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 بازنگری مسئله گذار سوسیالیستی
 

تأییدد دلییدم مدم زمداهم یده بدم نزاید  نهدید  بده پدی  پدا  هگذار سرمایه داری به سوسیالیسم را بر پای همن بحث دربار     
سرشد   هبسدتیم بده مفزدوم زفریندم هدای مدا دربدار پیشدنزاد مدم یندیماین گذار  هافتادگم اس : مفزوم زفرینم هایم یه دربار

زن  هبا توجه به این گفته، بر اساس زن چه یه در پم مم زید درک خواهیم یدرد یده دربدار ری و سوسیالیسم دارد.سرمایه دا
چه یه موضوع اساسم در سرمایه داری، همان طور در زنتم ته زن سوسیالیسم را مشخص مم یند، همدواره توافدو وجدود 

اریخم یده خواسدتار سوسیالیسدم اندد و حتدم اخدتالف هدای نداشته اس . البته من این جا اه اختالف هدای درون چده هدای تد
 هاسدتراتیی هدای توسدد  هخم صدحب  نمددم یدنم. بندابراین، زشدفارا مفزدوم زفرینددم هدا دربداریدرون اردوگداه  ماریسیسدم تدار

هدای رادیفدال جندب  تدوده ای  سرمایه داری: مفزوم زفرینم های سوسیال دمویراسدم مدر ، بولشویسدم و مایوییسدم، بخد 
 به شد  اه یفدییر متمایهند. -مپریالیستم در جزان سوم یه در هر حال نیروهای تاریخم مزمم بوده ا ند ضد ا
ی  دلیل پدی  پدا افتداده همسدان را اضدافه مدم یدنم: تداریا درسدتم ایدن  همن به این ینفا  نخستین، ینفا  دوم دربار     

ایدن تههدا را تأییدد یدرده اسد . در ایدن بداره  هنادرسدتم همد گذار را  ثاب  نفرد اس . بدل یده بیشدتر هتههای مختیف دربار
جزدان  هیافم اس ، فرسای  دول  رفاه، فروپاشم سیستم های شوروی، تدرک مایوییسدم در چدین، یمپدرادوری شددن دوبدار

سوم را به روشنم توضیح مم دهند. وانیزدم تداریا همدواره پدی  مدم رود، سدرمایه داری تحدول مدم یابدد و دگرگدون مدم 
. بنابراین، اه پی  گفته نشده اس  یه ت ریف های مربوط بده سدرمایه داری نبایدد بده خداطر در نفدر گدرفتن دگرگدونم شود

 باهبینم شود. ،جدید باشد« جزانم شدن» های مزم ییفم احتمالم ا ، زن گونه یه در مثل مم تواند سرمایه داری 
 
I – د، سه تضاد اساسیتولید سرمایه داری، سرمایه داری در واقع موجو هشیو 

      
من سیستم سرمایه داری بنا بر سده تضداد اساسدم ت ریدف و  هبا قرار گرفتن در وض ی  امروه خواهم گف  یه به عقید    

چیره شدن بر زن ها اس . ب دد  هتوصیف مم شود. این تضادها اه این جز  اساسم اند یه سیستم ناتوان اه اندیشیدن دربار
های پیشدنزادی ایدن  انداهه یا انداهه هایم جریان های تاریخم ماریسیسم و سوسیالیسم با مفزوم زفرینمخواهیم دید یه تا چه 

مفزدوم زفریندم هدای  هجا هم عقیده بوده اند. این امر همینه را برای درک یدردن، اره  یدابم یدردن و گفتیدو یدردن دربدار
ریخم در تیدوری و پراتید  گسدتر  داده اندد، فدراهم مدم ر به سوسیالیسم یه این جریان هدای گونداگون تدااسوسیالیسم و گذ

 زورد.
 

 زن ها این سه مشخصه اساسم به دس  زمده اس : هدر فرمول بندی فشرد
تولید اساسم )رابطه سرمایه داری( یه وض ی  وییه اه خود بییانیم و وض ی  قانون های اقتصادی را  هرابط -1

 سرمایه داری اس ، مشخص مم یند. هیه ویی
 ندی در مقیاس جزانم یه در تاریا بم مانند اس .قط  ب -2
 بشری  را تزدید مم یند. هناتوانم در پایان دادن به ویرانم منبع های طبی م در مقیاسم یه زیند -3

 
 از خود بیگانگی اقتصادگرایانه

 
اند، هیدرا ایدن ماریسیس  ها اه هر جریانم یه باشند، با زن همداستان  هنخستین مشخصه ها، مشخصه ای اس  یه هم     

تولید سرمایه داری را تشفیل مم دهد. البته، به رمم ایدن مخدرم مشدترک اصدولم، زنیداه زن چده را  همشخصه ت ریف شیو
هدایم یده  تولید مورد بحث، اره  قانون اره ، رابطه ها بین تضاد طبقه ها و قانون های اقتصادی اند، رابطه هیه رابط

هدا در درون خدود  اخدتالف هلویی  زن و میدره را حفدف مدم ینندد، مشدخص یندیم، دامنداین پایه اقتصدادی بدا روبندای ایددیو
  ماریسیسم و به مرات  درون مجموع چه های ضد سرمایه داری نمودار مم شود.

حددال بدده توضددیح نفتدده هددایم مددم پددرداهم یدده بدده عنددوان مثددال، تدداهه بدده فرمددول بندددی هددای اساسددم زن پددرداختم یدده در      
 خاص دارند: هبحث برایم جنبوهای مورد رقیم

پیدا مم یند. ی ندم هنیدامم یده مالفید  « انقال  صن تم»  هتولید سرمایه داری شفل یامل ا  را بر پای هرابط -الف     
( اسد  هدا سرمایه داری یار مهدبری را استثمار مم یند، بده مالفید  بدر وسدییه هدای تولیدد یده خدود زفریدده یدار )یارخانده

 .ه وس   شفل های پیشین مالفی  یه فرمانروا بر دسترسم به وسییه های طبی م تولید )همین( اس تبدیل مم شود و ب
ایددن رابطدده تولیددد سددرمایه داری یامددل چددارچو  جهمددم را بدده وجددود مددم زورد یدده اره  و قددانون اره  در زن  -      

یده بداهار عمدومم یفپارچده سده ب  ددی گستر  مم یابد. در این صور  جام ه در ی  رشدته اه باهارهدای بده هدم پیوسدته 
 )باهار فرزورده ها، باهار یار، باهار سرمایه ها( را تشفیل مم دهد، ساهمان مم یابد. 

بدا ایدن « بده ییدم تنزدا عمدل مدم ینندد »باهارهای مورد بحث یه این جا شرح داده شد، به نفر مدم رسدد یده خدود  -ه     
انسدان پیدروی مدم یندد و اه  هه حری  در مم زورد اه قانون های مستقل اه ارادهمه، به نفر مم زید پویایم یه زن ها را ب

بده نیروهدای عیندم « قانون هدای اقتصدادی »این رو، این قانون ها در جام ه همانند قانون های طبی   عمل مم ینند. این 
تولید اجتماعم فرمانروایندد فقدط اه در این مفزوم یه قانون های اقتصادی عینم یه بر باه -تبدیل مم شوند. این ییفی  جدید

خداص در دنیدای  هاه خدود بییدانیم اقتصدادگرایان -لحفه ای وجود دارد یه سرمایه داری شدفل یامدل ا  را پیددا مدم یندد
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مدرن را )یه من زن را در برابر اه خودبییانیم متافیهی  یه بر یاریرد جام ه های طبقاتم خراجم یه مقدم بر سدرمایه 
، قرار مم دهم( مشخص مدم یندد. مدن ایدن وییگدم را  بدا اشداره بده ایدن یده قدانون اره  تنزدا بدر بداه تولیدد داری بوده اند

جنبه های هندگم اجتماعم فرمان مم رانند، فرمدول  هسیستم اقتصادی سرمایه داری فرمان نمم رانند، بل یه در زن بر هم
 بندی مم ینم.

یددددن چددددارچو ، بدددده عنددددوان نمددددود نیدددداه یدددداریرد اه خودبییددددانیم اه خودبییددددانیم یددددارگر جددددای ا  را در ا –       
نیروی یار باید برای گذران هنددگم ا   هعمل مم یند، مم یابد. فروشند«  باهار یار »اقتصادگرایانه یه در قیمرو تنفیم 

 اه قانون های عینم ای پیروی یند یه خارم اه اختیار اوس .
زن هددا نیروهددای  هری  سیاسددم جام دده و شددفل هددای ایدددیولویی  یدده بددر پایدداقتصددادی، مدددی هرابطدده هددا میددان پایدد –ث      

اجتماعم در بیان مم زیندد، جدای خدود را در ایدن چدارچو  مدم یابندد. سدرمایه داری سیسدتمم اجتمداعم اسد  یده سداهمان 
یدن جددایم ید  مستقل عمل مم یندد. ا ههندگم سیاسم را اه ساهمان اقتصاد جدا مم یند. این ساهمان در نفس خود به شیو

نوزوری در تاریا، در سیستم )خراجم( پیشدین اسد  یده بندا بدر درزمیدهی نزادهدا و پیدروی اقتصداد اه سیاسد  ت ریدف مدم 
، در «قددر  بدر ثدرو  فرمدان مدم راندد »خراجدم  هشود. من این وارونیم را در این بیان فرمول بندی یرده ام. در شدیو

م اقتصدادگرایانه یجداییهینم اه خودبییدان«.   بدر قددر  فرمانرواسد ثرو»سرمایه داری  هصورتم یه برعفس در شیو
)و اه خودبییددانیم یددار( بدده جددای اه خددود بییددانیم متافیهیدد  )فرمددانروایم مفزددوم هددایم یدده باهتولیددد قدددر  را ممفددن 

مددرن بده ساهند( با این وارونیم مطابق  دارد. جدایم نزادهای اقتصاد سیاسم شرط شفل بنددی سیسدتم هدای  سیاسدم  مم
 وییه دمویراسم بوریوایم اس .

اختالف های مربدوط بده ایدن پرسد  اساسدم را یده:  هزن به تنزایم و به زسانم دامن هتوضیح یوتاه درباراین با این همه،    
چیس ؟ نشان مم دهد؛ حال زن یه مفزوم هایم یه من مطدرح مدم یدنم روی گ سسد  ییفدم ای تفیده دارد یده داری سرمایه 

ری و سیستم های پیشین را در برابر هم قرار مم دهد: ی  بین  به ییم مخالف وجود دارد یه اه ت ریدف هدای سرمایه دا
جام ه ها )مانند پایه اقتصادی، رابطه های تولیدد، دولد ، طبقده هدا و نزداد سیاسدم، روبندای  هعام نزادهای  مشترک در هم

 هیم این نزادها را به همان ترتید  اه ید  جام ده تدا جام دایدیولویی (  عهیم  مم یند و در این صور  یاریرد پیوست
های عینم  تاریا فرمانرواس ، همواره بنا بر قانون هاقتصادی یه به همان ترتی  در هم هدر مثل پایدییر تحییل مم یند )

ین، ایدن بیدن  بده ؛ روبنا همواره جایم اس  یه نیاههای باهتولید پایه و میدره را باهتدا  مدم دهندد. بندابرا(عمل یرده اس 
 فرویاستن اهمیتم گرای  دارد یه مفزوم های اه خودبییانیم اقتصادگرایانه )و یار( در توضیح من دارند.

ماریسیسدم واق دم وجدود  هاه زن جا یه بنا بر من  این اندیشه پذیرفتنم نیس  یه مرج م مأمور صادر یدردن گواهینامد    
مداریس شناسدم بده  هتههدای مختیدف در همیند هزن را خطرناک مم دانم(: دربار داشته باشد یه فایده مند باشد )برعفس من

بحث نمم پرداهم. بنابراین، من فقط واق ی  را در نفر مم گیرم و مم یوشم ب د زن را توضیح دهم: منفور مفزوم زفرینم 
ه اسد  و بده وسد   در چده هایم اس  یه به قدر یافم متفاو  با مفزوم زفرینم هدای توضدیح یوتداه مدن در پدنه نفتده بدود

تاریخم ضد سرمایه داری نه فقط در جریان های مسیط ماریسیسم تاریخم انترناسیونال سوم )بدون ش  جریان شدوروی، 
البته نه جریانم یه مایوییسدم نماینددگم یدرده یدا خواسدته اسد  دسد  یدم تدا اندداهه ای نماینددگم یندد(، بدل یده بده مراتد  در 

تا اندداهه  هرامونم ها، ی نم در دو نیروی  عمدیدر جناح رادیفال پوپولیسم ضد امپریالیستم پسوسیال دمویراسم مربم و 
 فرمانروا باقم مم مانند.« ضد سیستمم »ای یا دس  یم بنا بر هدف های اعالم شده شان 

یف مدم ینندد یده اه زن سرمایه داری داریم به وس   مفزوم زفرینم هایم را ت ر هبنابراین، مفزوم زفرینم هایم یه دربار   
جام ه بدون طبقه ها، عالم باشد بدس  مم زید یه به عنوان هدف مبارهه ها پیشنزاد مم ینندد؛ زن  –یا باید  –چه مم تواند 

ند یه برای رسدیدن بده سوسیالیسدم، اگدر چندین ندامم رخود تأثیرهای  قط م روی استراتیی های گذاری مم گذا هها به نوب
دهیم، پیشنزاد شده اسد . بدا ایدن همده، ب دد خدواهیم دیدد زن چده یده زن را یداه  سوسیالیسدم بده مفزدوم به هدف  مبارهه ها ب

عامیانه سرمایه داری بدون سرمایه داران مدم ندامم، نمدود بیدن  هددفم اسد  یده مدن ایدن جدا زن را نقدد مدم یدنم. هدم چندین 
ده اند )مانند مرحیه باوری سوسیال دمویراسم اه استراتیی های گذار یه توسط تاریا واق م مطرح ش هخواهیم دید یه هم

همان برنشتین، انقال  جزانم سوسیال دمویراسم انقالبم و دیرتر تروتسفیسم، ساختمان سوسیالیسم انترناسیونالیسدم سدوم، 
یدران مایوییسم، سوسیالیسم باهار خودگردانان ماریسیس ، زنارشیسد  هدا، سوسیالیسد  و دی هانقال  پیاپم مرحیه به مرحی

یده پدی  اه ایدن در جزدان سدوم پیشدنزاد « راه هدای میرسدرمایه داری »اه هواداران تیتو، چین پس اه مایوییسم تا پیروان 
شد(، فراسوی اختالف های عمیدو شدان، دارای برخدم عنصدرهای مخدرم مشدترک اندد یده نمدم تدوان بددون راه جسدتن بده 

