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 Ideological  ايدولوژيکمسايل 

 
  گروه تحقيقاتی شانگھای

 
 

 وسياليستیكتاب آموزشی شانگھای درباره اقتصاد سياسی س
  

 

 اقتصاد مائوئيستی و آينده سوسياليسم          مقدمه لوتا 

  مطالعه مقداری اقتصاد سياسی               ١فصل 

   جامعه سوسياليستی مقدمه عصری نوين در تاريخ بشر است             ٢فصل 

   نظام سوسياليستی مالكيت ھمگانی ،اساس روابط توليدی سوسياليستی است              ٣فصل 

  ردم رابرحسب اصول سوسياليستی برقرار كنيدروابط متقابل بين م              ۴فصل 

  ی باشندرھروان سرمايه داری، بورژوازی درون حزب م    ۴ضميمه فصل

  !يبيشتر گسترش دھيم قتصاد توليد سوسياليستی را با نتايج عظيم تر، سريعتر، بھتر و دستاوردھای ا              ۵فصل 

   اقتصاد سوسياليستی اقتصاد برنامه ريزی شده است               ۶فصل 

 رھبری كننده اتكاء    در توسعه اقتصاد ملی بايد به كشاورزی، بعنوان اساس و صنعت بعنوان عامل               ٧فصل 

   كنيم

   صرفه جوئی يك اصل مھم در اقتصاد سوسياليستی است              ٨فصل 

   مبادله، يك شكل اقتصادی است كه توليد را به توزيع متصل ميكند              ٩فصل 

  حل صحيح روابط ميان دولت، كلكتيو و فرد               ١٠فصل 

   چگونگی توزيع فراورده ھای مصرف شخصی در جامعه سوسياليستی              ١١فصل 
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  پيش روی بسوی كمونيسم               ١٢فصل 

دفاعيه ای برای يک سوسياليسم عملی و   : تئوری و پراتيک برنامه ريزی مائوئيستی-پس گفتار           جمعبندی

  روياپرداز

  

  ناشر مقدمه
 

ره اقتصاد سياسى كتاب آموزشى شانگھاى دربا: اقتصاد مائوئيستى و راه انقالبى كه به كمونيسم مٮانجامد
 در چين به چاپ  اصول اساسی اقتصاد سياسی تحت عنوان١٩٧۵ اولين بار در دسامبر سال سوسياليستى،

آن بخش در . بخش اول نسخه چينی به تشريح اقتصاد سياسی سرمايه داری و امپرياليسم اختصاص داشت. رسيد
جنبه اين کتاب ھمانا بحث آن در مورد زيرا بديع ترين و ماندنی ترين . کتاب حاضر گنجانده نشده است

ولی فصل اول آن کتاب در نسخه حاضر . بھمين جھت عنوان فوق برای کتاب انتخاب شده است. سوسياليسم است
زيرا اين فصل گشاينده باب بحث در باره تمام موضوعات کتاب است و در برگيرنده . نيز گنجانيده شده است

 . تی استمحتوا و روش اقتصاد سياسی مارکسيس
وی در . مقدمه و موخره نسخه انگليسی اين کتاب که در پيش روی شماست، توسط ريموند لوتا نگاشته شده است

انتھای کتاب يک ليست مطالعاتی برای مباحث مربوط به اقتصاد سياسی سوسياليستی پيشنھاد داده و ايندکسی 
 که در انتھای ھر فصل آمده مربوط به اصل ميادداشت ھا و کتاب ھای مرجع مھ  .برای کتاب تھيه کرده است

 نيز توسط ۴ضميمه فصل . کتاب می باشند؛ اما پانويس ھای ھر صفحه توسط ريموند لوتا اضافه شده است
و پرچم سرخ اين ضميمه گزيده مقاله ايست که برای اولين بار در چين در مجله . ريموند لوتا اضافه شده است

  ۴ چاپ شد و ريموند لوتا گزيده ای از آن را بعنوان ضميمه فصل  ريويوپکن در مجله ١٩٧۶سپس در سال 
در نسخه چينی، در انتھای ھر فصل يکرشته سواالت مطالعاتی طرح شده بود که در نسخه . اضافه کرده است

يک فصل از کتاب که در مورد مناسبات اقتصادی خارجی چين سوسياليستی است حذف . کنونی حذف شده اند
بلکه بيشتر تفسيری . ، زيرا در روال کار اين اثر که تئوريزه کردن جامعه سوسياليستی است، نمی باشدشده است

 بوده و در ١٩٧٠از برخی سياستھای ديپلماتيک و کمک رسانی و تجاری چين سوسياليستی در اواسط دھه 
ھان سوم، به مقدار قابل تالش برای ارائه ماھيت طبقاتی و امکانات توسعه اقتصادی برای دولتھای مستقل ج

يک ترجمه انگليسی از يکی از نسخه ھای اوليه کتاب . توجھی از چارچوب تئوريک بقيه کتاب عدول کرده است
اصول اساسی اقتصاد مشتمل بر بخش مربوط به سرمايه داری و سوسياليسم، تحت عنوان ) ١٩٧۴نسخه سال (

. ام: انتشارات آرموک، نيويورک. (تاری شده استموجود است که توسط جورج وانگ ترجمه و ويراسسياسی 
 )  ١٩٧٧شارپ؛ . ای

.  و توسط يک تيم انجام شده است١٩٧۵     ترجمه انگليسی نسخه حاضر از روی نسخه چينی چاپ شده به سال 
برای انتخاب واژه ھا و سبک ھا از ترجمه ھای . در اين جا از ترجمه جورج وانگ نيز استفاده شده است

تا آنجا که .  که در آن زمان توسط جمھوری خلق چين منتشر می شد بعنوان استاندارد استفاده شده استانگليسی
امکان داشته است، نقل قول ھا از ترجمه ھای رسمی چينی و يا منابع معتبر زبان انگليسی گرفته شده و به آنھا 

متن بکار گرفته شده اند طبق سيستم اغلب نام ھا و واژه ھا و مکان ھای چينی که در . رجوع داده شده است
رومانيزه شده اند زيرا در زمان توليد اين اثر در چين سوسياليستی، در ترجمه ھا از اين سيستم "  گيل-واد"

جای آن را گرفته است اما در اين ترجمه سيستم ) پين ئين(با وجود آنکه اکنون سيستم فونتيک . استفاده می شد
ن و جستجوی نقل قول ھا و مرجع ھای بيبليوگرافيک، مورد استفاده قرار گرفته برای ھيجی کرد"  گيل-واد"

  .است
  
  

  اقتصاد مائوئيستى و آينده سوسياليسم: مقدمه
  نوشته ريموند لوتا
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كتاب آموزشى شانگھاى درباره اقتصاد سياسى : اقتصاد مائوئيستى و راه انقالبى كه به كمونيسم مٮانجامد
وجه ھمه كسانى قرار گيرد كه نظم اجتماعى كنونى را سبعانه و ناعادالنه مٮدانند و  بايد مورد تسوسياليستى

زيرا اين كتاب از سوسياليسم رھائيبخش . روياى بوجود آمدن نظمى از بيخ و بن متفاوت را در سر پرورانده اند
  .از مائوئيسم حرف مٮزند. از يك اقتصاد رھائيبخش مٮگويد. سخن به ميان مٮآورد

توان جامعه را بر بنيانى غير از استثمار و رقابت و نفع شخصى سازمان داد؟ آيا توسعه اقتصادى و فن آيا مٮ
آورانه، ناچار به از خود بيگانگى و از ھم گسيختگى اجتماعى و سلطه ديوان ساالرى مٮانجامد؟ آنچه طى 

يرينه و ريشه دار در مورد  در چين انقالبى به آزمون درآمد و حاصل شد، فرضيات د١٩٧۶ تا ١٩۴٩سالھاى 
 نوشته شده ١٩٧۵كتاب حاضر كه در سال . ناتوانی نوع بشر در دگرگون كردن جامعه  را به چالش مٮطلبد

  .بازتاب پيشرفته ترين تجربه اقتصاد سوسياليستى است كه دنيا تاكنون به خود ديده است
سط كارگران و دھقانان و تحت ، انقالب سوسياليستى در چين با كسب قدرت سراسرى تو١٩۴٩از سال 

ھر کدام از اين مراحل با تغييرات . انقالب از چند مرحله مھم گذر كرد. رھبرى حزب كمونيست چين آغاز شد
انجام شده در نظام مالكيت، ايجاد شكل ھاى اقتصادى و ادارى نوين سوسياليستى و كارزارھا و خيزش ھاى 

 كه قدرت طبقه كارگر توسط يك كودتاى نظامى سرنگون شد، ١٩٧۶در سال . سياسى توده اى مشخص می شوند
 سال مثل بارقه نوری است که لحظه ٢٧به ساعت تاريخ، .  انقالب سوسياليستى چين شكست خورد و خاتمه يافت
) ١٩٧۶ تا ١٩۴٩( سال ٢٧اما دستاوردھايى كه طى ھمان . ای روی صفحه رادار ظاھر شده و ناپديد می شود

صدھا ميليون نفر پاى . يك چھارم نوع بشر قھرمانانه مبارزه كرد تا پلی به آينده بزند. ساز بودحاصل شد، تاريخ 
كتاب حاضر بخشى از . در جاده تحوالت سياسى و اقتصادى و اجتماعى اى گذاشتند كه تاكنون نظير نداشته است

  !توزيع نمٮدھنددر چين امروز، به اين كتاب اجازه انتشار و . ميراث ماندگار تالش آنان است
آيا يك اقتصاد رھائيبخش مٮتواند وجود داشته باشد؟ اقتصاد بورژوايى، در مورد مشكالت بزرگ اجتماعى 
. مثل فقر و نابرابرى يا نابودى محيط زيست حتا حساسيت ندارد چه برسد به آنکه راه حلی برای آنھا داشته باشد

گفته می شود مكانيسم قيمت، منابع . ر از اين حرفھاستجھت ياب اقتصاد بورژوايي، تنگ نظرتر و خودپرست ت
 اينجاست که در رابطه با چه اھدافى و بر طبق منافع چه كسانی، سؤالاما . را بطور کارآمد تخصيص می دھد

رقابت بى عيب و "چرا به اين سوال جواب نمی دھند؟ صحبت از الگوھاى تصميم گيرى ناب و .  کارآمد است
اقتصاد و قدرت سياسی ناديده ) و نابرابر(زار می شود اما در اين صحبتھا ساختار واقعى در اقتصاد با" نقص

گرفته می شود و بر دنياى واقعى تخاصمات بين سرمايه دار و كارگر، سرمايه دار و سرمايه دار، و 
بوجود " مومیتعادل ع"گفته می شود سرمايه داری، . امپرياليستھاى رقيب با يكديگر پرده ساتر کشيده می شود

نه تنھا اينطور نيست بلکه در واقع امر سرمايه دارى يك نظام بحران زا . اين يک اسطوره  بيش نيست! می آورد
در مورد تجارت بين المللى دست به محاسبات عجيب و . است  که قادر به بکارگيری کامل منابع و كار نيست

  .جھان در معادالت رياضی شان جايى نداردغريب رياضى مٮزنند اما بطرز عجيبی پديده گرسنگى در 
اقتصاددانان بورژوا در مواجھه با شكاف عريانى كه بين دنياى ترسيم شده در تئورى تجريدى آنان و واقعيات 

وجوه "يا " عيب و ايراد"خرد كننده زندگى نظير تبعيض نژادى يا آلودگى صنعتى وجود دارد، اين پديده ھا را 
مٮگويند اين چيزھا باعث تاسف است اما اشكاالت حاشيه اى است كه از . زار مٮخواننداقتصاد با" خارجى منفى

. مٮگويند نگران نباشيد زيرا سرانجام بازار معجزه خواھد كرد.  اصالحگر نتيجه مٮشود–كاركرد يك نظام خود 
")  دست نامرئى"کارکرد (اين ھمان نظريه مرکزی سرمايه دارى است که قدمتش به تشبيه معروف آدام اسميت 

طبق اين نظريه وقتی که افرادى ھر يك به دنبال اھداف خودپرستانه خويش بروند و به مثابه عوامل . برمٮگردد
  .مستقل از ھم عمل كنند،  خواه ناخواه سھم خود را به آنچه منطقا براى ھمگان بھترين است ادا مٮكنند

 به دارا و ندار يا ايجاد شرايط براى تكامل ھمه جانبه از نظر بورژواھا، اقتصادى كه ھدفش رفع تقسيم جامعه
البته از منظر ... و حق با آنان است. و ھمكارى آزادانه نوع بشر باشد، بى معنى است و بايد كنار گذاشته شود

اقتصاد بورژوايى ھمانند جامعه بورژوايى، فقط نسبت به آنچه قابل خريد و فروش . قوانين اقتصاد سرمايه دارى
سرمايه دارى، بدون شك نظامى است كه در آن نيازھاى بشرى فقط . ، نسبت به سود و زيان، حساسيت دارداست

منطق اين نظام به حداكثر . به مثابه محصول جانبى جستجوى سود مورد توجه قرار گرفته و پاسخ مٮگيرد
نفع خود شكل مٮدھد و به انقياد و در قلمرو خود ھمه چيز را  به  . رساندن سود بر پايه استثمار و ستمگرى است

  .از طبيعت گرفته تا فرايند كار، تا روابط مرد و زن: مٮكشد
اقتصاد مائوئيستى و راه انقالبى  افق ديد، تئورى اقتصادى و تجربه ساختن يك جامعه نوين كه در كتاب

، يك )از آن نام مٮبريم كتاب آموزشى شانگھاى و از اين به بعد، تحت عنوان(جمعبندى شده  رسيدن به كمونيسم
انقالب سوسياليستى نوع نوينى از جامعه را بوجود . جھت گيرى از بيخ و بن متفاوت را به ما نشان مٮدھد



www.afgazad.com                                                                                         afgazad@gmail.com  ٤

در جامعه سوسياليستی ابزار توليد، ديگر در تملك خصوصى اقليتى از افراد جامعه نيست بلكه تحت . مٮآورد
ى، ديگر براى به حداكثر رساندن سود بكار گرفته نمٮشود بلكه منابع اقتصاد. كنترل دستجمعى جامعه قرار دارد

توليد اجتماعى، ديگر بدون . براى رفع نيازھاى اساسى و منافع اساسى توده ھاى مردم مورد استفاده قرار مٮگيرد
ماھنگ يك برنامه قبلى يا بدون ھدف اجتماعى انجام نمٮشود بلكه بر حسب اھدافى كه آگاھانه تعيين و با يكديگر ھ

در واقع مكانيسم ھا و انگيزه ھاى سرمايه دارى راه را برای ظھور يک پديده  جديد باز . شده اند انجام می شود
اين پديده جديد،  برنامه ريزى اجتماعى، تعاون اجتماعى و مشاركت آگاھانه توده ھا در تمامى وجوه . می کند

اعی، پتانسيل فعاليتھای گوناگون و ھمه جانبه نوع بشر يعنی قدرت توليد اجتم. توسعه اقتصادى و اجتماعى است
  .را آنچنان در دسترس قرار داده که اکنون می توان برای متحقق کردن آن کوشش کرد

معناي ھمه اين حرفھا آنست که تحمل  وجود فالكت، خوى حيوانى يافتن و نابرابرى، يعنى ھمه آن چيزھايى كه 
شكاف بزرگ بين دارا و ندار، رنج . ه را تشكيل مٮدھد، لزومی ندارددر نظام سرمايه دارى  زندگی روزمر

بيكارى، ستم و تحقير عليه زنان، انقياد و تبعيض عليه ھمه ملل و مليت ھا، مشكالت خدمات درمانى و مسكن و 
در جامعه . و ساير دردھاى جامعه طبقاتى را مٮتوان درمان كرد و پشت سر گذاشت... انحطاط مناطق شھرى

مايه داری بخاطر بقاء، ھمه عليه ھمه بطور مستاصالنه و رقابت جويانه مبارزه می کنند و با چنگ و دندان سر
می توان قدرت خالقه، انرژى و . چه نيازی به اين ھست؟ اصال نيازى به آن نيست. راه خود را می گشايند

شوند، را  در مقياسی عظيم و برای ھدفمندی سرسختانه بخشھاى تحتانى جامعه، يعنى ھمانھا كه ھيچ محسوب مٮ
مردم به . به مشكالت مٮتوان پرداخت و براى آنھا راه حل دستجمعى يافت. زايش تحول و دگرگونی فعال کرد

و مردم از طريق فرايند مبارزه . شكل ميليونى مٮتوانند درگير رفع نيازھاى جامعه و تعيين جھت گيرى آن شوند
سوسياليسم، اين كار . گون شوند كه در نظام سرمايه داری غير قابل تصور استو مباحثه مٮتوانند به نحوى دگر

  .را امكانپذير مٮكند
در دنيايى بسر مٮبريم كه فعاليت زندگى اكثريت كاركن، تابع قدرت كنترل كننده اقليتى است كه منافعش مغاير 

تكان : ھاى كور اقتصادى قرار دارددر دنيايى بسر مٮبريم كه زندگى مردم آن، تحت حاكميت نيرو. اكثريت است
ھاى خودبخودى قيمت سھام بازار يا كاالھا واقعا يك شبه مٮتواند زندگى ميليونھا نفر در سراسر دنيا را زير و 

اما نوع بشر با ايجاد نظام سوسياليستی، نظامى كه بطور جمعى سازمان مٮيابد و بطور جمعى توليد را . رو كند
در سوسياليسم ديگر ساختار و كاركرد جامعه در پس پرده  . انه تاريخى عبور مٮكندھدايت مٮكند، از يك آست

نظام اقتصادى و جامعه در كل، ديگر به . فالكت پنھان نمى ماند، و آحاد جامعه بر آن آگاھى و احاطه مٮيابند
ده اى زمام نظام و جامعه مثابه پديده اى خارجى، بيگانه با مردم و مسلط  بر آنان نيست بلكه مردم  به شكل فزاين

اين كنه مطلبى . را آگاھانه در دست مٮگيرند، و بر مبناى منافعشان آن را تغيير می دھند و بر آن تسلط مى يابند
  .است كه كتاب حاضر به آن مٮپردازد

 مائوئيسم تاكيد دارد كه توسعه اقتصادى به خودى خود، نه براى رسيدن به سوسياليسم كافى است و نه جوھر
رشد اقتصادی بايد به اھداف سياسى و اجتماعى گسترده تر خدمت كند و توسط آن اھداف . سوسياليسم است

اساس اھداف سياسی و اجتماعی گسترده تر عبارتست از تالش براى پيروزی  پرولتاريا و . ھدايت شود
توليد ثروت اجتماعى بايد تغييرات اقتصادی و . زحمتكشان در كل جامعه و نھايتا محو طبقات در مقياس جھانى

مائوئيسم تاكيد دارد كه . با تغيير در تمامى عرصه ھاى جامعه ھمراه باشد، منجمله تغيير در ديدگاه و تفكر مردم
متغييرھای  تعيين كننده توسعه اقتصادى و اجتماعى، شور و توان فعاليت آگاھانه ". اشيا"مردم تعيين كننده اند نه 

و . مردم كاركن بايد بر تكنولوژى مسلط شوند نه برعكس.  سرمايه يا سطح تكنولوژىمردم كاركن است نه سھام
: مائوئيسم تاكيد دارد كه سرنوشت پروژه  سوسياليسم وابسته به عاملى است كه مدام به آن شور و زندگى مٮبخشد

 يك رويكرد بنيادا متفاوت بله، اين. ادامه انقالب و پيشبرد مداوم مبارزه طبقاتى براى متحول كردن جامعه و دنيا
  .به اقتصاد و بطور كلى تكامل جامعه است

 منتشر شد، چين ھنوز دستخوش مبارزه و نيروى جوشش فوق العاده كتاب آموزشى شانگھاى كه ١٩٧۵در سال 
كارخانه ھاى شانگھاى و بسيارى شھرھاى ديگر، شكل ھاى جديد .  بودانقالب كبير فرھنگى پرولتاريايى

دھقانان درگير بحث بر سر اين بودند كه ارزشھاى . ه اى در امر مديريت را تجربه مٮكردمشاركت تود
دانشمندان . پدرساالرانه و اقتدارگرايانه كنفوسيوسى از چه راه ھايى كماكان بر زندگى آنان تاثير مٮگذارد

 در دانش يكديگر سھيم تحقيقات خود را در بين كارگرانى كه تجربه غنى عملى داشتند پيش مٮبردند و با آنان
مھندسان . آن گروه مقامات دولتى كه ارتباطشان با مردم قطع مٮشد منظما مورد انتقاذ قرار مٮگرفتند.  مٮشدند

اين جامعه اى بود كه به گفته دوست و دشمن، ! كارگر شدند، معلمان شاگرد، مقامات سياسى سپور، و برعكس
  .دآگاھانه عليه سرمايه دارى قد علم كرده بو
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براى مثال، چين انقالبى به آنچه ادعا مٮشود . به ھيچ جنبه از تكامل و سازماندھى اقتصادى بى توجھى نمٮشد
چين در گسست از طرح ھاى پر ھرج و . و توسعه شھرھا است پرداخت" مدرنيزاسيون"عواقب گريز ناپذير 

ن سوم پيش برده شده است، و مرج و معوج رشد شھرھا و صنايع كه سنتا در غرب و سپس در کشورھای جھا
يا در زمينه تكنولوژى، . نيز براى ادغام صنعت با كشاورزى و شھر با روستا، گام ھاى جسورانه ای برداشت

مائوئيستھا تاكيد كردند كه طراحى و کاربردی  تکنولوژی و رابطه آن با  مردم نه فقط متاثر از تكامل نيروھاى 
و باالخره ، مائوئيستھا كارآيى و سالمت .  اجتماعى يک نظام اقتصادى استتوليدى است بلكه وابسته به  روابط

اقتصادی را نه در چارچوب تنگ کاھش ھزينه ھا بلکه در يك چارچوب گسترده تراقتصادى و اجتماعى مورد 
سود آوری باالی ھمه "اين سوسياليسمی بود که نه فقط جرات كرد محاسبات بيرحمانه . بررسى قرار می دادند

اول "و شيوه ھاى سازماندھی بيفايده و سترون سرمايه داری را به چالش بطلبد بلکه بطور کلی نگرش " چيز
فقط شعار زينت بخش كارخانه ھا و مدارس و بيمارستانھا و فروشگاه " به خلق خدمت كنيد.  "را بزير کشيد" من

ار و افكار خود و ديگران را با آن ھا نبود بلكه يك سنگ محك ايدئولوژيك بود كه ده ھا ميليون نفر رفت
اما نه به خاطر منافع شخصى بلكه .... اين انقالبى بود كه قوه ابتكار، خالقيت و جرات را برانگيخت. مٮسنجيدند

  .براى منافع جمعى
بعد از مرگ مائوتسه دون در . ما بايد حتما اين را بگوييم كه چين كنونى بسيار متفاوت از چين انقالبى است

دن : زيرنويس. (، نيروھاى دست راستى به رھبرى دن سيائوپين دست به يك كودتاى نظامى زدند١٩٧۶سال 
در ظاھر رھبرى كودتا با ھواکوفن بود، اما در تمامى مراحل اين . سيائو پين در اين كودتا نقش پشت پرده داشت

ھواكوفن بعد از خدماتى كه به . ددن سيائوپين بود كه در خفا كودتا را با ھدف احياى سرمايه دارى ھدايت كر
اين كودتا آغاز فرو پاشاندن منظم .) اھداف ارتجاعى دن سيائوپين كرد كنار گذاشته شد و در محاق رفت

  .سوسياليسم، احياى سرمايه دارى و انقياد دوباره چين در چنگال امپرياليسم بود
 ميالدى  ١٩٨٠ھبرى جديد چين در اوايل دھه اين دگرگونى عظيم شايد بھتر از ھر جاى ديگر در شعار تبليغى ر

در شانگھاى بازار . البته براى مشتى قليل!.... و چنين بوده است." ثروتمند شدن شكوھمند است: "نمود يافته باشد
. بورس بازى در عرصه امالك شھرى به يك فعاليت قانونى اقتصادى تبديل شده است. سھام داير شده است

رھبرى چين، از اين كشور يك . جاد شده تا به شركتھاى بزرگ چندمليتى خدمت كندمناطق ويژه اقتصادى اي
مجتمع مونثاژ و پايگاه توليدی ساخته كه با دستمزدھاى نازل مٮچرخد و در خدمت سرمايه ھاى بومى و خارجى 

ارجى در  قرارداد جديد براى فعاليت سرمايه ھاى خ۴۵، روزانه به طور متوسط ١٩٩٢اوايل سال . قرار دارد
در مناطق روستايى، . به كارگران می گويند سرتان به كار خودتان باشد و در سياست دخالت نكنيد. چين بسته شد

تحت لواى اصالحات، كمون ھا را متالشى كردند و دارايٮھاى جمعى روستائيان توسط افرادى كه موقعيت 
ميليونھا نفر از . طب ھای اجتماعی متفاوت تقسيم شددر نتيجه اين تغييرات، جامعه به ق. ممتازى داشتند چاپيده شد

نابرابرٮھاى اقتصادى و اجتماعى . دھقانانی که به ھيچ امتيازی دست نيافتند اجبارا به شھرھا مھاجرت کردند
و مناطق ) كه نواحی مطلوب سرمايه داران و نقطه تمركز رشد اقتصادى كشور است(ميان منطقه حاشيه سواحل 

  .به سرعت در حال گسترش است) كه ركود و فقر در آنجا رواج دارد (وسيع مركزى چين
را  بروز می )  بحران شديد-رونق شديد(در حال حاضر، اقتصاد چين تمامى شاخص ھاى يك توسعه سيكلى 

منافع كوتاه مدت رشد . مضاف بر اين، تمام اين روندھا بر بستر يک فاجعه زيست محيطى در جريان است. دھد
پاولگری باعث بى توجھى به امر آبيارى و فعاليتھاى مربوط به جلوگيرى از سيل شده و اين فعاليتھا و سود و چ

فضوالت عظيم صنايع، منابع . بسيارى از  درختان جنگلھاى قديمى كشور را قطع كرده اند. را مختل كرده است
ائب كھن اجتماعى دوباره سر مص. قرض و وابستگى خارجى چين رو به افزايش است. آب سالم را آلوده مٮكند

زيرا اينك نيروى كار مردان يك (در مناطق روستايى نوزادان دختر را سر به نيست مٮكنند : بلند كرده است
دارايى حياتى در اقتصاد خانواده ھايى كه ھر يك به تنھائی بايد گليم خود را از آب بيرون بکشند به حساب مٮآيد 

در مناطق روستايى، خشونت طايفه اى ھم به راه افتاده .) يان حقنه شده استو اين طرز فكر به اكثريت روستائ
تصوير انقالبى از زن در چين سوسياليستی كه گفته می شد . در شھرھا شاھد بيكارى، گدايى و فحشا ھستيم. است

خوش   "جاى خود را به الگوى ھمسر خانه دار وفادار، مصرف كننده’ نيمى از آسمان را بر دوش داشت’زنان 
رشوه خوارى آنچنان در جامعه چين فراگير شده كه ديگر کسی را شوكه . و شئی جنسى داده است" پوش و جذاب

  .نمٮكند
كشتار . اينھاست واقعيات اقتصادى و اجتماعى كه در پشت نرخ رشدھای جنجالى اقتصاد چين پنھان شده است

باعث شد که  واقعيات سياسى آن ) ان صلح آسمانىميد( كارگران و دانشجويان در ميدان تين آن من ١٩٨٩سال 
چين امروز فقط نام سوسياليسم را يدك . چين جديد در واقع چين كھنه است. كشور كانون توجه ھمگان قرار گيرد



www.afgazad.com                                                                                         afgazad@gmail.com  ٦

ی چين زير پرچم دن سيائوپين "عمل گرا"اما قصه اى كه در غرب بر سر زبانھاست اينست كه رھبران . مٮكشد
بله، توجيھات ادامه . ا به جامعه اى كه گرفتار جنون مستبدانه مائوئيستى بود باز گردانده اندگرد آمده و سالمت ر

مٮگويند در چين امروز مقداری از عملكردھاى ناخوشايند سياسى مشاھده مٮشود اما بعد از مرگ . دارد
ه شيوه غربى كامال يعنى نظام كنترل و فريب ب(زمامداران فرتوت، جامعه بطور كامل دمكراتيزه خواھد شد 

واقعيت اينست كه حاكميت كارگران و دھقانان در ھم شكسته شده است، مالكيت و سلسله ). رسميت خواھد يافت
آنچه طبقه استثمارگر جديد . مراتب دوباره تقديس مٮشود، و سود در فرماندھى توسعه اقتصادى قرار گرفته است

اين دقيقا ھمان چيزى است كه مائو در موردش ھشدار مٮداد و . احيا كرده، سرمايه دارى است نه سالمت جامعه
رھروان . "مٮگفت در صورت غصب قدرت توسط دست راستٮھاى درون حزب كمونيست بوقوع خواھد پيوست

دقيقا ھمان چيزى را سرنگون و نابود كردند كه كتاب حاضر در شرح و دفاع از آن نوشته شده " سرمايه دارى
  .است

 يكى از كاملترين آثارى است كه انقالبيون چين براى ارائه ديدگاه خود از ماھيت و گھاىكتاب آموزشى شان
ارائه اين اثر، خدمت مھمى به تئورى اقتصاد . عملكرد بديل سوسياليسم در برابر سرمايه دارى منتشر كردند

ت اين كتاب فزونى اما در حال و ھواى كنونى دنيا، اھمي. سوسياليستى است و تحت ھر شرايطى ارزشمند است
مٮخواھند باور كنيم كه . زيرا اين روزھا ادعا مٮشود كه ھيچ بديلى در برابر سرمايه دارى وجود ندارد. مٮيابد

  .و محكوم به شكست است.... سوسياليسم ناكام شده
 اين جريان از سال. طى چند ساله اخير ھمگان شاھد رژه پيروزى ايدئولوژيك طبقات حاكمه غرب بوده اند

و متالشى شدن اتحاد شوروى، .  با فروپاشى رژيمھاى تحت تسلط شوروى در اروپاى شرقى شروع شد١٩٨٩
بلكه شكل خاصى از سرمايه دارى . اما آنچه در شوروى سابق سقوط كرد سوسياليسم نبود. اوج اين داستان بود

ت دولتی و برنامه ريزی دولتی يک نوع سرمايه دارى انحصاری دولتی فوق العاده متمركز بود که  مالکي. بود
آنچه سقوط کرد يک جامعه طبقاتى، استثمارى  و . را با يک محتوای سرمايه دارانه مورد استفاده قرار می داد

 ميالدى ١٩۵٠در واقع، سوسياليسم در اتحاد شوروى طى دھه . ستمگرانه  بود و به ھيچ وجه انقالبى نبود
براى : زيرنويس. ( موضوعات مھم كتاب حاضر را تشكيل مٮدھددرسھاى تجربه شوروى،. سرنگون شده بود

دستيابى به تجزيه و تحليلى از خصوصيات اساسى سرمايه دارى انحصارى دولتى كه در اتحاد شوروى سابق 
 نوشته ريموند لوتا سوسياليست يا سوسيال امپرياليست؟: اتحاد شوروىوجود داشت، رجوع كنيد به كتاب 

  )١٩٨٣ شيكاگو، –انتشارات آرسٮپى (
آنان به ما مٮگويند . آنچه طبقات حاكمه پيروزيش را در بوق و كرنا كرده اند، سرمايه دارى از نوع غربى است

كه ھيچ نوع سامان دھى اقتصادى ديگر نمٮتواند مثل اين سرمايه دارى كارآمد يا منطقى باشد، ھيچ نظام سياسى 
مٮگويند بٮخيال اگر شكاف ميان ملل دارا و .  و ترقى فردى فراھم كندغير از اين نمٮتواند زمينه و افقى براى رشد

بى خيال اگر در كشورھاى .  سال اخير دو برابر شده است٣٠ملل ندار در اقتصاد معجزه گر بازار جھانى طى 
 ۴٠٠٠٠جھان سوم كه تحت سلطه نھادھاى سياسى و اقتصادى سرمايه دارى بين المللى قرار دارند ھر روز 

بى خيال اگر غرب گرفتار دردناكترين و .  بر اثر سوء تغذيه و بيمارٮھاى قابل پيشگيرى مٮميرندكودك
بى خيال اگر بازار نوع غربى كه . طوالنٮترين ركود اقتصادى جھانى در دوران مابعد جنگ جھانى دوم است

بى خيال . روسيه را داردمحالت زحمتكشى آمريكا را به خاك سياه نشانده وقيحانه ادعاى حل بحران مسكن در 
بى خيال اگر اين نظام . اگر سه سده توسعه كور صنعتى، تعادل زيست محيطى كره ارض را مختل كرده است

انسانھايى را مٮطلبد كه در محيط كار و در روابط ميان خود بتوانند بطور كامل نقش محصوالت قابل خريد و 
تازه بازار مٮتواند بھترين دنياى ممكن را تضمين .... ده گرفتيدوقتى كه ھمه اينھا را نادي. فروش را بازى كنند

  .كند
سرمايه دارى غرب فقط فرياد پيروزى بر استثمار و فساد موجود در بلوك شوروى كه زير نقاب سوسياليسم 

بلکه در عين حال از اين فرصت استفاده كرده و اعالم مٮكند كه نوع بشر به . جريان داشت سر نداده است
جه نخواھد توانست از استثمار، نابرابرى، پاره پاره بودن  و روحيه حرص و آز و خودخواھى خالص ھيچو

را اعالم " پايان تاريخ"بلكه " حكم نھايى تاريخ"طبقات حاكمه نه فقط . شود و جامعه اى سراپا متفاوت ايجاد كند
مدن را متحقق کرده است و طوری در مٮگويند تاريخ از اين جلوتر نخواھد رفت و غرب آرمان بشر مت. مٮكنند

می گويند، ھر چيز كه سرمايه دارى را به چالش . اين مورد صحبت می کنند که گويی غرب رسالت الھى دارد
بطلبد در بھترين حالت رويايى محال است و در بدترين حالت، ناكجاآباد ناميسر و تحميلى نخبگان كه به كابوس 

. خوانده است" جشن رعدآساى توھم زدايى"رنو مه ير، رژه پيروزى را مورخى به نام  آ. مٮانجامد و بس
منظورش اينست كه دستيابى به يك دنياى بى عيب و نقص ناممكن است پس زنده باد حرص و ستم و زياده 
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فروپاشى نظام اقتصادى و سياسى شوروى كه به غلط . و ھمه اين حرفھا، تاثيرات سياسى خود را دارد. خواھى
سياليستى مٮدانستند و حمله ايدئولوژيك به سوسياليسم،  به روى بعضى از افرادى كه روزى طرفدار آن را سو

چيزى غير از سرمايه دارى بودند تاثير گذاشته و آنان را در مورد ماھيت و آينده سوسياليسم عميقا دچار شك و 
  .ترديد كرده است

ل تحقق است؟ آيا مٮتوان بر پايه تالشھاى داوطلبانه و  مطرح شده كه آيا كمونيسم انقالبى قابسؤالامروز اين 
دستجمعى ميليونھا انسان بر ھمه ستمگرٮھا و تقسيم بندٮھاى طبقاتى نقطه پايان نھاد؟ آيا ممكنست كه رھبرى 
سياسى و نھادھاى اقتصادى به چنين ھدفى خدمت كنند؟ آيا يك اقتصاد سوسياليستى مٮتواند بچرخد؟ براى پاسخ 

 يك نقطه عزيمت اساسى ١٩٧۶ت، مائو و تجربه چين انقالبى تا زمان مرگ مائو در سال سؤاالاين گفتن به 
نظريه پردازان بورژوازى دولتى در اتحاد شوروى سابق، نوعى شبه ماركسيسم عاميانه را عرضه . است

اجتماعى به شكل در قاموس آنان سوسياليسم معادل با مالكيت صورى و حقوقى دولتى، تامين خدمات . مٮكردند
درست در نقطه مقابل اين درك، مائو تسه دون تصوير . صدقه اى، كارآيى تكنوكراتيك و انفعال سياسى بود

ماركس و انگلس از جامعه كمونيستى و تجربه ھرچند کوتاه اما تاريخساز لنين را در رھبری اقدامات عملی 
گذاری که ھدفش رسيدن به جامعه  تمام عيار براى ايجاد يك جامعه نوين سوسياليستى، به منزله جامعه 

كمونيستى است و در آن مردان و زنان  آگاھانه و داوطلبانه و از طريق مبارزه  جھان و خود را تغيير مٮدھند،  
در عين حال، مائو در جريان مطالعه تجارب مثبت نخستين تالشھا براى ايجاد يك اقتصاد . احياء کرد

ى، الگويى كه از اقتصاد برنامه ريزى شده سوسياليستى تحت حاكميت استالين سوسياليستى در اتحاد شورو
  .رسميت يافته بود را عميقا مورد بازبينى و تغيير قرار داد

مائو براى مسائل واقعى توسعه يك اقتصاد برنامه ريزى شده سوسياليستى مجموعه اى از راه حل ھا را فرموله 
 بوروكراتيك متكى نبود و روابط ستمگرانه سرمايه دارى را ھم بازتوليد كرد و به اجراء گذاشت كه بر مقررات

مضمون رويكرد مائو اين بود كه رشد و توسعه را بايد تابع معيارھاى اجتماعى و سياسى كرد، مسئله . نمٮكرد
 بايد بر ھماھنگى بخشھاى مختلف اقتصاد را بايد به مسئله ابتكار عمل و مشاركت توده ھا مرتبط كرد، تاكيد را

انگيزه و منفعت جمعى، بر فضاى ايدئولوژيك و سياسى اى كه تصميمات در تمامى سطوح در چارچوب آن 
  .انجام مٮگيرد و بر ترکيب برنامه ريزی  مرکزی با مديريت غير متمركز گذاشت

 رويكرد در. نيز ھست" توسعه نيافتگى"الگوى مائوئيستى بيانگر رد كامل رويكرد ريشه دار غرب به مقوله 
غربی، توسعه نيافتگى صرفا مساوی با تاخير در امر توسعه قلمداد می شود که  فقط از طريق جذب سرمايه 

درست در . خارجى و شركت در تقسيم كار بين المللى مٮتوان به آن سرعت بخشيد و آن را روى ريل انداخت
مپرياليستى قطع کرد و يک  استراتژى توسعه  نقطه مقابل اين درك، چين انقالبى، اتصال خود را با نظام جھانى ا

بر اساس الويت دادن به كشاورزى، استفاده از فن آوريھاى : برای  چين فرموله کرد که بر مبانی زير استوار بود
و ھمزمان تالش براى کسب و ( ساده و متوسط كه در کل بخشھاى اقتصادى قابل تعميم و بکار بردن است 

، ترويج  اتكاء به )ه به گونه اى كه به اختالل در اقتصاد و معوج كردن اقتصاد نينجامدبكاربست فن آورى پيشرفت
بر اساس اين استراتژى، كشور فقيرى كه سلطه نيمه . خود و بيشتر از ھر چيز آزاد کردن نيروی مردم

ست يابد و مستعمراتى روند توسعه اش را منحرف و خدشه دار كرده بود، توانست به رشد پايدار و متعادل د
  .نيازھاى اساسى مردمش را رفع كند

نھادھاى نوين اجتماعى . اقتصاد، از نقاط ضعف معينى رنج مٮبرد. مطمئنا مشكالت و اشتباھات وجود داشت
اين . و در جريان افت و خيز مبارزات توده اى بروز اشتباھات اجتناب ناپذير بود. بدون شك معايبی داشتند

کسانی برمٮگشت كه در تالش مصرانه شان برای ايجاد تغيير کنترل خود را از دست اشتباھات برخى اوقات به 
اما ھمه اين خطاھا در چارچوب يك انقالب صورت مٮگرفت كه . می دادند و گاھى ھم نتيجه خشك انديشى بود

سازمان . مٮخواست استثمار و ستم طبقاتى را ريشه كن كند و توده ھاى وسيع را به عرصه زندگى سياسى بكشاند
ناظرانى كه به چين سفر . سيای آمريکا ھم نتوانست نرخ ھاى رشد ھای مثبت در چين انقالبی را انكار كند

چيزى كه كامال جلب . مٮكردند بى برو برگرد از ارزشھا و رفتارھاى نوينى كه در حال تكوين بود يكه مٮخوردند
از يك راه حل گسترده تر براى مجموعه اى از نظر مٮكرد اين بود كه ھمه اين مكانيسمھا و اصول، بخشى 

چگونه بايد جامعه و مردم  را دگرگون کرد تا بتواند از مسير توفانی گذر به جامعه بى : مشكالت عميقتر بود
اقتصاد سياسى سوسياليسمى كه رويايش را به يك كالم، اقتصاد سياسى مائو را مٮتوان . طبقه يا كمونيسم رد شود

  .  نام نھادم و قابل تحقق استدر سر مٮپروراني
زيرا بطور تمام و كمال در ضديت با . واضح است كه چرا پاسداران نظم كنونى به تجربه مائوئيستى انگ مٮزنند

مد " روشنگر"بعالوه اين روزھا در بعضى محافل روشنفكران . كل نظام و ديدگاه استثمارگرانه آنان قرار دارد
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اين بحث، چه عامدانه ابراز . اينكه ابزار يك عصر سپرى شده است، رد کنندشده كه مائوئيسم را تحت عنوان 
 باقيست كه تجربه و درك مائوئيستى چه سؤالكماكان اين . شود چه غير عامدانه، به نفع وضع موجود است

ى جايگاھى در امر دستيابى به رھايى واقعى دارد؟ براى كسانى كه به دنبال شناخت و تغيير واقعى و ريشه ا
  .جھانند، جايگاھى اساسى دارد

  
  ماركسيسم، خصلت  و ساختمان سوسياليسم 

  
جامعه ) روابط توليدى(تئوريزه كردن زيرساخت اقتصادى : اقتصاد سياسى سوسياليسم به دو مسئله مٮپردازد

 سوسياليستى و ادامه تحقيق و کنکاش در مورد آن؛ و الگو و رويكرد عملى به امر توسعه و برنامه ريزى
بازسازماندھى سوسياليستى اقتصاد و جامعه از ديرباز بخشى از زرادخانه جنبش ) آموزه(دکترين . اقتصادى

اما يک اقتصاد سياسى سوسياليستی ھمه جانبه و انقالبى، چيزى است که  تکاملش نسبتا . كارگرى بوده است
  .جديد است

ا فقط  به تجزيه و تحليل در مورد شيوه توليد تا قبل از انقالب بلشويكى، تئوريھاى اقتصادى ماركسى تقريب
از ميانه سده نوزده ميالدى، . اين مسئله، دليل و ضرورت تاريخى خود را داشت. سرمايه دارى  توجه کرده بود

صنعت مدرن را ايجاد كرده . در فنون توليدى، انقالبى پديد آورده بود. سرمايه دارى صنعتى ديگر بلوغ يافته بود
سرمايه دارى، افق تغييرات فن . قه جديد و گسترده از كارگران مزدى صنعتى را شكل داده بودبود و يك طب

آورانه را گسترش داد و سرعتش را فزونى بخشيد بنحوى كه نسبت به تمام نظام ھاى اقتصادى پيشين، بٮسابقه 
.  سازماندھی تمام جھان بود در حال تجديد- و با بيرحمی تمام–سرمايه دارى صنعتى به معنای واقعی کلمه . بود

يك بازار جھانى سرمايه دارى بوجود آورده بود و مطابق با نيازھاى خود، يك تقسيم كار بين المللى را شكل داده 
مشخص شده بود که توسعه اقتصادی اين نظام به اين شکل است که  روندھای رشد اقتصادی سريع  مرتبا . بود

اما ظھور . معلوم شده بود که اين نظامی بٮثبات و بحران زاست.  شوندبا مقاطع آشوب اقتصادی جدی قطع می
روابط و تضادھاى طبقاتى در نظام .  اين نظام يک اھميت تاريخی عظيم داشت و آنھم تولد طبقه کارگر بود

 سرمايه دارى به ظھور يك نيروى سياسى نوين يعنى پرولتاريا يا طبقه كارگر انجاميد كه درگير مبارزه براى
بنابراين ضروری بود که شيوه توليد سرمايه دارى تجزيه و تحليل و شناخته شود؛ و برای . كسب رھايى شد

  .خدمت به مبارزه نوپای طبقه کارگر استراتژى و تاكتيكھاى انقالبى تدوين شود
ز او جايگاه سرمايه دارى را ا. كارل ماركس شيوه توليد سرمايه دارى را از نظر تئوريك  تشريح كرد

نظرگاه تاريخى روشن كرد و نشان داد كه اين نظام ھيچ نيست مگر يك مرحله مشخص از تکامل اجتماعی بشر 
نظام سرمايه دارى بر يك سازماندھى مشخص كار اجتماعى و يك مكانيسم او گفت كه . که گذرا می باشد

قه توليد كننده تحت انقياد مشخص استوار است كه توسط آن، طبقه حاكمه صاحب مالكيت، كار مازاد را از طب
كار مازاد، زمان كارى است كه بيشتر و باالتر از زمان الزم براى تامين نيازھاى : زيرنويس(. استخراج مٮكند

ماركس تشخيص داد كه رابطه کليدی در جامعه سرمايه داری، رابطه ميان کار و .) خود طبقات كاركن باشد
تصاحب (تضاد ميان توليد اجتماعی و مالکيت خصوصی  اين نظام او نشان داد که تضاد اساسی. سرمايه است

معنايش اين است كه تحت نظام سرمايه دارى، نيروھاى توليدى عظيم و بسيار تكامل . است)  مترجم–خصوصی 
يافته فقط در صورتى قابل استفاده اند كه بطور دستجمعى توسط ھزاران و ميليونھا كارگر بكار گرفته شوند، اما 

ماركس . مورد استفاده قرار مٮگيرند) منافع خصوصى(نيروھاى توليدى براى تقويت و برتری منافع خاصی اين 
  .اين نظام را كشف كرد) روندھای تکاملی(تضادھاى اقتصادى درونى سرمايه دارى و قوانين حركت 

 توليدى عاليتر و ماركس از طريق اين يافته ھا توانست نشان دھد كه سرمايه دارى ھم پايه مادى يك شيوه
را پديد مٮآورد و ھم عامل برقراری اين شيوه توليدی عاليتر و تعاونی را  ) سوسياليسم(مبتنى بر تعاون 

زيرا سرمايه دارى ھم رشد  و اجتماعى شدن عظيم  نيروھاى توليدى را باعث مٮشود و ھم ).  پرولتاريا را(
ام تمايزات طبقاتی و تمام آن تقسيمات اجتماعی که بذر سوسياليسم با محو تم.  پرولتاريا را بوجود مٮآورد

مارکس اينھا را نشان داد اما . تمايزات طبقاتی را در بطن خود حمل می کنند باالخره به کمونيسم می رسد
از نظر وى، براى تحقق . ھيچگاه در پى اين نبود كه يك طرح ريز به ريز از جامعه سوسياليستى آينده ترسيم كند

م مٮبايست مبارزه كرد و آن را در عمل مشخص شكل داد و شكل ھای دقيق سوسياليسم و نھايتا سوسياليس
  .كمونيسم وابسته به سابقه تكامل تاريخى و شرايط مشخص انقالب خواھد بود

بازبينى مسيرى كه شناخت اقتصادى ماركسى بعد از كشف ھاى عظيم ماركس طى كرد نشان مٮدھد كه 
سم از سرمايه دارى يك سر و گردن باالتر از تئوريھايى است كه در مورد سوسياليسم و تجزيه و تحليل ماركسي



www.afgazad.com                                                                                         afgazad@gmail.com  ٩

جنبش سوسياليستى در اواخر سده نوزده و اوايل سده . و اين به ھيچوجه جاى تعجب ندارد. كمونيسم ارائه كرد
وسعه سرمايه را پاسخ مٮگفت كه ويژگيھاى ت) و فوريترى(ت سياسى اضطرارى سؤاالبيست ميالدى مٮبايست 

اين بخصوص در مورد آلمان و روسيه صادق بود كه جنبش . دارى و نيازھاى مبارزه طبقاتى به ميان آورده بود
كارگرى در آنھا به سرعت رشد مٮكرد و ماركسيستھاى اين دو كشور تجزيه و تحليل ھاى مھمى از تغييرات 

 لنين، امپرياليسمكتاب . (انده بود ارائه كرده بودندساختارى كه سرمايه دارى را به يك مرحله جديد تكاملٮاش رس
 ١٩١٧البته اينطور نبود كه جنبش سوسياليستى قبل از سال .) نقطه اوج و مھمترين اين تجزيه و تحليل ھا بود

براي مثال، موضوعات مورد .  اقتصادى جامعه آينده از خود نشان ندھد–ھيچ توجھى به سازماندھى سياسى 
با . ن نظير مسئله ارضى با نگاه به سازماندھى سوسياليستى آينده مورد بررسى قرار مٮگرفتمناقشه آن دورا

وجود اين، توجه تئوريك به سوسياليسم امرى جانبى بود و تا آنجا كه به پر نفوذترين شاخه جنبش يعنى سوسيال 
سوسياليسم را : ائه مٮكردنددمكراسى آلمان مربوط مٮشد، غالبا مفاھيمى غلط  و غيرانقالبى از سوسياليسم ار

دنبالچه تکامل تدريجی سرمايه داری  و تعقلی شدن گرايشات سرمايه داری بسوی اجتماعی شدن، متمركز شدن 
  .و سازمان يافتگی مٮديدند

قبل از آن كه بتوان درك . اما دليل اساسٮترى براى دست نزدن به تبيين تئوريك سوسياليسم وجود داشت
. سياليسم بدست آورد، اين نظام فی الواقع مٮبايست خصوصيات خود را بنمايش مٮگذاشتتئوريك عميقى از سو

يك شرط دستيابى به شناخت ھمه جانبه از سوسياليسم اين بود كه انقالب سوسياليستى انجام شود و چالش ھاى 
غاز مسئله بود و نه اما اين نه آ. عملى  تغيير و تحوالت سوسياليستى به ظھور برسد و برای حل آنھا تالش شود

. مٮبايست به درون آن نفوذ كرد. زيرا خصلت ذاتى سوسياليسم به ھيچوجه آشكار و شفاف نبود. پايان آن
در اوايل قرن بيستم، بسيارى از تئوريسينھاى ماركسيست نظير رزا لوكزامبورگ و برخى : زيرنويس(

 پيدا كردن از كاركرد اقتصاد سوسياليستى و اقتصاددانان مشھور بلشويك به نادرست گمان مٮكردند كه شناخت
  .)اداره اين اقتصاد به حدى ساده است كه اقتصاد سياسى به عنوان يك حيطه علمى معين محو خواھد شد

فرايند ."  براى فھم قوانين عينى، شما بايد فرايندى را طى كنيد: " نوشتنقد اقتصاد شوروى مائو در كتاب
فرايندی بوده است که ) يعنی فھم ساختار و قواى محركه جامعه سوسياليستى (فھم قوانين جامعه سوسياليستى

تعميق درک تئوريكی و بازبينی تئوری ھای قبلی و دوباره تئوريزه کردن آنھا بر اساس و در ارتباط با عمل 
 بررسى واقعيت مشخص :اين فرايند مشتمل بوده است بر. اجتماعى ساختمان سوسياليسم صورت گرفته است

، تكميل و تصحيح دانستنيھای قبلى، و مبارزه طبقاتى و ايدئولوژيك در جوامع )جامعه سوسياليستى(اجتماعی 
اين فرايند دارای نقاط عطفی از . اينھا شاخص ھاى فرايندى است كه گفتيم. سوسياليستی بر سر مسير پيشروی

ه تدوين و گسترش اقتصاد سياسى وقايع تاريخی مھم است؛ اين وقايع مارکسيسم را قادر ساخت که دست ب
در اين جا منظورمان نخستين تالش براى ساختن جامعه و اقتصاد سوسياليستى در اتحاد . سوسياليسم بزند

، سپس احياى سرمايه دارى در شوروى بعد از مرگ استالين، و انقالب ١٩۵٣ تا ١٩١٧شوروى طى سالھاى 
در اين فرايند يك شاخص ديگر ھم وجود . ائو استتحت رھبرى م١٩٧۶ تا ١٩۶۶فرھنگى چين طی سالھای 

سنتز تئوريكى كه مائوتسه دون از تضادھاى بنيادين جامعه سوسياليستى و وظايف تاريخى پيشاروى : دارد
  .پرولتارياى در قدرت، ارائه كرد

اتی در ھمانطور كه اشاره شد، آنان گرايش. ماركس و انگلس شالوده اقتصاد سياسى سوسياليستى را گذاشتند
توليد سرمايه دارى ديدند که عملکردشان نه فقط جامعه سرمايه دارى را به ورطه بحرانى عظيم مٮاندازد بلكه 

فقط يك نظام مبتنى . پايه ھای مادی و ا مکان ايجاد شكل عاليتری از سازمان اقتصادى و اجتماعى را فراھم مٮكند
" تنظيم("توليد سرمايه دارى )  ھرج و مرج( بر آنارشی بر مالكيت اجتماعى و برنامه ريزى اجتماعى مٮتواند

. فائق آيد و تضادھايى را كه سرمايه دارى مداوما توليد مٮكند حل كند) خودبخودى و مخرب اقتصاد بدست بازار
وظيفه پرولتاريا كسب . و فقط يك انقالب سياسى قھرآميز است كه مٮتواند راه ايجاد چنين نظامى را ھموار كند

. و برقرارى ديكتاتورى خويش است، يعنى حاكميت اكثريت توليد كنندگان بر اقليت استثمارگر سابققدرت 
را دگرگون می ) به لحاظ تکنولوژيک پيشرفته(پرولتاريا کنترل خصوصی  نيروھاى توليدى اجتماعى پيشرفته 

محصوالت كار انسان بر خالقان ديگر . کند،  به استثمار پايان مٮبخشد و كار اداره جمعى جامعه را آغاز مٮكند
ديگر كار فكرى و كار يدى در برابر ھم صف آرايى نخواھند كرد و دو حيطه طبقاتى . خود حاكم نخواھند بود

 تاريخى را آغاز خواھد كرد كه طبقه –انقالب پرولترى فرايندى جھانى . مجزا از فعاليت بشر نخواھند بود
ا از تمام روابط اقتصادى استثمارگرانه و روابط اجتماعى ستمگرانه كارگر در جريان آن خود و كل نوع بشر ر

  .رھا مٮكند
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از نظر ماركس، جامعه نوين تحقق يك ايده اخالقى يا يك آرمان شھر كه خارج از جامعه سرمايه دارى ايجاد 
راين از بناب. وی می دانست که سوسياليسم از دل شرايط و تضادھاى جامعه كھن زاده می شود. می شود نبود

يعنى از سوسياليسم گذر کرده و به . نظر ماركس، انقالب كمونيستى مٮبايست از مراحل پايينتر به باالتر گذر کند
سوسياليسم جاى سرمايه دارى را مٮگيرد اما ھنوز ميراث مادى و ايدئولوژيك آن را با خود حمل . کمونيسم برسد

از نظر ماركس، انقالب . يدن وفور مادى ھمگانى رقم مٮخوردکمونيسم با نبود طبقات، محو دولت، و آفر. مٮكند
  .گسست از روابط سنتى مالكيت و گسست از ايده ھاى سنتى: را ايجاب مٮكند" دو گسست راديکال"سوسياليستى 

).  بازگو و تعميق كرددولت و انقالبو لنين ھمين تزھا را در مقاله . (اين سوسياليسم، سوسياليسم علمى است
كس و انگلس آنقدر زنده نماندند كه تسخير قدرت توسط پرولتاريا و آغاز حركت تاريخى و بيسابقه اش اما مار

 اتفاق افتاد كه ماركس و ١٨٧١كمون پاريس در سال : زيرنويس. (براى دگرگون کردن جامعه طبقاتى را ببينند
اما كمون فقط . نى را جمعبندى كردماركس سريعا درسھاى عميق اين تجربه كوتاه اما غ. انگلس ھنوز زنده بودند

آنان فقط توانستند به صورت .) دو ماه عمر كرد و در سطح اقتصادى نتوانست يك شيوه توليدى نوين برقرار كند
كلى،  در قالب نكات بريده بريده اما مھم، خصلت جامعه سوسياليستى و طوالنى بودن گذار به كمونيسم را 

ظاراتی در مورد سنگ بناھای اقتصادى سوسياليسم داشتند که بعدا معلوم شد با آن بعالوه، آنان انت. تئوريزه كنند
ماركس و انگلس انتظار داشتند . شرايط مادی که جوامع سوسياليستی از درونشان بيرون آمدند خوانايى نداشت

يد بٮبرنامه و مبتنى كه ھمه ابزار توليد كمابيش فورا به مايملك اشتراکی ھمگانی تبديل شود، و به محض اينكه تول
بر كسب سود جاى خود را به توليد برنامه ريزى شده مبتنى بر رفع نيازھا داد، ديگر خصلت كااليى از توليد 

، و حيات )يعنى ديگر توليد به قصد مبادله در برابر پول انجام نگيرد(محصوالت مورد نياز جامعه گرفته شود 
  .ايان رسددستمزدھاى پولى در مرحله سوسياليستى به پ

بويژه به خاطر جان سختى و وزن اقتصادى . ھيچيك از كشورھاى سوسياليستى به اين موقعيت دست نيافت
كشاورزى دھقانى در كشورھايى كه تا به حال شاھد انقالب سوسياليستى بودند، امكان اينكه بتوانند ھمه ابزار 

، بوجود نيامد و جوامع سوسياليستی ضرورتا  دولتی بسرعت اجتماعی کنند–توليد را تا سطح مالكيت ھمگانی 
را به مثابه يك مرحله واسط بين مالكيت خصوصى و مالكيت ) كلكتيو(مجبور شدند شکل مالكيت جمعى 

و عليرغم . از ميان بردن روابط مبادله كااليى ميان واحدھاى توليدى امكانپذير نشد.  دولتى اتخاذ کنند–ھمگانی
در جوامع سوسياليستى برقرار ’ ھركس بر حسب توانش، به ھركس بر حسب كارشاز ’اينكه اصل سوسياليستى 

  .شده بود اما توزيع محصوالت مصرفى با استفاده از واسطه پول و پرداخت دستمزدھاى پولى انجام مٮشد
مضافا ماركس و انگلس انتظار  داشتند نخستين راھگشايٮھاى سوسياليسم در كشورھاى پيشرفته صنعتى كه  

سرمايه دارى به . خوب مٮدانيم كه مسئله اينطور پيش نرفت. ھاى توليدى بسيار تكامل يافته بود، انجام گيردنيرو
اين مرحله با نقش اقتصادى مسلط انحصارات عظيم و . مرحله باالترى كه امپرياليسم نام گرفت تكامل يافت

 دولتھاى امپرياليستى و سلطه چند –لت سرمايه مالى، بين المللى شدن توليد سرمايه دارى، رقابت حاد بين م
كشور ثروتمند سرمايه دارى بر ملل ستمديده جھان سوم كه اكثريت نوع بشر را در برمٮگيرد، مشخص شده 

جنبش . سير تكاملى و تضادھاى نظام امپرياليستى عميقا بر جريان انقالب سوسياليستى تاثير گذاشته است. است
تحت ستم گسترش يافت در حاليكه پيشرفت اين جنبش در كشورھاى پيشرفته پرولترى به كشورھاى مستعمره و 

طبقات حاكمه كشورھاى پيشرفته سرمايه دارى، ثروت گسترده اى . (سرمايه دارى با موانعى روبرو شده است
 را كه بواسطه استثمار و غارت بين المللى انباشت كرده اند براى تضمين ثبات نسبى برای دوره ھاى طوالنى، 

  .)مورد استفاده قرار داده اند
برخى منتقدان بورژواى ماركسيسم مطرح مٮكنند كه ارزش توضيحى ماركسيسم به علت اينكه نحوه تكامل 

اظھارات . اما اين يك استدالل سطحى است.  رفته استسؤالسوسياليسم خالف پيش بينٮھاى ماركس بوده، زير 
ماركسيسم .  پيش بينی ھای قطعى و فورى نيز طرح نشده بودندو در ضمن به عنوان(ماركس كامال موجه بودند 

مسئله اصلی اين است که تجربه قرن .) ادعاى پيشگويى تمامى جوانب مشخص تكامل اجتماعى آينده را ندارد
نظريه مارکس اين است که . بيستم نظريه مارکس را در باره  انقالب و سوسياليسم مورد تائيد قرار داده است

سوسياليسم پديده ھای تاريخی ھستند که از تضادھاى توليد و توسعه سرمايه دارى سرچشمه مٮگيرند و انقالب و 
  .امروز بايد بيش از پيش اين مسئله را به مثابه فرايندى جھانى درك كرد

اما اين كه ھمه انتظارات مشخص ماركس صورت واقعيت به خود نگرفت از اھميت عملى و تئوريك 
 مسئله را اينگونه جمعبندى كرده حزب كمونيست انقالبى آمريكا صدر باب آواكيان. استبسزايى برخوردار 

سوسياليسم آنطور كه در قرن بيستم به ظھور رسيد اثبات كرد يك شكل بندى بسيار پيچيده و بٮثبات است و : است
اين .  مٮكردنددگرگونی سوسياليستى فرايندى دشوارتر و طوالنٮتر از آنست كه ماركس و لنين پيش بينى
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انقالبات سوسياليستى " نخستين موج"پيچيدگٮگ به ميزان بسيار زياد مرتبط است با مشكل تاريخٮاى كه طى "
يعنى اين مشكل که پرولتاريا بايد در دنيائی که ھنوز تحت . روياروى جنبش كارگرى بين المللى قرار گرفت

مشکل فقط به  توان . ن را حفظ می کرد و ادامه می داد امپرياليسم است انقالب می کرد، آ–سلطه سرمايه دارى 
اما مسئله ھمچنين سلطه سرمايه . ھر چند اين مسئله مھمی است.  نظامى امپرياليسم مربوط نمٮشود–سياسى 

و اين شيوه توليدی مسلط بر جھان بر روی جامعه سوسياليستی . داری بر جھان به مثابه يک شيوه توليدی است
 مادی و ايدئولوژيک بسيار وسيع گذارده و دستاوردھاى اين جوامع  را  محدود و منحرف نوظھور تاثيرات

 امپرياليسم زندگى کردند تاكيدى است –اين واقعيت كه دولتھاى سوسياليستى در دل درياى سرمايه دارى . مٮكند
 انقالبى كه به قدرت رسيده باالترين وظيفه. بر اينكه ايجاد يك دولت سوسياليستى، ھدف نھايى و پايان كار نيست

اين نيست كه سوسياليسم را درون مرزھاى موجود يك كشور توسعه دھد و از آن دفاع كند، ھرچند كه اين نيز 
براى حمايت از " منطقه پايگاھى"دولت سوسياليستى پيش از ھر چيز بايد به مثابه يك . وظيفه اى بسيار مھم است

آواكيان در مورد تجربه و درسھاى انقالب پرولترى : زيرنويس. (مل كندانقالب جھانى پرولترى و گسترش آن ع
كارى كه پرولتارياى بين المللى مٮتواند و : فتح جھان"يك مدخل خوب براى اين مبحث، مقاله . بسيار نوشته است

