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(...)  

 شوروی سیستم تاریخی ـ شناختیهای جامعهریشه .2

تفصیل های کلکتیویسم بوروکراتیک را باید در بحران دیکتاتوری پرولتاریا جستجو کرد. چرایی این بحران بارها ب ریشه  

در آن قرار  0291ب  هدف این مقال ا توضی  مختصر وضعیتی ک  اتحاد دوروی از ،ال  توضهی  داد  دهد  ا،هبا باتوج    

امپریالیستی ا.ج. ش.ا تولید ص عتی را درهم دکسبا حجم تولید ب  میزان ی محاصر دادهبا کایی ا،هبج ج د دایلی و   

ن دکل ییزیکی در اث ای ج د از بی های پرولتاریا یا ب نزول پیدا کرد  بود. بهترین بخش 0201درصد و تا ،ط  تولید 01

م ک  دان یاصل  گریت د. رژیی طبقاتیی ادارات مادهین دولتی ددند و بیش از پیش از ریش  ریت د و یا جذبِ کارِ روزمر 

ن هم های دهقانان برقرار ک د. آموقع نتوانسب ه پیوند پایداری با تود پرولتری دادبا نتوانسب هه حداقل ب   گیری،مب

ک شِ قاطع و ،ریع حکومب دوراها را الزامی کرد  بود. در نتیج  99/0290ی ها،الانی ک  دهرای  ممومیِ ،هخب    در زم

بودندا  ش تارومار دد اهم گسیخت  و پیش گامان ی واقعی کلم  از رمق ایتاد ا ازآدکار بودج پرولتاریا ب  معکامالً معضهل  

مارکسههیسههتی نبودا دهقانان ک  قبالً نیز یک گرو  اجتمامی واقعاً   ب  مفهوم« کارگر برای یود» یطبق طبع دیگر  به 

مِ ندا طبقات دیگر مردکردمیدر مقابل آنان اتخاذ ن هوایواهان امتمادی ندادت د و موضعی  هابلشهویک ناهمگون بودند ب  

انگیز بودج در درای   خاطر زی مردد و هموار  در نو،ان بودند. درای  یارجی بسیار مبورژوایرد اول ی درج رو،ی  و در 

 .ددمیی بر اتحاد دوروی حکومب بایستمیی نیز بود مؤثراقدامات   کارگیریب ،ختی ک  مستلزمِ 

ها جلوگیری ک  د و تمامی بزرگ نتوانست د از م زوی ددن یوددان در مقابل تود ی مخمصه  حامالن قدرت در آن 

ی نتیج د. در  پ دادتمیخبگان متمرکز دد ک  یود را نمای دگان پرولتاریا دماری از ناندکی در د،تانِ گیرتصمیمقدرت  

رای آن ب اقدیمی د،تگا  تزاری کارک انری محتوا ددنِ مضمونی دوراهاا و ضرورت ب  کارگماددنِ مملی و بی ارزشبی

 .بدتر دد مراتبب ک  دولب جدید توانایی کار دادت  باددا وضعیب 

  ین درلی مبارز ا ی حزبک گر مستقیم با اپوزیسیون کارگری در  یدد. مقابل  تروییماع اوض 0290در همان ،ال 

 بارزتری گرایش نحوب بوروکرا،ی ه مراحلِ روندی بودند ک  هموار   ییزای د یِ دایمدو ،ال آیر ممرش بر ملی  قدرت  

 .بماند حاصلبیدادب 

ل در اولین مرحل  بامث ردد  تولید ص عتی و همچ ین ردد حداق)نپ( بدون دهک پیشهبرد ،هیا،ب اقتصادی نوین    

ردد کرد  بود ک  باز،ازی پیشاه د  نوینِ ،یا،یِ  ایانداز در این زمان روند بوروکراتیز  ددن ب   امای کارگران دد. کمّ

 .نبود پذیرامکان مدتکوتا کارگران در 
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« چپ»ب  دکسب قطعی  هایراکسیوندرونی  یهادرگیریدهکل گریبج   مهمیک دگرگونی  0291در اث ای ،هال  

دج با د ترکموحوش ا،تالین حول میانیاطراف بویارین بر گرو  « یهارا،هب »تأثیر  رویکرداین ی نتیج دهدا در  م جر 

ک   را ههه ددنص عتیسههب ی   توانمیایراج تروتسهکی دیگر ا،هتالین نیازی ب  حف   اتحادش با بویارین ندادههب. او   

هم بدون ترس از قد ملم کردن اپوزیسیون حول ،هیا،هی پیش ببردا آن  ی مرصه  بود ههه در  هاچپ دریوا،هب اصهلی  

دادت دا    د کتعییننقش  ددنص عتیی در مورد ت د کردن آه د  گیرتصمیمتروتسهکی و زی ونیوف. دو مامل دیگر در  

دهقانان ثروتم د( و مردان یا  هاالککودایلی با ایزایشِ قدرت  ی مرصهه یک مامل یارجی و دیگری مامل دایلیج در 

ت ک  دراین صور ددمینظر گریت   دربورژوازی  مدتکوتا تر دهدن  م دی قدرتگزی  ی بایسهت می (و غیر  هاداللنپ )

،یا،ب یارجی  یم ایع ،یا،ی یود دربیاورد. در مرص ی ،هیطر  بوروکرا،هی دولتی را ب  زیر   کردمیبورژوازی تالش 

 یم ان دد دا اما موضعِ گریتمیکم در آن زمان این یطر را د،ب برییامپریالیستی مشخص بودج داید ی ل حمم یطرِ یمال

مپریالیستی ای حمل قطعِ رواب  دیپلماتیک با انگلیس( یطرِ  برانگیزج جالطور مثال در مواضعِ ی امپریالیسهب )ب  هاقدرت

 .تشدید دد 0291اتحاد دوروی با اقدامات چیاند کای دک در ،ال  یدور گی آن ایتاد را محرز کرد  بود. بعداً تک

توانم د  امپریالیسههتیا ردههد اقتصههادی  هاینظاماما حتی بدون یطرِ مسههتقیم ج د  یارجیا یود  موجودیب  صههرف  

ود وجیایت  این یطر ان. برای ا.ج.ش. ضهعی  و در مین حال ردد کردمیدهوروی را با مشهکالت بزرگی مواج    ی جامع 

از  بویارینل ین مثل  0291ک ار زد  دود .در ،ال  ا هردواز لحاظ ،هیا،ی و اقتصادی  یدرد،هر چ دان بدون ک   دادهب 

ما امپریالیستی ههه با توج  ب  یطرِ ،و،یالیس زبان جدیدک  بر مب ای آن کشورهای امپریالیستی ههه با  کردمیتزی دیاع 

این ک  . دوندمی،هیا،هی ههه نظامی بر ملی  انقالب متحد    «اتحاد مقدس»و در  رندگذامیایتالیات  درونی یود را ک ار 

 یددم ان ملب موضعِ  ای و ضهد ا،تعماری جهان بود دار،هرمای  ی ضهد  هاج بشواقعیِ  گا تکی اتحاد دهوروی   تاک ون

زمانی ک  در این . تا کردندمیجاها حکومب در آن هارا،بممدتاً  ها،الک  در آن بود ی دار،هرمای  تمامی کشهورهای  

لبی ک  تر دود. مطرهاسب توانمیآن قرار گریت  بود نیز نمیان ک  اتحاد دوروی در ای م گ  ا دهد میرواب  تغییری داد  ن

ما واقعاً بیش از یک بار با یطر ج د روبرو بودیم ه برمکسا  ها،الآن » در،ب بودجکامالً بعدها مولوتوف مطرح کردا 

وقب یرصب  این را ب  ما نداد ک  بتوانیم هیچ ددمیی بازارهای جهانی ب  پیش برد  هاحوز می ج د اقتصهادی ک  در تما 

 .«بار هم ک  دد  نفس راحتی بکشیمبرای یک

و تحب هر درایطی ب  پیش برد   تر،ریعی هر چ  بایستمی ددنص عتیک  چرا روند  دودمیرودهن   زمی  در همین 

زی ی مرکریزبرنام ولین تالش برای پیشبرد این روند پس از پایان دوران نپا با کاربرد  ا 0291 -92. در ،ال های ددمی

تفاوت ی مدار،رمای و کاراجباری دروع ددا همزمان یرما،یون اقتصادی ه اجتمامی نوی ی دکل گریب ک  ،ایتارآن با 

درحال یروپادی و ازطرف دیگر ردد   نیِمدی جامع آن از یک طرف ا،تقالل دولب در برابر ی ک  د تعیینبود. م اصهر  

 .بود ،ریع تولید
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 سیستم   اصلی تضاد و محرکه نیروی .1

 :ترین یصوصیات اقتصاد  اتحاد دوروی نظری بی دازیمبار دیگر ب  مهمیک

 تولید در مالکیب یک طبق ا آن هم درمالکیب کل طبق  و ن  امضای م فرد آن؛ و،ایل .0

 ی متعدد؛ها،رمای مستقل از بازار و رقابب آناردیستی  اقتصادا یبرند پیشبرنام  م صر  .9

ی در بخش تولید گذار،ههرمای ا با امتیاز دادن همزمان ب  ایمبادل های ی مصههرییا ن  ارزشهاارزشبسهه   تولید  .1

 ی مصریی؛هایراورد 

 یوز حن ا،تثمار ن  در م وان هدف  ،یستم. با وجود این ک  ایم وان و،یل  و هم ب ا،هتثمار انسان از انسان هم ب   .4

ک  توزیع  ی اقتصادیریزبرنام واحدهای تولیدی مجزاا بلک  با کسب مستقیم بخشی از کلِ اضای  تولید از طریق 

 پیشبرد اهدایش و م طقِی نحو یا د،تمزدهاا حقوق بوروکرا،ی و غیر  را م طبق با گذار،هرمای  اضهای  تولیدا  

 ؛دادمیاین ،یستم ،امان 

 .متمرکز کردن کلِ قدرت ،یا،ی و اقتصادید،ب آیر  .5

معضهالت ،هازمانِ تولید و ارتبات ت گات گش با معضالت  رهبری ،یا،ی از   ی دربار مسهل    یطبق  امینظادر چ ین 

طور مستقیم ک  ب  0212ههه  41های طور مثال ردد بسیار زیاد ص ایع نظامی در ،البودج ب  دید ی جامع و ممومی بریوردار

 .ن  از مطالبات ،یا،ی برای دیاع ملی م تج دد  بودو آگاها

 معی ی ازی مرحل ج در دودمی ب دییصلباری داشا از نوعِ ،رمای ممومی دکلتضهاد ا،ها،هی این ،یستم بدواً در    

 .گیرندمیدر تضاد با م ا،بات تولیدی قرار مولد تکاملا نیروهای 

 :ک دمیروز ویژ  ب ه یود دکلدوروی در ،   نظاماین تضاد در 

و ای  ،رمایبین بخش اولِ و بخش دومِ صه عتیا یع ی تضاد بین تولید مواد   ناپذیراصهالح  تعادلدر مدم .0

 ی مصریی؛هایراورد تولید 

و در نظر گریتن  هاداد  یکلی ی دد هماه د کارگیریب ا مولدمعی ی از تکامل نیروهای ی مرحل در  .9

 نیسب؛ پذیرامکانمرکزی بوروکراتیز  دد  ی برنام اقتصادی در  هایگرایشکلِ 

 .دهدمیی تولیدات یود را نشان دایمدر کیفیب نازل کار ک  بیش از هر چیزی در کیفیب بد   .1

ای مشاب ی ی نیز با پدید دار،رمای   ا،هب. ما در  دهد برر،هی   بارهابین بخش یک و بخش دو صه عتی   تعادلمدم 

