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 1اجتماعی اقتصاد شوروی خصلت 

ن  یخصلت اقتصاد شوروی و قوان  بارةدر    میتوان ی مات  ین واقعیبر مبنای ا

کن داوری  آن  بسیرشد  ادعای  بر خالف  که  یم.  شناسانی  جامعه  از  اری 

بیمارکس  لی وتحل ه یتجزروش    کوشند ی م را  گ ه  ستی  اقتصاد  2رند یکار   ،

.  دهد ینمرا نشان    داری سرمایه اقتصاد    اساسی  هاجنبه ک از  یچ  یشوروی ه

ف  یناظری را که در صدد تعر  توانند ی م  سطحی  یهادهیپد تنها اشکال و  

 ن اقتصاد است، گمراه سازند.یخصلت اجتماعی ا

را به خود   « هیاول انباشت »ک  یشکل  ، عیسر  شدنی صنعتدرست است که 

ات بر مصرف کارگران و دهقانان  یم با زور مالأل تویق تحمیگرفت که از طر

 

اين مقاله برگردان فارسی بخشی است از فصل پانزدهم کتاب تئوری مارکسيستی اقتصاد،    1.
به يآدآوری است که کتاب  560  - 565ارنست مندل، صفحات    ة نوشت انگليسی. الزم  ، چاپ 

به فارسی برگردانيده شده است.    ، توسط انتشارات خوارزمی «اقتصادعلم  »مذکور تحت عنوان 
 مترجم( است )متأسفانه مقدمه کتاب و هم چنين فصل آخر کتاب از ترجمه فارسی حذف شده 

 
به:    .2 اتحاد شوروی واقعی  ةنوشت  -ماهيت روسيه استالينيستیمراجعه شود    -   تونی کليف، 

 آمادئو بورديگا و نظاير آن.  ةنوشت -وگو با استاليننوشته ی د. والين، گفت 
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ش  یمت افزایکه به ق  داریسرمایه ه  یدرست مانند انباشت اول  ؛به دست آمد 

انباشت سریل  3؛ شد   تمام  هاتوده فقر   افت  یجز در مورد در  -  یعیکن هر 

ق ممکن است که محصول  ین طریتنها از ا  -ج  ع از خاری وس   یهاکمک

  - د ابیش ی، افزاشودی نمدکنندگان مصرف یتوسط تول که  اجتماعی افزونة

ن امر  ی. در ادهد ی مده در آن رخ  ین پد یکه ا  ایجامعه از شکل    نظر صرف

 باشد، وجود ندارد.  داریسرمایه زی که مختص یچچ یه

ل ارزش افزونه به  یعنی تبد ی؛  است  هیسرما، انباشت  داریسرمایهانباشت  

د  یشتری تولیب  افزونة ه، ارزش ین سرماین هدف که به کمک ایه با ایسرما

د است. انباشت در  یتول  محرکة روی  یهدف و ن  سود   ،داریسرمایه   در  شود.

است. سود نه هدف    مصرف   یهاارزش   مثابةبه د  یل تولیشوروی انباشت وسا

کمکی است در    یاله یوس بلکه صرفاً    ؛د استی تول   اصلی   محرکة روی  یو نه ن

 

اتحاد 1928در سال    .3 برابر کميته مرکزی حزب کمونيست  استالين در يک سخنرانی در   ،
ر دوش دهقانان سنگينی خواهد کرد.  شوروی اعالم کرد که صنعتی شدن همچون باری گران ب

استالين:    در جلد يازدهم مجموعه آثار وی منتشر ش  1949اين سخنرانی برای اولين بار در سال  
، چاپ انگليسی، جلد يازدهم، ص  مجموعه آثار،  « غله  ةشدن و مسأل صنعتی»،  1928ژوئن    9

67. 
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اری آن بتواند بر اجرای  یل کند و به  یدست دولت که تحقق برنامه را تسه

