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 ما بحث درباره سياست و همچنين فعاليت . و پراتيک سوسياليسم استي تئوري در قلمروهاي غنيها   نمايشگر بحث  ينخستين دوره نظام شورو         
پردازان بـزرگ ايـن دوره نخسـت ماننـد      ي از تئوريديدگاه برخ تئوريک درباره سوسياليسم از يها  نهيم و به اختصار تأمل    ي اين دوره را کنار م     يسياس
 معتبر مـارکس    يها   نويسندگان موصوف را با مقوله     يها  در جريان اين تحليل ما انديشه     . کنيم  ي را مطرح م   ياوبرازنسک  بوخارين و پره  , يتروتسک, لنين

  .زنيم يمحک م, پردازان مارکسيست است يکه بعنوان مرجع مورد استفاده اين تئور
  

  لنين   
 او ي بعـد يهـا   مناسب او در نوشتهيها ياما فرمولبند.  او درباره سوسياليسم و دولت و انقالب است      يها   کالسيک تأمل  يجا. کنيم  ي   از لنين آغاز م   

و همانند دانستن )  نزد مارکسيدر صورت فقدان چنين تمايز( لنين پس از متمايز کردن سوسياليسم و کمونيسم .گردند يدرباره کسب قدرت نمودار م   
ـ يـ ن مالکيـ ن ايلنـ . کنـد  ي مالکيت درک ميها  در ارتباط با رابطهيآن را بطور اساس  , )۱( کمونيسم   يسوسياليسم با مرحله پايين     بـر  يت کـارگر ت دول

م که بـرعکس  يدان يم). ۲(ف کرده يسم است توصياليکه معادل با سوس» يت اجتماعيمالک «، راي فرديت خصوصي حذف مالکيد در پ ي تول ياه لهيوس
ـ   بوجود آمـد   يدار  هيد سرما يوه تول يد قبال درون خود ش    ي تول يها  لهي بر وس  ي فرد يت خصوص يش به حذف مالک   يده مارکس گرا  يبعق ن يـ  بـه ا   آنکـه   يه، ب
ت يـ  مالک ين نفـ  ي در عـ   ين تصـاحب اجتمـاع    يـ در واقـع، ا   ). ۳(د بنامد   يد تول ي جد يها   بر رابطه  يمبتن» يتصاحب اجتماع «انجامد که مارکس آن را      يب

  .گردد يد ميسم ناپدياليدولت با جلوس سوس. ستي نيت دولت کارگري مالک،يخصوص
  .کند ي را رد ميستيالي جامعه سوسييد کاالين تولي   برعکس، بعد از مارکس، لن

ن حـال،   يدر ع . کند  ي م يرويپ» انتقاد از برنامه گوتا    «ين در مجموع از شکلواره مارکس     يد، لن يان افراد جامعه جد   ي مصرف م  يها  لهيم وس ي   درباره تقس 
رامون آنچـه کـه مـارکس آن را    يپنرو، هنگام بحث ياز. سم مارکس استيالي بخش سوسيير با جنبش رهايکند که مغا ي در آن وارد م يين عنصرها يلن
شـوند، توجـه    يل مـ ي که به کارکنان دولت تبدي شهروندانيبرا»  کار و مزد يبرابر«ن به   ينامد، لن   يسم م ين مرحله کمون  يدر نخست » ييحقوق بورژوا «

ده يـ  کـه بعق يدار هيژه در سـرما يـ کل کار و   آن را بعنوان کار مزدبرانه، ش      ،کانهي بمثابه کار شر   يستيالي کار سوس  ي بررس ين بجا ي که لن  ين معن يبد. دارد
کـه مـارکس از آن بعنـوان ابـزار          » نامه کـار  يگواه «، کار بعنوان کاال   يرويم که در نبود ن    يدان  يم. رديگ  ياست، در نظر م   »  مزدبر يبردگ«مارکس واقعا   

