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  پيش گفتار بر چاپ دوم
  

اول آن  چاپ  بيست سال ازبيش ازنوشته ای آه هر  ۀدوبارانتشار 
 پيش، در متن تالش جمعیسال ها . ه توضيح نياز داردبمی گذرد 

 بررسی مارکسيستی تجربۀ انقالب کارگری در روسيه ای که برای
ارزيابی جريان داشت، به نظر نگارنده  شوروی  ماهيت تبيينو

 تئوری های شارل بتلهايم در مورد اقتصاد و سياست در انتقادی
  اين رسالهآنکه حتی در زمان نگارشبا .  ضروری آمدسوسياليسم

  و نيمۀ اول دهۀ١٩۶٠ جذابيت دهۀ نيز مائوئيسم افول کرده بود و
 را برای فعاالن انقالبی چپ نداشت، اما مائوئيسم و تجربۀ ١٩٧٠

، يکی از معدود بديل "انقالب فرهنگی"انقالب چين، بويژه پس از 
روی شمرده شو  اردوگاهیسوسياليسمهای سوسياليستی در برابر 

وارسی مبانی نظری . ) شمرده می شود تاريخاو هنوز نيز(می شد 
بطور  امروز نيز شايد  وود ب ضروری بيست سال پيشچنين بديلی

تشار مجدد اين نوشته  ان به تنهايیدر خود خالی از فايده نباشد، اما
 هنوز مارکسيست های ايران مبارزۀ  برایآنچه.  توجيه نمی کندرا

تئوری های  به اين نوشته انتقاد در زاويۀ رد شايدموضوعيت دا
تعبيری :  تقابل دو نوع تعبير از مارکسيسميعنی، بتلهايم نهفته است

   .عرفانی و ايدئولوژيک پراتيکی در قبال تعبيری وماترياليستی 
  

 فعاالن  ميان درئوئيستی ما نظريه های امروزاگر چه خوشبختانه
شايد بيشتر ( مارکسيسم  ازابيری تعاما  ندارد، نفوذیچپ ايران

  و نهايتا"مارکسيسم غربی"نظريه پردازان تحت تأثير رواج آثار 
تنزل  نظريۀ سوبژکتيو که مارکسيسم را به يک ) جوان لوکاچنظريۀ
  در عرصۀ فکری چپ ايران به درجات مختلفد هنوزنميده

برآمد جنبش کارگری در چند سال اخير، و نفس  .حضور دارند
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ر ن مستقل از

ش از هر دوره ای در تاريخ بقۀ کارگر چند ده ميليونی، بيوجود ط
 تا  فراهم کرده است زمينۀ مساعدیصد سالۀ چپ در ايران

مارکسيسم بمنزلۀ نظريه ای که راهگشای مبارزۀ سياسی طبقه 
يک  يعنی نه بمنزلۀ .ست شناخته شود و چنين تثبيت گردد اکارگر

 نشانۀ کام آن که گويا نفس باور به احدستگاه ايدئولوژيک
 بلکه به منزلۀ جنبش است؛  ضامن پيروزی يا فردسوسياليست بودن

يک دستگاه نظری که ابزار تحليلی برای تجزيه و تحليل شرايط 
 گام های پيشروی جنبش کارگران  تعيينمبارزۀ طبقۀ کارگر و

 ؛ را می گذرانديک دوران گذارران  اما چپ اي.عرضه می کند
 با گسست قطعی از نظريه هايی بايد همراه  تنها فرجامشدورانی که
ّي—باشد که  فراهم آوردن عينی آنهانقش —ت خيری ه

ه کارگر بود توجيه شبه مارکسيستی برای تحرک سياسی اقشار غير
در چنين دورۀ گذاری، همچنان که تجربۀ تاريخی چپ در . و هست

 نظری و د، شکل گيری انواع گرايش هایهمۀ کشورها نشان می ده
ت؛ و در چنين دوره ای است  طبيعی اس امریحتی فرقه های فکری

 آموخته تازه ترين امکان می يابند تا يا احزابیو  ، محافل،که افراد
 ودساخته خ فکری ناقص سيستم های خود را، يا حتی تصادفیهای
گويی پيشروی  عرضه کنند که  بمنزلۀ احکام ايدئولوژيکیرا،

در اگر .  استوميت يافتن باور به اين احکامدر گرو عمسوسياليسم 
 ان گذار به اين نوع بيماری های دورخاتمه دادنتالش فکری برای 

 نقشی ، کندادا  کوچکی بتواند سهم ولوانتشار دوبارۀ اين نوشته
  . است کرده داشت ايفانچه نگارنده بدوا اميدش رابسيار فراتر از آ

  
ه فقط صورت مسأله و محور ؛ ناين نوشته مهر دوران خود را دارد

بحث با توجه به معضالت متفاوتی تعريف شده بود، بلکه اساسا چپ 
بطور نمونه، . در جهان فکری و جهان سياسی ديگری می زيست

ناظر است به ) ۴زيرنويس  ("سوسياليسم بازار"ارجاع به 
اصالحات اقتصادی در اردوگاه شوروی، و نه مباحثاتی که پس از 

ر ميان اقتصاد دانان چپ غرب در مورد تلفيق سقوط شوروی د
 عين حفظ مالکيت دولتی مزيت بازار برای تخصيص منابع در
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بيست سال پيش، اردوگاه شوروی هنوز بر جا بود و . رواج يافت
باورش امروز دشوار است اما واقعيت (روی کار آمدن گورباچف 

 ايران، نور اميدی بر قلوب هواداران اردوگاه، از جمله در) دارد
فبندی چپ در ايران چيز ديگری بيست سال پيش ص. انداخته بود

. که امروز هست و بيست سال پيش البته نگارنده نيز اين نبود بود؛
 غيرممکن است و حتی دست بردن در آن بازنويسی اين رسالۀ کوتاه

 تجديد چاپ  جنبیشايد يک خاصيت. کار ناالزمی به نظر می آيد
رکسيست های نی اين باشد که نسل جديد ماشکل اوليۀ چنين متو
 دغدغه ها و تالش های نسل پيش را ببيند و ايران مجال می يابد تا

  .قضاوت کند
  

 فراغت های در فواصلته مانند غالب کارهای نگارنده اين نوش
ی نگاشته شده و  فعاليت های سياسی و تشکيالتکوتاه در حين ساير

 پاراگراف در  يکزج .است آن  ناهموارين اشاره عذر انشاءهم
  تنها آوتاه شده است، چند سطریمقدمه آه برای اجتناب از تكرار

  رسم الخط نقطه گذاری وتصحيح شده و  اول چاپ اماليی هایغلط
 اين ه پيشنهاد تجديد انتشاراز رفقايی آ. ند اصالح شده ا اندکینيز

 را ید صفحه بن مقابله و زحمت تايپ و رفقايی که و را دادندمطلب
  .  تشكر می آنمآشيدند

  
  
  آذرين . ا

  
  ١٣٨۶ مهرماه
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  مقدمه
  

 يكپارچگی آنچه جنبش آمونيستی بين المللی ناميده ١٩۶٠در دهۀ 
" اردوگاه سوسياليستی"می شد با انشعاب حزب آمونيست چين از 

ماهيت واقعی اختالف بين رهبران چين و شوروی . از ميان رفت
ۀ سياست جهانی در قبال حزب و دولت هرچه بود، در عرص

شوروی، آه انجماد، بوروآراتيسم و محافظه آاری آوچكترين 
خصوصيات خط رسمی آن بود، چين پرچمدار و سمبل پويائی، 

اين . اصولی گری، راديكاليسم و وفاداری به توده ها جلوه گر شد
" آمونيست"گسست تحوالت مشابهی را در سطح جهانی در احزاب 

. ين در بستر فكری مارآسيسم رسمی و مسلط سبب گشتو همچن
حزب آمونيست چين خود هيچگاه تئوريسين ها و تئوری های 

باشند " مارآسيسم چينی"عميق و جامعی آه تبيين آنندۀ جريان 
تحويل نداد، و مجموعۀ مكتوب آنچه انديشۀ مائو نام گرفت از 

دور جوابگويی و روشنگری مسائل نظری طرح شده فرسنگ ها 
 و دهۀ ١٩۶٠شارل بتلهايم در اين اثناء، در اواخر دهۀ . بود

مارآسيسم "، بعنوان سخنگوی تئوريك و نظريه پرداز ١٩٧٠
 در قبال مارآسيسم رسمی خط روسی ، يا مائوئيسم،"چينی شده
  . شهرت يافت

  
در اين دو دهه سرانجام آاپيتاليستی دولت و جامعۀ چين، و بن 

ای پوپوليستی ملهم از انديشه های مائو بست پوپوليسم و جنبش ه
در عرصۀ انقالبات جهانی، ماهيت سطحی و ناسيوناليستی 
. راديكاليسم اين جريان را گوياتر از هر تحليلی فاش ساخته است

سرنوشت فكری بتلهايم نيز در طی اين بيست سال بهتر از اين 
و نبوده، و اآنون او را در چنبرۀ نظريه ها و نتايج نامنسجم 
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به داليلی روشن، بتلهايم تجربۀ . مغشوشی اسير آرده است
شوروی و انقالب اآتبر را بعنوان محك تئوری های خويش دربارۀ 
سوسياليسم برگزيد، و هدفش اين بود تا با توضيح ماهيت سرمايه 
داری شوروی امروز، و تعيين پروسه های تاريخی ای آه منجر به 

 مجدد بورژوازی در شوروی شكست پرولتاريا و به قدرت رسيدن
شد، آارآيی نظريه های خود را، چه در برابر تئوری های رسمی 
. خط روسی و چه برای تحكيم نتايج سياسی خط چينی، اثبات آند

اما بتلهايم تقريبا با هر مجلد تازه از آثارش نتيجه گيری ها و 
توضيحات متفاوتی را در مورد شوروی عرضه آرده است؛ تا آنجا 

ضروری است تا نخست متذآر " نظرات بتلهايم"رای منتقد آه ب
  . شود آه آدام دسته از عقايد او در آدام مقطع را مورد نظر دارد

  
توضيح تئوريك بتلهايم از سرمايه داری امروز شوروی، و اساسا 
درك او از خصوصيات سرمايه داری و چگونگی آارآرد سرمايه 

ج بررسی جداگانه ای داری در شوروی، عرصه ای است آه محتا
از اين گذشته، در توضيح تحوالتی آه منجر به شكست . است

پرولتاريا در شوروی گشت نيز بتلهايم نظرات متنوعی در مقاطع 
ابتدا او برنامه های پنج ساله و صنعتی . مختلف ابراز آرده است

آردن روسيه را بعنوان پيروزی سوسياليسم می ديد و در 
سرمايه داری در شوروی " احياء"ه سبب جستجوی پروسه هايی آ

سپس تمامی دوران .  چشم دوخته بود١٩٣٠گشته بود به دهۀ 
استالين را بعنوان دوران ساختن سرمايه داری دولتی بازشناخت، 
تا اين آه در آخرين ارزيابی اش بتلهايم به اين نتيجه می رسد آه 

ه و حزب بود" انقالب آاپيتاليستی"اساسا انقالب اآتبر خود يك 
بلشويك از آغاز آار تحكيم و رشد سرمايه داری و نشاندن 
بورژوازی دولتی جديدی بر تخت قدرت را دنبال می آرده 

بررسی توضيح های متنوع بتلهايم از شكست پرولتاريا ). ١(است
در شوروی، و نقد تك تك آن ها، آاری طوالنی و محتاج فرصت 

ا مهمتر است بررسی پايه اما آنچه به نظر م. بمراتب بيشتری است
های تئوريكی است آه بتلهايم تبيين خود از شوروی و، از آن 
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فراتر،  نظريه پردازی در مورد ساخت سوسياليسم را بر آن متكی 
  . آرده است

  
مائوئيسم، بويژه در مقطع گسست از اردوگاه شوروی، در عمل به 

زب و دولتی كی حيهر حال بمثابۀ آلترناتيوی در برابر تئوری و پرات
قرار گرفت آه ماهيت غير انقالبی، غيرآارگری، و بورژوايی آن 

وانگهی، اين واقعيت آه چين خود يكی . هرچه آشكارتر گشته بود
از مراحل پر تكان انقالبی را می گذراند، و جناح مسلط در حزب و 

لی محتاج به، دولت چين چه در عرصۀ جهانی و چه در عرصۀ داخ
 انقالبی بود، خود بر اين می افزود تا شيوه های ذخايا ناگزير از، ات

بخش وسيعی از چپ راديكال در سطح جهانی تحت تأثير آن قرار 
و چنين بود آه ارزيابی انتقادی از تجربۀ شوروی و همچنين . گيرد

مسلط روسی به درجۀ زيادی متأثر از " مارآسيسم"بازبينی 
  . گسست چين رواج يافت

  
" مارآسيسم چينی شده"ائوئيسم، پوپوليسم، و امروز نيز، هرچند م

نزد نيروهای انقالبی بی اعتبار گشته باشد، اما هنوز بسياری از 
چه در تبيين سوسياليسم و چه در -مقوالت تئوريك و متدولوژيك 

و از (آه بر اذهان چپ های راديكال در سطح جهانی - نقد شوروی
" مارآسيسم"ينی از سنگينی می آند يادگار نقد چ) جمله در ايران

 در قبال برای تدقيق يك آمونيسم آارگری. ترسمی روسی اس
انواع تحريفات در سوسياليسم و انواع روايات بورژوايی از 

مارآسيسم چينی "مارآسيسم نقد مقوالت و تئوری های پايه ای 
برخورد به نظرات بتلهايم بر اين متن بايد . نيز ضرورت دارد" شده

  . انجام گيرد
  
 بررسی خود را در اينجا به نقد ديدگاه تئوريك بتلهايم از ما

. سوسياليسم و مسائل ساخت اقتصاد سوسياليستی محدود می آنيم
 شكل گرفت و در ١٩۶٨-٧۴ديدگاه بتلهايم در اين مورد در فاصلۀ 

 دربارۀ مسائل گذارآه در شكل آتاب (مكاتبات او با پل سوئيزی 
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، و تصادی و اشكال مالكيتمحاسبۀ اق، در آتاب )منتشر شده
مبارزۀ طبقاتی در همچنين در پيشگفتار مشهور او به جلد نخست 

، منعكس است؛ و همين آثار اوست آه در اينجا اتحاد شوروی
بايد بيفزائيم آه ديدگاه تئوريك بتلهايم از . مورد رجوع ماست

سوسياليسم و مسائل گذار به سوسياليسم، جدا از اين آه در مقطع 
ش خود منطبق بر سياست ها و پراتيك حزب و دولت چين پيداي

بود، تا به امروز نيز زيربنای فكری آارهای بتلهايم در مورد 
 عليرغم استنتاجات متلون،  بتلهايم در ، وتجربۀ شوروی بوده

حقيقت در اين دو دهه مبانی اين ديدگاه های نظری را ترك نكرده 
  .   است

  
***  

  
ل بتلهايم بعنوان يك استاد دانشگاه و  شار١٩۶٧-۶٨تا سال های 

شناخته می شد آه مطالعات و آثار او در " اقتصاد دان مارآسيست"
زمينۀ رشد اقتصادی آشورهای در حال توسعه و برنامه ريزی 

). ٢(متخصصان مشهور بودسوسياليستی، در محافل معينی از 
 تحت ١٩۶٧-۶٨بتلهايم خود گسست فكری خويش را در سال های 

ير دو واقعۀ انقالب فرهنگی در چين و اشغال چكسلواآی توسط تأث
او همچنين با متذآر . نيروهای نظامی شوروی توضيح می دهد

شدن دين فكری خود به لوئی آلتوسر و همفكرانش در فرانسه در 
 اروپا و جريان چپ ١٩۶٠حقيقت تأثيراتی را آه از جو فكری دهۀ 

  . نو گرفته است نشان می دهد
  

 می گويد طبعا روی  آه بتلهايم از آن سخنكری ایگسست ف
رسمی روسی، و قطب آن شوروی، و " مارآسيسم"گردانی از 

نظريه پردازی برای جريان مائوئيسم بود؛ اما بيان تئوريك اين 
دوران گذار از سرمايه "گسست عمدتا در زمينۀ ادراك او از مسائل 

ست شايستگی وی در اين گس. روی می دهد" داری به سوسياليسم
برخالف نظرات ، نخست اين آه: های چندی را به نمايش می گذارد
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مسلط در آن مقطع، بتلهايم در می يابد آه بدست گيری قدرت 
دولتی توسط پرولتاريا بهيچوجه تضمين نمی آند آه راه بازگشت 
آاپيتاليسم ديگر بسته است؛ بعبارت ديگر، بورژوازی و مناسبات 

ح راه های ديگر سوای ضد انقالب آشكار و فتبورژوايی می توانند 
بتلهايم همچنين اشكال حقوقی ). ٣(مجدد قدرت سياسی بيايند