 دی کنترل داشته باشد.یک از واحدهای تول یبرنامه در هر 

د بر  ین تولیسود است، اساساً ا  خاطربه   داری سرمایه د  یی که تولیاز آن جا

ه به  ی دارد. حتی اگر تمرکز سرما  ر بازارها قراریمبنای رقابت بر سر تسخ 

در    ارات حاکم مطلق باشند، رقابتصح ده باشد، و انیدرجه رس   نیتریعال

ادامه نو  و  کهنه  رقابتیهمو    دارد   اشکال  که    ن  د  یتول  ومرجهرج است 

مستقل از  که    خصوصی  یهای ر یگم یتصم.  کند ی من  ییرا تع  داری سرمایه

.  کنند ی م ن  ییزان و آهنگ رشد و انباشت را تعی، مشوند ی مگر اتخاذ  یکد ی

  تکه تکه الزاماً ناکافی و   داریسرمایه  اقتصاد «ی »سازماندههرگونه  رونیازا

 است. 

  د یل تولیت وسایدر شوروی، تا زمانی که تمام  ریزی برنامه خالف آن،    بر

ن  یواقعی است، چرا که بد   ریزی برنامه ک  یدر دست دولت است،    صنعتی

ک مرکز  ید و انباشت را از  ید و آهنگ رشد تولیسطح تول   تواند ی مب  یترت

اییتع کند.  ا  درست   ن ین  چارچوب  در  که  عناصر    ریزیبرنامه ن  یاست 
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و   ومرج هرج  دارد  وجود  نقش  یل  گونه  شبی دق  هاآن کن  عناصر  یقاً  ه 

اقتصاد    « یزیربرنامه » مشخصه  یا  ؛ است  داریسرمایه در  وجوه  عناصر  ن 

 .کنند ی م اجتماعی اساسی اقتصاد را اصالح و نه ملغی 

ن کامالً  یاست، بر طبق قوان  درآمدهاد سود یکه به انق   داری سرمایه اقتصاد  

ه به  یر شدن سرمایش نزولی نرخ سود؛ سرازی گرا  - د  کنی مقی رشد  یدق

باالتر است؛ تمرکز و تراکم  ن  یانگ یاز م  هاآنکه نرخ سود در    ییهابخش

ص  ی خصا  هاآنکه از    -ه  ر یفوق سود انحصاری و غ  به  یابیدسته برای  یسرما

 های ژگی ون و  ی ن قوانیک از ایچ  ی. هشودی مجه  ینت  اش ی کنون   مرحلة   ژةیو

 یهان یسرزم  یهادروازه آن که    رغمعلی .  کند ی نم  در اقتصاد شوروی صدق

ش باز است، و با آن که در  یش بر رویمرزها  یسوآن در    - ا  یمی در آس یعظ

تنام شمالی و  ین، کره شمالی، مغولستان خارجی، و یر چی ن کشورها )نظیا

ار باالست، یبس  سود« نرخ  »روی کار،  ین  نة یهزن بودن  یپائ  لیره(، به دلیغ

ایبس  ةیسرمامعذالک   به  اندکی  کشورها  یار    رغمعلی .  کند یم   صادر ن 

ه به  ی آن که سرما  عوضبه ن و  یع سنگ یدر صنا  «هیسرما»م  یانباشت عظ

زوال،    مرحلة در    داریسرمایه ر شود، مانند اقتصاد  یفرعی سراز  یهابخش
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،  د ید مصنوعی تولین بخش ادامه دارد. تحد ی عمدتاً در هم  ی گذارهیسرما