 سوسیالیسم زن ها را یشف یرد.سرچشمه های مفزوم زفرینم ها درباره سرمایه داری و 
 

 قطب بندی جهانی
 

دومین مشخصه سرمایه داری خواهیم دید یه این مشخصه موضوع اختالف های باه هم  هاینون با گشودن بحث دربار     
نیروهدای تولیددگر، ی ندم در بداروری یدار اجتمداعم تدا  هتوسد  هبارهتر اس . هرگه در تاریا بشری  اختالف ها در همین

در ارتبداط  هاختالف های انداهه گیری شدد 1800انداهه سترگ یه در سرمایه داری دیده ایم، نبوده اس . اگر در سال این 
برای امی  جام ه هدایم بدود یده خدارم اه مرحیده هدای نخسدتین  2به  1ی سرانه به ندر  فراتر اه نسب  دامبا  فرزورده 

در حدالم یده تدا دراهمدد  در همدان هدای قددیم شدتر اسد . وانیزدم یدا بی 50بده  1توس ه قدرار داشدتند، ایدن نسدب  امدروه 
عقد  مانددگم ا  را  1000]به پیشدرفته هداب بدود )چندان یده اروپدای هندوه بربدر مقدارن سدال « رسیدن »گرای  فرانروا 
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رو  جبران یرده اس (، ایدن گدرای  اه همدان فرمدانروایم سدرمایه داری 1500نسب  به زسیا در فاصیه این تاریا و سال 
یه مددرن سداهی زن « مجزانم شدن »به افهای  دایمم اس . تناقض زشفاراس ؛ هیرا گفتمان ایدیولویی  فرمانروا روی 

 را  گشوده و بنا بر توان شد  بخشم پیشرفتم یه به جام ه های عق  مانده عرضه یرده، تفیه مم یند.
شدیفتم نده چنددان قدانع ینندده بداقم ماندده اسد . ایدن اندیشده در لیبرالدم بدا  هدر برابر واق ی  تا ایدن اندداهه مزدم، اندیشد     

به ییم متضاد مواهی  هدم را حفدف مدم یندد، بدم زن یده ایدن امدر مدانع ف الید  زن  هجریان فرمانروایم ا ، دو گفتمان عمد
همه فدراهم مدم جیوه یند. اه ی  سو، این گفته را ادامه مم دهد یه جزانم شدن سرمایه داری امفان های توس ه را برای 

زورد )ایدن مضددمون اساسدم گفتمددان اقتصداد قددراردادی را تشدفیل مددم دهدد(. اه سددوی دییدر، بایددد اینواق ید  در عددین حددال 
عجی  را روشن ساهد یه چرا اه این امفان ها در واق ی  هرگه استفاده نشده اس  )هیرا اخدتالف همدواره رو بده فهوندم 

اقتصادی به ییم مای  اسد . برهدان  متوسل مم شود یه در زن برهان زوری مفتمانلیبرالم به گ هاس (. اه این رو، اندیش
خاص فرهنگ ها، مذه  هدای قدوم هدای مختیدف اسد  )یده زن را ندیاد مدم نامیدندد.  هاستوار بر خصی  های  فرضم ویی

 گذاشتند( پس اه این یه در یاربرد اصطالح نیاد هیاده روی هایم یه با زن زشناییم صور  گرف  زن را ینار
جزدانم یده تدو م  هواق ی  رسوایم زور قط  بندی فهایندد اه ضد سرمایه داری توانسته اند هبرعفس، جریان های اندیش    

سرمایه داری اس ، به سود خود بزره برداری ینند. برای این یار زن ها به دق  ناگهیر بدوده اندد، توجده خدود را  هبا توس 
ییم، زن هدا ایدن  رمایه داری متمریه ساهند و تیوری این ارتباط را مطرح ینند. به طوروی ارتباط میان قط  بندی و سر

یار را انجام نداده اند یا  گمان دارند این یار را انجام داده اند، اّما به شیوه ای و با برهان هایم یه بسیار چدون و چراپدذیر 
 به نفر مم رسند.

همواره ناتمام مم ماند. ماتریالیسم تاریخم نیده اه ایدن قاعدده بریندار نیسد .  اجتماعم به عنوان عیم هخوشبختانه اندیش     
بنابراین در برابر مسییه بسیار عام قانون های تحول اجتماعم، ماتریالیسم تاریخم اه تههدای  گونداگون الزدام گرفتده اسد . 

روی  -بدرعفس -تبرندد. برخدم دییدرجام ه هدا م  هبرخم اه این تهها روی قانون های عمومم تفیه مم ینند یه برای هم
خصوصی  های وییه  تأییدد دارندد یده مسدیرهای گونداگونم را تحمیدل مدم ینندد. دلییدم یده ایدن اخدتالف هدا را ممفدن مدم 
 هساهد، این اس  یه تیوری پیوستیم مرحیه های گوناگون برای به فرجام رسیدن پا برجا مانده اس ، در حالم یه به عقیدد

تولید سرمایه داری را به وجدود زورده، تحییدل هدایم بده همدان اندداهه  هری منسجم و ییی  گرای شیومن ماریسیسم ی  تیو
تیوری قدر  و فرهنگ به وجود نیاورده اس . هم چنین برخم ها  توانسدته اندد یداریرد مرحیده هدا را  هقانع یننده در همین

 -جزددان شددمول« هپددنه مرحیدد»د دهنددد )ماننددد تدداریا بدده ترتیبددم بددا زن چدده یدده یدداریرد برزمددده اه تدداریا عمددومم اسدد ، پیوندد
یمونیسم نخستین، برده داری، فیودالیتده، سدرمایه داری، سوسیالیسدم یده بده یقدین ایدن  تداریا ید  شدفل بنددی یاریفداتوری 

تولید زسیایم( را ضمن  هاس (. برخم دییر، تا حدی عق  ماندگم ها، انسدادها و ب ن بس  های احتمالم )چون تیوری شیو
اصیم رو  ماریسیستم را تشفیل مدم دهندد.  هوفادار ماندن به زن چه یه مم اندیشند، توضیح مم دهند. هر دو دسته هست

اد یدرده ام یده زتیدوری پدرداهی تحدول پیشدن هرا بر پای من اه سوی خود فرارف  اه تقابل این دو دبستان اروپا مریه انیار
 اس .  هرمایه داری فرمول بندی شدیمونیستم، خراجم و س هدر اصطالح های سه مرحی

ی ندم مسدییه  -همان مسدییه هدچار شیفتم شد یه هنیام بحث دربار رییبنابراین، نباید اه دیدن اختالف هایم چنین چشم     
محددودتر چدون عرصده ای نمدودار مدم شدود یده بندا بدر قطد  بنددی  های یه مستیهم پیوستیم مرحیده هدا اسد ، در عرصد

من این جا به گرای  فرمانروا همواره به خاطر این یه  یم تر توانسته ایم اه اهمید   هود: به عقیدعصر مدرن م ین مم ش
 پدیدار سخن گوییم، یم بزاء داده شده اس . چرا چنین اس .

جندب   هروشنیران در ساختن ایدیولویی عقل گرایم مددرن )بدوریوایم( و فیسدف  هبرای پاسا دادن به زن باید به فیسف     
خددو  بینددم م ددین اسدد  یدده بایددد بدده  ذفددناگری و سوسیالیسددتم، اه جمیدده ماریسیسددم باهگشدد . ایددن تدداریا، تدداریا بیددان یددار

 -پیروهی عقل، بنا بر این، به پیشرف ، ی نم به محو تدریجم عق  ماندگم های احتمدالم برخدم هدا نسدب  بده برخدم دییدر
ان طدور یده بداجتر یدادزور شدده ام در زن جدا بداقم ماندده اسد . بدوریوایم همد هبنا بر این عییده قطد  بنددی بیانجامدد. اندیشد

یند اگر انتخا  هدای  مم یابد یه فرض مم« تیوری های اقتصادی  توس ه»اقتصادگرایم زن بیان پی  پا افتاده ا  را در 
ن جدا در این همینه صدور   گرفتده باشدد، بدرای زن بداقم مدم ماندد، ی ندم سیاسد  و فرهندگ بده طدور طبی دم ز« درس »

 ساهگار مم شود )یا مم تواند زن جا ساهگار شود(.
البته، ماریس با سوسیالیسدم همدان خدود در ایدن خدو  بیندم سدزیم اسد . زیدا او تصددیو نفدرده اسد  یده قدانون اره       

ا در هدم مقاوم  های قوام یافته اه گذشدته ر هپاندورا به  نیروی مقاوم  ناپذیری تبدیل مم شود یه هم هخارم شده اه ج ب
مم شفند، اه این  رو، نه می  ها، نه دول  ها، نه ایدیولویی ها و سیاس ، نه حتم مذه  ها قادر نیستند در برابدر نتیجده 

دهقاندان و پیشده وران  را حدذف مدم یندد و جنبده طبقده هدای  ههای زن مقاوم  ینند یه هم همدان هدم ویرانیرندد )چدون همد
ر و میره یاه  مم دهد( و هم مترقم اند )چون زهادی نیروهدای تولیددگر و فدرد مردمم را به وض ی  فروشنده نیروی یا

نابرابر، قط  بندی، اختالف فهاینده رویدادهای  گذرا هستند. گرای  فرمدانروای سدرمایه  هرا فراهم مم زورند(. پس توس 
یفپارچده بوجدود  هنم ید  جام دجزانم سرمایه داری تحمیل مم یندد و در مقیداس جزدا هداری دیر یا هود خود را در توس 

مم زورد یه تنزا بر تضاد اجتماعم استوار اسد  یده بدوریواهی و پرولتاریدا را در برابدر هدم قدرار مدم دهدد. اه ایدن رو، 
زورد. بنابراین، تاریا سدرمایه داری همدواره  سرمایه داری فرارف  ا  را به اعتبار انقال  جزانم سوسیالیستم فراهم مم

اقتصدادی اسد . زیدا ایدن جدا بدا گفتمدانم  روبدرو  هتوسد  هنزادهای  هندگم اجتماعم اه نیاههای ی  جانب هتاریا تب ی  هم
 نیستیم یه امروه نولیبرال ها در دفاع اه باهار  به هبان مم زورند؟ 
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اه زن مددن ایددن یددم تددر  هایددن جددا تصددویر ترسددیم شددده را یاریفدداتوری مددم بینددد، بدده عقیددد مدداریس هبدده یقددین اگددر خواننددد     
تصویری نیس  یه در ماریسیسم تاریخم به انترناسیونال دوم و سوم تحمیل شده  اس . البته تصحیح هدایم بدرای در نفدر 
گرفتن واق ی  سرسخ ، ی نم قط  بندی روهافهون، به عمل زمده اس ، اّما بدون به پرس  یشیدن تیوری اساسم ای یه 

ندی نایل زید مزم تدرین تصدحیح هدای یدالن توسدط لندین انجدام گرفد . او قانون های انباش  بایس  به حذف قط  بزن طبو 
تیوری امپریالیسم را تنفیم یرد یه به قط  بندی در دگرگونم های تاهه اه سرمایه داری گذشدته تدا عصدر انحصدارها )بده 

 ( اختصاص داد.1880تقری  اه 
سدرمایه داری  هچنان چه قط  بنددی محصدول توسد تردید یردن در این جهم و جاییهینم زن با جهم فرضیه مخالف )     

پدیوه  هدای مدن  همقاوم  در برابر این توس ه( پدیده ای به ییم تاهه اس . این فرضیه خدط راهنمدای همد هباشد، نه نتیج
اس . این فرضیه هم چنین فرضیه های دبستان موسوم به وابستیم در زمریفدای جتدین  1950 هاه  همان زماهشان در ده

جزان بوده اس . سدزم هدای هدر دو پدیوه ، مخدرم هدای مشدترک و اخدتالف هدا، بده گمدان مدن، بده قددر یدافم  -ادو اقتص
موضوع مورد توجه بوده اند یه در این جا به تفرار زن ها نمم پرداهم. مزم بدرای موضدوع مدا اعتدراف بده ایدن اسد  یده 

نب  های اجتماعم تاریخم را در بر نیرفته اندد مسییه زن جا عبار  اه موضع های تیوری  روشنففران نیس  یه چرا ج
و برای شان اسدتخوان بنددی ایددیولویی  فدراهم نیاوردندد، هدر چندد پداره هدایم اه توضدیح هدا ایدن جدا و زن جدا در گفتمدان 
سیاسم نقد چه اه شوروی باوری یا در جنب  های رهایم بخ  میّم رادیفال تفرار شده اند. این رابطه موضوع دییری 

 ما یه در این جا ت یین شده خارم اس . هفیل مم دهد یه اه عرصرا تش
هیرا همان طور یه خواهیم دید پاسا ضمنم به مسییه قط  بندی نق  قاط م در مفزوم زفرینم های مربوط به انقدال       

سوسیالیسدم را و ساختمان سوسیالیستم باهی یرده اس . در صدورتم یده بخدواهیم مفزدوم زفریندم متفداو  و جدیدد گدذار بده 
جانشین مفزوم زفرینم هایم ینیم یه همان شان سپری شدده )یدا ورشفسدته شدده اندد(، بده نفدر مدن ضدروری اسد  یده نفتده 
اساسددم تیددوری پیشددنزادی قطدد  بندددی سددرمایه داری را  مشددخص ینددیم. مددن ایددن یددار را ایددن جددا بددا محدددود یددردن خددود بدده 

گیری زن ها و تداریا رابطده  فته ام، انجام مم دهم، بم زن یه به تاریا شفلپیشنزادهایم یه در این همینه به زن ها دس  یا
 های زن ها با تیوری دبستان هایم یه پیشتر اشاره یرده ام، باه گردم.