مبحث براى كسانى كه تازه مٮخواھند به اين . است) ١٩٨١ سال – ۵٠مجله انقالب، شماره " (بايد انجام دھد
نوشته آواكيان ) ١٩٩٢انتشارات آرسٮپى، !" (زنده باد كمونيسم واقعى.... كمونيسم دروغين مرد"بپردازند، كتاب 

در اينجا يک نکته بسيار مھم در رابطه با جھت گيری طرح می .)  مقدمه خوبى برای ورود به اين مسائل است
روزى نھايى انقالب پرولترى فقط مٮتواند در يك پي:  بر آن تاكيد شده استکتاب آموزشى شانگھاىشود که در 

  .مقياس جھانى بدست آيد و تا زمانى كه كل نوع بشر آزاد نشده، طبقه كارگر نمٮتواند آزاد شود
تجربه تاريخى نشان داده كه . ثانيا، پيچيدگى انقالب سوسياليستى به خصلت سوسياليسم مربوط است

اين خصلت گذاری در تمامى سطوح . ه در حال گذار استسوسياليسم يك شكل منحصر به فرد از جامع
براى مثال به مسئله توليد كااليى در سوسياليسم نگاه كنيد . اقتصادى، سياسى، اجتماعى و ايدئولوژيك مطرح است

  . استكتاب آموزشىكه يكى از موضوعات مھم 
فروش به (ت به قصد مبادله در نظام ھاى توليد كااليى كه سرمايه دارى متكامل ترين نوع آنست، محصوال

بين افرادى كه در اين يا آن زمينه  تخصص (فرايند مبادله بر تقسيم كارھاى بسيار متنوع . توليد مٮشوند) ديگران
توليدكنندگان كاال از نظر عينى . فرايند مبادله، اين تقسيم كارھا را عمق و گسترش مٮبخشد. مبتنى است) دارند

اما آنان از نظر . آنان به مثابه عرضه كننده و مصرف كننده به يكديگر وابسته اند. دمتقابال به يكديگر مرتبطن
اجتماعى از يكديگر مجزا ھستند زيرا واحدھاى توليدى مجزا به صورت خصوصى كنترل مٮشوند و تصميم 

 آن عامل توليد بدين ترتيب، محصول به مثابه مايملك اين يا. گيرى در امر توليد به صورت جدا جدا انجام مٮگيرد
تعيين اينکه چه چيزی و با چه حجمی توليد شود و کار چگونه  تخصيص بيابد، در نتيجه ھماھنگى . بوجود مٮآيد

واحدھاى مجزاى توليد كاال، . آگاھانه كل جامعه صورت نمی گيرد بلکه از طريق مبادله كاالھا صورت مٮپذيرد
  .ھايت بازتاب شرايط توليد اجتماعى استکه در ن. تابع پيام ھا و عالئم بازار و قيمتند

شكل كااليى توليد، نمی گذارد ببينيم روابط اجتماعی واقعی که افراد جداگانه جامعه را بھم پيوند مٮدھد، 
در واقع شکل ) كاال و پول(شکل توليد کاالئی نمی گذارد ببينيم که اشياء .  آن را مٮپوشاند و تحريف مٮكند.چيست

توسط كارگران " نايكى"مثال،  كفش ورزشى مارك . ی ھستند و دارای حيات مستقل نيستندبروز روابط اجتماع
اما اين اطالعات اجتماعی بسيار مھم . فوق استثمار شده در كره جنوبى توليد مٮشود كه نومستعمره آمريكا است

 دستيابى به اشياء اول و افراد خود را در رابطه با اشياء معنى مٮكنند و. از طريق قيمت به ما منتقل نمی شود
اين در حالى است كه به افراد نيز مثل شيى برخورد مٮشود و به شكل شيى مورد استفاده . آخر ھمه چيز می شود

توليد كااليى اين توھم را ايجاد مٮكند كه ھمه ما بازيگرانى مجزا ھستيم كه براى تحقق اھداف . قرار مٮگيرند
مبارزه رقابت جويانه توليدكنندگان و  فروشندگان مستقل كاالھا، . مٮزنيمخود، دست به فعاليتھاى جدا از ھم 

اين شامل پرولترھا ھم . را در جامعه ای که مبتنى بر اقتصاد بازار است، فراھم می کند" اول من"شالوده تفكر 
كار كردنشان می شود زيرا آنھا ھم کاالئی دارند که مبادله می کنند؛ كاالى اساسى قابل فروش آنان توانايى 

بقول لنين، در توليد كااليى سرمايه دارانه، ھمه چيز تابع محاسبات بيرحمانه است و آنچه . است) نيروى كارشان(
  .قابل تبديل به قيمت نباشد، شايسته توجه نيست

جامعه اگر اين كار انجام نشود . جامعه سوسياليستى بايد توليد كااليى را محدود كند و سرانجام بر آن فايق آيد
چرا؟ زيرا سوسياليسم نمی تواند به توليد كااليى و قانون ارزش كه تنظيم كننده توليد . نوين را نمٮتوان ساخت

قانون ارزش يك : زيرنويس. (کاالئی است اجازه  دھد که تعيين کند چه چيزى بايد توليد شود و چگونه توليد شود
 مبادله كاالھا را بر حسب مقادير كار اجتماعا الزمى كه اين قانون،. قانون عينى جامعه ى توليد کاالئی است
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در جريان تنظيم مبادله كاالى سرمايه داری، اين قانون ھمچنين توزيع . براى توليد آنھا صرف شده  تنظيم مٮكند
در سوسياليسم،  نيروى كار  ديگر كاال . كار و ابزار توليد بين شاخه ھاى مختلف توليد را ھم تنظيم مٮكند

اگر مالحظاتى كه محورش كسب و گسترش سود است غالب باشد، نيازھاى اجتماعى يعنى نيازھا و .). تنيس
زيرا در توليد كااليى، و مبادله پولى، بذر ستم سرمايه دارى . منافع اساسى توده ھاى مردم جواب داده نخواھد شد

زيرا توليد كااليى، و  تقسيمات و . تنھفته اس) يعنى جدايى كارگران از ابزار توليد و استثمار كار مزدى( 
جدايٮھايى كه پديد مٮآورد، مانع آنست كه افراد پيوند اجتماعى ميان يكديگر را بفھمند و به قول ماركس به مثابه 

بر سازمان اجتماعی و فعاليت " اجتماعی از افراد آزاد كه كار خود با ابزار توليد را بطور اشتراكى پيش مٮبرند"
  .کنترل داشته باشنداجتماعی شان 

به مثابه  ابزار اصلى ) و روابط پولى(     اينكه جامعه سوسياليستى مشخصا چگونه بر شكل كااليى توليد 
كتاب حاضر توضيح .  تشريح شده استكتاب آموزشى شانگھاىسازماندھى توليد اجتماعى چيره مٮشود در 

را  بوجود می آورد و اين توليد اجتماعی مستقيم " يمتوليد اجتماعى مستق"مٮدھد كه چگونه پرولتاريا شكلی از 
يعنى مبتنی است بر توليد اجتماعی برنامه ريزى شده  (دربرگيرنده شيوه متفاوتى براى سازماندھى اقتصاد است 

يعنى توليدكنندگان بر شرايط (؛ چگونه پرولتاريا  فرايند كار را دگرگون می کند )با ھدف رفع نيازھاى اجتماعى
مردم براى منفعت  اشتراکی (؛ چگونه  روحيه اجتماعى متفاوتى بوجود می آورد ) حاكم ھستند و نه بالعكستوليد

اما اين نوع نوين توليد ھنوز بطور تمام و كمال از قيد عناصر كااليى رھا نشده و نمٮتواند بشود و در ). كار كنند
ات خود ادامه مٮدھد و بر طرز تفكر مردم تاثير  پولى به حي–سوسياليسم ھنوز اشكال گوناگون روابط  كااليى 

موسسات سوسياليستى بايد به امر . اصل مبادله بر حسب مقادير مساوى كار كماكان نقش بازى مٮكند. مٮگذارد
بازدھى توجه كنند و كماكان از محاسبات پولى براى مقايسه  ھزينه ھايى كه در برنامه ريزى منظور شده با 

علل اين امر و پيچيدگٮھا و خطراتى كه ببار شانگھای  كتاب آموزشى. محصوالت استفاده كنندھزينه نھايى توليد 
به ھمين اساس است كه اگرچه طبقه كارگر بر جامعه سوسياليستى حاكم . مٮآورد را مورد كنكاش قرار مٮدھد

كماكان به بازتوليد است و ھدف محو طبقات و تمايزات طبقاتى را دنبال مٮكند اما ھمين جامعه سوسياليستى 
طبقات و تفاوتھا و نابرابرٮھاى اجتماعى ادامه مٮدھد كه به شكل تخاصمات طبقاتى در جامعه سوسياليستی بروز 

  .سوسياليسم جامعه اى است كه در آن خطر چرخش به سمت سرمايه دارى حى و حاضر است. مٮيابد
از آنجا كه حاكميت كارگران در : رفت و گفتالبته مٮشود پيچيدگى سوسياليسم را در حرف بالكل ناديده گ

 و در چين تحت رھبرى مائو تفاوتھاى مھمى با تصويری که  ماركس از ١٩١٧-۵٣اتحاد شوروى طى سالھاى
بعضى ھا روى اين . سوسياليسم داده بود داشت، پس آنچه در اين دو كشور برقرار شده بود واقعا سوسياليسم نبود

 ھستند كه مشكالت واقعى را تشخيص داده اند اما نتيجه گيرى کرده اند که سوسياليسم ديگرانى ھم. خط افتاده اند
در بخش موخره كتاب حاضر به اين نظريه كه : زيرنويس. (شكست خورده و بايد آن را مجددا اختراع کرد

يدى و ذھنی را اينگونه رويكردھا، مقوالت تجر.) سوسياليسم شكست خورده و بايد از نو تبيين شود، پرداخته ايم
بدتر اينكه، تجربه غنى و رھائيبخشي را كه انقالب سوسياليستى با وجود . جايگزين پيچيدگى زندگى واقعى مٮكنند

  .دشواريھا و شكستھا به منصه ظھور رساند  را نفی می کنند
  

  راھگشايى و محدوديت ھا: اتحاد شوروى
  

 اولين موردى بود كه دولت طبقه انقالب اكتبر .از اين بحث به انقالب بلشويكى و اتحاد شوروى مٮرسيم
كارگر به خلع مالكيت از طبقاتى كه پيش از آن مالك ابزار توليد بودند پرداخت و يک شكل اقتصاد سوسياليستى 

ابزار توليد كه به شكل خصوصى اداره مٮشد به مايملك عمومى تبديل شد و توسعه اقتصادى تابع . را برقرار كرد
كارگران و دھقانان توسط حزب و دولتشان شروع به اداره دستجمعى و استفاده عقالنى . آگاھانه شدبرنامه ريزى 

شكل برنامه ريزى شده اقتصاد نه فقط مستلزم ھماھنگى و بسيج اجتماعى بود . از منابع اقتصادى جامعه كردند
ب در نخستين دولت كارگرى  بدين ترتي. بلكه براى توسعه و دگرگونی اقتصادى يك تئورى راھنما الزم داشت

تحقيقات در زمينه اقتصاد سياسى سوسياليسم افتتاح شد و براى اولين بار يک اقتصاد سياسی سوسياليستی منظم 
اين پروژه تئوريك مملو از روحيه اكتشاف، بحث و جدل، جوشش و زايش که سالھاى . برای کنکاش ارائه شد

فرايند شناخت .  فعاليت روشنفكرانه  مجرد نبود و نمی توانست باشداما  يک. اوليه انقالب را رقم می زد، بود
پيدا کردن و سياستگذارى در زمينه اقتصاد سياسى تحت تاثير مبارزات حادى كه درون حزب كمونيست بر سر 
جھت گيرى و دوام انقالب  و مبارزه حياتی که برای غلبه کردن بر ضدانقالب داخلى و خارجى جريان داشت، 

  .ی رفتپيش م
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آنچه از اين تالش نخستين نتيجه شد، مفھوم معينى از خصلت جامعه سوسياليستى و وظايف و روش ھای 
جنبه ھائی از پيشرفت تئوريك حاصل شد  كه تغييرات گسترده  در جامعه شوروى را . ساختمان سوسياليستى بود

د شناختى قسمى بود و اين عمدتا از اما شناختى كه از اقتصاد و جامعه سوسياليستى بدست آم. منعكس مٮكرد
عالوه بر اين، به علت اشکاالتی که در رويكرد و متدولوژى وجود . محدوديتھای تجربه تاريخى ناشى مٮشد

  .در اينجا فقط چند نكته را خالصه وار ارائه مٮكنيم. داشت، دارای اشتباھات مھمی بود
طبقه (وز شد كه جمعيت دھقانى گسترده اى داشت انقالب شوروى در يك كشور سرمايه دارى عقب مانده پير

آيا . رويارويى با ھمين يك واقعيت به تنھايى، چالش مھيبی بود.) كارگر تنھا پنج درصد اھالى را تشكيل مٮداد
انقالب مٮتوانست داربست خود را محكم كند و نجات يابد؟ آيا مٮشد سوسياليسم را ساخت، در حالى كه ھنوز پيش 

 نظير بنيان صنعتى پيشرفته و كشاورزى مقياس كالن وجود نداشت؟ بلشويكھا بطور جدى به اين شرط ھاى مادى
در روزھاى شورانگيز فرداى پيروزى، آنان انتظار انقالب و گسترش سوسياليسم در . مشكالت توجه داشتند

نبش انقالبى در اما كشتى ج. كشورھاى پيشرفته تر اروپا را مٮكشيدند و روى چنين حمايتى حساب مٮكردند
بلشويكھا خيلى زود فھميدند كه جمھورى نوبنياد شوروى بايد يكه و تنھا كار . اروپا، مشخصا آلمان، به گل نشست

باالخره، بلشويكھا : لنين بر آن بود كه انقالب راه خود را بگشايد. را شروع كند و شايد تا مدتھا بٮھمراه بماند
 انقالب را به جان خريده بودند و اينك نيز بايد مخاطره رھبرى آنان در مخاطره رھبرى كردن توده ھا در انجام

انقالب مٮبايست اقدامات . انقالب مٮبايست براى بقاى خويش مٮجنگيد و چنين كرد. ادامه انقالب را تقبل مٮكردند
ه بودند در ھم ضدانقالبى طبقات حاكمه كھنه را كه امپرياليستھاى خارجى با مداخالت خود به يارى آنھا شتافت

كه يكرشته تدابير راديكال براى محدود كردن بازار بود به " كمونيسم جنگى"سياست اقتصادى از . مٮشكست
  .كه ايجاد تسھيالت موقتى براى گسترش بازار ارائه مٮداد، نوسان كرد)" نپ(سياست اقتصادى نوين "

يى تحوالت اقتصادى و دگرگونٮھاى عميق  بود كه براى بقاى خويش مٮجنگيد و به شكوفاانقالب اما اين يك
كارگران آبديده در كوره نبرد، .  نھادھاى سياسى و اجتماعى حاكميت مردمى برقرار شد. اجتماعى ادامه می داد

يعنى كشور تزارى سابق به پايان رسيد و " زندان ملل"عمر . در مواضع مھم حكومتى و مديريتى جاى گرفتند
 برسميت شناخت و يك دولت چندمليتى بر اساس برابرى ملت ھا و مليت ھا برپا انقالب حق تعيين سرنوشت را

داغ . ، طالق گرفتن كار ساده اى شد١٩٢١تالشھاى عظيمى در جھت رھايى زنان انجام گرفت؛ از سال . شد
نين سقط ج. ننگ نامشروعيت كه قوانين گذشته بر پيشانى اوالد حاصل از روابط خارج از ازدواج مٮزد، پاك شد

كارزارھاى توده اى براى ريشه . و حق و حقوق برابر و دستمزد برابر به سياست و قانون تبديل شد. قانونى شد
براى آن گروه از زبانھاى ملل كه تا آن زمان فاقد زبان نگارش بودند، زبان . (كن كردن بيسوادى براه افتاد

  .)نگارش درست شد
آيا :  بار ديگر و با حدت بيشتر مطرح شد كهسؤاللنين، اين  يعنى در سالھاى متعاقب مرگ ١٩٢۴از سال 

در شرايط عقب ماندگى اقتصادى و فرھنگى كشور و محاصره امپرياليستى مٮتوان سوسياليسم را ساخت؟ 
استالين به نفع اين ديدگاه مبارزه كرد كه در غياب گسترش انقالب در ساير كشورھا در كوتاه مدت، می توان و 

بخاطر بقاء و رشد مداوم انقالب در اتحاد شوروى و به خاطر امر : سم را در يک کشور ساختبايد سوسيالي
موضع استالين نسبت به مواضع ديگری که از سوی ديگران در آن مقطع جلو گذاشته شد، صحيح . انقالب جھانى

ن كرد بحث و جدل و خاطر نشا" فتح جھان"اما ھمانگونه كه باب آواكيان در مقاله اى تحت عنوان . ترين بود
.....  كهسؤالاين .  شدسؤالتا حدى باعث كمرنگ شدن مھمترين "  سوسياليسم در يك كشور"مبارزه بر سر 

  ؟ چيستسوسياليسم 
محو طبقات متخاصم، برقرارى صنعت : دست آخر رھبرى شوروى، سوسياليسم را با دو چيز معنا کرد

اشتباھی بودند که مائو به نقد كشيد  و مائوئيسم  به بررسى و اينھا مفاھيم . مدرن و بزرگ تحت مالكيت دولتى
تا آنجا كه به موضوع طبقات مربوط می شود، ديدگاه غالب در بين بلشويكھا . تحقيق در موردشان ادامه داده است

وجود (اين بود كه با لغو مالكيت خصوصى بر ابزار توليد، پايه اقتصادى و اجتماعى براى روابط استثمارى 
به عبارت ديگر، بعد . و براى موجوديت يك طبقه بورژوا از ميان رفته است) ابطه استثمارگر و استثمارشوندهر

از اينكه مقاومت طبقات سرنگون شده در ھم شكسته شد، طبقات و مبارزه طبقاتى ديگر نقش مھم يا تعيين كننده 
  . اى در حيات اقتصادى و سياسى بازى نمٮكنند

دند كه به موضوع طبقات و قطب بندى اجتماعى نمٮتوان بطور ساده با صدور حكم پايان بلشويكھا متوجه بو
بطور مفصل به ادامه نابرابرى تحت سوسياليسم پرداخته بود " دولت و انقالب"لنين در مقاله . استثمار، خاتمه داد

 به ١٩٢٠وه، لنين در دھه بعال. و ادامه تقسيم كار يدى و كار فكرى را يك منبع عمده اين نابرابرى می دانست
پديده فساد بوروكراتيك در ميان برخى مقامات دولتى، مسئله بازتوليد روابط كااليى تحت سوسياليسم و خطراتى 
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اما اينھا مشاھدات اوليه برای دست يافتن به شناخت بود . كه اين دو مقوله براى انقالب ايجاد مٮكنند، پرداخته بود
ليد كااليى در سوسياليسم را فقط در ارتباط با توليد خصوصى كوچك ببيند و وجود و گرايش به آن داشت که تو

ھمگانی "در آن زمان، پيچيدگى و خصلت متناقض مالكيت . طبقات را در شكلھاى مالكيت خصوصى جستجو کند
  .اين نكته اى است كه ما دوباره به آن رجوع خواھيم كرد. ھنوز درك نشده بود"  دولتى–

با سرنگونى طبقات صاحب : ، استالين كوشيد مقوله طبقه را به شيوه زير تدوين كند١٩٣٠ھه در ميانه د
. شدن كشاورزى، پايه اقتصادى استثمار از ميان رفته است) جمعى(مالکيت و با ملى شدن صنايع و کلکتيو 

تشكيل شده و ) معىج(جامعه از دو طبقه غير متخاصم يعنى طبقه كارگر و دھقانان متشکل در اقتصاد  کلکتيو 
طبقات حاكمه سابق . در كنار آنان، قشر روشنفكران ادارى و فرھنگى و گروه ھاى كاركنان غير يدى قرار دارند

آنچه بر جا مانده، بقاياى اين طبقات سرنگون شده است يعنى افرادى كه به نحوى . به مثابه طبقه از بين رفته اند
. اما اين بقاياى نظم كھن فقط مٮتوانند از خارج تقويت شوند. گى دارندبا شكلبندى طبقاتى ماقبل انقالب پيوست

بنابراين خطرى كه جامعه را تھديد مٮكند از جانب عوامل طبقات خلع يد شده است كه توسط سرمايه خارجى 
  . تغذيه و حمايت مٮشوند

قيم و آشكار مالكيت به اين ترتيب، از آنجا كه موجوديت طبقه بورژوا فقط در ارتباط با شكل ھاى مست
خصوصى در نظر گرفته مٮشد، نقش بسيار مھم طبقات متخاصم و مبارزه طبقاتى در جامعه سوسياليستى از ديده 

اين خط با واقعيت و پراتيک اجتماعى تطابق نداشت، زيرا جامعه بواقع مملو از تفاوتھا و . پنھان مٮماند
  .تضادھاى طبقاتى بود

گرايشى . ا يک تئوری در مورد بنيان ھای رشد يابنده سوسياليسم، مرتبط بوداين نظريه در مورد طبقه، ب
به اين معنا كه سوسياليسم را مترادف  . موجود بود كه به سوسياليسم از دريچه رشد مادی و تکنيکی نگاه می کرد

ين تئوری از ا. با دستيابى به سطح معينى از رشد نيروھاى توليدى در چارچوب مالكيت عمومى قرار مٮداد
طبق اين نگرش مالكيت دولتى بر . رويكرد برنامه اى و تاريخى معينی در رابطه با تحقق كمونيسم نتيجه مٮشد

ابزار توليد دست در دست صنعتى شدن مٮتوانست راه رسيدن به سطوح باالتر سوسياليسم را بگشايد و نھايتا 
 صنعتى كردن سوسياليستى، شالوده دگرگونى روابط نگرش اين بود که. بطور نسبتا موزونی به كمونيسم بينجامد

اجتماعى، تقسيم كار و ايدئولوژٮھايى كه ميراث جامعه طبقاتى است را خواھد ريخت و محرك اين دگرگونى 
بدين . انتظار داشتند كه صنعتى كردن سوسياليستى تقريبا به شكل اتوماتيك اين تغييرات را باعث شود. خواھد شد

يدى را بعد از برقرارى مالكيت اجتماعى بر ابزار توليد، رشد نيروھاى ابزارى توليدی می ترتيب، وظيفه كل
اتحاد شوروى در آن شرايط عقب مانده نياز به كارخانه ھا و ماشين آالت بيشتر، و فن آورى و حمل و . دانستند

نياز به يك . الھم داشتنياز به تعداد ھر چه بيشترى متخصص فنى، مھندس و امث. نقل و زيرساخت مدرن داشت
  .نياز به آوردن اھالى از روستاھا به شھرھا داشت. نظام آموزشى داشت كه چنين افرادى را بپروراند

.  بر، تعريف شد-بدين ترتيب، ساختمان سوسياليستى با بسيج منابع براى رشد سريع صنايع سنگين سرمايه 
بلكه منظور صنايعى است كه . نيست" رمايه دارانهس"در اينجا به معنى "  بر–سرمايه "عبارت : زيرنويس(

است كه از سطح تکنولوژی نسبتا پايينى برخوردار "  بر-كار"اين برخالف صنايع . دارای تکنولوژی باالست
نگرش اين بود که الغاى قانونى مالكيت خصوصى بر .) است و به ميزان قابل توجھى بر كار انسانى تکيه دارد

 برقرارى مالكيت دولتى، بخودی خود ضامن آن است که فرايند صنعتى كردن به حاكميت ابزار عمده توليدى و
خصلت پيچيده و متناقض شكل ھاى مالكيت دولتى و اين واقعيت كه مالكيت حقوقى . طبقه كارگر خدمت كند

 آموزشى كتاب. (دولت كارگرى مٮتواند پرده ساترى بر روابط بورژوايى باشد، درك نشد) رسمى و يا قانونى(
 و پرداختن به  شكل در مورد اين نكته روشنگريھاى مھمى دارد و بر ضرورت فراتر رفتن از بحثشانگھاى
اداره بنگاه ھاى دولتى واقعا به دست كيست؟ آيا محدود کردن نابرابری ھا :  مالكيت دولتى تاكيد مٮگذاردمحتواى

 ايدئولوژيك مسلط است يا گسترش نابرابرٮھا –ى و تمايزات قطب نمای انجام امور است و اين جھت گيری سياس
  )و تمايزات؟

نبود، بلكه درك رايج در جنبش بين المللى " استالينيست ھا"نظرياتى كه گفتيم مشخصه يا مختص بلشويكھا يا 
او بر اساس تضادھاى مادى، اجتماعى و ايدئولوژيك .  اما مائو از اين چارچوب نظری بريد. كمونيستى بود

رويكرد مائو به مقوله بنيان . وسياليستى، تئورى طبقات و مبارزه طبقاتى تحت سوسياليسم را تدوين كردجامعه س
و رشد اقتصادى ضامن ھای ) تکنولوژی(به نظر او پيشرفت در زمينه فن آورى . سوسياليسم كامال متفاوت بود

به خودى خود روابط ) ىتوسعه اقتصاد(رشد نيروھاى توليدى . اساسى سوسياليسم و كمونيسم نيستند
مائو تاكيد كرد . را نابود نمٮكند) نظير پدرساالرى(استثمارگرانه و ساير روابط ستمگرانه اجتماعى و ايدئولوژيك 

: كه ميان توسعه اقتصادى و دگرگونی مداوم و عميق اجتماعى و ايدئولوژيك يك رابطه ديالكتيكى وجود دارد
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. " داف اجتماعى اشتراکی را تقويت كند از سوسياليسم ديگر چه باقى مٮمانداگر يك جامعه سوسياليستى نتواند اھ"
  )١٩۶٩ – چاپ تايپه –مائوتسه دون سيكزيان وان سوى : زيرنويس(

است كه  راھی موضوع كليدى كه پيش پاى جامعه سوسياليستى قرار دارد و خصلت كلى آن را تعيين مٮكند،
رجه ممکن در حال پشت سر گذاشتن روابط طبقاتى است؟ آيا كار طبقه آيا جامعه به حداکثر د. در پيش می گيرد

كارگر به اين ھدف خدمت مٮكند؟ آيا طبقه كارگر از طريق دولت و رھبرى سياسٮاش ابتكار عمل را در ھمه 
 كليدى  اينست كه آيا انقالب در ھمه سؤالجوانب در دست دارد تا در اين راه  پيشروى و پايدارى كند؟ خالصه، 

جبھه ھا ادامه و عمق مٮيابد يا نه؟ اگر چنين نشود، زمينه اينكه طبقه كارگر  قدرت دولتى را از كف دھد فراھم 
اما اگر انقالب ادامه يابد، قدرت دولتى طبقه كارگر مستحكم می شود و . مٮشود و سرمايه دارى احياء می شود

عی فرا می رسد که جھش ھاى عظيم براى به پيش در اين راه،  مقاط. مبارزه در راه كمونيسم پيشروى می کند
و دوره ھايى ھم ھست كه تاكيد الزاما بر روی تحكيم کردن . راندن انقالب ممكن و ضرورى می شود

  .انقالب از طريق اين فرايند موج وار، پيشروی می کند. اين راھی پر افت و خيز است. دستاوردھاست
يعنى توسط . مللى صورت مٮگيرد و توسط آن مشروط مٮشوداما پيشروى انقالب در يك چارچوب بين ال

تکامل و تضادھاى نظام جھانى امپرياليستى كه شامل رقابتھا، مداخالت نظامى و تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم 
و نيز توسط نقاط قوت نسبى، . ساختار و تغييرات اقتصاد جھانى امپرياليستى بر اقتصاد سوسياليستى است

انقالب پرولترى و . ھانى و ملزوماتى كه انقالب جھانى در برابر دولت سوسياليستى قرار مٮدھدپيشرويھاى ناگ
در آن نقاط عطف تاريخى كه انقالب جھانى . شرايط تكاملش را اساسا بايد به مثابه يك فرايند بين المللى درك كرد

اگر يك دولت )  ى عظيم نيز ھستو اين مقاطع ھمواره دوره خطرات و بحرانھا(مٮتواند پيشرفتھای مھم کند 
سوسياليستى وجود داشته باشد، اين دولت سوسياليستی بايد توان مادى و ايدئولوژيكش را براى پيشروى انقالب 

  . اين يك جمعبندى حياتى از تجربه انقالب سوسياليستى است. جھانى به مخاطره افكند
دركى كه از سوسياليسم وجود داشت . روى بازگرديمبا در نظر داشتن اين نكته، بگذاريد به تئورى و عمل شو

گواه روشن اين امر، مباحثاتى است . و قبال آن را تشريح كرديم، عميقا با اقتصاد سياسى شوروى عجين شده بود
 جريان يافت و تئورى اقتصادٮاى كه راھنماى اجراى برنامه ١٩٢٠كه درباره راھبرد صنعتى شدن طى دھه 

اين . فعاليتھاى ارزشمندى انجام شد.  شد١٩٢٩- ٣٢ويزه كردن كشاورزى در سالھاى پنجساله اول و كلكتي
آثار گسترده و نوينى در اين زمينه منتشر . سرآغاز واقعى و خالقانه اقتصاد سياسى سوسياليستى قابل اجراء بود

سوسياليستى، خصلت ساختمان : مباحثات تئوريك بر سر موضوعات گوناگون نظير موارد زير براه افتاد. شد
مناسبات ميان ساختار اقتصادى كه پرولتاريا به ارث برده و بايد دگرگون شود با ساختار اقتصادى كه انقالب در 
پى آفريدن آنست، روش ھا و شكل ھاى صنعتى كردن، اولويت ھاى سرمايه گذارى و طرق ايجاد منابع سرمايه 

و برقرارى ) مثال كشاورزى و صنعت(ھاى اقتصاد گذارى، سرعت مطلوب رشد سوسياليستى، روابط ميان بخش
اقتصاددانان شوروى در عرصه اى پيشگام شدند كه از آن پس،  (تعادل مادى در درون و مابين بخشھاى مختلف 

، نقش پول و قيمتھا در محاسبات اقتصادى، در جمع آورى مازاد ) محصول نام گرفت–تجزيه و تحليل نھاده 
در زمينه تكامل فنون رياضی در خدمت به . توزيع درآمد بين اھالى شھر و روستاجامعه و در متعادل كردن 

در مورد تكامل تئورى اقتصاد سوسياليستى در اتحاد : زيرنويس. (برنامه ريزى نيز پيشرفتھايى حاصل شده بود
راھبرد به پايه ھاى  رجوع كنيد ١٩٢٠شوروى و مباحثات مرتبط با آن بر سر راھبرد اقتصادى طى سالھاى 

انتشارات دانشگاه : ، بلومينگتن١٩٢۴- ٣٠گزيده مقاالت مربوط به شوروى، : شوروى براى رشد اقتصادى
انتشارات راتلج و كيگان : ، لندن١٩١٧توسعه اقتصادى شوروى از سال   و –اسپالبر . ، نوشته ن١٩۶۴اينديانا 

  )، نوشته موريس داب١٩۴٨پل 
.  در اين گفتمان موضوعات اجتماعى و سياسى جايگاه خود را داشتند.بود سياسى و اين اقتصاد يک اقتصاد 

 دھقان و ساير روابط اجتماعى بررسی –بطور مثال، تاثير سياست ھای اقتصادی مختلف بر روی اتحاد كارگر 
به درجات مختلف، مسائل و سياستھاى اقتصادى در چارچوب دگرگون کردن نظم اجتماعى كھنه و . می شد

. اما وجه اصلى اقتصاد سياسى شوروى، توليدگرايانه و فن گرايانه بود. نوين مد نظر قرار مٮگرفتندآفريدن نظم 
از يكسو، آنچه كه  امر تحقيق و مباحثه را عمدتا ھدايت مٮكرد و حد و حدودش را تعيين مٮكرد،  يافتن  

 مثابه اساس بنيادی سوسياليسم در مدرن بود كه به)  تکنولوژی(سريعترين راه توسعه صنايع دولتى بر پايه فنون 
از سوى ديگر، برنامه ريزى را يك فعاليت تکنيکی که به اين ھدف خدمت می کند، می . نظر گرفته مٮشد

يعنى به آن بعنوان ابزارى براى سازماندھى عقالئی نيروھاى توليدى و ھماھنگ کردن رشد، نگريسته . دانستند
  .می شد
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 يعنى در ١٩١٧ – ۵۶تصاد سوسياليستى در اتحاد شوروى طى سالھاى تجربه تكامل و برنامه ريزى اق
اين نه فقط اقدامى جديد و بيسابقه . دورانى كه شوروى يك كشور سوسياليستى بود، بدون شك بسيار متناقض است

تھديدات نظامى و محاصره امپرياليستى، دولت . بود بلكه تحت شرايطى بسيار دشوار و خصمانه انجام مٮگرفت
بنياد شوروى را مجبور كرد كه منابعش را متوجه تقويت بنيه صنايع نظامى كند تا بتواند به دفاع از خود نو

ھمين فشارھا كل راھبرد صنعتى كردن سريع كه شوروى اتخاذ كرده و شكلھاى سازماندھى صنعتى كه . برخيزد
كارگرى مجبور شد بيشتر عمر را در واقعيت اينست كه نخستين دولت . به اجراء گذاشته بود را متاثر می ساخت

  .جنگ، تدارك جنگ و مرھم نھادن بر زخمھاى جنگ بگذراند
اگرچه مصاف ھاى ساختمان جامعه و اقتصاد سوسياليستى عظيم بود، اما دستاوردھاى حقيقتا برجسته اى نيز 

 اقتصادى نيروھاى يك شيوه نوين توليدى برقرار شد كه بر استثمار متكى نبود و بحرانھاى مخرب. حاصل شد
يك . يك پايه صنعتى مدرن سوسياليستى و يك نظام كشاورزى كلكتيويزه ايجاد شد. بازار سرمايه دارى را نداشت

اين نظام برنامه ريزى، . مكانيسم برنامه ريزى مركزى قادر بود راستاى كلى توسعه اقتصادى را تعيين كند
رٮھا و مناطق عقب افتاده را ممكن ساخت و توانست گسترش سريع ظرفيت صنعتى و تقويت توسعه در جمھو

اين بخشی از . منابع و توانايٮھای اقتصادی را در مقياسی عظيم برای مغلوب کردن امپرياليسم آلمان گرد آورد
 كارخانه مھم ١۵٠٠بطور مثال طى فقط چند ھفته، .(مجموعه تالشھای قھرمانانه برای مغلوب کردن آلمان بود

ما دنيايى نوين : "شعار برنامه پنجساله اول اين بود.)  به مناطق شرقى كشور انتقال يافتندجا به جا شده و
شكافتن سقف " با روحيه ١٩٣٠ و اوايل دھه ١٩٢٠ميليونھا كارگر و دھقان بويژه در اواخر دھه ." مٮسازيم

  .در راه آرمان انقالب جھانى به غليان درآمدند" فلك
ش واقعى عليه اتوريته چند صد ساله و سنت و ستم در روستاھا را شعله ور نيروى كلكتيويزاسيون آتش خيز

كارگران جوان به مثابه يك نيروى . نظام آموزشى كھنه بطور كلى تصحيح و بروى توده ھا باز شد. كرد
گران ھنرمندان و نويسندگان و ساير كار. اجتماعى براى مقابله با ھر آنچه كھنه و محافظه كارانه بود بسيج شدند

عرصه ھنر تغييرات عظيمى كه در جامعه صورت مٮگرفت را روز به روز ثبت كردند و بر سر آن ھنرى كه 
دولت نوين كارگرى از تدوين مشى مبارزات .  در خدمت انقالب باشد مبارزه ھا انجام شد و مباحثات در گرفت

. ھا دستاوردھايى واقعى و تاريخى بودندخالصه، اين. انقالبى در سراسر دنيا پشتيبانى كرد و به كمك آن شتافت
اما در اينجا، جبھه برنامه ريزى اقتصادى كانون توجه ماست و در اين عرصه، مشكالت جدى نيز به چشم 

  .  مٮخورد
نظام برنامه ريزى شوروى توانست بخش بسيار مھمى از منابع سرمايه گذارى جامعه را روانه بخشھاى 

.  اما اين نظام بر صنايع سنگين تاكيد بيش از حد گذاشت. باعث رشد سريع شودصنايع كليدى كند و با اينكار 
و درجه دوم، به ضرر توسعه (بخش عظيمى از منابع اقتصادى به بھاى محروميت اجتماعى و اقتصادى دھقانان 

 ھمزمان، ھدف توسعه سريع صنعتى و مرجح دانستن. جذب صنايع سنگين شد) كافى بخش حمل و نقل و توزيع
پروژه ھاى سرمايه گذارى عظيم كه اغلبشان در مناطقی که پيشاپيش صنعتى بودند قرار گرفتند، به افزايش 

تاثير اين فرايند، تقويت برخى . عظيم جمعيت شھرى و تمركز غير ضرورى فعاليتھاى صنعتى كمك كرد
    .نابرابرٮھا بين شھر و روستا و تا حد زيادى تشديد جنبه تخصصى شدن مشاغل بود

اما . استالين ضرورت غلبه بر تمايزاتى نظير تفاوت بين شھر و روستا و كار فكرى و يدى را تشخيص داد
رويكرد او به مسئله عمدتا از زاويه توسعه توليد بود و به وظايفی مانند کم کردن اين تمايزات و تضادھا به 

به مبارزه سياسى عليه نيروھا و خطوط حداكثر درجه ممكن در چارچوب شرايط مادى موجود، كشاندن توده ھا 
 دھقان را در ھم –و سياستھاى بورژوايى كه شكاف بين شھر و روستا را گسترده تر مٮكنند و وحدت كارگر 

مٮشكنند، مقابله با نخبه گرايى و پرستش تخصص و تحقير كار يدى، و مقابله با عادات و ايده ھاى كھنه، اھميت 
  . کافی داده نشد

در شوروی، ساختمان و مديريت بر يک دستگاه . وش ھاى برنامه ريزيشان نيز اشکال داشتموسسات و ر
 قوام يافته بود ١٩۵٠نظام برنامه ريزى شوروى آنگونه كه در اوايل دھه . برنامه ريزى فوق متمركز استوار بود

گو فرموله شد، اما بويژه وقتی که برای اجراء در ساير كشورھاى سوسياليستى بطور رسمی بصورت يک ال
تاكيد اصلى را بر اعمال كنترل سفت و سخت از سوى وزارتخانه ھاى صنعتى و بنگاه ھاى برنامه ريزى باال 

اتكاء به متخصصان و سلسله . مٮگذاشت و اين كنترل را تا پايين به سطح جزئيات در كارخانه ھا بسط مٮداد
مقررات . شوق و فعاليت آگاھانه توليدكنندگان قرار داشتمراتب با اين الگو عجين شده بود و در تقابل با شور و 

سفت و سخت اتوريته و شكل ھاى مديريت تك نفره در اين الگو، به سوى بازتوليد جوانب معينى از تقسيم كار 
اين نظام برای ايجاد انگيزه بيش از حد بر انگيزه ھاى مادى، دامن زدن به كار . اجتماعى سنتى سوق مٮيافت
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و اين روش در واقع يک تائيد . كارى از طريق ارائه دستمزد باالتر و پاداش به افراد متكى بودسخت و فدا
  .ايدئولوژيک بود برای تمايز در دستمزدھا و درآمدھا

نظام برنامه ريزى شوروى به لحاظ ادارى عظيم الجثه و بوروكراتيك بود و خود را بيش از حد در وظايفی 
مثال زمانى كه می خواستند توازن و تقسيم منابع را . گفتن به آنھا را نداشتغرق می کرد که  ياراى پاسخ 

و مواد اوليه را تخصيص دھند، ) مثال روشن كنند كه بنگاه ھاى محلى چه ميزان فوالد نياز دارند(برآورد کنند 
زمختی برنامه . نظام به گونه اى کار می کرد که ھمه چيز بايد توسط عاليترين مقامات محاسبه و ھماھنگ مٮشد

ريزى و انعطاف ناپذيريش در سطوح پايينى، راه را بر پويائی سطوح محلى مٮبست و تصحيح برنامه را در 
گاھی اوقات الزم بود که . اين امر به اتالف منابع مٮانجاميد. شرايط ظھور مسائل پيش بينى نشده دشوار می کرد
اما کارکرد نظام برنامه ريزی بگونه ای بود که اين کار . ودبرنامه بطور مطلوب تعديل يابد تا اجرايش تضمين ش

  .                    را مشکل می کرد
  

  تکامل تئوريک توسط مائو
  

او در عين حال كه از . مائو اين الگوى اقتصاد برنامه ريزى سوسياليستى را مورد بازنگرى و تغيير قرار داد
سياليسم مٮآموخت، به انتقاد از دو وجه مشخصه برنامه ريزى جوانب مثبت اين نخستين تالش در ساختمان سو

و دوم، از گرايش آن به تعيين )  اجراء از پايين–فرمان از باال (يکم، از روش ھای عمودى : شوروى ھا پرداخت
بله، ساختمان سوسياليسم ). دترمينيسم تکنولوژيک مشخصه برنامه ريزی شوروی ھا بود(كننده دانستن فن آوری 

اما مائو، نسبت به استالين، . لزم يك برنامه اقتصادى دولتى است كه معرف منافع اساسى طبقه كارگر باشدمست
يعنی وحدت و مبارزه ميان اضدادی مانند . رويکرد ديالکتيکی تری به مسئله برنامه ريزى متمرکز اتخاذ کرد

او فھميد . و عدم تعادل را درك كردكشاورزى و صنعت، صنايع سنگين و صنايع سبك، مركز و مناطق، و تعادل 
. مثل نقشه ای که دارای  جزئيات دقيق است، رفتار كرد" برنامه"كه چه در زمينه تدوين و چه اجراء، نمٮتوان با 

نمٮتوان با اھداف توليدى طورى رفتار كرد كه انگار صرفا يك رشته مقرراتند كه با استفاده از  قدرت اداری می 
ھر چه شور . دوره گذار سوسياليستى، دوره مبارزات، تحوالت و آزمونھاى عظيم است. کردتوان آنھا را اجرا 

و انرژى توده ھا شکفته تر شود،  پويائی و تغيير که مفھوم سوسياليسم و يكى از نقاط قوت سوسياليسم است 
نمٮتواند نرم و موزون توسعه اقتصادى نيز ضرورتا ھمين پويائی و تغيير را بازتاب مٮدھد و . بيشتر خواھد بود

  .متدولوژى برنامه ريزى بايد متکی بر چنين دركى باشد. باشد
مائو در يك بحث عميقتر، به انتقاد از ديدگاھى پرداخت كه برنامه را يك ابزار فنی برای كنترل اقتصاد 

برنامه، . بقه استحال آنكه مسئله بالعکس است؛ برنامه تبارزى از ايدئولوژى و اھداف و ديدگاه يك ط. مٮدانست
بازتاب واقعيت اجتماعى از نگاه يک طبقه معين است و به نوبه خود بر واقعيت موجود تاثير مٮگذارد؛ برنامه 
سوسياليستی در پی آن است که از موضع طبقه كارگر و امر رھائى طبقه کارگر، كنترل آگاھانه و اجتماعى 

 كه به سال مسائل اقتصادى سوسياليسمظر مائو، در مقاله استالين برخالف ن: زيرنويس. (توليد را متحقق کند
 منتشر شد، برنامه ريزى را به مثابه يك اقدام عملى معطوف به سياست ھای مقطعی دانست که در ١٩۵٢

تدوين يك برنامه به ھيچوجه به جمع .) تعارض با اقتصاد سياسى بعنوان يك مشغله تئوريك قرار دارد
تدوين برنامه دربرگيرنده مبارزه طبقاتى در . نى تحوالت اقتصادى خالصه نمٮشودآورٮاطالعات فنى و پيش بي

مائو در جريان رسيدن به اين نتايج، تجربه انقالبى . حيطه ايدئولوژيك بر سر اھداف و جھت گيرى جامعه است
  .اتحاد شوروى و چين را جمعبندى كرد

مائو تاكيد . ت جامعه سوسياليستى نگاھى بكنيماجازه دھيد به نظريات عميق و كليدى مائو در مورد ماھي
داشت كه سوسياليسم نوعى ماشين اقتصادى و مجموعه ای از موسسات سياسى که با نظم تيک تيک ساعت 

سوسياليسم، مبارزه اى بسيار مھم و جدى است كه مٮخواھد توليد با ھدف فايده اجتماعى . حرکت می کنند، نيست
د كند، مبارزه ای است برای دگرگون کردن تمامى موسسات و روابط اجتماعى در را جايگزين توليد با ھدف سو

جامعه،  متولد کردن ارزشھا و رفتارھاى نوين، برقرار کردن كنترل ھمه جانبه  مردم کارکن بر جامعه تا بتوانند 
.  و سرانجام محو كنندبر ھمه جوانب جامعه احاطه يافته و آنھا را دگرگون کنند و كليه تمايزات طبقاتى را محدود

نظريه پردازان . بطور خالصه، سوسياليسم مبارزه اى براى ريشه كن كردن كھنه و ساختن يك دنياى نوين است
اما . می خوانند" بھشت موعود كارگران"سرمايه داری برای خوش مزگی کردن سوسياليسم را  به طعنه 

ياليسم يك دوره تحول انقالبى در فاصله سرمايه دارى تا سوس. نيست) تخيلی(سوسياليسم، نوعى سرانجام اتوپيائى 
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است كه ھم دوران گذار است و ھم ابزار مبارزه ) ديكتاتورى پرولترى(شكلى از حاكميت طبقاتى . كمونيسم است
  .براى متحول كردن شالوده ھاى مادى و ايدئولوژيك جامعه طبقاتى و ادامه انقالب براى رسيدن به جامعه بٮطبقه

توليد .  سوسياليسم از يكسو، يك جھش عظيم است. ر مائو، سوسياليسم يك پديده به شدت متناقض استاز نظ
با ھدف تامين نيازھاى جامعه و بر حسب يك برنامه انجام مٮگيرد و بر پايه ابتكار عمل و ھماھنگى آگاھانه 

ٮشود، ديگر تحت كنترل نيرويى نيروى كار ديگر به مثابه يك كاال خريد و فروش نم. اجتماعى سازمان مٮيابد
اما با . بيگانه با خود قرار ندارد، ديگر آن روابط اقتصادى را كه سلطه و بردگى را تداوم مٮبخشد بازتوليد نمٮكند

وجود اينكه سوسياليسم يك جھش است، كماكان يك جامعه گذارى است كه ھم زخمھاى سرمايه دارى را در بر 
  .دارد و ھم بذرھاى كمونيسم را

دو راه باز . جامعه سوسياليستى يا بسوى كمونيسم پيش خواھد رفت يا اينکه به سرمايه دارى رجعت مٮكند
اينکه کدام راه در پيش گرفته شود، در كوره مبارزات و خيزشھاى . راه سوسياليستى و راه سرمايه دارى: است

ی از اين دو راه  ميان ستمديدگان سابق و اين مبارزه طبقاتی بر سر انتخاب يک. حاد طبقاتى جامعه تعيين مٮشود
ستمديدگان  كه به قدرت رسيده و می خواھند جامعه را اداره و دگرگون کنند : نيروھای ارتجاعی جريان می يابد

كه می خواھند نظم کھنه را دوباره برقرار کنند و  بويژه نيروھاى بورژوايى نوخاستهو نيروھاى ارتجاعى 
  .يه داري  بازسازی کنندجامعه بر حسب اصول سرما

 از دل تضادھاى جامعه سوسياليستى به ظھور مٮرسند، يعنى از تفاوتھايى  نيروھاى بورژوايى نوخاستهاين
كه در زمينه دستمزدھا وجود دارد، از تقسيم كار تخصصى بين افراد مختلف در امر توليد، از نقشھاى خاصى 

فته اند، از شكافھاى ميان شھر و روستا، از ساير تضادھاى مھم كه افراد در امور ادارى و امر رھبرى بعھده گر
كتاب آموزشى شانگھاى در : زيرنويس. ( پولى، سربلند می کنند–اجتماعى و فضای عمومى روابط كااليى 

ارتباط با بنگاه ھاى سوسياليستى دولتى خاطر نشان مٮكند كه اگرچه مالكيت، اجتماعى شده و روابط ميان اين 
يعنى يك ( بر پايه تعاون اجتماعى بنا شده است اما كماكان به درجات مھمى شاھد جدايى فعاليت بنگاه ھا بنگاه ھا

در سوسياليسم .) ھستيم كه مٮتواند به رقابت و انفصال منجر شود) نوع استقالل نسبى در عملكرد و مديريت آنھا
ياليستى، روابط كنترل و استثمار سرمايه اين امكان وجود دارد كه در برخی واحدھا و حيطه ھاى اقتصاد سوس

و در بخشھای مختلف روبنا، نظير آموزش و پرورش و فرھنگ، . دارى زمينه رشد پيدا کند و حتی مسلط شود
  .اگر يک خط بورژوائی نخبه گرا مسلط شود، اين حيطه ھا به دژھاى مستحكم بورژوازی تبديل می شود

عرف جنبه ھاى بورژوايى نظير نابرابرٮھا و تفاوت ھای اجتماعی بورژوازى نوخاسته به مثابه يك طبقه، م
 روابط توليدی سوسياليستی موجود است، می باشد؛ معرف روابط واقعا استثمارگرانه اى است درونکه ھنوز در 

اين طبقه در درون چارچوب مالكيت سوسياليستى . تكوين يابد) جمعى(كه مٮتواند درون يك شكل مالكيت کلکتيو 
 –به مثابه يك نيروى سياسى، اين طبقه  در مراكز قدرت يعنى در عاليترين سطوح دستگاه حزبى . د مٮآيدپدي

دولتى حاكم بر جامعه سوسياليستى منجمله در نيروھاى مسلح النه می کند و از ھمين طريق خود را سازمان 
ير جوانب عملكرد حزب و دولت از نظر مائو، بوروكراسى در برنامه ريزى اقتصادى و سا: زيرنويس. (مٮدھد

. سوسياليستی صرفا مشكل مربوط به رشد غير عقالئی بخش ادارى و نخبه گرايى نيست که بايد مھارش كرد
بلكه بوروكراسى يك شكل سازماندھى نيز ھم ھست که  بورژوازى نوخاسته در جامعه سوسياليستی از طريق آن 

که بورژوازى نوخاسته توسط آن سعی می کند قدرتش را در و يک روش کنترل است . خود را بازتوليد مٮكند
به عبارت ديگر، در نتيجه سرنگونى طبقات استثمارگر قديم، شكست تالشھاى .) عرصه ھاى مشخص تحكيم كند

فورى آنھا بعد از سرنگونى به قصد بازگشت به قدرت، و تثبيت يك شيوه توليدى نوين، روابط طبقاتی تغيير 
:  خاطر نشان كرد١٩٧۶ھمانطور كه مائو در سال . بارزه طبقاتی جابجا و دگرگون می شودمٮكند و مختصات م

بورژوازى درست در حزب . شما داريد انقالب سوسياليستى مٮكنيد و ھنوز نمٮدانيد كه بورژوازى كجاست"
وتسه دون، مائ: زيرنويس". (يعنى آن صاحب منصبانى كه راه سرمايه داری در پيش گرفته اند. كمونيست است
 دوازده مارس – ١١ شماره خبرنامه پكن، "واژگون كردن احكام صحيح، خالف اراده خلق است"به نقل از مقاله 

  )، اثر ريموند لوتاو مائو پنجمى بود باز تكثير در كتاب – ١٩٧۶
 توجه متمركز مائو بر مسئله حزب، براى دستيابى به يك درك صحيح از مبارزه طبقاتى تحت سوسياليسم

توده ھا براى اينكه نبرد پيچيده و طوالنى جھت اداره و تغيير جامعه و رسيدن به كمونيسم . بسيار اھميت دارد
حزب پرولترى به نيروى سياسى رھبرى كننده . جھانى را پيش برند كماكان به يك ھسته رھبرى كننده نياز دارند

مده ھدايت كننده اقتصادی که مبتنى بر مالكيت حزب به نيروى ع. در اعمال قدرت سياسى توده ھا تبديل مٮشود
در جامعه سوسياليستی نقش پيشاھنگ حزب، براى اعمال حاكميت پرولترى .  ھمگانی است تبديل مٮشود–دولتى 

زيرا بورژوازى نوخاسته دقيقا درون اين نھاد . اما ھمين نقش يك خصلت دوگانه دارد. ضرورتی حياتی است
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بنابراين در سوسياليسم، حزب به صورت يك . ليترين سطوح آن متمركز می شودرھبرى كننده، بويژه در عا
  .عرصه تعيين كننده مبارزه طبقاتى در مٮآيد و خود نيز مٮبايد مرتبا دستخوش دگرگونی انقالبى شود

. در جامعه سوسياليستى، رابطه تنگاتنگ و مستقيمی ميان اعمال قدرت سياسى و اقتصادى موجود است
بر وزارتخانه ھا، امور مالى، (ص و اداره ابزار توليد به شکل متمرکزی به مثابه رھبری سياسی قدرت تخصي

اما منظورمان از رابطه تنگاتنگ و مستقيم قدرت . تجسم می يابد) تجارت، واحدھاى توليدى مجزا و امثالھم
ه است به اينکه چه خط مسئله اين است که جھت عمومى جامعه بشدت وابست. سياسی و اقتصادی فقط اين نيست

آن عده از کسانی که . و چه سياستھائی در عاليترين سطوح رھبری غالب است) چه اھداف و ديدگاھی(مشی ای 
در عاليترين مراتب قدرت و نفوذ قرار دارند ولی از راه سوسياليستى منحرف شده، به توده ھا پشت کرده اند، و 

جديدند، بتدريج به شکل مقر فرماندھی بورژوازی در درون حزب مدافع و طالب اجراى يك خط سرمايه دارانه 
ھستند و آماج ) واقعا به مثابه يك طبقه(نيروى عمده بورژوازى " رھروان سرمايه دارى"اين . سازمان می يابند

برنامه سياسى رھروان سرمايه دارى عبارتست از بھره جستن از . عمده ادامه انقالب در سوسياليسم ھستند
سرمايه دارانه در جامعه سوسياليستى و گسترش آنھا و تبديل مالكيت سوسياليستى به يك پوسته که عوامل 

رھروان سرمايه داری اين کار را می کنند و منتظر . محتوای درونش سرمايه داری است و نه سوسياليسم
  .فرصت می نشينند تا در موقع مساعد اقدام به به غصب قدرت کنند

حت رھبری مائو براه افتاد، ابزار و شيوه اى براى غلبه بر نيروھايى بود كه مٮخواستند  که تانقالب فرھنگى
انقالب فرھنگی از طريق بسيج توده ھا و عزم قھرمانانه آنان، مراكز قدرت . سرمايه دارى را احياء كنند

 مقام رھبرى عناصر بورژوايى كه در. بورژوايى درون حزب و درون موسسات دولتى را بمباران سياسى کرد
قرار داشتند به زير كشيده شدند، بسيار از بخشھاى قدرت كه غصب شده بود دوباره از پايين و توسط انقالب 

از ھمه مھمتر، جامعه به ھوا رفت و بر پايه اين خيزش توده اى، روابط اقتصادى و سياسٮو اجتماعى . تسخير شد
يا از طريق ادامه انقالب به پايه ھاى مادى و ايدئولوژيك بدين ترتيب، پرولتار. و نيز تفكر مردم دگرگون گشت

تمايز، به يک بورژوازى و پايه اجتماعى که حامى و مشوق اين تمايزات است، ھجوم می برد؛ پرولتاريا خاکی 
  .را که از درونش طبقات سر بلند می کنند، زير و رو می کند
ين يا آن برنامه به توسعه سوسياليستى خدمت مٮكند مبارزه طبقاتى در جامعه سوسياليستى بر سر اينست كه ا

يا به توسعه سرمايه دارى؟ آيا ثمرات كار توليدی پرولتاريا برای اين بکار خواھد رفت که زمينه ھای محو 
طبقات مھيا شود يا عليه توليدكنندگان بكار خواھد رفت؟ آيا جنبه ھاى سرمايه دارانه در جامعه و تبارزات آنھا 

فکار و فرھنگ محدود و رفع خواھد شد يا گسترش خواھد يافت؟ دامنه مشاركت و ابتكار عمل توده در عرصه ا
ھا در امر اداره جامعه گسترده تر خواھد شد يا محدودتر؟ دولت سوسياليستى به مثابه يك منطقه پايگاھى براى 

به يك كالم، انقالب ادامه خواھد انقالب جھانى عمل خواھد كرد يا به پرولتارياى بين المللى پشت خواھد كرد؟ 
  يافت يا سرنگون خواھد شد؟

اما توسعه . شك نيست كه در جامعه سوسياليستی، اقتصاد بايد توسعه يابد و بازده كار اجتماعى باال رود
نيروھاى توليدى نبايد تبديل به ھدفی در خود و برای خود باشد و اين توسعه حتى نبايد بر پايه اصل به حداكثر 

بلكه ھدف توسعه اقتصادی بايد اين باشد که پايه ھای مادى ضرورى براى . ندن رفاه مادى، پيش برده شودرسا
پيشبرد دگرگونی ھای اجتماعى و سياسى و ايدئولوژيك را فراھم کند زيرا اين است قلب مبارزه انقالبی برای 

مائو تاكيد كرد كه نيروھاى . يد حكم براندسياست بايد بر تول. گذار بسوی شكل عاليتر جامعه يعنى جامعه بى طبقه
به قول مائو، مبارزه طبقاتى حلقه . انقالبى كردن مداوم روابط توليدى و ديدگاه مردم رشد دادبرپايه  توليدى بايد

  .كليدى است؛ انقالب را بچسبيد و توليد را افزايش دھيد
حلقه كليدى پيشرفت جامعه در نظر اگر رھبرى سياسى از اين نگرش منحرف شود، اگر توليد به عنوان 

به مھمترين معيار و شاخص تبديل شود، آنگاه توليد براى توليد انجام " كاراتر"گرفته شود و روش ھای توليدى 
بر كار زنده تسلط خواھد ) به معناى ابزار توليدى كه محصول كار قبلی کارگران است(خواھد شد، كار مرده 

اگر برنامه ريزى به مثابه يک فنى مربوط به مديريت . سرمايه دارى خواھد انداختو اين  شما را به راه ... يافت
و اين شما را .... و كنترل معنا شود، آنگاه به جاى اينكه پرولتاريا بر برنامه مسلط باشد برنامه بر او تسلط مٮيابد

ن رويكردھاى نادرست استالين به ميزان زيادى بسوى اي: زيرنويس. (به راه سرمايه دارى خواھد انداخت
منحرف شد و بسيارى از سياستھاى اقتصادى وی حکم اکسيژن را برای نيروھاى احياء كننده سرمايه دارى 

اوال، پيش از آن ھيچگونه تجربه . اما به اين مسئله بايد در چارچوب و شرايط خودش نگريست. داشت
ثانيا استالين با ھمه . ان يك محك استفاده كردسوسياليستى مثبت يا منفى وجود نداشت تا بتوان از آن به عنو
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او در مقابل كسانى ايستاد كه مٮخواستند . سرمايه دارى  نهاشتباھاتش، براى ساختن سوسياليسم تالش مٮكرد
  .)ھدايت برنامه ريزى و ساختمان اقتصادى را به مكانيسمھاى سود بسپارند

ات طبقاتى، مبارزه براى انجام انقالب سوسياليستى و مبارزه براى ايجاد يك دنياى عارى از طبقات و تمايز
تعميق آن، اين ضرورت را بوجود آورد که ماركسيسم در رابطه با حل يكرشته مسائل جديد و تدوين مفاھيم 

در انجام اين کار، مائوتسه دون . نوينى که با  پيچيدگى جامعه سوسياليستى خوانايى داشته باشد، بکار برده شود
او اينکار را ھم در سطح تئوريک با تئوريزه کردن . سيسم را به نحو تعيين كننده اى گسترش داددامنه مارك

در سطح تئوريك به . جامعه سوسياليستی انجام داد و ھم در سطح تبيين جھت گيری سياسی جامعه سوسياليستی
به مثابه يك شكل تبيين چيزى پرداخت كه در عرصه عمل درگيرش بودند يعنى ساختن جامعه سوسياليستی 

و در سطح سياسى، اين جھت گيری را فرموله کرد که اين جامعه را بايد از طريق  . گذارى جامعه طبقاتى
مائو كاملترين دركى كه تاكنون ماركسيسم از اقتصاد و سياست . پايدارى در مبارزه طبقاتى و ادامه انقالب ساخت

در چارچوب  بحث كتاب حاضر، اين نكته . نظم و مدون کرددر گذار از سوسياليسم به كمونيسم كسب كرده را م
بواسطه مائو، اينك يك اقتصاد سياسى علمى و جامع در مورد سوسياليسم براى : را مٮتوانيم چنين عنوان كنيم

، گواه قانع كتاب آموزشى شانگھاى. نخستين بار در تاريخ جنبش كارگرى صورت واقعيت به خود گرفته است
  .  كننده آنست

  
   كتاب آموزشى شانگھاىسابقه و ميراث 

  
، با اين ھدف تدوين شد که اقتصاد سياسى سوسياليستى را به شكلى جدى و عميق مورد كتاب آموزشى شانگھاى

متن كتاب و كار گسترده . بحث قرار دھد؛ و در ھمان حال اينکار را به نحوی انجام دھد که اثرى عامه فھم باشد
  . انجاميد محصول فرايندى از مبارزه و مطالعه بودترى كه به نگارش اين اثر

، اقتصاد سياسى سوسياليستى به شدت به كانون توجه تئوريك ١٩۴٩بعد از كسب سراسرى قدرت در سال 
 دمكراتيك به انقالب سوسياليستى – اين بود كه چين چگونه مٮتواند از انقالب ملى سؤال. انقالبيون چينى تبديل شد

 به شرايط مشخص چين، راه تكامل سوسياليستى چه بايد باشد؟ چين كه به اردوگاه سوسياليستى گذر كند؟ با توجه
تحت رھبرى شوروى پيوسته است، چگونه مٮبايد به مقابله با نيروھاى امپرياليستى برخيزد و در سطح بين 

دست موضوعات حياتى پاسخ المللى به مبارزات انقالبى كمك كند؟ انقالبى كه به پيروزى رسيده بود بايد به اين 
: و اين موضوعات دربرگيرنده مسائل مشخصترى در مورد توسعه و برنامه ريزى سوسياليستى بود. مٮگفت

روابط ميان صنعتى شدن و كلكتيويزه كردن كشاورزى، اولويت ھاى سرمايه گذارى، قانون ارزش و برنامه 
) تکنولوژی(وھاى توليدى، جايگاه فن آورى ريزى، نقش نظام ھاى مختلف انگيزشى در شكوفايى رشد نير

  .پيشرفته و امثالھم
نمٮتوان گفت كه كمونيستھاى چينى، كار رھبرى توده ھا در دگرگون كردن و اداره جامعه را از صفر شروع 

از . آنان طى بيشتر از دو دھه، در جريان پيشبرد جنگ خلق تجربه و شناخت گرانبھايى اندوخته بودند. كردند
 در مناطق پايگاھى انقالب و سپس در سراسر جنگ ضدژاپنى كه تقريبا دھسال به طول ١٩٢٠دھه اواخر 

