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  بخش اول اين نوشتار و همچنين مقاله فريدا آفاری در سايت نقد اقتصاد سياسی قابل دسترس است.

  از نگارنده است.(غير از موردی که مشخص شده)  تأکيدهاالزم به ذکر است خط 

  
  

  :ایجامعهزمانی که 
جابجايی ثروت در تاريخ جهان را سازمان دهد  ترينبزرگو سرمايه داران کالن، الکين بزرگ ماز سلب مالکيت با بتواند 

نفر از جمعيت  ميليون ٧٠قادر شود بر معضل اعتياد فاصله چند ساله در  ؛آيد فائقو بر گرسنگی و فقر مطلق اکثريت مردم خود 

  ؛چيره شود و تن فروشی را از ميان برداردخود 
زدواج و ، قوانين اکندتقسيم  )ميان زن و مرد(بلکه بر مبنای فردنه بر مبنای خانواده را زمين  ،برای نخستين بار در تاريخ

 وانندتمیر کاری که مردان ه«راهنمايش اين اصل باشد که  کند ووضع در جهت رهايی زنان و بر مبنای تبعيض مثبت را طالق 
  ؛»توانندمیمردان نيز  دهندمیو بر عکس هر کاری که زنان نيز انجام  توانندمیانجام دهند زنان نيز 

 بخشآزادیملی و  هایجنبشبخش ويتنام و ديگر  داوطلبانه يک روز حقوق خود را برای کمک به جنگ رهايی شکارکنان
  ؛جهان اختصاص دهند

  )١( ؛کندورزشی حاکم  هایميدانرا بر شعار اول دوستی بعد رقابت 
اين واقعيت بالفصل جامعه چين پس از  و کسب سود در فرماندهی آن قرار ندارد. کندنمیآن جامعه از قانون ارزش پيروی 

در ميان بسياری از بود که در دهه شصت ميالدی ) ١٩٧۶-١٩۶۶در دوران انقالب فرهنگی ( ويژهبه ١٩۴٩سال انقالب 

  و در گوشه و کنار جهان بسياری از نسل جوان را به کمونيسم انقالبی جلب کرد. کردمیجذبه ايجاد انقالبيون 
سوسياليستی در جهان موجود نيست. فقدان  ایجامعهديگر  ،١٩٧۶در سال  اين نيز واقعيت دارد با از کف رفتن چين انقالبی

 راه ظاهربهکه در آن  ايجاد کردهرا پايين آورده و فضايی  هاافق، شده استچشم انداز مردم جهان باعث تيرگی  ایجامعهن چني
بسياری را به اين نتيجه  )١٩۵۶( شورویدر  ترپيشحلی برای مشکالت جهان موجود نيست. شکست سوسياليسم در چين و 

 . اين تفکر در ميان بخشی ازخوردنمیو اگر اين مدل درست بود، شکست  تهشکاربرد ندا رساند که ديگر مدل سوسياليستی
الکتيکی برخورد دي جایبهديگر بازتاب يافته است. برخی از آنان  ایگونهبه، دانندمیکه هنوز خود را طرفدار سوسياليسم  افرادی

ن ا(شوروی زمان لنين و استالين و چين دورعلمی از نقاط قوت و ضعف جوامع سوسياليستی قرن گذشته  بندیجمعبه شکست و 

شود و  »فاز نو تعري«که آن تجارب هيچ ربطی به سوسياليسم نداشته و بايد سوسياليسم  اندرسيده) به اين نتيجه تسه دونمائو
  بوده است. بارزيان کند. ميراثی که گويا ناگوار و »رها« اشتاريخیخود را از ميراث 
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ان تحت عنورا ماهيت سوسياليستی اين جوامع و افکار فريدا آفاری متکی بر نظرات چنين طيف سياسی است که  هاايده

اين است که به دليل عملکرد قانون ارزش در اين جوامع ی او . هسته اصلی نظربرندمی سؤالسرمايه داری دولتی به زير 

سوسياليستی است که قانون  ایجامعه ،مارکساری و همفکرانش از طبق باور آف زيرا ؛را سوسياليستی خواند هاآن تواننمی

 رداز مقاله قسمت ، در اين داندمیباشد. از آنجا که آفاری خود را طرفدار سوسياليسم مارکس هيچ نقشی نداشته ارزش در آن 
کلی نظرات آفاری  چارچوب به بعداصلی مارکس در مورد جامعه سوسياليستی رجوع خواهيم کرد،  هایايدهبه افکار و  ابتدا

در مورد سوسياليسم نگاهی خواهيم انداخت و سرانجام به مفهوم تئوريک قانون ارزش و چگونگی محدود کردن آن در جامعه 

نشان خواهيم داد چگونه برخورد صوری و فرمال به اين قانون نه تنها موجب انحالل  سرانجام .سوسياليستی خواهيم پرداخت

امکان انقالب و برقراری جامعه  عمالً بلکه  شودمی انقالب فرهنگی چين ويژهبه ب پرولتری در قرن بيستمدستاوردهای انقال

  . کندمیفی منتسوسياليستی را 
  

  مارکس، جامعه سوسياليستی و حق بورژوايی
   

ا رجامعه آينده و مختصات کلی  چارچوبز دل جامعه سرمايه داری، مارکس با کشف قوانين حاکم بر روند تاريخ موفق شد ا

که کلی و رايج از انقالب را مفهوم يات واقع بها تکيه در اروپا مارکس توانست ب ١٨۴٨ هایانقالبشناسايی کند. در جريان 

از مبارزه  بندیجمع را که مارکس در »انقالب مرد زنده باد انقالب«شعار  )٢( دگرگون کند. کلیبهمتعلق به گذشته بود را 

ژوازی معنای پايان رسالت بوربود. اين شعار به جديد  انو آغاز دور اندور کپايان يبقاتی در فرانسه فرموله کرده بود، بيانگر ط
ه کنيروی محر عنوانبهعام  یبه مفهوم »ردمم«بود. تا آن زمان  پرولتاريابه نام  ایطبقهجهانی  –تاريخی و آغاز رسالت 

ه کشان داد عينی ن هایواقعيتبا بررسی او . شاندمردم نمفهوم  جایبهرا پرولتاريا مفهوم . مارکس شدندمیمحسوب انقالب 

و طبقه جديدی شکل گرفته که در توليد و بازتوليد  دست موجود نيستند. برابری و برادری ميان طبقات موجود نيستکمردمی ي

يه داری را در خود حمل کرده و سوخت و ساز آنتاگونيستی که راز نظام سرما ایطبقهيک دارد، تژنظام سرمايه داری نقشی استرا

. او نشان داد که تنها اين طبقه قادر است نوع ديگری از انقالب را سازمان کشدمیرخ همگان فشرده به  صورتبهاين نظام را 

صحيح  شناختکه متکی بر  انقالب جلو نهادامر جديدی از  نظری. مارکس مفهوم استقبلی متفاوت  هایانقالبدهد که کيفيتا با 
 روابطت از گسس ترينراديکال«اعالم کرد که انقالب کمونيستی فرايند  کمونيست مانيفستدر سند از نظام سرمايه داری بود. او 

ياليسم سوس«نوشت:  فرانسه در طبقاتینبردهای و در کتاب است؛  »سنتی هایايدهگسست از  ترينراديکالسنتی مالکيت و 

 نابودیتی، کليه تمايزات طبقا نابودی سویبهنقطه گذار ضروری است  مثابهبهاتی پرولتاريا تاتوری طبقکدياعالن تداوم انقالب، 
کليه روابط اجتماعی که منطبق بر اين روابط توليدی هستند  نابودی، اندشدهبنا  هاآنکليه روابط توليدی که اين تمايزات بر روی 

در جريان انقالب عبارات اين  )١۴۵: ١٣٨١(مارکس  ».شوندمیکردن کليه افکاری که از اين روابط اجتماعی نتيجه  و دگرگون

در داخل چين و در  »چهار کليت«محو يا  »سرنگونیچهار «و  »دو گسست« هایواژهبا در چين  یفرهنگی پرولتاريايبزرگ 
چنين انقالبی امکان پذير کند چرا ثابت  کهنظری و عملی بعدی مارکس اين بود  هایتالشتمامی  .معروف شدجهان فراگير و 

و چرا بشر قادر است  حرکت کرد »چهار کليت«محو  سویبهاست و چرا سرمايه داری شرايطی را فراهم آورده که بتوان 

  )٣( اجتماعی متفاوتی را سازمان دهد.-حيات اقتصادی
و هدف انقالب را رسيدن به  کردندمیتعريف حق ا مفهوم بورژوايی انسان را ب ایهانقالبتا قبل از مارکس متفکران 

ت. بشر اس هایرنجاين تنها راه مقابله با درد و  انگاشتندمیصادقانه  بساچه آنان. دانستندمی هاانسانميان  »برابری حقوقی«

نام  ماترياليسم تاريخیحاکم بر تکامل و حرکت جوامع بشری (که در ادبيات مارکسيستی، حال آنکه مارکس با کشف قوانين 
معين اجتماعی -اقتصادی روابطخود برخاسته از  ایدورهدر هر  »حق«نيست زيرا  »حق«نشان داد موضوع اساسی گرفت) 

ان بود. او نش ،که هست ایگونهامع به آن مسئله بر سر تغيير موجوديت جواز ديدگاه مارکس، . شودمیبوده و توسط آن مشروط 

که امکان آن فراهم شده  اندرسيده ایمرحلهگوناگون و از قبل تعيين نشده، امروزه به  هایخمو  جوامع بشری با گذر از پيچداد 

 ط استثمارگرانهرا سازمان دهد که ديگر بر اساس رواب ایجامعهو  تغيير دهد کلیبهبشر موجوديت سازمان اجتماعی خود را تا 
ود به وار در اثر تاريخی خ اين تغيير را به شکلی درخشان هر چند نکته فرايند. مارکس و سلسله مراتب اجتماعی استوار نباشد

و  تیاتوپيس هایپردازیدور از خيال به جامعه سوسياليستی را  ایپايهتوضيح داد و تالش کرد مختصات  گتا برنامه نقدنام 
  ترسيم کند. سوسياليسم تخيلی
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ست اديکتاتوری پرولتاريا  دولتدوباره بر دوران گذار سياسی که نيازمند  تأکيدو موشکافانه ضمن  مهمدر اين اثر  مارکس

خود رشد کرده و تکامل يافته است،  هایشالودهکه بر  صورتی بهما با يک جامعه کمونيستی، نه در اينجا «: کرد خاطر نشان

اقتصادی،  –که از هر لحاظ  ایجامعههستيم.  برون کرده است، روبرو يک جامعه سرمايه داری سربل برعکس، تازه از درون 

» را که از دل آن برون آمده است، با خود دارد. ایجامعهمادر زادی جامعه کهنه را يعنی  هاینشانههنوز  –اخالقی و ذهنی 
يسم اقتصادی سوسياليسم و کموندر اين زمينه مفهوم سازی تفاوت  گتاخدمت تئوريکی نقد برنامه  ترينمهم) ٢٠: ١٣٧۵مارکس (

ستی . جامعه سوسيالي»نيازش اندازهبههرکس «شعار و  »کارش اندازهبههر کس « شعار: شدتبيين شعار يا دو اصل بود که در دو 

بق بر سطح عمومی تکامل که منط. اصلی شودمیشناخته  »کارش اندازهبهتوانش و به هر کس  اندازهبههر کس «با شعار 

کاالهای مصرفی دريافت  دهدمیتوليدی در جامعه سوسياليستی است. در اين جامعه هر فرد معادل کاری که صورت  روابط

البته پس از اينکه مقدار معينی از اين کار برای کسانی که قادر به کار کردن نيستند و برای ديگر خدمات و نيازهای  .کندمی

اين نوع توزيع يعنی توزيع بر حسب کار هنوز مهر و نشان جامعه کهن را بر خود البته . شودمیاختصاص داده عمومی جامعه 
  )٢١: (همان .»است "حق بورژوايی" در اصلهنوز حق برابر «به قول مارکس  شته و دا

فع برابری صوری است اما حق بورژوايی اشاره به آن روابط اقتصادی و اجتماعی متبلور در قانون و سياست دارد که مدا

يعنی در ظاهر برابری است ولی در واقعيت عدم برابری. در يک نگاه کلی و گسترده  ؛در واقع عناصر نابرابری را در بر دارد

 ،دنروابطی که در جامعه سوسياليستی بذر روابط کااليی و روابط اجتماعی سرمايه دارانه را در خود نهفته دار کليه به توانمی
 اين زا پرهيز برای« حق بورژوايی بيانگر نقايص جامعه سوسياليستی است.از نظر مارکس وجود  حق بورژوايی اطالق کرد.

تا زمانی که محصوالت بر حسب ميزان کار  )٢٢: همان( ».باشد نابرابر بايستمی، باشد برابر آنکه جایبه حق نقايص، همه
 واربردهتبعيت «به حيات خود ادامه خواهد داد. تازه آن دورانی که به قول مارکس  »حق بورژوايی«، نابرابری شوندمیتقسيم 

برای  ایوسيلهپس از آنکه کار نه فقط  ؛فرد از تقسيم کار و همراه با آن تضاد ميان کار فکری و کار يدی نيز از ميان رفت

 هایچشمهبه فرد، نيروهای مولد نيز رشد کرد و همه با تکامل همه جانآن که از نياز اوليه زندگی مبدل شد؛ پس به زندگی بل 
د و يکسره در نوردي توانمیثروت تعاونی با فراوانی بيشتر جريان يافت؛ تازه در آن هنگام است که افق تنگ بورژوايی را 

 )٢٢: همان(»يش.به هر کس بنا بر نيازها اشتوانايی اندازهبهجامعه خواهد توانست بر پرچم خود چنين نقش کند: از هر کس 
جامعه سوسياليستی، تضادها و نواقص آن است. جالب  هایمحرکمفهوم برای فهم  تريناساسی »حق بورژوايی«مفهوم  واقعبه

و  و ارزش گيردمیچنين مفهومی را ناديده اما  خواندمیرا  گتانقد برنامه  »هامارکسيست«ست آفاری همانند بسياری از ا اينجا

 داليل اين امر و توضيح بيشتر مفهوم حق بورژوايی خواهيم پرداخت.)در ادامه نوشتار به . (شودنمیقائل  اعتباری برای آن

اضح وجامعه سوسياليستی و ضرورت ايجاد دولتی به نام ديکتاتوری پرولتاريا راهگشا بود. گذاری مارکس بر خصلت  تأکيد

کلی فراتر رود. تجارب بيشتری الزم بود تا قوانين حاکم  هایايدهاز آينده  جامعهمختصات  درزمينٔه  توانستنمیاست مارکس 

خود را نشان دهند و توسط رهبران کمونيست مفهوم سازی شوند و آگاهانه به اقتصادی  درزمينٔه  ويژهبه بر جامعه سوسياليستی

بر  هاايدهن . ايندتعيين کننده بود و يار مهمبس )بريدهبريدهدر قالب نکات هر چند (مارکس کلی  هایايدهما اين ا ؛کار گرفته شوند
لحاظ مادی برای تغيير خود فراهم ه نظام باين که  هايیحلاز نظام سرمايه داری و امکانات و راه مارکس تجزيه و تحليل 

ه، اظهار ساخته نشدکه هنوز  ایپديدهدر مورد جزئيات و قوانين حاکم بر تا ماترياليست بود  قدرآنمارکس  ، تکيه داشتند.آوردمی

 ایهپاي هایگيرید و جهت نگيرباز تجربه کمون پاريس درس  ندبه حداکثر تالش کرد و انگلس مارکس دانيممینظر نکند. 
د. ولی عمر کمون پاريس کوتاه بود و در سطح اقتصادی نتوانست يک شيوه توليدی نوين برقرار کند نرا روشن کن جامعه آينده

ه گفت. به آن هر چه بيشتر عيان شود هایويژگیو  هاکاستیتا قوانين و  گذارد جایبهو دستاورد مهمی در اين زمينه از خود 

مارکس نتوانست شاهد يا درگير فرايند  )۶٣: ١٩٧٧مائو ( »نند.بايد فرايندی طی ک هاانسان ،برای فهم قوانين عينی«مائو 
 »ارشک اندازهبههر کس «در مورد اينکه پروسه محدود کردن حق بورژوايی و گذر از اصل  باشد در نتيجهساختمان سوسياليسم 

 جودباوهنی گرايی نکرد. سوسياليسم ذ در دورانمبارزه طبقاتی در مورد کلی  طوربهو  »نيازش اندازهبههرکس «به اصل به 
مائوتسه دون و  ،کلی که مارکس پيش نهاد و از خصلت علمی برخوردار است هایگيریو جهت  چارچوباين بدون تکيه به 

نند و در ک بندیفرمولتضادها و معايب جامعه سوسياليستی را دريابند و  توانستندنمیديگر رهبران چين سوسياليستی هرگز 

در  تواننمیای مارکس بدون خدمات پايهدهند و امروز نيز  هشدارمورد خطر احيا سرمايه داری در يک کشور سوسياليستی 

  تجربه جوامع سوسياليستی قرن بيستم به قضاوت نشست.کليت مورد 
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. او انتظار داشت ديدمیمدت اه را کوتاز سرمايه داری به کمونيسم اين هم واقعيتی است که مارکس در مجموع دوره گذار 

 مبتنی بر کسب سود جای خود را به برنامهبیاينکه توليد  محضبهو  شودهمه ابزار توليد به مايملک همگانی بدل  فوراً بتوان 
و  هتوليد برنامه ريزی شده و مبتنی بر رفع نيازها دهد، ديگر خصلت کااليی از توليد محصوالت مورد نياز جامعه زدوده شد

. برخی از اين امور با واقعيت خوانايی نداشت. نه رودمیمبادله در برابر پول و دستمزد پولی در مرحله سوسياليستی از بين 
 فوراً اين امکان وجود نداشت که و توليد خرد در تجربه شوروی و نه در تجربه چين به دليل وجود جمعيت گسترده دهقانی 

ً مشخصبر ابزار توليد اجتماعی مالکيت  صورت نگيرد و زمين اجرا شود و توزيع محصوالت مصرفی با استفاده از پول  ا

  ازای مزد، پول پرداخت نشود. همچنين به
در نظر  تتوانسنمی ترصحيحاز آن مارکس پيچيدگی پيشبرد تحوالت سوسياليستی را در نظر نگرفت. به عبارتی  ترمهم

در تمامی سطوح اقتصادی،  گذرا بودنه در حال گذار است. اين خصلت بگيرد. سوسياليسم يک شکل منحصر به فرد از جامع

دوره گذار را تشريح کرد و جنبه عمده   یعمومخصلت مطرح است. مارکس اگر چه  جامعه سياسی، اجتماعی و ايدئولوژيک
اما سختی و پيچيدگی و ماهيت طوالنی مدت مبارزه برای متحول  ،تغيير در شالوده اقتصادی جامعه را روشن کرديعنی آن 

حدود م قدرآننيز به لحاظ زمانی  صحيح و ابتدايی، هایگيریعليرغم جهت  کردن روبنای جامعه را تشخيص نداد. تجربه کمون

يروهای نرشد اشکال بطن از ه کتوليدی) روابط (اين « :مارکس زمانی گفته بود. دادنمیرا  هاپيچيدگیاين  رؤيتبود که اجازه 

له ات حاص. تغييررسدمی، در اين موقع يک دوره انقالب اجتماعی فرا زنندمیزنجير  هاآنبه دست و پای  آيندمیبيرون مولده 

 مارکس نقد اقتصاد سياسی/ نقل شده در کتاب خدمات فنا(.» گرددمیاقتصادی دير يا زود منتهی به دگرگونی روبنا  هایپايهدر 
پروسه تغيير و تحول در روبنا تا  خوردمیرايشی به چشم گدر اين عبارت ) ٣١۴: ١٣۶۵ن ناپذير مائو تسه دون اثر باب آواکيا

نيز  گتامه نقد برنا حتی در. گيردمیصورت به دنبال تغييرات در زير بنای اقتصادی دانسته شود که کمابيش منفعل  ایپروسه

 اجتماعی و سياسی برخاسته از آن هانابرابریبا الغای تمايزات طبقاتی، همه «: گويدمی. آنجايی که شودمیچنين گرايشی ديده 
جامعه ديگر حال آنکه تجربه نشان داد با رفع تمايزات طبقاتی مشکالت  )٢٨: ١٣٧۵مارکس (» ناپديد خواهد شد. خود به خود

ً  –و همه جانبه تر در هر حيطه خاص  ترنیطوال ایمبارزهحل نخواهند شد. به  راحتیبهخود به خود و  در عرصه  مشخصا

 منفی و زيانباری تأثيراتبعدها  –و غير عمده  بسيار فرعی صورتبه هر چند - اين گرايش غلط است.نياز  -روبنای جامعه 
  )۴( گذاشت. المللیبينجنبش کمونيستی بر 

کافی هميت جامعه ضروری است، ازيربنای اقتصادی که برای تحول  یاين گرايش در عين حال به پروسه طوالنی مدت

ً . تحول سوسياليستی دهدنمی يعنی ی توليد روابطعرصه مالکيت را در برگيرد و متحول ساختن ديگر جوانب  تواندنمی صرفا

ر وامع طبقاتی زمان بکلی حذف تقسيم کار مختص ج طوربهو  در فرايند کار و توليد هاانسانتوزيع و روابط ميان چگونگی 

و گذر کردن به ورای افق تنگ حق بورژوايی و  »تبعيت برده وارانه فرد از تقسيم کار«برلبه است. اگر چه مارکس از لزوم غ

ل راديکا هایگسستاين کرد اما به زمان و مبارزه برای انجام  سنتی صحبت هایايدهگسست راديکال از مناسبات مالکيت و 

ند اما ک بندی ترازمهم جامعه سوسياليستی را  هایگيریجهت  درستیبهکه گفته شد او توانست  طورهمانتوجه کافی نکرد. 
ً  و تضادهای معين آن را پيش بينی کند. اين کار هاگیژوي ترينمهمبرخی از  توانستنمی دو  توسط مائو صورت گرفت که عمدتا

دمات بر خ تأکيداين پروسه و  .شد هاآناز  بندیجمعموفق به پراتيک مهم ساختمان سوسياليسم را در قرن بيستم شاهد بود و 

 )٣٧٧-٢٩٩: ١٣۶۵آواکيان شد. (سنتز مائو بعدها توسط باب آواکيان رهبر حزب کمونيست انقالبی آمريکا 

 توانمیزمان مارکس  تر ازروشن ،پرولتری هایانقالبارب تجتو چنين در پرمارکس و هم  هایتئوریامروزه در پرتو  
يت بيان حاکمکرد: جامعه سوسياليستی  تأکيدگی اساسی آن ژدر مورد مختصات جامعه سوسياليستی اظهار نظر و بر سه وي

  گذار است. يک دورهو خاص  شيوه توليدیِ ، طبقاتی معين
قير در دهقانان ف ويژهبهساير قشرهای مردمی اتحاد با در (است که پرولتاريا  حاکميت طبقاتیيک شکل سوسياليسم يکم، «

  .راندمیبر نيروهای بورژوايی و استثمارگر قديم و نوخاسته حکم  ملل ستمديده جهان سوم) از طريق آن
 جایبهه و را گرفتجای مالکيت خصوصی بر ابزار توليد است که در آن مالکيت اجتماعی  يوه توليدیشيک دوم، سوسياليسم 

  شده است.توليد اجتماعی تبديل به هدف و معيار نياز اجتماعی  ،سود شخصی
هدف اين مبارزات و  .خوردمیبا مبارزات حاد طبقاتی و تحوالت عميق رقم است که  وره گذارديک سوم، سوسياليسم 

 (لوتا،» تمايزات طبقاتی در مقياس جهانی است.محو طبقات و  شودمی محسوبجهانی انقالب تحوالت که بخشی از فرايند 
١٣٨۶ :۴۴( )۵(  
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شتری گی پرتو بييژنظری فريدا آفاری در مورد سوسياليسم بر اين سه و چارچوبدر ادامه تالش خواهيم کرد با نقد ديدگاه و 

  .بيندازيم
  

  پروسه گذار يا پروسه خيال!
  

در وی نظری  چارچوبتوجه به گذاشته است. گذار جلو  دوره درک خود را از خوشبختانه فريدا آفاری در مقاله ديگری

نيست که صد  ایدورهگذار    دورهٔ  -١«: گويدمی. آفاری کندمی ترسهلبحث حول قانون ارزش را  ،گذاردوران فرايند مورد 

مرکزی است و نه يک دولت   نه احياء   ديکتاتوری پرولتاريا -٢   .است  کوتاه   ایدورهبرعکس   سال به طول بيانجامد.

