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به عنوان  اخیراً  تحت  جدیدی  کتاب  بررسی  اقتصادی منظور  توسعه 

در سمیناری بر بستر  ، الیاس جابورو   آلبرتو گابریله اثر  21سوسیالیستی در قرن 

رم ایتالیا و الیاس جابور    اسبیالنچاموچیمحقق ارشد در    هشرکت کردم. گابریلزوم  

 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه دولتی ریودوژانیروی برزیل است.

)می  منتقدان  نظرات  منتوانید  نظر  پاسخ از جمله  و   )( نویسندگان  را  اینجاهای   )

در معرفی کتاب ام.  به بررسی بیشتر کتاب پرداختهمتن حاضر  . اما در  مشاهده کنید 

ها و از موفقیت   های تاریخیبا ریشهتفسیری بدیع، متعادل و  »و جابور    هبریلگا  آمده
 «.نددهمی  به دستهای برساخت اقتصادی سوسیالیستی طی قرن گذشته  شکست 

از این نظر، جالب گفته است »  ی کتابدر مقدمه   سکو اسکتینوسفران همانطور که  
ای در مقاله   برانکو میالنوویچ  مشهوراقتصاددان    است بدانید که حدود یک سال پیش،

پنجم از کل ی چین به زحمت یکمنتشر و استدالل کرد که بخش عموم  ل پاییساِ
می  تشکیل  را  اقتصادی  با  نظام  تفاوتی  اساساً  چین  خلق  جمهوری  بنابراین  و  دهد 

 « داری ندارد.سرمایه  متعارفکشورهای 

بیان کرده    داری  سرمایه   صرفاًمفصالً در کتابش به نام  میالنوویچ ادعای خود را  

داری است. وی در این کتاب تصویری از دوگانگی میان »دموکراسی لیبرال« )سرمایه

»سرمایه و  می غربی(  ترسیم  خودکامه(  )چین  سیاسی«  من  کند.داری  نظر  این    به 

عزیمت میالنوویچ، این   ی دوگانگی نادرست است و البته از آنجا سر بر آورده که نقطه 

)اثباتپیش  شیوه فرضِ  که  است  یعنی    ی نشده(  بدیل،  اجتماعی  نظام  و  تولید 

ی کارگری در جهان ، زیرا دیگر طبقهاز دور خارج شده است سوسیالیسم، برای همیشه  

 باشد.   را داشته مایل مبارزه برای چنین نظامیتوجود ندارد که توان یا 

چگونه چین از شوک درمانی  ، شاگرد میالنوویچ نیز کتاب پراقبالی با عنوان  ایزابل وبر

کرد.    گریخت میالنوویچ  این  منتشر  که  را  کتاب  و کرده  تحسینآن  گسترده  تأثیر   ،

با گذر که دولت    کندچپ دانشگاهی داشته است. وبر استدالل می   بر محافل  چشمگیری 

 یواسطه به (  indirect regulation)غیرمستقیم  سوی انتظام  ریزی مستقیم به  برنامه   از

.  است  فرماندهی« اقتصاد چین حفظ کرده  فرازهای کنترل خود را بر »،  مشارکت در بازار

https://youtu.be/TlisWwODOaU
https://youtu.be/rkh7QZoS25Y
https://www.linkedin.com/in/francesco-schettino-4248941b/?originalSubdomain=it
https://en.wikipedia.org/wiki/Branko_Milanovi%C4%87
https://thenextrecession.wordpress.com/2019/10/12/capitalism-not-so-alone/
https://www.isabellaweber.com/about
https://www.isabellaweber.com/book
https://www.isabellaweber.com/book
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« ایندرواقع،  بدون  خودچین  کنترل  به   را  که  دهد،  دست  از  داخلی  اقتصاد  بر 
 «داری جهانی تبدیل شد.سرمایه

کم از زمان رهبری دنگ  ظاهراً استدالل وبر این است که نظام اقتصادی چین دست 

های پس از آن در شد و تمام بحثتبدیل  داری  سرمایهبه    1978شیائوپینگ در سال  

که آیا باید به سمت »شوک درمانی« یعنی این  ؛باید پیش رفت  کجابود که تا  باره  این  

وبر در دیدگاه  بیشتر« برداشت. اما    داریِ »سرمایه  وی هایی آرام به سگام باید  یا  ،  رفت

« داری جهانی تبدیل شدبه سرمایهمورد بنیان اقتصادی دولت چین مبهم است. چین »

 «.فرماندهی حفظ کرد فرازهای کنترل خود را بر اما همچنان »

ها  ترند. تحلیل آنو جابور در مورد ماهیت اقتصاد و دولت چین بسیار صریح   هگابریل

ای است قوی بر این تز میالنوویچ که چین  است، اما آشکارا ردیه  ماهرانهچین    ی درباره

نه همچون   ،)؟(  شودسیاستمداران اداره می   دستبه البته    که  داری استشکلی از سرمایه

. در عوض اندنمانده مانند وبر بر سر دوراهی    این دوداران.  سرمایهدست  به شکل غربی آن  