  اوریییشارِ رقابب و پیشریب چراک  ایزایش پیدا کرد  ا،با  بسیارنِ بخش یک ی گذدهت  وز هاده مواج  هسهتیمج در  
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ی اهمیب یود را حف  دار،رمای بخش مصریی  ا. با وجود ایندوندمیم جر هموار  ب  مدرنیز  دهدن مؤ،هسهات ص عتی    

ا یردا ا بایستی امروز یدوندمیر یکفش دا تر،ریعبرای تولید  دد مادهی ی طور مثال وقتی ک  مؤ،هسهات   کرد  ا،هبج ب  

با کاهش  یبترتبدینطور ناگهانی متوق  دههودا کفش نیز تولید دههودا وقتی ک  تولید کاالهای مصههریی ب  هر دلیلی ب 

ز ا ایمجموم ی دار،ههرمای ی پیشهریت  . ب  همین دلیل در کشهورهای  ماندمینیز راکد ای ،هرمای  تقاضهاا تولید  کاالهای  

ی ایمدههه با وجود  و ب  دلیل گرایش درونی برای نزول  دوندمیی ایزایش مصرف ب  کار گریت  های مختل  برا،ازوکار

بامث کاهش د،ههتمزد واقعی  اگرچ ا ک دمیرا یراهم  ا،ههمییِ د،ههتمزد دایمامکان ایزایشِ  د،ههتمزد در این نظامج تورم

ات ب  مصرف ا بلک  یق  تولیدگیردمین بخش یدماتا بخشی ک  در آن تولید مستقیم صورتی ،ابق بیا گسترش دودمی

زایش ها ب  صورت مص ومی ایا گسترش و،یع ،یستمِ یرید امتباری و قسطی ک  از این طریق قدرت مصرف  تود ر، دمی

 .ک دمیپیدا 

بخش یکا آن چ ان ابعادی ب  یود گریب ک  یود تهدیدی  رب جانب یکتأکید  ا،هیستم دوروی در برمکس کامالً 

رود گر این مهم ا،بج در حالی ک  نظام  یوبیب آماری ،هاد   ی مقایسه  کل روند ردهد صه عتی دهد. یک     جدی برای

درصد  1ا55درصد ب   9ا01را از ای ،رمای یک قرن کامل احتیاج دادب تا ،هم بخش تولید مواد ب  ی آمریکا دار،هرمای  

درصد بود.  1190درصد ب   1295،ال از 11ی یق  کل تولید صه عتی ایزایش دهدا جهشِ توانم د ص ایع ، گین دوروی ط 

درصد کلِ تولید ص عتی مربوت ب  بخش یک و  10 ا0291،هم این بخش ،یر صعودی مهمی دادبج در ،ال  0291از ،ال 

درصد ردد بخش دو ص عتی بودا در جایی ک  ،ق   9ا9درصد در مقابل  1ا01میزان ردهد بخش یک   0294تا  0252بین 

روبل در  0191ازای  ب ی گذار،رمای میزان  0291بود .در ،ال  پاییناین بخش از همان ابتدا بسیار  یولی ی اگذار،هرمای  

  .بوددر بخش دو روبل  092بالغ بر  ابخش یک

ی ها یراوردی در مدت چ د ،ال م جر ب  نزولِ ،هم بخش بایسهت میک  چ ین گرایشهی از نظر تووریک  ،هب  بدیهی

چ  اقتصاد . اگردهدمیم طقی این گرایش را نشان ب  صفر بر،د ک  یصلب  غیرهایب ،هم این بخش درنو بی جامد مصریی 

خش مجزا از بکامالً سب بخش یک را ب  صورت توانمیدک ن ا بدون رو نبود ارزش اضایی روب تحققدهوروی با معضلِ  

ریی ی مصهایراورد برای تولید  دد دی یمانیز این مطلب در،ب بودج در صورتی ک  مؤ،سات جا ایندو تو،هع  دهد. در  

 ی مصرییهاارزش. در غیر این صورت تولید ددمیی دیر یا زود یراوردهای نیز تولید بایستمیها ند در آندهد میاحداث 

 دا گریتمیک  مورد ا،تفاد  قرار ن «ی مصرییهاارزش»تولید یع یا ه  ددمی کاریاهمالدر چارچوب بخش اول م جر ب  

ب  صورت تجریدی توضی  داد  ددندا در جا اینک  تضادهای اقتصادی ک  در ،ب بدیهی. ددمیها ا،تفاد  از آن ترکمیا 

 ،هازی صه عتی ی دورانِ هامحرومیب. مردم دهوروی  ده دمیی اقتصهادی و اجتمامی بازتاب یود را نشهان   هاکشهمکش 

معرض  دراش هستیشهور تو،  ددمانش محاصر  دد  بود و  ک  این کتا این تحمل کردند  «قهرمانان »ا،هتالی یسهتی را   

این وضعیب تغییر کرد. ا. ج. ش. ب  دومین قدرت ص عتی دنیا تبدیل دد  بودا پیروزی بر  0251یطر قرار دادب. پس از 

ن ک  ای امپریالیستی اتحاد دوروی را درهم دکست  بود. مضایاً اینی محاصر  0242آلمان نازیسهتی و انقالب چین در ،ال  
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 مسلطی یطبق ل دهد  بود. در چ ین درایطی هیچ  ینای اوری ملمی ههه ی مرصه  ی چشهمگیری در  هامویقیبکشهور ب   

از یرود،هتانش انتظار یداکاری دادت  بادد. ارگانیسم پیچید  و   اطور نامحدودتغییری و ب  گون هیچد همچ ان بدون توانمین

دد  و دادن دیالکتیک قدرت ،هرکوبگر با اصالحات حساب آمیختگی یازم د تمام جوامع صه عتیِ پیشهریت  ن   پذیرآ،هیب 

 دوندمییشارهای اجتمامی غیرقابل تحمل ،رمب ب در غیر این صورت چراک  ا ا،بدان های تحب ،تمامتیازات ب  تود 

ها دیگر بیش از این ند تود دادمیی جدی بودند ک  نشان ی)...( اولین مالئم هشهدارها  «ک  دگانمصهرف امتصهاب  »)...( 

 .نیست دازیودگذدتگی حاضر ب  

ی بسههیاری ب  هاومد ند. آنان پس از مرگ ا،ههتالین ارهبران دههوروی بهارهها نشههان دادند ک  براین امر واق    

د ک  تولی ده دمینشان  یوبیب ی آماری هامقایس یی ک  هیچ گا  مملی نشدند. هاومد دهوروی دادند.   ک  دگانمصهرف 

ای مصهریی اگر چ  از نظر حسابداری مطلقاً ،یر صعودی دادت دا اما نسبب ب  کلِ تولید ص عتی کاهش پیدا کرد   یراورده

 .بودند

آن را انکار کرد. در  دهد میتبدیل دهد  بود ک  دیگر ن  یی مصهریی ب  معضهل  هایراورد کمبود   91ی اوایل ده در 

 . تا ب  حال اینییریا  ا،بی کلکتیو قادر ب  حل این مشکل ک  آیا بوروکرا،ه  دهود میاول این موضهوع مطرح  ی درج 

ردند تالش ک امحققان ،یا،ی ا  ا،هب. ت ها گورون و مود ،هیلویسکی  دهد ده ایتی تحلیل  پدید  یحوز یق  در  مسهأل  

ا با،ها برا،اس م ا،بات موجود در لهستان تحلیل آنی ممد ی اصلی آن را نشان ده د. با وجود این ک  بخش هامشخص 

. ک  دمیی هست د ک  ب  توضی  ا،ا،ی قضی  کمک اتموموضه ی دربرگیرند ها ی آنهاب دیجمعبا وجود این دهماری از  

بر ،ر )...( تضاد بین هدف  طبقاتیِ بوروکرا،ی مسل  ههه تولید برای تولید صرف ههه و   مسأل نهایی  در تحلیل ب ابراین»

  ،ط  این ا،هب ک  دهان ،هعی و تمام  ک  دمی ایفاتولید  یرای ددر ای  د ک تعیینک  نقش  ،هب یی دیگرهاگرو م ایع 

ی تیج نبرانگیز اقتصادی دررکو مخالفان اقدامات تحای برنام مصهرف را ب  حداکثر یود بر،هان د. یع ی تضاد بین مبانی   

ام  و مصرف ا،با ملب این این تضهاد در نهایبا تضهاد اهداف طبقاتی بین برن   .وجود دارد هااولویبانتخاب نامسهامد  

 .«تضاد را بایستی در م ا،بات تولید جستجو کرد و ن  در مملکرد نار،ای ،یستم مدیریب

 تشکیل نهاد مرکزی ک  بتواند در»مطرح کردند ک ج  ب دیجمعگورون و مود ،هیلویسهکی در چ د ،طر قبل از این   

انی پیشبرد امر هدایب و ک ترل تمامی مب مسأل ازاین  ترکلمشا،ب.  پذیرامکان ندرتب ی ک دا گیرتصمیممورد هم  چیز 

ا،ب ک  ب  توان حتی با کمک ا،تانداردهای از قبل تعیی شد ا یک مؤ،س  را بر ا،اس  غیرممکنا،هب.  ای ی برنام ویژ 

 .«نوع موازین متفاوت مورد ، جش قرار داد 91

باددا  تمام زوایای کل روند اقتصادیی دربرگیرند د بتوان پیشاپیشغیرممکن ا،ب ک  یک برنام   اب  مبارت دیگر

  د ک  این امر یودگذادتمیرئیس هر مؤ،س  باز  ی«هان دلخوا»ی جایی برای مملکرد بایستمیای برنام در چارچوب هر 
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  اییتشری  روبی محدود ی بعدی بود. هر دوی این ریقای لهستانی از هاکاریاهمالو  هاکشهمکش آمدن وجود ب بامث 

با  تریقدقجزئیات پردایبا یا ب  مبارت  یا،ههب ک  در یک برنام  ب  هم  غیرممکناین ک  رغم ب یراتر نریت د.  مسههأل 

وجود این ک  برنام  از قبل هرگز ب  تمامی جزئیات نپردایت  ا،هبا پس چرا نتوانسهت  دهکویایی اقتصههادی مشهودی را    

 چ ین تضمی ی را داد؟ توانمیتضمین ک د و ب  چ  دلیلی امروز دیگر ن

  برا،اس ا بلک«ندددمیبر ا،اس بیسب معیار متفاوت از یکدیگر ک ترل » صریاًن  ای مؤ،هس  با وجود این ک  هر  

کارگرِ اپوزیسیون هم ک  از همان آغاز ،یستم  یطبق ندا ددمیبایسهتی دقیقاً مد نظر قرار گریت   ک  می ،ه ج   41یا  11

های کارگران پیشهبرد برنام  اهمیب دادبا ن  در تدوین آن. اما همین تدوین برنام  ک  تود   ردموجودیب دادهبا یق   

ی ب  ( از م ظرِ امروزی کایدودمیبرنام  صریاً بر ا،اس م ایع بوروکرا،ی ت ظیم چراک  هیچ مشهارکتی در آن ندادهت د )  

ای ههه اگر چ  همرا  با العاد یارقب  نحو  0291تا حدود  0291اقتصهاد دوروی توانسب بین  با وجود این . ر،هد نمینظر 

 ی مصریی ب  همین نسبب ردد نکرد؟هایراورد ه ردد ک د. اما چرا بخش  کاریاهمال

الت ک  آیا معضکرد مشخص  توانمی نحوبدین،ایتاری جواب داد.  تحلیلبر مب ای یک  توانمییق   ،هؤال ب  این 