 خاتمه يافت، حزب براى پيشبرد ساختمان و تحول اقتصادى و نيز انجام جنگ نظامى ١٩۴۵انجاميد و در سال 
 متمركز نظامى با جنگ مائوئيستى شامل اصولى نظير ادغام خط متمرکز و فرماندھى. به بسيج اھالى پرداخت

بعالوه، انجام تحقيقات عميق . ابتکار عمل ھا و عمليات غيرمتمركز بود كه موارد كاربردى گسترده ترى داشت
اجتماعى در ميان توده ھا براى شناخت از نيازھا و تجاربشان و بسيج سياسى آنان بر اساس خطوط و سياستھايى 

اما وقتی که پای ساختمان . شت يك سنت حزب مائوئيستى بودكه منافع عاليتر توده ھا را در خود فشرده دا
شوروى پيشگام راه توسعه و اداره يك اقتصاد .  سوسياليسم رسيد، مناسب ترين کار نگاه به شوروی بود

و اقدامات اوليه چين در امر برنامه ريزى و توسعه، به شدت تحت تاثير تجربه و . سوسياليستى ھمه جانبه بود
  . وٮھا قرار داشتطرز تفكر شور

 منتشر شد و نيز كتاب آموزشى ١٩۵٢ به قلم استالين كه در سال مسائل اقتصادى سوسياليسمچينٮھا مقاله 
پيش نويس اين .  را ترجمه و دقيقا مطالعه كردندكتاب آموزشى اقتصاد سياسى مفصل شوروٮھا تحت عنوان

 يعنى تا بعد از ١٩۵٠شده بود اما تا اواسط دھه كتاب آموزشى بر مبناى خطوط راھنماى مقاله استالين تھيه 
اين كتاب، . مرگ وى انتشار خارجى نيافت اما  در اقتصاد سياسى مائوئيستى اشارات زيادى به اين اثر شده است

پيشرفته ترين و منظمترين تبيين اقتصاد سياسى سوسياليستى بود كه تا آن زمان در دسترس انقالبيون قرار گرفته 
 با در نظر داشتن برخى مسائل، به اعضاى حزب رھنمود داد كه نسخه چاپ سوم اين اثر را مطالعه مائو. بود
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اما كمى بعد، وى كتاب آموزشى شوروٮھا از زاويه متدولوژى و نيز فرمولبندٮھاى تئوريك مشخصش مورد . كنند
  .انتقاد قرار داد

الگوى برنامه ريزى و توسعه صنعتى چين ھنگامى كه كار ساختمان سوسياليستى را آغاز كرد عمدتا 
اما !" پيش بسوی مدرن و شوروی شدن: "شعار برنامه پنجساله اول چين اين بود. شوروى را به اجراء گذاشت

 يعنى در مقطعى كه برنامه اول با مخلوطى از نتايج مثبت و منفى رو به اتمام داشت، مائو ١٩۵۶-۵٧در سالھاى 
طرح ھاى عظيم سرمايه گذاريھاى كالن، خطر بلعيدن بخش بسيار زيادى . به بازبينى الگوى شوروى پرداخت
براى اينكه نرخھاى رشد افزايش يابد، كشاورزى محتاج توجه و تحريك  . از منابع و ذخائر را پيش آورده بود

. مكانيسم ھاى برنامه ريزى و روش ھاى مديريت طورى بود كه مشاركت توده اى را تقويت نمٮكرد. بيشتر بود
ملى كردن صنايع در شھرھا مٮرفت كه (در ھمين دوره، انقالب بسوى مراحل باالتر مالكيت جمعى پيش مٮرفت 
انقالب مبارزات اجتماعى نوينى را .) كامل شود و كلكتيويزاسيون در مناطق روستايى نيز رو به جلو داشت

يم مجدد و يک کاسه کردن اراضى و دھقانان فقير در مناطق روستايى شروع به تقس: زيرنويس. (تجربه مٮكرد
در شھرھا، تالطماتى در بين .) و مائو به اين موج بلند خوشامد گفت. (دارائی ھا و استفاده مشترک از آنھا کردند

.) بخشھايى از روشنفكران و دانشجويان بروز كرد که ناشى از نارضايتى و ناخشنودى ضدسوسياليستى آنان بود
نام گرفت رويكردى متفاوت در رابطه با " درباره ده روابط بزرگ" خود كه ١٩۵۶مائو در سخنرانى سال 

اولويت ھای توسعه  ارائه كرد، منجمله اينكه در مقايسه با صنايع سنگين تاكيد بيشترى بر كشاورزى و صنايع 
 در اين بعالوه،.)  ببردسؤالالبته بدون اينكه نقش مركزى صنايع سنگين را با اين تاكيد، زير (سبك گذاشت 

در اين سخنرانى، مائو به جاى اينكه توسعه را صرفا . رويکرد مسئوليت بيشترى به بخشھاى محلى سپرده شد
 توليدى معرفى كند، آن را به مثابه يك سلسله روابط و تضادھاى –موضوعى مربوط به يكرشته متغيرھاى فنى 

 در چين  به انتقاد از مقاله ھش بزرگ به پيشج، در دوران ١٩۵٨مائو در سال .  اجتماعى ارائه داد–اقتصادى 
او منجمله از استالين بخاطر تاكيد يكجانبه اش بر روی .  اثر استالين پرداختمسائل اقتصادى سوسياليسم

از سر تا ته اين : "نيروھاى توليدى و كم بھا دادن به مسئله سياست، ايدئولوژى و فرھنگ، انتقاد كرد و گفت
." او اشياء را مٮبيند و انسانھا را نمٮبيند. او توجھى به انسانھا ندارد. فى از روبنا نمٮزندكتاب، استالين ھيچ حر

مقاله استالين به نام  نقدى بر: "ھمين جمالت را با تفاوت اندکی در ترجمه می توان در اثر زير يافت: زيرنويس(
 – نيويورك –نشر مانتلى ريويو  (وروىنقدى بر اقتصاد شنوشته مائو که  در كتاب " مسائل اقتصادى سوسياليسم

نسبت به سياست، و )  تکنولوژی(بعالوه مائو در مورد موضوع برترى دادن به فن آورى .) آمده است) ١٩٧٧
  .برترى دادن به كادرھا نسبت به توده ھا نيز بحث كرد

 اين مقاله . را نوشت شوروىيادداشتھايى بر كتاب آموزشى اقتصاد سياسى  مائو١٩۶١-۶٢در سالھاى 
كوبنده كه حاوى نظرات ھمه جانبه و مالحظات در باب موضوعات گوناگون است يك اثر اساسى در زمينه 

مائو در اين مقاله گفت پس از برقراری مالکيت سوسياليستی، بايد به . اقتصاد سياسى ماركسى محسوب مٮشود
او حرکت به سطوح عاليتری از . ھميت استانقالبی کردن روابط توليدى ادامه داد و اين مسئله حائز کمال ا

 انقالبى در سوسياليسم می بيند و گذر از سوسياليسم به كمونيسم –مالكيت اجتماعى را يک فرايند مبارزه سياسى 
  .را يک انقالب اجتماعی می داند

ى  مائو در حال تبيين يک رويكرد متفاوت در مورد توسعه سوسياليست١٩۵۶-۶۴به اين ترتيب طى دوره 
در اين دوره، تجارب مستقيمى . پايه ھای اين رويكرد در مبارزه انقالبى و مشاركت توده اى قرار داشت. بود

از يكطرف تاثيرات منفى استراتژى رشد و الگوى سازماندھى : بدست آمده بود كه مٮبايست از آن آموخت
جھش  طرف ديگر، تجربه مثبت  تحت تاثير شوروٮھا به اجراء گذاشته شد و از١٩۵٠صنعتى كه اوايل دھه 

اين تجربه .  نخستين كوره اى بود كه اين رويكرد نوين در آن شکل گرفتجھش بزرگ.  در چينبزرگ به پيش
به درست شدن كمونھاى دھقانى در مناطق روستايى، به آزمون نھادن شكلھاى نوين مديريت كارگرى، تالشھاى 

وستا و كار فكرى و كار يدى، و معرفى اولويت ھا و گسترده براى محدود كردن تمايزات بين شھر و ر
  .مكانيسمھاى جديد برنامه ريزى در خدمت اين اھداف انجاميد

طى ھمين دوره، مائو درک از مسئله طبقات و درگيرٮھاى طبقاتى در جامعه سوسياليستی را کاملتر کرد و 
 در كنگره حزب انجام شد نظريه ١٩۶٢او در يكى از سخنرانٮھايش كه به سال . سنتزھای بيشتری ارائه کرد

كه ديگر به خصلت نسبتا درازمدت آنھا (مھمى را در مورد تضادھاى طبقاتى و مبارزه طبقاتى تحت سوسياليسم 
 كه تحت ١٩۶٣-۶۴در آثار جدلى حزب كمونيست چين با اتحاد شوروى در سالھاى . ارائه داد)  پى برده بود

مدند، گفته می شود که يک قشر ممتاز در حاکميت اتحاد شوروی  توانسته ھدايت کلی مائو به رشته تحرير درآ
: اشاره به اين نكته ارتباط زيادى به موضوع توسعه و تحول اقتصادى داشت. انقالب را  در آنجا سرنگون كند
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مبارزه اى كه در چين سوسياليستی در جبھه اقتصادى و بر سر سياستھاى اقتصادى برپا شده بود به وضوح 
  .)بعدھا اين پديده را بعنوان ظھور يک طبقه بورژوازی فھميدند. (وجود چنين قشرى را نشان داده بود

يا تجديد نظرطلبى " رويزيونيسم: "زيرنويس(مائو مبارزه طبقاتى عليه نيروھاى محافظه كار رويزيونيست 
كه اصول پايه اى ماركسيسم اين يك جريان بورژوايى در جنبش كارگرى است . به معناى كمونيسم دروغين است

قرار " تجديد نظر" كمونيسم مورد –را منجمله در مورد ماھيت سرمايه دارى، انقالب سياسى و سوسياليسم 
رويزيونيسم كارگران . رويزيونيسم خون رھائيبخش را در رگھاى ماركسيسم خشك مٮكند. مٮدھد و تحريف مٮكند

ھدف و تاثير رويزيونيسم، تداوم يا احياى . ى خطاب قرار مٮدھدرا بر پايه رفرميسم و منافع تنگ نظرانه ماد
رويزيونيسم مشتاق و مدافع جايگاه و منافع طبقاتى بورژوائى . سرمايه دارى اما تحت لوای ماركسيسم است

كتاب در اين زمينه رجوع كنيد به فصل دوم . رويزيونيسم، سرمايه دارى در نقاب سوسياليسم است. است
 حمله برده، جھش بزرگ به پيشاين نيروھا به . در حزب كمونيست چين را رھبرى كرد.) اىآموزشى شانگھ

اينھا تحت لواى مدرنيزه كردن و كارآمد شدن، يك برنامه سرمايه دارانه جلو . مٮكوشيدند در آن خرابكارى كنند
تدوين كرده !)  اسم البتهدر(جاى تعجب نيست كه اينھا ھم براى سوسياليسم يك اقتصاد سوسياليستى . مٮگذاشتند

 كه نيروھاى انقالبى سرنگون شدند، نيروھاى محافظه كار رويزيونيست كه ١٩٧۶ تا سال ١٩۵٠از دھه . بودند
يك اقتصاد : گاه دچار تفرقه بودند و گاه مواضع خود را تغيير مٮدادند، اساسا دو الگوى اقتصادى را جلو گذاشتند

يدى منفرد در تصميمات مربوط به توليد و بازار از استقالل قابل مالحظه غير متمركز كه در آن، واحدھاى تول
بر سر (و يك اقتصاد بسيار متمركز كه در آن،  اختيار تصميم گيرى و قدرت اقتصادى . اى برخوردارند

 در دست وزارتخانه ھا و بنگاه ھاى برنامه ريزى و مقامات باالى) تخصيص سرمايه ھا و منابع مالى و امثالھم
عليرغم تفاوتھاى سطحى، اين دو الگو بازتاب يك ديدگاه مشترك از صنعتى و مدرنيزه . حزب متمركز است

نقطه اتكاء ھر دو الگو، معيارھائى مانند كارآيى و شاخصھائى . كردن بودند و اين امور را ھدف نھايى مٮدانستند
. مكانيسمھاى سرمايه دارانه را جلو مٮگذاشتمانند نرخ بازگشت بود و در زمينه كنترل و مديريت و انگيزه نيز 

 بر سر موضوعات تئورى اقتصادى  ١٩۶٠ و ١٩۵٠براى آشنايى با مباحثاتى كه طى دو دھه : زيرنويس(
. ال. به قلم اى) ١٩٧٠ – نيويورك –نشر مانتلى ريويو  (راه چينى سوسياليسمجريان داشت رجوع كنيد به مقاله 
خبرنامه پكن،  (ساختمان سوسياليستى و مبارزه طبقاتى در عرصه اقتصادمقاله . ويل رايت و بروس مك فارلين

به قلم استيفن ) ١٩٧٧ – نيويورك –انتشارات پانتئون  (انقالب صنعتى چينكتاب ). ١٩٧٠ آوريل – ١۶شماره 
ريستوفر نوشته ك) ١٩٨٩ – لندن –انتشارات مك ميالن  (شالوده ھاى اقتصاد برنامه ريزى شده در چين. آندورس

  )واكر. ھووى و كنت ر
.  يك پيشرفت و راھگشايى ناگھانى در تئورى و عمل مائوئيستى بود١٩۶۶-٧۶انقالب فرھنگى در سالھاى 

بالفاصله بعد از مرحله نخستين و پرآشوب انقالب فرھنگى كه با كسب قدرت و تحول ريشه اى نھادين در 
ئوئيست تصميم گرفتند بنيان محكمى براى اقتصاد سياسى عرصه ھا و مكانھاى مختلف ھمراه بود، نيروھاى ما

را در دست ’ انقالب دوم’، كتاب آموزشى شانگھاىآنان تجربه انقالب فرھنگى يا به قول . سوسياليسم فراھم كنند
مٮبايست درسھايى كه اين تجربه در مورد خصلت جامعه سوسياليستى و روابط طبقاتيش در برداشت كه . داشتند

مبناى كار آنان، جمعبنديھاى مائو از راه ھا و راھبردھاى ساختمان سوسياليستى در .  جذب مٮكردندجمعبندى و
اتحاد شوروى و چين، تحليلش از غصب قدرت در اتحاد شوروى توسط رويزيونيستھا، و تئورى او در مورد 

  .ادامه انقالب بود
و تضادھاى اجتماعى سوسياليسم و علل احياى ديگر، انجام يك تجزيه و تحليل ھمه جانبه از ساختار اقتصادى 

بعالوه به اينكار نيازى حياتى بود، تا يك قطب نماى تئوريك براى شناخت و عبور . سرمايه دارى امكانپذير بود
اينكار به نياز فورٮترى  ھم . از دل درياى گذار سوسياليستى كه معلوم شده بود دورانى درازمدت است فراھم آيد

عنى در مواجھه با مخالفت حاد نيروھاى محافظه كار رويزيونيست، براى سياستھايى كه انقالبيون ي. پاسخ مٮداد
براى ھر چه بيشتر روشن شدن ارزش اينكار، . به اجراء مٮگذاشتند و تبليغ مٮكردند يك پشتيبان تئوريك مٮساخت

  .بايد تا حدى اوضاع و شرايط آن دوره را توضيح دھيم
اين امر به ميزان . ، اوضاع سياسى چين پيچيده تر و خطرناكتر مٮشد١٩٧٠انى دھه در سالھاى اوليه و مي

، تھديدات و حركات اتحاد ١٩۶٠از اواخر دھه . زياد ناشى از تغيير و تحوالت در اوضاع عمومى دنيا بود
 مرز  نيروى نظامى عظيمى در١٩۶٩آنان از سال . شوروى عليه چين شروع شد كه بطور جدى بوى حمله مٮداد

اينكه چين چگونه بايد به خطر . شوروى و چين مستقر كرده بودند و علنا از يك گزينه ھسته اى حرف مٮزدند
 ١٩۶٩فزاينده از جانب شوروٮھا پاسخ دھد به يك كانون مباحثه سياسى و مبارزه طبقاتى در سالھاى متعاقب 
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او كه توسط . سياست سازش با اتحاد شوروى بودلين پيائو در مقام فرمانده نيروھاى مسلح چين مدافع . تبديل شد
  . دست به يك كودتاى ناموفق عليه وى زد١٩٧١مائو توبيخ شده بود، در سال 

عناصر محافظه كار در رھبرى حزب كه به شدت ھوادار غرب بودند اين اوضاع را گشايشى ديدند و 
بعنوان يكى از چھره ھاى انقالب فرھنگى شناخته آنان از اين واقعيت كه لين پيائو . كوشيدند از آن  استفاده كنند

آنان با استفاده از خطر حمله شوروى، چنين استدالل . مٮشد سود جستند تا دستاوردھاى آن انقالب را بٮاعتبار كنند
كردند كه چين بايد براى تقويت خود، دست به ائتالف ھمه جانبه نظامى و ادغام اقتصادى با غرب بزند و 

اين بحث را جلو كشيدند كه چين ديگر نمٮتواند آشوبھا .  مديريت سرمايه دارانه را به اجراء گذاردمدرنيزاسيون و
دستاوردھاى انقالب فرھنگى و سياستھا و برنامه ھاى . و تجربه گرائٮھاى انقالب فرھنگى را تحمل كند

آخرين نبرد مائوتسه . يرى بوديك مبارزه عمده در حال شكل گ. مائوئيستھا مورد حمالت فزاينده قرار گرفته بود
 براه افتاد و عمق پيدا كرد، بر ١٩٧۵ تا ١٩٧٣دون براى جلوگيرى از احياى سرمايه دارى كه طى سالھاى 

  .فعاليتھاى تئوريك تاثير بسيار گذاشت
. ، كار تحقيق و نگارش يك كتاب آموزشى در مورد اقتصاد سياسى سوسياليسم آغاز شد١٩٧١در ماه ژوئن 

 يك تئورى پيرامون جامعه در حال گذار و مائوتسه دون و مكتب شانگھاىاين اطالعات از مقاله  : سزيرنوي(
اين مقاله كمك بزرگى به تھيه .  اخذ شده است١٩٨١ ژوئن –، آوريل بولتن محققان مسائل آسيامندرج در 
الوده ھا و قواى محركه يك اين بررسى معتبر و قابل اتكائى از ش.)  كرده استكتاب آموزشى شانگھاىتاريخچه  

اقتصاد سوسياليستى بود كه خصوصيات كليدى يك اقتصاد سوسياليستى و وظايف و مبارزات كليدى كه در 
شيوه كتاب اين بود كه مقوالت ماركسيستى در . جريان گذار به جامعه بٮطبقه سر بلند مٮكند را مشخص مٮكرد

 و آنھا را در عرصه پيچيده واقعيت تاريخى سوسياليسم بكار زمينه اقتصاد سياسى و مبارزه طبقاتى را مٮگرفت
  .مٮبست

فرايند . ، بصورت يك فعاليت ادامه دار نگاه می شد اقتصاد سياسى سوسياليسمبه فعاليت مربوط به تبيين
، ١٩٧۶ تا ١٩٧٢بين سالھاى . نگارش، به بحث گذاشتن و تصحيح پيش نويسھاى كتاب، فرايندى بارور بود

نويس كتاب منتشر شد كه ھر يك بروشنی شناخت تئوريك عميقترى را بنمايش مٮگذاشت و دستور چھار پيش 
بررسى تغييراتى كه در ھر پيش نويس انجام شده، روشن . كار ضرورى براى تحقيقات بيشتر را مطرح مٮكرد

: قانه داشته اندمٮكند كه مائوئيستھا به بحث برانگيزترين موضوعات اقتصاد سياسى سوسياليستى برخوردى خال
از خصلت فرايند كار سوسياليستى گرفته تا وضعيت قوانين اقتصادى تحت سوسياليسم، از روابط ميان سياست و 

پنجمين دست نويس . اقتصاد گرفته تا خصلت تضادھاى بين نيروھاى توليدى و روابط توليدى تحت سوسياليسم
، نسخه ھاى در ١٩٧۶ه بعد از كودتاى دست راستى اكتبر بالفاصل.  ھيچگاه منتشر نشدسوسياليسم اقتصاد سياسى

  .حال چاپ آن توقيف شد
 را به زبان ساده و عامه فھم ارائه اقتصاد سياسى سوسياليسم، ھمان مطالب كتاب كتاب آموزشى شانگھاى

 متن  در تفاوتھايى كه به ھنگام مقايسه دو. ساختار مطالب و نحوه استدالل ھر دو كتاب اساسا يكى است. مٮكند
 انجام شده نيز كتاب آموزشىشرح مقوالت تئوريك مشاھده مٮشود ناچيز است، بازبينى و تصحيحاتى كه در 

ترجمه اى كه در دست . كامال منطبق بر تغييراتى است كه در چاپھاى مختلف كتاب اصلى صورت گرفته است
.  منتشر شده است١٩٧۵ كه اواخر سال  تھيه شدهاقتصاد سياسى سوسياليسمداريد بر اساس چھارمين دست نويس 

اقتصاددانانى كه اين پروژه را پيش مٮبردند در ارتباط با موسسه اقتصاد سياسى دانشگاه فودان شھر شانگھاى 
به ھمين خاطر، . قرار داشتند و بطور كلى اين شھر يكى از مراكز فعاليتھاى راديكال مائوئيستى محسوب مٮشد

  . تغيير يافته استکتاب آموزشی شانگھای به اصول اقتصاد سياسى اثر  عنوان اين نسخه انگليسى از
او .  بودچان چون چيائوفردى كه در رھبرى پروژه اقتصاد سياسى سوسياليسم نقش كليدى ايفاء كرد، 

عضوى از ھسته رھبرى كننده سراسرى بود كه مائو براى ھدايت و جمعبندى از مبارزات پيچيده انقالب 
 بود كه نام چان چون چيائو به خاطر جھش بزرگ به پيشنخستين بار در جريان . اتكاء داشتفرھنگى به آن 

نگارش چند مقاله مھم پيرامون سياستھا و موضوعات مربوط به دستمزد تحت مالكيت سوسياليستى  بر سر 
 به مثابه يك شخصيت  بود كه با براه افتادن گردباد قدرتمند انقالب فرھنگى، او١٩۶٧اما در سال . زبانھا افتاد

 معروف توفان ژانويه شانگھاى شانگھاى كه به  ١٩۶٧چان چون چيائو در قيام كارگرى . بسيار مھم ظاھر شد
او به مقام معاونت نخست وزير و عضويت در كميته دائم دفتر سياسى كميته . شد، نقشى محورى بازى كرد

يد و به ھدايت كارزارھاى سياسى كه نيروھاى مركزى حزب كمونيست، يعنى باالترين نھاد رھبرى حزب رس
بعالوه، . مائوئيست براى جلوگيرى از غصب قدرت توسط رھروان سرمايه دارى براه مٮانداختند يارى رساند

، او به ھمراه چيان چين ھمسر مائو، و يائو ون يوان ١٩٧۶در اكتبر . چان چون چيائو يك تئوريسين انقالبى بود
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 ١٩٨٠در جريان يك محاكمه فرمايشى كه به سال . بودند" گروه چھار نفر"اينان . دو ون ھون ون دستگير ش
برگزار شد، چيان چون چيائو و چيان چين استوار بر اصول انقالبى ايستادند، از مائو و انقالب فرھنگى دفاع 

چيان چين در .) داما يائو ون يوان و ون ھون ون ندامت و تسليم پيشه كردن(كردند و به حبس ابد محكوم شدند 
تا زمان نگارش اين مقدمه، ھنوز روشن نيست كه چان چون چيائو زنده است يا .  در زندان درگذشت١٩٩٠سال 
  . نه

 را تصويب كرد، در مورد مطالب و موضوعات اقتصاد سياسى سوسياليسماو بود كه طرح ھاى اوليه تھيه  
تن كتاب را رھبرى كرد و بر مبناى نظرات رھبرى وقت اين اثر رھنمود داد، جلسات متعدد و مھم بحث بر سر م
، چان ١٩٧٢بعد از انتشار نخستين دست نويس در سپتامبر . چين، پيش نويسھاى نھايى را مورد بازبينى قرار داد

: چون چيائو سه موضوع كليدى را كه كتاب مٮبايست بيشتر و عميقتر به آنھا بپردازد به روشنى مشخص كرد
ابط توليدى سوسياليستى، نيروھای سرمايه دارى وجود دارند؟ چرا مسئله مالكيت، يك مسئله چرا در درون رو

مربوط به قدرت است؟ و چرا روابط ميان افراد در فرايند توليد، روابط طبقاتى است؟ او در مقاله  اى تحت 
 موضوعات تئوريك  منتشر شد،١٩٧۵كه به سال " درباره اعمال ديكتاتورى ھمه جانبه بر بورژوازى"عنوان 

  . بسط يافته بود را بيشتر حالجى كرداقتصاد سياسى سوسياليسممھمى كه در نسخه ھاى سوم و چھارم 
، اثری است که دارای مقدار زيادی سنتز  و نظريه ھای جديد است و با توجه به كتاب آموزشى شانگھاى

 كتاب آموزشى.  خودی خود کار بزرگی استگستره و پيچيدگى موضوع بايد گفت كه  ارائه روشن و دقيق آنھا، ب
 يكم، سوسياليسم: به پيروى از مائو، سوسياليسم را به مثابه سه پديده كه با ھم ارتباط درونى دارند، تعريف مٮكند

در اتحاد با ساير قشرھاى مردمى بويژه دھقانان فقير در ملل ( است كه پرولتاريا يك شكل حاكميت طبقاتى
دوم، . از طريق آن بر نيروھاى بورژوايى و استثمارگر قديم و نوخاسته حكم مٮراند) ستمديده جھان سوم

 است كه در آن مالكيت اجتماعى جاى مالكيت خصوصى بر ابزار توليد را گرفته و يك شيوه توليدى سوسياليسم
يك دوره ليسم سوم،  سوسيا. به جاى سود شخصى، نياز اجتماعى به ھدف و معيار توليد اجتماعى تبديل شده است

ھدف از اين مبارزات و تحوالت كه بخشى .  است كه با مبارزات حاد طبقاتى و تحوالت عميق رقم مٮخوردگذار
  .از فرايند جھانى انقالب به حساب مٮآيد، محو طبقات و تمايزات طبقاتى در مقياس جھانى است

 اقتصاد سياسى ماركسيستى فصل آغازين كتاب توضيح مٮدھد كه روابط توليدى جامعه، موضوع بررسى
نقش سياست و ايدئولوژى و فرھنگ در تكامل . سپس كتاب به بررسى اين روابط در جامعه چين مٮپردازد. است

مسير و شتاب اجتماعى شدن ابزار توليد در بخشھاى صنعتى و كشاورزى . اقتصادى مورد بررسى قرار مٮگيرد
فصل ھايى از . تى است در فصل اول به آن پرداخته شده استچين، و روابط ميان اين بخشھا، از ديگر موضوعا

كتاب به تغيير و تحوالت تقسيم كار اجتماعى در محيط ھاى كار مربوط مٮشود و زير و بم توليد اجتماعى كه 
متدولوژى برنامه . صرفا يكرشته اعمال فنى نبوده بلكه روابط اجتماعى را نيز در بر مٮگيرد، روشن مٮكند

ھاى پرداخت دستمزد، توزيع محصوالتى كه جامعه توليد مٮكند، ھدف ارتقاء استانداردھاى زندگى ريزى، شكل 
مردم و ايجاد برابرى بيشتر بين افراد بطور ھمزمان، و نقش و خطرات پول و محاسبات پولى از ديگر 

سه تمايز "يستھا وظيفه كاھش و سرانجام از ميان برداشتن آنچه مائوئ.  استكتاب آموزشى شانگھاىموضوعات 
مانند يك رشته ) يعنى تمايز بين صنعت و كشاورزى، شھر و روستا، و كار فكرى و كار يدى(مٮنامند " بزرگ

رويكرد كتاب به ھيچوجه يك رويكرد فرمول وار و جزم انديشانه . تئوريك در سراسر كتاب تنيده شده است
 كه قدرت و اختيارات معينى در كف نمايندگان نھاده پرولتاريا: ت تحريك آميزى مطرح مٮكندسؤاالكتاب .  نيست

چگونه مٮتواند با سوء استفاده از اين اختيارات، انحصارى كردن اين قدرت، و از دست رفتن كنترل بر ابزار 
  توليد مقابله كند؟ خصلت واقعى مالكيت دولتى را چگونه مٮتوان تعيين كرد؟

حق بورژوايى يك . حائز اھميت ويژه است" ورژوايىحق ب"، موضوع كتاب آموزشى ١٩٧۵در نسخه سال 
حق بورژوايى به روابط . جامعه سوسياليستی است که از سرمايه دارى به ارث برده  است" نشانه مادرزادى"

اقتصادى و اجتماعى متبلور در قانون و سياست اطالق مٮشود كه مدافع برابرى صورى است اما در واقع 
از ھركس به اندازه توانايٮاش، به ھركس به "اصل توزيع سوسياليستى يعنى . اردعناصر نابرابرى را در بر د

از يكسو، در مورد ھمگان معيار يكسانى بكار گرفته مٮشود يعنى . يك نمونه اين مسئله است" اندازه كارش
ى كار از سوى ديگر،  نيازھاى ھمگان و بازدھ. پرداخت دستمزد بر حسب ميزان كار انجام شده صورت مٮگيرد

، نگاه را كتاب آموزشى. بنابراين، چنين معيار برابرى به تقويت نابرابرى كمك مٮكند. ھمگان يكسان نيست
در اين كتاب، عبارت حق بورژوايى به . (متوجه شكل ھاى موجوديت حق بورژوايى و تاثير ايدئولوژيك آن مٮكند

امعه سوسياليستى كه بذر روابط كااليى و روابط يعنى ھمه آن روابط ج. مفھومى گسترده تر بكار گرفته شده است
در آن زمان، يك كارزار سراسرى براى آگاه كردن مردم به اينكه چرا .) اجتماعى سرمايه دارانه را در خود دارد
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حق بورژوايى خاك مساعدى براى پرورش سرمايه دارى است و چرا بايد محدود و نھايتا نابود شود، در چين 
از ھركس به اندازه "صه توزيع، محو حق بورژوايى مستلزم بكارگيرى اصل كمونيستى در عر. جريان داشت

در سوسياليسم، محدود كردن حق بورژوايى در عرصه : زيرنويس. (است" تواناش، به ھركس به اندازه نيازش
نى بدون توزيع شامل اقداماتى نظير ايجاد شكل ھاى اجتماعٮتر توزيع، تامين خدمات حياتى مثال خدمات درما

توجه به درآمد شخصى افراد، دست زدن به ابتكارات اجتماعى براى رفع نابرابريھاى ميان زنان و مردان و 
  .)كاھش تفاوت دستمزدھاست

 مبتنى بر شناخت پيشرفته مائوئيسم از آن شرايط مادى و كتاب آموزشى شانگھاى ١٩٧۵نسخه سال 
روھاى ممتاز نوخاسته و سر بيرون آوردن روابط  سرمايه ايدئولوژيكى است که در جامعه سوسياليستی به ني

اما تجزيه و تحليل ھاى بعدى مائو در مورد خصلت و مكان بورژوازى نوخاسته در سوسياليسم . داری پا مٮدھد
 عمال يا نمايندگانپيش از آن، راست روان و رويزيونيستھا عموما به مثابه . در اين كتاب گنجانده نشده است

چند ماه بعد از انتشار نسخه اول اين كتاب بود كه مائو طى چند . رژوا و فئودال در نظر گرفته مٮشدندطبقات  بو
. بيانيه پياپى توضيح داد كه سطوح باالى نھادھاى حزبى و دولتى، نقطه تمركز بورژوازى در جامعه است

ى در دست است كه نشان مٮدھد پيروان مائو بر مبناى اين بينش، دست به تحقيقات بيشتر زدند و شواھد زياد
  .    بطور مستند به اين تكامل تئوريك پرداخته بود١٩٧۶نسخه سال 

ھدف از نگارش اين كتاب، ارائه يك تجزيه و تحليل از نحوه عملكرد اقتصاد چين يا مشاجرات سياسى در آن 
با وجود .) رسى خواھيم كرددر بخش موخره، نحوه عملكرد اقتصاد چين مائوئيستى را بر: زيرنويس. (مقطع نبود

در مورد فرآيندھای کلی رشد و توسعه صحبت می کند و نيز خطوط  تمايز اصلی  ميان كتاب آموزشى اين، 
يكى از نقاط . رويكردھاى انقالبى و رويزيونيستى در مورد نيازھاى توسعه چين سوسياليستى را نشان مٮدھد

انقالب . درسھاى غنى انقالب سوسياليستى چين مٮگيردقوت كتاب دقيقا اينست كه جان مايه خود را از 
اما كتاب، ھمه اينھا را در خدمت يك ھدف بزرگتر قرار . سوسياليستى چين، نقطه رجوع تجربى اين اثر است

  .  فراھم كردن يك توضيح تئوريك ھمه جانبه در مورد اقتصاد سياسى سوسياليستى: داده است
ھدف  . ھده دارد، اين اثر را مٮتوان از چند زاويه ديگر ھم مطالعه كردفراتر از سھم تئوريكى كه كتاب بع

 كه به زبان ساده و غيرآكادميك نگاشته شده، برقرارى ارتباط با مخاطبانى است كه كتاب آموزشى شانگھاى
متن حاضر يكى از چند عنوان كتابى است كه در فاصله . ممكنست تعليمات تخصصى را سر نگذرانده باشند

كتابھايى مانند اين، نقشى حياتى در چين مائوئيستى .  منتشر شدخودآموز جوانان از سرى آثار ١٩٧۶ تا ١٩٧٢
يك ھدف كليدى انقالب فرھنگى، ايجاد نظام آموزشى بود كه به جاى تقويت نخبه گرايى به آن . بازى كردند
 ميليون جوان كه ١٢حدود . ش بود، بخشى از اين تال"رفتن به عمق روستاھا و نوک كوه ھا"جنبش . ضربه بزند

اغلب آنان دانش آموزان مناطق شھرى بودند در نواحى روستايى چين كه محل زندگى اكثريت اھالى كشور بود، 
 را به كتاب آموزشى شانگھاىآنان . كتاب حاضر براى استفاده اين جوانان نوشته شد. به انجام وظيفه پرداختند

ى فلسفى، ادبى، علوم اجتماعى و طبيعى و فن آورى كشاورزى مطالعه مٮكردند ھمراه چند اثر ديگر در زمينه ھا
بنابراين مطالعه كتاب حاضر، به ما چيزھايى . تا براى كار و آموزش و مبارزه سياسى در روستاھا آماده شوند

ئورى بعالوه، از اينكه ت. در مورد چگونگى تربيت نسل جديد براى شناخت از جامعه سوسياليستى مٮآموزد
زيرا دانشجويان در ھمان . ماركسيستى چگونه در دسترس مخاطبان وسيع قرار گرفت نيز دركى بدست مٮدھد

مطالعه و بحث عمومى گسترده بر . حال كه از دھقانان مٮآموختند مٮخواستند آنان را در اطالعات خود سھيم كنند
  .  ر چين مائوئيستى بودسر تئورى، منجمله اقتصاد سياسى، يك جنبه حياتى زندگى سياسى د

با رجوع به گذشته، علت اين امر را مٮتوان به . بخشھايى از كتاب حاضر، به شيوه جدلى نگاشته شده است
و سرانجام كسانى كه در پى احياى سرمايه دارى .... مبارزه اى عظيم در چين برپا شده بود:  روشنى دريافت

اين اثر نشان مٮدھد كه . ٮتوان از يك زاويه ديگر ھم مطالعه كردبنابراين كتاب را م. بودند به پيروزى رسيدند
انقالبيون چينى چگونه براى نبرد تدارك مٮديدند، چگونه مردم را براى تشخيص ساختارھا و مكانيسم ھاى  

چگونه آنان را براى شناخت از آنچه نھايتا محور . درون جامعه سوسياليستى كه بايد متحول مٮشد تعليم مٮدادند
  .   يعنى ادامه انقالب يا نظاره شكست و سرنگونى انقالب: مبارزه بود، تربيت مٮكردند

كتاب آموزشى شانگھاى يك كتاب مرجع ارزشمند براى دانشجويان و محققان در بررسى مقايسه اى امور 
رار گيرد كه اين كتاب بايد مورد توجه ويژه كسانى ق.اقتصادى، مطالعات چين و مسئله توسعه در جھان سوم است

فعاليت تئوريك انقالبيون چين به نيت خدمت و : يك نكته را نبايد فراموش كرد. تشنه دگرگونٮھاى اساسى ھستند
اين كتاب بايد افق و وظايف اقتصاد سياسى . كمك به مبارزه بين المللى كارگران و ستمديدگان انجام مٮشد

 براى كسانى كه در گوشه و كنار دنيا درگير مبارزه سوسياليستى و بدون شك تحول سوسياليستى كل جامعه را
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ترديد نيست كه از دل يك يا . ديالكتيك مبارزه و شناخت، ھمچنان خود را نشان خواھد داد. انقالبيند روشن كند
  .حاصل خواھد شد اقتصاد سياسى سوسياليسم چند انقالب پيروزمند، دست نويس آينده 

                      ١٩٩۴ژوئن 
 

  صل يکف

 مطالعه مقداری اقتصاد سياسی
  

  موضوع اقتصاد سياسی
  

چرا لنين صحبت از اعمال ديکتاتوری بر بورژوازی کرد؟ داشتن درک «: صدر مائوی بزرگ به ما می آموزد
اين مسئله . ناروشنی در باره اين موضوع به رويزيونيسم می انجامد. روشن در باره اين موضوع، اساسی است

برای احاطه يافتن بر ماركسيسم و ی  اقتصاد سياسیمطالعه مقدار) ١(» .موم ملت روشن کنيمرا بايد برای ع
 آگاھانه خط پايه ای و سياستھای ست، و جھت بكار بی بر بورژوازی در اعمال ھمه جانبه ديكتاتوریپيگير

  .دوره تاريخی سوسياليسم، ضروری استرابطه با حزب در 
کارخانه ھا در خط اول مبارزه قرار دارند اميد کشورمان و جانشينان آرمان      نسل جوان که در روستاھا و 

جوانان برای اينکه مبارزه را بھتر به پيش برند و ھر چه سريعتر به لحاظ سياسی . انقالب پرولتری می باشند
  .آزموده تر شوند بايد اقتصاد سياسی را مطالعه کنند

  
   موضوع اقتصاد سياسی روابط توليدی است

  
اقتصاد . اقتصاد سياسی چه نوع علمی است؟ اول بايد ببينيم اقتصاد سياسی چه موضوعی را بررسی می کند

روابط اقتصاد نه با چيزھا بلكه با «:  بروشنی خاطر نشان کرد کهانگلس. سياسی علم مطالعه روابط توليدی است
روابط توليدی ميان انسانھا چگونه . )٢(» طبقات سروكار داردروابط ميان انسانھا و در تحليل نھايی با ميان 

  .ی انسان بياغازيمدجواب بايد از فعاليتھای تولي يافتن بوجود می آيد؟ برای
ماركسيستھا معتقدند كه فعاليت توليدی انسان اساسی ترين فعاليت عملی او و تعيين كننده « ، صدر مائو گفت     

اين درك علمی در ، يعنی بيش از صد سال قبل، ماركسيسمامل تک اما قبل از )٣(» .ی باشد آن مديگر فعاليتھای
اين نظريه دروغين برخی . متفكرين طبقات استثمارگر ھمه مخالف اين نقطه نظر بودند. ميان انسانھا موجود نبود

 ياوه سرائی می کردند که تاريخجامعه بشری طبق اراده خداوند تكامل يافته و برخی ديگر را ارائه می دادند که 
بايد غذا اصطالح متفكرين بزرگ بر اين واقعيت ساده پرده می افكندند كه انسانھا ه  اين ب .قھرمانان می سازندرا 
برای و  رگير فعاليتھای سياسی، علمی، ھنری و مذھبی گردندفراھم کنند تا بتوانند دبرای خود  پوشاك و سرپناهو 

 نيازھای توليد مستقيم، بنابراين. يد وارد فعاليتھای توليدی شوندغذا و پوشاك و سرپناه تھيه كنند بااينکه بتوانند 
، بشريت )  مترجم–مردم زحمتکش  ( كاركن مردم بدون فعاليتھای توليدی. اساس رشد جامعه بشری است،مادی

  .ماركس اين قانون تكامل تاريخ بشر را كشف نمودبرای اولين بار . قا نمی يابد و جامعه رشد نمی كندب
افراد جدا از يکديگر نمی توانند در توليد درگير . ردم برای توليد کردن بايد وارد روابط متقابل معينی شوند     م
انسان ھا برای توليد وارد يکرشته ارتباطات و روابط با يکديگر « : ھمانطور که مارکس خاطرنشان کرد. شوند

 روابط اجتماعی انجام می پذيرد و توليد در می شوند و عمل آنان بر طبيعت تنھا در چارچوب اين ارتباطات و
اين روابط که توسط مردم در فرآيند توليد برقرار می شوند، روابط ) ۴(» .اين چارچوب صورت می گيرد

  . درجامعه طبقاتی، اين روابط در نھايت بازتاب روابط طبقاتی می باشند. توليدی خوانده می شوند
  :      روابط توليدی سه وجه دارد

   مالکيت بر ابزار توليد؛شکل -١
  موقعيت افراد و روابط متقابل ميان آنھا در توليد؛ -٢
  .شکل توزيع فرآورده ھای توليد -٣

منجمله ابزار کار مانند ماشين آالت، کارخانه ھا، (شکل مالکيت ناظر بر اين است که چه کسی مالک ابزار توليد 
کيت بر ابزار توليد مھمترين وجه روابط توليد و شکل مال. می باشد) و زمين و موضوعات کار مانند مواد خام

جامعه اوليه، . شکل مالکيت بر ابزار توليد ماھيت روابط توليدی را تعيين می کند. شالوده روابط توليدی است
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جامعه برده داری، جامعه فئودالی، جامعه سرمايه داری و جامعه سوسياليستی برحسب اينکه اشکال و الگوھای 
شکل مالکيت تعيين کننده نقش افراد و روابط . ر توليد در ھر يک چگونه است دسته بندی شده اندمالکيت بر ابزا

  .متقابل ميان آنھا در توليد و بنابراين تعيين کننده شکل توزيع فرآورده ھای توليد است
ان و طبيعت      برای توليد نه تنھا ضروری است که روابط ميان انسان ھا برقرار شود بلکه روابط ميان انس

نيروھای مولده . قدرت انسان در فتح طبيعت و دگرگون کردن آن، نيروھای مولده خوانده می شود. برقرار گردد
نوع ابزاری . در ميان نيروھای مولده، ابزار توليد از ھمه مھمتر است. است) يا وسايل توليد(شامل مردم و مواد 

اما نمی توانيم ابزار توليد . دھنده قدرت بشر در فتح طبيعت استکه برای توليد مورد استفاده قرار می گيرد نشان
« ) ۵(» . مردم تعيين کننده اند و نه چيزھا «. را به عنوان عامل تعيين کننده در نيروھای مولده به حساب آوريم

 و می اين مردم ھستند که ابزار را بکار می گيرند، می آفرينند،) ۶(» .در جھان گرانبھاترين چيز مردم اند
بدون مردم، بھترين ابزار . بنابراين بدون مردم نه ابزاری ساخته می شود و نه دانشی بدست می آيد. سازند

  .نيستند» اتوماتيک«ھرگز بواقع » اتوماتيک«
تکامل (در کليت تکامل تاريخی .      روابط توليدی و نيروھای مولده دو وجه توليد اجتماعی را تشکيل می دھند

. بطور عموم نيروھای مولده  نقش عمده و تعيين کننده را بازی می کنند)   مترجم–د اجتماعی تاريخی تولي
روابط توليدی . ھرگونه تغيير و تحول در روابط توليدی الزاما نتيجه سطح معينی از رشد نيروھای مولده است

 مانع رشد نيروھای مولده می وقتی روابط توليدی معينی. نيروھای مولده باشد) ضروريات تكامل(بايد منطبق بر 
ی نو كه با رشد نيروھای مولده سازگارتر است دتوليروابط بايد عوض شده و جای خود را به روابط گردد، اين 

بايد گفت كه شكل روابط توليدی توسط اراده ذھنی انسان تعيين نشده، بلكه توسط سطح رشد نيروھای مولده . بدھد
اين يك قانون عينی و مستقل از اراده . د با رشد نيروھای مولده سازگار باشدروابط توليدی باي. معين می گردد

ظھور، تكامل و انھدام روابط توليدی معين ھمراه است با تكامل تدريجی تضادھای نيروھای مولده . بشر است
می ز نيبنابراين اقتصاد سياسی ماركسيستی ھنگام مطالعه روابط توليدی به بررسی نيروھای مولده . معين
  .پردازد

     در کليت تکامل تاريخی، نيروھای مولده نقش تعيين کننده و عمده را بازی می کنند اما اين به معنای آن نيست 
زمانی كه روابط . بھيچوجه چنين نيست. استنيروھای مولده منفعل تاثير گذاری بر  توليدی در که  روابط 

زمانی كه . شد نيروھای مولده ھمچون محرك فعال عمل می كنندتوليدی با نيروھای مولده سازگار باشند، در ر
 در مقاطعی .در مقابل رشد نيروھای مولده، سدی می گردند با نيروھای مولده سازگار نباشند، نيروھای توليدی

در اين مواقع، دگرگون کردن . بدون تغيير در روابط توليدی، نيروھای مولده نمی توانند رشد كننداز تاريخ، 
زمانی كه چين كھن تحت سلطه . )توضيح مترجم(*  عمده را  بازی می کند بط توليدی نقش تعيين كنندهروا

امپرياليسم، فئوداليسم و سرمايه داری بوروكرات بود، طبقات زميندار و كمپرادور ارتجاعی ترين و عقب افتاده 
قبل از . ه بودشدت محدود و تضعيف شدرشد نيروھای مولده ب. ترين روابط توليدی را در چين نمايندگی ميكردند

بغير از شمال غربی چين توليد ساالنه . چين دارای صنعت ماشين سازی يا اتومبيل و ھواپيما نبود ١٩۴٩انقالب
پوشاك را پوشاك . حتی ضروريات روزمره نيز وارد می شد. فوالد تنھا بالغ بر چند صد ھزار تن می شد

 کردن در آن شرايط سرنگون. از خارج وارد می شدميخ  حتی . دندخارجی و چتر را چتر خارجی می نامي
روابط توليدی كمپرادور فئودال و دادن حاكميت امپرياليسم، فئوداليسم و سرمايه داری بوروكرات، تغيير 

  .در رشد نيروھای مولده بازی كردتعيين کننده عمده را برقراری روابط توليدی سوسياليستی نقش 
انشمول می ھاين يك قانون ج . نيروھای مولده عموما پس از تغيير در روابط توليدی رخ می دھدرشد مھم در     
روابط توليدی فئودالی توسط منھدم شدن در جامعه سرمايه داری رشد مھم در نيروھای مولده پس از . باشد

لستان انقالب صنعتی پس مثال در انگ. انقالب بورژوايی و رشد سريع روابط توليدی سرمايه داری انجام پذيرفت
يكی از موضوعات عمده در مبارزات طوالنی بين ماركسيستھا و  .گيردصورت از انقالب بورژوايی توانست 
آيا بايد به نيروھای مولده و روابط توليدی بعنوان دو وجه يك وحدت ديالكتيكی  که رويزيونيستھا ھمواره اين بود

لين پيائو در اتحاد با چن پوتا معتقد بود . يروھای مولده را اتخاذ نمودشد نرنگريست يا اينكه نقطه نظر ارتجاعی 
اين ھمان خط رويزيونيستی بود كه . رشد توليد می باشد ١٩۶٩كه وظيفه اصلی پس از كنگره نھم حزب در سال 

ين  عمده در جامعه چ تضاد«، توسط ليوشائوچی و چن پوتا وارد قطعنامه كنگره ھشتم حزب گرديد كه می گفت
در چين، روابط توليدی » . استپيشرفته سوسياليستی و نيروھای مولده اجتماعی عقب ماندهتضاد ميان نظام 

افقھای كامال نوينی را برای رشد  سازگاری اين. سوسياليستی اساسا با رشد نيروھای مولده سازگار می باشند
نقايص در تضاد با در واقع اين . می باشندناما اين روابط توليدی بھيچوجه بی نقص . نيروھای مولده می گشايد

تجربه انقالب سوسياليستی به ما می آموزد كه فقط سيستم سوسياليستی برتر . رشد نيروھای مولده قرار می گيرند
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 ھمواره دگرگون کردن آن بخشھائی از روابط توليدی که با رشد .ميتواند رشد نيروھای مولده را تحرك بخشد
تضاد ميان نظام « بايد پرسيد . طباق نيستند، رشد نيروھای مولده را  تقويت کرده استنيروھای مولده در ان

کجاست؟ قصد جنايتکارانه ليوشائوچی و لين پيائو » سوسياليستی پيشرفته و نيروھای مولده اجتماعی عقب مانده
به مثابه سالحی برای » رشد نيروھای مولده« و فريبکاران ديگر که اين ياوه ھا را می بافتند اين بود که از 

ممانعت از ادامه انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا و اعمال ھمه جانبه ديکتاتوری بر بورژوازی استفاده کنند و 
  .با خط پايه ای حزب مقابله کنند

روابط  ضروری است که رشد نيروھای مولدهبرای . روابط توليدی بايد با نيروھای مولده سازگار باشد     
وابط توليدی نوين كه با رشد نيروھای مولده سازگار از بين رفته و ر كھن كه با رشد آن سازگار نمی باشد توليدی

و روابط توليدی كھن و ظھور روابط توليدی نوين پروسه ای نرم نھدام اما پروسه ا.ی آن را بگيرداست، جا
ليدی نوين، اغلب پس از مبارزات كامل كردن روابط تواستقرار و تغيير روابط توليدی كھن و . راحت نيست

روابط توليدی كھن را چگونه بايد تغيير داده و روابط توليدی می خواھيد بدانيد که اما اگر . انقالبی به كف می آيد
،  رابطه روابط توليدی و نيروھای مولده ميان تضاد آن نمود بايد عالوه بر مطالعه و بررسی نوين را جايگزين

  .دھيدنيز بايد مورد پژوھش قرار را ی اقتصادی روبنا و زيربناميان 
، ارتش، قانون و ديگر نھادھای سياسی و اشكال ايدئولوژيك منطبق بر آنھا مانند  ملیحكومت ناظر بر روبنا     

جمع اين روابط توليدی ساختار « . زيربنای اقتصادی مشتمل است بر روابط توليدی.  استفلسفه،ادبيات و ھنر
جامعه شکل روبنای قانونی و سياسی بر روی اين شالوده، . شالوده واقعی اين است. را می سازد اقتصادی جامعه

اين جمله ماركس بطور علمی رابطه ) ٧(» .منطبق ميگرددآن اشكال معينی از آگاھی اجتماعی بر می گيرد و 
   .بين روبنا و زيربنای اقتصادی را تشريح می كند

نای اقتصادی، اين دومی است كه عموما نقش عمده و تعيين كننده را بازی می در تضاد بين روبنا و زيرب     
كليه روبنای عظيم « با تغيير در زيربنای اقتصادی، .  روبنا را تعيين می كند،زيربنای اقتصادیيعنی، . كند

 شود، يعنی اينكه وقتی زيربنای اقتصادی كھن از ھم گسيخته می) ٨(» .بطور كمابيش سريع تغيير می يابد
اما روبنا با ھمان شتاب زيربنا مضمحل نمی . روبنای ساخته شده بر روی اين زيربنا نيز بايد مضمحل شود

گردد، حتی اگر ماشين دولتی ارتجاعی تغيير كند و زيربنای اقتصادی كھن عوض شود، طبقات ارتجاعی با ميل 
با طبقات پيشرو در عرصه سياسی،  آنھا بطور اجتناب ناپذير .خود صحنه تاريخ را ترك نخواھند كرد

انواع ايدئولوژيھای كھن كه متعلق به طبقات سرنگون شده . ايدئولوژيك و فرھنگی درگير مبارزه خواھند شد
بالفاصله پس از برقراری . روبنا توسط زيربنای اقتصادی تعيين می شود . خواھند يافتءاست تا مدت درازی بقا

فعاالنه به ) ... روبنا(«: استالين خاطر نشان كرد. ذاردمی گ بنای اقتصادی روبنای جديد، تاثير عظيمی بر زير
نظام نوين در نابود كردن زيربنای كھن و حداکثر به شكلگيری و استحكام زيربنای خود ياری می رساند و به 

. كندبدين شرح است كه روبنا ھميشه به زيربنای اقتصادی اش خدمت می ) ٩(» .می رساند ياری طبقات كھن
روبنای سوسياليستی به زيربنای اقتصادی سوسياليستی خود و روبنای سرمايه داری به زيربنای اقتصادی 

   .سرمايه داری خدمت می كند
در جامعه سرمايه داری، با تشديد تضاد بين توليد اجتماعی شده و مالكيت خصوصی بر ابزار توليد، بطور      

اما . ياليستی جايگزين مالكيت خصوصی سرمايه داری شودعاجل ضروری است كه مالكيت عمومی سوس
بورژوازی ماشين دولتی ارتجاعی را كنترل كرده و از آن برای حفاظت از زيربنای اقتصادی سرمايه داری 

اگر پرولتاريا ابتدا دولت سرمايه داری را درھم نشكند، نابود كردن نظام اقتصادی سرمايه داری . بھره می جويد
رويزيونيستھای نو و كھنه ادعا می كنند كه سرمايه داری می تواند بطور مسالمت آميز . ر خواھد بودامكان ناپذي

  .اين دروغ محض است. به سوسياليسم برسد
اما بدليل وجود بورژوازی و . در جامعه سوسياليستی روبنا و زيربنای اقتصادی اساسا با يكديگر سازگارند     

در  معين سبك كارھای بوروكراتيك معين در ارگانھای دولتی و وجود نقايص اشكال ايدئولوژيكی آن، وجود
. با مانع مواجه می شودرشد بيشتر زيربنای اقتصادی سوسياليستی و تحكيم و بھبود آن ، بخشھايی از نظام دولتی

ضرورت  ما بايد . ما بايد روبنای سوسياليستی را ھر چه بھتر بخدمت زيربنای اقتصاد سوسياليستی درآوريم
   .در روبنا تا به انتھا پيگيری نمائيمرا مبارزه در روبنا را ھر چه عميقتر دريابيم و انقالب سوسياليستی 

. اقتصاد سياسی عملی ترين و فوری ترين منافع اقشار و طبقات گوناگون را مورد مطالعه قرار می دھد     
اقتصاد سياسی ماركسيستی ھمچون فلسفه . دحادترين و شديدترين مسائل مبارزه طبقاتی را تشريح می كن

اقتصاد سياسی علمی است كه مشغله اش . ماركسيستی آشكارا اعالم می كند كه در خدمت سياست پرولتری است
   .مبارزه طبقاتی است
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  اقتصاد سياسی اساس تئوريکی حزب 

  در فرموله کردن خط پايه ای است
  

 مدرن و نيروھای مولده پيشرفته، بخصوص صنعت مقياس اقتصاد سياسی مارکسيستی با ظھور پرولتاريای
او با استفاده از ماترياليسم ديالکتيک . مارکس در مبارزه طبقاتی زمان خود شرکت کرد. بزرگ، به ظھور رسيد

او اسرار استثمار کارگران توسط سرمايه داران را آشکار . انقالبی به تحليل از جامعه سرمايه داری پرداخت
اين تضادھا در تخاصم . علمی تضادھای ميان توليد اجتماعی و مالکيت سرمايه داری را نشان دادکرد و بطور 

با رشد روزمره تضادھای جامعه سرمايه داری، شمار .  حاد ميان پرولتاريا و بورژوازی متجلی می شدند
يه داری به صدا ناقوس مرگ مالکيت خصوصی سرما«. پرولتاريا،  گورکنان سرمايه داری، ھر چه فزونتر شد

از اينجا نتيجه گيری انقالبی و علمی نشئت می گيرد که ) ١٠(» .خلع يد کنندگان خلع يد می شوند. در می آيد
نظام سوسياليستی باالجبار جايگزين نظام سرمايه داری، و ديکتاتوری پرولتاريا جايگزين ديکتاتوری بورژوازی 

عه سرمايه داری به جامعه سوسياليستی را كامال از قانون ماركس اجتناب ناپذيری تغيير جام« . خواھد شد
بنابراين اقتصاد سياسی ماركسيستی ھمراه با فلسفه  ) ١١(» .اقتصادی رشد جامعه معاصر، نتيجه می گيرد

ماركسيستی و سوسياليسم علمی شالوده تئوريكی است كه حزب سياسی پرولتاريا را قادر می سازد كه سياست 
برمبنای ماركسيسم و تحت شرايط سرمايه داری، رھبران انقالبی پرولتری اين . فرموله كندپايه ای خود را 

استفاده از قھر انقالبی برای كسب ضرورت : طبقه، خط پايه ای زير را برای حزب پرولتاريا فرموله كردند
استثمارگر و  آنھا پرولتاريا را در مبارزه برای سرنگونی کامل بورژوازی و تمام طبقات .قدرت سياسی

جايگزينی ديکتاتوری بورژوازی با ديکتاتوری پرولتاريا و پيروزی سوسياليسم بر سرمايه داری و در نھايت 
  .رسيدن به کمونيسم، رھبری کردند

اقتصاد سياسی ماركسيستی در جامعه سوسياليستی نيز شالوده تئوريك را برای حزب پرولتاريا فراھم می       
 صدر مائو بطور نافذ تضادھای ميان روابط توليدی سوسياليستی و .ود را فرموله نمايدكند تا خط پايه ای خ

نيروھای مولده و روابط ميان روبنا و زيربنای اقتصادی را تحليل کرد و ماھيت طوالنی و پيچيده مبارزه ميان 
يک صدر مائو خط پايه با اتکا بر اين اساس تئور. دو طبقه و ميان دو خط را در دوره سوسياليسم، آشکار کرد

جامعه سوسياليستی در « : اين خط پايه ای بما می آموزد. ای حزب را برای تمام دوره سوسياليسم فرموله کرد
در سراسر اين دوره تاريخی، طبقات و تضادھای طبقاتی و . برگيرنده يك دروه تاريخی نسبتا طوالنی است

 راه سرمايه داری مبارزه وجود دارد و خطر احيای سرمايه بين راه سوسياليستی و. مبارزه طبقاتی موجود است
اين تضادھا را فقط با . داری و خطر خراب كاری و تجاوز توسط امپرياليسم و سوسيال امپرياليسم موجود است

» .اتكا به تئوری ادامه انقالب تحت ديكتاتوری پرولتاريا و پيشبرد پراتيك تحت ھدايت آن، می توان حل كرد
پايه ای حزب مردم چين را رھبری می کند و آنانرا قادر می سازد که در ادامه انقالب تحت خط ) ١٢(

ديکتاتوری پرولتاريا پيگير باشند، برای تحکيم ديکتاتوری پرولتاريا مبارزه کنند، با احيا سرمايه داری مقابله 
 . در سراسر جھان مبارزه کنندکنند، در ساختمان سوسياليسم مصمم باشند، و برای آرمان بزرگ تحقق کمونيسم 

قبل از انقالب . به يک کالم چين يک کشور سوسياليستی است« : خاطرنشان کرده است که صدر مائو       
حتا اکنون نيز دارای نظام دستمزد ھشت رتبه ای است، توزيع را بر . کمابيش مانند يک کشور سرمايه داری بود
 پول انجام می شود، و در اين زمينه ھای تفاوت زيادی با جامعه کھن حسب کار انجام می دھد، مبادله از طريق

« : صدر مائو ھمچنين گفته است) ١٣(» .آنچه متفاوت است آنست که نظام مالکيت عوض شده است. ندارد
 تحت ديكتاتوری پرولتاريا. ما اكنون از سيستم كاالئی استفاده می كند، نظام دستمزدھا نابرابر است و غيرهکشور 

ز اين رو اگر كسانی مانند لين پيائو قدرت را كسب كنند برای آنھا ا. چنين چيزھايی را فقط می توان محدود كرد
به اين دليل است كه بايد ھرچه بيشتر به مطالعه آثار . احيای نظام سرمايه داری كامال ساده خواھد بود

در ( نظام كاالئی و انجام توزيع برحسب كار حق بورژوايی نھفته در)  ١۴(» .ماركسيستی ـ لنينيستی بپردازيم
عوامل اقتصادی مھمی ھستند كه مايه توليد و بازتوليد سرمايه داری و عناصر بورژوايی ) جامعه سوسياليستی
درك خصلت عميق اين مسئله مفاھيم مھمی در زمينه اعمال ھمه جانبه ديكتاتوری بر . نوين  می شوند

با مطالعه مقداری اقتصاد . ئل مربوط به حيطه اقتصاد سياسی می باشندھمه اين مسا. بورژوازی، داراست
سياسی می توانيم دركمان را از خط پايه ای حزب عميقتر كرده و آگاھی خود را باال ببريم تا بتوانيم اين خط را 

 .ھرچه بھتر بكار ببنديم
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اقتصاد . و رويزيونيستی است     اقتصاد سياسی مارکسيستی درست نقطه مقابل اقتصاد سياسی بورژوائی 
سياسی مارکسيستی از درون به مصاف طلبيدن و نقد اقتصاد سياسی بورژوائی و رويزيونيستی تکامل يافته 

مطالعه اقتصاد سياسی مارکسيستی بھما کمک می کند که مارکسيسم را از رويزيونيسم، سوسياليسم را از . است
ھمچنين به ما در تصحيح .  ديکتاتوری بورژوازی تميز دھيمسرمايه داری، و ديکتاتوری پرولتاريا را از

  . انحرافات و ارتقا آگاھی ايدئولوژيک کمک می کند
     بطور خالصه، اگر می خواھيم ايدئولوژی ضد حزبی و ضد مارکسيستی را مغلوب کنيم؛ ادر می خواھيم در 

 پايه ای حزب را بطور کامل بکار بنديم؛ زمينه اعمال ھمه جانبه ديکتاتوری بر بورژوازی پيگير باشيم و خط
اگر می خواھيم در انقالب کبير سوسياليستی و آرمان ساختمان سوسياليسم به پيروزی ھای بيشتری دست يابيم، 

  .بايد اقتصاد سياسی را مطالعه کنيم
  

  برای اينکه اقتصاد سياسی را خوب بياموزيم
   بايد تئوری و پراتيک را ترکيب کنيم

  
اسی بکاربستی است از ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی ، و معتبر بودن  آنھا را نشان می اقتصاد سي

. در مطالعه اقتصاد سياسی بايد ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی را بعنوان راھنما بکار گيريم. دھد
بنابراين، نه فقط . يال در نظر می گيردھر شکل اجتماعی تاريخا تکامل يافته را در حرکت س« روش ديالکتيکی 