« محورکنند که چین، نظامی اقتصادی و دولتی »سوسیالیست درستی( استدالل می )به

موفقیت اقتصادی دارِی دموکراتیک یا خودکامه است. »که بسیار متفاوت از سرمایه  دارد
خود ی گذار آن به سوسیالیسم است. این  ری نیست، بلکه نتیجه داسرمایه  ی چین نتیجه 
از    ینوین(  social economic formation)  اقتصادی   اجتماعی  فرماسیون فراتر 

 «داری است.سرمایه

»سوسیالیست  که  باورند  این  بر  آنمحوری نویسندگان  نظر  مد  اصطالحی «  ها، 

زیرا » است  راحتی  کاربردی  را درک کردمعنای  توان  میبه  آن  « که در آن متعارف 

به الف(  » سیاسی  مینیروهای  ادعا  معتبر  و  فرصورت رسمی  در  با هدف  اکنند  یندی 
توسعه و  بهبود  یا  تقویت  سوسیالیستی -اجتماعی  نظام بیشتر    ی ایجاد،  اقتصادی 
شد( آن را منطقاً سوسیالیستی در نظر  توان )یا میمشارکت دارند، و ب( در واقع می

ی ی گیری در فضابرخی ابعاد )عمدتاً مثبت( قابل اندازه  همراستا باکم  گرفت، یعنی دست
ویژگی نمایانگر  که  بخشی  است،  چند  کلیدی  اجتماعی  و  اقتصادی  ساختاری  های 

مستقیم و  صورت  بهکه آیا دولت )این« بنابراین »سوسیالیسم پیش رفته است.  سوی به
کند یا نه...  ای در هدایت اقتصاد ملی ایفا می کننده غیرمستقیم( نقش هژمونیک تعیین 

( برای سنجش  نه تنها سنگ محک)هر چند    یبدیهی است که سنگ محک بسیار مهم
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اقتصاد چین   دانستن  سوسیالیستی  اما  . است میزان  باشد،  داشته  تسلط  باید  دولت   »

اقتصادی  -نظام اجتماعی»   کنند تاکنند نیز باید تالش  کسانی که دولت را کنترل می 
 « را به طرز باورپذیری توسعه دهند. سوسیالیستی

« از معنای یک نظام  تریاحساس بسیار ضعیف کنند که این »نویسندگان اذعان می 

 است که (  مایکل رابرتز  -)دولت؟    یملت-دولتبه طور سنتی »و  اقتصادی سوسیالیستی  
شود و هیچ  صورت فراگیر اعمال می به هر کسی بر اساس میزان کارش به  اصلِدر آن  

 ؛نیروی کار وجود نداردصرف  شکلی از مالکیت خصوصی و درآمدهای شخصی بدون  
توان را کامالً سوسیالیستی دانست. واضح است که چنین ساختار می چنین نظامی را  

 «د ندارد.توزیعی تماماً سوسیالیستی در هیچ جای جهان معاصر وجو

و آنچه   کردهدانند رد  بندی »منسوخ« سوسیالیسم می نویسندگان آنچه را که صورت

گزینند. آنان بر این باورند دانند برمی های اقتصادی اجتماعی نوین می را که فرماسیون

« نیز  اکنون  سرمایه که  کنار  )در  شیوه اشکال جنینی سوسیالیسم  و  تولید  داری  های 
ها توسعه وجود دارد. ما پیوسته از آنداری(... در برخی از کشورهای درحالپیشاسرمایه 

اجتماعی  فرماسیونعنوان  به اقتصادی  میسوسیالیست های  یاد  که  محوری  کنیم 
رغم سطح بسیار نابرابر تقریباً مشابه سوسیالیسم بازار، به   های الگوپیرامون  ساختارشان  

 «.است  یافته شکلد، ی نیروهای مولد خوتوسعه

می  استدالل  »نویسندگان  که  کشورهای کنند  بیشتر  و  شوروی  جماهیر  اتحاد 
های باالی رشد اقتصادی دست یافتند، اما مسیر سوسیالیستی اروپایی در ابتدا به نرخ

ها در نهایت ناکام ماند. اتحاد جماهیر شوروی و متحدانش در ابتدا قلمرو ی آنتوسعه
 هایتناقض داری بر اقتصاد جهانی را شکستند، اما به دلیل  های سرمایهانحصاری قدرت
طور کامل بر تضادهای امان خارجی هرگز نتوانستند به و فشار بی   فناورانهداخلی، انزوای  

نهای  در  و  کنند  غلبه  آن  فروپاشیدند.داخلی  درحالیت  مقابل،  در  است  «  ممکن  که 

»  شوداستدالل   اجتماعیکه  نظام  سوسیالیستی  ماهیت  به  توجه  چین،  -با  اقتصادی 
 یالعادهی فوقبه توسعهدرواقع »اما  «،  متضمن گامی رو به عقب بود  محوراصالحات بازار

فرماسیون اقتصادی نیروهای مولده منجر شد و جمهوری خلق چین را به نوع جدیدی از  
 « .ساخت  مبدل اجتماعی 
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این به  نسبت  نویسندگان  این مرحله،  استداللشان آندر  به کجا می که  را  برد،  ها 