مارکس در باره  هاینوشته« :دهدمیادامه و  دادهاو برای اثبات احکامش ما را به تجربه کمون پاريس رجوع  ».ديکتاتوری

 شکل سياسی«زحمتکش زن و مرد در کمون پاريس را  هایتوده غيرمتمرکزکه او شکل خود فرمانی  دهدمیکمون پاريس نشان 
ه مفهوم دولت را نفی کردچون  کردمیو کمون را ستايش  دانستمی» سرانجام کشف شده برای پرداختن به رهايی اقتصادی کار

درباره (آفاری:  ».آن ادامٔه ست و نه ا پرولتاريا طبقٔه رهايی پرولتاريا همانا الغای که  پنداشتمیهمچنين (مارکس) . او بود

  )سرمايه داری دولتی و دوره گذار/پاسخ به پرويز صداقت
کوتاه  ایدوره فراينداين  دهدمیحکم  ایپايهاين است که برچه  داندمیوهشگری که خود را مارکسيست پژپرسش از نخستين 

نوع اين  ؟شودمیتئوريک يا شواهد عملی يا تاريخی زمان مشخص کمتر از صد سال تعيين  هایدادهمدت است؛ بر پايه چه 

 جایهب. زندمیيندهايی است که دوره گذار را رقم امسئله اساسی فهم فر .علمی ندارد روشهيچ سنخيتی با  زمان تعيين کردن
سخ گذشته چگونه پا هایتجربهورده، اين تضادها در تعيين زمان بهتر است درک کنيم که اين فرايندها با چه تضادهايی رقم خ

 توانمی .چشم بر تجارب انقالبی قرن بيستم بستهمچون آفاری  توانمیرا چگونه بايد حل کرد. البته  هاآنو در آينده  اندگرفته
 هایقانونمندی شناخت ازتاريخی مارکس در  هايیمحدوديت و با برداشتی وارونه از تجربه کمون پاريس آن را ايده آليزه کرد

شوروی  چين وتجربه که  ایپيچيدهچشم بر واقعيات عينی بزرگ و تضادهای  تواننمیدانست اما  يلتحاکم بر دوره گذار را فض

 گرددمیبست. تا جايی که به مارکس بر  ند،با آن روبرو هست امروزیکه جوامع  یاز آن واقعيات ترمهمشدند و با آن روبرو 
بر ضرورت مبارزات طوالنی برای عبور از سرمايه داری به  دادمیاجازه  اشزمانههمان حدی که دانش و تجربه مارکس در 

ايندهای از فر ایسلسلهست مبارزاتی طوالنی، ا الزم« کندمیديگر از مارکس نقل  اینوشتهکرد. خود آفاری در  تأکيدکمونيسم 

در چنين مارکس همدرک مارکس از بديل سرمايه داری) آفاری: ( »را دگرگون کند. هاانسانتاريخی را در نوردد که شرايط و 

اخلی طوالنی د هایجنگمتذکر شد طبقه کارگر با گذر از از مبارزه طبقاتی در فرانسه  بندیجمعبيست سال قبل از کمون در 

حتی اگر اين  .شودمیقدرت سياسی آماده  برای اعمال و شدهخود نيز متحول و کرده، رايط موجود را دگرگون ش المللیبينو 

نبود فقط کافی است نگاهی به تجربه تاريخی به قدرت رسيدن بورژوازی و از کمون پاريس  بندیجمعدر مارکس ی دورانديش

ا رآفاری مبنی بر کوتاه بودن دوره گذار  غلط بودن حکمتثبيت نظام سرمايه داری که چند صد سال به درازا کشيد بيندازيم تا 
ً که  ایطبقهچگونه برای دريابيم.  قرن  شکل ديگری بود اين پروسه چند جایبهخواهان جايگزينی شکلی از ستم و استثمار  صرفا

 و کل روابط تبعيض و بهره کشی را ريشه کن سازد، موجوديت خود را ملغی کند خواهدمیکه  ایطبقهبه درازا کشيد اما برای 
  ؟است یزيادزمان صد سال 
از تجربه دو ماهه  بندیجمعدر امر اين و  ديدمیمدت کوتاه را گفته شد در مجموع مارکس دوره گذار  ترپيشکه  طورهمان

اما واقعيات ) ۶( رپايی جامعه کمونيستی خواهد بود.نسل بعد از او شاهد ب کردمیکر فکمون پاريس منعکس است. حتی لنين نيز 

تيکی به روش ديالکاوليه بچسبيم يا  هایدرکآن  به غيرعلمیه شيوه جزم گرايانه و ما بايد بيا آديگر رقم خورد. حال  ایگونهبه
و خوانش صحيحی از واقعيت و تضادهای عينی دوره گذار کسب کنيم و بر پايه يابيم مشکالت را درو ماترياليستی بکوشيم 

يا يم برخورد کن ما بايد به مارکس همچون پيامبرآيا  ؟مارکس و ديگران را شناسايی کنيم هایمحدوديتتی شناخت کسب شده، ح

ری بدون تغيير راه و جهت گيمارکسی که  داشته باشيم؟ هاپديدهبا  مندتاريخو برخوردی علمی و  به گونه خود مارکس عمل کنيم

 و همواره دادمیتغيير و تکامل و پراتيک، را در پرتو واقعيات  هايشايدهو  گرفتمیمدام از واقعيات عينی درس  اشاساسی
از دولت  ترطوالنیيک يا دو تجربه  مثالً و  ماندمیمارکس اگر بيشتر زنده دور افکند. ه نادرست را ب هایايدهآماده بود 

ر اين باور که دوران گذا بربه مارکسيسم و روش علمی خودش وفادار باشد بايد  خواستمی، آنگاه اگر ديدمیسوسياليستی را 
  .کردمیخواهد بود، تجديد نظر مدت کمونيسم کوتاه  سویهب
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جستجو کرد که در عمل مشکل تاريخی اين را بايد در  گيردمیلت اصلی اينکه دوره گذار خصلت طوالنی مدت به خود ع 

انقالب امکان آن نيست يک باره در تمامی جهان  و پيوندندمیبه وقوع  -از جهان  هايیبخشيا  –انقالب در يک کشور 

) اين مشکل تاريخی را رو آورد. پرولتاريا ١٩٧۶ - ١٨۴٨پرولتری ( هایانقالبتجربه موج اول سوسياليستی صورت بگيرد. 

رمايه برد که هنوز دنيا تحت سلطه س پيشبهمجبور است تحت شرايطی تحوالت سوسياليستی را در يک کشور يا بخشی از جهان 
 گونهچ. هر چند تجربه نشان داد شودنمیحدود نظامی امپرياليسم م –ئله فقط به توان سياسی امپرياليستی قرار دارد. مس -داری 

و  هاقالباناز هيچ تالشی برای محدود نگه داشتن اين  المللیبينو بورژوازی  شودمیکار گرفته ه ب هاانقالبتوان عليه اين  اين

يوه اين است که تسلط ش تراساسیاما مسئله  - دارد هاآنامری که آفاری تمايل به ناديده انگاشتن  -. کندنمیفروگذار  هاآننابودی 

اين  و دستاوردهای گذاردمیمادی و ايدئولوژيک بسيار وسيعی بر جوامع سوسياليستی  تأثيراتتوليد سرمايه داری بر جهان 

را در ميان اقشار و طبقات مختلف جامعه سوسياليستی باقی  کشش قدرتمندی تأثيرات. اين کندمیجوامع را محدود و منحرف 

  )١٣٨۶نقل شده در لوتا آواکيان/ (. کندمیيا ايجاد  گذاردمی
د. استفاده کن »آی فون«يا  »آی پد«چون  ایفرآوردهدر نظر بگيريد امروزه کشور سوسياليستی موجود باشد و نخواهد از 

کی . روابطی که متکندمیپنهان را  خونينی که برای توليدش ضروری استزشت و که روابط  »زيبا و کارآمدی«کاالی بسيار 

 صفحه بر یلمسهر پشت تا بر استثمار وحشيانه کارگران و غارت دهشتناک طبيعت است. مشکل بتوان همه مردم را قانع کرد 
نيست بلکه در نظر گرفتن  فنّاوریالنه بشر از نفی استفاده عاق بحث بر سر )٧( .مشاهده کنندو تخريب فواره خون  »پد یآ«

سرمايه داری در سطح جهانی در  هایدولتنظام و  قدرتمندی است که هایکششعوارض اجتماعی و طبيعی آن و مقابله با 

 .دهندمیمقابل جوامع سوسياليستی قرار 

طمات و تالدريای سرمايه داری ی که محصور جزاير عنوانبه اندبودهتا کنون مجبور سوسياليستی  هایدولتاين واقعيت که 

 توانمینهدف نهايی و پايان کار نيست. کوتاه مدت نبوده و است بر اينکه ايجاد جامعه سوسياليستی  تأکيدیآن هستند، عمل کنند، 
گوناگون از اقتصاد، سياست، هنر و  هایعرصهحصاری به دور جامعه سوسياليستی کشيد و آن را از تحوالت جهانی در 

رين واالت .سه جهانی استويک پراز  جزئیبه همه دنيا ربط داشته و حل آن تضادهای جامعه سوسياليستی  فرهنگ ايزوله کرد.

ً به قدرت رسيده در يک کشور که پرولتاريايی ظيفه و دهد بسوسياليسم را درون مرزهای يک کشور توسعه  که ين نيستا صرفا

نطقه م« مثابهبهاليستی بيش از هر چيز بايد يدولت سوساز اين رو بسيار مهم است.  ایوظيفهآن دفاع کند، هر چند اين و از 
برای حمايت از انقالب جهانی پرولتری و گسترش آن عمل کند. تضاد ميان انقالب در يک کشور با انقالب جهانی  »پايگاهی

. کندمیميزان پيشبرد تحوالت سوسياليستی در يک کشور را مشروط و محدود و  منهتضادی واقعی و جدی است اين تضاد دا
ور را کشيک تحوالت سوسياليستی در  توانمیفرمان پيشروی جهش وار داد و فکر کرد بدون محدوديت  تواننمیبه دلبخواه 

اگر رابطه صحيحی ميان عمق بخشيدن به تحوالت سوسياليستی در يک کشور و گسترش انقالب در صحنه جهانی  .عمق بخشيد

رايند فکه از همان ابتدا در محاصره است به به ضد خود بدل شود. اگر جامعه سوسياليستی  تواندمیموجود نباشد اين تحوالت 

نقالبی ا هایپروسهدولت سوسياليستی بدون به ميدان آوردن ی نيست. پيشروحفظ خود و انقالب جهانی ياری نرساند، قادر به 
کند. با تکيه به روندهای انقالبی در کشورهای ديگر و ارتباط فزاينده  ترطوالنیدوام خود را  تواندنمیديگر در صحنه جهانی 

 توانیمسرمايه داری اين جوامع از روابط و نارضايتی مردم سرمايه داری  ترپيشرفتهکشورهای در  ويژهبهانقالبی  هایجنبشبا 
که اوج زندگی را در مصرف کاالهايی چون اتومبيل و تلفن همراه و غيره اقشاری در جامعه سوسياليستی  حتی با تمايالت

هانی در ج با اين وجود تکامل انقالب در يک کشور حد معينی دارد. تنها با اولويت قرار دادن منافع انقالب، مقابله کرد. بينندمی

يان متضاد  تأثيراتپيشروی انقالبی را تضمين کرد.  ناين حد فشار آورد و در هر مقطع بيشتري هایديوارهبر  توانمیکل 

 ترعميققادانه ن بندیجمعانقالب جهانی بر جوامع سوسياليستی قرن بيستم انکار ناپذير بوده که نيازمند با انقالب در يک کشور 
  )٨( تجارب مثبت و منفی در اين زمينه است. و همه جانبه تری از

ه سوسياليسم شالوده اقتصادی بنيادا متفاوت از سرمايآسان نيست. جامعه ، تغيير شالوده اقتصادی مشکل تاريخی عالوه بر اين

جامعه  درليستی به ارث رسيده پيچيده است. از ميان بردن روابط کااليی که از سرمايه داری به جامعه سوسيا. طلبدمیداری را 

 در هم شکستن ماشين کهنه دولتی و کسب قدرت سياسی وهر چند با آمد.  فائقيک شبه بر توليد کااليی  تواننمیسوسياليستی 
 چوبچاراز  گسست مهمیاقدامات اوليه و قاطعی چون منع استثمار و سلب مالکيت از بورژوازی و برنامه ريزی دولتی انجام 

کل  امابود محدود کردن توليد کااليی خواهد  درزمينٔه  ایکنندهتعيين جهش و جامعه شاهد  گيردمیاقتصاد سرمايه داری صورت 
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 »نشان مادر زادی« مثابهبه »حق بورژوايی« محوبه يک ضربت از ميان برد.  تواننمیرا » حق بورژوايی«توليد کااليی و 
  است. ترطوالنیو زمان  تراساسیسرمايه داری به ارث برده، نيازمند پيشبرد تحوالت که جامعه سوسياليستی از جامعه 

نه تنها فرايندی ساده، تک خطی و کوتاه مدت نيست بلکه فرايندی دشوار، از سرمايه داری به کمونيسم دوره گذار  ،خالصه

ی گذار به کمونيسم امر طوالنی است زيرا فرايندممکن در هر مقطع زمانی معين است.  هایگسستبا حداکثر پيچيده و طوالنی 
دشوار است زيرا با مبارزه  .فائق آيد ایعديدهپيچيده است زيرا بايد بر تضادهای  .جهانی است و در يک کشور ميسر نيست

و عقب  هارفتپيشتکامل يافته و با و جهش وار که مارپيچی  ایمبارزه. خوردمیگره  المللیبينطبقاتی گسترده در سطح ملی و 

 يينتبقابل فهم و قرن بيستم پرولتری در  هایانقالب هایشکستو  هاپيروزی چارچوبتنها در اين  گردهای معين همراه است.
  .باشندمی

ه گذار دور عنوانبهاز جامعه سوسياليستی وی درک . گذاردنمیتمايزی ميان جامعه سوسياليستی و جامعه کمونيستی آفاری 

ر د ...، است که در آن انقالب سوسياليستی در يک کشور رخ داده ایدورهدوره گذار «از نظر وی عيت نيست. منطبق بر واق
 هایجنبش. ... اگر تقسيم کار فکری و يدی تا حد ممکن کاهش خواهد يافت ...، پليس و ارتش رسمی الغا شده مرحله دولت اين

کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه،  هایتودهبا  المللیبينبا ايجاد همبستگی گذار بتوانند  دورهٔ درون اين کشور در اين 

بر فرايند توليد در  »زمان کار الزم از لحاظ اجتماعی«سوسياليستی در اين کشورها شوند و حاکميت  هایانقالبالهام بخش 

 گفت مرحله پايينی توانمی... در اين صورت . شودمینماد ارزش نيز الغا  عنوانبهتوليد ارزش و پول سطحی جهانی الغا شود، 
  پاسخ به پرويز صداقت) /گذار دورهٔ درباره سرمايه داری دولتی و آفاری: ( )٩( »جامعه کمونيستی آغاز شده است.

اگر دولت و پليس و ارتش ملغی شده است يعنی به چند دليل: يکم، . زندمیاظهاريه فوق موج  الیالبهر د ليسمه آايدالتقاط و 
که بازتاب تقسيم جامعه به طبقات و آثار برجای است تخصصی نهادی تقسيم کار فکری و يدی هم ملغی شده است. چون دولت 

 دتا ح«کلماتی چون فاری دوره بندی خود را با آدوم،  مانده از تقسيم جامعه به طبقات مانند تضاد کار فکری و يدی است.
و  اقتصادیسياسی، ها است که توسط شرايط »راگ«ها و »امکان حد«. بحث در مورد همين کندمیمشروط  »اگر« و »امکان

چه تفاوت کمی و کيفی بين مرحله پايين جامعه سوم، . شوندمیتعيين و مشروط  المللیبيناجتماعی معين در سطح ملی و 

نيست دوره گذاری که در آن دولت، پليس، ارتش در سطح ملی و حاکميت  مشخصکمونيستی با مرحله بااليی آن موجود است. 

 حاصطالبهچه دوره گذاری است. چه فرقی بين اين ، زمان کار از لحاظ اجتماعی و توليد ارزش و پول در سطح جهانی ملغی شده
به مرحله گرايی در نيفتد اما در عمل اغتشاش تئوريکی  کندمیآفاری تالش  ظاهربهمرحله پايينی با مرحله بااليی موجود است. 

 دوره گذار از سرمايه داری به کمونيسم. مارکس کل مرحله سوسياليسم را استکه خالف ديدگاه مارکس  آوردمی وجود به
ً است که  ایمرحلهمشخص از تکامل جامعه است. اين  سوسياليسم يک مرحله .دانستمی اصی از توسط موجوديت نوع خ عمدتا

وانين . اين قشودمیاقتصاد، سياست و فرهنگ مشخص  يطهدولت به نام ديکتاتوری پرولتاريا و با قوانين مربوط به خود در ح

اين مرحله هستند. درست است مارکس سوسياليسم را مرحله يا فاز پايينی جامعه کمونيستی  گذرایبازتاب خصلت متضاد و 

به  سرمايه داریوجه معتقد به دوره گذار از  يچه اما به ،نکرد تأکيددو مرحله  ميان اينيفی کو چندان بر تفاوت  کردمیقلمداد 
نای . روشن است نظامی که بر مبدانستنمینبود و سوسياليسم و کمونيسم را نيز يک نظام اقتصادی اجتماعی واحد  سوسياليسم

 اندازههبهرکس به «اجتماعی باشد که مبنايش  –بيانگر همان نظام اقتصادی  تواندنمیاستوار است،  »کارش اندازهبههرکس  به«
گذاری که به قول مارکس در آن يک طبقه، دولت يعنی ديکتاتوری خود را حفظ و اعمال در حال . يا جامعه باشدمی »نيازش

بی طبقه بعد از  به جامعه کمونيستیِ در آن موجود نيست. گذار  ایطبقههمان نظامی باشد که هيچ دولت و  تواندنمی کندمی

 ائلقبيانگر يک جهش کيفی عظيم نباشد. تمايز  تواندنمی) شودمیهزاران سال جامعه طبقاتی (که شامل خود سوسياليسم نيز 
دوره گذار بين سرمايه داری و کمونيسم تاريخا نتايج  عنوانبهسوسياليسم نشدن  قائلنشدن بين سوسياليسم و کمونيسم و 

 هایسيستم«راست و رفرميستی دامن زده است. يکی از اين الگوها  هایگرايشسياسی زيانباری داشته و به تقويت  -دئولوژيک اي
آنان چون امکان برقراری سوسياليسم در ) ١٠( .گذارندمی پيشها  ترتسکيستاغلب است. مدلی که  »اجتماعی در حال گذار

اشکالی يا  جوانب تا کنندمیفرموله  -بورژوا دمکراتيک يا سوسيال دمکراتيکی – یذار، دوره گکنندمیيک يا چند کشور را نفی 

ه جامعه را در جهت تجزيه کرددر زمان مقتضی را  هاآنخود  دلخواهبهتا بتوانند با سرمايه داری در هم آميزند را از سوسياليسم 

اجتماعی ضروری برای عبور از يک شيوه توليدی به شيوه  نقالبو اانقالبی  هایآشفتگیبدون سوسياليسم رشد دهند. البته 

  )١١( .ديگر
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ير ماترياليسم تاريخی که مارکس بنيان نهاد را ز ایپايه. او قوانين يابدمیدامنه ايده آليسم آفاری حتی به کمونيسم نيز تسری 

. تاريخی فراامری  عنوانبهو نه  مارکس نظريه خود را در مورد جوامع طبقاتی مطرح کرده« شودمیو مدعی  بردمی سؤال
ديگر شيوه توليد زندگی مادی عامل تعيين کننده در زندگی که مبتنی بر اختالف طبقاتی نباشد  ایجامعهبه عبارتی ديگر در 

  زنان) مسائلگفت و گويی با فريدا آفاری درباره آفاری: ( »اجتماعی و فکری نخواهد بود.
. مگر »توليد زندگی مادی عامل تعيين کننده در زندگی اجتماعی و فکری نخواهد بود ديگر شيوه«اين چه شرايطی است که 

ً  هاانسان گويندمیفکر و ايده را از شرايط مادی توليد جدا کرد.  توانمی بهشت را بر مبنای آرزوها، خياالت و  غالبا

مچون ه. آفاری نيز خواهند کردفکر آن مورد در گان آيندخواهد بود و نه آن گونه که  کنندمیتصوير  اندکشيدهکه  هايیمحروميت

کمونيسم را بر مبنای تحقق عقل و ايده مطلق هگل تعريف کند. کمونيسم برای وی مکانی  خواهدمی »هگلی هایمارکسيست«

هر جور  فکر و روابط اجتماعی؛ شودمیو از اجبار به زندگی اقتصادی رها  رسدمیاست که روند تعالی ايده به کمال مطلق 

و  زندگی اجتماعیآفاری در جامعه کمونيستی به باور . يابندمیتکامل  و روندمیبه هر جهت و  کنندمیزندگی و عمل خواستند 
ضرورت  يک عنوانبهديگر شيوه توليد  ؛فارغ خواهند شد کندمیتحميل  هاانسانکه شيوه توليد به  هايیضرورتفکری از دست 

مفاهيمی چون تضاد ميان نيروهای مولده و روابط توليدی يا تضاد ميان  تردقيق ايفا نخواهد کرد و به عبارت ایکنندهنقش تعيين 

علم مارکسيسم است.  ایپايهکاربردی نخواهند داشت. اين اوج ايده آليسم و منحل کردن مفاهيم در آن جامعه روبنا و زير بنا 

. بدون شک، »تاريخی فراامری  عنوانبهجوامع طبقاتی مطرح کرده و نه  در موردمارکس نظريه خود را «: گويدمیآفاری 

متفکران تاريخ برخوردی متفاوت از امروز خواهند  ترينبزرگيکی از  عنوانبهبه نظريات مارکس صدها سال بعد  هاانسان

ر برای سراسه مارکس توضيح داده کمولده، روابط توليدی، زير بنا و روبنا  هاینيرویمفاهيمی چون شيوه توليد، اما  ؛داشت
ه هم در جامع اندتوضيحقابل  هامقولهاوليه بر مبنای اين  هایکمونکاربرد دارند. هم جوامع غير طبقاتی فرايند تکامل جامعه 

وجود مو همچنين تضاد ميان نيروهای مولده و روابط توليدی کمونيستی آينده کماکان ضرورت توليد و در نتيجه روابط توليد 

 هاانانسدر جامعه کمونيستی نخواهد بود. برخوردار طبقاتی  مخصلت آنتاگونيساز  يگرد هاآنخواهند بود. هر چند تضاد ميان 
در حيطه زندگی اجتماعی و فکری  هاانساناما در آن جامعه نيز ميزان آزادی  دهندمیآگاهانه و داوطلبانه خود و جهان را تغيير 

ی جامعه کمونيستی را بکه  هاکمونيستغلط حاکم بر اغلب . مائو عليه درک شودمیی تعيين و مشروط عين هایضرورتتوسط 
قطع  طوربهروشن است زمانی که بشر  )١٩٧٧مائو ( جنگيد. کردندمیيک هارمونی بزرگ تصوير  را آنو  پنداشتندمیتضاد 

چون دولت و طبقه ناپديد خواهند شد و  هايیپديدههمه چيز از نو تعريف خواهد شد،  وقتآن، نداز عصر سرمايه داری عبور ک

تا بدان حد که به تعبير مارکس تاريخ واقعی تازه آغاز خواهد شد. بدون شک در  شودمیدگرگون  کلیبهشرايط مادی بشری 

روبرو است که  هايیآزادیو  هاضرورتبا  ش پای بشر هم تغيير خواهند کرد اما کماکان بشرپي هایضرورت ایآيندهچنان 

يوه ش چارچوبدر اما کماکان  تندبرای ما قابل پيش بينی نيس هاآند داد. هر چند محتوی و شکل نافکار و اعمالش را شکل خواه

  .کنندمیخاص خويش را طلب  هایحلجامعه راه آن تضادهای  و شدخواهند تعيين توليد کمونيستی 
  

  عه توهم!الغا دولت يا اشا
  

ديکتاتوری «و  »دولت، ارتش و پليس رسمی الغا شده است که در اين مرحله ایدورهدوران گذار « :گويدمیآفاری 

س دولت و ارتش و پلي یالبته آفاری به فرايندی که منجر به الغا .»یيک دولت مرکزی است و نه ديکتاتور  نه احياء   پرولتاريا

 هاییتئوربه  ظاهربه. او بنددمی اندشدهبا آن روبرو  هاانقالبواقعی که  هایپيچيدگیو چشم بر تضادها و دارد ن ایاشاره شودمی
وال مارکس همواره خواهان زسبتی با ديدگاه مارکس ندارد. ن از سوسياليسم و انقالب سوسياليستی مارکس وفادار است اما درکش