موجوديت فی الفور آن بلکه ھمچنين ماھيت گذرای آن را نيز مد نظر دارد؛ زيرا اجازه نمی دھد که چيزی بر آن 
اين جھان بينی پرولتری درست نقطه مقابل ايده آليسم و ) ١۵(» .تحميل شود و در جوھر خود نقاد و انقالبی است

 مشاھده و تحليل قوانين حركت با درک ماترياليسم ديالکتيک و تاريخی و استفاده از آن درفقط . متافيزيک است
و پيروزی سوسياليسم سرمايه داری مرگ جامعه سرمايه داری و اقتصاد سرمايه داری می توانيم بفھميم كه چرا 

و تحليل قوانين حركت جامعه  فقط با بكار بردن ماترياليسم ديالكتيكی و تاريخی در مشاھده .اجتناب ناپذير است
سوسياليستی و اقتصاد سوسياليستی می توانيم به ماھيت طوالنی و پيچيده مبارزه طبقاتی و مبارزه خطی در 

تاريخی از تکامل جامعه سوسياليستی پی ببريم و فقط در اين صورت است كه می توانيم روند عمومی 
چنين دركی عزم ما را در مبارزه برای .  است، درك كنيمسوسياليسم به كمونيسم را، كه مستقل از اراده بشر

پيروزی نھايی آرمان كمونيسم محكمتر خواھد كرد، بطوری كه با عزم جزم و بدون ھراس از ھرگونه مشكل و 
  .بدون ابا از ھرگونه فداكاری، برای اين آرمان برزميم

اين سبک انقالبی عبارتست از ترکيب . ی کنيم     در مطالعه اقتصاد سياسی بايد بر سبک آموزش انقالبی پافشار
آنرا برای . الزم است که تئوری مارکسيستی را بياموزيد« : صدر ما به ما می آموزد. تئوری با پراتيک
ترکيب تئوری و پراتيک مربوط به اين است که آيا فرد دارای سبک انقالبی مطالعه ) ١۶(» .بکاربستن بياموزيد

ما بايد مطالعه اقتصاد سياسی را با نقد رويزيونيسم، با . رای روحيه حزبی است يا خيرکردن است يا خير، آيا دا
نقد دروغ ھای ارتجاعی که توسط ليوشائوچی و لين پيائو و امثالھم اشاعه داده می شود ترکيب کنيم؛ بايد مطالعه 

وليد و آزمون ھای علمی اقتصاد سياسی را با سه جنبش انقالبی بزرگ يعنی مبارزه طبقاتی، مبارزه برای ت
صدر مائو خاطرنشان . ترکيب کنيم؛ بايد مطالعه اقتصاد سياسی را با دگرگون کردن جھان بينی خود ترکيب کنيم

توليد کوچک  دائما، ھر روز و ساعت و بطور خودبخودی و در مقياس بزرگ، "لنين گفت که « : کرده است
اينھا در ميان بخشی از طبقه کارگر و اعضای حزب نيز ."  کندسرمايه داری و بورژوازی را توليد باز توليد می

در ميان صفوف پرولتاريا و پرسنل دولت و ديگر ارگانھا کسانی ھستند که به سبک زندگی . توليد می شوند
سبک زندگی «ما بايد از اقتصاد سياسی مارکسيستی آگاھانه برای مقابله با ) ١٧(» .بورژوائی روی آورده اند

  . استفاده کنيم و پيگيرانه عليه نيروھای سرمايه داری و بورژوازی مبارزه کنيم» بورژوائی
 در مقدمه ای بر اولين چاپ کتاب کاپيتال ماركس. آيا آموختن اقتصاد سياسی ماركسيستی مشكل است؟ بله     

ھنگام تجزيه ی اقتصاد سياسی ماركسيست» .ھمه علوم اينطورند. ھرچيزی در ابتدا مشكل است«: گفت) سرمايه(
د علمی يينی از سطح به عمق نفوذ می كند، جوھر آن را كشف می كند و به تجرپديده ھای عتحليل مشخص از و 

بھمين جھت در ابتدای كار  اغلب با برخی واژه ھا و مفاھيم برخورد می كنيم كه فھمشان مشكل . دست می زند
اگر آن را . استانقالب پرولتری باره  و در ه استشته شداما اقتصاد سياسی ماركسيستی برای پرولتاريا نو. است

آدم فکر بشرطی كه  ھيچ چيز در جھان مشكل نيست"« . آمدبا جديت مطالعه كنيم بتدريج به درك آن نائل خواھيم 
شكل نيست و احاطه يافتن بر آن امكان پذير مگذر كردن به قلمرو جديد ."  خود را بر روی آن متمركز كندو ذکر 
  ) ١٨(» .آموزنده خوبی باشد ذھن خود را بر روی آن متمركز كند و آدم بشرط آنكه است
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جاده دست يافتن به علم با فرش سرخ مزين نشده است و فقط كسانی می «: ماركس يك بار خاطرنشان كرد     
 پرولتاريا رھبران انقالبی) ١٩(» .توانند به قله درخشان آن دست يابند كه از خستگی شيب تند آن نھراسند

ما بايد با پيروی از الگوی درخشان آنان . سراسر زندگی خود را وقف تاسيس و تکامل تئوری مارکسيسم کردند
و مطالعه دقيق آثار مارکس، لنين و صدر مائو تالش کنيم که اين سالح تئوريک مارکسيستی را مطالعه کرده و 

ليستی و ساختمان سوسياليسم و برای دست يافتن به کمونيسم اين امر برای انجام انقالب سوسيا. بر آن احاطه يابيم
  .در سراسر جھان ضروری است

  
  

-----------------  
منظور اين است که در چنين مقاطعی،  آنچه عمدتا راه رشد نيروھای مولده را باز می کند، : توضيح مترجم* 

ای يک وحدت ديالکتيکی يا وحدت اضداد نيروھای مولده و روابط توليدی دار.  تغيير در روابط توليدی است
در رابطه ديالکتيکی ميان آنان، در يک چشم انداز تاريخی، اين نيروھای مولده اند که نقش عمده را در . ھستند

تغيير و تحول روابط توليدی بازی می کنند ولی برخی از مقاطع  روابط توليدی عمده می شود يعنی اينکه رشد 
  .ه تغيير در روابط توليدی می شودنيروھای مولده وابسته ب

  
  آثار مطالعاتی و مرجع

   منتخب آثار مارکس و انگلس، جلد يک-" مقدمه ای بر نقد اقتصاد سياسی"مارکس، پيشگفتار 
  ١ فصل ٢انگلس، آنتی دورينگ، قسمت 

  ٢١ کليات آثار جلد -لنين، کارل مارکس
   ١ منتخب آثار جلد -  ۴مائو، در باره تضاد، بخش 

   گزيده آثار-١ در باره حل صحيح تضادھای درون خلق، بخش مائو،
  

  توضيحات
 پکن ريويو –نوشته چن چان چيائو " در باره اعمال ھمه جانبه ديکتاتوری بر بورژوازی"نقل شده در مقاله  -١

 شيکاگو -انتشارات بنر(از ريموند لوتا " مائو پنجمی بود"؛ تجديد چاپ در کتاب ١٩٧۵ آوريل ۴، ١۴شماره 
  ٢٠٩صفحه ) ١٩٧٨

 ١  منتخب آثار مارکس و انگلس جلد - " کارل مارکس، مقدمه ای بر نقد اقتصاد سياسی"فردريش انگلس،  -٢
 از اين پس اين منتخب –) ١٩٧٠ سال ٣ و جلد ١٩۶٩  سال ٢ و ١چاپ انتشارات پروگرس جلد  (۵١۴صفحه 

  . خواھيم نوشتم ا م آآثار را به اختصار به صورت 
جلد (  چاپ انتشارات زبانھای خارجی پکن -  از منتخب آثار مائو ١ جلد -" ر باره پراتيکد"مائوتسه دون،  -٣

  .  خواھيم نوشتم آ م از اين پس اين منتخب آثار را به اختصار -١٩۶٩ سال ۴ و جلد ١٩۶٧ سال ٣ -٢ -١
  ٢٩، ص ١٩٧٨ چاپ زبانھای خارجی پکن –" مزد، کار، سرمايه"کارل مارکس،  -۴
  ١۴٣، ص ٢  م آ م -"نگ طوالنیدر باره ج"مائو،  -۵
  ۴۵۴،  ص ۴ م آ م –" ورشکستگی درک ايده آليستی از تاريخ"مائو،  -۶
  ۵٠٣،  ص ١ م ا م آ –" مقدمه ای بر نقد اقتصاد سياسی"مارکس،  -٧
 ۵٠۴ھمانجا ص  -٨
  ۵، ص ١٩٧٢ انتشارات زبانھای خارجی پکن –" مارکسيسم و مسائل مربوط به زبان"ژوزف استالين،  -٩
  ٧١۵، ص ١٩۶٧انتشارات انترناسيونال :  نيويورک– ١جلد " کاپيتال"مارکس،  -١٠
 از اين پس –) ١٩٧۴انتشارات پروگرس  (٧١ ، ص ٢١ در کليات آثار جلد -"کارل مارکس"لنين، . ای. و -١١

 . خواھيم نوشتک آ لاين کليات آثار را به اختصار 
، "ن کنگره حزب کمونيست چيناسناد دھمي"در " اساسنامه حزب کمونيست چين"حزب کمونيست چين،  -١٢

 )١٩٧٣چاپ انتشارات زبانھای خارجی پکن،  (۶٢ص 
مائو " ھمچنين در -نوشته چن چان چيائو" اعمال ھمه جانبه ديکتاتورزی بر بورژوازی"نقل شده در مقاله  -١٣

 .٢١١از ريموند لوتا، ص " پنجمی بود
 .٢١۴ھمانجا ص  -١۴
 .٢٩ کاپيتال، ص ١، جلد "تالموخره ای بر چاپ دوم نسخه آلمانی کاپي"مارکس،  -١۵
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 .٣٨، ص ٣ م آ م –" در باره اصالح سبک کار حزبی"مائو،  -١۶
 .٢٠٩، ص "مائو پنجمی بود"در . نوشته چن چان چيائو..." در باره اعمال ھمه جانبه"نقل شده در  -١٧
 .١٩٠، ص ١، م آ م "مسائل استراتژی در جنگ انقالبی چين"مائو،  -١٨
 .٣٠ کاپيتال، ص ١ جلد –" وی کاپيتالمقدمه ای بر نسخه فرانس"مارکس،  -١٩

 
 ٢فصل 

 

 جامعه سوسياليستی مقدمه عصری نوين در تاريخ بشر است
  
  

  جامعه سوسياليستی و ديكتاتوری پرولتاريا
  

 پيدايش، تكامل و سقوط روابط توليدی ١٩ماركس و انگلس آموزگاران انقالب جھانی پرولتری، در اواسط قرن 
د و به اين نتيجه علمی رسيدند كه پرولتاريا مسلما بورژوازی و ھمه طبقات سرمايه داری را تحليل كردن

استثمارگر را سرنگون كرده، ديكتاتوری پرولتری بدون شك بجای ديكتاتوری بورژوايی نشسته، سوسياليسم يقينا 
جھان را به آنھا پرولتاريای . جای سرمايه داری را گرفته و سرانجام كمونيسم بی چون و چرا متحقق خواھد شد

اتحاد با توده ھای وسيع زحمتكش و برداشتن سالح جھت مبارزه ای بی باكانه برای نابودی ماشين دولتی 
طی صد و چند سال . بورژوايی، برقراری ديكتاتوری پرولتاريا و تحقق سوسياليسم و كمونيسم فرا خواندند

 ناپذير خويش تحت رھبری درخشان گذشته، پرولتاريای جھانی بی ھراس از قربانی، به پيشروی تزلزل
پرولتاريای بين المللی آرمان علمی سوسياليستی را بواقعيت بدل كرده و اين امر در . ماركسيسم ادامه داده است

نظام سوسياليستی يقينا جای نظام سرمايه داری را خواھد «. بخش گسترده ای از جھان پرتوافكن شده است
جامعه سوسياليستی تحت ديكتاتوری پرولتری از ) ١(» . از اراده بشر استاين يك قانون علمی و مستقل. گرفت

طريق انقالب قھرآميز برقرار شده و نفی بنيادين نظام استثمارگرانه سرمايه داری و ھمه نظامھای استثماری 
  .اين جامعه مقدمه عصری نوين در تاريخ بشر است. است

  
  

  انقالب پرولتری و ديكتاتوری پرولتاريا 
   شرطھای ظھور روابط توليدی سوسياليستی ھستندپيش

  
  روابط توليدی سوسياليستی نميتواند

  در بطن جامعه سرمايه داری بظھور رسد
  

    در تاريخ بشر نيروئی که گذر از يك شكل جامعه به شكل ديگر را بجلو می راند، تضاد اساسی جامعه،  يعنی 
ماركس خاطرنشان . ضاد بين روبنا و زيربنای اقتصادی استتضاد ميان روابط توليدی و نيروھای مولده، و ت

نيروھای مولده مادی جامعه در مرحله معينی از تكاملشان با روابط توليدی موجود در تضاد قرار می « : كرد
 و ھرآنچه تبارز قانونی اين –يا با روابط مالکيت که تا پيش از اين در چارچوب آن حرکت می کردند . گيرند

اين روابط توليدی كه زمانی قالبی برای تكامل نيروھای مولده بودند .  در  در تقابل قرار می گيرند– روابط است
با تغيير شالوده اقتصادی، . آنگاه عصری از انقالب اجتماعی آغاز می شود. به سدی در برابرش تبديل می شوند

ديد و عاليترھيچگاه قبل از آنكه شرايط روابط توليدی ج....  كل روبنای عظيم كمابيش  با سرعت تغيير می كند
شرايط مادی برای ) ٢(» .مادی برای بوجود آمدنش در بطن جامعه كھن بحد كافی رشد نيافته، بظھور نمی رسد

اين شرايط مادی عبارتند از . روابط توليدی سوسياليستی بی وقفه تحت شرايط سرمايه داری تكوين می يابند
زمانی كه سرمايه . مدن پرولتاريا كه بعنوان گوركن سرمايه داری عمل می كنداجتماعی شدن توليد و بوجود آ

داری به امپرياليسم تكامل يافت، ناقوس مرگ سرمايه داری بصدا درآمد و عصر انقالبات سوسياليستی پرولتری 
  . فرا رسيد
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انه ای ھستند كه برپايه      در تاريخ بشر، برده داری و فئوداليسم و سرمايه داری، ھمگی نظامات استثمارگر
جايگزينی ھريك از اين سه نظام اجتماعی و اقتصادی با ديگری، . مالكيت خصوصی بر ابزار توليد استوارند

. ھمواره به اين شكل بود که يك نظام جديد مالكيت خصوصی بجای نظام قديم مالكيت خصوصی نشسته است
مثال، روابط . ا در جامعه كھن سربلند كرده و توسعه يابدتحت چنين شرايطی، روابط توليدی نوين ميتواند تدريج

اما حتی تحت اين شرايط ، برای . توليدی سرمايه داری به تدريج در مرحله پايانی جامعه فئودالی سربلند كرد
آنكه يك نظام جديد مالكيت خصوصی به اساس و شالوده مسلط اقتصادی در جامعه تبديل شود، بايد بر طبقه 

تثمارگر كه نماينده نظام جديد مالكيت خصوصی است اتكا كرده، انقالب براه اندازد، قدرت سياسی را نوخاسته اس
اين قانونی است كه در طول تاريخ صحتش باثبات . كسب كند و در مبارزه طبقاتی مرگ و زندگی درگير شود

امكان . است) مالکيت ھمگانی(روابط توليدی سوسياليستی، روابط توليدی مبتنی بر مالكيت عمومی . رسيده است
نظام سوسياليستی مالكيت ھمگانی بنيادا با . ظھور اين روابط توليدی در بطن جامعه سرمايه داری وجود ندارد

برقراری مالكيت . نظام مالكيت سرمايه دارانه كه در آن ابزار توليد مايملك خصوصی است در تقابل قرار دارد
اينكار را نمی . ، مصادره ابزار توليد از دست بورژوازی را طلب می كندھمگانی سوسياليستی بر ابزار توليد

علت وجودی ماشين دولتی بورژوائی و . توان در جامعه سرمايه داری و تحت ديكتاتوری بورژوازی عملی کرد
بورژوازی ھيچگاه اجازه شكل گيری روابط . كل روبنايش حفاظت از نظام مالكيت خصوصی سرمايه داريست

بحثھای بی پايه رويزيونيستھای قديم و جديد مبنی .  سوسياليستی در بطن جامعه سرمايه داری را نمی دھدتوليدی
اين . بر اينكه سرمايه داری می تواند بطور مسالمت آميز به سوسياليسم تكامل يابد كامال خالف واقعيت است

با توسعه سرمايه . ريا خدمت می كندتئوريھا به حفظ نظام سرمايه داری و جلوگيری از خيزش و قيام پرولتا
پرولتاريا قدرت دولتی را كسب كرده «: داری، راه تحول كامل و انقالبی جامعه بدين ترتيب مشخص گشته است

  )٣ (».و در اولين گام ابزار توليد را به مايملك دولت تبديل می كند
قدرت سياسی از لوله تفنگ «: صدر مائو خاطرنشان كرد.       موضوع اساسی انقالب، قدرت سياسی است

پرولتاريا فقط از طريق سرنگونی ماشين دولتی بورژوايی و برقراری ديكتاتوری پرولتری ) ۴(» .بيرون می آيد
از طريق قھر انقالبی ميتواند اقتصاد سرمايه داری را بنحوی سوسياليستی ملی كند و در اقتصاد منفرد تحول 

بنابراين پيش . يدی مبتنی بر مالكيت ھمگانی سوسياليستی را تکامل دھدسوسياليستی بوجود آورد و روابط تول
كمون . شرط پيدايش روابط توليدی سوسياليستی انجام انقالب پرولتری و برقراری ديكتاتوری پرولتری است

 بوقوع پيوست، نخستين تالش تاريخی عظيم پرولتاريا برای سرنگونی نظام سرمايه ١٧٨١ که در سال پاريس
. ھر چند كمون پاريس شكست خورد اما اصول كمون به حيات خود ادامه داد.  از طريق قھر انقالبی بودداری

بعبارت ديگر، نشان داد که، . تجربه كمون پاريس نشان داد كه پرولتاريا بايد ماشين دولتی بورژوايی را نابود كند
 سوار شود و آن را در جھت تحقق اھدافش طبقه كارگر نمی تواند بسادگی بر ماشين دولتی حاضر و آماده ای« 

  )۵(» .بكار گيرد
.  را رھبری کردانقالب اکتبر     لنين تئوری ماركسيستی انقالب قھرآميز را بطرز درخشانی بکاربست و  

 نشان داد كه در دوران امپرياليسم و انقالب پرولتری، اگر در کشوری پرولتاريا موجود باشد انقالب اكتبرتجربه 
، اگر توده ھای تحت ستم وجود داشته باشند، اگر يك حزب نسبتا پخته پرولتری باشد که قادر است )اندازهبھر (

يك خط ماركسيستی را با پراتيک انقالبی در آن کشور ترکيب کند و نيز قادر است بطور صحيح پرولتاريا، 
برای انجام يک مبارزه پيگيرانه عليه تھيدستان و دھقانان رنجديده را از طريق متحد كردن حداکثر ممکن نيروھا 

دشمن طبقاتی رھبری کند، می توان  حاكميت بورژوايی را از طريق انقالب مسلحانه، حتی در عقب افتاده ترين 
  . كشور سرمايه داری، سرنگون كرد و سپس يك دولت سوسياليستی را تحت ديكتاتوری پرولتری برقرار نمود

صدر مائوی كبير، از طريق . يسم ـ لنينيسم را برای مردم چين به ارمغان آورد ماركسانقالب اكتبر     توپھای 
ترکيب حقيقت عام ماركسيسم ـ لنينيسم با اوضاع انقالبی چين يک خط عمومی را برای انقالب دمكراتيك نوين 

 بوروكرات انقالب عليه امپرياليسم، فئوداليسم و سرمايه داری«: اين خط عمومی چنين بود. چين  فرموله كرد
تحت ھدايت اين خط انقالبی، ) ۶(» .توسط توده ھای وسيع خلق تحت رھبری پرولتاريا به پيش برده خواھد شد

راه استقرار مناطق پايگاھی در روستا و نواحی روستايی و محاصره و سرانجام فتح مناطق شھری در پيش 
ت ارتجاعی امپرياليسم، فئوداليسم و سرمايه خلق چين بدنبال يك دوره طوالنی جنگ انقالبی، حاكمي. گرفته شد

داری بوروكرات را سرنگون كرد و ماشين كھنه دولتی را نابود نمود، جمھوری خلق چين را تحت ديكتاتوری 
تولد جمھوری خلق چين بعد از . دمكراتيك خلق كه يك شكل مشخص ديكتاتوری پرولتارياست برقرار نمود

  .در تاريخ جھان بود، يك واقعه عظيم انقالب اكتبرچين
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     تجربه انقالب چين نشان داد كه در دوران امپرياليسم و انقالب پرولتری، اگر پرولتاريا در كشورھای 
مستعمره و نيمه مستعمره بطور جدی حقيقت عام ماركسيسم ـ لنينيسم با شرايط انقالبی موجود در اين كشورھا 

تيك را در دست گيرد و در اين انقالب خلق را بسوی پيروزی در ھم آميزد، با استحکام رھبری انقالب دمكرا
رھنمون شود، ورود به مرحله انقالب سوسياليستی بالفاصله بعد از انجام وظايف ضدامپرياليستی و ضدفئودالی 

  .كامال امكانپذير است
حانه پيروزی ھای      موفقيت انقالب اكتبر و انقالب سوسياليستی در چين برای تئوری ماركسيستی انقالب مسل

رويزيونيستھای كھنه و جديد مداوما به حمالت موذيانه خود عليه انقالب مسلحانه ادامه . بزرگی محسوب می شود
اين راه ھيچ نيست مگر نسخه رنگ و لعاب . آنھا راه فريبكارانه گذار مسالمت آميز را تبليغ می كنند. می دھند

سعه . وف و سخنگوی طبقه برده دار در چين موعظه می کردکه كنفسيوس اين فيلس" سعه صدر"زده نظريه 
صدر كنفسيوسی بھيچوجه سعه صدر نبوده و بورژوازی ھمواره از قوای ارتجاعی برای سركوب پرولتاريا 

را موعظه می کند تا با رواج  اين " طريقه وفاداری و اعتماد"طبقه استثمارگر ھميشه دروغ  . استفاده كرده است
لين پيائو که در واقع شاگرد خلف كنفسيوس در عصر . ده مبارزاتی زحمتکشان را از بين ببردعوامفريبی ارا

خوبی رمز نيکبختی است و استفاده از زور " حاضر است حتی به سالحھای گردو خاك گرفته ای چون اين كه 
ستفاده طبقه انقالبی از او مذبوحانه كوشيد آزادی پرولتاريا را محدود كرده و با ا. متوسل شد" راه نابودی است

گذار مسالمت "صدر مائو در مورد راه فريبكارانه . قھر انقالبی برای سرنگون کردن مرتجعين، ضديت ورزد
كسب قدرت «: و مخالفت مداوم رويزيونيستھای داخلی و خارجی با قھر انقالبی چنين خاطرنشان كرد" آميز

اين اصل . كزی و عاليترين شكل انقالب استتوسط قوای مسلح، حل مسئله از طريق جنگ، وظيفه مر
اين يك ) ٧(» .ماركسيست ـ لنينيستی انقالب جھانشمول بوده و برای چين و ھمه كشورھای ديگر صدق می كند

  .قانون عام انقالب پرولتری است
  
  
  "نيروھای مولده" نكته اصلی تئوری  

   ضديت با انقالب پرولتری و ديكتاتوری پرولتری است
  

ترين خيانت رويزيونيستھای جديد و قديم به ماركسيسم، ضديت آنان با انقالب پرولتری و ديكتاتوری  اساسی 
پرچم پاره پاره ای كه اغلب در ضديت با انقالب و ديكتاتوری پرولتری بلند می كنند عبارت . پرولتری است

"). وليد را رشد داداول بايد باروری ت"يا تئوری " (رشد نيروھای مولده" است از تئوری ارتجاعی 
رويزيونيستھای برنشتينی و كائوتسكی در انترناسيونال دوم سخت كوشيدند اين نظريه را اشاعه دھند كه آن 
كشورھای سرمايه داری كه دارای اقتصادھای صنعتی بسيار پيشرفته اند می توانند از طريق رشد نيروھای 

ز اين رو، به گفته اينان، در اين كشورھا دست زدن به يك ا. بسوی سوسياليسم تکامل يابند"  به تدريج" مولده 
نتيجتا در كشورھای سرمايه داری که صنايع عقب مانده دارند و در .  انقالب قھر آميز ضروری نيست

چرا كه به ". نيروھای مولده رشد داده شود"كشورھای مستعمره و كشورھای وابسته الزم است كه در وحله اول 
اين نسخه ابتدائی . شتنن نيروھای مولده بسيار پيشرفته پرولتاريا نميتواند دست به انقالب بزندزعم ايشان بدون دا

اين تئوری غلط،  تحول اجتماعی را  موضوعی . در جنبش كمونيستی بين المللی بود" تئوری نيروھای مولده"
وابط توليدی  بر رشد نيروھای اين تئوری تاثير ر. كه صرفا مربوط به رشد نيروھای مولده است،  قلمداد ميكرد

اين تئوری درست نقطه مقابل اين اصل . مولده، و تاثير روبنا بر زير بنای اقتصادی را كامال ناديده می گرفت
ماترياليسم تاريخی  است كه در جامعه طبقاتی، تغيير و دگرگونی اجتماعی فقط از طريق مبارزه طبقاتی حاد 

  .امکان پذير می شود
انگلس . ذاران ماركسيسم ضربه قاطعانه ای بر تئوری نيروھای مولده رويزيونيستھا وارد آوردند      بنيانگ

، توليد و بازتوليد در نھايتبرحسب مفھوم ماترياليستی تاريخ، عنصر تعيين کننده تاريخ «: خاطرنشان كرد
ن اگر فردی پيدا شود كه ليك. نه من ونه ماركس ھيچگاه چيزی فراتر از اين مطرح نكرديم. زندگی واقعی است

 عامل تعيين كننده است آن وقت اظھاريه ما تنھااين حرف ما را چرخانده و چنين جلوه دھد كه عنصر اقتصادی 
  )٨(» .را به جمله ای بی معنا، مجرد و بيروح تبديل كرده است

ی فايده برای مقابله با       در جريان انقالب پرولتری روسيه، افرادی نظير تروتسكی و بوخارين در اقدامی ب
پيشروی پيروزمندانه پرولتاريای روسيه عليه نظام سرمايه داری، بارديگر به تئوری نيروھای مولده چنگ 

آنھا اصرار كردند كه روسيه از لحاظ اقتصادی عقب مانده بوده و شايسته برقراری يك نظام . انداختند
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چرا ما «: لنين پرسيد. نتقاد ھمه جانبه لنين قرار گرفتاين قبيل حرفھای بی معنا مورد ا. سوسياليستی نيست
نتوانيم اول پيشرطھای آن سطح معين فرھنگی را ابتدا  بطريقی انقالبی فراھم كنيم و سپس با كمك حكومت 

  ) ٩(» كارگران و دھقانان و نظام شورايی از کشورھای ديگر جلو بزنيم؟
سيو که رھبران خط رويزيونيستی بودند،  تئوری نيروھای مولده      در جريان انقالب چين، افرادی مانند چن دو

آنھا می گفتند اقتصاد چين عقب افتاده . را از رويزيونيستھای انترناسيونال دوم و تروتسكيستھا به عاريت گرفتند
ن اي. است و پرولتاريا فقط بعد از آن كه سرمايه داری توسعه بسيار يافت ميتواند قدرت سياسی را كسب كند

تئوری نياز عاجل چين به يک انقالب را نفی می کرد و نتيجه اش اين می شد که چين در موقعيت نيمه مستعمره 
بدليل فقدان اصالحات سياسی ھمه نيروھای مولده در « : صدر مائو در جواب گفت. و نيمه فئودالی باقی بماند

صدر مائو با )  ١٠(» .و ھم در صنعتحال تخريب می باشند و اين مسئله ھم در كشاورزی بچشم می خورد 
اشاره به خصلت نيمه فئودالی و نيمه مستعمره جامعه كھن چين خاطرنشان كرد كه انقالب چين بايد دو گام را 

اين دو پروسه انقالبی از ھم  . گام اول، انقالب دمكراتيك نوين است، گام  دوم انقالب سوسياليستی است. طی كند
. انقالب دمكراتيك تدارك ضروری انقالب سوسياليستی است. ھم ارتباط متقابل دارندمتمايز ھستند ھرچند با 

اين بحث توطئه افرادی نظير چن دوسيو را كه تالشی . انقالب سوسياليستی گرايش ناگزير انقالب دمكراتيك است
اعی نيروھای مولده ناموفق برای فرونشاندن توفان انقالب خلق چين بعمل می آوردند و برای اينكار تئوری ارتج

  .را علم کرده بودند، بطور كامل و ھمه جانبه نابود کرد
بله، اين درست است كه نيروھای مولده، پراتيك، و زيربنای اقتصادی عموما نقش عمده « :      صدر مائو گفت

ول کرد كه در اما اين را ھم بايد قب. ھر كس اين را نفی كند ماترياليست نيست. و تعيين كننده  بازی می كنند
» .شرايط معين، جوانبی نظير روابط توليدی، تئوری و روبنا نقش عمده و تعيين كننده  از خود نشان ميدھند

نيروھای مولده و روابط توليدی ھمانند زيربنای اقتصادی و روبنا، دو وجه يك وحدت ) توضيح مترجم) (* ١١(
شان ميدھد كه خط تمايز بين ماركسيسم و رويزيونيسم در تاريخ جنبش بين المللی كمونيستی ن. ديالكتيكی ھستند

مبارزه پرولتاريا برای كسب قدرت سياسی، در پيروی از اين ديدگاه مارکسيستی يا پيروی از تئوری ارتجاعی 
  .نھفته بوده است" نيروھای مولده"
  
  

   جامعه سوسياليستی يك دوران نسبتا طوالنی تاريخی است
  

  ان مبارزه بين سرمايه داری در حال سقوط جامعه سوسياليستی، دور
   و كمونيسم در حال صعود است

  
جامعه سوسياليستی كه از طريق انقالب پرولتری برقرار ميشود، چگونه جامعه ای است؟  صفات مشخصه 

بين جامعه سرمايه داری و جامعه كمونيستی دوره ای از تغيير « : اساسی آن چيست؟ ماركس خاطرنشان كرد
در ھمين ارتباط يك دوران گذار سياسی ھم موجود است كه در آن دوره گذار . يكی بديگری وجود داردانقالبی 

دورانی كه ماركس بعنوان يك دوران )  ١٢(» .دولت نمی تواند چيزی جز ديكتاتوری انقالبی پرولتاريا باشد
جامعه در . يخی سوسياليسم استتغيير انقالبی از يكی بديگری و يك دوران گذار سياسی ياد می كند، دوران تار

  . اين دوران، جامعه سوسياليستی تحت ديكتاتوری پرولتارياست
مردم .      در جامعه سوسياليستی نظام مالكيت ھمگانی ابزار توليد بجای نظام مالكيت خصوصی می نشيند

وزش ايدئولوژيكی آم. كاركن حيات اقتصاد سوسياليستی را كنترل كرده و به سروران جامعه تبديل می شوند
ماركسيستی تدريجا مليونھا نفر مردم زحمتکش را از شر تاثيرات جامعه كھن رھا می کند تا بتوانند در طول 

از اين رو جامعه سوسياليستی پيشاپيش دارای عناصری از جامعه . جاده سوسياليستی و كمونيستی پيشروی كنند
له ابتدائی از جامعه كمونيستی است و نه يك جامعه اما جامعه سوسياليستی صرفا يك مرح. كمونيستی است
ما در اينجا با يك جامعه كمونيستی مواجھيم كه بر پايه ھای خودش « : آنگونه كه ماركس گفت. كمونيستی كامل

از اينرو در ھمه وجوه خود يعنی در .  آورده استسر برونساخته نشده بلكه بالعكس از جامعه سرمايه داری 
 صدر  )١٣(» . اخالقی و فکری ھنوز آثار تولد از بطن جامعه كھن را با خود حمل می كندوجوه  اقتصادی،

قبل از . به يك كالم، چين يك كشور سوسياليستی است« : مائو ھنگام صحبت در مورد نظام سوسياليستی گفت
ه برقرار است حتی اكنون ھم نظام دستمزدی ھشت درج. رھائی، چين كمابيش مانند يك كشور سرمايه داری بود

. و توزيع برحسب كار و تبادل بواسطه پول انجام ميشود و تمامی اين امور تفاوت زيادی با جامعه قبلی ندارد
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كشور ما در حال حاضر «: صدر مائو متذكر شد كه»  .آنچه متفاوت است نظام مالكيت است كه تغيير يافته است
. رابر است و نظام مزد ھشت درجه ای بكار ميرود و غيرهنظام مزد ناب. از يك سيستم كاالئی استفاده می كند

  ».تحت ديكتاتوری پرولتاريا چنين چيزھايی را صرفا می توان محدود كرد
     تحليل علمی از جامعه سوسياليستی كه توسط آموزگاران اتقالبی انجام شده است بما نشان ميدھد كه جامعه 

مايه داری  و عالئم تولد از بطن آنرا ھنوز با خود حمل می سوسياليستی، در عرصه ھای مختلف، سنتھای سر
بورژوازی و تمام طبقات استثمارگر سرنگون شده اند، اما اين طبقات و نفوذ آنان بر اقتصاد، سياست و . كند

تفاوت بين كارگر و دھقان، شھر و روستا، كار يدی و فكری كه . ايدئولوژی تا مدتھای مديدی باقی خواھد ماند
كوتاه . حق بورژوايی نيز بھمچنين. انده ھای جامعه كھن می باشند، تا مدتھای مديدی باقی خواھند ماندبازم

سخن، خاكی كه سرمايه داری و عوامل بورژوايی نوين را توليد و بازتوليد می كند تا مدتھای مديدی باقی خواھد 
مبارزه بين سرمايه داری محتضر و كمونيسم بايد دوره ای مملو از « بنابر اين سراسر دوره سوسياليسم، . ماند

  ) ١۴(» .در حال تولد باشد
    ماھيت و صفات مشخصه جامعه سوسياليستی تعيين می كند كه جامعه ای گذرا با دوران گذار کوتاه مدت 

  . جامعه سوسياليستی يك دوران تاريخی نسبتا طوالنی را در بر می گيرد. نخواھد بود
سياليستی، انقالباتی كه فئوداليسم را جايگزين برده داری  و سرمايه داری را جايگزين      قبل از انقالب سو

اما انقالب .  قديم بوداستثمارگرانه جديد بجای نظام استثمارگرانهفئوداليسم كردند صرفا معرف نشستن يك نظام 
ه ھمه نظامات استثمارگرانه اين انقالب بايد بطور کامل و ھمه جانب. سوسياليستی پرولتری بنيادا متفاوت است

اين انقالب بايد ھمه تمايزات طبقاتی را بطور عموم، تمامی روابط توليدی را . موجود بين مردم را از ميان ببرد
كه مبنای آن تمايزات طبقاتی می باشند، کليه روابط اجتماعی را كه منطبق بر آن روابط توليدی ھستند، محو کند 

بدين طريق است كه انقالب سوسياليستی می تواند .  آن روابط اجتماعی را انقالبی کندو  تمام افکار برخاسته از 
به اين ترتيب اين انقالب، غنی تر، .  ادامه موجوديت بورژوازی يا ظھور يك بورژوازی نوخاسته را ناممكن کند

ارزه طوالنی و گام به ھدف كمونيسم فقط از طريق مب. وسيع تر و پيچيده تر از ھر انقالب ديگر در تاريخ است
  . گام ايجاد شرايط مساعد برای آن، ميتواند سرانجام تحقق يابد

     جامعه سوسياليستی برای اينکه بتواند طبقات را از بين ببرد بايد از كليه تاثيرات و سنن ناشی از مالكيت 
 سرسخت برده دو ھزار سال پيش، كنفسيوس مدافع. خصوصی و جامعه كھن يک گسست کامل و عميق کند

طبقات استثمارگر، در مقاطع مختلف تاريخ، از ميراث کنفسيوس برای تحکيم حاکميت . داری در چين بود
امروز نيز بورژوازی و رويزيونيستھا برای احيا سرمايه داری از انديشه . ارتجاعی شان استفاده کرده اند

حل اين مسئله كه باالخره در حيطه ايدئولوژی . ارتجاعی كنفسيوس بعنوان يك سالح ايدئولوژيك استفاده می کنند
صدر مائو خاطرنشان . سياسی سوسياليسم پيروز خواھد شد يا سرمايه داری، يک وظيفه طوالنی و پيچيده است

برای اينكه . در جبھه ھای سياسی و ايدئولوژيك نيز بايد يك انقالب عميق سوسياليستی به پيش برده شود« : كرد
زه بين سوسياليسم و سرمايه داری کدام بر  ديگری پيروز خواھد شد، يک دوران بسيار معين شود در مبار

  )  ١۵. (چند دھه كافی نيست؛ كسب پيروزی مستلزم گذشت يك تا چند قرن است. طوالنی مورد نياز است
ردم كشور پيروزی نھايی يك كشور سوسياليستی نه تنھا نيازمند تالشھای پرولتاريا و توده ھای وسيع م     «

است، بلكه ھمچنين منوط به پيروزی انقالب جھانی و محو نظام استثمار انسان از انسان در پھنه گيتی و رھائی 
پيروزی نھائی انقالب . ما ھنوز در عصر امپرياليسم و انقالب پرولتری بسر می بريم) ١۶(» .كل بشريت است

  .يچيده و طوالنی در جھان، امكانپذير خواھد بودسوسياليستی تنھا پس از يك رشته مبارزات طبقاتی سخت، پ
     درك درست از ماھيت و خصايل جامعه سوسياليستی، درك درست از دوره تاريخی نسبتا طوالنی جامعه 
سوسياليستی و ترسيم خط تمايز ميان سوسياليسم علمی و انواع سوسياليسم دروغين اھميت حياتی برای پيروزی 

در انجام انقالب سوسياليستی و پس از پيروزی انقالب در دست زدن به مبارزه  برای پرولتاريای ھمه كشورھا 
پيروزی سوسياليسم در نقاط بزرگی از جھان دشمنان سوسياليسم را . ممانعت از احيای سرمايه داری، دارد

رای خود آنان برای فريب جھانيان و كسب اعتبار ب. مجبور خواھد كرد كه نقاب سوسياليسم بر چھره بكشند
در دوره معاصر می بينيم که برژنف آش . پرچمھای سوسياليستی رنگارنگی را به اھتزاز در خواھند آورد

افرادی . را سر داده است و غيره" سوسياليسم واقعی"را پخته است و لين پيائو ندای " سوسياليسم توسعه يافته"
پنھان كنند تا استثمار و " سياليسم توسعه يافتهسو"مانند برژنف بيھوده سعی می كنند چھره خود را پشت نقاب 

در خارج از مرزھايشان مذبوحانه  . ستم مردم زحمتکش كشور خود را تشديد كرده و سرمايه داری را احيا کنند
شكل جديدی " سوسياليسم توسعه يافته"اين باصطالح . برای كسب سلطه جھانی دست به تجاوز و تھاجم می زنند

كه توسط افرادی " سوسياليسم واقعی"تز . حصاری دولتی، يعنی سوسيال امپرياليسم استاز سرمايه داری ان
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قناعت کنيد و : "برنامه ارتجاعی او ھمان برنامه کنفسيوس بود. مانند لين پيائو تبليغ می شد نيز نقابی بيش نبود
د او خرابكاری در نظام  قص." اين از ھمه چيز مھمتر است"او فرياد بر می آورر که ". منابع را احيا کنيد

او ھيچ نبود " سوسياليسم واقعی"در حقيقت . سوسياليستی تحت ديكاتوری پرولتاريا و احياء سرمايه داری بود
اين دارودسته مرتجعين سعی می کردند راست و دروغ را با يكديگر بياميزند تا مردم . مگر سرمايه داری واقعی

وقتی اين سوسياليسم ھای رنگارنگ . ی ماركسيستی را نمی توان جعل كرداما سوسياليسم علم. را گيج و فلج کنند
را با ماھيت و وجه مشخصه ھای جامعه سوسياليستی که توسط مارکسيسم تشريح شده است مقايسه کنيم، 

  .دروغين بودن آنھا بسادگی آشکار می شود
  
  

  تئوری تضادھای پايه ايجامعه سوسياليستی مبنای تئوريك
   تحت ديكتاتوری پرولتاريا است ادامه انقالب

  
بعد از برقراری ديكتاتوری پرولتری در چين، صدر مائو يك خط عمومی را برای حزب در دوران گذار تدوين 

دولت بايد گام به گام و طی دوره ای نسبتا طوالنی، صنعتی كردن سوسياليستی چين و ايجاد تحول « : کرد
بر پايه اين )  ١٧(» .نعت و تجارت سرمايه داری را عملی کندسوسياليستی در كشاورزی، صنايع دستی و ص

  چين تحول سوسياليستی در نظام مالكيت بر ابزار توليد را بطور اساسی به انجام ١٩۵۶خط عمومی، در سال 
آيا اين بدان معنا بود كه بعد از انجام تحول سوسياليستی در نظام مالكيت بر ابزار توليد، جامعه . رساند
يستی ديگر يک روند تاريخی مملو از حرکت و تضاد نيست؟ تضادھای پايه ايجامعه سوسياليستی چيست؟ سوسيال

آيا اين تضادھا عمدتا در تضاد و مبارزه پرولتاريا و بورژوازی تجلی می يابند؟ تفاوتھای اساسی بين ماركسيسم 
  . و رويزيونيسم مدرن دقيقا در پاسخگوئی به اين سواالت نھفته است

  دارودسته مرتد رويزيونيست شوروی منكر آن است که از ابتدا تا انتھای جامعه سوسياليستی تضاد موجود    
دارودسته رويزيونيست  بالکل منكر ميشود كه اين تضادھا عمدتا در مبارزه پرولتاريا و بورژوازی تجلی . است

. تكامل جامعه سوسياليستی را به پيش ميرانداينھا کامال منكر آن ميشوند  که وحدت و مبارزه اضداد  . می يابند
دارودسته رويزيونيست شوروی با انكار ھمه اينھا، در پی اجرای بزرگترين جنايت خود يعنی احيای كامل 

ليو شائوچی، لين پيائو و شركاء پا جای پای .  سرمايه داری و استقرار ديكتاتوری فاشيستی در شوروی است
بعد از آنكه در چين پيروزی بزرگ در زمينه تحول سوسياليستی در نظام . درويزيونيستھای شوروی گذاشتن

بين نظام پيشرفته سوسياليستی و « مالكيت بر ابزار توليد حاصل شد، آنھا اين بحث بی معنا را به ھم بافتند كه، 
برای نفی تضاد آنھا مذبوحانه كوشيدند از اين تضاد ناموجود » .نيروھای مولده اجتماعی عقب مانده تضاد است

آنھا برای پوشاندن . موجود بين روابط توليدی و نيروھای مولده، بين روبنا و زير بنای اقتصادی استفاده كنند
توطئه احياء سرمايه داری در چين، منكر آن شدند كه تضاد عمده جامعه چين بين طبقه كارگر و بورژوازی 

  . است
صم رويزيونيستی، تئوری بزرگ تضادھای پايه ای جامعه      صدر مائو در مقابله با اين جريان متخا

او اين تئوری را  بر پايه اصول اساسی ماركسيسم و تجربه انباشت شده در . سوسياليستی را تدوين کرده است
وحدت و مبارزه "صدر مائو خاطر نشان كرد كه قانون جھانشمول . جنبش بين المللی كمونيستی تدوين کرده است

نسبت که در طبيعت، جامعه بشری و تفكر انسان عمل ميکند در جامعه سوسياليستی نيز عمل می بھمان " اضداد
تضادھای پايه ای جامعه سوسياليستی كماكان بين روابط توليدی و نيروھای مولده، و بين روبنا و زيربنای « . کند

ستی معرف ادامه ماركسيسم ـ تئوری صدر مائو درباره تضادھای پايه ای جامعه سوسيالي) ١٨(» .اقتصادی است
اين تئوری ضربه ای مرگبار بر رويزيونيسم مدرن وارد . لنينيسم، دفاع از آن و تكامل ھر چه بيشتر آن می باشد

  .آورده و سالحی قدرتمند در دست پرولتاريا و توده ھای وسيع مردم زحمتكش است
اين روابط به نيروھای مولده اجازه رشد . ائی دارد      روابط توليدی سوسياليستی با تكامل نيروھای مولده خوان
نظام دولتی و قانون تحت ديكتاتوری پرولتری، و . سريع می دھد؛ چنان سرعتی كه در جامعه كھن ناممكن بود

ساير عناصر روبنائی نظير ايدئولوژی سوسياليستی كه تحت ھدايت ماركسيسم قرار دارند نيز با زير بنای 
اما يك جنبه . اين جنبه اساسی است. مشخصا با  روابط توليدی سوسياليستی، خوانائی دارنداقتصاد سوسياليستی، 
نه فقط بين روابط توليدی و نيروھای مولده و بين روبنا و زير بنای اقتصادی انطباق وجود . ديگر ھم وجود دارد

 جامعه سوسياليستی است كه ھمخوانی و تضاد وجوه گوناگون تضادھای پايه ای. دارد بلكه تضاد ھم موجود است
  .اين جامعه را به پيش می راند
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      برای درك صحيح از تضاد بين روابط توليدی و نيروھای مولده در سوسياليسم، ضروری است از روابط 
  .توليدی در جامعه سوسياليستی تحليل مشخص کنيم

مثال . ياليستی نيز وجود خواھد داشت      در جامعه سوسياليستی تا مدت زمان معينی روابط توليدی غير سوس
اما . در زمينه نظام مالكيت، موسسات مشترك دولتی ـ خصوصی چين در ماھيت خود اساسا سوسياليستی بودند

بعبارت ديگر استثمار و بقايای مالكيت . سرمايه دار كماكان می توانست سودی را با نرخ ثابت حاصل كند
بعد از الغای سود ثابت، كماكان بقايای اقتصاد شخصی برای يك . خصوصی سرمايه داری ھمچنان وجود داشت

در زمينه روابط متقابل درون خلق اختالف بين . دوره نسبتا طوالنی در نواحی شھری  و روستائی موجود بود
در زمينه . طبقاتی كه روابط توليدی سرمايه داری را نمايندگی می كردند با مردم كاركن ھمچنان وجود داشت

ع فرآورده ھای مصرفی شخصی، به متخصصان سرمايه دار و بورژوا كه برای يك دوره از خدماتشان توزي
اين دستمزدھا تجسم اصل سوسياليستی از ھر كس بر . استفاده می شد كماكان دستمزدھای باال تعلق می گرفت

ھمه اين روابط . دآنان بو بلكه در واقع شكلی از رشوه به. حسب توانش و به ھركس بر حسب كارش نبودند
اين . توليدی غير سوسياليستی نه فقط با تكامل نيروھای مولده بلكه با روابط توليدی سوسياليستی نيز در تقابل بود

  .روابط توليدی غير سوسياليستی بايد در پروسه تكاملی ساختمان سوسياليستی گام بگام متحول شوند
 پروسه تكاملی را از يك موقعيت ناپخته به موقعيت پخته تر از      از سوی ديگر، روابط توليدی سوسياليستی يك

 کامال بدست آيد و ھنوز نمی تواندكمونيسم به لحاظ اقتصادی ھنوز «در جامعه سوسياليستی، . سر می گذارند
استقرار نظام مالكيت ھمگانی )  ١٩(» .نمی تواند کامال از سنتھا يا ردپاھای سرمايه داری رھا باشد

. اما اين ھنوز به معنای حل كامل مسئله مالكيت نيست. ی، نفی بينادين نظام مالكيت خصوصی استسوسياليست
بعالوه بعلت عملكرد نظام كاالئی، مبادله بوسيله . حق بورژوائی در عرصه مالكيت بطور كامل ملغی نشده است

وستا و كار فكری و كار پول، توزيع بر حسب كار و وجود تفاوت ھای اساسی بين كارگر و دھقان، شھر و ر
يدی، كماكان حق بورژوائی بطور جدی در روابط متقابل ميان افراد وجود دارد و در عرصه توزيع موضعی 

. اين نوع حق بورژوائی را در دوره تاريخی سوسياليسم نمی توان بطور كامل ملغی كرد. مسلط را اشغال می کند
تحت ديكتاتوری . انونی داشته و دولت از آن حفاظت می کندجوانب معينی از حق بورژوائی كماكان موجوديت ق

ديكتاتوری پرولتاريا ھنگام اشغال صحنه تاريخ فعاالنه . پرولتاريا حق بورژوائی را فقط می توان محدود كرد
  .شرايط را برای نابودی حق بورژوائی ايجاد می كند

 ميكند كه برخی جوانب روابط توليدی      در عين حال، با تكامل سريع نيروھای مولده، شرايطی ظھور
  . سوسياليستی ديگر با تكامل نيروھای مولده خوانائی نداشته و بايد بموقع تصحيح شده و بھبود يابند

     اما در تحليل نھائی، مسئله مركزی تكامل و عاليتر کردن روابط توليدی سوسياليستی، ھيچ چيز نيست مگر 
مل رشد يابنده كمونيستی تدريجا بر سنتھا و تاثيرات در حال احتضار سرمايه يك پروسه مبارزاتی كه طی آن عوا

  . داری پيروز می شوند
     برای درك تضاد بين روبنا و زير بنای اقتصادی تحت سوسياليسم، انجام تحليلی مشخص از روبنا در جامعه 

يدئولوژيھای بورژوازی و ساير از اينجا شروع كنيم كه در جامعه سوسياليستی ا. سوسياليستی ضرورت دارد
بعالوه موجوديت برخی نمايندگان بورژوازی در سازمانھای دولتی، برخی . طبقات استثمار گر کماکان موجودند

سبك كارھای بوروكراتيك و برخی نارسائی ھا در نظام دولتی ھمگی با زير بنای اقتصادی سوسياليستی در 
كه روبنا می تواند بيش از پيش پاسخگوری  نيازھای مربوط به تحكيم و فقط با حل مداوم اين تضادھاست . تقابلند

  .توسعه شالوده اقتصاد سوسياليستی باشد
      تضادھای پايه ای جامعه سوسياليستی از حيث ماھيت و شرايط  بنيادا  با تضادھای ميان روابط توليدی و 

تضادھای پايه ای جامعه سرمايه .  فرق می كنندنيروھای مولده، و روبنا با زير بنای اقتصادی در جامعه كھن
در جامعه سرمايه داری اين تضادھا را  فقط از . داری بشكل تخاصمات و خيزشھای قھرآميز تظاھر كرده است

. طريق انقالب قھر آميز پرولتاريا، سرنگونی ديكتاتوری بورژاوئی و محو روابط توليدی سرمايه داری حل کرد
وليدی سوسياليستی و نيروھای مولده  و بين روبنا و زيربنای اقتصاد سوسياليستی مسئله تضادھای ميان روابط ت
اگر با چشم انداز قانون عينی تكامل جامعه بشری به مسئله بنگريم، خواھيم فھميد که  . ای کامال متفاوت است

 از جامعه سوسياليستی پروسه ظھور و حل بی وقفه اين تضادھا در جامعه سوسياليستی در عين حال پروسه گذار
در اين پروسه گذار، كارگران و دھقانان و ساير مردم كاركن كه طبقه حاكم را . به جامعه كمونيستی نيز ھست

نظام مالكيت . آنھا كماكان ھمه كاره جامعه ھستند. تشكيل می دھند توسط ھيچ نيروی مخالفی سرنگون نمی شوند
به اين معنا، تضادھای جامعه سوسياليستی . يتر تكامل می يابدھمگانی نابود نشده بلكه به مرحله ای عال

  )٢٠(» .آنتاگونيستی نبوده و خود نظام سوسياليستی می تواند آنھا را يكی پس از ديگری حل کند«
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      انطباق و تضاد بين روابط توليدی و نيروھای مولده، و تضاد روبنا و زيربنای اقتصادی در جامعه 
سه ديالكتيكی تكاملی بی وقفه را تشكيل ميدھد كه جامعه سوسياليستی را بسوی جامعه سوسياليستی يك پرو

البته، حركت جامعه سوسياليستی نظير ساير اعصار تاريخی جامعه بشری در مسير تکاملی . كمونيستی ميراند
ه بود توانست در جامعه فئودالی، طبقه برده دار که سرنگون شد. خود با پيچ و خم ھای موقتی روبرو می شود

و در جامعه سوسياليستی . در جامعه سرمايه داری سلسله ھای فئودالی احياء شده اند. حاکميت خود را احياء کند
تكامل تاريخی از دل پيچ  و . نيز ھمانطور كه در نمونه مشخص انحاد شوروی ديده ايم سرمايه داری احياء شد

ارتجاعی يک تالش مذبوحانه است که آنان پيش از مرگ به اما احياء حاکميت طبقات . خمھای بسيار می گذرد
  آن متوسل می شوند و خالف قانون تكامل تاريخ جامعه ا

  ٢فصل 
 

 جامعه سوسياليستی مقدمه عصری نوين در تاريخ بشر است
  
  

  جامعه سوسياليستی و ديكتاتوری پرولتاريا
  

 پيدايش، تكامل و سقوط روابط توليدی ١٩رن ماركس و انگلس آموزگاران انقالب جھانی پرولتری، در اواسط ق
سرمايه داری را تحليل كردند و به اين نتيجه علمی رسيدند كه پرولتاريا مسلما بورژوازی و ھمه طبقات 
استثمارگر را سرنگون كرده، ديكتاتوری پرولتری بدون شك بجای ديكتاتوری بورژوايی نشسته، سوسياليسم يقينا 

آنھا پرولتاريای جھان را به . ه و سرانجام كمونيسم بی چون و چرا متحقق خواھد شدجای سرمايه داری را گرفت
اتحاد با توده ھای وسيع زحمتكش و برداشتن سالح جھت مبارزه ای بی باكانه برای نابودی ماشين دولتی 

ند سال طی صد و چ. بورژوايی، برقراری ديكتاتوری پرولتاريا و تحقق سوسياليسم و كمونيسم فرا خواندند
گذشته، پرولتاريای جھانی بی ھراس از قربانی، به پيشروی تزلزل ناپذير خويش تحت رھبری درخشان 

پرولتاريای بين المللی آرمان علمی سوسياليستی را بواقعيت بدل كرده و اين امر در . ماركسيسم ادامه داده است
ينا جای نظام سرمايه داری را خواھد نظام سوسياليستی يق«. بخش گسترده ای از جھان پرتوافكن شده است

جامعه سوسياليستی تحت ديكتاتوری پرولتری از ) ١(» .اين يك قانون علمی و مستقل از اراده بشر است. گرفت
طريق انقالب قھرآميز برقرار شده و نفی بنيادين نظام استثمارگرانه سرمايه داری و ھمه نظامھای استثماری 

  .وين در تاريخ بشر استاين جامعه مقدمه عصری ن. است
  
  

  انقالب پرولتری و ديكتاتوری پرولتاريا 
  پيش شرطھای ظھور روابط توليدی سوسياليستی ھستند

  
  روابط توليدی سوسياليستی نميتواند

  در بطن جامعه سرمايه داری بظھور رسد
  

اد اساسی جامعه،  يعنی     در تاريخ بشر نيروئی که گذر از يك شكل جامعه به شكل ديگر را بجلو می راند، تض
ماركس خاطرنشان . تضاد ميان روابط توليدی و نيروھای مولده، و تضاد بين روبنا و زيربنای اقتصادی است

نيروھای مولده مادی جامعه در مرحله معينی از تكاملشان با روابط توليدی موجود در تضاد قرار می « : كرد
 و ھرآنچه تبارز قانونی اين – در چارچوب آن حرکت می کردند يا با روابط مالکيت که تا پيش از اين. گيرند

اين روابط توليدی كه زمانی قالبی برای تكامل نيروھای مولده بودند .  در  در تقابل قرار می گيرند–روابط است 
، با تغيير شالوده اقتصادی. آنگاه عصری از انقالب اجتماعی آغاز می شود. به سدی در برابرش تبديل می شوند

روابط توليدی جديد و عاليترھيچگاه قبل از آنكه شرايط ....  كل روبنای عظيم كمابيش  با سرعت تغيير می كند
شرايط مادی برای ) ٢(» .مادی برای بوجود آمدنش در بطن جامعه كھن بحد كافی رشد نيافته، بظھور نمی رسد

اين شرايط مادی عبارتند از . ن می يابندروابط توليدی سوسياليستی بی وقفه تحت شرايط سرمايه داری تكوي
زمانی كه سرمايه . اجتماعی شدن توليد و بوجود آمدن پرولتاريا كه بعنوان گوركن سرمايه داری عمل می كند
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داری به امپرياليسم تكامل يافت، ناقوس مرگ سرمايه داری بصدا درآمد و عصر انقالبات سوسياليستی پرولتری 
  . فرا رسيد

خ بشر، برده داری و فئوداليسم و سرمايه داری، ھمگی نظامات استثمارگرانه ای ھستند كه برپايه      در تاري
جايگزينی ھريك از اين سه نظام اجتماعی و اقتصادی با ديگری، . مالكيت خصوصی بر ابزار توليد استوارند

. خصوصی نشسته استھمواره به اين شكل بود که يك نظام جديد مالكيت خصوصی بجای نظام قديم مالكيت 
مثال، روابط . تحت چنين شرايطی، روابط توليدی نوين ميتواند تدريجا در جامعه كھن سربلند كرده و توسعه يابد

اما حتی تحت اين شرايط ، برای . توليدی سرمايه داری به تدريج در مرحله پايانی جامعه فئودالی سربلند كرد
و شالوده مسلط اقتصادی در جامعه تبديل شود، بايد بر طبقه آنكه يك نظام جديد مالكيت خصوصی به اساس 

نوخاسته استثمارگر كه نماينده نظام جديد مالكيت خصوصی است اتكا كرده، انقالب براه اندازد، قدرت سياسی را 
اين قانونی است كه در طول تاريخ صحتش باثبات . كسب كند و در مبارزه طبقاتی مرگ و زندگی درگير شود

امكان . است) مالکيت ھمگانی(روابط توليدی سوسياليستی، روابط توليدی مبتنی بر مالكيت عمومی . سترسيده ا
نظام سوسياليستی مالكيت ھمگانی بنيادا با . ظھور اين روابط توليدی در بطن جامعه سرمايه داری وجود ندارد

برقراری مالكيت .  تقابل قرار داردنظام مالكيت سرمايه دارانه كه در آن ابزار توليد مايملك خصوصی است در
اينكار را نمی . ھمگانی سوسياليستی بر ابزار توليد، مصادره ابزار توليد از دست بورژوازی را طلب می كند

علت وجودی ماشين دولتی بورژوائی و . توان در جامعه سرمايه داری و تحت ديكتاتوری بورژوازی عملی کرد
بورژوازی ھيچگاه اجازه شكل گيری روابط .  خصوصی سرمايه داريستكل روبنايش حفاظت از نظام مالكيت

بحثھای بی پايه رويزيونيستھای قديم و جديد مبنی . توليدی سوسياليستی در بطن جامعه سرمايه داری را نمی دھد
ن اي. بر اينكه سرمايه داری می تواند بطور مسالمت آميز به سوسياليسم تكامل يابد كامال خالف واقعيت است

با توسعه سرمايه . تئوريھا به حفظ نظام سرمايه داری و جلوگيری از خيزش و قيام پرولتاريا خدمت می كند
پرولتاريا قدرت دولتی را كسب كرده «: داری، راه تحول كامل و انقالبی جامعه بدين ترتيب مشخص گشته است

  )٣ (».و در اولين گام ابزار توليد را به مايملك دولت تبديل می كند
قدرت سياسی از لوله تفنگ «: صدر مائو خاطرنشان كرد.       موضوع اساسی انقالب، قدرت سياسی است

پرولتاريا فقط از طريق سرنگونی ماشين دولتی بورژوايی و برقراری ديكتاتوری پرولتری ) ۴(» .بيرون می آيد
 ملی كند و در اقتصاد منفرد تحول از طريق قھر انقالبی ميتواند اقتصاد سرمايه داری را بنحوی سوسياليستی

بنابراين پيش . سوسياليستی بوجود آورد و روابط توليدی مبتنی بر مالكيت ھمگانی سوسياليستی را تکامل دھد
كمون . شرط پيدايش روابط توليدی سوسياليستی انجام انقالب پرولتری و برقراری ديكتاتوری پرولتری است

، نخستين تالش تاريخی عظيم پرولتاريا برای سرنگونی نظام سرمايه  بوقوع پيوست١٧٨١ که در سال پاريس
. ھر چند كمون پاريس شكست خورد اما اصول كمون به حيات خود ادامه داد. داری از طريق قھر انقالبی بود

 که، بعبارت ديگر، نشان داد. تجربه كمون پاريس نشان داد كه پرولتاريا بايد ماشين دولتی بورژوايی را نابود كند
طبقه كارگر نمی تواند بسادگی بر ماشين دولتی حاضر و آماده ای سوار شود و آن را در جھت تحقق اھدافش « 

  )۵(» .بكار گيرد
.  را رھبری کردانقالب اکتبر     لنين تئوری ماركسيستی انقالب قھرآميز را بطرز درخشانی بکاربست و  

رياليسم و انقالب پرولتری، اگر در کشوری پرولتاريا موجود باشد  نشان داد كه در دوران امپانقالب اكتبرتجربه 
، اگر توده ھای تحت ستم وجود داشته باشند، اگر يك حزب نسبتا پخته پرولتری باشد که قادر است )بھر اندازه(

يك خط ماركسيستی را با پراتيک انقالبی در آن کشور ترکيب کند و نيز قادر است بطور صحيح پرولتاريا، 
يدستان و دھقانان رنجديده را از طريق متحد كردن حداکثر ممکن نيروھا برای انجام يک مبارزه پيگيرانه عليه تھ

دشمن طبقاتی رھبری کند، می توان  حاكميت بورژوايی را از طريق انقالب مسلحانه، حتی در عقب افتاده ترين 
  . حت ديكتاتوری پرولتری برقرار نمودكشور سرمايه داری، سرنگون كرد و سپس يك دولت سوسياليستی را ت

صدر مائوی كبير، از طريق .  ماركسيسم ـ لنينيسم را برای مردم چين به ارمغان آوردانقالب اكتبر     توپھای 
ترکيب حقيقت عام ماركسيسم ـ لنينيسم با اوضاع انقالبی چين يک خط عمومی را برای انقالب دمكراتيك نوين 

انقالب عليه امپرياليسم، فئوداليسم و سرمايه داری بوروكرات «:  عمومی چنين بوداين خط. چين  فرموله كرد
تحت ھدايت اين خط انقالبی، ) ۶(» .توسط توده ھای وسيع خلق تحت رھبری پرولتاريا به پيش برده خواھد شد

در پيش راه استقرار مناطق پايگاھی در روستا و نواحی روستايی و محاصره و سرانجام فتح مناطق شھری 
خلق چين بدنبال يك دوره طوالنی جنگ انقالبی، حاكميت ارتجاعی امپرياليسم، فئوداليسم و سرمايه . گرفته شد

