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 !سرمايه داری دولتی شوروی
 ل آنارشی بازاروتالش برای کنتر.١٨

 !)داره دير می شه(در آمد 

ِھر قدر که از تب و لرز مناسبتی ا ريم،اکتوبرنقالب ِ ا  فاصله می گي ارغ از ًتبع ز دور می شويم و ف رتبط ني ستی م دات ژورنالي از تولي
ر، ی گي ان جدی و پ ا مخاطب راه ب ان اصلی ھم ای جري انه ھ اھوی رس د شوروی"ِمباحث  ھي ريم" ِنق ی گي ی م ن . را پ د از اي ی چن تن

د شکست انقالب، بمخاطبان ب ابی رون ار ارزي د در کن ه ھای مؤه بررسی محق خواسته ان روزیؤلف ژه –ثر در پي ه وي نقش حزب  ب

ِمل در عوامل اصلی آن پيروزی تاريخ ساز از اولويت ھای ضروری سوسياليست ھای معاصر أبی ترديد ت.  نيز وارد شويم- سياسی
د دھه ا. است اده و چن دگی خود افت ن به ويژه در دوران ما که نه فقط سرمايه داری به حضيض انحطاط و گندي ه در گرداب عف ست ک

ه سمت ۀ امپرياليسم غلتيده بل که به اين سبب نيز که شيفت شيو ازار ب ازار ھارتوليد مبتنی بر دولت مداخله گر در ب  شکست خورده ب
ِباری عالوه بر بحران ھای پرشمار سيکليک متعاقب دھ! بازار ھار يک گام فراتر از بازار آزاد است. است  تا کنون؛ واقعيت ١٨۴٠ۀِ

ِاين است که سرمايه داری در تقابل با سه بحران ساختاری  ۀدھۀ ، ميان)شکل بندی سوسيال دموکراسی از درون جنگ دوم (١٩٢٨: ِ
به وضوح نشان داده است که از يک  ) و بن بست و شکست نئوليبراليسم٢٠٠٨(و بحران کنونی ) عروج نئوليبراليسم(ھفتاد قرن پيش 

ه انعطاف " خالقيت"موھوم است و از سوی ديگر سرمايه داری از چنان ۀ سرمايه داری يک افسان با ثبات به نام یاسو پديده  متکی ب
  . ديگر منتقل کندیاپذيری بھره مند است که بحران ساختاری خود را از يک نقطه به نقطه 

دی سرمايه داری نيز پذيرفته اند ک" خوشبخت" به عبارت روشن تر حاال ديگر متعصب ترين مدافعان  ن نظام تولي ا ذات اي ه بحران ب
سًاينک تقريبا. عجين است ا م ه نقطأ ده سال پس از بحران بزرگ نئوليبراليسم ام ن است ک وم ۀ له اي ه يک مفھ ال بحران و ب د انتق جدي

انی س ان جھ ای پاي ه معن سم ب ا شکست نئوليبرالي د کجاست؟ آي ه آن کوچ کن رار است سرمايه داری ب ه ق ازی و نظام توليدی جديدی ک
ه نخبۀ ِبازگشت به سرمايه داری بست ا اھرم ترگان سرمايه داری ناسيوناليستی است؟ چنان ک ا ب ! مپ در صدد تحقق آن ھستندامريک

ه عروج ريگان  ارتر ب وکرات ک اليزور حزب دم ا کات مدلی که يک بار در دوران نيکسون تجربه شد و به سرعت شکست خورد و ب
  .انجاميد

سرمايه داری چين ۀ گفت از درھم تنيدگی ھای بانکی و سرمايه ی مالی و پراکندگی اوراق بھادار انشقاقی و رخن با وجود اين حجم ھن
اه . محکوم به شکست استۀ  يک خواب آشفتً عمالئیياؤ و اروپا چنان رامريکادر قلب  از طرف ديگر بازگشت ھر مدلی از دولت رف

ارگری، . ت محال اسً قابل پيش بينی عمالیانيز تا آينده  بش ک يش روی جن دون پ ل شوروی و ب اه چپ از قبي دون وجود يک اردوگ ب
ه ھای  .دادن به مردم زحمتکش نخواھد رفت" باج"سرمايه داری زير بار  اه از درون ويران ه، دولت رف يش گفت عالوه بر دو فاکتور پ
  .يه فراھم کرد مجالی برای دور جديدی از انباشت سرماهسرزمين ھای سوخت. جنگ دوم بيرون آمد

