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  سمير امين: نويسنده

  ننيکو پورورزا: رگردان ازب
 ٢٠١٩ فبروری ٢٣

   

  ؟انقالب يا زوال 
  دھای تولي تأمالتی بر گذار از شيوه

  ]١[به مناسبت دويستمين زادروز مارکس
  

  ميادداشت مترج 

ھر دو مقاله، . امداشت وی ترجمه نمودهش نوشته بود در بزرگکه سمير امين در آخرين سال حياتاين دو مقاله را  

  دومۀ مقال .ويو گرفته شده است مانتلی ریۀنامام، از ماه ھای مربوطه نيز ذکر کردهھمان گونه که در زيرنويس

 ۀ، نشريSociološki Pregled ۀويو، در نشري، پيش از انتشار در مانتلی ری)ھفتاد سال بعد-و-مانيفست، صد(

  .شناسی صربستان، منتشر شده بود- انجمن جامعه

اما، به احتمال بسيار قوی، زبان اصلی  . ھا توضيحی نداده استويو در مورد زبان اصلی مقالهسفانه، مانتلی ریأمت 

 دقت در ۀتواند به انداز فارسی تنھا میۀ بيفزايم که دقت در ترجممبه اين سبب مايل . سه بوده باشدھا بايد فرانمقاله

  .انگليسی باشد ۀترجم

فرانسوی به دنيا - مصریۀ در يک خانواد١٩٣١ وی که در سال  .سمير امين در ادبيات چپ ايران نامی آشناست 

 دکترای ۀنام دانش . به عنوان يک تئوريسين امپرياليسم به دنيای سياست و مبارزه گام نھادءآمده بود، از ھمان ابتدا

 وی در  .دھدوی که زير عنوان انباشت در مقياس جھانی منتشر شده بود تحليل عميقی از امپرياليسم را به دست می
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ت گس وی در دوازدھم ماه ا .ه شده استختترين تئوريسين امپرياليسم و رشد نامتوازن شنا نخست به عنوان مھمۀوھل

  .ھفت سالگی، ديده از جھان فرو بست- و- ، در سن ھشتاد٢٠١٨سال 

 آلترناتيو ۀ نشري١٥ ۀ سمير امين ھشتاد ساله که در شمارۀ بيشتر در مورد وی خواننده را به مقالۀبرای مطالع 

  .دھممنتشر شد ارجاع می

مشخص ) م(ی را که متعلق به متن اصلی نيست با ئھای کنم که تمامی زيرنويسبينم که يادآوردر پايان الزم می 

  .امھا افزودهھا را نيز به شکل اصلی در ھمه جا من به زيرنويس اسامی اشخاص و مکان .امکرده

  ٢٠١٩ نوریج

  ننيکو پورورزا

*****  

  سرسخن 

گذشت نبوده،  نوزده میۀ عظمت وی صرفاً به خاطر درک آن چه که در سد .کارل مارکس انديشمندی سترگ است

  .دھدگذرد به دست می ما میۀتر از آن به خاطر درک عميقی است که او از آن چه که اکنون و در زمانبلکه فزون

 که تا کنون در راستای سامان دادن به يک درک ھمه جانبه از جامعه صورت گرفته، ئیھاالشھيچ کدام از ت

يعنی صرفاً تکرار ] (٢"[شناسیمارکس"از " ھامارکسيست"نتوانسته است اين چنين بارور باشد، البته به شرطی که 

آن روش شناخت وی را بنا بر فراتر رفته و به جای ) آن چه را که مارکس در ارتباط با عصر خويش نوشته بود

ً متحول ساخته و نقطه نظرات خويش را در طول حيات مارکس خود  .تحوالت نوين تاريخی به کار گيرند ش دايما

  .دادمورد تجديد نظر قرار می

ش  وی با درک اين نکته که قانون ارز . توليد تازه تقليل ندادۀداری را به سطح صرفاً يک شيومارکس ھرگز سرمايه

ھای تمدن مدرن دھد، بلکه در عين حال حاکم بر تمامی رخسارهداری را سامان مینه تنھا روند انباشت سرمايه

