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  هاي نوزدهم، بيستم و بيست و يكم هاي نظري در سده پروژه
 با كمك واكاوي ماركسيستيِ ،و ،نظري سوسياليستي گوناگونهاي  پروژه رو، بررسي ي پيشِهدف مقاله

از  هايي گونهعنوان به ، بلكهسوسياليسمه ذيل توان نميها را  پروژهكه اين دادن اين مسئله است  داري، نشان سرمايه
، در عمل محقق شده بودند ،اتحاد شوروي اقتصادمانند  ،هاكه برخي از اين نظريه . با اينكردبندي داري طبقهسرمايه

بررسي  شاملِ هالشويكباستداللم در رابطه با . تاريخي، و نه باره استنظري در اين استداللي ي ارائه هدف من
هاي نظريه گيري از بهره با هم ،ها از سوسياليسم خواهد بود و اين مهم، بلكه بررسي فهم آننيست اقتصاد شوروي
هرگز در هيچ هايي كه نظريه اند صورت خواهد گرفت، و هم ي كه در اينجا به بحث گذاشته شدهمؤلفان مختلف

  اند. اجرايي نشدهاي ي تاريخيجامعه
خود را ها  آن بسياري ازمسلماً گرچه دانند،  شوند، خود را ماركسيست نمي مي ي مولفاني كه در اينجا بررسي همه

شكلي  توان به نمي. كندميصراحتاً اين برچسب را رد  الك نووه. براي مثال دانستند دانند يا مي ميماركسيست 
. اما هدف متهم كرد سوسياليسم ي ماركسيستيِعدم پيروي از ايده به ادعايي ندارند چنين كه  را منصفانه كساني

 ،در اينجا بررسي سوسياليستي موردهاي با پروژه ،ي سوسياليستيجامعهيك ماركسيستي  طرح ي اين مقاله مقايسه
، داردكه اقتصاد سوسياليستي به چه چيزي شباهت  ها به عنوان ابزاري براي فهم بهتر ايناستفاده از آن يا حتي

تر و كاملنئوكالسيك يا كينزي آن  واكاويداري را نسبت به كه من واكاوي ماركسيستي سرمايهنيست. از آنجايي
داري سرمايهشان از پردازان در فهمدادن نقايص اين نظريه دانم، سعي خواهم كرد از آن براي نشانتر ميدقيق

در عوض داري تفاوتي ندارد. با سرمايه واقع بهشان از سوسياليسم برداشتدهم  نشان ميكه به اين معنا  ،نماستفاده ك
پذيري  انعطاف شاهدي بر امر اينداد كه داري جاي توان در طيف وسيعي از اشكال سرمايهمي ها را اين برداشت

بر فهم داري است، نه فهم بهتري از سرمايهبر اين مقاله  تمركز اصلي ،داري است. بنابراينسرمايهابرجاي پ
  .سوسياليسم

لنين،  : سوسياليسم دولتيِپارچه سازم يكادعاي سوسياليستي را چندين  ام كوشيدهبراي نيل به اين موضوع، 
ريچارد ولف و  خودگردان كارگريِ هاي بنگاه، هنوو »يافتنيِ دست«سوسياليسم تروتسكي، بوخارين و پرئوبراژنسكي، 

ها را به زيادي براي انتخاب وجود داشتند من اين موارديانيس واروفاكيس. اگرچه  دموكراتيكاقتصادي مديريت 
  ام.برگزيدهنفوذشان خاطر تنوع و 

كه عام كند، اما همچنان به اين باور كرد، رد ميطور كه ماركس مجسم مي هرچند كه نووه، سوسياليسم را آن
ي ديگري  صرفاً نسخهاو از سوسياليسم  روايت ماند.داري است وفادار ميبراي سرمايه مطلوبسوسياليسم جايگزيني 

كه  جاي آن ، بهنسخهاين سنت ماركسيستي است.  كليت برآمده از تاثيركه خواهيم ديد،  چنان وداري است، سرمايهاز 
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 از كردن عناصري چينبه ندرت از دست ، متاسفانهشفاف كندداري و سوسياليسم را از سرمايهماركس  برداشت
 حذف اين نيست كه به ،ي ماركسنظريهدر بررسي مشكل اصلي اين روش رود. ميفراتر  ارچوب نظري ماركسچ

 كه يا اين گيرد قرار نميداري مشخص سرمايه ي تاريخيِمرحلهانطباق با كه در  كند مبادرت مي آن ي ازهايقسمت
اين است كه اين  مسئله. برعكس، افزايد ميبه آن نكاتي را  [برعكس]، درعينِ حفظ شفافيت و سازگاري نظري

منظورم اين است كه  هاي نظري ماركس است.رويسوءتعبيرهاي خرد و كالن از پيشي چين كردن، نتيجهدست
ها يا هايي از ساير سنتقسمتبا  درنتيجه، و اند ي ماركس به غلط فهم و تفسير شدهنظريه ي ازهاي مشخصقسمت
ي  مسئله ردخُ ييك مثال معروف از سوءتعبير جايگزين شده است.خواني دارند، با آن هم هاي نظري كهگرايش

طور  همان، تلقي شود كه اومشكل توانست براي ماركس ميدر صورتي  فقط است، كه» تبديلي مسئله« موسوم به
ديدگاهي كه  دانست، داري را واجد يك توازن مي سرمايه ،اند كردهاظهار اش   )»ماركسيست«كه برخي از منتقدان (

داري به عنوان سرمايه ازدرك نقد ماركس  عدم ياساساً به معناكالن سوءتعبير ماركس به آن اعتقادي نداشت. 
در  كماكانكه  ،ديدگاهاين  .شوند معنا مي فاقدد، نكه اگر گسسته شو خاص خود است،پيوندهاي متقابل  بانظامي 

حض م . بهداند مي قصرمو اشتباهات ها  سازي ناهم براي انواع را ماركس خود چنين هم، استرايج بسيار ماركسيسم 
از اجزاي يك است، نه فهرستي نظام يك  در حكمداري از سرمايه ماركسكه نقد دهيم كه تشخيص  اين

چه در  آنشويم ، متوجه ميدادها  بنا به اقتضاي موقعيت تغييراتي در آنو  آزمودرا  اجزا آنوان ت ميكه دستورالعمل 
  و برعكس.كند  تري پيدا مي وارونه به آغازگاهش معناي بيشكاربست با ، پايان ماجرا بيان شده

را  شان مشكالتو  دهدمي بازتابي موارد فوق را همه ،كنماي كه من اينجا واكاوي ميسوسياليستي هايپروژه

عزيمت ي ي توليد به عنوان نقطهناديده گرفتن شيوه )١: كردبندي طور تقريبي به دو گروه دستهبه توان مي

 با هاي بحراننشانه گرفتنِاشتباه  )٢مبادله، توزيع، يا مناسبات مالكيت و  مسائلباره به و جهش يك شان واكاوي

، شوند با هم متفاوتند كه موجب تداوم اين مسائل مياي  شيوهلحاظ به  ها اين پروژهاز مسلماً هركدام  .آن هاي علت
دو دهند كه  نشان مي ها پروژهتمامي اين  به بيان ديگر،. گر همين امر هستند بيان ،مستقيم يا غيرمستقيم گي،اما هم

  مشكل يادشده در خصوص آنچه بيان شده يا نشده، صادق است.
كه  اينمتذكر شد. را به همه حضار » واقعيتي ساده«سپاري ماركس، اش در مراسم خاكانگلس در سخنراني

سياست، علم، هنر، مذهب و غيره بتواند به پيگيريِ كه  بشر پيش از آن«ماركس پرده از واقعيتي برداشته بود: 
اركسيستي، به اين معنا كه، در اصطالحات م» باشد بخورد، بياشامد، سرپناه و پوشاك داشتهبايست مي، ابتدا بپردازد

 صادق است نيزي خود زيربنا دربارهموضوع ين همدهد، نه برعكس. روبناي ايدئولوژيك را شكل مي مادي زيربناي
 كردي توليد درك رفتن شيوهنظرگتوان بدون درنمي رامشخص تاريخي ي دورهيك در  منابع ي تخصيصِ ــ شيوه
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بازتوليد  براي افرادكه اي  يعني مطابق با شيوهكار رفته است،  محدود به يمعناي به» ي توليدشيوه«اينجا در (
جامعه را دربر كل  كه، يعني معنايي كردماركس استفاده مي به معنايي كه ، نهزدند خودشان دست به توليد مي

كه در نظرش بگيرند يا مالحظات بوده است تر از آن ي زيادي سادهآشكارا براي عده» واقعيت ساده«گيرد). اين  مي
 درك كنيم كند عمل ميي آن  بر پايه» اقتصاد« كليت كهاي  شيوه يمتواننمي ما اساساً .داشته باشندجدي روي آن 

ي توليد در معناي وسيع آن تعريف ماركس از جامعه به عنوان شيوهبا اينجا در گيومه آمده، چرا كه من » اقتصاد(«
 طوري كه گويي هيچ كرد، بهو غيره تكه تكه » فرهنگ«، »اقتصاد«دقيقاً به  توان را نمي، يعني جامعه هستمموافق 
آن مبتني بر زيربنايي كه چيزهاي ديگر  يعني آن را بفهميم،عزيمت  كه نقطه ندارند) مگر آن با يكديگر ارتباطي

بازتوليد منظور به از طريق آن،  اي كه مردمشيوههمواره عبارت است از  و اين زيربنا،شوند. ميمشروط ساخته و 
و من در اين بستر  كه انگلس در موردش صحبت كرد،» واقعيت ساده«. آن زنند ، دست به توليد ميخود فيزيولوژيك

پيش از تا  با معناي تبيينِ زيربنا از باال خواهم گرفت و نه تبيينِ روبنا با استفاده از واكاويِ زيربناي آن، را آن معادل
قدر  بهحتي پس از ماركس هم ما،  بررسي ي ، در زمينهموضوعاين متاسفانه  ماركس مورد بررسي قرار نگرفته بود.

 زد؛ي توليد حرف ي شيوهدرباره بدون برقراري چنين پيوندي توانمي يكفايت مورد بررسي قرار نگرفته است. حت
، ولفبراي مثال، ريچارد  .ضرورت نيست وجه از سرِ هيچ واكاوي، بهي توليد] در  [مفهوم شيوه آشكار غيبت نوعاين 

، اما برداشت گويدميسخن ي توليد و اهميت حساس آن ي شيوهدرباره »كار طيمح در يدموكراس«در كتابش 

نبوده اي  رسميت شناختنِ شيوه داري حاصلِ به كه رويكردش به سرمايه نمايد از نظر من چنين مياو از سوسياليسم 
» اقتصاد«زنند كه به هرچيز ديگر در  [ي اصلي] دست به توليدي مي است كه از آن طريق، افراد در مقام هسته

 بخشد. زندگي مي

ي اول مرتبط است.  هاي بحران به جاي علت آن) با دستهدومين دسته از معضالت (يعني اشتباه گرفتنِ نشانه
انِ قرن داست (قدمتش به اقتصاد تر از ماركسيسمكفي خيلي قديميهاي مصرف نامكه نظريه براي مثال، با اين

پذيرند. اما  ها را مي اي آن ها نيز در سطح گستردهرسد)، ماركسيست نوزدهم، ژان شارل لئونارد دو سيسموندي مي
عدم  ازها ناشي شان اين است كه علت بحرانگيريروند، و نتيجهها از سطح صرف ظواهر فراتر نمي اين نظريه

ا ب هاي مصرف نامكفينظريه». تقاضاي مؤثر«ي عرضه و تقاضاست، مشابه با تاكيد كينز بر  تعادل در رابطه
ي ها از درك شيوه مرتبط است كه همگي آن نظمي توليد، نابرابري و اضافه توليد به عنوان علت بحرانتشخيص بي

نامكفي بسيار پرطرفدارند و هم در ميان روشنفكران درون هاي مصرف اي عاجزند. نظريه توليد به عنوان علت ريشه
 Occupyهاي فعالِ سياسي مانند جنبش اشغال [ طور بين فعاالن و گروه ماركسيسم و چه بيرون از آن، و همين

movement[  .از مقبوليت برخوردارند 
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سوسياليسم ارائه دهند، چرا كه  اي ازخطوط كلي پايه حتيتوانند هايي كه اين خطاها را در بردارند، نمينظريه
تواند ديدگاه خود را از سوسياليسم داشته شك، هركسي مي اند. بيداري ناموفقي آنها در واكاوي مناسب سرمايههمه

هاي رقيب برتري دارد، و سوسياليسم داري نسبت به نظريهباشد، اما اگر موافق باشيم كه واكاوي ماركس از سرمايه
دارانه صحبتي توان از اشكال سوسياليسم سرمايه داري فرض كنيم، آنگاه اساساً نميمتفاوت با سرمايهرا چيزي اساساً 

داري را درك جا هم] مادامي كه سرمايه ميان آورد. مشابه با همان روايت زيربنا و روبنا و زيربنا از باال، [در اين به

ماركس دقيقاً به منظور تحقق     ، شاهكارسرمايهب توانيم بفهميم سوسياليسم چه بايد باشد. كتانكنيم، نمي
داري چيست، تا ما بتوانيم نخست آن را بشناسيم و بخشيدن به اين هدف نوشته شد. او كوشيد شرح دهد سرمايه

هاي سوسياليستي مورد ي طرحي مقابل آن باشد. بنابراين من درگير مقايسه اي برقرار كنيم كه نقطهبعد جامعه
گذارم كه ببينم در قالب  ها را به آزمون ميشوم، بلكه آنمقاله، با ديدگاه ماركس از سوسياليسم نمي بحث در اين

