مفهوم گذار به سوسياليسم
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پيشگفتار مترجم
پرفسور مايکل لبوويتز ،در پيشگفتار تجديد چاپ اثرش بنام فرايند سرمايه* 1در سال  ،2002می نويسد :وقتی که او اين کتاب را درسال
1992منتشر کرد ،يک نفر از منقدين کتابش نوشت ،شايد اين بدترين زمان برای نوشتن کتابی در باره ی مارکس بوده باشد .و او راست می
گفت .بدون کوچکترين مقاومتی از سوی به اصطالح سوسياليسم موجود ،سرمايه داری پيروز شده بود .ولی ،اکنون ما در پايان سال
2012هستيم ،و 5سال از آغاز عظيم ترين بحران جهان سرمايه داری می گذرد ،و بی هيچ اغراقی نور روشنی در پايان تونل ديده نمی شود.
همچنين ،امروز نه روز يک روزبد ،بلکه روز ميمونی در اقبال به رويکرد به مارکس ،و به سخن ديگر به سرمايه ،گروندريسه ،ايدئولوژی
آلمانی وغيره است .بر بستر چنين تحوالت تغيير می باشد

سوسياليسم چيست؟ برای بسياری که از راه مکتب متون قرن بيستم آموزش ديده اند ،سوسياليسم يکی از تعاريف زير را شامل می شود:
 -1سوسياليسم جانشين شدن مالکيت خصوصی وسائل توليد با مالکيت دولت است.
 -2سوسياليسم نخستين مرحله بعد از سرمايه داری و به نوبه اش با مرحله کمونيسم جايگزين می شود.
 -3شرط رسيدن به کمونيسم رشد نيروهای توليدی است.
 -4اصل توزيع متناسب با سوسياليسم و رشد نيروهای مولده بر حسب سهم کاری است که افراد انجام می دهند.
خالصه ،سوسياليسم در اين دکترين مرحله ای است که شما نيروهای مولد را رشد می دهيد تا راه را برای مرحله ی باالتر آماده کنيد .همچنين،
يک کيفت بارز مرحله ی سوسياليسم جايگاه انگيزه ی مادی است ،کاربرد «اصل سوسياليستی» «از هر کس به برحسب توانائی اش و بر هر
کس بر حسب کارش».
قانون اساسی شوروی سابق ،مصوب سال ، 1931يک نمونه ی کالسيک گويا از اين دست از سوسياليسم را نشان می دهد .برابر با اصل
 11قانون اساسی شوروی سابق  ،سوسياليسم جامعه ايست که زندگی اقتصادی « توسط برنامه ی اقتصاد ملی دولت تعيين و با هدف افزايش
ثروت عموم مردم رهبری می شود ،تا به تدريج شرائط مادی کارگران را بهبود بخشيده و سطح فرهنگی آن ها را باال ببرد» .همينطور ،اصل 12
چنين بيان می کند« در اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی کار يک وظيفه و يک حيثيت برای هر يک از شهروندان قادر به کار بر حسب اصل:
ʼکسی که کار نکند نمی تواند بخوردʽمی باشد .اصلی که در شوروی بکار رفت اصل سوسياليستی بود :از هر کس برحسب توانائی اش و بر هر
کس بر حسب کارش».1
چشمه ی اين مفهوم دو مرحله و «اصل ويژه ی سوسياليستی» از کجا آمده است؟ نزديک ترين برداشتگاه لنين است .لنين با خواندن تفاوت
مارکس در نقد برنامه ی گوتا بين جامعه ی جديد ی که نخشت از زهدان سرمايه داری پديدار می شود و جامعه ای که بموقع بنيادهای خودش را
می سازد ،لنين اين دو را به مثابه دو مرحله ی جداگانه ،سوسياليسم و کمونيسم ،تقسيم بندی کرد.
لنين در دولت وانقالب می پرسد ،بعد از سرمايه داری صفت مميزه ی دولت چيست؟ او جواب می دهد ،اين دولت می تواند گوناگون باشد:

در مرحله ی باالتر ،يعنی کمونيسم ،دولت ضرورتش را از دست خواهد داد .ولی ،در مرحله ی سوسياليسم نياز به دولت بديهی است .چرا؟ برای
اينکه تا آن زمان که امکان توزيع توليدات بر حسب نياز و تا آن زمان که امکان انتخاب برای مردم فراهم شده باشد که هرکاری را که دوست
دارند انجام دهند ،به دولت نياز است.
لنين بحث کرد که درمرحله ی پائين تر ،يعنی سوسياليسم ،دولت ضروری است ،برای اينکه حکومت قانون به مانند «تنظيم کننده (عامل تعيين
کننده) پخش فرآورده ها و تخصيص کار در بين اعضای جامعه را اداره کند» .لنين جدا اصرار داشت که تا مرحله ی باالتر« ،نظارت شديد

توسط جامعه و دولت روی مقياس کار و مقياس مصرف» ضروری خواهد بود» .کسی که کار نکند ارتزاق نخواهد داشت ،اين اصلی است که
بايد شديدا کنش شود -همانطوری که اصل ديگر«سوسياليسم ،يعنی اندازه ی برابر فرآورده با اندازه ی برابر کار».2
از اين گذشته ،اين اصل نياز دارد که دولت به تنظيم کردن «اندازه ی فرآورده ی دريافتی هر فرد » ،ادامه دهد ،تا اينکه مرحله ی سوسياليستی
«نيروهای توليدی را به اندازه ی کافی رشد دهد» .اين آخری «پايه های اقتصادی کامل افول دولت » و رشد کمونيسم خواهد بود« .به هر کسی
برحسب نيازش » به سان اساس توزيع برای مردم فقط آن زمان ميسر خواهد شد«که

کار آن چنان بارآور شده باشد که انسان ها بر حسب

توانائی شان داوطلبانه کار کنند».3
ولی ،آيا اين مفهوم دو مرحله« -پله های بالندگی اقتصادی»  -و پذيرفتن اصل ويژه ای برای سوسياليسم با نظر مارکس همخوانی دارد؟ در نقد
برنامه ی گوتا ،درحقيقت ،مارکس بين جامعه ی کمونيستی « جامعه ای که بر روی پايه های خودش رشد می کند » و آن جامعه ای که «تازه از
جامعه ی سرمايه داری پديدار می شود ،تفاوت قائل می شود؛ که از هر نظر ،اقتصادی ،اخالقی و شعور اجتماعی  ،هنوز مهر تولد جامعه ی
کهنه ای را که از زهدانش بيرون می آيد با خود دارد» .همچنان که ،مارکس آشکارا می پذيرد که اين «ناگزير» خواهد بود «جامعه ای که تازه
بعد از دردهای زايمان از جامعه ی سرمايه داری متولد می شود» با «نواقص» ويژه اش توصيف شود – کمبودهائی مانند جهت گيری به طرف
مبادالت برابر( جائی که «اندازه ی مشابه کاری که فرد در يک شکل به جامعه داده است بصورت ديگری دريافت کند»).
اما ،اين مفهوم دو مرحله ی جدا از هم ديگر ،نگرش مارکس را تحريف می کند .مارکس فقط يک سيستم ارگانيکی را شرح می دهد -سيستمی
که از روی نياز نخست با کاستی هائی از درون سرمايه داری سر می کشد .مشابه هر سيستم