نفت و ۀ پساداعش ، ضرورت بازسازی عراق و سوريه و يمن و نوسازی صنايع فرسودۀ فريقای شمالی و خاورميانا آياشرايط کنونی 
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د در نقش  گاز و پتروشيمی و ترابری و بنادر ايران به ھمراه رقابت ھای تسليحاتی ميان بلوک ايران و عربستان در مجموع می توانن
ا و ۀ ال بحران سرمايه داری ظاھر شوند؟ آيا دور جديد تقسيم جھان امپرياليستی بر محور سرزمين ھای سوختونترمنجی برای ک فريق

ادی امکان انباشت سرمايه   یاخاورميانه به شکل گيری بازارھای تازه انجاميده است؟ اشباع بازار نفت و سراشيبی قيمت تا حدود زي
ابرابری .تفی کرده استر را منالبالغ بر دوھزار ميليارد د رين ن ق ت اتی و عمي رين شکاف طبق از سوی ديگر شکل گيری بی سابقه ت

شه ساخته استئممکن در طول حيات نکبت بار سرمايه داری؛ ھرآ ر از ھمي دور . ينه امکان وقوع شورش ھای اجتماعی را محتمل ت
د و س ال پيکتی گوش دھ ه ھشدارھای امث دبه نظر می رسد که سرمايه داری ب ق شل کن ع اکثريت مطل ه نف سه را کمی ب ن ! رکي ه اي ب

اريخی نزديک می شويمًترتيب است که ما ظاھرا دپيچ ت ه يک تن ا شتاب ب ا !  آھسته و بی سر و صدا اما در واقع ب ه حت ين است ک چن
ان ز چپ و راست فاصلۀ رس ابرۀ اصلی ني ه ن ن ھم رد؛ از وجود اي از می گي بابه اش را گ ان انگشتان شصت و س ابری و شکاف مي

  !!"آقا جان داره دير می شه ھا"نھيب می زند که " يک درصدی"طبقاتی ضجه می کشد و به سرمايه داری سرمست 
  .ادامه دھيم

  

  !ل توليد و قيمت گذاریواغتشاش در کنتر

 ۀلت دولت در عرصگی دخابازار، چگونموضوع چيستی تبادل کاال و محورھای اصلی نظام توليد و توزيع کاال، شکل واقعی فعاليت 
ه وکنتر ِل توليد و پيش گيری از ھرج و مرج ناشی از رقابت ھای احتمالی و قيمت گذاری ھای يکسان مبتنی بر برنامه و تمرکز و البت ِ

  .   برخوردار استیاارزش مبادله، در نقد سرمايه داری دولتی شوروی از اھميت ويژه 
ونی کليف ر ۀ ضمن رد نظريت صاد متمرکز ب ازاربر" اقت ه و ب ان دولت شوروی و دولت" نام واردی رقابت اقتصادی مي ھای در م

ه  تن اقتصاد شوروی سخن گفت ار از وجود رقابت در م سله آم ه يک سل تناد ب ا اس امپرياليستی غرب را محدود کرده است و گاه نيز ب
  : است

شاورزی  اۀ سال۵ ۀنخستين برنام. ريزی شدهاقتصاد شوروی ھمه چيز ھست به جز برنامه« ه ک قتصادی با اين فرض طرح شده بود ک
ا میۀدر آخرين سال برنام. به طور کلی در دست کشاورزان خصوصی باقی بماند ا  اقتصادی کالخوزھ  درصد کل ١١.۵بايست تنھ

صادۀبرنام...  درصد کشاورزی در کالخوزھا و سوخوزھا توليد گرديد٧٠کردند اما سرانجام  غالت کشور را توليد می م اقت ان  ی ھ چن
دی کامل در حالی که اين دوره منجر به جيره.  بازار باشدۀ مبادلۀھای اقتصادی بر پاي فرض را برآن داشت که روابط بين تمام بخش بن

 درصد ٩۶.۶افزايش يابد، اما در حقيقت  درصد ٣٣فرض ديگر بر آن بود که تعداد کارگرانی که در استخدام اقتصاد دولتی بودند . شد
ھای مختلف وجود عدم ھمکاری زيادی بين کارخانه... جمعيت روستاھا و شھرھا خالف برنامه کاھش و افزايش يافت... افزايش يافت