به اين ترتيب، . تميز می دهد» روابط توليدی واقعی«مالكيت را از 
عليرغم از بين رفتن شكل فردی مالكيت، مالكيت بورژوايی می 

. دامه دهدتواند در شكل مالكيت دولتی همچنان به وجود خود ا
مهمتر از همه، بتلهايم تأآيد يك جانبه ای را آه نظرات مسلط آن 

 بمثابۀ عامل تعيين آننده در گذار به  رشد نيروهای مولدهدوره بر
 و  روابط توليدیسوسياليسم می گذاردند رد می آند، و در مقابل به

در زمينۀ اقدامات اقتصادی . ضرورت دگرگونی آن توجه می دهد
برنامه ريزی "يم به درستی بر عليه فتيش ساختن از نيز بتلها
  .بمثابۀ عامل سوسياليستی اقتصاد پای ميفشرد" اقتصادی

  
به فهرست شايستگی های گسست فكری بتلهايم بيش از اين ها می 
توان افزود؛ هرچند بايد يادآور شد آه بتلهايم نه اولين و نه تنها 

دريافته و بيان آرده آسی بوده آه احكام صحيحی از اين دست را 
اما ويژگی بتلهايم در اين است آه اين احكام صحيح را در يك . باشد

دوران "سيستم فكری يكپارچه و تبيين واحد تئوريك از معضالت 
ترآيب می آند؛ و دقيقا " گذار از سرمايه داری به سوسياليسم

نادرستی اين تبيين يكپارچۀ تئوريك است آه باور بتلهايم به چنين 
  .حكام درستی را نيز فاقد ارزش می سازدا
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  مسأئل دوران گذار و راه حل بتلهايم- ١
  

در واقع پس " دوران گذار از سرمايه داری به سوسياليسم"مقولۀ 
از تجربۀ شوروی، و بعدها تجربۀ جوامع ديگری آه ادعا می شد 

مسأله . يك انقالب سوسياليستی را پشت سر نهاده اند، مطرح گشت
عموما ملی آردن ها و (ن است آه، عليرغم اقدامات و تدابيری اي

آه از سوی دولت های مربوطه با هدف ) برنامه ريزی اقتصادی
اعالم شدۀ امحاء مناسبات سرمايه داری و ساختن يك اقتصاد 
سوسياليستی انجام می شده، در عمل مناسبات و مقوالت سرمايه 

از جمله . ی مانده انددارانه در عرصۀ اقتصادی اين جوامع باق
وجود مقوالت پول، قيمت، و آاال در اقتصاد آشورهای مدعی 
سوسياليسم امری انكار ناپذير بوده آه بررسی و توضيح تئوريك 

  . آنها را الزامی می آرده است
  

توجيهات نظری رهبران حزبی و زمام داران اين نوع آشورها 
 توجيهاتی از اين برای سوسياليستی ناميدن اقتصاد و جامعه شان،

نابودی آاپيتاليسم اما شكل استقرار "قبيل آه همين اقتصاد معادل با 
است، در آنار توجيهات تئوريك جدی تری آه " نيافتۀ سوسياليسم

می آوشد وانمود سازد مقوالت پول، آاال، قيمت، و غيره با 
در سوسياليسم نيز حضور دارند، از لحاظ " محتوايی متفاوت"

. ی تر از آن بوده اند آه بتوانند مشكل را حل آنندتئوريك سطح
خصوصا اين آه در آنار شكل دولتی مالكيت و برنامه ريزی 

يعنی همان شكل آالسيك سرمايه " (اقتصاد بازار"اقتصادی، غالبا 
داری آه تمام هنر اين دولت ها طبق تعريف در اعالم خصومت و 

قع در بسياری از اين نيز حاضر بوده، و فی الوا) براندازی آن است
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شويق دولت رو به حتی با ت- مثال مجارستان-قبيل آشورها 
  ). ۴(گسترش داشته اند

  
برای توضيح اين قبيل جوامع، اقتصاد دانان بسياری مقولۀ 

. را بكار می گيرند" دوران گذار از سرمايه داری به سوسياليسم"
قدر معتبر ما در اينجا وارد اين بحث آه اساسا چنين مقوله ای چ(

چنين استدالل می شود آه در اين دوران گذار هم .) است نمی شويم
اشكال و عوامل سوسياليستی، و هم اشكال و عوامل آاپيتاليستی 

دوران "آليۀ نظريات رايج در مورد . در اقتصاد حضور دارند
مالكيت دولتی را شكلی می دانند آه مبين پيشروی بسوی " گذار

برنامه ريزی اقتصادی را معادل ،  بر آن عالوه.سوسياليسم است
مشخصۀ سوسياليستی می دانند و، در مقابل، عامل بازار طبعا 
برابر با شكل آاپيتاليستی است آه در دوران گذار هنوز وجود دارد؛ 
و گويا منشأ اصلی ابقاء مقوالت آاال، قيمت، پول و غيره در آل 

ياليسم، در معيار پيشروی اين جوامع بسوی سوس. اقتصاد است
اين نظريات، گسترش يافتن و فراگير شدن برنامه ريزی مرآزی، و 

  ). ۵(محدود شدن هرچه بيشتر بازار است
  

در عمل، اما، تالش برای برنامه ريزی تام و تمام اقتصاد اين 
جوامع به موانع واقعی و محدوديت های فيزيكی برخورده، و 

ن جوامع چاره ناپذير اشكال و مناسبات آاپيتاليستی در اقتصاد اي
استدالل رايج اين بوده و هست آه درجۀ رشد . باقی مانده اند

نيروهای مولده در اين جوامع امكان برنامه ريزی آامل و 
 درجۀ رشد نيروهای بعبارت ديگر،. سراسری اقتصاد را نمی دهد

ل شدن به سوسياليسم هنوز آافی نيست، و چنين ئمولده برای نا
تحت همين ( است تا طی آن نيروهای مولده پروسۀ گذاری الزم

رشد يابند و زمينۀ برقراری ) آاپيتاليستی" بعضا"مناسبات 
عليرغم سايه روشن ها، . مناسبات سوسياليستی را فراهم آورند

جوامع بعد "بهر رو تمامی نظريه های دوران گذار وضعيت فعلی 
جه می آنند را، يعنی تداوم مناسبات آاپيتاليستی را، مو" از انقالب
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و پيشروی بسوی سوسياليسم را در گرو رشد نيروهای مولده 
می ) امری آه مستقل از نيات يا ماهيت دولت مربوطه است(

  . شمارند
  

 خود از اين قبيل نظريه پردازان بود، ١٩۶٧بتلهايم، آه تا سال 
گسست و تحول فكری خويش را بدوا با بازبينی و نقد چنين 

" درجۀ رشد نيروهای مولده" بتلهايم معيار .نظرياتی نشان می دهد
را بعنوان شاخص پيشروی بسوی سوسياليسم رد می آند، و پايه 

چنين ديدگاهی . های متدولوژيك چنين ديدگاهی را به نقد می آشد
 تغيير اول نيروهای مولدۀ جامعه"بر اين حكم بنيادی اتكاء دارد آه 

 انطباق با اين  به تابعيت و درسپسيافته و رشد می يابند، 
استالين، ." (تغييرات، روابط توليدی ميان انسان ها تغيير می يابند

بتلهايم اين حكم را ) ماترياليسم ديالكتيك و ماترياليسم تاريخی
و غير مارآسيستی می داند، چرا آه حتی اگر نقشی " اآونوميستی"

برای مبارزۀ طبقاتی قائل باشد نقشی ثانوی است آه دگرگون آردن 
وابط توليدی را تنها هنگامی می تواند عملی نمايد آه اين روابط ر

بر طبق اين ديدگاه، . توليدی مانع نيروهای مولده گشته باشند
تحول در روابط توليدی حتی بدون مبارزۀ انقالبی نيز ميسر است، 
و نقش مبارزۀ طبقاتی در بهترين حالت منطبق ساختن روابط 

بتلهايم در مقابل به مبارزۀ طبقاتی . توليدی با نيروهای مولده است
بعنوان موتور تاريخ و دگرگون آنندۀ روابط اجتماعی پای می 

  ). ۶(فشارد
  

پائين تر ماهيت نقد بتلهايم از اين ديدگاه را خواهيم ديد؛ اما آنچه 
،  روابط توليدیبا تكيه گذاردن بر، شايان تأآيد است اين است آه
همين پيشروی . يش بر می داردبتلهايم بهررو گام بزرگی به پ

بتلهايم را قادر می سازد تا حضور مقوالت اقتصاد سرمايه داری 
در جوامع به اصطالح در حال گذار را ) پول، قيمت، آاال و غيره(

دقيق تر وارسی آند و توجيهات دولتی و رسمی مبتنی بر اينكه اين 
ده ابقاء ش" بخش بازار"ها صرفا صوری اند، يا به سبب حضور 
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بتلهايم، خصوصا با رجوع به وضعيت اقتصادی . اند، را رد آند
شوروی و آوبا، نشان می دهد آه آاال، قيمت، و غيره برای بخش 

بتلهايم بدرست می . دولتی و برنامه ريزی شدۀ اقتصاد نيز ذاتی اند
گويد آه وجود مقوالت اقتصادی سرمايه داری بيانگر و بازتاب 

. نی روابط آاپيتاليستی توليدی، استمناسبات توليدی آهن، يع
بنابراين، مسأله ابقاء اين مقوالت ناشی از مشكالت فنی يا تدابير 
تكنيكی در برنامه ريزی نيست، بلكه نشانگر اين است آه در اين 

بتلهايم . جوامع روابط آاپيتاليستی توليدی هنوز دگرگون نشده اند
قاء روابط آاپيتاليستی علت اب: در اينجا يك نتيجه گيری مهم می آند

آه حتی عليرغم ملی آردن ها و برنامه ريزی در بخش (توليد 
نمی تواند با مشكالت ) دولتی نيز وجودشان ذاتی و الزامی است

فنی و رشد نيافتگی نيروهای مولده توضيح داده شود؛ علت تداوم 
  .  استماهيت طبقاتی دولتروابط آاپيتاليستی توليد در 

  
 طبقاتی دولت است آه نهايتا امكان يا عدم امكان وقتی اين خصلت

امحاء روابط توليدی آهنه را تعيين می آند، از لحاظ تئوريك قاعدتا 
گام صحيح بعدی بايد اين باشد آه بتلهايم در جستجوی مشخص 
آردن اقدامات معين يك دولت پرولتری برای دگرگونی زيربنای 

 اقتصادی توسط يك اقتصادی بر آيد؛ تفاوت آيفی برنامه ريزی
و همچنين احتماال اقداماتی فراتر از صرفا برنامه (دولت پرولتری 

را با برنامه ريزی يك دولت بورژوايی تعيين آند؛ تناقض ) ريزی
اتخاذ و عملی شدن چنين برنامه و اقداماتی را با ساختار سياسی 
دولت بورژوايی در سطح آنكرت نشان دهد و مشخص آند چگونه 

در تحقق چنين ) دولت طراز آمون(ك دولت پرولتری ساختار ي
اقدامات اقتصادی نيز نقش دارد؛ و همچنين نشان دهد آه چگونه 
اقدامات دولت پرولتری در سطوح مختلف اقتصاد بطور آنكرت 

بار می ه نتايجی متفاوت از برنامه ريزی يك دولت بورژوايی را ب
تصادی برای تفاوت به عبارت ديگر، می بايد مابه ازاء اق. آورند

ماهيت دو نوع دولت طبقاتی را چه در سطح اقدامات معين و چه 
اما اين دقيقا . در سطح تحوالت و نتايج آنكرت در اقتصاد نشان داد
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يم در اينجا از بتلها. همان مسيری است آه بتلهايم دنبال نمی آند
رشد نيروهای "نقد معيوب او از ديدگاه . درُب مقولۀ زيربنا می

تعيين آنندگی "می داند، " اآونوميستی"در برابر آنچه وی " لدهمو
     : را قرار می دهد" و تقدم سياست در دوران گذار

  
از نقطه نظر سوسياليسم مسألۀ تعيين آننده نه شيوۀ "... 

تنظيم و ادارۀ اقتصاد، بلكه درست ماهيت طبقه ای است 
اسی مسألۀ اس: به بيان ديگر. آه قدرت را در دست دارد

بر اقتصاد ) دولتو يا  (برنامه يا بازاردر اين نيست آه آيا 
ای است آه حاآم است بلكه مسألۀ اساسی در ماهيت طبقه 

  )٧(."قدرت را در دست دارد
  

بطوری آه خواهيم ديد، بتلهايم اقدامات ديگری جز همان دولتی 
" در حال گذار"آردن ها و برنامه ريزی های سنتی در آشورهای 

اسد، و مفهوم ديگری جز سرمايه داری دولتی برای نمی شن
سوسياليسم قائل نيست؛ بلكه به شيوه ای متافيزيكی مدعی است آه 

آه موتور تاريخ -ماهيت طبقاتی دولت از آانال مبارزۀ طبقاتی 
نزد بتلهايم . به روابط توليدی ماهيت متفاوتی می بخشد- است

قتصادی مورد نظر مبارزۀ طبقاتی بر سر اقتصاد يا در عرصۀ ا
نيست، و او تنها مبارزۀ طبقاتی سياسی و ايدئولوژيك را مد نظر 

  : دارد
  

فقط از طريق مبارزۀ طبقاتی پرولتاريائی در جبهه های "
ايدئولوژيكی و سياسی است آه می توان مناسبات 
اجتماعی آهنۀ سرمايه داری و از جمله مناسبات توليدی 

ناسبات توليدی را در هم شكست و بر اين مبنا م
  )٨(."كوفا نمودسوسياليستی را آامال ش

  
- مبارزۀ طبقاتی سياسی"پاسخ بتلهايم به اينكه چگونه اين 

 منجر می گردد، پاسخی  روابط توليدیبه دگرگونی" ايدئولوژيك
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انقالب :  است١٩۶٠آامال قابل انتظار از يك مائوئيست دهۀ 
ی آن ها را دگرگون انقالب فرهنگی انسان ها و ايدئولوژ. فرهنگی

می سازد؛ به اين ترتيب روابط اجتماعی بين انسان ها دستخوش 
  .تحول می گردد، و روابط توليدی نوين نيز استقرار می يابند

  
پيش از آنكه ببينيم بتلهايم چگونه با انقالب فرهنگی و دگرگونی 
ايدئولوژيك می تواند ماهيت روابط توليدی را تغيير دهد، الزم است 

چرا آه . بپردازيم" رشد نيروهای مولده"دا به نقد او از ديدگاه ابت
اساسا با نقد از اين ديدگاه، و جايگزين آردن عرصۀ سياست و 
ماهيت دولت بجای رشد نيروهای مولدۀ حريفان است آه بتلهايم 
مسير خود را به مقولۀ حزب، ايدئولوژی و انقالب فرهنگی می 

 آه او  را، رابطه ای"اآونوميسم"پس از وارسی نقد او از . گشايد
مابين ماهيت دولت و برنامه ريزی و ماهيت روابط توليدی برقرار 

سپس نقش ايدئولوژی و خصلت حزب را . می آند خواهيم آزمود
در سيستم بتلهايم بيشتر خواهيم شكافت، و در انتها رابطۀ اين 

 انقالب ادراآات تئوريك او را با مقولۀ رويزيونيسم و تبيين انحطاط
  .در شوروی بررسی خواهيم آرد
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  زيربنای اقتصادی يا مبارزۀ طبقاتی؟- ٢
  

لده را عامل تعيين آننده و موتور وديدگاهی آه رشد نيروهای م
پيشرفت تاريخ می شمارد هيچ قرابتی با ماترياليسم تاريخی 
مارآس ندارد؛ بلكه خام ترين نوع ماترياليسم مكانيكی و، به 

) جبرگرايی صنعتی (دترمينيسم تكنولوژيك تر، ديدگاه عبارت دقيق
اما نقد بتلهايم از اين ديدگاه از زاويۀ ماترياليسم تاريخی . است
به اين ديدگاه خود " سماآونومي"اصرار بتلهايم بر اطالق . نيست

 اين است آه، در مقابل، او هرگونه قائل شدن به نقش ۀنشان دهند
  . نداصلی برای اقتصاد را رد می آ

  
در ماترياليسم تاريخی مارآس ساختار اقتصادی جامعه اساس و 
زيربناست، و تمام حيات سياسی، حقوقی، و ايدئولوژيك جامعه بر 

به اين مفهوم، . اين اساس بنا شده و توسط آن مشروط می گردد
اما اين ابدا به .  استتعيين آنندهدر ماترياليسم تاريخی اقتصاد 

رشد نيروهای مولده " تور پيشرفت تاريخمو"معنای آن نيست آه 
چرا آه، گذشته از اين . باشد) يا هر نوع ديگری از رشد اقتصادی(