اندامواره ای ديگر ،اين سيستم در فرايند شدن است؛ اين سيستمی است نه با مقوالتی که خودش ساخته ،بلکه با مقوالت تاريخی ،عناصر به ارث
رسيده از رابطه ی توليدی پيشين ،آغاز می کند .برابر با اين ،همانند هر سيستم اندام واره ای ديگر ،سوسياليسم بايد فراتر پيش رود تا مقوالت
خودش را بسازد؛ بايد مقوالتی در شکل اقتصاد سوسياليستی بوجود آورد.
به محض اينکه سوسياليسم مقوالت خودش را ساخت ،تازه آن موقع است که می توان گفت سيستم «روی پايه های خودش رشد کرده است ».
اين فرايند رشد ،فرايند شدن(برجستگی از من) سيستم سوسياليسم ارگانيک است« :رشدش به يک کليت ،دقيقا به اين معناست که تمام عناصر
موجود جامعه را زير سيطره اش گرفته ،يا کمبود اندام واره هايش را ساخته است .اين چنين است که تاريخا سوسياليسم به سان يک کليت
عروج می کند» .4همه ی اين ها بايد با رعايت فصل ماقبل روشن شده باشند*:11
ماهرگز مفهوم مارکس از سوسياليسم ،يا اينکه او در باره ی سيستم های اقتصادی چه می گويد را درک نخواهيم کرد ،مگر اينکه
ما تفاوت اساسی بين «شدن» و «بودن» را درک کنيم -يعنی ،تفاوت بين پديداری تاريخی يک شکل از جامعه و ماهيت آن جامعه
بمحض اينکه روی بنياد های خودش رشد کند.

چرا ما بايد تصور کنيم که مارکس درک ديالکتيکی از شدن و بودن يک اندوامواره را رها کرد و بجای آن يک مفهوم مراحل جد ااز هم با
اصول متفاوت را قائل شد؟
بی شک ،بواسطه ی جدا شدن مرحله ی سوسياليسم از کمونيسم يک اصل بيگانه به درون مفهوم سوسياليستی مارکسی حقنه شد .من
بحثم در فصل « 3فصل جامعه ی همياری» را يادآور می شوم .مارکس درک کرد که رابطه ی مبادله ی مقادير برابر فرآورده ها در
ازاء مقادير برابر با کار نقصی است که از سرمايه داری باقی مانده و بايد عليه آن مبارزه کرد« ،حق نابرابری ،يا اين حق که نابرابرها با
هم ديگر مقايسه شوند »*111 ،که اعضای اين جامعه را «فقط در هيات کارگر مشاهده می کند و نه فراتر را » .مارکس ،اين مفهوم يک
جانبه را که توليد کنندگان را به مانند يک انسان نمی بيند ،به مثابه يک واقعيتی به رسميت می شناسد ،که ضرورت تغيير دارد .اين

مفهوم در تعارض با يک رابطه ی متفاوت قرار می گيرد -چه چيزی به يک انسان «در ظرفيتش همانند يک عضو جامعه » تعلق می
گيرد؟».5
خالصه ،با رعايت مفهوم باال ،يا لنينی ،اگر قرار است توسعه ی سوسياليسم از طريق دکترين فراشد از روابط توليدی پيشين به اصل
ديگری متحول شود ،اين اصل را بايد دولت به سرانجام رساند! اما شما چگونه می خواهيد يک جامعه ی نوينی را بر روی پايه های
ناجور بسازيد؟ 1شما چگونه می خواهيد با تکيه بر سود-شخصی و خواست صاحبان نيروی کار ،که برابر با کارشان از توليد اجتماعی
دريافت کنند ،جامعه ی نوی را سامان دهيد؟
همانگونه که چه گوارا می دانست( وهمانطوريکه قرن بيستم نشان داد) ،با تکيه بر «منافع شخصی به سان يک اهرم» ساختن جامعه
ای نو « رويائی بيش نيست» .ولی بهررو ،تکيه بر «ابزار زنگ زده ای که از سرمايه داری بما رسيده است» عاقبتی بجز شکست
چيزی نصيب ما نخواهد شد .سامان دادن جامعه ای روی منفعت فردی ،ساختن جامعه ای بر پايه ی عنصری از جامعه ی کهنه است؛ و
همانطوری که ما ديديم ،چنين کنشی هم گرايش به از بين بردن مالکيت اجتماعی را دارد و هم توليد اجتماعی سامان يافته از جانب طبقه
ی کارگر را .خيلی ساده ،منفعت شخصی نگاهی پسگرا دارد! منفعت شخصی نگاهش به اعاده ی سرمايه داری است.
نامگذاری سيستم
فعال اجازه دهيد مفهوم «اصل سوسياليستی ويژه » بر پايه ی منفعت مادی شخصی را ناديده بگيريم .و اجازه بدهيد اين دکترين دو مرحله
ای را با ايده ی تک سيستم مارکس ،که در حال شدن است ،را جايگزين کنيم .اما ،اگر تنها يک سيستم وجود دارد ،در آن صورت چه
نامی روی آن بگذاريم؟ سوسياليسم ،کمونيسم .....يا نام ديگری؟ مارکس عموما آنرا کمونيسم ناميد -بخصوص در آثاردوران بلوغش ،و
من آثار گذشته ی مارکس را در اين خصوص دنبال کرده ام 7.به هرحال ،من ديگر فکر نمی کنم استفاده کردن ازاين واژه در قرن
بيست ويکم مناسبت داشته باشد.
وقتيکه مارکس در قرن نوزدهم می نوشت واژه ی کمونيسم پيام ديگری را ابالغ می کرد .کمونيسم نامی بود که مارکس از آن استفاده
کرد تا جامعه ی آزاد و توليد کنندگان بهم آمده را توصيف کرده باشد« -اتحاد ای از انسان های آزاد ،با وسائل توليد اشتراکی  ،در اشکال
گوناگون نيروی کارشان را با آگاهی کامل به عنوان يک نيروی کار واحد صرف می کنند -نه برمبنای تقسيم کار ،از من» .8ولی تعداد
کمی ازمردم از کمونيسم چنين تصوری دارند .درحقيقت ،مردم به سختی کمونيسم را به مانند يک سيستم اقتصادی می شناسند ،که در اين