از جانب ما متضمن    "سوسیالیسم بازار"شاید اصطالح  شوند. »می   اندکی دچار تردید
باشد   اجتماعیاین  نظام  است،  -که  سوسیالیسم  نوعی  درواقع  چین  کنونی  اقتصادی 

کارانه رفتار کنیم، ما )و نیز در بسیاری از موارد، هرچند ناقص. اگر بخواهیم محافظه
می  ترجیح  چین(  کمونیست  حزب  رهبران  که  خود  جاذبه دهیم  چنین  به   ایباور 

(engaging ism ) انکار. را نه تأیید کنیم و نه » 

نویسندگان   وزن  ».  روندطفره می چین    نامیدنداری دولتی  سرمایهاز  باوجوداین، 
( مالکیت عمومی مستقیم و غیرمستقیم بر ابزار تولید  ی شده گرفته کم مطلق )اغلب دست

فرماندهی اقتصادی به ما اجازه   فرازهای طور کلی، عمق و گسترش کنترل دولت بر  و به 
اقتصادی امروزی چین  -غالب نظام اجتماعی  خصلتداری دولتی را  دهد که سرمایهنمی

سوسیالیست .بدانیم اقتصادی  نظام  همچون  چین  عوض،  در  ای یافتهتوسعهو  محور  « 

گذاری، مدتْ سهم، نرخ سرمایهمدت تا میانتواند در کوتاهمیاست که دولت در آن »
های اجتماعی و سطح تقاضای های متنوع، سطح و ترکیب هزینهترکیب آن در بخش

ی شده ریزی ریزان در اقتصادهای بازاری برنامه مؤثر را تعیین کند. در بلندمدت، برنامه 
سوی انباشت سرمایه، نوآوری و  وتوانند سرعت و )تا حدی( سمتمحور میسوسیالیست 

سازگار با بازار و سایر   صنعتیمداخالت  با استفاده از    و  کردهپیشرفت فنی را تعیین  
سیاستی قیمت به ،  مداخالت  ساختار  بر  چشمگیری  نسبیطرز  بگذارند.    های  تأثیر 

بهآن  ن،یبنابرا نتا  یاب یمنظور دست ها...  ز  یواقع  جیبه  غ  یطی محستیو  در   نیا  ر ی)که 
به  پ صورت،  با  صرفاً  خودکار  ق   ی رویصورت  عالئم  به   ی متیاز  مبازار  (، آمدی دست 

 .« کنندی م  تیهدا  اطیرا آگاهانه و بااحت  ی اقتصاد-یقانون ارزش اجتماع   یآشکارکنندگ

مانند    ی شویم. چین و کشورهای دیگربنابراین در نهایت، ما با اصل ماجرا مواجه می 

الئوس،   و   جماهیر   اتحاد  همچون  سنتی  »سوسیالیستی«   کشورهای   مشابه ویتنام 

  چین .  نیستند  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  شرقی  اروپای   یا  شمالی  ی کره  کوبا،  شوروی،

توان آن را »سوسیالیسم ی جدیدی ارائه کرده است که می اجتماع  اقتصادی   فرماسیون 

اقت موفقیت  اساس  این  و  نامید.  خارقبازار«  اقتصاد   ی العادهصادی  نه  است،  چین 

ا هیچ شکلی از مالکیت خصوصی  یاتحاد جماهیر شوروی که در آن »  ی شدهریزی برنامه 

ندا ضعیف  شتوجود  بسیار  یا  و  چین،  بود«  با  سوسیالیست   یدولتدارای  .  محور 
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کالنبرنامه  سطح  در  درحالیاست  ریزی  سرمایه،  به که  خرد  سطح  در  بازار  و  داری 

ند. این فرماسیون جدید اقتصادی اجتماعی، الگویی اکماح  آمیزمسالمتای بسیار  شیوه 

اند و در مسیر سوسیالیسم داری را بر انداختهاست از آینده برای جوامعی که سرمایه

 قرار دارند.

 محوراقتصادهای سوسیالیست بندی  این صورتی  بارهعمیق در  تردیدی من    حال،

ی و جابور مبتنی است بر نظریه  هدارم. اولین پرسش یا نقد من نسبت به رویکرد گابریل

. در این  اختصاص یافته استارزش    ی نظریه  به  کتاب  بزرگی از  بخشارزش مارکس.  

