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  دورۀ دگرگونی ھای انقبیدورۀ دگرگونی ھای انقبی: : دورۀ گذاردورۀ گذار

  اليف چاغلی: نويسنده

  آرام نوبخت: ترجمه

نوشتۀ اليف چاغلی از تئوريسين ھای » در پرتو مارکسيزم«متن پيش رو، ترجمۀ فصل سوم از کتاب  :توضيح
و » دورۀ گذار به سوسياليزم«در اين فصل به موضوع . است در ترکيه» نگرش مارکسيستی«سازمان 

برای نخستين بار ترجمۀ بخش به بخش اين مطلب، . منظر مارکسيزم انقبی پرداخته می شود خصوصيات آن از
  .منتشر گرديد )www.militaant.com( در نشريۀ ميليتانت

  

***  

  

  :، به مسألۀ گذار از سرمايه داری به کمونيزم می پردازد»نقد برنامۀ گوتا«مارکس در خطوط مشھوری از 

ارد، منطبق با بين جامعۀ سرمايه داری و جامعۀ کمونيستی، دوران گذار انقبی اولی به دومی قرار د
ديکتاتوری انقبی اين دوران، يک دوران گذار سياسی نيز وجود دارد که دولت آن، چيزی جز 

  .)١( نمی تواند باشد پرولتاريا

اما جوانب اقتصادی اصلی اين دورۀ گذار که با تسخير قدرت سياسی به دست طبقۀ کارگر شروع خواھد شد و طی 
توضيحات مبسوط و  ،مارکسيستی خواھيد گرديد، چيست؟ در آثار کسيکِ  طبقه آغازآن پروسۀ زايش جامعۀ بی

تئوری مارکسيستی خود را به انداختن . مفصلی که به طور اخص بر اين موضوع متمرکز شده باشد، وجود ندارد
 اين. محدود کرده است ،پرتو نور بر چشم اندازھای آتی و نقاط اصلی آغاز برای مبارزه در راستای کمونيزم

رويکرد  با درِک ماترياليستی از تاريخ و متد علمی مارکسيسم خوانايی دارد و تفاوت خود را با جريان ھای 
طراحی  خود سوسياليستی اتوپيايی و خرده بورژوايی آشکار می کند که آينده را با نقشه ھا و مدل ھای ايده آليستی

ه مارکس و انگلس طی آن بر اين جنبه از مسأله تأکيد اين نکته را می توان به سھولت از نوشته ھايی ک. می کنند
 :می کنند، دريافت

ناگزير است خود را  ،که واقعيت ايده آلینيست که بايد استقرار يابد،  اوضاع و احوالیکمونيسم برای ما 
. می خوانيم که وضع موجود چيزھا را ملغا می سازد واقعیما کمونيسم را آن جنبش . با آن منطبق کند

  .)٢( يط اين جنبش از پيشگزارۀ اکنون موجود نتيجه می شودشرا

خطوطی که تئوری مارکسيستی برای ساختار جامعۀ سرمايه داری، جامعه ای که انقب پرولتری در آن آغاز شد، 
و برای جامعۀ بی طبقه، که ھدف نھايی اين انقب است، ترسيم می کند، در حکم يک چارچوب عام است برای 

بنابراين می توان با استنتاج از اين چارچوب عام، دريافت که اين ). دورۀ گذار(ت از اولی به دومی ماھيت حرک



 

٢ 

دورۀ تاريخی که خصلت گذار از سرمايه داری به کمونيزم در مقياس جھانی را دارد، حامل چه نوع خصوصياتی 
  در قياس با گذشته و آينده خواھد بود؟

  ريف مارکسمفھوم تئوريک دورۀ گذار بنا به تع

برای ارزيابی تغيير و تحّوت اقتصادی دورۀ گذار، ضروری است که موضع گيری صحيحی نسبت به دو نکتۀ 
اول، قوانين حرکت آن نظام اقتصادی است که پرولتاريا با مبارزۀ خود در مقياس جھانی نکتۀ . محوری داشته باشيم

طبقه ای است که دوم، يک چشم انداز عمومی از جامعۀ بینکتۀ . ملغا خواھد کرد، يعنی نظام سرمايه داری جھانی
، بنيان زم را برای آثار کسيک مارکسيزم. پرولتاريا از طريق يک انقب اجتماعی به آن دست خواھد يافت

رغم تجربۀ پس از انقب اکتبر، اين علی. صحيح نسبت به اين دو مقولۀ محوری فراھم می کندگيری يک موضع 
  .مروز ھم صحت خود را حفظ کرده استامر حتی ا

چارچوبی که مارکسيزم در ارتباط با قانون حرکت نظام اقتصادی سرمايه داری ترسيم می کند، موضوع بسيار 
بر تنھا نکاتی  تمرکزبنابراين ناگزير بايد خود را به . گسترده است که نمی توان در اين جا تماماً به آن پرداخت

 .می طلبد قالهن مکه اي محدود سازيم ضروری

توان کار، به کا تبديل و از  ی تمام محصوت کار، از جمله خودِ ھمان طور که می دانيم، در نظام سرمايه دار
برای اين که بتوان از توليد کايی صحبت کرد، نخست بايد محصوتی . طريق خريد و فروش مبادله می شوند

توليد شده اند؛ و کيفيات مصرف کننده و توليدکننده، نبايد در قالب يک وجود داشته باشند که برای مبادله در بازار 
  .وحدت يافته باشند ،شخص

اقتصاد سياسی با کاھا آغاز می شود؛ از لحظه ای آغاز می شود که محصوت در ازای يک ديگر 
مبادله ظاھر محصولی که در . حال چه به وسيلۀ افراد و چه به وسيلۀ اجتماعات بدوی - مبادله می گردند

به آن  ،البته تنھا از آن جھت کا است که رابطۀ ميان دو شخص يا اجتماع. می شود، يک کا است
رابطۀ ميان توليد کننده و مصرف کننده که در اين جا ديگر در  ]يعنی[چيز، محصول، ضميمه می شود؛ 

  .)٣( قالب يک نفر وحدت نمی يابند

، توضيح می زش را که توزيع کّل زمان کار در جامعه را تنظيم می کندتئوری ارزش مارکس، عملکرد قانون ار
. در نظام سرمايه داری، اين توزيع نه به واسطۀ برنامه، بلکه از طريق مکانيزم بازار تحقق پيدا می کند. دھد

پيوندھا تنھا آن ھا در يک تقسيم کار اجتماعی، جايی که : پيوندھای مستقيمی ميان توليدکنندگان منفرد وجود ندارد
قانون ارزش تنھا مختص سرمايه داری است؛ و نظام سرمايه . به وسيلۀ مبادلۀ کا شکل می گيرند، وجود دارند

ھمان طور که مارکس توضيح می دھد، . داری مکانيزمی را بازتاب می دھد که قانون ارزش در آن حکمفرماست
  :سرمايه دار دو ھدف دارد

تا ھنگامی توليد می شوند که شالودۀ مادی و حامن ارزش مبادله  ارزش ھای مصرفی از آن جھت و
در وھلۀ نخست، می خواھد يک ارزش مصرفی را که : سرمايه دار ما دو ھدف را دنبال می کند. ای اند

ارزش مبادله ای دارد، يعنی جنسی که بايد فروخته شود، به بيان ديگر کا، توليد کند؛ و ثانياً او می 
ھايی توليد کند که برای توليد آن به کار خواھد کايی را با ارزش بيشتری از مجموع ارزش ھای کا

ھدف . گرفته شده است، يعنی وسايل توليد و نيروی کاری که با پول عزيزش در بازار آزاد خريده است



 

٣ 

ه فقط است؛ ن ش، بلکه ارزاو نه تنھا توليد ارزش مصرفی، بلکه کاست؛ نه تنھا توليد ارزش مصرفی
  .)۴( ارزش، بلکه ارزش اضافی نيز ھست توليد

با مقدار کّمی کار مجّرد کلی  -به عنوان ارزش ھای مبادله ای با مقادير متفاوت -در نظام سرمايه داری، کاھا
که دربرمی گيرند، معرفی می شوند، و اين ھمان چيزی است که اساس ارزش مبادله را می ) کار اجتماعاً زم(