ای بود که توانست  وی با اتکاء به اين چنين بينش ويژه .داری را محک زد مدرن سرمايهۀ ابعاد جامعۀاست، ھم

شناسی ارتباط برقرار  وسيع مردمۀ روابط اجتماعی و گستربرای نخستين بار در تاريخ فلسفه با رھيافتی علمی ميان

خوانده شده و يک سده پس از مارکس بازشناسی شده " شناسیبوم" از اين ديدگاه بود که وی آن چه که امروز  .سازد

، بھتر از ھر کس ديگری، توانسته است که به شکلی ]٣[ جان باِلمی فاستر .است را در تحليل خويش مطرح نمود

  . مارکس را متحول سازدۀيافت اوليالق اين درونخ

 از زمانی که  .امشدن مرتبط است، اولويت داده جھانیۀھای مارکس که به آينديافتمن، اما، به يکی ديگر از درون

 نابرابر ۀتوسع] بررسی[م، تمامی تالش خويش را به  نوشتم تا آخرين کتاب١٩٥٧ر سال  دکترای خويش را دۀرسال

 بر اين اساس، به  .شودمنتج می] داریسرمايه[ قانوِن انباشت ۀشدبندی جھانیام که از يک فرمولمتمرکز نموده

شود، آغاز می] داریسرمايه[پيرامونِی سيستم جھانی ] کشورھای[ که به نام سوسياليسم در ئیھاشرحی برای انقالب

ھای مھمی بود که اضافی يکی از عامل] ارزشِ  [ۀ ايدۀ در اراي]٥[زیئيو پال سو] ٤[گذاری پُل بارانمايه . رسيدم

  .مرا در اين راستا مصمم ساخت

 به وضوح بيان ١٨٤٨ که در ھمان اوايل در سال – نظرم ھای مارکس ھميافتچنين با يکی ديگر از درونمن ھم

داری تنھا سرمايه] اگر چه[ آن  که بر اساس–بندی شده بود ھای واپسين وی فراتر فرمولشده و سپس تا نوشته

کارکرد تاريخی اين نظام آن چنان بوده است که در اين مدت کوتاه ] اما[ای کوتاه در تاريخ بوده؛ معّرِف برھه
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خواھان فرا رفتن از آن به کمونيسم به عنوان ] مارکس[توانسته است شرايطی را بيافريند که ) نزديک به يک سده(

  . استتر تمدن عالیۀيک مرحل

ش ازسازی انقالبی جامعه در تماميتيا به ب" طبقاتی ھميشه ۀکند که مبارزاعالم می) ١٨٤٨] (٦[مارکس در مانيفست

 مدت زمان درازی است که اين عبارت بر  ."شودانجاميده، و يا به زوال مشترک طبقات درگير در اين نبرد ختم می

  . من نقش بسته استۀتارک انديش

 من به مناسبت دويستمين ۀ، که بخش پايانی کتاب آيند"انقالب يا زوال؟"م در مورد خواھم که نظراتیبه اين دليل م

   .ه کنمئزادروز تولد مارکس ھست را در اين جا ارا

  

-١-  

-  سرمايهۀرفتھا که گويا در کشورھای پيشجنبش کارگری و سوسياليستی با اين بينش که وقوع يک سری از انقالب

 سوسيال ۀ با عطف توجه به نقدی که مارکس و انگلس از برنام .شود تا کنون تداوم يافته استز میداری آغا

ھای بالشويسم بر اساس تجارب انقالب روسيه، جنبش کارگری و گيریه نمودند تا نتيجهئلمان اراادموکراسی 

  .نتوانسته است در نظر بگيردسوسياليستی ھيچ گاه شکل ديگری از گذار به سوسياليسم در ابعاد جھانی را 

 دورنمای انقالب به  .ھای جھانی در مسيرھای متفاوتی قدم نھاده استپنج سال گذشته دگرگشت-و-اما، در طی ھفتاد

 به لی که انقالبات سوسياليستی اصوالً  غرب رخت بربسته، در حاۀرفتھای پيشانداز جامعهطور کامل از چشم