کشاورزی یانیمالتوز تکن4زم  اختراعات  کردن  پنهان    ی هابحران   -   ی کی، 

د که  یا حتی نابودی بخشی از تولید و  یتول  ، وقفه در«د یتولاشباع  »ادواری  

دار  خود  که  هادهیپد ن  ی ا  ةی کل  - د  جای  اقتصاد    یهایژگ یو  از  را 

هستند،  داری سرمایه کل  کشورهای    جملهمن   در  آن  اقتصاد 

زان رشدشان کمتر از اتحاد شوروی  یاز لحاظ صنعتی مای که  داری سرمایه

عنی  یبه بعد،    1927از سال    -   رهیل و غین، برزیا، آرژانـتیتالیژاپن، ا  -است  

 افت.ی  توان ی نم، در اقتصاد شوروی طرفن یاش به یسال پ 35از 

ی  ی حتی کشورها  ،دهد ی مل  یک کل را تشکی جهانی    داری سرمایه اقتصاد  

جنگ    آستانةژاپن در    -د  کننی می کامل را دنبال  یاست خودکفایکه س 

جامعه ملل متفق و    « می »تحرا در دوران  یتال یجهانی دوم، آلمان نازی، ا

موقع  توانند ی نم  - ه  ریغ از  را  جهانی  یخود  بازار  عمومی    داری سرمایه ت 

شانی اقتصاد  ی، پ 1938و    1929  یهاسالنی سازند. انفجار بحران  مستث

 

در روستاها    «یاضافجمعيت  »ست که همواره يک  هايیتوضيح اين عبارت: منظور سياست   .4 
 ارتش پوشيده ذخيره کار. ةايجاد کند و در همان جا نگه دارد؛ به مثاب
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را به مهر    »خودکفا«، و از جمله کشورهای  داریسرمایه کشورهای    هیکل

 خود ممهور کرد. 

نی  یجهانی ارتباطات مع  داریسرمایه اقتصاد شوروی با اقتصاد    کهی درحال

،  واقعبه اقتصاد جهانی مستثنی است.    واحوالاوضاع کن، از نوسانات  یدارد، ل

و   بحران، کسادی  دوران های  با  مقارن  اقتصاد شوروی  دوران شکوفائی 

 .اند بوده  داریسرمایه رکود اقتصاد جهانی 

گر  یطی اگر کسی ادعا کند که رقابت اقتصاد شوروی با دین شرایدر چن

  «   ی »رقابت  -  ره(یکا، آلمان، ژاپن و غیمرآاالت متحده  یبزرگ )ا  یهاقدرت

بودن اقتصاد    داریسرمایه ن  یمب  -د  ریگی مکه عمدتاً شکل نظامی به خود  

ت  س . روشن ادهد ی مدو نکته متفاوت را به هم ربط    واقع به شوروی است،  

  داری غیرسرمایه ک اقتصاد  یا  ین دنیاز ا  یاعمدهکه امروزه اگر در هر بخش  

آ ه  ب دن  ،د یوجود  پنهان  خصومت  با  را  را    دارییه سرماای  یخود  آن  که 

  ی هاضرورت   خود خودبه طی  ین شراید. چنیمحاصره کرده، مواجه خواهد د

ک  ی   ،همهاین با .شوند ی مائی، نظامی، اقتصادی و تجاری را موجب یجغراف
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برای بازار و سود نبوده، بلکه برعکس،  که  رقابتی است    ، داریسرمایه رقابت  

اجتماعی متفاوت اتحاد شوروی و    یهای ژگی وقاً از  ی است که دق  «ی»رقابت

 .شودی مگر قرار دارند، ناشی  یکد یکه رودرروی   داریسرمایه ای یدن

  پله« ن  یآخر»  مثابه به ن اشتباه است که اقتصاد شوروی را صرفاً  یهم چن

، شوند ی م ده  ید  داریسرمایه تکاملی که امروزه در اقتصاد    یهاش یگراآن  

ت  یانحصاری کردن کامل صنعت؛ الغای مالکش در جهت  یم: گرایرنداپب

فزا « کی»کالس خصوصی   رشد  دولت،  در  اقتصاد  ادغام  دخالت  » نده  ی؛ 

ن  یکی ایالکتینفی دشوروی  اقتصاد  در واقع    . ر آنیدر اقتصاد، و نظا  دولت« 

 5هاستشیگرا

 

که در عمل حکم مصادره   شرکت های سهامی  ةمارکس در جلد سوم کتاب سرمايه در بار  .5
خود نظام  ليکن، اين مصادره در  »د:  يگوکنندگان سرمايه های کوچک و متوسط را دارند، می 

داری به شکل متضادی ظاهر می شود، به شکل تصاحب ثروت اجتماعی توسط افرادی  سرمايه
های تعاونی، بايد  کارخانه  داری، همچونشرکت های سهامی سرمايه »  :کندو اضافه می «  اندک