داری بوروكرات را سرنگون كرد و ماشين كھنه دولتی را نابود نمود، جمھوری خلق چين را تحت ديكتاتوری 
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تولد جمھوری خلق چين بعد از .  نموددمكراتيك خلق كه يك شكل مشخص ديكتاتوری پرولتارياست برقرار
  .، يك واقعه عظيم در تاريخ جھان بودانقالب اكتبرچين

     تجربه انقالب چين نشان داد كه در دوران امپرياليسم و انقالب پرولتری، اگر پرولتاريا در كشورھای 
بی موجود در اين كشورھا مستعمره و نيمه مستعمره بطور جدی حقيقت عام ماركسيسم ـ لنينيسم با شرايط انقال

در ھم آميزد، با استحکام رھبری انقالب دمكراتيك را در دست گيرد و در اين انقالب خلق را بسوی پيروزی 
رھنمون شود، ورود به مرحله انقالب سوسياليستی بالفاصله بعد از انجام وظايف ضدامپرياليستی و ضدفئودالی 

  .كامال امكانپذير است
 اكتبر و انقالب سوسياليستی در چين برای تئوری ماركسيستی انقالب مسلحانه پيروزی ھای      موفقيت انقالب

رويزيونيستھای كھنه و جديد مداوما به حمالت موذيانه خود عليه انقالب مسلحانه ادامه . بزرگی محسوب می شود
 نيست مگر نسخه رنگ و لعاب اين راه ھيچ. آنھا راه فريبكارانه گذار مسالمت آميز را تبليغ می كنند. می دھند

سعه . که كنفسيوس اين فيلسوف و سخنگوی طبقه برده دار در چين موعظه می کرد" سعه صدر"زده نظريه 
صدر كنفسيوسی بھيچوجه سعه صدر نبوده و بورژوازی ھمواره از قوای ارتجاعی برای سركوب پرولتاريا 

را موعظه می کند تا با رواج  اين " ه وفاداری و اعتمادطريق"طبقه استثمارگر ھميشه دروغ  . استفاده كرده است
لين پيائو که در واقع شاگرد خلف كنفسيوس در عصر . عوامفريبی اراده مبارزاتی زحمتکشان را از بين ببرد

خوبی رمز نيکبختی است و استفاده از زور " حاضر است حتی به سالحھای گردو خاك گرفته ای چون اين كه 
او مذبوحانه كوشيد آزادی پرولتاريا را محدود كرده و با استفاده طبقه انقالبی از .  متوسل شد"راه نابودی است

گذار مسالمت "صدر مائو در مورد راه فريبكارانه . قھر انقالبی برای سرنگون کردن مرتجعين، ضديت ورزد
كسب قدرت «: شان كردو مخالفت مداوم رويزيونيستھای داخلی و خارجی با قھر انقالبی چنين خاطرن" آميز

اين اصل . توسط قوای مسلح، حل مسئله از طريق جنگ، وظيفه مركزی و عاليترين شكل انقالب است
اين يك ) ٧(» .ماركسيست ـ لنينيستی انقالب جھانشمول بوده و برای چين و ھمه كشورھای ديگر صدق می كند

  .قانون عام انقالب پرولتری است
  
  
  "ی مولدهنيروھا" نكته اصلی تئوری  

   ضديت با انقالب پرولتری و ديكتاتوری پرولتری است
  

 اساسی ترين خيانت رويزيونيستھای جديد و قديم به ماركسيسم، ضديت آنان با انقالب پرولتری و ديكتاتوری 
پرچم پاره پاره ای كه اغلب در ضديت با انقالب و ديكتاتوری پرولتری بلند می كنند عبارت . پرولتری است

"). اول بايد باروری توليد را رشد داد"يا تئوری " (رشد نيروھای مولده" ز تئوری ارتجاعی است ا
رويزيونيستھای برنشتينی و كائوتسكی در انترناسيونال دوم سخت كوشيدند اين نظريه را اشاعه دھند كه آن 

طريق رشد نيروھای كشورھای سرمايه داری كه دارای اقتصادھای صنعتی بسيار پيشرفته اند می توانند از 
از اين رو، به گفته اينان، در اين كشورھا دست زدن به يك . بسوی سوسياليسم تکامل يابند"  به تدريج" مولده 

نتيجتا در كشورھای سرمايه داری که صنايع عقب مانده دارند و در .  انقالب قھر آميز ضروری نيست
چرا كه به ". نيروھای مولده رشد داده شود"حله اول كشورھای مستعمره و كشورھای وابسته الزم است كه در و

اين نسخه ابتدائی . زعم ايشان بدون داشتنن نيروھای مولده بسيار پيشرفته پرولتاريا نميتواند دست به انقالب بزند
اين تئوری غلط،  تحول اجتماعی را  موضوعی . در جنبش كمونيستی بين المللی بود" تئوری نيروھای مولده"

اين تئوری تاثير روابط توليدی  بر رشد نيروھای .  مربوط به رشد نيروھای مولده است،  قلمداد ميكردكه صرفا
اين تئوری درست نقطه مقابل اين اصل . مولده، و تاثير روبنا بر زير بنای اقتصادی را كامال ناديده می گرفت

اعی فقط از طريق مبارزه طبقاتی حاد ماترياليسم تاريخی  است كه در جامعه طبقاتی، تغيير و دگرگونی اجتم
  .امکان پذير می شود

انگلس .       بنيانگذاران ماركسيسم ضربه قاطعانه ای بر تئوری نيروھای مولده رويزيونيستھا وارد آوردند
، توليد و بازتوليد در نھايتبرحسب مفھوم ماترياليستی تاريخ، عنصر تعيين کننده تاريخ «: خاطرنشان كرد

ليكن اگر فردی پيدا شود كه . نه من ونه ماركس ھيچگاه چيزی فراتر از اين مطرح نكرديم. عی استزندگی واق
 عامل تعيين كننده است آن وقت اظھاريه ما تنھااين حرف ما را چرخانده و چنين جلوه دھد كه عنصر اقتصادی 

  )٨(» .را به جمله ای بی معنا، مجرد و بيروح تبديل كرده است
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ن انقالب پرولتری روسيه، افرادی نظير تروتسكی و بوخارين در اقدامی بی فايده برای مقابله با       در جريا
پيشروی پيروزمندانه پرولتاريای روسيه عليه نظام سرمايه داری، بارديگر به تئوری نيروھای مولده چنگ 

ه برقراری يك نظام آنھا اصرار كردند كه روسيه از لحاظ اقتصادی عقب مانده بوده و شايست. انداختند
چرا ما «: لنين پرسيد. اين قبيل حرفھای بی معنا مورد انتقاد ھمه جانبه لنين قرار گرفت. سوسياليستی نيست

نتوانيم اول پيشرطھای آن سطح معين فرھنگی را ابتدا  بطريقی انقالبی فراھم كنيم و سپس با كمك حكومت 
  ) ٩(» يگر جلو بزنيم؟كارگران و دھقانان و نظام شورايی از کشورھای د

     در جريان انقالب چين، افرادی مانند چن دوسيو که رھبران خط رويزيونيستی بودند،  تئوری نيروھای مولده 
آنھا می گفتند اقتصاد چين عقب افتاده . را از رويزيونيستھای انترناسيونال دوم و تروتسكيستھا به عاريت گرفتند

اين . كه سرمايه داری توسعه بسيار يافت ميتواند قدرت سياسی را كسب كنداست و پرولتاريا فقط بعد از آن 
تئوری نياز عاجل چين به يک انقالب را نفی می کرد و نتيجه اش اين می شد که چين در موقعيت نيمه مستعمره 

لده در بدليل فقدان اصالحات سياسی ھمه نيروھای مو« : صدر مائو در جواب گفت. و نيمه فئودالی باقی بماند
صدر مائو با )  ١٠(» .حال تخريب می باشند و اين مسئله ھم در كشاورزی بچشم می خورد و ھم در صنعت

اشاره به خصلت نيمه فئودالی و نيمه مستعمره جامعه كھن چين خاطرنشان كرد كه انقالب چين بايد دو گام را 
اين دو پروسه انقالبی از ھم  . وسياليستی استگام اول، انقالب دمكراتيك نوين است، گام  دوم انقالب س. طی كند

. انقالب دمكراتيك تدارك ضروری انقالب سوسياليستی است. متمايز ھستند ھرچند با ھم ارتباط متقابل دارند
اين بحث توطئه افرادی نظير چن دوسيو را كه تالشی . انقالب سوسياليستی گرايش ناگزير انقالب دمكراتيك است

اندن توفان انقالب خلق چين بعمل می آوردند و برای اينكار تئوری ارتجاعی نيروھای مولده ناموفق برای فرونش
  .را علم کرده بودند، بطور كامل و ھمه جانبه نابود کرد

بله، اين درست است كه نيروھای مولده، پراتيك، و زيربنای اقتصادی عموما نقش عمده « :      صدر مائو گفت
اما اين را ھم بايد قبول کرد كه در . ھر كس اين را نفی كند ماترياليست نيست. كنندو تعيين كننده  بازی می 

» .شرايط معين، جوانبی نظير روابط توليدی، تئوری و روبنا نقش عمده و تعيين كننده  از خود نشان ميدھند
 دو وجه يك وحدت نيروھای مولده و روابط توليدی ھمانند زيربنای اقتصادی و روبنا،) توضيح مترجم) (* ١١(

تاريخ جنبش بين المللی كمونيستی نشان ميدھد كه خط تمايز بين ماركسيسم و رويزيونيسم در . ديالكتيكی ھستند
مبارزه پرولتاريا برای كسب قدرت سياسی، در پيروی از اين ديدگاه مارکسيستی يا پيروی از تئوری ارتجاعی 

  .نھفته بوده است" نيروھای مولده"
  
  

  سياليستی يك دوران نسبتا طوالنی تاريخی است جامعه سو
  

   جامعه سوسياليستی، دوران مبارزه بين سرمايه داری در حال سقوط
   و كمونيسم در حال صعود است

  
جامعه سوسياليستی كه از طريق انقالب پرولتری برقرار ميشود، چگونه جامعه ای است؟  صفات مشخصه 

 بين جامعه سرمايه داری و جامعه كمونيستی دوره ای از تغيير «: اساسی آن چيست؟ ماركس خاطرنشان كرد
در ھمين ارتباط يك دوران گذار سياسی ھم موجود است كه در آن دوره گذار . انقالبی يكی بديگری وجود دارد

دورانی كه ماركس بعنوان يك دوران )  ١٢(» .دولت نمی تواند چيزی جز ديكتاتوری انقالبی پرولتاريا باشد
جامعه در . انقالبی از يكی بديگری و يك دوران گذار سياسی ياد می كند، دوران تاريخی سوسياليسم استتغيير 

  . اين دوران، جامعه سوسياليستی تحت ديكتاتوری پرولتارياست
مردم .      در جامعه سوسياليستی نظام مالكيت ھمگانی ابزار توليد بجای نظام مالكيت خصوصی می نشيند

آموزش ايدئولوژيكی . تصاد سوسياليستی را كنترل كرده و به سروران جامعه تبديل می شوندكاركن حيات اق
ماركسيستی تدريجا مليونھا نفر مردم زحمتکش را از شر تاثيرات جامعه كھن رھا می کند تا بتوانند در طول 

ای عناصری از جامعه از اين رو جامعه سوسياليستی پيشاپيش دار. جاده سوسياليستی و كمونيستی پيشروی كنند
اما جامعه سوسياليستی صرفا يك مرحله ابتدائی از جامعه كمونيستی است و نه يك جامعه . كمونيستی است
ما در اينجا با يك جامعه كمونيستی مواجھيم كه بر پايه ھای خودش « : آنگونه كه ماركس گفت. كمونيستی كامل

از اينرو در ھمه وجوه خود يعنی در .  آورده استر برونسساخته نشده بلكه بالعكس از جامعه سرمايه داری 
 صدر  )١٣(» .وجوه  اقتصادی، اخالقی و فکری ھنوز آثار تولد از بطن جامعه كھن را با خود حمل می كند
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قبل از . به يك كالم، چين يك كشور سوسياليستی است« : مائو ھنگام صحبت در مورد نظام سوسياليستی گفت
حتی اكنون ھم نظام دستمزدی ھشت درجه برقرار است .  مانند يك كشور سرمايه داری بودرھائی، چين كمابيش

. و توزيع برحسب كار و تبادل بواسطه پول انجام ميشود و تمامی اين امور تفاوت زيادی با جامعه قبلی ندارد
ور ما در حال حاضر كش«: صدر مائو متذكر شد كه»  .آنچه متفاوت است نظام مالكيت است كه تغيير يافته است

. نظام مزد نابرابر است و نظام مزد ھشت درجه ای بكار ميرود و غيره. از يك سيستم كاالئی استفاده می كند
  ».تحت ديكتاتوری پرولتاريا چنين چيزھايی را صرفا می توان محدود كرد

 بما نشان ميدھد كه جامعه      تحليل علمی از جامعه سوسياليستی كه توسط آموزگاران اتقالبی انجام شده است
سوسياليستی، در عرصه ھای مختلف، سنتھای سرمايه داری  و عالئم تولد از بطن آنرا ھنوز با خود حمل می 

بورژوازی و تمام طبقات استثمارگر سرنگون شده اند، اما اين طبقات و نفوذ آنان بر اقتصاد، سياست و . كند
تفاوت بين كارگر و دھقان، شھر و روستا، كار يدی و فكری كه . اندايدئولوژی تا مدتھای مديدی باقی خواھد م

كوتاه . حق بورژوايی نيز بھمچنين. بازمانده ھای جامعه كھن می باشند، تا مدتھای مديدی باقی خواھند ماند
اھد سخن، خاكی كه سرمايه داری و عوامل بورژوايی نوين را توليد و بازتوليد می كند تا مدتھای مديدی باقی خو

بايد دوره ای مملو از مبارزه بين سرمايه داری محتضر و كمونيسم « بنابر اين سراسر دوره سوسياليسم، . ماند
  ) ١۴(» .در حال تولد باشد

    ماھيت و صفات مشخصه جامعه سوسياليستی تعيين می كند كه جامعه ای گذرا با دوران گذار کوتاه مدت 
  . وران تاريخی نسبتا طوالنی را در بر می گيردجامعه سوسياليستی يك د. نخواھد بود

     قبل از انقالب سوسياليستی، انقالباتی كه فئوداليسم را جايگزين برده داری  و سرمايه داری را جايگزين 
اما انقالب .  قديم بوداستثمارگرانه جديد بجای نظام استثمارگرانهفئوداليسم كردند صرفا معرف نشستن يك نظام 

اين انقالب بايد بطور کامل و ھمه جانبه ھمه نظامات استثمارگرانه . ی پرولتری بنيادا متفاوت استسوسياليست
اين انقالب بايد ھمه تمايزات طبقاتی را بطور عموم، تمامی روابط توليدی را . موجود بين مردم را از ميان ببرد

منطبق بر آن روابط توليدی ھستند، محو کند كه مبنای آن تمايزات طبقاتی می باشند، کليه روابط اجتماعی را كه 
بدين طريق است كه انقالب سوسياليستی می تواند .  و  تمام افکار برخاسته از آن روابط اجتماعی را انقالبی کند

به اين ترتيب اين انقالب، غنی تر، .  ادامه موجوديت بورژوازی يا ظھور يك بورژوازی نوخاسته را ناممكن کند
ھدف كمونيسم فقط از طريق مبارزه طوالنی و گام به . يده تر از ھر انقالب ديگر در تاريخ استوسيع تر و پيچ

  . گام ايجاد شرايط مساعد برای آن، ميتواند سرانجام تحقق يابد
     جامعه سوسياليستی برای اينکه بتواند طبقات را از بين ببرد بايد از كليه تاثيرات و سنن ناشی از مالكيت 

دو ھزار سال پيش، كنفسيوس مدافع سرسخت برده . جامعه كھن يک گسست کامل و عميق کندخصوصی و 
طبقات استثمارگر، در مقاطع مختلف تاريخ، از ميراث کنفسيوس برای تحکيم حاکميت . داری در چين بود

 انديشه امروز نيز بورژوازی و رويزيونيستھا برای احيا سرمايه داری از. ارتجاعی شان استفاده کرده اند
حل اين مسئله كه باالخره در حيطه ايدئولوژی . ارتجاعی كنفسيوس بعنوان يك سالح ايدئولوژيك استفاده می کنند

صدر مائو خاطرنشان . سياسی سوسياليسم پيروز خواھد شد يا سرمايه داری، يک وظيفه طوالنی و پيچيده است
برای اينكه . قالب عميق سوسياليستی به پيش برده شوددر جبھه ھای سياسی و ايدئولوژيك نيز بايد يك ان« : كرد

معين شود در مبارزه بين سوسياليسم و سرمايه داری کدام بر  ديگری پيروز خواھد شد، يک دوران بسيار 
  )  ١۵. (چند دھه كافی نيست؛ كسب پيروزی مستلزم گذشت يك تا چند قرن است. طوالنی مورد نياز است

ور سوسياليستی نه تنھا نيازمند تالشھای پرولتاريا و توده ھای وسيع مردم كشور پيروزی نھايی يك كش     «
است، بلكه ھمچنين منوط به پيروزی انقالب جھانی و محو نظام استثمار انسان از انسان در پھنه گيتی و رھائی 

 نھائی انقالب پيروزی. ما ھنوز در عصر امپرياليسم و انقالب پرولتری بسر می بريم) ١۶(» .كل بشريت است
  .سوسياليستی تنھا پس از يك رشته مبارزات طبقاتی سخت، پيچيده و طوالنی در جھان، امكانپذير خواھد بود

     درك درست از ماھيت و خصايل جامعه سوسياليستی، درك درست از دوره تاريخی نسبتا طوالنی جامعه 
ع سوسياليسم دروغين اھميت حياتی برای پيروزی سوسياليستی و ترسيم خط تمايز ميان سوسياليسم علمی و انوا

پرولتاريای ھمه كشورھا در انجام انقالب سوسياليستی و پس از پيروزی انقالب در دست زدن به مبارزه  برای 
پيروزی سوسياليسم در نقاط بزرگی از جھان دشمنان سوسياليسم را . ممانعت از احيای سرمايه داری، دارد

آنان برای فريب جھانيان و كسب اعتبار برای خود . اب سوسياليسم بر چھره بكشندمجبور خواھد كرد كه نق
در دوره معاصر می بينيم که برژنف آش . پرچمھای سوسياليستی رنگارنگی را به اھتزاز در خواھند آورد

افرادی . هرا سر داده است و غير" سوسياليسم واقعی"را پخته است و لين پيائو ندای " سوسياليسم توسعه يافته"
پنھان كنند تا استثمار و " سوسياليسم توسعه يافته"مانند برژنف بيھوده سعی می كنند چھره خود را پشت نقاب 
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در خارج از مرزھايشان مذبوحانه  . ستم مردم زحمتکش كشور خود را تشديد كرده و سرمايه داری را احيا کنند
شكل جديدی " سوسياليسم توسعه يافته"اين باصطالح . برای كسب سلطه جھانی دست به تجاوز و تھاجم می زنند

كه توسط افرادی " سوسياليسم واقعی"تز . از سرمايه داری انحصاری دولتی، يعنی سوسيال امپرياليسم است
قناعت کنيد و : "برنامه ارتجاعی او ھمان برنامه کنفسيوس بود. مانند لين پيائو تبليغ می شد نيز نقابی بيش نبود

قصد او خرابكاری در نظام  ." اين از ھمه چيز مھمتر است"او فرياد بر می آورر که ". احيا کنيدمنابع را 
او ھيچ نبود " سوسياليسم واقعی"در حقيقت . سوسياليستی تحت ديكاتوری پرولتاريا و احياء سرمايه داری بود

ا با يكديگر بياميزند تا مردم اين دارودسته مرتجعين سعی می کردند راست و دروغ ر. مگر سرمايه داری واقعی
وقتی اين سوسياليسم ھای رنگارنگ . اما سوسياليسم علمی ماركسيستی را نمی توان جعل كرد. را گيج و فلج کنند

را با ماھيت و وجه مشخصه ھای جامعه سوسياليستی که توسط مارکسيسم تشريح شده است مقايسه کنيم، 
  .دروغين بودن آنھا بسادگی آشکار می شود

  
  

  تئوری تضادھای پايه ايجامعه سوسياليستی مبنای تئوريك
  ادامه انقالب تحت ديكتاتوری پرولتاريا است 

  
بعد از برقراری ديكتاتوری پرولتری در چين، صدر مائو يك خط عمومی را برای حزب در دوران گذار تدوين 

سوسياليستی چين و ايجاد تحول دولت بايد گام به گام و طی دوره ای نسبتا طوالنی، صنعتی كردن « : کرد
بر پايه اين )  ١٧(» .سوسياليستی در كشاورزی، صنايع دستی و صنعت و تجارت سرمايه داری را عملی کند

  چين تحول سوسياليستی در نظام مالكيت بر ابزار توليد را بطور اساسی به انجام ١٩۵۶خط عمومی، در سال 
انجام تحول سوسياليستی در نظام مالكيت بر ابزار توليد، جامعه آيا اين بدان معنا بود كه بعد از . رساند

سوسياليستی ديگر يک روند تاريخی مملو از حرکت و تضاد نيست؟ تضادھای پايه ايجامعه سوسياليستی چيست؟ 
آيا اين تضادھا عمدتا در تضاد و مبارزه پرولتاريا و بورژوازی تجلی می يابند؟ تفاوتھای اساسی بين ماركسيسم 

  . و رويزيونيسم مدرن دقيقا در پاسخگوئی به اين سواالت نھفته است
     دارودسته مرتد رويزيونيست شوروی منكر آن است که از ابتدا تا انتھای جامعه سوسياليستی تضاد موجود 

لی دارودسته رويزيونيست  بالکل منكر ميشود كه اين تضادھا عمدتا در مبارزه پرولتاريا و بورژوازی تج. است
. اينھا کامال منكر آن ميشوند  که وحدت و مبارزه اضداد  تكامل جامعه سوسياليستی را به پيش ميراند. می يابند

دارودسته رويزيونيست شوروی با انكار ھمه اينھا، در پی اجرای بزرگترين جنايت خود يعنی احيای كامل 
و شائوچی، لين پيائو و شركاء پا جای پای لي.  سرمايه داری و استقرار ديكتاتوری فاشيستی در شوروی است

بعد از آنكه در چين پيروزی بزرگ در زمينه تحول سوسياليستی در نظام . رويزيونيستھای شوروی گذاشتند
بين نظام پيشرفته سوسياليستی و « مالكيت بر ابزار توليد حاصل شد، آنھا اين بحث بی معنا را به ھم بافتند كه، 

آنھا مذبوحانه كوشيدند از اين تضاد ناموجود برای نفی تضاد » .ی عقب مانده تضاد استنيروھای مولده اجتماع
آنھا برای پوشاندن . موجود بين روابط توليدی و نيروھای مولده، بين روبنا و زير بنای اقتصادی استفاده كنند
 كارگر و بورژوازی توطئه احياء سرمايه داری در چين، منكر آن شدند كه تضاد عمده جامعه چين بين طبقه

  . است
     صدر مائو در مقابله با اين جريان متخاصم رويزيونيستی، تئوری بزرگ تضادھای پايه ای جامعه 

او اين تئوری را  بر پايه اصول اساسی ماركسيسم و تجربه انباشت شده در . سوسياليستی را تدوين کرده است
وحدت و مبارزه "مائو خاطر نشان كرد كه قانون جھانشمول صدر . جنبش بين المللی كمونيستی تدوين کرده است

بھمان نسبت که در طبيعت، جامعه بشری و تفكر انسان عمل ميکند در جامعه سوسياليستی نيز عمل می " اضداد
تضادھای پايه ای جامعه سوسياليستی كماكان بين روابط توليدی و نيروھای مولده، و بين روبنا و زيربنای « . کند

تئوری صدر مائو درباره تضادھای پايه ای جامعه سوسياليستی معرف ادامه ماركسيسم ـ ) ١٨(» .دی استاقتصا
اين تئوری ضربه ای مرگبار بر رويزيونيسم مدرن وارد . لنينيسم، دفاع از آن و تكامل ھر چه بيشتر آن می باشد

  .كش استآورده و سالحی قدرتمند در دست پرولتاريا و توده ھای وسيع مردم زحمت
اين روابط به نيروھای مولده اجازه رشد .       روابط توليدی سوسياليستی با تكامل نيروھای مولده خوانائی دارد

نظام دولتی و قانون تحت ديكتاتوری پرولتری، و . سريع می دھد؛ چنان سرعتی كه در جامعه كھن ناممكن بود
تحت ھدايت ماركسيسم قرار دارند نيز با زير بنای ساير عناصر روبنائی نظير ايدئولوژی سوسياليستی كه 

اما يك جنبه . اين جنبه اساسی است. اقتصاد سوسياليستی، مشخصا با  روابط توليدی سوسياليستی، خوانائی دارند
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نه فقط بين روابط توليدی و نيروھای مولده و بين روبنا و زير بنای اقتصادی انطباق وجود . ديگر ھم وجود دارد
ھمخوانی و تضاد وجوه گوناگون تضادھای پايه ای جامعه سوسياليستی است كه . كه تضاد ھم موجود استدارد بل

  .اين جامعه را به پيش می راند
      برای درك صحيح از تضاد بين روابط توليدی و نيروھای مولده در سوسياليسم، ضروری است از روابط 

  .توليدی در جامعه سوسياليستی تحليل مشخص کنيم
مثال .       در جامعه سوسياليستی تا مدت زمان معينی روابط توليدی غير سوسياليستی نيز وجود خواھد داشت
اما . در زمينه نظام مالكيت، موسسات مشترك دولتی ـ خصوصی چين در ماھيت خود اساسا سوسياليستی بودند

ت ديگر استثمار و بقايای مالكيت بعبار. سرمايه دار كماكان می توانست سودی را با نرخ ثابت حاصل كند
بعد از الغای سود ثابت، كماكان بقايای اقتصاد شخصی برای يك . خصوصی سرمايه داری ھمچنان وجود داشت

در زمينه روابط متقابل درون خلق اختالف بين . دوره نسبتا طوالنی در نواحی شھری  و روستائی موجود بود
در زمينه . ا نمايندگی می كردند با مردم كاركن ھمچنان وجود داشتطبقاتی كه روابط توليدی سرمايه داری ر

توزيع فرآورده ھای مصرفی شخصی، به متخصصان سرمايه دار و بورژوا كه برای يك دوره از خدماتشان 
اين دستمزدھا تجسم اصل سوسياليستی از ھر كس بر . استفاده می شد كماكان دستمزدھای باال تعلق می گرفت

ھمه اين روابط . آنان بود بلكه در واقع شكلی از رشوه به.  به ھركس بر حسب كارش نبودندحسب توانش و
اين . توليدی غير سوسياليستی نه فقط با تكامل نيروھای مولده بلكه با روابط توليدی سوسياليستی نيز در تقابل بود

  .گام بگام متحول شوندروابط توليدی غير سوسياليستی بايد در پروسه تكاملی ساختمان سوسياليستی 
     از سوی ديگر، روابط توليدی سوسياليستی يك پروسه تكاملی را از يك موقعيت ناپخته به موقعيت پخته تر از 

 کامال بدست آيد و ھنوز نمی تواندكمونيسم به لحاظ اقتصادی ھنوز «در جامعه سوسياليستی، . سر می گذارند
استقرار نظام مالكيت ھمگانی )  ١٩(» .سرمايه داری رھا باشدنمی تواند کامال از سنتھا يا ردپاھای 

. اما اين ھنوز به معنای حل كامل مسئله مالكيت نيست. سوسياليستی، نفی بينادين نظام مالكيت خصوصی است
بعالوه بعلت عملكرد نظام كاالئی، مبادله بوسيله . حق بورژوائی در عرصه مالكيت بطور كامل ملغی نشده است

وزيع بر حسب كار و وجود تفاوت ھای اساسی بين كارگر و دھقان، شھر و روستا و كار فكری و كار پول، ت
يدی، كماكان حق بورژوائی بطور جدی در روابط متقابل ميان افراد وجود دارد و در عرصه توزيع موضعی 

. ن بطور كامل ملغی كرداين نوع حق بورژوائی را در دوره تاريخی سوسياليسم نمی توا. مسلط را اشغال می کند
تحت ديكتاتوری . جوانب معينی از حق بورژوائی كماكان موجوديت قانونی داشته و دولت از آن حفاظت می کند

ديكتاتوری پرولتاريا ھنگام اشغال صحنه تاريخ فعاالنه . پرولتاريا حق بورژوائی را فقط می توان محدود كرد
  .می كندشرايط را برای نابودی حق بورژوائی ايجاد 

     در عين حال، با تكامل سريع نيروھای مولده، شرايطی ظھور ميكند كه برخی جوانب روابط توليدی 
  . سوسياليستی ديگر با تكامل نيروھای مولده خوانائی نداشته و بايد بموقع تصحيح شده و بھبود يابند

وليدی سوسياليستی، ھيچ چيز نيست مگر      اما در تحليل نھائی، مسئله مركزی تكامل و عاليتر کردن روابط ت
يك پروسه مبارزاتی كه طی آن عوامل رشد يابنده كمونيستی تدريجا بر سنتھا و تاثيرات در حال احتضار سرمايه 

  . داری پيروز می شوند
     برای درك تضاد بين روبنا و زير بنای اقتصادی تحت سوسياليسم، انجام تحليلی مشخص از روبنا در جامعه 

از اينجا شروع كنيم كه در جامعه سوسياليستی ايدئولوژيھای بورژوازی و ساير . وسياليستی ضرورت داردس
بعالوه موجوديت برخی نمايندگان بورژوازی در سازمانھای دولتی، برخی . طبقات استثمار گر کماکان موجودند

بنای اقتصادی سوسياليستی در سبك كارھای بوروكراتيك و برخی نارسائی ھا در نظام دولتی ھمگی با زير 
فقط با حل مداوم اين تضادھاست كه روبنا می تواند بيش از پيش پاسخگوری  نيازھای مربوط به تحكيم و . تقابلند

  .توسعه شالوده اقتصاد سوسياليستی باشد
 توليدی و       تضادھای پايه ای جامعه سوسياليستی از حيث ماھيت و شرايط  بنيادا  با تضادھای ميان روابط

تضادھای پايه ای جامعه سرمايه . نيروھای مولده، و روبنا با زير بنای اقتصادی در جامعه كھن فرق می كنند
در جامعه سرمايه داری اين تضادھا را  فقط از . داری بشكل تخاصمات و خيزشھای قھرآميز تظاھر كرده است
. ژاوئی و محو روابط توليدی سرمايه داری حل کردطريق انقالب قھر آميز پرولتاريا، سرنگونی ديكتاتوری بور

تضادھای ميان روابط توليدی سوسياليستی و نيروھای مولده  و بين روبنا و زيربنای اقتصاد سوسياليستی مسئله 
اگر با چشم انداز قانون عينی تكامل جامعه بشری به مسئله بنگريم، خواھيم فھميد که  . ای کامال متفاوت است

و حل بی وقفه اين تضادھا در جامعه سوسياليستی در عين حال پروسه گذار از جامعه سوسياليستی پروسه ظھور 
در اين پروسه گذار، كارگران و دھقانان و ساير مردم كاركن كه طبقه حاكم را . به جامعه كمونيستی نيز ھست
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نظام مالكيت . ه جامعه ھستندآنھا كماكان ھمه كار. تشكيل می دھند توسط ھيچ نيروی مخالفی سرنگون نمی شوند
به اين معنا، تضادھای جامعه سوسياليستی . ھمگانی نابود نشده بلكه به مرحله ای عاليتر تكامل می يابد

  )٢٠(» .آنتاگونيستی نبوده و خود نظام سوسياليستی می تواند آنھا را يكی پس از ديگری حل کند«
 مولده، و تضاد روبنا و زيربنای اقتصادی در جامعه       انطباق و تضاد بين روابط توليدی و نيروھای

سوسياليستی يك پروسه ديالكتيكی تكاملی بی وقفه را تشكيل ميدھد كه جامعه سوسياليستی را بسوی جامعه 
البته، حركت جامعه سوسياليستی نظير ساير اعصار تاريخی جامعه بشری در مسير تکاملی . كمونيستی ميراند

در جامعه فئودالی، طبقه برده دار که سرنگون شده بود توانست .  موقتی روبرو می شودخود با پيچ و خم ھای
و در جامعه سوسياليستی . در جامعه سرمايه داری سلسله ھای فئودالی احياء شده اند. حاکميت خود را احياء کند

 تاريخی از دل پيچ  و تكامل. نيز ھمانطور كه در نمونه مشخص انحاد شوروی ديده ايم سرمايه داری احياء شد
اما احياء حاکميت طبقات ارتجاعی يک تالش مذبوحانه است که آنان پيش از مرگ به . خمھای بسيار می گذرد

. اين تالش احيا ضد انقالبی نمی تواند ديرپا باشد. آن متوسل می شوند و خالف قانون تكامل تاريخ جامعه است
  .ی ـ لنينيستی باز خواھد گشتمسلما اتحاد شوروی در آينده براه ماركسيست

      تئوری صدر مائو در مورد تضادھای پايه ای جامعه سوسياليستی مبنای تئوريك ادامه انقالب تحت 
اگرچه در چين تحول عمده سوسياليستی صورت «: صدر مائو خاطر نشان كرد. ديكتاتوری پرولتاريا است

 سرنگون شده وجود دارند، كماكان يك بورژوازی موجود كماكان بقايای طبقات فئودال و كمپرداور... گرفته 
مبارزه طبقاتی بين پرولتاريا و بورژوازی، ... است و تغيير خصوصيات خرده بورژوازی تازه آغاز گشته است 

بين نيروھای سياسی گوناگون، و در عرصه ايدئولوژيك  بين پرولتاريا و بورژوازی برای مدتھا ادامه خواھد 
اين )  ٢١. (ری پر فراز ونشيب عبور خواھد كرد و حتی در دوره ھائی بسيار حاد خواھد شديافت و از مسي

بعد : نظريه ای است که برای نخستين بار در جنبش بين المللی كمونيستی بطور روشن در تئوری و پراتيک شد
طبقات و مبارزه طبقاتی از آنكه تحول سوسياليستی در نظام مالكيت ابزار توليد اساسا به انجام رسيد، كماكان 

وجود دارد؛  پرولتاريا بايد انقالب را دامه داده و انقالب سوسياليستی را در جبھه ھای سياسی، اقتصادی، 
  .ايدئولوژيك و فرھنگی تا پايان به پيش برد

  
  
  استوارانه از خط پايه ای حزب 

   که برای سراسر دوره تاريخی سوسياليسم است پيروی كنيم
  

»  .ھمه چيز بستگی به  صحت يا نادرستی خط ايدئولوژيك و سياسی دارد«: ا می آموزد كهصدر مائو بم
  . پرولتاريا برای پافشاری بر ادامه انقالب تحت ديكتاتوری پرولتاريا نيازمند يك خط صحيح است

ورد ادامه      صدر مائو بر مبنای يك تحليل دقيق از تضادھای پايه ای جامعه سوسياليستی و تئوری خود در م
جامعه «: انقالب تحت ديكتاتوری پرولتاريا، خط پايه ای حزب را برای دوره گذار سوسياليستی فرموله كرد

در دوران تاريخی سوسياليسم، طبقات و . سوسياليستی يك دوران تاريخی بسيار طوالنی را شامل ميشود
اه سرمايه داری، و خطر احيای سرمايه تضادھای طبقاتی و مبارزه طبقاتی، مبارزه بين راه سوسياليستی و ر

بايد برھشياری خويش . ما بايد ماھيت طوالنی و پيچيده اين مبارزه را تشخيص دھيم. داری كماكان وجود دارند
بايد تضادھای طبقاتی و مبارزه طبقاتی را بدرستی درك و حل . بايد آموزش سوسياليستی را پيش بريم. بيفزائيم

در . ن خود و دشمن با تضادھای درون خلق فرق قائل شده و ھمگی را بدرستی حل كنيمكنيم و بين تضادھای ميا
غير اينصورت، يك كشور سوسياليستی نظير كشور ما به ضد خود بدل شده، انحطاط خواھد يافت و احيای 

ر آوريم ما از اين به بعد بايد ھر سال، ھر ماه و ھر روز اين نكته را بخاط. سرمايه داری صورت خواھد گرفت
خط )  ٢٢(» .تا بتوانيم درك استواری از اين مسئله بدست آورده و خطی ماركسيستی ـ لنينيستی داشته باشيم

انقالبی پرولتری كه توسط صدر مائو فرموله شده، قانون عينی حاكم بر مبارزه طبقاتی در دروان سوسياليستی 
اين خط پايه ای چراغ راھنمای . يه ای حزب استاين تنھا خط صحيح برای تحقق برنامه پا. را آشكار ميسازد

خط پايه ای مسير ادامه انقالب تحت ديكتاتوری پرولتاريا . فروزانی برای كل حزب، كل كشور و كل خلق است
  .را روشن ميكند

      ماھيت طوالنی مبارزه طبقاتی در جامعه سوسياليستی، بازتاب ناگزير جدال ميان عوامل  رشد يابنده 
طبقات استثمارگر سرنگون شده . تی و زوال  سنن و تاثيرات  سرمايه داری بر روابط طبقاتی استكمونيس

آنھا از ھيچ تالشی برای دستيابی دوباره به بھشت از . كماكان زنده اند و به مصافشان با پرولتاريا ادامه ميدھند
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 سرمايه داری كماكان وجود دارد، از آنجا كه زمينه و شرايط برای پرورش. دست رفته شان فروگذار نميكنند
توليد "لنين گفت که، « : صدر مائو خاطر نشان كرد. عناصر بورژوای نوخاسته مرتبا گروه گروه سربلند ميكنند

كوچك مداوما، ھر روز، ھر ساعت، بطور خودبخودی، و در مقياس گسترده، سرمايه داری و بورژوازی را می 
ھم در صفوف پرولتاريا .  از طبقه كارگر و اعضای حزب نيز زاده ميشونداينھا ھمچنين در ميان بخشی."  زايد

» .و ھم در ميان كاركنان دولت و ساير ارگانھا، افرادی ھستند كه شيوه زندگی بورژوائی را در پيش می گيرند
ھد و وجود تاثير بورژوائی و رويزيونيسم، منبع سياسی و ايدئولوژيك عناصر بورژوای نوخاسته را تشكيل ميد

در عين حال، امپرياليسم بين . موجوديت حق بورژوائی، شالوده اقتصادی مھمی را برای ظھور آنھا فراھم ميكند
المللی و سوسيال امپرياليسم ھمواره ميكوشند كشورھای سوسياليستی را به كشورھای سرمايه داری يا حتی به 

تی بين المللی بناگزير در كشورھای سوسياليستی مبارزه طبقا. كشورھای مستعمره يا نيمه مستعمره تبديل كنند
  .       منعكس می شود

  
.      پرولتاريا و توده مردم كاركن كه تحت رھبری آن قرار دارند، نمايندگان روابط توليدی سوسياليستی ھستند

حله وار آن آنھا استوارانه در جاده سوسياليستی ايستاده و از تئوری ماركسيستی انقالب بی وقفه و تكامل مر
آنھا حق بورژوائی را محدود كرده و تحكيم و عاليتر کردن مداوم روابط توليدی سوسياليستی و . پيروی ميكنند

بورژوازی و  كارگزاران آن در حزب كمونيست، نمايندگان روابط . روبنای سوسياليستی را به پيش می رانند
يه داری پيروی كرده و در تحكيم و توسعه حق بورژوائی آنھا پيگيرانه از راه سرما. توليدی سرمايه داری ھستند

بنابراين، در سراسر دوران . و تغيير روابط توليدی سوسياليستی به روابط توليدی سرمايه داری كوشا ھستند
اين . تاريخی سوسياليسم، مبارزه بين پرولتاريا و بورژوازی و بين راه سوسياليستی و سرمايه داری وجود دارد

به يك كالم، مبارزه اجتناب ناپذيراست و حتی اگر افراد ھم بخواھند . عينی و مستقل از اراده بشر استيك قانون 
پرولتاريا فقط با آفريدن شرايط مساعد از طريق مبارزه و بھره . از آن جلوگيری كنند، چنين چيزی ممكن نيست

  .جويی از شرايط مساعد می تواند پيروزی را كسب كند
چرا لنين از اعمال ديكتاتوری بر بورژوازی صحبت می كند؟ روشن بودن بر سر اين « : فت     صدر مائو گ

اين را بايد به ھمه ملت . ناروشنی در مورد اين موضوع به رويزيونيسم می انجامد. مسئله يك امر اساسی است
 برای تحكيم اين رھنمود. رھنمود صدر مائو اھميت عملی و فوری عظيم و نيز دراز مدت دارد» .فھماند

ديكتاتوری پرولتاريا، ممانعت از احيای سرمايه داری، ساختمان سوسياليسم و دستيابی به كمونيسم حائز اھميت 
فقط از طريق اعمال ديكتاتوری ھمه جانبه بر بورژوازی در كليه مراحل تكاملی انقالب و در ھمه عرصه . است

قات استثمارگر و شكلگيری بورژوازی نوخاسته را ھا، و ايجاد شرايطی كه موجوديت بورژوازی و ھمه طب
ناممكن می کند، پرولتاری ميتواند وظيفه تاريخی ديكتاتوری پرولتری را پاسخ گفته و آرمان بزرگ كمونيسم را 

 . متحقق كند
     مبارزه طبقاتی در جامعه سوسياليستی موج وار توسعه می يابد يعنی گاھی در اوج است و گاھی فروكش می 

اين امر بيان تفاوتھای موجود در شرايط مبارزه طبقاتی است و نمی توان آن را دال بر عدم وجود اين . دكن
تاريخ جامعه سوسياليستی به ما می گويد كه دشمنان طبقاتی و تمامی ھيوالھا و ارواح خود را . مبارزه دانست

و .  سرزمين به نظم عظيم می انجامدبی نظمی عظيم در سراسر«: صدر مائو خاطرنشان كرد. نشان خواھند داد
آنھا بخاطر ماھيت طبقاتی . ھيوالھا و ارواح بيرون خواھند جھيد. اين امر ھر ھفت، ھشت سال تكرار می شود

. قانون مبارزه طبقاتی ھر چند سال يكبار در يك مبارزه مھم جلوه گر ميشود) ٢٣(» .شان مجبورند بيرون بجھند
قدرت است كه قوای طبقات ارتجاعی ضعيف و ضعيفتر شده و پرولتاريا قادر خواھد فقط بعد از آزمونھای پياپی 

مبارزه طبقاتی . شد سرانجام رسالت تاريخی نابودی بورژوازی و تمامی طبقات استثمارگر ديگر را بانجام رساند
خط پايه . در جامعه ضرورتا در حزب بازتاب يافته و بصورت مبارزه بين دو خط درون حزب جلوه گر می شود

مبارزه بين حزب ما با چھار باند . ای حزب بما می گويد كه مبارزه عليه رويزيونيسم يك مبارزه درازمدت است
ضد حزبی بسركردگی كائوشان، ژائوشوشی، پن ته ھوا، ليوشائوچی و لين پيائو مبارزه ای عليه رويزيونيسم 

اين انقالبی عظيم در .  برانگيخت و رھبری كردصدر مائو شخصا انقالب كبير فرھنگی پرولتاريايی را. بود
آن را ميتوان انقالب دوم چين ھم . يك انقالب عظيم سياسی تحت شرايط ديكتاتوری پرولتاريا بود. روبنا بود

در انقالب كبير فرھنگی پرولتاريايی، صدر مائو، كل حزب، كل ارتش و كل خلق را در نابودی دو مقر . ناميد
اينھا مشتی مرتد و خائن بودند كه برای . بسركردگی ليوشائوچی و لين پيائو رھبری كردفرماندھی بورژوايی 

غصب قدرت عاليه حزب و دولت توطئه چينی كرده و درپی تغيير بنيادين خط پايه ای حزب و سياستھای اساسی 
 لنينيستی را به آنھا بدين ترتيب ميخواستند حزب ماركسيست ـ. حزب برای كل دوران تاريخی سوسياليسم بودند
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حزبی فاشيستی و رويزيونيستی تبديل كنند، در ديكتاتوری پرولتاريا خرابكاری كنند و سرمايه داری را احيا 
توطئه ضدانقالبی آنھا توسط صدھا ميليون خلق . جوھر خط رويزيونيستی آنھا راست روی افراطی بود. نمايند

. ھنگی پرولتاريايی به پيروزی عظيمی دست يافته استانقالب كبير فر. انقالبی چين درھم شكسته شده است
مبارزه دو خط درون حزب كه بازتابی از مبارزه . انقالب ھمچنان توسعه می يابد و مبارزه كماكان ادامه دارد

انقالب «: صدر مائو خاطرنشان كرد. طبقاتی است در سراسر دوران تاريخی سوسياليسم وجود خواھد داشت
. تنھا اولين انقالب فرھنگی است و ما در آينده باز ھم چنين انقالباتی را به پيش خواھيم بردكبير فرھنگی كنونی 

بنظر می آيد در صورتی كه ما كارمان . پيروزی انقالب فقط ميتواند بعد از يك دوره تاريخی طوالنی قطعيت يابد
ب و مردم سراسر كشور نبايد فكر اعضای كل حز. را خوب انجام ندھيم سرمايه داری  ھر آن می تواند احيا شود

شما بايد ھمواره . كنند كه سه يا چھار انقالب كبير فرھنگی برای   به ارمغان آوردن آرامش برای ملت كافيست
 ) ٢۴(» .مراقب باشيد و ھيچگاه حتی برای يك لحظه ھشياری خود را از دست ندھيد

  
  جامعه سوسياليستی آغاز دورانی است که

  ريخ را می سازند مردم آگاھانه تا
  

  جھش اوج يابنده بزرگ
   در تاريخ تكامل بشر

  
به انقالب تحت ديكتاتوری پرولتاريا ادامه ميدھند تا روبنا را به )  مترجم–زحمتکشان (پرولتاريا و مردم كاركن 

اھانه خدمت زيربنای اقتصاد سوسياليستی درآورند، روابط توليدی را با تكامل نيروھای مولده منطبق كرده و آگ
  .اين يك گام غول آسا در تاريخ بشر است. جامعه و طبيعت را برحسب قوانين اقتصاد سوسياليستی متحول كنند

اما قبل از پيدايش جامعه سوسياليستی، اين دوران .      تاريخ مدون بشر، چندھزار سال را در بر می گيرد
 بشری می توان محسوب کرد زيرا در جوامع در تكامل جامعه" ماقبل تاريخ"طوالنی تاريخ را فقط يك دوره 

ماقبل سوسياليستی، توليد كنندگان نه تنھا برده طبيعت بلکه ھمچنين برده ابزار توليدی که خود آفريده اند، می 
» .اين توليد كنندگان نيستند كه بر ابزار توليد مسلطند، ابزار توليد بر توليد كنندگان حكمرانی می کند«. باشند

طبقه استثمارگر  ابزار اساسی توليد را كنترل می كند؛ و بنابراين قدرت " ماقبل تاريخ"ن عصر در اي) ٢۵(
سياسی دولتی را در اختيار دارد؛ و با استفاده از اين قدرت توده ھای خلق زحمتكش را وحشيانه تحت ستم و 

الب سوسياليستی پرولتری مانند تندر انق. استثمار قرار داده و آنھا را به ورطه تيره و تار فالكت پرتاب می نمايد
را خاتمه بخشيد و باب عصری نوين را " ماقبل تاريخ"اين انقالب عصر . بھاری، تاريخ بشر را بلرزه درآورد

مبنای مادی اين جھش عظيم در تاريخ بشر در تبديل مالكيت . گشود كه در آن مردم آگاھانه تاريخ را می سازند
اين کار بعد از كسب قدرت سياسی توسط . لكيت ھمگانی سوسياليستی نھفته استخصوصی بر ابزار توليد به ما

در جامعه سوسياليستی مالكيت ھمگانی بر ابزار توليد، زحمتکشان را . پرولتاريا و مردم كاركن، عملی شده است
فقط . دکه اکثريت جامعه را تشکيل می دھند، قادر می کند که به ارباب دولت و موسسات جامعه تبديل شون

ھنگامی که مردم كاركن بر روابط اجتماعی مسلط شوند ميتواند بر طبيعت نيز سلطه يافته، آگاھانه جھان را 
طبيعتا، جامعه سوسياليستی در مقايسه با جامعه پيشرفته . تغيير دھند و تحت ھدايت ماركسيسم تاريخ را بيافريند

عالوه بر محدوديتھايی كه . انه تاريخ را می سازندكمونيستی، فقط يک آغاز است؛ آغاز عصری كه مردم آگاھ
نتيجه سطح تكامل نيروھای مولده و شرايط شناخت ما از جھان فيزيكی است، محدوديت اصلی را تداوم 
موجوديت بورژوازی و نفوذ ايدئولوژيكش، تفاوتھای بين كارگر و دھقان، شھر و روستا، و كار فكری و كار 

بنابراين ھرچند پرولتاريا و توده ھای وسيع كاركن قدرت . داری تشكيل ميدھديدی، و زمينه زايش سرمايه 
سياسی دولتی و ابزار اساسی توليدی را كنترل می كنند، اما فعاليتھای آگاھانه آنھا برای متحول كردن جھان و 

ده، جاده مھم اين است كه يخ شكسته ش«با اين وجود، . ساختن تاريخ كماكان توسط تاريخ محدود گشته است
پرولتاريا نھايتا از طريق جاده سوسياليستی به جھان نوين ) ٢۶(» .ھموار است و راه نشان داده شده است

  .كمونيستی وارد خواھد شد
  

  نقش محرك روبنا را بطور كامل به نمايش درآوريد
  از قوانين عينی بطور آگاھانه استفاده كنيد
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اين بدان معنا نيست كه آنھا ميتوانند .  ساختن تاريخ خود می كنددر جامعه سوسياليستی مردم آگاھانه آغاز به
بلکه به معنای آن است که برای نخستين بار توده ھای مردم كل جامعه ميتوانند . تاريخ را به اراده خود بسازند

فاده قوانين عينی اقتصادی را تشخيص دھند و از آنھا در خدمت منافع پرولتاريا و توده ھای وسيع كاركن است
  .كنند

قوانين اقتصادی، قوانين عينی حاكم بر تكامل اقتصاد )  ٢٧(» .آزادی، درك ضرورت و تغيير آن است     «
اما . مردم نمی توانند قوانين عينی را تغيير دھند يا ايجاد كنند. جامعه ھستند و برحسب اراده بشر تغيير نمی كنند

م در جامعه سوسياليستی ميتوانند اين قوانين را بطور صحيح مرد. در برابر اين قوانين نيز درمانده نيستند
بشناسند، به آنھا اتكا كنند و از آنھا سود جويند؛ قوای مخرب برخی قوانين را جھت دھند يا دامنه عملكردشان را 
محدود كنند و از سوی ديگر، دامنه عملکرد قوانين سازنده را که به ھدف تغيير جھان عينی خدمت می کنند، 

  .سترش دھندگ
در جامعه .      تحت نظامات اجتماعی گوناگون، شكل بروز قوانين اقتصادی، صفات مشخصه گوناگون دارد

سرمايه داری، به علت مالكيت خصوصی بر ابزار توليد، توليد تحت رقابت كور و شرايط پر ھرج و مرج به 
ره نسبت به جامعه يك شكل خارجی و بيگانه بنابراين در سرمايه داری قوانين اقتصادی ھموا. پيش برده می شود
اين امر احاطه آگاھانه مردم . جامعه سوسياليستی مبتنی بر مالكيت ھمگانی بر ابزار توليد، است. بخود می گيرند

: ھمانطور كه انگلس زمانی پيش بينی كرد. بر قوانين اقتصادی و بكاربست آگاھانه آنھا را امكانپذير می سازد
 اجتماعی انسان، كه تا قبل از اين زمان با وی در شکل قوانين خارجی طبيعت مواجه شده و قوانين فعاليت«

» .برانسان سلطه داشتند، توسط وی با شناخت كامل بكار گرفته شده و بنابراين بزير سلطه وی در خواھند آمد
)٢٨ (  

 امکان را بوجود می آورد که بر ابزار توليد، اين) ( public ownership     استقرار نظام مالكيت ھمگانی
اما برای تبديل اين امكان به . مردم قوانين اقتصادی را تشخيص دھند و آگاھانه بر مبنای اين قوانين عمل کنند

تالشھای پرولتاريا برای بکار گيری آگاھانه قوانين اقتصادی جامعه و شتاب . واقعيت، مبارزه اجتناب ناپذير است
سياليستی به يك جامعه كمونيستی، مسلما با مقاومت قھرآميز بورژوازی و ساير بخشيدن به تکامل جامعه سو

پروسه . نيروھای اجتماعی در حال زوال، و بويژه با مداخله و خرابكاری خط رويزيونيستی مواجه خواھد شد
اركسيستی بكاربست آگاھانه قوانين اقتصادی سوسياليستی، پروسه مبارزه بين پرولتاريا و بورژوازی، بين خط م

تضاد ميان قوانين عينی تكامل اقتصادی يك جامعه « در عين حال، مردم بايد . و خط رويزيونيستی است
اين خود يک پروسه ديگر ) ٢٩. (را ، در پراتيک حل کنند» سوسياليستی و شناخت ذھنی خود از اين قوانين

 از بی تجربگی به تجربه، و از كم ضروری است كه از پراتيك آغاز شود، تحقيق و بررسی انجام شود،. است
اين پروسه . تجربگی به كسب تجارب بسيار گذر شود، و تدريجا بر خودروئی فائق آمده و آگاھی رشد يابد

کسانی که به جھان بينی پرولتری مجھزند صحيح . شناخت نمی تواند جدا از پروسه تحول جھان بينی مردم باشد
کسانی كه با سماجت به بينش بورژوايی . اقتصاد سوسياليستی را بشناسدتر ميتوانند قوانين تكاملی حاكم بر 

بنابراين اين . چسبيده اند ھيچگاه قادر به تشخيص صحيح قوانين تكاملی حاكم بر اقتصاد سوسياليستی نيستند
آنانی که . پروسه شناخت، پروسه نابود كردن جھان بينی بورژوايی و تثبيت جھان بينی پرولتری نيز ھست

كاربست آگاھانه قوانين اقتصادی در جامعه سوسياليستی را امری ساده می انگارند که محتاج كار دشوار، ب
محتاج مقابله با مقاومت و مداخله بورژوازی و خط رويزيونيستی، و مبارزه بين دو جھان بينی نيست، اشتباه می 

بگذاريد مبارزه طبقاتی را خاتمه " يا "بگذار طبيعت راه خودش را برود"اين نقطه نظرات می گويند، . کنند
  ".بخشيم

      در جامعه سوسياليستی برای بكاربست آگاھانه قوانين عينی اقتصادی ضروری است كه نقش فعال و محرك 
  . روبنا را به حداكثر گسترش دھيم

سی پرولتری      توانايی عظيم روبنای سوسياليستی، پيش از ھر چيز و مھمتر از ھر جا در رھبری حزب سيا
حزب سياسی پرولتری برمبنای تئوری انقالبی ماركسيستی و سبك كار انقالبی ماركسيستی . جلوه گر می شود
اين حزب بخوبی قوانين عينی حاكم بر تكامل تاريخی را درك می كند، خرد توده ھا را جذب می . ايجاد شده است

 و برنامه ھا و خطوط و سياستھای عام و خاص را كند، گرايش عمومی تكامل تاريخی را درك می كند، و تئوری
اين تئوری ھا، برنامه ھا، خطوط و . برمبنای شرايط موجود در مراحل گوناگون تكامل اجتماعی فرموله می كند

سياستھای عام و خاص صحيح از توده ھا برآمده و به آنھا بازگردانده ميشود تا در مبارزه برای كسب پيروزی 
 حزب كمونيست چين، از ماركسيسم ـ لنينيسم ـ انديشه مائو تسه دون بعنوان پايه تئوريكی که .راھبر آنان باشد

دليل اينكه تئوری حزب برای انقالب، بويژه تئوری ادامه انقالب تحت . راھنمای تفكرش است استفاده می كند
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ب سياسی پرولتری ديكتاتوری پرولتاريا و خط ماركسيستی و سياستھای عام و خاص فرموله شده توسط حز
ميتواند اين چنين شكست ناپذير باشد اين است كه اين تئوری ھا قوانين عينی حاكم بر تكامل اقتصادی جامعه را 

)  ٣٠(» .بدون يك تئوری انقالبی، ھيچ جنبش انقالبی نمی تواند موجود باشد«. بطور صحيح منعكس می كنند
قالب تحت ديكتاتوری پرولتاريا را بطور جدی مطالعه کنيم و از بنابراين مھم است كه تئوری ماركسيستی ادامه ان

آن بعنوان راھنما در کسب شناخت صحيح از قوانين اقتصادی حاكم بر جامعه سوسياليستی استفاده کنيم و بر پايه 
  . اين شناخت صحيح عمل کنيم

ب در روبنا، منجمله در فقط با درك انقال.      رھبری حزب در تحليل نھايی  رھبری خط ماركسيستی است
حيطه ايدئولوژيك، و تضمين اينكه خطھای ايدئولوژيك و سياسی صحيح ھستند، يك حزب ماركسيستی ميتواند 

  . انقالب پرولتری را از يك پيروزی به پيروزی ھای بزرگتر ھدايت کند
ک وسيله قدرتمند در      قدرت سياسی دولتی ديكتاتوری پرولتاريا تحت رھبری حزب ماركسيست ـ لنينيست، ي

پرولتاريا از اين وسيله ميتواند برای غلبه مداوم بر . مبارزه طبقاتی است كه دردست پرولتاريا قرار گرفته است
اين وسيله نقشی عظيم در . بورژوازی، تحديد حق بورژوايی و محو زمينه ظھور سرمايه داری استفاده كند

. سازماندھی و رھبری اقتصاد سوسياليستی بازی می كندتضمين بكاربست ھمه جانبه خط پايه ای حزب و 
پرولتاريا با اعمال قدرت سياسی دولتی خويش ميتواند انقالب سوسياليستی را در جبھه اقتصادی شكوفا كرده، 
روابط توليدی سوسياليستی را برقرار ساخته و گسترش دھد، كل اقتصاد ملی را برنامه ريزی و سازماندھی و 

روھای مولده جتماعی را رشد دھد؛ پرولتاريا با استفاده از اين قدرت می تواند انقالب رھبری كند، ني
سوسياليستی را در عرصه ھای سياسی و ايدئولوژيک و فرھنگی دامن زند و به اين ترتيب با عاليتر کردن 

  .روبنای سوسياليستی به تحکيم زيربنای اقتصادی سوسياليستی ياری رساند
ب تحت ديكتاتوری پرولتاريا به معنای ميدان دادن به نقش محرك قدرت سياسی دولتی ديكتاتوری       ادامه انقال
اين حقيقتی است كه بورژوازی . چنين شرايطی را نميتوان تحت ديكتاتوری بورژوايی ايجاد كرد. پرولتری است

ابط توليدی سرمايه نيز پس از كسب قدرت سياسی برای مدتی از قدرت دولتی خويش جھت تحكيم و توسعه رو
اما روابط توليدی سرمايه داری بطور فزاينده تبديل به روابط کھنه و محتضر شد، دولت . داری استفاده كرد

بورژوايی نقش انقالبی خود را از كف داد و به مانعی در راه تغيير روابط توليدی و تكامل نيروھای مولده تبديل 
با تكامل نيروھای . سی توسط پرولتاريا صرفا آغاز انقالب استدر انقالب سوسياليستی، كسب قدرت سيا. شد

مولده، روابط توليدی سوسياليستی وارد يک پروسه تاريخی می شود که طی آن  مرتبا نو جايگزين كھنه می 
قدرت سياسی دولتی تحت ديكتاتوری پرولتری، اين نوگرايی و تحول را دامن می زند و راه تكامل . شود

. اين در نھايت، قدرتمندترين سالح پرولتاريا برای ادامه انقالب سوسياليستی است. را باز می کندنيروھای مولده 
امروز، پرولتاريا با در دست داشتن اين سالح ميتواند مقاومت بورژوازی و ساير قوای ارتجاعی را درھم شكند، 

قالبی يعنی مبارزه طبقاتی، مبارزه كل مردم كاركن را به گرد خويش متحد كند، پيروزمندانه سه جنبش بزرگ ان
توليدی و آزمونھای علمی را گسترش دھد و بطور مستمر زيربنای اقتصادی و روبنای سوسياليستی را تحکيم و 
عاليتر کند تا جامعه سوسياليستی بتواند بر مسيری كه توسط خط پايه ای حزب ترسيم شده تا تحقق آرمان نھائی 

  .كمونيسم پيشروی كند
  

 --------------------  
 – روابط توليدی؛ ميان پراتيک –در اين نقل قول مائو به رابطه ديالتيکی ميان نيروھای مولده :  توضيح مترجم

وی می گويد در کل نيروھای مولده شالوده روابط توليدی، پراتيک .  روبنای سياسی است–تئوری؛ ميان زيربنا 
اما . ای سياسی است و نفی اين را ضديت با ماترياليسم می داندشالوده تئوری و زيربنای اقتصادی شالوده روبن

تاکيد می کند که در مقاطعی برای رشد نيروھای مولده، روابط توليدی بايد عوض شود؛ برای پيشرفت پراتيک، 
  .  تئوری بايد تکامل بيابد؛ برای عوض شدن زيربنای اقتصادی اول بايد روبنای سياسی عوض شد

  
  عه و رجوعمنابع اصلی مطال

   نقد برنامه گوتا     ماركس، 
  اقتصاد و سياست در عصر ديكتاتوری پرولتاريا     لنين، 
   درباره حل صحيح تضادھای درون خلق     مائو، 

  
  توضيحات
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سخنرانی در نشست شورای عالی اتحادجماھير شوروی بمناسبت چھلمين سالگرد انقالب كبير " ـ مائو، ١
انتشارات زبانھای ( "کتاب سرخ"معروف به نقل قولھای صدر مائوتسه دون ل شده در نق". سوسياليستی اكتبر

   ١۴ص ) ١٩۶۶خارجی پکن، 
  ۵٠۴-۵٠٣ ص -١؛ م آ م ا جلد "مقدمه ای بر نقد اقتصاد سياسیپيشگفتار " ـ ماركس، ٢
  ٣۶٢ص ) ١٩٧۶انتشارات زبانھای خارجی پکن، " (آنتی دورينگ" ـ انگلس، ٣
  ٢٢۴ ص -٢، م آ م جلد " جنگ و استراتژیمسائل" ـ مائو، ۴
   ۶۴ص ) انتشارات زبانھای خارجی پکن" (جنگ داخلی در فرانسه" ـ ماركس، ۵
  ٢٣٨ ص-۴؛ م آ م جلد "سخنرانی در كنفرانس كادرھا در منطقه آزاد شده شانسی ـ سويوآن" ـ مائو، ۶
  ٢١٩؛ ص "مسائل جنگ و استراتژی" ـ مائو، ٧
  ۴٨٧ ص ٣؛ م آ م ا جلد )١٨٩٠، ٢٢- ٢١سپتامبر " (لوخ در كونيگزبرگنامه به ب" ـ انگلس، ٨
  ۴٧٩- ۴٧٨؛ ص )١٩٧٣چاپ سال (٣٣؛ ک آ ل جلد "انقالب ما"ـ لنين، ٩
  ٢۵٢ ص ٣؛ م آ م جلد "درباره حكومت ائتالفی" ـ مائو، ١٠
  ٣٣۶ ص - ١؛ م آ م جلد "درباره تضاد" ـ مائو، ١١
  ٢٨-٢٧ص ) ١٩٧٢ات زبانھای خارجی پکن، انتشار" (نقد برنامه گوتا" ـ ماركس، ١٢
  ـ ھمانجا١٣
   ١٠٧ ، ص٣٠؛ ک آ ل جلد"اقتصاد و سياست در عصر ديكتاتوری پرولتاريا" ـ لنين، ١۴
در مجموعه اسناد " كمونيسم دروغين خروشچف و درسھای تاريخی آن برای جھان" ـ حزب كمونيست چين، ١۵
- ۴٧١ص ) ١٩۶۵انتشارات زبانھای خارجی پکن "  (مونيستیپلميک در باره خط عمومی جنبش بين المللی ک" 