سيستم توليد کنندگان گردهم می آيند تا برای نياز همگان توليد کنند! بلکه ،با تکيه بر تجارب قرن بيستم  ،اکنون کمونيسم به عنوان يک
سيستم سياسی مشاهده می شود -بويژه ،به عنوان يک دولت که باالی سرکارگران ايستاده و بر آن ها فرمان می راند.
آيا ما می توانيم طريقی که تجربه ی قرن بيستم در اذهان مردم جايگير کرده است ،را ناديده گرفته و با آن سراغ مردم برويم ؟ ولی،
مفاهيم و اسامی مهمند .در دولت و انقالب ،لنين توجه خواننده را به امتناع انگلس از بکار بردن واژه ی «سوسيال دموکراسی» جلب می
کند ،برای اينکه « در آن موقع پرودونيست ها درفرانسه و الساليست ها در آلمان خودشان را سوسيال دموکرات می ناميدند» .9تحت
شرائط کنکرت ،اين يک تصميم سياسی بود .من فکر می کنم اکنون نيز همان منطق به هر کسی که عالقمند به تحول جامعه است ،و نه
کتابی فکر می کند ،اطالق می شود.
همانطوری که در مقدمه ی اين کتاب اشاره شد ،ما بايد سوسياليسم را «بازسازی » کنيم .به يک دليل ديگر .وقتی که مارکس جوان
«هدف از رشد انسان را شکلی از جامعه ی انسانی توصيف کرد» به واژه ی سوسياليسم تاکيد کرد .يک جامعه ی انسانی ،زندگی واقعی
اجتماعی ،انسان گرائی ،سوسياليسم -همه ی اين واژگان به مارکس اين رويا را تداعی می کردند که بيگانگی انسان از کنش هايشان  ،از
زندگی اش ،از انسان های ديگر و طبيعت به سر می رسيد .جامعه ای که فعاليت مولد ما طبيعت انسانی ما را تائيد می کند ،سوسياليسم-
«وحدت انسان با انسان ،با آگاهی بر برپايه ی حقيقی تفاوت بين انسان ها» هدف مارکس بود.هدف ما نيز بايد اين باشد10.

شدن سوسياليسم :
برش
اما ،چگونه اين سيستم جديد درحال شدن است؟ نخست ،اين مقوله را بايد به رسميت شناخت که آنچه سوسياليسيم را به پيش می راند
«نياز کارگران برای رشد است » .در جائی که انگيزه برای رشد سرمايه داری از «بايستی» سرمايه به ( انگيزه برای ارزش اضافی)
می آيد ،و چون سرمايه داری ،با فراتر رفتن از سدهايش رشد کرد ،به همان طريق ،سوسياليسم از «بايستی» انگيزه ی فراتر رفتن
کارگران از سدهايشان سوسياليسم رشد خواهد کرد.11
خالصه ،ما می بينيم که کارگران در مبارزه شان برای فراتر رفتن از سدهای جلو راهشان ،آن ها هم محيط شان را تغيير می دهند و
هم خودشان را-مارکس ،تز سوم از تزهای فويرباخ ،از من .اين فراينديست که بجای منطق سرمايه منطق توسعه ی انسانی را جانشين می
کند .و در اين فرايند ديناميسم های سرمايه داری ،قوانين حرکتش ،با قوانين حرکت جامعه ی توليد کنندگان هميار جانشين می شوند:
«کنش خود جوش قوانين طبيعی* 1Vسرمايه و صاحبان اراضی» اکنون می تواند با «کنش خودجوش قوانين اقتصاد
اجتماعی کارگران آزاد و متحد » ،در يک فرايند طوالنی توسعه ی شرائط جديد ،جانشين شود ،هم چنان که «کنش خود
جوش قوانين اقتصاد برده داری» و «کنش قوانين خودجوش اقتصاد فئوداليسم » چنين شدند12.
شما تصوير کالسيکی را مالحظه کنيد که مارکس برای شدن سوسياليسم پيشنهاد می کند .ترتيب اين شدن با پديداری رابطه ی اجتماعی ويژه
ای بين کارگران شروع می شود -اين روابط کارگری تابع سلطه ی سرمايه بر رابطه ی کارمزدی است .ولی ،روابط کارگران در جريان مبارزه
شان عليه سرمايه رشد می کند .آنها شروع می کنند با تالش شان  ،همانند فروشندگان نيروی کار ،به رقابت در ميان خود پايان دهند ،کارگران
خودشان را در اتحاديه ها سازماندهی می کنند تا از پائين آمدن دستمزدهايشان جلوگيری کنند .هم چنان که سرمايه در فرايند توليد کارگران را
متحد می کند ،درجه ای از پراکندگی درميان کارگران از بين می رود ،و با اين وحدت «مقاومت کارگران عليه سرمايه افزايش می يابد» .آن ها
کم کم در خالل مبارزه عليه سرمايه به وحدت شان پی می برند .معهذا قدرت سرمايه به سادگی نيروی
سرمايه داران فردی عليه گروه های کارگری نيست؛ بلکه ،قدرت سرمايه به عنوان صاحب توليدات کار اجتماعی مآال قدرت سرمايه دار را
تشکيل می دهد ،و اين کليت قدرت سرمايه است.13
کارگران کم کم پی می برند که «در فعاليت صرفا اقتصادی عليه سرمايه داران ،سرمايه طرف قوی تر را تشکيل می دهد» به نتيجه ،آن ها به
کنش سياسی روی می آورند .آن ها به ضرورت مبارزه ی سياسی به سان يک طبقه روی می آورند -از راه يک «جنبش سياسی ،يعنی اين گونه
بگوئيم ،مارکس يک جنبش طبقاتی ،با هدف تحميل کردن منافع شان در شکل عمومی ،در شکلی که نيروی قهری کلی و اجتماعی داشته باشد»
را تاکيد می کند ،اين پيامی بود که انترناسيونال اول ندا داد .بنابراين تسخير قدرت سياسی وظيفه ی سترک طبقات کارگر می شود .»14و اين
پيامی بود که مارکس و انگلس در مانيفست کمونيست تاکيد کردند« :اولين مرحله ی انقالب توسط طبقه ی کارگر اين است که پرولتاريا را به
مسند قدرت رسانده ،تا در نبرد برای دموکرسی پيروز شود».
در اين سناريو ،مبارزه ی کارگران برای پيروز شدن در «نبرد دموکراسی» و استفاده از قدرت دولتی برای جارو کردن پايه ی اقتصادی
سرمايه داری و جامعه ی طبقاتی است .با توفيق در تسخير قدرت سياسی ،مارکس و انگلس پيش بينی کردند« ،پرولتاريا از سلطه ی سياسی اش
استفاده خواهد کرد تا تدريجا تمام سرمايه را ازدست بورژوازی بگيرد ،تمام وسائل توليد را در اختيار دولت قرار دهد ،يعنی پرلتاريا به مانند
يک طبقه ی حاکم سازمان يابد؛ و تمام نيروهای توليدی را هر چه سريعتر رشد دهد« »15به تدريج» :مانيفست کمونيست يک فرايند «راه
استبدادی» را عليه سرمايه مد نظر می گيرد -فرايندی که در آن بازتوليد سرمايه را برهم زند ،و طبقه ی کارگر خود را پيوسته دروضعيتی
مشاهده کند که مجبور است به پيش حرکت کند .به جای انحصار کردن وسائل توليد از طرف طبقه ی سرمايه دار ،رفته رفته مالکيت اشتراکی
وسايل توليد پديدار گردد.