اه این رو، نتیجه مم گیرم یه قط  بنددی اه یداریرد خدود قدانون اره  یده در مقیداس جزدانم عمدل مدم یندد، بوجدود      
سرمایه داری رویدارو بدا سیسدتمم اسد  یده پدی   هاستوار بر شناخ  فرمانروایم امر اقتصادی ویی زمده اس . این تصدیو

اه زن وجود داشته. این همان فرمانروایم اسد  یده مدن پیشدتر در هوید  شناسدم نخسدتین خصدی  اساسدم نشدانیر سدرمایه 
پذیرفتده، بدا ایدن همده اه زن نتیجده ای بده  داری بیان یرده ام. هر چند ماریسیسم تاریخم تده فرمدانروایم نزداد اقتصدادی را

و زن این یه گرای  همیون ساهی باید بر گدرای  هدایم یده قطد  بنددی را  -دس  مم زورد یه تاریا زن را رد یرده اس 
فرمانروایم امر  همخالف با فرضی هیا هنیامم یه این واق ی  را مم پذیرد، زن را بنا بر فرضی -تولید مم ینند، چیره شوند

پیروهمندانه امر سیاسم یا امر فرهنیم بیان مم یند. بنابراین، اشدتباه ماریسیسدم تداریخم در « مقاوم »اه راه  -تصادیاق
 یجاس ؟

من این اشتباه را بنا بر اختالطم یه ماریسیسم تاریخم بین قانون اره  در شفل عام و انتهاعم زن انجدام داده اسد ،      
ت ریف مم یند یه شدفل مشدخص زن در تولید و قانون اره  جزانم شده  هبه عنوان شیو بیان یرده ام یه سرمایه داری را

م موجددود مددم نددامم(. حالدد  نخسدد  مسددتیهم  هپیونددد بددا توسدد  جزددانم سددرمایه داری اسدد  )یدده مددن زن را سددرمایه داری واق ددا
یده نیدروی یدار را طدرد مدم  بداهار جزدانم اسد  هب  دهای زن اس  و حالد  دّوم خصدی  د م بریدد هیفپارچیم باهار در هم

تولیدد سدرمایه داری در مقیداس  هشدیو هجزدانم سدرمایه داری را بدا توسد  هیند. در حالیفه ماریسیسم تاریخم واق ی  توس 
جزانم در هم مم زمیهد، مفزوم ساهی یه من پیشنزاد مم ینم متمایه یردن زن ها را ممفن مدم سداهد. در ایدن صدور  بده 

یده در زن تنزدا یداریرد قدانون اره  جزدانم شدده قطد  بنددی را بده وجدود مدم زورد، ی ندم ایدن  زسانم مم تدوان نشدان داد
بده شدفل یامدل خدود مدم رسدد )و محصدول  یده واق ی  را در مم یابد یه قط  بندی درونم سرمایه داری اه همانم اسد 

بندی بنا بدر قدانون هدای   (: قط امپریالیسم را مشخص مم یند، نیس -تاهه ای اه سرمایه داری هدگرگونم هایم یه مرحی
انباش  سرمایه داری و نه بنا بر مقاوم  در برابر انباش  با ی ن  سیاسم و فرهنیم در بیان مم زید. قانون اره  جزانم 

پیرامدون  هشده حتم امفان مم دهد در توضیح واق ی  ها فراتر بدرویم؛ هیدرا ایدن قدانون بده طدور یامدل خصدی  هدای ویدی
ی را در نفر مم گیرد: مانند تالشم سیستم تولیدی )در رویارویم با خصی  خودمداری زن در مریهها(، های سرمایه دار

هدای انباشد  )در رویدارویم بدا ندابودی ایدن  ی اه منطدوولید پیشین، تغییر شدفل هدا و پیدرووابستیم، باهتولید شفل های ت
سیستم دولد  حقدوقم، دمویراسدم بدوریوایم و  -« مدرن»شفل ها یه در مریه تسیط دارد، نامناس  بودن سیستم سیاسم 

های سیاسم و فرهنیم را یه اه بقایای گذشته نیسدتند، بدل  و میره. با  وجود این، این قانون مقاوم ها در پیرامون  (میره
 یه برعفس، وای ن  ها در مصاف با قط  بندی سرمایه داری اند، در نفر مم گیرد.

فتده ام، اندیشده هدایم یده ایدن جدا توضدیح داده شدده در نفدس خدود در حدد همدان اندیشده هدا با این همه، همان طور یده گ     
به ترتیبم مورد بحث قرار گرفته یده « گذار»هستند. جنب  ضد سرمایه داری  واق م اه زن ها بم خبر اس . اه این رو، 

تیدوری پیشدنزاد مدم یندد یده سدرمایه تیوری های نادرس  و انطباق های مصیح  گرایانده بدم وقفده اهیندار زن گذشدته اندد. 
 هخاص ا  شرایط انقال  سوسیالیستم جزان را فراهم مدم زورد. یدا دسد  یدم، اگدر درک یندیم یده همد هداری بنا بر توس 

نگ انقال  به صدا در زمده بود، هندوه بده سدطح خیدو هدای منطقده هدای بسدیار پیشدرفته هخیو های جزان در لحفه ای یه 
یشدد و عدالوه بدر  جموع مریههای پیشرفته رخ مم دهد و یشورهای پیرامونم را به دنبدال خدود مدمنرسیدند، انقال  در م

زن عق  ماندگم های زن ها را با زهنیم یه مم تواند اه ایدن پدس در مقایسده بدا زن چده یده در عصدر سدرمایه داری بدود بدا 
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مطیدو انقدال  جزدانم  هرا تشدفیل مدم دهدد، بزیند شتابم بیشتر جبران یند. به بیان دییدر، انقدال  مریههدا بزینده درجده دّوم
ض یف زن )روسیه( به یاری زن بشتابد؟  هاس . زیا انتفار لنین اه وقوع انقال  در اروپا این نبود یه پس اه انقال  در حیق

یالیسدم دمویرا  درباره پیشرف  های انباشته در مریهها یه در نزای  باید به سوس -هم چنین بدیزم اس  یه بین  سوسیال
در موضدوع اساسدم تفداوتم بدا درک زن اه جندب   -بیانجامد و در این صدور  یشدورهای پیرامدونم را بده دنبدال مدم یشدد

تیورید  انجدام نیرفد .  هداری طبدو شدفیوار ندارد. با وجود این، در عرصه واق ی  هدا، بده پرسد  یشدیدن نفدم سدرمایه
محبوس ماند. زنیاه مسدییه ت ددیل و سداهگاری بدا واق ید  پدی   برعفس، انقال  در پیرامون ها صور  گرف  و در زن جا

 تیوری ساختمان سوسیالیسم توجیزم تیوری  برای این ت دیل ساخته و پرداخته شد. هزمد و بر پای
مرحیده هدا )یده  هاین تیوری یه با برچس  لنینیسم زماه شد توسدط مدایو در فرمدول بنددی تیدوری انقدال  پیداپم بدر پاید      

و حتم تا انداهه ای لندین نمدودار اسد (، توسد ه یافد . حتدم گمدان  تروتسفم هندی زن با فرمول بندی تیوری پیوستخویشاو
اعتبار این شفل گذار به سوسیالیسم را اه راه یفپارچه یردن جام ه های  محصدول انقدال   هیرده اند یه مم توانند عرص
 .«ره گستر  دهندو می« راه میر سرمایه داری»رهایم بخ  میم با برچس  

 
 نابودی ثروت های طبیعی

 
 هطبی ددم تولیددد اجتمدداعم اسدد  یدده محاسددب هسددومین  خصوصددی  اساسددم ویددیه سددرمایه داری مربددوط بدده ویرانددم پایدد     

 مداریسزن استوار شده اس . من به شدّ  یوشیده ام در این باره اه  هاقتصادی یه این سیستم را مشخص مم ساهد، بر پای
یوهف  ه، انتشدارا  سوسدیال، پداریس، ترجمد10، واپسدین جمیده اه بخد  15رم )یاپیتدال، یتدا  اول فصدل نقل قولم بیاو

پدس تولیدد سدرمایه داری تفنید  و تریید  روندد تولیدد اجتمداعم را هدم همدان بدا (: » 182ص  مداریسبا باهبینم   روای
 .«رگر گستر  مم دهدخشفاندن دو منب م یه هر ثرو  اه زن ها سرچشمه مم گیرد، ی نم همین و یا

نیاشدته شددم مدم بایسد  محدیط بداوران عصدر مدا را متقاعدد یندد یده زن هدا یداری جده  1863جمیه ای با شفوه یه در     
یه هرگه اثرهای او را نخوانده بودند، انجام ندادند. به یقین، من اه این احساس رضدای  مدم یدنم یده  ماریس هیشف دوبار

سدرانجام در عصدر مدا دوبداره یشدف شدده  واه پدس اه مدد  هدای دراه بفدار بسدته شدود،زن چه مم بایس  به عنوان ی  گ
 اس .
دریافته بود یه رشد شیرف تولید مادی یه در تاریا پی  اه سرمایه داری بم سابقه اس ، تا اندداهه  ماریسبنابراین،      

گدرو خدود قدرار داده اسد . اقتصداددانان  جام ده را در های استوار بر ویراندم ثدرو  هدای طبی دم اسد  و اه ایدن راه زیندد
تولیدد ناخدالص میدم و رشدد زن بدا در نفدر  هسدم سدال پدی  پیشدنزاد یدرده بدود یده محاسدب فه توتسورویشماریسیس  یاپن 

گرفتن این عامل منفم اصالح شود. بدیزم اس  یه به این یادزوری اعتنایم نشد. مدن بده نوبده خدود ایدن بحدث را بدا مطدرح 
اقتصدادی اه سدر گدرفتم یدده اسدتوار بدر  مفزدوم بسدیار یوتداه بدرای برخدورداری اه توصددیف  هبم اه محاسدیدردن نقدد اساسد

گویندد( اه دیددگاه مندافع  زن گونه یه امروه مم «باهار)»بودن اس . در واقع عقالنی  اقتصادی سرمایه داری « عقالنم»
ماعم زن و بنا بدر ایدن نتیجده هدای اجتمداعم بزدره دراهمد  بشری  ناعقالنم اس . بدیزم اس  یه این جدا اه مضمون اجت

 یشم اه یار و طرد قشرهای وسی م اه جم ی  اه هر گونه مشاری  در تولید مورد بحث اس .
البته، این جا مسییه عبار  اه اندیشه هایم اس  یه هیچ برخوردی با زگاهم اجتماعم ساهمان یافتده ندارندد. هیدرا ایدن      

در شددرق، جنددب  هددای زهادی بخدد  میددم در جنددو  « قدددر  شددوراها»یددارگری در مددر ،  یدد  حقیقدد  اسدد  یدده جنددب 
جنب  های سبه یه به سدنج  در عمل نامحدود سزیم اند و سرانجام امروه « توس ه نیروهای مولد  »جمییم در ستای  اه 

رد مم ینند؛ بدون ش  این همواره برقراری رابطه بین این نتیجه و عی  زن را  ،یم  مم ینند« رشد»این ب  د ویرانیر 
 موضع گیری به خاطر این اس  یه اه به پرس  یشیدن خود مفزوم عقالنی  باهار سرمایه داری واهمه دارند.

اقتصدادی جده سیسدتم اسدتوار بدر  هتوجه دوباره به در نفر گرفتن ثرو  های طبی م سیاره درک سیسدتم دییدر محاسدب     
ر مم ساهد. این به نوبه خود مستیهم تمددن سیاسدم و فرهنیدم دییدر اسد . بدرای مدا همان یوتاه عقالنی  محاسبه را ناگهی

ضرور  دارد به محاسبه یردن بر اساس همدان بیندد زگداهم یدابیم. همدان طوریفده روسدتاییان یوشد  خدود را در راسدتای 
ییدم زشدفار اسد  یده اگدر سرمایه گذاری مم ینند؛ هیرا بده  هارضم شان به سود نسل های زیند هحفف و حتم بزبود سرمای

تصمیم گیری اه همان زماه هیر فرمان یارشناسان بان  جزانم بود، بشری  هنوه قادر نبود اه مارهای ا  بیرون بیایدد. 
نه بزبود خاک ها، نه ساختمان راه زهن های فراقاره ای، نه هیچ ی  اه ابتفارهای بهرگ یده سرنوشد  بشدری  را تغییدر 

های عیدم اجتمداعم  ( یه در هاروارد به عنوان واپسین  تاههCash Follow« )گرد  پول»  در اصطالح های ،داده اند
توجیزم نیافته اس . با این همه، بسیار بدیزم اس  یه بشری  تاینون در محددوده هدای  ا خودنمایم زموه  داده مم شود،ب

ابتفارهای ا  بوده اند، همواره اه  هپایشناخ  های عیمم ا  عمل یرده اس . پس ادعا نمم ینیم یه گهین  هایم یه در 
زینده مؤثر بوده اند. البته، چنین نبوده اس . با این همه، نمم توان انفار یرد یده  هدیدگاه حفف محیط و شرایط طبی م توس 
م شدرایط مدورد بحدث اسد ، برتدری ندیه گدواه مسدیم ویرا -محاسبه در یوتاه مد   -سرمایه داری به عنصر جدید و منفم 

 یو داده اس .مط
 

 و اکنون چند تضاد دیگر...
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هدا  اساسم اند یه سرمایه داری زن همن چیههای تاه هبه یقین دنیای م اصر تنزا بنا بر سه خصی  یاد شده یه به عقید      
بدرد یده  را در تقابل با سیستم های پیشین وارد یرده مشخص نمم شود. البته، دنیای م اصر اه خصی  هایم نیه ارث مدم

با پیشینیان ا  در زن ها سزیم اس . برخم اه  این خصی  ها برای درک عصر ما، نقدد و رهیافد  فرارفد  اه زن یدم تدر 
من در اینجا  به وییه به پدرساجری مم اندیشم، در واقدع، بده نفدر مدن واضدح اسد  یده دییدر نمدم تدوان در مؤثر نیستند. 

یندد، بده نتیجده  نج  زن چه یه پدرسداجری در ایدن همینده بیدان مدممسییه قدر  را بدون س هعصر ما اندیشه ورهی دربار
 رساند.