۴٧٢  
انتشارات " (اسناد مھم انقالب كبير فرھنگی پرولتاريايی در چين ـ حزب كمونيست چين" ـ مائو، نقل شده در ١۶

  xiص ) ١٩٧٠...زبانھای خارجی
؛ مجله پکن ريويو "نبه مناسبت بزرگداشت پنجاھمين سال تاسيس حزب كمونيست چي" ـ مائو، نقل شده در ١٧

  ١٩٧١، ٢٧شماره 
ص ) ١٩٧١...انتشارات زبانھای خارجی(در گزيده آثار " درباره حل صحيح تضادھای درون خلق" ـ مائو، ١٨
۴۴٣ -۴۴۴  
 ١١٧ص ) ١٩٧٣...انتشارات زبانھای خارجی" (دولت و انقالب" ـ لنين، ١٩
  ۴۴٣، ص "حل صحيح تضادھای درون خلق"ـ مائو، ٢٠
  ۴۶۴-۴۶٣ ـ ھمانجا ٢١
  ix-xص ..." اسناد مھم" ـ مائو، نقل شده در ٢٢
اسناد کنگره دھم " گزارش درباره تجديدنظر در اساسنامه حزب" ـ مائو، نقل شده توسط ون ھون ون در ٢٣

از ريموند لوتا، " مائو پنجمی بود"؛ چاپ مجدد در )١٩٧٣...انتشارات زبانھای خارجی(حزب کمونيست چين 
  ٩۶ص 
مائو پنجمی "، تجديد چاپ در "گزارش به كالس مطالعه مركزی"ل شده توسط ون ھون ون در  مائو، نق-٢۴
  ۵٧ص " بود
  ٣٧٨، ص "آنتی دورينگ" انگلس، -٢۵
  ۵٧، ص ٣٣؛ ک آ ل "چھارمين سالگرد انقالب اكتبر" ـ لنين، ٢۶
وشته استوارت شرام ن" صدر مائو با مردم سخن می گويد"در کتاب " گفتگو درباره مسائل فلسفه" ـ مائو، ٢٧

  ٢٢٨ص ) ١٩٧۴انتشارات پنتئون: نيويورک(
  ٣۶٧-٣۶۶، ص "آنتی دورينگ" ـ انگلس، ٢٨
  ۴٧٧ص " در باره حل صحيح تضادھا" مائو، -٢٩
     ٢٨ص ) ١٩٧۵...انتشارات زبانھای خارجی" (چه بايد كرد؟" ـ لنين، ٣٠

 
  فصل سوم
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 سوسياليستی مالكيت ھمگانی ،نظام 

 ی سوسياليستی استاساس روابط توليد
  

  *نظام سوسياليستی مالکيت تمام مردم  و نظام مالکيت کلکتيو مردم کارکن
  

پس از اينكه پرولتاريا قدرت سياسی را بدست ميآورد، ضروريست كه نظام مالكيت خصوصی بر ابزار توليد را 
ی سرمايه داری و ساير گام به گام  به نظام مالكيت ھمگانی سوسياليستی تغيير دھد تا بتواند سرچشمه ھا
اين گامی مھم در تحكيم . نظامھای استثمارگرانه را نابود کرده و يك زيربنای اقتصاد سوسياليستی برقرار کند

  .ديكتاتوری پرولتاريا و غلبه سوسياليسم بر سرمايه داری است
  

   استتمام مردم شالوده اقتصادی اصلی برای ديكتاتوری پرولتاريا نظام سوسياليستی مالکيت
  

  پرولتاريا و مردم کارکن بايد  ابزار توليد را كنترل كنند
  

طی ھزاران سال گذشته، دليل اساسی استثمار شدن زحمتكشان و ستم بر آنان توسط برده داران، مالكين، و 
پيشرط مقيد « انگلس می گويد، .  قرار نداشت* سرمايه داران اين بود كه ابزار توليد در دست مردم کارکن

 انسان به کار خسته کننده و يکنواخت در تمامی شكل ھای مختلف، آن است كه انقياد کننده ابزار کار را در کردن
اختيار دارد و تنھا ازين طريق می تواند فرد مقيد را به کار بگيرد؛ در مورد برده داري، انقياد كننده عالوه بر 

مردم )  ١(» .وسط آن می تواند برده را زنده نگاه داردابزار کار، وسايل تنازع بقا را نيز در اختيار دارد كه ت
کارکن نسل اندر نسل دست به انواع و اقسام مبارزات زدند تا  ابزار توليد را در اختيار بگيرند، اما بداليل 

در جامعه سرمايه داري، پرولتاريا  توسط صنايع سنگين رشد و . تاريخی كليه تالشھای آنھا شكست خورد
اين طبقه كنترل خود را بر تمام ابزار توليد از .  به مثابه يک نيروی اجتماعی به ظھور رسيدپرورش يافت و

پا به پای تشديد تضاد ميان . كارگر بجز زنجيرھايی كه بر گرده داشت مطلقا چيز ديگری نداشت. دست داد
نكه پرولتاريا كنترل ، امكان اي خصلت اجتماعی توليد، وخصلت خصوصی مالكيت سرمايه داری بر ابزار توليد

  . ابزار توليد رادر دست بگيرد، بوجود آمد
آنھا نه تنھا دستگاه دولتی را جھت حفاظت .      اما طبقه استثمارگر ھرگز مايل به دست كشيدن از استثمار نيست

از مالكيت خصوصی خود بر ابزار توليد به خدمت می گرفتند، بلكه انواع  دروغ ھا را نيز در عرصه 
فقدان يك اصل ” مثال مدعی می شدند که فقر كارگر بعلت افزايش جمعيت و . ولوژيك اختراع می کردندايدئ

آنھا برای اينکه مردم کارکن دست به تغيير مالکيت خصوصی . است و غيره“ عادالنه و معقول در توزيع
معلمان انقالبی . دادندبورژوائی نزنند انواع و اقسام دروغ ھا و عوامفريبی ھا را تحويل مردم کارکن می 

آنھا خاطرنشان كردند كه علت العلل استثمار و بردگی زحمتكشان . پرولتاريا اين دروغ ھا را افشا و رد كردند
  .اين است که ابزار توليد در دست زحمتكشان  نيست و در دست طبقه استثمارگر است

اين جمله نشانه نفوذ » .وتھا و فرھنگ استكار سر منشا ھمه ثر« : می گويد" برنامه گوتا"      اولين جمله 
اين جمله در ظاھر مقام واالئی برای کار قائل می .  بود١٨٧٠فرديناند السال در جنبش كارگری آلمان در دھه 

اما مارکس متوجه اشتباه تئوريك آن شد و گفت، كار فقط در امتزاج با ابزار توليد ميتواند ثروت و فرھنگ . شود
بزار توليد و بدون مالكيت بر ابزار توليد، چه کار از دست کار بر می آيد؟ ماركس با صراحت بدون ا. بيافريند

در ھر جامعه و فرھنگي، كسی كه جز نيروی كارش مايملك ديگری ندارد ھمواره برده « خاطرنشان كرد كه، 
واند کار کند؛ بنابراين او فقط با اجازه آنھا می ت. کسانی می شود که خود را صاحب شرايط عينی کار کرده اند

شرط رھائی پرولتاريا آن است که نظام سوسياليستی مالكيت )  ٢(» فقط با اجازه آنھا می تواند زندگی کند
اين کشف تئوری مارکسيستي، توطئه ديوانه وار . ھمگانی را بجای نظام سرمايه داری مالكيت خصوصی بنشاند

ر توليد را در انحصار گرفته و مردم کارکن را برده و استثمار کند، سرمايه داری را مبنی بر اينکه برای ابد ابزا
اين تئوری سمت صحيح را برای مبارزه پرولتاريا . برای ھميشه به لحاظ تئوريکی و سياسی نقش بر آب کرد

  . ترسيم کرد
د که بطور      بوجود آمدن جامعه سرمايه داري، امکان آن را برای پرولتاريا و مردم کارکن بوجود می آور

. ًمتحقق كردن اين امكان، يک فرآيند تاريخی نسبتا طوالنی را در بر ميگيرد. جمعی صاحب ابزار توليد شوند
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پرولتاريا اول بايد دستگاه دولت بورژوايی را در ھم بكوبد و ديكتاتوری پرولتاريا را  برقرار نمايد تا بتواند 
؛ يعنی نظام مالکيت خصوصی بر ابزار توليد را به نظام "علت فقر را ريشه کن کند و بذر ثروت را بكارد"

حرکت از اين نقطه، بسيار ضروری است و . مالكيت ھمگانی تبديل كرده و ابزار توليد را در اختيار خويش گيرد
ًفقط با حرکت از اين نقطه است که می توان كليه نظامھای استثمارگرانه را اساسا نفی کرده و پرولتاريا و 

 به لحاظ اقتصادی از يوغ آن نظام ھا رھا شوند و در مسير سوسياليستی بسوی فراوانی اشتراکی زحمتكشان
پرولتاريا تنھا با  محکم در . در اين مسير نيز مبارزات بيشماری در پيش روی خواھد بود. ھمگانی پيش روند

ن كليه طبقات و تمايزات دست گرفتن سکان اقتصاد سوسياليستی ميتواند شرايط مادی مساعد جھت از بين برد
اگر قدرت سياسی و کنترل بر ابزار توليد از . طبقاتی و تحقق بخشيدن به آرمان بزرگ كمونيسم را مھيا سازد

دست برود و اگر کنترل بر ماشين دولتی و شاھرگھای اقتصاد توسط بورژوازی و نمايندگان بورژوازی در 
ياليستی به انحطاط رفته و يک بار ديگر پرولتاريا و درون حزب کمونيست غصب شوند، آنگاه اقتصاد سوس

اين خطر در سراسر فرايند تاريخی سوسياليسم . خواھند شد" بردگان مفلوك و گرسنه"زحمتكشان تبديل به 
  .خودنمائی می کند

  
  مصادره و بازخريد، شيوه ھای  استقرار نظام مالكيت دولتی سوسياليستی 

  
از « كند،  گلس نوشتند ، پس از اينكه پرولتاريا قدرت سياسی را كسببيش از صد سال پيش، ماركس و ان

برتری سياسی خود استفاده خواھد کرد و بتدريج تمام سرمايه را از بورژوازی گرفته و ابزار توليد را در دست 
  )٣(» .متمرکز خواھد كرد) يعنی پرولتاريائی که به مثابه طبقه حاکمه سازمان يافته است(دولت 
در نتيجه وجود . در نظام سرمايه داري، نيرو ھای مولده، در سطح بسيار باالئی خصلت اجتماعی يافته اند      

يك مركز اجتماعی که بصورت مركزي، بخشھا و بنگاھھای توليدی را ھماھنگ کند، بطور عينی ضروری شده 
در جامعه . ير نيستدر جامعه سرمايه داری جامه عمل پوشاندن به اين ضرورت عيني، امکان پذ. است

فقط  با برقراری اين .  سوسياليستي، اين مرکز اجتماعي، دولت سوسياليستی تحت ديکتاتوری پرولتارياست
دولت که تمام مردم کاركن را نمايندگی می کند و با برقراری نظام سوسياليستی مالکيت تمام مردم بر ابزار 

سياليستی را کنترل کنند و نظام استثماری سرمايه داری را توليد، مردم کارکن می توانند شريانھای اقتصاد سو
  .اساسا از بين ببرند

نظام سوسياليستی مالکيت      پرولتاريا با چه طرقی می تواند مالکيت بر ابزار توليد را  تغيير داده و تبديل به 
چين، پس از اينكه پرولتاريا  بر ابزار توليد کند؟ بنا بر تجارب جنبش بين المللی كمونيستی و تجربه تمام مردم

قدرت سياسی را كسب ميكند، بنگاھای بزرگ بالفاصله اجتماعی ميشوند در حاليكه بنگاھھای كوچك و متوسط 
  .بتدريج متحول می شوند

     بطوراعم، پرولتاريا پس از كسب قدرت سياسی با شرايطی مواجه می شود که در آن سرمايه ھای بزرگ و 
روابط توليدی است؛ سرمايه ) شكل(سرمايه بزرگ نماينده ارتجاعی ترين .  تی می کنندمتوسط و کوچک ھمزيس

بزرگ شريان اقتصاد ملی را در كنترل دارد و بطور جدی رشد نيروھای مولده اجتماعی را سد می كند، و نيز 
سي، در اگر پرولتاريا پس از كسب قدرت سيا. تکيه گاه اقتصادی اصلی حاكميت ارتجاعی بورژوازی است

بدست گرفتن كنترل اقتصاد ملی كوتاھی كند و اين امكان را در اختيار بورژوازی بزرگ قرار دھد، ھرگز قادر 
لنين، در جمعبندی از تجربه كمون پاريس گفت يكی از دو اشتباھی که . به محكم كردن قدرت خود نخواھد شد

ی اقتصادی بزرگ مثل بانك فرانسه را كه ضربات مھلک بر كمون پاريس زد اين بود كه پرولتاريا بنگاھھا
بنابراين، سرمايه . مرکز عصبی اقتصاد ملی فرانسه بود، فورا در دست نگرفت و در اين كار كوتاھی كرد

  . بزرگ بايد فورا توسط دولت  سوسياليستی مصادره گردد
ری دولتی فئودالی اين سرمايه، سرمايه انحصا.      در چين کھن، سرمايه بزرگ، سرمايه بوروكرات بود

صدر مائو تحليل روشنی . كمپرادوری بود که تحت مالكيت بورژوازی بوروكرات  به رھبری چيان كايشك بود
چھار فاميل بزرگ چيان، سون، كون و چن، طی « : از ماھيت ارتجاعی اين سرمايه داد و خاطر نشان كرد

ر بھم زده اند و شريانھای حياتی اقتصاد چين را در بيست سال حاكميتشان ثروتی بالغ بر ده تا بيست ميليارد دال
. اين سرمايه انحصاری در ترکيب با قدرت دولتي،  سرمايه داری انحصاری دولتی شده است. انحصار گرفته اند

از (اين سرمايه داری انحصاری در ارتباط نزديك با سرمايه خارجي، طبقه مالكين بومي، و دھقانان ثروتمند 
بخاطر وجود ماھيت ) ۴(» .يه داری انحصاری دولتی فئودال كمپرادوری را بوجود آورده است، سرما)نوع كھن

ارتجاعی سرمايه بوروكرات، حزب ما در ابتدای فرآيند انقالب دموكراتيك بروشنی سياست مصادره سرمايه 
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از پيروزی قبل ). ۵(را  تصريح كرد »  انتقال آن به جمھوری خلق تحت رھبری پرولتاريا« بوروكرات و 
  درصد دارايی ھای ثابت در صنايع توليدی و حمل و نقل را ٨٠انقالب در چين، سرمايه بوروکرات بالغ بر 

با مصادره اين سرمايه، بخش عمده اقتصاد سرمايه داری چين  از بين رفت و حاكميت سياسی . تشکيل می داد
يربنای اقتصادی سوسياليسم بدين ترتيب استقرار ز. پرولتاريا  كنترل شريان حياتی اقتصاد ملی را دردست گرفت

  . يافت و شرايط مساعدی را برای رشد انقالب سوسياليستی و ساختمان سوسياليسم  ايجاد کرد
     پس از اينكه پرولتاريا قدرت سياسی را بدست ميآورد، سرمايه بزرگ را مصادره ميكند، و سنگ بنای يک 

ًپس از انجام اينکار امکان آن را بوجود ميآورد که تدريجا سرمايه كوچك و . اقتصادی سوسياليستی را می گذارد
متوسط را از طريق بازخريد تبديل به بنگاه ھای سوسياليستی کند و نظام مالکيت سرمايه داری بر ابزار توليد را 

. ايه بزرگ استماھيت طبقاتی سرمايه كوچك و متوسط، ھمان ماھيت سرم. تبديل به نظام مالکيت تمام مردم کند
منافع آنھا در تضاد با منافع توده ھای زحمتكش است و آماج . آنھا نيز بر پايه استثمار زحمتكشان می چرخند

ًسرمايه كوچك و متوسط غالبا تمايل . درعين حال، تفاوتھايی ميان آنھا وجود دارد. انقالب سوسياليستی ھستند
حال پرولتاريا تحت شرايط معينی ميتواند آنھا را مجبور به قبول زيادی به توسعه سرمايه داری دارند اما درعين 

تحت شرايط معين، كارگران « ماركسيسم معتقد است كه . استرداد دارائی ھايشان در ازای بازپرداخت، کند
پس از اينکه پرولتاريا حاكميت سياسی را كسب كرده و ) ۶. (»امکان بازخريد مايملك بورژوازی را رد نميكنند

ان حياتی اقتصاد ملی را بدست می گيرد، بسود او خواھد بود اگر بتواند اين سرمايه داران را مجبور کند که شري
به سياست بازخريد گردن بگذارند و پرولتاريا از اين طريق بنگاه ھای سرمايه داری آنھا را به بنگاھھای 

  . سوسياليستی تبديل كند
در دوره . يه ھای كوچك و متوسط بود، ماھيتی دوگانه داشت     در چين، بورژوازی ملی که صاحب سرما

. انقالب دموكراتيك، بورژوازی ملی چين عالوه بر خصلت سازشكارانه از خصلتی انقالبی نيز برخوردار بود
در دوره  انقالب سوسياليستی در عين حال که می توان مجبورش کرد سياست تغيير و تحول سوسياليستی را 

در دوره بازسازی اقتصاد ملی چين بنگاھھای . رايش ارتجاعی قوی به رشد سرمايه داری داردقبول کند اما  گ
آنھا با  افزايش توليد، توسعه مبادالت . صنعتی و بازرگانی که تحت اداره اين طبقه بود، نقشی دوگانه ايفا كردند

 در رابطه با اقتصاد ملی و اقتصادی ميان مناطق شھری  و روستائي، و با ايجاد اشتغال، نقش سازنده ای 
اما كارگران را استثمار ميكردند و ھر کاری را بخاطر سود می کردند و بھمين جھت . معيشت مردم ، ايفا كردند

با توجه به خصلت دوگانه بورژوازی . نقشی منفی در بازسازی سوسياليستی و معيشت توده ھا بازی ميكردند
ملي، حزب ما سياست بھره گيری کردن، محدود کردن و باالخره تغيير ملی و نقش دوگانه اقتصاد سرمايه داری 

بنگاھای توليدی و تجاری سرمايه داری ملی را فرموله کرد ـ يعنی از نقش سازنده شان در اقتصاد ملی و 
معيشت مردم بھره گرفت؛ نقش منفی آنھا را که برای اقتصاد ملی و معيشت مردم مھلک بود محدود کرد؛ و 

  .نھا را تغيير داده و تبديل به بخشی از اقتصاد سوسياليستی دولتی کردبتدريج آ
    ايجاد تغيير و دگرگونی سوسياليستی در بنگاھھای توليدی و تجاری سرمايه داری چين، از طريق اشكال 

 اين «ھمانطور که لنين گفت، دولت ديکتاتوری پرولتاريا می تواند . گوناگون سرمايه داری دولتی پيش برده شد
سرمايه داری دولتی اوليه در توليد صنعتی ) ٧(» .و محدوده ھايش را تعيين کند....سرمايه داری دولتی را مھار

دولت به بنگاه ھای متوسط و ( مشتمل بود بر تبديل مواد خام و سفارش دادن مواد ضروری و توليدات قراردادی 
آنھا . ی دولت فرآورده ھای تمام شده توليد کنندکوچک سرمايه داری مواد خام می داد تا طبق قرارداد برا

با اتخاذ اين شكل، كنترل .  ؛ و در بازرگانی گرفتن کميسون خريد و توزيع فرآورده ھا)بدينوسيله کنترل می شدند
اقتصاد سرمايه داری تا حدی امكان پذير بود و می شد آن را ھم در زمينه جھت گيری و عمليات توليد و ھم در 

با اين وجود، اتخاذ اين شكل نه  می توانست ماھيت مالکيت و کنترل بر ابزار .  ه استثمار کنترل کردزمينه درج
توليد توسط سرمايه دار را تغيير دھد و نه تضاد آنتاگونيستی روابط توليدی سرمايه داری را که جلوی رشد 

عی چين، اين ضرورت عينی بوجود با رشد نيروھای مولده اجتما. نيروھای مولده را می گيرد، اساسا حل كند
 خصوصی مشترک تبديل - آمد که سرمايه داری دولتی اوليه به سرمايه داری دولتی پيشرفته يعنی عمليات دولتي

اين کادرھا بنگاھھا را بر مبنای . دولت كادرھائی را برای رھبری  بنگاھھای دولتی ـ خصوصي، گمارد. شود
اين کار در واقع سرمايه داری را مجبور كرد . ھای كارگر اداره می كردندبرنامه ھای دولت و با اتكا بر توده 
در تجربه چين .  استثمار كارگر بوسيله سرمايه دار، بشدت محدود گرديد. که دست از کنترل ابزار توليد بردارد

در يكی فعاليت مشترك دولتی ـ خصوصی . اين شكل پيشرفته سرمايه داری دولتی به دو مرحله تقسيم  شد
در مرحله فعاليت مشترك در بنگاھای مجزا، سرمايه دار بر حسب سھم . بنگاھھای مجزا و سپس در كل صنايع

با توسعه توليد، سود حاصله توسط سرمايه دار نيز افزايش می . سرمايه اش در بنگاه، در توزيع سود شريک بود
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) خزانه (و برای انباشت صندوق ذخاير اين بر شور و شوق کاری در ميان کارگران تاثير منفی داشت . يافت
پس از اينكه كل يک رشته  صنعتی تحت فعاليت مشترك دولتی ـ خصوصی قرار گرفت، به . دولت، نامساعد بود

و آنھم برای يك دوره خاص زمانی )   درصد۵درحدود، ساالنه (سرمايه دار اجازه داده شد كه ساالنه بھره ثابتی 
 خصوصی داشت -ارزش دارائی ثابتی که قبل از شروع  فعاليت مشترک دولتياين نرخ بھره بر طبق . ببرد

به اين ترتيب حق مالكيت سرمايه دار بر ابزار توليد صرفا در شکل بھره ثابتی که بر حسب . محاسبه می شد
اين بنگاھھای سھامی دولتی ـ خصوصی . اندازه سھامش تعيين شده بود و به وی تعلق می گرفت، بيان می شد

در پايان دوره مقرر شده برای پرداخت بھره ثابت، دولت تصميم گرفت که . اھيتا بنگاھھای سوسياليستی بودندم
به اين ترتيب بنگاھھای دولتی ـ خصوصی کامال به بنگاھھايی تحت نظام مالكيت دولتی . ديگر آنرا پرداخت نکند
  .سوسياليستي، تبديل شدند

 دگرگون کردن سرمايه كوچك و متوسط  با دگرگون کردن سرمايه بزرگ      تحت ديكتاتوری پرولتاريا، ميان
در حقيقت، مبارزه طبقاتی ميان پرولتاريا و . اما اين امر بمعنای فقدان مبارزه طبقاتی نيست. تفاوت است

اين مبارزه . بورژوازی در سراسر فرايند دگرگونی سوسياليستی صنعت و بازرگانی سرمايه داري، ادامه دارد
. كل مبارزه ميان محدوديت و ضديت با محدوديت، دگرگونی و ضديت با دگرگونی خود را جلوه گر می كندبش

در سال .  برای تثبيت قيمتھا الزم بود مبارزه ای عليه فعاليتھای بورس بازی انجام شود١٩۵٠در بھار سال 
 پرداخت ماليات، عليه دزدی يعنی عليه رشوه خواري، در رفتن از زير بار" عليه پنج چيز"، مبارزه ١٩۵١

اموال دولتي، عليه تقلب در فرآورده ھای كار و توليد محصوالت بنجل، و دزديدن اسرار اقتصادی دولت، به 
اين مبارزات، مبارزات . ، مبارزه ای عليه حمالت افسارگسيخته راست انجام شد١٩۵٧در سال . پيش رفت

دار ودسته . ر خود را در مبارزه بين دو خط مشی نشان دادنداين مبارزات طبقاتي، تبلو. طبقاتی حادی بودند
". استثمار سرمايه داری جوانب خوبی ھم دارد"رويزيونيستی ليوشائوچی مكررا اين ياوه  را تبليغ می کرد که، 

و تحت اين عنوان با دگرگون کردن صنعت و تجارت سرمايه داری مخالفت می کرد و قصد داشت به اين ترتيب 
تحت ھدايت كميته حزب به رھبری صدر مائو، توطئه ھای اين مرتدين بموقع . مايه داری را حفظ کندنفوذ سر

سركوب شد، خط مشھای رويزيونيستی آنھا مورد انتقاد قرار گرفت، و باالخره دگرگونی صنعت و بازرگانی 
نشان داد كه با اعتقاد راسخ اين . سرمايه داری به صنعت و بازرگانی سوسياليستی پيروزمندانه به سرانجام رسيد

به مبارزه پرولتاريا عليه بورژوازي، به خط مشی مارکسيستی عليه خط مشی رويزونيستي، و از طريق وارد 
آوردن شکست قطعی بر مشتی سرمايه داران ارتجاعی و عواملشان در حزب كه با انقالب سوسياليستی مخالفت 

ورزيدند،  بورژوازی ملی بتدريج مجبور شد تحول كرده و نسبت به ساختمان سوسياليسم خصومت مي
  .سوسياليستی را قبول کند

  
  نظام مالكيت سوسياليستی تمام  مردم از برتری فوق العاده برخوردار است

  
 بجای مالكيت خصوصی سرمايه داري، يك جھش انقالبی در روابط مالكيت سوسياليستی تمام  مردمبرقراری 

ياليستی تمام  مردم، يک نظام مالکيت ھمگانی است که در آن ھم ابزار توليد و نظام مالكيت سوس. توليدی است
پيدايش نظام . اين دولت نماينده كليه زحمتكشان است. ھم محصول کار در اختيار دولت پرولتری قرار می گيرد

ه جامعه شده اند؛ مالكيت سوسياليستی تمام  مردم نشان ميدھد كه زحمتكشان آزاد شده اند و  تبديل به طبقه حاكم
  .عالوه بر اين نشان می دھد که بردگان مزدی سرمايه داران تبديل به اربابان توليد سوسياليستی شده اند

     در چين، مالکيت سوسياليستی تمام  مردم، شامل ذخائر معدني، رودخانه ھا، آبھا، جنگلھا، زمينھای بكر، و 
ق دارند، موسساتی مثل خطوط آھن، خدمات پستی و ارتباطات، ساير منابع طبيعی كه طبق قانون به دولت تعل

دولت بعنوان نماينده كليه زحمتكشان صاحب ابزار توليد . بانكھا، مزارع و كارخانجات و بازرگانی دولتی است
اين امر، شرايط نوينی را در تاريخ بشر . است و بر تخصيص و توزيع معقوالنه و متحدانه آنھا ، نظارت ميكند

د كرده است، كه در آن برای نخستين بار در تاريخ کشورمان، اقتصاد ملی بطور سيستماتيك رھبری می شود ايجا
  .و توسعه می يابد و راه را برای تكامل نيروھای مولده اجتماعی ھموار ميكند

وليد، ، يک نظام مالكيت ھمگانی است كه با خصلت اجتماعی عالی تنظام مالكيت سوسياليستی تمام  مردم     
آنھا ھمگی اجزا . در صنايع مدرن، دپارتمان ھا و موسسات با يكديگر مرتبط و وابسته اند. درتطابق است

پيدايش نظام مالكيت دولتی سوسياليستی نتيجه اجتناب ناپذير تضاد ميان . ارگانيك درونی كليت توليد اجتماعی اند
تنھا با مالكيت دولتی . صنايع مدرن استنيروھای مولده اجتماعی و مالكيت خصوصی سرمايه داری در 

سوسياليستی است كه تضادھای ميان خصلت اجتماعی توليد و خصلت خصوصی مالكيت بر ابزار توليد در 
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جامعه سرمايه داری و تضاد بين خصلت متشكل توليد در بنگاھھای منفرد و خصلت آنارشيستی توليد در كل 
 است كه برباد دادن و نابودسازی نيروھای مولده و محصوالت در تنھا در آن زمان. جامعه ميتوانند حل شود

. اشکالی که مشخصه نظام سرمايه داری است و افراط گری بورژوازی و نمايندگان سياسيش، از بين می رود
  .بدين ترتيب، نيروھای مولده امکان توسعه سريعتر را می يابند

ليستی تمام  مردم است، شريان حيات اقتصاد ملی را كنترل      اقتصاد دولتی كه مبتنی بر نظام مالكيت سوسيا
صنايعی كه توسط دولت اداره ميشوند، . اقتصاد دولتی شامل صنايع مدرن و صنايع حمل و نقل نيز ھست. ميكند

كميت عظيمی از ماشين آالت، مواد و مصالح، ابزار را فراھم کرده و موتور محرکه پيشرفتھای فنی در بخشھای 
آنھا مقادير عظيمی تراكتور، ماشين دروگر، وسايل حمل و نقل، برق، سوخت، . تصاد ملی استمختلف اق

آنھا حجم عظيمی از وجوه . كودھای شيميايی و ضد آفت را جھت پيشرفت مكانيزاسيون كشاورزي، فراھم ميكنند
ی دولتی يكی از مولفه اقتصاد سوسياليست. خزانه را برای ساختمان اقتصادي، فرھنگی و دفاعي، انباشت ميكنند

با اتكا به اين پايگاه مادی است که . ھای اقتصادی است كه نقش رھبری كننده را در كل اقتصاد ملی ايفا ميكند
دگرگونی سوسياليستی در كشاورزي، صنايع دستي، . دولت انقالب و ساختمان سوسياليستی را ھدايت می كند

تحكيم و توسعه اقتصاد . ھدايت اقتصاد دولتی تحقق يافتصنعت و بازرگانی سرمايه داري، تحت رھبری و 
. مرتبط بود) پس از كامل شدن تغييرات سوسياليستی پايه ای (كلكتيوی  نيز با نقش رھبری كننده اقتصاد دولتی 

  .اقتصاد سوسياليستی دولتی يك نيروی مادی قدرتمند جھت تحكيم ديكتاتوری پرولتارياست
در چارچوب نظام مالکيت سوسياليستی تمام  مردم می گنجد، بخش مزارع دولتی      در كشاورزي، بخشی که 

 ـ عالوه بر وجوه ١: است) جمعي(مزارع دولتی نقش ھائی ايفا می كنند كه متفاوت از اقتصاد كلكتيوی . است
 خزانه كه توسط خود مزرعه انباشت می شود، در ھنگام ضرور دولت نيز برای تسريع مکانيزاسيون در آن

 ـ مزرعه دولتی پايگاه مھمی برای دولت جھت انجام آن رشته از آزمايشات علمی ٢.سرمايه گذاری می کند
كشاورزی است كه محتاج پرسنل تحقيقی تخصصی تر، بودجه بيشتر، و دوره ای طوالنی برای نيل به نتايج مفيد 

و بودجه ضروری نمی توانند اين نوع اقتصادھای کلکتيو در روستا بخاطر فقدان نيروی كار، منابع مادی . است
از سوی ديگر، مزرعه دولتی ميتواند نيروی كار، منابع مواد اوليه، و بودجه ضروری را . عمليات را پيش برند

در چارچوب يك برنامه سراسری جھت آزمايشات علمی گوناگون متمركز کند و نتايج سودمند ـ نژادھای اصالح 
 ـ در ٣.مزارع را در اسرع وقت در اختيار كمونھای کشاورزی خلق قرار دھدشده ، تجربه پيشرفته تر ـ اين 

زمينه احياء اراضی بکر در مقياس عظيم، توسعه جنگلھا و چوب بری نيز مزارع دولتی نسبت به اقتصاد 
  . كلكتيوی برتر و مناسب ترند

است که درجه مالکيت ھمگانی آن      نظام سوسياليستی مالکيتتمام مردم يک شکل از نظام سوسياليستی مالکيت 
اگر از .  بسيار باالست و توسعه و تکامل آن بطرف تبديل شدن به يک نظام مالکيت کمونيستيتمام مردم است

نقطه نظر مالکيت ھمگانی ابزار توليد توسط تمام مردم کارکن به مسئله نگاه کنيم می بينيم که اين شکل از 
اما نظام مالکيت سوسياليستی تمام  مردم، نظامی است که . يستی استمالکيت دارای عنصری از مالکيت کمون

 اول از ھمه اينکه،. تازه از رحم نظام کھنه در آمده، بنابراين سنتھا و عالئم نظام کھنه را با خود حمل می کند
بقاتی  ھنوز يک شکل از مالکيت است که از نزديک با طبقات و مبارزه طنظام سوسياليستی مالکيت تمام مردم

و اين نظام " مردم کارکن در کليت خود"يک واژه اختصاری است برای " تمام مردم"واژه . گره خورده است
 مالکيت سوسياليستی تمام مردمدوم، . سوسياليستی مالکيت فقط به پرولتاريا و مردم کارکن خدمت می کند

ه لنين خاطرنشان کرد، دولت ضرورتا شکل مالکيت سوسياليستی دولتی را بخود می گيرد؛ و ھمانطور ک
اين بخاطر آن است که دولت کماکان ". يک دولت بورژوائی بدون بورژوازی است"سوسياليستی به يک معنا، 

دولت پرولتري، حق بورژوائی را برسميت می شناسد واجازه می :  پانويس. (بايد از حق بورژوائی حمايت کند
البته در عين حال . مردم را مجبور می کند که به آن گردن بگذارنددھد که باقی بماند و از آن حمايت می کند و 

به اين معنا، دولت ديکتاتوری پرولتاريا اين بخش از نقش دولت بورژوازی را نيزايفا می . آن را محدود می کند
 سوم، مالکيت سوسياليستی تمام  مردم). ٢٣ ص ۴۶ شماره ١٩٧۵ نوامبر ١۴ به نقل از خبرنامه پکن، –. کند

حق مساوی در درون نظام کاالئي، . ھنوز به نظام کاالئي، مبادله از طريق پول، و توزيع بر پايه کار، بسته است
اين مقوله نشان می دھد که نمی . در فرآيند مبادله از طريق پول و توزيع بر پايه کار ھمه حق بورژوائی ھستند

فقط زمانی که مالکيت . ه ای خالص نگريستتوان به نظام مالکيت سوسياليستی تمام  مردم بصورت پديد
سوسياليستی تمام  مردم به سطح نظام مالکيت کمونيستی توسطتمام مردم برسد، جامعه می تواند خود را از 

  . اثرات طبقات و سنن و بقايای سرمايه داری رھا کند
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طوالنی تحکيم و تعالی مستمر آن      وقتی که نظام سوسياليستی مالکيتتمام مردم استقرار يابد، ھنوز يک فرآيند 
اينکه نظام سوسياليستی مالکيتتمام مردم پيشروی کند يا به قھقرا رود، موضوع مرکزی در جدال . در پيش است

  .ميان دو طبقه، دو راه و دو خط در دوران سوسياليسم است
  

  سوسياليسم بدون اجتماعی شدن كشاورزی تحکيم نخواھد يافت
  

  ايد دچار دگرگونی سوسياليستی شوداقتصاد كوچك دھقانی ب
  

پرولتاريا پس از كسب قدرت سياسي، نه فقط با يک اقتصاد سرمايه داری بشدت اجتماعی شده بلکه اغلب با 
. حضور نظام ھای گسترده ی اقتصاد خصوصی که مبتنی بر مالکيت فردی زحمتکشان اند، روبرو می شود

اما بيشتر از ھمه جا . پيشه وري، حمل و نقل، و بازرگانی يافتمولفه ھای آن را ميتوان در كشاورزي، صنايع 
كسانی كه در فعاليتھای اقتصادی منفرد شركت ميكنند، . در بخش کشاورزی بطور گسترده وجود دارد

اگر چه زحمتکشان منفرد که در اين بخش . خانوار يک واحد توليدی و عمليات است. زحمتكشان منفرد ھستند
ری ابزار توليدند اما مقدارش بسيار کوچک است و موقعيتشان بسيار بی ثبات بطوريکه درگيرند صاحب مقدا

آيا ھنگاميكه پرولتاريا بورژوازی را سرنگون . اقتصاد سرمايه داری ھر لحظه می تواند آنان را ورشکسته کند
جازه داد که اقتصادھای ساخته و نظام سوسياليستی مالكيتتمام مردم را بر ابزار توليد مسلط می کند، می توان ا

بدون اجتماعی کردن کشاورزی نمی توان سوسياليسم " صدرمائو گفت، . منفرد به عمليات خود ادامه دھند؟ خير
در اينجا، آنچه بايد تجزيه و تحليل کنيم اين است که در سوسياليسم، نظام )  ٨." (کامل و مستحکم بوجود آورد

تجزيه و تحليل اين مسئله، راه اقتصادھای .  را بايد در پيش بگيرندھای اقتصاد منفرد در كشاورزي، چه راھی
منفرد ديگر مانند صنعت پيشه وری منفرد را نيز روشن می کند؛ زيرا  اصول راھی که آنھا طی خواھند کرد 

  .ھمان اصول راھی است که نظام ھای اقتصادی منفرد کشاورزی بايد طی کنند
 مردم، که پس از کسب قدرت سياسی توسط پرولتاريا استقرار يافت، شالوده      نظام سوسياليستی مالکيتتمام

اما اقتصاد كوچك دھقانی مبتنی بر کار فردی و مالکيت . نظام دولتی را در ديکتاتوری پرولتاريا تشکيل می دھد
را که اقتصاد چ. فردي، در تضاد با نظام سوسياليستی مالكيت ھمگانی و روبنای ديكتاتوری پرولتاريا قرار دارد

شک نيست که اين اقتصاد . كوچك دھقانی بر پايه مالكيت خصوصي، بستر مناسبی برای رشد سرمايه داريست
دھقانان را قطب بندی کرده و تبديل به اکثريت دھقانان فقير و کارگران کشاورزي، و اقليت دھقانان مرفه كه 

توليد كوچك ھمواره، ھر روز و ھر ساعت  " لنين خاطر نشان کرد که.  بورژوازی روستا ھستند، می کند
  )٩."(بخودی خود در مقياس ھنگفت سرمايه داری و بورژوازی را توليد می کند

     انقالب دموكراتيك چين، در زمينه تغيير و دگرگونی کامل نظام ارضي، مصادره زمين از طبقه فئودال و 
 ارضی فئودالي، که توده ھای دھقان را قادر کرد خود را توزيع آن در ميان دھقانان، و از بين بردن نظام مالکيت

ی باقی است دال بر اينكه سؤالاما پس از رفرم ارضي، ھنوز . از يوغ فئوداليسم برھانند، يک پيروزی عظيم بود
راه سرمايه داری  يا سوسياليسم ؟  به فاصله چند سال پس از رفرم . دھقانان منفرد چه راھی را بايد طی کنند

دھقانان ثروتمند در ھمه جا ظاھر شدند .  در چين، گرايشات خود بخودی سرمايه داری منظما رشد كردندارضی
بسياری دھقانان فقير، . و بسياری از دھقانان ميانه حال سخت در تالش بودند که تبديل به دھقان ثروتمند شوند

برخی از آنان مجبور شدند . ان مقروض بودندبسياری از آن. بخاطر فقدان ابزار توليد مكفي، از فقر در رنج بودند
ظھور اين شرايط نشان داد كه اگر پس از رفرم ارضي، بالفاصله پرولتاريا . زمينشان را  فروخته يا اجاره دھند

توده ھای وسيع دھقانان را در مسير سوسياليسم رھنمود نمی شد و اقتصاد كوچك دھقانی را بموقع مجبور به 
ی نمی نمود و بجای اينکار به آن اجازه می داد که قطبی شود، اليه ھای باالئی دھقانان قبول تحول سوسياليست

ميانه حال که مصمم بودند راه سرمايه داری را در پيش گيرند بيش از پيش از منافع طبقه كارگر دور ميافتادند، 
فقر بسر ميبردند، معترض شده و و دھقانانی كه به تازگی زمينھايشان را  دوباره از دست داده بودند و ھنوز در 

دراين صورت، اتحاد . مدعی ميشدند كه پرولتاريا نتوانست آنھا را نجات داده و مشكالتشان را بر طرف کند
در صورت بروز چنين .  كارگر ـ دھقان که بر پايه رفرم ارضی حاصل شده بود با خطر سقوط مواجه می شد

 گرفت و امکان تحکيم زيربنای اقتصادی سوسياليسم از بين می وضعی ديكتاتوری پرولتاريا در خطر قرار می
  . رفت

     پس از رفرم ارضي، اقتصاد كوچك دھقانی که بر مالکيت خصوصی مبتنی بود، نقش معينی در احياء و 
د عمليات منفر. با اين وجود، اين اقتصاد، متکی بر روابط توليدی عقب مانده بود. توسعه توليد كشاورزی ايفا كرد
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و پراكنده، اتخاذ تكنيكھای پيشرفته و ابزار مدرن كشاورزی را غير ممکن می کرد؛ در برابر ضايعات طبيعی 
اقتصاد کوچک دھقانی ثابت کرد که قادر به تامين تقاضاھای .  ناتوان بود؛ و توليد بسط يابنده را ناممکن می کرد

 مواد خام صنعتي، و نيروی كار روزافزون، نيست و اقتصاد سوسياليستی در زمينه کاالھائی مانند غالت غذائي،
بدين جھت در تضاد شديد با صنعتی . ھمچنين نمی تواند بازار داخلی گسترده ای برای توسعه صنعتی فراھم کند

برای حل اين تضاد، ضروری بود که پرولتاريا اقدامات مناسبی اتخاذ کرده و . کردن سوسياليستی قرار داشت
  .نی را که پراكنده و عقب مانده بود براه سوسياليستی ھدايت کنداقتصاد كوچك دھقا

  
  متشکل شدن، راھی ضروری جھت تحول سوسياليستی  در اقتصاد كوچك دھقانی است

  
ابزار توليد تحت مالكيت خصوصی دھقان منفرد . است و متحد پرولتاريا می باشد) زحمتكش(دھقان، يك کارکن 

ھنگاميكه ما قدرت دولتی را بدست می گيريم، برای سلب «خاطر نشان کرد، انگلس . را نميتوان مصادره کرد
فرقی نميكند كه برای اين سلب مالكيت پولی . (مالكيت از دھقانان كوچك بھيچ وجه از زور استفاده نمی كنيم

يفه ما وظ. در صورتيكه برای سلب مالكيت از زمين داران بزرگ از زور استفاده می كنيم). پرداخت شود يا خير
در رابطه با دھقان كوچك اينست که ابتدا توليد و مالكيت خصوصی وی را به توليد و مالكيت تعاونی تبديل کنيم و 

اين بدان معناست كه تعاونی شدن ) ١٠(» .آنھم نه از طريق زور بلكه با نمونه سازی و ھمياری اجتماعي
 تنھا راھی است که خلق ميتواند آزاد شود و تنھا اين«مائو گفت، . كشاورزی بوسيله متشکل شدن تحقق می يابد

در چين توده ھای وسيع دھقانان فقير و اليه ھای تحتانی دھقانان ميانه حال )  ١١(» راه بيرون آمدن از فقر است
بخشی از اليه . شور و شوق عظيمی برای راه سوسياليستی موجود بود. كامال پذيرنده تحول سوسياليستی بودند

 دھقانان ميانه حال نسبت به راه سوسياليستی مردد بودند، درحاليكه مالكين و دھقانان ثروتمند سخت ھای باالئی
بنابراين از ھمان ابتدا بر سر تعاونی کردن کشاورزی مبارزه ای شديد . در تالش بودند که در آن خرابکاری کنند

به خود در حزب نيز منعکس شد و خود را اين مبارزه به نو. ميان راه سرمايه داری و راه سوسياليستی درگرفت
  .در شکل مبارزه جدی ميان دو خط مشی نشان داد

اول مکانيزه کردن و بعد "     دارو دسته ليوشائوچی و چن پوتا، با پيش گذاشتن اين خط مشی رويزيونيستی که 
نھا باقدرت تمام حمله کرده آ. منافع  بورژوازی و دھقانان ثروتمند را نمايندگی ميكردند" تعاونی کردن کشاورزي

غلط، خطرناک و سوسياليسم "و استدالل می کردند که تعاونی کردن کشاورزی قبل از مکانيزه کردن آن، 
آنھا به اين ترتيب می خواستند اقتصاد فردی را به جاده سرمايه داری بيندازند اما موفق ". کشاورزی تخيلی است

در کشاورزي، در شرايطی « شرکايش، صدر مائو خاطرنشان کرد، برای رد احکام غلط ليوشائوچی و . نشدند
در کشورھای سرمايه داری . (مانند کشور ما، تعاونی کردن بايد قبل از استفاده از ماشين آالت بزرگ انجام شود

كميته مركزی حزب تحت رھبری صدرمائو قاطعانه از ) ١٢(» )کشاورزی به طريقه سرمايه داری رشد می کند
كميته مركزی شرايط واقعی روستاھای چين را بررسی . ولتاريا و دھقانان فقير و ميانه حال، دفاع کردمنافع پر

اولين قدم عبارت است از كلكتيويزه كردن : كرده و خط پايه ای حزب در مورد كشاورزی را فرموله نمود
اين يک خط . ستكشاورزي، و دومين قدم مكانيزاسيون كشاورزی بر پايه كلكتيويزه شدن كشاورزی ا

در فرآيند تعاونی کردن کشاورزي، حزب در . خظ انقالبی صدر مائو پيگيرانه بکار بسته شد. ماركسيستی بود
کليت خود، بر دھقانان فقير و اليه ھای پائين دھقانان ميانه حال اتکاء کرد، و بر اين پايه اتحاد مستحکمی با 

دست به مبارزه ای مصممانه عليه زمينداران و دھقانان ثروتمند اقشار ديگر دھقانان ميانه حال بوجود آورد تا 
در نتيجه، تعاونی کردن کشاورزی در مدت بسيار کوتاھی . زند و خط رويزيونيستی ليوشائوچی را دفع کند

  .     پيروزمندانه عملی شد
ميان روابط توليدی و      در چين، فرآيند ايجاد تغيير و تحول سوسياليستی در کشاورزي، فرآيند حرکت تضاد 

در ابتدا . اين تحول در سه مرحله صورت گرفت که ھر يک بدنبال ديگری آمد. نيروھای مولده در روستاھا بود
تيمھای کمک متقابل که در بر گيرنده برخی عناصر سوسياليستی بود، سازماندھی شدند تا به دھقانان تعليم کار 

ده شود که توليد آنھا با اتخاذ اين شکل کار به مراتب سريعتر از زمانی داده شده و به آنان نشان دا) جمعی(کلکتيو
اما در تيم ھای کمک متقابل،  تضادی ميان کار . که عمليات توليدی بطور انفرادی پيش می رود، افزايش می يابد

ل برتری اگر اين تضاد حل نمی شد، استفاده بيشتر از پتانسي. گروھی و عمليات توليدی پراکنده وجود داشت
در آن زمان و در پرتو شرايط خاص محلي، به دھقانان رھنمود داده شد که . بسيار سخت می شد" متشکل شدن"

اين تعاونی ھا دارای خصلت نيمه . دست به سازماندھی اشکال ابتدائی تعاونی ھای توليدی کشاورزی بزنند
 مالکيت خصوصی بود بطور مشترک توسط در اين تعاونی ھای ابتدائي، ھم زمينی که در. سوسياليستی بودند
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به اين ترتيب . اعضای تعاونی کار می شد و ھم اينکه تعاونی مشتركا از احشام و ابزار بزرگ، استفاده می کرد
اما در اين . توليد نيز افزايش يافت. در تيم ھای کمک متقابل، تضاد ميان کارگروھی و عمليات پراکنده، حل شد

خود را داشت و تعاونی بابت استفاده از حشم خصوصی و ابزار کار " سھم زمين" کس تعاونی ھای ابتدائی ھر
. مالکيت خصوصی بر ابزار توليد ھنوز کامال ملغی نشده بود. بزرگ خصوصي، ما به ازائی پرداخت می کرد

د ھنوز ميان عمليات مشترک و کار جمعی از يک طرف، و مالکيت خصوصی بر زمين وساير ابزار توليد تضا
اگر اين تضاد حل نمی شد، شور و اشتياق  اقشار وسيع دھقانان فقير و اليه ھای تحتانی دھقانان . موجود بود

در آن زمان بر پايه شرايط مشخص، حزب يکبار ديگر دھقانان را در سازمان . ميانه حال کامال شکوفا نمی شد
بر پايه نظام مالکيت کلکتيو . ، رھبری کرددادن تعاونی ھای توليدی کشاورزی پيشرفته  و کامال سوسياليستي

از ھر کس به اندازه توانش؛ به ھر کس به اندازه "ابزار توليد توسط توده ھای زحمتكش، تعاونی پيشرفته اصل 
سياست  پيشروی مرحله به . اين اقتصاد يك اقتصاد کلکتيو كامال سوسياليستی بود.  را به اجرا گذاشت" کارش

واقعي، در زمينه عادت دادن دھقانان به کار کلکتيو و پيشبرد عمليات توليدی جمعي، مرحله بر حسب شرايط 
رساندن آنان به سطحی که دست از مفھوم مالکيت خصوصی بکشند، و شور و شوق سوسياليستی شان شکفته 

بلکه سال به سال در نتيجه، توليد نه تنھا پائين نيامد . شود بطوريکه با کمال ميل به تعاونی بپيوندند، موثر بود
  .افزايش يافت و درستی خط انقالبی صدر مائو را کامال به نمايش گذاشت

     پس از کامل شدن رفرم ارضي، تحول سوسياليستی در کشاورزی در مناطق وسيع روستائی چين، در اساس 
رده به يک تعاونی کردن کشاورزی تحقق يافت و نظام مالکيت فردی گست. طی کمتر از چھار سال تکميل شد

تحقق نظام تعاونی در کشاورزي،  جلوی رشد . نظام مالکيت کلکتيو سوسياليستی توده ھای زحمتکش تبديل شد
نيروھای مولده را بيش از پيش باز کرد، پايگاه سوسياليستی پرولتاريا را در روستا تقويت کرد، اتحاد کارگر و 

اين دستاورد مفاھيمی بسيار گسترده  و عميق . حکم کرددھقان را تحکيم کرد،  و ديکتاتوری پرولتاريا را مست
  .داشت

       
  کمون خلق روستائی در چين يک پيشرفت مھم در نظام مالکيت کلکتيو است

  
با رشد نيروھای مولده و . پس از ايجاد نظام مالکيت کلکتيو سوسياليستي، فرآيند تکامل و بھبود تدريجی آغاز شد

 توده ھای زحمتکش، کلکتيوھای کوچک تبديل به کلکتيوھای بزرگ شدند؛ باال رفتن آگاھی سوسياليستی
کلکتيوھائی که درجه پائينی از مالکيت ھمگانی داشتند به کلکتيوھائی که درجه باالئی از مالکيت ھمگانی داشتند 

خط عمومی حزب کمونيست چين برای " تحت رھبری ١٩۵٨در سال . اين يک قانون عينی است. تبديل شدند
و  در انطباق با نياز تکامل نيروھای مولده در " جھش بزرگ به پيش"، و تحت تاثير "ختمان سوسياليسمسا

توده ھای وسيع . روستا، کمون ھای خلق روستائی ھمچون آفتاب سحرگاه در افق منطقه  آسيای شرقی ظاھر شد
آنھا .  خلق را دوست می داشتنددھقانان فقير و اليه ھای تحتانی دھقانان ميانه حال، از صميم قلب کمونھای

  :يکی از آنھا اينطور است. آوازھای فولکور بسياری در ستايش از کمونھای خلق سرودند
  

  فعاليت فردی ھمچون پل چوبی است،
  .که با ھر گام بر آن سه بار تکان می خورد

  کمک متقابل ھمچون پل سنگی است، 
  .ستاما او را در برابر باد و باران يارای مقاومت ني

  پل آھنين بد نيست،
  .اما نمی تواند رفت و آمد زياد تحمل کند

  .کمون خلق پل طالئی است، که ما را به افق ھای دوردست می برد
  

 يك كمون خلق وجود دارد كه از تجمع چندين واحد تعاونی سيان     مقياس كمون ھا اينطور است كه در ھر 
 يک واحد  کشوری در سطح شھر است که شامل سيان: نويسزير. (پيشرفته توليد کشاورزی  تشکيل می شود

منجمله (کمون خلق سازمانی است که مديريت را با توليد تركيب کرده و کارگر، دھقان ). يک يا چند روستاست
، بازرگان، محصل و سربازان را در بر )آنھائی که در جنگلداري، گله داري، شيالت و فعاليتھای کناری ھستند

، واحد پايه ای جامعه سوسياليستی چين در روستاھا و نيز يک واحد پايه ای دولت چين در کمون. ميگردد
کمون، برای دوره نسبتا طوالنی در آينده، سازمان اقتصاد کلکتيو سوسياليسم خواھد بود که . روستاھا می باشد
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ه کمون خلق شد، ھم مقياس ولی وقتی که تعاونی پيشرفته کشاورزی تبديل ب. مبتنی است بر کمک و منافع متقابل
بزرگ و "مشخصه کمون، . عمليات توليدی و ھم سھم ابزار توليدی که د رمالکيت ھمگانی است افزايش يافت

  .   اين يک تکامل مھم در نظام مالکيت کلکتيو سوسياليستی مردم کارکن چين است. آن است" ھمگانی بودن
مالکيت سه "يو در کمونھای خلق در روستاھا، عموما بشکل      در مرحله کنوني، نظام اقتصادی مالکيت کلکت

در اين نظام  مالكيت سه مرتبه اي، . می باشد" پايه آن را تشكيل می دھد) يا سطح( مرتبه ای كه تيم توليد مرتبه 
در کمون خلق، واحد پايه ای محاسبات، تيم توليدی . مالکيت کلکتيو در سطح کمون و بريگاد توليدي، قسمی است

تيم توليدی مستقيما توليد . است که محاسبات مستقل خود را انجام می دھد و مسئول کليه سود و زيان خويش است
علت اين است که توليد کشاورزی در مرحله کنونی ھنوز . را سازماندھی می کند و درآمدھا را توزيع می کند

انيزاسيون کشاورزي، پس از ايجاد اگرچه سطح مک. بطور اساسی بر کار يدی و حيوانات بارکش متکی است
در مرحله کنوني، مناسب . کمونھای خلق منظما افزايش يافته، اما ھنوز کار يدی در کليت کشور مسلط است

. ترين کار تشکيل تيم ھای توليدی متشکل از  بيست تا سی خانوار است که يک واحد محاسباتی پايه ای می باشند
وليد و توزيع درآمد، تقويت مديريت، شکوفا کردن فعاليت سوسياليستی اين امر مساعد حال سازمان دادن ت

اعضای وسيع کمون، تقويت روحيه احساس مسئوليت آنان در مورد کلکتيو و تقويت  قدرت نظارت کادرھا، می 
طح  درجه اجتماعی شدن در اين دو س. باالتر از تيم توليدي، اقتصادھای کلکتيو بريگاد و کمون قرار دارند. باشد

نسبتا باال است؛  با تکامل اقتصاد کلکتيو،  از نظر مالی امکان خريداری ماشين آالت بزرگ و متوسط 
کشاورزي، براه انداختن پروژه ھائی مانند احياء خاک و صرفه جوئی در آب،  اداره کارخانجات کوچک و 

مل اقتصاد کلکتيو، ممکن می معادن و در مقاطع کليدی کمک کردن به تيمھای توليدی ضعيف جھت تسريع  تکا
کمون خلق بر پايه . اين فعاليت ھا بزرگتر از حدی ھستند که  تيمھای توليدی بتوانند از عھده آنھا برآيند. شود

نظام مالکيت کلکتيو و محاسبه اقتصادی سه مرتبه اي، سازمان يافته است اما در كليت خود يک واحد اليتجزا و 
 مالکيت کلکتيو به اندازه کافی انعطاف پذير است و برای ھمين برای روبرو شدن نظام سه مرتبه ای.  متحد است

با شرايط بسيار سختی که در کشور موجود است و ضروريات متنوعی که توسط نيروھای مولده در حال رشد 
توليد برای ھمين، اين نظام بسيار مساعد حال رشد سريع بارآوری اجتماعی . بوجود می آيد، بسيار مناسب است

  .است
     در شرايطی که  رشد و سلطه اقتصاد کلکتيو کمون خلق تضمين شده  و بخوبی متحقق شده است، اعضا 

از اوقات اوقات فراغت و تعطيالت استفاده کرده و به پيشبرد توليدات ) و تشويق می شوند که (کمون می توانند 
 حفظ قطعات کوچک زمين کشاورزی و داشتن حق خانوارھای کمون به. جانبی و محدود خانواری بپردازند

اما در سوسياليسم، اين فعاليتھا در حاشيه . توليدات خانواری حاشيه ای از بقايای اقتصاد کوچک خصوصی است
مالکيت سوسياليستی   و مالکيت سوساليستيتمام مردمو تابع  اقتصاد سوسياليستی می باشند كه مبتنی بر 

در سوسياليسم که يک دوران گذار است، برای يک دوره، اين شکل از .  استکلکتيوی توده ھای زحمتكش
زراعت و توليد حاشيه ای می تواند در زمينه استفاده کامل از نيروی کار روستا و افزايش توليد اجتماعی و 

 اما در. بھبود زندگی اعضا کمون و تقويت مقدار و تنوع محصوالت در بازارھای مبادله روستائي، مفيد باشد
ھمان حال، اين گونه بقايای نظام مالکيت خصوصی کوچک مسلما زمينه ای برای توليد سرمايه داری می باشند؛ 

  .بنابراين نظارت و رھبری در آنھا بايد تقويت شود تا جوانب منفی اين نوع از توليد مھار شود
مالکيت سه مرتبه ای "در شکل کمون خلقي، كه عموما )  کلکتيو(     در روستاھای چين، نظام مالکيت کلکتيو 

اما، با . است تا مدتھای مديدی بھمين شکل خواھد ماند" پايه آن را تشكيل می دھد) يا سطح( كه تيم توليد مرتبه 
مانند باالتر رفته درجه مکانيزاسيون کشاوروزي، كمتر شدن شکاف درآمدی ميان (بھبود تدريجی شرايط مختلف 
کمون خلقی روستاھای چين بتدريج از نظام )  آگاھی سوسياليستی اعضای کمونتيم ھای توليد  و باالتر رفتن

کنونی مالکيت که سطح پايه آن را واحد تيم توليد تشكيل می دھد در آينده به نظام مالکيت مبتنی بر بريگاد و 
تکامل فرآيندی اين فرآيند . کمون، و سپس گام به گام به نظام مالکيت سوسياليستی تمام  مردم، گذر خواھد کرد

  .طوالنی و تدريجی است
     ھمانند نظام مالکيت کلکتيوی در کشاورزي، فرآيند گذار در نظام مالکيت کلکتيوی در صنايع دستی از 
کلکتيوھای کوچک به بزرگ و سپس از کلکتيوھای بزرگ به نظام مالکيت سوسياليستی تمام  مردم، يک فرآيند 

  . تکامل تدريجی و طوالنی است
   تکامل نظام مالکيت کلکتيوی از کوچک به بزرگ، از پائين به باال، از نظام سوسياليستی مالکيت کلکتيو به   

نظام سوسياليستی مالکيتتمام مردم،  تماما بر پايه توسعه تدريجی نيروھای مولده و ارتقاء آگاھی سوسياليستی 
 شرايط ضروری برای اينکار موجود نيست، تالش برای ايجاد تحول عجوالنه در زمانی که. خلق قرار دارد
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اين دو . ھمچنين، ھنگامی که شرايط ضروری موجود است، چسبيدن به وضع موجود،  اشتباه است. اشتباه است
. گرايش اشتباه، شور و شوق سوسياليستی  توده ھا را می خواباند و برای تکامل نيروھای مولده نامساعد است

در فرآيند تکامل تعاونی پيشرفته کشاورزی به . نع تکامل نيروھای مولده شونداين گرايشات حتا ممکن است ما
پيدايش کمون خلق نتيجه طبيعی تکامل اقتصادی و . کمون خلق در روستاھای چين، اين دو گرايش موجود بودند

ائوچی و لين اما دارودسته رويزيونيستی ليوش. سياسی در چين است و کامال با پديده قوانين عينی در تطابق است
ھنگامی که موج قدرتمند . خواندند" زودرس و ھرج و مرج بزرگ"پيائو به تشکيل کمون خلق حمله کرده و آنرا 

شدند و " جھش بسوی کمونيسم"کمون خلق بر جريان مخالفی که آنھا براه انداخته بودند غلبه کرد، آنان خواھان 
از حاال به بعد نيز، در جريان .  کمون خلق خرابکاری کنندرا براه  انداختند تا در کار " کمونی کردن"جريان 

تکامل اقتصاد سوسياليستی مبتنی بر مالکيت کلکتيوي، بين دو طبقه، دو راه و دو خط مشی  مبارزه بيرون 
  .اين امری ناگزير است و جای تعجب ندارد. خواھد زد

ن، و نظام سوسياليستی مالکيت ھمگاني، دو      اگرچه نظام سوسياليستی مالکيت کلکتيو توسط توده ھای کارک
ابزار توليد اقتصاد . شکل از مالکيت سوسياليستی ھمگانی ھستند اما تفاوت ھای مھمی ميان آنھا موجود است

کلکتيوی جزو دارائی ھمگانی توده ھای کارکن تمام کشور نيستند بلکه دارائی توده ھای کارکن در اين يا آن 
بنابراين، نيروی انسانی و مواد خام و منابع مالی را نمی توان بدون ما به ازا،  . تندواحد اقتصاد کلکتيوی ھس

ميان بخشھای دولتی و کلکتيو اقتصاد نقل و انتقال داد؛ نمی توان اينھا را بدون ما به ازا، ميان واحدھای مختلف 
  .اقتصاد کلکتيو نقل و انتقال داد

ده ھای کارکن، يک شکل از مالکيت سوسياليستی است که درجه      مالکيت سوسياليستی کلکتيوی توسط تو
در درون ھر واحد از اقتصاد . پائينی از مالکيت ھمگانی و درجه باالتری از عالئم جامعه کھن را در بر دارد