 ي اجـرا  ياقتـدار بـرا   يک  ن دولت را بعنوان     ينکه لن يدوم ا .  ندارد ي همخوان يکند، با مزدبر    يد صحبت م  ين افراد جامعه جد   ي مصرف ب  يها  لهيع وس يتوز
بخش جامعـه     يير با مضمون رها   ي مغا ، و مستقل از جامعه    يک سازمان سرکوب  يف  يکه وجود دولت بنابر تعر    يکند، در صورت    يطرح م » ييحقوق بورژوا «
ست که مـارکس  ي نيتصادف. شود يم» نامه کاريگواه«ق ي مصرف از طريها لهيع وسيدار توز ن خود جامعه است که عهده     يگر، ا ي د ياز سو . د است يجد
  .کند يف ميتوص» يوجود بردگ«، وجود دولت را »انتقاد از برنامه گوتا«قا در يدق

کـه آگاهانـه    ... اتحاد افراد آزاد    « بخش   ييرهاک است تا طرح     ي نزد يسم السال و کائوتسک   ياليشتر به سوس  ين ب ي لن يستيالي   کوتاه سخن، طرح سوس   
  ).۴(» شان هستند ينند و اربابان جنبش خاص اجتماعک يعمل م

  
  يتروتسک   

 دربـاره جامعـه     يشـه تروتسـک   ي بـر اند   ياسي س ي نگرش حقوق  يبطور اساس . پردازد  ينده نم يل جامعه آ  ي برخالف همکارانش چندان به تحل     ي   تروتسک
ن حـال  ي آن که در عي بجايت دولت کارگرين شدن مالکيو جانشد ي توليها لهيوسبر  ي فرديت خصوصي با حذف مالک يدار  هيسرما. د غلبه دارد  يجد

د و  يـ  تول يهـا   لهي وسـ  ي فرد يت خصوص يستم مالک ي س ي بمعن يدار  هي، سرما يده تروتسک ينرو، بعق ياز. رود  ين م ي است، از ب   ي مرکز يزير  مستلزم برنامه 
 و بـرخالف    ي فـرد  يت خصوصـ  يـ ه لغـو مالک   يـ  بر پا  يت دولت کارگر   قدر يسم از نظر تروتسک   يالين، سوس ي بنابرا ).۵(له بازار است    يم اقتصاد بوس  يتنظ

 یهـا   ن شاخه يع زحمتکشان زن و مرد ب     يکسو، و توز  يد از   ي تول يها  لهيع وس ي بمنظور توز  ، برنامه ي بر مبنا  ي مرکز ي اقتصاد ارشاد  ياقتصاد بازار، برقرار  
اسـت کـه    » فـه کـار   يوظ «ينامد، از نظر او به معنـ        يم» يستيالي کار سوس  سازمان« آن را    يآنچه تروتسک ). ۶(   گر است ي د يد جامعه از سو   يمختلف تول 

 بـاالتر از همـه، آنچـه        ).۷(گردد    يل م يشود، تحل   يسته م ينگر» ي کارگر يرويمخزن ضرور ن  «ت کشور که بمثابه     ي بر تمام جمع   يله دولت کارگر  يبوس
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ر يباشد، نـاگز  )  از آن  يندگياش بنما   در دست حزب  (ر دست طبقه کارگر     اگر دولت د  .  است » دولت يت طبقات يماه«آورد،    ي همواره بحساب م   يتروتسک
 آن مثـل کـاال، پـول،    يها  اگر مقولهيزد، حت يخ  يان برم ي از م  يدار  هينصورت سرما يدر ا . دهد  يان م يد پا ي تول يها  لهي بر وس  ي فرد يت خصوص يبه مالک 