آه نزد مارآس زيربنای اقتصادی اصوال صرفا معادل با نيروهای 
) ۀيا تعيين آنند(ربنا مشروط آننده مولده نيست، اين حقيقت آه زي

ا را نزد مارآس بيان روبناست، هنوز ديناميزم تغيير زيربنا و روبن
به عبارت ديگر، و به زبان فلسفی، تقدم وجود بر شعور . نمی آند

 مارآس  *هنوز بيان تماميت شناخت شناسی) يا ماده بر ايده(
نيست؛ اينها را فالسفۀ ماترياليست پيش از مارآس نيز دريافته 

وحدت وجود و ويژگی ماترياليسم مارآس دراين است آه او . بودند
 

  * Epistemology  
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و .  باز می شناسدپراتيك آگاهانه  انقالبی انسانا در  رشعور
به اين معنا آه انسان بر رابطۀ وجود و شعور شناخت » آگاهانه«

) نه به معنای محدود سياسی آلمه، بلكه(» انقالبی«يافته است، و 
 وجود مادی، يعنی دگرگون ساختنبه اين معنا آه اين پراتيك 

و آن اساس شعور اجتماعی  دگرگون ساختن آن عامل تعيين آننده،
انسان در طی اين پراتيك هم جهان و . خود را می بايد عملی سازد

  . هم خويشتن را دگرگون می سازد
    

در تبيين سير تاريخ نيز اساسا تقابلی بين تعيين آنندگی زيربنای 
ابۀ عامل محرآۀ تاريخ وجود اقتصادی و مبارزۀ طبقاتی بمث

 اقتصادی است آه روبنای حيات بيشك اين زيربنای). ٩(ندارد
، تغيير دهنده می آند، ولی عامل تعيينسياسی و اجتماعی را 

بطور آلی، " بشريت"پراتيك آگاهانه و انقالبی است؛ اما نه پراتيك 
بلكه پراتيك آن طبقه ای آه، به لحاظ موقعيت خويش در اين 
جامعه، دگرگون ساختن اين روابط برای او هم ضروری و هم 

مبارزۀ طبقه آارگر عامل تغيير دهنده و محرآۀ :  پذير استامكان
تاريخ ماست؛ ولی نه هر مبارزۀ آحاد يا دستجات اين طبقه، بلكه 
آن مبارزه ای آه هدف خود را تغيير دادن و متحول ساختن 
زيربنای اقتصادی جامعه قرار می دهد، يعنی مبارزۀ طبقه آارگر 

ليستی، يا به بيان دقيق تر برای امحاء مناسبات اقتصادی آاپيتا
  . سازماندهی انقالب اجتماعی طبقه آارگر

  
مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا عامل گذار به سوسياليسم است؛ اما دقيقا 

آه اين مبارزه دست به دگرگون ساختن ) و تا به آنجا(از آنجا 
تا آن . عامل تعيين آننده، يعنی اساس اقتصاد جامعه، می برد

يا اساس اقتصادی جامعه را متحول نساخته باشد، هنگام آه پرولتار
هر مقدار تحول سياسی و ايدئولوژيك، و هر مقدار پيشروی و 
پيروزی پرولتاريا در سطح سياسی، حقوقی، و آال روبنايی، بر 

نمايد ...) مشروط،، معين،(مبنای مادی ای آه آنها را بازتوليد 
  . استقرار نگرفته، و بنابراين ناپايدار و بی دوام 
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بتلهايم در نقد خود از ديدگاه دترمينيسم تكنولوژيك به همان اندازۀ 

مارآسيسم با . حريفان خويش از ماترياليسم تاريخی به دور است
سياسی جامعه و چگونگی -يك تئوری منسجم تماميت اقتصادی

اگر ديدگاه . متحول شدن آن با پراتيك انقالبی را تبيين می آند
ك، با نشاندن ماترياليسم مكانيكی بجای دترمينيسم تكنولوژي

ماترياليسم پراتيكی مارآس، نمی تواند رابطۀ سياست و اقتصاد را 
چنين " تعيين آنندگی اقتصاد"بدرست تبيين آند و نتيجتا از 

استنتاج می آند آه رشد نيروهای مولده عامل تغييردهنده و عنصر 
درآی "  اقتصادیتعيين آنندگی"محرآۀ تاريخ است، بتلهايم نيز از 

او نيز رابطۀ سياست و اقتصاد را از هم می گسلد، و . مشابه دارد
در تحليل "از حريفان خود می پذيرد آه، به همان معنای مكانيكی، 

؛ تفاوت در اين است )١٠("قلمرو اقتصادی تعيين آننده باشدنهايی 
: آه او بر اين حكم پايه ای تبصره ای  در دوران گذار می گذارد

  )١١(."قتصاد حاآم استر گذار بسوی سوسياليسم سياست بر اد"
  

می پندارد آه وفاداری " تعيين آنندگی اقتصاد"بتلهايم با قبول حكم 
متدولوژيك خويش را به ماترياليسم تاريخی به جا می آورد، ولی 
درست در تبيين حساس ترين گرهگاه تاريخ، يعنی در دورۀ انقالبی 

گذار به سوسياليسم، بتلهايم انقالبيگری فروپاشی سرمايه داری و 
غيرماترياليستی می خواهد حفظ خويش را با توسل به تبصره ای 

واقعا اگر ماترياليسم در توضيح و درك دوران های انقالبی  (.آند
اما اين !) نتواند به آار آيد، چه خاصيتی برای طبقۀ انقالبی دارد؟

نين تناقض پوچی می ماترياليسم پراتيكی مارآس نيست آه دچار چ
گردد، اين ماترياليسم مكانيكی است آه بدوا سياست را بطور 
دلبخواهی از اقتصاد می گسلد، تا بعدا به شيوه ای التقاطی و 

  . سوبژآتيو اين دو را در هم جمع آند
  

نيز زيربنا " گذار از سرمايه داری به سوسياليسم"نزد مارآس، در 
ن بالفاصله برای مارآس به اين و اقتصاد تعيين آننده است، و اي
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معناست آه مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا می بايد باالخره زيربنای 
اما مارآس، برخالف . اقتصادی سرمايه داری را دگرگون آند

دترمينيستهای تكنولوژيك، نه نيروهای مولده بلكه تماميت روابط 
می توليدی جامعه و نيروهای توليدی آن را زيربنا و تعيين آننده 

آنچه موجب تحول آيفی زيربنا، يعنی زوال يك شيوۀ توليد . شمارد
و شكل گرفتن شيوۀ توليد نوين، می گردد به هيچ وجه رشد 

آه هيچگاه به خودی خود تحول در روابط توليد (نيروهای مولده 
 روابط نيست، بلكه دقيقا دگرگون ساختن) را به همراه نخواهد آورد

بنا بر اين ديدگاه مارآس متحول . ت در عرصۀ اقتصاد استوليدی
ساختن زيربنای اقتصادی سرمايه داری را در امحاء رابطۀ آار و 

اين بنيادی ترين رابطۀ (سرمايه، يعنی امحاء آار مزدی 
از اين رو، پس از تحكيم قدرت . می داند) آاپيتاليستی توليد

سياسی، طبقه آارگر می بايد مبارزۀ خود را معطوف به عرصۀ 
ادی، به امحاء روابط آاپيتاليستی توليد، و به بيان دقيق تر اقتص

  . امحاء آار مزدی و پی افكندن سازمان اجتماعی نوين آار سازد
  

ديدگاه دترمينيسم تكنولوژيك تا آنجا آه ضرورت دست بردن و 
متحول ساختن اقتصاد را می پذيرد هنوز ماترياليستی است، ولی 

اقتصادی را از راه رشد نيروهای آنجا آه متحول ساختن زيربنای 
مولده دنبال می آند يكسره از ماترياليسم تاريخی می برد و خام 

اين ديدگاه نقش . م را جايگزين آن می سازديسترين نوع مكانيس
پراتيك انقالبی طبقۀ آارگر را بعنوان نيروی محرآۀ تحول 
سوسياليستی در عمل به ناگزير منكر می گردد، و سرنوشت امحاء 
سرمايه داری را به متخصصين سازمان برنامه ريزی اقتصادی می 
سپارد؛ بی آنكه آار مزدی، يعنی منشأ اسارت و استثمار طبقه 

  . آارگر و اساس مناسبات آاپيتاليستی، دست خورده باشد
  

بتلهايم، اما، قادر نيست يك نقد پيگير ماترياليستی از دترمينيسم 
ا تأآيد يك جانبه بر نيروهای مولده او ابتد. تكنولوژيك به عمل آورد

را رد می آند و به درست بر روابط توليدی تأآيد می گذارد، اما 
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اين را در نمی يابد آه دگرگون ساختن روابط توليدی امری است 
بيش از هر چيز مربوط به عرصۀ اقتصاد، آه معنايی جز از ميان 

) رابطۀ اجتماعی آار و سرمايه(بردن رابطۀ آار مزدی 
ناتوانی از تشخيص امحاء رابطۀ آار مزدی بمثابۀ ). ١٢(ندارد

حلقه ای آه تعيين آنندۀ دگرگونی در روابط توليدی و گذار به 
سوسياليسم است، بتلهايم را ناگزير می آند تا تغيير در روابط 
توليدی را بيرون از عرصۀ اقتصاد، و از طريق تحوالت سياسی و 

را " عرصۀ سياست"ن معنا بتلهايم به اي. ايدئولوژيك، دنبال آند
برای دوران گذار تعيين آننده می يابد، و همزمان با نقدی ناپيگير 
از دترمينيسم تكنولوژيك، از ماترياليسم نيز به همان ميزان دور 

  . گشته و به سوبژآتيويسم سقوط می آند
  

بتلهايم منطق اين سوبژآتيويسم را تا حد افراط پيش می راند و 
ت تا همان وضعيت اقتصادی را آه نزد حريفان آماده اس

خويش بدرست آاپيتاليستی می شناخت، به شرط " اآونوميست"
بتلهايم البته . اين بار سوسياليستی بنامد، "ماهيت پرولتری دولت"

پروای اين را ندارد آه در اين گونه تئوری پردازی او نيز طبقه 
 طی آن با مناسبات آذايی، آه بايد" دوران گذار"آارگر به پايان 

اما بعنوان يك . آاپيتاليستی مدارا آند، نزديك تر نشده است
" پرولتری"آآادميسين دستكم ناگزير است تا نشان دهد ماهيت 

ی وی چگونه و با چه مكانيزمی، بی آن آه خالی بر عرصۀ يادعا
 سرانجام بر روابط توليدی تأثير می گذارد ،اقتصاد بيندازد" ثانوی"

در تالش برای پر آردن . به سوسياليسم نزديك می سازدو او را 
  . اين خأل حياتی است آه بتلهايم در انحرافات خود پيش تر می رود
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  ماهيت دولت و برنامه ريزی اقتصادی- ٣
  

تا آن جا آه به عرصۀ اقتصاد به معنای اخص باز می گردد، 
ال و های مورد انتقادش، اشك"اآونوميست"بتلهايم نيز، همچون 

اقداماتی جز اقتصاد دولتی و برنامه ريزی اقتصادی برای امحاء 
اما بتلهايم . روابط آاپيتاليستی و ساخت سوسياليسم سراغ ندارد

معتقد است آه برنامه ريزی اقتصادی از سوی يك دولت با ماهيت 
بورژوايی منجر به پوشاندن و دوام دادن روابط آاالئی در اقتصاد 

 دقيق تر، چنانچه ماهيت دولت بورژوايی باشد به عبارت. می گردد
اما چنانچه . نخواهد گذاشت برنامه ريزی بر روابط آاالئی غلبه آند

ماهيت دولت پرولتری باشد، در عين اين آه اقتصاد دولتی و 
 برای  اين هابرنامه ريزی اشكال اقتصاد دوران گذار اند، اما هنوز

بط سوسياليستی توليد آفايت غلبه بر روابط آااليی و پی افكندن روا
، "عرصۀ سياست"نمی آنند؛ بلكه ماهيت پرولتری دولت از طريق 

 را دگرگون روابط توليدیبا ايدئولوژی و انقالب فرهنگی، می بايد 
نخست تأثير ماهيت بورژوايی دولت را بر اقتصاد  دوران گذار . آند

  . ببينيم
  

د آنندگان مستقيم با وحدت تولي"بدوا بتلهايم از سوسياليسم تعريف 
را بدست می دهد؛ آه خصوصا به " محصول و وسائل توليدشان

بر اين مبنا، . لحاظ اقتصادی هنوز تعريف دقيق و جامعی نيست
روابط توليدی سوسياليستی فقط به ميزانی آه "بديهی است آه 

و محصول آار خود حاآم شده توليد آنندگان به روی شرايط هستی 
اما بزعم بتلهايم، بورژوايی ). ١٣(" داشته باشدتواند وجوداند مي

بودن ماهيت قدرت دولتی، عليرغم اقتصاد دولتی و برنامه ريزی، 
اول، جدايی بنگاه های توليدی . به بار می آورد» جدايی«دو نوع 
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ز ابزار توليد و محصول از هم؛ و دوم، جدايی آارگران يك بنگاه ا
ی عدم وحدت توليد آنندگان با طبعا اين ها به معنا). ١۴(بنگاه شان

  . محصول و ابزارشان است
  
ناشی از اين است آه واحدهای توليدی مختلف » جدايی اول«
 آنترل اعمال می به طور مجزابر پروسه های توليد ") بنگاه ها("
به عبارت ديگر، وجود چندين بنگاه آه به طور جداگانه توليد . آنند

بهره ("د تا توليد اجتماعی خويش را عملی می سازند سبب می شو
به طور اجتماعی و يكپارچه انجام نپذيرد، بلكه ") گيری از طبيعت
به طور مؤثری پروسه های معين بهره گيری از "اين بنگاه ها 

در " به تملك خويش"جداگانه يعنی ." طبيعت را آنترل آنند
در حقيقت اساس تبيين بتلهايم » اولين جدايی«اين ). ١۵(آورند

چرا آه درك . سرمايه داری شمردن چنين اقتصادی استبرای 
بتلهايم از جوهر سرمايه داری تقابل آار و سرمايه نيست، بلكه او 

، سرمايه "مارآسيسم"نيز، همچون بسياری از اقتصاد دانان مدعی 
ابل او با تمامی طبقه سرمايه داری را نه از زاويۀ طبقه آارگر و تق

 دار، يعنی برحسب رقابت، و بنابراين  بلكه از زاويۀ تك سرمايهدار
  ).  ١۶(شناسد تعدد سرمايه را بعنوان جوهر سرمايه داری، باز می

  
اين قدرت های تصاحب آه ) تعدد(به طور مشخص آثرت "

هريك در بنگاه معين قرار دارد، يكی از پايه های عينی 
  )١٧(."يی بين واحدهای توليد می باشندبرای مبادلۀ آاال

  
صه، بتلهايم، با اين آه به درست در پی نشان آردن به طور خال

مناسبات آااليی برای اثبات آارآرد سرمايه داری تحت برنامه 
ريزی است، اما به نادرست می خواهد مناسبات آااليی را از مبادله 

استخراج ) يا به عبارت ديگر، از تقابل چند سرمايه(بين چند بنگاه 
ای وجود روابط آااليی در چنين در تمام توضيح بتلهايم بر. آند

آه ) استثمار(اقتصادی تقابل آار و سرمايه، يعنی وجود آار مزدی 
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در اين جوامع نيز سر منشأ روابط آااليی و مناسبات سرمايه داری 
  .  است، ناديده گرفته می شود

  
اما، گذشته از اين انحراف اساسی، نكتۀ ديگر اين است آه بتلهايم 

ش نيز در حقيقت استداللی عرضه نكرده در همين توضيح خوي
حتی اگر بپذيريم آه اين استقالل بنگاه هاست آه موجب دوام . است

و بازتوليد روابط آاپيتاليستی توليد است، هنوز او نشان نداده آه 
چرا و چگونه ماهيت بورژوايی دولت موجب استقالل بنگاه ها 

ا هر ماهيتی، باالخره هر نوع اقتصاد دولتی، حال ب. (گشته است
در .) توليد اجتماعی را در واحدهای متعددی می بايد اداره آند

حقيقت، در تمام بررسی خود در اين باره بتلهايم هيچ استدالل 
تحليلی آه مكانيزم تأثير ماهيت بورژوايی رابر چندپاره شدن بنگاه 
ها ترسيم آند نمی آورد؛ تنها يك بار اين مشاهده را بازگو می آند 

تصاحب ابزار توليد به ' آشورهای سوسياليست'در اآثريت "آه 
اين عبارت آلی ای است آه . (خود بنگاه ها محول می شود

پرسيدنی است ) ١٨.)" (خصوصا در اتحاد شوروی بكار می رود
را در همين آشورها از همين فردا " تصاحب ابزار توليد"آه اگر 