نظریه  نویسندگان  ارزش  بخش،  سرافای  نظریه پیرو  بر  را  نئوریکاردویی  مارکس  ی  ی 

رویکرد کالسیک )که نویسندگان آن   نجاتوظیفه  ی آنان، »دهند. به گفته ترجیح می
که سرافا  )  مدرن  ی کالسیک  ی دانند( بر دوش نظریهی ارزش مارکس برابر می را با نظریه 

از میان   وگذارده شد،    ند(بودآن  پیشگام    )هترودوکس(  دگراندیشو سایر اقتصاددانان  
تر بود. همانطور که گارگنانی اشاره کرده، سرافا )عالوه برجسته  نجلو گارگنانیآرپیِآنان 

نظریه اساسی  نقد  از بر  برخی  و  کشف  دوباره  را  کالسیک  رویکرد  مارژینالیستی(  ی 

 « ، حل کرد.مانده بود پنهان شکالت تحلیلی اساسی را که از دید ریکاردو و مارکس م

موری ،  فرد موزلی،  اندرو کلیمان  چندین محقق مارکسیست )مثالً،  واقعاً؟ به نظر من

ی نئوکالسیک در برابر نظریهستی  ی ارزش مارکسینظریهخوبی از  اند به توانسته (  اسمیت

نئوریکاردویی   مفروضات  بورتکیویچالدیسالس  و  سرافا    فون  کنند و  از  دفاع  یکی   .

گذارد، کنار می   ی ارزش سرافا این است که زمان را از تحلیلاشکاالت کلیدی نظریه

ی نهد. بدون در نظر گرفتن زمان، هر نظریهکه مارکس رویکردی زمانی پیش می حالیدر

 معنی خواهد بود.ارزشی بی 

« است:  این  نویسندگان  بهحرف  قیمت نظریه  بنا  سرافا،  می ی  را  تولید  توان های 
آیند  ت می هایی دانست که از حل سیستم معادالت همزمان به دسلحاظ نظری، قیمتبه

دهند )و ی معین نشان می داری را در یک لحظهاز نظام سرمایه  تصویری و در کنار هم،  
ین ترتیب،  دنهند(. بکنار می با ظرافت  بنابراین ضرورت فرض بازده ثابت در مقیاس را  

 ، بلکهاشیای اقتصادی واقعی که از نظر تجربی قابل مشاهده استنه    توانها را می آن
دانسمحدودیت  همچون نظام  عملکرد  برای  ضروری  ذاتی  منطقی  بنابراین  .تهای   »

https://en.wikipedia.org/wiki/Piero_Sraffa
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierangelo_Garegnani
http://www.amazon.co.uk/Reclaiming-Marxs-Capital-Inconsistency-Dunayevskaya/dp/0739118528/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1323255230&sr=8-1
https://thenextrecession.wordpress.com/2016/04/29/fred-moseley-and-marxs-macro-monetary-theory/
https://thenextrecession.wordpress.com/2019/04/06/invisible-leviathan-marxs-law-of-value-in-the-twilight-of-capitalism/
https://thenextrecession.wordpress.com/2019/04/06/invisible-leviathan-marxs-law-of-value-in-the-twilight-of-capitalism/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ladislaus_Bortkiewicz
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فقط  ،  صورت واقعی یا تجربی قابل مشاهده باشدکه به جای اینبه ی ارزش مارکس  نظریه

لحظه  تصویری به   مجموعهدر  به  و  زمان  از  معین  معادالت  ای  از  .  کاهدفرومیای 

 پذیرند.اشتباهات همزمان منتقدان او را مینویسندگان به جای رویکرد زمانی مارکس،  

اصطالح بنیادی سرافایی )اگر و تنها ی بهقضیه دهند که »می   توضیح  نویسندگان
کنند محروم شوند، نرخ سود مثبت خواهد اگر کارگران از تمام کاالهایی که تولید می 

نویسندگان ابراین  بن(.  مایکل رابرتز  –  «)!ی ارزش کار نیاز نداردنفسه به نظریهبود( فی

تواند ارتباط منطقی )و تجربی( رویکرد بسیاری از اقتصاددانان مارکسیست را که می 

کنند. آنان با پذیرش نقد سرافا میان ارزش کل و قیمت کل در تولید نشان دهد، رد می

برای معتبر بودن نیاز به هیچ   کلیمعادالت  طرف  هر دو  رسند که »به این نتیجه می 
 «.ی ارزش کار ندارند، و با تفسیری آگنوستیک و ضعیف از ارزش کار سازگارندنوع نظریه 

تفسیر   این  درباره ضعیف چیست؟ خب، می و  مارکس  آکسیوم  معادالت  ی  توانیم 

را کنار بگذاریم و »از تفسیر غیر فتیشیستی )و بنابراین مبتنی بر کار( ارزش کار کلی  

رویکرد معادالت همزمان، بدون بازگشت به اصل حفظ ارزش«. حمایت کنیم... از طریق  

داری قطع شده و تولید سرمایه  ی ها در شیوهارزش کار و قیمت   میانبنابراین، ارتباط  

ما شود: »با ایجاد و تصاحب ارزش اضافی تعیین نمی   گردی  سودآوری سرمایه در نهایت
جهت روی الگوهای رسمی متمرکز کنیم که دانشمندان علوم اجتماعی نباید بیفکر می

 «صنایع متمرکز شوند.  میانبر همگنی نرخ سود در 

تحوالت اخیر، بینش بنیادی کنند: »می   فاشپروایی نظر خود را  نویسندگان با بی 
تأیید می را  قیمت سرافا  بههای  کند:  نرخ سود  و  تعیین می تولید  شوند.  طور همزمان 

محاسبه  و  تعریف  برای  مارکس  معروف  فرمول  عموماً  بنابراین،  نرخ سود،  میانگین  ی 
« واضح است که نویسندگان انبوهی از آثار محققان مارکسیست که اعتبار  معتبر نیست.