له دولـت   يبوسـ » ه گردان يسرما«،  »ه ثابت يسرما« از   ي حت يوجود ندارد، تروتسک  گر  ي د يدار  هين جامعه که سرما   يدر ا . مزد کماکان وجود داشته باشند    
دارنـد  » يصور«ها تنها خصلت      ن مقوله ي همه ا  ين است که از نظر تروتسک     يچن). ۸(کند    يصحبت م » يستيالي سوس يانباشت بدو «ق  ي از طر  يکارگر

کانه ي چونان کار آزاد و شر     ياسي در نگرش حقوق س    يستياليشود که کار سوس     ي م ب مالحظه ين ترت يبد. اند  بهره  ي ب يدار  هيا سرما ي ييو از مضمون کاال   
د کننـدگان آزاد  يجامعه تول«سم بعنوان  يالي از سوس  يانداز  چ چشم يد و با توجه به جمله معروف مارکس ه        ينما  ي رخ نم  يدار  هي سرما يدر برابر کار مزدبر   

  .وجود ندارد» کيو شر
  

  نيبوخار   
) ۱۹۲۰(» اقتصاد دوره گذار«مرحله نخست با اثر : ز داديتوان سه مرحله را تم يسم م يالين درباره سوس  يشه بوخار يدر اند . ميپرداز  يمن  ي   حال به بوخار  

د در  يـ  تول ي سـازمانده  ،ن اثـر  يـ او در ا  . ده بود، نگاشته شد   يب رس ير برنامه حزب که تازه به تصو      ي و تحت تأث   يشود که در هنگام جنگ داخل       ير م يتصو
دهد که مارکس درباره  ين جامعه مورد بحث قرار مي را در اييها  مقولهر بودِنيپذ ن انطباقيسم و همچن  ي و کمون  يدار  هيان سرما ي گذار م   در حالِ  اِداقتص
 در آن   يا  نـدازه سـم تـا ا    ياليسـنده دربـاره سوس    ي نو يها  شهي درباره دوره گذاراست، اما اند     يا ن اثر بظاهر رساله   يهر چند ا  .  شرح داده است   يدار  هيسرما
  .افته استي بازتاب يبروشن

ده او با لغو رقابت آزاد و هرج و     يآن است که بعق   » افتهيسازمان  « در مرحله موسوم به      يدار  هي، فرجام سرما  ي دولت يدار  هين سرما ي   نقطه حرکت بوخار  
د يـ  با ي فـرد  يت خصوصـ  يـ ، طبقه کارگر، ضمن حذف مالک     يتسيالي ساختن جامعه سوس   يبرا. آورد  يد را بوجود م   ي تول يها  د رابطه يد، نوع جد  يمرج تول 

ن آن ي آنچه که بوخار؛شود يل مي بضد خود تبديکيالکتي بطور دي دولتيدار هينرو، سرماياز. رديدار بکار برده، بپذ  هي را که سرما   يا  ي سازمانده يها  وهيش
ت است کـه    ي مالک يها   رابطه ي برعهده دگرگون  ي نقش اصل  ،سمياليسوس به   يدار  هيل سرما ين تبد يدر ا . نامد  يم» يسم کارگر يالي سوس يشکل دولت «ا  ر
، در اقتصـاد دوره گـذار بکـار    يدار هي مربوط به سـرما ي مارکسيها  ن مقوله يده بوخار يبعق). ۹(دهند    يل م يد را تشک  ي تول يها  ه رابطه ين پا يده بوخار يبعق
. زديـ ر  ي فروم يستم پول يگردد و س    يل م يشود، کاال به محصول تبد    ي م يختگيودانگن خ ين دوره، اراده آگاهانه جانش    ي ا ي که ط  ياسيدر مق . ستي ن يبردن

آنچـه زن و مـرد   . گـر وجـود نخواهـد داشـت    ي دين کار مزدبريهمچن. زديخ يان برميف، سود از ميگر وجود ندارد و بنابر تعريجه، ارزش و بها د يدر نت 
  ).۱۰(است » يسهم اجتماع«ده سنين نويست، بلکه به گفته ايکنند، مزد ن يافت ميزحمتکش در