 داری به وجه توليد هميشه تلقی شوند، منتهابه عنوان اشکال انتقالی گذار از وجه توليد سرمايه
م به صورت منفی و در ديگری به صورت مثبت حل می  سبا اين تفاوت که در يکی آنتاگوني

 235 -236، جلد سوم، ص ص سرمايهمارکس:  «شود
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نده دولت و  ی، ادغام فزا«ی اقتصادارشاد »امروزی،  داریسرمایه در اقتصاد 

خدمت  ت خصوصی مقدس، و همگی برای  یبه مالک   گاهبه گاه اقتصاد، تجاوز  

ن سودش  یو برای دفاع، حفاظت و تضم  انحصاری  داریسرمایه به منافع  

کامل    سلطةست جز  یزی نیوجود دارند. ادغام دولت در اقتصاد در اصل چ

ستفاده  ن دولتی این خاطر از ماش یانحصارات خصوصی بر اقتصاد، و به هم

ت  یدولتی اقتصاد، الغای حق مالک ادارة کن، در اتحاد شوروی، یلو  کند ی م

تول وسائل  بر  اقتصاد یخصوصی  ادغام  طر   و  د،  از  از  یخلع  ق  یدولت،  د 

امروزه    داریسرمایه انجام گرفت.    طبقه  یک  مثابةبه بورژوازی و انهدام آن  

ن حدودش  یتا آخر  تکاملی خود را   یهاشیگرااست که    داری سرمایه آن  

نابودی وجوه    شیپبه  و  نفی  اقتصاد شوروی تجسم    مشخصة برده است. 

 است. داریسرمایه  جامعةاصلی 

ک نظام  یت اجتماعی  یماه  یهاشاخصن  یانقالبات ساختاری همواره بهتر

مناطق   ادغام  هستند.  کشور  یاقتصادی  کشور  یدر    داری سرمایه ک  ک 

ست: اشغال یک انقالب در ساختار اجتماعی همراه نیگر با  ید  داریسرمایه
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ا و فرانسه صحت  یتانیکا، بریمرآ فرانسه توسط آلمان و اشغال آلمان توسط  

 ن گفته را نشان دادند. یا

برعکس، اشغال مناطق غربی اتحاد شوروی توسط آلمان و سپس ادغام  

شوروی،  ن   منطقةدر    « یخلق  یهای دموکراس »   اصطالحبه  رات  ییغتفوذ 

در    داریسرمایهن نکته که  یبا خود همراه داشتند. گفتن افی  یساختاری ک

؛  ات بر همه روشن استیواقع .رضروری استیاروپای شرقی منهدم شد، غ

آن  برای    اما  نازی  اشغالگران  که  است  اقداماتی  شده  شناخته  چه کمتر 

دست    هاآن ه  شوروی ب د در  یت خصوصی بر وسائل تول یبرقراری مجدد مالک

صنا آلومیزدند.  تراست  ینی ع  طرف  از  زاپورژ  متحده    یهاکارخانه » م 

از  که    ضبط شد. تراست برگ و هوتنبورگ اُست ج. ام. ب. اچ  «می نیآلوم

، همراه با شرکت  شد ی ملحاظ مالی توسط سه بانک بزرگ آلمانی اداره  

را تحت نام    ه صنعتی دونتز یع فوالد ناحینگ، صنایخزورک هرمان گوریرا

دنیجد  صناید  شدند.  متصرف  اچ.  ب.  ام.  ج.  استاهل  ورش یپر  در  یع  لف 

شرکت  یدن دست  به  دو  یز  آالتنیماش پروپتروفسک  افتاد.  گ.  آ.  گنر 

مار در  کارخانهوپول،  یی کارخانه  کاماتورسک  دو  ویدر  در  ی   ا،  کارخانه  ک 
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ل سود  یپروپتروفسک به چنگ تراست کروپ افتاد. با حق اداره و تحصیدن