زمين، (کلکتيوي، ميان توده ھای کارکن در آن واحد، در زمينه مالکيت بر ابزار توليد، برابری موجود است 
اما  ميان واحدھای گوناگون اقتصاد کلکتيو، در رابطه با ). و غيره دارائی کلکتيو  تمام افراد آن واحد استابزار 

در ميان بريگادھای گوناگون کمون خلق، نه تنھا در زمينه مقدار . مالکيت بر ابزار توليد نابرابری موجود است
اوتی در مقدار زمين و مقدار کاری که می کنند زمين دارائی ھر يک  تفاوت موجود است بلکه حتا زمانی که تف

. موجود نيست، بخاطر تفاوت در حاصلخيزی  و موقعيت جغرافيائی زمينھا، اختالف درآمد بوجود می آيد
بنابراين، ميان کمون ھای مختلف، ميان بريگادھای مختلف ھر کمون، ميان تيم ھای کاری ھر بريگاد، در زمينه 

ھر يک از اعضا کلکتيو طبق پوان ھای کاری درآمد دريافت می : زيرنويس. (ھد بودپوان ھای کاری تفاوت خوا
اين مقوله ھا نشان می دھند که در چارچوب .)  بحث شده است١١اين مسئله بطور مفصل در فصل . کردند

ليستی مالکيت کلکتيو، حق بورژوائی ھنوز کامال از بين نرفته است و اينکه مسئله تحکيم و تعالی نظام سوسيا
  . مالکيت کلکتيو کماکان يک وظيفه عظيم و سخت است

  
  نظام سوسياليستی مالکيت ھمگانی از طريق مبارزه تحکيم يافته و تکامل می يابد

  
  درسھای جدی احياء سرمايه داری در شوروی

  
م  برژنف ديکتاتوری بورژوازی را در شوروی احياء کردند، نظا–از زمانيکه دار و دسته خائن خروشچف 

سوسياليستی مالکيت ھمگانی که تحت ديکتاتوری پرولتاری برقرار شده بود،  بطور کامل تبديل به يک نظام 
  .اين يک درس جدی است. مالکيت جديد که تحت کنترل بورژوازی بوروکراتيک انحصاری است، شده است
ابسته به اين است که کدامين گروه      مارکسيسم به ما می آموزد که خصلت نظام مالکيت بر ابزار توليد نھايتا و

اين، يعنی چه؟ مارکس در . اجتماعی مالک ابزار توليد است و به کدامين گروه ھای اجتماعی خدمت می کند
ارباب، با خريدن برده ارباب نمی شود، بلکه با بکار گرفتن برده « کتاب کاپيتال از ارسطو نقل می کند که، 

سرمايه دار بخاطر داشتن سرمايه که به او قدرت خريد «داده و می نويسد، سپس مارکس ادامه » .ارباب می شود
نيروی کار می دھد سرمايه دار نمی شود بلکه با بکار گرفتن کارگر، کارگر مزدي، در فرايند توليد، سرمايه دار 

 )١٣(» .می شود
فرآيند توليد بکار گرفته می در "     امروزه با نگاھی به اينکه پرولتاريای شوروی و زحمتكشان آنجا چگونه 

با نقاب ) يعنی برژنف و شرکاء(اين رويزيونيستھا . می توانيم به ماھيت رويزيونيسم شوروی پی ببريم" شوند
مالکيت ھمگانی سوسياليستی ابزار توليد مردم شوروی را غصب کرده و تحت کنترل خود گرفته اند و اين ابزار 

  . وروکرات انحصاری در آورده اندتوليد را به خدمت منافع بورژوازی ب



www.afgazad.com                                                                                         afgazad@gmail.com  ٦٢

قوانين و مقررات اداری بنگاه ھای توليدی سوسياليستی تحت "     رويزيونيستھای شوروی در سند مربوط به 
در ھمکاری با پرسنل مسئول که بر ) يا اداره کنند و گرداننده(مدير " ، تصريح می کنند که، " مديريت دولت

مدير بنگاه  صاحب اختيار ."   د، صاحب اختيار توليد و مديريت خواھد بودطبق تقسيم وظايفشان تعيين شده ان
است که در مورد سطح ساختار بنگاه و پرسنل؛ استخدام يا اخراج؛ پاداشھا و مجازات ھا؛ تعيين سطح دستمزدھا 

" رک اقتصاديصندوق مح"و اضافه دستمزدھا؛ اجاره يا کرايه دادن ابزار توليد بنگاه، تصميم بگيرد و يا اينکه 
را که طبق قوانين رھبری رويزيونيست شوروی برای اختصاص يافتن به خود بنگاه کنار گذاشته شده است، به 

تصريح می کنند که مدير " قوانين مربوط به مزارع کلکتيو نمونه"رويزيونيستھا در سند، . تصاحب در آورد
ره دادن، کرايه دادن يا انتقال زمين تحت مالکيت اجا: مزرعه کلکتيو در زمينه ھای زير صاحب اختيار تام است

دولت؛ تعيين نسبت خزانه مزرعه يا حتا خريد و فروش آزادانه ابزار توليد مثل ماشين آالت کشاورزي؛ تصميم 
گيری در مورد تعيين اجرت و پاداش اعضای مزرعه، استخدام افراد فصلی غير از کارکنان اصلی مزرعه؛ و 

توده ھای زحمتکش از چه . از اين يا آن قدرت و اختيار برخوردارند" روسای مزارع"يا " مديران"اين . غيره
حق مالکيتشان بر ابزار توليد تماما توسط بورژوازی بوروکرات انحصاری غصب . قدرتی برخوردارند؟ ھيچ

ند فرآي"بورژوازی بوروکراتيک انحصاری توده ھای کارکن شوروی را به سطح کارگران مزدی . شده است
بنا به گفته مجالت رويزيونيستی شوروي، دستمزد ماھانه قطعه کاری يک تراشکار . تنزل داده است" توليد

.  روبل است٨٠ تا ٧٠دستمزدھای سطح متوسط .  روبل است۶٠ تا ۵٠دربنگاھھای دولتی اتحاد شوروی در حد 
 حقوق، اضافه دستمزد، کمک اما آنچه مديران، اداره کنندگان کارخانه و ساير عناصر بورژوازی بصورت

در . حاصل می کنند بيش از ده برابر و حتا چند ده برابر دستمزد يک کارگر است" قانوني"ھزينه و ساير اشکال 
اما درآمد ماھانه رئيس مزرعه عموما در .  روبل است۶٠آمد خالص ماھانه يک کارگر معمولی مزرعه کمتر از 

 ٣٠يک کارگر قديمی شوروی با بيش از .  روبل می رسد١٠٠٠ه  روبل است و بعضی ھای آنھا ب٣٠٠حدود 
تفاوت آنھا با ما نه تنھا در سطح زندگی بلکه در ". "ما ميليونرھای زيادی اينجا داريم"سال سابقه کار گفت، 

مدير يک تراست ساختمانی وابسته به وزارت کشاورزی در شوروی رويزيونيستی ھذيان ." زبان نيز ھست
نوع درخت تعيين کننده نوع ." ھر چه مايل باشم انجام ميدھم. من اربابم. تراست خانه منست"فت، گويان چنين گ

بورژوازی بوروکراتيک انحصاری اربابان توليد شده . گل است و نوع طبقه تعيين کننده طرز سخن گفتن است
گر توده ھای وسيع زحمتکش از سوی دي". ھر آنچه که بخواھند انجام می دھند"اند؛ آنھا ھمچون سرمايه داران 

  .به سطح کارگران مزدی فرآيند توليد تنزل يافته اند؛ آنھا برده شده اند، استثمار می شوند و رنج می کشند
     اين واقعيت که نظام سوسياليستی مالکيت ھمگانی در اتحاد شوروی بطور کامل مضمحل شده است، واقعيتی 

 نشان می دھد که پس از اينکه نظام سوسياليستی ھمگانی برقرار می اين تجربه تکان دھنده. تکان دھنده است
مضافا، نظام مالکيت خودبخود تحکيم نشده و عاليتر نمی شود و . شود ھنوز مسئله مالکيت کامال حل نشده است

  . برای اين کار يک دوره مبارزه طوالنی الزم است
نيست بلکه يک رابطه اجتماعی ميان )  زمين و غيره ابزار و کارخانه و(     نظام مالکيت، مربوط به اشياء 

برقراری نظام سوسياليستی مالکيت ھمگانی  از يک طرف . انسان ھاست که وابسته به موقعيت اين اشياء است
به معنای آن است که توده ھای کارکن زنجير مالکيت خصوصی را شکسته اند و در راه تبديل شدن به اربابان 

به معنای آن است که رابطه ميان پرولتاريا و توده ھای کارکن با تمام طبقات . قدم گذاشته اندابزار توليد جامعه 
تبديل به رابطه ای شده است که در آن طبقات استثمار شونده ی سابق، بر طبقات : استثمارگر بالعکس شده است

طرف ديگر، بايد اين مسئله را اما از . استثمارگر حکومت می کنند و تمام اعضای اين طبقه را تغيير می دھند
مضافا، ما بايد اين . برسميت شناخت که در نظام مالکيت سوسياليستي، حق بورژوائی کامال لغو نشده است

واقعيت را ببينيم که ھر دو نظام سوسياليستی مالکيتتمام مردم و مالکيت کلکتيو،  در بر گيرنده مسئله رھبری می 
 دست کيست، تعيين می کند که کدامين طبقه در واقعيت و نه در اسم، دارنده باشند؛ يعنی اين مسئله که رھبری

در اين روابط اجتماعي، پرولتاريا و توده ھای کارکن ميخواھند ثمرات خلع يد از طبقات . مالکيت است
ر استثمارگر را تحکيم کنند و حاکميت خود را بر طبقات استثمارگر تقويت کنند و اعضای اين طبقات را تغيي

دھند، و ازطريق فرآيند محدود کردن حقوق بورژوائی که ھنوز کامال در نظام مالكيت سوسياليستی لغو نشده 
در زمينه . است و محو تدريجی سنتھا و جای پاھای جامعه کھنه، دائما نظام مالکيت سوسياليستی را تعالی ببخشد

آنھا . تحول شدن و تغييريافتن مقاومت می کنندروابط اجتماعي، بورژوازی و تمام طبقات استثمارگر در مقابل م
تالش می کنند سنت ھا و جاپاھای جامعه کھن را که ھنوز در درون نظام مالکيت سوسياليستی موجود است 
استفاده کنند و تالش می کنند حقوق بورژوائی را که ھنوز کامال لغو نشده اند گسترش دھند و آنھائی را که لغو 
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آنھا از طريق اين راه ھا، موجب فرسودگی و خراب شدن نظام سوسياليستی مالکيت ھمگانی . شده اند، احياء کنند
  .شده و باالخره آن را کامال به يک نظام مالکيت خصوصی سرمايه داری تبديل می کنند

ا ام.      تضادھا و مبارزه ھای ميان پرولتاريا و بورژوازی در زمينه مالکيت در جبھات مختلف بروز می يابد
عمدتا در مبارزه برای گرفتن رھبری آن بخش اقتصاد که متکی بر مالکيت سوسياليستی ھمگانی است، فشرده 

وقتی که رھبری به دست . ھر کسی رھبری را کسب کند عمال تبديل به ارباب روابط مالکيت می شود. می شود
. وان تحکيم کرد يا بھبود بخشيدبورژوازی و يا عواملش بيفتد، نظام مالکيت سوسياليستی ھمگانی را نمی ت

دقيقا از آنجھت که مشتی از افراد صاحب قدرت در اتحاد . بالعکس، بدون شک شروع به انحطاط می کند
شوروی که راه سرمايه داری را برگزيده بودند رھبری يک اقتصاد متکی بر نظام مالکيت سوسياليستی ھمگانی 

در نتيجه، پرولتاريا و . بورژوازی بوروکرات انحصاری شده استرا گرفتند اين نظام تبديل به نظام مالکيت 
توده ھای کارکن شوروی از اربابان يک نظام مالکيت سوسياليستی ھمگانی تبديل به برده ھای يک نظام مالکيت 

 برژنف قدرت عالی –از زمانی که دار و دسته مرتد خروشچف . بورژوازی بوروکرات انحصاری شده اند
  . در اتحاد شوروی غصب کردند، سرمايه داری بطور کامل احياء شده استحزب و دولت را

  
  مبارزه برای تحکيم و تکامل مالکيت سوسياليستی ھمگانی

  
ھنوز . حتا پس از برقراری مالکيت سوسياليستی ھمگاني، نمی توان گفت که مسئله مالکيت کامال حل شده است

پرولتاريا و توده ھای کارکن با اين . بازگشت به سرمايه داريپيشروی بسوی کمونيسم يا : دو امکان موجود است
  .وظيفه تاريخی مواجھند که دائما برای تحکيم و تکامل نظام سوسياليستی مالکيت ھمگانی مبارزه کنند

     برای تحکيم و تکامل نظام سوسياليستی مالکيت ھمگانی الزم است که اول از ھمه تضمين شود که رھبری 
در تجزيه و تحليل از مسئله مالکيت، . اليستی در دست مارکسيستھای اصيل و توده ھای وسيع استاقتصاد سوسي

ابزار : بايد ببنيم. مانند ھر مسئله ديگر ضرروی است که نه فقط شکل بلکه محتوای واقعی آن را نيز بررسی کنيم
؟ اين ابزار توليد در واقع به منافع کی توليد بنگاه در واقع متعلق به کيست؟ چه کسی در واقع آن را کنترل می کند

خدمت می کند؟ اين امر در اين سوال كه چه طبقه ای قدرت رھبری را در بنگاه در دست دارد، فشرده و منعکس 
  .می شود

اما .      نظام سوسياليستی مالکيت ھمگانی نشان می دھد که پرولتاريا و توده ھای کارکن اربابان ابزار توليدند
توانيم تعيين کنيم که آيا پرولتاريا و توده ھای کارکن در واقعيت اربابان ابزار توليدند؟ اين مسئله چگونه می 

در جامعه سوسياليستي، کارگران به مثابه اربابان توليد در فرآيند توليد . وابسته به نقش آنھا در فرآيند توليد است
سوال پيش می آيد، چه کسی اين . ت توليد می کنندآنھا از طريق کار آگاھانه برای جامعه ثرو. شرکت می کنند

توليد را سازمان می دھد؟ در نھايت سازمان دھندگان توليد بايد خود کارگران باشند و طبعا اين به معنای آن 
توده ھای وسيع کارگران از . نيستکه تمام کارگران بطور مستقيم توليد را سازمان می دھند و مديريت می کنند

. کلکتيو نمايندگان خود را تعيين می کنند يا نمايندگانی را برای سازمان دادن توليد انتخاب می کنندطريق دولت و 
اگر توده ھای وسيع کارگران قدرت سازماندھی توليد را به نمايندگانشان : اما در اينجا مشکلی سر بلند می کند

ه ھای کارکن را در سازماندھی توليد نمايندگی اعطاء کنند، آيا اين نمايندگان می توانند منافع پرولتاريا و تود
کنند؟ پس از اينکه کارگر قدرت خود را در زمينه سازماندھی توليد به نماينده ای می سپارد، آيا قدرتی برای 
کارگر منفرد می ماند؟ اين مشکل نيز مربوط است به مشکل بزرگتر که کدام طبقه در واقع صاحب ابزار توليد 

در شوروی امروزي، آنھائی که . مالکيت ھمگانی ابزار توليد دارد به پيش می رود يا به عقباست؛ و آيا نظام 
توليد را رھبری کرده و سازمان می دھند، بھيچوجه منافع پرولتاريا و توده ھای کارکن را نمايندگی نمی کنند؛ 

لتی انحصاری تبديل به پايه سرمايه داری دو. بلکه منافع بورژوازی بوروکرات انحصاری را نمايندگی می کنند
  .اين يک سير قھقرائی تاريخی بزرگ است. اقتصادی جامعه شوروی شده است

      در چين تحت ديكتاتوری پرولتاريا نيز مبارزه ميان دو طبقه بر سر رھبری اقتصاد سوسياليستی بسيار حاد 
ظاھرا انجام انقالب ”: ن كرد كهصدر مائو در اولين جلسه پآلنوم نھمين كميته مركزی حزب خاطرنشا. است

طبق مشاھدات من متاسفانه در اكثريت بزرگی از . فرھنگی اجتناب ناپذير بود زيرا پايه ما خيلی مستحكم نبود
رھبری در  درست ماركسيستھای واقعی و توده ) منظورم ھمه كارخانه ھا يا اكثريت مطلق نيست(كارخانه ھا 

در ميان دبيران و . موجود بود. بری كارخانه آدمھای خوب موجود نبودنمی گويم در رھ. ھای كارگران نبود
اما آنھا . معاون دبيران و اعضای كميته ھای حزبی و در ميان دبيران شعبه ھای حزبی آدمھای خوبی موجود بود
رماندھی به دنباله روی از خط ليوشائوچی پرداختند و فقط از انگيزه ھای مادی استفاده می كردند و سود را در ف
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اما آدمھای واقعا بدی در “ ”. قرار می دادند و بجای اشاعه سياستھای پرولتری دست خوش و غيره می دادند
وقتی كه رھبری اقتصاد ) ١۴(“ .اين نشان می دھد كه انقالب ھنوز تمام نشده است“ ”.كارخانه ھا موجود است

منافع كارگران، دھقانان فقير و ميانه ی فقير و سوسياليستی در دست ماركسيستھای واقعی است آنھا می توانند 
تمام توده ھای زحمتكش را در زمينه تصاحب و سلطه بر ابزار توليد، در زمينه محدود كردن آن حقوق 
بورژوائی در حيطه مالكيت كه ھنوز كامال ملغی نشده اند، نمايندگی كنند و مالكيت سوسياليستی ھمگانی را 

 اگر  رھبری اقتصاد سوسياليستی توسط آنھائی كه راه سرمايه داری را در پيش گرفته .تحكيم كرده و تكامل دھند
اند غصب شود، آنھا وظيفه خدمت به خلق را كه از سوی حزب و  دولت به آنھا داده شده است تبديل به امتيازی 

 اقتصاد سوسياليستی آنھا از سنتھا و ميراث جامعه كھن كه ھنوز در. برای خدمت به خود و منافع خود می كنند
موجود است استفاده خواھند كرد تا آن رشته حقوق بورژوائی را كه در نظام مالكيت لغو شده است دوباره احياء 

كنگره “ .درسھای تاريخ را ھرگز نبايد فراموش كرد”. كنند و نظام سوسياليستی مالكيت ھمگانی را خراب كنند
ما بايد رھبری سازمان ”: بندی كرد و با روشنی اعالم كرد كهدھم حزب تجربه غنی و درسھای تاريخ را جمع

ھای  رده اول را تقويت كنيم تا تضمين كنيم كه رھبری واقعا در دست ماركسيستھا و كارگران و دھقانان فقير و 
قق و اينكه وظيفه تحكيم ديكتاتوری پرولتاريا در تمام سازمان ھای رده اول متح. ميانه ی فقير و زحمتكشان است

  .اين كار برای تحكيم و تكامل نظام سوسياليستی مالكيت ھمگانی اھميت تعيين كننده دارد) ١۵(“ .شده است
     برای تضمين اينكه بنگاه ھای اقتصاد دولتی و اقتصاد كلكتيو در دست ماركسيستھای واقعي، پرولتاريا و توده 

ر مبارزه مصممانه با مرتدين، عوامل مخفي، و ھای زحمتكش باشد پرولتاريا و توده ھای زحمتكش بايد درگي
چنين مبارزه . روھروان سرمايه داری كه رھبری را غصب كرده اند بشوند و رھبری را دوباره بدست آوردند

بورژوازی در تالشھای مذبوحانه اش برای احياء سرمايه . ای با انجام يك انقالب فرھنگی بزرگ حل نمی شود
در ھمان حال، . ب رھبری اقتصاد دولتی و كلكتيو  فرو گذار نخواھد كردداری از ھيچ كاری برای غص

پرولتاريا و توده ھای زحمتكش كه رھبری اقتصاد دولتی و كلكتيو را در ) كادرھای سطوح مختلف(نمايندگان 
ند دست دارند بايد بيش از اين جھان بينی خود را متحول كنند و سخت تالش كنند كه ماركسيست شوند تا بتوان

اگر آنھا در اين جھت كوشش سخت نكنند ممكنست . واقعا منافع پرولتاريا و توده ھای زحمتكش را نمايندگی كنند
در جريان سازمان دادن توليد تحت تاثير نفوذ جھان بينی بورژوازی در خالف جھت منافع پرولتاريا و توده ھای 

مديريت اقتصاد سوسياليستی عالقمندند از انگيزه برخی افراد ھستند كه در سازماندھی و .  زحمتكش عمل كنند
به عبارت ديگر رويكرد اينان به . استفاده كنند ھای مادي، سود، و آئين نامه ھای انظباطی محدود كننده 

اين گرايش ناگزير نظام . زحمتكشان اين نيست كه زحمتكشان اربابان بنگاه ھای توليدی سوسياليستی می باشند
اگر به اين گرايشات اجازه رشد داده شود نظام .  ھمگانی را تضعيف و متوقف می كندسوسياليستی مالكيت

و توده ھای وسيع انقالب كبير فرھنگی پرولتاريائی در جريان . سوسياليستی مالكيت ھمگانی به انحطاط می رود
 می توانند تحت شرايط اما تمام چيزھائی كه قبال نقد و طرد شده اند. كادرھا اين گرايش را نقد و افشاء كردند

دفتر امور تخليه و بارگيری منطقه بندر ” برخی از كارگران در ١٩٧۴در اوايل سال . معينی دوباره سربلند كنند
اربابان ”: عنوان اين روزنامه ديواری چنين بود. يك روزنامه بزرگ ديواری نوشته و نصب كردند“ شانگھاي

نگاه رھبری به كارگران اينطور نيست كه ” : نامه بزرگ ديواری نوشتاين روز.  “بارانداز باشيد ؛ نه برده بار
اين انعكاس خط رويزيونيستی در . بلكه با آنان بعنوان برده ھای بار رفتار می كند. كارگران اربابان باراندازند

كامل نظام اين كلمات درست به قلب مسئله می زند و نشان می دھد كه تحكيم و ت“ .اداره يك بنگاه اقتصادی است
  . سوسياليستی مالكيت ھمگانی به چه معناست؛ اين كلمات از ارزش عملی جھانشمول برخوردارند

   برای اينكه رھبری اقتصاد دولتی و كلكتيو واقعا در دست ماركسيستھای اصيل باشد، ھمچنين بايد در دست 
از آنجا . اين دو جنبه الينفك می باشند. دكارگران، دھقانان فقير و ميانه ی فقير، و ديگر توده ھای  زحمتكش باش

كه توده ھای زحمتكش اربابان اقتصاد سوسياليستی ھستند، حتا پس از اينكه رھبری به چند نفر نماينده تفويض 
طبق اين . را نھادينه كرده اند“ نظام مديريت تك نفره”رويزيونيستھای شوروی . حق دخالتگری دارند  می شود 

تكش پس از تفويض رھبری به نمايندگان، ديگر حق دخالت در سازماندھی و اداره اقتصاد نظام، توده ھای زحم
واقعيات ثابت كرده است اين ماده بيھوش كننده ای است كه بورژوازی و عواملش به قصد غصب رھبری . ندارند

مالكيت  بناگزير به  مديريت تك نفری صنعت”: انگلس در يكی از نوشته ھايش می گويد. پخش می كنند
اگر در چارچوب مالكيت سوسياليستي، رھبری بنگاه ھای اقتصادی در دست ) ١۶(“ .خصوصی می انجامد

غلبه می “ مديريت تك نفره”كارگران، دھقانان فقير و ميانه ی فقير، و ديگر زحمتكشان نباشد نظام رويزيونيستی 
آنھا . حمتكش از ابزار توليد جدا شده انددر عمل توده ھای ز“ مديريت تك نفره”در نظام رويزيونيستی . يابد

در صورت غلبه چنين نظامی توده ھای زحمتكش ديگر . بنگاه دريافت می كنند“ رئيس”صرفا دستوراتی را از 



www.afgazad.com                                                                                         afgazad@gmail.com  ٦٥

حق سوال در مورد اينكه آيا يك فرآيند توليدی معين به منافع پرولتاريا و زحمتكشان خدمت می كند يا نه را 
اما وقتی . يب، بنگاه ھای سوسياليستی بتدريج به درون چاه سرمايه داری خواھند لغزيدبه اين ترت. نخواھند داشت

كه رھبری بنگاه واقعا در دست ماركسيستھای اصيل، كارگران، دھقانان فقير و ميانه ی فقير و ديگر توده ھای 
 آنان بعنوان اربابان .زحمتكش باشد موقعيت توده ھای زحمتكش بعنوان اربابان بنگاه مطمئنا تضمين خواھد شد

اگر عده ای عناصر بد رھبری بنگاه را غصب كنند توده . فعاليت و خالقيت سوسياليستی به ميدان خواھند آمد
در پراتيك انقالب سوسياليستی در . ھای زحمتكش تحت رھبری حزب می توانند قدرت را از آنان پس بگيرند

بازھم به . انقالب كبير فرھنگی پرولتاريائيست؛ بخصوص در چين اين مسئله بيش از چند بار به اثبات رسيده ا
  . اثبات خواھد رسيد

     محك اصلی در تعيين اينكه چه كسانی رھبری اقتصاد سوسياليستی را در دست دارند، خطی است كه توسط 
يزيونيستی خط رو. دپارتمان ھای يك بنگاه كه مسئول عمليات توليد يا مديريت اقتصادی است پيش برده می شود

انگيزه ھای مادی و سود و آئين نامه ھای محدود . ھميشه عليه منافع پرولتاريا و مردم زحمتكش حركت می كند
از سوی ديگر، ماركسيستھا طبق اصول سوسياليستی ھميشه بر اين اصل كه انقالب . كننده را تقويت می كند

تكا بر توده ھا به مثابه اربابان جامعه تقويت شود توليد را ھدايت می كند و مديريت عمليات توليدی بايد با ا
بنابراين، ضامن نھائی در تحكيم و تكامل نظام سوسياليستی مالكيت ھمگانی عبارتست از عمل . اصرار می كنند

  .كردن به خط ماركسيستی و انتقاد و طرد خط رويزيونيستي
 است كه تحت ديكتاتوری پرولتاريا حق      برای تحكيم و تكامل نظام سوسياليستی مالكيت ھمگانی الزم

در زمينه . در جامعه سوسياليستي، حق بورژوا ئی در حيطه مالكيت كامال لغو نشده است. بورژوائی محدود شود
. برخورد به حقوق بورژوائی كه ھنوز در جامعه سوسياليستی موجود است الزم است يك را به دو تقسيم كنيم

يخی آنھا را ببينيم و اجازه دھيم كه وجود داشته باشند؛ اما ھمچنين الزم است يعنی اينكه از يك طرف نقش تار
اگر اين حقوق بورژوائی تحت ديكتاتوری پرولتاريا . آنھا را محدود كنيم و اجازه ندھيم كه بسط و رشد يابند

ی شده و اين بنگاه محدود نشوند بلكه بسط يابند در نھايت باعث تغيير ماھيت نظام مالكيت بنگاه ھای سوسياليست
  . ھا را به بنگاه ھای سرمايه داری تبديل می كنند

     برای تحكيم و تكامل نظام سوسياليستی مالكيت ھمگانی ھمچنين الزم است سياست ھای مختلف حزب به عمل 
ت برای مثال، الزم است روابط ميان مركز و مناطق درست برقرار شود تا در اقتصاد سوسياليستی تح. درآيند

الزم است روابط ميان دولت و بنگاه توليدی درست . نظام مالكيتتمام مردم، دو نوع ابتكار عمل اجازه بروز بيابند
برقرار شود تا بنگاه تحت رھبری ھمگون دولت، بطور كامل ابتكار عمل در عمليات توليدی و مديريت را  در 

مون ھای خلق در روستاھا، نظام پايه ای مالكيت ھمچنين الزم است كه در اقتصاد كلكتيوی ك. دست داشته باشد
سه مرتبه ای كه تيم توليدی در مرتبه پايه ”درست اجرا شود؛ اين نظام پايه ای در حال حاضر به شكل مالكيت 

می باشد؛ اين سياست بايد درست اجرا شود تا فعاليت و خالقيت سوسياليستی اقتصاد كلكتيو در سه “ قرار دارد
در عين تائيد وجود نابرابری ميان بريگادھا و ميان تيم ھا و ميان . اد و تيم توليدی شكوفا شودسطح كمون، بريگ

كمون ھا ما بايد تالش كنيم شرايط مساعدی خلق كنيم يعنی بايد اين تفاوت ھا را كم كنيم تا راه سوسياليسم را طی 
  .كنيم و به وفور ھمگانی برسيم

مالكيت . اليستی مالكيت ھمگاني، آموزش سوسياليستی بايد تقويت شود     برای تحكيم و تكامل نظام سوسي
بقايای افكار كھنه كه انعكاس نظام ”اما . ھمگانی سوسياليستی بر اساس محو مالكيت خصوصی ساخته می شود

وژی اين بقايای ايدئول) ١٧(“ .كھنه است تا مدت طوالنی در مغز انسانھا باقی می ماند و بسادگی از بين نمی رود
كھنه، كه بر پايه نظام مالكيت خصوصی كھنه توليد شده است، و شامل ايدئولوژی حق بورژوائی می باشد در 

فقط با تقويت . عرصه ھای بسيار تظاھر می يابد و در تضاد با نظام سوسياليستی مالكيت ھمگانی می باشد
ھا و توده ھای وسيع و با محكم برقرار آموزش در زمينه خط ايدئولوژيك و سياسي؛ با ارتقا آگاھی سياسی كادر

  .كردن جھان بينی پرولتری می توان بطرز موثر نظام سوسياليستی مالكيت ھمگانی را تحكيم كرد و تعالی بخشيد
     برای تحكيم و تكامل نظام سوسياليستی مالكيت ھمگانی الزم است فعاالنه نيروھای مولده اجتماعی را رشد 

 مالكيت ھمگانی شرايط مساعدی را برای رشد نيروھای مولده اجتماعی می آفريند؛ در نظام سوسياليستی. دھيم
عين حال رشد نيروھای مولده اجتماعی بايد يك اساس و پايه مادی برای استحكام و تكامل بيشتر نظام 

را تقويت تسريع صنعتی كردن سوسياليستی اقتصاد سوسياليستی دولتی .  سوسياليستی مالكيت ھمگانی فراھم كند
تسريع مكانيزاسيون كشاورزی و رشد مستمر نيروھای مولده كشاورزی اقتصاد كلكتيو را تقويت ميكند . می كند

در نتيجه اجرای پيگيرانه . و بدين ترتيب پايه ای برای استحكام و تكامل بيشتر مالكيت كلكتيو فراھم می كند
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رشد اقتصاد سوسياليستی  را با نتايج عظيم تر، سريع تر، و “ !انقالب را درك كنيد؛ توليد را باال بريد”سياست 
  .شرايط مھمی برای تحكيم و تكامل نظام سوسياليستی مالكيت ھمگانی می باشند! بھتر، و اقتصادی تر پيش ببريد

و      فرآيند تحكيم و تكامل نظام سوسياليستی مالكيت ھمگانی يك فرآيند طوالنی مبارزه بين دو طبقه، دو راه و د
  !وظايف عظيمی مقابل روی ماست و بايد با تمام قوا بجنگيم. اين يك مبارزه طوالنی مدت است. خط است

-----------------  
  :توضيح مترجم
  laboring people :مردم کارکن

) جمعی( واژه ای است که به کارگران و بقيه زحمتکشان جامعه مانند روستائيانی که بر مبنای مالکيت کلکتيو 
نيز " توده ھای کارکن"يا " خلق کارکن"يا " زحمتکشان"اين واژه را به صورت . می کنند، اطالق می شودکار 

  .می توان ترجمه کرد
  :معادل ھای ديگر در اين فصل عبارتند از

 public ownership مالکيت ھمگانی
  system of ownership by the whole peopleنظام مالکيت تمام مردم

  system of collective ownership ) جمعی(لکتيو نظام مالکيت ک
 

 :مالحظات
   ٢٠۵ نسخه انگليسی ص – انگلس -مقاله آنتی دورينك  -١
  ٩ ماركس ص –نقد برنامه گوتا  -٢
 از اين به -۵٩ص ) ١٩٧٣ –انتشارات زبانھای خارجی پكن ( ماركس و انگلس –مانيفست حزب كمونيست  -٣

  .ست ياد خواھيم كردبعد از اين اثر با عنوان مانيفست كموني
  ١۶٧ نسخه انگليسی صفحه -۴ جلد – مائو –اوضاع كنونی و وظايف ما  -۴
 نسخه انگليسی ص – ۴ جلد – مائو –گزارش دومين پلنوم ھفتمين كميته مركزی حزب كمونيست چين  -۵

٣۶٧ 
 ٣۴٣ ص ٢٧ ك آ جلد - لنين–ژوائی  چپ روی كودكانه و ذھنيت خرده بور -۶
 ٣٣ ك آ جلد -١٩٢٢ مارس ٢٧-  لنين–) بلشويك(حزب كمونيست روسيه گزارش سياسی كميته مركزی  -٧

  ٢٧٨ص 
 ۴١٩ -۴ مائو جلد –در باره ديكتاتوری دموكراتيك خلق  -٨
 ۶ص ) ١٩۶۵ –انتشارات زبانھای خارجی پكن (كمونيسم چپ روانه؛ بيماری كودكی  -٩

 ۴٧٠ ص - ٣ آ م م ا جلد - انگلس– مسئله دھقانی در آلمان و فرانسه -١٠
 ١۵٧ نسخه انگليسی ص ٣ جلد – مائو –متشكل شويد  -١١
 ۵ مائو جلد – در باره تعاونی كشاورزی -١٢
   ٣٨۵- ٣٨۴ نسخه انگليسی ٣ جلد -  ماركس– كاپيتال -١٣
 نقل شده در كتاب –نوشته چن چان چيائو “ اعمال ھمه جانبه ديكتاتوری پرولتاريا” مائو نقل شده در مقاله -١۴

  ٢١٣يموند لوتا ص از ر“ مائو پنجمی بود”
  ٣۵ به انگليسی ص – اسناد كنگره دھم حزب كمونيست چين -١۵
   ٨٨ ص-١ آثار منتخب جلد - انگلس– اصول كمونيسم -١۶
  ٣٣ نقل قول از مائو در كتاب سرخ نسخه انگليسی ص -١٧

  
 

  ۴فصل 

 مردم راروابط متقابل بين 

 برحسب اصول سوسياليستی برقرار كنيد
  

  بط متقابل ميان آنھا  در توليد سوسياليستیجايگاه افراد و روا
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بعد از . جايگاه افراد در توليد و روابط متقابل ميان آنھا در توليد يك جزء متشكله مھم از روابط توليدی است
برقراری مالكيت ھمگانی سوسياليستي، برقراری شکلی از روابط متقابل ميان افراد در توليد که منطبق بر اين 

اگر حلقه واسط  روابط توليدی درك شده و مداوما بھبود يابد، نظام مالكيت . شد اھميت بسيار داردشكل مالكيت با
  .ھمگانی سوسياليستی و روابط توزيع سوسياليستی بيش از پيش تحكيم خواھد شد و مداوما توسعه خواھد يافت

  
  وش تغييرات اساسی شده استجايگاه افراد در توليد و روابط متقابل ميان آنھا در فرايند توليد  دستخ 

  
   نظام مالكيت ھمگانی سوسياليستی  پيش شرط برقراری روابط متقابل سوسياليستی است

  
طی تاريخ، جايگاه افراد در فرايند توليد و روابط متقابل ميان آنھا در فرايند توليد، ھمواره توسط نظام مالكيت 

نظام .  روابط بين برده دار و بردگانش را معين می كردنظام مالكيت برده داري،. ابزار توليد معين شده است
نظام مالكيت سرمايه داري، روابط بين . مالكيت اربابان فئودال، روابط بين مالك و دھقان را معين می كرد

در جوامع برده داری و فئودالي، روابط متقابل بين افراد در توليد، بطور . سرمايه دار و كارگر را معين می کرد
 يک  روابط نابرابر می باشد؛ در اين نوع جوامع روابط بين استثمار کننده و استثمار شونده، بين ستمگر و آشکار

اما در جامعه سرمايه داری روابط ميان سرمايه داران و كارگران، روابط استثمار . ستمديده بسيار عريان است
بعالوه اين روابط غالبا . ن پوشيده شده استکننده  و استثمار شونده، حاكم و محكوم،  توسط يك برابری دروغي

تا مدتھای طوالنی اقتصاددانان . در برگيرنده مبادله فرآورده ھاست و بشكل روابط بين فرآورده ھا جلوه می کند
بورژوا درباره روابط بين اشياء كتابھا می نوشتند و تئوری ھا می بافتند تا واقعيت تخاصم طبقاتی بين افراد را 

مبادله يک كاال با كاالئی (در جائی كه اقتصاددانان بورژوا نگاھشان را بر روی رابطه بين اشياء  « .بپوشانند
اقتصاد با اشياء سر و کار ندارد، « ) ١(» .متمرکز کرده بودند،  ماركس روابط بين افراد را آشكار كرد) ديگر

  ) ٢(» .بقات استبلكه مرکز توجھش روابط بين افراد و در تحليل نھايی  روابط ميان ط
     روابط متقابل بين افراد در توليد سوسياليستی فقط پس از آنکه پرولتاريا و مردم زحمتكش ماشين دولتی 
بورژوايی را از طريق قھر سرنگون كرده و ديكتاتوری پرولتاريا و نظام مالكيت ھمگانی سوسياليستی بر ابزار 

  .توليد را برقرار نمودند، برقرار شد
در . ر جامعه سوسياليستي، روابطی كه در جامعه كھن بين حاكم و محكوم برقرار بود، واژگون گشته است      د

روابط جامعه کھن، طبقه كارگر و توده دھقانان  در يك سو قرار داشتند و بورژوازي، مالكان و دھقانان مرفه 
 توليد به نظام مالكيت ھمگانی اين واژگونی پيش شرط تغيير نظام مالكيت خصوصی بر ابزار. در سوی ديگر
در اين نظام، طبقه . برقراری نظام مالكيت ھمگانی سوسياليستی يك اقدام اقتصادی جبری است. سوسياليستی بود

استثمارگر از ابزار خود برای استثمار مردم کارکن محروم شده و مجبور است به تغييراتی كه توسط پرولتاريا و 
از سوی ديگر، با برقراری نظام مالكيت سوسياليستي، پرولتاريا و توده .  نھدمردم کارکن انجام ميشود گردن

از اينجا ببعد، . ھای زحمتكش كه در جامعه كھن برده محسوب می شدند به ھمه كاره جامعه نوين تبديل ميشوند
رژوازی و كليه حال آن كه، بو. پرولتاريا و مردم كاركن در موضع حاكم بر پروسه توليد سوسياليستی قرار دارند

روابط متقابل سوسياليستی بايد بر اين مبنا برقرار شده و . طبقات استثمارگر در موضع محكوم قرار گرفته اند
  . توسعه يابد

     نظام مالكيت ھمگانی سوسياليستي، مردم کارکن را قادر می سازد که از جايگاه ستمديده و محكوم در توليد 
اين عظيمترين تغيير درروابط متقاابل بين افراد در فرايند توليد از زمان .  يابنداجتماعی به جايگاه حاكم ارتقا

از اين زاويه كه كارگران به اربابان توليد اجتماعی تبديل . پيدايش نظام برده داری در چند ھزار سال پيش است
انطور که مالكيت اما ھم. شده اند، روابط متقابل اجتماعی پيشاپيش دربرگيرنده يك عنصر كمونيستی است

سوسياليستی و روابط توزيع سوسياليستی کماکان اثرات و سنن جامعه کھن را با خود حمل می کنند و بايد خود 
را از آنھا رھا کنند، روابط سوسياليستی ميان مردم نيز ھنوز نشانه ھای جامعه كھن را با خود حمل می کند و 

ياليستی، حق بورژوايی به درجات بسيار جدی حتی ميان مردم در جامعه سوس. بايد خود را از آنھا رھا سازد
با وجود آنکه در توليد اجتماعي، مردم کارکن کامال درموضع حاكم قرار . کارکن به بقای خود ادامه می دھد

بين كارگر و دھقان از نقطه نظر شرايط كار و استانداردھای مادي، : دارند، اما ھنوز تفاوتھای مھمی وجود دارد
نگی و معيشتی تفاوتھايی وجود دارد؛ بين مردم كاركن كماكان تقسيم كار فكری و كار يدی موجود است فرھ

.) كارگران فكری عموما نسبت به كارگران يدی از شرايط كار بھتر و استانداردھای معيشتی باالتر برخوردارند(
، كماكان نياز به استفاده از مبادله بعالوه،  در روابط اقتصادی بين صنعت و كشاورزی ، و  بين شھر و روستا
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ھمه اينھا . حتا  روابط تعاونی ميان موسسات دولتی كماكان از اصل مبادله برابر پيروی می كند. كااليی است
جلوه ھای حق بورژوايی در حيطه توليد و مبادله است و اين پديده ھا تماما در سه اختالف مھم و در تقسيم كار 

ميان صنعت و کشاورزی؛ شھر : سه اختالف مھم{.  سه اختالف مربوط است ريشه دارداجتماعی كھن كه به اين
  }و روستا؛ کار فکری و يدی

      در زمينه روابط متقابل، مبارزه ميان تحديد حق بورژوايی و روندھای ضد تحديد، يك جزء متشكله مھم از 
طی كل دوران تاريخی سوسياليسم، . مبارزه بين دو طبقه، دو راه و دو خط در دوران سوسياليستی است

پرولتاريا و توده ھای مردم كاركن بسختی تالش خواھند كرد تا از موضع حاكم خويش در توليد سوسياليستی 
بدين ترتيب . آنھا بسختی تالش خواھند كرد تا حق بورژوايی را محدود كنند. دفاع كرده و آن را استحكام بخشند

بورژوازی و تمامی طبقات استثمارگر . ن روابط متقابل سوسياليستی خواھند كوشيدآنھا برای تحكيم و عاليتر کرد
را كه می توانستند بدون " روزھای خوش گذشته" ھيچگاه جايگاه مسلط گذشته خود بر زحمتكشان، يعنی 

محکوم آنھا ھمواره تالش خواھند کرد که خود را از جايگاه طبقه . کارکردن بھره مند شوند، فراموش نمی كنند
بورژوازی برای گسترش حق بورژوايی و احيای روابط . که زير فشار امواج تغيير و تحول است، برھانند

لين پيائو از اندرزھای سياسی بشدت مرتجعانه كنفسيوس حمايت . متقابل سرمايه داری بسختی تالش خواھد كرد
اندانھای سرنگون شده اعاده حيثيت کنيد، و مقامھای از ميان رفته اند را احيا كنيد، از خ: " می کرد و می گفت

به اين ترتيب برای سرنگونی مردم کارکن که به ھمه كاره ." كسانی كه به انزوا رانده شده اند به كار دعوت كنيد
بنابراين . او می خواست روابط متقابل سرمايه داری را احيا كند. جامعه تبديل شده اند، توطئه چينی می کرد

  . توسعه روابط متقابل سوسياليستی اساسا فرايند مبارزه بين پرولتاريا و بورژوازی استفرايند تحكيم و
  

  روابط متقابل سوسياليستی كماكان خصلت طبقاتی دارند
  

چگونه روابط متقابل بين افراد در توليد . روابط متقابل بين افراد در جامعه طبقاتی نھايتا روابط بين طبقات است
  بط طبقاتی جلوه می كند؟سوسياليستی بشكل روا

      برای درك بھتر روابط طبقاتی در توليد سوسياليستي، ضروری است كه بطور مختصر روابط طبقاتی در 
  .چين نيمه مستعمره و نيمه فئودالی را رديابی كنيم

ھري، پرولتاريا، دھقانان، خرده بورژوازی ش:       زيربنای اقتصادی چين كھن به ظھور طبقات زير پا داد
در آن زمان جايگاه و روابط متقابل بين اين طبقات را می شد . بورژوازی ملي، بورژوازی بوركرات و مالكان

مالكان و بورژوازی بوركرات كه كنترل ابزار مھم توليدی و ماشين دولتی ارتجاعی : بطريق زير مشخص نمود
آنھا بی .  را در توليد اجتماعی اشغال كرده بودندرا در دست داشته و در پيوند با امپرياليسم بودند، جايگاه مسلط

بورژوازی ملی نيز . وقفه پرولتاريا، دھقانان و خرده بورژوازی شھری استثمار كرده و تحت ستم قرار ميدادند
آنھا از يكطرف در پروسه كلی توليد با امپرياليسم، مالكان . كميت بزرگی از ابزار توليد را در تملك خود داشت

زی بوركرات مرتبط بودند و در استثمار پرولتاريا و خلق زحمتكش سھم داشتند؛ اما از سوی ديگر و بورژوا
پرولتاريا و توده ھای وسيع دھقانان . توسط مالكان و بورژوازی بوروكرات محدود شده و زير فشار قرار داشتند

ر سه گانه امپرياليستھا، نيروھای آنھا يوغ ستم و استثما. فقير موقعيت درمانده ای در توليد اجتماعی داشتند
  .فئودالی و بورژوازی را بر گردن داشتند

.  سرنگونی نظام اجتماعی كھن و برقراری نظام اجتماعی نوين يعنی نظام سوسياليسم يك مبارزه عظيم است     «
 دوران زمانی كه چين وارد) ٣(» .يك دگرگونی عظيم در نظام اجتماعی و در روابط افراد با يكديگر است

تاريخی انقالب سوسياليستی شد، و دگرگونی سوسياليستی در كشاورزي، صنايع دستي، صنعت و تجارت 
سرمايه داری بطور اساسی به انجام رسيد و مالکيت ھمگانی سوسياليستی بر ابزار توليد به يگانه اساس 

ورژوازی بوروكرات مالكان و ب) ۴. (اقتصادی بدل گشت، روابط طبقاتی در سراسر كشور دگرگون شد
ابزار توليدی . سرنگون شده بودند و در جايگاه محکوم و تغيير يافتن از طريق توليد اجتماعی قرار گرفته بودند
بورژوازی ملی . كه متعلق به بورژوازی ملی بود، در دست پرولتاريا و بطور كلی مردم كاركن قرار گرفته بود

دی از دست داده بود مجبور شد آموزش طبقه کارگر را قبول کند و كه جايگاه کنترل کننده را در موسسات تولي
از توليد كنندگان منفرد به كارگران كلكتيو تبديل شده و ) منجمله صنعتگران دستی منفرد(دھقانان . تغيير کند

خرده بورژوازی شھری در جريان دگرگونی . ھمراه با طبقه كارگر ھمه كاره اقتصاد سوسياليستی شده بودند
طبقه كارگر به طبقه رھبری كننده كشور تبديل شده . سياليستي،  در روابط توليدی سوسياليستی جذب شده بودسو

بود و  شريان حياتی اقتصاد سوسياليستی را تحت كنترل داشته و در كل فرايند توليد اجتماعی جايگاه  رھبری 
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عمره و نيمه فئودالی ھمچنان وجود داشتند، اما طبقات سابقا موجود در جامعه نيمه مست. كننده را اشغال كرده بود
  .روابط بين اين طبقات دستخوش تغييری اساسی شده بود

اينطور تبليغ می ) از خروشچف و برژنف گرفته تا ليوشائوچی و لين پيائو و ھمدستانشان(     رويزيونيستھا 
صادی کشور، كليه طبقات استثمارگر محو کردند که با تبديل نظام مالكيت ھمگانی سوسياليستی به يگانه اساس اقت

نتيجتا روابط توليدی كه در برگيرنده روابط بين افراد است، خصلت طبقاتی خود را از دست ميدھد و . می شوند
اين فريبكاری تماما . تبديل ميشود" رفقا، ياران و برادران"روابط متقابل بين افراد به روابط بين باصطالح 

  .از واقعيات جامعه سوسياليستی گريزان استخالف ماركسيسم بوده و 
      در جامعه سوسياليستی اگرچه طبقه استثمارگر ابزار توليد را از كف داده اما كماكان بعنوان يك طبقه موجود 

بعد از آن كه تحول سوسياليستی ماكيت بر ابزار توليد اساسا بانجام رسيد، موجوديت طبقات وابسته است .  است
ابط اقتصادی مردم قبل از تحوالت سوسياليستی و ھمچنين موضع سياسی آنھا در مبارزه بين دو راه به مسئله رو

بعالوه بقای سه اختالف بزرگ و حق بورژوايی زمينه ای است كه سرمايه داری . سوسياليستی و سرمايه داري
زيرا بدين .  اھميتی بسيار استاين امر حائز. را توليد کرده و عناصر بورژوازی نوخاسته از آن سربلند می كنند
در واقع، بعد از اينكه اصالحات ارضی و . معناست كه طبقات برای مدت زمانی طوالنی وجود خواھند داشت

تحول سوسياليستی ابزار توليد اساسا بانجام رسيده، نه فقط مالكان و بورژوازی كماكان موجودند، بلكه در بين 
برای «: لنين زمانی خاطر نشان كرد. استه مداوما بظھور می رسندطبقات كاركن نيز عناصر بورژوای نوخ

لغو حقوق مالكيت آنھا . محو كامل طبقات سرنگونی استثمارگران، زمينداران و سرمايه داران كفايت نمی كند
بلكه مالكيت خصوصی ابزار توليد و تمايزات بين شھر و روستا و كارگر يدی و كارگر فكری . كفايت نمی كند

ھرچند برخی افراد اذعان دارند كه ) ۵(» .اين مستلزم مدت زمان بسيار طوالنی است. م بايد محو كردرا ھ
كملكلن طبقات استثمارگر در جامعه سوسياليستی موجودند، اما از قبول اينكه طبقات مذكور درون روابط توليدی 

از سرنگون كردن طبقات استثمارگر پرولتاريا بعد . سوسياليستی به بقا خود ادامه می دھند سرباز می زنند
برای . كماكان بايد اكثريت بزرگ اعضای اين طبقات را گام بگام به كارگرانی تبديل كند كه روی پا خود ايستادند

ضروری است كه آنھا در دولت سوسياليستی و موسسات . انجام اينكار نمی توان آنھا را در خالء حبس كرد
ين طريق بتوانند تحت نظارت پرولتاريا و دھقانان فقير و اليه ھای پائينی کلکتيو به كار مشغول شوند و بد

اين روابط،  يعنی حكم راندن پرولتاريا بر اعضای . دھقانان ميانه حال قرار گرفته و توسط آنھا متحول شوند
ر جامعه طبقات استثمارگر و متحول كردن آنھا، بخشی اساسی از مضمون بنيادين روابط متقابل ميان افراد د

اين تصور كه روابط توليدی سوسياليستی خود را بعنوان روابطی كه در آن طبقه كارگر و . سوسياليستی است
مردم كاركن بر طبقات استثمارگر حكم نمی رانند و آنھا را متحول نمی سازند، به اين نتيجه گيری رويزيونيستی 

برخی افراد فكر می كنند ھمين كه ھمه ما . قات استخواھد انجاميد كه روابط توليدی سوسياليستی مستقل از طب
از طريق كار كردن زندگی خود را تامين می كنيم به معنای يكسان بودن ھمگان است و بنابراين ديگر طبقات 

اين تئوری غلط  با تئوری نفی ماھيت طبقاتی روابط توليدی سوسياليستی ارتباط تنگاتنگ . موجوديت ندارند
  . دارد

دو طبقه استثمارگر، بقايای طبقات مالكان . ايط چين دو طبقه استثمارگر و دو طبقه كاركن وجود دارد     در شر
دو طبقه كاركن، طبقه كارگر و دھقانان . و كمپرادورھا، طبقه بورژوازی و روشنفكران وابسته به آنھا ھستند

يد سوسياليستی عمدتا روابط ميان اين روابط متقابل در تول. كلكتيو و روشنفكران كاركن وابسته به آنھا ھستند
در سراسر كل دوران تاريخی سوسياليسم، تضاد عمده ميان پرولتاريا و بورژوازی . چھار طبقه و درون آنھاست

روابط . روابط بين پرولتاريای حاكم و بورژوازي، رابطه طبقاتی بنيادين در جامعه سوسياليستی است. است
. ليد بناگزير توسط رابطه فوق الذكر ھدايت و تنظيم شده و تحت تاثير آن قرار داردمتقابل بين افراد در فرايند تو

آنھا علنا اعالم می كنند كه . رويزيونيستھای مدرن بر ماھيت طبقاتی روابط متقابل افراد در توليد پرده می افكنند
رودسته لين پيائو شعارھايی نظير دا. است" رفيقانه، دوستانه و برادرانه"روابط متقابل بين افراد تماما روابطی 

ھمانطور كه دو مبارزه ھمه افراد را به دشمن ھم بدل می كند، دو مسالمت ھمه : "اين را با سروصدا تبليغ ميكرد
ھركس كه با ماركسيسم ! چه مزخرفاتي". آنھا را به دوست ھم بدل می کند؛ در دل چھار دريا ھمه با ھم برادرند

اند که در جامعه طبقاتی ھيچگونه روابط رفيقانه، دوستانه و برادرانه مستقل از طبقات ـ لنينيسم آشنا باشد ميد
در اين «. نفرت پرولتاريا از بورژوازی ريشه در استثمار و ستم بورژوازی بر پرولتاريا داشت. وجود ندارد

" برادر"يا " دوست"اين دو طبقه ھرگز نمی توانند ) ۶(» .جھان مطلقا چيزی نظير عشق و نفرت بی دليل نيست
" برادر و دوست"آيا می توان تصور كرد كه پرولتاريا و مردم كاركن از حاكميت خود دست بكشند و به . باشند

بورژوازی تبديل شوند؟ نيت رويزيونيستھای مدرن از اشاعه اين فريبكاری ھا، دفاع از بورژوازي، گمراه كردن 
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بديل روابط متقابل سوسياليستی به روابط متقابل سرمايه داری مردم كاركن و پوشاندن توطئه ھای شان برای ت
در جامعه سوسياليستي، دو طبقه استثمارگر اينك در موضع ) ٧. (است تا بدين ترتيب سرمايه داری احيا شود

به تضاد  . در شرايط چين، نسبت به اين دو طبقه سياستھای متفاوتی در پيش گرفته شده است. محكوم قرار دارد
حال آن كه به تضاد بين . ت مالك و كمپرادور با خلق بعنوان تضادی بين دشمن و خلق برخورد شده استطبقا

برای ايجاد دگرگونی در اين دو طبقه . بورژوازی ملی با خلق بعنوان تضادی درون خلقی برخورد شده است
 كارگران و دھقانان كماكان اما روابط ھر دوی آنھا با. استثماگر، شيوه ھای مختلف به آنان تحميل شده است

در توليد سوسياليستي، مردم كاركن جايگاه مسلط را اشغال كرده و ھمه كاره روابط . مبتنی بر تضاد طبقاتی است
طبقه كارگر و دھقانان فقير و اليه ھای پائينی دھقانان ميانه حال از طريق مبارزه ای . توليدی سوسياليستی است

 طبقه استثمارگر را بعد از دوران طوالنی آموزش دوباره از طريق كار تدريجا به پيگير و قاطع اكثريت اين دو
  .كارگرانی تبديل می كنند كه روی پا خود بايستند

آنھا تحت .      طبقه كارگر و مردم کارکن، تجربه دردناك مشتركی از ستم و استثمار در جامعه كھن دارند
 مالکيت دولت يا كلكتيو است،  ھمگی  در نقش ھای مختلف، برای سوسياليسم با بكارگيری ابزار توليد که تحت

در جامعه نوين آنھا بار مشترك اصالح طبقه استثمارگر را بدوش می كشند و برای . جامعه نوين كار می كنند
در توليد سوسياليستي، . بنابراين منافع پايه ای آنھا يكسان است. ھدف مشترك رسيدن به كمونيسم تالش می کنند

روابط بين كارگران، دھقانان و روشنفكران اين طبقات، و روابط بين ھر يك از اين گروھبندی ھا روابط تکامل 
اين نکته اساسی، ماھيت سوسياليستی روابط بين . يابنده بين رفقای انقالبی است كه منافع پايه ای مشترك دارند

  .مردم كاركن را تعيين می کند
 يافت كه در آن ھيچگونه اختالف و تضادی در روابط بين مردم كاركن در فرايند      اما آيا وضعيتی می توان

در توليد سوسياليستی نه تنھا بين مردم كاركن تضادھايی وجود دارد ! توليد سوسياليستي، وجود نداشته باشد؟ خير
د تفاوتھای ميان علت اين امر فقط وجو. بلكه اين تضادھا بناگزير خصلت تضادھای طبقاتی را بخود می گيرند

بلكه مسئله اين است كه دو طبقه كاركن يعنی . كارگر و دھقان، شھر و روستا، و كار فكری و يدی نيست
بعالوه تفاوت  بين . كارگران و دھقانان كماكان از طريق دو نوع مالكيت سوسياليستی متفاوت بھم مرتبطند

در عين حال، مبارزات . بقاتی بخود می گيردروشنفكران با توده ھای كارگر ـ دھقان نيز خصلت تفاوت ط
كليه موضوعاتی مثل . طبقاتی بين پرولتاريا و بورژوازی بناگزير در ميان مردم كاركن بازتاب خواھد يافت

ھمه اين روابط و . صحيح و ناصحيح، انقالبی و محافظه كار، پيشرفته و عقب مانده برخود مھر طبقاتی دارند
در واقع اين . بين پرولتاريا و بورژوازی كه تضاد عمده جامعه است قرار دارندموضوعات تحت تاثير تضاد 

تضادھای ميان مردم بدرجات گوناگون در تضادھا و . تضاد عمده بقيه مسائل را جھت می دھد و تنظيم می کند
ن مردم كاركن بنابراين روابط متقابل ميا. مبارزات بين راه سوسياليستی و راه سرمايه داری نيز منعكس می شود

نيروھای انقالبی گردآمده حول مائو تسه دون به تعميق تحليل از :  توضيح{. در تحليل نھايی روابط طبقاتی است
به ضميمه اين . ماھيت روابط طبقاتی در سوسياليسم و منابع و مراکز برخاستن بورژوازی نوين، ادامه دادند

  }.فصل مراجعه کنيد
  

   متقابل بين افراد  نقش فوق العاده فعال روابط
  

ھر نظام مالکيت، روابط . روابط متقابل ميان افراد در فرايند توليد، مبتنی بر نظام مالکيت برابزار توليد است
. اما روابط متقابل ميان افراد محصول منفعل نظام مالکيت بر ابزار توليد نيست. متقابل مربوط به خود را دارد

يعنی بر روی شكل مالكيت بر ابزار توليد و روابط ( يگر روابط توليدی بلکه بنوبه خود بر روی دو جنبه د
  .اثرفوق العاده فعال دارد) توزيع مربوط به آن

      در دوران تاريخی قبل از پيدايش جامعه سوسياليستي، عملكرد روابط متقابل بين افراد در توليد بر روی دو 
، بورژوازی برای برقراری و تحكيم نظام مالكيت سرمايه مثال. جنبه ديگر روابط توليدی، بسيار مشھود بود

داری و روابط توزيع سرمايه داری مجبور بود روابط بين افراد را برمبنای اصول سرمايه دارانه برقرار كند و 
ماركس در رد بحثھای ارتجاعی مدافعان نظام . روابطی برقرار کند که در آن بورژوازی بر كارگر حكم می راند

: می کند، گفت" توجيه"ستم و استثمار را ) کار نظارت و مديريت(اری در آمريكا كه ادعا می كردند برده د
حال نوبت کارگر مزدی است که مثل برده، دارای اربابی باشد که او را مشغول کار می کند و بر او حکمرانی «

ران برخوردار نبودند و اگر نمی اگر سرمايه داران و مامورانشان از قدرت سلطه كامل بر كارگ) ٨(» .می کند
توانستند كارگر را طبق اراده خودشان بكار بگيرند، آن وقت استثمار سرمايه داری ماديت نمی يافت و نظام 
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كسی که کار می کند بھره مند نمی شود و کسی «مالكيت سرمايه داری و روابط توزيع سرمايه داری كه در آن 
بنابراين بورژوازی توجه بسيار . رگز نمی توانست تحكيم و توسعه يابدھ» که بھره مند می شود کار نمی کند

زيادی به تثبيت و تحكيم جايگاه تبعی كارگر نسبت به سرمايه می کند تا با تضمين اين جايگاه تبعيت مالكيت و 
  . توزيع سرمايه داری را تحكيم و توسعه بخشد

. ل يك حلقه مھم در دگرگون کردن روابط توليدی است     در جامعه سوسياليستي، دگرگون کردن روابط متقاب
توجه به اين حلقه و بھبود دائمی آن، تاثيرات عظيمی در تحكيم و عاليتر کردن نظام مالكيت سوسياليستی و 

  . روابط توزيع سوسياليستی دارد و نتيجتا تاثير عظيمی در رشد ھر بيشتر نيروھای مولده اجتماعی دارد
ديكتاتوری پرولتاريا در سطح ملی و بين المللی بما می گويد كه پيشروی يا عقبگرد در نظام      تجربه تاريخی 

زمانی كه حق بورژوايی تحت شرايط . سوسياليستی كامال به تنظيم روابط متقابل ميان افراد بستگی دارد
تقابل بين افراد ديكتاتوری پرولتری محدود شده و عناصر كمونيستی تقويت شوند، برقراری تدريجی روابط م

در نتيجه، شور و شوق و خالقيت كارگران بطور تمام و كمال . برمبنای اصول سوسياليستی امكانپذير می شود
گسترش می يابد، جھتگيری سوسياليستی موسسات را می توان محكمتر از گذشته تضمين نمود و نظام مالكيت 

زمانی كه حق . توزيع را بھتر از بيش ساختسوسياليستی را می توان ھرچه بيشتر تحكيم كرد و روابط 
بورژوايی تقويت شود و توسعه يابد، راه را برای روابط پولی سرمايه دارانه، روابط كاری سرمايه دارانه و 

در نتيجه، عناصر بورژوا را قادر خواھد ساخت كه روابط متقابل . روابط رقابت سرمايه دارانه باز خواھد كرد
ده، در آن خرابكاری نموده و موضع مسلط توده ھا  را بخطر افكنده و شور و شوق آنان سوسياليستی را نقد كر
و در واقع . در نتيجه مالكيت سوسياليستی و روابط توزيع سوسياليستی لطمه خواھد ديد. را سركوب و سد كنند

  . حتی می تواند قلب ماھيت داده و به انحطاط بگرايد
بنای مالكيت ھمگانی بر ابزار توليد و برحسب اصول سوسياليستی برقرار شده،      روابط متقابل كه تدريجا برم

اين روابط كل موسسات، بخشھای اقتصادي، نظام مالكيت عموم مردم، و نظام . محدود به يك موسسه نيست
 توليد روابط متقابل بين مردم در فعاليتھای اقتصادی نظير تعاون در. را در بر می گيرد) جمعي(مالكيت کلکتيو 

ايجاد و تكامل اين حلقه ھا و مبادالت متقابل در . و مبادله تجارب پيشرفته و تكنولوژی پيشرفته، بازتاب می يابد
توليد، که  در برگيرنده رھبری ھماھنگ و برنامه ريزی بين موسسات و بخشھا است، برتری نظام مالكيت 

