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سرمايهداري در قامت سوسياليسمهاي گوناگون
سونيا كريوكاپيچ
ترجمهي :شاپور گيتي

تير ١٣٩٨
١

پروژههاي نظري در سدههاي نوزدهم ،بيستم و بيست و يكم
هدف مقالهي پيشِ رو ،بررسي پروژههاي نظري سوسياليستي گوناگون ،و ،با كمك واكاوي ماركسيستيِ
سرمايهداري ،نشاندادن اين مسئله است كه اين پروژهها را ميتوان نه ذيل سوسياليسم ،بلكه بهعنوان گونههايي از
سرمايهداري طبقهبندي كرد .با اينكه برخي از اين نظريهها ،مانند اقتصاد اتحاد شوروي ،در عمل محقق شده بودند،
هدف من ارائهي استدﻻلي نظري در اينباره است ،و نه تاريخي .استدﻻلم در رابطه با بلشويكها شاملِ بررسي
اقتصاد شوروي نيست ،بلكه بررسي فهم آنها از سوسياليسم خواهد بود و اين مهم ،هم با بهرهگيري از نظريههاي
مؤلفان مختلفي كه در اينجا به بحث گذاشته شدهاند صورت خواهد گرفت ،و هم نظريههايي كه هرگز در هيچ
جامعهي تاريخياي اجرايي نشدهاند.
همهي مولفاني كه در اينجا بررسي ميشوند ،خود را ماركسيست نميدانند ،گرچه مسلماً بسياري از آنها خود را
ماركسيست ميدانند يا ميدانستند .براي مثال الك نووه صراحتاً اين برچسب را رد ميكند .نميتوان بهشكلي
منصفانه كساني را كه چنين ادعايي ندارند به عدم پيروي از ايدهي ماركسيستيِ سوسياليسم متهم كرد .اما هدف
اين مقاله مقايسهي طرح ماركسيستي يك جامعهي سوسياليستي ،با پروژههاي سوسياليستي مورد بررسي در اينجا،
يا حتي استفاده از آنها به عنوان ابزاري براي فهم بهتر اينكه اقتصاد سوسياليستي به چه چيزي شباهت دارد،
نيست .از آنجاييكه من واكاوي ماركسيستي سرمايهداري را نسبت به واكاوي نئوكﻼسيك يا كينزي آن كاملتر و
دقيقتر ميدانم ،سعي خواهم كرد از آن براي نشاندادن نقايص اين نظريهپردازان در فهمشان از سرمايهداري
استفاده كنم ،به اين معنا كه نشان ميدهم برداشتشان از سوسياليسم بهواقع با سرمايهداري تفاوتي ندارد .در عوض
اين برداشتها را ميتوان در طيف وسيعي از اشكال سرمايهداري جاي داد كه اين امر شاهدي بر انعطافپذيري
پابرجاي سرمايهداري است .بنابراين ،تمركز اصلي اين مقاله بر فهم بهتري از سرمايهداري است ،نه بر فهم
سوسياليسم.
براي نيل به اين موضوع ،كوشيدهام چندين ادعاي سوسياليستي را يكپارچه سازم :سوسياليسم دولتيِ لنين،
تروتسكي ،بوخارين و پرئوبراژنسكي ،سوسياليسم »دستيافتنيِ« نووه ،بنگاههاي خودگردان كارگريِ ريچارد ولف و
مديريت اقتصادي دموكراتيك يانيس واروفاكيس .اگرچه موارد زيادي براي انتخاب وجود داشتند من اينها را به
خاطر تنوع و نفوذشان برگزيدهام.
هرچند كه نووه ،سوسياليسم را آنطور كه ماركس مجسم ميكرد ،رد ميكند ،اما همچنان به اين باور عام كه
سوسياليسم جايگزيني مطلوب براي سرمايهداري است وفادار ميماند .روايت او از سوسياليسم صرفاً نسخهي ديگري
از سرمايهداري است ،و چنانكه خواهيم ديد ،برآمده از تاثير كليت سنت ماركسيستي است .اين نسخه ،بهجاي آنكه
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برداشت ماركس از سرمايهداري و سوسياليسم را شفاف كند ،متاسفانه به ندرت از دستچين كردن عناصري از
چارچوب نظري ماركس فراتر ميرود .مشكل اصلي اين روش در بررسي نظريهي ماركس ،اين نيست كه به حذف
قسمتهايي از آن مبادرت ميكند كه در انطباق با مرحلهي تاريخيِ مشخص سرمايهداري قرار نميگيرد يا اينكه
]برعكس[ ،درعينِ حفظ شفافيت و سازگاري نظري نكاتي را به آن ميافزايد .برعكس ،مسئله اين است كه اين
دستچين كردن ،نتيجهي سوءتعبيرهاي خرد و كﻼن از پيشرويهاي نظري ماركس است .منظورم اين است كه
قسمتهاي مشخصي از نظريهي ماركس به غلط فهم و تفسير شدهاند ،و درنتيجه با قسمتهايي از ساير سنتها يا
گرايشهاي نظري كه با آن همخواني دارند ،جايگزين شده است .يك مثال معروف از سوءتعبيري خُرد مسئلهي
موسوم به »مسئلهي تبديل« است ،كه فقط در صورتي ميتوانست براي ماركس مشكل تلقي شود كه او ،همانطور
كه برخي از منتقدان )»ماركسيست«( اش اظهار كردهاند ،سرمايهداري را واجد يك توازن ميدانست ،ديدگاهي كه
ماركس به آن اعتقادي نداشت .سوءتعبير كﻼن اساساً به معناي عدم درك نقد ماركس از سرمايهداري به عنوان
نظامي با پيوندهاي متقابل خاص خود است ،كه اگر گسسته شوند ،فاقد معنا ميشوند .اين ديدگاه ،كه كماكان در
ماركسيسم بسيار رايج است ،همچنين خود ماركس را براي انواع ناهمسازيها و اشتباهات مقصر ميداند .بهمحض
اينكه تشخيص دهيم كه نقد ماركس از سرمايهداري در حكم يك نظام است ،نه فهرستي از اجزاي يك
دستورالعمل كه ميتوان آن اجزا را آزمود و بنا به اقتضاي موقعيت تغييراتي در آنها داد ،متوجه ميشويم آنچه در
پايان ماجرا بيان شده ،با كاربست وارونه به آغازگاهش معناي بيشتري پيدا ميكند و برعكس.
پروژههاي سوسياليستياي كه من اينجا واكاوي ميكنم ،همهي موارد فوق را بازتاب ميدهد و مشكﻼتشان را
ميتوان بهطور تقريبي به دو گروه دستهبندي كرد (١ :ناديده گرفتن شيوهي توليد به عنوان نقطهي عزيمت
واكاويشان و جهش يكباره به مسائل مبادله ،توزيع ،يا مناسبات مالكيت و  (٢اشتباه گرفتنِ نشانههاي بحران با
علتهاي آن .مسلماً هركدام از اين پروژهها به لحاظ شيوهاي كه موجب تداوم اين مسائل ميشوند با هم متفاوتند،
اما همگي ،مستقيم يا غيرمستقيم ،بيانگر همين امر هستند .به بيان ديگر ،تمامي اين پروژهها نشان ميدهند كه دو
مشكل يادشده در خصوص آنچه بيان شده يا نشده ،صادق است.
انگلس در سخنرانياش در مراسم خاكسپاري ماركس» ،واقعيتي ساده« را به همه حضار متذكر شد .اينكه
ماركس پرده از واقعيتي برداشته بود» :بشر پيش از آنكه بتواند به پيگيريِ سياست ،علم ،هنر ،مذهب و غيره
بپردازد ،ابتدا ميبايست بخورد ،بياشامد ،سرپناه و پوشاك داشته باشد« به اين معنا كه ،در اصطﻼحات ماركسيستي،
زيربناي مادي روبناي ايدئولوژيك را شكل ميدهد ،نه برعكس .همين موضوع دربارهي خود زيربنا نيز صادق است
ــ شيوهي تخصيصِ منابع در يك دورهي تاريخي مشخص را نميتوان بدون درنظرگرفتن شيوهي توليد درك كرد
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)در اينجا »شيوهي توليد« به معنايي محدود به كار رفته است ،يعني مطابق با شيوهاي كه افراد براي بازتوليد
خودشان دست به توليد ميزدند ،نه به معنايي كه ماركس استفاده ميكرد ،يعني معنايي كه كل جامعه را دربر
ميگيرد( .اين »واقعيت ساده« آشكارا براي عدهي زيادي سادهتر از آن بوده است كه در نظرش بگيرند يا مﻼحظات
جدي روي آن داشته باشند .ما اساساً نميتوانيم شيوهاي كه كليت »اقتصاد« بر پايهي آن عمل ميكند درك كنيم
)»اقتصاد« اينجا در گيومه آمده ،چرا كه من با تعريف ماركس از جامعه به عنوان شيوهي توليد در معناي وسيع آن
موافق هستم ،يعني جامعه را نميتوان دقيقاً به »اقتصاد«» ،فرهنگ« و غيره تكه تكه كرد ،بهطوري كه گويي هيچ
ارتباطي با يكديگر ندارند( مگر آنكه نقطه عزيمت آن را بفهميم ،يعني زيربنايي كه چيزهاي ديگر مبتني بر آن
ساخته و مشروط ميشوند .و اين زيربنا ،همواره عبارت است از شيوهاي كه مردم از طريق آن ،به منظور بازتوليد
فيزيولوژيك خود ،دست به توليد ميزنند .آن »واقعيت ساده« كه انگلس در موردش صحبت كرد ،و من در اين بستر
آن معادل را با معناي تبيينِ زيربنا از باﻻ خواهم گرفت و نه تبيينِ روبنا با استفاده از واكاويِ زيربناي آن ،تا پيش از
ماركس مورد بررسي قرار نگرفته بود .متاسفانه اين موضوع ،در زمينهي بررسي ما ،حتي پس از ماركس هم بهقدر
كفايت مورد بررسي قرار نگرفته است .حتي ميتوان بدون برقراري چنين پيوندي دربارهي شيوهي توليد حرف زد؛
اين نوع غيبت آشكار ]مفهوم شيوهي توليد[ در واكاوي ،بههيچوجه از سرِ ضرورت نيست .براي مثال ،ريچارد ولف،
در كتابش »دموكراسي در محيط كار« دربارهي شيوهي توليد و اهميت حساس آن سخن ميگويد ،اما برداشت
او از سوسياليسم از نظر من چنين مينمايد كه رويكردش به سرمايهداري حاصلِ بهرسميت شناختنِ شيوهاي نبوده
است كه از آن طريق ،افراد در مقام هسته]ي اصلي[ دست به توليدي ميزنند كه به هرچيز ديگر در »اقتصاد«
زندگي ميبخشد.
دومين دسته از معضﻼت )يعني اشتباه گرفتنِ نشانههاي بحران به جاي علت آن( با دستهي اول مرتبط است.
براي مثال ،با اينكه نظريههاي مصرف نامكفي خيلي قديميتر از ماركسيسم است )قدمتش به اقتصاددانِ قرن
نوزدهم ،ژان شارل لئونارد دو سيسموندي ميرسد( ،ماركسيستها نيز در سطح گستردهاي آنها را ميپذيرند .اما
اين نظريهها از سطح صرف ظواهر فراتر نميروند ،و نتيجهگيريشان اين است كه علت بحرانها ناشي از عدم
تعادل در رابطهي عرضه و تقاضاست ،مشابه با تاكيد كينز بر »تقاضاي مؤثر« .نظريههاي مصرف نامكفي با
تشخيص بينظمي توليد ،نابرابري و اضافه توليد به عنوان علت بحران مرتبط است كه همگي آنها از درك شيوهي
توليد به عنوان علت ريشهاي عاجزند .نظريههاي مصرف نامكفي بسيار پرطرفدارند و هم در ميان روشنفكران درون
ماركسيسم و چه بيرون از آن ،و همينطور بين فعاﻻن و گروههاي فعالِ سياسي مانند جنبش اشغال ] Occupy
 [movementاز مقبوليت برخوردارند.
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نظريههايي كه اين خطاها را در بردارند ،نميتوانند حتي خطوط كلي پايهاي از سوسياليسم ارائه دهند ،چرا كه
همهي آنها در واكاوي مناسب سرمايهداري ناموفقاند .بيشك ،هركسي ميتواند ديدگاه خود را از سوسياليسم داشته
باشد ،اما اگر موافق باشيم كه واكاوي ماركس از سرمايهداري نسبت به نظريههاي رقيب برتري دارد ،و سوسياليسم
را چيزي اساساً متفاوت با سرمايهداري فرض كنيم ،آنگاه اساساً نميتوان از اشكال سوسياليسم سرمايهدارانه صحبتي
بهميان آورد .مشابه با همان روايت زيربنا و روبنا و زيربنا از باﻻ] ،در اينجا هم[ مادامي كه سرمايهداري را درك
نكنيم ،نميتوانيم بفهميم سوسياليسم چه بايد باشد .كتاب سرمايه ،شاهكار ماركس دقيقاً به منظور تحقق
بخشيدن به اين هدف نوشته شد .او كوشيد شرح دهد سرمايهداري چيست ،تا ما بتوانيم نخست آن را بشناسيم و
بعد جامعهاي برقرار كنيم كه نقطهي مقابل آن باشد .بنابراين من درگير مقايسهي طرحهاي سوسياليستي مورد
بحث در اين مقاله ،با ديدگاه ماركس از سوسياليسم نميشوم ،بلكه آنها را به آزمون ميگذارم كه ببينم در قالب
سرمايهداري جاي ميگيرند يا خير ،تا نشان دهم كه درك اين مؤلفان از سرمايهداري براي تعيين چهارچوب
جامعهاي كه بايد نقطهي مقابل سرمايهداري باشد ،نامكفيست.