رآزی بسپارند، آيا از بنگاه ها بگيرند و به ارگان برنامه ريزی م
به نظر بتلهايم در رابطۀ آار و سرمايه تغييری حاصل می آيد؟ آيا 

  ماهيت روابط توليدی تغييری می آند؟
  

، از آنجا آه هيچ حلقه های "جدايی بنگاه ها"به هر حال، در مورد 
ذآر نمی شود، » جدايی«آنكرتی بين ماهيت بورژوايی دولت و اين 

دولت با ماهيت پرولتری چگونه بر اين نتيجتا روشن نيست آه يك 
بتلهايم خود چنين -تنها می توان فرض آرد . جدايی غلبه می آند

آه يك برنامه ريزی بسيار جامع تر و متمرآز تر، - چيزی نمی گويد
می ، )بنگاه ها(با امكان مانور آمتر برای واحدهای مختلف توليد 

ن هرچند احتماال اما اي. بايد از سوی دولت پرولتری اتخاذ شوند
بهبودی را در نقصی آه بتلهايم می بيند حاصل آند، به هيچ وجه 

پروسه های "چرا آه اينجا نيز . نمی تواند عالج قطعی باشد
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هنوز به طور جداگانه آنترل " تصاحب و بهره گيری از طبيعت
چارۀ راستين آار، بزعم بتلهايم، همانطور آه پائين تر . (خواهد شد

سترش ايدئولوژی نوين و همدلی تام و تمام تصاحب خواهيم ديد گ
  .) آنندگان و بهره گيران مجزا از يكديگر است

  
. صرفا تحول ايدئولوژيك را می طلبد» جدايی دوم«اما غلبه بر 

آه باز در نتيجۀ ماهيت بورژوايی دولت پيش می ، »جدايی دوم«
در اين . آيد، جدايی توليد آنندگان از ابزار و محصول آارشان است

در واقع اين جدايی در . مورد نيز بتلهايم استدالل خاصی ندارد
اگر ماهيت دولت بورژوايی ). ١٩(است" جدايی بنگاه ها"ادامۀ 

باشد، بنگاه ها، عليرغم اين آه تحت يك برنامه ريزی مرآزی 
فعاليت می آنند، اما خودمختار اند و اختيار ابزار توليد و بهره 

به اين ترتيب مديريت در سطح بنگاه در . ندبرداری از آن را دار
حقيقت نقش بورژوازی دولتی ای را ايفاء می آند آه آارگران 

حتی . می سازد» جدا«بنگاه را از ابزار توليد و محصول آارشان 
آه بتلهايم در مورد (انتخابی شدن مديران و خودگردانی آارگری 

ايم چاره اين امر نيز به زعم بتله) سقوط به اين دام هشدار می دهد
نيست؛ چون نفس جدايی بنگاه ها الزمه اش اين است آه ابزار و 

  ). ٢٠( تنها در اختيار مدير بنگاه باشدمحصول بنگاه
  

بی اختياری آارگران بر ابزار توليد و محصول آارشان، حتی در 
سطح يك بنگاه، بيشك در چنين جوامعی يك امر واقعی است، اما 

ا به نحو خيلی رازآلوده و در عين حال بتلهايم اين مسأله ر
 اين متدمحدود، از اين نظر آه بتلهايم با . محدودی مطرح می آند

تنها به مسألۀ جدايی آارگران از ابزار توليد و محصول توليد شان 
مسأله بر سر اختيار . ( می تواند دست يابديك واحد توليدیدر 

 به دست تمامی محصول اجتماعی و اختيار نيروهای مولده جامعه
با مرتبط آردن ، و رازآلوده، از اين نظر آه.) طبقه آارگر نيز هست

در حقيقت بتلهايم ، اين بی اختياری به استقالل بنگاه ها از يكديگر
صاحبان اختيار محصول و (سرمايه داران -رابطۀ واقعی آارگران
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را پوشيده ) ابزار آه به هيچ وجه محدود به مديريت بنگاه نيستند
ی گذارد و بر آن روآش رابطه بين بنگاه ها را بمثابۀ سرمنشأ م

بنا به منطق اين موضع، مبارزۀ آارگران . (می آشد» جدايی«اين 
در جهت آسب حقوق ... عليه مديريت، بوروآراسی، دولت و

عمال بی پايۀ مادی و بيحاصل - حتی در محل آار-دموآراتيك بيشتر 
  .)خواهد بود

  
، بتلهايم توجه می دهد آه حتی »جدايی دوم«ن در مورد غلبه بر اي

 آند؛ چرا ن دولت نمی تواند سريعا اين امر را تأميپرولتریماهيت 
  : آه
  

دگرگونی واقعی مستلزم جايگزين آردن روابط "
يعنی انقالبی . ايدئولوژيك و سياسی نوين بجای آهنه است

ايدئولوژيك آارگران به نحوی انجام ) دگرگون آردن(آردن 
تا وقتی . رد آه خود را بعنوان حاآمان توليد اظهار دارندگي

اين امر تحقق نيافته است، مديران بنگاه ها بعنوان 
  ) ٢١(."واقعی ابزار توليد عمل می آنندتصاحب آنندگان 

  
 دولت بورژوايیبه اين ترتيب بتلهايم در مورد اينكه چگونه ماهيت 

ر او را در عمل در اقدامات و برنامه ريزی های اقتصادی مورد نظ
خدمت ابقاء و بازتوليد روابط آاپيتاليستی توليد قرار می دهد مطلقا 

در حقيقت، نه با . هيچ مكانيزم آنكرتی را نمی تواند نشان دهد
 فقداناشاره به پديده های آنكرت اثباتی، بلكه با دست گذاشتن بر 

نين ايدئولوژی پرولتری در اين دولت است آه بتلهايم مدعی است چ
دولتی، حتی وقتی تمام نسخه های الزم را نيز بپيچد، نمی تواند 

به عبارت ديگر، بتلهايم حكم خود . مناسبات آااليی را از بين ببرد
را در مورد نقش ايدئولوژی پرولتری برای روابط توليدی پيش از 
آن آه اثبات آند مفروض می گيرد و آافی است مدعی شود دولتی 

يك مورد نظر وی را دارا نباشد نمی تواند آه خاصيت ايدئولوژ
  .سوسياليسم را بسازد
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پس، گذشته از اين تناقضات و آشفتگی ها، الزم است تا روايت 
بتلهايم از معجزات اثباتی ايدئولوژيك دولت وی در عرصۀ اقتصاد 

  .را بشنويم
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  ايدئولوژی و روابط توليدی- ۴
  

ی دولت بر دگرگونی ردر نشان دادن چگونگی تأثير ماهيت پرولت
روابط توليدی خود : استدالل بتلهايم چنين استروابط توليدی 

 اند؛ پس برای روابط اجتماعیجزيی از مجموعۀ پيچيده تر 
دگرگونی روابط توليدی و پيشرفت به سوی سوسياليسم الزم است 

  . بدوا دگرگون شوندروابط اجتماعیاين 
  

نه تجديد توليد آن روابط توليدی آه در درون يك آارخا"
می يابند از اساس مرتبط اند با ماهيت آن روابط اجتماعی 
آه در مجموعۀ تشكل اجتماعی تجديد توليد می يابند و نيز 

پس دگرگونی . با مبارزۀ طبقاتی در مقياس آل جامعه
سوسياليستی روابط توليد هميشه از مبارزۀ طبقاتی و قبل 

 طبقاتی آه در از همه از مبارزۀ ايدئولوژيكی و سياسی
ماعی جريان دارد منتج می مقياس صورتبندی اجت

  ) ٢٢(."گردد
  

اين روشن بنا بر " پرولتری"بقيۀ اين معادله، تا رسيدن به ماهيت 
سياسی بايد با تكيه به قدرت - ايدئولوژيكاين مبارزۀ طبقاتی: است

دولتی انجام گردد؛ اما تنها وقتی دولت چنين ابزاری خواهد بود آه 
حزب با ايدئولوژی پرولتری سكان آن را در دست داشته باشد يك 

  . و به اين ترتيب ماهيت دولت پرولتری باشد
  

نخستين اشكال اين استدالل خطی در اين است آه بتلهايم اساسا 
روابط توليدی به هيچ .  را بدرستی تشخيص نمی دهدروابط توليدی

بند، اما درك نمی تواند تنزل يا" درون آارخانه"وجه به روابط 
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همانطور آه در قسمت قبلی در مورد جدايی آارگران از -بتلهايم 
اساسا از روابط توليدی درآی - نيز ديديم" بنگاه"ابزار توليد در 

از آن بدتر، روابط توليدی نزد . در محدودۀ روابط در محل آار است
او صراحتا تعريف اين . وی صرفا رابطۀ آارگر با ابزار آار است

  :  را به روايت خود به دست می دهدروابط
  

معنی اين .  مشخص گرددروابط توليداول، بايستی مفهوم "
 يك نظام از موقعيت هايی آه در عبارت، عبارتست از

رابطه با ابزار عمدۀ توليد به آارگران توليد محول می 
جايگاه (اين موقعيت ها، چيزی غير از محل هايی ... گردد
خاص در آن انجام ) ونكسيون هایف(آه عملكردهای ) هايی

پروسۀ بهره برداری از طبيعت، . (می گيرد، نيستند
 محصوالت اين هماهنگ آردن اين پروسه ها، توزيع

پرانتز آخر در نقل قول از متن ) (٢٣(.)"پروسه ها و غيره
  .)اصلی است

  
و از همين تعريف نيز، يعنی برحسب روابط انسان ها با ابزار 

اما روابط . قسيم به طبقات را نتيجه می گيردتوليد، بتلهايم ت
 هستند نه بين انسان ها و  روابط بين انسان هاتوليدی در اساس

 بر درافزوده ای به نقد مارآس، در پيشگفتار مشهور خود. اشياء
، صراحتا می گويد آه در هر جامعۀ بشری، به اقتصاد سياسی

گزير وارد منظور توليد هستی مادی اجتماعی، انسان ها به نا
 اين مضمون، گذشته از . می شوندبا يكديگرروابط توليدی معينی 

اين آه در موارد متعددی در آثار مارآس تكرار و تصريح شده 
است، اساسا يكی از پايه های تبيين ماترياليستی از تاريخ بشر 

تعريف روابط توليدی بمثابۀ رابطه بين انسان ها در توليد  (.است
ه اين دليل صحيح نيست آه مارآس چنين گفته، اجتماعی، صرفا ب

در واقعيت .) ستبلكه مارآس واقعيت را دريافته و بيان آرده ا
 توليدی بين انسان هاست آه آنها را به طبقات ۀامر، اين رابط

و از (اجتماعی تقسيم می آند، و جايگاه هر فرد در توليد اجتماعی 
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ب
در رابطه حسب مكان او بر) جمله جايگاه او در رابطه با ابزار آار

آارگر، هرچند از .   در امر توليد تعيين می شودا انسان های ديگر
لحاظ تقويمی بمثابۀ انسان فاقد مالكيت و ابزار توليد ناگزير از 
پرداختن به آارگری شده باشد، اما آنچه به طور تحليلی علت ابقاء 

 در تقابل جايگاه او در اجتماع بمثابه آارگر می گردد اين است آه
وجود (سرمايه -اين وجود رابطۀ آار.  قرار می گيردسرمايه داربا 

است آه دائما در يك طرف ) استثمار سرمايه داری، يعنی آارمزدی
آارگر فاقد مالكيت و ابزار، و در طرف ديگر سرمايه دار صاحب 

  .ابزار توليد، را بازتوليد می آند
  

بين انسان ها، و به طور بازنشناختن روابط توليدی بمثابۀ رابطه 
مشخص بازنشناختن رابطۀ آارمزدی بمثابۀ رابطۀ آاپيتاليستی 
توليد، بتلهايم را بسادگی به دومين اشتباه خود می راند تا تغيير در 
. روابط توليدی را نتيجۀ تغيير در مجموعۀ روابط اجتماعی بشمارد

 شك نيست آه در جامعه انسان ها. در حقيقت قضيه برعكس است
سياسی، حقوقی، اخالقی ( از روابط اجتماعی هدر يك شبكۀ پيچيد

با يكديگر قرار دارند، ولی تمام قدرت تبيين ماترياليستی ...) و
 را بمثابۀ آن روابطۀ تعيين روابط توليدیتاريخ در اين است آه 

آننده ای آه ساير روابط بين انسان ها بر مبنای آن پرداخته می 
روابط اجتماعی موجود در . دريافته استگردد و تعيين می شود 

جامعه روابطی طبقاتی اند، و آنچه تعلق انسان به طبقۀ معينی را 
مشخص می آند مكان او در توليد اجتماعی، و به عبارت دقيق تر 

  . مكان او در روابط توليدی است
  

اين بحث بار ديگر ما را به تفاوت تبيين ماترياليستی مارآس از 
. ن سوبژآتيو و ايده آليستی بتلهايم می رساندجامعه با تبيي

 بمنزلۀ يك ماترياليست پيگير، نقش تعيين آنندۀ زيربنای ،مارآس
اقتصادی جامعه را تشخيص می دهد و طبقه آارگر را برای رهايی 
از موقعيت اسارت بار خويش در اين جامعه به انقالب اجتماعی 

 را دست نخورده می در تقابل با انقالب سياسی آه اقتصاد جامعه(
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مارآس روابط توليدی سرمايه داری را . فرامی خواند) گذاشت
ب و بی ئرابطه بين آار و سرمايه می داند، و سرمنشأ تمام مصا

يعنی در اين حقيقت (حقوقی های طبقه آارگر را در همين رابطه 
آه در جامعۀ سرمايه داری حاصل آار طبقه آارگر در شكل انباشت 

از اين . می يابد) و افزايش قدرت آن ظاهر می گرددمدام سرمايه 
رو، در تئوری مارآسيسم دگرگون شدن ريشه ای آليۀ روابط 
اجتماعی در گرو اين است تا طبقه آارگر در قدرت، رابطۀ 
آارمزدی را الغاء نمايد و سازمان نوين توليد اجتماعی را بنياد 

 بتلهايم امحاء .اما نزد بتلهايم اين ها تماما وارونه است. نهد
مناسبات سرمايه داری و پی افكندن سوسياليسم را نه از طريق 

و (انقالب اقتصادی و امحاء آار مزدی، بلكه از طريق روبنايی 
  : ميسر می داند) حتی امور اخالقی

  
سوسياليسم نمی تواند گسترش يابد مگر در سايۀ "... 