م برای کل ،ههیسههتبی ی پیشقابل ای آی د یا این ک  این تضههادها در  ارند وموقتی دی ج ب امروزین اقتصههاد  دههوروی 

بسیار اش ا،یا،اول در یطوت ی ،هال  ی پ جبرنام بودج گون  چ . ببی یم ت ظیم اقتصهاد با برنام  در ابتدا  ا،هب  ناپذیرتحمل

. از مصرف کردنور همزمان محدود ط،هاد  ت ظیم دهد  بودج اولویب دادن کامل ب  بخش اول ص عتی ص ایع ، گین و ب   

ی درای  بایستمیان ریزبرنام ا دههدم جر مولد بخش اولِ برنام  ب  دهکویایی نیروهای   آمیزمویقیبجایی ک  پیشهبرد  آن

 رد برنام  مبت ی بر ددنص عتیندا داید کردمیی یود م ظور هابرر،هی ی را در مالحظات و دهمار بیی هاداد متفاوت و 

ی ص عتی در بخش یک تولید هایراورد ممدتاً کشهاورزیا آگاهان  در تولید  دهمار معدودی از    یو با بایتکشهوری یقیر  

و باالبردن ،ههق  تولیدا  ب دیطبق  یحوز ردههدا با مشههکالتی در ی مرحل متمرکز دههد  بودا اما در،ههب پس از اولین 

ی جدید ص عتیا هاکاریان مواج  دهدند. ،ایتن   ا حفاظب و نگهداریا انبارداری و توزیعونقلحملدر بخش  یصهو  ب 

ا ی جدید را بهاکاریان ی کارکرد مؤ،هسههات مختل ا م ا،ههبات این  گیران ،ههخبحتی با در نظر گریتن ا،هتانداردهای  

تسلیحاتی ه ،یا،ی با دنیای غربا ب  وجود آمدن ی مسابق . تحقیقات ملمی و کردی قبلی موجود دچار مشکل هاکاریان 

ک  در هر صورت کل  کردمی( را الزامی مودکیی اوری ی مرص طور مثال الکترونیک و در ی ص عتی جدید )ب هادهای  

ک   دودمی رودن ب ابراین. کردمی ترپیچید دد  از قبل تعیینای برنام ،هایتار اقتصهادی را ب  دلیل نایل ددن ب  اهداف   

ی مسأل ک   دودمیمواج  ای محا،ههب با آن چ ان حجمی از مشههکالت  معی ی از ردهدا اقتصهاد با برنام   ی مرحل چرا در 

اد دوروی حتی در اتحمولد تکامل یعلی نیروهای ی درج ا با دودمیاول اهمیب بریوردار ی درج از  جانب ی هم محا،هب  

 .دودمیاین مشکل بر طرف ن ای آماری نیزهاداد ی محا،ب  با ،یستم الکترونیک
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. اندد کرواقعاً ریاضیدانان دوروی مطرح را تولید اتحاد دوروی الزم ا،ب؟ این ،ؤال ی محا،هب  برای چ د کامپیوتر 

 11.111ی محا،ب این ریاضیدانان در حال حاضر ب  یک میلیون کامپیوتر با ظرییب باال و با ،رمب ی محا،هب  بر ا،هاس  

ا تهی  ک  د رای جانب هم کار ک  د تا بتوان د مدل ریاضی  وقف بی «ی متمادیها،ال»باید  سب ک ه نیازداد  در یک ثانی  

ک  ضهمن در نظر گریتن تمامی جزئیات بتواند ب  کل این روند نظم و ترتیب بدهد. حتی ریاضهیدانان یود اتحاد دوروی   

ههه با پیشرو  اموضوع اضای  ک یم ک  اقتصاد آمریک تربیشرا غیرواقعی ارزیابی کردند. برای رودن ددن ای محا،ب چ ین 

هم با دادب. آننیاز کامپیوتر با راندمان باال  11.111تا  51.111ب   حداقل 0291در ،ال  االکترونیکی مرصه  بودنش در 

ک  دههد  ا،ب. با وجود این «مصههر کامپیوتر»،هال ا،هب ک  وارد    05در نظر گریتن این مطلب ک  آمریکا نزدیک ب  

دا اما هیچ کسی در این مورد دکی ندارد ک  ندارونیک اتحاد دهوروی دقب کایی  ای آماری در مورد ظرییب الکترهداد 

ی را تر،یم بستبنمشخصاً  توانمی ترتیببدیناتحاد دهوروی در این مرصه  از آمریکا بسهیار بارزتر ا،ب.     ایتادگیمقب

ک میلیون از چ ین کامپیوترهایی دان نیاز ب  یان اتحاد دهوروی در آن قرار دارند و برای حل مشکالت ریزبرنام کرد ک  

 .دارند

باال  کامپیوتر با ظرییب هامیلیونی آتی بتواند ها،الای نیز رخ دهد و ص عب دوروی در حتی در صورتی ک  معجز 

ی ین کار هر کارگر م فرد ص عتترکوچکها بتوان د از قبل بوروکرات را مملی ک دا تا آن ریزبرنام ی هر رؤیابسهازد و  

ویکرد این ری نتیج مجزا را متوق  ک  د. ی مؤ،س گریز از مرکز هر ی ردهدیاب د  ،هب  ک  د و در نتیج  گرایش  را محا

بایستی ضرورتاً بدون وقف  کارکرد دادت  بادد و ای ت ید درهمپیچید  و  ،ازوکاررودهن ا،ب ک  چ ین  کامالً چیسهب؟  

تگا  ی بایسههتی الزاماً د،ههریزبرنام  یدههیو موازات این ب  ب ابرایند. ب  زیر ،ههؤال برد یا تغییر دا توانمیچ ین مدلی را ن

ی را ب  صورت ین کار هر کارگر ص عتترکوچکگسترش یایت  و تکمیل دود تا بتواند  ایگسترد  ردر ابعاد بسیا یک ترل

ا ک  قرار بود ب کاریاهمالب  مع ای ایزایش نامت ا،ههب مخارج غیرمولد ا،ههبج یع ی   دوبار جداگان  ک ترل ک د. این امر 

 .آوردمیاز جای دیگری ،ردر  دوبار طور غیرمستقیم ا،تفاد  از کامپیوتر جلوی آن گریت  دود ب 

ث تعمیق ما بلک  بادودمینم جر ها ت ها ب  مشارکب الزم تود چ ین ،هیسهتم ،رکوب و ک ترلِ گسترد  و دقیقی ن   

طور نمون  در رو،ههتاها چ  پیامدی . این رویکرد ب دههودمی این دههکل آنهم ب  حادترا آنم ازمات اجتمامی و ،ههیا،ههی

قوی در میان  یی مرکزی تاک ونی موجب پیدایش اپوزیسههیونریزبرنام هم در جایی ک  آن اد دادههته  بهادههد   توانه می

ا تأثیر بود اول این ،هیستما ه گامی ک  ،ایتارش ه وز پیچید  نشد  ی مرحل ک  در دهد  ا،هب؟ در حالی   تولیدک  دگان

و  سب وارد ک د ب  صورت یردیتوانمیههه حداکثر یسارتی ک   هاتک یسیناپوزیسیون یرود،تان ههه دهقانانا کارگرانا 

مچون ر،یدا اپوزیسیون ظرییتی ه ی اوری پیچیدگیباالتری از ی مرحل بود. اما وقتی ک  ،هیسهتم ب    کاری کممواردی از 

کامپیوتری  یریزبرنام و ،یا،ی ه اجتمامیا ی اتمحا،با ی اوران ام این دالیل اقتصادیا انبار دی امیب پیدا کرد. ب  یاطر تم

ضرورت  0295ه ی نامعقول نیسهب. رهبران دههوروی نیز زمانی ک  در ،ال  ذی بوروکراتیک چیزی جز یک نمایشه ام  

 .در،یدن ب دیجمعهمین  آدکارا ب  ای گسترد  را برای هر مؤ،س  ظاهراً ب  ر،میب د ایت دگیرتصمیما،تقالل 
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اتحاد دهوروی برای این ک  ب  ،هیسههتم تولیدا ،ایتاری از قبل    ریزبرنام ی هابوروکراتی هاتالشیالصه  ک یمج  

ی نتیج در  ی اقتصادی وهاپیشریببرای محا،ب  و تخمین بده دا ب  دلیل ای ،هاد  غیرمتغیر با قابلیب کامالً دهد  و  تعیین

اربرد اول تکامل ،یستم کی مرحل ی بوروکراتیک یق  در اث ای ریزبرنام نایرجام باقی ماند. دهکویایی ممومی مشهروت   

اقتصادی  هایدد  نسبتاً ،اد  بودند. اما با پشب ،ر گذادتن این مرحل  ت اقضدادهبا یع ی تا زمانی ک  تصمیمات گریت  

ی ریزبرنام  ی امکاناتدایمدههدن  ترکماز پیش تولید و بیش  ب دیطبق اش نتیج ی پیدا کردند ک  ناپذیرتحملچ ان ابعاد 

 .دل ددبمولد مرکزی بوروکراتیک در ک ترل تولید بود. یود برنام  ب  آناردی و مامل ب  زنجیر کشید  ددن نیروهای 

ازار ک  ب گیری،مباین موضهوع یق  دو امکان موجود ا،هبج یا بازگشهب ب  تولید با     قبالتووریک در ی ج ب از 

ی اقتصادی ریزبرنام ههه یا یک  روندمیاز بین  «ب  یودی یود»ی بوروکراتیک در آن ریزبرنام ای محا،هب  عضهالت  م

 .واقعی ،و،یالیستی

ج از همان ابتدای دوران امتالی چینا ک دمیکمک  تربیشددن موضوع  تررودهن در این حوز  ب   های چی یتجرب 

ی داد  دد. قطعاً ترگسترد ب  ص ایع ،بک یضای  0291از حدود ،ال  د. برمکسشه محدود نمصهرف   ادهوروی  بریالف

  ت ها ببودا اما مشهکلی ک  اتحاد دوروی نتوانسب ب  حل آن بپردازدا ن   پایین،هط  مصهرف ممومی ه وز در آن دور    

مرکزی ی نام برین ها مویق ددند بی ب  آن پا،خ داد  دد. آنآمیزمویقیبصورت ر،میب د ایت  ددا بلک  بعضاً حتی ب 

ب   هر یک از مؤ،سات تولیدیی گسترد ،ب با ا،تقاللِ اقتصادی گیری،مبی ا،ا،ی در مورد هاداد ی دربرگیرند ک  

ابیر دان در زندگی ،یا،ی ههه اقتصادیا تدها و مشارکب مستقیمددن ممیق تود نحوی پیوند برقرار ک  دا ب  یاطر ،یا،ی

مرکزی در ی برنام ی ا،ها،ی  هاگیریتصهمیم ها در زمان هدیش ،ههیم دهدن تود   ور همطب   هاکاریان اتخاذ دهد  در  

ا،ب ک   ذیرپامکانک  کارکرد چ ین ،یستمی یق  در صورتی ،ب بدیهیچارچوبِ ا،هتقالل مؤ،هسات تولیدی نیز بود.   