نظریهتجرب میی  نشان  را  مارکس  سودآوری  قانون  و  ارزش  البته  اندنخوانده دهد  ی  ؛ 

 جهان در بحرانخوانندگان این وبالگ به خوبی از این موضوع آگاه هستند. )بنگرید به  

 (.رکود طوالنیو 

نویسندگان این نقد نئوریکاردویی نتوانست  پذیرند که مارکس  ها را می در عوض، 

کنند  ها عنوان می دهد. آن  ها را نشانها و قیمتارتباط )یا فقدان ارتباط( میان ارزش

 چندان نظام فکری او    سازگاری مشهور است مارکس خود متوجه شد که میزان  که »

https://www.haymarketbooks.org/books/1216-world-in-crisis
https://www.haymarketbooks.org/books/693-the-long-depression
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بخش نیست و به همین دلیل در طول زندگی خود مطالبی را که متعاقباً به جلد رضایت
ها توسط انگلس و پس از سال   هاتبدیل شد منتشر نکرد. این کار بعددوم و سوم سرمایه  

 شود که به نظر روشن می « خب،  های مارکس انجام شد.نوشته ی دقیق دستمطالعه

نویسندگان مارکس در اشتباه بوده است، اما کارهای بعدی نویسندگان مارکسیست این 

 3و    2اتهام را که انگلس در انتشار اشتباهات مارکس در جلدهای  این    نیزدیدگاه را و  

 ، رد کرده است. سرمایه مقصر بوده است

داری، نیروی کار گفت که در تولید سرمایه می   سرافا هوشمندانهبرگردیم به سرافا. »
یونجه   معادل دارد )یعنی دستمزدهای معیشتی کارگر    حیوان بارکش شرایطی یکسان با  

ندارد که نیروی کار به ارزش کاالها   صحتچیزی  چنین  برای اسب است(. بنابراین،  
ی مارکس سازگار است که در نظام  شود... از این گذشته، این دقیقاً با اندیشهمی منتقل  
  ؛ روداری شده و از بین می داری نیروی کار کاالیی است که تولید، مدیریت و نگهدسرمایه

را تکمیل کرد که    کاری شود ... سرافا مستقالً راهی دیگری بازتولید می و مانند هر نهاده 
« نزدیک نبود، کاربه این »راههم  « اما مارکس چندان  به آن نزدیک بود.  بسیار مارکس  

اجتماعاً الزم رد ی ارزش مبتنی بر کار انتزاعی و زمان کار  چرا که آن را به نفع نظریه

کاال  توسط  کاالها  »تولید  هرگز  مارکس  را هاکرد.  سرافا  کار(  نیروی  توسط  نه  )و   »

 پذیرفت. نمی

ی ارزش مارکس این است که نیروی کار مانند کاالهای دیگر،  ی نظریهتمام نکته 

از  صرفاً یک   کار  نیروی  نیست؛  تنها ]کاالی[   شودتلقی می جهت خاص    آن کاال  که 

)ارزش کاالها  است.  بارکشمانند  درست  آفرین  نمیحیوان  جدیدی  ارزش  آفرینند.  ( 

بارکشحیوانآید که  ارزش جدید تنها زمانی پدید می  انسان   های  نیروی کار  توسط 

از این نظر،  به بارکشحیوانکار گرفته شوند.  ها  ها هستند: ماشین همان ماشین  های 

وقت  که آن را به  هاداستان روباتآفرینند )همان  انسانی ارزشی نمیبدون کنترل نیروی  

 کنم(. دیگری موکول می

که نویسندگان از میان این دو باید دیدگاه سرافا را بپذیرند ناامیدکننده است.  این

سوسیالیستی دارد؟    ی کشور  عنوانها چیست و چه ربطی به چین بهاما اهمیت تمام این

ی ند و نظریه پذیری ارزش سرافا را میدهند که چرا نظریهخب، نویسندگان توضیح می 

https://www.lulu.com/shop/michael-roberts/engels-200/paperback/product-y9pzdr.html?page=1&pageSize=4
https://www.lulu.com/shop/michael-roberts/engels-200/paperback/product-y9pzdr.html?page=1&pageSize=4
https://thenextrecession.wordpress.com/2015/09/24/robots-and-ai-utopia-or-dystopia-part-three/
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وجود مازاد به خودی خود وجود یا فقدان کنند. به این دلیل که »مارکس را رد می
کند و امکان تعیین دقیق میزان عدالت و انصاف را در استثمار طبقاتی را اثبات نمی

توان تمایز کلیدی میان ارزش اضافی «. به بیان دیگر، می سازدمعین فراهم نمی  ی جامعه

که توسط تولید »کاالها«   )و نه ارزش(  داری حذف و آن را با مازادی مارکس را در سرمایه

از نظر ما، هر تفسیری گویند: »همانطور که نویسندگان می   .ردشود جایگزین کایجاد می
هم در مورد   از من(کید  أت)   در معنای ضعیف آننون ارزش  که از این مسئله شود، قا