داري براي تعيين چهارچوب گيرند يا خير، تا نشان دهم كه درك اين مؤلفان از سرمايه داري جاي ميسرمايه
  ست.داري باشد، نامكفيي مقابل سرمايه اي كه بايد نقطه جامعه

  سوسياليسم دولتي
ي اي دربارهست از لنين، تروتسكي، بوخارين و پرئوبراژنسكي كه نظريهچه در صدد بررسي آن هستم، آثاري آن

اي معين هستند، يا در خالل انقالب اكتبر و يا آثار منحصر به دوره ي ايندهند. همهسوسياليسم دولتي ارائه مي
، ندداري ايفا كردطور سرمايه ر مهمي در درك نظري از سوسياليسم و هميندوران بالفاصله پس از آن كه نقش بسيا

 مثالً هاي بعديروي الگوي روسيه بودند. بنابراين، نقدبندي جوامعي كه تقريباً دنبالهبگذريم از نقش آنها در صورت
تروتسكي بر اتحاد شوروي استالين را به بحث نخواهم گذاشت، گرچه بدون شك آنها منبع خوبي براي پي بردن به 

  فهم او از سوسياليسم هستند.
اي وجود داشته است كه مالكيت هاي سوسياليستي گرايش گستردهالملل دوم به بعد، در گروهاز زمان بين

دانست و آن را تنها شكل مالكيت ذيل  داران منفرد ميرمايهخصوصي را معادل وجود مالكيت در دست س
از «كردند و آن را معادل با  گرفت. بنابراين مالكيت دولتي را مالكيت اجتماعي تعريف مي داري در نظر مي سرمايه

داري رمايهي توليد سگرفتند. بنابراين، ظهور آن را عالمتي براي پايان شيوه داري در نظر ميسرمايه» ميان برداشتن
حال، [چنين رويكردي] صرفاً معادل است با برگرداندنِ روش ماترياليستي ماركس بر روي سرش.  دانستند. با اين مي

ي توليد سرشت مناسبات مالكيت را تعيين كند، اين مناسبات مالكيت است كه شيوه در چنين رويكردي، به جاي آن
رسد باور بر اين است كه مناسبات مالكيت به تنهايي به نظر مي كند. به عالوه،ي توليد را تعيين ميكه شيوه

  اي شود.آنكه در واقع خود متحملِ دگرگوني ي توليد را داراست، بيگنجايش دگرگوني شيوه
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ي براي نخستين بار منتشر شد، به ندرت چيزي درباره انقالب و دولت، يعني زماني كه ١٩١٧لنين تا پيش از 
ي سوسياليسم است، تمركز هاي وي دربارهاين نوشته حاوي اكثر ديدگاه از آنجايي كهماهيت سوسياليسم نوشت. 

  .خواهد بود اين متن تاثيرگذاربر روي در اينجا اصلي 
از دست  تواندينمرو  ه از همينكهاي دروني است گسيخته با تناقضاي ازهمجامعهداري سرمايهاز نظر ماركس، 

 گرچه حل براي كارگران براندازي آن از طريق روي كار آوردن ديكتاتوري پرولتارياست كهتنها راهنجات يابد.  خود
 انقالب تا كنديم عمل ياسيس يايكتاتوريد چونهم عوض درآورد، اما ي توليد جديدي به وجود نميآن هم شيوه

 ،نامديم گذار يدوره ماركس كه يادوره انيپا با زمانهمكند.  يريجلوگ ياحتمال و از ضد انقالبِ ببرد ترشيپ را
 .ابدييم ادامه تر پيشرفته ي مرحله در تربعد و شوديم آغاز اش ابتدايي ي مرحله در نخست سمياليسوس اي سميكمون

 ازشيكه بر اساس ن نشده ياجامعهبه  ليتبدمعنا كه هنوز  نيشباهت دارد به ا يدارهياول هنوز به سرما ي مرحله
از » ييحقوق بورژوا«كه ماركس تحت عنوان  يزيهمان چ .شود بازتوليد مي كار يرويبر اساس ن بلكه، شود ديبازتول
 دارهاهيسرما يبرا كار ،همه نيا باوجود دارد.  يستيكمون يجامعه ي آغازينِ مرحله نيا در و كماكان دكريم اديآن 

 يعني ا،يپرولتار(دولت  ندارد وجود دولت و طبقات ،يخصوص تيمالك ، چراكهكرد نخواهد ديتول ياضاف ارزش
  ).تسگشته ا منسوخ ايپرولتار دولت شروع با يبورژواز دولت و افتي خواهد خاتمه نقطه آن در ايپرولتار يكتاتوريد

. كنديم يتلق متفاوت يجامعه دو عنوان به را سميكمون و سمياليسوس ،ماركس برخالف نيلنخصوص،  نيا در
ي گذارِ جداگانه را به  دورهآنها دو  از و معتقد است كه هركدام شوديم قائل تفاوت سمياليسوس و سميكمون نيب او

با در  ،لنين داري به سوسياليسم و ديگري از سوسياليسم به كمونيسم. سوسياليسمِ. يكي از سرمايهگذارد نمايش مي
در گذار اي همخواني دارد. لنين سوسياليسم را به عنوان جامعهگذار ماركس ي  مرحلهبا ها،  نظر داشتن برخي اختالف

كه انداز شود  طنينچيزي چون  همهاي بعدي دهه طول در كه ،گذاردوران يا مرحله كند، نه به عنوان تعريف مي
ماندن، قدرت  عينِ درمختلف تا دريال دموكرات سوسبراي احزاب  بدل شود ايبهانهبه دانست و ماركس موجه مي

  .م را وعده دهندكمونيس وقفه آمدنِبي كماكان
به صحبت ماركس بيش از همه اي متفاوت از كمونيسم است، ادعا كه سوسياليسم جامعه لنين براي اين

كه . با وجود آنگويد خن ميسماركس  از زبانند و كاشاره مي گوتا يبرنامهنقد در » بورژواييحقوق «ي  درباره

، شود گذاشته مي اجرابه كه بدون حضور دولت  گويد خن ميس »اصل«به عنوان يك » بورژواييحقوق «ماركس از 
لنين، به  بدون دولت اجرايي نيست. افزون بر اين، كارگرها در سوسياليسمِ» بورژواييحقوق «گويد لنين مي

كار  به اي جامعهدر  را شوند و بنابراين مفهوم دولت و كار مزديتبديل مي» كارمنداني تحت استخدام دولت«
به عنوان مالكيت » مالكيت اجتماعي« با تعريفاو . كرد ميخودش را از شر هر دو خالص  تسباي ميكه  گيرد مي
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. از منظر كندمي ، حتي بيش از پيش بر اين نكته تأكيد»مجزاافراد « مالكيتبه عنوان دولتي و مالكيت خصوصي 
چنان شكل  شوند همها ساخته ميوجود ندارد اما محصوالتي كه در كارخانههيچ توليد كااليي م سياليسوسدر لنين، 

وجود خواهد  محصوالت دولتيي  مبادله توزيع سراسري و كماكان ،لنينگيرند. در سوسياليسم ارزشي به خود مي
   .داشت

هدف از آغاز، كه باز گرداند اي را كه كار مزدي و دولتيبرپا شود كه ديكتاتوري پرولتاريا فقط به اين خاطر  اين
كند كه . اين فقط زماني معنا پيدا ميدسر نظر نمي ، چندان امر معناداري بهبودها  آنديكتاتوري برچيدن تقرار اين سا

اي بندي جامعهكه مستلزم صورت» مجزاافراد «با مالكيت  متفاوت ست اساساًا فرض كنيم مالكيت دولتي چيزي
بديهي را » مجزاافراد « كه مالكيتي توليدي  شيوهكامالً متفاوت از آن  يي توليدشيوهكامالً جديد است، يعني 

كند ي توليد را تعيين ميشيوه يتاي در روش ماترياليستي هستيم: مناسبات مالكاينجا شاهد وارونگيدر  .انگارد مي
 يارابطه ابزار توليد، يعني سرمايه،ند. مالكيت ا برعكس. از اين گذشته، مناسبات مالكيت فقط مناسباتو نه 
 ميبخواه اگرنخواهد رفت.  نيكند از ب دايآن، انتقال پ ريغ خواه و مجزاافراد  خواه ،گريدكه اگر به افراد  ست ياجتماع

 ردخُ يطحس درهم  و لنين تصرف شوديك فرد سرمايه چيزي نيست كه توسط بگوييم،  خنس نكال اصطالحات با
آن ي يك كل به  مثابه بهست كه ماهيت ساير اجزاي جامعه را تعيين كرده و ايرابطهرمايه س جامعه صحبت نكرد. از

داري از دل  داري متقدم سخن بگوييم، يعني زماني كه كماكان سرمايه اگر براي مثال از سرمايهدهد. شايد شكل مي
اين امر در مورد اما  به عنوان يك چيز سخن گفت،اي فئودالي در حال ظهور بود، بتوان از سرمايه  جامعه

[سرمايه به به اين معنا كه  ،آيدبه نظر نميصادق  ــ كه سرمايه براي آن امري اجتماعي است ــ داري سرمايه
در بستر سرمايه تا زماني كه باشد، پس چنين . اگر سرشت معرف كليت جامعه است اي اجتماعي] عنوان رابطه

افراد «، باشدكند چه كسي صاحب آن واقعاً فرقي نميشود  مياجتماعي آشكار امري تاريخي مشخصي به صورت 
 مجموعِ«تواند ي اجتماعي ميكند، كه سرمايهبيان ميچنين را به طور خالصه  اين مسئلهماركس  يا دولت.» مجزا

شود كارگران را استخدام كند. انگلس متذكر مي دولتكه  به شرط آن ،باشد» ي دولتييا سرمايهمنفرد  دارانِسرمايه
قي در مالكيت، اين بنابراين، تغيير حقو». بردداري نيروهاي توليدي را از بين نميماهيت سرمايه مالكيت دولتي«كه 

ي توليدي كه شيوهچنين منجر به تغيير  هم .سروكار داريمشكلي از مالكيت كماكان با كه دهد  تغيير نمي واقعيت را
به  ــ از بين برد اي اجتماعي. نكته اين است كه بايد سرمايه را به عنوان رابطهشود نيز نمي نهايتاً بر آن استوار است

از  افراد سايرناتواني در عينِ يك فرد  از سويسرمايه  احبشرايطي مهيا شود كه در آن تص بايست مياين معنا كه 
  د.ناممكن باش ،اين كار

چيزي داري،  رود در سرمايه طور كه انتظار مي همانگيرند، محصوالت نيروي كار كه شكل ارزش را به خود مي
مطرح شده از  بنابراين تمايزِضروري است. وجود ارزش كاالها اجتماعي شدن ، چرا كه براي به جز كاال نيستند
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طبق كم  دست گيرند از يك سو و كاالها از سوي ديگر،ميان محصوالتي كه شكل ارزش به خود مي سوي لنين
 بدون كند. اما اين كاالهاست. ارزش يعني نيروي كار انساني كه كاال توليد ميماركسيستي كامالً ساختگياصول 

يك موجود زنده  همانند كه اين، يعني بدون شوند» مواجه«يكديگر با  توانندنميوارگي شوند دچار بتنخست كه  آن
توانند به شكل اجتماعي بروز ست كه مينه برعكس، چرا كه اين تنها راهيو  دران حكم ميمردم بر كه عمل كنند 

، بسيار بازده آن به افزايش يا كاهش ارزش بستگي دارد كه ،طور است). اينجا زمان كار كنند (براي اكثر كاالها اين
به  قانون ارزش در مقامِداري داري وجود داشت، اما در سرمايه. اگرچه ارزش پيش از سرمايهشوداهميت ميحائز 

سازگار كامالً  [شروط] ي اينبا همه كندكه لنين آن را وارد سوسياليسم ميد. كار مزدي وش ميبدل  يك هنجار
ديگر مبادله  آزاد مستقيماً وسايل خود را با افرادست كه قادر نيستند است، چون هدف كلي مزد بازتوليد كارگراني

 .به بازتوليد خود بپردازند اند،بيگانه شانبراي ها آن كه اكثر ،شان محصوالت بدون وساطت به اين شيوه كنند و
وجود كار مزدي، كاالهايي كه شكل  واحدهاي مختلف كار، درها آن ي جداسازيواسطهبهبيگانگي كارگران از هم 

. لنين هستندداري  ي توليد سرمايهشيوههاي  خصيصه، همگي مالكيتمناسبات تداوم وجود كنند و ارزشي پيدا مي
است كه او چيزي شبيه به ها اي با اين ويژگيكند، چرا كه جامعهداري متمايز ميها را از سرمايهآشكارا اين ويژگي

حفظ داري را هاي اصلي سرمايه. اما از آنجا كه تمام ويژگيدهد نسبت ميداري گذار از سرمايه ي بعد ازدورهبه 
مالكيت دولتي ابزار اي با]  [جامعه .به عنوان دو شكل متفاوت از جامعه دانستدو را توان آنمي، به سختي كند مي

داري شكلي از سرمايه نتيجه درداري دولتي است و كاال توليد كنند سرمايه تا دهددستمزد ميتوليد كه به كارگران 
  شود.محسوب مي

ي به مسئله عمدتاً(سالي كه از اتحاد شوروي اخراج شد)  ١٩٢٦ي سوسياليسم پيش از هاي تروتسكي دربارهايده

 و سميترور چون ي همدر آثار ها را توان آن مي و پردازد ميدر روسيه سوسياليستي  اصطالح به ي اقتصادتوسعه
به  . اگرچهيافت تازه ريمسآخر  ستو د نترنيكم يكنگره نيچهارم به گزارش، اثر جدلي او سميكمون