دادھا سرآغاز تحوالت آن چنان مبھمی را رقم زد  اين رخ .محدود مانده است] داریسرمايه[ نظام ۀکشورھای حاشي

  .داری در ابعاد جھانی ارزيابی کنند يک مرحله در گسترش سرمايهۀکه برای برخی بسنده بود که آن را به مثاب

 اين کاوش  . متفاوت است يک پاسخۀئ نابرابر تالشی برای اراۀتوسع] تئوری[بررسی و واکاوی سيستم بر مبنای 

 ۀگردد، در عين حال ما را به کنکاش در سرشت و مفاھيم توسعکه با محک سيستم امپرياليستی معاصر آغاز می

  .سازدنابرابر در مراحل تاريخی پيشين ملزم می

 و در ابعاد تئوريکی  گذار به طور عامۀ ديگر نياز به اين دارد که شيوۀ توليد به شيوۀتاريخ تطبيقی گذار از يک شيو

-  از اين رو، برخی تشابھات ميان وضعيت جاری و دوران پايانی امپراتوری روم تاريخ .مورد سنجش قرار بگيرد

  .سان در نظر بگيرندنگارانی را که به ماترياليسم تاريخی باور ندارند بر آن داشته است که اين دو وضعيت را يک

برای مخدوش ساختن بحث " ماترياليسم تاريخی"از مارکسيسم از واژگان از سوی ديگر، يک برداشت جزمی معين 

در ميان آورده، در حالی که " زوال امپراتوری روم"نگاران شوروی سخن از تاريخ . در اين زمينه سود جسته است

] توليد[ط کردند که جايگزين روابرا به عنوان يگانه شکلی از روابط توليد نوين عرضه می" انقالب سوسياليستی"

 با يک ارزيابی تطبيقی از شکل و محتوای بحران در دوران باستان و در روند روابط  .داری خواھد شدسرمايه

تواند اين را ھای موجود ميان اين دو بحران می اما، آيا تفاوت .له خواھيم پرداختأداری به اين مستوليد سرمايه

  ؟پرداخته شود" انقالب"ديگری به عنوان و به " زوال"توجيه کند که به اولی به عنوان 

 در ھر دو مورد، وجود بحران  . محوری بحث من اين است که تشابھات معينی ميان اين دو بحران وجود داردۀنکت

دھند بيش از اندازه است، يعنی، از به اين دليل است که تمرکز ارزش اضافی که اين ھر دو سيستم سازمان می

 نيروھای مولد در کشورھای پيرامونی ۀ بدين ترتيب، توسع .اند مبتنی ھستند فراتر رفتهروابط توليدی که بر آن

-نيازمند تجزيه در کل سيستم بوده و جايگزين ساختن آن با يک سيستم نامتمرکز جھت جمع] داریسرمايه[سيستم 

   .طلبدآوری و به کار انداختن ارزش اضافی را می
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-٢-  

 توليد ۀوداری، شي توليد بردهۀ توليد، يعنی شيوۀيخی تز غالب اين است که سه شيودر چارچوب ماترياليسم تار

 در چارچوب اين تز، زوال  .آيدداری، يکی پس از ديگری به دنبال می توليد سرمايهۀفئودالی و سپس شيو

نون توضيح داده نشده که  در حالی که تا ک .داری استداری به نظام رعيتامپراتوری روم تنھا مبين گذار از برده

در " انقالب فئودالی"شود، اما، سخن از  و سوسياليستی سخن گفته میئیچرا به ھمان منوالی که از انقالب بورژوا

   .ميان نيست

ھای مشخص  زياده تعميم دادن به برخی از رخسارهۀبندی، از يک سو به واسط، به نظر من اين گونه فرمول]اما[

ً غربھایگیوی ديگر، به دليل نفی تاريخ مردمان ديگر با تمامی ويژتاريخ غرب، و از س مدارانه -شان، مشخصا

بندی ديگری از يک  دست يابی به قوانين ماترياليسم تاريخی بر مبنای تجارب جھانشمول، من فرمولۀ با گزين .است