یکری  از بین ریتن تضاد بین کار هاا برابری اقتصادیاواقعی کارگری باددج مشارکب تود  دموکرا،یبرا،اس  اشدالود 

ن تدویی نحو ک  واقعاً از نظر مضمونا ای برنام هاا ی تود هانیازم دیو کار یدی و غیر  ههه یع ی انطباق اهداف برنام  با 

 اندازمچشچین اثبات کرد ک  در حال حاضر ی تجرب همان اهداف کل کلکتیو.  مگرو پیشهبرد نماد چیز دیگری نبادهد   

ای جهان ،وم یک از کشورهم بوروکراتیک بادد. این ک  در هرکلکتیویس بسببنصه عتی الزاماً نبایستی  ی غیرهاکشهور 

  مباحث تووریکا بلکی نتیج ا ن  دودمیبرد   ا،هتعماری رها دهوندا چ  مدل رددی ب  پیش  ی ،هلط  از  اندتوانسهت  ک  

ا ها را تصور کردتوان مشارکب تود نمی،یستم دوروی مبارزات طبقاتی در هر یک از این کشهورها ا،هب. در   ی نتیج 

 کارگیری بد یق  تالش ک د ک  همچون گذدت  با توانمیمسل   یطبق بوروکرا،هی ا،ب.  ی ،هلط  در مغایرت با  چراک 

. ک  دیمی بروز تربیشبا حدت هر چ  اش های درونیت اقضپیشریت  مشکالتش را حل ک د. در غیر این صورت  ی اوری

دان زبان ی کارِ مولددایممل ی ،هیستم بودند و ،ط  نازل  قیم ک  از همان آغاز مخالفان غیرمسهت  تولیدک  دگاناتحاد بین 

روپادی ب  ی بحران حادسب در یک توانمیو بود  هاکاریان یشهان با اپوزیسهیون ، تی رؤ،ای ی ی   هاای مخالفبا،هتعار  
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  در نگا  نخسههب یق  نومی مدم بارآوری صههرف اقتصههادی و یا بهای  چدههود. در این اتحاد نوین آنم جر ،ههیسههتم 

 .نمودا یود ب  مانعی تبدیل دد  بود ک  غلب  بر آن غیرممکن میر،یدمیی اقتصادی ب  نظر هاپیشریب

ا بس  تولید ب ددنص عتیگسترش  هدف باای برنام . تضاد بین دودمیتضهاد ا،ها،هی ،هیستم مشخص      ترتیببدین

و د مولتضاد ممومی بین نیروهای ی ویژ دکل  هاکشمکشآن. این  ب دیطبق ی مصریی و ضرورت هایراورد  یحوز در

م ا،هبات تولیدی نظام بوروکرا،هی کلکتیو ا،هب. مدم کارآیی این ،یستم در دو حوز  از بطن این تضاد مرکزی نشأت    

 .گیردمی

 انهگریز از مرکز مؤسسات جداگهای گرایشتضاد بین برنامه و  .4

کار با در ت اقض آدهه دههانم ایعک   گیرندمییی با م ایع یودویژ  دههکل هاب دیگرو بوروکراتیکا ی برنام در نظام با 

 ب دیگرو این  آنانهمرا  با  یهاتک یسهین و  هاکاریان رؤ،های  تو،ه   نخسهب  ی درج تحقق اهداف برنام  ا،هبا در  

ین گرو  ا گیریدکلا،ب.  «م ظر ملمی»از  ب دیگرو این ی ویژ ایع پا گریب ک  یود بیان م  «تووری اقتصهاد نوین »

هاا بلک  بوروکرا،ی ،یا،ی مرکزی بر آن تسل  دادب و ب  اجتمامی مدیون نظام با برنام  ا،هبا نظامی ک  مسلماً ن  آن 

  ا،ب. سل  ،امان یایتطبقاتی بوروکرا،ی می ویژ ی م طبق با م ایع ده د مشیهمین دلیل نیز بر ا،هاس تصهمیمات ی   

را نادید   دههانم ایعک  تصههمیمات و  دههدمیم صههرِ یارجی محسههوب  هاکاریان برنام  برای رؤ،ههای ی ی  ترتیببدین

ها مجبور بودند برای آن ک  هسههتی اجتمامی یود را ب  یطر نی دازندا اهداف برنام  را ک  ب  ا با این حال آنگریهب می

مرکزی  کامالً یدر چارچوب برنام  ترتیببدینی ممل بپودان دا تحب هر درایطی جام  دودیمدکل قوانین ب  آنها ابالغ 

 .گیردمییک تضاد آنتاگونیستی دکل 

ر مثال طوتأثیرات این تضاد هست د. ب ی ده د نشانک یم ک  در مجالت ملمی دهوروی ب  موارد بسیاری بریورد می 

 د هزار )چ ک  دمیها را نیز تعین ی تراکتورهاا میزان وزن آننظر گریت  دههد  وقتی ک  در برنام  برای ،ههق  تولید  در

دمار  ک  کاربرد  مفیدی ندارندا ب  همین نحو دوندمیتراکتورهای بسهیار ،ه گینِ پر ،روصدایی ،ایت     ترتیببدینتن( 

هاا ج المپ  در برنام  بسیار ، گین هست دددک  ب  دلیل وزنِ کل باالی تعین دوندمیی دیگر تولید هایراورد بسیار زیادی 

وروی ها در اتحاد دی بسیار زیاد ه با بل دی پالتوها و بزرگی کفشهایی با پارچ هاا کاغذ و غیر . لباسهاا ،وزندوچری 

هایی ک  های بسیاری از این موارد در کتابهای بسهیار زیادا ب  نمون  ک  همگان از آن اطالع دارندا لو،هترهایی با چراغ 

در رمایب دقیق ا،تاندارهای  هاکاریان ادهار  دد  ا،ب. ملب تمام این موارد م فعب  رؤ،ای   انددرمورد دهوروی نودهت   

بود. وقتی ک  این ا،تانداردها در  ترکمهر چ  ی هزی  طور همزمان صرف جا ک  امکان دادهب و ب  تجریدی برنام  تا آن

ان ریزرنام بطور مثال وقتی ک  . ب ددمیم جر  تربیش گیهدرریت ن امر یود دوبار  ب  ندا ایددمیبعدی تصهحی   ی برنام 

ین کردندا یهای ،ه گین( تولید ،هوزن را ن  بر مب ای ت،نا بلک  بر مب ای تعداد ،وزن تع  )برای جلوگیری از تولید ،هوزن 
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یهی ی بریوردار بودند. بدکمی لیب ا،تفاد های قبلی از قابهای ریز و دهکسهت ی تولید ددند ک  مثل همان ،وزن  ،هوزن 

ج دگیریمی ص عتی مختل  دکل هاکاریان هایی بین هایی در تولیدا ناهمسازیچ ین روش کارگیریب ا،هب ک  ب  ملب  

،ب ام ان دد  در برنام  بودا اما ب  دلیل کیفیب نییشا تولیداتش ب  امیزان تعیهایراورد ک  با کیفیب نام ا،ب ای کاریان 

زد. رقابب از این نوع را ک  ریش  ا صدم  میکردمیها دوبار  کار گیرند  ک  بر روی آنتحویلی کاریان محصوالتش ب  

لیل ی ک  ب  ددار،رمای ی مختل  در هاکاریان در مدم کارکرد مشهخص اقتصهادی دوروی داردا نبایستی با رقابب بین   

ی مرکزی هرگز ریزبرنام ،یستم  دهی،ازمانی کرد. حتی بهترین ،هیسهتم بازار و کسهب ،هود ا،هبا همسهان ارزیاب      

ی جزئیات ب  آن نحوی بپردازد ک  بتواند از هرگون  هدر ریت ی جلوگیری ک د. در هر صورت رئیس هر د ب  کلی توانمین

نماد  واقعی م ایع کلِ  در اجرای برنام  از آزادی ممل مشهخصی نیز بریوردار بودند. تا زمانی ک  برنام   هاکاریان یک از 

جا ایندر  .ا،ب ناپذیراجت اب گیهدرریت نظر گریت  نشهد  باد دا ب    دردر این روند  هاکاریان تک جامع  نبادهد و تک 

ز طبقاتی بوروکرا،یا مالکیب بوروکراتیک بر و،ایل تولید با وجود تمرکی ،لط ی دربار تز ما آیا تأکید ک یم ک   دبای

زندا د بتوانمیی ک  این امر ب  کلِ اقتصاد ناپذیرجبرانی صدم و  هاکاریان رت اقتصهادی در د،هب رؤ،ای   توج  قدقابل

 ا  د؟ آیا این امر ب  این معیستاز و،هایل تولید ن وری بهر صهاحبان واقعی   «مدیران»آیا  ب ابراین؟ دهود میدچار ت اقض ن

 ،ب؟یدارای ،رمای از نیسب ک  نظام دوروی در اصل دکلِ پودید 

،هب ک  بتوان د روندهای اقتصادی را  ا ایانداز ادهتبا  ا،هب. ابزار قدرت بوروکرا،هی ب  آن    کامالً ای چ ین نظری 

یا  ترمکهای آنتاگونیسههتی نیز ب  مقدار ک  در دیگر نظام ایگسههترد  گیهدرریت دههان هدایب ک  دا ب  م طبق با اهداف

 یهاکاریان م شِ رؤ،ای  ان ک  ،هایتار این نظام ب  زیر ،هؤال برد  دهود. برمکس   ی موجود ا،هبا اما بدون ای تربیش

دهوروی دقیقاً مثل ریتار آن گرو  اجتمامی ا،هب ک  با وجود این ک  مالک  ابزار تولید نیسههبا اما با د،تگا  دولتی در   

 بت ی برمبوروکراتیک اقتصاد  ریبمدیجاج های ،یستم ههه در اینا،تفاد  از دکافوءپیوند دادت  و با ،اش ک ونیدهکل  

در پیوند ت گات د با مویقیب   هاکاریان رؤ،ههای ی بالوا،ههط ا م ایع یابدمیبرنام  هههه ب  اهداف و م ایع یودش د،ههب 

ایعا یطمشی م  ترتیببدینقرار داردا با وجود این ک  حتی این مویقیب در را،تای م ایعِ کل اقتصاد باددا  «دان»کاریان 

ظام ن ایآل یک چ ین قشر اجتمامی. اید گیردمیاهی یودویژ  و در اصل مختص ب  این گرو  اجتمامی دکل و ،ط  آگ

د ا،ب. ان متعدد برای کسب حداکثر ،ودار،رمای ی مبت ی بر بازار بر بسهتر رقابب آناردیستی بین  دار،هرمای  اقتصهادی  

بود  دا گسترش و بهپ دادتمیطور ک  کورون و مسهلسمی  ن  آن هاکاریان محوری مطالبات رؤ،های  ی نقط  ترتیببدین

ایتیارات این قشر بود ک  مع ای دیگری جز ،لب مالکیب از بوروکرا،ی ی درج ا بلک  گسترش تربیشامکانات مصرف 

سور طور یالص  در تووری پرویب  0299طور ک  برای اولین بار این مطالبات در ،ال ی ندادب. هماندار،هرمای  و احیای 

 .ب دی ددندلیبرمن ب  نحو رود ی مبارت

ک   رودن بود. با رد کردن این مطالباتکامالً دیدا ی ک  بوروکرا،ی با توج  ب  چ ین مطالباتی درمقابل یود میبدیل

تولیدات(  آمدن کیفیب پایینکلِ تولید و ایزایش نزول ارزش )یع ی ب  دکل ای مرحل مع ای دیگری ندادب جز گسترش 
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 سب ممالًتوانمی،رمب ب دوم  حلرا ک   ر،ههیدمیبازار. ب  نظر  اصهول ی احیای قبول این مطالبات و آغاز محتاطان  و یا

 صههالًایا کاربردی دادههت د ندرت دج ک ارگذادههتن ،ههریعِ تولید موادی ک  ب ک برطرف  اطور موقبب ولو  امشههکالت را

یشار  هم ب  دلیل یشار بازارا یع یندا آنددمیدی ا،هتانداردها تولید  کاربردی ندادهت د و یا این ک  یق  برای تحقق تجری 

مملی  ه یع ی ،لب مالکیب هاکاریان م وان باالترین نهاد واگذاری قدرت اقتصادی ب  مدیران برای ک ارگذادتن برنام  ب 

 .یدار،رمای از بوروکرا،ی و احیای 

 د در هر درایطی ت هاتوانمین وج هیچب صریحی  بدیلک  چ ین  دهدمیچین دوبار  ب  ما این آموزش را ی تجرب اما 

ک ،و،یالیستی د،ب یاب دا آن هم با ا،کان دادن تی برنام توانسهت د ب  دکویایی اقتصاد با   هاچی یممکن بادهدج   حلرا 

ک  بر مب ای م ایع و مشارکب کارگران ب یان گذادت  دد  ا،ب. مشارکب  ایگسهترد  در ،هازمان تولید   هاکاریان تک 

چین ی رنام بی تضاد بین کار یدی و کار یکری ملغی دود. اقتصاد با بایستمیکارگران از اصل برابری نشأت گریت  ا،بج 

ارد. با ابتکارات بدن  قرار د یدد  ا،با اما در پیوند جدی دیالکتیک دهی،ازمانمرکزی کامالً با وجود این ک  ب  صورت 

هم در بطن یک دوران ناآرام ،یا،ی ههه بر ا،اس ی جدید اقتصادی ههه آنهامویقیباین نکت  بر کسی پودید  نیسب ک  

ترین مویقی حت"در همین مورد نودت  ا،ب ک ج  ابی سونا اقتصاددان انگلیسیان رجوچ ین پیوند ارگانیکی ب  د،هب آمد.  