سوسياليسم دولتي
آنچه در صدد بررسي آن هستم ،آثاريست از لنين ،تروتسكي ،بوخارين و پرئوبراژنسكي كه نظريهاي دربارهي
سوسياليسم دولتي ارائه ميدهند .همهي اين آثار منحصر به دورهاي معين هستند ،يا در خﻼل انقﻼب اكتبر و يا
دوران بﻼفاصله پس از آن كه نقش بسيار مهمي در درك نظري از سوسياليسم و همينطور سرمايهداري ايفا كردند،
بگذريم از نقش آنها در صورتبندي جوامعي كه تقريباً دنبالهروي الگوي روسيه بودند .بنابراين ،نقدهاي بعدي مثﻼً
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.
از زمان بينالملل دوم به بعد ،در گروههاي سوسياليستي گرايش گستردهاي وجود داشته است كه مالكيت
خصوصي را معادل وجود مالكيت در دست سرمايهداران منفرد ميدانست و آن را تنها شكل مالكيت ذيل
سرمايهداري در نظر ميگرفت .بنابراين مالكيت دولتي را مالكيت اجتماعي تعريف ميكردند و آن را معادل با »از
ميان برداشتن« سرمايهداري در نظر ميگرفتند .بنابراين ،ظهور آن را عﻼمتي براي پايان شيوهي توليد سرمايهداري
ميدانستند .با اينحال] ،چنين رويكردي[ صرفاً معادل است با برگرداندنِ روش ماترياليستي ماركس بر روي سرش.
در چنين رويكردي ،به جاي آنكه شيوهي توليد سرشت مناسبات مالكيت را تعيين كند ،اين مناسبات مالكيت است
كه شيوهي توليد را تعيين ميكند .به عﻼوه ،به نظر ميرسد باور بر اين است كه مناسبات مالكيت به تنهايي
گنجايش دگرگوني شيوهي توليد را داراست ،بيآنكه در واقع خود متحملِ دگرگونياي شود.
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لنين تا پيش از  ،١٩١٧يعني زماني كه دولت و انقﻼب براي نخستين بار منتشر شد ،به ندرت چيزي دربارهي
ماهيت سوسياليسم نوشت .از آنجايي كه اين نوشته حاوي اكثر ديدگاههاي وي دربارهي سوسياليسم است ،تمركز
اصلي در اينجا بر روي اين متن تاثيرگذار خواهد بود.
از نظر ماركس ،سرمايهداري جامعهاي ازهمگسيخته با تناقضهاي دروني است كه از همينرو نميتواند از دست
خود نجات يابد .تنها راهحل براي كارگران براندازي آن از طريق روي كار آوردن ديكتاتوري پرولتارياست كه گرچه
آن هم شيوهي توليد جديدي به وجود نميآورد ،اما در عوض همچون ديكتاتورياي سياسي عمل ميكند تا انقﻼب
را پيشتر ببرد و از ضد انقﻼبِ احتمالي جلوگيري كند .همزمان با پايان دورهاي كه ماركس دورهي گذار مينامد،
كمونيسم يا سوسياليسم نخست در مرحلهي ابتدايياش آغاز ميشود و بعدتر در مرحلهي پيشرفتهتر ادامه مييابد.
مرحلهي اول هنوز به سرمايهداري شباهت دارد به اين معنا كه هنوز تبديل به جامعهاي نشده كه بر اساس نيازش
بازتوليد شود ،بلكه بر اساس نيروي كار بازتوليد ميشود .همان چيزي كه ماركس تحت عنوان »حقوق بورژوايي« از
آن ياد ميكرد و كماكان در اين مرحلهي آغازينِ جامعهي كمونيستي وجود دارد .با اين همه ،كار براي سرمايهدارها
ارزش اضافي توليد نخواهد كرد ،چراكه مالكيت خصوصي ،طبقات و دولت وجود ندارد )دولت پرولتاريا ،يعني
ديكتاتوري پرولتاريا در آن نقطه خاتمه خواهد يافت و دولت بورژوازي با شروع دولت پرولتاريا منسوخ گشته است(.
در اين خصوص ،لنين برخﻼف ماركس ،سوسياليسم و كمونيسم را به عنوان دو جامعهي متفاوت تلقي ميكند.
او بين كمونيسم و سوسياليسم تفاوت قائل ميشود و معتقد است كه هركدام از آنها دو دورهي گذارِ جداگانه را به
نمايش ميگذارد .يكي از سرمايهداري به سوسياليسم و ديگري از سوسياليسم به كمونيسم .سوسياليسمِ لنين ،با در
نظر داشتن برخي اختﻼفها ،با مرحلهي گذار ماركس همخواني دارد .لنين سوسياليسم را به عنوان جامعهاي در گذار
تعريف ميكند ،نه به عنوان مرحله يا دوران گذار ،كه در طول دهههاي بعدي همچون چيزي طنينانداز شود كه
ماركس موجه ميدانست و به بهانهاي بدل شود براي احزاب سوسيال دموكرات مختلف تا درعينِ در قدرت ماندن،
كماكان بيوقفه آمدنِ كمونيسم را وعده دهند.
لنين براي اين ادعا كه سوسياليسم جامعهاي متفاوت از كمونيسم است ،بيش از همه به صحبت ماركس
دربارهي »حقوق بورژوايي« در نقد برنامهي گوتا اشاره ميكند و از زبان ماركس سخن ميگويد .با وجود آنكه
ماركس از »حقوق بورژوايي« به عنوان يك »اصل« سخن ميگويد كه بدون حضور دولت به اجرا گذاشته ميشود،
لنين ميگويد »حقوق بورژوايي« بدون دولت اجرايي نيست .افزون بر اين ،كارگرها در سوسياليسمِ لنين ،به
»كارمنداني تحت استخدام دولت« تبديل ميشوند و بنابراين مفهوم دولت و كار مزدي را در جامعهاي بهكار
ميگيرد كه ميبايست خودش را از شر هر دو خﻼص ميكرد .او با تعريف »مالكيت اجتماعي« به عنوان مالكيت
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دولتي و مالكيت خصوصي به عنوان مالكيت» افراد مجزا« ،حتي بيش از پيش بر اين نكته تأكيد ميكند .از منظر
لنين ،در سوسياليسم هيچ توليد كاﻻيي وجود ندارد اما محصوﻻتي كه در كارخانهها ساخته ميشوند همچنان شكل
ارزشي به خود ميگيرند .در سوسياليسم لنين ،كماكان توزيع سراسري و مبادلهي محصوﻻت دولتي وجود خواهد
داشت.
اينكه ديكتاتوري پرولتاريا فقط به اين خاطر برپا شود كه كار مزدي و دولتياي را باز گرداند كه از آغاز ،هدف
استقرار اين ديكتاتوري برچيدن آنها بود ،چندان امر معناداري بهنظر نميرسد .اين فقط زماني معنا پيدا ميكند كه
فرض كنيم مالكيت دولتي چيزي است اساساً متفاوت با مالكيت »افراد مجزا« كه مستلزم صورتبندي جامعهاي
كامﻼً جديد است ،يعني شيوهي توليدي كامﻼً متفاوت از آن شيوهي توليدي كه مالكيت» افراد مجزا« را بديهي
ميانگارد .در اينجا شاهد وارونگياي در روش ماترياليستي هستيم :مناسبات مالكيت شيوهي توليد را تعيين ميكند
و نه برعكس .از اين گذشته ،مناسبات مالكيت فقط مناسباتاند .مالكيت ابزار توليد ،يعني سرمايه ،رابطهاي
اجتماعيست كه اگر به افراد ديگر ،خواه افراد مجزا و خواه غير آن ،انتقال پيدا كند از بين نخواهد رفت .اگر بخواهيم
با اصطﻼحات كﻼن سخن بگوييم ،سرمايه چيزي نيست كه توسط يك فرد تصرف شود و لنين هم در سطحي خُرد
از جامعه صحبت نكرد .سرمايه رابطهايست كه ماهيت ساير اجزاي جامعه را تعيين كرده و بهمثابهي يك كل به آن
شكل ميدهد .شايد اگر براي مثال از سرمايهداري متقدم سخن بگوييم ،يعني زماني كه كماكان سرمايهداري از دل
جامعهاي فئودالي در حال ظهور بود ،بتوان از سرمايه به عنوان يك چيز سخن گفت ،اما اين امر در مورد
سرمايهداري ــ كه سرمايه براي آن امري اجتماعي است ــ صادق به نظر نميآيد ،به اين معنا كه ]سرمايه به
عنوان رابطهاي اجتماعي[ سرشت معرف كليت جامعه است .اگر چنين باشد ،پس تا زماني كه سرمايه در بستر
تاريخي مشخصي به صورت امري اجتماعي آشكار ميشود واقعاً فرقي نميكند چه كسي صاحب آن باشد» ،افراد
مجزا« يا دولت .ماركس اين مسئله را به طور خﻼصه چنين بيان ميكند ،كه سرمايهي اجتماعي ميتواند »مجموعِ
سرمايهدارانِ منفرد يا سرمايهي دولتي« باشد ،به شرط آنكه دولت كارگران را استخدام كند .انگلس متذكر ميشود
كه »مالكيت دولتي ماهيت سرمايهداري نيروهاي توليدي را از بين نميبرد« .بنابراين ،تغيير حقوقي در مالكيت ،اين
واقعيت را تغيير نميدهد كه كماكان با شكلي از مالكيت سروكار داريم .همچنين منجر به تغيير شيوهي توليدي كه
نهايتاً بر آن استوار است نيز نميشود .نكته اين است كه بايد سرمايه را به عنوان رابطهاي اجتماعي از بين برد ــ به
اين معنا كه ميبايست شرايطي مهيا شود كه در آن تصاحب سرمايه از سوي يك فرد در عينِ ناتواني ساير افراد از
اين كار ،ناممكن باشد.
محصوﻻت نيروي كار كه شكل ارزش را به خود ميگيرند ،همانطور كه انتظار ميرود در سرمايهداري ،چيزي
به جز كاﻻ نيستند ،چرا كه براي اجتماعي شدن كاﻻها وجود ارزش ضروري است .بنابراين تمايزِ مطرح شده از
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سوي لنين ميان محصوﻻتي كه شكل ارزش به خود ميگيرند از يك سو و كاﻻها از سوي ديگر ،دستكم طبق
اصول ماركسيستي كامﻼً ساختگيست .ارزش يعني نيروي كار انساني كه كاﻻ توليد ميكند .اما اين كاﻻها بدون
آنكه نخست دچار بتوارگي شوند نميتوانند با يكديگر »مواجه« شوند ،يعني بدون اينكه همانند يك موجود زنده
عمل كنند كه بر مردم حكم ميراند و نه برعكس ،چرا كه اين تنها راهيست كه ميتوانند به شكل اجتماعي بروز
كنند )براي اكثر كاﻻها اينطور است( .اينجا زمان كار ،كه بازده آن به افزايش يا كاهش ارزش بستگي دارد ،بسيار
حائز اهميت ميشود .اگرچه ارزش پيش از سرمايهداري وجود داشت ،اما در سرمايهداري در مقامِ قانون ارزش به
يك هنجار بدل ميشود .كار مزدي كه لنين آن را وارد سوسياليسم ميكند با همهي اين ]شروط[ كامﻼً سازگار
است ،چون هدف كلي مزد بازتوليد كارگرانيست كه قادر نيستند مستقيماً وسايل خود را با افراد آزاد ديگر مبادله
كنند و به اين شيوه بدون وساطت محصوﻻتشان ،كه اكثر آنها برايشان بيگانهاند ،به بازتوليد خود بپردازند.
بيگانگي كارگران از هم بهواسطهي جداسازي آنها در واحدهاي مختلف كار ،وجود كار مزدي ،كاﻻهايي كه شكل
ارزشي پيدا ميكنند و تداوم وجود مناسبات مالكيت ،همگي خصيصههاي شيوهي توليد سرمايهداري هستند .لنين
آشكارا اين ويژگيها را از سرمايهداري متمايز ميكند ،چرا كه جامعهاي با اين ويژگيها شبيه به چيزي است كه او
به دورهي بعد از گذار از سرمايهداري نسبت ميدهد .اما از آنجا كه تمام ويژگيهاي اصلي سرمايهداري را حفظ
ميكند ،به سختي ميتوان آندو را به عنوان دو شكل متفاوت از جامعه دانست] .جامعهاي با[ مالكيت دولتي ابزار
توليد كه به كارگران دستمزد ميدهد تا كاﻻ توليد كنند سرمايهداري دولتي است و در نتيجه شكلي از سرمايهداري
محسوب ميشود.