، يعني به معناي واقعي كلمهسوسياليسم ي  درباره او هستند افكار بازتابهايش اما ايده كند، اشاره مياقتصاد واقعي 
  تاريخي.ي يك نمونه و نه نظري يمفهومسوسياليسم به عنوان 

اقتصاد از  راه دگرگوني :بودشبيه به لنين موارد تر  بيش در ي اقتصاد سوسياليستيدرباره هاي تروتسكيديدگاه
از لحاظ منطقي دولت به او رويكرد . است مالكيتوضعيت حقوقي مناسبات داري به سوسياليسم، تغيير سرمايهشكل 

او در اين اثر  خواني دارد.رويت است، هم قابل تازه ريمسكه براي مثال آشكارا در  مالكيتبا اين فهم از مناسبات 
و نياز حزب كمونيست براي مبارزه عليه  »ييمسير بورژوا«به خاطر گام نهادن در به دستگاه دولتي شوروي 

كه در  ايتنها سرمايه چون هم را آن لنين مانندي خصوصي كه سرمايه گسترش يعني( »گرايشات ضد انقالبي«
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. بنابراين از نظر تروتسكي، كنداعتراض مي )فهمد مي و دقيقاً مخالف مالكيت دولتي است وجود داردداري سرمايه
ي توليد شيوهي  مشخصهكه  توزيع نظميِ بي ي خصوصي است.سوسياليسم مبارزه عليه سرمايهاستقرار  ابزار

 خريد و فروشاز طريق » نيروي كار يقاعدهبيتوزيع «چون  او هم سويي توليدي كه از  شيوه( داري سرمايه
مالكيت دولتي  چنين اقتصادي همراه باشود. ميجبران  شده ريزي برنامه ياقتصادبا  است كه) شود توصيف مي

كارگيريِ  ، با بهتنظيم سرمايه از رهگذرِ دستيابي به سوسياليسممسيرِ انضماميِ . استداري لغو سرمايهمتضمنِ 
 داري و استثمار نيروي كارسرمايهاز قرار معلوم نه تنها كه  شود حاصل مي ايدر دوره »انباشت بدوي سوسياليستي«

طبق نظر . ريزي دولتي كنار گذاشته شده استپيش از اين با برنامههم طور بازار  همين اند، بلكه برچيده شده
 اما متضمن استثمار نيست.  دهدادامه ميبه حيات خود ي سوسياليسم كار مزدي در دوره ،تروتسكي

 داران خصوصيلنين است: مالكيت خصوصي در دست سرمايهشبيه به رويكرد چيز تقريباً بار ديگر، همه يك
سوسياليسم. گرچه بدون شك توليد و توزيع  ي خصيصهكه مالكيت دولتي ، درحالياست داريسرمايه ي خصيصه

كن  ريشه هاي آن را بنيان ،يريزي دولتي و نه مالكيت دولتنه برنامه اما داري است، از خصايص سرمايه قاعده بي
تواند بازار را از ميان بردارد، چرا كه كاالها از طريق مبادله توليد و نمي حتيبه تنهايي  ريزي دولتي. برنامهكنند نمي

اين ، دولت كنند ها را تنظيم قيمت كنند ميدر بازار رقابت كه  يداران منفردسرمايه كه اينبه جاي شوند. توزيع مي
تواند اينكار را انجام ، دولت مياستخراج كنندارزش اضافي را داران منفرد سرمايه كه آنبه جاي كند. نقش را ايفا مي

كه كار  معناست كه ماداميبه اين  چنين اين امر هم .كند را ايفا ميكارفرماي كارگران  دهد، چرا كه عملكرد اجتماعيِ
 مشابه با ،كندصحبت مي از آنكه تروتسكي  اي رود. انباشت سوسياليستيمزدي برقرار باشد استثمار از بين نمي

سرمايه در دست تمركز سازي است يعني به معناي مليدرواقع داري، سرمايه هاي در خاستگاه» بدويانباشت «
اما شده، اعمال گيري در مناسبات مالكيت  كه تغييرات چشم با وجود اين در چنين وضعيتي، دولت. روشن است كه

نظر شده تا به  صرفاين مسئله از . در عوض، نخورده باقي مانده است كماكان دست ي توليدي شيوهمسئله
 گويي كه چنانو  نخورده باقي ماندي توليد دستشيوه، مبادله و توزيع پرداخته شود. مالكيتموضوعاتي همچون 

كه آن با باور به اين امر  خود گرفت، صرفاً نام سوسياليسم به د،ركتغييرش كفايت ميخواندن آن به نامي ديگر براي 
  باشند.  ي توليد ي شيوه كنندهتعيين خودتوانند د، مينشوي توليد تعيين ميهايي كه توسط شيوهجنبه

مناسبات  كند كه از منظر او تغييراتاعالم مي حتاًصرا ،گذار دوران اقتصاد ،در كتابش ١٩٢٠در  نيز بوخارين

همانند لنين و تروتسكي، بازار آزاد را با توليد  نيز او رسد كهبه نظر مي تواند مناسبات توليد را تغيير دهد.مالكيت مي
بوخارين جريان پيدا كند.  بازار آزاديابد كه ابتدا ميتحقق انگارد، به اين معنا كه دومي تنها زماني يكي مي ييكاال

اما هردوي  شناسد به رسميت ميرا قيمتي كل طور وجود ش شده و همين ريزيمبادله در اقتصاد دولتي برنامهوجود 
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پيدا و بازار آزاد  قاعدهبيتوزيع محتوايي كه با وجود  عاري از كند، مي توصيف صورياموري صرفاَ  را ين مواردا
د اما ظاهراً از نن به عنوان يك شكل وجود دارچنا ، كه هممصداق دارددر مورد مزدها هم مسئله همين  .خواهند كرد

، كار مزدي و ييدست پيدا كنند، توليد كاال» دهي نيروي كارخودسازمان«كه كارگران به . زمانياند محتوا تهي شده
  د شد.ندر دوران گذار محو خواه تمامي موارد ديگر

ي گذار تغيير داد. او در دوره ييطرح اقتصادي نپ، ديدگاهش را نسبت به توليد كاال شدنِ اجراييبعد از  بوخارين
از  كه كردكمونيسم را نوعي سوسياليسم جداگانه تلقي ميي ابتداييِ  مرحلهقديمي لنين كه  نگرشبه با ارجاع حاال 

براي دوران گذار » نقشي خيلي مهم«، باشد» ييحقوق بورژوا«و  ييبايست متضمن لغو توليد كاالمي نظر بوخارين
كه مورد از سوي بوخارين بود » سوسياليسم در يك كشور«شعار  ابداع امر مهم در اين زمان، چنين هم .قائل بود

سوسياليسم استقرار داري، سرمايهناموزونِ  اًذاتي  با توجه به توسعهها، ي آنبنا به نظريه .قرار گرفتپذيرش استالين 
داري توسط سرمايه ي ناموزونِ توسعه. پيش از اين، پذير است كه به يك كشور منحصر شود هم امكانحتي هنگامي 
زمان، وي متعقد بود  آن. در شدبه كار گرفته ميالمللي مستمر انقالب بينامكانِ رابطه با در استدالل بوخارين براي 

  المللي باشد.بينبايد  انقالب سوسياليستي نيز داري،ي سرمايهالمللي بودن دامنهكه به دليل بين
را  چيزها ساير« ي توليد كند كه شيوه چنين اظهار ميكند و ميرا تصديق  ي توليداهميت شيوهواقع  بهبوخارين 

طور اين گذار دوران اقتصاد . وي درشودميخطا دچار آن پردازيِ الغاي  مفهوماو در حال،  با اين». كند تعيين مي

چنين حكمي ». محال استدارانه  [وجود] مناسبات توليد سرمايه ،ي كارگرطبقه سياسي حكمراني ذيل: «كندبيان مي
با ديكتاتوري مشابه است  »ي كارگرسياسي طبقهحكمراني «اشتباه از ماركس، بلكه ياوه هست.  ينه تنها خوانش

شود، به اين  محسوب ميگذار در مسير دستيابي به كمونيسم ي  يك مرحله آن نيز كه خود ماركسدر نظر پرولتاريا 
استدالل داري برچيده نشده است. تنها ساختار سياسي دگرگون شده است. اما ي توليد سرمايههنوز شيوه معنا كه

عدم «داري به مثابه بر پايان سرمايهي قدرت توسط پرولتارياست كه مصادرهصرف دارد كه داللت به اين بوخارين 
آشكار ماترياليستي تقريباَ شدنِ روش  جا هم، مانند مورد لنين و تروتسكي، وارونه در ايندارد. اشاره » امكان استثمار

تغيير  صرف از پيامديرا داري سرمايه پايانِ شود كه هم مانند لنين و تروتسكي دچار همان خطا مي بوخارين است.
متفاوتي  گروهحاال كه  صرفاً به اين خاطركند كه واقعيت اجتماعي مياستدالل . او كند قلمداد مي در ساختار سياسي

فعلي تا چه اندازه واقعيت اجتماعي  كهمهم نيست  ديگر ،اند تغيير كرده است افراد مسئوليت آن را به عهده گرفتهاز 
كمونيسم اشتباه ») ي اوليه(« ابتداييِ مراحل ذار را باگذشته شباهت دارد. گويي بوخارين دوران گبه واقعيت اجتماعيِ 

   رود. ، دوران گذار عمالً از بين مينام پيشينحفظ  عينِدر  كه در آن گيردمي
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شده و  اغراق شده تا طرح نپ توجيهبايد ايفا كنند در دوران گذار كاالها كه » عظيمينقش «در مورد در اينجا 
باشد چرا كه در دوران ديكتاتوري پرولتاريا كارگران » مهم«يا » عظيم«تواند . نقش كاالها نميتلقي شود عقالني

  كند.همين هدف را دنبال مي [از اساس] گيرند ي كه در آن قرار ميو دوران گذار جنگندبرچيدن آن ميبراي 

به داري سرمايهنماي  سنخهاي تبديل ظاهري پديده)، ١٩٢٦( ديجد اقتصاددر كتابش،  پرئوبراژنسكي

اقتصاد واقعاً موجود شوروي در آن دوران به  اين اثر رساند. اي مي ي تازه مرحلهبه  گذاري را در سطح نام سوسياليسم
شده در اين اثر بيان . با اين همه برداشت او از سوسياليسم نيست مفهوم سوسياليسماز نظري طرحي پردازد و  مي

به را  آنكه او  اي جامعه ،شود ظاهر ميي سوسياليستي جامعه دراست. يك بار ديگر وجود دولت و مالكيت دولتي 
توصيف  ،لنين» دولتيسنديكاي «با  ، مشابه»دولتي يبخش« و ييبا توليد كاالهمراه سوسياليستي اقتصادي عنوان 

بدوي انباشت «. يكي گويد سخن مي» انباشت سوسياليستي«اصطالح  بهدو نوع از پرئوبراژنسكي . كند مي
يا انباشت دولتي » انباشت سوسياليستي« خود يديگر وي دولتي حوزهاز  خارجمنابع يا انباشت دولتي » سوسياليستي

ي خصوصي و تمركز ي سرمايهنيازمند مصادرهبدوي ي دولتي وجود دارند. انباشت سوسياليستي كه در حوزهمنابعي 
روشن است كه  بنابراينبريم. نام مي» سازيملي«كه از آن به عنوان  يعني آن چيزي ،دولت استدر دست آن 

درونِ مالكيت معرف در دست افراد خصوصي،  سرمايه و ي سوسياليسم استي برجستهخصيصهي دولتي سرمايه
  داري.سرمايه

محصوالت توليدشده توسط واحدهاي كار هاي  و قيمت داردرا از ميان برمي ييتوليد كاال مركزيريزي برنامه
كند پرئوبراژنسكي وجود ارزش اضافي را هم تصديق ميهستند.  ، همانند دستمزدها،»صوري يسرشت«داراي  صرفاً

ريزي برنامه ي اجراكنندهشود كه تصاحب مي يارزش اضافي توسط دولت اين چرا كه ،آورداما آن را سود به شمار نمي
داده شود). او سوسياليسم  در اين رابطه گيريي تصميمبه نيروهاي بازار اجازهكه  جاي آن (به استمركزي 

كند با  اين ميزان گسترشِ مالكيت دولتي است كه تعيين مي. دهدتمييز مي» يافته توسعه«را از نوع » نيافته توسعه«
نسبت به  »يافته توسعه«سوسياليسم گذارد كه فرض را بر اين مياو . كدام نوع از سوسياليسم روبرو هستيم

كه در چارچوب سوسياليسم اي  خصوصي  . بخشرا در اختيار دارددولتي مالكيت  درتري  سهم بيش »نيافته توسعه«
  شود. با بخش دولتي مواجه مي قانون ارزش از طريقماند نيافته باقي مي توسعه

بيند كه اي مي، سوسياليسم را جامعه»يافته توسعه«و چه در » نيافته توسعه«ي پرئوبراژنسكي چه در مرحله
لنين،  ، همانند سوسياليسمِسوسياليسم او كه اين به استثنايداري را حفظ كرده است. هاي سرمايهتمامي خصيصه

به دولت منتقل منفرد داران از سرمايهرا ابزار توليد بر مالكيت  ي خود يافته ي توسعه ، در مرحلهتروتسكي و بوخارين
كماكان د نتوان، نمياند شده مزد و كاالها كه با مالكيت دولتي همراه سود،» سرشت صوري«. به اصطالح است كرده
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كماكان داري تعلق دارند و ي سرمايهبه جامعهها  آن ، چرا كهبه وجود خود ادامه دهند» محتوا«عاري از به نحوي 
با اميدوار است كه پرئوبراژنسكي . رسانند ، به انجام ميمالكيت جديد [ساختار] تحت يكرا، صرفاً عملكردي مشابه 

داري را در روسيه موجه جلوه بتواند دولت سرمايه ،»سوسياليسم«داري ي سرمايهشدهاصالحآرايشِ تغييرنام اين 
تواند اقتصادي نمي در حال توصيف آن استاقتصادي كه  سرباز زند كه موضوع خواهد از پذيرش ايناو ميدهد. 