د میزان تولیدی را تصور ک د ک  یود  کارگران یواهان ایزایش آن هست د و توانمیی ندار،هرمای  ی کاریان رئیس یک 

ال بهترین ن ب  دنبانگران از د،هب دادن کاردهانا ب  دلیل تولید اضایی نیست دا بلک  با همکاری مه د،   وج هیچب ن  ت ها 

ک   مرینیسبا ا تربیشی اتوپی صرف دار،رمای ر ک  چ ین رویکردی د،ب بدیهی. »روش برای ایزایش تولید هسهت د 

بی سون و دیگران بر آن تأکید کردند. مالو  بر این بارآوری زیاد کار و کیفیب اک  ر ایدر چین مملی دهد  ا،با نکت  

امالً کای دهه ایت  دههد  ا،ههب ک  روند باالی تولید با در نظر گریتن ،ههط  تکامل ممومی اقتصههادی چین ب  همان انداز 

و  ی تولید ،وزنهای مردم چین اجاز باالی ،هیا،ی بودن و درکب یعال تود  ی درج معکوس آن در اقتصهاد دهوروی.   

چین اثبات کرد  ا،ب ک  مشارکب آزادا آگاهان  و ی تجرب . دهدمین هاکاریان تراکتورغیر قابل ا،هتفاد  را ب  رؤ،ای  

 .بدیلی برای ،ایتن ،و،یالیسم ا،بدا نیروی مولد بیتولی دهی،ازمانها در روند ی تود یایت ،ازمان

 مشکل حل نشدنی بارآوری نازل کار .5

جایی ک  این دوروی نمایانگر یصلب طبقاتی کلتیویسم بوروکراتیک ا،ب. از آنی برنام های غیرم طقی نظام با نار،ایی

های جامع  ون آنک  نمای دگان دیگر بخشمحدود ب ا دد  ا،با بد یطبق ی یک هانیازب   گوییپا،خ،هیسهتم یق  برای   

 یودشی ویژ های بوروکرا،ههی حاکم را با یودمحوربی ی جوییمدنظر گریت  دههوندا هرگرو  اجتمامی پا،ههخ م فعب 

کارگر نیز حاضر ب  ازیودگذدتگی در مقابل  یطبق نیسبا بلک  مربوت  هاکاریان . این امر یق  ب  قشهر رؤ،ای  دهدمی

 .بوروکرا،ی نیسب
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. دهدمییود را در ،ههط  نازل بارآوری کار نشههان  ایطور کمّطور کیفی بلک  ب هم ن  یق  ب آن امقاومب کارگران

ب  وجود این  توانمیطبیعتاً تصهادیی نیسب ک  از همین آمارها   اماا،هتفاد  نیسهبا   آمارهای دهوروی در این مورد قابل 

ممدتاً ب  این دلیل با دهکسهب مواج  دد ک  ،ط  بارآوری کار   یرودهچ   ی ،هال  پ چی برنام مشهکل آگاهی یایب.  

 .ددمیمشکل کتمان ندیگر ریبا تر از میزانی بود ک  انتظار آن میپایین

 ی ابزار تولید و دیگریدایمدههرت ا،هها،ههی ا،ههبج یکی باال بردن کمیب و تکمیل ی بارآوری تولید دو پیشالزم 

رت دجایی ک  ب  پیشن اهداف تولید و تحقق این اهداف ا،هب. تا آن یتعیآموزش نیروی کار و مشهارکب کارگران در  

ی ور ددوروی برای یک ی برنام مرکز ثقل ا،تثمار نیروی کار در اقتصاد با دانیم میطور ک  ا هماندهود میاول مربوت 

 رودنامالً کآن هم کار ه دلیل از طریق باالبردن ددت  تربیشتا ا،تثمار  اکارگران بود تربیشطوالنی در ا،تثمار دمار 

ست د در یود این کشور تولید دوند و ن  ب  دلیل وضعیب توانمیهای الزم ن  ایتادگی این کشور مادینج ب  ملب مقبا،ب

ت  دد  در نظر گریدر  «جهش ب  ،وی اتوماتیز  کردن تولید»اقتصادی ه ،یا،ی از یارج کشور تهی  دوند. ب  همین دلیل 

 .ی مطلوبی دربر ندادبهامویقیبیرودچ  در ممل ی ،ال ب هفی برنام 

ای در د،تور کار یود قرار ریرم ،یا،ی را با هدف ایزایش مصرف تود ی مسأل ان ریزبرنام پس از مرگ ا،هتالین  

دادند. اما در چارچوب ،هیسهتم اقتصادی موجود چ ین رویکردی غیرممکن بود و مدرنیز  کردن تک یکی ضروری بخش   

دات کیأبدون توج  ب  ت ابخش اول ص عتی. ب  همین دلیلی دوبار ب در ممل مع ی دیگری ندادهب جز گسهترش   صه ع 

 .بوروکراتیک تغییری داد  نشدی برنام در  امکرر مالی وف و بعدها یرودچ  مب ی بر ایزایش ،ط  مصرف

ی دارای ،رمی اقتصاد برند رهای پیشهموار  ،هط  تولید ب  میزان بسیار زیادی از ،ط  تولید در کشو با وجود این 

ار باال بودا اما با کیفیب بسی ییهایراورد نخسب مستلزم تولید ی درج مقب ماند. مدرنیز  کردن مت ا،ب تک یک تولید در 

تالدههی برای  گون هیچبا این کمبود مواج  ا،ههب. در این بخش  دههدتاتحاد دههوروی ب ای ،ههرمای ی هایراورد  یحوز 

 و یا حتی د،تمزد قابل قبول و دودمی،لب قدرت  انو از آن گیردمیین اهداف تولید صورت نیب کارگران در تعمشارک

 .گیردمیبرای مصرف در ایتیار آنان قرار ن تربیشامکانات 

ضمن پیوند ت گات د با یکدیگر تأثیر متقابل  ایع ی هم مامل ذه ی و هم مامل می ی ادرت بارآوری کارهردو پیش

ب  کارگریت  دد  ب  کاهش ،ط  بارآوری کار  ایوا،ط ی هایراورد  پایینگذارندج از یک طرف کیفیب یز روی هم مین

. دودمیم جر ها ب  نتایج حاصهل از کاردهان   گی آنمالق بی ب و از طرف دیگر یقدان ادغام کارگران در ،هیسهتم تولید   

زند. نظام ی و چ  از لحاظ کیفی در همان ،ههط  موجود درجا میکمّنسههبی کار چ  از لحاظ  پایینبارآوری  ترتیببدین

. اگر دودیمدر مؤ،سات تولیدی ن مهمیکردن تک یکی یش مویق ب  مدرنیز هاتالشتمرکز تمامی رغم ب مبت ی بر برنام  

 . بخشدههودمیطور کامل آدههکار ا وییم بودن وضههعیب ب ک یمتر،ههیم در این حوز  را موقعیب ک ونی مالو  بر آن ما 
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ا دهدمیآموزش  ادر مقایس  با آمریکا ابرابر تک یسین 41تا  11برابر مه دس و  دوآموزدهی دوروی در این اث ا ب  میزان  

ممومی برتر و کاراتری نسبب ب  آمریکا دادت  بادد. واقعاً هم ی اوری انتظار دادهب ک  ب  همین نسهبب    توانمی ب ابراین

با در نظر گریتن این نکت  ک  نیروهای مولد در همین  یصو ب زمی   بسیار گسترد  ا،با ی دوروی در این هاپیشریب

ی هاپیشریبی آماری موجود در مورد هاداد کشاورزی بود. اما تمامی ی ماند مقبچ د ،هال پیش در ،ط  یک کشور  

 در این بخش ی اوریپیشریب اک  چردوندا  م جرهای نادر،هب  زنی یضهانوردی نباید ب  گمان  یحوز اییر دهوروی در  

 .ی مردم دارندزندگی روزمر  یحوز تأثیر نسبی بسیار کمی در 

قتی ک  تری دارند. وهای ممیقنیست دا بلک  ریش  ددنص عتیدالیل این امر صریاً نادی از مشکالت ممومی نادی از 

ی در دیالت گون هیچاف برنام  بدون آنک  آنان نیست د و اهد «مال یوددان» هاکاریان کارگران دوروی متوج  ددند ک  

ی پیدا کردند. ایامت طور کامل یاصل  گریت د و نسبب ب  آن احساس بیا از برنام  ب دودمیتدوین آن دادهت  باد دا ت ظیم  

بودندج  ها کاریانی براندازی رؤ،ای هایعالیبادهکال مقاومب  غیریعال ک  ب  این طریق دهکل گریت د در ارتبات می ی با   

طور مثال تراکتورهای غیرقابل ا،تفاد ( ملب این امر یق  )ب  دهوند میی صه عتی با ارزش نازل تولید  هایراورد وقتی ک  

  ندا بلککردمیا،تفاد  ،هوء از ا،هتاندارهای تجریدی برنام  برای ر،هیدن ب  اهداف یوددهان     «مدیران»ک   یسهب این ن

ولیددان یی ک  تهایراورد یی با کیفیب باال ندادهت دا  هایراورد ای ب  تولید مالق  همچ ین کارگران در نظام دهوروی هیچ 

نان م وان نماد  مطالبات آب  صههریاً دنبایرا امتراضههات کارگران ی نحو ند. کردمییق  امتیازاتی برای بوروکرا،ههی یراهم 

گی مالق امتراضات بیش از هر چیزی نماد  بی برای ر،یدن ب  ،ط  زندگی بهتر تعبیر دودا در چارچوب نظام دوروی این

 بیکاران و ی«ارتش ذییر »د نبوداند در چ ین نظامی ب  ملب کهارگری می وقتی و امتراض بر ملیه  کهلِ نظهام بودنهد.     