جنگ وعده    خاتمةبه پس از    هاآن ت کامل  ی موافقت شد، و مالک  هاآن از  

وپول را  ییع فوالد ماریتراست کروپ کل صنا  1943در سال    .3شد  داده  

فاریپ جی.  آی.  تراست  کرد.  منتقل  برسالئو  به  و  کرده  شرکت  یاده  ن 

روس ئایمیش  در  را  آ. گ  شرکت  و  آچ  ام. ب.  ج.  اُست  شافت  گزل  ه  یی 

، ظرف سه روز خبر  1943، در مه  تونگیفرانکفورتر سا  ةی نشرکرد.    سیتأس 

در  یتأس  اشغالی  مناطق  در  آلمانی  بزرگ  و  خصوصی  شرکت  هفت  س 

 . کرده را منتشر یروس 

د  یاقتصادی از نوع جد   عنوانبه گری که از اقتصاد شوروی  ید   یهای تئور

اقتصادی  کنند ی م  ادی سوس   داریسرمایه ه  ن،  نه    جامعة ک  یستی،  یالیو 

  جامعة ک  ی ک )ل. لورا(،  یبوروکرات  جامعةک  ی (،  میهابرن )  «رساالرانهی»مد 

  ای جامعه گران(، و با  یو د  زی، شکتمنیرونورب )  « کیبوروکراتم  سیویکلکت»

آن حکم  «د یجد   طبقة»که   بر   یهای تئور (،  الس یلوان حیم)  راند ی می 

ند که  امنکر آن   درستیبه  هاه ینظرن  یا  دارانطرف   .ند تهس  یقبولرقابلیغ

تول ماهیوجه  شوروی  که    فهمند ینم  هاآن اما،  ؛  دارد  داری سرمایهتی  ید 
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اجتماعی   یهای نابرابر -  ی اتحاد شوردر اقتصاد   یستیالیسوس  ریغعناصر 

ر  یدکنندگان، و نظایک، فقدان خودگردانی تولی ازات بوروکراتیگسترده، امت

دن  داریسرمایه   گذشتةمحصول    -  هااین و  کشور    داری سرمایه ای  یآن 

 است.  یرامونیپ

ستند  یکن قادر نیو ل  نند یبی م آتی   جامعة نطفة ای گذشته را یابقن یآنان ا

قرار   هادادیکه دائماً در تضاد با رو یاهیپای بکه فراسوی ابتذال و ادعاهای 

ا، خصلت رند یگی م از  ارائه دهند و  یبندی درستی  پوین جامعه  از  ی  یایا 

نشان دهند که کدام    توانند ی نم آنان    6.دست دهند ه  فی ب یخاص آن تعر

  تواند ی متاً متفاوت با آن چه در اتحاد شوروی وجود دارد  یفی دی کیوجه تول

 باشد. سوسیالیسمبه  داریسرمایه  از گذار  مرحلة متناظر

 

ای بود از جانب برونوريزی و سپس توسط نتز برنهام در کتاب ترين اين ادعاها نظريه جنجالی.  6
آلمان پيمانی است استوار و محکم ما و چنين عنوان شد که پيمان شوروی و    انقالب مديران

اتحاد شوروی و جوانب کامالً روشن و    ة بين دو نظام اجتماعی يکسان. حمل به  نازی  آلمان 
مدهش مبارزه ميان دو نظام اجتماعی متفاوت که در جنگ ميان آن دو کشور آشکار شد، ابطال 

 . کامل اين نظريه را نشان داد
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خصوصواقعبه  شوروی  اقتصاد  نه    متضادی ات  ی،  که  دارد  خود  بطن  در 

در    اند نتوانسته   کدامچ یه  ، آن  یش ا بتکم    نی منتقد گران نظام و نه  ه یتوج

 نش جامع بگنجانند. یک بی

ع و مداوم  ید، رشد سریتول  بر وسائل  خصوصی  ت یه گران بر نبود مالکیتوج

ه  یتک  هاتوده فنی    یهامهارت و سطح عمومی فرهنگ و    7روهای مولد ین

  داری سرمایه که اتحاد شوروی    کنند ی مثابت    هااین همه    یراستبه .  کنند ی م

ایلو    ستین از  یکن،  بگ ینت  همهاین ن اشتباه است که  اتحاد  یریجه  م که 

خی، و گاه فوری، دارای  یبقای طبقاتی که از لحاظ تار  رغمعلی شوروی،  

و  طبقة]  رند یناپذ ی آشتمنافعی   رشد   رغمعلی ،  [دهقان   طبقة  کارگر 

هنوز    مولد روهای  ینابرابرهای اجتماعی، و با وجود آن که سطح تکامل ن

 