فقط در قيمت ھا طی آن انتظار می رود ل مبادله در بازار از طريق مکانيزم قيمت تنظيم می شود که عم. سازد
  .بلندمدت با ارزش ھای مبادله ای برابر می گردند

ت ساين به آن معنا. ری متوقف می شودولی در جامعۀ کمونيستی، از ھمان فار نخست آن، قانون ارزش سرمايه دا
. ظاھر نخواھند شد) مصرفی و مبادله ای شارز(ه عنوان حامن دو ارزش متفاوت ديگر ب ،که محصوت کار

که ارزش مبادله ای  -پروسۀ توليد که تحت نظام سرمايه داری عبارت است از پروسۀ توليد ارزش ھای مصرفی
ۀ توليد، در اين جا پروس .دستخوش تغييری کيفی می گرددطبقه در جامعۀ بیو ارزش اضافی،  -اختيار می کنند

يعنی ارزش ھای مصرفی که مستقماً در  ،پروسه ای می شود که در آن محصوت ضروری برای رفع نياز جامعه
  .خدمت جامعه عرضه می گردند، توليد می شوند

در نظام سوسياليستی، جايی که ديگر خبری از طبقه نيست و . که اقتصاد کايی پايان گرفته است تمعناس بداناين 
کارگر به  و بنابراين جايی که تمامی افراد مکاری تمامی افرادی که قادر به کار ھستند قرار دارد،بر پايۀ ھ

توليدکنندگان . توليدکنندگان آزاد تبديل می شوند، جدايی و شکاف ميان توليدکننده و مصرف کننده ديگر وجود ندارد
. ه نمی کنندبزار توليد قرار دارد، مبادلمحصوت خود را در جامعه ای بی طبقه که بر پايۀ مالکيت مشترک ا

  :طبقه می کند، با جمت زير آغاز به ارزيابی جامعۀ بی»گوتا ۀنقد برنام«مارکس در 

محصوت خود را مبادله نمی  توليدکنندگاندر جامعۀ تعاونی مبتنی بر مالکيت مشترک بر وسايل توليد، 
اين محصوت، به صورت  صورت ارزش بهکنند؛ ھمان گونه که کار مصرف شده در محصوت 

جا  بر خف جامعۀ سرمايه داری، کار فردی ديگر  زيرا در اين. ھا ظاھر نمی شود کيفيتی عينی در آن
  .)٥( از کل کار وجود داردجزئی نه به شکل غير مستقيم، بلکه به صورت مستقيم ھمچون 

غير مستقيم جزئی از کاِر کل باشد، يعنی پس از در نظام سرمايه داری، کار يک فرد تنھا می توانست به شکل 
آن چه مارکس در اين جا توضيح می دھد، اين است که حتی در فاز نخست جامعۀ . تغيير يافتن به ارزش مبادله ای

و نه ارزش ھای مبادله ) فرآورده ھا(کمونيستی ھم محصوِت کار عملکرد خود را به عنوان ارزش ھای مصرفی 
در نظام سوسياليزم، محصوِت کار ھرگز از طريق مبادله به سرمايه تغيير نمی . ز خواھد کردآغا) کاھا(ای 

به طور خصه، سوسياليزم آن دورۀ تاريخی است که در آن قانون . يابند، و به ھمين دليل ارزش مبادله ای ندارند
  .ارزش و توليد کايی مطلقاً ديگر وجود ندارند

نه يک مقولۀ اقتصادی ازلی و ابدی، بلکه تنھا » ارزش«رصتی توضيح می داد که مارکس ضمن آن که در ھر ف
تجلی ماھيت دورۀ توليد سرمايه داری است، ھميشه فرض اعتبار قانون ارزش در دورۀ سوسياليزم را به تمسخر 

رتبط سازد، را که قصد داشت تا قانون ارزش را به سوسياليزم م» دورينگ«به ھمين ترتيب انگلس نيز . می گرفت
  .به نقد کشيد



 

٤ 

از اين رو برای . پايان اقتصاد کايی سرمايه داری به آن معناست که شرايط وجود سرمايه ديگر وجود ندارد
حبان خصوصی ابزار توليد و کسانی که چيزی جز اداشتن بازار، يعنی جايی که ص ردر اختياصحبت از سرمايه، 

ای که با اين حال در جامعۀ بی طبقه. وبه رو می گردند، الزامی استفروش نيروی کار خود ندارند با يک ديگر ر
بر پايۀ مالکيت مشترک بر ابزار توليد بنا گرديده، نه طبقۀ برخودار از مالکيت خصوصی وجود خواھد داشت و نه  

  .کارگرانی که توان کار خود را برای امرار معاش می فروشند

اتی، ھر توليدکننده سھم خود را مستقيماً از انبار اجناس مصرفی جامعه و در نظام سوسيالزم، فاز نخست جامعۀ طبق
ھمان طور که مارکس بيان کرد، . مطابق با نسبت ساعات کار خود به کّل ساعات کار جامعه، دريافت خواھد کرد

ت، البته پس از به اين ترتيب توليدکننده به عنوان يک فرد دقيقاً معادل با سھمی که نسبت به جامعه ايفا کرده اس
اين کسورات زم چه مواردی را دربر می گيرد؟ مارکس آن ھا را به اين . کسورات زم، دريافت خواھد کرد

  :شکل توضيح می دھد

  .مقداری برای جانشينی وسايل توليد مصرف شده ،نخست

  .، بخش ديگر برای گسترش توليددوم

  .ھای ناشی از بيای طبيعی و غيره صندوق ذخيره يا بيمه برای حوادث و نابسامانی، سوم

]...[  

بخشی است که برای وسايل مصرفی در نظر گرفته می  ،چه از کل محصوت توليدی باقی می ماند آن
  .شود

  :بايد موارد زير از آن کسر شود ،پيش از توزيع اين مقدار بين افراد

  .می اداری که به طور مستقيم به توليد تعلق ندارندھزينه ھای عمو نخست،

ھزينه ھای اداری در جامعۀ کنونی کمتر خواھد بود  اين مقدار از ھمان آغاز به نحو بسيار چشمگيری از
  .تر خواھد شدو به نسبت تکامل جامعۀ نوين، کم

رمانی و غيره در مدرسه، خدمات بھداشتی و د مقاديری که برای ارضای نيازھای عمومی مانند دوم،
  .نظر گرفته می شود

از ھمان آغاز اين بخش به نحو چشمگيری در مقايسه با جامعۀ کنونی رشد می کند و به نسبت تکامل 
  .جامعۀ نوين افزايش می يابد

چه امروزه به  ، به طور خصه برای تأمين آنذخيره برای کسانی که قادر به کار نيستند و غيره، سوم
  .)٦( ناميده می شود فقرابه طور رسمی امداد 

. نمی گيريم را که بر بنيان خودش تکامل پيدا کند، درنظر) يعنی فاز باتر آن(البته ما در اين جا جامعۀ کمونيستی 

  :ھمان طور که مارکس می گويد. اين جامعه ای کمونيستی است که درست از جامعۀ سرمايه داری پديدار می شود



 

٥ 

است،  ]مترجم -فاز پايين آن[ نيستیومبررسی قرار دھيم، يک جامعۀ کورد مآن چه که بايد در اين جا 
است و به  پديدار شده، بلکه برعکس از درون جامعۀ سرمايه داری نروئيدهجامعه ای که بر پايۀ خود 

ن آناچار در تمام زمينه ھای اقتصادی، اخقی و فکری، ھنوز عئم ويژۀ جامعۀ کھنه را که از بطن 
البته -به اين ترتيب، فرد توليدکننده دقيقاً ھمان چيزی را از جامعه دريافت می دارد. ، داراستزاده شده

برای مثال، کار  .که به شکل ديگر با توان کار به جامعه تحويل داده بود -پس از کاستن اقم زم
لور سھم ھر است، و ساعات کار فردی تب ]آن جامعه[اجتماعی روزانه، شامل جمع ساعات کار افراد 