 هاگددر هندددانم حددد و مرههددای بسددیار تنیددم یدده مددانع اه نقددد ریشدده ای همدد -جیددوتر خددواهیم دیددد یدده جنددب  اجتمدداعم   
سوسیالیسدم یدا جهم را تصدور یندد یده زن را « اتدوپم زفریدگارانده»نمم تواندد  -ماس  باقم بماندزهای اساسم جام  خصی 

 -داری ی ندم ضدد سدرمایه -چیه دییر بنامیم. من نشان خواهم داد یه چون زن ها در این حد و مرهها نیروهای ضد سیسدتم
محبدوس ماندده انددد و در واقدع تداینون بددر صدحنه فرمددان راندده و دگرگدونم هددای مزمدم را بدر جزددان و خدود  سددرمایه داری 

 درک یرده اند.« سرمایه داری بدون سرمایه داران»مانند با  نوعم اه تحمیل یرده اند، سوسیالیسم را چونان ه
 
 تاریخ پایان ندارد: سرمایه داری باید به دلیل فقدان ... پشت سر گذاشته شود -2
 

افسارگسدیختیم  هسرمایه داری امری تصورناپذیر اس . رشد تصاعدی یه نشدان هبنا براین، ادامه یافتن بم پایان توس      
 ف الی  اس ، همان طور یه والرشتین زن را رشد سرطانم توصیف یرده، ناگهیر به مرگ مم انجامد. خشن این

بشدری  مدم شدود، هیدرا اسدتوار بدر اه خودبییدانیم  هدر این میان ادامه یافتن این توس ه ناگهیر موج  تدوح  فهایندد     
 اه سوی دییر اس . اقتصادگرایانه و اه خودبییانیم یار اه ی  سو، و قط  بندی جزانم 

هدا  گیدری نخس  این خصی  ها جام ه را اه فرمانروایم یمینه بر زینده ا  بم بزره مم ساهد؛ هیرا مسیولی  تصمیم     
یندد. پدس جدای  مم شود. این امر به طدور قطدع م ندم هنددگم اجتمداعم را ندابود مدم هواگذاشت« خود یار شدن باهار »به 

های گستر  و مندم  ر  دمویراسم سیاسم تزم اه هر یارایم باشد و بحران زن امفانت ج  نخواهد بود یه در این صو
زسددی  پددذیر مددم ینددد و مددردم گدداه بددا روی گردانددم اه اراده بدده راههددای شددناخ  ناپددذیر روی مددم زورنددد یدده را یددردن زن 

زاد مم ینندد. دّوم خصدی  پیشن« مریهی »ی نم « جماعتم »بنیادگرایان مذهبم، فرقه ها و شفل های گوناگون باورمندی 
 یند. های این حال  در ساختمان جزانم یه بی  اه پی  همانند با زپارتید همه گیر اس ، تجیم مم

سوسیالیسدم »ی  اه هر وق  بیل در همان خود خاطرنشان یرد، بد روها لویهامبورگدر این صور ، همان طور یه     
ود؛ این امر بده سدادگم بپایان تاریا روبرو خواهیم  اه نشود، ناگهیر باس . اگر سرمایه داری پش  سر گذاشت« یا بربری 

 چیهی جه پایان ماجرای انسان با نوعم خودیشم جم م یا خودنابودی نازگاهانه نخواهد بود.
د انسدان گسدتردگم ا  ینخوشدب هسرمایه داری نفر به عق  گردی یه هنوه وجود ندارد و بنا بر فرضدی      در  انه ای یده خ 
جیدوه مدم یندد. ایدن انباشد  دوگانده اسد : « انباشد »نابودی زن را متوقف مم یند، چونان پرانتهی در تاریا، همدان  خود

یفم انباش  وسییه های مادی )شناخ  های عیمم، یارایم های تفنولویید ، وسدییه هدای تولیدد و ی دن ( یده درجده ای اه 
پذیرفتنم اس ، ممفن مم ساهد یه به هدیچ وجده « سطح هندگم»تأمین ی   هفرمانروایم بر نیروهای طبی م را یه شایست

هدا و وسدییه هدای  انباشد  وسدییه هدای ففدری و م ندوی )شدناخ  یبا انباشد  دوره هدای پیشدین قابدل مقایسده نیسد ؛ دییدر
ی دم ارتباط، زهادی فرد، دمویراسم(  یه برای فرارف  اه سرمایه داری ضرور  دارد. البتّه فرمانروایم بر نیروهای طب

نامندد، نداممفن مدم  مورد بحث مفزومم نسبم باقم مم ماندد یده فرارفد  اه زن چده را یده زن را فقدر، بیمداری و میدره مدم
ساهد. اّما این یار همواره محدود اس . هیرا مرگ، نیرانم، تردید در تصمیم گیری ها و خطدر اه بدین نمدم رود. اه ایدن 

دهای یوچ  گوناگون باقم مم ماند. حیوان اجتماعم البته موجود فردی، اّمدا من، موجود انسانم مجزه به ب   هرو، به عقید
دسد  یدم تدا اندداهه ای یده ایدن -حیوان متافیهی  هم هس . البته، وسدییه هدای ففدری و م ندوی در پیوندد بدا پیشدرف  مدادی

هه بده خیدر خددم  ینندد. بزدره دو سویه مم ماند: شناخ  ها همواره مم توانند بده شدّر و بده همدان انددا -هپیشرف  اجاهه داد
 افراد و جام ه ها ی  وفیفه و به همان انداهه ی  حو اس . هگیری اه زهادی به وسیی

البتده، بایددد خدو  بددین باشدیم و بدده سدودای زن مددم گددوییم یده سددرانجام عقدل پیددروه خواهدد شددد. در ایدن صددور ، مسددییه     
 یارزمد برای رسیدن به هدف مطرح مم ماند.سیاسم، مشخص ت ریف بدیل )سوسیالیسم( و استراتیی های 

 
گذذذار اراب بذذه سوسیالیسذذب، انقذذ،ب جهذذانی، سذذاختمان سوسیالیسذذب در کشذذورهای ازاد شذذده: سذذه م هذذوب افرینذذی  -4

 سوسیالیسب و گذار برای به پرسش کشیدن هدربار
5-  
ر خود احساس نمم یرد. هدف شم دشهیچ ی -نیسمویم -بدون طبقه ها هبرای ت ریف اثباتم خصی  های جام  ماریس     

تحییل او یشف خصی  های عمیو سرمایه داری بود یه در پس پش  پدیدارهای بم میانجم پنزان اس ، نه چیهی بدی  اه 
بدرای پیشدنزاد یدردن اسدتراتیی گدذار و سداختمان سوسیالیسدم هدیچ یوششدم بده عمدل نیداورد. در واقدع، بندا بدر  ماریسزن. 

صددول جنددب  پرولتاریددا بددود، ندده فرمددولم یدده اه خددارم بدده دسدد  زمددده باشددد، زن گوندده یدده اصددول، یمونیسددم در ذهددن او مح
سوسیالیس  های تخییم زن را مطرح مم یردند. اه این رو، توجه مم بایس  فقط روی استراتیی های مبدارهه بدا سدرمایه 

 داری متمریه گردد.
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واق م و مشخص یمون پداریس پدی   هم را در خالل تجرببا این همه، تاریا با شتا  نخستین پاسا به مسییه سوسیالیس     
 هنمم توانس  اه این بخد  اه تداریا صدرفنفر یندد. اه ایدن رو، او بدم درندگ پیرامدون زن بده ویدیه دربدار ماریسیشید؛ 

هدای مزدم بده  مفزوم دول  پرولتاریا، دیفتاتوری دمویراتی  این دول  و هوال زن برای بیرون یشیدن برخم نتیجده گیدری
گرفد ، پدی  اه دریدافتن ایدن « دول  و انقال »انقال  روسیه، در یتا   هدر زستان لنینندیشیدن پرداخ . درس هایم یه ا

او را وا مدم  -واق ی  سرسخ  -واق ی  بود یه یارب رد نتیجه های زن ها )یمون پاریس( ناممفن اس . در واقع، رویدادها
  دارد یه چوبدستم را به سم  مخالف به چرخاند.

به هر رو، نایامم یمون پاریس مم بایس  جنب  یارگری اروپدا را در مسدیرهای دییدری قدرار دهدد یده سدرانجام در      
« رویهیونیسدم»دو خط مشم رویاروی هم قرار گرف : یفم موسوم به  2سامان یاف . درون انترناسیونال  2انترناسیونال 

انقدال   هبا حفف درون ماید  -دمویراسم به پیروهی رسید، دییریبرنشتاینم یه در پم ی  رشته یشمف  ها در سوسیال 
دوباره متولدد شدود، البتده در شدرایط تداریخم بسدیار  3رو به افول نزاد تا در انترناسیونال  2در انترناسیونال  -سوسیالیستم

 تصور مم یردند. 1914متفاو  با شرایطم یه انقالبم های پی  اه 
زادهای رویهیونیسم برنشتاینم زشناییم و اه این رو به شرح زن ها در این جا نیاه نداریم. زن چه ما به قدر یافم با پیشن     

هددف تحدول مدورد  -سوسیالیسدتم هبه نفر من امروه برای بررسم ایدن موضدوع اهمید  دارد، ایدن اسد  یده مفزدوم جام د
  انییدساصدطالح بدرای نخسدتین بدار توسدط اس . وانیزم، این « سرمایه داری بدون سرمایه داران»در واقع مفزوم  -نفر

مدورد اسدتفاده قدرار گرفد . در برابدر سوسیالیسد  هدای تخییدم یده  برای توصیف مجموع طرح سوسیال دمویراسم زلمدان
تصور دورپرداهی به نمای  گذاشته بودند، و همه چیه را در تمدن عصر مدا چدون یدار، خدانواده، رابطده هدای بدین جدنس 

ای دمدویرا  را بده پرسد  یشدیده بودندد، سوسدیال دمدویرا  هدا هدیچ چیده بده ییدم تداهه ای را در ها، قدر  ها، جام ه ه
تصور نداشتند. زن ها بده تقرید  تمدام نفدم سدرمایه داری اه سدتای  نیروهدای مولدد زن تدا وسدییه هدای مدورد اسدتفاده بدرای 

ها بدا یداه  حیدف  م یار را حفف یردند. زنارضای اشتزای بم یران زن مانند ساهماندهم و انضباط، سیسیه مرات  و تقسی
، در مفزدومم بیشدتر، در همدان سدم  رم تولیدد( ایجدا  مدم یندد، حتدم بزتدرو میل هایم یه مالفی  خصوصم )هدرم و مد

داران بسددنده مددم ینددد.  م بدده تقریدد  تنزددا بدده جدداییهینم مالفیدد  دولدد  بدده جددای مالفیدد  سددرمایهسددعمددل مددم یننددد. سوسیالی
ها این ی ن  را تدارک نمم ینندد؟ بندابراین، بدرای جزد  بده سوسیالیسدم یدافم اسد  یده بده میدم یدردن وانیزم، زیا انحصار

 توصیف یرد.« سرمایه داری بدون سرمایه داران»انحصارها پرداخ . مجموع این بین  اس  یه باید زن را 
دف نبود، بل یه بر بین  انقالبم ها نیده هواداران تحول تدریجم و زرام به سوی ه هبنابراین، این مدل تنزا مدل براهند     

تمریه )بورویراتی ( مدیری  را یه انحصارها )مانند پ س  در زلمدانم( بفدار مدم بسدتند، نمدم  لنینفرمانروا بود. زیا خود 
 -هدا یده در زن مؤسسده« سوسیالیسدم بداهار»ستود؟ با این همده، مددل مدم توانسد  در دو رواید  وجدود داشدته باشدد: یفدم 

به خرید و فرو  یم یا بی  زهاد عامدل هدای تولیدد )اه جمیده یدار( و  -در مالفی  دول ، جم واره ها یا ت اونم هاجمییم 
بده همدان ترتید ، همده در مالفید   -یده در زن ایدن مؤسسده هدا« سوسیالیسم دولتدم»تولیدهای شان ادامه مم دهند، دییری 

یه پیروی مم ینند. تفداو  زن هدا مزدم و واق دم اسد ، اّمدا مخدرم به مای  متمر هاه دستورهای برنام -دول  یا ت اونم ها
 مشترک زن ها را اه بین نمم برد.

به روای  تحول باورانه باهگردیم یه قصد من اه زن بم اعتبار یردن اهمی  زن چه یه سوسیال دمویراسم نه فقدط بده      
تدر بدرای فرارفد  اه منطدو هدای مشدخص سدرمایه طور مستقیم به سود طبقه های مردمم، بل یه حتم در چشدم اندداه دور

مریههدای سدرمایه داری تحمیدل شدد و  هداری انجام داد، نیس . دول  رفاه یه فرمول زن پدس اه جندگ دوم جزدانم بده همد
یدار نیسد  یده شدرایط یشدورهای مدورد بحدث و موق ید  زن دوران یسد   -ت میم یاف ، تنزدا ید  سداه  تداریخم سدرمایه

تددا زن همددان در ف الیدد  عمیددم سددرمایه داری ناشددناخته بددود، ممفددن سدداخ  و بددر بنیدداد ایددن واق یدد   حقددوق اجتمدداعم را یدده
 مشروعی  منطو های اجتماعم را زماه نزاد یه میر اه منطو های برزمده اه بزره وری مشخص سرمایه داری اس .

نیروهدای خداص  هانحصاری توس بدیزم اس  یه پیشرف  هایم یه توسط سوسیال دمویراسم تحقو یاف  نه محصول      
سدداهمان یافتدده زن اسدد  )زن طددور یدده دسددتیاه سیاسددم زن اعددالم مددم دارد(، ندده محصددول شددرایط و نیاههددای عینددم باهتولیددد 
سرمایه )به عنوان عامل بسیار اقتصادی یه گاه زن را تیقین مم یند، بل یه هم چنین دس  یم تا اندداهه ای محصدول ت دادل 

هیدر تدأثیر شفسد  فاشیسدم  یارگر چرخید؛ چنان یه هرگه در تاریا سرمایه داری هیه به نفع طبق نیروهای اجتماعم اس 
و پیروهی اتحاد جماهر شوروی سوسیالیسدتم سدابقه نداشدته اسد ، ی ندم در حقیقد  امدر بیدن  دییدری اه گدذار، گدذار راه 

 به همان انداهه پس اه جنگ دّوم جزانم خود را تحمیل یرد. -انقالبم
دییدر بیدن  سوسیالیسدم و اسدتراتیی هدای دسد  یدافتن بده زن یده راه  هبدین ترتی  ما به طور طبی م به نیریسدتن جنبد     

هددای  انقالبدم ستایشدیران اسد ، هددای  شدده ایدم. ایدن چشددم اندداه تدا همدانم درون انترناسدیونال دّوم، در چدارچو  جریدان
باقم ماند. چیونه چنان نبوده باشند، هیرا زن چه این جریان ها پیشدنزاد اقییتم یه تحمل مم شدند، اّما همواره ناتوان بودند، 

دییران داش . در این صدور ، چدرا راه تنددی را بدرای « سرمایه داری بدون سرمایه داران»مم یردند، تفاو  اندیم با 
و بده تددریه بده زن نایدل  رسیدن به همان هدف ترجیح دادند، در حالم یه همه چیه نشدان مدم داد یده زن هدا مدم توانندد زرام

انقدال   -زیند؟ با یادزوری زن چه تاینون گفته ام، اضافه مم ینم یه انقال  جزدانم مدورد بحدث در واقدع بده انقدال  مریههدا
 هتبدیل شد و یشورهای عق  ماندد-اروپای متمدن )زلمان، فرانسه، انییستان، اتری ، مجارستان، هیند و بییی ، ایتالیا ...( 

 به عالوه مست مره ها را به دنبال یشید. پیرامونم و
ایددن قدداره، در  هدریافد  انقالبددم گددذار بدده سوسیالیسددم یدده در جنددب  یددارگری اروپدا در اقییدد  بددود، مددم رفدد  در حاشددی     

جنددب  ضددد سیسددتم: انقددال  بددرای دمویراسددم  هابزددام هددا و اره  هددای چندگاندد 1905روسددیه قددوام یابددد. اّمددا ایددن جددا اه 
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سوسیالیسدتم پدیددار  هنقال  برای اصالح ارضم بنیادی به رهبری دهقانان شورشم، انقدال  بدرای ید  جام دبوریوایم، ا
شنففر، نیمده یدارگری محددد بدود، اه  دریافد  متوسدط اّمدا شد. در این جا حتم بین  سوسیالیسم یه به محفل اقیی  نیمه رو