فت کلی و عمومی مارکس با دولت را مخالفت با هر گونه قدرت دولتی در دوره اين تحريف آشکار است که مخالدولت بوده اما 

تمايزات طبقاتی ارتباط داشته زيرا دولت خود ضديت مارکس با دولت به تشخيص ضرورت و امکان از بين بردن . بدانيم گذار

رايند از از ف جزئیبلکه فرايند لغو آن  شودنمیلغو  بافرمانبرخاسته از تمايزات طبقاتی است. مارکس تشخيص داد که دولت 

. ملغی کردن دولت وجود نوع ديگری از دولت را الزام است) »چهار کليت«بين بردن کليه تمايزات طبقاتی (به عبارتی محو 

 کافی فقط کرد. تأکيدگام ضروری برای زوال دولت  عنوانبهبر ديکتاتوری پرولتاريا  وضوحبهمارکس . به اين دليل کندمیآور 
مارکس با خوانش صحيح از ) ١٢( در مورد دولت رجوع شود. هاآنارشيستمارکس و انگلس با تئوريک  هایجدلست به ا

ری ضرورتی به نام ديکتاتو به شکل اخص، قوانين حاکم بر جامعه سرمايه داریشناخت از کلی و  طوربهواقعيت جامعه طبقاتی 



 

9 

 

 رجوع کرد اما بهتر او مارکس به آثار گوناگون هایديدگاهبرای درک  توانمیکرد.  تأکيدپرولتاريا را تشخيص داد و بر آن 
تا دريابيم چرا دولت ديکتاتوری پرولتاريا ضروری رجوع کنيم يات واقعبهذکر اين يا آن نقل قول همانند مارکس  جایبهاست 

  .ص شداز دست آن خال توانمی ایپروسهاين دولت چيست و در چه  هایگیيژو .است
  :کنيم تأکيدست بر چند نکته مهم ا الزم هاپرسشقبل از پاسخ به اين 

ابد. در زوال ي تواندمیجهانی  -در يک فرايند تاريخی  جهانی معين شکل گرفته و تنها -دولت در يک فرايند تاريخی  ،ميک

ً نتيجه زوال دولت  ه بر تا زمانی ک که اشاره شد گونههمانمحصول تکامل داخلی جامعه سوسياليستی نبوده و نخواهد بود.  صرفا

از جهان سرمايه داری حاکم باشد، نياز به دولت سوسياليستی برای دفاع از کشور سوسياليستی و دستاوردهای انقالب  هايیبخش

فرايند زوال دولت را نرم و  توانمیست. در عالم خيال ا ضروریی و ممانعت از احيا سرمايه دارو همچنين پيشروی انقالب 

بر اين واقعيات است. هيچ  تأييدیقرن بيستم مهر  هایانقالب. تجربه تمامی اندزمينیراحت تصور کرد اما واقعيات سخت و 

روبرو نشده باشد. بورژوازی  سياسی -اقتصادی  هایتحريممسلحانه،  هایتوطئهتجاوزکارانه،  هایجنگبا که انقالبی نبوده 
کار برده و خواهد برد. در نتيجه ه ب هاانقالبنوپا يا منحرف کردن ماهيت  هاینظامتمام تالش خود را برای سرنگونی  المللیبين

است.  لمللیابينشکست طلبی يا تسليم در مقابل بورژوازی  نشانهٔ احکامی چون ملغی ساختن دولت و ارتش و پليس پيشاپيش 

 ازهاندبههبری رواحد (تحت فرماندهی ) قدرتمند ابزار الزم (ارتش اين بود که کمون پاريسشکست سريع کی از داليل مهم ي
  رای دفاع از خود نداشت.بکافی قوی و متمرکز) 

 امعٔه جساخت.  ملغیطبقات را  دولتی فرمانيک حکم يا با  تواننمیپس از سرنگونی بورژوازی يک شبه  بديهی است م،دو
ه سمت و سوی جامع که: پرسش در ارتباط با جامعه طبقاتی اين است تريناساسیدوره گذار کماکان يک جامعه طبقاتی است. 

اميانه دارد. اگر از تعاريف ع حاکميت. مفهوم ديکتاتوری طبقاتی اشاره به اين شودمیتعيين  ،مشخص طبقهٔ کدام  حاکميتط توس

دستور  قهبيک طاعمال ديکتاتوری طبقاتی يعنی اينکه  ،بگذريم -دارند کلمه مثال آفاری از اين و هراسی که ا –از ديکتاتوری 

 هديکتحتی آن را به ديگران  ترمشخصبه عبارت  و کندمیحرکت جامعه را تعيين  جهت، اهداف و هاچارچوبکار جامعه يعنی 
 نياز به نيرو و قدرت و ساختار ويا نه و  دستور کار معين دارد. آيا جامعه سوسياليستی مانند هر جامعه طبقاتی نياز به کندمی

؟ مسئله اساسی ماهيت سياسی طبقاتی و چگونگی اجرای اين گذارد يا خيراجرا به رويکرد معين دارد که اين دستور کار را 

. اددخواهد انجام کار را  نديگر يعنی بورژوازی اي طبقٔه را بر جامعه اعمال نکند  اشسلطهدستور کار است. اگر طبقه کارگر 
لکه کوتاه نخواهد آمد ب ایلحظهنه تنها  آن شدهٔ حتی در شکل سرنگون  تا زمانی که جامعه به طبقات تقسيم شده باشد، بورژوازی

  س جامعه قرار گيرد. أقدرت خود را احيا کرده و دوباره در رتا هر آن توانايی و امکانش را دارد 
از دستاوردهای انقالب بر  و دفاع المللیبينروهای مدافع نظم سرمايه داری در سطح ملی و نجايی که به سرکوب نيآتا 

آنچه کماکان حفظ ؛ اما چندان مشکل نيست -عليرغم هر نامی که بدان داده شود  –فهم ضرورت برپايی و حفظ قدرت  ،گرددمی

ی بخشاجتماعی حاکم بر جامعه است. دولت  -تصادی اق روابط، کندمینهادی به نام دولت را در جامعه سوسياليستی ضروری 
از آن است و روابط  یه خود جزئک یمشخص یار اجتماعکم يتوسط تقس. خصلت هر دولتی جامعه است ینيساختار عاز 

ً د يه باک ایتوليدی يز پايه يا عامل اساسی حفظ دولت سوسياليستی را ن .شودمی تعيينند، کدش يرده و بازتولکبه آن خدمت  نهايتا

هر ه ب«توليدی حاکم بر جامعه جستجو کرد. تا زمانی که در جامعه، اصل روابط بايد در اين تقسيم کار و  هادولتمانند تمامی 

معنا دولت  دولت پرولتری به يک: «موجود باشد، نهادی به نام دولت ضروری است. زمانی لنين گفت »کارش اندازهبهکس 

به اين دليل که در  )٢٣ص  ٤٦، شماره ١٩٧٥نوامبر  ١٤نقل شده در خبرنامه پکن، ( »است.بورژوازی بورژوايی بدون 

ه تا زمانی ک. کندمیجامعه سوسياليستی هنوز جوانب معينی از حق بورژوايی کماکان موجوديت داشته و دولت از آن حفاظت 

 عنوانبهموجود باشد، دولت هم موجود خواهد بود. دولت پرولتری  - »کارش اندازهبههر کس «يا اصل  – »حق بورژوايی«
اين حق باقی  دهدمیو اجازه  کندمی، از آن حمايت شناسدمیرسميت به را  -توزيع بر حسب کار يعنی  –يک دولت اين حق 

که بدان گردن گذارند. علت اساسی اينکه مارکس  کندمیحتی به درجاتی مردم را مجبور دولت ديکتاتوری پرولتاريا  .بماند

در اين  دانستمیعليرغم ضديت تام و تمامش با دولت برای سراسر دوران گذار دولتی به نام ديکتاتوری پرولتاريا را ضروری 

ه وابسته به و به ناگزير برخاست آن، نهادی به نام دولت ضروری بوده و حفظ حق بورژوايیبه دليل وجود می فهميد بود که 

ت اين اس -آن  ترمهمو يا وجه متضاد  -اما اين يک وجه يا کارکرد دولت سوسياليستی است. وجه ديگر  وجود چنين حقی است؛

 يعنی از يکسو ؛وظيفه عبور از جامعه طبقاتی و از بين بردن خود را نيز در دستور کار قرار داده استپرولتری دولت که 
 که روابطیق بورژوايی است اما در عين حال مدام بايد اين حق را محدود کند تا بتواند کليه وجود اين دولت برخاسته از ح
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زوال دولت ميسر نيست.  روابط،محو کند. بدون محو اين  را کندمیو آن را ضروری  شودمیدولت را موجب  عنوانبهنهادی 

بورژوايی در واقع ابدی دانستن دولت (آن هم با بدون از بين رفتن حق  -تحت هر عنوان و شکل  –مدعی ملغی شدن دولت 

به  ،ماهيت بورژوايی) به اين يا آن شکل دگر است. به اين معنا دولت سوسياليستی با يک مشکل يا تناقض اساسی روبرو است

ود خ و مهر و نشان جامعه کهن را بر استيک دولت ابزار سلطه طبقاتی  عنوانبهکماکان اين صورت که دولت سوسياليستی 
 در کديالکتي اين فهم، هر چند که هدفش خاتمه بخشيدن به هر شکلی از سلطه و تمايز طبقاتی و هر شکلی از دولت باشد. رددا

  .است کننده تعيين خير يا است سوسياليستی ایجامعه چه اينکه تشخيص
از يکسو جامعه سوسياليستی را محدود؟  چرا دولت سوسياليستی همزمان مجبور است هم از حق بورژوايی دفاع کند هم آن

ر حق برابری، ب تأکيدآيد. بدون  فائقبر کليه اشکال و روابط کهنه و نابرابر اقتصادی اجتماعی  تواندنمیبدون تکيه به اين حق 

، کندیمدريافت ميزان کارش از جامعه نکه هر کس بر مبنای ايپايهبر شناخته نخواهند شد.  هانابرابریو  شودنمیتضادها آشکار 
نيز  نابرابری »کار خويش«برابر از  استفادهٔ اين  جوهراما در  ؛شودنمیجازه استفاده يا استثمار از کار ديگران به فردی داده ا

برای اندازه گيری در  –يعنی کار  –رسمی افراد از اين نظر برابرند که جامعه از يک معيار واحد  طوربهزيرا  ؛نهفته است

برخی  و ترندقوی: برخی کندمیفرق  باهماما در واقعيت شرايط کارگران  ؛کندمیاستفاده  هاآنمصرفی ميان  هایفرآوردهتوزيع 

فنی برخی باالتر از سايرين است بنابراين ميزان کاری که همه کارگران به جامعه ارائه مهارت سطح فرهنگی و  ،ترضعيف

د نابرابر و تلويحی درآم غيرمستقيم طوربهاست  نهفته »توزيع بر حسب کار«در اصل  برابر نيست و حق برابر که باهم دهندمی

طی که تحت شراي .کندمیيک امتياز طبيعی برخورد  صورتبهو به ظرفيت توليدی کارگر  شناسدمیرسميت  بهميان افراد را 

د کمتری دارن خورنان اصطالحبهسطح زندگی کسانی که قوی و ماهر بوده يا  شودمیدر مقابل کار برابر مزد برابر پرداخت 
ه اين نابرابری است. البت ،اين وضع نتيجهٔ عکس اين باشد سطح زندگی پائين تری دارند.  وضعشانباالتر است و کسانی که 

هر  از«اصل و يسه با جامعه کمونيستی اما کماکان در مقا ؛نابرابری با نابرابری در جامعه سرمايه داری بنيادا متفاوت است

کار بردن معيار يکسان برای ه ب. شودمیمحسوب  »نقص«اين وضع يک  »نيازش اندازهبهتوانش، به هر کس  اندازهبهکس 

موجب تقويت نابرابری نيز خواهد شد که اگر جلوی آن گرفته نشود جامعه عقب  –يعنی پرداخت بر مبنای ميزان کار  –همگان 

  مدام حق بورژوايی را محدود کند. واهد کرد. به اين دليل دولت سوسياليستی بايدگرد خ
ايدئولوژيک خود را  تأثيراتحق بورژوايی در اشکال گوناگون در جامعه سوسياليستی به موجوديت خود ادامه خواهد داد و 

 ،بر ابزار توليد مالکيت سوسياليستی اشکال گوناگونمدام در تضادهای ميان  طوربهاين حق بر جامعه اعمال خواهد کرد. 
 توانمین. علت اينکه دهدمیود را نشان توليد خ هایفرآوردهوزيع تتوليد و شکل هنگام  هاآنمتقابل ميان روابط موقعيت افراد و 

 فرهنگیاز سطح رشد از تکامل ساختار اقتصادی جامعه و  تواندنمیحق هرگز «از شر اين حق راحت شد آن است که  سرعتبه
هنوز جامعه از تضاد ميان زن و مرد، شکاف ميان شهر و روستا و  )٢٢: ١٣٧۵مارکس ( »مبتنی بر اين ساختار فراتر رود.

پر کرد  را هاشکافاين  تواننمی. با صدور فرمان بردمیرنج  يدیعقب مانده، تقسيم کار ميان کار فکری و  مناطق پيشرفته و

ن حق را ملغی ساخت. مسئله اساسی ايجاد شرايطی است که به محو اين حق ياری رساند. دولت و تضادها را از ميان برد و اي
 هایايهپتدريجی هدايت کند تا  مرگسمت ه آن را ب تواندمیبلکه تنها  کند،ملغی حق بورژوايی را  فرمانی با تواندنمیپرولتری 

تاتوری پرولتاريا در همين نکته اساسی نهفته است. تکرار عينی وجود خويش را نيز محو کند. ضرورت اساسی وجود دولت ديک

خود بازتاب اين حق بورژوايی بوده و از جوانب معينی از حق  نوعیبهدولت  عنوانبهکنيم ديکتاتوری پرولتاريا از يکسو 

از سوی ديگر با تغيير در شرايط اقتصادی اجتماعی جامعه و  ،کندمیبورژوايی که کماکان موجوديت قانونی داشته حفاظت 

شرايط را برای محدود کردن مدام و نابودی کامل اين حق فراهم خواهد کرد. اين خصلت متناقض دولت  هاتودهتوانمند سازی 

مهر و نشان جامعه طبقاتی هنوز  هادولتمانند همه  کندمیکه از موجوديت حق بورژوايی حفاظت  ایاندازهبه ؛سوسياليستی است
زمينه ساز  و رساندمیخود ياری مادی  هایپايهبه از بين بردن  ؛کندمیکه اين حق را محدود  ایاندازهبهرا بر خود دارد و 

   خبری نخواهد بود. دولت ی به نام نهادديگر از خواهد شد که در آن جامعه کمونيستی 
مصرف شخصی بر حسب کار، از لحاظ تاريخی  هایفرآوردهل توزيع ست که از يک طرف برقراری اصا تضاد اينجا

اين که در ی دلبخواهی نفی کرد يا يک شبه از ميان برد از طرف ديگر، حق برابرارادی و آن را  تواننمیضروری است و 

د. اين آن سربلند کن از تواندمیتجسم يافته کماکان حق بورژوايی است و زمينه و شرايطی است که سرمايه داری اصل توزيعی 

که در آن هم خاک کمونيستی موجود است هم خاک سرمايه  ایجامعهمسئله بيانگر خصلت متضاد جامعه سوسياليستی است. 
وابط رو خاک کمونيستی گسترش يابد (حق بورژوايی) محدود شود  تردقيقعبارت  بهداری. به درجاتی که خاک سرمايه داری (
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ر نتيجه دميسر خواهد شد.  -البته در سطح جهانی -تکامل يابد)، امکان برقراری جامعه کمونيستی کمونيستی اقتصادی اجتماعی 

 مبارزه بر سر تحديد يا عدم تحديد حق بورژوايی و در نهايت محو اين حق است. زندمیآنچه ماهيت سراسر دوران گذار را رقم 
ق مسلم از ميان بردن نهايی اين ح طوربه .شودمی محسوبفرهنگی چين  انقالب پراتيکی و تئوريکی دستاورد ترينبزرگ اين

که مارکس تحت عنوان  طورهماننيازمند تحوالت اساسی در يک کشور و پيشبرد انقالب در سراسر جهان است. اين تحوالت 
ً توضيح داد همه جانبه، چند اليه و چند وجهی بوده و  »چهار کليت« ور نيروهای توليدی يا وف زايندهشامل رشد ف تواندنمی صرفا

ً کل روبنا و فرهنگ  از جملهمحصوالت مورد نياز جامعه باشد بلکه اين تحول وجوه ديگر   هایهتودتحول ايدئولوژيک  مشخصا
آگاهانه و داوطلبانه  هاانساناست تا  »سنتی هایايدهگسست راديکال از «کارکن را نيز در بردارد. نياز به جهشی فکری و 

  بخواهند بر مبنای توانشان کار کنند و بر مبنای نيازشان دريافت کنند.
 غيرمتمرکزشکل خود فرمانی «حق بورژوايی را محدود کرد؟ آفاری طرفدار  توانمیدولت يا قدرت مرکزی وجود آيا بدون 

دون البته بچين و شوروی است. » منفی«نقد دو تجربه کمون پاريس و » مثبت«نقطه رجوع آفاری تجربه  ظاهراً  »ست.ا هاتوده
در سطح رابطه خود با مناطق  ایتجربه ترينکوچکنيافت آن را کمون فرصت و اينکه به داليل شکست سريع کمون  ایاشاره

قدرت  و ديگر فرانسه کسب کند. عالوه بر اين آفاری با يکسان انگاشتن اين دو تجربه بزرگ از زاويه رابطه قدرت مرکزی

قدرت در اعمال حل صحيح تضاد ميان  درزمينٔه . کندمی توجهیبی عمالً تاريخی  هایواقعيت به، هاآنمحلی و تضادهای ميان 

 هایکمونيست -حل تضاد ميان برنامه ريزی مرکزی و برنامه ريزی محلی جمله از -سطح مرکزی و قدرت در سطح محلی 
اما مشکل امثال آفاری نقد دو ) ١٣( گونه ديگری عمل کردند. به اکيفيتبا نقد اشتباهات مدل سوسياليسم در دوران استالين، چينی 

درک غلط و وارونه و در بهترين حالت يک جانبه از قدرت  ، بلکهتجربه بزرگ يا برجسته کردن تجربه کمون پاريس نيست
قدرت سياسی جايگزين  اين يا آن شکلدر ميان اغلب نيروهای چپ، بحث در مورد  متأسفانه سياسی و چگونگی اعمال آن است.

يست قدرت سياسی کسب شده به هر نام و عنوان مشخص ندولت سوسياليستی شده است. اساسی کارکرد و وظايف  ایپايهبحث 

ش بتوان در مورد شکل مناسب هاآنيا شکلی که باشد چه تضادهايی را بايد حل کند و چه وظايفی را در دست گيرد تا بر بستر 

 »نکرد غيرمتمرکز«و يا همچون آفاری  »سپردن کارها به مردم«سخن راند. در بهترين حالت درک بسياری از قدرت انقالبی 
کند  پخش هاتودهاست که طبقه کارگر پس از کسب قدرت بايد آن را ميان  ایشيرينیقدرت مرکزی است. انگار قدرت سياسی 

. اگر بتوان با توزيع برابر ثروت، نظم سرمايه داری را از ميان برد در آن صورت شوندمزه آن را بچشند و مدافع آن  اهتودهتا 
به زوال آن دست يافت.  توانمینيز  -هاتودهچه به شکل خود مختاری محلی يا خود فرمانی -توزيع يا پخش قدرت سياسی  با

جامعه ی هاغيير بنيادواقعی تصورت مسئله يگری گره خورده است. پرسش دا لت بزوال دوحال آنکه از نقطه نظر مارکسيستی 

نيست. برای چنين تغيير و تحولی نياز به  جابجايیعظيم امکان چنين  یغيير و تحولتاست. بدون ديگر جهت به و هدايت آن 

 رايطیو ش باشد امکان اين جابجايی و رسيدن به مکان ترقویدگرگون کننده است. هر اندازه اين قدرت دگرگون کننده  یقدرت
در  هاتودهاساسی اين قدرت دگرگون کننده، تکيه به  هایمشخصهقطع يکی از  طوربهکه دولت زوال يابد، بيشتر خواهد شد. 

حاکم بر جامعه  اجتماعی -کردن تام و تمام مناسبات اقتصادی  اين است که بدون دگرگون اما معضل ؛است ایزمينههر سطح و 
ی ايفا نخواهند کرد و زمينه مادکامل خود را نقش نيز بازيگران اصلی  عنوانبه هاتودهعبارتی ديگر تغيير زمين بازی، ه يا ب

تا بيشتر درگير اداره و کنترل  کندمیرا توانمند  هاتودهيعنی دولتی که  ترقویبرای زوال دولت فراهم نخواهد گشت. دولت 

بودن دولت افزايش بوروکراسی و ارتش نيست  ترقوی. منظور از ی توليد شوداجتماعی بيشتر هایدگرگونیتا جامعه شوند 

را  »چهار کليت«غول آسايی چون محو  هایوزنهی که بتواند بلکه داشتن توان و نيروی الزمه برای تغيير است. توان و نيروي

  بلند کند.
در حيات سياسی جامعه و اعمال قدرت  هاتودهاشکالی چون خودمختاری يا خودفرمانی برای درگير کردن بيشتر  قطع طوربه
ست اما کماکان نياز به برنامه ريزی مرکزی و بالطبع قدرت مرکزی است تا بتوان هر گونه نابرابری در ميان ا الزم ایتوده

 حسط در مرکزی ريزی برنامه از نوعیبدون وجود را  آينده کمونيستی هانجمشکل بتوان را از بين برد.  …و مناطق و  هاتوده
مانند  -از يکديگر و مستقل جدا  هايیکمون توسطتضادهای پيچيده جهان را تصور است که بتوان  غيرقابلتصور کرد.  جهانی

باقی  »قدرت سياسی«دگرگون کننده نه  ینياز به قدرتنيز کماکان جهان کمونيستی آينده حل کرد. در  –اوليه  هایکموندوران 

سياسی خود حکومت عامه جنبه «در جامعه کمونيستی به قول مارکس پيش پای جامعه پاسخ داد.  هایضرورتتا به  خواهد ماند

وجود بدون در جامعه سوسياليستی  .ولی ضرورتش را از دست نخواهد داد) ۶٩: ١٩٧۵(مارکس  .»را از دست خواهد داد
، هانابرابریقادر نخواهد بود  ایزمينهدر هر منطقه يا  هاتودهخود مختار يا خود فرمان ، وجود اشکال قوی قدرت مرکزی
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مانده از نظم کهنه را از ميان بردارد. اشکال خود فرمانی در بهترين حالت با تکيه به اصل  جابهعظيم و تضادهای  هایشکاف

قدرت  اعمالتنها با جديد شود. برای مثال  هاینابرابرینبع حفظ نابرابری يا ايجاد م تواندمی، خود »کارش اندازهبههر کس به «

کشاورزی و سطح رفاه در ميان تضاد ميان صنعت و رشد صنعتی و  هایناموزونیميان مناطق،  هاینابرابریمرکزی، 

که فردای انقالب، اهالی مناطق خودمختار  تغيير داد. چه کسی يا نهاد قدرتی بايد تعيين کند توانمیرا اهالی مختلف  هایبخش
چون بلوچستان و ای شدهداشته نگهيا خودفرمان محلی در تهران و اصفهان از بخشی از مازاد کار خود به نفع مناطق عقب 

يگر دتوليد و توزيع و رابطه با  درزمينٔه کردستان بگذرند. از حل تضادهای پيچيده و گوناگون ديگر در حيطه تغيير اساسی 

  جهان و غيره بگذريم.کشورهای 
يعنی حل و فصل روی اعينی پيش هایضرورتدر پاسخ به  –وانگهی، هر شکل از خود فرمانی يا قدرت محلی به ناگزير 

. مسئله برخورد آگاهانه به اين ضرورت و ماهيت طبقاتی اين دهدمی به يک قدرت مرکزی پا –جامعه و جهان  ترکالن مسائل

 هاتودهاست. بدون قدرت مرکزی انقالبی، خودفرمانی و شرکت واقعی  -شکل مرکزی و چه در شکل خودفرمانی چه در-قدرت 
با تعويض نام يک پديده ماهيت آن نيز  کنندمیگفت آنان فکر  هاآنارشيستزمانی انگلس در نقد در اعمال قدرت ميسر نيست. 

