اجبار به تسليح از جمله(داری  پيرامونی سرمایه
   

است  قبل از ھر چيز این نادرست. دیگر در نظر گرفت یک توان جدا از ھا را نمی این پروسه
مبنای رویزیونيسم خروشچف این . فرض کنيم کننده ند پروسه را به تنھائی تعيينکه یک یا چ
خود روابط توليدی   به  این خود که کننده است و این تنھا رشد نيروھای مولده تعيين درک بود که

انق\ب  "رھبری سياسی و رویزیونيسم مائو بر این فرض مبتنی است که. کند می جدید را ایجاد
رشد ناکافی  این دیدگاه از درک این نکته ناتوان است که بر اساس اند؛ ين کنندهتعي" فرھنگی

الزاماً  "انسان سوسياليستی "عنوان منبع اصلی آموزش به نيروھای مولده، واقعيت اجتماعی
  پولی رشدیابنده-به رشد به ھمراه روابط کاo نيروھای مولده رو. ماند غير موثر باقی می

که به این ھدف  جای آن دور کند به یک جامعه را از ھدف سوسياليستیتواند در واقع  می
نيروھای مولده به عق\ئی  پولی بدون رشد کافی/ اما لغو فزاینده روابط کاo .تر نماید نزدیک

عينی و ذھنی ھر دو،  یابد، که به نوبه خود سوسياليسم را از لحاظ می کردن کميابی تنزل
  .سازد دورتر می

   
تواند، به ویژه به  سياسی شوراھای کارگران می یتی کارگری بدون دموکراسی مدیر-خود

در حرکت به سمت  موانع جدید عينی و ذھنی" اقتصاد بازار سوسياليستی" ھمراه
 مدیری کارگری و دموکراسی شورائی سياسی -خود سوسياليسم ایجاد نماید، ولی حتی

  . نخواھد آورده وجودخود یک نگرش جدید نسبت به جامعه و کار ب خود به
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  ، یعنی آموزش و انق\ب فرھنگی مداوم،"ذھنی عامل"به این منظور، دخالت آگاھانه 
موثر افتند، باید بر پایه رشد سریع نيروھای  که معھذا این عوامل برای آن. ناپذیر است اجتناب
را مبتنی بر اصل عمل بسط توزیع  تواند در قرار گيرند، که این رشد نيروھای مولده می مولده،

افزائی و بيگانگی کار  که بدون آن عرصه خصوصی ثروت( پولی - روابط کاo رفع نيازھا، و زوال
  . گرداندممکن) زوال نيافتنی است

   
 داری و سوسياليسم را چنين خ\صه گذار بين سرمایه توانيم قوانين جامعه در حال ما می

ھای اقتصادی، سياسی،  پيش شرط جادکنيم که در تحليل نھائی مسئله عبارتست از ای
یعنی ساختمان یک  ضروری برای زوال توليد کاoئی، پول، طبقات و دولت، اجتماعی و فرھنگی

  .)لنين".(طبقات است سوسياليسم، محو: "جامعه بی طبقه
   
   

  :ھا زیر نویس
   

شده و اولين بار در بولتن مارکسيسم و مساله  این مقاله از نشریه کریتيک ترجمه         ·
    . به چاپ رسيده است٢شماره  شوروی

   
 نوشته بلوخ که از یک نقطه نظر" فئودالی جامعه" ازجمله رجوع کنيد به - ١

و  E.m. Shteerman شوروی چنين بحث ميان نویسندگان غيرمارکسيستی است، و ھم
S.I.Kovalier   فردریک انگلس ھمين نقطه . اند پرداخته که از جنبه مارکسيستی به این مساله

    .داردمی >span/بيان" منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و دولت" نظر را در
   
     . مبادله کا"ھا-توليد بيش از حد و عدم تحقق ارزش  از جمله نتيجه فروش نرفتن،-٢
   

در واقع بر عدم امکان کمونيسم د"لت  ، که"احتياج افزايش يابنده نامحدود"استالينيستی  ما البته فرمول بدنام -٣
را فرموله کرد که از مرحله معينی از اشباع و از  توان چنين قانونی می. بریم کار نمی دارد را به

یابد و نياز در  تر، مرتباً کاھش می بيش به اجناس مادیسطح فرھنگی معين به بعد، نياز  یک
روابط انسانی و  تر و در جھت پيشرفت بيش) یعنی امکان فعاليت خ\ق( جھت شخصيت

     .کند تر رشد می اجتماعی، ھر چه بيش
   

اجتماعی و تکنيکی   بين روابط توليدی ،"قدرت سياسی و طبقات اجتماعی"  نيکوس پو"نتزاس در کتاب خود-٤
    .شود تمايز قائل می

   
چنين مکاتبات او با پل سوئيزی  ھم ،"به اقتصادی و اشکال مالکيتمحاس"بتلھايم،   از جمله رجوع کنيد به شارل-٥

    .سوسياليسم در باره گذار به
   

، ٨ و ٧ھای  سياسي، شماره صاد، در نقد اقت"انقMب فرھنگی و نقد اکونوميسم"  برنارد ژوبی چه  برخMف آن-٦
به " در خود"نظر که اقتصاد با برنامه  وجه از اين کند، ما به ھيچ را به خاطر آن سرزنش می ما) ١٠٧٢آوريل، سپتامبر 