اين تصاحب اجتماعی . تصاحب اجتماعی وسايل توليد
گزير بر يك پروسۀ اشتراآی واقعی تصاحب طبيعت و نا

 عمل اشتراآی واقعینيروهای مولد، و بنا بر اين بر يك 
اين چنين پروسۀ اشتراآی تصاحبی آه در . تكيه دارد

مقياس جامعه صورت می پذيرد نمی تواند تماما شكوفا 
گردد مگر بر پايۀ وحدت واقعی مولدين بالواسطه، وحدت 

ر نظر، وحدت آنان در اهداف مورد نظر و آنان د رعمل و د
اين چنين وحدت واقعی نمی تواند . در وسائل مورد استفاده

از خارج به مولدين بالواسطه تحميل گردد، بلكه ضرورتا 
وحدتی است در پراتيك ها، در انديشه ها و در ذهنيات، 

الزمۀ اين وحدت تقدم . وحدتی است سياسی و ايدئولوژيكی
تا زمانی آه . منافع فردی و خصوصی استمنافع جمعی بر 

چنين نباشد، تصاحب اجتماعی وسائل توليد و محصوالت 
 اين تا حدی صوری باقی می اجتماعی ناآامل و بنا بر

  .)تنها تأآيد با خط زير اضافه شده است) (٢۴(."ماند
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به اين ترتيب، امر نابودی مناسبات آاپيتاليستی و ساختن 
. ی اخالقی و شبه مذهبی تنزل می يابدسوسياليسم به موعظه ها

موعظه هايی آه به اندازۀ جامعۀ طبقاتی قدمت دارند، و در تحليل 
نهايی نقشی جز خاك پاشيدن در چشم طبقه آارگر و تيره آردن 

گويی اين . ادی و علت اصلی موقعيت او نداشته اندرابطۀ بني
رازآلوده می شود، " ايدئولوژی"توده ها، آه با لفظ " اخالق بد"

بنا بر اين، وظيفۀ ! است آه مانع پيشروی بسوی سوسياليسم است
انقالب در "است، چرا آه " ايدئولوژی"پيشرو نيز آمك به تغيير 

دئولوژی پرولتری توسط ايدئولوژی، به معنی  تصاحب فزايندۀ اي
توده ها، يكی از شروط انقالب در مناسبات توليد است؛ دقيقا بدين 

همان ..." خاطر آه سوسياليسم نمی تواند گسترش يابد مگر
  ). ٢۵(استدالل آه باالتر ديديم

  
آه از زمان مارآس -بتلهايم به اين ساده ترين حكم ماترياليستی 

-  ای نيز به تجربه دريافتهتاآنون هر آدم عامی مارآس نخوانده
از " منفعت جويی شخصی توده ها"نمی تواند پايبند بماند آه 

ضعف اخالقی آن ها ناشی نمی شود، بلكه  پايۀ مادی ای دارد آه 
همانا موقعيت نا ايمن و بی آيندگی ای است آه جامعۀ سرمايه 

منفعت جويی "نه فقط غلبه بر . داری نصيب زحمتكشان می آند
پيش شرط سوسياليسم نيست، بلكه برعكس، " ده هاشخصی تو

تنها در صورت امحاء مناسبات سرمايه داری و ساخت سوسياليسم 
و هرگونه تأثيرات (است آه پايۀ مادی منفعت جويی شخصی 

شك نيست آه نيروی . از ميان می رود) ايدئولوژيك جامعۀ طبقاتی
ی پايۀ مادی عادت و بقايای ايدئولوژی بورژوايی حتی پس از نابود

اقتصادی آن نيز بر اذهان و عملكرد انسان ها تأثير می گذارد، اما 
نكته اينجاست آه هرگونه آار آموزشی و فرهنگی برای از ميان 
بردن تأثيرات جهان نگری آهنه تنها هنگامی و در صورتی مؤثر 
می افتد آه پايۀ مادی آن ها از بين رفته باشد و بقای آن ها امری 

  .  صرفا عرصۀ ايدئولژيك و تربيت شده باشدمربوط به
  



36 

  
  
  

  حزب ايدئولوژيك و گذار به سوسياليسم- ۵
  

در ادامۀ همين شيوۀ ايده آليستی، بتلهايم نقش دولت و حزب را 
  : نيز در اين پروسه توضيح می دهد

  
ديكتاتوری پرولتاريا ايجاب می آند آه دستگاه دولتی "... 
ری آنندۀ قدرت پرولتری، دستگاه رهب...  حزب باشدتابع

... حزب مارآسيست لنينيستی است و نه دستگاه دولتی
 آه ايدئولوژی پرولتری جايگاه غالبی حزب با حاآمنقش 

حزب به ...  آن است پيوند داردحاملاشغال می آند و حزب 
 اآتسابدر دگرگون آردن خود، يعنی در ) توده ها(آن ها 

 به توسط ايدئولوژی يك جهان بينی پرولتری، آه در ابتدا
... بورژوايی از آن به طور قسمی جدا هستند آمك می آند

 در توده هاست ايجاد وحدتحزب پرولتری يك ابزار 
ايدئولوژی  و در عين حال وحدت در عملوحدت در -

يك حزب رهبری آنندۀ مارآسيست لنينيست برای ... آنها
  طبقاتیمبارزۀاينكه بتواند نقش خود را ايفاء آند بايد به 

همواره اهميت درجه اول بدهد و ايدئولوژی پرولتری را 
در غياب چنين .  اين مبارزه تبديل آندعامل غالببه 

روابط عينی و ذهنی ) دگرگون آردن(حزبی، انقالبی آردن 
يت بورژوازی اجتناب ناپذير غيرممكن و بازگشت به حاآم

  ) ٢۶(."است
  

مولبندی های خود از اوال، روشن است آه هرچند بتلهايم در فر
صحبت می آند، اما نهايتا ماهيت " دولتماهيت پرولتری "

به عبارت ديگر، بتلهايم در نقد .  را مد نظر داردحزبپرولتری 
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نه تنها هيچ درسی برای انجام " دوران گذار"تجربه های تاريخی 
اقدامات اقتصادی و تحول زيربنايی نمی گيرد، بلكه حتی در سطح 

چ تأآيدی بر ضرورت گسترش دموآراسی آارگری و سياسی نيز هي
ثانيا، . هيچ تدقيقی در ساختار دولت پرولتاريايی را الزم نمی بيند

، مطابق سيستم "گذار به سوسياليسم"نقش حزب پرولتری در 
" توده ها"و هدايت " ايدئولوژی"بتلهايم، چيزی جز پاسداری از 

يدئولوژی به آن ها اين ا" غالب آردن"در آسب ايدئولوژی نوين و 
  : نقطه اوج ايفای نقش حزب نيز انقالب فرهنگی است. نيست

  
زحمتكشان چينی با تقدم قائل شدن برای سياست "

پرولتاريايی، بنگاه ها را دگرگون می سازند و اين بنگاه 
 واحدهای توليدیها تبديل می شوند به چيزی سوای 

يوند  آه در پواحدهای سياسیتبديل می شوند به . صرف
با يكديگرند؛ به مكان هايی آه در آن ها قدرت مولدين 

  ) ٢٧(."ی شود؛ به واحدهای ايدئولوژيكیاعمال م
  

تبديل " سوای واحدهای توليدی"اين آه وقتی بنگاه ها به چيزی 
می شوند چگونه ماهيت اقتصاد گذار به سوسياليسم پيشروی می 

و متافيزيكی آند، البته همان معمائی است آه پاسخ رازآلوده 
 در زندگی زحمتكشان عينیتغييرات . بتلهايم به آن را باالتر ديديم

اما اين گونه پيشروی . چينی نيز آه دغدغۀ بتلهايم نبوده است
حتی نزد خود تئوری پرداز نيز به " سوسياليسم"عرفانی بسوی 

زيرا، با اينكه . معنای نزديك شدن به امحاء سرمايه داری نيست
ی نزد بتلهايم يكی از شيوه های قطعی تصاحب انقالب فرهنگ

ليكن در پروسۀ تصاحب "ايدئولوژی پرولتری توسط توده هاست، 
گسترده تری آه با مقتضيات عينی ساختمان سوسياليسم انطباق 

بنا بر اين، در همين ".  دارد، اين انقالب مرحله ای بيش نيست
ن تأآيد آرده همانطور آه مائو تسه دو"دورۀ گذار به سوسياليسم، 

اما باالخره اجازه ) ٢٨(." چندين انقالب فرهنگی الزم استاست
بدهيد از جانب زحمتكشان چينی بپرسيم آه پايان اين دورۀ گذار، 
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يعنی پايان وجود مناسبات سرمايه داری، آی فرا می رسد؟ در 
اينجا بايد شرط و شروط بتلهايم برای پيشروی بسوی وحدت 

يعنی وحدت عملی و ايدئولوژيكی توليد  (مولدين و وسائل توليد
را به ياد ) آنندگان، و مقدم شمردن منافع جمعی بر منافع شخصی

واضح است آه حتی نزد بتلهايم تحقق چنين شروطی از . آورد
يك گذار "طريق مبارزۀ ايدئولوژيك و انقالب فرهنگی محتاج 

 تصاحب اجتماعی وسائل"خواهد بود آه طی آن " تاريخی طوالنی
توليد و محصوالت اجتماعی ناآامل و بنا بر اين تا حدودی صوری 

در انتهای اين گذار نيز، چنانچه شروط بتلهايم ". باقی می ماند
در انديشه و در عمل توليد متحقق شده باشد، يعنی وحدت پايداری 

 حاصل آمده باشد، پر واضح است آه ديگر دولتی مورد نآنندگا
مولدين مۀ وحدت آامل وسائل توليد و الز"پس . نياز نخواهد بود

به عبارت ديگر، بتلهايم انتهای ) ٢٩(".بالواسطه زوال دولت است
را يكسره تا انتهای " دوران گذار از سرمايه داری به سوسياليسم"

دولتی . خود سوسياليسم و ابتدای دوران آمونيسم آش داده است
 باشد، زوالش آه بنا بود ماهيتش تضمين آنندۀ گذار به سوسياليسم

سوسياليسم را ممكن می آند؛ يعنی راه حل ايدئولوژيك و انقالب 
فرهنگی بتلهايم تا روز زوال آامل دولت و فرا رسيدن آمونيسم 

  !متأسفانه نتوانسته است روابط آاپيتاليستی توليد را بر چيند
  

از اين گذشته، اين پيشروی عرفانی و ايدئولوژيك بسوی 
خود تئوری پرداز نيز بسيار نا مستحكم و در چشم " سوسياليسم"

چرا آه طرد ايدئولوژی آهنه و تصاحب . لرزان به نظر می آيد
ايدئولوژی نوين توسط توده ها امری است آه به زعم خود بتلهايم 
در يك دوران طوالنی انجام می گيرد و در هيچ مقطع دستاوردهای 

 سيستمی آه در حقيقت، در. تاآنونی اش نيز برگشت ناپذير نيست
دی ساخته و پرداخته است، هيچ بتلهايم برای دگرگونی روابط تولي

 عطف تعيين آننده ای موجود نيست، بلكه در هر مقطعی ۀنقط
می تواند " ايدئولوژی"ايجاد بنگاه های جديد يا لغزش اين و آن از 

   : را سبب شود" سوسياليسم"ر شدن از دو
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ای تصحيح سبك آار فعاليت های انتقادی و نيز آارزاره"

دستگاه های جديد التأسيس همواره و پيوسته ضروری 
بدون اين انتقادها و بدون اين آارزارها خطر اين آه . است

از راه !) آذا(اين سازمان ها و يا برخی از اعضای آنها 
سوسياليستی دور شوند غير قابل اعراض خواهد 

  )٣٠."(بود
  

چرا آه واضح . زب استاما از اين مهمتر نقش ايدئولوژی در ح
است وقتی حزب خود عامل گسترش ايدئولوژی باشد، چنانچه خود 

گردد همۀ اين پروسۀ غالب آردن " انحراف ايدئولوژيك"دچار 
بنا بر اين سؤال تعيين آننده . ايدئولوژی به هيچ آار نخواهد آمد

ای آه می بايد در سيستم بتلهايم پاسخ گيرد اين است آه معيار 
بودن ايدئولوژی يك حزب را چگونه بايد فهميد؟ در اينجا پرولتری 

  :بتلهايم يكسره به عام گويی های نامربوط می افتد
  

برای اينكه اصول مارآسيست لنينيستی آه حزب خود را "
... نسبت به آن ها متعهد می داند زنده باقی بمانند

ضروری است آه حزب و اعضايش از توسعۀ پراتيك های 
ی نمايند و آسانی را آه در مسير چنين آمرانه خوددار

پراتيكی قرار می گيرند مورد انتقاد قرار دهند و بطور 
  . مداوم توده ها را به انتقاد آردن فرا خوانند

   بطور خالصه، يك حزب رهبری آننده فقط زمانی می 
 به فرمان دادنتواند يك حزب پرولتری باشد آه ادعای 

 ابزار ابتكار عمل آن هاكس توده ها را نداشته باشد و برع
" بايد"سعی نكند به توده ها چيزی را آه ... باقی بماند

؛ از آن چيزی حرآت آند آه توده تحميل نمايدانجام دهند 
ها آمادگی انجامش را دارند و به رشد مناسبات 

  )٣١."(سوسياليستی آمك می آند
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تا . گفتن ندارد آه اين توضيحات بتلهايم چيزی را روشن نمی آند
باز می گردد، پند اخالقی ای " پراتيك آمرانه"آنجا آه به احتراز از 

آمرترين احزاب . (است آه هيچ حزبی آن را زير سؤال نخواهد برد
اما اين .) نيز در طول تاريخ آمريت به توده ها را تئوريزه نكرده اند

بسا . حزب نيست" ايدئولوژی"به هيچ وجه محك جامعی برای 
آه به تئوری ها و سياست های بورژوايی پايبند " مراحزاب غير آ"

  . بوده اند
  

نكتۀ ديگر اين آه بتلهايم هيچ تأآيدی بر اين ندارد آه حقانيت يك 
. حزب را می بايد در صحت تئوری و برنامه اش نيز جستجو نمود

بتلهايم، به شيوه ای آمپريسيستی، در بهترين حالت تنها در پايان 
زب قادر خواهد بود راجع به ماهيت پرولتری مشاهدۀ پراتيك يك ح

آن قضاوت آند، چرا آه او اين حقيقت را ناديده می گيرد آه صحت 
تئوريك و برنامه ای يك حزب امری است آه نقد علمی و مبارزۀ 
تئوريك می تواند و بايد حتی پيش از مشاهدۀ نتايج پراتيكی آن را 

يارهايی برای خصلت اساسا مسأله اينجاست آه بايد مع. نشان دهد
پرولتری حزب بدست داد تا يك حزب بتواند خود را برحسب آن ها 
. بسنجد و ملزومات اين آار را دريابد و برای آسب آن ها اقدام آند

به هر حال، حقانيت برنامه ها و سياست های يك حزب امری است 
تاريخ .  می سازد" پرولتری"آه قدرت بسيج توده ای يك حزب را 

وارد بسياری بوده است آه احزاب و جنبش هايی قادر به شاهد م
بوده اند بی آن آه نماينده و ) و يا طبقه آارگر(بسيج توده ها 

اين نهايتا سياست های مستقل طبقاتی و . افع اهداف آن ها باشنددم
قدرت بسيج "اهداف مستقل طبقه آارگر هستند آه صحت معيارهای 

  . را تعيين می آنند" توده ای
  
حرآت از آن چيزی آه توده ها آمادگی اش را "انگهی، مسألۀ و

می بايد روشن تر گردد؛ واال می تواند به مصلحت گرايی، " دارند
امكان گرايی، و دنباله روی تمام عيار از جريان خودبخودی نيز 

تبديل جنگ امپرياليستی به جنگ بلشويك ها شعار  . تفسير شود
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را هنگامی مطرح ،  و غيرهراهاهمه قدرت به شو، يا شعار داخلی
. اتخاذ فوری آن ها را نداشت" آمادگی"ساختند آه طبقه آارگر 

فعاليت خود حزب، و مهمتر از آن تجربۀ عينی مبارزه بود آه 
حقانيت طبقاتی اين سياست ها را برای توده ها محرز ساخت و آن 

  . ها را به دور بلشويك ها گرد آورد
  

را به ماهيت طبقاتی "  به سوسياليسمگذار"به هر رو، بتلهايم 
دولت، آنگاه ماهيت حزب، و سرانجام به ايدئولوژی آن منوط آرد، 
و دست آخر نتوانست هيچ معيار عينی ای برای سنجش صحت يا 

سوسياليسم سوبژآتيويستی . سقم ايدئولوژی حزب بدست دهد
  :بتلهايم در نتيجه گيری زير نهايت خود را باز می يابد

  
از نتايج احتمالی اين . بارزۀ طبقاتی ادامه می يابدم"... 