د بیکار دودا تحب چ ین درایطی وقتی ک  آزادی و ر،یدن ب  قدرت توانمین تربیشنیازم دی آن ب  نیروهای کار هر چ  

  و نام ظم ا،ب. با وجود این ک پایینبازدهی کار  کارگران واک ش ادودمیط  زندگی قابل قبول نیز از آنان ،لب و ،ه 

وب و ،رک د ب  کار گریت  دودا در نتیج  جوّتوانمیدر چ ین نظامی ،هرکوب آدهکارا یق  ب  صهورت بسهیار محدودی     

ان اقتصهاد مجبور ددند ک   ریزبرنام ای ایزایش بارآوری کارا بر هاتالشجا حاکم ا،هب. با ناکامی تمامی  ایت اق در هم 

 پذیرمکانابرای آنان چراک  پذیرند و بارآوری نازل کاری را در محا،بات یود مدنظر بگیرندا نسبی کار را ب پایینددت 

کشی در هر بت ی بر بنبود ک  ب  کارگران حداقل آن ایزایش د،تمزدی را نیز بپردازند ک  حتی در چارچوب اقتصاد بازار م

 .د پردایب دودتوانمیکارگران صورت ادتغال تمام

ک  طبیعتاً کارگران در کشههورهای  کردصههریحاً تأکید جا اینی باید در ،ههوءتفاهمبرای جلوگیری از هرگونه   

دید  بر کسی پو قبولی بریوردارند و همانطور ک ی ن  صاحب قدرت دا ن  آزادی دارند و ن  از ،ط  زندگی قابلدار،رمای 

از مدم پذیرش ایزایش ددت کار ای مشاب های مشخصی از م ازمات اجتمامیا ادکال نیسهب در این کشورها هم در دور  

ی ریت پیشدهدن با برنام  تو،ه  کارگران دکل گریب. کشورهای    «مریض»طور مثال ب  دهکل  مطالب  دهد  از آنان ب  

ی )تهدید ب  بیکاری( در ایتیار دارند و هم ابزار ترگسترد ابزار ،هرکوب   ی در مقایسه  با نظام دهوروی هم  دار،هرمای  
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ر د یصو ب ا ده دمیتر نهادی   دهد . ایزایش ظاهری د،تمزدها ک  با ایزایش مخارج دوبار  اثر یود را از د،ب  ظری 

م کاذب نظام کلکتیویس های مصرییی یود یوا،بنخسب برای برآورد  کردن ظاهری نیازهای مصریی ب  و،یل ی درج 

های ی ب  وجود بیاورد. پذیرش اجباری دریوا،بدار،رمای بوروکراتیک ه وز نتوانست  ا،ب ک  ابزاری مشاب  کشورهای 

 ترکم،امات کار روزان  در ص ایع دوروی  یانگینم 0251طور مثال از ،ال صوری دادت دا ب ی ج ب  ترکمکارگر  یطبق 

 ان اقتصاد امیدوار بودند ک  بتوان د دریوا،ب ایزایش اوقاتریزبرنام چراک  ر کشورهای ص عتی بودا تمامی دیگ از تقریباً

مشهکالت جدید دیگری دکل گریت دج از یک طرف آنان   ترتیببدینیراغب را جایگزین دریوا،هب ایزایش مزد ک  د.  

روزی آمدن دانس پی پایینامات کار یود ب  مویق نشدند ک  کارگران را در ،یستم ادغام ک  د و از طرف دیگر کاهش ،

  پیش ب «آمیزهمزیستی مسالمب»ای ک  تحب م وان دد. مسابق م جر ی دار،رمای اقتصادی با ی مسابق این ،هیسهتم در   

 .ددمیبرد  

 این بادد ک  این دکلاش ک ونیمان از مقاومب کارگران در دهکل غیریعال  با وجود این ادهتبا  ا،هب ک  ارزیابی  

مبارز  از پتانسهیل ،یا،ی بسیار باالیی بریوردار ا،ب. ادکال و نماد یارجی امتراضات تاک ونی بسیار غیردفاف هست د.  

اند روی یود قرار داد  را پیشی ههه دار،رمای  یههه یع ی احیااهداف ،یا،ی رود ی  در حالی ک  قشر رؤ،ای کاریان 

ها ک وکراتت یی ،یا،ی را طرح ک د. این امر بامث تقویب می ی حمل ابرنام کارگر تاک ون مویق نشد  ا،ب ک   یطبق 

 هااریان کها نیسب. رؤ،ای رو تک وکراتکارگر از لحاظ ذه ی نیز دنبال  یطبق هم در درایطی ک  ا آندودمیب  ،یستم 

  د تا ک دهی،ازمانیود را  ترکمهای و با ت ش تر،ریعتوانسهت د ب  ملب موقعیب ویژ  و دهمار ن  چ دان زیاددان ییلی   

می نو هاکاریان های کارگرا آنهم با امکاناتی ک  آنان برای تحقق این امر در ایتیار دادههت د و دارند. امروز رؤ،ای تود 

رای  کارگر را تحب د یطبق یابی ،ازمانیرای د گذارند ک  های دفاف را ب  نمایش میگیریحزب اپوزیسهیون با موضع 

 .دوروی بدواً با مشکالت بسیار زیادی مواج  کرد  ا،ب حاکم بر

 دهقانانی مسأله .6

دهقانان  یزای آنان با تود ی چگونگی م ا،بات بحرانتاریخ بلشویسم و بعدها حکومب دوراهاا تاریخچ از ی اممد بخش 

مقال  تدوین دد ک  در چ د  0201کشوری کشاورزی تو،  ل ین در ی دربار  هابلشویکا،هب. مالت  اصهلی ،هیا،هب     

دج کر ب دیصلبیطور کلی ب  درح زیر ب  توانمیانقالبیون رو،ی  را  تحلیل. ک  دمیروان او نیز بر آن ا،ت اد تمامی دنبال 

. واحدهای بزرگ کشاورزی دهد میبرد   پیشای ب تمرکز ،هرمای  در بخش کشهاروزی با ،هبک پرت اقض ویژ    یرای د 

مزارع کوچک احاط  دهد  بود. صاحبان این مزارع ب  ملب   دهمار انبوهی زیاد نبودا تو،ه    ی ک  تعداددهان دار،هرمای  

 هایی زندگی مجبور بودند ک  بخشی از ،ال را ب  م وان کارگر روزمزد در ملکدهان برای ادام  هایکوچک بودن زمین

و مزارع کوچک ک  ب  صورت  زرگی بخش کشاورزی از تضاد بین واحدهای بدار،رمای ی کار ک  د. دار،رمای بزرگ 

ی از یک طرف دهقان یرد را ب  م وان کارگر دار،رمای . ک دمیا،تفاد  ،هوء ا آگاهان  دهود میگی روی آن کار یانواد
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  ابراینبتا ایدئولوژی مالکیب را زند  نگ  دارد.  ک دمیو از طرف دیگر او را ب  ملکش وابسهت    ک دمیمزدبگیر ا،هتثمار  

 اش از ابزار تولید از یکصهلتاً ب  م وان کارگر روزمزدا اگر چ  نیم  پرولتر ا،با اما ب  دلیل مستقل بودن دهقان یرد ی

 هاویکبلشطرف و مالک زمین بودن از طرف دیگر متحد ،یا،ی و اجتمامی غیر قابل امتمادی برای پرولتاریای دهری و 

دد  ب  باتیی انقالبیون ،و،یالیسبا امری اثبورژوایرد بلیغات م وان بسهتری م ا،هب برای ت  بود. این موقعیب بی ابی ی ب 

 .ر،یدمینظر 

دهقانان نپردایت  ا،ب ی مسأل ای از جانب هم چ ان برر،هی  ل ین ب  آن تحلیلک   دهدمیچین امروز نشهان  ی تجرب 

س جا تعمیم داد  دود )یود ل ین برمکی تووری ممومی م ا،هبات دهقانان و پرولتاریای انقالبی ب  هم   ک  بتواند ب  مثاب 

دنشا یصههلب موقتی بورغم ب ش چ ین یصههلتی را پیدا نک د(. این تووری اروانش هموار  مراقب این بود ک  تووریدنبال 

پس از دروع  هاده انقالبی پرولتاریا در رو،ی  تاز   یی قبل از انقالب ا،بج پیشروهای واقعی از تاریخ رو،ی بیانگر نکت 

 یرامونپدان ب  دهرها و یهایعالیبههه اش درونیج بش دهقانی دهکل گریب. اما پیشرویی ضعی  ک  ب  دلیل انشقاق  

حزب  ها قبل از تأ،یسها بود ک  مدتتأثیر نارودنیکپرولتاریای صه عتی محدود دد  بود. م اطق رو،تایی همچ ان تحب 

 .ی دادت دی قو،و،یال ه دمکرات رو،ی  در م اطق رو،تایی ریش 

ر دد  بود از میان بردارند ب  صبم جر برای آن ک  بتواند دکاف ممیقی را ک  ب  جدایی آنان از دهقانان  هابلشهویک 

یع ی احیای بازار پس از  0290. ،یا،ب  نوین اقتصادی احتیاج دادت د ن گذادبداتاریخ در ایتیار چ از آن بیش یو یرصت

طور موقتی ،رپوش گذادبا اما در دوروی و دهقانان ب  ی بین حکومبهاکشمکش دوران انقالبی و کمونیسم ج گی بر

ها را ب  تعویق اندایب. اپوزیسیون این ت ش دهد میدیگر ن دهدن صه عتی یب دادن ب  حدر دوران ارج 0291/94ی ها،هال 

ا کردمیش دتهدی یارجیی حمل ای ک  یطر تروتسهکی در آن موقع چ ین موضهعی دادبج کشور محاصر  دد    پیرامون

صورت تدریجی پیش ببردا ردد ،ریع یق  با کسب اضای  تولید کشاروزی ب  را ب  ددنص عتییرصهب ندادهب ک  روند   

بودا یع ی از طریق ب  اصهطالح انبادهب ،هو،یالیستی اولی . اما هدف     پذیرامکاننفع تولید بخش صه عتی در این کشهور   

ی ار هم زدندا ا،تثمدان ب  آنان میاناتهاماتی ک  مخالفرغم ب کشاورزی ها از کسهب تولید اضایی بخش  تروتسهکیسهب  

دهقانان نبودا بلک  اقدامات اجباری بر ملی  قشهر دهقانان کالن و میانی بود ک  کلِ اضای  تولید را در ایتیار دادت د. گرو   

ی گبویارینا آماد پیرامون «یدار دهقانانطر»ی هارا،ههبنی با اا،ههتالین در تالش برای پیدا کردن متحد پیرامونی یان م

سکی تروت پیرامون ب دیگرو این امر یطر نیروم دتر ددن چراک  موایقب با یطمشهی اپوزیسیون را در آن زمان ندادبا  

پس از آن ک  ا،ههتالین اپوزیسههیون را از کار اندایب و ه گامی ک  مدم  0292و زی ووی  را ب  همرا  دادههب. در ،ههال 

ی مل حبویارین بیش از پیش آدهکار دد  بودا او برای جبران زمان از د،ب ریت  و با توج  ب  ایزایش یطر  کاربرد ی  

کشاورزی  کردنهای بوروکراتیک ب  پیش بردج اجتمامیامپریالیستیا یطمشی اپوزیسیون را ب  نحوی مجوالن  و با روش

ار  ب  ی متمادی ا،تالین یکبها،النان[ مملی دهد. اپورتونیسهم   از باالا با زور و بدون هیچ نشهانی از پشهتیبانی بدن  هدهقا  

بپردازد ک   هایش در میان کسانیگرایی بوروکراتیک تبدیل دهد. بوروکرا،ی هیچ تالدی نکرد تا ب  تفهیم ،یا،ب ذه ی
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نگلس ب. تأکید اها بودندا او هیچ م فعتی نیز در حمایب از اتحاد بین کارگران و دهقانان یقیر ندادموضهوع این ،هیا،ب  

های چی ی آن ای ک  کمونیسبقانع کرد ه نکت آنان هموار  باید ا بلک  کرد مب ی بر این ک  دهقانان را نباید هرگز مجبور

لحان ا اتفاق بیفتدج درگیرهای مس بایسبمیهمان اتفاقی ایتاد ک   ب ابراینرا مدنظر قرار دادند ههه مورد توج  قرار نگریب. 