 ،يسـت يالي اسـلوب ماتر   خـالفِ  ،نينکه بوخار يبخاطر ا . دهد  يسم را به دوره گذار نسبت م      ين کمون ي مرحله فرود  يها  يژگين و ي است که بوخار   يهيبد   
 يده ويـ  کـه بعق ،يسـط دولـت کـارگر   د تويـ  توليها لهي تصاحب وسر اساساو ب. سازد يت استوار مي مالکيها  رابطهيد را رو ي تول ي اجتماع يها  رابطه
ت يـ  رابطـه مالک   يدر واقع، آنچه او از دگرگـون      . کند  يد را استنتاج م   ي تول ي اجتماع يها   رابطه يدهد، دگرگون   يل م يت را تشک  ي مالک يها   رابطه يدگرگون
ت تنهـا   يـ  مالک يها   رابطه يستياليد ماتر يم که از د   يدان  يم.  است ي تا شکل دولت   يت آن از شکل فرد    ي در شکل مالک   ين دگرگون يشتر ا يکند، ب   يدرک م 
شـان از آن سرچشـمه    »يان حقوقيب«ت بعنوان ي مالکيها رابطهدهند که  يل ميه را تشکي پا،دي توليها و رابطه» کنند يمنعکس م«د را  ي تول يها  رابطه

 يستيالين انقالب سوس  يشتر بمثابه اقدام آغاز   يم، بلکه ب  سياليا نه نشانه آغاز سوس    يد توسط پرولتار  ي تول يها  لهيگر تصاحب وس  ي د ياز سو ). ۱۱(رند  يگ  يم
 ينـرو، تمـام   ياز). ۱۲(گـردد   يباز مـ  » ها   جامعه از راه فرمان    يعي توسعه طب  يها  لغو مرحله «ت به جمله معروف مارکس به       ين، با عنا  يمنطق بوخار . است

  .سازد يمورد م يسم را بيالي به سوسيدار هي سرمايل انقالبيدوره تبد
ن ياسـت نـو   يس«نش  يجـه گـز   ي کـه نت   يا  در دوره . دهـد   ير م يي تغ يادين خود را بطور بن    يشيک پ يشه خود موضع تئور   ين مرحله اند  ين در دوم  ي   بوخار
 استقرار نظـام    ي در فردا  يدار  هيان بردن سرما  ي شده و از م    يزير   اقتصاد برنامه  يکند که نسبت به لغو بازار، برقرار        ياست، او اعتراف م   ) نپ(» ياقتصاد
فـاء  يدر دوره گـذار ا    » يار مهم ينقش بس  « ها   بازار، پول، بورس و بانک     يها  رد که رابطه  يپذ  ين وقت م  ي برعکس، او در ا    .کرده است » اشتباه «يکارگر

 شده را فقط در     يزير  رنامهکند و امکان اقتصاد ب      ي برنامه در اقتصاد گذار صحبت م      ين از نبود نسب   ي او همچن  ).۱۲۸ ص   ،۱۹۸۸مجموعه آثار،   (کنند    يم
 ي مارکسـ  يهـا   ن خود درباره مناسب بودن مقولـه      يشي پ ين، بر خالف موضع منف    يب بوخار ين ترت يبد. رديپذ  يم» شرفتهي پ يستياليجامعه سوس «ط  يشرا
 اقتصاد گذار يياي پويرح داده براش) ۱۳(تال يع را که مارکس در کتاب دوم کاپيد وسي بازتوليها   شکلواره ي اقتصاد گذار اکنون درست    ي برا يدار  هيسرما
  .دهد ي در آن دوره را نشان مي دولت شوروياست اقتصادي کردن سي عقالنين آشکارا کوشش براي بوخاريا  درجه۱۸۰ر موضع يين تغيا. رديپذ يم