صرف در مناسبات  يتغييرلنين، تروتسكي و بوخارين پيش از او،  پرئوبراژنسكي، همانندبه نظر سوسياليستي باشد. 
  كند.داري را به نوع سوسياليستي آن بدل ميي توليد سرمايهآسايي شيوهطور معجزه سياسي بهحكمراني مالكيت و 

مصرف ي]  [نظريه هاي ستداللاكه  [народники]هاي روسي بين پوپوليست در ابتداي قرن بيستم،
داري سرمايهادواريِ هاي بحراندر  ساسيااي ي مصرف را مسئلهكه مسئلهگروهي كردند، و را تبليغ مي نامكفي

سكي و فدوم شامل افرادي چون لنين، بولگاكف و توگان بارانواين گروه شكل گرفت.  ايمجادلهدانستند، نمي
تواند در روسيه شكل بگيرد، چرا كه پرولتاريا بيش داري نميها كه سرمايهادعاي پوپوليستاين ها به آن. بودديگران 
. لنين و بقيه به درستي اظهار ، پاسخ دادندكند و درنتيجه رشد در چنين شرايطي ممكن نيستتوليد مي شاز مصرف

توانايي اين را  داري گستردهتوليد سرمايهبلكه سود است و مصرف نه داري ي توليد سرمايهداشتند كه هدف شيوه
ي  رابطهدر  ناگهاني تغييراتبرخي از  هابازاراين گسترشِ سرعت  و درنتيجه داخلي ايجاد كند يدارد كه بازارهاي
داري تواند سرمايهنمي همه[ي كاالهاي توليدشده]مصرف . به بيان ديگر، ناتواني در گيرد پيشي مي عرضه و تقاضا

مخالفين  . پاسخ از جانبگيري شد پي پس از اين مجادله ها خيلي زودبحراني علت مسئله. دارد از رشد بازرا 
هاي بحران سياق كالسيك آزمون و خطا،وتوليد، در سبكومرج در هرجكه بود ادعا اين  نامكفيي مصرف  نظريه

ارائه نداد، اگرچه او، بوخارين، تروتسكي و پرئوبراژنسكي  روشني بحرانِ يخود لنين نظريه كند.را ايجاد ميادواري 
هنريك گروسمن از اهميت  كهزماني. گرفتند در نظر ميداري مخرب سرمايهي  پويهاز جزئي عنوان  هرا ب بحران

ي  آموزهاما بود.  نامكفيمصرف ي  آموزهي بحران دفاع كرد، به شدت منتقد براي نظريه هيسرمامجلد سوم كتاب 

تالش او  نسبت به گروسمن وو  را برگرفته بود نامكفيي مصرف پيش نظريهاز » اليستي واقعييرژيم سوس«رسمي 
و پاسخش  كردگيرانه برخورد  سختبسيار ، نرخ سود نزوليي گرايش ي ماركس دربارهرواج مجدد نظريه براي

تر اظهار كرده بود كه  پيش هاسال سكيفبارانو  ـ عالوه، ميخاييل توگانبه سركوب و ممنوعيت آثار او بود.
برداشت اين به ها لشويك، اما بشد اين موضع ترويج نمي. درنتيجه، اگرچه از بين ببردان را بحر تواندمي ريزي برنامه

  .استتوليد در  ومرجهرج داريدر سرمايهادواري هاي بحران عاملبودند كه متمايل 
توليد سرريزلوگيري از جدر است و به ناتواني بازار مرتبط  نامكفيمصرف استداللِ  اب» در توليد ومرجهرج«اما 

اند، دقيقاً ها جدا افتادهطور از مشتري داران، همانند كارگران، از يكديگر و همين. از آنجا كه سرمايهشاره داردا
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استدالل يا خير. ماند خواهد باقي نرخ مصرف همانند سال گذشته  كه ايندانند كه چه ميزان بايد توليد كنند يا  نمي
توليد سرريز شود كه آن هم علت داري موجب ايجاد توزيع نابرابر مياين است كه سرمايه نامكفياصلي مصرف 

شود كردند كه ناتواني در مصرف چيزهايي كه توليد ميدر دوران لنين تصور مي نامكفيطرفداران مصرف است. 
د، به خصوص ميان به اصطالح وش مي. اين استدالل در قرن بيستم هم تكرار خواهد شدرشد منجر به توقف 

نه براي مصرف داري ي توليد سرمايهشيوهطور كه لنين متذكر شد،  يوآن رابينسون. اما همان هاي چپ مثل كينزي
درست صورت بگيرد سود  گذاريسرمايهاگر دهد، طور كه ماركس نيز نشان مي همان كند.كه براي سود توليد مي

باشد، موجود بلكه فقط جايي كه تقاضاي مؤثر  ،هرجايي كه نياز استنه  دارانسرمايه چرا كه، آمدخواهد پديد هم 
 تقاضاي مؤثري براي كهتا زماني پول براي خريد وجود دارد. هرجا به اين معنا كه ،كنندميگذاري سرمايه

نشده وجود داشته باشد.  برآوردهنيازهاي كه اهميتي ندارد  انداربراي سرمايهديگر ، باشد وجود داشتهمحصوالت 
داري ي سرمايهكنند كه هدف جامعهدهند، آنها به اشتباه فكر مياين را تشخيص نمي نامكفيطرفداران مصرف 

گذاري دار بيشتر سرمايهسرمايهگذاري با موفقيت انجام بگيرد، برآورده كردن نيازهاي مردم است، و اگر سرمايه
حقوقِ كه كند  را تضمين ميانباشتي گذاري سرمايهپذير است. خواهد كرد و اين بدان معناست كه رشد مطمئناً امكان

 چنين بيانديشيم نامكفياز طرفداران مصرف بسياري ثل خطاست كه م اما .متكي به آن استمصرف  برايكارگران 
موجبِ كند كه آن هم گذاري تقاضا ايجاد ميگذاري هستند. چرا كه سرمايهسرمايهمصرف جدا از وسايل كه 

  دهد.داري به رشد خود ادامه ميسرمايه ترتيب بدين وشود  ميتقاضاي بيشتر 
. چون به محض كنند ي بحران بدل مي علت بحران را به نشانه، نامكفيتوليد و مصرف  ومرج درهرجي  نظريه

اين موضوع دهند، كه خود را كاهش ميتوليد هاي داران به طور متوسط هزينه، سرمايهكاهش يابدآوري سود كه آن
رخ خواهد داد و  يبحران پس از اين ماجرا به احتمال قويبنابراين  .دارد ي كافي باز مي آنان را از فراهم كردنِ عرضه

، درواقع افت نرخ سود است كه كه درحاليفقدان تقاضاي مؤثر است.  بحران نظر خواهد رسيد كه علت طور به اين
اين بدان  مسلماً است. اگرچه بحران اي از نشانهصرفاً  نامكفيمصرف مورد نظرِ علت  و رودعلت اصلي به شمار مي

علت وجود مزد [كافي] اقدام به مصرف حتماً مصرف خواهد شد يا هركسي به  شودمعنا نيست كه هرچيزي توليد مي
را كار ي  ذخيرهارتش  انكاروجه قصد  هيچ جا به در اينو وجود دارد  بين عرضه و تقاضا ي واقعي. عدم تعادلخواهد كرد

رغم بهشود و سرمايه داري هم بحراني ميد سرمايهوشمي . نكته اين است كه هر زمان سرمايه دچار بحران نداريم
اين » جبران«گذاري الزم براي  شرطي كه سطح سرمايه بهعرضه و تقاضا، نسبت بين هاي موجود در آشفتگي

  آشفتگي فراهم شود، از توانايي بازتوليد خود برخوردار است. 
، اين نداز بين برو تمامي بازارها اگر حتيالمللي وجود دارد. نرخ سود نه تنها در مقياس ملي بلكه در مقياس بين

ريزي دولتي قانون ارزش، سرمايه يا سود را حذف ها همچنان وجود دارد. برنامهمعناست كه رقابت ميان دولتبدان 
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، دليلي براي تبليغ و فراخوان كند كفايت ميشده ريزيها داشتن اقتصاد برنامهبحران براي ممانعت ازكند. و اگر نمي
كه الزم است  ، تنها چيزياز راه اصالح ميسر باشدداري رمايههاي ستناقضاز بين بردن ماند. اگر انقالب باقي نمي

توجه نشان  هيسرماقدر كافي به مجلد سوم  ها بهتر متذكر شديم، سوسياليستطور كه پيش پارلمان است. همان
(و طور كه خواهيم ديد  هماناما گام مهمي برداشت. در اين زمينه  ١٩٢٠ي  دههگروسمن در  كه ايننداده بودند، تا 
تاثيرگذار بود، بين بسيار اگرچه مباحث او  ،)صحبت خواهم كرد بيش از اين نامكفيهاي مصرف درمورد نظريه

  ها رواج نيافت. اكثريت زيادي از ماركسيست

  سوسياليسم بازار
نهاد  در اختيار دولت يااساسي توليد وسايل اي است كه در آن سوسياليسم بازار مستلزم وجود سيستم اقتصادي

. رسميت شناخته شوند بهمنابع  تخصيص بازارها به عنوان بهترين ابزارِو باشد  ها تعاونيچون  هم ديگري، جمعي
 به تر شبيه بيشو خواه نزي كي» مركب«اقتصاد  به شبيه خواهباشد، گزينشي متنوع و يار سب تواندشكل آن مي

ي دولت فقدان بازارها و كنترل فزاينده» واقعاً موجوداليستي يسوس«جوامع ي  تجربهكارگران. در » ناب«خودگرداني 
پردازان نظريه مياندر تأكيد بر دموكراسي  رواز همين، شد آزادي تلقي ميسركوب  ي اصليِبه عنوان وسيله

را در دو كتاب  مسياليسوسطرح كلي روايتش از  ]Alec Nove[ . الك نووهته شدسبرجسوسياليست بيشتر 

). از ١٩٩١( يعمل سمياليسوس اقتصاد ينيبازب ) و١٩٨٣( يعمل سمياليسوس اقتصاد ــ مشخص كرد

او از سوسياليسم، بيشتر به كتاب دوم روايت آنجايي كه بين اين دو كتاب تفاوت چنداني وجود ندارد، من براي نقد 
 اتكا خواهم كرد.

 ود اينهر يك از . او استجا انداختهمنتقد برداشت ماركسيستي از سوسياليسم و بازار آزاد به عنوان نووه خود را 
كامالً بازار آزاد نسبت به نيازهاي واقعي مردم  مبتني بر ي. بنا به نظر او، جامعهكندتلقي ميرا غيرعملي 

علت  تر سود توجه دارد. به بيشمحيطي، چرا كه تنها به انباشت هرچه  زيستنيازهاي  چه برسد به، اعتناست بي
تعادل بين عرضه و تقاضا مدام  عدمگري و آشفتگي، اسراف ـــآن  نامكفيميزان بيان ديگر  بهيا  ــ برنامهفقدان 

نابرابري و اتالف بيش از حد دارد.  ايجاد گرايش به از طريق رقابت بازاردليل است كه نظام . به همين افتد اتفاق مي
استدالل ست. نووه ا غيرعملي اش»شهرباوري آرمان«علت  نيز به ي سوسياليسماز طرف ديگر، ديدگاه ماركس درباره

در سوسياليسم  دارانه سرمايه ارزشِبراين، قانون  عالوه .است» محال«كه خودمديريتي در سطح كل جامعه كند مي
ريزي مركزي و خودكامگي گروه اندكي ادامه خواهد داد، چرا كه فقدان آن منجر به برنامهبه فعاليت خود نيز 
ماركس از بارِ  فاجعهي شكل كالسيك ايده ي از نظر او نماينده كند كهشود. اينجا نووه به اتحاد شوروي اشاره مي مي

ست، چرا يابيدست غيرقابل بودبيني شده پيشكه توسط ماركس هم افراد  ي  جانبه همهي توسعه. استسوسياليسم 
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 ربش را مبتني اي كه منابعي داشتن جامعهدسترسي نامحدود به وسايل و خدمات است. ايدهفرضِ آن  پيشكه 
سوسياليسم نيست، مغاير با توليد كااليي از طرف ديگر، شود. تلقي ميشهرباوري  آرمان دهد تخصيص مينيازهايش 

آن از ميان رفتنِ انتظار سوسياليسم نيز و از اين رو، دليلي ندارد كه در  داشتهي جوامع وجود چرا كه هميشه در همه
  را داشته باشيم. 