بدين سان است که برش در حق مالکيت رخ می دهد .ولی ،هم چنين يک برش ديگر .برای اينکه اساسا سناريو همين جا بريده می شود ،و
جدا از مالحظات پراکنده و آينده نگری ها( مانند آن هائی که توسط کمون بوجود آمدند) ،آن چه باقی می ماند خطوط آشکار فرايند شدن می باشد
که مارکس در نقد برنامه ی گوتا معرفی می کند .برای گفتن حرف های بيشتر ،نياز به باز سازی منطقی فرايند شدن بر پايه ی عناصر ی است
که مقابل ما قرار دارند .اينکه ،کجا قسمت های گم شده ای وجود دارد ،با اين سئوال نامعلوم نمی توان به استنتاج جديدی رسيد.
چه چيزی را بايد رام کرد
برای نويابی تئوريک فرايند شدن سوسياليسم ،اهميت دارد با مفهوم سوسياليسم به مثابه يک سيستم اندامواره ای آغاز کنيم  -به سخن ديگر ،اجازه
دهيد که تئوری راهگشای درک ما از فرايند شدن باشد.ما مشاهده کرديم که مفهوم سوسياليسم از سه لحظه تشکيل می شود )1( :مالکيت اجتماعی
وسائل توليد(که سهيم شدن در ميراث اجتماعی حق همگان محسوب شود)؛ ( )2کارگران توليد اجتماعی را سامان دهند( که به توليد کننده ها
اجازه دهد که از طريق کنش خود تمام ظريفيت شان را رشد دهند) ؛ و ( )3تمام نياز ها و خواست های کمونی را خوشنود کردن( که نيازمند رشد
جامعه ی تعاونی يا همياری بر پايه ی به رسميت شناختن انسانيت همه ی ماست).
ما دقيقا از «بهم آمدن انسان های آزاد شروع می کنيم ،انسان هائی که با وسائل توليد اشتراکی کار می کنند ،و انواع گوناگون نيروی کارشان
در خودآگاهی کامل به مثابه يک نيروی کار اجتماعی واحد رشد می شوند» .با اين رويای روشن ذهنی ،ما قادريم دقيقا تشخيص بدهيم چه
عناصری از جامعه ی قديمی بايد رام شوند( :الف) مالکيت شخصی وسائل توليدی( ،ب) استبداد محل کار و (پ) توليد برای منفعت شخصی.
ولی چگونه؟ اجازه بدهيد داستان مارکس از لحظات شدن سرمايه داری را يادآور شويم .ما با روابط اجتماعی موجود ولی تحت انقياد شروع
می کنيم :جهت گيری سرمايه ی مالی و تجاری برای رشد ارزش .يک نقطه ی کليدی با برش حق
مالکيت ،يک شرط ضروری برای روابط توليدی جديد ايفا می کند .ولی ،اين تغيير در خودش ناکافی است -بازيگران جديد برای ظهور اين
رابطه ی جديد می بايستی توليد بدست آمده را نيز به چنگ آورند .اين روابط توليدی به نوبت خود تا زمان توسعه ی يک شيوه ی توليدی ويژه که
آنرا حمايت کند ،همچنان ناپايدار می ماند -خالصه ،سرمايه داری مقوالت سيستم خودش را توليد کند .آيا اين يک الگوی مفيد برای شدن
سوسياليسم را نوپائی می کند؟
به آن نقطه ی برش حساس در حق مالکيت برگرديم .آيا تغيير در مالکيت که وسائل توليد را در در اختيار دولت قرار می دهد برای بوجود آوردن

روابط توليدی مبتنی بر اتحاد توليد کنندگان کافی است؟ چنين حرکتی ،نه بيشتر از برش پيشين حق مالکيت در خودش برای پديداری روابط
توليدی سرمايه داری ،برای عروج جامعه ی توليد کنندگان تعاونی کافی خواهد بود .برای اينکه «شيوه ی اتحاد توليد کنندگان آزاد و برابر
تاسيس گردد » ،خود توليد کنند گان بايد «مالکيت توليد را تصاحب کنند» و بر بنياد مالکيت اشتراکی بر وسائل توليد ،فرايند توليد تعاونی يا
همياری را پياده کنند .با اين اوصاف  ،آيا چنين شيوه ی توليدی تنها آن زمان که توليد کنندگان متحد دولت را تسخير کنند ،رخ خواهد داد؟11
دولت سرمايه داری ،آن چنان که مارکس درک کرد تمام موسسات اش به يک «تقسيم کار سيستماتيک و سلسله مراتبی »آلوده است ،و اين
دولت به يک نيروی سازمان يافته ی کلی برای بردگی اجتماعی و موتور استبداد طبقاتی نائل شده است .17به اين دليل است که چرا مارکس و
انگلس به اين نتيجه رسيدند که طبقه ی کارگر «نمی تواند به سادگی ماشين دولتی رادر اختيار گرفته و برای مقاصد شان از آن استفاده
کنند» .88اما ،چگونه توليد کنندگان متحد می توانند وسائل توليدی ای را تصاحب کنند ،که اين وسائل در مالکيت دولتی است که ماهيتش کامال
سلسله مراتبی و قدرتی باالی سر همگان است؟
اگر کارگران اين واقعيت را به رسميت بشناسند که آن ها نمی توانند از دولت سرمايه داری موجود برای اهدافشان استفاده کنند ،اين دريافت
نوپائی مارکس نبود .بلکه ،اين کشف خود جوش کارگران در کمون پاريس بود .در کمون پاريس عيان شد که دولت کارگری آن چنان دولتی
است که انجام وظايف عمومی مردم «بجای اينکه کيفت های خاص و مرموز يک قشر آموزش ديده باشد» وظايف کارگران شد؛ اين يک نوپائی
در پراتيک بود که کارگران دريافتند نياز به يک دولت جديد دارند -دولتی دموکراتيک و غير متمرکز .مارکس ندا داد که ،باالخره شکل دولت
ضروری کارگران کشف شد :کمون «آن شکل سياسی بود که باالخره نوپائی شد و تحت آن رهائی اقتصادی کار می بايستی کنش می شد» .اينجا