تو،هه  ،ههربازان دولب. یود ا،ههتالین بعدها مجبور دههد ک  قبول ک د ک  چ دین ادههتبا   آنان مام ا قتلهای دهقانیقیام

کردن این بود ک  از میان بردادتن دکاف بین حکومب دوروی آمد ادتراکیصورت گریت  ا،ب. بدترین پی «دردناک»

د. اقدامات اجباری بوروکرا،ههی حاکما ده مکن آمدندا غیرمی از آنان ب  دهمار می ئیان ک  دهقانان یقیر نیز جزیو رو،هتا 

ی ک  قبالً نیز غلب  بر آن بسههیار ،ههخب بودا بعدها هم ادا ایدئولوژیکرتحکیم کامالً ایدئولوژی مالکیب دهقانان روس را 

حکومب دوروی  0255طور ا،ا،ی تغیری نکرد. در ،ال دن اجباری کا،ت  ددا وضعیب ب کرک  تاز  از حدت ادهتراکی 

با وجود این کلخوزی بدهد.  دموکرا،ی در قالبدان لا،هتقال ی دربار ای ر،همی  دهد ک  ب  دهقانان کلخوز ومد  مجبور 

،ال بعد رژیم مجبور دد ک   5ههه  4ی جدید بر روی کاغذ باقی ماندند و گیرتصهمیم های تحب حکومب ا،هتالین ارگان 

ی هاکاریان »آنان ب  صورت گسترد  از چراک  را بگذاردا اجی مرحل اقدامات اجباری دیگری بر ملی  دهقانان کلخوز ب  

ند. پس از پایان دوران ا،تالین بخش کشاورزی از رمق ایتاد  بود و تضادها در کردمیب  مزارع یصوصی یرار  «ادتراکی

،ی در ادد  بود. اصالحات مال کوف و بعدها یرودچ  تغیری ا، ناپذیرهای دیگر اجتماع تحملاین بخش نیز مثل بخش

کرد. قیمب دولتی  ترکماصههالحاتا یشههار دولب بر دوش دهقانان را این م ا،ههبات دولب و دهقانان ب  وجود نیاوردا اما 

ش پیدا طور محسو،ی ایزایکسب مازاد تولید تو،  بوروکرا،ی مسل  بودا ب  نقابی برایبرای محصهوالت کشاورزی ک   

 .کرد

ی یک هاکاریان ها ک  تمامی مادین گا توق ی ، تی تراکتورهای دولتی )هابا برچید  ددن ایستگا  0251در ،ال 

ب دن تولید صورت گریکرند( یک ردت  اقدامات جدید برای متمرکزکردمیها ا،تفاد  م طق  ب  صهورت مشترک از آن 

ش ولید در بخد ک  با مقاومب یوری دهقانان روبرو دههد. ،ط  تده یوز ،هوو ک  م جر ب  تبدیل بسهیاری از کلخوزها ب   

کود  و تولید اییکشهاروزی با وجود کاربسهب ،ههمگین امکانات مالی و تک یکی دولب برای حمایب از صهه عب دیمی   

 .کاهش پیدا کرد،رمب ب طور ممومی دیمیاییا ب 

نیز دهقانان همچون کارگران ب  موازات پدیداری تضههادهای ممومی ،ههیسههتم در نهایب اهداف ،ههیا،ههی جا ایندر 

 «،ههو،یالیستی»این ک  این بازارها را رغم ب بازار ههه  اصهول پردازان احیای نظری دند. کررا تقویب  هاریان کارؤ،های  

لیل دیدند. ب  همین دکشههاورزی می تولیدک  دگاندههان را در نهامیدندا با تقویب ایدئولوژی مالکیبا بهترین متحدان می

 .ا،تقالل کامل بازار کلخوزها و ک ارگذادتن برنام  ددپرداز اقتصاد کشاورزیا یوا،تار نظری پرویسور ونیر 

،ههال پس از ادههتراکی کردن اجباریا تالش برای مالکیب یردی دهقانان رو،ههی دوبار  از نو قد ملم کردا    15

  دو مسل یطبق ها داد  نشدا در برابر یی ک  با اقدامات بوروکراتیک هموار  جدیتر دهدند و هرگز تغیری در آن هاتالش
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ی پیامد امتصابِ ی کاهش تولید ب  مثاب ی در رو،تاها و یا ادام دار،رمای ب یادی قرار گریبج یا پیشبرد ،یستم بازار  دیلب

 (...) .،اکب اما مؤثر دهقانان

 کلکتیویسم بوروکراتیک اندازهایچشم .8

وج  ب  پردازیم. در ابتدا با تبامکانات گسهترش جهانی نظام کلکتیویسم ههه بوروکراتیک  ی مسهأل  یم ب  توانمیجا ایندر 

ر،هید ک  این نظام در کشهورهای پیشریت  از امکانِ ردد    ب دیجمعب  روده ی ب  این   توانمیمطالب مطرح دهد  در باال  

آید. این مرکزی بوروکراتیک جور درنمیی برنام پیچید  و ناهمگون با ردای ،ایتار تولید درهمچراک  بریوردار نیسبا 

از یارجا از طریق ادههغال نظامی ههه ک  در کشههورهای اروپای دههرقی پس از ج د دوم جهانی واقعاً ب    توانمینظام را 

ولد مدقیقاً مت ا،ب با ،ط  تکامل نیروهای  «پیوندی از یارج»ممل گذادت  دد ههه پیوند زدا اما وقتی ک  چ ین ی مرص 

فوذ ک د و الزاماً پس ازمدت کوتاهی بامث بحران دد  و د در ،ایتار این کشورها نتوانمیندرت این کشهورها نبادهدا ب   

 .ممر کوتاهی دارد صریاًنیز  ترتیببدین

ی از امکان ردد واقعمولد در ممل نیز کلکتیویسهم بوروکراتیک یق  در کشهورهایی با ،هط  نازل ردهد نیروهای     

دههان بر آن تأکید کردند ک  یهاتحلیلجا در و آنجا اینبریوردار بودا اما این مطلب ک  گورون و مود،ههلفو،ههکی  

 .ب ا،بدا نادر،کرتمام کشورهای رددیایت  ارزیابی  ناگزیر اندازچشمی مثاب ب  دکلکتیویسم بوروکراتیک را بای

  د،تگا  ردد این ا،ب ک پایینی درج کلکتیویسم بوروکراتیک در یک کشور با  حلرا اولین دهرت برای تثبیب  

های چ ین روندی را البت  ما بارها در تاریخ مشههاهد  تمام طبقات دیگر جامع  باقی بماند. نشههان  بوروکراتیک مسههتقل از

و  هفدهم هایهای مطلق  در قرنب اپارتیسهم در یرانسه ا نظام بیسهمارک و یا در بعضهی از ،لط ب     امثال رایکردهایم. ب

دولتی  اندازچشمچراک  نشدا م جر یسم بوروکراتیک کلکتیو نظامب  تشکیل ها هیچ یک از این نمون با وجود این . هجدهم

بود ک  بورژوازی مهر یود را بر آن زد   02ک  اقتصهاد با برنام  را مستقیماً در د،ب دادت  باددا یرای ایق تاریخی قرن  

د ک  گسیخت  بوقدر ازهماز لحاظ ،یا،ی آن دهد میی از بطن آن بوروکرا،هی تشهکیل   بایسهت میزی ک  بورژوایرد بود. 

ی . برمکس بورژوازی در حال ردد قصد دادب ک  جهان را با دیو ر،هید میی برایش غیرواقعی ب  نظر اندازچشهم  ین چ

یستی پردازی ،و،یالییال کردن ابزار تولیدیود درآورد. دولتیی ،لط اش تسخیر ک د و آن را ب  زیر یدار،هرمای  تولید 

 .ددمییطرناکی ارزیابی 

رژیم کلکتیویسهم بوروکراتیک یق  پس از ایول انقالب ،ههو،ههیالیستی و تو،  بوروکرا،ی   تحب چ ین دهرایطی 

صوصی ه اش ب  مالکیب یاز احترام مذهبی یصو ب بی ی ، تی بوروکرا،ی ههه د دکل بگیرد ک  از جهانتوانمی،یا،ی 

مدن درایطی آوجود ب ک دا بتواند یود را از طبقات مستقل  ایگسسب کرد  بادد. برای این ک  چ ین بوروکرا،ی ،یا،ی

اش ضعی  دد  بادد و از طرف دیگر طبقات اجتمامی ی ،لط ضهروری ا،ب ک  از یک طرف بورژوازی ملی برای ادام  
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توان د ی واقعی بپودان د و قبل از بوروکرا،ی قدرتم دا ب،و،یالیستی را جام  اندازچشمقدر قوی نباد د ک  بتوان د دیگر آن

 .قدرت ،یا،ی را قبض  ک  د

گیری مجدد کلکتیویسهم بوروکراتیک در یک کشور رددنیایت   و نیروهای توانم دی بر ملی  قدرت هاگرایشامروز 

اند. از طریی در دوران امپریالیسهم بورژوازی ملی این کشورها را با یکدیگر متحد کرد  ا،ب. ،یستم امپریالیستی  ایسهتاد  

یسم نظام کلکتیوچراک  ی دوروی جلوگیری ک دا ب  نمون  در دهکل ک ونی یود مجبور ا،هب ک  از هرنوع ردهد دهبی     

ریق صادرات ها از طاولی ا جلوی ،ود امپریالیسب ددنص عتیبوروکراتیک برای ر،یدن ب  ردد ملی با تمرکز حمایتش از 

 ری بارز این امر غ ا میبادههد ک  رژیم بوروکراتیک این کشههور با کودتای آدههکا  . نمون گیردمیب  این کشههورها را 

انقالبی  ا یود ج بشک دمیامپریالیسههتی ،ههرنگون دههد. دومین نیرویی ک  در مقابل کلکتیویسههم بوروکراتیک قدملم   

. ک دمی ی بازیک  در دکسب انقالب نقش ممدهاا،ب یابی بوروکراتیک از یطر ادکال ،ازمانآگاهی  ویایت  گسترش

بوروکراتیک پس از کسههب قدرت در چین بود. ی ردههدیاب د  هایگرایشانقالب یره گی چین اولین پا،ههخ ب  ی تجرب 

ان ی در همهایبرای جلوگیری از گسههترش چ ین گرایش ی تالشدر ج بش ایریقا نمون  «آمیرکهال کهابرال  »ی تجربه  

ها دکل د و تو آه دبین پیش ناپذیرگسسب ی ومسهلحان  برای کسهب قدرت ا،بج ارتبات دیالکتیک  ی ارز مبی مرحل 

. کلکتیویسم بوروکراتیک ب  دلیل وجود چ ین نیروهای مختلفی 0211ی ده گریب ههه دبی  ب  ارتش چریکی مائو ک  در 

 .یق  از امکانات بسیار محدودی برای ردد بریوردار بود

گیرد و یود را تحکیم ک دج جمهوری متحد مربی ب  رهبری انسهب یق  در یک کشهور مسهتقالً دکل ب   این نظام تو

های مجیبی با تاریخ رو،ی  بین دباهب 0290تا  0259ی ها،الدر مصر. ،یر روند تحوالت در مصر بین  تردقیقناصرا یا 

بورژوازی  و گسیخت ازهم ایگسهترد  اد بسهیار  در ابع 0259مصهر در زمان کودتا در ،هال   ی جامع داردج  0211تا  0290

ضهعی ا م ح  و از رمق ایتاد  بودا پرولتاریا هم ضعی  و از لحاظ ،یا،ی غیرمتشکل بود. بوروکرا،ی نظامی ت ها بخش  

  ی ک ش دادب و ب  همین دلیل نیز توانسب قدرت ،یا،ی را قبضید،هتگا  دولتی بود ک  از لحاظ تشکیالتی یعال و توانا 

ن را ی پیشبرد آیمصهر ب  ردهد اقتصادی ،ریع ک  بورژوازی توانا  ی جامع م طق درونی م ا،هباتا یع ی نیاز جدی  ک د. 