ريزي منابع اصلي و برنامه مالكيت عموميِهاي ايجاد شده توسط بازار، نووه براي برقراري تعادل در نابرابري
شود، كه آن متعاقباً فقدان آزادي مي بازار منجر به اقتدارگرايي و غياب ،زمان هم هرچندكند. محدود را پيشنهاد مي

تنظيم جوامعي مثل اتحاد شوروي در به اجرا درآوردن  گردد، چرا كهاقتصادي مي ي خود منجر به بحرانهم به نوبه
آورند. به بار مي ناكارآمدياتالف و همانطور كه نووه هم به درستي دريافت،  اين جوامع نيز،ند. اناتوان [بازار] معقول

اي به عملكردشان ادامه  تا اندازهاند اما ناقص گرچه بازارها او،» سوسياليسم عمليِ«در  كند كه چنين مطرح مي نووه
 دنكه عرضه و تقاضا را متعادل كن«پديد آورند » هاييقيمت« گيرند تا كار مي را بهي بازار تنظيم معقوالنه دهند و مي

 هايبازارضرورت سود، ، »سوسياليسم عملي«بنابراين، در اين ». هزينه و ارزش مصرف باشند بازتابو به يك اندازه 
صرفاً از منبعِ مالكيت بر كاالها به كس توانايي اين را ندارد كه اند، اما هيچگي مورد پذيرشهمهاجاره كار، بهره و 

  درآمد دست پيدا كند.
گاه كه مردم بهگاه هاي با انتخابات خواهد بود پارلماني اي دموكراسينظر نووه  مدي ساختار سياسي جامعه

گزيند  ميرا برهاي منتخبي كميته، اساسي توليد وسايلدولت عالوه بر مالكيت چنين،  هم». احساس بيگانگي نكنند«
كاركنان  مطيعِ بايد توليد شودكه چه چيز  در رابطه با اين . اين مديرانمديراني منصوب كنندها كه براي شركت

به منظور محدودساختنِ چنين بايد  سهم دارند. دولت همبزرگ هاي گذاريدر سرمايههم كارگران  هستند و
برابر  يشانسدر اين راستا كه هر شركتي  دهد تضمينو  بزنددست به دخالت بر بازار معين  يهايانحصارگري شركت

طور  بهها اين شركتشود.  هاي منفرد اعمال مي سطح دولتي، بلكه در سطح شركتريزي نه در  برنامهداشته باشد. 
طور خالصه، ه. بنيز هستندمحصوالت باكيفيت ي  كننده تضمينزمان  هم كرده ومؤثري عرضه و تقاضا را هماهنگ 

ست كه قرار است براي ايي جامعهترين جزء سازندهمهم هابازاردر تركيب با ريزي تفكر نووه اين است كه برنامه
  اكثر مردم شرايط مساعدي داشته باشد. 

سوسياليسم چطور  روايت ماركس ازاگرچه من زمان زيادي صرف نخواهم كرد كه نشان دهم نووه در رابطه با 
رم خواهم گفت كه اميدوا مطالب اندكيداري باشد، ي سرمايهانديشد، چون قرار است هدف كل اين بحث دربارهمي

   طور كه مدنظر نووه هم بود، روشن كند.داري را همانمفهوم سرمايه تاحدودي
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در  ارزش فقدانكننده است. شود گيجدرنگ منجر به اقتدارگرايي ميارزش بي غيابِ قانونِكه او اين استدالل 
به معناي ساختار سياسي كند، متضمن هيچ نوع دولتي نيست. كمونيسم ماركس كه نووه به آن اشاره مي خصوص

  دهد.اش را از دست ميموجوديت ،در كمونيسم و همراه با آن در هر نوع اقتدارگرايي واقعي
نوكالسيك از بشر و برداشتي اينجا  نووه اليسم،يسوسروايت ماركس از در  وفوربا موضوع رابطه در اما 

تواند آزاد باشد كه مقدار بشر تنها درصورتي مي شود كه چنين مدعي مي درواقعو  كندنيازهايش ترسيم مي
بسيار شبيه  ،ي تعريفي عام مثابه از سوي او، بهاين تعريف بيانِ نامحدودي كاال به منظور مصرف در اختيارش باشد. 

ست. ا جاودانه دانشي از ماهيت انسان شان اصطالح دانش بهپندارند كه مياست هاي نوكالسيك اقتصاددان به فرضِ
ماركس معناي متفاوتي از داري يا سوسياليسم در كتاب نووه. فقدان شرحي بر مفاهيم سرمايهبا امر همراه است اين 
را نيز  آزادي از شرايط كاري  دربرگيرنده، اما شود نيز ميي مادي آن جنبه البته شاملگيرد كه كار مي را به وفور

يعني برآورده غيرمادي هم هست،  وفورمتضمن برداشت . اين قرار دارند» ضرورتقلمرو «كه در  گيرددربرمي
وسايل ، ندآزاد ،مادي بدون اجبارها،  آن انجامدر مردم كارهايي كه  كهچرا انسان،  سطح باالتري در نيازهايساختنِ 

اي هايي كه در جامعهو اين بدان معناست كه فعاليتآورد خواهند پديد تري  و خدمات مادي و فكري بيش
  داري وجود دارد). ميزان يا سرعتي كه در سرمايه (اگرچه نه به كنند ميكمك  وفور به رشد كليِند اسوسياليستي غالب

، كار آساني نيست، شدخواهد محقق مادي در سوسياليسم  وفوركه چطور  مسئلهگويي به اين پاسخكه  درحالي
كنند. پندارد كه توازن اقتصادي ايجاد ميهايي ميبازار را سيستمسازوكارهاي اين است كه نووه  جالبموضوع 

هايي كه نووه ادعاي آن تأكيد دارند، ديدگاه برست كه طرفداران تندروي بازار آزاد درواقع، اين دقيقاً همان چيزي
سودند، و اين در پي ها فقط شده دارد اين است كه آنريزيمشكلي كه نووه با بازارهاي غيربرنامهها را دارد. نقد آن

. باشدتوليد  ي كننده تعيينست كه بايد ا تقاضا چيزي در نظام بازار كه غافل كرده ها را از اين واقعيتموضوع آن
گذاري خواهند كرد كه از قبل تقاضا وجود ها فقط جايي سرمايهريزي اين غفلت را از بين خواهد برد، و شركتبرنامه

از بين خواهد برد. نووه  نيز عرضه و تقاضا راي  در شبكهكاهش نابرابري، عدم تعادل درعينِ  اين اتفاقداشته است. 
 price[ »ي قيمتهانشانه« يبا كاركردي به مثابهحاضر به پرداخت آن هستند، هايي كه مردم گويد قيمتمي

signals[ اما . كنندكنند كه چه چيزي توليد و چه تعداد كارگر استخدام تعيين ميمنفرد هاي براي شركت

هاي نشانه«، دهدنشان مي] هيسرما[در مجلد دوم الف و ب  هايبخشمربوط به طور كه ماركس در مثال  همان

، بلكه تنها وجود خواهد داشتچه محصوالتي تقاضا براي ها تعيين كنند كه توانند براي كارخانهنمي» قيمت
رسد كه نووه . با اين همه، به نظر ميوجود داشته استتقاضا كاالهايي چه براي د در سال گذشته ند بگوينتوان مي
ست كه كنند و اين تقاضا تنها چيزيشان اصالح مي هايشان را بر اساس خواست مشتريانها قيمتپندارد كارخانهمي
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نقص است، نقص، يا شايد تقريباً بينوكالسيك از يك بازار بيتعريف به اين درست شبيه ها بدان توجه دارند. آن
ندارد. اما برخالف  هارقابتهيچ ربطي به آن ها وجود ندارد و درنتيجه اصالح قيمت بين كارخانه رقابتيكه هيچ  اين

جلب رضايت  نه برايها ، كارخانهنظر دارد  اشتراك نامكفيطرفداران مصرف  در اين ديدگاه باديدگاه نووه، كه 
ــ  نه هر تقاضايي ــ كه تقاضاي مؤثرشود  ميسر ميو سود زماني  كنند توليد ميسود  كسبها، بلكه براي مشتري

شان  د سودي هم نصيبيزي توليد كنند كه كسي آن را نخرداران اگر چمسلم است كه سرمايه وجود داشته باشد.
، ها برخالف نووه و نوكالسيك. ي نيستنياز انسان ه ساختنِبرآوردهيچ وجه  ها به ي آن اما انگيزه، نخواهد شد

 ها اين است كه با كاهشِ قيمتها بلكه گرايش آن د،نحضور نداردر بازار  آميز شكلي صلح هرگز به ها كارخانه
امري با اين واقعيت است كه رقابت در پيوند ها قيمت تأثير بر يشان را از سر راه بردارند. از اين رو، انگيزه رقباي
نتيجه  آورند و درچنگ مي تري به ارزش اضافي بيش نيز داران، سرمايهبرودري باال وهرزمان بهرهاست. جويانه  ستيزه

ست كه نووه ترسيم اين وضعيت برخالف آن چيزي. چنين است كم براي مدتيدست ــ برندنرخ سودشان را باال مي
شوند  [از مناقشه] كنار گذاشته ميخاطر اين ، به رسانند سوخت مياقتصاد  كه به سودها،تصويري كه در آن كند، مي

 .در جريان است دهنداهميت ميكنندگان  مصرفهايي كه فقط به كارخانه ميان درگيريعاري از رقابتي كه [گويي] 
  اتفاق خواهد افتاد. آميز  صلحشوند، اين رقابت » رام«نووه معتقد است كه اگر بازارها صرفاً 

اي كنندهبه عنوان تنظيم براي پرداخت [هر سطحي از قيمت] كنندگانپافشاري نووه بر رضايت خاطر مصرف
يا يقيناً عرضه . شوندميكار تعيين زمان ها بر اساس كه قيمتگيرد  را ناديده ميها، اين واقعيت  مؤثر بر قيمت

، اما باشدها افزايش يا كاهش قيمت ي كننده تعيين تواندخاص مي اي كارخانه محصولِ ي سلطهو  مازادتقاضاي 
دانند كه قيمت است. براي مثال كشاورزان ميمشاهده  قابلبسيار مهم و هم هم وري در تعيين قيمت نقش بهره

  خوب.  محصول تا بعد از يك برداشت باالتر است محصول بد داشتيك بران بعد از ش محصول
ي را بين همه» ايبازي منصفانه«بازار مداخله كند تا سازوكارهاي كند كه دولت نياز دارد كه در تأكيد مينووه 

با توزيع  همراه ست كههاييها در بازار به راه بيندازد. اين متضمن جلوگيري از انحصارگري كارخانهكارخانه
هاي مشخصي شك قابل انجام است و در دوره امري بدونچنين تثبيت بازار دارند. درآمد، گرايش به » ترمنصفانه«

ي حيات نيست، زيرا مايه »تصور قابل« يامكانچنين مدت است. اما در طوالني شده اجرا هم دارياز سرمايه
افزايشِ داري انباشت سود است و ممانعت از انحصارگري در بازار تنها منجر به كاهش سود خواهد شد.  سرمايه

تري از سود كارخانه را به خود اختصاص  كه سهم بيشچرا به كاهش سود دارند، گرايش  نيزحقوق و اشتغال 
، اما افزايش اين نيز افزايش يابنددستمزدها  ،سودآوريافزايش  گام با اين امكان وجود دارد كه هم دهند. هرچند مي
گيرد، چرا كه جا شكل مياينسودآوري وري و همبستگي بهرهوري باشد. بهرهافزايش تر از تواند سريعنمي عامل دو

 رهابه حال خود «كه  يزمان هاكند. سرمايه تنوري را تضمين نميدرآمد، افزايش بهره» ترمنصفانه«يك توزيع  حتي
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 يبرا يشيكه گرا است يطيشرا نيچن در صرفاً ،نباشد دوشش بر ياييضمانت اجرا چيهمعنا كه  نيبه ا ،»شود
كه  را ييزهايمصرف چ ديبا ريمتغ يهيسرمامربوط به  يهانهيهز شيافزا. دهدينشان م خود از يوربهره نيتر شيب

چرا  ،دهد رخ هم ديتول يبعد يدوره يبرا مصرف شيافزا وجود ندارد كه ينيتضم اما ببرد، باال اندشده دياز قبل تول
مزد به فروش  شيافزا گر،يد انيالزم است. به ب يتر شيب يسودآور ،ديتول يبعد يدوره نيا ليتكم يكه برا

در رابطه با مزدها  تر شيب ينهيهز صرفچون  شود،ينم ديتول شيافزا به منجر اما كند،يكمك م موجود محصوالت
 اگر .آورديم وجود به مشكل كننديم رقابت باهم بازار در كه يدارانهيسرما يبرا و دهديم كاهش را يسودآور

شد، يعني همان شرايطي كه  يم اعمال كشورها يتمام در يسودآورهاي كاهشِ  راه ريسا اي تر بيش يِستانتايمال
بود به كشورهايي  ينم قادر هيسرماگاه  كند، آن ها دفاع مي آن از نظرش مورد »سمياليسوس« در نووه سدر نظر مي به

 يمنتف رانرخ سود  كاهشِ احتمال كماكان هم نياما ا .بود نشده اعمال ها آن در ييها استيسبگريزد كه چنين 
جنگ  يبا خاتمه رخ داد كهدموكراسي سوسيال » عصر طاليي«ست كه در ا اتفاقيهمان اين دقيقاً . كند ينم

هايي خاطر محدوديتهايي را بهداري بحرانيعني زماني كه سرمايه ،١٩٦٠ي جهاني دوم شروع شد و تا اواسط دهه
مسئله بوده،  نامكفي، مصرف دوره كند در طول آنبه يقين كسي فكر نمي گذراند، ادامه يافت.ميدر انباشت از سر 

قطعاً زماني كه ي كارگر رسيده بود. با طبقه هايي به سازشدر رابطه با توزيع درآمد چرا كه در آن زمان سرمايه 
اي از هاي باالتر غالباً نشانهطور كه ماركس اشاره كرد، اين مزد همانترند، اما ها خفيفمزدها باالترند، بحران

  . اند سودآوريي كاهشي در دهندهوقوع هستند، چرا كه نشانال ريبقهاي  بحران
هايي از بخش ، همگيكار بيگانه گام با قانون ارزش، هم طور از آنجا كه مزد، سود، دولت، بازارها و همين