ه گفت. داشت ه ب انوويچ ۀبرای نمون دس کارخان (دمي تالين تراکتورسازی ۀسر مھن وبردر ) گرادس ه ١٩۴٠اکت الغ ب ه  تر٧۵٣ ب ور ب اکت
ع١٨ارزش  ه جم ات کارخان ل در حي ون روب ود  ميلي ده ب ای . آوری ش ه بھ د ب ه باي ود ک اتی ب د قطع را فاق ل از ١٠٠زي زار روب  ھ
د می ھای مختلف کاالھای مشابه را با قيمتکارخانه. شدتر خريداری می ھای کوچک کارخانه اوت تولي سيار متف دھای ب تيا ١.کنن  ايزوس

اھی دو ک"نويسد می ه تحت نظر يک وزارتگ ه ک تفاده می ارخان شابھی اس وازم م ه ھستند و از ل ازھم ھزينخان د، ب سيار ۀکنن د ب  تولي
ورد ھزين. متفاوتی دارند ه ئی اجراۀدر يک م ا ٢ يک کارخان شتر از ديگری٣ ي ر بي ان ... ست براب ا کارکن اگر انضباط در رابطه ب

  ." رز فاحشی کاھش يابدط توليد به ۀتوانند مرخص شوند تا ھزين میکارگاه ايجاد شود، صدھا ھزار کارگر غير ضروری 
) زوروف(در گزارش وزير مالی وقت . ھا وجود دارد تفاوت فاحش در ميزان کاالھای ناقص استدليل ديگری که برای تفاوت ھزينه

دۀ آمده است که در دو کارخان١٩۴٧ دولت در سال ۀ بودجۀبه شورای عالی دربار رق، ھزينمپ الۀ توليدکنن د در يکی ۀھای ب  ۵ تولي
ه در يکی . برابر بيش از ديگری است ود ک ن ب ل او اي زان ۴٧.٣دلي ن مي ه در ديگری اي اقص وجود دارد، در حالی ک د ن  درصد تولي

اوتبديھی است که در شرايط سرمايه.  درصد است٧.٣تنھا ين تف ر اساس مالکيت خصوصی چن د ۀھای فاحشی در ھزينداری ب  تولي
  »...شوندھای قديمی به سرعت از گردش خارج میجود ندارد و کارخانهو

                                                 
 )127-122:، پيشين، صكليف.(دهد كارخانه ارائه مي11 براي اثبات نظر خود جدولي از ميزان توليد متفاوت آهن خام و فوالد در كليفدر اين جا . 1
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ل از ھا اشاره میآھنگی کارخانهھا و عدم ھم برای نشان دادن آنارشی توليد به تفاوت قيمتکليف ه نق ات موضع خود ب رای اثب د و ب کن
  :نويسد  میستالينرانی سخن

د از عملئی مورد استثناريزان و مجريان اقتصادی ما به جز در چند برنامه« اھی ندارن ه نمی. کرد قانون ارزش آگ د و آن را مطالع کنن
- سياست تثبيت قيمتۀاين در واقع حکايت از اغتشاشی دارد که ھنوز در داير. قادر نيستند که در محاسبات خود آن را در نظر بگيرند

ه چن. آوريمدر اين جا يک نمونه از چندين نمونه را می. ھا حاکم است ع رشد پنب ه نف ه ب ه و غل ه قيمت پنب ه شد ک دی پيش تصميم گرفت
ه ھای دقيق قيمت. تنظيم گردد ه پنب ه ب رای فروش غل ل می تری ب ه دولت تحوي ه ب ه ک ه شود و قيمت پنب اران ارائ د ک زايش ياب ردد اف . گ

شريزان و مج برنامه ورد پي ن م ا در اي ه اعضای کميتريان اقتصادی م د ک ه دادن ه کلی مبھوت ساخت ۀنھادی ارائ ان . مرکزی را ب آن
ان . ًنھاد کردند که قيمت يک تن غله عمال در ھمان سطح يک تن پنبه باشد پيش ن ن ا يک ت ر ب ه را براب ن غل ر آن قيمت يک ت عالوه ب