ايدههاي تروتسكي دربارهي سوسياليسم پيش از ) ١٩٢٦سالي كه از اتحاد شوروي اخراج شد( عمدتاً به مسئلهي

توسعهي اقتصاد بهاصطﻼح سوسياليستي در روسيه ميپردازد و ميتوان آنها را در آثاري همچون تروريسم و
كمونيسم اثر جدلي او ،گزارش به چهارمين كنگرهي كمينترن و دستآخر مسير تازه يافت .اگرچه به
اقتصاد واقعي اشاره ميكند ،اما ايدههايش بازتاب افكار او هستند دربارهي سوسياليسم به معناي واقعي كلمه ،يعني
سوسياليسم به عنوان مفهومي نظري و نه يك نمونهي تاريخي.
ديدگاههاي تروتسكي دربارهي اقتصاد سوسياليستي در بيشتر موارد شبيه به لنين بود :راه دگرگوني اقتصاد از
شكل سرمايهداري به سوسياليسم ،تغيير وضعيت حقوقي مناسبات مالكيت است .رويكرد او به دولت از لحاظ منطقي
با اين فهم از مناسبات مالكيت كه براي مثال آشكارا در مسير تازه قابلرويت است ،همخواني دارد .او در اين اثر
به دستگاه دولتي شوروي به خاطر گام نهادن در »مسير بورژوايي« و نياز حزب كمونيست براي مبارزه عليه
»گرايشات ضد انقﻼبي« )يعني گسترش سرمايهي خصوصي كه مانند لنين آنرا همچون تنها سرمايهاي كه در
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سرمايهداري وجود دارد و دقيقاً مخالف مالكيت دولتي است ميفهمد( اعتراض ميكند .بنابراين از نظر تروتسكي،
ابزار استقرار سوسياليسم مبارزه عليه سرمايهي خصوصي است .بينظميِ توزيع كه مشخصهي شيوهي توليد
سرمايهداري )شيوهي توليدي كه از سوي او همچون »توزيع بيقاعدهي نيروي كار« از طريق خريد و فروش
توصيف ميشود( است كه با اقتصادي برنامهريزيشده جبران ميشود .چنين اقتصادي همراه با مالكيت دولتي
متضمنِ لغو سرمايهداري است .مسيرِ انضماميِ دستيابي به سوسياليسم از رهگذرِ تنظيم سرمايه ،با بهكارگيريِ
»انباشت بدوي سوسياليستي« در دورهاي حاصل ميشود كه از قرار معلوم نه تنها سرمايهداري و استثمار نيروي كار
برچيده شدهاند ،بلكه همينطور بازار هم پيش از اين با برنامهريزي دولتي كنار گذاشته شده است .طبق نظر
تروتسكي ،كار مزدي در دورهي سوسياليسم به حيات خود ادامه ميدهد اما متضمن استثمار نيست.
يكبار ديگر ،همهچيز تقريباً شبيه به رويكرد لنين است :مالكيت خصوصي در دست سرمايهداران خصوصي
خصيصهي سرمايهداري است ،درحاليكه مالكيت دولتي خصيصهي سوسياليسم .گرچه بدون شك توليد و توزيع
بيقاعده از خصايص سرمايهداري است ،اما نه برنامهريزي دولتي و نه مالكيت دولتي ،بنيانهاي آن را ريشهكن
نميكنند .برنامهريزي دولتي به تنهايي حتي نميتواند بازار را از ميان بردارد ،چرا كه كاﻻها از طريق مبادله توليد و
توزيع ميشوند .به جاي اينكه سرمايهداران منفردي كه در بازار رقابت ميكنند قيمتها را تنظيمكنند ،دولت اين
نقش را ايفا ميكند .به جاي آنكه سرمايهداران منفرد ارزش اضافي را استخراج كنند ،دولت ميتواند اينكار را انجام
دهد ،چرا كه عملكرد اجتماعيِ كارفرماي كارگران را ايفا ميكند .اين امر همچنين به اين معناست كه ماداميكه كار
مزدي برقرار باشد استثمار از بين نميرود .انباشت سوسياليستياي كه تروتسكي از آن صحبت ميكند ،مشابه با
»انباشت بدوي« در خاستگاههاي سرمايهداري ،درواقع به معناي مليسازي است يعني تمركز سرمايه در دست
دولت .روشن است كه در چنين وضعيتي ،با وجود اينكه تغييرات چشمگيري در مناسبات مالكيت اعمال شده ،اما
مسئلهي شيوهي توليد كماكان دستنخورده باقي مانده است .در عوض ،از اين مسئله صرفنظر شده تا به
موضوعاتي همچون مالكيت ،مبادله و توزيع پرداخته شود .شيوهي توليد دستنخورده باقي ماند و چنانكه گويي
خواندن آن به نامي ديگر براي تغييرش كفايت ميكرد ،صرفاً نام سوسياليسم بهخود گرفت ،با باور به اين امر كه آن
جنبههايي كه توسط شيوهي توليد تعيين ميشوند ،ميتوانند خود تعيينكنندهي شيوهي توليد باشند.
بوخارين نيز در  ١٩٢٠در كتابش ،اقتصاد دوران گذار ،صراحتاً اعﻼم ميكند كه از منظر او تغييرات مناسبات
مالكيت ميتواند مناسبات توليد را تغيير دهد .به نظر ميرسد كه او نيز همانند لنين و تروتسكي ،بازار آزاد را با توليد
كاﻻيي يكي ميانگارد ،به اين معنا كه دومي تنها زماني تحقق مييابد كه ابتدا بازار آزاد جريان پيدا كند .بوخارين
وجود مبادله در اقتصاد دولتي برنامهريزيشده و همينطور وجود شكل قيمتي را به رسميت ميشناسد اما هردوي
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اين موارد را صرفاَ اموري صوري توصيف ميكند ،عاري از محتوايي كه با وجود توزيع بيقاعده و بازار آزاد پيدا
خواهند كرد .همين مسئله در مورد مزدها هم مصداق دارد ،كه همچنان به عنوان يك شكل وجود دارند اما ظاهراً از
محتوا تهي شدهاند .زمانيكه كارگران به »خودسازماندهي نيروي كار« دست پيدا كنند ،توليد كاﻻيي ،كار مزدي و
تمامي موارد ديگر در دوران گذار محو خواهند شد.
بوخارين بعد از اجراييشدنِ طرح اقتصادي نپ ،ديدگاهش را نسبت به توليد كاﻻيي در دورهي گذار تغيير داد .او
حاﻻ با ارجاع به نگرش قديمي لنين كه مرحلهي ابتداييِ كمونيسم را نوعي سوسياليسم جداگانه تلقي ميكرد كه از
نظر بوخارين ميبايست متضمن لغو توليد كاﻻيي و »حقوق بورژوايي« باشد» ،نقشي خيلي مهم« براي دوران گذار
قائل بود .همچنين امر مهم در اين زمان ،ابداع شعار »سوسياليسم در يك كشور« از سوي بوخارين بود كه مورد
پذيرش استالين قرار گرفت .بنا به نظريهي آنها ،با توجه به توسعهي ذاتاً ناموزونِ سرمايهداري ،استقرار سوسياليسم
حتي هنگامي كه به يك كشور منحصر شود هم امكانپذير است .پيش از اين ،توسعهي ناموزونِ سرمايهداري توسط
بوخارين براي استدﻻل در رابطه با امكانِ مستمر انقﻼب بينالمللي به كار گرفته ميشد .در آن زمان ،وي متعقد بود
كه به دليل بينالمللي بودن دامنهي سرمايهداري ،انقﻼب سوسياليستي نيز بايد بينالمللي باشد.
بوخارين بهواقع اهميت شيوهي توليد را تصديق ميكند و چنين اظهار ميكند كه شيوهي توليد »ساير چيزها را
تعيين ميكند« .با اينحال ،او در مفهومپردازيِ الغاي آن دچار خطا ميشود .وي در اقتصاد دوران گذار اينطور
بيان ميكند» :ذيل حكمراني سياسي طبقهي كارگر] ،وجود [مناسبات توليد سرمايهدارانه محال است« .چنين حكمي
نه تنها خوانشي اشتباه از ماركس ،بلكه ياوه هست» .حكمراني سياسي طبقهي كارگر« مشابه است با ديكتاتوري
پرولتاريا در نظر ماركس كه خود آن نيز يك مرحلهي گذار در مسير دستيابي به كمونيسم محسوب ميشود ،به اين
معنا كه هنوز شيوهي توليد سرمايهداري برچيده نشده است .تنها ساختار سياسي دگرگون شده است .اما استدﻻل
بوخارين به اين دﻻلت دارد كه صرف مصادرهي قدرت توسط پرولتارياست كه بر پايان سرمايهداري به مثابه »عدم
امكان استثمار« اشاره دارد .در اينجا هم ،مانند مورد لنين و تروتسكي ،وارونهشدنِ روش ماترياليستي تقريباَ آشكار
است .بوخارين هم مانند لنين و تروتسكي دچار همان خطا ميشود كه پايانِ سرمايهداري را پيامدي از صرف تغيير
در ساختار سياسي قلمداد ميكند .او استدﻻل ميكند كه واقعيت اجتماعي صرفاً به اين خاطر كه حاﻻ گروه متفاوتي
از افراد مسئوليت آن را به عهده گرفتهاند تغيير كرده است ،ديگر مهم نيست كه واقعيت اجتماعي فعلي تا چه اندازه
به واقعيت اجتماعيِ گذشته شباهت دارد .گويي بوخارين دوران گذار را با مراحل ابتداييِ )»اوليهي«( كمونيسم اشتباه
ميگيرد كه در آن در عينِ حفظ نام پيشين ،دوران گذار عمﻼً از بين ميرود.
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در اينجا در مورد »نقش عظيمي« كه كاﻻها در دوران گذار بايد ايفا كنند اغراق شده تا طرح نپ توجيه شده و
عقﻼني تلقي شود .نقش كاﻻها نميتواند »عظيم« يا »مهم« باشد چرا كه در دوران ديكتاتوري پرولتاريا كارگران
براي برچيدن آن ميجنگند و دوران گذاري كه در آن قرار ميگيرند ]از اساس[ همين هدف را دنبال ميكند.
پرئوبراژنسكي در كتابش ،اقتصاد جديد ) ،(١٩٢٦تبديل ظاهري پديدههاي سنخنماي سرمايهداري به
سوسياليسم در سطح نامگذاري را به مرحلهي تازهاي ميرساند .اين اثر به اقتصاد واقعاً موجود شوروي در آن دوران
ميپردازد و طرحي نظري از مفهوم سوسياليسم نيست .با اين همه برداشت او از سوسياليسم در اين اثر بيان شده
است .يك بار ديگر وجود دولت و مالكيت دولتي در جامعهي سوسياليستي ظاهر ميشود ،جامعهاي كه او آنرا به
عنوان اقتصادي سوسياليستي همراه با توليد كاﻻيي و »بخشي دولتي« ،مشابه با »سنديكاي دولتي« لنين ،توصيف
ميكند .پرئوبراژنسكي از دو نوع بهاصطﻼح »انباشت سوسياليستي« سخن ميگويد .يكي »انباشت بدوي
سوسياليستي« يا انباشت دولتي منابع خارج از حوزهي دولتي و ديگري خود »انباشت سوسياليستي« يا انباشت دولتي
منابعي كه در حوزهي دولتي وجود دارند .انباشت سوسياليستي بدوي نيازمند مصادرهي سرمايهي خصوصي و تمركز
آن در دست دولت است ،يعني آن چيزيكه از آن به عنوان »مليسازي« نام ميبريم .بنابراين روشن است كه
سرمايهي دولتي خصيصهي برجستهي سوسياليسم است و سرمايه در دست افراد خصوصي ،معرف مالكيت درونِ
سرمايهداري.
برنامهريزي مركزي توليد كاﻻيي را از ميان برميدارد و قيمتهاي محصوﻻت توليدشده توسط واحدهاي كار
صرفاً داراي »سرشتي صوري« ،همانند دستمزدها ،هستند .پرئوبراژنسكي وجود ارزش اضافي را هم تصديق ميكند
اما آن را سود به شمار نميآورد ،چرا كه اين ارزش اضافي توسط دولتي تصاحب ميشود كه اجراكنندهي برنامهريزي
مركزي است )بهجاي آنكه به نيروهاي بازار اجازهي تصميمگيري در اين رابطه داده شود( .او سوسياليسم
»توسعهنيافته« را از نوع »توسعهيافته« تمييز ميدهد .اين ميزان گسترشِ مالكيت دولتي است كه تعيين ميكند با
كدام نوع از سوسياليسم روبرو هستيم .او فرض را بر اين ميگذارد كه سوسياليسم »توسعهيافته« نسبت به
»توسعهنيافته« سهم بيشتري در مالكيت دولتي را در اختيار دارد .بخش خصوصياي كه در چارچوب سوسياليسم
توسعهنيافته باقي ميماند از طريق قانون ارزش با بخش دولتي مواجه ميشود.