فرد سندی از جامعه دريافت می دارد که تعداد . يک از اين افراد از کّل کار اجتماعی روزانه است
مشخص گشته و در ) پس از کاستن ساعاتی که صرف صندوق اشتراکی شده(ساعات کارش در آن 

رفی برداشايل مصاعی وسار اجتمارش از انبزان ارزش که ميد بی تواندازای اين سند او مه . ت کنب
به جامعه ارزانی داشته، در شکل ديگر ) در فعاليت توليدی(عبارت ديگر، ھمان مقدار کاری که فرد 

  .)٧( بازمی ستاند

توأم است با توزيع کاھا، و پول به عنوان واسط مبادله و حامل ارزش مبادله در نظام سرمايه مکانيزم قيمت، که 
بنابراين برنامه ريزی که در دورۀ سوسياليزم بر مکانيزم اقتصادی  .داری، در در سوسياليزم عملکردی ندارد

  .پول-حکمفرما خواھد شد، بر ساعات کار اجتماعی متکی خواھد بود و نه بر مکانيزم قيمت

ھمان طور که . است» حقوق برابر«داشت، مفھوم  خاطربه » نقد برنامۀ گوتا«نکتۀ مھم ديگری که بايد در مورد 
ھر فرد نمی تواند مطابق با توانايی اش سھمی به جامعه بدھد و مطابق با در فاز نخست کمونيزم می دانيد، ھنوز 

در دورۀ سوسياليزم، يک اصل به شکل اعطای سھم برابر از انبار مصرفی جامعه در ازای . نيازش دريافت کند
که وفور و فراوانی زم برای  بينی نشأت می گيرداين امر از اين پيش. دوره ھای برابر کار، اجرايی خواھد شد

فاز کمونيزم قابل دستيابی ھنوز در نخستين » به اندازۀ نيازش از ھر کس به اندازۀ توانش، به ھر کس«اصل 
  .نيست

١تقسيم عملکردیبه ھمين دليل، فاز نخست کمونيزم دوره ای خواھد بود که در آن 
يدی در ميان -کار فکری 

تنھا در فاز باتر، يعنی زمانی . ناپديد نمی شود، بلکه آغاز به اضمحل می کندھنوز به طور کامل  توليدکنندگان
که کار ديگر نه يک اجبار، بلکه تفريح و لذت است و وفور و تکامل فرھنگی به حدی است که ھر فرد را قادر می 

ن باب يادآوری ا اين حال ِمب. مغلوب شودسازد تا ھر کاری را که می خواھد انجام دھد، اين تقسيم می تواند تماماً 
يک نکتۀ مھم، بايد بگوييم که با آغاز از فاز نخست کمونيزم، تقسيم طبقاتی در درون جامعه پايان خواھد گرفت؛ 

ديگر  حکومت شونده -حکومت کننده يا تقسيمِ  بندی اجتماعیيدی به عنوان يک طبقه-تقسيم کار فکریيعنی 
  .وجود نخواھد داشت

يدی در سوسياليزم از ميان نمی رود، صرفاً  تفاوت ھای عملکردی -ز اين که تقسيم کار فکریبنابراين مقصود ا
حتی در اين مورد ھم تنھا با پيشرفت ھا و جھش ھايی در . است آن ھا،ميان توليدکنندگان مستقيم متکی بر کار 

  .نيروھای مولد و تکنولوژی است که می توان بر آن فائق آمد

                                                           
1 Functional 
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سطح کنونی نيروھای مولد در جھان در حال حاضر بتواند پتانسل ھايی را برای وفور به  قطعاً محتمل است که
جمعيت  ۀبا اين وجود در عين حال نمی توانيم نيازھای فزايند. تری در قياس با دورۀ مارکس، ايجاد کندمراتب بيش

مارکس مدت ھا قبل . بگيريم رو به رشد جھان و تخريب عظيم توان کار و طبيعت به دست سرمايه داری را ناديده
توان کار : روشن کرده است که سرمايه داری می تواند توليد مادی را تنھا با تضعيف دو منبع کّل ثروت توسعه دھد

  .بشر و طبيعت

بورژوايی  به مفھوم مارکس می گويد که در فاز پايين تر کمونيزم، حّق برابر. يد به توضيح مارکس بازگرديمبياي
لحاظ فيزيکی يا  ازيکی نسبت به ديگری (يعنی دو نفر که در واقع برابر نيستند . گذاشته نشده استھنوز پشت سر 

می توانند سھم برابری از انبار ) ذھنی برتری دارد، يکی نسبت به ديگری فرزندان بيشتری دارد و نظاير اين ھا
اين ھمان مفھوم بورژوايی از برابری  .مصرف جامعه به ازای ساعات کار برابر در نظام سوسياليزم دريافت کنند

خواستۀ «که در آن کار ھنوز نه  ،فاز پايين تر. ده استھنوز پشت سر گذاشته نش بوده و کوته بينی و افق محدود آن
اگر «که قادر به کار نيستند ، اصِل کسانی چون به استثنای (است » ابزار اجباری معيشت«زندگی، بلکه » اصلی

در قياس با گذشته يک پيشرفت عظيم  ،)ھنوز به اعتبار خود باقی است» سير نمی کنیکار نکنی، شکمت را 
با اين حال اين فاز معّرف سطحی از تکامل اجتماعی است که در آن ھنوز برخی محدوديت ھا . محسوب می شود

محدوديت مذکور به  .ادامه می دھندش به حيات -که بر بنيان ھای خود تکامل خواھد يافت -در مقايسه با فاز باتر
اين دليل نيست که مردم قادر به مطالبۀ يک قانون عالی تر، به اصطح برابری حقيقی، نيستند، بلکه به آن دليل 

  .است که قانون ھرگز نمی تواند باتر از ساختار اقتصادی جامعه و توسعۀ فرھنگی آن باشد

رابر از انبار مصرف جامعه به افرادی که در واقع نابرابر در فاز باتر کمونيزم، برابری حقيقی با اعطای سھم ناب
در اين فاز، افراد سھم خود را نه بر اساس ساعات کار خود، بلکه مطابق با نيازھايشان . ھستند، حاصل می شود

، که فقط يادگار قانون بورژوايی است، پشت سر بنابراين افق محدود اصل برابری بورژوايی. دريافت می دارند
ته خواھد شد و توليدکنندگان آزاد قادر خواھند بود به يُمن وفور اقتصادی که خود خالق آن بوده اند و تغيير گذاش

  .فارغ از اجبار و اضطرار نمايند و فرھنگی مشروط به آن، آغاز تجربۀ برابری و آزادی واقعی

از تقسيم کار پايان گيرد، بار انسان در فاز باتر جامعۀ کمونيستی، يعنی پس از اين که تبعيت اسارت
ھنگامی که آنتی تز ميان کار بدنی و کار فکری از جامعه رخت بربندد، ھنگامی که کار نه فقط يک 
وسيلۀ معاش، که به يک خواستۀ اساسی زندگی مبدل گردد و باخره ھنگامی که نيروھای مولد ھمراه با 

ونی جامعه فوران نمايد، تنھا در آن زمان است تکامل ھمه جانبۀ فرد افزايش يابد و چشمه ھای ثروت تعا
که می توان تماماً از افق محدود حقوق بورژوايی فراتر رفت و جامعه خواھد توانست اين شعار را بر 

  )٨( »از ھر کس بر حسب توانايی اش و به ھر کس بر حسب نيازش«: پرچم خود بنويسد که

حولی را که زندگی بشر در مقياس جھانی و به واسطۀ ، دگرگونی و ت»آنتی دورينگ«و انگلس در اثر خود 
  :تصاحب ابزار توليد به دست جامعه و پايان دادن به توليد کايی، دستخوش آن خواھد شد، توصيف نمود

با تصاحب وسايل توليد از سوی جامعه، توليد کايی و ھمراه با آن سلطۀ فرآورده بر توليدکننده از بين 
مند و معين، جايگزين ھرج و مرجی می شود که در توليد اجتماعی وجود امسازماندھی نظ. می رود