   .امنھاد نموده به آن گرايش دارند را پيشگزاری، که تمامی جوامع طبقاتی خراجۀداری، يعنی شيوسرمايه- پيشاۀشيو

 اروپای فئودالی، و سرانجام، شکل گيری ئی يعنی ساختمان روم باستان، فروپاشی آن، برپا–پس، تاريخ غرب 

 اساساً مبين ھمان گرايش  –]  ميالدی١٨ تا ١٦ ۀسد[ در اقتصاد دولتی ئیجو-ھای خودکامه در دوران موازنهدولت

گزار بروز ھای خراجتری، در شمايل دولت خود است که در جاھای ديگر به شکل منسجمۀر شکل ويژی، اما، دئپايه

خراج گزاری و ] توليد[ھای  آن گونه که شيوه . آن ياد نمودۀتوان از چين به عنوان بارزترين نمونيافت که می

 ويژه است که ۀيک شيو] داری بردهۀشيو [ .تگير نبوده اسداری عالمبرده] توليد [ۀند، شيو اداری عالم گيرسرمايه

ً در ارتباط با بسط روابط کاال - خراجۀ فئودالی شکل اوليه و ناکامل شيوۀ به عالوه، شيو .کند بروز میئیصرفا

  .گزاری است

 ۀشيو[ آن را به مثابه تالشی زودرس در راستای ساختمان ئیاين فرضيه، رشد و قوام امپراتوری روم و زوال نھا

گزاری  در واقع، سطح رشد نيروھای مولد به ميزانی نبود که به خراج .گيردگزاری در نظر میخراج] توليد

 بدين ترتيب، نخستين تالش ناموفق به گذار اجباری به عدم  .متمرکز در مقياس امپراتوری روم نياز داشته باشد

ً تمۀتمرکز فئودالی ختم گرديد، امری که بر پاي  غرب مجدداً ۀھای مطلق در چارچوب سلطنتئیگرا-رکز آن نھايتا

 وانگھی،  .گزاری عبور نمود توليد در غرب تنھا پس از اين بود که به سمت الگوی کامل خراجۀشيو . ظاھر گرديد

گزاری امپراتوری چين  خراجۀتنھا با آغاز اين مرحله بود که سطح رشد نيروھای مولد در غرب به سطح شيو

  .ترديد اتفاقی نبوده استی که بیرسيد، امر

ترديد موجبات مزيت شود، بین میييگی غرب، که با سقوط روم و عدم انسجام سيستم فئودالی تبماند-اين عقب

- گزاری و عناصری از شيوه باستانی خراجۀ در واقع، ترکيبی از عناصر معينی از شيو .اش را مھيا ساختتاريخی

 اين نکته است  .پذيری غرب گرديد انعطافۀرقم زده و ماي] در اروپا[ی فئوداليسم را ھاھای کمونی بدوی، مشخصه

گزاری تمام عيار، و اين که چگونه توانست از سطح رشد نيروھای مولد که دليل گذار سريع اروپا را از فاز خراج

پذيری و روند گونه انعطاف اين  .دھدداری را توضيح می سرمايهۀشرق شتابان پيشی گرفته، و گذارش به دور

ً ُصلب و تحول بطئی شيوه گزاری در شرق قرار ھای خراجشتابان، در حقيقت، در تقابل آشکار با ساختار نسبتا

  .داشت

 در اين زمينه  .گزاری نيستخراج]  توليدۀشيو[غربی تنھا نمونه از ساختماِن نافرجاِم - ترديد، اين مورِد رومیبی

عثمانی، -عرب- مورد قسطنطنيه:  خويش، نام بردۀمورد ديگر را، البته ھر کدام با شرايط ويژتوان دسِت کم سه می

گزاِر متمرکز آن قدر از ھای خراج نظامئی در ھر کدام از اين موارد، تالش برای برپا . ھند، و مورد مغولۀنمون
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 در ھر کدام از اين موارد،  .رپا ساختشد آن را به شکلی با ثبات بتر بود که نمیشرايط رشد نيروھای مولد پيش