که آیا  « به باور نویسندگان، اینکند.داری و هم در مورد سوسیالیسم صدق می سرمایه

های خصوصی وجود دارد ی استثمار نیروی کار و تصاحب سرمایه واسطه ارزش اضافی به 

داری و سوسیالیسم نیست. آنچه تولید سرمایه  ی یا خیر، دیگر تفاوت اساسی میان شیوه 

ی کنترل  و نحوه(  surplus)، بلکه مازاد  (surplus value)  اهمیت دارد، نه ارزش اضافی

می  بنابراین  است.  شیوه آن  سوسیالیسم،  به  گذار  در  سرمایه توان  تولید  و  های  داری 

با یکدیگر هماهنگ ساخت.   قانون ارزش در نظام   ی تفسیر  چنینسوسیالیستی را  از 

ریزی دولتی هیچ تناقضی میان برنامه   کنندادعا  دهد تا  می داری به آنان امکان  سرمایه

برای   کامل  مسالمتدر  توانند  ی تولید می وجود ندارد، زیرا هر دو شیوه   و اقتصاد بازار

تا زمانی که گربه  گوید: »طور که دنگ شیائوپینگ می افزایش مازاد عمل کنند. یا همان
 « سیاه باشد یا سفید.رنگش بتواند موش بگیرد، مهم نیست که 

نه رویکرد  این  من،  نظر  مقابلتنها  به  قرار    ی نظریه  در  مارکسیستی  اقتصادی 

 ا بداری  ی تولید سرمایه ناپذیر میان شیوه گیرد، بلکه با انکار تضاد اساسی و آشتیمی 

شده با مالکیت اجتماعی ریزی و نظام تولید برنامه   از یک سو  سود سرمایه  هدف کسب

خالف واقع    کامالً ،  از سوی دیگر  (سوسیالیسم)  نیازهای اجتماعی  با هدف تأمین تعاونی  

 است. 

به   را  ما  امر  می این  گذار  حال  در  اقتصادهای  طبقهماهیت  آن  در  که  ی رساند 

مارکس بنیان ماهیت  سرنگون شده و قدرت دولت را از دست داده است.    اندارسرمایه

دو مرحله وجود   ،. در مسیر کمونیسمرا توضیح داده استاین اقتصادهای در حال گذار  

با روی کار آمدن طبقهشتدا وری کار تا جایی افزایش بهره  ی اولِی کارگر، مرحله. 

رفت که نیازهای اجتماعی از طریق تولید مستقیم برآورده شده و تولید کاالیی پیش می 

ای زیاد و فراوان  ی دوم، تولید به اندازهرفت. در مرحلهتدریج از بین می برای بازار به

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1875/gotha/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1875/gotha/
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کند. نکته  فت می توانایی خود تولید و بر اساس نیاز خود دریا  ی اندازهاست که هرکس به

یابد، چرا که با تولید برای نیاز این است که در هر دو مرحله، تولید کاالیی پایان می

 اجتماعی در تضاد است. 

ها  کنند. از نظر آندیدگاه مارکس، انگلس و لنین را در این باره رد می ، نویسندگان

نگری و تحلیل گذشته مندی از از نظر ما )که البته حاصل بهره مارکس در اشتباه بود: »
تجربه قرن  یک  از  بهبیش  احتمااًل  که  بود  اشتباه  یک  این  است(  تاریخی  تکوین   ی 

به  ایدهمارکس  یک  مارکسِعنوان  میان  تنش  و  هگلی  جوان  علوم   آلیست  دانشمند 
« ظاهراً مارکس نیاز داشت که کمتر شود.مبارز سیاسی مربوط می   اجتماعی و مارکسِ

ی سوسیالیسم رمانتیک و بیشتر یک دانشمند علوم سیاسی باشد و آنگاه ایده  ی مبارز

می  کنار  را  کاالیی  تولید  کسانی  بدون  لنین  )همچونگذاشت!  و  دیدگاه    (انگلس  که 

را   »ناپذیرترندانعطاف   پذیرندمی مارکس  عمده:  ازبخش  شناخت   برای ها  تالش  ای 
طور ضمنی مبتنی بر نفی دیالکتیکی نسبتاً انتزاعی  های اصلی سوسیالیسم بهخصلت
با تمام خطاها  -داری بوده است، در حالی که تحلیل تجربیات سوسیالیسم واقعی  سرمایه

انحرافات مرگبار و خائنانه از آنچه باید   مثابه به   با گستاخی  -هاهای آنو )گاهی( وحشت 
رژیم   ی ها«»خطاها« و »وحشتباید    « اما آیا واقعاًبود، رد شده است.مسیر واقعی می 

انحرافات را  شمالی و اروپای شرقی  استالینیستی در اتحاد جماهیر شوروی یا در کره  

 ؟ نه؟کرد»مرگبار و خائنانه« از مسیر سوسیالیسم تلقی 

این مرحل یادآور میدر  به خوانندگان  ی گوارا دقیقاً در مورد مسئلهشوم که چهه 

نامند،  تولید کاالیی در سوسیالیسم یا آنچه نویسندگان آن را »سوسیالیسم بازار« می

که به را  لنین مجبور شد سیاست اقتصادی جدید )نپ(    1921. در سال  چه گفته است 

. لنین این  کند  ، آغازدادمی  در اتحاد جماهیر شوروی   داری اجازه فعالیتبخش سرمایه 

گوارا دانست. چهاما رو به عقب می  در مسیر گذار به سوسیالیسم ضروری  گامی  را  امر  

بااین، نپ را معکوس می ماندزنده می   لنین کرد اگر  استدالل می  ی گفته به حال،  کرد. 