ل يـ ز قا يو دوره گـذار تمـا     ) سـم يکمون ينييبه مفهوم مرحله پا   (سم  ياليان سوس ين م يسم است که بوخار   يالي درباره سوس  شن مرحله فکر  ي   تنها در آخر  
 ينيي مرحله پا  يها  يژگي در ارتباط با و    .گردد  ي مرگ مارکس نوشت، نمودار م     ن سالگرد ين به مناسبت پنجاهم   ي که بوخار  يا  ز در مقاله  ين تما يا. شود  يم

ان يـ ــ تفـاوت م  ۲ده يهنوز به حداکثر خود نرس    که يدي تول يروهايـ توسعه ن  ۱: شمارد  ين شش مورد را برم    يبوخار) نيسم از نظر لن   ياليسوس(سم  يکمون
ــ وجـود   ۴ هـر فـرد   يازهـا يان افراد بر حسب کار و نه بر حسـب ن ي مصرف ميها لهيع وسيـ توز۳ان برنخاسته ي که هنوز از مي و کار فکريکار دست 

ل جامعـه  ين تحلي در اياما حت). ۴۱۷ ص ،۱۹۸۹، مجموعه آثار (ييد کاال يـ موجود نبودن تول   ۶ از آن    يـ و سلسله مراتب ناش    ۵ يي حقوق بورژوا  يايبقا
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سـم از  ياليق را کـه سوس ين تصـد يـ د و ايد تولي جديها  از رابطهيفيچ جا توصي است، هين ويشيل پيک نسبت به تحليشرفت تئوريک پيشک   يکه ب 
  .ميابي ي است، نميدار هي از سرماي جبريي و جدايدار هي سرمايک برخالف اتحاد اجباري شر آزاِددکنندگاِني جامعه تول،ن فاز خودينخست

  
  ياوبرازنسک پره   

 يتئـور «رامون  يسنده نگارش پ  يکه به گفته نو   ) ۱۹۲۶(» دياقتصاد جد  «ي در اثر و   يسم بطور اساس  يالي درباره سوس  ياوبرازنسک   پره يها  يورز  شهي   اند
ن يـ  ا  بـه  يش از مطرح کردن نظر انتقاد     ين بحث پ  يدر ا . ود دارد است و محدود به دوره گذار است، وج       » يستيالي سوس ير شورو ي اتحاد جماه  ياقتصاد

  .ميپرداز ي عمده آن ميها شهي برجسته انديها يژگي نخست به و،اثر
 يسـت ياليک بخـش سوس   ي و   ييک بخش کاال  ي اقتصاد است که شامل      يي کاال يستياليستم سوس يک س ي ي شورو يستم اقتصاد يسنده، س يده نو ي   بعق
 يانباشت بدو « آن شکل قانون     ي اساس يها  شي که گرا  يزير   اصل برنامه  يگري قانون ارزش و د    يکي: م کننده اقتصاد وجود دارد    ينرو، دو تنظ  ياز. است
م کننده  ين دو تنظ  يا. ن بکار برده شد   ي و بوخار  يرنوف وام گرفته شده و قبال توسط تروتسک       ي است که از اسم    يا  ن مرحله يا. کند  يدا م يپ» يستياليسوس

  ).۱۴( گذارند ير مگر اثيکديبر 
اثر   ي ب ين قانون در بخش دولت    يماند، ا   ي م ي باق ي ساده است که در خارج از بخش دولت        يي مسلط در بخش کاال    يم کننده اقتصاد  ي تنظ ،   قانون ارزش 

 ياوبرازنسک  پره. استي دولت خارج از اقتصاديها له دولت از منبعي بوسي ماديها   انباشت منبعي بمعنيستيالي سوسيبرعکس، قانون انباشت بدو. است
ه قـانون ارزش    يـ  در مبـارزه عل    يسـت يالي سوس ي انباشـت بـدو    قـانون ). ۱۳۸ و   ۵۴، صص   ۱۴منبع شماره   (ل است   ي قا ي عموم يتين قانون اهم  ي ا يبرا
ـ  يروهـا ي از ن  يبـردار   بهـره  «ي بمعنـ  يستيالي سوس ي انباشت بدو  . طرد کند  ي را بنفع بخش دولت    ييج بخش کاال  يکوشد بتدر   يم » يسـت ياليش سوس يپ