پرئوبراژنسكي چه در مرحلهي »توسعهنيافته« و چه در »توسعهيافته« ،سوسياليسم را جامعهاي ميبيند كه
تمامي خصيصههاي سرمايهداري را حفظ كرده است .به استثناي اينكه سوسياليسم او ،همانند سوسياليسمِ لنين،
تروتسكي و بوخارين ،در مرحلهي توسعهيافتهي خود مالكيت بر ابزار توليد را از سرمايهداران منفرد به دولت منتقل
كرده است .به اصطﻼح »سرشت صوري« سود ،مزد و كاﻻها كه با مالكيت دولتي همراه شدهاند ،نميتوانند كماكان
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به نحوي عاري از »محتوا« به وجود خود ادامه دهند ،چرا كه آنها به جامعهي سرمايهداري تعلق دارند و كماكان
عملكردي مشابه را ،صرفاً تحت يك ]ساختار[ مالكيت جديد ،به انجام ميرسانند .پرئوبراژنسكي اميدوار است كه با
تغييرنام اين آرايشِ اصﻼحشدهي سرمايهداري »سوسياليسم« ،بتواند دولت سرمايهداري را در روسيه موجه جلوه
دهد .او ميخواهد از پذيرش اين موضوع سرباز زند كه اقتصادي كه در حال توصيف آن است نميتواند اقتصادي
سوسياليستي باشد .به نظر پرئوبراژنسكي ،همانند لنين ،تروتسكي و بوخارين پيش از او ،تغييري صرف در مناسبات
مالكيت و حكمراني سياسي بهطور معجزهآسايي شيوهي توليد سرمايهداري را به نوع سوسياليستي آن بدل ميكند.
در ابتداي قرن بيستم ،بين پوپوليستهاي روسي ] [народникиكه استدﻻلهاي ]نظريهي[ مصرف
نامكفي را تبليغ ميكردند ،و گروهي كه مسئلهي مصرف را مسئلهاي اساسي در بحرانهاي ادواريِ سرمايهداري
نميدانستند ،مجادلهاي شكل گرفت .اين گروه دوم شامل افرادي چون لنين ،بولگاكف و توگان بارانوفسكي و
ديگران بود .آنها به اين ادعاي پوپوليستها كه سرمايهداري نميتواند در روسيه شكل بگيرد ،چرا كه پرولتاريا بيش
از مصرفش توليد ميكند و درنتيجه رشد در چنين شرايطي ممكن نيست ،پاسخ دادند .لنين و بقيه به درستي اظهار
داشتند كه هدف شيوهي توليد سرمايهداري نه مصرف بلكه سود است و توليد سرمايهداري گسترده توانايي اين را
دارد كه بازارهايي داخلي ايجاد كند و درنتيجه سرعت گسترشِ اين بازارها از برخي تغييرات ناگهاني در رابطهي
عرضه و تقاضا پيشي ميگيرد .به بيان ديگر ،ناتواني در مصرف همه]ي كاﻻهاي توليدشده[ نميتواند سرمايهداري
را از رشد باز دارد .مسئلهي علت بحرانها خيلي زود پس از اين مجادله پيگيري شد .پاسخ از جانب مخالفين
نظريهي مصرف نامكفي اين ادعا بود كه هرجومرج در توليد ،در سبكوسياق كﻼسيك آزمون و خطا ،بحرانهاي
ادواري را ايجاد ميكند .خود لنين نظريهي بحرانِ روشني ارائه نداد ،اگرچه او ،بوخارين ،تروتسكي و پرئوبراژنسكي
بحران را بهعنوان جزئي از پويهي مخرب سرمايهداري در نظر ميگرفتند .زمانيكه هنريك گروسمن از اهميت
مجلد سوم كتاب سرمايه براي نظريهي بحران دفاع كرد ،به شدت منتقد آموزهي مصرف نامكفي بود .اما آموزهي
رسمي »رژيم سوسياليستي واقعي« از پيش نظريهي مصرف نامكفي را برگرفته بود و نسبت به گروسمن و تﻼش او
براي رواج مجدد نظريهي ماركس دربارهي گرايش نزولي نرخ سود ،بسيار سختگيرانه برخورد كرد و پاسخش
سركوب و ممنوعيت آثار او بود .بهعﻼوه ،ميخاييل توگانـ بارانوفسكي سالها پيشتر اظهار كرده بود كه
برنامهريزي ميتواند بحران را از بين ببرد .درنتيجه ،اگرچه اين موضع ترويج نميشد ،اما بلشويكها به اين برداشت
متمايل بودند كه عامل بحرانهاي ادواري در سرمايهداري هرجومرج در توليد است.
اما »هرجومرج در توليد« با استدﻻلِ مصرف نامكفي مرتبط است و به ناتواني بازار در جلوگيري از سرريزتوليد
اشاره دارد .از آنجا كه سرمايهداران ،همانند كارگران ،از يكديگر و همينطور از مشتريها جدا افتادهاند ،دقيقاً
١٢

نميدانند كه چه ميزان بايد توليد كنند يا اينكه نرخ مصرف همانند سال گذشته باقي خواهد ماند يا خير .استدﻻل
اصلي مصرف نامكفي اين است كه سرمايهداري موجب ايجاد توزيع نابرابر ميشود كه آن هم علت سرريز توليد
است .طرفداران مصرف نامكفي در دوران لنين تصور ميكردند كه ناتواني در مصرف چيزهايي كه توليد ميشود
منجر به توقف رشد خواهد شد .اين استدﻻل در قرن بيستم هم تكرار ميشود ،به خصوص ميان به اصطﻼح
كينزيهاي چپ مثل يوآن رابينسون .اما همانطور كه لنين متذكر شد ،شيوهي توليد سرمايهداري نه براي مصرف
كه براي سود توليد ميكند .همانطور كه ماركس نيز نشان ميدهد ،اگر سرمايهگذاري درست صورت بگيرد سود
هم پديد خواهد آمد ،چرا كه سرمايهداران نه هرجايي كه نياز است ،بلكه فقط جايي كه تقاضاي مؤثر موجود باشد،
سرمايهگذاري ميكنند ،به اين معنا كه هرجا پول براي خريد وجود دارد .تا زمانيكه تقاضاي مؤثري براي
محصوﻻت وجود داشته باشد ،ديگر براي سرمايهداران اهميتي ندارد كه نيازهاي برآورده نشده وجود داشته باشد.
طرفداران مصرف نامكفي اين را تشخيص نميدهند ،آنها به اشتباه فكر ميكنند كه هدف جامعهي سرمايهداري
برآورده كردن نيازهاي مردم است ،و اگر سرمايهگذاري با موفقيت انجام بگيرد ،سرمايهدار بيشتر سرمايهگذاري
خواهد كرد و اين بدان معناست كه رشد مطمئناً امكانپذير است .سرمايهگذاري انباشتي را تضمين ميكند كه حقوقِ
كارگران براي مصرف متكي به آن است .اما خطاست كه مثل بسياري از طرفداران مصرف نامكفي چنين بيانديشيم
كه وسايل مصرف جدا از سرمايهگذاري هستند .چرا كه سرمايهگذاري تقاضا ايجاد ميكند كه آن هم موجبِ
تقاضاي بيشتر ميشود و بدينترتيب سرمايهداري به رشد خود ادامه ميدهد.
نظريهي هرجومرج در توليد و مصرف نامكفي ،علت بحران را به نشانهي بحران بدل ميكنند .چون به محض
آنكه سودآوري كاهش يابد ،سرمايهداران به طور متوسط هزينههاي توليد خود را كاهش ميدهند ،كه اين موضوع
آنان را از فراهم كردنِ عرضهي كافي باز ميدارد .بنابراين به احتمال قوي پس از اين ماجرا بحراني رخ خواهد داد و
اينطور بهنظر خواهد رسيد كه علت بحران فقدان تقاضاي مؤثر است .درحاليكه ،درواقع افت نرخ سود است كه
علت اصلي به شمار ميرود و علت مورد نظرِ مصرف نامكفي صرفاً نشانهاي از بحران است .اگرچه مسلماً اين بدان
معنا نيست كه هرچيزي توليد ميشود حتماً مصرف خواهد شد يا هركسي به علت وجود مزد ]كافي[ اقدام به مصرف
خواهد كرد .عدم تعادلي واقعي بين عرضه و تقاضا وجود دارد و در اينجا بههيچوجه قصد انكار ارتش ذخيرهي كار را
نداريم .نكته اين است كه هر زمان سرمايه دچار بحران مي شود سرمايهداري هم بحراني ميشود و سرمايه بهرغم
آشفتگيهاي موجود در نسبت بين عرضه و تقاضا ،بهشرطي كه سطح سرمايهگذاري ﻻزم براي »جبران« اين
آشفتگي فراهم شود ،از توانايي بازتوليد خود برخوردار است.
نرخ سود نه تنها در مقياس ملي بلكه در مقياس بينالمللي وجود دارد .حتي اگر تمامي بازارها از بين بروند ،اين
بدان معناست كه رقابت ميان دولتها همچنان وجود دارد .برنامهريزي دولتي قانون ارزش ،سرمايه يا سود را حذف
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نميكند .و اگر براي ممانعت از بحرانها داشتن اقتصاد برنامهريزيشده كفايت ميكند ،دليلي براي تبليغ و فراخوان
انقﻼب باقي نميماند .اگر از بين بردن تناقضهاي سرمايهداري از راه اصﻼح ميسر باشد ،تنها چيزي كه ﻻزم است
پارلمان است .همانطور كه پيشتر متذكر شديم ،سوسياليستها بهقدر كافي به مجلد سوم سرمايه توجه نشان
نداده بودند ،تا اينكه گروسمن در دههي  ١٩٢٠در اين زمينه گام مهمي برداشت .اما همانطور كه خواهيم ديد )و
درمورد نظريههاي مصرف نامكفي بيش از اين صحبت خواهم كرد( ،مباحث او اگرچه بسيار تاثيرگذار بود ،بين
اكثريت زيادي از ماركسيستها رواج نيافت.
سوسياليسم بازار
سوسياليسم بازار مستلزم وجود سيستم اقتصادياي است كه در آن وسايل توليد اساسي در اختيار دولت يا نهاد
جمعي ديگري ،همچون تعاونيها باشد و بازارها به عنوان بهترين ابزارِ تخصيص منابع بهرسميت شناخته شوند.
شكل آن ميتواند بسيار متنوع و گزينشي باشد ،خواه شبيه به اقتصاد »مركب« كينزي و خواه بيشتر شبيه به
خودگرداني »ناب« كارگران .در تجربهي جوامع »سوسياليستي واقعاً موجود« فقدان بازارها و كنترل فزايندهي دولت
به عنوان وسيلهي اصليِ سركوب آزادي تلقي ميشد ،از همينرو تأكيد بر دموكراسي در ميان نظريهپردازان
سوسياليست بيشتر برجسته شد .الك نووه ] [Alec Noveطرح كلي روايتش از سوسياليسم را در دو كتاب
مشخص كرد ــ اقتصاد سوسياليسم عملي ) (١٩٨٣و بازبيني اقتصاد سوسياليسم عملي ) .(١٩٩١از
آنجايي كه بين اين دو كتاب تفاوت چنداني وجود ندارد ،من براي نقد روايت او از سوسياليسم ،بيشتر به كتاب دوم
اتكا خواهم كرد.
نووه خود را به عنوان منتقد برداشت ماركسيستي از سوسياليسم و بازار آزاد جا انداختهاست .او هر يك از ايندو
را غيرعملي تلقي ميكند .بنا به نظر او ،جامعهي مبتني بر بازار آزاد نسبت به نيازهاي واقعي مردم كامﻼً
بياعتناست ،چه برسد به نيازهاي زيستمحيطي ،چرا كه تنها به انباشت هرچه بيشتر سود توجه دارد .بهعلت
فقدان برنامه ــ يا بهبيان ديگر ميزان نامكفي آن ـــ آشفتگي ،اسرافگري و عدمتعادل بين عرضه و تقاضا مدام
اتفاق ميافتد .به همين دليل است كه نظام بازار از طريق رقابت گرايش به ايجاد نابرابري و اتﻼف بيش از حد دارد.
از طرف ديگر ،ديدگاه ماركس دربارهي سوسياليسم نيز بهعلت »آرمانشهرباوري«اش غيرعملي است .نووه استدﻻل
ميكند كه خودمديريتي در سطح كل جامعه »محال« است .عﻼوهبراين ،قانون ارزشِ سرمايهدارانه در سوسياليسم
نيز به فعاليت خود ادامه خواهد داد ،چرا كه فقدان آن منجر به برنامهريزي مركزي و خودكامگي گروه اندكي
ميشود .اينجا نووه به اتحاد شوروي اشاره ميكند كه از نظر او نمايندهي شكل كﻼسيك ايدهي فاجعهبارِ ماركس از
سوسياليسم است .توسعهي همهجانبهي افراد هم كه توسط ماركس پيشبيني شده بود غيرقابل دستيابيست ،چرا
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كه پيشفرضِ آن دسترسي نامحدود به وسايل و خدمات است .ايدهي داشتن جامعهاي كه منابعش را مبتني بر
نيازهايش تخصيص ميدهد آرمانشهرباوري تلقي ميشود .از طرف ديگر ،توليد كاﻻيي مغاير با سوسياليسم نيست،
چرا كه هميشه در همهي جوامع وجود داشته و از اين رو ،دليلي ندارد كه در سوسياليسم نيز انتظار از ميان رفتنِ آن
را داشته باشيم.
نووه براي برقراري تعادل در نابرابريهاي ايجاد شده توسط بازار ،مالكيت عموميِ منابع اصلي و برنامهريزي
محدود را پيشنهاد ميكند .هرچند همزمان ،غياب بازار منجر به اقتدارگرايي و متعاقباً فقدان آزادي ميشود ،كه آن
هم به نوبهي خود منجر به بحران اقتصادي ميگردد ،چرا كه جوامعي مثل اتحاد شوروي در به اجرا درآوردن تنظيم
معقول ]بازار[ ناتواناند .اين جوامع نيز ،همانطور كه نووه هم به درستي دريافت ،اتﻼف و ناكارآمدي به بار ميآورند.