متفاوت  داريقدر كافي از سرمايه اي بهدشوار است بگوييم چطور چنين جامعه دهند،تشكيل ميسوسياليسم نووه را 
 و نگرانِ» آيا اين سوسياليسم است؟«پرسد از خود مي هم نووه حتيخود گرفته است.  است كه نام سوسياليسم به

 به سوال خودنووه  پاسخي كه واضح است كهدهد. داري را ارائه مياين است كه نكند شكل ديگري از سرمايه
  . نظر ديگري داريماما ما  ،دهد منفي است مي

بعد از اتحاد شده  كار گرفته بهقتصادي هاي] ا [نظامبه  چندانتمايلي پرداز ديگري است كه ريچارد ولف نظريه
گويد چنين ريزي، ميجاي پافشاري بر ناتواني جوامعي همچون شوروي در مديريت برنامهشوروي ندارد. ولف به

 صرفاً شوند بلكهو درنتيجه به عنوان كشورهاي سوسياليستي مطرح نميندادند جوامعي به استثمار خاتمه 
نامد، مي» داري خصوصيسرمايه«ست كه آن را طور منتقد چيزي او همينند. شو دولتي محسوب مي داري سرمايه

واحدهاي «كند. ولف مدلي با نام كارگران مضايقه ميدهد و ارزش اضافي را از چرا كه به استثمار خاتمه نمي

 يبرا يعالج: كار طيمح در يدموكراس اثرش كند و آن را در) معرفي ميWSDE» (خودگردان كارگري
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گيري ي توليد و توزيع تصميمدرباره هستند كه كارگراناين بنا به اين مدل،  دهد.ارائه مي )٢٠١٢( يدارهيسرما
. گيرندميهاي دولتي روكراتوداران و بمالكان، سهام را هاداري كه اين تصميمهاي سرمايهشركتكنند، برخالف مي

از طريق  اجماعاي استفاده كنند و غيره. گيرند چه چيزي توليد كنند، از چه نوع فناوريكارگران تصميم مي
، كه دهند را تخصيص ميارزش اضافي به شكلي جمعي چنين  ها همپيوندد. آنبه وقوع مي» دموكراتيك يفرآيند«

او . شود مي در كارخانه تر بيشگذاري سرمايهصرف پرداخت ماليات به دولت و بخشي ديگر  صرفبخشي از آن 
شوند، جايي كه مديران توسط هيئت كه توسط كارگران مديريت مي دهد قرار مي هاييبا بنگاهدر تقابل مدلش را 

و كارگران ميان ، در واحدهاي خودگردان كارگري، هيئت مديره از چنين مدلي شوند. برعكسمنصوب مي مديره
كه توسط كارگرهاي مولد  يكارگرهاي نامولد. شود تشكيل ميمولد  ميان كارگرانِ ازتنها نه هر كارگري، بلكه  البته

گويد اين كارگرها ولف مي. شوند مي يدهنام ]enabling worker[ »مندساز توان كارگرهاي«شوند، مياستخدام 
ها . آنگيرندرا مي هستند كه تصميم نهاييكارگرهاي مولد اين كنند اما هم شركت مي» دموكراتيكفرآيند «در 

. به ندارندكه ممكن است منجر به حذف تعدادي از كارگرها شوند فناورانه را هاي نوآوريكارگيريِ  حق بههمچنين 
 وجود دارند كه اطمينان حاصل كنند اين كارگرانِ اي»يهاي تخصصآژانس«، رخ دهد ياتفاقچنين  هم هر حال اگر

از اين كنند. عمل مي» واسطه«به عنوان ها  اين آژانسدرواقع  ،شوند گرفتهكار به هاي ديگري در شركت شدهبيكار
كند. ولف ميبه بيكاران ارائه پرداخت هاي پيشبيكاري، چك هاي جاي مستمريكند و بهگذشته، دولت مداخله مي

دست  در يا مالكيت واحدهاي خودگردان كارگريدهد. ي مالكيت چند احتمال را مدنظر قرار ميدر مورد مسئله
گذارد،  باز ميرا مسئله  اگرچه او اينو محلي. اي  منطقهاز مالكيت دولتي، تركيبي ، يا دولت يا گيرد قرار ميكارگران 

  هاي خود باشند. دهد كه كارگران خودشان مالك شركترسد كه شخصاً ترجيح ميمينظر  طور به ايناما 
در بخش قابل توجهي از ارائه دهد، » داريعالج سرمايه«رهنمودش را براي خطوط كلي  كه آنولف پيش از 

هايي قسمتپردازد. من وارد جزييات آن نخواهم شد، اما درمورد داري ميبه تفسير چگونگي عملكرد سرمايهكتابش 
  . خواهد شد داريسرمايه پيشنهاديِ او براي »عالجِ« باعث تشكيك در كه سخن خواهم گفت از آن

ي شيوه داند كه هر دو در اين مي ها رابودن آن داريعلت سرمايه ،داري خصوصي و دولتيسرمايهبا رد ولف 
داران. ست بين كارگران و سرمايهايداري براي او، رابطهي توليد سرمايه. شيوهمشترك هستندداري توليد سرمايه

 درو به كارگران  كنند مياستخراج داراني بفروشند كه ارزش اضافي را كارگرها مجبورند نيروي كارشان را به سرمايه
داران، هيئت مديره و غيره ندارند، چرا كه سهامكارگران دخالتي در توليد  دهند. زمان [كارشان] مزد ميازاي 

ي مناسبات قدرت بر سر داري دربردارندهي توليد سرمايهاز منظر ولف شيوهگيرند. تصميمات اصلي را برايشان مي
 مختصِ »سياسي«و » اقتصادي« هايسپهرجداييِ كند، طور كه او اشاره مي همانمسلماً . شود ميارزش اضافي 
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داري از منظر سياسي مجازند اگر دوست دارند از گرسنگي جان دهند، چرا كه كارگران در سرمايهداري است. سرمايه
را ي توليد اين شيوه توان تمام آن چيزي دانست كه اين امر را به دشواري مياما اي وجود ندارد. هيچ اجبار حكومتي

اي كه فئوداليسم يا هر جامعه تفاوتي با داريرمايهاگر بحث فقط بر سر مناسبات قدرت باشد، پس س. دهد شكل مي
كار بيگانه و  كه پيامد توليد ارزشعبارت است از  داريسرمايه توليد ي. شيوهه است نداردپيش از آن وجود داشت

اما براي توليد ارزش اضافي اين آشكار است،  امري داراناگرچه دوگانگي بين كارگرها و سرمايه. باشد شدهكااليي
شده و بيگانه كه كار كاالييكاركرديِ تفكيك سان با  يعني نيازي همشود،  وجه نيازي ضروري تلقي نمي امر به هيچ

تواند در يك شخص داران و نقش كارگران مينقش سرمايه كه همه به اين معناست اينتوليد ارزش است، » علت«
كند كه . ولف بيان ميكردحذف » دموكراتيك«توان با فرآيندهاي نمي را درنتيجه ارزش اضافي. تجسم يابدمنفرد 

كند كه كارگران بايد در زمان بارها و بارها تصريح مي شود اما هماستثمار در واحدهاي خودگردان كارگري حذف مي
بايد ها آن باشد،استثمار بر حذف اگر قرار ارزش اضافي را تصاحب كنند. به صورت جمعي موقعيتي باشند كه بتوانند 

ارزش اضافي  معنيِ استخراجِرسد كه از منظر ولف استثمار به نظر مي طور به ؟ اينبا كدام ارزش اضافي چنين كنند
، چرا رسد نظر مي البته چنين تعريفي هم عجيب بهكه است، شان نيست، بلكه ناتواني كارگران در تصميمات كاري
  گيري وجود دارد.كه ارزش اضافي مشخصاً مستقل از قدرت تصميم

ارزش اضافي  استخراجِاست، بايد برايش روشن باشد كه بودن ماركسيست  كه او مدعيِ به عالوه، از آنجا
كار و  كند فراهم مي براي كارگران وسايل بازتوليد مشخصكار  است.مجرد و  مشخص كاري تقسيم كار به  نتيجه
از روند مدير است كه در كنار چيزهاي ديگر، ي  وظيفهمسلماً اين . شود تصاحب ميارزش اضافي  به عنوان مجرد

اعتنا بيو  انهاقتدارگرايفرايندي . و يقيناً اين افزايش يابدارزش اضافي  تااطمينان حاصل كند عاري از دشواريِ توليد 
كارگر محسوب ي طبقهو بنابراين دشمن اند  داران ي سرمايه عامالن اجيرشدهاست، چون مديران،  كارگرانبه منافع 

، چرا كه استثمار به معناي داشتادامه خواهد  كماكان. بدون شك استثمار در واحدهاي خودگردان كارگري شوند مي
نرخ  از افزايش ي ديگري، دارانه چون هر واحد سرمايه نيز، هم استخراج ارزش اضافي است و كارگران در اين واحدها

كنند، بلكه براي ارزش اضافي را فقط براي انباشت شخصي استخراج نميداران . سرمايهبرند بهره ميآن 
، خواهند داد انجام هم ست كه واحدهاي خودگردانا كاريهمان كه دقيقاً  شاندر كارخانه تر بيشگذاري  سرمايه

بود مثل هر شركت ها مجبور خواهند . بنابراين آنكنند ملغا نمييا مبادله را  هاچون اين واحدها ارزش، سرمايه، كاال
  ديگري در بازار عمل كنند.

كند، ارزش اضافي ميان او ادعا ميزند. شخصي كارگرها نميمصرف ي ولف حرفي درباره كه اينعجيب 
شان مورد استفاده قرار خواهد گذاري بعدي در كارخانهها و سرمايهكارگران قسمت خواهد شد و براي پرداخت ماليات

دارانِ خودشان عمل كنيم كارگران حقوق انحصاري مالكيت را دارا باشند، به عنوان سرمايهاگر فرض  يعنيگرفت. 
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كارگران، حداقل تا در اختيارِ  گيريِها متعلق به دولت باشد آنگاه قدرت تصميمبنگاهبخشي از مالكيت كنند. اگر مي
كارخانه را خواهد داشت.  توانايي كنترلِصورت بدون شك دولت تاحدودي  شود، چرا كه در آناي محدود مياندازه

آورد، چون در ي مزدها بر زبان نميگونه سخني دربارههيچولف كنند؟ باالخره كارگران براي گذران زندگي چه مي
كند. دار به كارگر پرداخت ميست كه سرمايها كند كه مزد چيزيداري اذعان ميي سرمايهبخش قبلي درباره

داري است يعني ي توليد سرمايهشيوه رويكردش نسبت بهاو نسبت به مزد مشابه  رويكرداحتماالً به اين خاطر كه 
فروشند با ست كه در آن كارگراني كه نيروي كارشان را ميا با اين همه، مزد پيامد منطقي دولتي. افرادمناسبات بين 

مبادالت با در جهت خودشان و  مصرف ضروريبراي  را آن تواننداز آنجا كه نمي اند.شده محصوالت خودشان بيگانه
 شان را بازتوليد كند.موجوديت فيزيكي تا، مجبورند مزدي دريافت كنند استفاده كنندمصرف ديگران بر اساس ارزش 

بستگي اي ي اجتماعي ويژهبين اشخاص منفرد معيني متكي نيست بلكه به رابطهمشخصِ ي به رابطهچنين امري 
هم هاي خودگردان كارگري در واحدديديم كماكان طور كه  و همانگيرد  فرض مي را پيششده دارد كه كار بيگانه

هستند يا دولت بايد آن را برايشان  كارگران مجبور به پرداخت مزدهاي خوداين بدان معناست كه يا وجود دارد. 
  فراهم كند. 
ي تصميمات كارگران درباره اي كه او، در قطعه در ديدگاهاجتماعي جاي مناسبات  بهمناسبات بين مردم بر تأكيد 
هاي مختلفي در اين تواند منجر به پيامداي از مالكيت ميقابل مالحظه است. آميزه دارد ابداعات فنيبا در رابطه 
دهد كه اين كار كاهش ميوري را به منظور كاهش بيكاري و افزايش دستمزد شود، براي مثال، دولت بهرهوضعيت 

داران خودشان باشند، كه كارگران سرمايهرديايا در مونزولي بر نرخ سود خواهد گذاشت.  يمدت فشاردر طوالني
كه اين هم در د ندر كن را از ميدان بههايشان رقيبتا گذاري در ابداعات فني است بهترين منفعت برايشان سرمايه

هاي بعدي جر به بحرانمن دليل گرايش نزوليِ نرخِ سود به احتماالً ميانگين مدت و در سطح نرخ سودطوالني
   .شود مي

كه  نسبت به ساير كارگراني از خود نشان دهندواحدهاي خودگردان كارگري  كارگران در قرار است توجهي كه
ها را آنيا ي كارگران است، چون اين موضوع همه به كنار گذاشته شوند، به معناي صدمهبايد به علت ابداعات فني 

هاي آژانس« .گرددميشان و بيكاريدهد يا منجر به حذف آنان از بازار در بازار قرار ميعاري از مزيت در موقعيتي 
واحدهاي خودگردان كارگري كه موفق شوند در  ممكن استيا كنند كه به كارگران اخراجي كمك مي» تخصصي

هاي  اين پيشرفت وقتي كه اينفقط براي  ان بيابندمشاغلي براي اين كارگر اند كار نگرفته را بههنوز اين ابداعات فني 
هم ديگر  هاي شركتتوسط اين كارگران  كه اينيا  ،دنگرفت آن كارگران را اخراج كنفني در آن واحدها نيز صورت 