مالفی  عمومم بزتر شده بود، فراتر مم رفد . تأییددهای تحسدین برانییده اتدوپم  هفرمانروای نفم سرمایه داری یه بر پای
در مدم قدیمم این جا با نوشته های قشری الزام گرفته اه سن  یدارگری اروپدا )سدن  تداهه ... سدن  سوسدیال دمویراسدم( 

نبدود. ایدن « سرمایه داری بدون سدرمایه داران»زمیهد. بنابراین، در زماه، طرح عبار  اه طرح سوسیالیسم دولتم، شفل 
به ی  امر ممفن تاریخم تبدیل شد. البته، بدون زگاهم اه این واق ی  یه این تبدیل نه جرقه  1917طرح ناگزان در ایتبر 

ضدد یف هنجیددر یدده بدده سددرع  پیشددرفته تددرین  هو ندده نخسددتین انفجددار در حیقدددر برگیددرد را اسدد  یدده دشدد  و صددحرا  ای
یشورها را به دنبال خود بفشاند. در زن دوران طرح فارغ اه زن بود یه نیروی ضد سیستم دییری را در خود باهتا  مم 

ه داری نماینددگم مدم دهد، نیرویم یه امتناع مردم پیرامون سیستم را اه تسییم شددن در برابدر نیاههدای قطد  بنددی سدرمای
 یند.
اه این رو، اه انقال  جزانم به سداختمان سوسیالیسدم در ید  یشدور رو مدم زورندد؛ هیدرا رویددادها چندین ایجدا  مدم      

یل دییری وجود نداش . در زن وق  تیوری اس ، این گهین  نیس ؛ هیرا بد استالین یردند. به یقین زن چه باعث سرهن 
باورمندد بده انقدال  جزدانم یده هندوه در دسدتور روه قدرار  هیا هدیچ. بدر ایدن اسداس بدرای روسدی مم گف  یا انقال  جزانم

اس ، چیه دییری اس . نخس  این یه در  استالین نداش ، راهم جه خودی شم باقم نمانده بود. پس زن چه باعث سرهن 
بود یه به چیهی جه سدرمایه داری بددون  افو محدود واقع گرایم سوسیال دمویراسم فقط این باقم مانده بود یا مطرح شده

به نفع واقع گرایانم یه انترناسیونال دّوم در شرایط دییر زن هدا  1917دیشد. اه این رو، زرمان پرداهان نسرمایه داران نی
 هتحدول هدای دییدر فرامدانروا شدد: وفیفده اساسدم بده وفیفد هرا اه زن  خود مم دانس ، یندار هده شددند. ایدن تحدول بدر همد

، ی نم شتا  بخشیدن به زهنگ های انباش  تبدیل شد. در نتیجه مجموع طرح سوسیالیسدتم تدابع ایدن وفیفده مدم «یدنرس»
شود و زن چه را یه طرح اه دس  مم دهد، وانزادن نفته اساسم مفزوم ا  اس . بدین ترتی ، بزره یشدم اه دهقاندان یده 

ند، در خدم  تأمین مالم انباش  ابتدایم موسوم به سوسیالیستم هیر ینترل دول  در چارچو  ت اونم ها ساهمان یافته بود
قرار مم گیرد. ایدن گ سسد  در اتحداد مردمدم یدارگر و دهقدان یده پیدروهی انقدال  را ممفدن سداخته بدود، راه را بده روی 

ین  سوسیالیسدم موسوم به پرولتاریا گشود و دیوان ساجری را اه قید هدر ینتدرل زهاد یدرد تدا بده گده هاندیفتاتوری خودیام
 دولتم )برنامه ریهی زمرانه( یاری رساند.

بنابراین، بحث باید روی طبی   و دلیل های این گهین  ها متمریه گردد. زیا زن ها مم توانستند به نحو دییدری عمدل      
ی حری  ینند و یم ترینند و سریع تر به سوی یمونیسم دمویراتی  و حتم هوال دول  و میره بروند، یا این یه با شتا  

( ادامه دهند و یا این یه به طور متفاو  عمل ینند و در برخدم جنبده هدا NEP) نه هساه  با سرمایه داری را مانند دور
 تندتر و در جنبه های دییر ی ندتر حری  ینند؟

همدان زمداه  گهین  ساختمان سوسیالیسدم در ید  یشدور هرگده در یمونیسدم چدین مسدییه زفدرین نبدود. ایدن یمونیسدم اه     
حری  برای انقال  در چین به ساهمان دادن خود پرداخد  و منتفدر نبدود یده پیدروهی ا  بدا انقدال  پرولترهدای یاپدن و 
ایاج  متحد تقوی  شود تا برای میبه بر عق  ماندگم چین به یم  زن بشتابند. اه این رو، این یمونیسدم بدا تردیددهایم یده 

ا  دچار زن بود، روبرو نیردیدد. بدرعفس، مایوییسدم بدم درندگ ضدرور  و امفدان انقال  روسیه در نخستین سال های 
را اعالم داش  یه بده اصدالح « انقال  پیاپم استوار بر مرحیه ها»  هساختمان سوسیالیسم در ی  یشور عق  مانده بر پای

ال  سوسیالیستم مدم انجامدد های ارضم بنیادی بوریوایم طبی   )مانند اصالح ارضم(، ولم به رهبری پرولتاریا در انق
یه در این جا نیه مانند روسیه با دولتم شدن مالفی  و ساهماندهم ت اونم های روستایم مترادف مم شود. حتدم اگدر ایدن 

مدن ایدن اسد ( انجدام گرفتده باشدد، زن هدا بده طدور  هدگرگونم ها در چین بزتدر یدا انددیم بددتر اه اتحداد شدوروی )یده عقیدد
را الزدام بخشدیده اندد، نبدوده « داران سدرمایه داری بددون سدرمایه»فاو  با دگرگونم هایم یده طدرح اساسم، اه طبی تم مت

 اند.
اه همانم یه مایوییسم به این نتیجه رسید یده در اتحداد شدوروی سدرمایه داری و نده سوسیالیسدم سداخته مدم شدود، ایدن      

وروی اقتبدداس شددده، جهم و ممفددن نبددود؟ اه ایددن رو، مسدییه مطددرح گردیددد یدده زیددا راهددم متفدداو  اه راهددم یدده اه اتحدداد شدد
مایوییسم در صدد برزمد متفاو  برود، ی نم در قیمروهای م ینم ی ندتر و در قیمروهایم تندتر برود. ی ندتر در زهنگ هدای 

انتقداد اه  انباش  به خاطر پرهیه اه فروپاشم اتحاد یارگر و دهقان و سریع تر در جنبه های دییر، چون یده ایدن نیداه راه
جهم خنثم بودن تفنولویی ها را یه برای یامیابم مدل سرمایه داری بدون سرمایه داران حیاتم بود، مدم گشدود و امفدان 
مددم داد یدده در قیمروهددای ایدددیولویی یمونیسددتم )یدده بدده نفددع انقددال  فرهنیددم بددود( و سدداهماندهم قدددر  سیاسددم )زن چدده 

   بروند.مایوییسم وعده داد، اّما انجام نداد( پی
همواره گفتیو اه این اس  یه مدل شوروی ساختمان سوسیالیسم و یوش  هدای مایوییسدتم در شدفل دادن متفداو  خدط     

سیر زن در نزای  رد شده اس . من این جا به دلیل ها و مرحیه های فرسای  و فروپاشم مدل شوروی و دلیدل هدای تدرک 
ساسدم امدروه درس گدرفتن بدا اهیمد  اه زن هدا اسد . تداریا ثابد  یدرده باه نمم گردم. نفته ا 1980طرح مایوییستم اه 

( یده مدن زن را ید  Etatisme اس  یه ساختمان سوسیالیسم مورد بحث برگش  ناپذیر نبدوده اسد . پدس دولد  گرایدم )
دهند، بدل یده  نامیده ام، مدل های ثابتم را تشفیل نمم« سرمایه داری بدون سرمایه داران»تولید شوروی یا  هجنبه اه شیو

گذاری بم نفم و یشمف  زمیه اس  یه مم تواند هم به تدریه و زهسته بده سدوی سوسیالیسدم تحدول پیددا یندد )البتده ب دد بده 
شرایط جهمم یه این تحول مساعد بتواند دنبال شود، باه مم گردیم( و هم به سرمایه داری ندا  بدا حضدور سدرمایه داران 

 اروپای شرقم این چنین اس (.بیانجامد )وض ی  شوروی سابو و 
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این نایامم ها منحصر به فرد نیستند. دریاف  های دییر اه سوسیالیسم بزتر اه زن ها در تاریا مطرح نشده اندد. تقییددها    
اه مدل شوروی، یم یا بی  نهدی  زن )مانند ویتنام و یوبا( یا دور اه زن )مانند سوسیالیسم های زفریقا و زسدیا( جده در دو 

د نخستین حتم پی  اه فروپاشم نفم در مسفو اه بین رفته اند. سوسیالیسم دول  رفاه مربم نیه یه به نفر مدم رسدد مور
خود با فروپاشم مدل شوروی بم ثبا  شدده اسد .  هبرای همیشه در وجدان ها و اق ی  های اجتماعم ریشه دوانیده به نوب

همدان مدر  را بده  هامروه با برخم یامیابم ها در صدد اسد  عقربدهمان حاضر به ت رض لیبرال نو ت یو دارد یه تا به 
 عق  برگرداند. 

سوسیالیسم را هیر سیوال برده اند. زیا مسییه عبار  اه ی  اتدوپم  هنایامم هایم این چنین حاد و عمومم به یقین اندیش    
سدرمایه داری پایدان  هری  بده وسدییاصطالح اس  یه هرگده امفدان پدذیر نیسد ؟ در ایدن صدور  زیدا بشد هبه م نای عامیان

 اس . جیوتر به این سیوال اساسم باه مم گردیم. تاریا به خود تخریبم محفوم شده
دییری اه دریاف  گذار یه تا زن همدان تحمیدل  هالبته، فروپاشم شوروی گرایم و ترک مایوییسم به مواها  هم به جنب     

به شد  یشمف  زمیه یا تو م با هدم هیسدتم مسدالم  زمیده دو سیسدتم اقتصدادی، شده بود، قاط انه پایان داد. گذار با رقاب  
زن را اعالم داشد ، تقسدیم  1948سیاسم و اجتماعم مترادف بود یه به دو بیوک اه دول  ها یا دو اردوگاه یه یدان ف در 

یسدم و سدرمایه داری در شده بودند. این صفحه ورق خورده اسد . حدال ایدن سدیوال مطدرح مدم گدردد: مبدارهه بدین سوسیال
 دنیای امروه ما اه چه قرار اس ؟

 
 بازنگری مسئله سوسیالیسب -4
 

سوسیالیسم تنزا در صورتم م نا دارد یه تمدن دییری جه تمدن موجود سرمایه داری پیشنزاد یند: ی نم اه تضدادهای      
ه مای  فشرده، سوسیالیسدم اه نفدر مدن بایدد مزم دنیای م اصر ما یه پیشتر برشمردیم، فراتر برود. در ی  فرمول بندی ب

( برتدری 3( رهدایم اه پدرسداجری 2( رهدایم اه بدم خویشدتنم اقتصدادی و بدم خویشدتنم  یدار 1مبتنم بر این تمدن باشد: 
دمفراسم فراتر اه حدودی یه بر اثر جدایم قیمروهای مدیری  اقتصدادی  ه( بسط و توس 4خود با طبی    هدادن به رابط

( جزانم شدن بر پایه و در چارچوبم یه دییر قط  بندی بوجود نیاورد، بیفه برعفس به زن 5تحمیل شده اس  و سیاس  
 پایان دهد.

اگر هدف چنین باشد، من اه دید خود در ارتباط با استراتیی های مبارهه در راه سوسیالیسم در جزان یندونم بیددرنگ      
استراتیی ها باید اه چزار مصاف مزم یه می  ها با زن روبرو هستند، مایه ی  نتیجه گیری قط م اه زن خواهم یرد. این 

 گیرد:
مصاف باهار: مسییه این نیس  یه در اصل هر شفل اقتصاد موسوم به باهار نفدم شدود و برنامده ریدهی عمدومم،  -1     

نداشدته اسد ( و یدا باهتولیدد متمریه و دیوان ساجر جای زن را بییرد )رویزم رفته چنین چیهی هدیچ خصدی  سوسیالیسدتم 
اجتماعم تابع اجبارهای باهار گردد )زنطور یه ایدیولویی مسیط زن را پیشنزاد مدم یندد و سیاسدتمداران بده ندام خدود زن را 
اجرا مم ینند(. مسییه عبار  اه مشخص یردن هدف ها و وسدایل )حقدوقم، اداری، سداهمانم، اجتمداعم و سیاسدم( اسد  

ا ممفدن سداهد و زن را در خددم  باهتولیدد اجتمداعم یده ضدامن پیشدرف  اجتمداعم )اشدتغال یامدل و یه نفام دادن بداهار ر
 -بیشترین برابری ممفن و میره( اس ، قرار دهد. در این چارچو  به یقین تا مد  ها اجتماع شفل های گوناگون مالفی   

 یند. خود را تحمیل مم -خصوصم و عمومم، دولتم و ت اونم و میره
جزان: مسییه عبار  اه خروم اه دو بحث نادرس  اس : یا پدذیر  الحداق بده سیسدتم جزدانم و  –مصاف اقتصاد  -2     

تنزا یوش  برای بزبود وضع خود در سیسدیه مراتبدم یده ایدن سیسدتم سداهمان مدم دهدد، یدا خدروم قط دم اه زن تدا گفتمدان 
اجتماعم میّم و مردمم تحمیل مم یندد،  همستقل توس اجبارهای پرهیهناپذیر واق م یه جزانم شدن امروه به سیاس  های 

داخیدم و  هجانشین زن گردد. اّما مسییه به طور اساسم عبار  اه استفاده اه زهادی عمل هایم اس  یه وارونه یردن رابطد
شد  زن بتدوان سیسدتم جزدانم را وادا هناشم اه اجبارهای خارجم را ممفن ساهد تا در سدای هخارجم و رد تطبیو ی  جانب
مدم  Déconnexionخاص ما تطبیو دهد. این همان چیهی اس  یه مدن زن را ناپیوسدتیم  هیه خود را با نیاههای توس 

م یفم اه عرصه های مزم اقدام در همین  اجرای اصالح های جهم بنیادی را تشفیل مم دهد. هنامم و دقیقا
یوایم )موسوم به لیبرال( م اصر را پایدان تداریا مصاف دمفراسم: مسییه این نیس  یه شفل های دمفراسم بور -3     

را جانشین زن ینیم. مسییه دقیقام عبار  اه تقوید  دمفراسدم سیاسدم )حقدوق  Populismeبدانیم و یا پراتی  توده گرایم 
اساسم انسان، زهادی ها، یثر  گرایم و دول  حقوقم( بنا بر ت ریف مشدخص حقدوق اجتمداعم )حدو یدار، ینتدرل تصدمیم 

م قاعده های ساهماندهم باهار را م ین مم ساهد. گیری  اقتصادی و میره( اس  یه مشخصا
همیون یا زنطور یه مید  یدا قدوم یدا همبدود مدذهبم  همصاف یثر  گرایم میّم و فرهنیم: مقصود ایجاد ی  جام  -4     

یده یثدر  گرایدم در ایدن  به عنوان چارچو  منحصر به فرد ضرور برای ا عمال قدر  فرض شده و یدا نفدم ایدن واق ید 
اصددل  هبددر پایدد نهمیندده هددا مسددتیهم قدددر  دمفراتیدد  بددرای رعایدد  وییگددم هددا و تفدداو  هاسدد ، نیسدد . بایددد سدداهمان داد

همهیستم و تأثیر متقابل جام ده هدای بسدیار متفداو  یده در چدارچو  فضدای بسدیار بدهرگ ممفدن سیاسدم ت دیّن مدم یابدد، 
 هدف استراتیی های رهایم باشد.