ی که اجتماع روابطناپديد شود. بدون تغيير آن  اشعينی هایپايهت که خواهد ياف تغيير خواهد يافت. قدرت دولتی زمانی زوال

اسر مبارزه طبقاتی در سرتحوالت سوسياليستی و صحبت از زوال دولت کرد. اين تغيير به  تواننمی کندمیدولت را ضروری 

يا پخش اتوريته آن در  اداری ایهدستگاهآب رفتن تدريجی دم و  ،دوران گذار گره خورده است. ساده شدن امور دولتی معنايش

ً نه تک خطی است نه  اشنهائیميان مردم نيست. فرايند ساده شدن دستگاه دولتی و زوال   کمی و تدريجی بلکه مانند اغلب صرفا
ساختمان  ماننده د ديد.کيفی معين تحول خواهد يافت. زوال دولت را بايد به شکل فروريختن در خو هایجهشفرايندهای پيچيده با 

 دولتی خواهد بود که جوامع ترينعجيب. از اين زاويه دولت سوسياليستی ريزدمیدر خود فرو  هايشپايهکه با انفجار  ایکهنه
ود اما زياد ب هایمحدوديتاگر چه تجربه ساختمان سوسياليسم در شوروی در اين زمينه اسير بشری تا کنون به خود ديده است. 

ً اليستی تجربه چين سوسي از ساده شدن دستگاه دولتی و مشارکت  ایجلوه عينی طوربهانقالب فرهنگی چين  هایسال خصوصا

  )١۴( در اداره جامعه بود. هاتودهبيشتر 
، راه حل دولتبه اين معنا آن پديده جست.  در خودرا بايد که راه حل هر مشکلی  کندمیانگلس در آنتی دورينگ از هگل نقل 

 زور و سالکهنبرای از ميان بردن قدرت، نياز به قدرت است. برای از ميان بردن نهادی که انبوه نهفته است.  در خود دولت
 باشدیمخود عينی  هایپايهاز ميان بردن  اشوظيفهاست. بدون شک دولتی که آمد نياز به قدرت متمرکز، قوی و کاربوده، اجبار 

مان هبه -سياسی است است از سوی ديگر کماکان قدرت کننده درتی دگرگون خوردار است. از يکسو قخاصی براز ديناميک 

. مقصد نهايی (زوال دولت) پيش رفتتا  توانمیاين تضاد تنها با سوار شدن بر پشت  .يت طبقه معينممعنای سلطه يا اعمال حاک
اين قدرت دولتی نه تنها از يکسو در مقابل روبرو است. تضادهايش طبقاتی همراه با کليه  ایجامعهبا قدرت دگرگون کننده اين 

در عين حال بايد از مردم نيز در مقابل  کندمینظم قبلی هستند از خود دفاع  یاحيا انقالب و کسانی که خواهان در هم شکستن 

ساز و کارهای  اين زاويه است که ) از١٣٩٣(آواکيان قدرت حفاظت کند.  هایاستفادهدفاع کند. از حقوق مردم در مقابل سو  دخو
) ١۵( و اشکال حاکميت از اهميت اساسی برخوردار خواهد شد. هاشيوهقدرت دولتی، قوانين اساسی حاکم بر آن و چگونگی 

  دولت سوسياليستی است.ضروری کارکرد  بخشی از متمرکز  قدرتبر مبنای قدرت  امتمرکز کردننپخش و 
 تپنداشمی«زيرا از نظر وی مارکس  ؛کندمیطبقه را هم مطالبه فوری  آفاری فقط خواهان الغای فوری دولت نيست او الغای

 ملهاز جمارکس اعتقادی به جاودانگی طبقات درست است  .»آن ادامٔه ست و نه ا پرولتاريا طبقٔه رهايی پرولتاريا همانا الغای که 
ارکس ورده بود. مآمتکی بر واقعيات و امکاناتی بود که نظام سرمايه داری فراهم  تصور مارکسجاودانگی پرولتاريا نداشت. اين 

اما  ؛کرد رهايی اين طبقه به رهايی کل بشريت گره خورده است تأکيدتنها در اين طبقه راز رهايی کل جامعه را مشاهده کرد و 
 طبقات زيرا با به قدرت گوييممینداشت.  طبقات از پروسه الغای طبقه يا بهتر است گفته شود ایانگارانهسادهدرک مارکس 

رسيدن طبقه کارگر همه آحاد جامعه تبديل به پرولتاريا نخواهند شد. برای همين از همان زمان انتشار مانيفست کمونيست مارکس 

وليد ه مناسبات کهن تطبقه حاکم عنوانبهو  کندمیاز راه يک انقالب، خويش را به طبقه حاکمه مبدل « کرد که پرولتاريا تأکيد

 –رسالت تاريخی  دهدمیکسب قدرت سياسی به پرولتاريا امکان  )٦٩: ١٩٧٥مارکس » (را از طريق اعمال جبر ملغی سازد.
 بورژوازیاراده خود را عملی کنند. نتوانست سياسی بدون کسب قدرت  ایطبقهجهانی خود را عملی کند. در طول تاريخ هيچ 

طبقه عمل کند. به اين معنا که جامعه را بر مبنای يک  صورتبهکامال نتوانست  ،قدرت سياسی دست نيافتتا زمانی که به نيز 
 ، حزب، ميليشيا، ارتشپکلو ،قبل از کسب قدرت در اشکالی چون انجمنطبقه کارگر منافع و منطق طبقاتی خود سازمان دهد. 
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ً ا کسب قدرت است که تنها ب ، اماشودمیمتشکل اقتصادی و غيره  هایاتحاديهو  امل کاراده  تواندمیيک طبقه  صورتبه واقعا

 -تاريخی منافع يکسو از از  تواندمیکه  يابدمیدست  )دولت(زيرا به ابزاری  ؛خود را جهت تغيير جامعه به عمل در آورد
 به الغای طبقات منجر تدريجبهدر جهتی سوق دهد که جامعه را از سوی ديگر و قطعی حفاظت کند و  مؤثربه شيوه  اشطبقاتی
) ١٦غيير بنيادين جامعه و تاريخ است. (تدر جهت  ایکنندهو تعيين  عامل اجرايی از اين زاويه دولت برای پرولتارياشود. 

ايست که کند که متکی بر استثمار، کاال و پول نيست. اين يکی از داليل پايهشيوهٔ توليد ديگری را نمايندگی میبالقوه پرولتاريا 

بدون سلطه پرولتاريا بر است که مارکس بر آن تأکيد کرده است. »چهار کليتی«دهد چرا منفعت اين طبقه در محو نشان می

ا تفاوت دولت پرولتری ب. يابدنمی، سلطه او نيز پايان عنی رهايی جامعهيجامعه، پيروزی ميسر نيست و بدون پيروزی کامل 
دی شرايط را برای نابو تواندمیاست که خواهان نابودی خويش است و  ایطبقهپرولتاريا تنها که آن است  تاريخ هایدولتديگر 

 اين هاکمونيستتفکر رايج در ميان اغلب  عمل کند. يترهايی بشراهرمی تاريخی در جهت  صورتبهخويش متحول کند و 
  منافع اساسی پرولتاريا در رهايی بشريت است. . حال آنکه برعکس کندمیهايی خود، بشر را رها است که پرولتاريا با  ر

 تضادا همواره بدر يک جامعه سوسياليستی  اين طبقه، با پيشبرد منافع خاص اين طبقهجهانی  –رسالت تاريخی بر  تأکيد
به ضد خود بدل گشته و جامعه را دچار رکود و رخوت کند.  تواندمیپرولتاريا در جامعه  »حق ويژه«. پافشاری بر ستا راههم

خويش سازد قادر به هدايت صحيح جامعه نخواهد  »حقوق«را محدود به اگر پرولتاريا قوای محرکه پيشرفت جامعه سوسياليستی 

نيست.  نيست چون عملی »الغای فوری طبقات«جامعه سوسياليستی  یهاپيچيدگیو  پاسخ به اين معضالت و ديگر مشکالتشد. 

الغای طبقات فرايندی است که بايد طی شود. فرايندی که کماکان مهر مبارزه طبقاتی بر آن خورده و مدام دو راه را در برابر 

 .کردن حق بورژوايی يا گسترش حق بورژوايیری: محدود ايا راه سرمايه دراه سوسياليستی  دهدمیجامعه، دولت و حزب قرار 
امعه عامل تغيير بنيادين ج عنوانبهصدور فرمان الغای پرولتاريا از سوی امثال آفاری هم ناديده انگاشتن نقش دولت پرولتری 

 طورهب. هاآنو چگونگی حل تضاد ميان  پرولتارياعام و خاص منافع و همچنين نديدن رابطه بين است و هم نفی مبارزه طبقاتی 
جهانی پرولتاريا ارائه داد و يا اين منافع تاريخی را به منافع اين يا آن بخش از کارگران  -ینبايد درکی محدود از منافع تاريخقطع 

جايگاه استراتژيک پرولتاريا از دولت کارگران پنداشت. مترادف با کارکن تقليل داد يا دولت پرولتری را  هایتودهو ديگر 

ل تحو جملهمن. تحول جامعه در گرو تحول همه طبقات گيردنمیعناصر پرولتر سرچشمه و زندگی روزمره  الفورفیموقعيت 

موجود است. اين ميان منافع عمومی با منافع خاص در هر مقطع و دوره زمانی مشخص وحدت اضدادی است. طبقه کارگر 
بايد تحت هدايت  ديکتاتوری پرولتاريا برای همين دولت نيازمند حل صحيح و برخورد آگاهانه است.تضاد يا وحدت اضداد 

صحيح از واقعيات تضادمند جامعه سوسياليستی آن را به سمت جامعه کمونيستی درک حزبی انقالبی قرار داشته باشد که بتواند با 

  )١٧( هدايت کند.
به مفهوم قانون ارزش و نقش و جايگاهش در جامعه سوسياليستی  ترمشخص توانيممیفوق  کلی ببر بستر و چارچواکنون 

  بپردازيم.
  

  قانون ارزش و جامعه سوسياليستی
    

ارزش کاال  ،طبق اين قانون د.رکزه ئوريرا ته نام توليد کااليی ی بواقعيتمفهومی است که مارکس با کمک آن ارزش قانون 

 هایارزشو مبادله کااليی بر پايه اصل مبادله  شودمیکار رفته تعيين ه ب برای توليد آنتوسط زمان کار اجتماعا الزمی که 
 که برای توليدش ضروری -يک ساعت کار  –برای مثال ارزش يک کفش توسط کار اجتماعا الزم . گيردمیبرابر صورت 

همان مقدار باشد. اگر زمان  با جوراب مبادله شود که ارزش نهفته در جوراب نيز تواندمیو تنها زمانی  شودمیست محاسبه ا
جفت جوراب قابل مبادله  ٢٠جفت جوراب معادل يک ساعت کار باشد، يک جفت کفش فقط با  ٢٠کار اجتماعا الزم برای توليد 

در توليد کااليی ارزش مبادله يک کاال بر ارزش مصرف آن غلبه دارد. برای مثال ارزش مبادله محصولی چون کفش يا است. 

  تقدم دارد. هاآنمصرفی  جوراب بر نياز
ديگر همچون و  دهدمیکاری مردم را نشان  هایفعاليتمفهوم قانون ارزش ريشه در واقعيت عينی داشته و رابطه ميان 

يگر در دمورد استفاده انند ديگر مفاهيم قانون ارزش م. استاقتصادی تنها مظهر نظری و تجريد روابط اجتماعی توليد مقوالت 

حاصل مطالعه عميق، گسترده و همه جانبه مارکس از جامعه سرمايه اين مفهوم واقعيت است. صحيح تجريد  ،علمی هایرشته
هم زمان هم موضوع مورد مطالعه را  بايستمیمارکس . باشدمی(ماترياليسم ديالکتيک)  ویبيانگر متد علمی و بوده  داری
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خود  نيروی تفکر انتزاعی ایخالقانهوله کند. مارکس به شکل اقتصاد سياسی فرمتبيين بشناسد، هم روش علمی خود را برای 

را  مدرناجتماعی جامعه  -واقعيت اقتصادی  ،را به کار گرفت و با برقراری پيوند ميان منطق سرمايه با تاريخ سرمايه داری

 به و ايی را آشکار کرداين مفهوم سازی راز ساختار درونی جامعه بورژوتوضيح داد. او با  هايشپيچيدگیغنا و  یبا تمام
  )١٨( عبارتی ديگر ژن جامعه سرمايه داری را به همگان شناساند.
اينکه انسان بر  جایبه. آيدمیبه شکل رابطه ميان اشيا در  هاانسانمارکس نشان داد که در جامعه سرمايه داری رابطه ميان 

 شودمین مبادله يمع ی: پول با شئکنندمیگر ارتباط برقرار يديکبا هستند که اء ياش. شودمیاشيا مسلط باشد اشيا بر انسان مسلط 
) يسمفتيششئی وارگی کااليی (مارکس اين رابطه را  .يابدمین پروسه ادامه يو ا دهدمیخود را به پول  یجا یگر آن شئيو بار د
 صاحبان برابر کاال مثابهبهو افراد  آيدمیدر يا کاالها رابطه ميان مردم به شکل برابر سازی ميان اشيا و نشان داد که  خواند

ً دم مرروابطی ن ين. تحت چپردازندمیو با يکديگر به رقابت  شوندمیبا يکديگر روبرو  کاالهايشان واسطهبهظاهر شده و   صرفا
نظر  هن بيمع یاالهاکبر  هاآن کاال هستند. تملکا آن ين يبر حسب اتفاق صاحب اکه  کنندمیجلوه  شماریبیل افراد کبه ش
ه کت يواقع ني. ارسدمینظر توليد کنندگان مستقل و خصوصی  مثابهبه هاآن یت فردياز تالش و فعال یا محصولي آيدمی یاتفاق

شت خود را يمع هاآنه ک یق خاصيطر نيزهستند و (در سطح جامعه و جهان)  تربزرگاجتماعی ار کم يتقس يکاز  یبخش هاآن

  .شودمیده گرفته يو ناد ماندمیدر پرده  ،کنندمیثروت انباشت يا  گذرانندمی
 تواندمینو هيچ کس  شودمینه برای استفاده مستقيم توليد کنندگان بلکه برای مبادله توليد تحت نظام سرمايه داری کاالها 

نظيم با يکديگر و ت هاآنها و مبادله مطمئن باشد که تقاضا برای اين يا آن کاالی مشخص چقدر خواهد بود. برابر سازی ميان کاال

ين . طبق اشودمیتخصص يابی منابع جامعه به هر رشته کاری از طريق قانون ارزش تنظيم و کنترل  کالً عرضه و تقاضا و 
ود، با واگذاری محصول کار خ«بايد برابر نهفته در هر کاال بايد با يکديگر مبادله شوند. به قول مارکس افراد  هایارزشقانون 

هم کاال. خصلت اجتماعی محصول توسط  اندخصوصیمحصوالت هم  )١٣٨٦مارکس ( »مالک محصول کار ديگران شوند.

ی زمانکار به عبارتی در نظام سرمايه داری، . شودمیو تنها هنگام مبادله خصلت اجتماعی آن ظاهر  شودمینظام مالکيت پنهان 
ً کار افراد  برابر سازی شود. ،مبادلهطی ديگر  کارهای باکه  شودمیاجتماعی   دشونمیکار اجتماعی ظاهر  عنوانبه مستقيما

که  کندمیبنايی را فراهم معام، مجرد از شکل خاصش  طوربهکار . يابدمیتبارز  به شکل ارزشتنها اجتماعی  کاربلکه 

  .شوندو برابر ادله مببا يکديگر مصرفی بتوانند در مقادير معينی  هایارزشمحصوالت کار مشخص يا 
برابر. منظور از اين  هایارزشبرای برابری ميان  شودمیپوششی  هاانسان »ذاتی و طبيعی«برابری در سرمايه داری  

 تواندیمطبيعی (که  هایتوانايیو  هاانسان، برابری تعداد انگشتان دست و پا يا ظاهر و قيافه هاانسان »ذاتی و طبيعی«برابری 
ديگری هم  جفت جوراب است ٢٠ست. اگر انسانی صاحب ا هاآنهر يک از  هایداشته ميان برابرینيست بلکه ) باشد متفاوت

 ظاهربهجفت جوراب برابری کند.  ٢٠اشد که بتواند با مانند کفش ببايد صاحب همان مقدار جوراب باشد يا اينکه مالک کااليی يا 
اما مارکس با تجزيه و تحليل از سرمايه داری نشان داد که  ؛شودنمی اجحافتنها از طريق اين برابر سازی است که به کسی 

او نشان داد  .شودمیبه شکل مدام توليد و باز توليد  هانابرابری ترينافراطیاستثمار و  ترينشنيعچگونه  »برابری«از دل اين 
اخص  ورطبهو قانون ارزش شده رابری پوشانده که تصاحب ارزش اضافه کارگران و کنترل بر نيروی کار آنان در لفافه اين ب

 همه روابط حاکم بر ه وتوليد ارزش اضافی و تبديل آن به سرمايه به نيروی پيوند دهنده و هدايت کننده اصلی جامعه بدل شد
  .گيردمیجامعه سرمايه داری بر مبنای اين قانون شکل 

را برحسب مقادير کار  -برای مثال مبادله ميان کفش و جوراب  –قانون ارزش در جامعه سرمايه داری تنها مبادله کاالها 

ع کار توزي -ميان کفش و جوراب ، بلکه در جريان تنظيم مبادله کندنمیصرف شده تنظيم  هاآناجتماعی الزمی که برای توليد 

چه ا بتفاده از چه ابزار توليدی (و اينکه چه ميزان از کار با اس. کندمیمختلف توليد را هم تنظيم  هایشاخهو ابزار توليد بين 
اما اين کار طبق يک نقشه و برنامه آگاهانه و از قبل صورت  ؛کندمیرا نيز تعيين  ) صرف توليد کفش يا جوراب شودفّناوری

. قانون ارزش يابدمیتوسط قانون ارزش سامان  خودیخودبهاين عمل . شودمیانجام  خودیخودبه کامالً نگرفته بلکه به شکل 

 هایبخشحرکت  اینقالهتسمه مچون مختلف نظام سرمايه داری را به يکديگر متصل کرده و ه هایبخشمانند نخ تسبيحی 
وليد بوده و ت خودیخودبهاما همه اين امور  ؛کندمی مدکارآرا  هاآنکرده و ديگر منتقل  جزبهاز يک جز جامعه مختلف کاری را 

  ببار آوردن ضايعات، بحران و تخريب نيروهای مولده و طبيعت است. اشنتيجهکه  رودمی پيشبه اجتماعی با هرج و مرج
يم برای تنظ ایآگاهانهست از اينکه از قبل نقشه ا عبارت دقيقاً جوهر جامعه بورژوايی «: وشتمارکس در نامه به کوگلمان ن

) مارکس با مفهوم قانون ارزش در کتاب آمريکا در سراشيب/ نقل شده مجموعه مکاتباتمارکس ( »اجتماعی توليد وجود ندارد
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. او نشان داد که چگونه در کردرا توضيح داده و منطق نهفته در آن را آشکار  »تنظيم اجتماعی توليد« خودیخودبهعملکرد 

اقتصادی و  در تمامی جوانب زندگی هاژنسرمايه داری موجود است و عملکرد اين  هایژنشکل ارزشی کار انسان تمام 

  .اندمشاهدهاجتماعی قابل 
ميالدی مباحث  ٢٠درک شود. طی دهه  ترعميقتجربه ساختمان سوسياليسم در شوروی موجب شد مفهوم قانون ارزش 

عملکرد دارد يا خير؟ و در جامعه سوسياليستی اين قانون آيا اينکه ) ١٩( در اين زمينه جريان داشت. ایخالقانهجدی، حاد و 

يی . عليرغم اينکه توليد کاالطلبيدمیبود که پاسخ  هايیپرسش؟ يا چه بايد باشد نقش آن در جامعه چيست ،عملکرددر صورت 

. حال آنکه استالين شدندمیهنوز ضروری بود، برخی منکر عملکرد قانون ارزش در شوروی جوانبی از آن ادامه داشت و حفظ 

استالين بر  )١٩: ١٣٨٤استالين ( »نباشد. تواندنمیقانون ارزش هم است، د کااليی که کاال و توليآن جا «کرد:  تأکيدو  بندیجمع

نقش و عملکرد قانون ارزش تحت سرمايه داری و سوسياليسم انگشت نهاد و گفت که اين قانون نقش تنظيم کننده در  هایتفاوت

ً اما استالين  ؛کندنمیی بازی تاقتصاد سوسياليس . کردیمانون را تنها در حيطه وسايل مصرف مشاهده نقش و عملکرد اين ق عمدتا
ی باالجبار و روابط کاالي کنندمیمائو در نقد استالين متذکر شد که حتی ابزار توليد نيز برخی خصوصيات کااليی خود را حفظ 

رايج در آن نبود به درک عمومی و  ربطبی. خطای استالين شوندمیدر مبادله محصوالت حتی در خود بخش دولتی منعکس 

د، . مائو اين الگو را مورد نقدانستندمیدوره که سوسياليسم را مترادف با برقراری صنعت مدرن و بزرگ تحت مالکيت دولتی 

از قوانين اقتصادی سوسياليستی و مبارزه طبقاتی تحت سوسياليسم جلو نهاد. مائو  تریصحيحبازنگری و تغيير قرار داد و درک 

و بايد اين نکته را در برنامه ريزی در نظر  دهدمیمه اکه قانون ارزش کماکان به عملکرد خود ادکرد  تأکيدهمچون استالين 

ود در جامعه سوسياليستی به حيات خ هاژنتا زمانی که اين  و گرفت ولی هرگز نبايد اجازه داد که نقش تنظيم کننده داشته باشد
نهاد و  تأکيدنقش و عملکرد اين قانون نيز مدام مائو بر محدود کردن  بود.سرمايه داری  یشاهد احيا توانمیادامه دهند هر آن 

  )٢٠( درکی همه جانبه از چگونگی فرايند محدود کردن اين قانون در زير بنا و روبنای جامعه ارائه داد.
دارای ارزش مصرف و ارزش  در جامعه سوسياليستی هنوزکاال تجربه ساختمان سوسياليسم در چين و شوروی نشان داد که 

هنوز ارزش کاال کماکان هر چند که ارزش مصرف بر ارزش مبادله غلبه دارد، يعنی دارای ماهيتی دوگانه است.  ؛مبادله است

 شوندمیو هنوز ارزش کاالها بر حسب پول و بر حسب قيمت بيان  شودمیتوسط زمان کار اجتماعا الزم برای توليد آن محاسبه 
اما در عين حال اين توليد  ؛نابرابری و رشد بورژوازی نوخاسته فراهم کنندگسترش زمينه را برای  توانندمی هااينکه همه 

و در مقايسه با توليدی کااليی سرمايه داری که  يابدمیکااليی در جامعه سوسياليستی برای رفع نيازهای اجتماعی سازمان 

جام رنامه ريزی کلی دولتی انببرنامه ريزی شده و در چارچوب  طوربهيوه توليد سازمان يافته و برنامه ريزی شده نيست، اين ش

از همه در مقايسه با جامعه سرمايه داری دامنه کاالها (محصوالتی که کاال هستند) بسيار محدودتر است، نيروی  ترمهمو  شودمی

گوناگون  اشکالکاال نيستند. اين جوانب متضاد در منابع معدنی و ساير منابع طبيعی نيز ديگر  کار ديگر کاال نيست، زمين،

م . مبادله کااليی تحت سوسياليسمحصوالت مبادله سوسياليستیاست هم  مبادله کااليی. جامعه هم شاهد دهدمیخود را نشان  مبادله

کمی و کيفی که با مبادله کااليی تحت سرمايه داری دارد کماکان از همان صفات مشخصه عمومی مبادله  هایتفاوتعليرغم 
است. در صورتی که مبنا و هدف مبادله و ايفای نقش قانون ارزش  هامبادله ميان برابرهنوز بيان کااليی برخوردار است و 

 در بازار شکل خودیخودبه طوربهاين دسته از محصوالت  تيمنيازهای دولت و مردم است و ق تأمين محصوالتسوسياليستی 
ه درجات تا زمانی که باين  باوجود؛ حتی اگر سودی در بر نداشته باشد. شودمینگرفته، بلکه توسط دولت سوسياليستی معين 

ا محدود اين حق رمدام ستی اگر دولت سوسيالي .کندمیگوناگون مبادله کااليی باقی بماند حق بورژوايی به ناگزير خود را اعمال 

جامعه سوسياليستی قابل  هاینقصو  هامحدوديترشد خواهد کرد. بدون فهم اين ديالکتيک نه  سرعتبهنکند سرمايه داری 

  .شوندمیبرای زوال نظام کااليی در اشکال جنينی آن تشخيص داده  هاپتانسيلنه امکانات و  و شناسايی خواهند بود
   

  ارزشمثله کردن قانون 
  

 اما هستند کسانی که با رويکرد ؛ممکن نيست یقانون ارزش تجريد واقعيت است. شناخت از جهان بدون چنين تجريدهای علم
 گونههمان. کنندمیو دنيای ذهنی خود را جايگزين پيچيدگی زندگی واقعی  ستانندمیتجريدهای علمی  ايننادرست سرزندگی را از 

قطعات مجزا از هم  صورتبهکه برخی ديگر نيز اين تجريدها را به موارد مشخص تقليل داده و در تحليل نهايی واقعيت را 
نقش و عملکرد قانون ارزش در عينی ترکيب کرده تا واقعيت  باهم. فريدا آفاری هر دو رويکرد نادرست را کنندمیتصوير 
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و  –دوران گذار و ديکتاتوری پرولتاريا  –ک مارکس از جامعه سوسياليستی يک بار دررا منکر شود. دوران سوسياليسم 

  .نون ارزشمفهوم قابار اين و  شودمیانقالب فرهنگی توسط آفاری مثله  ويژهبهسوسياليستی قرن بيستم  هایانقالب هایواقعيت
تا زمانی که در يک جامعه شکلی از  دگويمی ،نگاشته) ٢١(آفاری در سلسله مقاالتی که تحت عنوان سرمايه داری دولتی 

ون ارزش قانحاکميت مبادله کااليی نشانه وجود هر گونه موجود باشد آن جامعه سوسياليستی نيست. از نظر آفاری  مبادله کااليی
نظام مالکيت، شاخص مهمی ثابت کند  کندمیو در نتيجه سرمايه داری بودن آن جامعه است. بر پايه چنين درکی وی تالش 

قابت برنامه ريزی بر پايه آنارشی و ر جایبهمرکزی  شدهٔ برای تشخيص نظام سوسياليستی نيست، همچنين اقتصاد برنامه ريزی 

هر کس بر مبنای زمان «تنها معيار اساسی برای جامعه سوسياليستی آن است که و  ، نيز اهميت چندانی نداردهاسرمايهميان 

و نه بر مبنای زمان کار الزم از لحاظ اجتماعی يا ميانگين اجتماعی که پشت سر  کندمیکار واقعی خود وسايل معيشت دريافت 

ن از نظر آفاری معيار تعيي) درک مارکس از بديل سرمايه داری: آفاری( »تعيين شده است. هاآنتوليد کنندگان و بدون کنترل 

يعنی  ».کندمیوسايل معيشت دريافت  کار واقعی خودزمان هر کس بر مبنای «کار است به اين معنا که نيروی کننده موقعيت 
 دريافت کند. در بهترين حالت اين درک محدودی از لغو نظام کار مزدی است. ،کندمیکه کار  واقعیکارگر بايد به همان اندازه 

ن سخ ان کار واقعی فردیزم عنوانبه ایمقولهاز ميانگين جمعی را به کنار نهاد و  توانمی اصوالً آيا بگذريم از اينکه ) ٢٢(

  .راند
نقد «است که مارکس در  »دريافت بی کم و کاست عوايد کار«تصوير ديگری از  »دريافت اندازه واقعی کار توسط کارگر«

عوايد کار بی کم و کاست و با حق برابر به همه « تواننمیو نشان داده که  قرار دادهنقد توجه و آن را مورد  »گتا برنامه

يا کل محصول اجتماعی بايد کسر و صرف توليد و باز توليد  »عوايد کار«زيرا همواره بخشی از  »جامعه تعلق گيرد.اعضای 
  )٢٣( کل نظام شود.