نيروھای عينی بيگانه ای که تاکنون بر تاريخ مسلط  ]...[مبارزه برای بقای فردی، خاتمه می يابد . .دارد
ريخ تازه از ھمين زمان است که انسان ھا با آگاھی کامل، تا. بوده اند، تحت کنترل خود انسان در می آيند
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خود را می سازند، تازه از اين لحظه است که علل اجتماعی که به وسيلۀ او به حرکت درآمده اند، عمدتاً 
و در مقياس پيوسته فزاينده ای معلول ھای دلخواه او را نيز به دست می دھند و اين ھمانا جھش بشريت 

  .)٩( از قلمرو ضرورت به قلمرو آزادی است

آن ھا به . بر فراوانی نيروھای مولد استوار است» آزادی«رکس و انگلس دربارۀ در نھايت تمامی توضيحات ما
با اين حال، . مفھوم آزادی انتزاعی در جامعۀ بورژوايی و بحث ھای عبث بر سر اين موضوع اعتراض کردند

متکی به  برخی نويسندگان که قادر به درک ذاِت مارکسيزم نيستند، اين رويکرد بنيان گذاران مارکسيزم را که
به موقع خواھد بود تا کامً  ان. و غيره متھم کردند» دترمينيسم اقتصادی«است، به » سطح نيروھای مولده«

رّدی موجز و فشرده عليه ذھنيت خرده بورژوايی بياوريم؛ ذھنيتی که قادر به  به عنوان از مارکس را جمت زير
انه، بلکه يک سطح اقتصادی است که نوع بشر در تکامل فھم اين موضوع نيست که آزادی نه يک ُکنش روشنفکر

  :اجتماعی خود می تواند به آن دست يابد

 ]...[ ممکن استو با به کارگيری ابزارھای واقعی  در دنيای واقعی، تنھا رھايی واقعیدست يافتن به 

تواند بدون  دستگاه ريسندگی و بافندگی الغا شود؛ سرواژ نمیبردگی نمی تواند بدون موتور بخار و 
به طور کلی مردم مادام که قادر به ابتياع کميت و کيفيت مناسبی از  ]...[بھبود کشاورزی الغا شود، و 

  .)١٠( خوراک و نوشيدنی، مسکن و پوشاک  نباشند، نمی توانند آزاد گردند

  دورۀ گذار، دوره ای ايستا نيست

مارکس پس از کسب نتايجی از کمون پاريس، که بينش جنبش کمونيستی را روشن می ساخت، به ابعاد تاريخی 
چون تسخير قدرت پرولتاريا در ، ھم١٨٧١استقرار حکومت کمون در پاريس به سال . ردپيچيدۀ دورۀ گذار توجه ک

د کرد يکتأبه ھمين دليل مارکس درست . ، تنھا يک نقطۀ آغاز بود١٩١٧مراکز صنعتی روسيه پس از انقب اکتبر 
ھد داشت که بايد که تا پيش از قدرت پرولتری، يک مسير تاريخی دشوار، طونی و پرفراز و نشيب وجود خوا

  :پيمود

اين طبقه ھيچ ناکجا آباِد ساخته و پرداخته ای که بخواھد آن . طبقۀ کارگر از کمون انتظار معجزه نداشت«
می داند که برای تحقق  اين طبقه. مستقر سازد، ندارد فرمانی صادرشده از مرجع خلقرا به ضرب و زور 

بخشيدن به رھايی خودش و ھمراه با آن تحقق بخشيدن به اين شکل عالی تر زندگانی اجتماعی که تمامی 
يش می رود، پحرکت جامعۀ کنونی به اقتصاد ساخت اقتصادی خويش به نحوی اجتناب ناپذير به سمت آن 

طی آن، از راه رشته ای از فرايندھای  ناگزير است دورانی طونی از مبارزه را پشت سر بگذارد که
ھدف طبقۀ . سره دگرگون خواھد شدتاريخی، شرايط و اوضاع و احوال حاکم بر جوامع و خود آدميان يک

کارگر تحقق بخشيدن به آرمان کماِل مطلوب نيست، بلکه ھدف وی فقط رھا کردن عناصری از جامعۀ 
  )١١(» .ورژوايی که در حال فرو ريختن است، نھفتهعۀ کھن بطفۀ آن در بطن ھمين جامنی است که ننوي

بنابراين ھمان طور که مارکس توضيح داد، خصلت اصلی دورۀ گذار، تکميل دگرگونی ھای اجتماعی به دست 
اين دگرگونی ھای اجتماعی، امکان آن . است» رھا کردن عناصر از جامعۀ نوين«پرولتاريای حاکم و به منظور 

من تمرکز ابزار توليد در ه ضمن انحل نظام سرمايه داری، نيروھای مولد نيز به يُ را فراھم خواھد ساخت ک
  .دستان پرولتاريا به سطحی فراسوی آن چه در سرمايه داری وجود دارد، تکامل يابد
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دورۀ . دورۀ گذار نه مناسبات توليدی خاص خود را دارد و نه می تواند سرمايه داری يا سوسياليستی خطاب شود
دوره ای که می تواند بسته به موقعيت ديکتاتوری پرولتاريا در . جنبش و حرکتی است از گذشته به آيندهگذار 

سرمايه (مقياس جھانی و موضع واقعی آن در برابر نظام سرمايه داری، در مرحله ای بسيار نزديک به گذشته 
دگرگونی مناسبات  از نظری دورۀ گذار به ھمين دليل، خصلت اصل. قرار داشته باشد) سوسياليزم(يا آينده ) داری

. انقب جھانی در کشورھای سرمايه داری پيشرفته است که می تواند خود را آشکار سازدبا پيشرفت  ، تنھاتوليدی

مقصود ما از خصلت اصلی، عبارت است از پيشرفت پرولتاريا، پس از تبديل شدن به طبقۀ حاکم به وسيلۀ انقب 
اشاره می کند که اساس کّل ساختار  یمارکس به عنصر. طی آن بر شرايط توليد مسلط شود سياسی، به موقعيتی که

  :اجتماعی را روشن می سازد

 را ين صاحبان شرايط توليد با توليدکنندگان مستقيم است که رازی عميقاً نھفتهباين ھمواره رابطۀ مستقيم ما«

مان جامعه، و ھمراه با آن شکل سياسی رابطۀ ميان وابستگی و خودمختاری، و تبنيان پنھان کّل ساخ ]یيعن[
  )١٢(» به طور خصه شکل متناظِر دولت را آشکار می سازد

مارکس اعم می کند که پرولتاريا ھنگامی که به طبقۀ حاکم مبدل می شود و ابزار توليد را در دستان خود متمرکز 
اين يکی از خصوصيات بسيار حائز اھميت دورۀ . حت کنترل خود درمی آوردد، شرايط مادی توليد را تزمی سا

به آن معنا که وقتی پرولتاريا به وسيلۀ دولت خود به ارباب حقيقی شرايط توليد تبديل می شود، برنامه . گذار است
 تھيهيای حاکم پرولتار ھمين ھای زم برای تعيين آن که چه چيزی، چگونه و به چه مقدار توليد گردد، از سوی

آن چه خصلت اين دوره را تشکيل می دھد، فقط نابودی نظم کھن، خلع يد از سرمايه داران و انحل . خواھد شد
فته است، سازمان يا» دولت«مناسبات سرمايه داری توليد نيست؛ بلکه، اساساً در اين دوره، پرولتاريا که به مثابۀ 

ک پيشرفت ھای مادی و فرھنگی به منظور پايان دادن به تقسيم کار بابرنامه و تدار به سازماندھی يک اقتصاد
به بيان ديگر، اين دوره ای تاريخی خواھد بود که طی آن بنيان . اجتماعی و تناقضات ناشی از آن دست خواھد زد
ميان  است اين در واقع يک دورۀ مبارزه. طبقه ساخته می شودھای اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جامعۀ بی

تخاصمات طبقاتی که از جامعۀ کھن منتقل . و کمونيزم -که شکست خورده ولی تماماً نابوده نشده -رمايه داریس
در قالب عرف و  ناھد شد، اما تفاوت ھای طبقاتی کھشده است، به تدريج در دورۀ ديکتاتوری پرولتاريا ناپديد خو