 به عنوان  . باشدئیفئودالی، و کاال-ويژه از شکل توليد دولتی، شبه- توانسته ترکيبی خوداحتماالً شکل تمرکز می

ھای  ناکامیۀ از سوی ديگر، ريش .ای را به عھده داشت کنندهتعيين نقش ئینمونه، در دولت اسالمی، تمرکز کاال

ن ئيھا را شايد بتوان به محتوای ايدئولوژی ھندو ربط داد، امری که من آن را در تقابل با آپی ھندی-در-پی

دانيم، عمر اين امپراتوری  در رابطه با تمرکز امپراتوری چنگيز خان، ھمان گونه که می .امکنفوسيوس قياس کرده

  .بسيار کوتاه بود
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- رزش اضافی را در معيار جھانی تحت تمرکز خويش در مینظام امپرياليستی معاصر نيز دستگاھی است که ا

-ھای پيشااش بر شيوهداری و مشروط به سلطهسرمايه] توليد [ۀ قوانين بنيادين شيوۀ بر پايئی اين تمرکز گرا .آورد

 جھانی من قانون انباشت سرمايه در ابعاد . کندگزار عمل میپيرامونِی فرمان] موجود در کشورھایِ [دارِی سرمايه

اين نظام امپرياليستی که به  . امبندی نمودهرا به عنوان شکلی از بيان کارُکنش قانون ارزش در اين ابعاد فرمول

و با رشد نيروھای مولد در مرکز نظام ] سرمايه[است، با شتاب در انباشت ] اضافی[دنبال تمرکز دادن به ارزش 

   .شوندناموزون و عقب نگه داشته می] دارینظام سرمايه[ِن مشخص شده، در حالی که نيروھای مولد در پيرامو

  .اندنيافتگی دو روی يک سّکه-رشد و رشد

پيرامون مشروط به تخريب نظاِم ] کشورھای[توان ديد که رشد فراتر نيروھای مولد در بدين ترتيب، به وضوح می

 ضروری در روند ۀميان ملل يک مرحل تکوين گذار سوسياليستی در  .تمرکِز ارزِش اضافی امپرياليستی است

 جھانی ۀتر رشد، يعنی وحدتی که در يک جامع است که پاگيری آن بر بازيگانگی در مراحل عالیئیزدا-تمرکز

- ژی گذار سوسياليستی پیيسترات اين تز محوری برای تئوری و  .عاری از طبقات برقرار خواھد شد، مقدم است

  .آمدھای چندی را در بر دارد

 اين نکته نيز کامالً روشن گشته که  .بخش ملی جدا نيستئیرھا] ۀمبارز[در جوامع پيرامونی، گذار سوسياليستی از 

به يک ] بخش ملیئی رھاۀمبارز[کسب آزادی ملی تحت رھبری بورژوازی محلی ناممکن بوده، و بدين سبب 

ھای کارگر و دھقان تحقق د که تحت رھبری تودهشوای تبديل می دموکراتيک در روند انقالب مداوم مرحلهۀمرحل

 خود يک رشته ۀبخش ملی و گذار به سوسياليسم به نوبئی رھاۀ اين در ھم آميختن اھداف مبارز .خواھد يافت

ھا  اين مشکالت در اين است که تأکيدات و اولويتۀ ريش .آفريند که بايد مورد ارزيابی قرار بگيردمشکالتی را می

ابد، امری که به موجب آن حرکت موجود در جامعه ميان ترقی از يک سو و ي یه به وجه ديگر چرخش ماز يک وج

 در اين مورد، بار  .کند، ترديدھا و از خودبيگانگی از سوی ديگر، به ويژه در شکل ناسيوناليستی، تناوب میءقھقرا

بَربَرھا نسبت به روم احساسی دوگانه : ه نمودربَرھا نسبت به امپراتوری روم را مقايستوان طرز برخورد بَ ديگر می

  .عليه آن در طغيان بودندداشتند، به ويژه ھنگام تقليد صوری، چه بسا کورکورانه، از مدل رومی که خود 