هاي مالي از كمككارگران اخراجي شايد با  .اند كار گرفته بهرا ابداعات اين ها هم اين كارخانهشوند چرا كه  ميرد 
به  به احتمال قوي هم هاآناما كند.  ميكه چيز ديگري توليد  به راه اندازندسوي حكومت، بتوانند شركت ديگري 



٢٢ 
 

 چنين هم در بازار دوباره با موقعيتي مشابه روبرو خواهند شد و منظور بقا بهجديد هاي فناوريي نياز به عرضه دليلِ
. اين بدان معناست كه رو خواهند داشت كار دشوارتري را پيشِ ،ترواحدهاي باتجربه ي توليد، در مقابلِ در زمينه

  واحدهاي خودگردان كارگري خواهد بود.نظام  بيكاري بدون شك بخشي از
تحملش ممكن نيست اما «باشد، يعني  اشخصوصيتهمين تواند در  مي دارياحتماالً تناقض اصلي سرمايه

ترين تضمينِ  قوي حال ، در عينبراي رشد شظرفيت نامحدودــ » توان زندگي كرد هم نمي بدون آن
كه ظاهراً مسئول است ترين تناقض توزيع نابرابر درآمد از نظر ولف مهم حال، با اين .اش است خودويرانگري

نابرابري يا پايين بودن دستمزدها منجر  كه اينمبني بر  هاي اقتصادي است. درواقع شواهد اندكي وجود دارد بحران
تري  صورت مداوم به هم كند، آن افت مي هاگذاريسرمايهاين پيش از وقوع بحران است كه . شودبه ايجاد بحران مي

هاي در سالخفيفي مورد  مگريافته كاهش  گذاري سرمايه ،از جنگپس  . در هر بحرانِنسبت به [افت] مصرف
تا در  وجود داشته است در نرخ سود يتر بيشگير چشمتغيير  ١٩٤٧. درواقع در اياالت متحده از سال ١٩٥٤-١٩٥٣

نزولي نداشته است. در اياالت متحده،  ي، به اين معنا كه سطح مزدها در مقايسه با نرخ سود گرايشهاسطح دستمزد
كند، درواقع مي افت وماند متوقف شده، راكد ميهاي بزرگ  شركترشد سودهاي پيش از وقوع يك بحران معموالً 

   .دهدروي ميمعموالً بعد از شروع بحران امري است كه كه مصرف پيش از كاهش 
شخصي توليد مصرف به منظور » مردم«بايست براي پندارند محصوالت ميپردازان مصرف نامكفي مينظريه

هاي الف و ب، يكي . در مثال ماركس از دپارتماندهد را پوشش نميمصرفي تقاضاي كل كاالهاي شود. هرچند 
از كاالها استفاده  هم هاشركت [چراكه] كند،توليد مي گذاري رمايهستقاضاي مصرفي و ديگري براي تقاضاي براي 

ابزار توليد به عنوان ي خود اند كه به نوبهاز كاالها قرار گرفتهاي  مجموعهد. بين ابزار توليد تا محصول نهايي ننكمي
يابد كند، دومي سومي را و همينطور ادامه ميگيرند. يك محصول، محصولي ديگر را توليد ميمورد استفاده قرار مي

كه مستلزم انباشت ارزش از طريق فروش و  گذاري رمايهستقاضاي به راستي . اگر نهايي توليد شودتا محصول 
. شود مييافته است، كافي باشد، آنگاه رشد ممكن افزايش گذاري رمايهسخاطر تقاضاي به تر بيشاستخدام كارگران 

حداقل  گذاري رمايهسو تقاضاي  ٨٠٠٠باشد، تقاضاي مصرفي  ١٠٠٠٠ نهايي محصول به عنوان مثال اگر ارزش كل
. اما مواجه خواهيم بودركود با كمتر از آن باشد، گذاري  رمايهس. اما اگر تقاضاي آيد پديد نميركودي بنابراين ، ٢٠٠٠

  ماند. باقي مي ٨٠٠٠اين ركود به خاطر فقدان تقاضاي مصرفي نيست، چرا كه اين نوع تقاضا در هردو مورد 
وقتي توان انتظار داشت  ميست كه ا خيلي حائز اهميت است، همان چيزي ولفي موندراگون كه از نظر تجربه

كتاب شرين افتد. كنند اتفاق ميداري ميگنجاندن خود در سرمايهبه تدريج شروع به  هرانداسرمايهمنفرد هاي شركت

تدريج  بهچطور منافع كارگران موندراگون دهد كه با جزييات نشان مي موندراگون يسطورها عنوان كشمير با
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ي برخوردار بودند، اين تر بيشحال كه مديران در نسبت با كارگران از منافع  درعين چگونه و ناديده گرفته شد
كه نشان ي يافتتر بيشهاي  كارخانه توان نيز مي ها تعاونيدر رابطه با بحث جنگيدند.  مي تر بيشبراي مزد  كارگران

 مراتبيِسلسلهدر نهايت نظمِ  ست كهاشركتي از  ي ديگرانمونه ]١[ »ارتعاشات دلپذير«د. نباشهمين مسير ي دهنده
در واقع خود ولف با تقسيم كارگران به ، حتي تمامي اين موارد را كنار بگذاريم. اگر اي را پايه ريخت گيرانه سخت

مي باعث پديد آمدن اين بحران در واحدهاي خودگردان كارگري كنند،از نظر قدرتي كه تصاحب مي مولد و نامولد
رايج و  امري معموللف اخشق م، اما وقتي ي نيستضرورامري حتمي و يك از اين موارد هيچدادنِ  رخالبته  .شود

كنم از تمام  مي فكراست.  تر امري بسيار سهلرقابت باشد، سازگاري با قوانين عمومي  مجبور به شركتو باشد 
ي شكل متفاوتي از كه ولف دربارهباشد دهند روشن عناصري كه واحدهاي خودگردان كارگري را تشكيل مي

تدريجي يكپارچه شدنِ تا  تر حاصل شود راحتانقالب  توانست از طريق ميكه  شكلي گويد،داري سخن ميسرمايه
 يسوسياليستهاي  دولت اي مشابه بمسئلههمان با جا نيز دوباره  اما در اينجامعه. در واحدهاي خودگردان كارگري 

ويران كرد، تنها ريزي با خون و خون را ي توليديك شيوه بايداين پرسش كه چرا  عبارت است از شويم كهروبرو مي
هايي مثل ولف مربوط ميماركسيست ويژه به به. اين پرسش را برقرار ساخت به اين سبب كه پس از آن دوباره آن

   داري است. شان خالصي مردم از شر سرمايه هدفد نكنمي ادعاشود كه 
بازار كه همانند ولف بر دموكراسي تأكيد دارد، اقتصادداني به نام يانيس  موسياليسديگر از طرفدارانِ سيكي 

يكي  معتقدند كه شانبيانيه طبق ) كهDiEM٢٥ (يا ٢٠٢٥عضوي از جنبش دموكراسي در اروپا واروفاكيس است. 
ي به اندازه مشخصاًندرت به او . ترين مشكالت اروپاي امروزي خيانت به اصل دموكراسي است از اصلي

جزييات مورد برخي به  ]TED Talk» [تد«اما در سخنراني گويد. سخن مي ، از سوسياليسمسازي اروپا دموكراسي
 سرگردان در ميانيك ماركسيست اعترافات «ي معروفش را با رساله اول پرداخت. بنابراين بر آنم كه اين سخنراني

  . شودتري ارائه ر روشنيتكميل كنم تا تصو» مناطق اروپا ي زننده بحران
 ]٢[اوروبوروسيداري سرمايه كشف كرد كه داند چرا كه ماركس به درستياگرچه او خودش را ماركسيست مي

ي چگونگي هاي ماركس دربارهكند كه ديدگاه، با اين همه او ادعا ميكند مي رشد ويران ساختنِ خود كه با است
 يدولت كارگريك درنظر نگرفته بود كه ، چرا كه ماركس شود ميدستيابي به سوسياليسم منجر به بروز اقتدارگرايي 

 تر»متمدن«داري جهان سرمايه ساير مناطقكه درحالي ،»شودخواهي مبتال ميبه ويروس تماميت« سرعتجوان به
ر است كه صو مآميز است طوركلي بسته و تعصبداري بهي سرمايهشوند. به همين ترتيب، ديدگاه ماركس دربارهمي

  كند از لحاظ تجربي درست است. كه وانمود مي حرف آخر را بزند هرچند
 نظاميداري را از آنجا كه واروفاكيس سرمايهحل بهتري داشت. گويد كينز راهواروفاكيس در اين مورد مي

 ت تا به مسير خود ادامه دهديابد، نيازمند دخالت دولت اسبهبود انگارد كه هميشه توانايي آن را ندارد از بحران  مي
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نزديك  اقتصاد تا به اشتغال كاملتزريق به كينز اين بود: پيشنهاد . شود موفق به انجام اين كار نميتنهايي به ولي
كند كه ، در عوض چيزي را تبليغ ميسوسياليستي را ترويج دهد هايدهد سياستاگرچه واروفاكيس ترجيح مي. شود
، چرا كه »رسد به مشام نميآن  ازماركسيسم بوي «نوشته بود، كه » براي حل بحران اروپااعتدالي پيشنهادي «در 

در هاي سوسياليستي براي نمونه، سياست اي نرساند.هاي سوسياليستي ما را به نتيجهترويج سياستپيش از اين 
خورده بودند. به همين دليل است كه  را نئوليبراليسم فريب بريتانياي دوران تاچر اجرايي نشد، چون مردم به تمامي

به حداقل رساندن تلفات انساني «چنين باعث  كه هم» خود شر داري ازبراي نجات سرمايه«امروزه حمايت از اروپا 
  است.» تر گرايانه واقع«شود، مي» ناشي از بحران
بايد نياز است، ») دموكراسي واقعي«دموكراسي (يعني به ي ماركس، ي اقتدارگرايانهبرخالف پروژهكه از آنجايي

به ي آن را برقرار كنيم. اين بدان معناست كه كارگران شدهتالش كنيم چيزي شبيه دموكراسي آتني ولي امروزي
چه چيزي توليد كنند  كه اينگيري براي فرصت تصميمكارند  هايي كه در آن مشغول بهكارخانهجمعي عنوان مالكان 

داري متفاوت است. در واقع سرمايهخواهد شد و به كلي از  ]٣[»اي شبيه به پيشتازان فضاجامعه«اين . داشته باشند
تقريباً توانيم كه مي كمونيسم است، جاييذيل ف ماركس از زندگي روزانه در از آن شبيه به توصي توصيف واروفاكيس

زندگي مفهوم  ي به صحبت درباره مان اختصاص دهيم (واروفاكيسهاي مورد عالقهتمام وقت خود را براي فعاليت
  ).كند اشاره مي »به آتني با فناوري پيشرفتهآگوراي باستاني شنوعي در «

ي وي دربارهسر آگاهيِ از  تنها نه واروفاكيس» سرگردانيِ« ،شد اي يادآوركه انور شيخ در مصاحبهطور  همان
سنت نسبت به  او سرگردانياز  ناشي بلكه نيست، باوريتجربهي  اظهارات ماركس دربارهه منسوب باشتباهات 

بلكه به عنوان چارچوبي دهد،  شهادت نميداري تجربي سرمايهبر ماركس  هيسرماكتاب  .استماركسيستي 

ي گذشته از اين، ماركس قصد داشت درباره. كند ميداري عمل  سرمايه براي فهم خصوصيات عموميمفهومي 

قدر طوالني زندگي كه آن بخت با ماركس نبودبود. مجلد  ينشش كتاب بنويسد كه هركدام شامل چند هيسرما
مختلف دولت  هاي دخالترخ داد باشد، از جمله ي دوم قرن بيستم نيمه خالل اي كه دركند تا شاهد تغييرات يگانه

اگر تا حدودي او را منجي  حتيكه ما امروزه در اختيار داريم برخوردار نبود.  اي ماركس از شواهد تجربيو غيره. 
 تر بيشنياز به گسترش، تكميل و واكاوي داري است كه متضمنِ  ي سرمايه باز هم اين واقعيت توسعهتلقي كنيم، 

  آگاه بود.  بسيار ماركس نسبت به اين موضوعخود . استاش نظريه
قابل تجربي ي  از جنبهنه از نظر مفهومي و نه است  انهاور كه راه رسيدن به سوسياليسم ذاتاً اقتدارگراياين ب

تنها ي گذار سخن گفت كه دورهيك كه از ، اي در حال گذارجامعه نه ماركس كه با توجه به ايندفاع نيست. 
نيز » دولت كارگران«شود، مفهوم  متفاوتي محسوب مي توليديشكل سوي  بهپيشرفت مسير در دستاوردي سياسي 
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فهمد يا به . واروفاكيس يا ماركس را به درستي نميپذير نيستدهد توجيهكه واروفاكيس آن را به ماركس نسبت مي
 اي بلكه به جامعه ،دولت كارگران بهه گذار است اما ن ،ي گذاردوره هدفدهد. لنين را به او نسبت ميتفسير اشتباه 

اقتصادي و  از لحاظ ساختار سياسي. بنابراين كمونيسمعاري از هرگونه و  بدون طبقه، بدون مالكيت خصوصي
كند كه ماركس ميتصور رسد واروفاكيس نظر ميبدتر، به حتيسياسي دچار هيچ نوع اقتدارگرايي نخواهد شد. شايد 

درست حكم ي لنين ادامه دهد تا متوجه شود اين حداقل بايد به مطالعهدر نظر دارد. او را يك كشور  در سوسياليسم
ي يا بايد اشكال جداافتادهسوسياليستي كشور اين واقعيت كه يك  وداري  سرمايهالمللي سرشت بين با توجه بهنيست. 