. کنـد   يز م يمتما» يستياليانباشت سوس «را از   » يستيالي سوس يانباشت بدو « تنها   ياوبرازنسک  پره. رديگ  ي انجام م  يستيالي سوس يستم اقتصاد يله س يبوس
 يها لهيع وسيد وسيازتول ب،»يستياليانباشت سوس«.  خارج از دولت استيها له دولت از منبعيانباشت بوس» يستيالي سوسيانباشت بدو« که  يدر صورت 

ـ  يروهـا ي از ن  يبردار  بهره «يسازوکار اصل . شود  يجاد م ي ا يستيالي است که در داخل اقتصاد سوس      يد بر اساس مازاد   يتول له يبوسـ » يسـت ياليش سوس ي پ
  ). ۱۰۲ و ۹۹، صص ۱۴منبع شماره ( به صنعت از راه مبادله نابرابر بنفع صنعت است ي انتقال مازاد کشاورزيدولت کارگر

 ي آنهـا را بـرا     يدانسـت و درسـت      ي معتبر م  يدار  هي سرما يي اقتصاد کاال  يتال را فقط برا   ي کاپ ي مارکس يها  ن مقوله ي بوخار يز در پ  ي ن ياوبرازنسک  پره   
 کـه تنهـا از      يي کـاال  يهـا   ، مقولـه  يژه در بخـش دولتـ     ي بـو  ياوبرازنسک  ده پره يبعق. کند  ينامد، رد م    يم» يستيالي سوس يياقتصاد کاال «آنچه که آن را     

گر اشـکال  يشود، د يد مي تولين مازاد که در داخل بخش دولتي همچن.دارند» يخصلت صور«شود،  ي مي ناشين بخش با بخش خصوص  ي ا يها  رابطه
  ).۱۵(دهد  ي شکل مزد را از دست م،گردد و مزد کار يد ميمقوله سود ناپد. اضافه ارزش ندارند

ت يـ  را چـون مالک يت دولت کـارگر ين مالکي از لنيرويد که او به پ  يآ  يجه بدست م  ين نت يد ا ي درباره جامعه جد   يکاوبرازنس   پره يها  شهيل اند ياز تحل    
» يسـت يالي سوس يهـا   رابطـه « را   يد اقتصاد دولت  ي تول يها  رد و رابطه  يگ  يکسان م ي يستيالي را با اقتصاد سوس    ين اقتصاد دولت  يداند و همچن    ي م ياجتماع
د را يـ  جديهـا  با رابطـه يانگارد و تقر يده مين را نديشيد پي توليها ن در عمل رابطهينرو، او مانند بوخارياز). ۲۱۴ص ، ۱۵ منبع شماره  (کند  يف م يتوص

 کامـل کـردن رونـد       ي مدت دوره گذار فقط کارکرد زمان الزم برا        ياوبرازنسک  ده پره ي است که بعق   يهيبد. داند  ي م يدار شدن يپد»  دولت يها  با فرمان «
  .شود يل ميسم تبديالي خودبخود به سوسيدار هيان رسد، سرماين روند بپاي که ايهنگام. د استي توليها لهيس کردن ويدولت

» افتهيسم کم توسعه ياليسوس«آنچه نزد او وجود دارد . سم بمفهوم مارکس وجود ندارد   ي و کمون  يدار  هين سرما ي گذار ب  ياوبرازنسک     در واقع از نظر پره    
 . )۳۱۵ص  ،  ۱۵منبع شماره   (سم همانند دانسته شده است      ي کمون ينييشرفته با مرحله پا   يسم پ ياليسوس. است» شرفتهيسم پ ياليسوس«است که مقدم بر     