شان را ھا را تطميع نموده و قيام ملوکانه، تودهۀ بعضاً، نوال .ابدي ی مرکزی شدت مۀگی انگلی جامعھم زمان، ويژ

ھای ممتاز، ای از مردم در جوامع مرکز امپرياليستی از محل اشتغال نامولد و موقعيت بخش فزاينده .سازدیفلج م

 از  .برندالمللی در کشورھای مرکز متمرکز شده است، به شکل وسيعی بھره می بينۀکه به دليل تقسيم کار ناعادالن

-با توده[امپرياليستی - رياليستی و تشکيل يک ائتالف ضداز سيستم امپ] وسيع[اين رو، دشوار است که بتوان گسست 

   .را که به سرنگون ساختن ائتالف حاکم و آغازيدن گذار به سوسياليسم توانا باشد تصور نمود] ھا در پيرامون
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   .دتر از انجام آن در مرکز سيستم باشپيرامونی سھل] کشورھای[رسد که برقراری روابط نوين توليد در به نظر می

لمان رواج يافت، اما گسترش آن در ايتاليا او ] ٧[فئودالی به سرعت در گال] توليد[ امپراتوری روم، روابط ۀدر پھن

 اما،  .داری را گرفت توسط روم تنظيم شدداری که جای بردهرعيت] روابط [ .و در شرق به کندی صورت پذيرفت

  . فئودالی ھيچ گاه در خوِد ايتاليا به طور کامل توسعه نيافتقدرت فئودالی در جاھای ديگر رشد نمود، ولی روابط

داری در مرکز سيستم بسيار قوی بوده، اما، عليه روابط موجود سرمايهدر حال حاضر، احساس طغيان ناخودآگاھانه 

 به  . نيستند حکومت ھمتغييرھستند، اما، چه سود که حتا قادر به " گی خود زندتغيير" مردم خواھان  .ناتوان است

 انقالب  .تر استبينيم که ترقی در حيات اجتماعی از ترقی در سازمان توليد و دولت بيشاين خاطر است که می

گر اين وجه متناقض در روند  بيانئیھای بورژوا و در سقوط ارزشگی، در فروپاشی خانواده زندۀخاموش در شيو

ً بسا عقبادات و ايده اگر چه در کشورھای پيرامونی ع .موجود است بينيم که در اند، با اين حال میتر ماندهھا غالبا

  .ھای سوسياليستی ايجاد شده استآن جا دولت

ت،  در اين سن .ات اجتماعی را به يک سطح مکانيستی تقليل داده استتغيير مارکسيستی ديالکتيک ۀسنت عاميان

رشد  ۀ کھن و جايگزين ساختن آن با روابطی نوين است که الزمش لغو روابط توليد که محتوای اصلی ھدف–انقالب 

ات تغييربه اين معنا که قانون گذار از : ت يکی از قوانين طبيعی در آمده استأ به ھي–فراتر نيروھای مولد است 

: سازدمی طبقاتی اين نياز عينی را آشکار ۀ مبارز .ات کيفی به قلمرو اجتماعی تسّری داده شده استتغييرکمی به 

گردد، از سازد و بر آن چيره می بوده، تاريخ را میئیچرا-و- که وراء ھر چون– يعنی حزب –تنھا پيشتاز 

ای است که پيشتاز قدرت دولتی را زند، لحظهی که انقالب را رقم می سياسيۀ آن لحظ .خودبيگانگی به دور است

ھای پوزيتيويستی مارکسيسِم انترناسيونال دوم  دست ساده سازی لنينيسم نيز خود به طور کامل از اين .کندقبضه می

  .مبرا نيست

ھای پيشين به توان در مورد انقالبگيرد نمی جدا در نظر میۀاين تئوری را که پيشتاز و طبقه را به عنوان دو مقول

اين انقالب جانب بورژوازی در :  اين چنين شکلی را به خود نگرفتئی به اصطالح انقالب بورژوا .کار برد