  .داد به بقای خود ادامه خواھند) زمونيتا فاز نخست کم(چنان برای مدتی طونی فرھنگ و غيره ھم

ما نمی توانيم از اشکال محض يا مقوت اخِص دورۀ گذار صحبت کنيم، چرا که اين دوره، خصوصيت يک 
. اجتماعی مستقل را ندارد و دوره ای است پويا که طی آن دگرگونی ھای انقبی رخ می دھند-فرماسيون اقتصادی

ينده درک شود که طی آگذشته به  حيات اقتصادی دورۀ گذار بايد به صورت يک پروسۀ ديناميک ساخت و ساز از
تعريف  هطبقتواند با ويژگی ھای جامعۀ بیآن مناسبات توليدی سرمايه داری منحل می شود و بنابراين ھنوز نمی 

  .شود

جھش ھای انقبی پرولتاريا در مقياس جھانی خواھد يافت، ولی  اساسمعنای کامل خود را بر  ھرچند دورۀ گذار
رض کنيد که قدرت ف. صوصيات اين دوره، نسبت به ويژگی ھا و جوانب آينده انتزاع کنيماجازه دھيد برای فھم خ

در چنين شرايطی، و . است خصوصی بر ابزار توليد نيز از ميان رفته يتکبه ناسيوناليزم پايان داده و مالی کارگر
ملکرد خود يه داری از عدر درون محدوديت ھايی که اين اوضاع و احوال تحميل می کنند، قوانين اقتصاد سرما

نوان مثال، اقتصاد کايی تعميم يافته به پايان خواھد رسيد، پروسۀ توليد ديگر پروسه ای به ع. بازخواھد ايستاد
در ھمين . ديگر مسلط نخواھد بودافی ايجاد گردد، قانون ارزش ضد که در آن ارزش مبادله و ارزش انخواھد بو
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د نجلی ارزش مبادله و عملکرد پول به عنوان معادل جھانی از اعتبار ساقط خواھبه عنوان ت مکانيزم قيمت ارتباط،
اما تحت شرايط معين، با گسترش دادن دورۀ گذار به سوی نتايج منطقی خود، اين مفروضات تنھا به عنوان . شد

ر سرمايه داری انتزاعاتی باقی خواھد ماند جھت فھم موقعيت جديدی که پس از پايان يافتن تمام و کمال سازوکا
  .احتماً ظاھر خواھند شد

تش برای درک ولی ھرچند سرعت و قلمرو تغيير در دورۀ گذار به شرايط معين بستگی دارد، از سوی ديگر، 
مانند ملی سازی يا (خواھد شد  اقداماتی که بفاصله در دست کم صنايع بزرگ اجرابرخی  احتمالیدقيق تر نتايج 

چرا که دگرگونی ھايی از اين دست، در . ، مفيد خواھد بود)به وسيلۀ بنگاه ھای خصوصی ع استخدام کار مزدیمن
اگر دگرگونی و تحوتی را که تحت قدرت شورايی  بنابراين. انجام شدند ١٩١٧روسيه نيز پس از انقب اکتبر 

طی وسيع تر ادامه کارگران تجربه شد يک نقطۀ عزيمت درنظر بگيريم، می توانيم به ارزيابی موضوع در خطو
  .دھيم

اگر تحت دولت کارگری، استفاده از کار مزدی بر مبنای مالکيت خصوصی در صنايع بزرگ پايان پذيرد، در آن 
چنين موقعيتی نشانۀ انحل مناسبات توليدی . صورت توان کار ديگر نقش کا را در آن بخش نخواھد داشت

 ھمانخصلت اصلی مکانيزم سرمايه داری، خود را در قالب چرا که . سرمايه داری در يک محدودۀ معين است

  .و آن کار به کار مزدی بدل می گردد. کار به صورت کا آشکار می سازد توانِ 

اشد، اين بدان ب اعم وجود داشتهبا اين وجود اگر مناسبات سرمايه داری ھنوز در کشاورزی و توليد ُخرد به طور 
توصيف کنيم، تاحدودی که سعی شد  با اين حال، تحت چنين شرايطی. ا نشده اندمعناست که مقوت پول و کا ملغ

آيا اين يک تناقض است؟ يا آيا . ی است صحبت کنيمرنمی توانيم از توليد کايی تعميم يافته که خصلت سرمايه دا
رد، ولی نمی توانيم اين ھم پروسه ای است مثل دورۀ پيش از سرمايه داری، که طی آن مقوت پول و کا وجود دا

نه به معنای  اين بار ديگر ولی ،]م-چيزی شبيه به ھمين پروسه است[ بله،م؟ ينکاز توليد کايی تعميم يافته صحبت 
مارکس ضمن . برای توضيح بيشتر به مارکس بازگرديم! پروسۀ زايش سرمايه، بلکه به معنای پروسۀ مرگ آن

يافته که  مآن تنھا گردش پول و کا وجود داشت و دورۀ اقتصاد کايی تعمي یاشاره به تفاوت ميان دوره ای که ط
  :شرط اصلی وجود سرمايه داری است، می گويد

وجه  يچھ با ِصرف موجوديت يافتن گردش پول و کا ھنوز به ]سرمايه[شرايط تاريخى موجوديت آن «
وسايل توليد و وسايل زندگی در بازار به آيد که صاحب  وجود مىه اين شرايط تنھا زمانى ب. مھيا نيست

و حصول ھمين يک . کند دسترسى پيدا می ،کار خود است توانِ  ۀعنوان کسی که فروشنده کارگر آزاد ب
دی منا ،لذا نفس موجوديت يافتن سرمايه. گيرد شرط تاريخى خود تاريخ جھانى را در برمى پيش

  )١٣(» توليد اجتماعى است ۀفرارسيدن دوران جديدی در پروس

که درآن توليد  -و سوسياليزم -که در آن توليد کايی تعميم يافته غالب است -بنابراين دورۀ گذار ميان سرمايه داری
بنابراين دورۀ . يک پروسۀ تاريخی است که طی آن اولی مضمحل و دومی آماده می شود -کايی تمام می شود

ماعی مجزا و کامً مستقل از اين دو نيست؛ و نمی تواند بدون ارجاع به گذشته و اجت-گذار يک فرماسيون اقتصادی
  .حال درک شود
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به ھمين ترتيب، اگر تش کنيم تا دگرگونی ھايی را که صورت می گيرد بر اساس انحل سرمايه داری درک 
طح موجود نيروھای مولد و به س البته بسته به -توليد به تدريج در دورۀ گذار، پروسۀ :کنيم، می توان چنين گفت

به پروسه ای بدل می شود که در  -شرط آن که دولت کارگری به ملی کردن و استفادۀ بھينه از ابزار توليد بپردازد
سرمايه داری بازار به پايان  بنابراين، در اين وضعيت، اقتصاد .آن نيازھای اجتماعی توليدکنندگان مرتفع می شود

  .برنامه ريزی متمرکز در اقتصاد آغاز می گرددمی رسد و دورۀ جديدی 

که نيروی محرک توليد در نظام سرمايه داری است، جايگاه خود را به برنامه ريزی می » سود«در نتيجه، اصِل 
در يک صنعت ملی شدۀ کن، . فع سازدترمدھد تا نيازھای توده ھای کارگر را در مقياس ھايی به مراتب بھينه 

معنای اين امر را می توان بدين شکل بيان . کسب شده از کارگران به سرمايه، متوقف می شود تبديل ارزش اضافی
پرولتاريای حاکم به نام دولت خود، از ارزش اضافی خلق شده به وسيلۀ خود سلب مالکيت می کند و اين : کرد

د نيز توليد در قالب در مورد توليد ُخر. وجوه اجتماعی را برای سرمايه گذاری ھای زم اختصاص می دھد
تحت کنترل دولت کارگران درمی ) ماليات و غيره(تعاونی ھا صورت می گيرد و از طريق ابزارھای اقتصادی 