را شامل  مرکزی که اظھار داشتند قيمت يک تن نان بايد بيشتر از يک تن غله باشدۀ کردند در جواب اعضای کميتتعيينپخته شده   زي
انی  بيشتر آسياب کردن و پختن است و اين حقيقت که به طور کلی پنبه از غله گرانۀھزين ينتر است و توسط قيمت بازار جھ  شده تعي

ه را ۀکميت.  نھادکنندگان نتوانستند جواب منطقی بدھند است پيش د و قيمت غل  مرکزی ناچار شد که اين مشکل را به دست خود حل کن
  » .ت پنبه را افزايش دھدکاھش و قيم

  : کند  اضافه میستالينبر اين نطق کليف و 
  )١٢۵-١٢۶:پيشين، صص(» .و آن ھم در باالترين سطوح مملکتی! عجب اغتشاشی«

ر نظر ستالين ۀرانی نقل شدحتا اگر سخن ه شد ب ن بخش گفت دای اي  کليفً بدون تحريف و کامال صحيح باشد بازھم تحليل ما که در ابت
ه أمس. دچرب می ن است ک رستالينله اي ستقيم دولت در کنت ا از نقش و دخالت م ن ج ازار و و در اي ينل ب اع می قيمتتعي ا دف د و  ھ کن

يش می+ ًصريحا ھمان مباحث اقتصاد برنامه  ازار را پ شد ب رده. ک ه ک ا  کارشناسان نظراتی ارائ د، ام ورو"ان ی حزب وارد "پوليت ب
شاش ناشی از ۀ است که ارادیاًاين دقيقا ھمان برنامه. است" د حل کردهمشکل را به دست خو"ميدان شده و  ر اغت  دستوری خود را ب

افع سرمايهکند و در مقابل به ھم ريختن قيمت رقابت بازار تحميل می ر اساس من ا ب ستد و پاي داران بخش خصوصی می ھ  سرمايه ۀاي
ا مینقد سوسياليستی به اين رو. سازد داری دولتی شوروی را می د تنھ د مسائلی چون مبادلن االۀتوان ذاری و در   و اساس قيمتئی ک گ

  .   کاال را ھدف بگيردنھايت خريد و فروش نيروی کار بر اساس قيمت
ام  تن پي تاليناز م رمايهس ت س ی و ماھي وروی م ی ش ه داری دولت د ک وان فھمي ه«ت ه برنام وروی، برنام زی در ش زی مرک زی  ري ري

ھای اقتصادی استوار  توليد سرمايه و در نتيجه بر تناقض درونی و امکان وقوع بحرانۀارمزدی، توليد به مثاباقتصادی است که بر ک
يش توانست ميزان رشد اقتصادی و الگوھای توليدی را مطابق يک برنامهدر شوروی دولت می. است ه طور از پ ين و ب  و تعقيب تعي
سازد،  اين اھداف در انطباق با ضروريات و الزامات سرمايه میتعيين او را ناگزير از ً توليد حاکم، اوالۀاما تناقض درونی شيو. کند

م می صاد . پاشداگر اين ضروريات مورد نظر قرار نگيرند، برنامه به جای ھدايت توليد، به سرعت توليد را از ھ ا انکشاف اقت ا ب ًثاني

ن شيوه ۀادام. شودبست توليد بدل میبحران و بنريزی خود به عامل داری، برنامه سرمايهۀريزی شد برنامه ه اي د ب ه صرفه" تولي " ب
ا  به اين ترتيب تمايز مھم سرمايه. آن که جامعه امکان فنی توليد را از دست داده باشدنخواھد ماند، بی اس ب داری دولتی شوروی در قي

  » .داری است توليد سرمايهۀتصادی در چھارچوب شيو الگوی توليد و ميزان رشد اقتعيينداری رقابتی در حقيقت امکان سرمايه
  )٢٣٣-٢٣۴:، صص"داری دولتی شورویھای سرمايهگیويژ "ۀ، ايرج آذرين، مقال"به سوی سوسياليسم "ۀنامگاه(

طرح داری شوروی م نيز در تشريح ماھيت سرمايهپل سوئيزی و شارل بتلھايمبازار در مکاتبات + موضوع اقتصاد مبتنی بر برنامه 
  .شده است
  .....ادامه دارد

  ٢٠١٧مبر  دوم دس١٣٩۶ ]قوس[جمعه دھم آذر ماه
 

 
 