ی که بورژوازی با اتکاء به آن ئ ايدئولوژ .کاری نمودئودال ھمھای فعليه اربابھا  آنۀدھقانان را گرفته و در مبارز

 بدين مفھوم، چيزی به عنوان  .زا بودئیل نبود، بلکه خود جداوقادر به انجام اين چنين کاری شد، نه تنھا ابزار کنتر

 ۀ وجود نداشته، بلکه صرفاً يک مبارز-  است ئیای که خود محصول ايدئولوژی بورژوا واژه–" ئیانقالب بورژوا"

 در مورد به  .کاری بورژوازی بود دھقانی با ھمطبقاتی به رھبری بورژوازی، و يا در برخی موارد انقالب

سخن گفتن از اين به اصطالح وضع از اين ھم بدتر بوده و به واقع جای چندانی برای " انقالب فئودالی"اصطالح 

  . گذار به فئوداليسم در حقيقت يک گذار ناخودآگاھانه بود .انقالب وجود ندارد

ھدف جايگزين ساختن ] در تاريخ[انقالب سوسياليستی، اما، از نوع ديگری خواھد بود، زيرا که برای اولين بار 

   .يان بردن تمامی اشکال استثمار را ھدف خواھد گرفتاز م] انقالب[اشکال کھن استثمار با اشکال نوين نبوده، بلکه 

اما، اين امر تنھا به شرطی امکان پذير خواھد بود که ايدئولوژی محرک آن به چيزی فراتر از صرف آگاھی به نياز 

  توليدۀ در حقيقت، دليلی وجود ندارد که نتوان اين ادعا را مطرح نمود که شيو .به رشد نيروھای مولد تبديل شود

] نياز به رشد نيروھای مولد[ شکل نوينی از روابط استثماری، خود يک پاسخ ممکن به چنين نيازی ۀدولتی، به مثاب

   .است
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توانند روند تکامل خويش را جان نمی بیی جانوران و اشيا .سازندھا ھستند که تاريخ خويش را میاين تنھا انسان

به عنوان بيان سنتز جبريّت و دخالت ) پراکسيس( کاربست تئوری ۀ ايد .ارنداداره کنند؛ بلکه تحت فرمان آن قرار د

 جامعه بوده و در طبيعت ۀ ديالکتيکی ميان زيربنا و روبنا نيز ويژۀ رابط .انسان، امری است که مختص جامعه است

ً بازتاب ضروريات ز .سويه نيست- اين رابطه، اما، يک . نيستئیبرای آن ھمتا  اگر که  .يربنا نيست روبنا صرفا

شد به آزادی دست توان تصور نمود که چگونه میماند و نمیچنين بود، آن گاه جامعه ھمواره از خود بيگانه باقی می

  .يافت

ً متفاوت از گذار از يک شيوت کيفۀبه اين سبب نظر من اين است که بايد ميان دو گون  ديگر فرق ۀبه شيو] توليد [ۀا

 آگاھی از ۀناآگاھانه و يا در ساي]  ديگر به طورۀ توليد به شيوۀاز يک شيو[می که گذار  ھنگا .گذاشته شود

ھا رخصت چيره شدن آورد به آنی که طبقات را به حرکت در میئباشد، به اين معنا که ايدئولوژخودبيگانه رخ داده 

 عمل کرده، و ايدئولوژی نيز خود به عنوان  طبيعیتغيير گذار ھم چون يک ۀات را ندھد، آن گاه پروستغييربر روند 

 در مقابل، اگر  .را به کار گرفت" الگوی زوال"توان اصطالح  برای اين گونه گذار می .شود از طبيعت میئیجز

توان سخن از انقالب به ميان ات مورد نظر را بيان کند، آن گاه میتغييرو تنھا اگر ايدئولوژی ابعاد واقعی و کامل 

  .آورد

  گيرد؟ زوال و يا تحول انقالبی تعلق میۀ ما درگير آن است به کدام يک از دو گونۀا گذار به سوسياليسم که زمانآي

 از برخی جھات، دگرگونی جھان مدرن  .توان به اين پرسش به طور قطع پاسخ گفتترديدی نيست که ھنوز نمی