در "مرحله اول" جامعه  «از نظر مارکس:  گويدمیو  دهدمیرجوع  گتاآفاری برای اثبات احکام خود ما را به نقد برنامه 

ر به فرد جامعه سرمايه داری، يعنی استخراج ارزش اضافه لغو خواهد شد به عبارتی ديگر او کمونيستی، شيوه توليد منحص

مبنای دريافت سهمی از وسايل مصرفی  عنوانبهکه با استفاده از مدت زمان و شدت کار هر توليد کننده  پنداشتهمی (مارکس)

اما با عدم پرداخت اجرت بخشی از کار  کندمیای آن را يعنی اصلی که سرمايه داری ادع ؛يابدمیاصل "مبادله برابر" تحقق 

که برخالف جامعه سرمايه داری که در آن "مبادله  کندمی. مارکس ادعا کندنمیکارگر و تبديل آن به ارزش اضافه، به آن عمل 
 در "مرحله اول" جامعه برابر" يا برابری حقوق با مدت زمان و شدت کار، در مورد فرد فرد توليد کنندگان جامعه صادق نيست،

  )بخش اول –مارکسيستی پيرامون سرمايه داری دولتی  هایتئوری :آفاری( ».يابدمیکمونيستی اين مبادله برابر تحقق 
ارج گيومه چه خاخل چه د-تحقق واقعی مبادله برابراز  گتاتحريف آشکار مارکس است. مارکس در هيچ کجای نقد برنامه اين 

که  دکنمیبالفاصله يادآوری  راندمیبرابر و حقوق برابر سخن  هایارزش. هر آنجايی که از مبادله کندنمیصحبت  -از گيومه

 »مدت زمان و شدت کار«حق در مضمون خود مانند همه حقوق ديگر حق به نابرابری است. حتی زمانی که در مورد اين 
ارزش  يک مقياس مثابهبهبرای آن که کار «: کندمی تأکيدو  بردمی نام »حق نابرابر« عنوانبه »حق برابر«باز از اين  گويدمی

به کار رود بايد از نظر مدت يا شدت تعريف شود، وگرنه ديگر مقياس سنجش نخواهد بود. اين حق برابر، همان حق نابرابر 

  )٢١: ١٣٧٥مارکس ( »در برابر کار نابرابر است.
ً برای آنکه خواننده دريابد مارکس  که در  روشن است«: گويدمیکنيم. مارکس نقل کامل وی را سخن ناچاريم  ،هچه گفت حقيقتا

، اما محتوا و کندمیبرابر مطرح است، تنظيم  هایارزشاينجا همان اصلی برقرار است که مبادله کاالها را تا آنجا که مبادله 

 هيچ چيز سوای کار خود ارائه کند و از سوی ديگر تواندنمی کسهيچاوضاع و احوال تغيير يافته در ، زيرا انديافتهشکل تغيير 
د اما تا آنجا که به توزيع اين وسايل ميان توليد کنندگان منفر ؛به مالکيت افراد در آيد تواندنمیهيچ چيز جز وسايل مصرفی فردی 

معين کار در يک شکل با مقدار ، همان اصلی برقرار است که در مبادله مقادير معادل کاال برقرار است: مقدار شودمیمربوط 

است، هر چند اصل  »حق بورژوايی«هنوز در اصل يک  حق برابربنابراين، در اينجا  ؛شودمیمعادل آن در شکل ديگر مبادله 

قرار است بر در حد ميانگينبرابر در قالب تبادل کاال فقط  هایارزشو عمل ديگر در مقابله با يکديگر نيستند، هر چند مبادله 

هنوز مقيد به يک محدوديت بورژوايی است: حق توليد کنندگان  حق برابراين پيشرفت، اين  رغمبهه در هر مبادله انفرادی. و ن

ار، انجام ، يعنی کمقياس يکسانو برابری در آنجا نهفته است که سنجش بر مبنای يک  کنندمیبا کاری است که عرضه متناسب 

  )است از خود مارکس تتأکيدا) (٢١: ١٣٧٥مارکس ( ».گيردمی
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کار  تواندنمینشان دهد در سوسياليسم نيروی کار کاال نيست و با اجتماعی شدن مالکيت اجتماعی کسی  کندمیتالش مارکس 

هر چند در محتوی و شکل  ،برقرار است »کندمیهمان اصلی که مبادله کاالها را تنظيم «ديگری را تصاحب کند ولی هنوز 

اما در نهايت هنوز اين اصل، اصلی کهنه است. چرا که توزيع بر حسب کار کماکان از همان اصلی پيروی  ؛تغيير يافته است

يعنی مبادله ميزان معينی از يک شکل کار با همان ميزان از  کندمیبرابر را تنظيم  هایارزشکه مبادله کااليی يا مبادله  کندمی
رمايه تفاوت اندکی با جامعه س )توزيع بر حسب کار(گفته شد اين نوع توزيع  فوقکه در  گونههمان. شودمیشکلی ديگر مبادله 

کارش  اندازهبهکس پتانسيل آن را داراست که موجب رشد سرمايه داری در جامعه شود. به همين دليل به اصل هر و  داری دارد

چرا که  »کار سوسياليستی«با  »کمونيستیکار «اصلی ابدی که بايد تحکيم شود نگاه کرد. فرق است ميان  عنوانبه تواننمی

ً در جامعه کمونيستی کار ديگر   کارکن ردفبرای زندگی نبوده بلکه به خواست درجه اول زندگی بدل خواهد شد و  ایوسيله صرفا
نيازهايش. مشخصه کار کمونيستی کار  تأمينگيرد غير از بانتظار آن را ندارد که در مقابل خدماتش در مقابل جامعه پاداشی 

  .بدون دستمزد در خدمت جامعه است
 تواندمیناو دريافت جامعه سوسياليستی . اقتصادی بود هایپديدهمارکس ايده آليست نبود. او به دنبال کشف قوانين حاکم بر 

 هربه اين دليل هنوز قانون ارزش . آيدمیبيرون جامعه نو از دل جامعه کهنه در آن دارد که بدون نقص باشد. اين نقص ريشه 
 ويژههبو کماکان به ايفای نقش  ماندمیميراثی از جامعه سرمايه داری باقی  مثابهبهچند از فرماندهی اقتصاد پايين کشيده شده اما 

ا پس از الغ«که  متذکر شده بودکتاب سرمايه تقسيم محصوالت و تقسيم کار ميان افراد ادامه خواهد داد. مارکس در  درزمينٔه 
مان م که تنظيم زوشکل توليد سرمايه داری، اما هنوز با حفظ توليد اجتماعی، تعيين ارزش همچنان باقی خواهد بود. به اين مفه

، پيش از هر گيردمیرا در بر  هااينتوليدی مختلف و سرانجام حسابرسی که همه  هایگروهکار و توزيع کار اجتماعی بين 
مارکس رومن رودلسکی)  – ؟مارکس چگونه شکل گرفتنقل شده در کتاب سرمايه /  ٣جلد سرمايه ( ».ودشمیزمان اساسی 

د و از اين رون تردقيقدر آن حدی که امکان داشت فرايند کلی نقش قانون ارزش را در جامعه سوسياليستی نشان داد اما شناخت 

نيازمند تجربه ساختمان سوسياليسم بود. تجاربی که نشان داد توسعه روابط توليدی سوسياليستی در گرو محدود  هايشپيچيدگی

دن اين . دياما حاضر نيستند نواقص آن را دريابند دانندمیکردن دائمی اين قانون است. امثال آفاری خود را طرفدار سوسياليسم 

سوسياليسم و اقتصاد سوسياليستی، در عمل به تسليم در مقابل آن نواقص منجر خواهد نواقص و برخورد ايده آليستی و اتوپيک با 

خود دارد)  آنان حاضر نيستند از افق تنگ حق بورژوايی (در اينجا توزيع بر حسب کار که هنوز مهر جامعه کهن را بر شد.
 »وايیحق بورژ«و حذفی است. آنان آشکارا مفهوم دلبخواهی، گزينشی  گتافراتر روند. به همين دليل خوانش آنان از نقد برنامه 

بر  . ايستادنبينندنمیرا  »بورژوايیحق «مفهوم بسيار مهم اما  خوانندمیرا  گتا. امثال آفاری نقد برنامه انگارندمیرا ناديده 

  )٢٤(فيد نقش بسته است. که سياه روی س شودمی ایکنندهو تعيين کليدی مفاهيم جايگاه حق بورژوايی است که مانع از مشاهده 
. است مرکب کامالً مفهوم قانون ارزش حاوی و بيانگر جوانب گوناگون توليد اجتماعی سرمايه دارانه است. اين مفهوم کليتی 

نظريه ارزش مارکس با نظريه ماترياليسم تاريخی او پيوند دارد و موضوعش فعاليت کاری يا مولد مردم است. اين نظريه هم 

و هم اشاره به فرايند توليد  گيردمیه اجتماعی ميان مردم است، هم ناظر بر شکلی است که اين رابطه به خود ناظر بر رابط
ً قانون ارزش را در ارتباط با تمامی مقوالت مشخص اقتصادی نشان داد. عملکرد دارد. مارکس  با نگاه به تبارزات اين  صرفا

ً را قانون ارزش نبايد همچون آفاری ال قانون قادر به درک صحيح آن نخواهيم شد. برای مث و اده تقليل د مبادله برابرهابه  صرفا

حال آنکه، اين مبادله بر پايه کار بشر در همه مقوالت اقتصادی از آن را معيار تشخيص ماهيت يک نظام توليدی قرار دهيم. 

ما شاهد عملکرد يک قانون اين موارد مبادله نيروی کار تا بهای زمين تا بهره سود و سرمايه و مزد حضور دارد. در همه 

عام در خاص  قرار دارد.ود خيا مشخص ر تضاد با موارد کنکرت ، اين قانون دشمولجهانمانند هر قانون  ؛هستيم شمولجهان

درک ديالکتيکی و صحيح از عملکرد قانون ارزش و چگونگی محدود کردن آن در گرو حضور دارد اما خاص همه عام نيست. 
  آن موجود است.عملی)  هایمصداق(يا  اين قانون و موارد کنکرت شمولیجهانفهم وحدت اضدادی است که بين 

. اجزای مشترک در شودمیآنان متفاوت متفاوت، مانع از عدم درک اجزا و نقش  کامالً  کلیِ  هایچارچوبعدم درک 

ان يک فنج چارچوبقطره آب، قطره آب است؛ ولی در گيرند. بمحتوی و شکل متفاوتی به خود  توانندمیمتفاوت  هایچارچوب

نظام  چارچوباما در  ،ن ارزش استقانون ارزش، قانوو عملکرد قطره آب متفاوت است.  تأثيريک دريا نقش،  چارچوبدر با 

ه زمانی کبين . فرق است متفاوت است نظام سوسياليستی چارچوب درش با نقش و عملکردسرمايه داری نقش و عملکردش 

. مارکس بارها شودمیو مدام محدود  کندنمینقش مسلط ايفا اين قانون قانون ارزش قانون مسلط بر جامعه باشد با زمانی که 
ر که وسايل توليد د طورهماندر پرتوی متفاوت ظاهر شود.  اشاجتماعیواحد ممکن است بسته به شکل  ایپديدهکرد که  تأکيد
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نشانه سرمايه داری بودن يک جامعه نيز سرمايه نيستند، عملکرد محدود قانون ارزش در جامعه سوسياليستی  وریپيشهکارگاه 

 ايد توليد شودب ایفرآورده، اينکه چه کندمیرا منعکس  کيفيت مبادله پذيری کاالها هاتندر نظام سوسياليستی، اين قانون نيست. 
  .شودمیو برنامه ريزی  گيردمیچگونه توليد شود بر مبنای منطق ديگری (منطق ديکتاتوری پرولتاريا) صورت  و

تابع  ،ادلهست. ارزش مبا هاتودهاهانه قتصاد سوسياليستی پروسه ايجاد ارزش تابع پروسه کار سوسياليستی و فعاليت آگادر 
؛ تمايزات هاشکاف(در جهت محدود کردن انقالبی پرولتری  هایسياستارزش مصرف است و صرفه جويی در زمان کار تابع 

 ابقآگاهانه تخصيص يافته و در تط طوربه. تحت سوسياليسم کار اجتماعی گرددمیتنظيم  هاسياستاين  وسيلهبهدرون جامعه) و 
صاحب « کارگر واقعبه کندمیتعيين تنها اين شاخص است که . يابدمیمنافع انقالب پرولتری جهانی سازمان نيازهای جامعه و با 

  )١٣٨٦(لوتا: خويش هست يا اينکه نيروی بيگانه و متخاصمی بر کار سلطه دارد.  »کار
غيير ت«پرتو افکنيم و به قول مارکس عملکرد قانون ارزش در سرمايه داری با سوسياليسم  هایتفاوتبرای اينکه بيشتر بر  اما

  گذاريم.بقانون ارزش انگشت  ست بر ديگر جوانب مهما را دريابيم الزم »برابر هایارزشمحتوی و شکل اصل مبادله 
  

  رقابتو مالکيت  ،قانون ارزش: نيروی کار
  

. اين دشومیان معينی از يک شکل کار با همان ميزان از شکلی ديگر مبادله زتی ميکرد در جامعه سوسياليس تأکيدمارکس 

. آيا وجود اين نوع مبادله که هنوز مهر توليد کااليی را بر خود دارد شودمیبرابر تنظيم  هایارزشکار کماکان توسط مبادله 

ی جامعه سوسياليست گوييممیاين نوع مبادله وجود اين نقص و  باوجود؟ چرا بردنمی سؤالماهيت جامعه سوسياليستی را زير 
  است؟

 اليیِ تبديل نيروی کار به کاال در مرکز توليد کا دانيممیدليل عمده آن است که تحت سوسياليسم نيروی کار ديگر کاال نيست. 
ر جامعه سرمايه داری است. دمبادله  تريناساسیعموميت يافته قرار داد و مبادله اين کاالی منحصر به فرد در مقابل سرمايه، 

جه و تريناساسی ، يعنی اينکه»سوای کارش ارائه دهد« تواندنمی کسهيچدر جامعه سوسياليستی  گويدمیمارکس زمانی که 

بادله، مشاهده شکلی از م محضبهتغيير در جامعه سوسياليستی است. امثال آفاری  ترينایپايهنشانه و اين  گرددمیمبادله ملغی 

حاسبه م. اين امر تقليل مفهوم قانون ارزش به دانندمیو عملکرد قانون ارزش را خالف سوسياليسم  دهندمید وامصيبتا سر فريا
اجتماعی جامعه -مبادله را به خودی خود و جدا از ساختار اقتصادی گاههيچمبادله برابرهای صرف است. مارکس و  هاهزينه

مبنای تحليل صرف عمل مبادله مجزا از اين ساختار بنا نکرده است. مبادله برابرها تحليل نکرده و نظريه ارزش خود را بر 

، ردگيمیعينی زمان کار اجتماعا الزم مبنای اين مبادله قرار  طوربهفقط يک جنبه از عملکرد قانون ارزش است. علت اينکه 
، مالکيت زيرا تبديل نيروی کار به کاال ؛به کاال است امر تعيين کننده تبديل نيروی کار از جمله –عموميت يافتن توليد کااليی 

) تصاحب را آنکار ديگران (و محصول  ،که بدون ارائه معادلی دهدمیرا از کار جدا ساخته و به سرمايه دار اين قدرت را 

که کارگر دستمزدی محصول  شودمین آکند. به قول مارکس در حقيقت مالکيت سرمايه دارانه بر ابزار توليد است که مانع از 
  )١٣٨٦مارکس (کار خويش را تصاحب کند. 

دون سلب بسرمايه داری . تعميم توليد کااليی بدون تغييرات اساسی ديگر ميسر نبود. واج داشتر االيامقديمکاالها از  مبادله

 ، برده داری، ستم بر زنان و قتلغارت مستعمرات ،مالکيت از دهقانان، شکل گيری مانوفاکتورها و تبديل نيروی کار به کاال
اری از آن سرمايه د. توليد کااليی بذری بود که کردنمیشکل عالی و رشد يافته توليد کااليی ظهور  عنوانبهشمار های بیعام

 ااست. بسيار مواقع بذره –آب و هوا و خاک مساعد  -اما هر بذری برای اينکه ببار نشيند نيازمند شرايط معين ؛سر برآورد
 به کاال در مرکزش تبديل شدن نيروی کارکه  –غلبه نيابد اگر تغييرات اساسی  توانستمی قانون ارزش  ببار ننشينند. توانندمی

ی تنها يافت. نفی ديالکتيکی توليد کاالي عموميت وشکل مشخص تکامل اين توليد کااليی به به هر حال . گرفتنمیصورت  -بود 

  شرايط مساعد عمل کردند، دچار تحول اساسی شوند. مثابهبهمهمی که  هایمؤلفهکه  گيردمیزمانی صورت 
بر وحدت ديالکتيکی زمان کار اجتماعا  مالکيت اشکال و اقتصادی محاسبهاين از خدمات بتلهايم بود که در کتاب خود به نام 

. شودیمکار اضافه تعيين صاحب زم با رجوع به تزمان کار اجتماعا الاو نشان داد که کرد.  تأکيدکار اضافه تملک الزم با امر 
د کسب حداکثر سو. سرمايه داری برای شودمیتعيين زمان کار اجتماعا الزم است که در چارچوب دستيابی به هدف کسب سود 

 زایار کسب توليد بيشتر د کاهش دهد. اين ميل مفرط سرمايه به که زمان کار اجتماعا الزم را با حداقل سرمايه ضروری است
 هٔ قوزير فشار اين ميل  .گرددمینرخ استثمار شدت کار و و افزايش کاهش زمان کار اجتماعا الزم است که موجب کار کمتر 



 

19 

 

که از لحاظ اندازه  کندمیسرمايه داران را وادار . رقابت از يکسو شودمیسرمايه توليد و رقابت کور سرمايه آنارشی  محرکٔه 

اجتماعا «که استاندارد  کندمیوادار نيز کارگران را از سوی ديگر برابری کنند.  رقبايشانفزاينده سرمايه گذاری با  وریبهرهو 

 و تطبيق دهند آوردمیفظ کنند و خود را هر بار با معيارهای جديدی که رشد نيروی مولده ببار حکار  وریبهرهبرای را  »الزم
بر  هر آنجايی که قانون ارزشفرايند هستند. مقيد به اين هم کارگر هم سرمايه دار پيشاپيش د. کاری خود را ارتقا دهن هایقابليت

توليد ارزش به ناگزير تحميل شود، ) هاسرمايه(از طريق رقابت دائمی ميان توليد و مبادله مسلط گردد و ارزان شدن کاالها 

ستثمار ا دهیسازمانبدون سلطه قانون ارزش بر کليت مناسبات استثماری اجتماعی استوار است. خواهد شد.  ترافزوننيز اضافه 

 وديگر کسی حق خريد که  ایجامعهاز سلطه قانون ارزش بر جامعه سخن راند. در نتيجه در  تواننمیدر حيطه توليد ديگر 
و امکان جهش وار برای محو اين  آيدمیارزش وارد نيروی کار ديگری را نداشته باشد، ضربه اساسی به سلطه قانون فروش 

  .شودمیقانون فراهم 
برای توليد و مصرف مازاد اجتماعی است. در کاری  و سازنيازمند  ایجامعهجامعه سوسياليستی نيز مانند هر بدون شک 

ميت نظام مالکيت خود را . اينجاست که اهگيردنمیمستقيم و فردی صورت  طوربهتصاحب کار توسط کارگر  ایجامعهچنين 

ت مالکي درزمينٔه قطع  طوربهحق بورژوايی را  توانمیتوليد  عمده ابزار. تنها با برقراری مالکيت اجتماعی بر دهدمینشان 

ناری نهاد. به کتوزيع محصوالت و تقسيم کار ميان افراد  تنظيم کننده عنوانبهعملکرد قانون ارزش را و بر اين مبنا  ساقط کرد

ً مارکس، هنگام مطالعه اقتصاد سرمايه داری، «کرد:  تأکيدبه اين دليل بود که مائو  مالکيت ابزار توليد را در اين نظام  عمدتا

قرار داد و اين امر را وارسی کرد که چگونه نحوه توزيع ابزار توليد تعيين کننده نحوه کاالهای مصرفی است. در  تأملمورد 

اجتماعی توليد با ماهيت خصوصی مالکيت در يک تضاد اساسی قرار دارد. مارکس با  يک جامعه سرمايه داری، سرشت
(روابط بين اشيا) نهفته بود، عيان ساخت. البته در  بررسی کاال آغاز کرد و از اين طريق روابط بين مردم را که در پس کاال

ايجاد مالکيت عمومی ابزار توليد و به اعتبار اين خواهد داشت، ولی به برکت  دوگانهجامعه سوسياليستی، کاال کماکان ماهيتی 

واقعيت که نيروی کار ديگر کاال نيست. دوگانگی کاال در سوسياليسم با دوگانگی آن در سرمايه داری يکسان و يکی نيست. 