« اسب تروای بزرگ سوسیالیسم مثابهخطر را ندیدند و خطر بهپیروان لنین »، گواراچه

داری ریشه دواند و بر روابط تولیدی تأثیر گذاشت  ی سرمایهباقی ماند. در نتیجه، روبنا

  به بروز « را ایجاد کرد که ناگزیر  داری نظام ترکیبی سوسیالیسم با عناصر سرمایه و »

https://www.jstor.org/stable/41510524


 ی رسول قنبری، ترجمهمایکل رابرتز 10 

که  شد. خالصه اینای به نفع روبنا حل میفزاینده   زطرکه به   انجامید   اتیتضادها و تعارض

 داری در حال بازگشت به بلوک شوروی بود.سرمایه

تجربه به  که  هنگامی  می   ی و  نگاه  شوروی  جماهیر  اقتصاددان اتحاد  این  کنیم، 

بود که نشان داد اتحاد جماهیر شوروی، اقتصاد در حال   وگنی پرئوبراژنسکییبلشویک 

ن گونه که نویسندگان آ  وگذاری است که دو نیروی متضاد را در خود جای داده است،  

می  ادعا  چین  جدید  بازار«  »سوسیالیسم  اقتصادی  اجتماعی  فرماسیون  کنند برای 

پرئوبراژنسکی بر تناقض میان قانون کید  أ تکند.  و مکمل کار نمی   آمیزمسالمتصورت  به

 در نظر در کتاب ذکر نشده است.    سوسیالیستیبدوی  انباشت  ریزی برای  ارزش و برنامه

« را داری ی سرمایه تیکی انتزاع نفی دیالکگوارا و پرئوبراژنسکی احتمااًل »نویسندگان، چه 

تجربه و  کردند  گرفتند؛    ی اتخاذ  نادیده  را  زمان    خود  هرچندتاریخی  آن  حضور در 

ی تاریخی اتحاد جماهیر شوروی است که در نهایت نشان . مطمئناً این تجربهداشتند

نمی ارزش  قانون  سازوکار آمیز  مسالمتصورت  به  تواندداد  و  عمومی  مالکیت  با 

 داری رخ داد. ریزی کار کند و در نهایت بازگشت به سرمایهبرنامه 

گویند که می  آورد. مارکس و انگلس صریحاًو از اینجا دموکراسی کارگری سربرمی

سوسیالیسم به  رسیدن  از  پیش  که   و  حتی  زمانی  )یعنی  پرولتاریا  دیکتاتوری  تحت 

به سوسیالیسم باید   گذاربرای    بازند(،داران قدرت دولتی را به طبقه کارگر می سرمایه

تمام نمایندگان کارگری   یدو اصل مشخص دموکراسی کارگری حفظ شود: حق فراخوان

ها حتی پیش از خاطر داشته باشید اینها. بهسطح دستمزد آن  برو محدودیت شدید  

 تر کمونیسم )یا به قول لنین سوسیالیسم( برسد.پایین  ی آن است که اقتصاد به مرحله 

هیچ یک از این دو اصل دموکراسی کارگری در چین که حزب کمونیست به هیچ  

درآمد و ثروت در چین    شود. درواقع نابرابری گو نیست، اعمال نمیکسی جز خود پاسخ 

سایر اقتصادهای پیرامونی مانند برزیل، روسیه یا   ی اندازهنه به   چهبسیار زیاد است، اگر

خانوارهای   میانها فقط  اما این نابرابری آفریقای جنوبی، یا ایاالت متحده و انگلستان.  

بلکه   نیست،  شهری  و  طبقه   میانروستایی  تعداد  خانوارهای  و  چینی  متوسط  ی 

. چگونه اقتصادی که  میلیاردرهایی که به سرعت در حال افزایش هستند نیز وجود دارد

به سوسیالیسم    ترپیشکه  ظاهراً در حال گذار به سوسیالیسم است )چه رسد به این

https://en.wikipedia.org/wiki/Yevgeni_Preobrazhensky
https://files.libcom.org/files/%5BPreobrazhensky,_Evgeny_Alekseevich%5D_The_New_Econo(BookZZ.org).pdf
https://thenextrecession.wordpress.com/2021/09/11/china-and-common-prosperity/
https://thenextrecession.wordpress.com/2021/09/11/china-and-common-prosperity/
https://thenextrecession.wordpress.com/2021/09/11/china-and-common-prosperity/
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های مالی در مقیاس بازی با میلیاردرها و سفته تواند  می رسیده است(  اول«    ی »مرحله

 سازگار باشد؟ کالن

مسکن و امالک و مستغالت    توان دررا میاز تضادهای موجود در چین    اینمونه 

هایی ند خانه اسرعت در حال گسترشکه دولت برای شهرهایی که به جای این. بهدید

خصوصی    های به بنگاه سال    30برای بیش از  برای اجاره بسازد، حزب کمونیست چین  

از طریق انتشار هنگفت    ی آن رابودجه  و هایی را برای فروش بسازند  خانه  اجازه داد تا

تأمین   سرمایه  کرد:بدهی  کامالً  اولیهرویکردی  نیاز  برای  این    ی دارانه  نتایج  مسکن. 