زهادی عمل های مستقل یه در پرتو زن نیروهای مردمدم مدم توانندد و بایدد بده نفدع  همانطور یه مالحفه مم شود دامنه    
خود و به نفع اصالح های بنیدادی یده در زن فضدا بده اجدرا در مدم زیندد، بسدیه شدوند، بده شدرایط مشدخص محیّدم و جزدانم 

 زهادی عمل ها وابسته اس . هتدریجم دامن هبرای توس  بستیم دارد. این امر قبل اه هر چیه به مبارهه های مردم
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مصداف هدا شدرح داده شدد و  هاستراتیی های ف الی  مؤثر با عنای  جدی به زنچه پیشتر به عنوان عنصر تشفیل دهندد     
 رد.باید برجسته گردد، ایجا  مم یند یه زنزا را در چشم انداه تمدنم قرار دهیم یه اه مرههای سرمایه داری در گذ

به گمان من »من به این ب  د اساسم ایدیولویی  طرح باه نمم گردم؛ هیرا ففر مم ینم یه زن را پیشتر با طرح انتقاد      
یافم شرح داده ام. بدین خاطر فقط  هاه سرمایه داری و یوش  های تاریخم فرارف  اه زن به انداهخودمان « ماریسیستم

اقتصداد را در  -قادر اس ، فاههدای دمفراسدم، برطدرف یدردن جددایم سیاسد  روی وحد  جهم تحییل درنگ مم ینم یه
 موضوع های دراهمد  جزانم شدن در هم زمیهد. هبزم پیوسته به صور  تصمیم گیری یفپارچه دربار هی  مجموع

 اه مخالف  مسییه عبار  اه ی  ایدیولویی و ی  فرهنگ با هدف عمومم اس . شاید این جا خواننده زنچه را یه قبالم      
مم داند، اه زن به درستم نفم چشم انداه همیانم به سود تنوع مفدرط مفدروض را  Culturalismeمن با فرهنگ گرایم 

جنبه های مربوط بده قدوم گرایدم یدا  هجام ه های مختیف اس ، استنباط یند. من هم هخط سیرهای گوناگون توس  هیه جهم
م واپس گرایانه اس ، رد یرده ام. هیرا زنزا نسب  بده زنچده سدرمایه  هعقیدامروه را یه به  هاختالف مذهبم به شیو من عمیقا

داری تاینون در جز  جزانشمول یردن انجام داده نمایشیر پس گرایم اس . وانیزم، جزانم شدن تحمیل شده تنزا جزدانم 
یه نفامیان زن را  Geostratégiqueشدن تفنولویی ها، مبادله های تجاری، وابستیم های متقابل جغرافیا استراتیی  

خو  مم شناسد، نیس ، بیفه جزانم شدن فرهنیم هم هس . بده ایدن دلیدل فرهندگ مسدیط در مقیداس جزدانم را بده عندوان 
 فرهنگ سرمایه داری تحییل یرده ام، نه به عنوان فرهنگ مر  یه به لحاف تاریخم اروپایم و مسیحم اس .

گذارد، اّمدا  داری( بنا بر گستر  قط  بندی جنبه های منفم هیادی را به نمای  مم هر چند این جزانم شدن )سرمایه     
در عین حال دارای جنبه های مثبتم )مانند زهادی افراد و جام ده( اسد  یده حتدم اگدر هندوه جنیندم و نداقص اندد و بدر اثدر 

های منفم قط  بندی تنزا به مسدییه هدای نیاههای منطو مسیط سرمایه بم قواره شده اند، یمتر اه زن موجود نیستند. نتیجه 
م در اخدتالف دمفراسدم سیاسدم  -اقتصادی )اختالف ثروتمندان و فقیران( مربدوط نمدم شدوند، زنزدا مفمدل خدود را ضدرورتا

ناممفنم دمفراتیهه شدن مدم یابندد، اختالفدم یده نخدو  و یبدر مدر  را بدا روان رنجدوری فرهندگ سدرمایه داری و بیدان 
 و مسیحم( در هم مم زمیهد. زشفار زن )اروپایم

این جنبه های منفم جزانم شدن سرمایه داری یا باهگش  به دوران گذشته و باهگش  به بیان های ایدیولویی  جام ه      
من دنیای خراجم را تشفیل مم دادند، اه بین نمم روند. زنزا تنزا با گام نزدادن بده جیدو و سداختن فرهندگ  ههایم یه به گفت
 الیستم اه بین مم روند.همیانم سوسی

من تصریح این نفته بم فایده اس  یه همیانم بودن طدرح هرگده متدرادف بدا سدای  مخدرم مشدترک نیسد .  هبه عقید     
یده: یویدایوج بدرای همده و همدراه بدا زن یینده  اسد  سرمایه داری Universalismeاین گرای  همانا گرای  یل نیری 
م بدر پاید های نیادی را به نمای  مدم گدذارد. مدردم  هیمد  بده همد هچندین گرایشدم بدا یدل نیدری سوسیالیسدتم یده ضدرورتا

 ساخته شده و اه تنوع زنزا عنصر منم طرح مشترک را مم ساهد، تفاو  دارد.
بنابراین با باهگش  به یوش  های فرارف  اه سرمایه داری یه اه منفر بین  فرهنگ همیدانم بداهخوانم مدم شدود،      

مم رسم یه سزم ها و یم  های زنزا بم م نا و مضح  بدوده اسد . چندین پندداری نادرسد  اسد . همچندین به این نتیجه ن
توسط سوسیال دمفرا  ها ساخته شدد، هرگده هشد  تدر اه جام ده هدایم یده مدم شناسدیم نیسد ،  مر جام ه هایم یه در 

ی اه منفدر درون باشدد و منفدر خدارم بیفه برعفس، پیشرفته تر و انسانم تر اس . و این در صورتم اس  یه ایدن داور
و پیرامون این جام ه ها را یه بم چون و چرا امی  بدا رفتارهدای امپریالیسدتم تدو م بدوده، در نفدر نییدریم. بدرعفس هدر 
چند جام ه های سوسیالیستم واق ام موجود در جنبه های م ینم زلوده به خصیصه های  دل زهاری بوده اندد، اّمدا در عدوض 

هدای پیرامدون را تشدفیل مدم دادندد.  ضدامپریالیسدتم و زهادی میّدم خیدو هجم بدا شدزام  تدرین حدامم مبدارهاه منفر خدار
دستاوردهایم یه به پشتوانه تال  زنزا به دس  زمده چشم پوشیدنم نیستند و به پیشرف  مدادی اقتصدادی محددود نمدم شدوند. 

میبده یافد . چیندم هدا بده ماید  بزتدر اه هنددی هدا  بر عنصر تفرقه انداه و خصدوم  زفدرین قدومم تیتوعصر  یوگوسالوی
مدردم را بده  ههندگم مدم ینندد. سدرمایه داری وحشدم بدا شدرایط مدادی دشدواری یده در روسدیه زفریدده هنددگم ایثرید  تدود

جدیدد جزدان سدّوم در بسدیاری  نفام های یمپرادوریمرات  سخ  تر یرده و در عین حال ضامنم برای دمفراسم نیس . 
 بدتر اه نفام های مردمم مقدم بر خود هستند. این مثال ها را مم توان تا بم نزای  ادامه داد.اه جنبه ها 

: رواید  سوسدیال دمفدرا  اه سوسیالیسدم سدرمایه داری بددون سدرمایه داران این واق ی  ها نشدان مدم دهندد یده طدرح    
. در واقدع طدرح اه عنصدر ترقیخواهانده تدر ابدداع پدوو و بدم اثدری نبدوده اسد  Etatisteباهار یدا رواید  دولد  گرایانده 

اصطالح ایدیولویی بوریوایم ساخته شده اس . عصر ما به طدور ییدم بده انقدال  فرانسده و بده مراتد  بده یایوبنیسدم یده 
ابتددایم و یینده ورهی بده یدل  هارتجاعم امروه ستایشیر وییگدم هدای جام د هوجه پیشرفته تر زن اس ، عالقه ندارد. شیو

برقددراری قدددر   هپیشددرفتم اسدد  یدده اه نیاههددای سدداد هاسدد . بددا اینزمدده، یایوبنیسددم نماینددد Universalismeگرایددم 
 بوریواهی فراتر مم رود.

اصطالح اه زرهوهای مردم دوره یه تخییم بود و اه اندیشه ورهی پیشاهنگ روشنیران، یایوبنیسم تریید  یافتده بدود.    
ع یرده بود. این شزروندان )فقط بوریواها ]نبودندب یه به داشتن حدو ر ی بده جمزوری شزروندان را ابدا هیایوبنیسم اندیش

شرط پرداخ  مالیا ، به ی  بناپار  یا ی  پادشاه زگاه بدون ر ی همیان یامالم راضم بودند، همدانطور یده تداریا ب ددی 
ه لیبرالیسم اقتصادی )باهار با  زن را تأیید یرد(. یایوبنیسم حتم یشف یرده بود ی 19اروپای قرن  هدر فرانسه و در هم

روه( دشمن دمفراسم اس . سرمایه داری بدون سرمایه داران یه اصطالح متأخر منطو فرارف  اه سرمایه داری اس ، 
اصطالح یه اندیشیدن در نفس خود  را ممفن ساخته بدود، بدا سدزم اساسدم انتقدادی ماریسیسدم  این ناقص و شفننده اس .



 11 

عقالنی  سطح عمومم بود؛ دخدالتم یده  هبرتأثیر اوضاع مستیهم دخال  شدید، دول  به عنوان ساهندفراتر رف . و این بنا 
 ارتجاعم با  روه ضد دول  عصر ما بییانه اس . هخود با ت رض همه جانب هبه نوب
یددده هرگددده در فرانسددده فرامدددو  نشدددده شدددتابهده بدددا یددد  داوری و محفومیددد  زسدددان  Colberدر زن وقددد  یدددولبر      
 هشدوروی بدا ارثید هیده دولد  پروسدم هییدم بدود، دولد  گرایدم روسدی بیسدمارک، دول  گرایدم گرایم مریانتیییستم  دول

با میراث امپراتوری قرن هدای میانده و میدره را بدا هدم در زمیخد . اّمدا چده چیده را بده  مایواستبداد تهاری و دول  گرایم 
مذهبم در تریی  با باهار بدون دخال  دول . این ی نم  هو جام عنوان جانشین دول  شزروندان پیشنزاد نمود؟ می  قومم 

جنیل بم در و پیفری یه با یینه و خصوم  متقابل جام ه های مدورد بحدث تفمیدل مدم شدود. جهم بده یدادزوری اسد  یده 
م بددین خداطر یده ضدد  ی دل گرایدم اسد . در صد ورتم یده این پیشدنزاد خدود ید  اتوپیدا، زنزدم اتوپیدایم ارتجداعم اسد ؛ دقیقدا

 سرمایه داری مطبوع و ممدوح او جزانم شدن را تحمیل مم یند.
پس اگر ساختمان جزانم شدن متمدن بدیل جزانم شددن سدرمایه داری وحشدم اسد ، راه رسدیدن بده زن نداگهیر طدوجنم     

ی تداریخم خواهد بود؛ چون مسییه عبار  اه ساختن تمدن جدید اسد . در ایدن صدور  ایدرادی یده مدم تدوان اه طدرح هدا
ساختمان سوسیالیسم یه در این جا تحییل و انتقاد شد، گرف ، دقیقام خالصه یردن وفیفه انجام برخم اصالحا  بسدیار مزدم 

پایدان  NEPنده  هسدرانجام بده دور 20 هاس . انقال  روسیه پس اه جستجوی راه خود در ده در لغو مالفی  خصوصم
گرفدد .  Collectivisationتصدمیم بده اجدرای طدرح جم دم یدردن  1930 داد و بده سداختمان سوسیالیسدم گدام نزداد و در

وارد پفدن شدد. اصدالح  1949ش  سال ب د استالین سداختمان یامدل سوسیالیسدم را اعدالم یدرد. در چدین، ارتد  خیدو در 
سداختمان یامددل سوسیالیسدم اعددالم  1957ارضدم و ب دد بددم درندگ سیاسدد  جم دم یددردن را زمداه نزداد و ایددن جدا نیدده در 

 گردیدم بدیزم اس  یه ی  تمدن جدید هرگه طم پنه یا ش  سال ساخته نمم شود.
در ی  گذار طوجنم یه اینون اه زن صحب  خواهیم یرد، گفتمان استراتیی های  مرحیه های ضرور به ترتی  خود      

یم بیابدد، بده وسدییه گذشدته یده مدم تواندد بددین مناسدب  جدا هرا مطرح مم ساهند. در این صور ، برخم عنصرهای تجربد
چشم انداههای جدید روشن مم گردد. برخم پیشنزادهای م قول سوسیال دمفراسم، سوسیالیسم باهار مم تواند عنصرهای 

 زن بحث مم ینیم. هاین استراتیی های مرحیه را تشفیل دهد. در چه شرایطم؟ دربار
 
 نخستین پیشنهادها برای دریافت جدید گذر -5

ین مرا به ی  نتیجه گیری مزم هدای  یرده اسد  یده ایدن جدا زن را بده طدور مسدتقیم در هیدر فرمدول بررسم های پیش     
سدرمایه داری گسدتر  یابدد، زنطدور یده سدرمایه  هبندی مم ینم: تیوری ای یه طبدو زن سوسیالیسدم نمدم تواندد درون جام د

  ه یاف ، باید نسبم در نفر گرفته شود.داری پی  اه زنفه صدف  را بشفافد و اه زن رها شود، درون فیودالیسم توس
داری  ( نمایشیر گذار طوجنم اه فیودالیسم به سرمایه1500 – 1800پس، به همان ترتی  یه مریانتیییسم سه قرن )     

بود یه طم زن دو سیستم به طور ت ارض زمیه همهیستم مم یردند، ما مدم تدوانیم بدا ید  گدذار طدوجنم اه سدرمایه داری 
زمیده همهیسدتم ینندد: یفدم  سوسیالیسم جزانم سر و یار داشته باشیم یه در جریان زن دو منطو به طور ت ارض جزانم به

منطقم یه بر انباش  سرمایه حفوم  مم یند و دییری منطقم یه اه نیاههای اجتماعم ناساه با منطدو انباشد  سرچشدمه 
 مم گیرد.