دولتی برپا شد که بمانند «اهرمی می بايستی در خدمت از ريشه کندن پايه های اقتصادی ای که روی آن طبقات و حاکميت طبقاتی نشسته بود،
قرار می گرفت».19
مارکس در باره ی جهت عمومی کمون اينگونه نظر داد« ،همه ی فرانسه می بايستی در کمون های کارگری خود گردان متشکل می شدند».
کمون به نابودی قدرت دولتی تا آن جائی که دولت باالی جامعه نشسته بود اشاره کرد« -کمون وظايف مشروع دولت را می بايستی از دست
قدرتی که به زور موقعيت ممتازی را باالی سر جامعه اشغال کرده بود ،از آن می گرفت و در اختيار کارگزاران جامعه قرار می داد» .اين فرايند
از طريق «جذب دوباره ی قدرت دولت توسط جامعه به عنوان نيروهای زنده ی خود توده های مردم ،بجای نيروهائی که جامعه را در اسارت
خودش گرفته بود ،بجای نيروی سازمان يافته ی سرکوبگران ،نيروهای خودشان را متشکل می کردند– يعنی شکل سياسی رهائی اجتماعی
خودشان را».22
خصلت ويژه ی اين شکل از حکومت «حد اقل نوپائی شد» «اين دولت خودگردان توليد کنندگان بود» ،يعنی در همه ی سطوح جامعه .مارکس
به چيزی اشاره کرد« ،دولت خود گردان از شهر آغاز شد» .21نتايج اين روشن بود :با تبديل دولت «از اندام واره ای که روی جامعه تحميل
شده بود ،به يک دولت کامال مطيع جامعه » ،و توليد کنندگان خود گردان می توانند دولت را در راستای اهداف خود بکار برده ،و پيوسته خود و
شرائط را تغيير دهند .خالصه ،آنچه را که ما در اينجا مشاهده می کنيم جنبه ی ديگری از پيدائی روابط توليد کنندگان اجتماعی است -اين ها به
سان شهروندان خود گردان ،يا خود حکومتی در پروژه ای برای تحقق منافع کل توليد کنندگان بهم آمده اند.
اما ،آيا چنين دولت جديدی با استبداد در محل کار سازگار است؟ برعکس ،اين کامال بديهی است که وجود چنين دولتی نياز دارد که توليد
کنندگان متحد صاحبان توليد خودشان باشند ،و شرط وجودی چنين دولتی اين است که روابط توليدی سوسياليستی باشد .توليد کنندگان خود گردان،
شهروندان خود مديريتی -اينها بخش هائی از يک کل بهم پيوسته را سامان دهند؛ وفرايند رشد آن ها رام کردن ميراث بازمانده از جامعه ی کهن
است« -تقسيم پياپی و سلسله مراتبی کار » و «موتور استبداد طبقاتی» هم خصلت ويژه ی کارگاه ها در روابط سرمايه داری و هم دولت سرمايه
داری است.
چقدر احتمال دارد که دولت سلسه مراتبی کهن گرايش به پرورش سازمان توليدی کارگران داشته باشد ،و به فرايند ضروری رشد کامل ظرفيت
فرد و جامعه اجازه دهد ؟ اين خيلی محتمل است که گرايش خود جوش يک چنين دولت سلسه مراتبی «باز توليد نيروی سازمان يافته » به سمت
سرکوب توده ها باشد.
اين توهم که گويا مديريت اداری و حکومت کردن وظايف فراطبقاتی مرموزی هستند ،که بايد در اختيار يک اليه ی آموزش ديده
قرار داد -انگل های دولتی ،يک عده شارالتان ،زبان باز و مفتخور در سمت های باال قرار گيرند ،هوش و آگاهی توده ها را
جذب کرده و از آن عليه افراد در موقعيت پله های پائين نردبان سلسله مراتبی استفاده کنند.23
در اين باره ،مبارزه برای روابط توليدی نوين سوسياليستی ،مبارزه ای است دردو جبهه -در درون کارگاه و درون دولت ،يعنی مالک وسائل
توليدی .به درجه ای که اين مبارزه ی دوگانه پيش رود ،ما می توانيم از« پديداری جامعه ی تعاونی و همياری بر پايه ی مالکيت اشتراکی توليد
وسائل گفتگو کنيم» .و اکنون ،خود شيوه ها و سازمان توليد می توانند تغيير کنند .توليد کنندگان متحد،در درون روابط سوسياليستی توليد ،می
توانند شيوه ی توليدی باز مانده از روابط توليدی پيشين را تغيير دهند .و آن چنان شيوه ی توليدی را بوجود آورند که موافق با نياز ها و اهدافشان
باشد -خالصه ،يک شيوه ی ويژه ی توليد سوسياليستی.
بديهی است که ،ما از پيش نمی توانيم ويژگی های شيوه ی توليد سوسياليستی را بدانيم ،چون که اين شيوه ها را خود توليد کنندگان بهم آمده ها

نوآوری خواهند کرد .ولی ،با يک اطمينان معقول می توان يک نکته را پيش بينی کرد -اينکه شيوه ی توليد جديد با شيوه ی توليد سرمايه
داری مشابهت نخواهد داشت .شيوه ی توليد ويژه ی سرمايه داری با رشدش تمام عناصر جامعه را رام کرد ،تا کمبود ارگان هايش را بسازد .اين
فرايند «تاريخا شکل جديدی به وسائل سنتی کار داد تا مناسب سرمايه گردد» .22نيروهای توليدی که تحت روابط توليد سرمايه داری رشد
کردند ،ازکل روابط توليدی مشخصه ی سرمايه داری نشات گرفتند و بازتاب روابط توليد سرمايه داری گرديدند.