بود. حزب کمونیست چین    ورگراند و بحران امالک و مستغالتفاجعه بدهی اِاقدامات،  

می  »اکنون  »رفاه  آشفته  ی توسعهخواهد  اقدامات  سمت  به  و  کنترل  را  سرمایه«  ی 

داری عمومی« حرکت کند، اما با مخالفت چشمگیر محافل مالی و عناصر طرفدار سرمایه 

 مواجه است. 

  ، رهبری چینریزی کالن تحت  دهند که چگونه اقتصاد و برنامهنویسندگان نشان می 

موفقیت   است،  ی  العادهخارقکلید  بوده  آن  اجتماعی  و  در فرصتی  اقتصادی  که 

  چه پیشرفته و چه »نوظهور«، کامالً از دست رفته است؛ فقط  داری،اقتصادهای سرمایه

 مقایسه کنید.  وستانچین را با هند کافی است 

 

https://thenextrecession.wordpress.com/2021/09/19/not-so-evergrande/
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تواند سهم مازاد را میدهند، دولت در چین »و جابور نشان می   ههمانطور که گابریل
های تنها با استفاده از سیاست و بخش مهمی از مازاد را نه  در سطح کالن اقتصادی تعیین

ی صنعتی و مالی تصاحب  ی حقوق مالکیت دولت بر سرمایه واسطهمالی عادی، بلکه به 
اند:  ریزی ارائه کردهسازوکار برنامه  ینا ها همچنین دیدگاه جدیدی از  آن  (40«)ص  کند.

برنامه نوین  محورپروژه»اقتصاد   آن  در  که  داخل  پروژه  مختص   ریزی«،   یاهای خاص 

صورت را انتخاب کردیم )تا به  محورپروژهمنسوخ  ما اصطالح شبه خارج از کشور است. »
مثابه ابزاری برای هدایت اقتصاد به سمت  ها بهها و پروژهگرایانه به استفاده از طرحکل

نظیر است: هیچ نوع .«. در نتیجه، موفقیت چین بی (عقالنی اشاره کنیم  ی مسیر توسعه 

  850داری وجود نداشته است و بیش از  رکود منظم و مکرری مانند اقتصادهای سرمایه

 اند.یک نسل از فقر مطلق خارج شده  طیمیلیون چینی 

 

رشد داستان گذار و جابور تمام تناقضات روبه  هگابریل  تا جایی که متوجه شدم اما،  

و حزب کمونیست    انهدارگیرند. »اسب تروا«ی بخش بزرگ سرمایه دیده میچین را نا

در اقتصاد سوسیالیستی چین، همچنان تهدیدی جدی برای هرگونه گذار   غیرپاسخگو

  طی ی امپریالیستی بر دولت چین  فشار محاصره  ی به سوسیالیسم است. درواقع، با ادامه
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درحالیدهه و  آینده  سرمایهی  طرفدار  عناصر  چین  که  کمونیست  حزب  در  داری 

سرمایهپرونده  روی  به  اقتصاد  درهای  »گشودن«  برای  را  می ای  مطرح  کنند،  داری 

 . بسیار باالستداری خطر بازگشت به سرمایه  همچنان

بینند، زیرا دیدگاه »سوسیالیسم بازار« نویسندگان چنین خطر یا تهدیدی را نمی 

در اند. اما  سوسیالیسم ارائه کرده  سوی به    ی جدید  آمیزمسالمتعنوان راه  چینی را به

کنند که دیدگاه مارکس  ی ارزش مارکس را رد کرده و استدالل می ، نظریهاین مسیر

« سوسیالیسم  به  گذار  مورد  سرمایه   نفیدر  انتزاعی  آنداریدیالکتیکی  است.  ها « 

بازانه را نادیده  مالی سفته   ی خطرناک سرمایه  ی توسعههای جدی در چین و  نابرابری 

اند( گیرند؛ و دموکراسی کارگری را )آن گونه که مارکس، انگلس و لنین تعریف کردهمی 

 دانند. ضروری برای گذار به سوسیالیسم نمی  ی بنیان

 :اصلی منبع پیوند با
https://thenextrecession.wordpress.com/2022/06/16/socialist-economic-

development-a-review/ 
 

 

https://thenextrecession.wordpress.com/2022/06/16/socialist-economic-development-a-review/
https://thenextrecession.wordpress.com/2022/06/16/socialist-economic-development-a-review/