ود؛ هیرا ماریس ففر مم یرد یه سرمایه داری ابتدا به سرع  رسدال  این بین  یه من با زن موافقم، بین  ماریس نب     
جام ه های سیاره در ی  سیسدتم اجتمداعم اسد   هتاریخم ا  را انجام مم دهد. این رسال  عبار  اه یفپارچه یردن هم

بالنسدبه همیدون  تضادها را به ی  تضاد اساسم تقییل مم دهد. این تضاد استوار بر ی  سیستم اقتصادی هیه به تدریه هم
جدیدد  هم داشده خود را در یشمف  بوریواها و پرولترها نمای  مم دهد. بدین سان ب د گذار بشدری  در مجمدوع زن بده ج

بدون طبقه ها در ی  همان تاریخم بالنسبه یوتاه تدارک مم شود. به بیدان دییدر، مداریس ففدر مدم یدرد سدرمایه داری و 
دیوار چین اه یفدییر جدا شده اند؛ دیواری یه مدم تدوان زن را انقدال  سوسیالیسدتم  سوسیالیسم به عنوان دو سیستم با ی 

توصیف یرد. بر این اساس، این دو سیستم ناساهگار درون ید  جام ده ناهمسداهند. ایدن بیدن  همهیسدتم ت دارض زمیده دو 
ینم نفم نمم یند، بده شدرطم مجموعه جام ه ها برخم ها هنوه سرمایه داری و دییری اینون سوسیالیستم را در مد  م 

 یه این مد  بالنسبه یوتاه باشد؛ هیرا سوسیالیسم یامل فقط مم تواند جزانم باشد.
تحییل سرمایه داری واق ام موجود یه من زن را مطرح یرده ام، این دیوار چین را فدرو مدم اففندد. ایدن تحییدل بدرعفس     

م موجدود عمدل در یه  -یسرمایه داری و ضد سرمایه دار -روی ت ارض منطو های واقع درون دنیدای سدرمایه داری واق دا
تولید سرمایه داری در مقیاس جزانم نیس ، تفیه دارد. تفاو  گذاشتن میان مشدخص و  هترادف با شیوممم یند و بنابراین 

تدر اه دومدم  نمونه به هیچ وجه بده م ندای عدادی و مبتدذل زن نیسد . اولدم همدواره بغدرنه -مجرد، سیستم واق م و ایده زل
تولیدد  هاس . نبود این مترادف را باید در قوی ترین مفزوم در دو ب  د درک یرد: اولم ناشم اه ایدن واق ید  اسد  یده شدیو

م نمم تواند وجود داشته باشد، ی نم سرمایه داری تنزا در شرایطم عمل مدم یندد یده نیروهدای ضدد  نا  سرمایه داری واق ا
تضادهای درونم ا  میبه یند. دومم محصول این واق ید  اسد  یده سدرمایه داری جزدانم  سیستم به او امفان دهند یه بر

وقفه نیروهدای ضدد سیسدتمم مدم زفریندد یده عییده قطد  بنددی  خاص خود قط  بندی یننده اس ، بم هتوس  هچون در نتیج
 مورد بحث قد عیم مم ینند.

تولیدد سدرمایه  هیستم و ضدد سیسدتم و تحییدل دینامیسدم شدیومد  هاس  یه با بررسم نخستین ب  د  ت ارض  منطو های س     
داری به این نتیجه رسیده ام یه باهتولید گسترده تنزا وقتدم ممفدن گردیدد یده مهدهدای واق دم بده مدواها  بداروری افدهای  

رمایه برتری سرمایه در تال  اس  یه چندین وضد م در یدار نباشدد. روی ایدن اصدل سد هیافتند. با اینزمه، منطو ی  جانب
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داری اه ریددودی دایمددم یدده زن را بدده سیسددتم میرقابددل تحمددل بدددل یددرده، در م ددرض خطددر قددرار گرفتدده اسدد . ایددن تضدداد 
بداره همهمدانم میدان  نام قول بدین سان تسیط یافته اس : یا به اعتبار رویدادهای خارم اه منطو اقتصادی زن )مدن در ایدن

ام: جنیزدای انقدال  و امپراتدوری، یفدم  ا بدا ایدن رویددادها نشدان دادههر ی  اه مرحیه های مزم پیشرف  سرمایه داری ر
طبقداتم  هشدن زلمان و ایتالیا، است مار یردن، انقال  های پیاپم تفنولویی  و میره( یا بر اثر منطدو ضدد سیسدتمم مبداره

افهای  مهدهای یدار را تحمیدل تولید ینندگان، مانند دهقانان(  یزن طبقه یارگر )و همچنین دییر بخ  های دنیا هیه بر پای
( سداه  تداریخم دولد  1970تدا  1920اوم، در عصر انحصارها و سیستم هدای تولیددی خدود مریده )اه  همم یند. نقط

رفاه اس . این دیال  تی  یه منطو انباش  و منطو اجتماعم توهیع درزمد را پیوند داد، ایند  در بحدران اسد . دلیدل زن 
خودمریهی سیستم های تولید میّم را فرسوده یرده و دییری ض ف موق ی  طبقه هدای  یفم جزانم شدن اس  یه خصی 

 عمومم سیاسم. پس خودانباش  سرمایه داری در بحران اس . ههحتمف  در مواهن
دومین ب  د ت ارض  منطو ها محصول ناگهیر نخستین تضاد اساسم اسد . سدرمایه داری هدای میّدم مدورد تزدیدد بدرای      

زورندد و  خارم رو مم هیه منطو های ضد سیستم یه توسط طبقه های استثمار شونده گستر  مم یابند، به توس مبارهه عی
مسددیط زنچدده را یدده در  هبدددین سددان جزددانم شدددن قطدد  بندددی یننددده را بدده وجددود مددم زورنددد. در جریددان ایددن توسدد ه، سددرمای

نه تخری ( شفل هدای زمداهین پدی  اه سدرمایه داری  مریههای پیشرفته ا  اهدس  مم دهد با زنچه اه راه تابع یردن )و
در مسیر خود مم یابد جبران مم یند و بدین سان منطقده هدای عقد  ماندده تدابع منطدو ا  را پیرامدونم مدم یندد. پدس ایدن 
توس ه جزان ناهمیونم به وجود مم زورد. سرمایه داری جزانم اه ناهمیونم زماهین ارث نمم برد، بیفه زن را به وجدود 

م زورد، یا زن را بم وقفه به سدود خدود ایجداد مدم یندد. قدانون انباشد ، قدانونم یده مداریس زن را در اصدطالح هدای فقدر م
عمومم م خفف و حتم هایل شده در مریههای پیشرفته فرمول بندی یرد، یدامالم در مقیداس جزدانم واق ید  یافد . البتده در 

سدرمایه داری عمدل نمدم  ندا تولیدد  هنباشد  دییدر در چدارچو  شدیوقانون ا -سطح سرمایه داری واق ام موجود -این سطح
فقیدر  -زن عمل مدم یندد. ایدن قطد  بنددی هیند، بیفه در چارچو  مجموع شفل بندی های مریهی و پیرامونم تشفیل دهند

رگر در به وضدوح نده قابدل قبدول اسد  و نده مید  هدایم یده قربدانم زن هسدتند، زن را پذیرفتده اندد. چنانفده طبقده یدا -یردن
مریهها با مبارهه خود همین گرای  ها را ابراه مم دارند. در این چشم اندداه تیورید  مدم تدوان تداریا سدرمایه داری را 

و سیسدتم بدا  -سدرمایه داری میبده مدم یندد هبه عنوان تاریا مرحیه های پیاپم باهخوانم یرد یه در زن گاه منطو ید  جانبد
تدداریا شددور  ضددد سیسددتم پیرامددونم هددا چیددره مددم شددود یدده در نتیجدده عقدد   و گدداه -جزددانم شددده روبددرو مددم شددود هتوسدد 
تدا  1917اه  20طدوجنم ندوع اول و قدرن  هرا به عندوان مرحید 19قرن  ههایم را به او تحمیل مم یند. من مطال  نشینم

 را به عنوان نوع دّوم مطرح یرده ام.     1990
ه توضددیح مددا مطددرح مددم گددردد: در حددالم یدده سددرمایه داری اسددت داد حددال ایددن سددیوال بجددا در ارتبدداط بددا ایددن مرحیدده ا     

خود دارد، چرا سیستم به طور  هال اده ای در تطبیو دادن خود با خواس  های نیروهای ضد سیستمم ناشم اه توس  خارق
ار به مواها  بزره بسیار ب ید این دینامیسم پیاپم: ی نم مرحیه های افهای  درزمدهای ی هجاوید طول نخواهد یشید؟ با ادام

داری جزدانم،  سدرمایه هوری در مریه و ب د توقف این بزره وری، و نیه مرحیه های تب ی  پیرامونم ها اه منطدو توسد 
ب د رد زن و عق  نشینم قط  بندی، شاید به دیدن جزانم نایل زییم یه به تدریه بر اساس سدرمایه داری یدم و بدی  توسد ه 

 اریس حو داشته اس  یه قانون انباش  در دراهمد  جزان را همیون مم یند.یافته همیون شود. در واقع م
اگر پاسا به این مسییه این اس  یه سیسدتم نمدم تواندد جوابیدوی مبدارهه طیبدم ایدن شدیوه باشدد، بددین خداطر اسد  یده      

وهای ضد سیستمم مخالف زن بده تاینون بدین ترتی  به زن پاسا  داده نشده اس . در واقع قط  بندی نه تنزا هیر تأثیر نیر
م بدا زهندگ بزدره وری در  تدریه یاه  نیافته، بیفه برعفس شدد  یافتده اسد . بده همدین ترتید ، اگدر درزمددهای یدار واق دا
مریهها در دراهمد  فهونم یاف ، اثرهای بدم خویشدتنم اه یدار نده تنزدا بتددریه پدایین نیامدده، بیفده بدرعفس، زنطدور یده 

 اصر گواهم مم دهد، شد  روهافهونم یافته اس . به عبار  دییدر، سیسدتم نمدم تواندد سدیر خدود در دنیای م بحران یار
طبی دم(  هرا تا بم نزای  ادامه دهد، مستقل اه این زگاهم یه زیا چنین سیری بندا بدر واق ید   سدومین تضداد  )تخرید  پاید

 هه تدریه تخفیف مم یابد یا نه؟ با اینزمده، همدممفن اس  یا نه و زیا در جریان این گستر  تاریخم سه تضاد اساسم ا  ب
 این تضادها شد  یافته اند. پس سیستم ناگهیر بی  اه پی  محفوم به  میر قابل تحمل بودن و انفجاری بودن اس .

میر قابل تحّمل و انفجاری ایدن م ندا را نمدم دهدد یده سدرمایه داری بدا پاسدا عقالندم ی ندم سوسیالیسدم یده خدود را بده      
 هسدال پدی  دربدار 20وان قانون طبی د  پیشدنزاد مدم یندد، پشد  سدر گذاشدته مدم شدود. پدس ایدن جدا مدم تدوان بده زنچده عن

دینامیسم فرارف  اه سیستم های به طور تاریخم بسر رسیده پیشنزاد یردم باهگش  و سدیوال انقدال  یدا انحطداط را مطدرح 
نیدادی را نفدم نمدم یندد( م ندم مدم دهدد یده در زن هددف هدای ب هیرد. انقال  روندی تاریخم )یه شفل های تفامدل گرایاند

سدرزمده را رهبدری مدم ینندد، ابدراه مدم شدود.  هدگرگونم خود زگاه روشن توسط نیروهای اجتماعم یه مبارهه عییه گذشدت
ن دخالد  سدرمایه داری بدود. بدرعفس، در نبدود چندی هارایه شده همانا گذار سیستم های نفام قدیم در اروپا به مدرنیت هنمون

نو را مشخص مم ینندد، دگرگدونم در فضدای مده زلدود یورمدال پدی   هسیاسم یه طرح جام  هخودزگاه ایدیولویی  و اراد
گددذار عزدد باسددتان بدده  همدم رود و ایددن بیشددتر وقد  هددا بدده شدفل هددایم مددم انجامدد یدده مددم تدوان زن را بددا مراج دده بده نموندد

م راه  را گشود، شفل های انحطاطم توصیف یرد.فیودالیسم اروپا یه در ویرانه های امپراتوری ر  و به هوال ر 
پس این جا مم توان این سیوال بجا را مطرح یرد: سرمایه داری چیونه پش  سر گذاشته مم شود؟ زیدا سدرمایه داری      

تفاقم، در پرتو اه راه ف الی  های روشن بینانه ای یه طرح دییری اه جام ه )طرح سوسیالیستم( را پیشنزاد مم یند، یا ا
م به واق ی  تفمییم ت یو ندارند،  هنتیجه های مبارهه های جهیم یه با  ههار شیو متفاو  وییه برانییخته مم شوند و لهوما

بیفه برعفس بیشتر وق  ها ت ارض زمیهند، پشد  سدر گذاشدته مدم شدود؟ راه انحطداط در اصدل راه بدرون رفد  را هایدل 
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ددرن یده هدیچ نمم یند. با اینزمه، در وض یتم  یه ما در زن قرار داریم، به لحداف قددر  هدای عفدیم تخرید  سیسدتم هدای م 
مقیاس مشتریم با  مقیاس هایم یه تاینون شناخته ایم، ندارند، راه انحطاط خطر خودتخریبم هیادی در بر دارد یه مدن زن 

 را خودیشم جم م مم نامم.
خو  بینم را جانشین زن ینیم. ایدن بده  گرامشم هماند یه به توصی با اینزمه، در این خصوص راهم جه این باقم نمم     