نووه چنين مطرح ميكند كه در »سوسياليسم عمليِ« او ،بازارها گرچه ناقصاند اما تا اندازهاي به عملكردشان ادامه
ميدهند و تنظيم معقوﻻنهي بازار را بهكار ميگيرند تا »قيمتهايي« پديد آورند »كه عرضه و تقاضا را متعادل كنند
و به يك اندازه بازتاب هزينه و ارزش مصرف باشند« .بنابراين ،در اين »سوسياليسم عملي« ،ضرورت سود ،بازارهاي
كار ،بهره و اجاره همهگي مورد پذيرشاند ،اما هيچكس توانايي اين را ندارد كه صرفاً از منبعِ مالكيت بر كاﻻها به
درآمد دست پيدا كند.
ساختار سياسي جامعهي مد نظر نووه دموكراسياي پارلماني خواهد بود با انتخاباتهاي گاهبهگاه كه مردم
»احساس بيگانگي نكنند« .همچنين ،دولت عﻼوه بر مالكيت وسايل توليد اساسي ،كميتههاي منتخبي را برميگزيند
كه براي شركتها مديراني منصوب كنند .اين مديران در رابطه با اينكه چه چيز بايد توليد شود مطيعِ كاركنان
هستند و كارگران هم در سرمايهگذاريهاي بزرگ سهم دارند .دولت همچنين بايد به منظور محدودساختنِ
انحصارگري شركتهايي معين بر بازار دست به دخالت بزند و تضمين دهد كه هر شركتي در اين راستا شانسي برابر
داشته باشد .برنامهريزي نه در سطح دولتي ،بلكه در سطح شركتهاي منفرد اعمال ميشود .اين شركتها بهطور
مؤثري عرضه و تقاضا را هماهنگ كرده و همزمان تضمينكنندهي محصوﻻت باكيفيت نيز هستند .بهطور خﻼصه،
تفكر نووه اين است كه برنامهريزي در تركيب با بازارها مهمترين جزء سازندهي جامعهايست كه قرار است براي
اكثر مردم شرايط مساعدي داشته باشد.
اگرچه من زمان زيادي صرف نخواهم كرد كه نشان دهم نووه در رابطه با روايت ماركس از سوسياليسم چطور
ميانديشد ،چون قرار است هدف كل اين بحث دربارهي سرمايهداري باشد ،مطالب اندكي خواهم گفت كه اميدوارم
تاحدودي مفهوم سرمايهداري را همانطور كه مدنظر نووه هم بود ،روشن كند.
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اين استدﻻل او كه قانونِ غيابِ ارزش بيدرنگ منجر به اقتدارگرايي ميشود گيجكننده است .فقدان ارزش در
خصوص كمونيسم ماركس كه نووه به آن اشاره ميكند ،متضمن هيچ نوع دولتي نيست .ساختار سياسي به معناي
واقعي در كمونيسم و همراه با آن در هر نوع اقتدارگرايي ،موجوديتاش را از دست ميدهد.
اما در رابطه با موضوع وفور در روايت ماركس از سوسياليسم ،نووه اينجا برداشتي نوكﻼسيك از بشر و
نيازهايش ترسيم ميكند و درواقع چنين مدعي ميشود كه بشر تنها درصورتي ميتواند آزاد باشد كه مقدار
نامحدودي كاﻻ به منظور مصرف در اختيارش باشد .بيانِ اين تعريف از سوي او ،بهمثابهي تعريفي عام ،بسيار شبيه
به فرضِ اقتصاددانهاي نوكﻼسيك است كه ميپندارند بهاصطﻼح دانششان از ماهيت انسان دانشي جاودانه است.
اين امر همراه است با فقدان شرحي بر مفاهيم سرمايهداري يا سوسياليسم در كتاب نووه .ماركس معناي متفاوتي از
وفور را بهكار ميگيرد كه البته شامل جنبهي مادي آن نيز ميشود ،اما دربرگيرندهي آزادي از شرايط كار را نيز
دربرميگيرد كه در »قلمرو ضرورت« قرار دارند .اين برداشت متضمن وفور غيرمادي هم هست ،يعني برآورده
ساختنِ نيازهاي سطح باﻻتري در انسان ،چرا كه كارهايي كه مردم در انجام آنها ،بدون اجبار مادي ،آزادند ،وسايل
و خدمات مادي و فكري بيشتري پديد خواهند آورد و اين بدان معناست كه فعاليتهايي كه در جامعهاي
سوسياليستي غالباند به رشد كليِ وفور كمك ميكنند )اگرچه نه بهميزان يا سرعتي كه در سرمايهداري وجود دارد(.
درحاليكه پاسخگويي به اين مسئله كه چطور وفور مادي در سوسياليسم محقق خواهد شد ،كار آساني نيست،
موضوع جالب اين است كه نووه سازوكارهاي بازار را سيستمهايي ميپندارد كه توازن اقتصادي ايجاد ميكنند.
درواقع ،اين دقيقاً همان چيزيست كه طرفداران تندروي بازار آزاد بر آن تأكيد دارند ،ديدگاههايي كه نووه ادعاي
نقد آنها را دارد .مشكلي كه نووه با بازارهاي غيربرنامهريزيشده دارد اين است كه آنها فقط در پي سودند ،و اين
موضوع آنها را از اين واقعيت غافل كرده كه در نظام بازار تقاضا چيزي است كه بايد تعيينكنندهي توليد باشد.
برنامهريزي اين غفلت را از بين خواهد برد ،و شركتها فقط جايي سرمايهگذاري خواهند كرد كه از قبل تقاضا وجود
داشته است .اين اتفاق درعينِ كاهش نابرابري ،عدم تعادل در شبكهي عرضه و تقاضا را نيز از بين خواهد برد .نووه
ميگويد قيمتهايي كه مردم حاضر به پرداخت آن هستند ،با كاركردي به مثابهي »نشانههاي قيمت« ] price
 [signalsبراي شركتهاي منفرد تعيين ميكنند كه چه چيزي توليد و چه تعداد كارگر استخدام كنند .اما
همانطور كه ماركس در مثال مربوط به بخشهاي الف و ب ]در مجلد دوم سرمايه[ نشان ميدهد» ،نشانههاي
قيمت« نميتوانند براي كارخانهها تعيين كنند كه تقاضا براي چه محصوﻻتي وجود خواهد داشت ،بلكه تنها
ميتوانند بگويند در سال گذشته براي چه كاﻻهايي تقاضا وجود داشته است .با اين همه ،به نظر ميرسد كه نووه
ميپندارد كارخانهها قيمتهايشان را بر اساس خواست مشتريانشان اصﻼح ميكنند و اين تقاضا تنها چيزيست كه
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آنها بدان توجه دارند .اين درست شبيه به تعريف نوكﻼسيك از يك بازار بينقص ،يا شايد تقريباً بينقص است،
اينكه هيچ رقابتي بين كارخانهها وجود ندارد و درنتيجه اصﻼح قيمت هيچ ربطي به آن رقابتها ندارد .اما برخﻼف
ديدگاه نووه ،كه در اين ديدگاه با طرفداران مصرف نامكفي اشتراك نظر دارد ،كارخانهها نه براي جلب رضايت
مشتريها ،بلكه براي كسب سود توليد ميكنند و سود زماني ميسر ميشود كه تقاضاي مؤثر ــ نه هر تقاضايي ــ
وجود داشته باشد .مسلم است كه سرمايهداران اگر چيزي توليد كنند كه كسي آن را نخرد سودي هم نصيبشان
نخواهد شد ،اما انگيزهي آنها بههيچ وجه برآورده ساختنِ نياز انساني نيست .برخﻼف نووه و نوكﻼسيكها،
كارخانهها هرگز بهشكلي صلحآميز در بازار حضور ندارند ،بلكه گرايش آنها اين است كه با كاهشِ قيمتها
رقبايشان را از سر راه بردارند .از اين رو ،انگيزهي تأثير بر قيمتها در پيوند با اين واقعيت است كه رقابت امري
ستيزهجويانه است .هرزمان بهرهوري باﻻ برود ،سرمايهداران نيز ارزش اضافي بيشتري بهچنگ ميآورند و در نتيجه
نرخ سودشان را باﻻ ميبرند ــ دستكم براي مدتي چنين است .اين وضعيت برخﻼف آن چيزيست كه نووه ترسيم
ميكند ،تصويري كه در آن سودها ،كه به اقتصاد سوخت ميرسانند ،به اين خاطر ]از مناقشه[ كنار گذاشته ميشوند
كه ]گويي[ رقابتي عاري از درگيري ميان كارخانههايي كه فقط به مصرفكنندگان اهميت ميدهند در جريان است.
نووه معتقد است كه اگر بازارها صرفاً »رام« شوند ،اين رقابت صلحآميز اتفاق خواهد افتاد.
پافشاري نووه بر رضايت خاطر مصرفكنندگان براي پرداخت ]هر سطحي از قيمت[ به عنوان تنظيمكنندهاي
مؤثر بر قيمتها ،اين واقعيت را ناديده ميگيرد كه قيمتها بر اساس زمان كار تعيين ميشوند .يقيناً عرضه يا
تقاضاي مازاد و سلطهي محصولِ كارخانهاي خاص ميتواند تعيينكنندهي افزايش يا كاهش قيمتها باشد ،اما
نقش بهرهوري در تعيين قيمت هم بسيار مهم و هم قابلمشاهده است .براي مثال كشاورزان ميدانند كه قيمت
محصولشان بعد از يك برداشت محصول بد باﻻتر است تا بعد از يك برداشت محصول خوب.
نووه تأكيد ميكند كه دولت نياز دارد كه در سازوكارهاي بازار مداخله كند تا »بازي منصفانهاي« را بين همهي
كارخانهها در بازار به راه بيندازد .اين متضمن جلوگيري از انحصارگري كارخانههاييست كه همراه با توزيع
»منصفانهتر« درآمد ،گرايش به تثبيت بازار دارند .چنين امري بدونشك قابل انجام است و در دورههاي مشخصي
از سرمايهداري هم اجرا شده است .اما در طوﻻنيمدت چنين امكاني »قابلتصور« نيست ،زيرا مايهي حيات
سرمايهداري انباشت سود است و ممانعت از انحصارگري در بازار تنها منجر به كاهش سود خواهد شد .افزايشِ
حقوق و اشتغال نيز گرايش به كاهش سود دارند ،چرا كه سهم بيشتري از سود كارخانه را به خود اختصاص
ميدهند .هرچند اين امكان وجود دارد كه همگام با افزايش سودآوري ،دستمزدها نيز افزايش يابند ،اما افزايش اين
دو عامل نميتواند سريعتر از افزايش بهرهوري باشد .همبستگي بهرهوري و سودآوري اينجا شكل ميگيرد ،چرا كه
حتي يك توزيع »منصفانهتر« درآمد ،افزايش بهرهوري را تضمين نميكند .سرمايه تنها زماني كه »به حال خود رها
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شود« ،به اين معنا كه هيچ ضمانت اجرايياي بر دوشش نباشد ،صرفاً در چنين شرايطي است كه گرايشي براي
بيشترين بهرهوري از خود نشان ميدهد .افزايش هزينههاي مربوط به سرمايهي متغير بايد مصرف چيزهايي را كه
از قبل توليد شدهاند باﻻ ببرد ،اما تضميني وجود ندارد كه افزايش مصرف براي دورهي بعدي توليد هم رخ دهد ،چرا
كه براي تكميل اين دورهي بعدي توليد ،سودآوري بيشتري ﻻزم است .به بيان ديگر ،افزايش مزد به فروش
محصوﻻت موجود كمك ميكند ،اما منجر به افزايش توليد نميشود ،چون صرف هزينهي بيشتر در رابطه با مزدها
سودآوري را كاهش ميدهد و براي سرمايهداراني كه در بازار باهم رقابت ميكنند مشكل بهوجود ميآورد .اگر
مالياتستانيِ بيشتر يا ساير راههاي كاهشِ سودآوري در تمامي كشورها اعمال ميشد ،يعني همان شرايطي كه
بهنظر ميرسد نووه در »سوسياليسم« مورد نظرش از آنها دفاع ميكند ،آنگاه سرمايه قادر نميبود به كشورهايي
بگريزد كه چنين سياستهايي در آنها اعمال نشده بود .اما اين هم كماكان احتمال كاهشِ نرخ سود را منتفي
نميكند .اين دقيقاً همان اتفاقي است كه در »عصر طﻼيي« سوسيال دموكراسي رخ داد كه با خاتمهي جنگ
جهاني دوم شروع شد و تا اواسط دههي  ،١٩٦٠يعني زماني كه سرمايهداري بحرانهايي را بهخاطر محدوديتهايي
در انباشت از سر ميگذراند ،ادامه يافت .به يقين كسي فكر نميكند در طول آندوره ،مصرف نامكفي مسئله بوده،
چرا كه در آن زمان سرمايه در رابطه با توزيع درآمد به سازشهايي با طبقهي كارگر رسيده بود .قطعاً زماني كه
مزدها باﻻترند ،بحرانها خفيفترند ،اما همانطور كه ماركس اشاره كرد ،اين مزدهاي باﻻتر غالباً نشانهاي از
بحرانهاي قريبالوقوع هستند ،چرا كه نشاندهندهي كاهشي در سودآورياند.