بنابراين ،ضروری است اين نکته را تاکيد کرد که ،آن نيروهای جديد سرمايه داری خنثی نبودند .آنچه خصلت ويژه ی نيروهای مولده ای
که سرمايه داری توسعه داده است ،اين است که «اين نيروها کارگر را به جزئی از يک انسان تنزل می دهند ،اين نيروها کارگر را تا سطح زائده
ی ماشين پائين می آورند ،اين نيروها با تبديل کردن کار کارگر به زحمت و مشقت محتوای واقعی کار کارگر را نابود می کنند؛ اين نيروها
کارگر را با فرايند هوشمند کار بيگانه می کنند ...؛ اين نيروها شرائط کار کارگر را از شکل و قواره می اندازند» .در حقيقت« ،در باره ی شيوه
ی روابط سرمايه داری» ،مارکس اين چنين نظر می دهد« ،تمام شيوه های سرمايه داری برای باال بردن بارآوری اجتماعی کار به هزينه ی
فرد کارگر کنش می شوند».25
تمام نيروهای مولده ی نو شبيه سرمايه داری نيستند .باالخره ،آيا اين احتمال وجود ندارد ،که توليد کنندگان متحدی که فرايند توليدی را در
اختيار دارند آن چنان نيروهای توليدی ای را برگزينند که آن ها را فلج نکند؟ برعکس ،ما انتظار خواهيم داشت که توليد کنندگان متحد نيروهای
توليدی ويژه ای را توسعه دهند که « بر عکس سرمايه داری ،ثروتی که توليد می شود نياز های کارگران برای توسعه را » تامين کند .نه اينکه
توليد کننده ها را از هم ديگر جدا کرده ،آن ها را ناتوان يا بگونه ای به آن ها آسيب برساند ،ما پيش بينی می کنيم که محتمال نيروهای مولده ای
که توليد کنندگان بهم آمده برخواهند گزيد به سمت توسعه ی انسان های پربارتر جهت گيری داشته باشند.
بدين ترتيب رشد نيروهای مولده يک مقوله ی انتزاعی نيست .اگر ما چيزی از سرمايه ی جلد  1مارکس ياد گرفته باشيم ،اين است که آن چه
حائز اهميت دارد نيروهای توليدی ويژه است .سرمايه تغييرات ويژه ای در شيوه ی توليد وارد کرد ،برای اينکه اهداف طبقاتی اش را بدست
آورد .به همان سياق ،سوسياليسم،جامعه ی توليد کنندگان بهم آمده آن زمان رشد خواهد کرد که توليد کنندگان متحد شيوه ی توليدی را به چنان
مسيری سوق دهند تا اهدافشان را متحقق کند.
البته ،شيوه ی توليد سوسياليستی نوين که در درون روابط سوسياليستی توسعه می يابد در يک شب ميوه نخواهد داد .همانند مورد رشد شيوه ی
ويژه ی توليد سرمايه داری ،فرايند شدن شيوه ی توليدی نوين محتمال وقتی که توليد کنندگان بهم آمده عليه موانع تحقق اهدافشان بلند شوند ،از اين
رو فراتر از ساختار های موجود سرمايه داری حرکت کنند ،رخ خواهد داد .درست به طرقی که توليد کنندگان بهم آمده توليد خواهندکرد ،اين
فرآورده ها به سان فرايندهای تعاونی آگاهانه به سمت خوشنودی نياز های تمام اهالی درون کمون ها راه خواهند يافت؛ تماميت خواهی ،از باال به
فعاليت مولد و زندگانی انسان ها فرمان دادن ،يا توليد با نيت منفعت فردی به مانند کنش های غير معقول و عادات باز مانده از گذشته درک
خواهند شد .از اين راه ،نيروهای توليدی تحت روابط سوسياليستی انسان هائی را رشد خواهند داد که « با آموزش ،سنت و عادت ملزومات شيوه
ی توليد سوسياليستی را همانند قوانين طبيعی مشاهده کنند».22
خالصه ،اين شيوه ی توليدی بطور خودجوش يک شعور همگانی ايجاد خواهد کرد ،آن چنان شعوری که به مالکيت اشتراکی ،توليد اجتماعی
سازمان يافته ی کارگران و توليد برای نيازهای اجتماعی به سان يک منطق بديهی نگاه خواهد کرد .درست همان گونه که توسعه ی شيوه ی ويژه
ی توليد سرمايه داری يک بخش ضروری اش بازتوليد کارگر به مانند کارگر مزدی در درون روابط سرمايه داری است ،بهمان سياق نيز شيوه
ی توليد سوسياليستی توليد کننده هائی برای نيازهای جامعه ی سوسياليستی پرورش خواهد داد .اما ،در غياب شيوه ی توليد ويژه ی سوسياليستی
چه رويدادی رخ خواهد داد.
شيوه ی نظم و ترتيب ،يا سامان ،سوسياليستی
چگونه شيوه ی سوسياليستی نوين با هضم کاستی های باقی مانده از روابطه سرمايه داری به يک سيستم ارگانيک جديد متحول خواهد شد؟
چگونه اين شيوه باز توليد روابط توليد سوسياليستی را تضمين خواهد کرد؟ جوابش اين است که بهمان سبکی که سرمايه داری ،شيوه ی توليدی

اش را جا انداخت .تا آن زمان که يک شيوه ی توليد سوسياليستی نوين سامان يابد ،ما به يک شيوه ی نظم و ترتيب سوسياليستی نياز داريم.
همانند مورد شدن سرمايه داری به « قدرت دولتی » نياز است .اما ،نه به يک قدرت سلسه مراتب دولتی که به مانند «موتور استبداد طبقاتی»
سامان يافته باشد .چنين ساختار دولتی نمی تواند يک شکل سياسی مناسب برای رهائی اجتماعی کارگران باشد.
برعکس« ،در حالی که سرمايه داری» برای بازتوليدش نياز به تمکين کارگران به روابط توليد سرمايه داری دارد ،و برای اين منظور از
نيروی قهر دولت استفاده می کند ،جامعه ی تعاونی يا همياری بر بنياد مالکيت اشتراکی وسائل توليد با توسل جستن به قهر کامال بيگانه است».22
در حقيقت « ،چگونه يک چنين جامعه ی خودمديريتی و خودگردانی که ،بر پايه ی يک شيوه ی نظم و ترتيب پديدار می شود ،توليد کنندگان را با