 کمون  .نه که در باال تعريف شد، برخوردار است انقالبی، آن گوۀ از يک رخسارئیچرا- و- بدون ھيچ گونه چون

 اما، آيا  .اندلحظاتی از آگاھی ژرف اجتماعی بوده) و به ويژه انقالب فرھنگی(پاريس و انقالب در روسيه و چين 

نشينی کشورھای امپرياليستی را تقريباً  که در حال حاضر عقبئیھاگی پيچيد درگير نوع ديگری از گذار نيستيم؟

سازد و تأثيرات منفی آن بر کشورھای پيرامونی که خواھان گام نھادن در مسير سوسياليستی ابل تصور میغيرق

، ئیگرامدار، واپسھای دولتداری، تحول به سمت شيوهتواند به احيای سرمايهتأثيراتی از آن دست که می(ھستند 

  .دھديکی را مورد ترديد قرار می، مدل قديمی بلشو)باور، و غيره راه بََرداز خودبيگانگی مليت

اند که گويا دوران ما دوران گذار سوسياليستی نبوده، بلکه در برخی به اين امر گردن نھاده و به اين باور رسيده

ش را آغاز شده و تازه راھ"  در اروپا کوچکۀگوش"داری است که از ھمين عوض، دوران گسترش جھانی سرمايه

، فاز امپرياليستی، در انتھای اين تراگرد، به عنوان فاز ]از اين منظر[ . يش گرفته استبه سمت جنوب و شرق در پ

 موقت در راستای رسيدن به ۀداری، نبوده، بلکه به آن به عنوان يک دور سرمايهۀآخر، يعنی باالترين مرحل

 تئوری لنينِی امپرياليسم باور  حتا اگر که کسی بخواھد کماکان به درستیِ  .داری جھانی نگريسته خواھد شدسرمايه

 نبوده، بلکه به انقالب سوسياليستی تعلق دارد، اما، آيا ئی ملی بخشی از انقالب بورژوائیداشته و به اين که رھا

 دولتی و يا تحول ۀ شيوی اين تئوری بر احيا تواند ممکن باشد؟داری نوين، نمیاستثناء، يعنی ظھور مراکز سرمايه

ً انقالب .دھد کشورھای شرقی مورد تأکيد قرار میبه آن سمت را در -ھای شبه بر اين اساس، آن چه که صرفا

 در اين ديدگاه مارکسيسم به  .شودداری ارزيابی می سرمايهۀ توسعۀاند به عنوان روندھای عمدسوسياليستی بوده

  .کندپوشی میاين تحوالت را پردهھای حقيقی شود که رخسارهزا مطرح می عنوان يک ايدئولوژی از خود بيگانگی

اند باور دارند که پيش از آن که بتوان به طور واقعی لغو طبقات را در دستور کار قرار کسانی که به اين نظر رسيده

به سطحی از رشد برسد که قادر به گسترش ] داریسرمايه[بايد که منتظر ماند تا نيروھای مولد در مرکز داد، می
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ھا به ايجاد يک اروپای فراملی ميدان داده تا بتوان ئی به اين خاطر، ضرورت دارد که اروپا .اشددر سراسر جھان ب

 اين استدالل بايد ۀ ھيچ ترديدی نيست که بر پاي .نيروھای مولد منطبق ساخت] با سطح رشد[روبنای دولتی را 

نی بود، پيش از آن که شرايط عينی  يک دولت جھانی متناسب با رشد نيروھای مولد در معيار جھائیمنتظر برپا

  .گذار از آن فراھم گردد

پيرامونی، انقالب مداوِم ] کشورھای[ برای  .نگرند و از جمله خود من، از منظر ديگری به اين امور میديگران

] ریداسرمايه[توان از احياء  در مسير گذار سوسياليستی، می .مرحله کماکان در دستور کار قرار دارد-به-مرحله

  .ھای ضعيف مرکز غيرقابل تصور نيست امپرياليستی، گسست در حلقهۀ و در جبھ .گيری نمودپيش
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