از آنجا كه مزد ،سود ،دولت ،بازارها و همينطور همگام با قانون ارزش ،كار بيگانه ،همگي بخشهايي از
سوسياليسم نووه را تشكيل ميدهند ،دشوار است بگوييم چطور چنين جامعهاي بهقدر كافي از سرمايهداري متفاوت
است كه نام سوسياليسم بهخود گرفته است .حتي نووه هم از خود ميپرسد »آيا اين سوسياليسم است؟« و نگرانِ
اين است كه نكند شكل ديگري از سرمايهداري را ارائه ميدهد .واضح است كه پاسخي كه نووه به سوال خود
ميدهد منفي است ،اما ما نظر ديگري داريم.
ريچارد ولف نظريهپرداز ديگري است كه تمايلي چندان به ]نظامهاي[ اقتصادي بهكار گرفتهشده بعد از اتحاد
شوروي ندارد .ولف بهجاي پافشاري بر ناتواني جوامعي همچون شوروي در مديريت برنامهريزي ،ميگويد چنين
جوامعي به استثمار خاتمه ندادند و درنتيجه به عنوان كشورهاي سوسياليستي مطرح نميشوند بلكه صرفاً
سرمايهداري دولتي محسوب ميشوند .او همينطور منتقد چيزيست كه آن را »سرمايهداري خصوصي« مينامد،
چرا كه به استثمار خاتمه نميدهد و ارزش اضافي را از كارگران مضايقه ميكند .ولف مدلي با نام »واحدهاي

خودگردان كارگري« ) (WSDEمعرفي ميكند و آن را در اثرش دموكراسي در محيط كار :عﻼجي براي
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سرمايهداري ) (٢٠١٢ارائه ميدهد .بنا به اين مدل ،اين كارگران هستند كه دربارهي توليد و توزيع تصميمگيري
ميكنند ،برخﻼف شركتهاي سرمايهداري كه اين تصميمها را مالكان ،سهامداران و بوروكراتهاي دولتي ميگيرند.
كارگران تصميم ميگيرند چه چيزي توليد كنند ،از چه نوع فناورياي استفاده كنند و غيره .اجماع از طريق
»فرآيندي دموكراتيك« به وقوع ميپيوندد .آنها همچنين به شكلي جمعي ارزش اضافي را تخصيص ميدهند ،كه
بخشي از آن صرف پرداخت ماليات به دولت و بخشي ديگر صرف سرمايهگذاري بيشتر در كارخانه ميشود .او
مدلش را در تقابل با بنگاههايي قرار ميدهد كه توسط كارگران مديريت ميشوند ،جايي كه مديران توسط هيئت
مديره منصوب ميشوند .برعكس چنين مدلي ،در واحدهاي خودگردان كارگري ،هيئت مديره از ميان كارگران و
البته نه هر كارگري ،بلكه تنها از ميان كارگرانِ مولد تشكيل ميشود .كارگرهاي نامولدي كه توسط كارگرهاي مولد
استخدام ميشوند» ،كارگرهاي توانمندساز« ] [enabling workerناميده ميشوند .ولف ميگويد اين كارگرها
در »فرآيند دموكراتيك« هم شركت ميكنند اما اين كارگرهاي مولد هستند كه تصميم نهايي را ميگيرند .آنها
همچنين حق بهكارگيريِ نوآوريهاي فناورانه را كه ممكن است منجر به حذف تعدادي از كارگرها شوند ندارند .به
هر حال اگر هم چنين اتفاقي رخ دهد» ،آژانسهاي تخصصي«اي وجود دارند كه اطمينان حاصل كنند اين كارگرانِ
بيكارشده در شركتهاي ديگري به كار گرفته شوند ،درواقع اين آژانسها به عنوان »واسطه« عمل ميكنند .از اين
گذشته ،دولت مداخله ميكند و بهجاي مستمريهاي بيكاري ،چكهاي پيشپرداخت به بيكاران ارائه ميكند .ولف
در مورد مسئلهي مالكيت چند احتمال را مدنظر قرار ميدهد .يا مالكيت واحدهاي خودگردان كارگري در دست
كارگران قرار ميگيرد ،يا دولت يا تركيبي از مالكيت دولتي ،منطقهاي و محلي .اگرچه او اين مسئله را باز ميگذارد،
اما اينطور بهنظر ميرسد كه شخصاً ترجيح ميدهد كه كارگران خودشان مالك شركتهاي خود باشند.
ولف پيش از آنكه خطوط كلي رهنمودش را براي »عﻼج سرمايهداري« ارائه دهد ،در بخش قابل توجهي از
كتابش به تفسير چگونگي عملكرد سرمايهداري ميپردازد .من وارد جزييات آن نخواهم شد ،اما درمورد قسمتهايي
از آن سخن خواهم گفت كه باعث تشكيك در »عﻼجِ« پيشنهاديِ او براي سرمايهداري خواهد شد.
ولف با رد سرمايهداري خصوصي و دولتي ،علت سرمايهداريبودن آنها را اين ميداند كه هر دو در شيوهي
توليد سرمايهداري مشترك هستند .شيوهي توليد سرمايهداري براي او ،رابطهايست بين كارگران و سرمايهداران.
كارگرها مجبورند نيروي كارشان را به سرمايهداراني بفروشند كه ارزش اضافي را استخراج ميكنند و به كارگران در
ازاي زمان ]كارشان[ مزد ميدهند .كارگران دخالتي در توليد ندارند ،چرا كه سهامداران ،هيئت مديره و غيره
تصميمات اصلي را برايشان ميگيرند .از منظر ولف شيوهي توليد سرمايهداري دربردارندهي مناسبات قدرت بر سر
ارزش اضافي ميشود .مسلماً همانطور كه او اشاره ميكند ،جداييِ سپهرهاي »اقتصادي« و »سياسي« مختصِ
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سرمايهداري است .كارگران در سرمايهداري از منظر سياسي مجازند اگر دوست دارند از گرسنگي جان دهند ،چرا كه
هيچ اجبار حكومتياي وجود ندارد .اما اين امر را به دشواري ميتوان تمام آن چيزي دانست كه اين شيوهي توليد را
شكل ميدهد .اگر بحث فقط بر سر مناسبات قدرت باشد ،پس سرمايهداري تفاوتي با فئوداليسم يا هر جامعهاي كه
پيش از آن وجود داشته است ندارد .شيوهي توليد سرمايهداري عبارت است از توليد ارزش كه پيامد كار بيگانه و
كاﻻييشده باشد .اگرچه دوگانگي بين كارگرها و سرمايهداران امري آشكار است ،اما براي توليد ارزش اضافي اين
امر به هيچوجه نيازي ضروري تلقي نميشود ،يعني نيازي همسان با تفكيك كاركرديِ كار كاﻻييشده و بيگانه كه
»علت« توليد ارزش است ،اينهمه به اين معناست كه نقش سرمايهداران و نقش كارگران ميتواند در يك شخص
منفرد تجسم يابد .درنتيجه ارزش اضافي را نميتوان با فرآيندهاي »دموكراتيك« حذف كرد .ولف بيان ميكند كه
استثمار در واحدهاي خودگردان كارگري حذف ميشود اما همزمان بارها و بارها تصريح ميكند كه كارگران بايد در
موقعيتي باشند كه بتوانند به صورت جمعي ارزش اضافي را تصاحب كنند .اگر قرار بر حذف استثمار باشد ،آنها بايد
با كدام ارزش اضافي چنين كنند؟ اينطور بهنظر ميرسد كه از منظر ولف استثمار به معنيِ استخراجِ ارزش اضافي
نيست ،بلكه ناتواني كارگران در تصميمات كاريشان است ،كه البته چنين تعريفي هم عجيب بهنظر ميرسد ،چرا
كه ارزش اضافي مشخصاً مستقل از قدرت تصميمگيري وجود دارد.
به عﻼوه ،از آنجا كه او مدعيِ ماركسيست بودن است ،بايد برايش روشن باشد كه استخراجِ ارزش اضافي
نتيجهي تقسيم كار به كار مشخص و مجرد است .كار مشخص براي كارگران وسايل بازتوليد فراهم ميكند و كار
مجرد به عنوان ارزش اضافي تصاحب ميشود .مسلماً اين وظيفهي مدير است كه در كنار چيزهاي ديگر ،از روند
عاري از دشواريِ توليد اطمينان حاصل كند تا ارزش اضافي افزايش يابد .و يقيناً اين فرايندي اقتدارگرايانه و بياعتنا
به منافع كارگران است ،چون مديران ،عامﻼن اجيرشدهي سرمايهداراناند و بنابراين دشمن طبقهي كارگر محسوب
ميشوند .بدون شك استثمار در واحدهاي خودگردان كارگري كماكان ادامه خواهد داشت ،چرا كه استثمار به معناي
استخراج ارزش اضافي است و كارگران در اين واحدها نيز ،همچون هر واحد سرمايهدارانهي ديگري ،از افزايش نرخ
آن بهره ميبرند .سرمايهداران ارزش اضافي را فقط براي انباشت شخصي استخراج نميكنند ،بلكه براي
سرمايهگذاري بيشتر در كارخانهشان كه دقيقاً همان كاري است كه واحدهاي خودگردان هم انجام خواهند داد،
چون اين واحدها ارزش ،سرمايه ،كاﻻها يا مبادله را ملغا نميكنند .بنابراين آنها مجبور خواهند بود مثل هر شركت
ديگري در بازار عمل كنند.
عجيب اينكه ولف حرفي دربارهي مصرف شخصي كارگرها نميزند .او ادعا ميكند ،ارزش اضافي ميان
كارگران قسمت خواهد شد و براي پرداخت مالياتها و سرمايهگذاري بعدي در كارخانهشان مورد استفاده قرار خواهد
گرفت .يعني اگر فرض كنيم كارگران حقوق انحصاري مالكيت را دارا باشند ،به عنوان سرمايهدارانِ خودشان عمل
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ميكنند .اگر بخشي از مالكيت بنگاهها متعلق به دولت باشد آنگاه قدرت تصميمگيريِ در اختيارِ كارگران ،حداقل تا
اندازهاي محدود ميشود ،چرا كه در آنصورت بدون شك دولت تاحدودي توانايي كنترلِ كارخانه را خواهد داشت.
باﻻخره كارگران براي گذران زندگي چه ميكنند؟ ولف هيچگونه سخني دربارهي مزدها بر زبان نميآورد ،چون در
بخش قبلي دربارهي سرمايهداري اذعان ميكند كه مزد چيزي است كه سرمايهدار به كارگر پرداخت ميكند.
احتماﻻً به اين خاطر كه رويكرد او نسبت به مزد مشابه رويكردش نسبت به شيوهي توليد سرمايهداري است يعني
مناسبات بين افراد .با اين همه ،مزد پيامد منطقي دولتي است كه در آن كارگراني كه نيروي كارشان را ميفروشند با
محصوﻻت خودشان بيگانه شدهاند .از آنجا كه نميتوانند آنرا براي مصرف ضروري خودشان و در جهت مبادﻻت با
ديگران بر اساس ارزش مصرف استفاده كنند ،مجبورند مزدي دريافت كنند تا موجوديت فيزيكيشان را بازتوليد كند.
چنين امري به رابطهي مشخصِ بين اشخاص منفرد معيني متكي نيست بلكه به رابطهي اجتماعي ويژهاي بستگي
دارد كه كار بيگانهشده را پيشفرض ميگيرد و همانطور كه ديديم كماكان در واحدهاي خودگردان كارگري هم
وجود دارد .اين بدان معناست كه يا كارگران مجبور به پرداخت مزدهاي خود هستند يا دولت بايد آن را برايشان
فراهم كند.
تأكيد بر مناسبات بين مردم بهجاي مناسبات اجتماعي در ديدگاه او ،در قطعهاي كه دربارهي تصميمات كارگران
در رابطه با ابداعات فني دارد قابل مﻼحظه است .آميزهاي از مالكيت ميتواند منجر به پيامدهاي مختلفي در اين
وضعيت شود ،براي مثال ،دولت بهرهوري را به منظور كاهش بيكاري و افزايش دستمزد كاهش ميدهد كه اين كار
در طوﻻنيمدت فشاري نزولي بر نرخ سود خواهد گذاشت .يا در موارديكه كارگران سرمايهداران خودشان باشند،
بهترين منفعت برايشان سرمايهگذاري در ابداعات فني است تا رقيبهايشان را از ميدان بهدر كنند كه اين هم در
طوﻻنيمدت و در سطح نرخ سود ميانگين احتماﻻً بهدليل گرايش نزوليِ نرخِ سود منجر به بحرانهاي بعدي
ميشود.