م موجدود بده یداری زن زگداهم  م نای مبارهه برای تدارک جنب  اعتراضم و رد هر زن چیهی اس  یده سدرمایه داری واق دا
اقددام  هن برنامدروشن بینانه و استراتیی های مناس  را ناپذیرفتنم وانمود مم ساهد. البته، من ایدن جدا گسدتاخم طدرح چندا

موضوع طرح شده، قناعد  مدم  ه)اجبارام جزانم( را ندارم. من به دعو  برای بحث پیرامون برخم تأمل های اولیه دربار
 ینم.
جزدانم بده سدب   هزشفتیم ت میم یافته ای یه در زن بسر مم بریم، دیری نخواهد پایید. پوچم طرح مدیری  جام  هلحف    

یوتداه بیشدتری  هرویدادها و واق ی  های موجود به اثبا  رسدیده اسد . چندین طرحدم در دور مدیری  ی  فروشیاه بنا بر
 هفاج ه ها را زفریده و جام ه ها را در ب ن بس  ریود و پس روی تحمل ناپذیر موطده ور یدرده اسد . گفتمدان خودخواهاند

ابو یمونیسد  بخداطر اسدتحقاق م دین لیبرال نو بسیار ناخوشایند اس . اینون در شماری اه یشورهای شرق حه  هدای سد
خواستار  1995خود دوباره اه طریو صندوق های ر ی به قدر  رسیده اند. در فرانسه، اعتراض عفیم توده ای دسامبر 

دگرگونم ممفن گهین  ها در مجموع اروپا گردید. این نخستین جنب  اعتراضم اس  یه با جسارتم روشدن بینانده مفزدوم 
یبرال نو را مردود اعالم یرده اس . در برخدم یشدورهای جزدان سدّوم )برهیدل، مفهید ، ی دره، فییدم های بنیادی گفتمان ل

پین، زفریقای جنوبم( جنب  های ضد سیستمم توده ای و دمفراتی  نفته هاو مسییه ها را مشدخص یدرده اندد و ایندون بده 
تدوهم زلدود و جنایتفارانده نیده تمدام سدطح هدای یامیابم محتمل چشم دوخته اند. در عین حال، به مواها  زن هیداهوی دفداع 

جندب  تدوده ای را بده خدود جددذ  مدم یندد. تصدی  ففددری محاففده یداران جدیدد و فاشیسد  هددا، هدذیان هدای قدوم پرسددتانه، 
شوینیسم ها با پدیچ و خدم هدای ناسیونالیسدتم تندگ بینانده، وای دن  هدای بنیادگرایدان مدذهبم در برابدر قددر  هدای نامشدروع 

 ی  های عصر ما هستند. ما به سوی رویارویم های شدید راسد  و چده پدی  مدم رویدم. چده جدیدد مدم تواندد مستقر واق
پیفار را در بسیاری اه یشورهای شمال و جندو  پیدروه گرداندد. و زن در صدورتم اسد  یده خدود را در اسدتراتیی هدای 

دیل سوسیالیسدتم ارایده یندد. مدن زنچده در پدم بد همناس   متبیور ساهد و با بیشترین روشن بینم در بین ، طرحم اه جام د
 مم زید شرایط این تبیور را در موق ی  های مختیف بررسم خواهم یرد: 

اتحددداد میّدددم تدددوده ای و در مدددورد یشدددورهای پیرامدددونم اه چندددد سدددال پدددی  مرحیددده ای را پیشدددنزاد یدددرده ام یددده زن را     
شنزاد صدرفنفر مدم یدنم و فقدط بده چزدار وییگدم اساسدم زن مدم مم نامم. در این جا اه توضیح تفصییم این پی دمفراتی 
سیاس  های اقتصادی و اجتماعم ضد ی مپرادوری و بنا بر این میّم به مفزومم یه واق ی   ه: ت ریف دربارنخس پرداهم. 

سیط توسد  هدای سدرمایه داری جزدانم شدده را بشناسدد. دّوم: یفدم شددن نیرو هت ارض میان هدف های شان و منطو های م 
اجتماعم یه نفع مشتریم در اجرای این سیاس  ها دارند و همهمان دارای تضاد منافع اند. )تضادهای درون مردم( یه بده 

خود نیروهای اجتماعم را در برابر یفدییر قرار مم دهد. سّوم: ایجداد شدفل هدای سداهماندهم دمفراتید  یده تنفدیم  هنوب
مشدترک عییده دشدمن اصدیم خدارجم و داخیدم را هددای  مدم یندد.  هارهت ارض های درون مردم را ممفن مم ساهد و مبد

مبدارهه در سدطح هدای منطقده ای  و سدطح جزدانم یده بده اعتبدار زن بتدوان  هادامد ه:  تقوی  جبزه های داخیم بر پایدچزارم
د مدم یندد یده سیستم جزانم را به تطبیو دادن خود با این نیاهها واداشد  )و ایدن مخدالف زن چیدهی اسد  یده سیسدتم پیشدنزا

 چیهی جه تطبیو ی  جانبه با نیاههای جزانم شدن سرمایه داری نیس (.
 همن اینون چیههایم بی  اه نقطه های فرمول بندی ها در این راستا وجود دارد یه اه بحث ففدری در همیند هبه عقید     

اپوهیسدیون دمفراتید  و  - مفهید P.R.Iصیرور  های نیروهای مادی فراتر مم رود. حه  یار برهیدل، اپوهیسدیون 
-Anc-Pcنیروهددای دمفراتیدد  تددوده ای ف ددال در ی ددره، فییددم پددین و جاهددای دییددر، بیددوک  -جنددب  هاپاتیسدد  هددای نددو

Cosatu  در زفریقای جنوبم )عیم رمدم تشدفیل حفومد  بدر طبدو تههدای لیبرالیسدم یده مدورد سدتای  قددر  هدای مسدیط
ایطم به وجود زورده اند یه در زن زهادی عمل واق م بدرای ف الید  چده جزانم و حه  ناسیونالیس  در یشور اس (، شر

 های منسجم و باثبا  فراهم زمده اس .
هدای  همچنین تحییل چشم انداههای سیاس  جدید چین در همین راستا را پیشدنزاد یدرده ام. تفیده ایدن جدا روی خصدی      

یط روابدط خدارجم، بداهتوهیع اجتمداعم درزمدد، خصدی  پس اه مایوسد  )سده وجده مثبد : تسد میّم و مردمممثب  گهین  
بدین المییدم( و نیده همهمدان تفیده روی ضد ف هدای زن )چزدارمین و مزمتدرین وجده منفدم: نبدود   ههای تفمییدم تقوید  یافتد

حده ( اسد . ایدن تضدادها اعدم اه ایدن یده  -مفزوم دمفراسدم و بدر جدا مانددن میدراث دریافد  انترناسدیونال سدّوم اه دولد 
میّم بدوریوایم طدرح را تقوید  ینندد و در چشدم اندداه رسدیدن )بده سدطح رقیبدان بدهرگ( چدین را بده ید  قددر   مضمون

ایداج  متحدد( پیدروه شدوند و چدین را متالشدم ینندد و یدا  -بهرگ سرمایه داری بدل ینند و یا استراتیی های رقید  )یاپدن
ندام دارد، پیشدرف  یندد، همینده را بدرای امفدان تحدول طرح با یامیابم در عرصه ای یه به طور رسمم سوسیالیسم بداهار 

گوناگون فراهم مم زورد. در این حال ، این فرمول، ولو میر قط م )در دریاف  اه سوسیالیستم یه من این جا اه زن دفاع 
 را تشفیل نمم دهد. گذار طوجنماستراتیی  مثب   هیرده ام( یمتر اه زن ها مرحی

زشدفاری را  نمدای  مدم دهندد یده در اروپدا، زمریفدای  هسرمایه داری خصی  های ویدی وض ی  در یشورهای مریه     
 شمالم و یاپن همانند نیستند.

هدای  ی  مخرم مشترک وسیع محتمالم محصول همهمان یزنیم حه  های تاریخم چه )سوسیال دمفراسم و حه      
ولوییسدم محدتمالم مزمتدرین زنزدا هسدتند، بدم زنفده یمونیس ( و فوران شفل های جدیدد جندب  اجتمداعم اسد  )فمینیسدم و ای
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جنب  های جماع  های قومم و میره و نوهایم های مذهبم اه یاد بروند(. برخم اه این جنب  ها در حه  های سیاسدم 
 ی جدیددیهاپارلمانم تبیور یافته اند، مانند سبهها در برخم یشورهای اروپا یه به هحم  مم توان متقاعد شد یه زنزا نیرو

را در صحنه نشان مم دهند )مدن پیشدتر یدم شدزامتم سدبهها را در اسداس بده عید  امتنداع اه محفدوم یدردن سدرمایه داری 
 -در جدای نخسد  فمینیسدم -ینند. البته، برخم هدا خاطرنشان یرده ام(. جنب  های دییر اه ت رض های راس  حمای  مم

مدا حمیده مدم  هیفدم اه ارتجداعم تدرین خصدی  هدای جام دهدف ترقیخواهانه بم چون و چرایم دارند. چدون در اصدل بده 
ینند. بحث های مسدتند، دیددگاهزای مسداعد بدرای جندب  و دیددگاه هدای مربدوط بده سیاسدم تدرین و فراگیرتدرین شدفل هدای 

 ساهماندهم را مقایسه یرده اند.
سدرمایه داری  ه ده هدای پیشدرفتعطفم در تداریا جام هنقط 1968به عقیده من زنزا به درستم یادزور مم شوند یه سال     

به شمار مم رود. هیرا اعتراض عییه بم خویشتنم یار چنان ب  دهای یرفم بر جا نزاد یه اه زن همان تاینون اثرهدای زن 
 باقم اس .

اساسم اه نفر من بنا بدر دیددگاهم یده بده زن مدم پدرداهم اینسد  یده زیدا مجمدوع نیروهدایم یده مانندد حده  هدا،  هنفت      
جدیدد، یده بدرای ت ریدف  همددنم مدر  هسدتند، قادرندد بده تددوین طدرح جام د هاها، جنب  ها نمایشیر چده در جام دسندیف

استراتیی های مناس  مرحیه ضرور  دارند، بپرداهند؟ برای اروپا، محور مریهی را طرح اروپایم تشفیل مم دهد یده 
زن رانایدام مدم سداهد. زیدا چده هدای اروپدا در موضدوع تحول ها پیرامون زن یا در جز  مثب  جهم پی  مم رود یا انجام 

باهار مشترک اروپدا بداقم خواهندد ماندد و یدا ایدن یده موفدو بده ایجداد طدرح سیاسدم و  هاساسم در حصار بین  راستیرایان
اجتماعم یفپارچه و ترقیخواهانه خواهند شد؟ وض ی  در ایاج  متحد به وضوح متفداو  اسد ؛ هیدرا در زنجدا رویدارویم 

تخاباتم جمزوری خواهان و دمفرا  ها دو قطبم بودن را بده جام ده تحمیدل یدرده و اه ایدن رو بده نفدر نمدم زیدد یده در ان
چشم انداه نهدی  اه زن فراتر رود. به نفر نمم رسد یه در یاپن انحصارطیبم حده  محاففده یدار بدا وجدود نشدانه هدای 

 نشین دییری مجال دهد.انحطاطم یه دامنییر زن اس  به گشوده شدن راه برای جا
سداهند  در هر حال، در مساعدترین فرضیه ها چه های جدید زنطور یه این جا یدادزور شددیم مسدییه ای را متبیدور مدم     

هایم اس  یده بده  یه به تمامم مطرح باقم مم ماند. ف الی  هایم یه زنزا مم توانند با یامیابم به انجام برسانند همانا ت دیل
حمیل مم ینند. البته این ت دیل ها زن را دگرگون مم ساهد، اّما ماهی  زن را محفوف نیاه مم دارد و موفدو سرمایه داری ت

م گرای  زن را تغییر دهند. در چندین وضد یتم اسد   به چرخ  در مسیر تضادهای  فهاینده ا  نمم شود؛ میر این یه واق ا
واهد یرد و گسستم ییفم در گذار طوجنم بده سوسیالیسدم یه مم توان گف  سیستم شروع به چرخ  به سم  سوسیالیسم خ

 به وقوع مم پیوندد.
 

 پم نوش  ها
تولیدد ید  مفزدوم انتهاعدم اسد  یده ندافر بدر  همفزوم شدیو»در توضیح پیرامون شیوه های تولید مم نویسد:  نسمیرامی -1

ن شفل بندی های مختیدف تدا سدرمایه داری تاریا تمدن ها، یه اه نخستی ههیچ نفم و ترتی  متوالم تاریخم برای تمام دور
 «.یابد، نیس  گستر  مم

 و سپس پنه شیوه تولید را بدین ترتی  مطرح مم یند:
دییدر  هیه پی  اه هم Le Mode de production "Communautaire primitif« همبود  ابتدایم»تولید  هشیو -1

 ها قرار دارد شیوه
روسدتایم ید  دسدتیاه « Communauté»رای پایداری همبدود یدا جماعد  ب« tributaire« »خراجم»تولید  هشیو -2

تولیدد خراجدم ید  شدفل بسدیار  ه( به خدم  مم گیرد. شیوtributخرام )اخذ اجتماعم و سیاسم بزره یشم را به منفور 
ه مدم یندیم: رایه اس  یه شفل بندی های طبقاتم پی  اه سرمایه داری را نشان مم دهد. ما زنزدا را بده ترتید  هیدر متمدای

یه در زن همبود روستایم مالفی  ممتاه « فیودالم»تولید  هالف ( شفل های پی  رس   (شفل های تحول یافته مانند شیو
 همین را به سود اربابان فیودال اه دس  مم دهد. همبود در وض ی  همبود خانواده ها باقم مم ماند؛

 پراینده را تشفیل مم دهد.یه شفل بسیار نادر ولم « برده داری»تولید  هشیو -3
یه ی  شفل رایه اس . اّما هرگه به تمامم ی  شفل بندی اجتمداعم را ترسدیم نمدم « خرده یاجیم ساده»تولید  هشیو -4

 یند. 
 «سرمایه داری»تولید  هشیو -5

 به ب د مراج ه ینید(. مترجم 9ص  ننابرابر سمیرامی ه)برای توضیح بیشتر به یتا  توس 
2- Boîte de Pandore  پاندور نام هنم اس  در افسانه های یونانم یه یوپیتدر صدندوقچه ای بده او هدیده داد یده همده

بدی ها در زن پنزان بود. شوهر او اپم مته این صندوقچه را گشود و بدی ها و هشتم های نزان در صندوقچه را در جزان 
 پراینده یرد.

3- Cash Follow تولیددد ثددرو  پددس اه اره  یددابم مجمددوع اسددتزالک هددا،  گددرد  پددول ا توانددایم یدد  مؤسسدده در
 ها و سودهای . م.  دخیره

 