 .ددم جر  بورژوازی م ح  زیانب  های جدی نظامیان حاکم در م ا،بات تولیدب  دیالبندادبا 

،ههرا،ههری آیرین بقایای موجود  کردن بود ک  با تصههویب قانون ملی 91/90ی ها،ههال یرای دمط   این ی نقط 

هاا یم ها و ببورژوازی متو،  و بزرگ نابود ددند. کل ص ایع مواد اولی  و ص ایع آمایشی و همچ ین را  و ترابریا بانک

ی اهمیب کیفای از تجارت دایلی دولتی ددند. یق  ص ایع د،تی و تجارت یرد ک  در مصر تجارت یارجی و بخش ممد 

های زمینی ممد ی کاالیی قرار دارندا در د،ب بخش یصوصی باقی ماند. برمکس بخش تولید ،اد ی مرحل در ند و ندار

لی دبی  طور کبیش تحب ک ترل ددید دولب قرار دارند و ب وهای کشاورزی تقسیم ددند ک  کمتعاونی میانکشهاورزی  
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 ی موجود ا،ب ک  بوروکرا،ی نظامیدار،رمای لی ب  کلخوزهای دوروی هست د. از طرف دیگر ه وز بخشی از مالکیب قب

 .آوردآمیزشا دوبار  ب  تصرف یود درآن را هم با وجود تمام ادکال ت اقض 0299در ،ال 

ک  آنان  تصادیی نیسب ترتیببدیناز آن ب  بعد دولب مصر کل بخش مسل  تولید را در د،تان یود متمرکز کرد. 

 ی بارزی بینهاکشمکشاییر ی دور در  ترتیببدینلب دهوروی روبرو دهدند.   مشهکالت دو  نیز با مشهکالتی همسهان  

بازار ،یا  گسترد  در مصر یکی از ی مسأل گریت  ا،ب و همچون  دکل هاکاریان بوروکرا،هی مسهل  و قشهر رؤ،های     

 رتکمی ا،ا،ی هاهای مهمی وجود داردا اما این تفاوتمشهکالت مشاب  دو کشور ا،ب. مسلماً بین مصر و ا.ج.ش. تفاوت 

دان. چ ین تمایزاتی در جاهای دیگر نیز موجود هست دج در ،هایتار اقتصادی ههه اجتمامی هست د تا در ادکال بروز یعلی 

های بین آمریکا و جمهوری یدرال آلمان و ایتالیا و بدون دههک ب  همین نسههبب بین تمام کشههورهای  مثال تفاوت ایرب

رای  تاریخی متفاوتا تمایزات بین نهادهای ،هیا،یا حقوقی و یره گی بسیار زیاد  ب  دلیل ده با وجود این یا دار،هرمای  

ا مسل  هر دوی این کشورها یق  ب یطبق ا،هب. ب  همین ترتیب با وجود ،ایتار ا،ا،اً مشاب  بین مصر و اتحاد دورویا  

جود وب ای برای یود ود ی تهای اجتمامی ،ههرپوش بگذارد و یک پای د بر ت شتوانمیای کمهک یک ایدئولوژی تود  

های انقالب اکتبر و پس از دهکسب حزب مارکسیستی در دورویا در یک  بیاورد. بوروکرا،هی دهوروی بر یراز ویران   

ادتبا  از  ی را برای تولید درکمؤثراصطالح مارکسیستی ابزار ،اد ا مفید و ب و  اصهطالح انترنا،هیونالیسهتی   ایدئولوژی ب 

کس یدا کرد. برمپگی بر آنتاگونیسههم اجتمامی سههب قدرت تو،هه  پرولتاریا و چیردههکسههتن طبقات قدیمیا کدرهم

 یبق طگرایی حاکم بودا یود را ب  م وان نا،یونالیسم و ا،الم ها در درایطی ک  جوّپادگانا،هت  از  بورژوازی مصهر بری 

امپریالیستی ،یونالیستیا دعارهای ضداز م اصر ،و،یالیستی ه نا ایز ک  آمی ایدئولوژییک مسل  تثبیب کرد و با کمک 

زی( برای بورژوایرد  و از تمامی قشهرهای جامع  )کارگرانا دهقانانا رود فکران  ای تودهایو مبانی ا،هالمی بودا پای  

 .یود ب  وجود آورد

الیل دتر ار بوروکرا،ی دوروی در دوران ا،تالین بود. حکومب بوروکرا،ی نظامی ناصر ییلی نام سجمبا وجود این 

س  مصر در مقایدر ایتیار دادبا  بزرگیی کار مربی ارتش ذییر  رودن ا،ب. با وجود این ک  اتحاد متحدکامالً این امر 

بریوردار نبود. اقتصاد مصر بدون کمک از  ددنی ص عتیدور با دوروی از م ابع یام و ظرییب تولیدی دوروی در آغاز 

 ی م ا،بی برای اممال یشار ،یا،ی بر این کشورد ردد ک د و ب  همین دلیل نیز این امر ،وژ نتوامیسب و نتوانمییارج ن

هدید هم دلیل دیگری برای ت ب  این کشوردوروی کمک گسترد  ا ا،رائیل را در نظر نگیریمی حمل ی دایمیطر اگر  ادد

قتصاد اد ناصر دکسب یورد و نتوانسب بقایای اطور کلی رودن ا،ب ک  چرا نهایتاً اقتصب  ترتیببدین. اقتصهاد مصر بود 

 .کایی از بین ببرد،رمب ب یصوصی را 
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 نهایی بندیجمع .9

ب یادی ا،ب و های ت اقضی م سجما درگیر دهوروی زیر ،هرپوش یک مجموم   ی جامع نشهان داد ک    تاک ونما  تحلیل

ی ریزبرنام اما این ب  این مع ا نیسههب ک   .ک  دمیی در این جامع  تالش دار،ههرمای  یاحیا نفعب ی نیروم دی هاقدرت

خواهیم بودا دیگر کارکردی ندادب. اگر بیع ی زمانی ک  بحران آدکار دد   95-0291ی ها،هال اقتصهادی مرکزی بین  

یز ی نداری ،ههرمای جامع تری نشههان دهیما باید این نکت  را در نظر بگیریم ک  در چارچوب طور مشههخصقوا را ب  توازن

سی کبا وجود این ا ک  دمیادهای ا،ها،هی وجود دارند و در این کشورها نیز نیروهای معی ی برای ،و،یالیسم تالش   تضه 

طور جدی ادما ک د ک  ،هو،هیالیسم ب  یک واقعیب تبدیل دد  ا،ب. برمکس این قضی  از م ظر مضمونی نیز   د ب توانمین

توانسهب ،یستمی را ب  وجود بیاورد ک  قانون   هابوروکراتدهوروی مصهداق داردج یع ی این ک  حکومب   ی جامع برای 

در مقابل آن قرار داردج یا  یلدب دوی را ی ثی کردا اما تضههادهای جدیدی را ب  وجود آورد ک  یق  دار،ههرمای ارزش 

 .های آن اقضی با تمام تدار،رمای ی دوبار  یتکامل انقالبیا یع ی ،و،یالیسما یا احیا

 :های مختلفی تقسیم کردب  دور  توانمیطور یالص  وروی را ب تاریخ اتحاد د

  امپریالیستی دروع ددی محاصر ا در این دور  0291تا  0201انقالبی و ج د دایلی ی دور. 

  در رأس آن قرار  دههداا در این دور  حزب با دولب ادغام 0291تا  0291بوروکراتیز  دههدن ی دور

 .ها جدا ددگریب و از تود 

  م تولید را ب  مالکیب یود نظا ا در این دور  بوروکرا،ی0295تا  0291بوروکراتیک  کلتیویسهم ی دور

ز ی بروتربیشددت هرچ   انظام بهای ت اقضی این دور  ها،الآورد و تبدیل ب  یک طبق  دد. )در آیرین در

 .)کرد

  دروع دد و ه وز هم ادام  دارد 0295ی ک  از اصالحات دار،رمای  یاحیای دور (...). 

را  دورویی جامع یطوت ا،ا،ی جا این. ما در ک دمیموضوع کمک  تربیشب  رودن ددن ی دیگر چ د نکت  (...)

. ،بادر مورد نظام اجتمامی دیگر کشورهای اروپای درقی نیز از امتبار بریوردار اش ا،ا،یتشری  کردیم ک  در یطوت 

،ا،ی قوانین اچراک  در باالترین مدارج تکاملی آن انتخاب کردا  یدار،رمای ی را برای مطالع  سهتان ی انگلمارکس نمون 

رودهه ی قابل برر،ههی هسههت د. ما نیز با پیروی از مارکس ی تولید یق  در این مرحل  از تکامل مملکرد دادههت  و ب دههیو 

 .مان انتخاب کردیمتحلیلم وان نمون  برای دوروی را ب ی جامع 

کال د ب  ادههتوانمیی وجود دارندا کلتیویسههم بوروکراتیک نیز دار،ههرمای از  متفاوتیی ویژ همانطور ک  ادههکال 

های کار،ازو یمرکزی بوروکراتیک بر تمامی برنام ی مرکزی این نظام در تسل  متفاوتی وجود دادهت  بادهدا اما هست   

ی و بخش یک ص عت بین تعادلی اقتصادی ههه مدم قوانین توضی  داد  دد  ای اقتصاد دورویبازار ا،هب. برمکس نمون  
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معی ی ی ل مرحبخش دوما ب  هدر ریتن یزای د ا ب  دلیل ایزایش مشکالت نادی از هدایب مرکزی کلِ ،یستم اقتصادی در 

حاکم در این نظام در نظر گریب. های گرایشم وان ب  دی بارآوری کار ههه را بایدایمبودن  پایینا مولداز ردد نیروهای 

دههک در چین امروزی نیروهای  مقایسهه  کردیما بدون هاچی یا واقعیات نظام دههوروی را با تجارب نهایتاً این ک  ما باره

لک  نیز یک واحد م سهجم نیسههبا ب  ک  حتی چین امروز نباید نادید  گریبرا اندا اما این نکت  ردهد کرد   تربیشانقالبی 

تی برای مثب حلرا ا،ا،ی ا،ب ک  در صورتی ک  های ت اقضتر و بعضاً درگیر با چین بسهیار ناهمگون ی جامع برمکس 

های غیرممکن ارزیابی کرد. اکثر کمونیسبرا ب  ،مب مدل دوروی چریش این ،یستم ی گزی   توانمیآنها پیدا نشودا ن

ی ،هیا،هب آنها بر این مب ا،ب ک  آنها هرگز بازگشب از ،و،یالیسم را   آگاهی دارندج جوهر  مسهأل  چی ی از یطر این 

 د.انکن قلمداد نکرد غیرمم