مبارزه بازگشت نيروهای اجتماعی بورژوايی بر سر قدرت 
است، تحت اشكالی آه مستقيما بعنوان اشكال بورژوايی 

اين امر زمانی اتفاق می افتد آه . قابل شناخت نيستند
نمايندگان اين نيروها رهبری دولت و حزب را به دست 

ايدئولوژی "نی بطور مثال، برخی رهبران از يع. (گيرند
 ماهيت طبقاتی از اين لحظه به بعد.) دور شوند" پرولتری

دولت، مالكيت دولتی، و اقتصاد مبتنی بر برنامه، ديگر نه 
در اين حالت سلطۀ . پرولتاريايی بلكه بورژوايی است

توليد آنندگان بر شرايط هستی خود بطور آامل خاتمه 
د را به حاآميت يك طبقۀ استثمار گر می يافته و جای خو

  .)پرانتز و تأآيد اضافه شده اند( )٣٢."(دهد
  

چنين تبيينی بيش از آن آه حساسيت صاحب آن را به خلوص 
 اين است آه تئوريسين ما حاضر ۀت آند، نشان دهندايدئولوژی اثبا

بوده همين وضعيت اقتصادی، همين روابط توليدی، و همين نصيب 
را در دورۀ قيادت صدر يا سرور خويش با ، ز زندگیآارگران ا

  . بپوشاند" سوسياليستی"اتيكت 
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از لحاظ اقتصادی، بلتهايم هيچ درآی از سوسياليسم جز سرمايه 

در حقيقت نزد او سوسياليسم مساوی است با . داری دولتی ندارد
سرمايه داری دولتی به اضافۀ دولتی آه ايدئولوژی اش را بتلهايم 

بتلهايم همانقدر می تواند " ايدئولوژی"نفس . ی بداندپرولتر
مناسبات آاپيتاليستی توليد را دگرگون آند آه ورد خوانی يك حكيم 

  . احوال يك بيمار را) يا شارالتان(خوش قلب 
  



43 

ر

  
  
  
  در سيستم بتلهايم" ايدئولوژی"نقش واقعی - ۶

  
تبيين غيرماترياليستی از تاريخ، شناخت سطحی و مغلوط از 

آن حلقه ، مايه داری، و تعاريف آلی و ناقص از سوسياليسمسر
های واسطی هستند آه به بتلهايم امكان می دهند تا سوسياليسم 

در آن پرداخت " ايدئولوژی"عرفانی خويش را با نقش تعيين آنندۀ 
مارآسيسم پرولتاريا را به آسب قدرت سياسی فرا می خواند . نمايد

اسبات آاپيتاليستی توليد را آه ريشۀ تا طبقه آارگر امكان يابد من
همۀ نابرابری ها و مصايب اجتماعی و اقتصادی است دگرگون 

مارآسيسم يك نقش اصلی حزب را در امحاء مناسبات . سازد
سرمايه داری اين می داند آه حزب با شناخت عميق تئوريك از 
سرمايه داری و سوسياليسم پرولتاريای در قدرت را در متحول 

اما سوسياليسم .  زيربنای اقتصادی جامعه هدايت آندينیعساختن 
عرفانی بتلهايم قدرت دولتی را از آن رو می خواهد تا حزبی را 
بمثابۀ آاهن اعظم معبد ايدئولوژی بر مسند قدرت بنشاند، و اين 

تغيير . "را سازمان دهد" متحول ساختن ايدئولوژيك توده ها"حزب 
بات توليدی را در جهان خارج و ، اما، مناس"ايدئولوژی توده ها

بطور عينی تغييری نخواهد داد، بلكه تنها تعبير ذهنی از آن 
  . مناسبات را دگرگون می آند

  
 می خواند، آگاهی وارونه و آاذبمارآس ايدئولوژی بورژوايی را 

زيرا حاآميت ايدئولوژی بورژوايی بر اذهان تودۀ مردم نقشی جز 
 از امور جهان علل واقعی پديده ها را اين ندارد تا با تعبير آاذبی

در سيستم بتلهايم نيز عينا " ايدئولوژی"نقش . وارونه جلوه دهد
ونههمين  گسترش اين "چرا آه .  استآگاهی آاذب و وا

اين نقش را دارد تا به توده ها " ايدئولوژی در ميان توده ها
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سير بقبوالند آه همان مناسبات توليدی را آه همچنان در چنگالش ا
درست همانگونه آه پذيرش . تلقی آنند" سوسياليستی"اند اآنون 

مذهب می بايد مشقات جسمی را موجب اعتالی روحی جلوه دهد، 
ايدئولوژی بتلهايم نيز می بايد واقعيت تلخ تحمل ابقاء سرمايه 

نقش توهم . قالب آند" سوسياليستی"داری را عامل پيشروی 
هايم، به همراه مناسبات توليدی، در سيستم بتل" ايدئولوژی"آفرين 

دولت . دولت و حزب صاحب اين ايدئولوژی را نيز تقديس می آند
و حزبی آه به اندازۀ هر دولت و حزب غير پرولتری ديگر از 
هدايت امر ساختمان سوسياليسم و امحاء سرمايه داری ناتوان و 
 به دور مانده اند، به يمن ظاهر شدن در نقش آاهن ايدئولوژی می
توانند مدعی پيشروی بسوی سوسياليسم گردند، و توده ها را فرا 

سوسياليسم . بخوانند تا در مناقب صدر حزب سرود بخوانند
عرفانی بتلهايم در حقيقت پايه های تئوريك مذهب سازی از 

را ريخته، و در غياب يك جريان جهانی مارآسيستی " ايدئولوژی"
" نينيستی لارآسيستم"را صت يافته تا اين ايدئولوژی راستين فر

  )٣٣(.بخواند
  

) و از جنس مذهب(اما ايدئولوژی طبقه آارگر آگاهی وارونه 
جهان نگری طبقه آارگر آگاهی راستين است، چرا آه به . نيست

شناخت علمی از پديده ها و روابط جهان خارج متكی است و، 
كه فراتر از آن، تنها به تعبير علمی از جهان محدود نمی ماند، بل

شناخت علمی را زمينۀ تعيين پراتيك طبقاتی ای می سازد آه جهان 
ژی پرولتری، طبقه آارگر را برای وايدئول. واقعی را تغيير می دهد

نزد بتلهايم تبديل . انجام اين پراتيك فرا می خواند و بسيج می آند
به نوعی مذهب از آنجا مايه می گيرد آه او از " ايدئولوژی"

گذار به "نی عوامل تعيين آننده در تشخيص علمی و عي
از اينجا مايه می گيرد آه او، بجای . ناتوان است" سوسياليسم

 تغيير"مشخص آردن تحوالت مادی و عينی در عرصۀ اقتصاد، 
پس نتيجتا . را تعيين آننده می يابد" ذهنيت و روحيات توده ها

يد، در روايت او تبديل به مجموعه ای از احكام، عقا" ايدئولوژی"
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 آن ها از هيچ ضرورت مادی و و روش ها می شود آه صحت
 در جهان خارج استنتاج نمی گردد، بلكه تنها پاسداران و عينی

چنين . فتوا به حقانيت آن ها داده اند" ايدئولوژی"آاهنان اين 
سيستمی ضرورت پراتيك واحد طبقاتی را پيشاروی طبقه آارگر 

نی عرفانی آحاد توده هاست،  خواهان دگرگوبدوانمی گذارد، بلكه 
فراهم " دگرگون شده های ايدئولوژيك"و آنگاه آه فرقه ای از 

آرده باشد، می تواند آنان را به هر پراتيكی آه پيامبران و آاهنان 
آسمانی و " آتاب سرخ. "حكم دهند امر آند" ايدئولوژی"اعظم 

ين ا) و در عين حال الهام دهندۀ(تئوری نابغه بودن مائو مصداق 
  .  گونه تئوری پردازی های بتلهايم است

  
تعيين آننده بودن ايدئولوژی در دوران "يك جنبۀ مهم ديگر از 

برخالف . نزد بتلهايم سكتاريسم در قبال طبقه آارگر است" گذار
پندار ليبرالی رايج، سكتاريسم از اينجا مايه نمی گيرد آه آمونيست 

و اين ) سممارآسي(ها صاحب ايدئولوژی مشخصی هستند 
مانيفست «از زمان . ايدئولوژی را در طبقه آارگر تبليغ می آنند

 و يك يك گرايش معين، آمونيست ها خود را بعنوان »آمونيست
آن  خود را  هاآمونيست. بخش معين از طبقه آارگر دانسته اند

امی از طبقه می دانند آه برای منافع بخش  طبقه، و نه فقط ت
 او نيز، و باز نه فقط در مقياس ملی بلكه آتی منافع آنی بلكه منافع

  متمايزآمونيست ها يك گرايش. ، مبارزه می آنندجهانیدر مقياس 
هستند، ولی آن ) مارآسيسم (مكتب فكری مشخصیو صاحب 

گرايشی آه در مكتب آن ها نائل شدن به سوسياليسم تنها از طريق 
.  می شود آارگر، دنبال طبقهمبارزات يك طبقۀ اجتماعی معين،

طبقه آارگر تنها به نيروی خود آزاد «مطابق همين مكتب فكری، 
ليبرالی رايج، -بنا بر اين، برخالف پندار بورژوا. »می شود

مشخصۀ ايدئولوژيك آمونيسم نه فقط موجب سكتاريسم نيست، 
بلكه برعكس، دقيقا عاملی است آه آمونيست ها را به مبارزه 

  . ر رهنمون می گرددبرای وحدت مبارزاتی طبقه آارگ
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و

سكتاريسم در سيستم بتلهايم نيز بخودی خود از مشخصۀ 
سيستم او ناشی نمی گردد، بلكه از اينجا مايه می " ايدئولوژيك"

به " گذار به سوسياليسم"گيرد آه بتلهايم با مرتبط آردن مستقيم 
، نيروی اجتماعی اصلی تحول را نه طبقه آارگر، "ايدئولوژی"

ادعايی او را " ايدئولوژی"ار و افرادی می شمارد آه بلكه آليۀ اقش
بجای " توده ها"جايگزين شدن آلمۀ ). ٣۴(پذيرا گشته باشند

در ادبيات اين مكتب خود يك نشانۀ بی اعتنايی ذاتی " طبقه آارگر"
به طبقه آارگر در چنين تئوری پردازی هايی ) و اجتناب ناپذير(

بتلهايم توجيه آنندۀ نقش نزد " تعيين آنندگی ايدئولوژی. "است
در " دانشجويان"دهقانان در انقالب چين، توجيه آنندۀ نقش 

 اروپا، و توجيه آنندۀ روی آوری پيروان ١٩۶٠اعتراضات دهۀ 
دگرگونی "اين مكتب به اقشار دم دست و مستعد برای 

، يعنی جوانان و روشنفكران، در سراسر دنيا بوده "ايدئولوژيك
تر، تئوری پردازی بتلهايم توجيه گر، و به به عبارت دقيق . است

 در احزاب بی ربطی  جدايی از طبقه آارگرنوبۀ خود موجد، 
بوده ) نیاو انواع سوسياليسم عرف" (خط چينی"سازمان های 

  .است
  

در سيستم بتلهايم ديگر به معنای " پرولتاريا"بر اين اساس، لفظ 
سيستم بتلهايم در " پرولتاريا. "طبقه آارگر استعمال نمی شود

است؛ و حال آه افراد " نيروی محرك انقالب"معادل 
، دستكم در دورۀ گذار، حامل و عامل روابط توليدی "ايدئولوژيك"

 ،نوين هستند، پس بتلهايم آماده است تا فرقۀ ايدئولوژيك خود را
  : بنامد" پرولتاريا"، مستقل از مكان آن ها در توليد اجتماعی

  
ايدئولوژی پرولتاريا بمثابۀ طبقۀ حاآم تعيين آننده بودن "

به اين معناست آه همۀ آن هايی آه در مواضع پرولتاريا 
قرار دارند، و تا آنجا آه آامال و تماما بر روی اين 
 .مواضع قرار دارند، می توانند به پرولتاريا ملحق شوند

بنا بر اين در يك صورتبندی اجتماعی در حال گذار به 
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ي

،  مقامات مديريت را اشغال می آنندسوسياليسم آسانی آ
برحسب اينكه به مفهوم آامل آلمه آمونيست باشند يا 

آسمانی او را " ايدئولوژی"منظورش اين است آه (نباشند 
، يعنی آامال و تماما در )آامال پذيرفته يا نپذيرفته باشند

ا مواضع پرولتری قرار داشته باشند يا نه،  پرولتر 
پرانتزها و تأآيدها اضافه شده () ٣۵(."بورژوا هستند

  .) است
  

بخاطر . به اين ترتيب بتلهايم گره تئوريك خود را باز می نمايد
بياوريم آه او برنامه ريزی مرآزی را تنها از اين رو برای امحاء 

مديران "سرمايه داری و ساخت سوسياليسم آافی نمی دانست آه 
صه پروسۀ محصول و ابزار را تصاحب آرده، و خال" بنگاه ها

راه حل را نيز در اين می بيند تا . توليد اجتماعی چندپاره می شود
مقدم شمردن منافع جمع بر "از جمله " (ايدئولوژی"با گسترش 

حال . يابندب" وحدت انديشه و وحدت عمل"، توليد آنندگان ")فرد
از طرف مديران بنگاه " ايدئولوژی"گره تئوريك بتلهايم، با پذيرش 

باشند، آن ها حاملين " ايدئولوژيك"اگر مديران :  گرددباز می، ها
اند، نيروی اجتماعی پيشروی به " روابط توليدی نوين"

  . هستند" پرولتاريا"سوسياليسم اند، و اصال خود 
  

، نه بر مبنای عينی مكان او در توليد "پرولتر"اما وقتی تعريف 
هر آن اجتماعی، بلكه با معيارهای ذهنی و ايدئولوژيك باشد، 

پس بتلهايم بالفاصله ادامه می . احتمال بورژوا شدن او می رود
  : دهد

  
در ) پرولتر بودن مديران(از آنجا آه اين موضع طبقاتی "

يك وضعيت طبقاتی تثبيت شده در پروسۀ توليد ريشه 
بتلهايم، برخالف پرولتاريا نزد " پرولتر"يعنی (ندارد 

و می ) مارآس، با خصوصيات ذهنی شناخته می شود
تواند با مبارزۀ ايدئولوژيكی دگرگون شود، چنين مبارزه 
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 و می تواند تعيين آنندۀ ای اهميت درجه اول پيدا می آند
راهی باشد آه صورتبندی اجتماعی مورد نظر در آن سير 

  .)پرانتزها و تأآيد اضافه شده است) (٣۶(."می آند
  
ژی حزب آذايی نخست به ماهيت دولت، سپس به ايدئولو" گذار"

حاآم، و سرانجام به مراقبت از سالمت ايدئولوژيك مديران منوط 
خصوصا (ضامن پيشروی مداوم نيز البته مبارزۀ ايدئولوژيك . شد

مون، حزب تمامی بنای عظيم دولت طراز آ. است!) با مديران
ه نهايتا فلسفۀ وجودی ، و غيره و غيرپيشرو، گسترش ايدئولوژی

انتقاد و . "ولوژی مديران می يابند ايدئ"چك آردن"خود را در 
به سبك چينی ابزار آشنای چنين مبارزۀ " انتقاد از خود
  . ايدئولوژيكی است

  
نزد اين فرقه، " ايدئولوژی"خصوصيات سوبژآتيو و مذهب گونۀ 

در سيستم فكری شان، و اهميت " ايدئولوژی"مكان تعيين آنندۀ 
ه رفتار اين فرقه حياتی امر انتقاد در حفظ خلوص ايدئولوژيك، ب

ويژگی هايی می دهد آه با ملی اعالم آردن روانكاوی فردی تنها 
و اين فقط يكی از نتايج فرعی چنين ديدگاهی . يك گام فاصله دارد

، توآل به خردمندی تخردگريزی، خودفريبی، انكار واقعيا. است
رهبر و در عين حال يك شبه خائن خواندن امثال لين پيائو، از 

يز ناپذير سوسياليسم عرفانی است آه بجای طرح و عواقب گر
اتخاذ سياست ها و برنامه عمل های روشن و عينی، با اصالحات 

  . اخالقی و ايدئولوژی مذهبی وعدۀ سوسياليسم را می دهد
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  رويزيونيسم و انحطاط شوروی- ٧
  

متدولوژی بتلهايم در تبيين انحطاط شوروی آامال منطبق بر تئوری 
در تعيين " ايدئولوژی"و نقش " دوران گذار"ربارۀ های او د

مبنای نظری توضيح بتلهايم، همانطور . ماهيت روابط توليدی است
) انحراف ايدئولوژيك(آه باالتر نيز ديديم، اين است آه رويزيونيسم 

از اين  "و، در حزب منجر به تغيير ماهيت طبقاتی دولت می گردد
وايی شدن حزب و دولت، ، يعنی به مجرد بورژ"لحظه به بعد

مالكيت دولتی و اقتصاد با برنامه، ديگر نه پرولتاريايی، ) ماهيت"(
  ."بلكه بورژوايی است

   
اين آه چنين فرمولبندی متافيزيكی ای جز وسواس ايدئولوژيك 

به چه آاری می ) وسواسی آه محتوای واقعی آن را پيشتر ديديم(
 فوق را بعنوان مبنای حتی اگر فرمول. آيد اينجا مورد بحث نيست

: توضيح بپذيريم، آنچه حياتی است اين است آه توضيح داده شود
اول ، زمينۀ مادی پيدايش و غلبۀ انحرافات در حزب چيست؟ دوم، 

د؟ و سوم، تغيير تغيير ماهيت دولت در چه اشكالی بروز می آن
   در چه اشكالی روی می دهد؟یيدماهيت روابط تول

  
ر آه به تفصيل بررسی آرديم، بتلهايم در مورد سوم، همانطو

اساسا روابط توليدی را بی آن آه دگرگونی ای در سطح عينی در 
آن ها قابل تشخيص باشد، به دلخواه و بنا به تعريف خويش، 

، بورژوايی يا "ايدئولوژی"برحسب خصلت دولت وحاآميت 
يعنی مطابق فرمول بتلهايم شما مختاريد . پرولتری نام می گذارد

جرد اين آه دولت را بورژوايی تشخيص داديد آنچه را تا ديروز بم
اين خاصيت . (سوسياليستی می ناميديد امروز آاپيتاليستی بخوانيد
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فرمولبندی بتلهايم از سوی رهبران چين آه می بايست شوروی را 
يك شبه سرمايه داری بخوانند بی آن آه گردی به دامان دوران 

  .)ورد استفاده قرار گرفته استاستالين بنشانند به افراط م
  

اما گرچه در مورد تفاوت ها و تغييرات روابط توليدی بتلهايم هيچ 
ندارد آه بگويد، در مورد دولت بر تفاوت در شكل و ساختار 

در اين زمينه بتلهايم آالسيك . برحسب ماهيت طبقاتی قائل است
بدوا تكرار می آند، و اگر چه ) به نحو ناقصی(های مارآسيسم را 

ت ويد، اما سرانجام در مورد خصوصيادر مزايای آمون سخن می گ
دولت نوع پرولتری، بتلهايم عمال از دولت طراز آمون و 