  .آيد

 ً اکنون سود سرمايه داری را در بخش تحت کنترل دولت کارگری دربر نمی گيرد، چرا که  ،»قيمت«متعاقبا
محاسباتی خود را در برنامه قيمت تنھا می تواند عملکرد  انباشت سرمايه و توليد ارزش اضافی پايان يافته است؛

ای دولت کارگری اعتبار البته اين امر از سوی ديگر بسيار نسبی است، و تنھا در درون مرزھ. ريزی ادامه دھد
چرا که اگر دولت کارگری تحت محاصرۀ بازار سرمايه داری جھانی باشد، فشار آن و قيمت ھای جھانی به . دارد

روی اقتصاِد تحت کنترل دولت کارگری تأثير می گذارد، و در تحليل نھايی به مؤلفه ای ويرانگر  نحویناگزير به 
  .تبديل خواھد شد

کار تحت شرايط معينی که در با اشاره شد، ديگر کا  ، توانِ است حت کنترل دولت کارگریدر دورۀ گذاری که ت
، در گذشتهشبيه به دستمزد گويی پول، به شکل  مابه ازای کار خود را تحت دولت کارگری، ھرچند کارگر. نيست

می کنيم، می بينيم که او دريافت می کند، وقتی موقعيت او در پروسۀ توليد را با دورۀ سرمايه داری مقايسه 
کار  توانِ  از آن جا که پس از انحل مکانيزم سرمايه داری، کارگران .فرسنگ ھا با يک کارگر مزدی فاصله دارد

کسی نمی تواند بردۀ مزدی خود . خود را به سرمايه دار نخواھند فروخت، آن را برای خود اختصاص خواھند داد
اين بدان معنا است که بردگی مزدی سرمايه . د ھم کارفرما و ھم کارگر باشديا کسی نمی تواند در آن واح. باشد

  .داری پايان يافته است

برابر در  طبق نظام ارزيابی کار تحت دولت کارگری، برنامه ای که بر اساس اصل پرداخت برابر در ازای کار
واھد برای تنظيم ساعات و شرايط کار اگر پرولتاريای حاکم بخ. مشابھی از کار باشد، می تواند معتبر باشد شاخۀ

يک نظام .  تصميم می گيرد فشار کار تا چه حد و برای چه چيزی باشدتصميم بگيرد، ھمزمان کسی خواھد بود که 
کار که به وسيلۀ خود کارگران به عنوان کارفرمايان خويش تنظيم می شود، به آن نوع مشکتی نخواھد انجاميد 

وجود دارد؛ ھرچند اين رژيم ) مثً بوروکراسی حاکم(از سوی يک نيروی بيگانه  که در شرايط اجبار آن ھا
تحت ديکتاتوری پرولتاريا، کار اضافی اجتماعی با . ھنوز رفاه جامعۀ بی طبقۀ آينده را ارائه نمی کند) نظام(

  .برنامۀ پيشبرد سطح عمومی تکامل جامعه، به صندوق توسعۀ اجتماعی منتقل می شود
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برنامۀ متمرکزی که تقاضاھا، طرح ھای پيشنھادی و مشارکت از  ادی دورۀ گذار می تواند از خلاقتصعملکرد 
تنھا زمانی می توان از يک عملکرد . پايين پرولتاريای سازمان يافته در شوراھا را بازتاب می دھد، تحقق يابد

ی متمرکز بر پايۀ ابتکار عمل دمکراتيک، يعنی شرط زم برای دولت کارگری، صحبت کرد که برنامه ريز
وگرنه اين صرفاً يک برنامه . شوراھای محلی و کميته ھای کارخانه باشد و نتايج بر اين اساس ارزيابی شوند
 -شرط زم برای دورۀ گذار -ريزی متمرکز بوروکراتيک خواھد بود که در تناقض کامل با دمکراسی کارگری

  .قرار خواھد گرفت

توزيع نيروھای موبد در ميان شاخه ھای مختلف (، محاسبۀ واقعی بھره وری اقتصادی در عصر اقتصاد جھانی
ديکتاتوری پرولتاريا اگر بخواھد . بايد به يک برنامه ريزی جھانی وابسته باشد) توليد، انتخاب تکنولوژی و غيره

سرمايه داری جھانی  در يک کشور نسبتاً عقب مانده مستقر شود، فرصتی برای دستيابی به بھره وری اقتصادی
 در اين حالت، نظام قيمت که. ندارد، مگر آن که به کشورھای مسلط بر نظام سرمايه داری جھانی گسترش يابد

ستانده، حتی برای مقايسه با قيمت ھای بازار -بخشی دادهابزاری در برنامه ريزی متمرکز است و محاسبات بين
با اين حال بھره وری اقتصادی بايد در مقياس جھانی . يده خواھد بودفاسرمايه داری مسلط بر اقتصاد جھانی ھم بی

  .اندازه گيری و محاسبه شود تا بتوان از يک برنامه ريزی موفق به معنای واقعی کلمه صحبت کرد

از سوی ديگر، تحت ديکتاتوری پرولتاريا که محدود به چنين شرايطی باشد، روابط بازرگانی با جھان سرمايه 
ھرچند تحت دولت کارگری، تجارت خارجی ملی می شود، اما اين ھمه چيز . ير ادامه خواھد يافتداری ناگز

با توجه به اين که مردم در ھر حال در يک دنيای مشترک زندگی می کنند و از يک ديگر مطلع ھستند، . نيست
کنون که اجناس زم برای ا. مطالبات آن ھا به عنوان مصرف کننده مطابق با استانداردھای جھانی شکل می گيرد

رفع اين نيازھا تنھا از سوی بازار جھانی می تواند عرضه شود، دولت کارگری يا به واردات آن چه نمی تواند 
در ھر مورد، اقتصاد . توليد کند دست می زند و يا يک بازار سياه تحت دولت کارگری اين کار را انجام خواھد داد

ا به و اين امر برنامه ريزی اقتصادی ر. انی سرمايه داری قرار خواھد داشتدولت کارگری، تحت فشار بازار جھ
 بنابراين اين ايده که ديکتاتوری پرولتاريا. تأثير فشارھای عينی اقتصادی به سوی يک بحران سوق خواھد داد دليل

و ھمچنان در شرايط محاصره از سوی سرمايه داری جھانی تحت تأثير اين شرايط عينی قرار نخواھد گرفت 
  .محکم روی پای خود باقی خواھد ماند، با مارکسيزم بيگانه است

به عنوان جمع بندی بايد گفت که سرعت و قلمرو تنظيمات و دگرگونی ھای مرتبط با دورۀ گذار در تحليل نھايی نه 
لت فقط به تصميمات اختياری سازمان ھای سياسی، بلکه به سطح توسعۀ اقتصادی بخشی که تحت کنترل دو

به عنوان مثال، اگر ديکتاتوری پرولتاريا در کشورھای عقب مانده ايزوله باشد، . کارگری قرار دارد، وابسته است
زم برای جھش صنعتی » انباشت اوليۀ«ايجاد . اجتناب از مشکت عظيم فقدان صنعتی شدن امکان پذير نيست

توان کار خود کشور، بدون بھره مندی از قابليت ھای  تکا به ذخاير وارو به جلو، به شکل دمکراتيک و کامً با 
  .اراده بازنمی گردد موضوعبه ديگر اقتصاد جھانی در وضعيت تحريم سرمايه داری، 

رحمانه ای ھرچند به نظر می رسد که برای اين ھدف می توان توان کار افراد در يک کشور بزرگ را به شکل بی
يک  اما از سوی ديگر،. روح دولت کارگری يا دمکراسی کارگری استبه کار گرفت، ولی چنين اقدامی خف 

زنده نگاه داشتن يک دولت کارگری که به بنابراين . دولت کارگری بدون توسعۀ اقتصادی نمی تواند زنده بماند
 .تازگی زاده شده و با چنين تنگناھايی رو به رو است، پيوندی نزديک با پيشرفت انقب جھانی دارد
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  دورۀ گذار، در پيوند با انقب جھانی است

، و نه جھانیاز آن جا که سرمايه داری نظامی جھانی است، انقب اجتماعی برای سرنگونی آن نيز بايد ابعادی 
سرمايه داری به کمونيزم تنھا زمانی می تواند معنای کامل خود را بيابد که بنابراين گذار از . ملی، داشته باشد