اقتصاد  توان گفت اين واقعيت است که کنيم، می تاکيد می چه ما آن. کنيم توليدی سوسياليستی است، دفاع نمی معنای روابط
سوددھی انفرادی "نقض دگم .داری به سوسياليسم است مرحله انتقالی از سرمايه ه نماينده روابط توليدی مختص بهبا برنام
که حسابداری از درآمد مادی و منافع  ھنگامی کند، بر عکس؛ تنھا ھا را ايجاب نمی محاسبه ھزينه ترين ، نفی دقيق"بنگاھا

طور عينی، بی نقض و  تواند به قرار بگيرد، می وکراتيکمجزا شود و تحت کنترل اجتماعی علنی و دم مصرفی
منابع یا کمتر " احتکار"در  شوراھای کارگران، که دیگر ھيچ نوع منفعتی. بيابد کامل رشد

تحقق "با ھيچ نوعی از  ھای توليد ندارند، زیرا درآمد آنھا دیگر مستقيماً  ارزیابی کردن قابليت
ای  ریشه ھائی مرتکب نخواھند شد، بلکه به نحوی چنين اسراف گره نخورده است،" برنامه

 ھا مستلزم کار اضافی، با مصرف به عقب افتاده اسراف ھا را حذف خواھند کرد، چرا که این آن
     .توانند داشته باشند نمی تر است که شوراھای کارگری در آن ھيچ نفعی بيش
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 توليد  فاز سوسياليسم واقعی، کند که حتی در اولين فاز کمونيسم، روشنی تاکيد می مارکس در نقد برنامه گوتا به -٧
اشتراکی وسائل توليد، توليدکنندگان محصو"ت  در جامعه تعاونی، مبتنی بر مالکيت: "گيرد نمی کا"ئی ديگر صورت

صرف شده در محصو"ت ھم به عنوان ارزش اين  کار] نيروی[طور که  کنند؛ درست ھمان مبادله نمی خود را
 داری ديگر کار که اکنون، بر خMف جامعه سرمايه شود، چرا گر نمی ھا، جلوه به عنوان کيفيت مادی آن محصو"ت،

حاصل "اصطMح  به اين ترتيب. جود داردعنوان جزئی از کار کلی و فردی نه به صورت غيرمستقيم، بلکه مستقيماً به
جا با آن سر و کار داريم،  اين آنچه در. شود قابل فھم است، کامMً از معنا تھی می ، که امروز نيز به خاطر ابھامش"کار

داری سر بر آورده  بر عکس از جامعه سرمايه ای که بر پايه خود انکشاف نيافته، بلکه است، جامعه يک جامعه کمونيستی
 شده است با ھای جامعه کھنه را که از بطن آن زاده ھنوز نشانه ھای اقتصادی، اخMقی و فکری لذا در تمام زمينه ست؛ وا

    ).٣١٩ آثار، صفحه  مارکس و انگلس، منتخب. " (خود دارد
   

ی دار سرمايه"که  اظھار اين داری دولتی در شوروی وجود دارند که با سلطه سرمايه  البته برخی از نمايندگان تز-٨
ھر چند اينان قادر به . کنند احتراز می است، از اين مسئله" داری خصوصی سرمايه"متفاوتی از  شيوه توليدی" دولتی
    .نيستند "وليدوجه ت"يک از قوانين کليدی حرکت اين  ھيچ تحليل
   

گذاری را ايجاب  سرمايه ، ماگزيمم کردن"رقابت خارجی"دارند که  اظھار می  بسياری از طرفداران اين تز-٩
کشورھای امپرياليستی است، چنين تزی بی  ئی در بازار جھانی بارقابت در عرصه توليد کا" اگر اين به معنای. کند می

اين امر  که چگونه دھد، اين اجتماعی را به خود اختصاص می توليد ناخالص% ١چنين مبادله کا"ئی کمتر از  :معناست
رقابت "ود ماند، اگر مقص می آورد، مبھم باقی گذاری را به ھمراه می سرمايه ماگزيمم کردن"يک اجبار عمومی به 

" گذاری ماگزيمم کردن سرمايه"خواھد بود تا  تر در جھت اپتيمم کردن رشد تنھا اجبار عينی، بيش گاه است، آن" نظامی
     .نظر نظامی، سياسی و اقتصادی تاثير ندارد که از
   

کارگران از لحاظ  بندی را به دست داد که روسيه شوروی يک دولت فرمول  ، لنين اين١٩٢٠ بعد از -١٠
    .بوروکراتيک دفرمه شده است

   
    ).١٨١ انگليسی، صفحه   منتخب آثار مارکس و انگلس، (  *
   

    ).١٩۵٣، برلين٢۴ - ٢۵صفحات  مقدمه گروندريسه،: مارکس ( +
   
†
    ).٨٧، صفحه ٢٣کليات مارکس و انگلس، جلد  ١مارکس، کاپيتال ، جلد ( 
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