توجهي كه قرار است كارگران در واحدهاي خودگردان كارگري نسبت به ساير كارگراني از خود نشان دهند كه
به علت ابداعات فني بايد كنار گذاشته شوند ،به معناي صدمه به همهي كارگران است ،چون اين موضوع يا آنها را
در موقعيتي عاري از مزيت در بازار قرار ميدهد يا منجر به حذف آنان از بازار و بيكاريشان ميگردد» .آژانسهاي
تخصصي« كه به كارگران اخراجي كمك ميكنند يا ممكن است موفق شوند در واحدهاي خودگردان كارگري كه
هنوز اين ابداعات فني را بهكار نگرفتهاند مشاغلي براي اين كارگران بيابند فقط براي اينكه وقتي اين پيشرفتهاي
فني در آن واحدها نيز صورت گرفت آن كارگران را اخراج كنند ،يا اينكه اين كارگران توسط شركتهاي ديگر هم
رد ميشوند چرا كه اين كارخانهها هم اين ابداعات را بهكار گرفتهاند .كارگران اخراجي شايد با كمكهاي مالي از
سوي حكومت ،بتوانند شركت ديگري به راه اندازند كه چيز ديگري توليد ميكند .اما آنها هم به احتمال قوي به
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دليلِ نياز به عرضهي فناوريهاي جديد بهمنظور بقا در بازار دوباره با موقعيتي مشابه روبرو خواهند شد و همچنين
در زمينهي توليد ،در مقابلِ واحدهاي باتجربهتر ،كار دشوارتري را پيشِ رو خواهند داشت .اين بدان معناست كه
بيكاري بدون شك بخشي از نظام واحدهاي خودگردان كارگري خواهد بود.
احتماﻻً تناقض اصلي سرمايهداري ميتواند در همين خصوصيتاش باشد ،يعني »تحملش ممكن نيست اما
بدون آنهم نميتوان زندگي كرد« ــ ظرفيت نامحدودش براي رشد ،در عينحال قويترين تضمينِ
خودويرانگرياش است .با اينحال ،از نظر ولف مهمترين تناقض توزيع نابرابر درآمد است كه ظاهراً مسئول
بحرانهاي اقتصادي است .درواقع شواهد اندكي وجود دارد مبني بر اينكه نابرابري يا پايين بودن دستمزدها منجر
به ايجاد بحران ميشود .اين پيش از وقوع بحران است كه سرمايهگذاريها افت ميكند ،آنهم بهصورت مداومتري
نسبت به ]افت[ مصرف .در هر بحرانِ پس از جنگ ،سرمايهگذاري كاهش يافته مگر مورد خفيفي در سالهاي
 .١٩٥٤-١٩٥٣درواقع در اياﻻت متحده از سال  ١٩٤٧تغيير چشمگير بيشتري در نرخ سود وجود داشته است تا در
سطح دستمزدها ،به اين معنا كه سطح مزدها در مقايسه با نرخ سود گرايشي نزولي نداشته است .در اياﻻت متحده،
معموﻻً پيش از وقوع يك بحران رشد سودهاي شركتهاي بزرگ متوقف شده ،راكد ميماند و افت ميكند ،درواقع
پيش از كاهش مصرف كه امري است كه معموﻻً بعد از شروع بحران روي ميدهد.
نظريهپردازان مصرف نامكفي ميپندارند محصوﻻت ميبايست براي »مردم« به منظور مصرف شخصي توليد
شود .هرچند كاﻻهاي مصرفي تقاضاي كل را پوشش نميدهد .در مثال ماركس از دپارتمانهاي الف و ب ،يكي
براي تقاضاي مصرفي و ديگري براي تقاضاي سرمايهگذاري توليد ميكند] ،چراكه[ شركتها هم از كاﻻها استفاده
ميكنند .بين ابزار توليد تا محصول نهايي مجموعهاي از كاﻻها قرار گرفتهاند كه به نوبهي خود به عنوان ابزار توليد
مورد استفاده قرار ميگيرند .يك محصول ،محصولي ديگر را توليد ميكند ،دومي سومي را و همينطور ادامه مييابد
تا محصول نهايي توليد شود .اگر به راستي تقاضاي سرمايهگذاري كه مستلزم انباشت ارزش از طريق فروش و
استخدام كارگران بيشتر بهخاطر تقاضاي سرمايهگذاري افزايشيافته است ،كافي باشد ،آنگاه رشد ممكن ميشود.
به عنوان مثال اگر ارزش كل محصول نهايي  ١٠٠٠٠باشد ،تقاضاي مصرفي  ٨٠٠٠و تقاضاي سرمايهگذاري حداقل
 ،٢٠٠٠بنابراين ركودي پديد نميآيد .اما اگر تقاضاي سرمايهگذاري كمتر از آن باشد ،با ركود مواجه خواهيم بود .اما
اين ركود به خاطر فقدان تقاضاي مصرفي نيست ،چرا كه اين نوع تقاضا در هردو مورد  ٨٠٠٠باقي ميماند.
تجربهي موندراگون كه از نظر ولف خيلي حائز اهميت است ،همان چيزي است كه ميتوان انتظار داشت وقتي
شركتهاي منفرد سرمايهدارانه به تدريج شروع به گنجاندن خود در سرمايهداري ميكنند اتفاق ميافتد .كتاب شرين
كشمير با عنوان اسطورهي موندراگون با جزييات نشان ميدهد كه چطور منافع كارگران موندراگون بهتدريج
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ناديده گرفته شد و چگونه درعينحال كه مديران در نسبت با كارگران از منافع بيشتري برخوردار بودند ،اين
كارگران براي مزد بيشتر ميجنگيدند .در رابطه با بحث تعاونيها نيز ميتوان كارخانههاي بيشتري يافت كه نشان
دهندهي همين مسير باشند» .ارتعاشات دلپذير« ] [١نمونهاي ديگر از شركتي است كه در نهايت نظمِ سلسلهمراتبيِ
سختگيرانهاي را پايه ريخت .اگر حتي تمامي اين موارد را كنار بگذاريم ،در واقع خود ولف با تقسيم كارگران به
مولد و نامولد از نظر قدرتي كه تصاحب ميكنند ،باعث پديد آمدن اين بحران در واحدهاي خودگردان كارگري مي
شود .البته رخدادنِ هيچيك از اين موارد امري حتمي و ضروري نيست ،اما وقتي شق مخالف امري معمول و رايج
باشد و شركت مجبور به رقابت باشد ،سازگاري با قوانين عمومي امري بسيار سهلتر است .فكر ميكنم از تمام
عناصري كه واحدهاي خودگردان كارگري را تشكيل ميدهند روشن باشد كه ولف دربارهي شكل متفاوتي از
سرمايهداري سخن ميگويد ،شكلي كه ميتوانست از طريق انقﻼب راحتتر حاصل شود تا يكپارچه شدنِ تدريجي
واحدهاي خودگردان كارگري در جامعه .اما در اينجا نيز دوباره با همان مسئلهي مشابه با دولتهاي سوسياليستي
روبرو ميشويم كه عبارت است از اين پرسش كه چرا بايد يك شيوهي توليد را با خون و خونريزي ويران كرد ،تنها
به اين سبب كه پس از آن دوباره آنرا برقرار ساخت .اين پرسش بهويژه به ماركسيستهايي مثل ولف مربوط مي
شود كه ادعا ميكنند هدفشان خﻼصي مردم از شر سرمايهداري است.
يكي ديگر از طرفدارانِ سوسياليسم بازار كه همانند ولف بر دموكراسي تأكيد دارد ،اقتصادداني به نام يانيس
واروفاكيس است .عضوي از جنبش دموكراسي در اروپا ) ٢٠٢٥يا  (DiEM٢٥كه طبق بيانيهشان معتقدند كه يكي
از اصليترين مشكﻼت اروپاي امروزي خيانت به اصل دموكراسي است .او به ندرت مشخصاً به اندازهي
دموكراسيسازي اروپا ،از سوسياليسم سخن ميگويد .اما در سخنراني »تد« ] [TED Talkبه برخي جزييات مورد
اول پرداخت .بنابراين بر آنم كه اين سخنراني را با رسالهي معروفش »اعترافات يك ماركسيست سرگردان در ميان
بحران زنندهي مناطق اروپا« تكميل كنم تا تصوير روشنتري ارائه شود.
اگرچه او خودش را ماركسيست ميداند چرا كه ماركس به درستي كشف كرد كه سرمايهداري اوروبوروسي][٢
است كه با ويران ساختنِ خود رشد ميكند ،با اين همه او ادعا ميكند كه ديدگاههاي ماركس دربارهي چگونگي
دستيابي به سوسياليسم منجر به بروز اقتدارگرايي ميشود ،چرا كه ماركس درنظر نگرفته بود كه يك دولت كارگري
جوان بهسرعت »به ويروس تماميتخواهي مبتﻼ ميشود« ،درحاليكه ساير مناطق جهان سرمايهداري »متمدن«تر
ميشوند .به همين ترتيب ،ديدگاه ماركس دربارهي سرمايهداري بهطوركلي بسته و تعصبآميز است و مصر است كه
حرف آخر را بزند هرچند كه وانمود ميكند از لحاظ تجربي درست است.
واروفاكيس در اين مورد ميگويد كينز راهحل بهتري داشت .از آنجا كه واروفاكيس سرمايهداري را نظامي
ميانگارد كه هميشه توانايي آن را ندارد از بحران بهبود يابد ،نيازمند دخالت دولت است تا به مسير خود ادامه دهد
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ولي بهتنهايي موفق به انجام اين كار نميشود .پيشنهاد كينز اين بود :تزريق به اقتصاد تا به اشتغال كامل نزديك
شود .اگرچه واروفاكيس ترجيح ميدهد سياستهاي سوسياليستي را ترويج دهد ،در عوض چيزي را تبليغ ميكند كه
در »پيشنهادي اعتدالي براي حل بحران اروپا« نوشته بود ،كه »بوي ماركسيسم از آن به مشام نميرسد« ،چرا كه
پيش از اين ترويج سياستهاي سوسياليستي ما را به نتيجهاي نرساند .براي نمونه ،سياستهاي سوسياليستي در
بريتانياي دوران تاچر اجرايي نشد ،چون مردم به تمامي فريب نئوليبراليسم را خورده بودند .به همين دليل است كه
امروزه حمايت از اروپا »براي نجات سرمايهداري از شر خود« كه همچنين باعث »به حداقل رساندن تلفات انساني
ناشي از بحران« ميشود» ،واقعگرايانهتر« است.
از آنجاييكه برخﻼف پروژهي اقتدارگرايانهي ماركس ،به دموكراسي )يعني »دموكراسي واقعي«( نياز است ،بايد
تﻼش كنيم چيزي شبيه دموكراسي آتني ولي امروزيشدهي آن را برقرار كنيم .اين بدان معناست كه كارگران به
عنوان مالكان جمعي كارخانههايي كه در آن مشغول بهكارند فرصت تصميمگيري براي اينكه چه چيزي توليد كنند
داشته باشند .اين »جامعهاي شبيه به پيشتازان فضا«] [٣خواهد شد و به كلي از سرمايهداري متفاوت است .در واقع
توصيف واروفاكيس از آن شبيه به توصيف ماركس از زندگي روزانه در ذيل كمونيسم است ،جاييكه ميتوانيم تقريباً
تمام وقت خود را براي فعاليتهاي مورد عﻼقهمان اختصاص دهيم )واروفاكيس به صحبت دربارهي مفهوم زندگي
»در نوعي آگوراي باستاني شبه آتني با فناوري پيشرفته« اشاره ميكند(.
همانطور كه انور شيخ در مصاحبهاي يادآور شد» ،سرگردانيِ« واروفاكيس نه تنها از سر آگاهيِ وي دربارهي
اشتباهات منسوب به اظهارات ماركس دربارهي تجربهباوري نيست ،بلكه ناشي از سرگرداني او نسبت به سنت
ماركسيستي است .كتاب سرمايه ماركس بر سرمايهداري تجربي شهادت نميدهد ،بلكه به عنوان چارچوبي
مفهومي براي فهم خصوصيات عمومي سرمايهداري عمل ميكند .گذشته از اين ،ماركس قصد داشت دربارهي
سرمايه شش كتاب بنويسد كه هركدام شامل چندين مجلد بود .بخت با ماركس نبود كه آنقدر طوﻻني زندگي
كند تا شاهد تغييرات يگانهاي كه در خﻼل نيمهي دوم قرن بيستم رخ داد باشد ،از جمله دخالتهاي مختلف دولت
و غيره .ماركس از شواهد تجربياي كه ما امروزه در اختيار داريم برخوردار نبود .حتي اگر تا حدودي او را منجي
تلقي كنيم ،باز هم اين واقعيت توسعهي سرمايهداري است كه متضمنِ نياز به گسترش ،تكميل و واكاوي بيشتر
نظريهاش است .خود ماركس نسبت به اين موضوع بسيار آگاه بود.
اين باور كه راه رسيدن به سوسياليسم ذاتاً اقتدارگرايانه است نه از نظر مفهومي و نه از جنبهي تجربي قابل
دفاع نيست .با توجه به اينكه ماركس نه جامعهاي در حال گذار ،كه از يك دورهي گذار سخن گفت كه تنها
دستاوردي سياسي در مسير پيشرفت بهسوي شكل توليدي متفاوتي محسوب ميشود ،مفهوم »دولت كارگران« نيز
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كه واروفاكيس آن را به ماركس نسبت ميدهد توجيهپذير نيست .واروفاكيس يا ماركس را به درستي نميفهمد يا به
اشتباه تفسير لنين را به او نسبت ميدهد .هدف دورهي گذار ،گذار است اما نه به دولت كارگران ،بلكه به جامعهاي
بدون طبقه ،بدون مالكيت خصوصي و عاري از هرگونه ساختار سياسي .بنابراين كمونيسم از لحاظ اقتصادي و
سياسي دچار هيچ نوع اقتدارگرايي نخواهد شد .شايد حتي بدتر ،بهنظر ميرسد واروفاكيس تصور ميكند كه ماركس
سوسياليسم در يك كشور را در نظر دارد .او حداقل بايد به مطالعهي لنين ادامه دهد تا متوجه شود اين حكم درست
نيست .با توجه به سرشت بينالمللي سرمايهداري و اين واقعيت كه يك كشور سوسياليستي جداافتاده يا بايد اشكالي
از سرمايهداري را بپذيرد يا از بين برود ،همانطور كه در خصوص اتحاد جماهير شوروي چنين شد ،اين ]برداشت
واروفاكيس[ پوچ بهنظر ميرسد .واروفاكيس بهاصطﻼح سيبيل استالين را بر صورت ماركس مينهد .هيچ كشور
سوسياليستي منفردي در ميان انبوه سرمايهداري نميتواند وجود داشته باشد و حتي مبارزهي فراوان هم سرانجام
منجر به دستيابي به آن نميشود.