  .انقب سياسی در مقياس جھانی پيروزمند باشد؛ يعنی زمانی که حاکميت سياسی بورژوازی جھانی به پايان برسد

ھمان طور که . در واقع از خ پديد نمی آيد ،شرايط نوين اجتماعی در دورۀ گذار تحت ديکتاتوری پرولتاريا
مارکس اظھار داشت، اجتماعی کردن نيروی مولد به عنوان امری که پيش تر در نتيجۀ توسعۀ سرمايه محقق 

رھا می گردد و آزادی برای يک توسعۀ کامل  دست و پاگير سرمايه داری گرديده است، اکنون از مناسبات توليدیِ 
، ھرچند محصول آگاھانۀ طبقۀ کارگری خواھد »ليستیساختمان سوسيا«معناست که  ھمينبه . به آن داده می شود

بود که خود را نيز از طريق يک انقبی اجتماعی تغيير می دھد، در تحليل نھايی مسألۀ اراده نيست، بلکه به وجود 
  .يا عدم وجود شرايط مادی به منظور تغيير بستگی دارد

 ۀنظم اجتماعی تا پيش از آن که کليھيچ «: دھد دقيقاً در ھمين جاست که مارکس با عبارت مشھور خود پاسخ می
مورد نيازش رشد يافته باشند، مضمحل نمی شود، و مناسبات توليدی برتر نوين ھيچ گاه پيش از آن  نيروھای مولد

قديم به حد بلوغ نرسيده باشد، جانشين مناسبات توليدی قديمی نمی  ۀايط مادی وجود آن در چارچوب جامعکه شر
  :ه می دھدو ادام» گردد

بنابراين ناگزير بشر ھميشه برای خود مسائلی را پيش می کشد که قابل حل باشند؛ زيرا با موشکافی، «
ھميشه درمی يابيم که خود مسأله تنھا زمانی طرح می شود که شرايط مادی ضروری برای حل آن 

  .)١۴( »مسأله موجود باشند يا دست کم در فرايند شکل گيری باشند

ل بخير، در مقايس جھانی و نه ملی قارسش که آيا شرايط مادی برای سوسياليزم به بلوغ رسيده است يا البته اين پ
، نه معّرف يک سازمان توليدی محدود در سطح محلی يا منطقه ای، که شيوۀ توليد سرمايه داریچرا . پاسخ است

کشورھای منفرد و  وجودکه بگوييم اين رويکرد ھمان قدر صحيح است . بلکه بيانگر ايجاد يک نظام جھانی است
اکنون که «اين نوع تفکر که  می توان ديد بنابراين به وضوح. کّل جھان کرد وجودمجزا را نمی توان جايگزين 

انقب جھانی ھمراه با انقبات در کشورھای پيشرفتۀ سرمايه داری پيش نمی رود، پس بايد راھی به سوی ساختن 
  .د غيرعلمی و دور از مفھوم مارکسيستی استحتا چه » يک کشور واحد پيدا کنيم سوساليزم در چارچوب مرزھای

سرنگونی قدرت بورژوايی و ساختن قدرت کارگری، به لحاظ تاريخی دلت بر آغاز جنبش گذار از سرمايه داری 
ی يک پيروزی با اين حال حت. محدوديت مرزھای ملی است به قيدم ھنوز به کمونيزم دارد، البته با اين قيد که

  .بستگی به تداوم انقب در مقياس جھانی دارد نيز جزئی اين جنبش تاريخی

نخستين وظيفۀ انقب به عنوان (، يعنی تخصيص ابزار توليد به وسيلۀ دولت کارگری ملی سازیحتی اگر پروسۀ 
ا در مقايس بين المللی مالکيت بر ابزار توليد تنھ اجتماعی کردن، در سطح ملی آغاز شود، )پيروزمند پرولتری

کل  يعنی مالکيتِ (به بيان ديگر، مالکيت دولتی در طول دورۀ گذار ھنوز يک مالکيت اجتماعی . قابل تحقق است
در اين جا مالکيت دولتی، درست مانند تمامی جوامع طبقاتی، نه مالکيت . کلمه نيست دقيقبه معنای ) جامعه

آن که در  وجودبا  ،بنابراين مالکيت دولتی را. است) پرولتاريا(حاکم  مشترک کّل جامعه، بلکه ھنوز مالکيت طبقۀ
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مالکيت دولتی پرولتاريا، يک گام مھم به سوی . نمی توان با مالکيت اجتماعی يکسان دانست باشد، دستان پرولتاريا
  .مالکيت اجتماعی است، اما فقط يک گام

ماھيت اجتماعی واقعی ابزار توليد . معۀ بی طبقه استاجتماعی کردن واقعی مالکيت بر ابزار توليد، موضوع جا
وظيفۀ تاريخی خود را در مقياس جھانی  ،که دورۀ گذار به منصۀ ظھور برسدتنھا زمانی می تواند به طور کامل 

به عبارت ديگر، يک سازمان اجتماعی که در آن ابزار توليد به ھمۀ مردم در سرتاسر دنيا . به نتيجۀ پايانی برساند
خواھد بود، اگر و تنھا اگر نظام جھانی سرمايه داری مطلقاً پايان پذيرد و مرزھای ملی ناپديد  ممکنت رساند، خدم

  .گردد

تک تک  از سوی يعنی فرض ماليکت اجتماعی، »مشترک بر ابزار توليد تمالکيت فردی بر اساس مالکي«تحقق 
وقتی شرايطی که منجر به ازخودبيگانگی فرد . ھد بود، به معنای راه حّل تضاد ميان فرد و جامعه خواافراد جامعه

آزاد عميقاً به نتايج کار خود عقه مند  محو و فردِ  بيگانگینسبت به کار خويش می شود منحل می گردد، پديدۀ 
  .خواھد شد، يعنی کار به لذت مبدل خواھد گرديد

مالکيت سرمايه داری می زند، نقطۀ اتکايی  ھرچند مالکيت دولتی پرولتاريا، به عنوان مالکيتی که مھر پايان به
برای برنامه ريزی سوسياليستی توليد است، اما ھمه چيز در تحليل نھايی به اين بستگی دارد که آيا بھره وری 

برای . مشکل ھمين است. يا خير ھستاقتصادی از سطح بھره وری به دست آمده در نظام جھانی سرمايه باتر 
در کشورھای عقب مانده آغاز می شود، دست يافتن به چنين سطحی از بھره وری بدون  يک انقب پرولتری که

به ھمين دليل، حتی اگر پس از انقب در چنين کشورھايی، تغييرات . ھمياری کشورھای پيشرفته ناممکن است
 محظه ای قابلتوسعۀ اقتصادی ) مثل ملی سازی صنايع و کلکتيويزه کردن کشاورزی(در حوزۀ مالکيت حقوقی 

و با تش عقب تر از سطح سرمايه داری جھانی خواھد بود، » توسعه«در قياس با گذشته به ارمغان بياورد، اين 
توسعه ای که  -می فھمد مارکسيزم از توسعۀ اقتصادی آن چهاما . برای رسيدن به چنين سطحی بازشناخته می شود

بلکه نوعی توسعه است که از سطح به . اين نيست -د شدبا الغای مالکيت خصوصی بر ابزار توليد محقق خواھ
به ھمين دليل، اين که مالکيت دولتی را يک نقطۀ اتکای کافی . دست آمده در نظام سرمايه داری فراتر می رود

وانين ، چيزی به جز اشتباه گرفتن ق»سوسياليزم درحال ساخته شدن است«درنظر بگيريم و صحبت از اين کنيم که 
  .واقعيت نخواھد بودبا  حقوقی

 )حقوقی( ، يعنی تغييرات قانونی»قانون ھرگز نمی تواند فراتر از پايۀ ماّدی برود«ھمان طور که مارکس گفت، 

بنابراين اين که مالکيت . بدون پشتوانۀ مادی، ناکافی بودن خود را برای تکامل و پيشرفت به اثبات خواھند رساند
دولتی بر ابزار توليد را به تنھايی نشانی از حضور پروسۀ ساختن مناسبات توليدی سوسياليستی درنظر بگيريم، 