الگوی  تی ازروابط بين مردم ديگر در پس روابط کااليی نهفته و پنهان نيست. در نتيجه، اگر هنگام مطالعه جامعه سوسياليس

ش کند و را مغشو مسائلمنفی بجا بگذارد و  تأثيرکه کار ما  بساچه، آغازيمبیمارکس پيروی کنيم و از بررسی دوگانگی کاال 

  )١٢٠-٢١: ١٩٧٧مائو ( »را برای مردم حتی دشوارتر سازد. هاآندرک 
السويه است. او الغای مالکيت خصوصی را پيش  لیع مسئلهاين نبوده و برايش  قائلآفاری اهميت چندانی برای نظام مالکيت 

موجب  تأکيدیاست. چنين » دريافت بر مبنای زمان کار واقعی«او بر  تأکيد) ٢۵( .داندنمیشرط اصلی تحول سوسياليستی 

درست است که تجربه احيا سرمايه داری در . گرددمیاصلی نظام سوسياليستی  هایمؤلفهگيجی و سردرگمی در تشخيص 

شکل  و استفاده کند تواندمی –از جمله مالکيت دولتی  –شوروی و چين نشان داد که سرمايه داری از اشکال گوناگون مالکيت 

 در شکل شخصی،لزوماً مالکيت خصوصی سرمايه دارانه نيست و در برابر عملکرد قانون ارزش  یمالکيت سد نفوذ ناپذير
ين تعيطريق الغای مالکيت خصوصی اما  در اشکال اجتماعی گوناگون پديدار شود. تواندمی شود ونمیدی يا حقوقی ظاهر فر

  بتواند اقتصاد جامعه را از نو سازمان دهد. دولت سوسياليستی تا است  ایکننده
شکلی) توسط يک طبقه که  تصاحبی که به شيوه خصوصی (در هر صورتبهتصاحب ارزش اضافه را در درجه اول بايد 

ً که  ایطبقهديد. ، آوردمیابزار عمده توليد را به انحصار خود در  مستقل و مجزای سرمايه تقسيم  هایبلوک صورتبه الزاما

. يک تبارز مهم و تعيين کننده قانون ارزش، رقابت ميان آيدمی. اينجا وجه ديگر عملکرد قانون ارزش به ميان شودمی

 مثابههبرابطه سرمايه با خويشتن  ،رقابت آزاد«رقابت، سرشت سرمايه و خصلت حياتی آن است. به قول مارکس  .هاستسرمايه
در  )نقل شده در کتاب آمريکا در سراشيب/  گروندريسهمارکس ( »يک سرمايه ديگر است؛ اين عملکرد واقعی سرمايه است.

ساکن و ثابت بمانند  توانندنمی هاآناز  کدامهيچ، طلبدمیرا در بازار به مصاف  هاسرمايهسرمايه داری هر واحد سرمايه، ديگر 

که زمان کار اجتماعا الزم توسط آن تعيين شده و مداوما ساز و کاری است و موقعيت کنونی خود را حفظ نمايند. رقابت تنها 

تنظيمی  . اينکندمیش تقسيم کار اجتماعی را تنظيم تبارزی از عملکرد کورکورانه قانون ارز عنوانبه. رقابت يابدمیتغيير 

رفته و پشت سر و خارج از کنترل  پيشبهپی در پی  هایوقفهو  هاجهشو با  هاجابجايیو  هاناموزونیآنارشيستی بوده که با 

نون يک قا مثابهبهردی قانون درونی در قبال عوامل ف عنوانبهقانون ارزش تنها «. به قول مارکس گيردمیصاحبان کاال انجام 

 دجل(سرمايه  ».کندمیکور طبيعت، نفوذ خود را در اين جا اعمال کرده و موازنه اجتماعی را ميان نوسانات تصادفی آن حفظ 
) اينجاست که نقش برنامه ريزی آگاهانه مبتنی بر نياز اجتماعی در سازمان دادن توليد قل شده در کتاب آمريکا در سراشيب/ ن ٣
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. جلوگيری از رقابت مبتنی بر سود توسط برنامه ريزی سوسياليستی ابزار مهم ديگری است که عملکرد شودمیاجتماعی برجسته 

ً يسم و سرمايه داری را . معنای اين امر آن نيست که تمايز سوسيالکندمیقانون ارزش را محدود  در برنامه ريزی بدانيم.  صرفا

اما برنامه ريزی سرمايه دارانه بر بستر آنارشی همگانی توليد  کندمیاز برنامه ريزی استفاده به شکلی سرمايه داری نيز 

. در سوسياليسم . تفاوت برنامه ريزی در سوسياليسم و سرمايه داری ماهوی استبخشدمیو آن را شدت  رودمیاجتماعی پيش 
مختلف توليدی و سود و زيان مبنای  هایرشتهو  هابنگاه. رقابت ميان يابدمیبر مبنای نيازهای جامعه تخصيص کار اجتماعی 

ت و محصوال هارشتهضرر دادن برای بعضی  هاتودهنيازهای  تأمينتوليد يک محصول يا فرآورده نيست. به همين دليل برای 

برای مناطق عقب مانده يا محصوالت  یزم است منابع مالی خاصال باشد، نداشتهدر بر  »سودی« اگر حتی الزم است. برای مثال

ساليان سال دوران مائو مسکن و درمان همچون چين اياب ذهاب، هزينه  ؛ی تخصيص داده شودزکشاور درزمينٔه  ويژهبهکليدی 

  در سطح درصد بسيار کمی از دستمزد باقی بماند و ...
ريزی  برنامهکه متفاوت است با (در جامعه آفاری برای کم اهميت نشان دادن نقش برنامه ريزی متمرکز دولت سوسياليستی 

محلی توسط توليد کنندگان مستقيم در يک محل يا يک منطقه يا يک رشته توليدی) و فقدان رقابت پشت نقل قولی از مارکس 

 مارکس در فصل قانون عام انباشت گويدمیباره مفهوم قانون ارزش کسب کند. او  دتا توجيهی برای مثله کردن چن شودمیپنهان 
برسد که کل سرمايه اجتماعی در دستان يک سرمايه دار  ایلحظه در يک جامعه معينهست امکان آن که  داردسرمايه اشاره 

 هایرمايهسنتيجه گيری کند که رقابت ميان  هدخوامینکته با تکيه به اين آفاری ت سرمايه داری واحد متمرکز شود. واحد يا شرک
برای  مهمی معيارمهمی در عملکرد آن در نتيجه از بين رفتن رقابت شاخص سرمايه است و نه  ماهيتاز  جزئیمتعدد نه 

وره ارکس دکه م داندمیتشخيص سوسياليسم از سرمايه داری نيست. کسی که اندک آشنايی با آثار اقتصادی مارکس داشته باشد، 
به دوره تالش کرده تا به حداکثر مکانيسم رقابت را دريابد و کارکرد تضاد آنارشی و ارگانيزاسيون (آنارشی در سطح تقسيم 

رمايه داری سعصر شکلی از تضاد اساسی  عنوانبهرا ) کارگاهيک يا استبداد در تقسيم کار درون نيزاسيون کار اجتماعی و ارگا

باشت قانون عام انيعنی تضاد ميان مالکيت خصوصی و توليد اجتماعی توضيح دهد. جالب اينجاست که مارکس در شروع فصل 

ا تراکم يابد تمرکز ي به هر شکلیرشد سرمايه بر سرنوشت طبقه کارگر است. اينکه سرمايه  تأثيرتوضيح  که هدف کندمیاشاره 

و انباشت سرمايه داری همواره ريشه در تصاحب کار  گيردنمیه طبقه کارگر تغييری صورت نسبت ب اشاساسیدر کارکرد 

کتاب سرمايه  از جمله - گوناگونش پرداخت نشده دارد که منوط به خريد و فروش نيروی کار است. حال آنکه مارکس در آثار
جب مومتعدد است که  هایسرمايه. اين عمل متقابل يردگمیمتعدد نشئت  هایسرمايهاز وجود  اجبار به انباشتکه  دهدمینشان  -

جهان  هایسرمايهکنيم که زمانی همه رض حتی اگر همچون آفاری ف) ٢۶( .شودمیتحول مداوم نيروهای مولده تشديد استثمار و 

يک سرمايه واحد هرگز قادر . کندمیمتعدد تقسيم  هایسرمايهذات رقابت آن را به  ديگر باردر دستان يک فرد متمرکز شود، 

ه آيد و مدام گرايش بدان دارد ک فائقنيست بر تناقضات دائمی ميان حيطه توليد، توزيع، مصرف و مبادله در رشته معين خود 

عينی مسئله مربوط به رقابت ميان سرمايه را  هایپايهاقتصاددان مائوئيست ريموند لوتا متعدد تقسيم شود.  هایسرمايهبه 

مستقل است.  هایعرصهپايه مادی و به بيانی بذرهای رقابت در جامعه طبقاتی در موجوديت : «دهدمیتوضيح  یروشنبه
 ،یکشاورز ایمنطقهبخشی و  هایتفاوتمختلف توليدی،  هایشاخهاز اين واحدها،  یيهاگروهواحدهای توليدی قابل تفکيک يا 

به هم  و ادارات) در يک شکل بندی اقتصادی هاخانه وزارتگيری (صنعت شهر و روستا و در موجوديت مراکز مهم تصميم 

 هایسرمايهدر حقيقت قانون تمرکز و تراکم سرمايه خود معلول منطق رقابت بين ) ١٣٩٣ لوتا( »وابسته و ادغام شده قرار دارد.
 از شدت و ضعف آن تواندمیگر قانونی که به شکل گرايشی عمل کرده و به علت تداخل با روندهای دي .آن متعدد است نه علت

در يک جامعه مفروض به يک قالب در آيند باز به دليل درگير شدن در  هاسرمايهکاسته شود. حتی به فرض آفاری اگر همه 

در عصر امپرياليسم که روند انباشت  ويژهبه. آيندمیمتعدد در  هایسرمايه صورتبهشده و  »تکه پاره«رقابت جهانی دوباره 
  شده است. المللیبينسرمايه بيش از هر زمانی 

ً بحث بر سر جايگاه رقابت در نظام سرمايه داری،  ذات  ازعميق بحثی در خود نبوده، بلکه برای شناخت همه جانبه و  صرفا

ن را نشان داد. نه قانون آراه غلبه بر  توانمیه تنها با درک صحيح از جايگاه رقابت است ک. باشدمیو قوای محرکه آن  سرمايه

متعدد است و نه تحت عنوان اينکه رقابت خود محصول يا شکل مشخصی از  هایسرمايهارزش قابل تقليل به رقابت ميان 

. دنيروی محرکه سرمايه داری چشم پوشی کر عنوانبه اشويژهاز بررسی نقش و جايگاه  توانمیقانون ارزش است، عملکرد 
تاريخی متکی بر تمامی جوانب حيات و تکامل اقتصادی جامعه سرمايه داری است. علمی و يک تجريد  عنوانبهقانون ارزش 

واقعی را نشان دهد نه اينکه دنيای واقعی را اسير تجريدات ذهنی خود زندگی را بکار برد تا بتواند تئوريک مارکس اين مفهوم 
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 دهد. را توضيحگوناگونش  هایاليهو  هاپيچيدگیمنطق و کارکرد سرمايه و ر برد تا بتواند کند. او مفهوم قانون ارزش را بکا
 از آن مانع از ترمهمتبديل کردن قانون ارزش به يک تجريد ذهنی صرف يا مثله کردنش مانع شناخت از سرمايه داری و ) ٢٧(

  دستيابی به راه حل درست برای نابودی نظام سرمايه داری است.
 ایخودسرانهشی بخ کليت بهدر جامعه سوسياليستی روابط توليدی  کليه به تعميم عملکرد قانون ارزش در حيطه توزيعآفاری با 

از مختصات جامعه سوسياليستی در تضاد کامل قرار دارد. سرمايه  اشعلمیکه با متد علمی مارکس و درک  يازدمیدست 

 اشحياتی هایشريانبا قطع سرها و  توانمیاما  ؛به يک ضربت نابود کرد تواننمیاين اژدها را . داری اژدهايی چند سر است
را تدارک ديد. تنها با درهم شکستن ماشين دولتی، با ملغی ساختن مالکيت خصوصی بر ابزار توليد، با از بين  اشنهايینابودی 

حو نهايی قانون ارزش فراهم کرد. کسی که بخواهد راه را برای م توانمیبردن رقابت، با محدود کردن دائمی حق بورژوايی 

ً اژدها را  را نابود کند، يا توسط اژدها خورده خواهد شد يا زندگی  هاژنتعريف کند و بخواهد قبل از قطع سر،  هايشژنبا  صرفا

  .کندمیاژدها تلف  هایژنخود را با شمارش تعداد 
  

  !و اخالقی اتوپی سوسياليسم خودکار
 

داليل همی دارد. عدم درک درست از داد جامعه سوسياليستی عليرغم گسست از سرمايه داری هنوز نواقص ممارکس نشان 

نواقص در روبنا و زيربنای جوامع سوسياليستی تا کنونی موجب دلسردی بسياری از کسانی شده که مدافع انقالب سوسياليستی اين 

 ربطیبو  »ناب هایتئوری«ا و سازوکارهای جامعه سوسياليستی دنبال تشخيص صحيح ساختاره جایبه. عموم اين افراد اندبوده
اری نيز دنبال آفنباشد.  برخورداربازتعريف کنند که از چنين نواقصی  ایگونهبهتا سوسياليسم را  گردندمی به تجارب انقالبی

ر فراد علمی برخورد کنند دااگر اما  ؛ارداين امر در خود اشکالی ند. بديلی است که نواقص جامعه سوسياليستی را نداشته باشد

ه را هم که آن چچنين کاری ميسر نيست، سوسياليسم بدون نقصی در کار نيست. اشکال عمده اين قبيل افراد اين است  يابندمی

 توانمیگونه بگويند چ توانندنمی گاههيچ. به اين دليل کنندمیثابت شده را منحل  عمل در اشدرستیسوسياليسم تحقق در رابطه با 
ً دست يافت.  تریبادوامبه الگوی  ن شکاف اي کنندمیآيد، افراد تالش  وجود به یشکاف هاآلهرگاه ميان پديده واقعی با ايده  غالبا

انباشت ی بر دانش نه متک هايیبديلتفننی و تخيلی زيرا چنين  هایتئوری گوييممیتخيلی خويش پر کنند.  -تفننی  هایتئوریبا را 
وی از مشخص آفاری به پير طوربه. اندتاريخیشده قبلی بوده، نه ناظر بر تجارب انقالبی و آگاهی توليد شده توسط اين تجارب 

ی را با مارکس »سوسياليسم«تئوری به دنبال آن است که  مارکس نزد داری سرمايه بديل مفهومپيتر هيوديس نويسنده کتاب 

تنها با الغای «: گويدمیايده آل برقرار شود. آفاری در مصاحبه با راديو زمانه  ایجامعهاخالق کانتی درهم آميزد تا تئوری 

معيار انتزاعی ("زمان کار الزم از لحاظ اجتماعی" يا هر نوع ميانگين انتزاعی) در سطح جهانی و جايگزين کردن آن با ميزان 

معيار جبران کار است که ما خواهيم توانست به عدالت اجتماعی دست يابيم.  عنوانبهه توسط هر توليد کنند انرژی صرف شده

د صرف بلکه غايتی در خو ایوسيله عنوانبهيکديگر را نه  هاانسان... تنها در چنين شرايطی (تحقق عدالت اجتماعی) است که 
را،  اهانسانچنان عمل کن که هميشه « ناميده: »مطلقدستور « اخالقکانت در مبانی متافيزيک  آنچهيعنی  ؛تلقی خواهند کرد

يدا گفت و گويی با فر: آفاری( »کنیيک وسيله که همواره غايتی در خود تلقی  عنوانبهچه خود و چه ديگری را، هرگز نه تنها 

 »اجتماعیاز لحاظ  معيار انتزاعی زمان کار الزم« جهانیطبق منطق آفاری تا زمانی که در سطح ) زنان مسائلآفاری درباره 
امکان برقراری سوسياليسم در يک کشور ميسر نيست. از اين سپر انداختن  عمالً به عبارتی ديگر قانون ارزش) ملغی نشود، (

ق در هم آميختن مفاهيمی چون اخال مسئلهدارد، بگذريم؛  المللیبيندر مقابل سرمايه داری که تاريخ خود را در جنبش کمونيستی 

 »معيار انتزاعی زمان کار الزم از لحاظ اجتماعی«که زمانی که  پنداردمیآفاری و عدالت با مفاهيم اقتصاد سياسی است. 
  خواهد شد. عملی» يک وسيله بلکه غايتی در خود عنوانبهانسان نه «اخالق کانت  ایپايهبرچيده شود، اصل 

ً نه سوسياليسم هدف  هدف جامعه رسيدن حق به حق دار است نه تحقق اصل اخالقی کانت. تحقق عدالت اجتماعی يا  صرفا

ست ن نظام سرمايه داری نيعادالنه بودنابحث بر سر سوسياليستی تغيير اساسی حيات اقتصادی و سازمان اجتماعی کار است. 

يسر م »چهار کليت«عدالت اجتماعی در عصر کنونی تنها با تحقق محو است. برقراری آن رسيدن دوره تاريخی  سربلکه به 

اما مساوی با برابری طلبی مطلق  کندمیبه درجات زيادی عدالت اجتماعی را برقرار تی سوسياليسنظام روشن است که است. 

 تماعی است. حال آنکه تمرکز ونيست. به لحاظ ايدئولوژيک مساوات طلبی تنها به دنبال توازن در توزيع کاالها و امتيازات اج
به دن ز لعاب وکسانی که به اخالق کانتی برای رنگ تغيير راديکال ساختارهاست.  سوسياليستی دستور کار اصلی جامعه
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با و  اندنیزميسخت زندگی  هایپيچيدگیناتوان از تشخيص تضادهای واقعی جامعه سوسياليستی و  کنندمیسوسياليسم رجوع 
امری ازلی و  عنوانبهکانت اصول اخالقی خود را مشکالت روابط اجتماعی را رفع و رجوع کند.  خواهندمیتکيه به اخالق 

 جایبهمارکسيست بود و  توانمی. چگونه استماورا لطبيعه ناشی شده بل از  نه از روابط اجتماعیکه کرد میمطرح  ابدی
آنکه اخالقيات را متکی بر ماترياليسم کرد، ماترياليسم را متکی بر اخالقيات کرد. دفاع از اصل اخالقی کانت، سنتز اين يا آن 
ايده صحيح يک متفکر بورژوا يا تکرار کلمات قصار تاريخی نيست. دفاع از ايده آليسم محض است. آفاری با قرض گرفتن از 

  )٢٨( سوسياليسم قرن بيستم را بپردازد. »دين«، اهدخومیبانک ايدئولوژی بورژوايی 
 »هدف غايی نعنوابهوسيله بلکه  عنوانبهانسان نه «در نظر گرفتن اصل کانتی  ،در جامعه طبقاتی مبتنی بر استثمارنه تنها 

زيرا  ؛بکار بست تواننمیاين اصل را حتی در جامعه سوسياليستی و کمونيستی نيز ، بلکه عملی کرد تواننمی وجههيچبهرا 

با اعضای پرولتر  تواندنمی(روابط توليدی و اجتماعی) نيست. در جامعه بورژوايی طبقه حاکم هرگز  هاضرورتمتکی بر 

ا بورژوازی ب تواندنمیابزار رسيدن به هدف خود يعنی کسب سود رفتار نکند. در جامعه سوسياليستی نيز پرولتاريا  مثابهبه
غايتی در خود  مثابهبهرا  هاآنبرخورد نکند و  اندداریکسانی که خواهان تسلط قانون ارزش و احيا سرمايه  سرنگون شده و

کارکرد واقعی دنيا، کارکرد دنيايی که با تقسيمات عميق « :گويدمیاين اصل اخالقی کانت  دتصور کند. باب آواکيان در نق

 ،دهدمیو نيروی جبر آنارشی و توليد و مبادله کااليی به آن سمت و سو  عميق اجتماعی رقم خورده هاینابرابریطبقاتی و 
 أثيرتکه شما حتی در روابط شخصی اصل کانتی را در واقعيت پياده کنيد. ضرورت شما و ساير افراد را تحت  دهدنمیاجازه 

کلی جهان با  طوربهمعه و قرار خواهد داد و اجرای اين اصل را حتی در چارچوب روابط شخصی ناممکن خواهد کرد. جا

که جای خود دارد. حتی در جامعه کمونيستی هرگز اين طور نخواهد بود که افراد نيازی به  عميق هاینابرابریتقسيمات و 
جامعه و به مفهوم کلی نداشته باشد ... اگر چه در اين زمينه تفاوت کيفی ميان جامعه سوسياليستی و  ترگستردهتبعيت از منافع 

روبرو نخواهيم شد که هر فرد با فرد ديگر  ایجامعهبيشتر جامعه کمونيستی با سرمايه داری موجود است. هرگز ما با  اتبمربه

نظر  هدف در مثابهبههدف رفتار کرد و او را  مثابهبهيعنی شرايطی که در آن با هر فرد  ؛يک واحد مستقل رفتار کند مثابهبه

  )١٣٩٣ (آواکيان »گرفت.
. جايگاه فرد و چگونگی خوردمیتاريخی توسط روابط توليدی اجتماعی رقم  هایدورانارتباط افراد با يک ديگر در همه 

. همواره ميان منافع خوردمیبرخورد به فرد و اخالقيات الزمه در برخورد به فرد به مجموعه روابط حاکم بر جمع گره 
ونيستی) با نقش افراد تضادی وجود دارد. اين امر به معنای نفی نقش افراد و جامعه (حتی جامعه کم امور جمعی يا ترگسترده

کاف ميان تا ش بردمیعينی است. آفاری به اخالق کانتی پناه  یشناختن تضاد رسميت بهلگد مال کردن حقوق آنان نيست بلکه 

است) را با ايده آل خود پر کند. حال آنکه  واقعيت جامعه سوسياليستی (که با همه نواقصش کيفيتا برتر از جامعه سرمايه داری

متکی کنيم قادر خواهيم بود از اخالقی کردن و ايده آليزه  –که هست  گونههمان –تنها زمانی که خود را بر واقعيت يک پديده 

  .جوييمدوری  هاکردن
يا سوسياليستی داشته باشيم و ببينيم آ با مسئله زنان در جامعه اشرابطهبه نقش قانون ارزش و  ایاشاره توانيممیبرای مثال 

 »ارمعيار جبران ک عنوانبهميزان انرژی صرف شده توسط هر توليد کننده «احتساب  با کندمیکه آفاری فکر  گونهآن توانمی
ر دغايتی « صورتبهرا فراهم کرد که زن و مرد با تکيه به اصل اخالقی کانت  ایزمينهفت و دست يا »جتماعیعدالت ا«به 

  نگاه کنند؟به يک ديگر  »خود
ميزان دقيق انرژی مصرف شده توسط هر فرد را اندازه گيری اگر همچون آفاری نخواهيم دنبال خلق ماشين حسابی باشيم که 

مارکس در نقد  بايد دوباره به مارکس و مفهوم حق بورژوايی بازگرديم. )٢٩( .ردفردی جبران ک طوربهتا بتوان آن را  دکن

ورت کار ص –نه به شکل فردی که کماکان در حد ميانگين و به روش زمان  »جبران کار«کرد اين محاسبه و  تأکيد گتابرنامه 
برای آنکه « کرد و گفت تأکيدبر نقش تبادل کاال فقط در حد ميانگين و نه هر مبادله انفرادی  گتا. مارکس در نقد برنامه گيردمی

و  »وگرنه ديگر مقياس سنجش نخواهد بود. ،يک مقياس ارزش به کار رود بايد از نظر مدت و شدت تعريف شود مثابهبهکار 

در برابر  حق نابرابردر واقع جبران کار هر فرد، همان حق برابر است که چيزی جز «که  انجام داداين نتيجه گيری مهم را 

ی که بتواند از نظر فکری و يدی از ديگری برتری داشته و کار يعنی هر فرد) ٢١: ص ١٣٧۵(مارکس  »نيست. کار نابرابر

کاری متفاوتی برخوردار باشد، در عمل بيش از ديگری از  هایمهارتبيشتری عرضه کند، يا ساعاتی بيشتر کار کند يا از 

بلی بزرگ ق هاینابرابری به احيا تواندمیاين کماکان يک نابرابری است که اگر محدود نشود دوباره  و ؛کندمیجامعه دريافت 
  منجر شود.
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 هایتفاوت دهدمیخود را نشان  ایبرجستهشکل  به در جامعه سوسياليستی،مهمی که حق بورژوايی  هایعرصهيکی از 
کارش بر جامعه سوسياليستی  اندازهبهکاری ميان زن و مرد است. تا زمانی که توزيع بر حسب کار بر مبنای شعار هر کس 

، باشد »ميزان انرژی صرف شده، معيار جبران کار«حاکم باشد، شکاف ميان زن و مرد بر جای باقی خواهد ماند. تا زمانی که 
 ضمنی طوربهاستعدادهای نابرابر فردی را «کارش  اندازهبهمارکس اصل هر کس  زيرا به قول ؛اين شکاف ادامه خواهد يافت