زور به يک سلوک سرکوبگرانه وادارکند ،و چنين نظم و ترتيبی برای توليد کنندگان طبيعی و بديهی جلوه کند؟ بجای اينکه ،انسان هائی را
پرورش دهد که شايسته ی بنياد کردن جامعه ای نو باشند ،فشار از باال صرفا «آدم های منزوی و اتميزه شده ای را پرورش می دهد ،که اين
شرائط را تحمل کنند ،تا باالخره ،بماهيت طبيعی اش پی برده و آن را برچينند».
اينجا يک سئوال گرهی وجود دارد « -چه سبک نظم و ترتيبی برای سوسياليسم مناسب است که ملزوماتش به مانند قوانين طبيعی بديهی تلقی
گردد22؟ همانگونه که مارکس درک کرد ،يک قسمت اساسی شيوه ی نظم و ترتيب سوسياليستی ايجاد قدرت غير تمرکز ،دموکراتيک «کمون
های خود گردان و خود فعاليتی »  -به دولتی از گونه ی کمون پاريس نياز دارد .درست به شيوه ای که سرمايه داری به نيرو نياز داشت -
«مامای هر جامعه ی قديمی که با جامعه ی نوی باردار می شود» -همانطور نيز جامعه ی سوسياليستی در زمان پديدار شدنش به قابله يا نيروی
مناسب برای جامعه ی نو نياز دارد.
از طريق «وسائل مصنوعی» ويژه اش ،شيوه ی نظم و ترتيب سوسياليستی تالش خواهد کرد روابط نوينی را پرورش دهد .عناصر باز مانده از
روابط توليدی پيشين مانند تاکيد برمنفعت فردی را با گسترش يک جامعه ی نوين عقالئی مهار کند -جامعه ای که روی همگان و نياز های آنان
متمرکز شده و توسعه ی هنجار های جامعه ی نوين را بر پايه ی تعاون وهمبستگی در بين اعضای جامعه تشويق کند .با ترکيب تمرکز روی
همگان و نياز آنها و آفرينش موسسات کمونی که مردم ساالرانه نياز های کمونی را تميز داده و کنش مولد را برای خوشنودی نياز ها هماهنگ
کنند ،اين ها در کانون شعور عمومی سوسياليستی نوين قرار خواهند گرفت.
همانطوری که من« :در غل و زنجير سوسياليستی :به داستانی پند آموز» تاکيد کردم:
بايد توجه کرد که تمرکز ساده روی مرکزيت نياز های انسانی کافی نيست ،برای اينکه ،آن چه تعيين کننده می نمايد در گير شدن
در ضرورت راه حل های جمعی ،و به رسميت شناختن تامين خوشنودی نيازهای همگان از طرف افراد است .آن جا که احساس
تعلق کمونی و اعتماد به کنش «با خودآگاهی کامل همچون يک نيروی اجتماعی واحد » را می طلبد ،اگر دولتی باالی فوق جامعه
ی مدنی قرارگيرد چنين دولتی قادر نخواهد بود انسان هائی با خصائل باال را پرورش دهد .بلکه ،فقط از طريق کنش های افراد و
از راه سازمان های خودگردان  -در محالت ،کمون ها و در سطح ملی -انسان ها قادرخواهند شد هم محيط و هم خودشان را
تغيير دهند .خالصه ،آن چه نياز است ،رشد آگاهانه ی يک جامعه ی مدنی سوسياليستی است.29
اين مفهوم از شيوه ی نظم و ترتيب سوسياليستی روی اصلی قرار دارد که آنرا چه گوارا فهميد -اينکه سامان دادن سوسياليسم« ،هم ضروری
است و هم نياز به بنيادهای مادی تازه ای برای پرورش انسان های جديدی دارد» .32تا آن زمان که توليد کنندگان بهم آمده نيروهای مولد نوی را
رشد داده باشند ،که هم متناسب با و هم خود جوش رابطه توليدی توليد کنندگان متحد را پشتيبانی کنند ،آگاهانه مجموعه ای از نظام موسساتی و
کنش مبارزه ی ايدئولوژيک برای پشتيبانی از باز توليد روابط توليدی نوين ضروری را پرورش و رشد دهند .برای چه مدتی؟ روشن است که
نياز برای وجود چنين شيوه ی نظم و ترتيب برای جوامع گوناگون متفاوت خواهد بود؛ مانند مورد سرمايه داری ،می توانيم پيش بينی کنيم که
زمان الزم تابعی از « سطح رشد توليد و بقايای روابط توليد سنتی » خواهد بود.
باز توليد روابط بازدارنده
با اين وجود ،حتی با نظم و ترتيب شيوه ی سوسياليستی ،باز توليد سوسياليستی تا زمانی که شيوه ی توليد سوسياليستی ويژه رشد نکرده باشد،
هميشه سوسياليسم محتمل الوقوع خواهد بود و نه قطعی .در حقيقت ،در غياب هم شيوه ی توليد سوسياليستی ويژه و هم يک شيوه ی نظم و ترتيب
سوسياليستی موثر ،سوسياليسم غير بازگشتنی نيست.
هوگو چاوز هميشه از گفته ی گرامشی در باره ی دوره ی فترت نقل قول می آورد که کهنه می ميرد و نو هنوز متولد نشده است .اين يک
تفسير بسيار گيرائی ست .اما ،در همان آن گمراه کننده هم هست .درحقيقت ،کهنه نمی ميرد -بلکه هميشه کهنه می خواهد زنده مانده و خود را
بازسازی کند .و نو ممکن است قبال زاده شده باشد -ولی هنوز تقال می کند که زنده بماند.