وحدت دستگاه "دموآراسی آارگری عقب می نشيند و تنها بر 
 يك ديقينا نمی توان: "تأآيد می آند و می افزايد" دولتی و توده ها

 وحدت دستگاه دولتی و توده ها،  واحد برای جدا نبودن، يعنیمدل
وجود داشته باشد، بلكه فقط اشكال مشخص منطبق با شرائط 

و به طور خالصه، ) ٣٧(."يخی و مبارزۀ طبقاتی وجود داردتار
مستقل از اشكال آنكرت دولت، ماهيت آن را تا زمانی پرولتری می 

رابطۀ ارگان قدرت با توده ها نه رابطۀ حاآميت و ستم "داند آه 
با توده ها باشد؛ رابطه ای آه به ) پيشتاز(لكه رابطۀ يك آوانگارد ب

توده ها امكان می دهد نظرات خود را بيان آنند و به رهبری امكان 
می دهد نظرات صحيح بيرون آمده از توده ها را متمرآز 

" شورهای مشورتی" به اين آشكارا رضايت دادن) ٣٨."(دآن
ه شكرگزاری به جان است؛ اين قدرت توده ها نيست، بلك

  . ی است آه حاضر است حرف توده ها را بشنود"آوانگارد"
  

به هر رو، نكته اين بود آه بتلهايم دولت با ماهيت بورژوايی را 
در مورد . متفاوت از دولت با ماهيت پرولتری ترسيم می آند

خصلت بورژوايی دولت، بتلهايم همين را تكرار می آند آه جنبۀ 
بنا بر . "ايی جدايی دستگاه دولتی از توده هاستعمدۀ دولت بورژو

اين زمانی آه ارگان های قدرت دولت خود را از توده ها جدا آنند، 
 نن ها ستم آنند، ديگر اين ها ارگابر توده ها مسلط شوند و بر آ
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ك دولت های يك دولت آارگری نخواهند بود، بلكه به ارگان های ي
  )٣٩(."بورژوايی تبديل می شوند

  
ل آه بتلهايم می تواند تبديل يك دولت پرولتری به يك دولت حا

بورژوايی را ترسيم آند، بايد به اين سؤال اساسی پاسخ دهد آه 
زمينۀ عينی چنين تغييری چيست؟ چرا پرولتاريا پس از اين آه 

، دولت او می تواند )مثال در روسيه(قدرت دولتی را بدست گرفت 
: منيابد؟ پاسخ بتلهايم را می داه يبه يك دولت بورژوايی استحال
. عامل اين امر است) رويزيونيسم(انحراف در ايدئولوژی حزب 

چنين فرمول انتزاعی ای می تواند در مواردی صحيح باشد، اما 
مشخصا در مورد شوروی، آه پائين تر به اختصار اشاره خواهيم 

 دولت بورژوای  ← آرد، اين تبيين و فرمولبندی آه رويزيونيسم
  . اقتصاد سرمايه داری، صدق نمی آند ←

  
تبيين بتلهايم اين اشكال اساسی را دارد آه رابطۀ دولت با زيربنای 

اين روشن است آه پرولتاريا . اقتصادی را تماما نديده می گيرد
نخست در يك جامعۀ سرمايه داری دولت را تسخير می آند، اما 

 و جدا آردن ديدگاه بتلهايم، با گسست از ماترياليسم تاريخی
سياست از اقتصاد، اين را نمی تواند درك آند آه دولت پرولتری 
نهايتا تنها به آن درجه می تواند مستقر شود و ساختارهای 

را بدست آورد آه به يك ) دولت طراز آمون(رف خويش امتع
به اين ترتيب، در بررسی . اقتصاد غيرآاپيتاليستی متكی گشته باشد

در نمی يابد آه قويترين زمينۀ عينی تجربۀ شوروی بتلهايم 
استحاله و تغيير ماهيت دولت پرولتری همانا ابقاء روابط سرمايه 

  . داری بوده است
  

بتلهايم انحراف ايدئولوژيك و حاآميت رويزيونيسم بر حزب را 
عامل اصلی تغيير ماهيت دولت شوروی می داند، اما به هيچ وجه 

نكرت خود از شوروی نتيجه چنين چيزی را از مطالعات مفصل و آ
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ع

و " دوران گذار"نگرفته است؛ بلكه بنا به تئوری خود در مورد 
نقش تعيين آنندگی ايدئولوژی در ماهيت مناسبات توليدی، بتلهايم 

را از چه " مبارزۀ طبقاتی در شوروی"پيشاپيش می داند آه تاريخ 
هدف، جستجوی مقطع . زاويه ای می بيند و چگونه تفسير می آند

 نانحراف ايدئولوژيك و غلبۀ رويزيونيسم بر حزب است، و تعيي
در اين " ايدئولوژی"مقطع آن نيز، با خصوصيات رازآلوده ای آه 
به اين ترتيب رهبران . دستگاه فكری دارد، امری دلبخواهی است

چين توانسته اند روی آار آمدن خروشچف را مظهر غلبۀ 
ته به فضای سياسی حاآم، رويزيونيسم بدانند، و خود بتلهايم، بس

دوره های متفاوتی را بعنوان مقطع انحراف ايدئولوژيك حزب نام 
 و  توان از لحاظ عينیسبب اينكه در سيستم بتلهايم نمی. ببرد

بطور مشخص مقطع انحراف حزب و غلبۀ رويزيونيسم را نشان 
 در را به شيئی ای" ايدئولوژی"داد چيزی جز اين نيست آه او 

اصول "آرده و رويزيونيسم را صرفا با تخطی از  تبديل خود
  . باز می شناسد" ايدئولوژيك

  
نه از ذهن سرچشمه می گيرد و نه حاصل " رويزيونيسم"اما غلبۀ 

. جهالت، اشتباه آاری، بد طينتی، يا حتی آودتای افراد است
. رويزيونيسم بيان منافع بورژوازی در لباس سوسياليسم است

 بيان نظری رويزيونيسم و برشمردن پيش از هرگونه وارسی
، آنچه تعيين آننده است بازشناختن پايه "اصول"تخطی های آن از 

بايد اين را جستجو . های مادی پيدايش چنين نظراتی در حزب است
آرد آه آدام منافع عينی طبقات در جامعه مورد منازعه بوده، و 
چگونه يك جهتگيری معين در حزب به سود تأمين منافع 

مشخصا در مورد انحطاط شوروی و . ورژوازی عمل آرده استب
داحزب بلشويك، اين بدوا تخطی و زير پا گذاشتن اصول نبود آه   ب

. منجر به تغيير ماهيت دولت و سرمايه داری گشتن اقتصاد شد
بلكه آنگاه آه برنامه های پنج ساله بازسازی و توسعۀ اقتصاد 

را آغاز آرد، به رويزيونيسم روسيه بر مبنای روابط آاپيتاليستی 
تحكيم و توسعۀ اقتصاد سرمايه . در حزب بلشويك پايۀ مادی بخشيد
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داری مستلزم محدود شدن حقوق سياسی و اجتماعی آارگران و 
زحمتكشان، و شكل گيری و تحكيم بوروآراسی مافوق مردم و 

به اين ترتيب، برخالف . قدرت گيری قشری از تكنوآرات ها بود
هايم، آنچه نقطه عطف تغيير ماهيت دولت پرولتری را فرمول بتل

، بلكه گسترش روابط "انحرافات ايدئولوژيك"رقم می زند نه 
راه توسعۀ آاپيتاليستی روسيه در . آاپيتاليستی توليدی بوده است

شكل سرمايه داری دولتی همچنين پايۀ واقعی رويزيونيسم روسی 
شويك آه مدافع در حزب بلشويك شد، و آن جناحی از حزب بل

اقتصاد آاپيتاليستی گشت و قدرت خود را ضامن شكوفايی آن 
تنها در اين . ساخت، جريان رويزيونيسم روسی را فرموله آرد

پروسه بود آه آنچه در گذشته می توانست صرفا اشتباهی نظری يا 
اين . نادانی نام گيرد اآنون بيانگر منافع سرمايۀ روسی می شد

ود آه موجد رويزيونيسمی با محتوای تحول تعيين آننده ب
  .ناسيوناليسم روسی گشت

  
 رويزيونيسم صرفا و به سادگی تخطی از اصول يا اعتقاد به 
تئوری ها و ديدگاه های نادرست نيست؛ چنين پديده ای در هر 

در حزب بلشويك و . حزب جدی و واقعی به ناگزير روی می دهد
مارآسيستی و در ميان رهبران آن نيز بيشك نظرات غير 

اما تمام . اصولی، وجود داشتبورژوايی، و حتی پراتيك های غير 
 يك تحليل ماترياليستی اين است آه نشان دهد چگونه و چرا فۀوظي

اين نظرات در مقطع معينی امكان می يابند در نقش نمايندگی و 
 ظاهر گردند و اين نقش را حفظ سرمايه داری روسيهسخنگويی 

 آليستی بتلهايم به هيچ وجه اين آار را انجام نمی تحليل ايده. آنند
دهد، بلكه در پی اين است تا علت انحراف حزب بلشويك را با خود 

  . انحراف در حزب بلشويك توضيح دهد
  

آنگاه آه با آشكاری انحطاط چين بتلهايم آرمان خود را فرو ريخته 
ا در ديد، فارغ از هرگونه مالحظۀ سياسی متد ايده آليستی خود ر

توضيح انحطاط شوروی به غايت رساند و اآنون مدعی است آه 
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. بوده است" انقالب اآتبر يك شكل ويژه از انقالب آاپيتاليستی"
بتلهايم تمام محدوديت ها  ومضايقی را آه فشار بورژوازی بين 
المللی بر پرولتاريای روسيه در نخستين سال های انقالب اعمال 

 مورخان غير مارآسيست اما با مضايقی آه از سوی(می آرد 
) آار، به تفصيل تشريح شده است. اچ. انصاف علمی، همچون ای

را ناديده می انگارد، و در آخرين موضع گيری خود اقدامات فوق 
العادۀ دوران آمونيسم جنگی را به ماهيت حزب بلشويك نسبت می 

  : دهد
  

 انقالب بلشويكی در واقعيت امر حزبی را به قدرت رساند"
آه به نام پرولتاريا سخن می گفت ولی در عمل غالبا بر 
عليه منافع آسانی آه مدعی نمايندگی شان بود عمل می 

جنگ داخلی، فروپاشی اقتصادی، قحطی در شهرها ... آرد
ناپذير استبداد حزبی برای توضيح تشديد بازگشت ... و

  )   ۴٠(."آافی نيست
   

 تجربۀ مستقيم داشته الزم نيست انسان خود از انقالب يا جنگ
حتی آائوتسكی و راست . باشد تا پوچی چنين اظهاراتی روشن شود

ترين جناح سوسيال دموآراسی نيز قادر نبودند بلشويك ها را برای 
آنچه محاصره و لشكر آشی بورژوازی بين المللی و امپرياليست 

 تاريخی تبتلهايم حتی به واقعيا. ها مسئول آن بودند سرزنش آنند
اگر . دار نيست؛ او تنها به دنبال فرمولبندی خود آشيده می شودوفا
است آه تعيين آنندۀ همه چيز است، پس محدوديت " ايدئولوژی"

در اشكال حكومت آارگری و رشد سرمايه داری در شوروی را بايد 
غايت . اساسا با انحرافات ايدئولوژيك حزب بلشويك توضيح دهد

رين توضيح، اين  است آه حزب منطقی چنين متدی، و شايد سهل ت
و به منظور " عليه پرولتاريا"بلشويك را اساسا حزبی دانست آه 

  !پرچم انقالب را برافراشته بود" توسعۀ سرمايه داری"
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  نتيجه گيری- ٨
  

پيش شرط اساسی برای آغاز هر ميزان از تحول سوسياليستی در 
در هم شكستن اقتصاد جامعه سرنگونی حاآميت سياسی بورژوايی، 

دفاع از اين اصل . ماشين دولتی، و استقرار حكومت آارگری است
سوسياليسم علمی در قبال ديدگاه دترمينيسم تكنولوژيك تنها وقتی 
از نظر تئوريك و سياسی آارآيی دارد آه نقد ما به يادآوری تئوری 

؛ بلكه بتواند ديدگاه دد نگردلنينيسم محدو-يسمسدولت در مارآ
در مورد خود سوسياليسم را در سطح اقتصادی در مارآسيسم 

آه از سوی دترمينيسم تكنولوژيك -" سرمايه داری دولتی"تقابل با 
قرار دهد، و برنامۀ - جا زده می شود" سوسياليسم"بعنوان 

در قبال اقتصاد دولتی باضافۀ برنامه -اقتصادی آلترناتيو خود را 
 بتلهايم، و راست صوری بودن نقد چپ. ارائه آند- ريزی مرآزی

ماهيت "بودن محتوای آن، عليرغم پافشاری های مكرر او بر 
، در اين حقيقت ريشه دارد آه بتلهايم همچون حريفان "دولت

خويش در سطح اقتصادی هيچ بديلی جز اقتصاد " اآونوميست"
دولتی و برنامه ريزی مرآزی، و خالصۀ آالم جز سرمايه داری 

وسياليسم، سرمايه داری دولتی و از ستعريف ا. دولتی، نمی شناسد
  . است" حكومت پرولتری" يك تحت

  
چنين تبيين سوبژآتيويستی از سوسياليسم، آه بناگزير در تبيين 
خويش صراحتا ماترياليسم تاريخی را نقض می آند، وقتی به سطح 
اقتصادی باز می گردد ماهيت التقاطی خود را بر مال می آند و 

را در مورد چگونگی متحول " وميستیاآون"همان نظريه های 
 الجرم در سيستم .ساس اقتصادی جامعه عينا می پذيردساختن ا

از لحاظ اقتصادی به " سرمايه داری دولتی"بتلهايم نيز ساختن 
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همان سدها و موانعی بر می خورد آه ديدگاه دترمينيسم تكنولوژيك 
، رار می دهدقء روابط آاپيتاليستی توليد آن ها را توجيه آنندۀ ابقا

" اليسمدوران گذار از سرمايه داری به سوسي"و مقولۀ ساختگی 
در سيستم بتلهايم نيز يك ). ۴١(را به آن ها متكی می سازد

وجود دارد آه سرانجام امحاء آامل " دوران گذار تاريخی طوالنی"
مناسبات آاپيتاليستی را به زوال دولت و تحقق آمونيسم موآول 

رشد "ن ا، عليرغم پرخاش گری به هوادارپس بتلهايم. می آند
، هيچ پاسخی برای معضلی آه اين ديدگاه بر سر "نيروهای مولده

دترمينيسم . راه امحاء روابط آاپيتاليستی قرار می دهد ندارد
تكنولوژيك به بهانۀ عدم رشد آافی نيروهای مولده از طبقۀ آارگر 

چه (ود و زحمتكشان می خواهد آه مضايق و محدوديت های موج
را ) در عرصۀ اقتصادی و چه به طور آلی در عرصۀ اجتماعی

بمثابۀ ضرورت دوران گذار و نتايج بقايای مناسبات سرمايه داری 
وی عينا " ايدئولوژيك"بتلهايم، در مقابل، وقتی دولت . بپذيرند

همان واقعيات اقتصادی و همان وضعيت را بر سر جامعه می 
آوازه 'به مصداق (ولت مربوطه د" ايدئولوژی"آورد، به برآت 
" خصلت سوسياليستی"همان گذار را به لقب ) 'خوان، نه آواز

د آن را همزين می آند و از آارگران و زحمتكشان می خوا
  . سوسياليسم بنامند

  
جهش بزرك "واقعيت اين بود آه پس از اينكه برنامۀ صنعتی آردن 

، خصوصا پس  ناآام ماند و١٩۵٠در چين در اواخر دهۀ " به جلو
از اين آه متعاقب اختالفات ناسيوناليستی چين و شوروی، دولت 
شوروی آمك های تكنولوژيك و متخصصين خود را از چين پس 
آشيد، مائو و برخی رهبران چين برای جبران خأل برنامۀ اقتصادی 

، در دهۀ "تقدم ايدئولوژی بر توليد"خويش، با شعارهايی از قبيل 
تئوری پردازی های . را بلندتر افراشتند" ژیايدئولو" پرچم ١٩۶٠

بتلهايم در مورد خواص انقالب فرهنگی و تأثير ايدئولوژی در 
دگرگون ساختن روابط توليدی در محتوا چيزی جز تقديس ناتوانی 
حزب چپن از اتخاذ سياست های اقتصادی ای برای امحاء سرمايه 
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 اند، و نمی  سر سختتاما واقعيا. داری و ساخت سوسياليسم نبود
توان با انكار ذهنی آن ها از پاسخگويی به مسائل اقتصاد و توليد 