شد، اين [برداشت چنين اتحاد جماهير شوروي  در خصوصطور كه  همان رود،باز بين  ياداري را بپذيرد از سرمايه
نهد. هيچ كشور  ميسيبيل استالين را بر صورت ماركس اصطالح  بهواروفاكيس . رسد نظر مي واروفاكيس] پوچ به

 سرانجامي فراوان هم مبارزه حتيتواند وجود داشته باشد و داري نميسوسياليستي منفردي در ميان انبوه سرمايه
  شود.منجر به دستيابي به آن نمي

 وقتي .بپردازيمآثار تجربي به بررسي صرفاً سطحيِ شود كه تر ميمضحك حتي مسئله زمانياما اين 
آن پيرامون  داريكه كشورهاي سرمايهاقتدارگرايانه بود، درحالي يكند كه سوسياليسم ماركسمي ادعاواروفاكيس 

داري به كشورهاي سرمايه. اين قضيه كه استبه اتحاد جماهير شوروي  اش اشاره بودند، بدون شك» متمدن«
. آيا او معتقد است آلمان رسد نظر مي بهعجيب  ،اقتدارگرايانهشوروي حال  درعينكردند و رفتار مي» متمدنانه«نوعي 

يا  متحده در طول جنگ ويتنام؟ اياالت مثالًيا  داري بودند؟سرمايه» متمدن«نازي و ايتالياي فاشيستي كشورهاي 
كارگرهاي انقالبي را خلع سالح كرد تا از كه متحده براي براندازي آلنده در شيلي يا شايد خود آلنده  اياالتخشونت 

اش باشد جلوگيري كند. دقيقاً روشن نيست توانست خطري براي رياست جمهوري رسيدن به سوسياليسمي كه مي
بر حقوق بشر است،  تر بيشآيد كه منظور تأكيد چنين برمي ي بحثش زمينهچيست، اما از » متمدن«كه منظور او از 

  د. نا همشكالت زيادي نداشت در اين مورد كنم از نظر واروفاكيس اين كشورهاكه گمان مي
آن را مديريت دموكراتيك  DiEM٢٥اي كه نوعي از جامعهآن كه  آيد برميچنين  اظهارات ي ايناز همه
داري، داند، انطباق خيلي دقيقي با درك وي از سرمايهمي» دموكراسي واقعي«آن را واروفاكيس نامد و كارگران مي

طور  و همين ي براي غلبه بر اقتدارگرايي ماركس نياز داريمتر بيشتاريخ و سياست دارد. ما به دموكراسي خيلي 
ي ايده او برنيامد.هاي آن به خوبي داري و بحرانسرمايهي  توسعهي مشكل كينز، چرا كه ماركس از عهده هم كمي

و  ها گرفته از نوكينزي خام،صورتي  بهداري در بهبوديافتن بعد از بحران را، هرچند رشد آهسته و ناتواني سرمايه
بهبود براي اي  چارهها به مثابه كند. اما بحراني نابرابري و مصرف نامكفي تشريح ميها را از طريق نظريهبحران
كه بهبودي اقتصاد  چنين، فارغ از اين همو  نجات دهد» غرق شدن«از  كند تا سود را مي عمل از بحران دارانسرمايه

   يابد. ميافزايش شدت  همواره پس از بحران به سودآوريبيانجامد، [نرخ]  به درازاچه اندازه آهسته باشد و 
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است. نبوده اميدبخش چندان داري عنوان عالجي درازمدت براي مرض سرمايهبهكينزگرايي هم از طرف ديگر، 
و  سودآوريو افزايش  ادواري ضدصورت  به تقاضاتقويت منظور  به ،اين ايده كه با تزريق پول دولتي به اقتصاد

شد  ميطور تصور  اين .اي را از خود بروز داده است هاي عمده دشواري، بخشيدبهبود  توان نظام را ، ميكاهش تورم
 تجربيِ همين امردادن  براي نشانهم  منحني فيليپسو  سروكار داريمتورم با اشتغال كامل يا ما همواره يا با كه 

صورت  ظهور باالترين نرخ بيكاري و باالترين نرخ تورم بهكه  ثابت كرد ١٩٧٠ ي دهه هاياما سال ،طراحي شده بود
كه بار صورت بگيرد، چراتواند بدون پيامد كن است. از اين گذشته، تزريق مصنوعي به سيستم نميممان امري مز هم

كند و متعاقب آن منجر به وارد مي تر بيش يفشار سودآوريبر  نرخ اشتغال بااليافته و سنگين مزدهاي افزايش
  شود. رشد مي تر بيشكاهش 

 مدل كينزي نيست، اما مكمل آن است. هردو ي شبيه به جامعهي دلخواه واروفاكيس كامالً اگرچه جامعه
اگر مصرف كم باشد و پول  هستند. ]aggregate demand[ كلتقاضاي مربوط به  مسائلِ از برخاسته

 كنند كه ادعا ميواروفاكيس چون  همطرفداران مصرف نامكفي داران باشد،  در دسترس سرمايه يي زياد نشده خرج
 د.روميپيش اقتصاد به سمت بحران  آنگاه

اما اشاره زنم. درنتيجه بيش از اين حرفي نمي ،امتزهاي مصرف نامكفي صحبت كرده ي اينجا دربارهمن تا 
از  ي مبتني بر عدم توازندرك مستلزمبحران) ي  كننده بازگشتكه گرايش نزولي نرخ سود (يعني علت  كنم مي

انگارد. اگر داري را دقيقاً خالف آن يعني اقتصادي متوازن مي. واروفاكيس سرمايهاستداري اقتصاد سرمايه
 هاها اثري ندارد و كاالكار به هيچ عنوان روي قيمتزمان را متوازن بپنداريم، اغلب به اين معناست كه  داري سرمايه

اين بايد افزايش يابد و هرگز نزول پيدا نكند.  سودآوريمانند. و در اين صورت، باقي مي شان با همان قيمت قبلي
خوبي از آن مطلع است. است كه واروفاكيس احتماالً به ]Okishio theorem[ اوكيشيو معروف يهمان قضيه

عنوان يك اقتصاد متوازن، اگرچه بر ديدگاه كينز منطبق است، ولي به هيچ روي با ديدگاه داري بهسرمايهدرك اما 
ر به منج ،يعني انباشت سود ،داري نهايتاً با رشدشسرمايهقائل به اين حكم است كه خواني ندارد كه واروفاكيس هم

  ماركسيسم است كه انور شيخ اشاره كرده بود.  نسبت به شود. اين همان سرگرداني مياز بين بردن خود 
به گرايش نزولي  بدون توجهدارانِ خود چيزي است كه نزد او،  رويكرد او به كارگران به عنوان سرمايهبنابراين، 

 ي بارهولف هنوز در هرچند در موردنمايد. اما مي امري ميسري مصرف نامكفي، به نظريهبا چنگ زدن نرخ سود و 
چيز نسبتاً روشن است. دموكراسي كارگران خود به خود به اينجا همه، داشتوجود  اي نقش دولت شك و شبهه

. توليد ارزش اضافي دارد از ميان برميداران كارگران و سرمايه بين دوگانگي حذفي توليد را صرفاً با نحوي شيوه
شان، رقابت و  و از محصوالتيكديگر دار از  سرمايه  ـطوركه جدايي كارگرهمان به قوت خود باقي است،كماكان 
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كه در  استموجود  داريِسرمايهاصالحِ صرفاً نوعي  [پروژه] اين واضح است كه خواهد ماند. پابرجاها و غيره بحران
  .كند شدن، خصائل [پيشينش] را حفظ مي عين سوسياليسم ناميده

  گيرينتيجه
هم با ما توان گفت  را بررسي كرديم، مي هاي ماركس ي ايده درباره شان با برخي از اين مؤلفان كه نظريات در رابطه
 .سروكار داشتيم آگاهانهبا تحريف  و هم هاي منفي تاريخي ناشي از تداعيرفتنِ  طفره غيرمغرضانه، هم باتحريف 

نيز هاي ماركس انديشه برآمده از الهامات ،كندمياي را تجربه دورهركودهاي رونق و داري  سرمايه طور كه همان
، بلكه به اين دليل كه او است. خواندن ماركس دشوار است، نه به اين خاطر كه فهم آن سخت وضع مشابهي دارند

ست نوشتند. اين درحاليسي صفحه مياحتماالً موضوعات برخي . ريكاردو و اسميت براي معروف است رنويسپبه 
در صورت مجادله با كرد. داد و صدها صفحه نقد و نظر خود را به آن اضافه ميها را بسط ميكه ماركس اثر آن

، مثل جدالش با پرودون، هرچند كه ماركس به انگلس گفته بود كه تمايل آمد هم چنين وضعي پيش ميديگران 

زيست، تر ميآيد اگر طوالنياش برمييطور كه از زندگ شود. اما آنتر بازنويسي به شكلي خالصه هيسرمادارد 
 تحوالت رانتكرد مشغول آموختن زبان روسي بود چرا كه به هر دليلي فكر مي حتيداد. او آثارش را گسترش مي

 توانيمباشد. بنا به داليلي ديگر، ما نمي طور كلي رانت بهتغييرات ي مورد خوبي براي مطالعه تواندمي در روسيه
صداقت و گشودگي توانيم تالش كنيم آثارش را با كم ميطلب باشيم اما دستيا جاه كوش سختخيلي  چون او] [هم

 بخوانيم. 

 هاي آن با يكديگر ارگانيسم مناسبات خردهداري و سرمايهماهيت فهم  ماركس ياسيس اقتصاد سهمترين مهم
 شتضادهايدست توان از نميرا داري سرمايه كهاين نتيجه  يعني كند، اي كه او به آن دست پيدا مي است. نتيجه
. اي نائل شود توانست به چنين نتيجه هركس ديگري هم ميو مهم است. اما اي اساسي  نتيجه قطعاً ،خالص كرد

. تفاوت ميان ماركس را داشته باشندداري سرمايه سرنگونيِ يآرزوتوانند  گوناگون ميهاي سياسي با موقعيتافرادي 
گيري با چنين قدرتي براي فهم اين موضوع است كه چرا اين نتيجه اين گروه دوم ها تالشو برخي ماركسيست

اعتنايي هاي معيني از اقتصاد سياسي و بيتوان با تمركز بر بخشنميپرسش را اين چنين  هم. كشديبه رخ م راخود 
پايدارِ  پذيريِ انعطاف ي برگواهم يهايي كه اينجا بررسي كرد. نظريهورجوع كرد آن رفعهاي ديگر به بخش

چنين  هماين نظريات  اما ،سازد را دشوارتر مي »داري چيست؟سرمايه« پاسخ به اين پرسش كهكه اند  داري سرمايه
. ي نقاط [معلوم] به يكديگر دوبارهمتصل ساختنِ و نياز به  داري سرمايه از[مكفي] ي فقدان تعريف ي هستند برگواه

محسوب داري سرمايه ي خصيصهرا  و نه تمام انواع آنمشخصي از مالكيت ها، صرفاً نوع  از اين نظريهبرخي 
گيرند. ي توليد اشتباه ميشيوه تحوالت كار را با محل ونفرآيندهاي دموكراتيك درتحوالت برخي ديگر . كنند مي
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سازي ناچيز براي شفاف است . اين مقاله كوششيگيرند ناديده ميها در بحرانرا نقش سود برخي ديگر كامالً  اما
و هم بنيادين بازگشتن به مسائل  ور اهميتآو اميدوارم ياد داريي واكاوي ماركس از سرمايهموارد دربارهبرخي 

هاي  چارچوببر است، باشد. گرچه مورد دوم دشوار و زمان نيز ترموضوعاتي پيچيده ور شدن در غوطهمحركي براي 
بدفهمي  ، حاصلي جزكنندمياقدام عناصر حياتي  به دور زدن، از قلم انداختن يا تفسير نادرست ازكه  اي نظري
  مطلوب ما نيست.قطعاً چنين حاصلي . و ندارند تر بيش

  سونيا كريوكاپيچ
  ٢٠١٨اكتبر ، زاگرب، كروواسي

  
  با لينك زير ترجمه شده است: /https://intransigence.orgمقاله حاضر از سايت * 

https://intransigence.org/٢٠١٨/١١/٠٢/socialisms-as-capitalisms/ 
  

  :ها يادداشت

]١[ Good Vibrations يساحلهاي  بچه« يقيموس گروه از ستاي ا نام قطعه« ]sBeach Boy كه از [
شد و صرفاً  ديو ضبط نميوي از پيش آماده در است قطعه كه ، به اين صورتكرد شكل نامتعارفي در ضبط پيروي مي

(برايان ويلسون) اين قطعات را در فرصت ديگري ساز  شد و سپس آهنگ هاي مختلفي ضبط مي آكوردها و ملودي
 از يكي به كه است آن عاقبت وقطعه در ضبط  نيا يبه نوآور سندهي نوي . احتماالً اشارهكرد بندي مي سرهم
  . شد بدل پاپ و راك يقيسصنعت مو ضبط در جيرا يها شكل

 گرفته دهان در را خود دم و گشته خود گرد يياژدها اي مار كه است يستانبا يدنب خوار، نماد اي ساوروبورو ]٢[
  .است

]٣[ Star Trek ساختهنام  نيهم به يمصور ستاندا براساس كه اليسرو  لميصورت ف به يونيزيتلو يامجموعه 
  .ستتخيلي در جهان ا ـ   هاي علمي داستان نيترمحبوب از يكي و است شده