ستی، به دورۀ يلھا، مفھوم مناسبات توليدی سوسيا اين مھم تر از ھمۀ. نخواھد بود حقوقیچيزی جز يک خيال خام 
مناسبات توليدی . اقتصادی را پيش فرض می گيرد-از پشتوانۀ مادی یمتناسب سطح وجود سوسياليزم اشاره دارد و

  .جامعۀ بی طبقه است زسوسياليستی به معنای مناسبات ميان توليدکنندگان آزاد در پروسۀ توليد، در نخستين فاز ا

و ويژگی  تمھيدات برای مناسبات توليدی سوسياليستی منظور نظر باشد، در آن صورت بايد از خصوصياتاگر 
آغاز می » سوسياليزم در يک کشور«اما کسانی که از نقطۀ . به موضوع نزديک شد ،يک پروسۀ واقعی گذار ھای

اليستی است و به اين ترتيب به کنند،  اعم می کنند که مالکيت دولتی مشخصۀ استقرار مناسبات توليدی سوسي
اما اين مسأله را . اتيک پديدار می گردندرتئوريزه کردن انحرافاتی دست می زنند که تحت ديکتاتوری ھای بورورک
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 صورتيعنی تناقض بنيادی چنين کشورھايی را به  ؛حل نکرد و آن ھا تش کردند تا صورت مسأله را پاک کنند

به عنوان . و عقب ماندگی نيروھای مولد تعريف کنند توليد سوسياليستی »تقراريافتۀاسنقداً «تناقض ميان مناسبات 
کسانی که از او و امثال او تقليد کردند، ديکتاتوری مثال بتلھايم که سال ھا مدافع چنين ديدگاه ھايی بود، و 

توليدی سوسياليستی  ای تشبيه می کردند که قرار است به معنای استقرار مناسبات» خيمه«بوروکراتيک را به 
مخرج  !شودپر  نھايتاً مناسبت برای سوسياليزم  قرار بود که با نيروھای مولدِ » خيمه«برای آن ھا اين . باشد

تی در شوروی و اقمار آن را به عنوان سوسياليزم تئوريزه می کردند، ھمۀ آن ھا اين بود که ماليکت دولمشترک 
در واقع آن ھا با يکسان قلمداد کردن مالکيت دولتی و . ل قرار دھندبدون آن که مناسبات توليدی را مورد سؤا

مناسبات توليدی سوسياليستی، اظھار می داشتند که قانون می توان فراتر از پايۀ مادی قرار بگيرد، و با چنين 
  .بود که ھرج و مرجی تمام عيار در مارکسيزم به وجود آوردند» ادای سھمی«

در » حقوقی«، و نه يک مفھوم اقتصادی است-ه است و آن پشتوانۀ مادیحوزيک علق به مت ،مفھوم مناسبات توليدی
درحالی که مناسبات توليدی می . مناسبات توليدی به سطح نيروھای مولد بستگی دارد. ارتباط با اشکال مالکيت

روھای مولد باشد، يعنی توانند عقب تر از سطح نيروھای مولد باشند، در تحليل نھايی ھرگز نمی تواند جلوتر از ني
به عنوان مثال درست ھمان طور که به يک . مقيد و مشروط است مناسبات توليدی اساساً به سطح نيروھای مولد

به منظور فائق آمدن بر مناسبات توليدی فئودالی و دست يافتن به مناسبات توليدی ) انقب صنعتی(توسعۀ کيفی 
ات توليدی سرمايه داری نيز مستلزم جھشی در نيروھای مولد است که از سرمايه داری نياز بود، شکل گيری مناسب

خف اين گفته به معنای وارونه کردن فھم ماترياليزم ديالکتيک . سطح سرمايه داری در مقياس جھانی فراتر رود
  .از تکامل جامعه است

در درون مرزھای يک کشور  دانمرحله ای نيست که بتودورۀ ديکتاتوری پرولتاريا، به عنوان يک دورۀ تاريخی، 
بلکه دوره ای است تاريخی که دربرگيرندۀ رشد انقب به انقب جھانی، بر اساس . زنده بنماند و به نتيجه برسد

انقب پرولتری ھنوز به جھشی روبه  چنان چه. خواھد بود ،گسترش به دست کم چند کشور پيشرفتۀ سرمايه داری
 بهبتواند  تنھاد بنيان ھای قلمرو نظام سرمايه داری جھانی را به لرزه در آورد، و تا بتوان باشدجلو دست نيافته 

) اگر استقرار يافته باشد(آن ضربه زند، در آن صورت قدرت کارگری  یپيرامون سرمايه داری و نه ھستۀ مرکز

سازمان يافته  یيادر اين حالت، حاکميت پرولتار. در معرض فشار خردکنندۀ اين شرايط عينی قرار خواھد گرفت
انگلس . بر پروسۀ توليد، زير سايۀ سنگين قلمرو نظام سرمايه داری جھانی قرار خواھد گرفت به مثابۀ يک دولت

انقب جھانی پرولتری به ناگھان نه در که  اشاره کرده بود به مشکت پيش روی قدرت کارگری در شرايطی
نقاطی که تناقضات سياسی در  در ، يعنیآغاز می گردد امونیمراکز حياتی سرمايه داری، بلکه در کشورھای پير

  :آن شدت يافته است

نابه ھنگام به قدرت برساند، تکنسين ھا دشمنان اصلی ما خواھند بود؛ آن ھا ما را ... اگر يک جنگ «
ه يا بايد از ارعاب عليه آن ھا استفاد. تصميم خواھند گرفت و ھر جا بتوانند به ما خيانت خواھند کرد

  )١۵( ».کنيم، يا در غير صورت فريب خواھيم خورد

محدود به کشوری عقب مانده  ،خطری که انگلس خاطر نشان کرده بود، زمانی تحقق پيدا کرد که انقب پرولتری
، پرولتاريای روس نتوانست بر نارسايی ١٩١٧با وجود جھشی تاريخی به دنبال انقب اکتبر . نظير روسيه شد

در نتيجه پرولتاريا قادر . صاد و کشاورزی غلبه کند، چرا که انقب اروپا به ياری آن نيامدھای عظيم خود در اقت
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به عنوان مثال، نتوانست تکنسين ھا را تحت کنترل . نبود به طور کامل به قدرت حاکم بر پروسۀ توليد مبدل شود
  .قرار گرفت ل بازگشتدرحا خود دربياورد؛ برعکس، متأسفانه، خود تحت انقياد ھژمونی بورورکراسیِ 

. تئوريزه شده است» سوسياليزم واقعی«آن چه به واقع در اتحاد جماھير شوروی وجود داشته، سال ھا به عنوان 

آن ھا ساختار اقتصادی اتحاد جماھير . اصطح مارکسيست ھا کتاب ھا در اين مورد نوشته انداز به بسياری
اری به کمونيزم معرفی کرده اند؛ چنين ادعايی را طرح کرده اند، شوروی را به عنوان نمونۀ گذار از سرمايه د

 اسی کارگری،راست يا خير؛ بدون بررسی پيش شرط دمک بوده بدون بررسی اين که آيا دولت، يک دولت کارگری

در واقع دولت کارگری بيرون آمده از دل . اصلی که مارکس شرط بنيادی برای دورۀ گذار عنوان کرده بود يعنی
به يک دولت » شورايی«بعدھا با ظھور ضّد انقب بوروکراتيک نابود گشته و دولت ، ١٩١٧ب اکتبر انق

نابودی ديکتاتوری پرولتاريا، که شرط بنيادی پيشرفت از  بنابراين .بوروکراتيک استحاله يافته بود-استبدادی
يک پروسۀ يعنی  .ماھير شوروی انجاميدسرمايه داری به کمونيزم است، به پايان ديناميسم دورۀ گذار در اتحاد ج

  .آغاز گرديد ،با قدرت مطلق استالينيزم ،گرادولت -بر پايۀ شيوۀ توليد استبدادی ،اجتماعی-جديد اقتصادی
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