رهبران چين نيز سرانجام به مسألۀ سازمان زيربنای . طفره رفت
اقتصادی جامعه پاسخ تمام عيار آاپيتاليستی دادند، و حتی از 
. اتالف وقت و منابع طی يك دهه انقالب فرهنگی استغفار آردند

، ١٩۶٠ جريانات بازمانده از مائوئيست های دهۀ برخالف تفسير
اين قدرت توطئه گری جناح راست حزب چين نبود آه جناح هوادار 

را آنار زد و آنگاه راه حل ") باند چهار نفره" ("انقالب فرهنگی"
. آاپيتاليستی آالسيك خود را در عرصۀ اقتصادی به آرسی نشاند

ه حل به مسألۀ بنيادی برعكس، توفيق جناح راست در ارائۀ يك را
را " انقالب فرهنگی"اقتصاد بود آه نتيجتا شكست و حذف جناح 

همچون (ست حزب تمام مسأله اينجاست آه جناح را. ممكن ساخت
به هر حال ) ديدگاه دترمينيسم تكنولوژيك در موارد مشابه تاريخی

 مواجه می شود و »گونه بايد اقتصاد را متحول نمود؟چ«با مسألۀ 
ی دهد؛ هرچند پاسخی غيرمارآسيستی، غيرپرولتری، و پاسخ م

بنا به بينش و درك " انقالب فرهنگی"اما جناح . غير سوسياليستی
خود از رابطۀ ايدئولوژی و توليد، آلترناتيو اقتصادی ای را طرح 
می آند آه به هيچ رو پاسخگوی مسائل عينی زيربنای اقتصادی 

  . نيست
  

يم را وانداشت تا در نظريه پردازی اما سرانجام تجربۀ چين بتلها
بتلهايم، آه برخالف رهبران چين . های سوبژآتيو خويش بازنگرد

ناگزير نبود تا در عالم واقع نيز با مسأله روبرو گردد، همچنان بر 
  ،پای فشرد" سوسياليسم"تبيين ايده آليستی و عرفانی خويش از 

لنينيسم را تمامی دستاوردهای انقالب اآتبر، حزب بلشويك، و 
برای تدقيق يك .  و از سنت آمونيسم تماما گسست،مردود شمرد

 سوسياليسم  ازاز ديدگاه دترمينيسم تكنولوژيك،نقد پرولتری 
 تجربۀ شكست سوسياليسم در شوروی، مبارزه  از، واردوگاهی

عليه بقايای تأثيرات متدولوژيك و تئوری پردازی های بتلهايم و 
  . روری استسوسياليسم عرفانی نيز ض
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  : زيرنويس ها
  
در جلد سوم و چهارم . ١٩٨٢ اآتبر ٣مصاحبۀ لوموند با بتلهايم، - ١

 منتشر شده اند بتلهايم ١٩٨٢ آه در سال مبارزۀ طبقاتی در شوروی
  . اين نتيجه گيری را بازگو می آند

  
 از آارهای پيش از تحول فكری بتلهايم، رجوع  ایبرای نمونه- ٢
، انتشارات زمان، تهران، ه ريزی و رشد شتابانبرنامنيد به، آ

از ديدگاه اوليه و گسست گفتار مترجم بر اين آتاب تصويری . ١٣۵٢
  . ی بتلهايم بدست می دهدفكر

  
اين نظر در نقطه مقابل نظرات رسمی اردوگاهی و همچنين - ٣

تروتسكيست ها نيز، در پی تروتسكی، . تروتسكيست ها قرار دارد
آه ابزار اصلی توليد، زمين، و تجارت خارجی ملی معتقدند مادام 

شده باقی مانده است نمی تواند سخنی از حاآميت بورژوازی در ميان 
باشد، و نتيجه می گيرند آه يگانه راه بقدرت رسيدن بورژوازی، 
ضد انقالب آشكار و سرنگونی قهرآميز دولت است؛ و آنگاه نيز 

قتصاد را مجددا ای مذآور احكومت بورژوايی قطعا عرصه ه
  .  خواهد ساختخصوصی

  
نظريه پردازان ارودوگاهی البته از رو نرفته و برای توجيه اين - ۴

را اختراع آرده اند؛ اما اين " سوسياليسم بازاری"پديده اصطالح 
متناقض تر و مضحك تر از آن بوده تا جز بمثابۀ تبليغات دولتی 

  . مورد اعتناء قرار گيرد
  
ترش بخش دولتی و برنامه ريزی اقتصادی را ديدگاهی آه گس- ۵

معادل گسترش سوسياليسم و امحاء سرمايه داری می داند در ادامۀ 
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م

منطق خويش به ناگزير هرگونه ملی آردن و برنامه ريزی اقتصادی 
. را حتی از جانب دولت های بورژوايی مورد حمايت قرار می دهد

شوروی توجيه گاه وچنين استنتاجی از سوی نظريه پردازان ارد
تئوريك حمايت از رژيم های بورژوا و سرآوبگر تحت برچسب های 

. بوده است" سمتگيری سوسيالستی"يا " راه رشد غيرسرما يه داری"
تروتسكيسم در اين مورد نيز عينا در اين اعتقاد تئوريك رويزيونيسم 

عواقب . می نامد، شريك است" استالينيسم"روسی، يا آنچه خود 
محض . سياسی چنين ادراآات تئوريكی ناگفته پيداستمصيبت بار 

ايران را " چپ"نمونه آافی است تا انسان سردرگمی تقريبا تمام 
هنگام ملی شدن بانك ها و برخی صنايع از سوی حكومت 

  . بازرگان به ياد آورد-خمينی
  
 مبارزۀ طبقاتی در اتحاد شوروی، رجوع آنيد به پيشگفتار بر،- ۶

، انتشارات پژواك، تهران، )١٩٧۴(١٩١٧- ١٩٢٣: دورۀ اول
  .١۵- ٢١. ، ص١٣۵٨

  
سائل در، ) ١٩٧٠" (بازهم دربارۀ جامعۀ گذار"بتلهايم، - ٧  دربارۀ 

در (، انتشارات اتحاد مبارزه در راه ايجاد حزب طبقۀ آارگر گذار
  . ۴١، ص ١٣۵٣، )خارج آشور

  
پيشين، ، در مأخذ )١٩٧٣" (انقالب در روابط توليدی"بتلهايم، - ٨ 

  . ٧۵ص 
  
فرانسوی، در اواسط دهۀ " مارآسيست"لوئی آلتوسر، فيلسوف - ٩

يسم روشن نيست آه باالخره عامل س مدعی شد آه در مارآ١٩٧٠
اين ناروشنی . تعيين آننده زيربنای اقتصادی است يا مبارزۀ طبقاتی

پاسخ به آلتوسر بيشك آار . خواند" بحران مارآسيسم"را آلتوسر 
مينۀ فلسفی می طلبد، اما به گمان من همين مختصر آه تفصيلی در ز

  . آلتوسر است" بحران"ۀ اصلی پاسخ به تدر اينجا آمده هس
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و

، انتشارات )١٩۶٩ ( محاسبۀ اقتصادی و اشكال مالكيتبتلهايم،- ١٠
  . ١٨٩، ص ١٣۵٨پژواك، تهران، 

  
  . ٢٠٧همان جا، ص - ١١

  
نتيجۀ ادراك نادرست بيشك اين اشكال بتلهايم، از لحاظ نظری، - ١٢

بتلهايم مشخصۀ سرمايه داری را . او از سرمايه و سرمايه دای است
  . نه رابطۀ آار و سرمايه، بلكه رقابت سرمايه ها با يكديگر می شناسد

  
  . ۴٠، همان مأخذ، ص "بازهم دربارۀ جامعۀ گذار"بتلهايم، - ١٣

  
ذ، ص ، همان مأخ محاسبۀ اقتصادی  اشكال مالكيتبتلهايم،- ١۴
١٢٨ .  

  
  . ١٢۴همان جا، ص - ١۵

  
برای خالصه ای از نقطه نظر بتلهايم دربارۀ مكان رقابت در - ١۶

) ١٩٨۵(سرمايه داری و نقد اجمالی آن رجوع آنيد به مناظرۀ اخير 
او با پل سوئيزی، و مقالۀ منصور حكمت و مقالۀ من در نخستين 

، )احثاتبولتن نظرات و مب(شمارۀ مارآسيسم و مسأله شوروی 
  . ١٣۶۴انتشارات حزب آمونيست ايران، اسفندماه 

  
  . ١٢۵، ص محاسبۀ اقتصادی و اشكال مالكيتبتلهايم، - ١٧

  
  . ١٢۴همان جا، ص - ١٨

  
  . ١٣۴همان جا، ص - ١٩

  
  . ١۴۴همان جا، ص - ٢٠

  



61 

و

  . ١٣۴همان جا، ص - ٢١
  

  . ٧٢، همان مأخذ، ص "انقالب در روابط توليدی"بتلهايم، - ٢٢
  

، همان مأخذ، ص محاسبۀ اقتصادی  اشكال مالكيتبتلهايم، - ٢٣
١١٠ .  

  
  . ٧٧، همان مأخذ، ص "انقالب در روابط توليدی"بتلهايم، - ٢۴

  
  .همان جا- ٢۵

  
ديكتاتوری پرولتاريا، طبقات اجتماعی، و ايدئولوژی "بتلهايم، - ٢۶

  . ۵٩، همان مأخذ، ص دربارۀ مسائل گذاردر،  ) ١٩٧١ ("پرولتری
  

  . ٨١، همان مأخذ، ص "انقالب در روابط توليدی" بتلهايم، -٢٧
  

  . ٧٩ و ٧٨همان جا، ص - ٢٨
  

  . همان جا- ٢٩
  

  . ٨١همان جا، ص - ٣٠
  

ديكتاتوری پرولتاريا، طبقات اجتماعی، و ايدئولوژی "بتلهايم، - ٣١
  . ۵٧، همان مأخذ، ص "پرولتری

  
  .۴٠ذ، ص ، همان مأخ"امعۀ گذارجبازهم دربارۀ "بتلهايم، - ٣٢

  
انتقاد به مذهب سازی از ايدئولوژی طبقه آارگر و مارآسيسم - ٣٣

شيوۀ برخورد اما انتقادات رايج در سطح نقد . البته آار تازه ای نيست
 عنوان می شوند، و لذا در نقد مذهب سازی از مارآسيسم، مذهبی
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اين . خواهی نخواهی، بحث آن ها از محدودۀ اخالق فراتر نمی رود
و طبعا (ات غالبا خود تنها يك دستۀ ديگر از اصول اخالقی انتقاد

را در برخورد به مارآسيسم ) اخالق غير مذهبی و غالبا ليبرالی
به نظر ما انتقاد از مذهب سازی از مارآسيسم بايد . توصيه می آنند

آن گرهگاه تئوريك را در نزد صاحبان اين ديدگاه بيابد آه تلقی 
در .  آارگر نتيجۀ منطقی و تبعی آن استمذهبی از ايدئولوژی طبقۀ

مورد بتلهايم، همچنان آه باالتر به تفصيل توضيح داديم، اين گرهگاه 
تئوريك رابطۀ موهومی است آه او بدون واسطۀ عرصۀ اقتصاد 

 و خصلت روابط توليدی ماهيت طبقاتی حزب و دولت از يكسومابين 
  . از سوی ديگر برقرار می آند

  
يكتاتوری پرولتاريا، طبقات اجتماعی، و ايدئولوژی د"بتلهايم، - ٣۴

  . ۶۴-۵، همان مأخذ، ص "پرولتری
  

  . همان جا- ٣۵
  

  . همان جا- ٣۶
  

  . ۵٠همان جا، ص - ٣٧
  

  . ۴٣، همان مأخذ، ص "بازهم دربارۀ جامعه گذار"بتلهايم، - ٣٨
  

  . ۴٣ و ۴٢همان جا، ص - ٣٩
  

  . مصاحبۀ لوموند با بتلهايم، همان مأخذ- ۴٠
  

، ص محاسبۀ اقتصادی و اشكال مالكيتنقل قول زير از بتلهايم، - ۴١
، به فشردگی تمام نشان می دهد آه در سيستم او نيز، عينا ١٨٢

مشابه ديدگاه دترمينيسم تكنولوژيك، از روابط سوسياليستی چيزی 
جز اقتصاد دولتی و برنامه ريزی اقتصادی فهميده نمی شود؛ و 
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و
د

 او به سدی است آه، در تبيين خود او همچنين بيانگر وقوف خود
روابط سوسياليستی "نيز، درجۀ رشد نيروهای مولده بر سر راه 

البته درك روشن اين نقل قول محتاج تكاندن آن از . می گذارند" توليد
عبارت پردازی راز آلود و پيچيده گوئی انتلكتوئل چپ فرانسوی 

  : است
روابط آاالئی تنها حاآميت روابط اقتصادی برنامه ای بر - ١"

معلول حاآميت قلمرو سياسی بر قلمرو اقتصادی در سطح 
می خواهد بگويد پيش شرط اين آه بتوان . (جامعه می باشد

روابط -برنامه ريزی اقتصادی را جايگزين مكانيزم بازار 
نمود اين است آه دولتی سر آار باشد آه اقتصاد را - آاالئی

در عملكرد قوانين اقتصادی ملی اعالم آرده و خواهان دخالت 
يعنی روابط اقتصادی برنامه ای با روابط سياسی حاآم .) باشد

مطابقت دارند آه اين روابط سياسی خود معلول حاآميت 
يعنی برنامه ريزی اقتصادی واقعی تنها . (سياسی معينی است

در اين صورت، چنانكه .) به شرط دولت پرولتری ممكن است
در .  باشدتوليد آنندگان مستقيمبايد از آن ديده ايم، اين حاآميت 
يعنی در صورتی آه دولت نه پرولتری (غياب چنين حاآميتی 
 آه به سادگی روابط اقتصادی برنامه ای) بلكه بورژوايی باشد

معلول مالكيت دولتی موجود می باشند واقعا بر روابط آااليی 
قط و به عالوه، تحت اين شرايط، برنامه آه ف. مسلط نيستند

 از شبحیاست، تنها ) آااليی( اين روابط جمعبندی رسمی
يعنی برنامه ريزی در اينجا همان روابط . (برنامه خواهد بود

اما معلوم نيست آه پس از اين همه . آااليی را تنظيم می آند
، چرا برنامه برنامه ريزیشعار دادن عليه فتيش ساختن از 

بلكه تنها بايد آن را خواند " برنامه"ريزی بورژوايی را نبايد 
  !)به حساب آورد" شبح برنامه"

 روابط اقتصادی برنامه ای بر حاآميتشاخص قطعی - ٢    
 است آه بين هماهنگی  تطابقیروابط آااليی، ميزان 

افدگرگونی های ساختار نيروهای مولده روابط توليد و   اه
يعنی دولت بتلهايم نيز هر ميزان ... (برنامه وجود دارد
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باشد، باالخره اهداف برنامه بايد متناسب با " ولتریپر"
واقعيات و محدوديت های اقتصادی باشد؛ يعنی همان درجۀ 

را برای غلبه بر " اآونوميست ها"رشد نيروهای مولدۀ آذايی 
واال برنامه نمی تواند بر روابط ! روابط آااليی در نظر بگيرد

  .)آااليی غلبه آند
معنا نيستند آه حاآميت توليد اين دو گزاره بدين - ٣    

آنندگان مستقيم ضرورتا و منحصرا با مجموعه ای از روابط 
در واقع، حاآميت سيستم ... اقتصادی برنامه ای ارائه می شود

عالوه بر روابط برنامه ای تنها وقتی می تواند مستقر شود آه 
، سياسی و حاآميت توليد آنندگان مستقيم، شرايط اقتصادی

هرچند دولت . روشن شد. (نی موجود باشنداجتماع معي
پرولتری بتلهايم نيز در عرصۀ اقتصادی بايد با برنامه ريزی 
به جنگ مناسبات آاپيتاليستی توليد برود، اما دقيقا به دالئلی 

 باال گفته است، دولت ايشان ممكن است چنين ٢آه در بند 
طور همان-برنامۀ اقتصادی را نتواند در دستور بگذارد؛ زيرا 

عالوه بر بدست - ئما گفته اندبيچاره دا" اآونوميست های"آه 
درجۀ باالی -گيری قدرت سياسی، شرايط اقتصادی معينی 

پس اگر .) نيز می بايد موجود باشد- رشد نيروهای مولده؟
حاآميت مؤثر روابط اقتصادی برنامه ای داللت بر حاآميت 

لب ضرورتا توليد آنندگان مستقيم داشته باشد، عكس اين مط
يعنی دولت پرولتری ايشان به دليل عدم ... (صحيح نخواهد بود

، برنامه ريزی را ممكن است "شرايط اقتصادی معينی"وجود 
.)" در دستور نگذارد و با همان روابط آاالئی مدارا آند

   .)پرانتزها و خط تأآيد اضافه شده است(
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