اما اين مسئله زماني حتي مضحكتر ميشود كه به بررسي صرفاً سطحيِ آثار تجربي بپردازيم .وقتي
واروفاكيس ادعا ميكند كه سوسياليسم ماركسي اقتدارگرايانه بود ،درحاليكه كشورهاي سرمايهداري پيرامون آن
»متمدن« بودند ،بدون شك اشارهاش به اتحاد جماهير شوروي است .اين قضيه كه كشورهاي سرمايهداري به
نوعي »متمدنانه« رفتار ميكردند و درعينحال شوروي اقتدارگرايانه ،عجيب بهنظر ميرسد .آيا او معتقد است آلمان
نازي و ايتالياي فاشيستي كشورهاي »متمدن« سرمايهداري بودند؟ يا مثﻼً اياﻻتمتحده در طول جنگ ويتنام؟ يا
خشونت اياﻻتمتحده براي براندازي آلنده در شيلي يا شايد خود آلنده كه كارگرهاي انقﻼبي را خلع سﻼح كرد تا از
رسيدن به سوسياليسمي كه ميتوانست خطري براي رياست جمهورياش باشد جلوگيري كند .دقيقاً روشن نيست
كه منظور او از »متمدن« چيست ،اما از زمينهي بحثش چنين برميآيد كه منظور تأكيد بيشتر بر حقوق بشر است،
كه گمان ميكنم از نظر واروفاكيس اين كشورها در اين مورد مشكﻼت زيادي نداشتهاند.
از همهي اين اظهارات چنين برميآيد كه آن نوعي از جامعهاي كه  DiEM٢٥آن را مديريت دموكراتيك
كارگران مينامد و واروفاكيس آن را »دموكراسي واقعي« ميداند ،انطباق خيلي دقيقي با درك وي از سرمايهداري،
تاريخ و سياست دارد .ما به دموكراسي خيلي بيشتري براي غلبه بر اقتدارگرايي ماركس نياز داريم و همينطور
كمي هم كينز ،چرا كه ماركس از عهدهي مشكل توسعهي سرمايهداري و بحرانهاي آن به خوبي برنيامد .او ايدهي
رشد آهسته و ناتواني سرمايهداري در بهبوديافتن بعد از بحران را ،هرچند بهصورتي خام ،از نوكينزيها گرفته و
بحرانها را از طريق نظريهي نابرابري و مصرف نامكفي تشريح ميكند .اما بحرانها به مثابه چارهاي براي بهبود
سرمايهداران از بحران عمل ميكند تا سود را از »غرق شدن« نجات دهد و همچنين ،فارغ از اينكه بهبودي اقتصاد
چه اندازه آهسته باشد و به درازا بيانجامد] ،نرخ[ سودآوري همواره پس از بحران بهشدت افزايش مييابد.
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از طرف ديگر ،كينزگرايي هم بهعنوان عﻼجي درازمدت براي مرض سرمايهداري چندان اميدبخش نبوده است.
اين ايده كه با تزريق پول دولتي به اقتصاد ،بهمنظور تقويت تقاضا بهصورت ضد ادواري و افزايش سودآوري و
كاهش تورم ،ميتوان نظام را بهبود بخشيد ،دشواريهاي عمدهاي را از خود بروز داده است .اينطور تصور ميشد
كه ما همواره يا با اشتغال كامل يا با تورم سروكار داريم و منحني فيليپس هم براي نشاندادن تجربيِ همين امر
طراحي شده بود ،اما سالهاي دههي  ١٩٧٠ثابت كرد كه ظهور باﻻترين نرخ بيكاري و باﻻترين نرخ تورم بهصورت
همزمان امري ممكن است .از اين گذشته ،تزريق مصنوعي به سيستم نميتواند بدون پيامد صورت بگيرد ،چراكه بار
سنگين مزدهاي افزايشيافته و نرخ اشتغال باﻻ بر سودآوري فشاري بيشتر وارد ميكند و متعاقب آن منجر به
كاهش بيشتر رشد ميشود.
اگرچه جامعهي دلخواه واروفاكيس كامﻼً شبيه به جامعهي كينزي نيست ،اما مكمل آن است .هردو مدل
برخاسته از مسائلِ مربوط به تقاضاي كل ] [aggregate demandهستند .اگر مصرف كم باشد و پول
خرجنشدهي زيادي در دسترس سرمايهداران باشد ،طرفداران مصرف نامكفي همچون واروفاكيس ادعا ميكنند كه
آنگاه اقتصاد به سمت بحران پيش ميرود.
من تا اينجا دربارهي تزهاي مصرف نامكفي صحبت كردهام ،درنتيجه بيش از اين حرفي نميزنم .اما اشاره
ميكنم كه گرايش نزولي نرخ سود )يعني علت بازگشتكنندهي بحران( مستلزم دركي مبتني بر عدم توازن از
اقتصاد سرمايهداري است .واروفاكيس سرمايهداري را دقيقاً خﻼف آن يعني اقتصادي متوازن ميانگارد .اگر
سرمايهداري را متوازن بپنداريم ،اغلب به اين معناست كه زمان كار به هيچ عنوان روي قيمتها اثري ندارد و كاﻻها
با همان قيمت قبليشان باقي ميمانند .و در اين صورت ،سودآوري بايد افزايش يابد و هرگز نزول پيدا نكند .اين
همان قضيهي معروف اوكيشيو ] [Okishio theoremاست كه واروفاكيس احتماﻻً بهخوبي از آن مطلع است.
اما درك سرمايهداري بهعنوان يك اقتصاد متوازن ،اگرچه بر ديدگاه كينز منطبق است ،ولي به هيچ روي با ديدگاه
واروفاكيس همخواني ندارد كه قائل به اين حكم است كه سرمايهداري نهايتاً با رشدش ،يعني انباشت سود ،منجر به
از بين بردن خود ميشود .اين همان سرگرداني نسبت به ماركسيسم است كه انور شيخ اشاره كرده بود.
بنابراين ،رويكرد او به كارگران به عنوان سرمايهدارانِ خود چيزي است كه نزد او ،بدون توجه به گرايش نزولي
نرخ سود و با چنگ زدن به نظريهي مصرف نامكفي ،امري ميسر مينمايد .اما هرچند در مورد ولف هنوز دربارهي
نقش دولت شك و شبههاي وجود داشت ،اينجا همهچيز نسبتاً روشن است .دموكراسي كارگران خود به خود به
نحوي شيوهي توليد را صرفاً با حذف دوگانگي بين كارگران و سرمايهداران از ميان برميدارد .توليد ارزش اضافي
كماكان به قوت خود باقي است ،همانطوركه جدايي كارگرـ سرمايهدار از يكديگر و از محصوﻻتشان ،رقابت و
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بحرانها و غيره پابرجا خواهد ماند .واضح است كه اين ]پروژه[ صرفاً نوعي اصﻼحِ سرمايهداريِ موجود است كه در
عين سوسياليسم ناميدهشدن ،خصائل ]پيشينش[ را حفظ ميكند.
نتيجهگيري
در رابطه با برخي از اين مؤلفان كه نظرياتشان دربارهي ايدههاي ماركس را بررسي كرديم ،ميتوان گفت ما هم با
تحريف غيرمغرضانه ،هم با طفرهرفتنِ ناشي از تداعيهاي منفي تاريخي و هم با تحريف آگاهانه سروكار داشتيم.
همانطور كه سرمايهداري رونق و ركودهاي دورهاي را تجربه ميكند ،الهامات برآمده از انديشههاي ماركس نيز
وضع مشابهي دارند .خواندن ماركس دشوار است ،نه به اين خاطر كه فهم آن سخت است ،بلكه به اين دليل كه او
به پرنويس معروف است .ريكاردو و اسميت براي برخي موضوعات احتماﻻً سي صفحه مينوشتند .اين درحاليست
كه ماركس اثر آنها را بسط ميداد و صدها صفحه نقد و نظر خود را به آن اضافه ميكرد .در صورت مجادله با
ديگران هم چنين وضعي پيش ميآمد ،مثل جدالش با پرودون ،هرچند كه ماركس به انگلس گفته بود كه تمايل
دارد سرمايه به شكلي خﻼصهتر بازنويسي شود .اما آنطور كه از زندگياش برميآيد اگر طوﻻنيتر ميزيست،
آثارش را گسترش ميداد .او حتي مشغول آموختن زبان روسي بود چرا كه به هر دليلي فكر ميكرد تحوﻻت رانت
در روسيه ميتواند مورد خوبي براي مطالعهي تغييرات رانت بهطور كلي باشد .بنا به دﻻيلي ديگر ،ما نميتوانيم
]همچون او[ خيلي سختكوش يا جاهطلب باشيم اما دستكم ميتوانيم تﻼش كنيم آثارش را با صداقت و گشودگي
بخوانيم.
مهمترين سهم اقتصاد سياسي ماركس فهم ماهيت سرمايهداري و مناسبات خردهارگانيسمهاي آن با يكديگر
است .نتيجهاي كه او به آن دست پيدا ميكند ،يعني اين نتيجه كه سرمايهداري را نميتوان از دست تضادهايش
خﻼص كرد ،قطعاً نتيجهاي اساسي و مهم است .اما هركس ديگري هم ميتوانست به چنين نتيجهاي نائل شود.
افرادي با موقعيتهاي سياسي گوناگون ميتوانند آرزوي سرنگونيِ سرمايهداري را داشته باشند .تفاوت ميان ماركس
و برخي ماركسيستها تﻼش اين گروه دوم براي فهم اين موضوع است كه چرا اين نتيجهگيري با چنين قدرتي
خود را به رخ ميكشد .همچنين اين پرسش را نميتوان با تمركز بر بخشهاي معيني از اقتصاد سياسي و بياعتنايي
به بخشهاي ديگر آن رفعورجوع كرد .نظريههايي كه اينجا بررسي كرديم گواهي بر انعطافپذيريِ پايدارِ
سرمايهدارياند كه پاسخ به اين پرسش كه »سرمايهداري چيست؟« را دشوارتر ميسازد ،اما اين نظريات همچنين
گواهي هستند بر فقدان تعريفي ]مكفي[ از سرمايهداري و نياز به متصل ساختنِ دوبارهي نقاط ]معلوم[ به يكديگر.
برخي از اين نظريهها ،صرفاً نوع مشخصي از مالكيت و نه تمام انواع آنرا خصيصهي سرمايهداري محسوب
ميكنند .برخي ديگر تحوﻻت فرآيندهاي دموكراتيك درون محل كار را با تحوﻻت شيوهي توليد اشتباه ميگيرند.
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اما برخي ديگر كامﻼً نقش سود را در بحرانها ناديده ميگيرند .اين مقاله كوششي است ناچيز براي شفافسازي
برخي موارد دربارهي واكاوي ماركس از سرمايهداري و اميدوارم يادآور اهميت بازگشتن به مسائل بنيادين و هم
محركي براي غوطهور شدن در موضوعاتي پيچيدهتر نيز باشد .گرچه مورد دوم دشوار و زمانبر است ،چارچوبهاي
نظرياي كه به دور زدن ،از قلم انداختن يا تفسير نادرست از عناصر حياتي اقدام ميكنند ،حاصلي جز بدفهمي
بيشتر ندارند .و چنين حاصلي قطعاً مطلوب ما نيست.
سونيا كريوكاپيچ
زاگرب ،كروواسي ،اكتبر ٢٠١٨
* مقاله حاضر از سايت  https://intransigence.org/با لينك زير ترجمه شده است:
https://intransigence.org/٢٠١٨/١١/٠٢/socialisms-as-capitalisms/
يادداشتها:
] Good Vibrations [١نام قطعهاي است از گروه موسيقي »بچههاي ساحلي« ] [Beach Boysكه از
شكل نامتعارفي در ضبط پيروي ميكرد ،به اين صورت كه قطعهي از پيش آماده در استوديو ضبط نميشد و صرفاً
آكوردها و ملوديهاي مختلفي ضبط ميشد و سپس آهنگساز )برايان ويلسون( اين قطعات را در فرصت ديگري
سرهمبندي ميكرد .احتماﻻً اشارهي نويسنده به نوآوري اين قطعه در ضبط و عاقبت آن است كه بهيكي از
شكلهاي رايج در ضبط صنعت موسيقي راك و پاپ بدل شد.
] [٢اوروبوروس يا دنب خوار ،نمادي باستاني است كه مار يا اژدهايي گرد خود گشته و دم خود را در دهان گرفته
است.
] Star Trek [٣مجموعهاي تلويزيوني بهصورت فيلم و سريال كه براساس داستان مصوري بههمين نام ساخته
شده است و يكي از محبوبترين داستانهاي علمي ـ تخيلي در جهان است.
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