ی که داده های آماری اتحاد شوروی را بسيار انتقادی يا يک کنفرانس از پژوهشگران آمريک .7
از زمان    ندتفسير کرد اتحاد شوروی  توليدات صنعتی در  نتيجه رسيد که آهنگ رشد  اين  به 
اولي همه   ةدوران  در  صنعت  رشد  آهنگ  از  و  بوده  باال  چنان  هم  امروز  به  تا  شده  صنعتی 

من ديگر،  دکشورهای  جنگ  زمان  از  متحده  اياالت  بعدجلمه  به  است  ، اخلی  بوده    . سريعتر 
 77 -48 -46 -11، ص رشد اقتصاد شوروینوکسون: 
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ک  ی  نقد به است،    داری سرمایه کشورهای    نی ترشرفته یپاز سطح    ترنیپائ

 ستی شده است.یالیکشور سوس 

تئوری  یپ خصلت    درستیبه   « یدولت  داریسرمایه »روان    بورژوائی بر 

موجود در شوروی    کار  یابه ازارهای پرداخت  ینابرابری و بر مع  یهادهیپد 

  هاً د در شوروی را هم مشابیوجه تول  نانی. ولی هنگامی که اکنند ی م ه یتک

تعمکنند ی م قلمداد    داری سرمایه به  نادرست  ی،  پپردازند ی م می  روان  ی. 

خصلت    درستیبه   «کی کراترو بم  سیوی کلکت»تئوری     داری غیرسرمایه به 

ت اساساً ینان ماهیاما، هنگامی که ا؛  کنند یم د در شوروی اشاره  یوجه تول

مع توزیبورژوائی  منکر  یارهای  را  تعم شوند ی مع  به  نادرست  ی،  می 

ب متضاد وجه  ی ترکاقتصاد شوروی    مشخصةت امر،  ی. در واقعپردازند ی م

توز  داریغیرسرمایه د  یتول وجه  بورژوائی ی و  چ8است  ع  ترکین.  ب  ین 

 

هر وجه توليد جديد به اشکال جديدی از مبادله درآيند » می گويد:   آنتی دورينگ انگلس در  .8
آن هم نه فقط با ممانعت اشکال کهن و نهادهای سياسی   ؛همواره با ممانعت رو به رو می شود

درازمدت  مبارزه  تنها طی يک  که  توزيع کهن  با ممانعت وجه  بلکه هم چنين   متناقضشان، 
  نقد برنامه گوتامارکس در    همچنين  .تواند وجه توزيع جديد متظاهر خود را به وجود آوردمی
 سان کهه ی کمونيستی است، اما نه بدان با آن سروکار داريم يک جامع  نويسد: آن چه مامی

شالود بدان   تکاملخود    ةسر  برعکس  بلکه  باشد،  بطن جامعيافته  از  که  داری سرمايه  ةسان 
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مب اقتصادی است که  ین  یمتضادی  نظام  از    نقد به ک    داری سرمایه فراتر 

افته است، نظامی که مرحله  یدست ن   سوسیالیسمکن هنوز به  یرفته، و ل

ن گذار،  یو در طی ا  ،کند ی م را طی    سوسیالیسمبه    داریسرمایه گذار از  

لن  طورهمان گفتیکه  آیخصوص،  ن  و  گذشته  طور  ی ات  به  نده 

 .اند شده ب یترک در اقتصاد کشور   درهم یریناپذ اجتناب

 

آنتی  انگلس:    است.  حق بورژوايیدر اين جامعه دراصل همان    حق برابربرآمده است... از اين رو  
 25 -21، ص تانقد برنامه گو، مارکس: 167، ص 1924، چاپ انگليسی دورينگ