گذشته از همه ،حتی اگر مالکيت شخصی وسائل توليد برچيده شود ،ادامه ی وجود سلسله مراتبی در محيط کار و منفعت شخصی به عنوان
نيروی انگيزه در فرايند توليد عناصری از جامعه ی کهن جامعه ی نو را به رام کردن تهديد خواهند کرد .همانطوری که ما در فصول  2و 3
مشاهده کرديم ،گرايش اين عناصر کهنه بر انحالل مثلث سوسياليستی .*Vاز طرف ديگر ،دستاوردهائی که با سوق دادن جامعه ی سوسياليستی به
پيش ،مانند گزينش تصميم گيری های دموکراتيک در کارگاه ها و کمون ها و تمرکز روی توليد برای نياز ها و اهداف کمونی ،متقابال به سوی
کمال مثلث سوسياليستی گرايش دارند .ويژگی باز توليد بازدارنده همزيستی هردو گرايش است ،گرايش کهنه ی پسگرا ،و نو با جهت گيری
پيشرو.
اين اهميت دارد ،وقتی که چاوز از گرامشی نقل قول آورد ،او قسمت مهم مالحظه ی گرامشی را جا انداخت :در اين دوره ی فترت« ،تعداد
زيادی از عالئم ناخوشی پديدار می شوند» .در اين دوره ی فترت ،هم کهنه و هم نو در کنار همديگر زيست می کنند .عواقب اين دوره چه می
شود؟ ما بايستی آينده نگری يوژنی برئوبراژنسکی ( *V1در فصل  4بيان کردم)را به ياد آوريم :وقتی که شما دو سيستم متفاوت را کنار همديگر
داشته باشيد ،شما بدترين شکل از هر يک از دو سيستم را خواهيد داشت .دقيقا به اين دليل که ،شما دو تا سيستم در جوار همديگر داريد که درهم
تاثير می گذارند ،و اين ترکيب می تواند يک سيستم غير عقالئی توليد کند.
برای نمونه ،زمانی که توليد کننده ها نقش صاحبان خصوصی نيروی کار را ايفا کنند ،آنها تال ش خواهند کرد در قبال کارشان حداکثر
فرآورده را بدست آورند ،آن موقع توليد برای رشد نيازهای کمونی بروشنی در انگيزه ی آنها
برای مبادله ی کارشان در خدمت جامعه تاثير خواهد گذاشت ( .آن ها خواهند گقت چرا ما بايد بيشتر کار کنيم ،اگر قرار است آن چه که ما نياز
داريم بدون اين مبادله بدست آوريم؟) .اگر از زاويه ی ديگری به موضوع نگاه کنيم ،تداوم توليد بيگانه ( به سبب خصلت کارگاهی و تمرکز روی
منفعت شخصی) موجب خواهد شد که توليد کنندگان ظرفيت شان را رشد ندهند ،ولی ،در عوض ،رشد نياز آنها برای مصرف کاالهای بيگانه
ادامه خواهد يافت .ما از هر يک از دو نگرش به مسئله نگاه کنيم  ،اين يک ترکيب نا منسجم خواهد بود.
خالصه ،منطق سيستم قديمی همچون کابوسی روی اذهان زنده سنگينی خواهد کرد .در هر يک از لحظات بحرانی يا شکست زودگذر اهداف،
افرادی خواهند گفت که «هنوز مردم آمادگی ندارند» ،و اينکه ،برابر با اين ،ضروری است که فعال به آن چه داريم («مديريت تک فردی»،
مشوق های مالی ،مالکيت خصوصی ،نوآوران سرمايه های کوچک و غيره) تکيه کنيم .با اشاره به گفته ی مارکس درنقد برنامه ی گوتا :اينکه
« حق هرگز نمی تواند باالتراز ساختار اقتصادی جامعه ،و رشد فرهنگی بر بستر اين ساختار اقتصادی ،باشد» ،آن ها بحث خواهند کرد که تنها
بعد از رشد کافی نيروهای مولده «می توان افق تنگ حق بورژوازی را کامال پشت سر گذاشت» .داستان قديمی – همه چيز بستگی به رشد
نيروهای مولد دارد.
هر گونه از نيروهای مولد؟ آيا هر نيروی مولد جديدی می تواند در درون هر روابط توليدی ديگری زاده شده و پرورش کند؟ چگونه افق حق
بورژوائی می تواند با نيروی توليدی رشد کرده در خارج از روابط سوسياليستی مغلوب شود ،و نسل جديدی از نيازهای بيگانه را توليد کند،
هرگز توضيح داده نمی شود .31زانو زدن در مقابل مفهوم انتزاعی رشد نيروهای توليدی راهی است که توجه را از ماهيت روابط توليدی که
مارکس ضروری می دانست ،منحرف می کند.
دراين دوره ی فترت ،دو مسير پديدار می شوند .هر کدام از اين دوتا از نگرش های ويژه ای نشات می گيرند .هرکدام هويت نقص متفاوتی
را جلوه می دهند .از منظر سرمايه داری ،غير عقالئی و نا کارآئی در فرايند توليد معلول عناصر سوسياليستی است .از منظر سوسياليستی ،از
طرف ديگر ،غيرعقالئی و ناکارآمدی مسببش ادامه ی حضور عناصر باقی مانده از سرمايه داری است .دو راه-يکی به سمت پس به سرمايه
داری و ديگری به سوی سوسياليسم به پيش پا می گذارد .ما اکنون به سئوال مشهور لنين می رسيم« ،چه کسی پيروز می شود؟» .هيچ چيز
اجتناب ناپذيری در اين جواب وجود ندارد.

مفهوم گذار به سوسياليسم
طرح هائی که ما اين فصل را با آنها شروع کرديم ،در نظر بگيريد:

 -1سوسياليسم شامل جانشينی مالکيت خصوصی با مالکيت دولتی است.
 -2سوسياليسم مرحله ی اول بعد از سرمايه داری ،با مرحله ی باالتر ،کمونيسم ،جانشين می شود.
 -3رشد نيروهای مولد شرط رسيدن به کمونيسم است.
 -4اصل توزيع متناسب با سوسياليسم و توسعه ی نيروهای مولد برحسب سهم کنش هر فرد به جامعه است.
برپايه ی بحث اين فصل ،مناسبت دارد که آلترناتيو سوسياليستی زير را جانشين طرح های باال کرد:
 -1سوسياليسم ،جامعه ی تعاونی يا همياری برپايه ی مالکيت همگانی ابزار توليد استوار است .با اين فرض که توليد کنندگان بهم آمده مالکيت
وسائل توليدی هستند(يعنی ،روابط توليد سوسياليستی).
 -2در اين سيستم جديد نواقصی از سرمايه داری بطور اجتناب ناپذير پديدار می شود .رشد اين شيوه به يک سيستم ارگانيک «دقيقا به رام کردن
تمام عناصر جامعه نياز دارد ،يا از درون خودش ارگان هائی را که هنوز کمبود دارد بوجود آورد».
 -3پديدار شدن سوسياليسم به مانند يک سيسم اندام واره ئی ،که مقوالت خودش را سامان دهد ،و بدين وسيله روی پايه هايش رشد کند ،بستگی
به هستی بخشيدن به يک شيوه ی ويژه ی توليد سوسياليستی دارد :تا آن زمان که اين شيوه جا بيافتد ،باز توليد سوسياليستی روابط توليدی به
وجود يک شيوه ی نظم و ترتيب سوسياليستی نياز دارد.
 -4يک بخش اساسی توسعه ی اين شيوه ی نظم و ترتيب سوسياليستی ،جانشين کردن خودجهت گيری خصيصه ی دارندگان نيروی کار (که
تاکيدش روی معادل ها)ست ،اصلی که در آن انسان ها «صرفا بمانند يک کارگر» بشمار نيايند( تا همه چيز ديگر اغماض شوند) ،بلکه به سان
يکی از اعضای جامعه به رسميت شناخته شوند .اين اصل نوين سوسياليستی« ،اصل سوسياليستی» را برخواهد گزيد «آن چيزی که هدفش
خوشنودی نياز های همگان ..به نسبتی که جامعه ی نوين شد می کند» .32بدين ترتيب ،اين اصل روابط نوينی را پرورش خواهد داد ،يک
جامعه ی کمونی که در آن کنش مولد نه با نيت منفعت شخصی بلکه جائی که نياز ها و اهداف کمونی همانند اساس و پايه ی کنش همگان درک
خواهد شد.

برگردان مراد عظيمی

توضيحات
 پرفسور مايکل لبوويتز با اشاره به پروژه کامل. خواننده فرايند سرمايه ی پروفسور مايکل لبوويتز را با اثری به همين نام از استوان مزارش اشتباه نکنند-*1
 بنا پديداری الويت ها و ضيق زمان تنها مارکس موفق به تحليل، می نويسد، تجارت بين المللی و بازار جهانی، دولت، کارمزدی، مالکيت زمين، سرمايه:مارکس
. و در اينجا بهای مزد کارگربرابر با قانون ارزش فرض شده است.سرمايه گرديد
.فصل شدن و بودن يک سيستم ارگانيک

-*11

.فکری بيشتر فرآورده ی زيادتردريافت کنند و ضعيف ترها کمتر/ افراد با توانائی بدنی- *111
. با استقرار سرمايه قوانين اش طبيعی جلوه می کنند-*1V
 دارن- از من، توليد عمومی وجامعه ی همياری، ثروت عمومی-*V
اقتصاد دان بلشويک

-*V8
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