بدون شک تحقق شعار ) ٢١: ١٣٧۵مارکس ( »متفاوت توليدی را چون امتيازات طبيعی قبول دارد. هایتوانايیو  پذيردمی

 زيرا در جامعه سوسياليستی ؛برابری دستمزد ميان زن و مرد پيشرفتی است اما هنوز با رهايی کامل و واقعی زنان فاصله دارد
ً متفاوت باشند، به داليل تاريخی ( وانندتمی »صرف انرژی«نيز زن و مرد به لحاظ فيزيکی و   ميراثی که از جامعه مشخصا

برخوردار باشند و در تقسيم کار اجتماعی  توانندمیکاری کمتری  هایمهارتعموم از دانش و  طوربهکهن باقی مانده) زنان 

 ندازهابه توانندنمید بسياری از زنان متفاوتی ايفا کنند، به علت عادت ماهانه، زايمان و نگهداری از فرزن هاینقش توانندمی
يعنی اتخاذ روش نابرابر که برابری ظاهری  –ديگر. بدون رويکرد تبعيض مثبت  هایتفاوتمردان کار کنند و انواع و اقسام 

ن عادت زنان در دورا در چين سوسياليستیبرای مثال واقعی را خنثی کرد.  هایتفاوتاين  تأثيرات تواننمی - گيردرا به چالش 

. ندکردمیزنان و مردان بر حسب نيازهای خانوادگی درآمد دريافت  ی روستايیهاکمون. يا در حق داشتند کمتر کار کنندماهانه 
 نابودیصحبت از  تواننمی(در زير بنا و روبنای جامعه) کاری ميان زن و مرد  هایتفاوتبدون تحديد مدام حق بورژوايی در 

برابری واقعی ميان زن و مرد را برقرار کرد. تا زمانی که  تواننمیکرد. بدون تغيير بنيادين در روابط اجتماعی ستم بر زن 

از زنان خواست که به  توانمیمهم در زيربنا و روبنای جامعه) موجود است چگونه  ایسازه عنوانبهنهادی به نام خانواده (

هدف غايی زندگی مشترک)  عنوانبه. مگر اين نگاه غالب امروزی زنان به مردان (هدفی غائی نگاه کنند مثابهبهمردان خويش 
کی و تحول ايدئولوژي »کارش اندازهبههرکس «. بدون گسست از ايدئولوژی شودمی شانزندگینيست که در نهايت موجب پوچی 

از جمله دستورات مطلق  –و با هيچ اندرز اخالقی  اندواقعی هاشکافبرقرار کرد. اين  »عدالت واقعی« تواننمی مردان و زنان

د شد که نواقعی مانع از آن خواه هاینابرابریو  هاشکافپر نخواهند شد. اين  -اخالقی کانت با رنگ و لعاب مارکسيستی 

  هدفی در خود به يک ديگر بنگرند. صورتبهمردان و زنان بتوانند 
ه و ...) را ب ، گرايش جنسیادی، جنسيتیژنقومی، زبانی، تفاوت (سنی، ملی، هر نوع  تواندمیکه قانون ارزش  گونههمان

برد.  ؤالس، ماهيت جامعه سوسياليستی را زير تواندمینابرابری، تبعيض و ستم بدل کند، محدود نکردن مدام حق بورژوايی نيز 
 در زيربنا و روبنای جامعه ترعميقاليستی محدود کرد، تنها با تداوم تحوالت سوسي تواننمیيک بار برای هميشه  اين حق را

ً مشخصمادی سوسياليستی در زير بنای اقتصادی ( هایشالودهاين حق را به گوشه راند. تحوالتی که با تکيه به  توانمی نظام  ا

 ایگونهبه دیماشالوده اما اين  ؛صورت گيرد تواندمی -يعنی ديکتاتوری پرولتاريا –مالکيت سوسياليستی) و اهرم قدرت سياسی 
اينکه حق بورژوايی محدود شود يا خير به خط ايدئولوژيک سياسی صحيح حاکم بر حزب و دولت . کندنمیخودکار عمل 

و تضادهای جامعه سوسياليستی و مبارزه طبقاتی در  هامحرکصحيحی از درک پرولتری وابسته است. به اين معنا که بايد 

تا جامعه پيشروی کند. اين يک فرق اساسی ميان سوسياليسم با سرمايه داری است. قوانين  موجود باشد المللیبينسطح ملی و 
بسياری از  راند. پيشبهاقتصادی حاکم بر جامعه سوسياليستی دارای هدايت کننده خودکار نيست که جامعه را به مقصد کمونيسم 

هستند تومات ا. دنبال اتومبيل دنده اندسوسياليستیر اقتصاد دنبال تعبيه موتور خودکار د ،دو تجربه بزرگ از سوسياليسم ناقدان

 .ندکمی. بدان گونه که اقتصاد سرمايه داری عمل تغيير کند نيزدنده  ،کند و با کم و زياد شدن سرعت که خود مسير را طی
ن اي جامعهامور اداره که تفاوت بنيادين بورژوازی با پرولتاريا در  کنندنمیاما درک  کنندمینقد  قانون ارزش را هاآن )٣٠(

به خود رويی يعنی عملکرد قانون ارزش و دست نامريی بازار تکيه کند، حال آنکه پرولتاريا  تواندمیاست که بورژوازی 

در حالی که قانون  نارشی است.نيروی خالق و قوه محرکه سرمايه داری خود رويی و آبه اين خود رويی تکيه کند.  تواندنمی
 است. منطق سامان يابی برنامه ريزی آگاهانه برای رفع نيازهای فزاينده جامعه و انقالب جهانیاقتصاد سوسياليستی  ایپايه

مقابله کند.  ایزمينهجامعه سرمايه داری متکی بر خودرويی است. در صورتی که پرولتاريا بايد مدام با خود رويی در هر 

ی دائمی آگاه داشتن قرار رأست جامعه سوسياليستی در گرو محدود کردن عملکرد قانون ارزش است. به اين دليل در پيشرف
جامعه عينی  توسط تضادهایمدام ايد کسانی (کسانی که ب. يابدمیاهميت حياتی  -است و تکامل يابنده نبوده ايستا ه ک –کمونيستی 

ً ) باشند که شوندمیبه جلو رانده  نسبت به عملکرد قانون ارزش و قوانين حاکم بر تکامل اقتصاد جامعه سوسياليستی آگاه  عميقا

 از روی سرمايه داری پريد و فرمان تواننمیيک شبه  .داد تغييرشاناراده گرايانه،  تواننمیو باشند. اين قوانين عينی هستند 
سود  هاآناتکا کرد و از  هاآنصحيح شناخت و به  طوربهوانين را اين ق توانمیالغای تام و تمام قانون ارزش را صادر کرد. 
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را محدود کرد. از سوی ديگر دامنه عملکرد قوانين سازنده  عملکردشانجست، قوای مخرب برخی قوانين را جهت داد يا دامنه 

تی دکار در اقتصاد سوسياليسدنبال تعبيه موتور خوبه که  انیگسترش داد. کس کندمیرا که به هدف تغيير جهان عينی خدمت 

که نگران  دهدمی هاتودهاين پيام را به  ایانگيزهعليرغم هر  .اندسياسیاز امور  هاتودهدنبال معاف کردن به هستند در واقع 

ً  –شما آگاهانه ! نيازی به دخالت کندمینباشيد؛ سوسياليسم از خود مراقبت  هم در  نيست. آن -در صحنه مبارزه طبقاتی  مشخصا
 سویهببوده و فرايند طوالنی و دشواری را برای جهش  ثباتبیارتباط با نظامی که به لحاظ شکل بندی تاريخی بسيار پيچيده و 

  کمونيسم پيش رو دارد.
  

*****  
ن بازگشت . اياندشدهو تجربه کمون  در مقابل شکست تجربه سوسياليسم در قرن بيستم بسياری خواهان بازگشت به مارکس

شناخت علمی کسب شده  ترينعالیتکاملی جديد و انحالل  هایجهشبه  هاآنبازتاب ناباوری (در واقع باز تعريف مارکس) 
و بدون توجه به جوهره نظريات  کردهدر گذشته انتخاب را  اینقطهخويش  گردعقبآنان در ساختمان سوسياليسم است.  درزمينٔه 

 مارکسريق ابزارگرايانه از به طمارکس جديدی اختراع کرده و . آنان دهندمیمارکس روايت خود را از سوسياليسم ارائه 
ز بلندای ابه وی که اين است مارکس  هایتئوری هاصلی نديدن جوهردليل توجيه نمايند. گری خويش را  لتا انحال کنندمیاستفاده 

  . اندازندنمیظر نش مارکسيستی تکامل يافته ندا
 هایيچيدگیپکمونيستی ايفا کرد. اين انقالب در نظر و عمل بر  المللیبينانقالب فرهنگی چين نقش بزرگی در تاريخ جنبش 

 ایهارپاز اينکه سوسياليسم چيست، جلو نهاد و سرآغاز گسست جدی از  تریعميقساختمان سوسياليسم پرتو افکند و درک 
از  ترپيشرفتهو  ترعميقغلط و سنتی از ساختمان سوسياليسم شد. بدون اين انقالب زمينه برای درک  هایدرکانحرافات و 

ن قله بهتر از فراز اي هاکمونيستفتح شد؛  المللیبينبود که توسط پرولتاريای  ایقله. انقالب فرهنگی شدنمیکمونيسم فراهم 

» هامارکسيست«اما بسياری از ه را مشاهده کنند. گذشترهبران از قبل خدمات  ترروشناطراف را مشاهده کنند و  توانندمی
هر  يستند.داشته باشد، ن تواندمیه هر انقالبی کمبودهايی کحاضر به پذيرش دستاوردهای تئوريکی و پراتيکی آن عليرغم برخی 

 هایتئوریاحيای  .کردنخواهد درک را نيز مارکس در مورد سوسياليسم ه نظرات جوهر واقعبه درنيابدرا  دستاوردهااين کس 
ً جامعه سوسياليستی (مختصات مارکس در مورد  با تکامل آن توسط  همراه) »چهار کليت«و محو  »دو گسست«امر  مشخصا

 هماين شد. نظرات مارکس در مورد سوسياليسم نيز  هجوهر شدهٔ چينی باعث کشف جوانب مهم فراموش  هایکمونيستمائو و 
ه را درک کرد. ب یو حرکت جامعه سوسياليست ديناميک ،خصلت تواننمیبه مارکس  اتکافقط با واقعيتی است که امروزه 

انش ن دلنين و مائوتسه دوتوسط آن تجارب جمع بست تئوريک روسيه و چين و  هایانقالبکاربستن دانش کمونيستِی مارکس در 

که باب آواکيان از  تریعميق هایبندیجمعه است. بشری را از فرايند تاريخی جهانی انقالب کمونيستی جهش وار تکامل داد

ه بدان توجه و تکيراهگشا بوده و هر کمونيست جدی بايد  تحت عنوان سنتز نوين ارائه داده کمونيستی هایانقالبمرحله اول 

  حول آن شود. ایهبحثکند و در گام نخست درگير 
است، مانع اساسی  »ورای افق حق بورژوايی«خرد متعارفی که ناتوان از رفتن به از آن  ترمهمو  ذهنيت شکست خورده

 هایگل«ود. ، درک شهاست که چشم انداز متفاوتی که انقالب فرهنگی چين از پروسه پيشرفت انقالب سوسياليستی ترسيم کرد
 هایگلو  افکند دور بهرا  زنجيربتوان «که بايد مورد نقد قرار گيرند تا  »اندنشستهخيالی زيادی بر زنجيرهای عريان و خشن 

  (مارکس نقد فلسفه حق هگل) »زنده و واقعی را از شاخه چيد.
  
  

  :هاافزوده
  
را به خاطر دارند. در تهران  ١٩٧٤آسيايی سال  هايیبازیبسياری از جوانان و نوجوانان دهه پنجاه شمسی رفتار بازيکنان تيم فوتبال چين در  - ١

اچيان نيز تماش . اين رفتار تماشاگران ايرانی را مبهوت کرده بود. در چينکردندمی، تيم مقابل خود را تشويق خوردندمیاعضای اين تيم هنگامی که گل 
بورژوايی، امروزه تماشاچيان  هایارزش. با احيا سرمايه داری در چين و غلبه کردندمی، تشويق دادمیچينی بدون تعصب هر تيمی را که بازی خوب ارائه 

  تماشاچيان فوتبال در جهان هستند. ترينمتعصبچينی جزو بدترين و 
  
  به کتاب عصر انقالب اثر اريک هابسبام رجوع شود. توانمی در اروپا ١٨۴٨ هایانقالبم انقالب قبل از برای آشنايی با تفکر رايج در مورد مفهو - ٢
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چپ از انقالب دارند مقايسه کرد. در اغلب موارد  هایجريانتعريف مارکس از انقالب را با تعاريفی که امروزه بسياری از  توانمیبرای مثال  - ٣
اد يا ميان افر »برابری اقتصادی« تأمينيا  »انسانی حکومت«يا  »انسان حق مدار«يا شکل گرفتن  »رسيدن حق به حق دار«از انقالب  هاجرياندرک اين 

 سازمان انقالبی کارگران«چون  هايیگروهدر ادبيات سياسی  هايیبندیفرمول. چنين است »که قدرت اقتصادی را در دست دارد ایطبقهرسيدن  قدرت به«
  قابل مشاهده است. »حزب کمونيست ايران«و  »حزب کمونيست کارگری ايران«،»راه کارگر –ايران 
  
شوراها «شاخص اصلی سوسياليسم اشاره کرد. لنين سوسياليسم را  عنوانبهيک جانبه و غلط بر رشد نيروهای مولده  تأکيدبه  توانمیبرای مثال  - ۴

و  »کندیمتکنيک همه چيز را تعيين «و شعار  خی از جوانب تئوری رشد نيروهای مولده را اتخاذ کردتعريف کرد. استالين بر »بعالوه الکتريفيکاسيون
تراکتور به  اگر کردمیفکر را فرموله کرد. ترتسکی  کنندمیهمه چيز را تعيين  فنّاوریسپس مفهوم مرتبط با اين تکنيک مدرن يعنی کادرهای مسلط بر 

امی شبه نظ دهیسازمانبرای دستيابی به صنعتی شدن از ترتسکی  را جلو گذاشت »يا تراکتور يا دعا«و شعار  ودشمیروستايی وارد شود دين خارج 
ديگر وزيع آن و تبا وفور محصول  کردمیبا تقليل سوسياليسم به توزيع فکر و  کردمیتوليد جانب داری  برای مجبور کردن کارگران به افزايش هاکارخانه

  بوروکراسی نخواهد بود.نيازی به دولت و 
  
توضيح  -ت در جزييا –وجوه گوناگون جامعه سوسياليستی  شانگهای آموزشی کتاب کمونيسم، سویبه انقالبی مسير و مائوئيستی اقتصادکتاب در  - ۵
از آن در  ترهممدر شوروی و  سوسياليسمبزرگ ساختمان  هایتجربهبر پايه  المللیبينبرای اولين بار در تاريخ جنبش کمونيستی در اين کتاب . شودمیداده 
 چون مالکيت، مبادله، مصرف، توزيع و درزمينٔه ويژگی برجسته اين کتاب آن است که . شودمیبر اقتصاد سوسياليستی مفهوم سازی  حاکم قوانينچين 

آتی به موارد مشخص  هایفرصت. در پردازدمیورژوايی به چگونگی محدود کردن حق بمشخص  طوربهبرنامه ريزی و مصرف فردی و جمعی و ... 
  خواهيم پرداخت.تجربه چين انقالبی در اين زمينه 

  
اکتبر  ٢کشوری سازمان کمونيستی جوانان روسيه در  کنگرهٔ در سومين  »جوانان هایسازمانوظيفه «برای نمونه به سخنرانی لنين تحت عنوان  - ۶

سال آينده  ٢٠تا  ١٠سال دارد، پس از  ١٥پس از آنکه الکتريفيکاسيون عملی شود، نسلی که اکنون  گويدمی، رجوع شود. لنين در پايان آن سخنرانی ١٩٢٠
  )٧٨٠صفحه  ،فارسی ،لنين ،منتخب آثار(کمونيستی زندگی خواهد کرد.  جامعٔه در 

  
مورد  که در هايیروشنگریاستفاده يا عدم استفاده از اتومبيل شخصی روبرو بود. عليرغم  درزمينٔه چين دوران مائو نيز با چنين معضل مشابهی  - ٧

ا از طبقات ميانی) ر هايیبخش ويژهبهقادر نبودند تمايل مردم ( راحتیبه هاکمونيست، دادندمیاتومبيل شخصی و مضرات آن برای جامعه و طبيعت انجام 
يا سرمايه ر نتيجه احدر استفاده از اين قبيل محصوالت از بين برند. تمايلی که بعدها امثال دن شيائو پينگ بر آن سوار شده و سرمايه داری را احيا کردند. د

اين کشور به  هایاتومبيلسال ديگر مجموع  ۵و تا  هميليون اتومبيل در سال) بدل شد ٢٠ حدوداً بازار اتومبيل جهان ( ترينبزرگداری، چين امروزه به 
هزار نفر به  ٩٠٠، ٢٠٠۵شهرهای جهان بدل شده و طبق آمار رسمی تنها در سال  ترينآلودهميليون واحد خواهد رسيد. شهرهای بزرگ چين به  ٢٣٠

  بيماری تنفسی کشنده مبتال گشتند.
  ARTE-TV : LE dessous des cartes (la chine)پخش شده در تلويزيون آر ته: به نقل از برنامه 

 

تضاد ميان انقالب در يک کشور و پيشبرد انقالب جهانی به کتاب فتح جهان اثر باب آواکيان رجوع شود. در اين اثر که  درزمينٔه برای بحث بيشتر  - ٨
از دو تجربه چين و شوروی در برخورد به اين تضاد جلو گذاشته شده  بندیجمعدر  ایکنندهمهم و تعيين  چارچوبدر اوايل دهه هشتاد ميالدی نگاشته شده، 

  است و در آن مفهوم انترناسيوناليسم پرولتری عمق بيشتری يافته است.
  
ن آاست که در آن انقالب سوسياليستی در يک کشور رخ داده، يعنی اکثريت مردم  ایدورهدوره گذار «آفاری از اين قرار است: گفته  کاملمتن  - ٩

در اين  .اندشدهدی نژاجامعه خواستار الغای مالکيت خصوصی وسايل توليد، الغای کار بيگانه شده و الغای تبعيضات جنسی، جنسيتی، قومی، مذهبی و 
تا در حد  ندکنمیدر سطح ملی هماهنگی  باهممحلی  غيرمتمرکز هایکميتهکارگر و  هایتعاونیمرحله دولت، پليس و ارتش رسمی الغا شده و در عوض 

ازها و مشترک پيرامون ني هایگيریامکان شرايط توليد، يعنی فرايند کار، زمان کار، نوع محصول توليد شده و نحوه توليد و توزيع را بر اساس تصميم 
حدی ممکن کاهش خواهد  خود و جامعه در جلسات روزانه جمعی و دمکراتيک تعيين کنند. تقسيم کار فکری و تقسيم کار فکری و يدی تا هایمحدوديت

ستم ديده لغو خواهد شد. بهداشت و آموزش و پرورش رايگان خواهد بود و نظام آموزش و پرورش با هر  هایاقليتيافت، قوانين تبعيض آميز عليه زنان و 
 درون اين کشور هایجنبشخواهد شد. اگر  ، تشکيالت و انتخابات به عمل گذاشتههارسانهنوع جزم انديشی مقابله خواهد کرد. دمکراسی همچنين در آزادی 

ر اين کشورها سوسياليستی د هایانقالبکشورهای توسعه يافته و در حال توسعه، الهام بخش  هایتودهبا  المللیبينگذار بتوانند با ايجاد همبستگی  دورهٔ در اين 
. ودشمینماد ارزش نيز الغا  عنوانبهبر فرايند توليد در سطحی جهانی الغا شود، توليد ارزش و پول  " اجتماعیشوند و حاکميت "زمان کار الزم از لحاظ 

از وسايل مصرفی مورد  ایمجموعهبر مبنای مدت زمان کار واقعی يا انرژی مصرف شده در حين کارش  تواندمیدر نتيجه در فرايند توزيع نيز هر فرد 
گفت مرحله پايينی جامعه کمونيستی آغاز شده است. در غير اين  توانمیان برابری صرف توليد آن شده. در اين صورت نيازش را انتخاب کند که مدت زم

  در ادامه به جوانب ديگر اظهارات آفاری خواهيم پرداخت. »صورت گسست از شيوه توليد سرمايه داری و روابط اجتماعی مرتبط با آن حاصل نخواهد شد.
  

منتشر شده  ١٣٩۴که در نشريه کندوکاو، شماره دوم، خرداد  »درباره ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا«به مقاله تراب ثالث به نام  توانمیبرای مثال  - ١٠
تقليل تاريا پرولويژه حق به اقتصادی آن بوده و اين ديکتاتوری را  هایپايهرجوع کرد. نويسنده ضمن دفاع از مقوله ديکتاتوری پرولتاريا عاجز از توضيح 

  . دهدمی
  

اليسم گفته شده در سوسي«اين مائو بود که برای نخستين بار در نقد اقتصاد شوروی درک رايج در مورد گذار به کمونيسم را مورد انتقاد قرار داد:  - ١١
مونيسم بدون يک انقالب اجتماعی صورت خواهد پذيرفت. که منافع آن با کمونيسم در تضاد باشد وجود ندارد و در نتيجه، گذار به ک ایطبقهگروه اجتماعی يا 

طبقه ديگر را سرنگون کند. ولی به اين معنا نيست که يک انقالب اجتماعی رخ نخواهد داد، زيرا  ایطبقهبدون شک گذار به کمونيسم امری نيست که در آن 
، يک انقالب است ... گذار از "توزيع بر حسب کار" در ديگرارت جايگزينی يک نوع روابط توليدی توسط روابط توليدی ديگر يک جهش کيفی به عب

ً دوران سوسياليسم به "توزيع بر حسب نياز" در دوران کمونيسم را بايد انقالبی در روابط توليدی ناميد ... در جريان تحول اين جامعه،  با  لیمسائ حتما
تند، پديدار خواهد شد. برای مثال اگر قانون توزيع بر حسب کار به اجرا در يستغيير آن ن" که با نهادهای موجود دمساز شده و مايل به نفعی دی هایگروه"

با کار بيشتر، حقوق بيشتری دريافت کنند، ولی زمانی که تغييری صورت پذيرد و قانون "توزيع بر حسب نياز" به مرحله عمل گذارده  توانندمیآيد آنان 
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کهنه است. بدون ويرانی سازندگی ميسر  هاینظامناراضی باشند. ساختمان يک نظام نو همواره مستلزم نابودی  آنان از وضع جديد ناراحت و بساچهشود، 
  ) ٤٦ – ٤٧: ١٩٧٧(مائو  »نيز پديد خواهد آورد. هايینارضايتی جبراً نيست. اگر ويرانی ضروری است، پس 

  
وع اثر انگلس رج »اتوريته درباره«باکونين اثر مارکس و  »"گرايی و آنارشیدولت "نظری کلی بر کتاب «دو نوشتار  به توانمیبرای مثال  -١٢

  اين دو نوشته در سايت آذرخش قابل دسترس است. فارسیترجمه  شود.
  

اقتصاد مائوئيستی ريموند لوتا بر کتاب  مؤخرهمنتخب آثار مائو تسه دون و همچنين  ۵در جلد  ده مناسبات بزرگبرای مثال رجوع شود به مقاله  - ١٣
 رؤياملی و برای يک سوسياليسم ع ایدفاعيهتئوری و پراتيک برنامه ريزی مائوئيستی: «به نام  کتاب آموزشی شانگهای –کمونيسم  سویبهو مسير انقالبی 

  .»پرداز
  

ائه اردستگاه اداری و قضايی در چين بعد از انقالب فرهنگی شدن  ساده ازاثر فليکس گرين گزارش دست اولی  »ديوار دو طرف دارد«کتاب  - ١۴
  . دهدمی

  
اثر باب  »را در نوردد هاافق تواندمیکرکووديل بزايند اما بشر  توانندنمی هاپرنده«کتاب به  توانندمی مندانعالقهبرای بحث بيشتر در اين زمينه  - ١۵
. ترجمه دناز انتشارت حزب کمونيست انقالبی آمريکا رجوع کن» در شمال امريکا (طرح پيشنهادی)قانون اساسی برای جمهوری سوسياليستی «و آواکيان 

  هردو اثر در سايت حزب کمونيست ايران ( م ل م) قابل دسترس است. 
  