ک جامعـه از    يـ جـه آن کـه در       ينت. شود  يل م يشرفته تبد يسم پ ياليد به سوس  ي تول يها  لهي وس  شدنِ ي دولت شرفِتي پ افته برحسبِ يسم کم توسعه    ياليسوس
درنگ بـه  يـ سـازد و جامعـه ب   يد را ممکن مـ ي توليها لهيواسطه وس   يبا ب ي شدن تقر  ي مولدش، دولت  يروهايشرفته ن يت پ يه، موقع شرفتي پ يث اقتصاد يح

.  اسـت ي اسـت، ضـرور    ي شدن فـور   يمانده که مانع از دولت       عقب يک جامعه از لحاظ اقتصاد    يت  يگذار تنها در وضع   . رسد  يسم م ي کمون ينييمرحله پا 
ر يـ  جامعـه متغ   يد در رونـد دگرگـون     يـ  تول يهـا   ر مستقل و رابطه   يت، متغ ي مالک يها  تر شکل   قيا دق يت  ي مالک يها   رابطه ياوبرازنسک ده پره ي، بعق   نيبنابرا

ـ  يدوره دگرگون «له آن   ي که مارکس بوس   ي است روش  يهيبد. دهد  ي را نشان م   يستيالي اسلوب ماتر  ين وارونگ يو ا . دهند  يل م يوابسته را تشک   » ي انقالب
د توسـط دولـت     يـ  تول يها  لهيم از نظر مارکس تصاحب وس     يح کرد يهمانطور که قبال تصر   . ار تفاوت دارد  ي بس ياوبرازنسک  ند، با روش پره   ک  ي م يرا بررس 
  .دهد ي را نشان مي اجتماعيان دوره دگرگوني آغاز و نه پايکارگر
 خـود  ي کـه عنصـرها  يزيـ ر  برنامهي در پي را درون بخش دولتيدار هي ـ سرما يي کااليها زوال مقوله) يو تروتسک(ن ي مانند بوخارياوبرازنسک    پره

ا مزد در نفس خـود بلکـه بقـول معـروف شـکل      ين نه فقط بها يداند ا ينهمه ميبا ا. دينما يد مييکند، تأ ي را حذف ميي ـ کاال   يدار هيد سرمايبخود تول
ــ بـا   » يافراد اجتمـاع  «گردد که     ي محو م  ي مورد بحث واقعا هنگام    يها  مقوله. شود  ي حذف م  ي مرکز يزير  له برنامه يآنهاست که بوس  » يخود بخود «

ک سازمان جدا شـده از جامعـه کـه بنـابر     ي به ،يانجيک مياز به ين نيشان را بدون کمتر يديم قدرت خاص توليتوجه به عبارت مارکس ـ بطور مستق 



 ٤

ـ  ي تـالش بـرا    ياوبرازنسـک   ل پـره  يـ  تحل ير تمام ست که د  ين نکته دشوار ن   ي بردن به ا   ين پ يهمچن. ف دولت است، تصاحب کنند    يتعر  کـردن   ي عقالن
  .خورد ي آن دوره بچشم مي نظام شوروياست اقتصاديس

 يت دولتـ  يـ  بـر مالک   يسـم مبتنـ   ياليجـه آنکـه سوس    ينت. يپردازان شـورو    ين تئور ي نخست يستيالي طرح سوس  يها  يژگين و يتر  ن است شرح مهم   ي   چن
اد دارد و در واقـع،  يـ فاصله ز» کيد کنندگان آزاد و شريجامعه تول« با ي و از جمله کار مزدبري ـ پول يي کااليها د و کاربرد همه مقولهي توليها لهيوس

  ).۱۱۳۹ ، ص۴منبع شماره (د ينما ي مارکس رخ ميطبق عبارت پرمعنا» دار هيگانه سرمايه در دست يگانه سرماي«برعکس، همچون 
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