ً  هايستمارکساغلب به رسميت شناخته نخواهد شد.  کامالً   توسط جامعهسوژه  عنوانبهبدون کسب قدرت سياسی نقش پرولتاريا  - ١۶  مشخصا
. سوژه آماده به مصرف. حال آنکه يکی از معضالت مهم انقالب پرولتری رابطه با خود اين دانندمیهگلی طبقه را سوژه حاضر و آماده  هایمارکسيست

طبقه از  است تا اين ایپروسه. نياز به گيردمیکه مورد استفاده ديگران نيز قرار  ایابژهسوژه است. اغلب اوقات اين سوژه انقالبی نيست بلکه ابژه است. 
مسلم نقش آگاهی کمونيستی و حزب کمونيست در اين پروسه کليدی است. اما تا زمانی که اين طبقه به  طوربهبودن گذر کند و سوژه شود. ابژه وضعيت 

  سوژه تام و تمام در تاريخ ايفای نقش کند. مثابهبه تواندنمیابزار دولت دست نيابد 
  

مورد انتقاد قرار داد. جسميت بخشيدن (جسميت بخشيدن)  Reificationتقليل دادن مفهوم طبقه به اين يا آن بخش طبقه را باب آواکيان تحت عنوان  - ١٧
ه منطبق ک هايیامهبرنو احساسات، نظرات و  طبقه يک مثابهبها يپرولتار یاساس دارد که منافع المللیبين یستيمونکدر جنبش  اینظريهبه پرولتاريا اشاره به 

فدار ا طريا آن بخش از پرولتارين يا ميانن در يه در هر مقطع معک هايیبرنامهاست را با موضع، احساسات، نظرات و  یجهان – یخيتار یبر آن منافع اساس
ً موجود بوده و  هاکمونيستان يح در ميا صري یحيل تلوکش چه در شين گراي. اکندمیرا مخلوط  کندمیدا يپ یو حام  را آنان کيه باب آواک یتا زمان تقريبا

به  توانیمانقالب پرولتری را تقليل داد نه  توانمیمانده بود. در پرتو اين نقد نه مفهوم طبقه را به مفهوم تجربی آن  یده بود بدون چالش برجايشکبه نقد ن
به (جهانی اين طبقه را به منافع پرولتاريای آگاه و انقالبی که در يک کشور به قدرت رسيده تقليل داد.  –خی تقليل داد و نه حتی منافع تاري پرولتاريارهايی 

  )/ م. پرتونقل از کندو و کاو در سنتز نوين
  

 و چيدمان اسيدهای آمينه استآورد. ژن نشانه  وجود بههمانند خود را  تواندمیاست که در هنگام تقسيم  ایپيچيدهژن ماده در علم زيست شناسی  – ١٨
بدن  خاصی را درفعاليت هر کدام  هاپروتئينو  شودمیاوی کليه اطالعاتی است که بايد بيان شوند. از روی اطالعات موجود بر روی ژن پروتئين ساخته ح

  .ثابت استهر يک از انواع نتيکی مخزن ژولی  اندموجودات زنده دارای مخزن ژنتيکی متفاوتگوناگون انواع . دهندمیانجام موجود زنده 
   

 ردهکبه کتاب نظريه ارزش مارکس اثر ايزاک ايليچ روبين منتشر شده در اواخر دهه بيست ميالدی اشاره کرد. اثری که تالش  توانمیبرای مثال  - ١٩
، چندان به نقش ارزش در حيطه کندمیمارکس بر اهميت شکل ارزش را برجسته  تأکيداتنظريه ارزش مارکس را توضيح و بسط دهد. اين کتاب اگر چه 

ً روبين  تأکيدات. پردازدنمیتوليد    .پردازدمیارزش اضافه  بر حيطه مبادله است و کمتر به روابط توليدی استثمارگرانه و رابطه ارزش با عمدتا
  

 آموزشی کتاب يسم،کمون سویبه انقالبی مسير و مائوئيستی اقتصادکتاب نوشته مائو و  روینقد اقتصاد شوبرای بحث بيشتر در اين زمينه به کتاب  - ٢٠
  رجوع کنيد. شانگهای

  
به بخش منابع رجوع مارکسيستی پيرامون سرمايه داری دولتی" در اينترنت قابل دسترس است.  هایتئوریمجموعه اين مقاالت تحت عنوان " - ٢١

  کنيد.
  

اختصاص همه مازاد اجتماعی به  درزمينٔه تئوريک  لحاظ بهاما  ؛حساب خود را از پيروان لغو کار مزدی جدا کند کندمیآفاری سعی  اگرچه - ٢٢
ين دورنمای اسوسياليسم برقرار کنند.  اصطالحبه خواهندمیبه کارگران  »کار اضافه«. فعالين لغو کار مزدی با پرداخت سايدمیکارگران شانه به شانه آنان 

بيشتر بيان تفکر آنارکو  و ؛ندارديادآور وعده توزيع درآمدهای نفتی به آحاد جامعه است. اين نظريات ربطی به مارکس، سوسياليسم و کمونيسم  انآن
 امنظمارکس همواره خواهان لغو کنترل کارخانه و تصاحب کامل محصول توسط توليد کننده مستقيم است.  شانغايیاست که هدف  هايیسنديکاليست

منظور مارکس از لغو نظام  .شودمیمدام توليد و باز توليد که است از روابط توليدی و اجتماعی  ایمجموعهکارمزدی بوده نه کار مزدی. نظام به معنای 
 عنوانهببلکه  انجامدنمیکار مزدی نه تنها به سوسياليسم نظام لغو کار مزدی بدون لغو  عالوهبهکار مزدی لغو مالکيت خصوصی سرمايه دارانه بوده است. 

و اسير کار مزدی نبودند. رشد  کردندمی. اصنافی که برای خود کار دهدمیشعاری ارتجاعی بازگشت به گذشته فئودالی و دوران اصناف را هدف قرار 
وان تحت عنيا کوچک زير ده نفر  یهاکارگاهبه ساختار طبقه کارگر در ايران نيست. در شرايطی که بخش اعظم نيروی کار در  ربطبیچنين افکاری 

ويش صاحب اختيار کار خ اصطالحبهکارکنان فاميلی مشغول به کارند، تمايل بسياری از کارگران شراکت در کارگاه يا باز کردن کارگاه مشابه است تا 
  باشند و مزدبگير کسی نباشند.

  
سهمی برای تجديد وسايل مستهلک «: شماردمیبر  گونهاينرا  گرددمیمواردی که از کل محصول اجتماعی کسر در نقد بر نامه گتا، مارکس  - ٢٣

مومی ع هایهزينهناشی از سوانح طبيعی؛  هایآسيببا حوادث و  يیشده توليد؛ سهمی اضافی برای گسترش توليد؛ صندوق ذخيره يا بيمه برای رويارو
البته  ».قی برای از کار افتادگان و مانند آنانندونيازهای همگانی جامعه؛ صساختن يد بستگی ندارد؛ بخشی برای برآورده به تول مستقيماً بخش اداری که 

  برای پيشرفت انقالب جهانی را نيز به اين موارد اضافه کردند. هاکمکچينی بعدها هزينه يا  هایکمونيستنظامی را از قلم انداخت.  –مارکس هزينه دفاعی 
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ً از منظر حق بورژوايی به دنيا نگاه کردن  - ٢۴ . برای دهدمی. اين منظر در صحنه سياست به خودفريبی و توهم پا آوردنمیببار خطای تئوريک  صرفا

تمام انرژی خويش را زمانی در خدمت گسترش بنياد گرايی اسالمی به دفاع فريدا آفاری از محسن مخملباف اشاره کرد. فيلم ساز مرتجعی که  توانمیمثال 
مردم ايران تمام تالش خود را برای به انحراف کشاندن مبارزات مردم و ترميم  ١٣٨٨و تثبيت رژيم جمهوری اسالمی قرار داد و در دوره مبارزات سال 

تالش کرد و امروز هم از اسراييل يکی از  »عصر طاليی خمينی«رای احيای نظام جمهوری اسالمی بکار برد و با حمايت از امثال مير حسين موسوی ب
ت سمارکسي اينترنشنالدر سايت آفاری  »حمله به ايران به نيروهای دمکرات ايرانی کمک کند. جایبه«که  کندمیجهان طلب  هایدولت ترينارتجاعی

(و نوری زاد)  در مورد مخملباف »شکنندمیرانی تابوها را در مورد بهاييان و اسراييل روشنفکران اي«به نام  ایمقالهدر  ٢٠١٣جوالی  ٢۴اومانيست در 
حامی فعال رژيم ايران بودند ولی از آن رو برگرداند و به مدافعان سرسخت حقوق بشر تبديل شدند ...  قبالً دو سينماگر که  عنوانبهاين دو تن «: نويسدمی

مذهبی گسست کنند و احساسات بخشی از اهالی ايران را که از بنيادگرايی و زور گويی متنفرند ابراز کنند.  هایليتاقهر کدام توانستند از تعصبات عليه 
که ميزان شجاعت مخملباف را  کندمیخانم آفاری فراموش  »مورد حمايت قرار گيرد. شجاعتشان است الزمديالوگ مهمی را آغاز کردند و  روشنیبه هاآن

 داندمیسياسی خود را در بازار جهانی سياست  هایگيریارزش مصرف و مبادله موضع  خوبیبهمحاسبه کند. امثال مخملباف  »ارزشقانون «بر مبنای 
ميان نقد قانون ارزش  ایرابطهچه  خورده است. اينکه، حاکمطبقه  هایارزشمخملباف مهر و  »شجاعت«بر  چگونه متاع گنديده خود را آب کند. داندمیو 

ً اع از شجاعت مخملباف برقرار است را فريدا آفاری بايد تعيين کند. و دف  »امتيازی« ترينکوچک اصطالحبهمخاطبين آفاری انتظار دارند کسی که  قاعدتا
  ، در عرصه سياست نيز متد و مواضع راديکالی اتخاذ کند.دهدنمیبه قانون ارزش 

  
ن ترجمه مشترک حس -اثر پيتر هيوديس »؟ چرا اکنون؟کنيممیاز توليد ارزش کندو کاو  رفتن فرارا از س کچرا درک مار«رجوع شود به مقاله  – ٢۵

ادعای آنان مبنی بر اينکه کار بيگانه شده نسبت به منطق سرمايه بيرونی است، «مرتضوی و فريدا آفاری در اين مقاله در نقد اقتصاددانی به نام اونو آمده:
الغای مالکيت خصوصی پيش شرط ت خصوصی نسبت به آن درونی است آنان را به اين نتيجه گيری سوق داده که بازار و مالکي نظمیبیدر حالی که 

ً پسا سرمايه داری است. همين آنان را به دفاع از ديدی  جامعٔه برای اصلی    ».کشاندمیسوسياليسم" "سنتی از نسبتا
  

/ دی ۶۶ در نشريه حقيقت شمارهاثر ريموند لوتا  »تغيير هایديناميکآنارشی و  محرکهٔ درباره نيروی «برای بحث بيشتر در اين زمينه به مقاله  - ٢۶
  رجوع کنيد.مائوئيست)  –لنينيست  –ارگان حزب کمونيست ايران (مارکسيست  ١٣٩٢
  

برای بسط مفهوم سرمايه ضروری است که  «و سطوح مختلف بررسی ماده حياتی است:  هااليهمارکس در مورد فهم متد و تشخيص  تأکيداين  - ٢٧
ً نه با کار بلکه با ارزش و  ن است ناممک قدرهماندر حرکت از پيش تکامل يافته گردش آغاز کرد. گذار مستقيم از کار به سرمايه  ایمبادلهبا ارزش  دقيقا

  )١٩٧٣ –(گروندريسه  »های انسانی به بانکدار يا از طبيعت به موتور بخار.نژادکه گذار مستقيم از 
  

ذخاير « تأثيرکه تحت  دهدمیاما به ديگران هشدار  کندمیرجوع  »ذخاير بورژوايی«جالب اينجاست که آفاری هر زمان که خواست به  - ٢٨
ت از که به نقد پرويز صداق ایجوابيهاست. آفاری در خاتمه  تأسفهشدار وی به اقتصاددانان راديکال ايران مايه برای نمونه قرار نگيرند.  »سوسياليستی

، معمای سرمايهديويد هاروی در کتاب «به اين دليل که:  داردمی حذر برخويش داده او را از رجوع به آرای اقتصاددانی چون ديويد هاروی  هاینوشته
هنگی، يعنی و انقالب فر پيشبهکافی به جوانب مثبت جهش بزرگ  اندازهبهکه  پنداردمیو  دهدمیديالکتيسينی برجسته مورد ستايش قرار    عنوانبه   مائو را
پاسخ به پرويز صداقت) ديويد هاروی عليرغم  –سرمايه داری دولتی و دوره گذار  دربارهٔ ( »پرداخته نشده است.» مفاهيم فکری«بر  هاآنعميق  تأثيرات

که هست برخورد نمايد. البته هر کسی حق  گونههمانر هست که با واقعيت به هر درکی که از اقتصاد سياسی و سوسياليسم دارد از منش علمی برخوردا
چين گی دارد هر هشداری که خواست به ديگران بدهد اما خوب بود آفاری به هنگام غوطه خوردن در منابع بورژوايی در ارتباط با تاريخ انقالب فرهن

که منبع رجوع اصلی آفاری بوده، دارای چه  »چين مائو و بعدتر«که تاريخدانی چون موريس مايزنر نويسنده کتاب  کردمیتوجه  و زدمیبه خود سوزنی 
سياسی و حتی دارای چه مقامی بوده است. گفتنی است که موريس مايزنر در دهه هشتاد در دوران ريگان در ارتباط با چگونگی روابط  هایگرايشافکار و 

است. ما برخالف آفاری کسی را از خواندن اين يا آن منبع نهی  نوشتهمیخارجه دولت امريکا مقاله  وزارتارگان  »فارين افيرز«يه امريکا و چين در نشر
ه بورژوايی هم نگاشت هایداوری پيشغرض ورزانه بوده و با  کامالً . ممکن است در منابعی که آيدمی. مهم نيست حقيقت از زبان چه کسی بيرون کنيمنمی

  ضروری باشد. کسی که از حقيقت بهراسد، آزاد نيست. هابدانفکر کردن به چشم خورد که  شده باشد، عناصری از حقيقت
  

از يک سو، تقسيم اجتماعی کار «.کندمی تأکيدآينده  جامعهکار و نقش دوگانه آن در  –بر مفهوم زمان  وضوحکتاب سرمايه به اولجلد مارکس در  - ٢٩
. از ندکمیاختصاص داده شود تنظيم  هاآنبر اساس يک برنامه معين، سهم متناسبی از وظايف اجتماعی مختلف را که بايد برای رفع نيازهای متفاوت به 

) ١٠٨: ١٣٨۶(سرمايه  »برسد. اشفردی به مصرف تواندمیو  گيردمیکار همچنين مالک سهمی است از کل محصول که به او تعلق  -سوی ديگر زمان
 –کار را با مفهوم تعيين انرژی مصرف شده برای جبران کار هر فرد. قابل توجه است که در چين سوسياليستی از نظام پوئن  –مقايسه کنيد مفهوم زمان 

 دادندیمعی در مورد کميت و کيفيت هر فرد کارکن نظر جم طوربهخلق افراد يک گروه کاری  هایکموندر . شدمیکاری برای تعيين سهم هر فرد استفاده 
 .شدیمکاری حساب پوئن های رفتار و رويکرد خدمت به جمع و در نظر داشتن منافع کار کلکتيو جزو ی حت. کردندمیکار يک فرد را تعيين  »ارزش«و 

  . کردمیخدمت محدود کردن حق بورژوايی و گسترش کار سوسياليستی  به  اين روش
  

اشاره کرد. او در فصلی از کتاب تحت عنوان  »ديالکتيک جديد و سرمايه«به نظرات کريستوفر جی. آرتور نويسنده کتاب  توانمیبرای نمونه  -٣٠
در شوروی فنر جامعه سرمايه داری کنار گذاشته شد اما جامعه قادر نشد، فنر جديدی  گويدمی »بر مزار شوروی اینوشتهيک ساعت بدون فنر: سنگ «

ود؛ ب »فاقد هر موتور درون ماندگار بازتوليدی«. از نظر او شوروی »ديگر از سوخت و ساز اجتماعی ريشه دواند وارانداميک سيستم «جايگزين کند تا 
 يک نوع خودگردانی بر اساس«سيستم شوروی نتوانست  و بودناکام  »جديد گیرواو محتوی اندام  شکل«و در دستيابی به  »سوخت و ساز منظم نداشت«

ار ساعت ک تيک تيککه با نظم  داندمیاز نهادهای سياسی  ایمجموعهبيافريند. آرتور سوسياليسم را نوعی ماشين اقتصادی و  »يک منطق درونی خاص
و رفتارهای نوين و برقراری کنترل همه  هاارزشبرای دگرگونی تمامی نهادها و روابط اجتماعی، تولد  وقفهبی ایمبارزه. حال آنکه سوسياليسم کندمی

 را تغيير دهند و کليه تمايزات طبقاتی را محدود و سرانجام محو کنند. هاآنجوانب جامعه احاطه يافته و  همه برجانبه مردم کارکن بر جامعه است تا بتوانند 
  .فرستدمی، طرفداران سوسياليسم را به دنبال نخود سياه »موتور درون ماندگار باز توليد«ی آرتور با اتوپ
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  منابع مورد استفاده 
  

  آفاریفريدا  مجموعه مقاالت
  : هيلفردينگ، بوخارين، دونايفسکايابخش اول -سيستی پيرامون سرمايه داری دولتی مارک هایتئوری  )٢٠٠٨( فريدا ،آفاری
  »اولويت سياست«بخش دوم: فريدريش پولوک و  - مارکسيستی پيرامون سرمايه داری دولتی هایتئوری ) ٢٠٠٩فريدا ( ،آفاری
  کليف و قانون ارزش نیبخش سوم: تو - مارکسيستی پيرامون سرمايه داری دولتی هایتئوری  )٢٠١٠، فريدا (آفاری

  سرمايه داری دولتی؟ اقتصادهای نو ظهور: نو ليبرال يا  )٢٠١٣آفاری، فريدا (
  درک مارکس از بديل سرمايه داری  )٢٠١٣فريدا ( ،آفاری

  شارل بتلهايم و انقالب فرهنگی مائو  )٢٠١٤آفاری، فريدا (
  سرمايه داری دولتی و دوره گذار/ پاسخ به پرويز صداقت دربارهٔ   )٢٠١٤آفاری، فريدا (
  خ به پرويز صداقتسانقالب فرهنگی مائو، سرمايه داری دولتی و بديل آن/ پاباز هم درباره شارل بتلهايم،   )٢٠١٤آفاری، فريدا (
  ١٣٩٣راديو زمانه خرداد  –زنان  مسائلگفت و گويی با فريدا آفاری درباره   )٢٠١۴آفاری، فريدا (

کتاب درک مارکس از بديل سرمايه  ؟ چرا اکنون؟ مقدمهکنيممیاز توليد ارزش کندو کاو  رفتن فراچرا درک مارکس را از  )٢٠١٣( پيتر، يوديسه
  ترجمه حسن مرتضوی و فريدا آفاری - داری

.انددسترسر اينترنت قابل فوق دمقاالت   
 

  تئوريکاصلی منابع 
 هایزبانپکن، اداره نشريات  -طبع و نشر جمهوری خلق چين  - نابی هترجم- مانيفست حزب کمونيست ) ١٩٧٥و انگلس، فريدريش ( مارکس، کارل

  خارجی
  يکم پارهٔ  ويژهبه - دوم پچا –تهران  - نشر آگاه - ترجمه حسن مرتضوی - جلد يکم سرمايه نقدی بر اقتصاد سياسی  )١٣٨٨مارکس، کارل (
  برلين، آلمان فدرال - نشر نويد - . برزگرآترجمه  - نقد برنامه گتا  )١٣٧٥مارکس، کارل (
  تهران -مرکز نشر –ترجمه باقر پرهام  – فرانسهطبقاتی در نبردهای   )١٣٧٩مارکس، کارل (
  ئدسو - )ايران (سربداران هایکمونيستهواداران اتحاديه  از تکثير باز – تابی، نابیترجمه - نقدی بر اقتصاد اتحاد شوروی  )١٩٧٧مائو تسه دون (

انتشارات سازمان انقالبی حزب توده ايران در خارج از کشور، تجديد  -، نابیترجمه  - منتخب، آثار دولت و انقالب  )١٣٥٣لنين، والديمير ايليچ (
  جابی - چاپ

  شارات حزب کار ايران (توفان)تان - نابیمترجم  - اقتصادی سوسياليسم در اتحاد شوروی سوسياليستی مسائل ) ١٣٨٤استالين ژوزف، (
فصل سوم و  ويژهبه - ايران (سربداران) هایکمونيستانتشارات اتحاديه  - گروه مترجمين - خدمات فنا ناپذير مائوتسه دون ) ١٣۶۵آواکيان، باب (

  ششم
ايران  هایکمونيستديه انتشارات اتحا - گروه مترجمين - پرولتاريای جهانی ناگزير انجام خواهد داد آنچه فتح جهان؟  )١٣۶۶آواکيان، باب (

  کميته کردستان –(سربداران) 
  نشر آتش - منير اميریترجمه ، دولت و آزادی  )١٣٩٣( باب ،آواکيان

 - گروه مترجمين - نخست انقالب و دولت پارهٔ  ،را در نوردد هاافق تواندمیکروکوديل بزايند اما بشر  توانندنمی هاپرنده  )١٣٩٢آواکيان، باب (
  )مائوئيست –لنينيست  –مارکسيست انتشارات حزب کمونيست ايران (

ين اين کتاب برای اول) لم مناشر حزب کمونيست ايران ( -گروه مترجمين  - کمونيسم سویبهاقتصاد مائوئيستی و راه انقالبی   )١٣٨٦( ريموندلوتا، 
منتشر شد. نگارندگان گروه کارگران شانگهای بودند که اين کتاب را » اصول اساسی اقتصاد سياسی«در چين تحت عنوان  ١٩٧۵بار در دسامبر سال 

کتاب ويرايش شده توسط لوتا  مقدمهٔ اين کتاب در  تاريخچهٔ نوشتند. (از رهبران انقالب فرهنگی چين که در زندان درگذشت) چيائو  چونن ارهبری چتحت 
جود (م.ل.م) موکتابخانه سايت حزب کمونيست ايران بخش فارسی اين کتاب در  ترجمهٔ مفصل از لوتا.  ایمؤخرههمراه با پيشگفتار و  شرح داده شده است

  است.
  نشر آتش –ترجمه منير اميری  – سراشيب در آمريکا) ١٣٩٣لوتا، ريموند و شانين، فرانک (

انتشارات حزب  - نابی، ترجمه آلن باديو، کمونيسمی در قفس بورژوايی »سياست رهايی بخش«) ١٣٩١لوتا، ريموند و دونيا، نايی و ک. جی. آ (
  )م لم (کمونيست ايران 

  )ل مم (انتشارات حزب کمونيست ايران  - کندوکاو در سنتز نوين) ١٣٩٠پرتو، م (
انتشارات اتحاديه  - گروه مترجمين - چين، ديکتاتوری پرولتاريا و پروفسور بتلهايم (يا چگونه از رويزيونيسم انتقاد نکنيم)) ١٩٧٩سی آر (

  ايران (سربداران) هایکمونيست
  

  ديگر منابع
  تهران - نشر مرکز - ترجمه حسن شمس آوری - نظريه ارزش مارکس  )١٣٨٣آيزاک ايليچ ( روبين،

  انتشارات پژواک، تهران - د سجاديانيترجمه سع - محاسبه اقتصادی و اشکال مالکيت) ١٣٥٨بتلهايم، شارل (
  تهران -انتشارات پژواک  -ترجمه مهرداد  - ساختمان سوسياليسم در چين  )١٣٥٩( يوبتلهايم، شارل و شاری ير و مارشی زی 

بخش  – ويژهبهتهران،  - رهطنشر ورجاوند و ق - ترجمه سيمين موحد - ٢جلد  سرمايه مارکس چگونه شکل گرفت  )١٣٨٩روسدولسکی، رومن (
  تاريخی قانون ارزش هایمحدوديتششم 

  فصل دوم مفهوم ارزش در اقتصاد مدرن - تهران – نشر تيکا - ترجمه حسن مرتضوی - کارل مارکس ريسهٔ  گروند ) ١٣٨٩موستو، مارچلو (
  نشر بيدار -ترجمه فروغ اسد پور  – بازبينی فراسوی سرمايه  )١٣٨٩آلبريتون، رابرت (

  نشر بيدار - پور اسدترجمه فروغ  – عنصر تاريخی اخالقی در تعيين ارزش ) ١٣٨٩فاين، بن (
بر  اینوشتهفصل دهم، ساعت بدون فنر، سنگ  –نشر پژواک  -پور اسدترجمه فروغ  – ديالکتيک جديد و سرمايه  )١٣٩١آرتور، کريستوفر جی (

  مزار شوروی