وسسات سوسياليستی مختلف غالبا بايد شكل مبادله اما تعاون ميان م. ھمگانی سوسياليستی را تجسم می بخشند
اين اصل حاويی حق بورژوايی است و . كااليی بخود بگيرد و با اصل مبادله ارزشھای برابر خوانايی داشته باشد

پرولتاريا فقط با محدود كردن اين نوع حق بورژوايی تحت ديكتاتوری خود . زمينه پيدايش سرمايه داری می باشد
واند تحكيم و تكامل مالكيت سوسياليستی را به پيش برده، نيروھای موجود در بخشھای گوناگون است كه می ت

توليدی را بطور تمام و كمال بسيج كرده، ظرفيت ھای توليدی را بطور كامل مورد استقاده قرار داده و رشد 
 نقطه نظر تحكيم روابط توليدی بھبود گام بگام روابط متقابل از. سريع نيروھای مولده اجتماعی را بانجام رساند

بعد . اين امر سزاوار بذل توجه كامل از جانب ماست. و رشد نيروھای مولدھاجتماعی حائز اھميتی عظيم است
  .از برقراری نظام مالكيت ھمگانی سوسياليستي، موضوع روابط متقابل را بايد مداوما و با پشتكار حل نمود

  
  يق مبارزه تحكيم كنيد و توسعه دھيد روابط متقابل سوسياليستی را از طر

  
   روابط حمايت متقابل و تقويت متقابل ميان  صنعت و كشاورزی را توسعه دھيد

  
اگر موضوع روابط متقابل را نه از زاويه يك موسسه مشخص بلكه در چارچوب كل توليد اجتماعی بنگريم، 

صنعت و كشاورزی دو بخش پايه .  می شودروابط متقابل ابتدا در شکل روابط بين صنعت و كشاورزی جلوه گر
) جمعي(مالكيت سوسياليستی عموم مردم كه در  صنعت غلبه دارد و مالكيت کلکتيو . ای توليدات مادی ھستند

از نقطه نظر روابط . سوسياليستی مردم كاركن كه در كشاورزی غلبه دارد، دو نوع مالكيت سوسياليستی ھستند
اين روابط طبقاتی بنيادا با روابط بين . روابط بين كارگر و دھقان را بيان می كندطبقاتي، اين ساختار اقتصادی 

اين روابط اتحاد كارگر ـ دھقان است كه منافع پايه ای ھمسان داشته : طبقه كاركن و طبقه استثمارگر تفاوت دارد
  .و رھبری آن بدست طبقه كارگر است

روابط بين « :  در انقالب سوسياليستی چين صدر مائو گفت      بعد از كسب پيروزی اساسی در عرصه مالكيت
توليد و مبادله در بخشھای گوناگون اقتصاد ما بتدريج و بطور روزافزونی برحسب اصول سوسياليستی برقرار 

روابط درونی بخشھای گوناگون اقتصادی در درجه اول روابط ) ٩(».شده و اشكال مناسبتری بخود می گيرد
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كارگران و دھقانان ھمه كاره ابزار . رزی بوده و نتيجتا روابط بين كارگر و دھقان استميان صنعت و كشاو
دھقان در موسساتی که . كارگر در موسساتی که تحت نظام مالكيت عموم مردم قرار داردند، كار می كند. توليدند

کنند تا توليد اجتماعی پيش كارگر و دھقان بايد با يكديگر بده بستان . تحت مالكيت کلکتيو ھستند، کار می کند
  . رود

.      در جامعه سوسياليستي، كارگر و دھقان ھر دو نيروھای صنعتی در ساختمان سوسياليستی محسوب ميشوند
روابط ميان آنھا برشالوده نظام مالكيت ھمگانی . روابط آنھا، روابط رفقای انقالبی در جريان توليد است

در پروسه توليد و مبادله، كارگر ماشين آالت مختلف . متقابل فزاينده استسوسياليستي، روابط حمايت و تقويت 
كشاورزي، كود شيميايي، سموم دفع آفات نباتی و محصوالت صنعتی برای مصرف روزانه روستا توليد می كند 

دھقان حبوبات . و بدين ترتيب از رشد توليد كشاورزی حمايت كرده و معيشت دھقان را بھبود می بخشد
بعالوه به موازات نرخ رشد بازدھی . كي، مواد خام و محصوالت گوناگون كشاورزی و جنبی توليد می كندخورا

. كار در كشاورزي، دھقان ميزان مناسبی از نيروی كار را برای حمايت از توسعه توليد صنعتی عرضه ميدارد
. يشت اھالی شھر ياری می رسانددھقان با اين كار ملزومات مادی توليد صنعتی را پاسخ گفته و به تضمين مع

تحت رھبری طبقه كارگر، حمايت و تقويت متقابل بين كارگر و دھقان با منافع پايه ای اين دو طبقه خوانايی 
  .داشته و نيروی عظيمی را برای تحكيم اتحاد كارگر ـ دھقان و پيشبرد توسعه اقتصاد سوسياليستی تشكيل ميدھد

ارگر و دھقان تحت دو نوع مالكيت سوسياليستي، عالوه بر پرداخت ماليات مستقيم      فعاليتھای مبادالتی بين ك
برای انباشت منابع مالی دولت، در درجه اول شكل مبادله كااليی محصوالت صنعتی و كشاورزی را بخود می 

 که در يک ماليات کشاورزی وجود داشت. در چين انقالبی ماليات بر درامد فردی وجود نداشت: توضيح{. گيرد
و ماليات صنعتی که . اقتصاد کلکتيو بر روی محصول زمانی که محصول طبق روال معمول بود، بسته می شد

بنابراين حتی با }  .اين دو منبع درآمد دولت را تشکيل می دادند. به موسسات بخش اقتصاد دولتی بسته می شد
در زمينه كميت، تنوع، كيفيت و قيمت در جود اينكه منافع اساسی اين دو بخش يكسان است، اما  تضادھايی 

و ھمينطور تضادھايی در زمينه نسبت محصوالت . مبادله محصوالت صنعتی و كشاورزی می تواند سربلند كند
كشاورزی كه بايد به بازار عرضه شود يا توسط دھقان تحويل داده شود و فشاری كه ماليات بر دوش دھقان می 

  .گذارد
يعنی تضاد بين پرولتاريا و (و دھقان در توليد سوسياليستی تحت تاثير تضاد عمده جامعه       روابط بين كارگر 

بايد دھقانان را ) از طريق حزب كمونيست(طبقه كارگر . است و توسط تضاد عمده جھت می گيرد) بورژوازی
يي، تحكيم اتحاد جھت تثبيت و تحكيم و توسعه اقتصاد جمعی سوسياليستي، تحديد حق بورژوايی در مبادله كاال

بورژوازی ھميشه بسختی ميكوشد كه حق بورژوايی را در . كارگر ـ دھقان و ديكتاتوری پرولتاريا رھبری كند
مبادله كااليی گسترش داده، دھقان را به راه سرمايه داری كشانده، اتحاد كارگر ـ دھقان را تحليل برده و 

ايند تکامل يابنده روابط كارگر ـ دھقان در توليد سوسياليستي، بنابراين فر. ديكتاتوری پرولتاريا را سرنگون كند
بنابراين در اجرای مبادله محصوالت . نمی تواند چيزی جز فرآيند مبارزه بين پرولتاريا و بورژوازی باشد
بلكه مھمتر از آن الزم است روابط بين . صنعتی و كشاورزی ما نمی توانيم فقط به روابط بين اشيا نگاه كنيم

پرولتاريا بايد . رگر و دھقان، و مبارزه بين پرولتاريا و بورژوازی را ھم ببينيم تا بتوانيم دھقانان را جذب کنيمكا
بی وقفه امر آموزش سوسياليستی را در بين توده ھای دھقان رھبری كرده، رويزيونيسم و گرايشات سرمايه 

در ھمان حال . فت راه سوسياليستی رھبری كنددارانه را نقد كرده، و دھقانان را قاطعانه برای در پيش گر
بين . پرولتاريا بايد مديريت قاطعانه سوسياليستی در فعاليتھای مبادالتی بين اين دو بخش بزرگ را باجرا درآورد

پرولتاريا بايد بطور ويژه مراقب نيروھای سرمايه داری در شھر . اين دو بخش بزرگ يعنی صنعت و كشاورزي
اری توليد كااليی و مبادله پولی برای برقراری روابط با يكديگر، خرابكاری در اقتصاد و روستا كه از مج

بايد مطابق با سياستھای حزب عناصر . سوسياليستی و تضعيف اتحاد كارگر ـ دھقان استفاده می كنند، باشد
كنند را بشدت بورژوای نوخاسته و كسانی كه ميخواھند از حق بورژوايی جھت توسعه سرمايه داری استفاده 

  .زير ضربه برد
  
  سبك لونگ چيانگ را گسترش دھيد، روابط تعاون سوسياليستی را توسعه دھيد 

  
تالشھای جمعی اين بريگاد در مبارزه عليه سيل . لونگ چيانگ يك بريگاد نمونه در استان فوكين بود: توضيح{

  }ده استبه تصوير كشيده ش" ترانه لوچيانگ" در اپرای انقالبی نمونه بنام 
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. يك جنبه مھم ديگر روابط متقابل بين افراد در توليد سوسياليستي، روابط بين موسسات، بخشھا و مناطق است
  .اين روابط عمدتا بصورت روابط تعاون سوسياليستی بين موسسات، بخشھا و مناطق جلوه گر ميشود

خواه در يك فرايند واحد يا يك فرايند وقتی تعداد زيادی كارگر دوشادوش ھم كار می كنند، «:      ماركس گفت
مشابه باشند، خواه در فرايندھای مختلف اما مرتبط به ھم باشند، بايد گفت كه آنھا ھمکاری می کنند يا در تعاون 

  .خصلت و دامنه اين نوع تعاون بر حسب روابط توليدی متفاوت بسيار متفاوت است) ١٠(» .باھم کار می کنند
ت خصوصی سرمايه داری بر ابزار توليد، تعاون در توليد سرمايه داری به يك شركت يا      تحت شرايط مالكي

در سطح كل جامعه سرمايه داري، تكوين تعاون منظم بين . يك گروه سرمايه داری انحصاری محدود ميشود
ی حت. بخشھای گوناگون توليد و شركتھای مختلفی كه توسط مالكيت خصوصی مجزا گشته اند، ناممكن است

روابط تعاون معين كه از طريق معاھدات برقرار می شود فوق العاده بی ثبات بوده و اغلب از ھم گسيخته 
  .ميشود

      در چارچوب مالکيت ھمگانی بر ابزار توليد، تعاون سوسياليستی نه فقط می تواند درون يك موسسه رشد 
ر كل جامعه يعنی بين موسسات، بخشھا و مناطق يابد بلكه می تواند بنحو برنامه ريزی شده و سازمان يافته د

زمانی . زمانی كه يك واحد توليدی وارد كار ميشود، صدھا واحد ديگر بھمكاری ميپردازند«. مختلف بوجود آيد
تعاون » .كه ھر واحدی كار توليد را آغاز می كند، صدھا واحد با يكديگر يك خط توليد واحد را شكل می دھند

تخصص در يك « اين تعاون در موسسات توليدی، اصل . ی مولده جديد را ايجاد ميكندسوسياليستی يك نيرو
را تسھيل می کند و بدين ترتيب بطور فزاينده به افزايش بازدھی كار » زمينه و توانايی در زمينه ھای بسيار

می کند و بدين تعاون سوسياليستی تمركز نيروی انساني، منابع مادی و منابع مالی را تسھيل . خدمت می كند
. ترتيب به تمام کردن توليدات و پروژه ھائی که يک موسسه به تنھائی نمی تواند به انجام رساند، کمک می کند

تعاون سوسياليستی، تمركز قوا طی مدت زمان كوتاه برای فائق آمدن بر حلقه ھای ضعيف توسعه اقتصاد ملی را 
  . ل اقتصاد ملی را شتاب می بخشدو بدين ترتيب توسعه سريع ك. امکان پذير می کند

اينھاست اصول .      در عين حال كه بايد سبك كمونيستی را ترويج كنيم بايد از اصول سوسياليستی پيروی نماييم
ھيچ تقابل اساسی بين منافع بخشھای متشكله اقتصاد . توسعه تعاون سوسياليستی كه بايد از آنھا پيروی شود

ی اينکه تعاون سوسياليستی تضمين شود بايد سياستھای پرولتری در مقام فرماندھی برا. سوسياليستی وجود ندارد
برای اينکه تعاون سوسياليستی تضمين شود بايد مرزھای ميان موسسات، بخشھا و مناطق را . قرار گيرد

ن بعالوه تعاو. برداشت و به وضعيت کلی، به حل دشواريھا و رشد کردن و مراعات حال ديگران، توجه کرد
سوسياليستی مستلزم احترام اکيد به انجام قرارھای توليد، ھماھنگی مملو از تعاون برای اينکه نقشه ھای معين 
شده به اتمام برسند و  اتخاذ تدابير موثر جھت تضمين انجام تكاليف بر طبق تنوع، ويژگيھا، كيفيت، كميت و 

بط متقابل سرمايه دارانه كه مبتنی بر فريب متقابل، اين روابط تعاونی اساسا با روا. جدول زمانی موعود ميباشد
اما اين نوع روابط تعاون را فقط می توان گام به گام از . رقابت و بخشگرايی سرمايه داری است متفاوت است

اول، بعلت وجود نظام كااليي، تعاون ميان . اين امر دو دليل اساسی دارد. طريق مبارزه بوجود آورد و توسعه داد
، بخشھا و مناطق ضرورتا با مبادله پولی گره خورده و بايد طبق اصول مبادله ارزشھای برابر انجام موسسات

، بخشگرايی )که مرتبط با اولی است(دوم . وجود دارد" من و تو"بنابراين از لحاظ عينی يک چيزی به نام . گيرد
نی و بدرجات مختلف در جامعه يك بازتاب ايدئولوژيك نظام مالكيت خصوصی است كه برای مدت زمان طوال

نگران کل نبودن و بی تفاوتی كامل در قبال بخشھای ديگر، واحدھا و افراد «. سوسياليستی نيز موجود خواھد بود
به اين دو دليل است كه افکار و اعمال انحرافی )  ١١(» .ديگر، صفات مشخصه بخشگرايی خودخواھانه است

پرداختن به محاسبات اقتصادی به قيمت :  سوسياليستی ظاھر می کنندزير خود را به ناگزير در روابط تعاون
محاسبات سياسي؛ فقط به منافع قسمی توجه کردن و نه به منافع كلی ـ حتی تا آنجا كه برای نفع شخصی منافع 
. سايرين زير پا گذاشته شود؛ بی توجھی به برنامه اقتصادی واحد دولت از طريق زدن سر و ته آن و امثالھم

بروز اين مشكالت در جريان شكلگيری تعاون سوسياليستی بازتابی از مبارزه بين دو طبقه، دو راه و دو خط 
فرايند تكاملی تعاون سوسياليستي، فرايند مبارزه عليه تاثيرات بورژوايی بويژه بخشگرايی بورژوايی . است
  . است

  
  د به روابط متقابل موسسات استچراغ راھنمای چگونگی برخورمنشور آھن آنشان و کمپانی فوالد 

  
) صنعت، كشاورزي، ارتباطات و حمل و نقل، بازرگانی و كليه بخشھای توليد و گردش(موسسات سوسياليستی 

درون اين موسسات، در جريان توليد، روابط متقابل . واحدھای پايه ای توليدات مادی و مبادله نوع بشر ھستند
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روابط :  كه به مردم كاركن مربوط ميشود، روابط متقابل اساسا دونوع استتا آنجا. متعدد بين افراد وجود دارد
از يك طرف و كارگران و ) كارگران فكري(بين رھبری و توده ھا، و روابط بين پرسنل اداری و متخصصان 

اوضاعی « برخورد صحيح به اين دو جنبه روابط متقابل شامل ايجاد، . از طرف ديگر) كارگران يدي(دھقانان 
ھم وحدت . ھم انضباط وجود دارد و ھم آزادي. ياسی است كه در آن ھم سانتراليزم وجود دارد و ھم دمكراسيس

اين موضوعی مھم در تحكيم و توسعه روابط توليدی ) ١٢(» .اراده وجود دارد و ھم راحتی فكر و شادابی فردي
ابطی نيز بين مردم كاركن يعنی در موسسات، رو. (سوسياليستی و بھبود مديريت موسسات سوسياليستی است

  .) اين روابط را پيش از اين مورد تجزيه و تحليل قرار داده ايم. كارگر ـ دھقان با دو طبقه استثمارگر وجود دارد
طبقه كارگر و مردم كاركن مسئوليت .      موسسه سوسياليستي، موسسه طبقه كارگر و مردم كاركن است

اين امر مسئله روابط بين رھبری و توده ھا را به ميان . نشان بعھده دارندرھبری موسسه را از طريق نمايندگا
اگر چه پرسنل رھبری و توده ھا در ھر موسسه مشاغل متفاوتی دارند، اما مالكيت ھمگانی . می كشد

سوسياليستی بر ابزار توليد طلب می كند كه آنھا رفقای ھمدوش و ھمسنگری باشند كه وظيفه سنگين اداره 
كارگران بارانداز شانگھای . موسسه را مشتركا بدوش كشيده و برای ھدف انقالبی مشتركی كار می كنندصحيح 

اين حرف راه » .ھرچند ما در انقالب كارھای مختلفی انجام می دھيم اما تفكر ما بايد واحد باشد«: چه خوب گفتند
  .ی دھدبھبود روابط بين رھبری و توده ھا در موسسات سوسياليستی را نشان م

      در موسسات ضروری است كه برخی افراد مسئوليت مشاغل گوناگون مربوط به مديريت و امور فنی را 
و از اينجا موضوع روابط بين پرسنل مديريت و متخصصان با توده ھای كاركن يعنی كارگر . بعھده داشته باشند

يكم، آنھا كه از جامعه كھن برجای . دسته اندپرسنل مديريت و متخصصان در چين، در .  ـ دھقان به ميان می آيد
به استثناء تعداد قليلی مرتجع كه دشمن جامعه سوسياليستی ھستند، اكثريت عظيم آنھا به كشور و به . مانده اند

دوم، دسته ديگر . جمھوری خلق خويش عشق می ورزند و می خواھند به مردم  و دولت سوسياليستی خدمت كنند
ت كه توسط پرولتاريا در جريان مبارزه و تكامل انقالب سوسياليستی و ساختمان شامل روشنفكرانی اس

ھر چند ممكن است برخی از آنھا توسط خط رويزيونيستی در آموزش مسموم شده . سوسياليستی پرورش يافته اند
ه ھای كارگر ـ باشند و جھانبينی آنھا كماكان بايد متحول شود، اما اكثريت عظيم آنھا خواھان درآميختن با تود

بنابراين در جامعه سوسياليستي، روابط بين رھبری و . دھقان و خدمت به اھداف سوسياليستی و كمونيستی ھستند
توده ھا و بين پرسنل مديريت متخصصان با توده ھای كارگر ـ دھقان نيز روابط بين رفقای انقالبی است كه در 

  .حال تكامل استاين روابط دائما در . منافع مشتركی سھيم ھستند
  

      اما تقسيم كار در موسسات سوسياليستی بين رھبری و توده ھا، و بين پرسنل مديريت و متخصصان با توليد 
كنندگان مستقيم، كماكان بازتاب تقسيم كار جامعه كھن بوده و تظاھری از تفاوتھای كماكان موجود بين كار فكری 

ھمگانی بر ابزار توليد، ھمه كارگران به اربابان موسسات تبديل بعد از برقراری نظام مالكيت . و يدی است
اما كسانی كه رھبری تخصصی و فعاليتھای مديريت را به پيش ميبرند عمدتا كارگران فكری و جدا از . ميشوند

لنين اختالف بين كار فكری و كار يدی را . توليد ھستند، حال آنكه توده ھای وسيع عمدتا كارگران يدی ھستند
ھرچند جامعه سوسياليستی ) ١٣(» .مدرن تشريح نموداجتماعی يكی از سرچشمه ھای اصلی نابرابری «عنوان ب

تخاصم بين كار فكری و كار يدی را از بين برده است، اما ھنوز تفاوتھای بنيادين بين اين دونوع كار را بازتوليد 
  . ا حق بورژوايی استمی كند و روابط متقابل بين افراد بطور اجتناب ناپذير ھمراه ب

     تحت چنين شرايطي، اگر رھبري، مديريت، و پرسنل فنی كه مسئول سازماندھی و ھدايت توليد ھستند بطور 
منظم در كار توليد جمعی شركت نكنند، از توده ھای كاركن جدا شده و تحت تاثير فاسد كننده طرز تفكر 

اين تضادھا اغلب و بدرجات . اركن را رشد خواھند دادبورژوايی قرار گرفته و تضادھايشان با توده ھای ك
بطور مثال، برخی كادرھای رھبري، پرسنل . گوناگون بازتاب تضادھای بين پرولتاريا و بورژوازی است

مديريت و متخصصان، تحت نوسانات ايدئولوژيك ناشی از حق بورژوايی نه با توده ھا رفتار صحيحی دارند و 
و به توده ھای كارگر ـ " رھبر ی با ھوش تر است"آنھا فكر می كنند كه .  می کنندنه به خودشان درست نگاه

آنھا تدابير سختگيرانه بكار ميبندند و در پی تبديل روابط رفقای . دھقان بعنوان اربابان موسسه برخورد نمی كنند
زيونيستی است و بدرجات اينھا جلوه ھای زھر بجا مانده از خط روي. انقالبی به روابط سلطه و انقياد ھستند

اگر به اين تضادھا دامن داده شود و . گوناگون بازتاب تضادھا و مبارزات بين بورژوازی و پرولتاريا می باشد
حق بورژوايی بجای محدود شدن اجازه گسترش يابد، آنوقت روابط متقابل سوسياليستی به روابط سرمايه داری 

  . سياليستی بتدريج تغيير خواھد كردقلب ماھيت خواھند داد و ماھيت موسسات سو
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يك رشته رھنمودھای وی نظير .  را صدر مائو شخصا فرموله كردمنشورآھن آنشان و کمپانی فوالد     
دربرگيرنده خط راھنما برای تحديد حق بورژوايي، ريشه كن ) ۴١" (مديريت، آموزش سوسياليستی نيز ھست"

 تفاوتھای بنيادين بين كار فكری و يدي، و برخورد صحيح به كردن ايدئولوژی حق بورژوايي، كاھش تدريجی
قرار دادن :  عبارتست ازمنشور آنشانروح اساسی . روابط متقابل ميان افراد در موسسات سوسياليستی است

قاطعانه سياستھای پرولتری در مقام فرماندھي؛ تقويت رھبری حزب؛ دامن زدن به جنبشھای فعال توده اي؛ 
شركت كادرھا در كار يدی و شركت كارگران در " (ركت، يك رفرم و تركيب سه در يكدو مشا"اجرای 

مديريت، اصالح قوانين و مقررات غيرمنطقی و كھنه شده، و ايجاد تركيبھای سه در يك از كارگران، كادرھای 
ار دادن قاطعانه قر. ؛ و پيشروی با تمام قوا در زمينه نوآوريھای تكنيكی و انقالب تكنيكي)رھبری و پرسنل فني

سياستھای پرولتری در مقام فرماندھی و تقويت رھبری حزب اصول پايه ای برخورد صحيح به روابط متقابل 
" دو مشاركت، يك اصالح و تركيب سه در يك"تحت ھدايت اين اصول، اجرای مصممانه و ھمه جانبه . است

مديريت و فنی با توده ھای كاركن كارگر ـ دھقان اجازه خواھد داد كه روابط بين رھبری و توده ھا و بين پرسنل 
 .بی وقفه به عنوان روابط رفقای انقالبی توسعه يابد

اين امر .      شركت كادرھا در كار مولد يك اقدام مھم و حائز اھميت اساسی تحت نظام سوسياليستی است
« : ر مائو خاطرنشان كردصد. ھمچنين يك عنصر مھم در برخورد صحيح به روابط متقابل سوسياليستی است

كادرھای حزب و دولت ما كارگران . ضروری است كه نظام شركت كادرھا در كار توليدی جمعی را حفظ كنيم
كادرھا از طريق شركت در كار توليدی جمعی . آنھا اربابانی كه برگرده مردم سوارند نمی باشند. عادی ھستند

اين يك اقدام مھم و حائز اھميت اساسی .  كاركن را حفظ می كنندرشته ھای پيوند گسترده، محكم و نزديك با مردم
اين امر كمك می كند كه بر بوروكراسی فائق آمده و از رويزيونيسم و دگماتيسم . برای نظام سوسياليستی است

صدر مائو اين حقيقت خدشه ناپذير را بر مبنای جمعبندی از تجربه و درسھای تاريخی ) ١۵(» .جلوگيری شود
آن كادرھايی كه می توانند داوطلبانه و منظم در كار توليدی .  بين المللی كمونيستی به تفصيل تشريح نمودجنبش

جمعی شركت جويند عموما آگاھانه تر در برابر طرز تفكر بورژوايی مقاومت می کنند و درجه ازخود گذشتگی 
 فراخوان توده ھا گوش ميدھند، به انتقادات و آنھا به توده ھا توجه و عالقه دارند، فروتنانه به. شان باالتر است

آنھا با شرايط . نظارت توده ھا احترام می گذارند و می توانند بر جھتگيری سوسياليستی موسسه پايدار بمانند
در يکی از واحدھا زنان كارگر نساج . توليد آشناترند و صدور فرامين كور از جانب آنان كمتر مشاھده ميشود

خوانند كه در آن تحول يك كادر رھبری در كارخانه آنھا بعد از شركتش در كار توليدی جمعی ترانه ای را می 
او در گذشته ھرگز از كارگاه ديدن نميكرد اما حاال به کنار ماشين آالت می آيد و « : چنين تشريح شده است

در گذشته فقط . يشونددر گذشته تاخير در كار زياد بود اما حاال ھمه مشکالت فورا حل م. رھنمود ميطلبد
در گذشته او را جوجه بوروكرات . گزارشات طوالنی صادر ميشد اما حاال او افکارش را در كارگاه بيان می کند

واقعيت اين است كه توده ھا از اين گونه رھبر و پرسنل » .می ناميدند اما حاال ھمه او را خواھرمان می دانند
تضادھايی ميان آنھا موجود باشد، ميتوانند در زمان مناسب آنھا را حتی اگر . مديريت و فنی خوششان می آيد

  . بطور صحيح حل كنند
اين حق توده .      شركت توده ھای كارگرـ دھقان در مديريت يكی از ملزومات روابط توليدی سوسياليستی است

وان مقام توده ھای فقط با اصرار بر شركت كارگر ـ دھقان در مديريت ميت. ھا تحت نظام سوسياليستی است
و " متخصصان"اين عقيده كه فقط تعداد قليلی . كاركن بعنوان اربابان موسسات توليدی را تقويت و تحکيم کرد

بورژوا می توانند موسسات را اداره كنند و بايد بر آنھا تكيه نمود و توده ھای كارگر ـ دھقان را به " مقامات"
يستی را تحليل برده و نھايتا به انحطاط موسسات سوسياليستی خواھد پايين راند، مسلما روابط متقابل سوسيال

ما بايد « برای عاليتر کردن روابط متقابل سوسياليستی و تحكيم و توسعه مالكيت ھمگانی سوسياليستي، . انجاميد
ح به ھر قيمت كه شده اين پيشداوری كھنه، مسخره، وحشيانه، مطرود و نفرت انگيز كه گويا فقط به اصطال

، فقط اغنيا و آنھائی كه مكتب ثروتمندان را از سر گذرانده اند قادرند دولت را اداره كرده و توسعه "طبقات باال"
  )١۶(».تشکيالتی جامعه سوسياليستی را ھدايت کنند، درھم شکنيم

ی كارگر ـ      شرکت توده ھا در مديريت پيش از ھر چيز به معنای شرکت توليد كنندگان مستقيم، يعنی توده ھا
توده ھايی كه در مديريت موسسات شركت می كنند نه فقط بايد توليد مستقيم، نوآوری . دھقان، در مديريت است

تكنيكی و انقالب تكنيكی و حسابداری را رھبری كنند؛ بلكه مھمتر از آن بايد به كادرھا در بکاربست ھمه جانبه 
در جريان انقالب كبير فرھنگی . نظارت کنندخط و سياستھای عام وخاص حزب كمك كنند و بر آنھا 
جدال بزرگ : استفاده كردند" چھار سالح بزرگ"پرولتاريايي، كارگران برای شرکت در مديريت موسسات از 

، پوسترھای ديواری ]نظرات خود را کامال طرح کردن[، شکوفائی بزرگ ]دامن زدن به بحث ميان ايده ھا[
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 توده ھای كارگر ـ دھقان مستقيما در فعاليت كميته ھای انقالبی که موسسات نمايندگان. بزرگ، و مباحثات بزرگ
اين تحولی . آنھا ھم در توليد شرکت داشتند و ھم کار نظارت را پيش می بردند. را اداره می کنند، شركت كردند

  . جديد در شركت توده ھا در امر مديريت بود
در مبارزه توليدی و آزمونھای علمي، ) ھای حزبی، متخصصانتوده ھا، كادر" (تركيب سه در يك"     بكاربست 

اين امر نه تنھا نوآوريھای تكنيكی را در سطحی توده ای . وسيله ای برای حل مشكالت مھم تكنيكی توليد است
و بدين . تسھيل می کند بلكه روشنفكران را با كار و توده ھای كارگر ـ دھقان را با دانش سيستماتيك آشنا می كند

رتيب از تفاوتھای پايه ای بين كار فكری و يدی كاسته، و باعث تكميل و توسعه بيشتر روابط متقابل ت
  .سوسياليستی ميشود

      اصالح قوانين، مقررات و سيستم ھای غيرمنطقی و كھنه در مديريت موسسات، جنبه ديگری از اصالح و 
توليد اجتماعی مستلزم مقررات و سيستم ھای معينی ھر نوع . تحول بی وقفه در روابط متقابل سوسياليستی است

منظور از سيستم ھا، سيستم ھای مديريت و كنترل توليد، و زنجيره مسئوليتھا و  قواعد عملی : توضيح{. است
لنين در . اما نوع مقررات و سيستم ھای استقرار يافته را روابط توليدی جامعه تعيين ميكند} .مربوط به آن است

به نفعشان است که در حين مديريت، غارت كنند و در «  در جامعه سرمايه داری گفت که اينھا مورد مديريت
ھر چه : مقررات و سيستم ھای موسسه سرمايه داری فقط يك ھدف دارد) ١٧(» .حين غارت به مديريت بپردازند

مقررات و .  نمايدبھتر و موثرتر آزادی كارگر را محدود كند و ھر چه بيشتر از وی ارزش اضافه استخراج
سيستم ھا بی پايان در موسسات سرمايه داری تماما برای حفاظت از روابط توليدی سرمايه داری طراحی شده 

اين اساسی ترين تفاوات ) ١٨. (تحت سوسياليسم، سيستم ھا بايد مطلوب توده ھا باشند. اند و تابع اين ھدف ھستند
يعنی چه؟ " سيستم ھا بايد مطلوب توده ھا باشند. "ه داری استبين مقررات و سيستم ھای سوسياليستی و سرماي

يعنی اينكه چنين سيستم ھائی بايد تسھيل کننده نقش كارگران بعنوان ھمه كاره امور بوده و بنفع بھبود و توسعه 
جنبش روابط متقابل بين افراد در موسسات، تسھيل کننده ابتكار عمل سوسياليستی از جانب توده ھا، و توسعه سه 

مقررات و سيستم ھائی كه مطلوب توده ھا باشند . انقالبی مبارزه طبقاتي، مبارزه توليدی و آزمونھای علمی باشند
تحت تاثير خط . مطمئنا مطلوب توسعه توليد ھم خواھند بود زيرا شور و شوق توده ھا را شکوفا خواھند كرد

. ی برخی موسسات غالبا توده ھا را محدود می کردرويزيونيستی ليوشائوچی و لين پيائو، مقررات و سيستم ھا
تعداد مقررات و سيستم ھا خيلی زياد است و با ھدف تنبيه يا اعمال فشار طراحی «: انتقاد كارگران اين بود كه

تحت يك رھبری خوب توده ھا بايد بسيج شوند تا با دقت قوانين و مقرراتی كه غيرمنطقي، سختگيرانه » .شده اند
ال توليد است را مورد تجديد نظر قرار داده و  آن قوانين و مقرراتی كه بذر نفاق و بيگانگی در و مضر به ح

در عينحال بر مبنای تجربه ای كه از پراتيك كسب شده، بايد يك رشته . ميان كارگران می افشلند را تغيير دھد
 رشد نيروھای مولده خوانايی داشته قواعد و مقررات سالم و منطقی كه با الزامات روابط متقابل سوسياليستی و

  . باشد، برقرار شود
  

  تاثير عظيم روبنا در شكلگيری روابط متقابل
  

اما . جايگاه افراد در توليد و ماھيت روابط متقابل آنھا در توليد توسط نظام مالكيت بر ابزار توليد تعيين می شود
تاثير می گذارد؛ ھم شکل و نيز تكامل آنرا تحت تاثير روبنا نيز بر جايگاه و روابط متقابل بين افراد در توليد 

در واقع بدون چنين تاثيری از جانب روبنا، جايگاه و روابط متقابل افراد در توليد نمی تواند انسجام . قرار ميدھد
در ھر جامعه ای، طبقه حاكم بدون چون و چرا و با تمام قوا از قدرت روبنا . يابد، مستحکم شود و توسعه يابد

برای حفاظت از نظام مالكيتی حاکم و تحکيم و توسعه جايگاه و روابط متقابل افراد در توليد و روابط توزيع 
  . اين يك قانون عام است. منطبق بر آن، استفاده می كند

بورژوازی در ھمه كشورھای سرمايه داری از قدرت روبنا برای .      جامعه سرمايه داری را در نظر بگيريد
 گسترش جبری سلطه خويش بر كار مزدی كه در رابطه سرمايه ـ كار متبلور می شود، استفاده می برقراری و

« ماركس خاطرنشان كرد كه بورژوازی تازه بظھور رسيده برای برقراری و بسط سلطه سرمايه بر كار، . كند
ه اول قرن نوزده، از اواخر قرن پانزده تا نيم) ١٩. (»می خواھد از قدرت دولتی استفاده کند و می کند

اين ) ٢٠.(بورژوازی انگلستان تدابير خشونت باری را باجرا گذاشت كه مشھورترين آنھا جنبش حصاركشی بود
دھقانانی كه تھيدست و ريشه . تدابير برای اخراج شمار عظيمی از دھقانان فقير از مناطق روستايی انگلستان بود

با اين وجود دھقانان . به موضوع سلطه سرمايه تبديل شوندكن شده بودند به مناظق شھری سرازير شدند تا 
بورژوازی . مھاجر در مناطق شھری غالبا ولگردی را به قبول سلطه اجباری سرمايه بر كار ترجيح دادند
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بريتانيا برای راندن اجباری دھقانان بخاك سياه نشسته بدرون كارخانه ھا، قوانين تنبيھی عليه ولگردھا و خانه 
آنھا طبق قوانين فوق العاده وحشتناك تازيانه خورده، داغ شده و شكنجه می شدند تا به «. گذراندبدوش ھا 

ببينيد كه بورژوازی چه ابزار خشنی را ) ٢١(».انضباطی كه برای نظام مزدی ضروری است گردن گذارند
  . استفاده قرار داده استبرای برقراری و توسعه روابط متقابل بين افراد و تحميل سلطه سرمايه بر كار، مورد 

     روابط سلطه سرمايه بر كار با استفاده از زور برقرار شد و اين روابط را فقط ميتوان با استفاده از زور 
  .در كشورھای سوسياليستی تحت ديكتاتوری پرولتري، اين روابط دقيقا بوسيله زور نابود شد. نابود كرد

ستی فقط تحت ديكتاتوری پرولتاريا می تواند برقرار شود، تاثير روبنای       از آنجا كه روابط توليدی سوسيالي
روابط متقابل سوسياليستی توسط نظام مالكيت . سوسياليستی بر زيربنای اقتصادی سوسياليستی واضح است

اما ھمچنين زير نفوذ عظيم  روبنای سوسياليستی شكل گرفته و موضوع . ھمگانی سوسياليستی تعيين شده است
اگر خيال می كنيد كه روابط متقابل سوسياليستی می تواند بطور خودبخودی شكل بگيرد و . ل و دگرگونی اندتحو

  .صرفا بواسطه برقراری مالكيت ھمگانی سوسياليستی توسعه يابد، دچار اشتباھی جدی شده ايد
ورژوازی و ساير طبقات      در حيطه روابط متقابل سوسياليستي، روابط طبقه كارگر و ساير مردم كاركن با ب

استثمارگران بواسطه ماھيت طبقاتی . استثمارگر، روابط بين حاكم و محكوم، متحول كننده و متحول شونده است
پرولتاريا قادر است برخی از آنھا را به . شان داوطلبانه به موضع محكوم و متحول شدن گردن نخواھند گذاشت

بدون قدرت دولتی بعنوان . دستگاه قدرتمند دولتی را در دست داردقبول تحول سوسياليستی وادارد زيرا كنترل 
  . پيش شرط، اعمال سلطه بر بورژوازی و متحول كردنش ناممكن است

     تا آنجا كه به روابط ميان مردم كاركن مربوط می شود، برای اينکه روابط متقابل ميان آنھا بعنوان رفقای 
ليستی توسعه يابد، بايد بر روبنای سوسياليستی تكيه شود و نقش آن انقالبی بطور مداوم برحسب اصول سوسيا

بدين ترتيب ما می . روبنای سوسياليستی ما را قادر می کند كه خويش را آموزش دھيم و متحول كنيم. درك شود
دولت خلق از «: صدر مائو خاطرنشان كرد. توانيم خود را از تاثيرات مرتجعين داخلی و خارجی رھا سازيم

فقط زمانی كه خلق صاحب چنين دولتی باشد می تواند خود را بشيوه ھای دمكراتيك و در . ق حفاظت می كندخل
مقياس سراسری آموزش دھد و افکار خود را نوسازی كند؛ ھمه در آن سھيم باشند و مشترکا خود را از تاثيرات 

ن مردم كاركن فقط با پافشاری بر پيشبرد روابط انقالبی و رفيقانه بي) ٢٢(» .مرتجعين داخلی و خارجی رھا کنند
انقالب سوسياليستی در روبنا، استفاده از ايدئولوژی پرولتری برای غلبه تدريجی بر ايدئولوژی بورژوائي، و با 
ريشه كن كردن بی وقفه سنن و تاثيرات سرمايه داری در حيطه روابط متقابل بين افراد ميتواند پيگيرانه توسعه 

ن مبناست كه می توان راه را برای شكلگيری و توسعه روابط متقابل توليد سوسياليستی ھموار فقط بر اي. يابد
  .كرد

فرايند شكلگيری و توسعه روابط متقابل سوسياليستی يك فرايند طوالنی مبارزه سياسی و .      جمعبندی كنيم
وسياليستی بايد قاطعانه در سراسر پرولتاريا برای حفظ و توسعه روابط متقابل س. ايدئولوژيك بين دو طبقه است

بعد از آنكه يك پيروزی اساسی در انقالب . دوران تاريخی سوسياليسم از خط پايه ای حزب پيروی كند
سوسياليستی در حيطه مالكيت بر ابزار توليد بدست آمد، پرولتاريا بايد به پيشبرد ھرچه عميقتر انقالب 

يك ادامه داده، ايدئولوژی بورژوايی را نابود و ايدئولوژی سوسياليستی در عرصه ھای سياسی و ايدئولوژ
اين موضوعی اساسی در تحكيم و . پرولتری را تقويت كرده، و با خودخواھی جنگيده و از رويزيونيسم انتقاد كند

اگر فكر می كنيم كه بعد از برقراری نظام مالكيت ھمگانی سوسياليستي، . بھبود روابط متقابل سوسياليستی است
بقات استثمارگر بنحوی ناپديد ميشوند، و اگر در توضيح روابط متقابل سوسياليستی بر تقابل اساسی موضع ط

پرولتاريا و بورژوازی تاکيد نگذاريم، بمعنای آن است كه تفكری خالف خط پايه ای حزب پيشه كرده ايم و بدام 
 سوسياليستی در روبنا اصرار نمی كرديم و به اگر ما بر پيشبرد انقالب. افتاده ايم" پايان مبارزه طبقاتي"بحث 

ايدئولوژی بورژوايی اجازه رشد ميداديم، آنگاه روابط متقابل سوسياليستی به روابط متقابل سرمايه داری تغيير 
احيای سرمايه داری در اتحاد شوروی در . ماھيت ميداد و نظام مالكيت ھمگانی سوسياليستی دچار انحطاط ميشد

  .ی بما می آموزد كه بايد حقيقت علمی ماركسيسم را در اين مورد عميقا درك كنيمھيبت الگوی منف
  

  منابع مطالعاتی مھم
  مائو، درباره حل صحيح تضادھای درون خلق

  مائو، سخنرانی در كنفرانس سراسری حزب كمونيست چين پيرامون كار تبليغی 
  

  : توضيحات
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  )نگليسی منابع می باشندتوضيحات منطبق بر چاپ ا: توضيح از مترجم فارسی(
  ٢۶ص ) ١٩٧۶ (١٩؛ ک آ ل جلد "سه منبع و سه جزء ماركسيسم" ـ لنين، ١
  ۵١۴؛ م آ م ا جلد يک، ص "كارل ماركس، مقدمه ای بر نقد اقتصاد سياسي" انگلس، -٢
  ۴٨١ ـ مائو، سخنرانی در كنفرانس سراسری حزب كمونيست چين پيرامون كار تبليغي؛ گزيده آثار ص ٣
  ۴٨٠ھمانجا ص  ـ ۴
  ۴٢١ص ) ١٩٧۴ (٢٩ک آ ل " ابتكار عظيم" ـ لنين، ۵
  ٩٠ ص ٣ ـ مائو، سخنرانی در محفل ادبی و ھنری ينان؛ جلد ۶
 ـ بسياری از آثار فرھنگی معاصر شوروی رويزيونيستی ماھيت تز فريبكارانه رفقا، دوستان و برادران كه ٧

نام دارد " غريبه"بطور مثال، در نمايشنامه ای كه . كندتوسط رويزيونيسم شوروی تبليغ ميشود را برمال می 
او به يك . شخصيت اصلی يك عضو حزب رويزيونيست شوروی است كه مھندس يكی از شركتھا می باشد

: او با تفرعن بر سر كارگران داد می كشد كه. آن را تغيير دھد" چھره عقب مانده"كارخانه ذوب آھن می رود تا 
او به سركارگرھا ." ما با كالم و مغزھای خود كار می كنيم. ستھای ما كاری نمی كندد. رھبران ما ھستيم"

ھر گونه نافرمانی . دستور ميدھد كه كامال مراقب كارگران باشند، از آنھا چشم برندارند و بيخ خرشان را بگيرند
آنھا را با روبل : "ی گويدمھندس م. با تنبيه روبرو ميشود و نيمی از كوپن ھای فرد خاطی از او گرفته می شود

در اتحادشوروي، مردم زحمتكش اسير استثمار و ستم وحشيانه از  سوی يك بورژوازی بوروكرات ـ ." بكوبيد
روابط رفيقانه، "اين است معنای تبليغات کر کننده رويزيونيستھای شوروی پيرامون . انحصاری نوخاسته است

  "!دوستانه و برادرانه
  ٣٨۶كاپيتال، ص  ـ ماركس، جلد سوم ٨.
  ۴۴۵ ـ مائو، حل صحيح تضادھای درون خلق، ص ٩
  ٣٠٨ـ ماركس، جلد اول كاپيتال، ص ١٠ 

  ۴۶ ص ٣ ـ مائو، سبك كار حزبی را اصالح كنيم؛ جلد ١١
  ۵۵، ص "اسناد كنگره دھم حزب" ـ مائو، نقل شده در ١٢
  ١١۴، ص "دولت و انقالب" ـ لنين، ١٣
ساختمان سوسياليسم و مبارزه طبقاتی " ويسندگان کميته انقالبی کيرين در مقاله  ـ مائو، نقل شده توسط گروه ن١۴

  ١٠ ص ١٩٧٠ آوريل ١٧ تاريخ ١۶مجله ھفتگی پکن ريويو شماره "  در عرصه اقتصاد
  ۴٧۴ص " پلميکھا"در " كمونيسم دروغين خروشچف"ـ مائو، نقل شده در مقاله ١۵
  ۴٠٩ص ) ١٩٧٢ (٢۶ ک آ ل "چگونه رقابت را سازمان دھيم؟" ـ لنين، ١۶
   ـ ھمانجا١٧
  ١٩٧٢ مه ١٣، )روزنامه مردم( ـ مائو، نقل شده در ريمن ريبائو ١٨
  ۶٩٨ ـ ماركس، جلد اول كاپيتال ص ١٩
پيدايش صنايع پشم بافی انگلستان . يكی از طرق مھم انباشت اوليه سرمايه داری بود" جنبش حصار كشي" ـ ٢٠

پرورش گوسفند به يك كسب و كار بسيار پرسود .  رفتن بيسابقه قيمت پشم شددر اواخر قرن پانزده، باعث باال
اشرافيت صاحب زمين و بورژوازی انگلستان برای اخراج قھری دھقانان از اراضی متحد شدند و . تبديل گشت

كليه خانه ھای موجود در داخل حصارھا . سپس دور اين اراضی حصار كشيدند تا در آن گوسفند پرورش دھند
حكومت بورژوايی بريتانيا در قرن ھيجده . دھقانان بی خانمان شده و به گدايان و ولگردان تبديل شدند. نابود شد

با استفاده از يك رشته قوانين حصاركشی كه به تصويب مجلس رسيده بود، از غارت خشونتبار دھقانان توسط 
جنبش حصاركشی قيامھای فراوانی برپا دھقانان مداوما دست بمقاومت زده و عليه . بورژوازی حمايت كرد

  .داشتند
   ۶٨٨ ماركس، جلد اول كاپيتال، ص-٢١
  ۴١٨ ص ۴، جلد "در باره ديکتاتوری دموکراتيک خلق" مائو، -٢٢

 
۴ضميمه فصل  

 رھروان سرمايه داری، بورژوازی درون حزب می باشند
)١(نوشته فنگ کنگ   
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و غلبه بر انحراف راست که ) دن سيائو پين( تنگ سيائو پين صدر مائو در رابطه با مبارزه بزرگ در انتقاد از
با انجام انقالب سوسياليستی آنھا بخودی خود « : قصد دارد احکام صحيح را واژگون کند، خاطر نشان می کند که

در کشاورزی برخی از افراد حزب با آن ) کئوپراتيو(در دوره انجام تغييرات تعاونی . زير ضرب قرار می گيرند
شما در حال انجام انقالب سوسياليستی . الفت کردند و وقتی حق بورژوائی را نقد می کنيم  ناراحت می شوندمخ

آنھائی که در قدرت : درست در درون حزب کمونيست است. ھستيد اما ھنوز نمی دانيد که بورژوازی کجاست
اين » .ز در جاده سرمايه داری اندرھروان سرمايه داری ھنو. ھستند و راه سرمايه داری را در پيش گرفته اند

. نظريه علمی بطرزی داھيانه ماھيت بورژوائی رھروان سرمايه داری در حزب کمونيست را عريان کرده است
به اين ترتيب، از . عالوه بر اين، آماج عمده مبارزه انقالبی در دوره تاريخی سوسياليسم را روشن کرده است

اين نظريه به ما يک . ديکتاتوری پرولتاريا دفاع کرده و آنرا تکامل داده استتئوری مارکسيستی مبارزه طبقاتی و 
سالح ايدئولوژيک قدرتمند می دھد که بتوانيم انقالب را تحت ديکتاتوری پرولتاريا ادامه داده و با رويزيونيسم 
.مبارزه کنيم و  از غلبه آن ممانعت بعمل آوريم  
 

دوران تاريخی سوسياليسميکی از مشخصات مھم مبارزه طبقاتی در   
 

يک مشخصه مھم مبارزه طبقاتی در دوران تاريخی ) بورژوازی درون حزب(ظھور رھروان سرمايه داری 
اين مشخصه بطور تنگاتنگی مرتبط  با عوض شدن توازن قوای طبقاتی تحت ديکتاتوری . سوسياليسم است
ضاد ميان پرولتاريا و توده ھای خلق در يک سو در دوره انقالب دموکراتيک، تضاد عمده جامعه ت. پرولتارياست

در آن زمان، اپورتونيستھا و . با امپرياليسم، فئوداليسم و سرمايه داری بوروکراتيک، در سوی ديگر، بود
رويزيونيستھا و سران خطھای اپورتونيستی مختلف درون حزب عوامل بورژوازی و طبقات استثمارگر در 

از آنجا که طبقات زميندار. ه ھای طبقه بورژوازی بودنددرون حزب بودند اما صرفا زائد  
و سرمايه داری کمپرادور قدرت دولتی را در دست داشتند، ھسته و نيروی عمده بورژوازی، مقر فرماندھی آن و 
. نمايندگان سياسی اصلی آن در بيرون حزب کمونيست قرار داشتند و نه در درون آن  

ب دموکراتيک، حاکميت امپرياليسم، فئوداليسم و سرمايه داری بوروکراتيک      پس از پيروزی بزرگ در انقال
از آن زمان، چين وارد . سرنگون شد و پرولتاريا مردم سراسر کشور را در کسب قدرت سياسی رھبری کرد

 از وقتی که حزب ما. دوره  تاريخی سوسياليسم شده و تضاد ميان پرولتاريا و بورژوازی تضاد عمده جامعه است
تبديل به حزب حاکم شده، مبارزه ميان خط پرولتری صدر مائو و خط بورژوائی و رويزيونيستی نه تنھا ماھيت 

از آن زمان به بعد، مبارزه ما عليه . حزب ما را بلکه خصلت و آينده کشور ما را در کل، تعيين می کند
ته است و بر روی اين مسئله که آيا بورژوازی در داخل و بيرون حزب بطور مستمر در ھمه عرصه ھا تعميق ياف

از زمان ايجاد چين نو، مبارزات مھمی ميان . انقالب سوسياليستی را بايد به پيش برد يا نه تمرکز يافته است
، جنبش ايجاد »وو فان«و ) ٢(» سان فان«از آن جمله اند جنبشھای . پرولتاريا و بورژوازی در گرفته است

در اين مبارزات بورژوازی خارج از ). ٣(وليد و مبارزه ضد گرايش راست دگرگونی در مالکيت بر ابزار ت
حزب ھنوز دارای مقداری قدرت بود و می توانست وارد قدرتنمائی با پرولتاريا شده وحاميان خودش را مشخص 
کند؛ اما دراين مقطع نيز يک اوضاع پيچيده شکل گرفته بود بطوريکه بورژوازی داخل و بيرن حزب به ندای 

بورژوازی و ديگر طبقات استثمارگر بيرون حزب در حمالت . يکديگر پاسخ داده و ھمکاری می کردند
افسارگسيخته خود عليه حزب از حمايت بورژوازی داخل حزب برخوردار بوده و در واقع روی آن حساب می 

نقالب سوسياليستی ما از طريق مبارزه دو خط در درون حزب  فعاليتھای بورژوازی درون حزب عليه ا. کردند
را بروشنائی کشانديم و خط رويزيونيستی را مورد انتقاد قرار داديم؛ و به اين ترتيب پيروزی ھای کارزارھای 
.  گوناگون را که برای ايجاد تحوالت سوسياليستی براه افتاده بودند تضمين کرديم  

موقعيت تحت حاکميت قرار دارد بسياری      با تعميق مستمر انقالب سوسياليستی، بورژوازی بيرون حزب که در
از ابزار توليد اقتصادی اش را از دست داد و در جبھه ھای سياسی و ايدئولوژيک با شکست ھای متعدد مواجه 

ائتالف «در دوره حمله بورژوائی راست عليه حزب، آنھا ھنوز . در نتيجه قوای آن بتدريج ضعيف شده است. شد
اما پس از کارزار مبارزه عليه راست برای . رايشان نقش فرمانده را بازی کندرا داشتند که ب) ۴(» چانگ لو

بورژوازی بيرون خيلی مشکل شده که بتواند علنا نيرو گردآوری کند و دست به يک مبارزه ھمه جانبه عليه 
. پرولتاريا زده و ديکتاتوری پرولتاريا را سرنگون کرده و سرمايه داری را احيا کند  

با تغيير در توازن . مده در سراسر دوره تاريخی سوسياليسم تضاد ميان پرولتاريا و بورژوازی است     تضاد ع
قوای طبقاتی، مبارزه طبقاتی ميان پرولتاريا و بورژوازی بطور فزاينده و عمق يابنده ای در حزب بازتاب می 
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رابطه با سرنگون کردن به اين ترتيب رھروان سرمايه داری درون حزب به ظھور می رسند و در . يابد
در جريان انجام انقالب سوسياليستی ما . ديکتاتوری پرولتاريا و احيا سرمايه داری تبديل به خطر عمده می شوند

نه تنھا بايد آگاه باشيم که بورژوازی کھن و روشنفکران آن ھنوز در جامعه موجودند و شمار بزرگی از خرده 
تحول ايدئولوژيک است؛ بلکه بايد بطور خاص آگاه باشيم که آن دسته بورژوازی ھنوز در حال از سر گذراندن 

از افراد حزبی که در قدرت ھستند ولی راه سرمايه داری را در پيش گرفته اند بورژوازی پنھان شده در حزب 
گ امثال ليو شائوچی، لين پيائو و تن(فقط با مبارزه پيگيرانه عليه رھروان سرمايه داری در حزب . می باشند
و پايداری در ادامه انقالب عليه بورژوازی و نيروھای سرمايه داری در جامعه در کل؛ تنھا به اين ) سيائوپين

ھرکس اين را نفھمد که بورژوازی . ترتيب می توان گفت که آماج عمده انقالب سوسياليستی واقعا درک شده است
.  باشددرست در درون حزب کمونيست است يک انقالبی پرولتر ھشيار نمی  

     در جمعبندی از تجربه تاريخی کمون پاريس، انگلس خاطرنشان کرد که پس از  برقراری ديکتاتوری 
که با دنبال کردن » «تبديل دولت و ارگانھای دولت از خادمين جامعه به اربابان جامعه«پرولتاريا الزم است که با 

جنگ داخلی در «يش انگلس بر کتاب مارکس مقدمه فردر(. مقابله کنيم» منافع خاص خودشان رخ می دھد
  پس از پيروزی انقالب اکتبر، لنين شرايط جاری )١۵ ص - ١٩٧۴ – انتشارات زبانھای خارجی پکن -» فرانسه

جامعه شوروی را تحليل کرد و بروشنی خاطرنشان کرد که يک بورژوازی جديد در کشور وجود دارد که از 
صدر مائو در پرتو درسھای تاريخی تبديل . د کنندگان خرد برخاسته استميان مستخدمين حکومت شوراھا و تولي

شوروی به يک کشور سرمايه داری و تجربه عملی پرولتاريای چين در بکاربست ديکتاتوری پرولتاريا نظريه 
آنھائی که در قدرتند و راه : بورژوازی درست در حزب کمونيست است« : درخشان خود را طرح کرد و گفت

در طول بيش از .  لنينيسم می باشد–اين نظريه تکامل مھمی در مارکسيسم » .داری را در پيش گرفته اندسرمايه 
 سالی که از تاسيس جمھوری خلق چين می گذرد، صدر مائو نه تنھا از زاويه تئوريک بورژوازی درون ٢٠

. دد عليه آن رھبری کرده استحزب را تجزيه و تحليل کرده است بلکه ھمچنين در پراتيک ما را در مبارزات متع
سردمداران خط رويزيونيستی کائو کانگ، پن ته ھوای، ليو شائوچی و تنگ سيائو پين ھمه فرماندھان بورژوازی 

در دوره سوسياليسم پرولتاريا چندين مبارزه دو خط مھم عليه بورژوازی درون حزب که اينھا . داخل حزب بودند
.تسردمدارانش بوده اند، پيش برده اس  

 ماھيت طبقاتی رھروان سرمايه داری 

برای تشخيص دوستان و دشمنان واقعی ما بايد «: می گويد» تحليل از طبقات در جامعه چين«صدر مائو در مقاله 
 ».يک تحليل عام از موقعيت اقتصادی طبقات گوناگون در جامعه چين و رفتار آنان نسبت به انقالب ارائه دھيم

ست که متد علمی مارکسيستی را بکار بريم و ماھيت سياسی و اقتصادی رھروان بنابراين بسيار ضروری ا
.سرمايه داری را آشکار کنيم تا بتوانيم با وضوح اين حقيقت را ببينيم که بورژوازی درست در داخل حزب است  

می      تعيين کننده ترين خصلت سياسی رھروان سرمايه داری درون حزب آنست که خط رويزيونيستی جلو 
در تحليل کردن از آنان ما بايد اول از ھمه و قبل از ھر چيز اين . گذارند و به راه سرمايه داری می چسبند

رھروان سرمايه داری . خصلت را درک کنيم و از نقطه نظر خط سياسی درک روشنی از ماھيت آنان پيدا کنيم
ايجاد فراکسيون سياسی در حزب می داخل حزب بخاطر يک تالش مشترک در تقويت خط رويزيونيستی دست به 

تمام سردمداران خط رويزيونيستی که در گذشته در مقاطع مختلف . زنند تا برای احيا سرمايه داری تالش کنند
سردمدارانی چون ليوشائوچی، لين پيائو و تنگ سيائو پين ھمه . سربلند کرده اند ھمه نمايندگان اين خط بوده اند

دولتی را در دست داشتند بنابراين در موقعيتی قرارداشتند که خائنين و فراری ھا بخش بزرگی از حزب و قدرت 
را به استخدام درآورند و برای تعقيب منافع خودپرستانه شان دارودسته درست کنند و مقرھای فرماندھی 

د و برای مدتی عده بورژوائی بر پا کنند و ابزار ديکتاتوری پرولتاريا را به ابزار ديکتاتوری بورژوازی تبديل کنن
ای را که فاقد درک روشن از اوضاع واقعی بوده و سطح آگاھی پايينی دارند گول زنند وآنھا را به دنباله روان 

اين رويزيونيستھا در تالش برای احيا سرمايه داری بيرحم تر و خطرناکتر از . خط رويزيونيستی  خود تبديل کنند
نيستی که توسط اين رھروان سرمايه داری تبليغ می شود بطور خط رويزيو. بورژوازی بيرون حزب ھستند

اين خط ماھيت بورژوائی رھروان . فشرده نماينده منافع بورژوازی کھن و جديد و تمام طبقات استثمارگر است
دوره مبارزه ميان سرمايه داری در حال احتضار «دوره سوسياليستی، : لنين گفت. سرمايه داری را تعيين می کند

شک نيست که رھروان ) اقتصاد و سياست در عصر ديکتاتوری پرولتاريا: لنين(» .ونيسم در حال تولد استو کم
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دقيقا بدليل . سرمايه داری که  بورژوازی درون حزب ھستند بخشی از بورژوازی در حال احتضار می باشند
به «: مائو گفت. جسته استآنکه بورژوازی يک طبقه در حال احتضار ومنحط است، ماھيت ارتجاعی آن خيلی بر

گزارش در باره تجديد نظر « نقل شده در - مائو(. »قدرت رسيدن رويزيونيسم يعنی به قدرت رسيدن بورژوازی
 کتاب مائو - حزب کمونيست چين١٠ کنگره –توسط  ونگ ھانگ ون » در اساسنامه حزب کمونيست چين 

طرح پروژه «لی کردن رويزيونيسم تا آنجا  پيش رفت که  لين پيائو با پافشاری بر عم)٩۶ لوتا صفحه -پنجمی بود
تنگ سيائوپين که در عملی کردن . را تھيه کرد و سعی کرد دست به يک کودتای نظامی ضد انقالبی بزند» ۵٧١

اين . رويزيونيسم مصمم بود شورش ھای سياسی ضد انقالبی براه انداخت و در ميدان تين آن من حادثه آفريد
ر مبارزه طبقاتی بطرزی عريان و بسيار حاد و روشن ماھيت ارتجاعی بورژوازی درون حزب واقعيات خشم آو

.را نشان داده است  

     به لحاظ اقتصادی علت آنکه رھروان سرمايه داری را بورژوازی درون حزب می خوانيم آنستکه آنھا نماينده 
لتاريا دائما تالش می کند آن بخشھائی از در دوره سوسياليستی پرو. روابط توليدی منحط سرمايه داری ھستند

روبنا و روابط توليدی را که در تناسب با زيربنای اقتصاد سوسياليستی و نيروھای مولده نيستند دگرگون کند و 
بالعکس، رھروان سرمايه داری داخل حزب با تمام قوا تالش می کنند . انقالب سوسياليستی را تا انتھا ادامه دھد

روبنا و روابط توليدی را که مانع رشد زيربنای اقتصاد سوسياليستی و نيروھای مولده اند را حفظ آن بخشھائی از 
.  ھمه اين تالشھا برای احيا سرمايه داری است. کنند  

     اگرموضع رھروان سرمايه داری حزب را در زمينه روابط توليد اجتماعی بررسی کنيم و اين موضع را با 
  و تحليلھای مائو در باره مسئله  طبقات و )»آغاز بزرگ«در مقاله  ( معنای طبقات آموزشھای لنين در مورد

در باره حل صحيح « در مقاله ( مبارزه طبقاتی در دوره  پس  ازاستقرار مالکيت سوسياليستی بر ابزار توليد 
اگر به . ی بريم  مقايسه کنيم، به ماھيت کامال بورژوائی رھروان سرمايه داری پی م)»تضادھای درون خلق

زندگی واقعی نگاه کنيم می بينيم ھر وقت که  در  برخی از واحدھا يا دپارتمان ھا رھبری در دست رھروان 
سرمايه داری مانند ليوشائوچی، لين پيائو و تنگ سيائو پين بود، آنھا از قدرت خود استفاده کرده و با تمام قوا خط 

ابط متقابل سوسياليستی در ميان مردم را به روابط سرمايه داری ميان رويزيونيستی را تقويت کرده اند؛ آنھا رو
استخدام کنندگان و مستخدمين تبديل کرده اند؛ آنھا با توسل به طرق قانونی و غير قانونی در زمينه توزيع و 

تفاده تصاحب بالعوض ثمره کار ديگران، به تقويت حق بورژوائی پرداخته اند؛ آنھا از موقعيت و قدرت خود اس
کرده و مالکيت سوسياليستی و کلکتيوی در ابزار توليد و مصرف را عمال ملغی کرده اند و نتيجه آنست که در آن 
واحدھا مالکيت سوسياليستی تنھا در نام موجود است و در واقعيت تبديل به مالکيت سرمايه داری تحت کنترل 

نيستی که توسط  ليوشائوچی، لين پيائو و تنگ در تحليل نھائی خط رويزيو. رھروان سرمايه داری شده است
سيائو پين تبليغ می شود برای اين طراحی شده که روابط توليدی منحط و در حال احتضار سرمايه داری را حفظ 
کنند، به ايدئولوژی بورژوائی ستم و استثمار پرولتاريا و نظام سرمايه داری بچسبند و به منافع اقتصادی طبقه 

 خدمت کنند و کشور ما  را به عقب به روزھای تاريک چين کھن نيمه فئودال و نيمه مستعمره بورژوازی در کل
)۵. (بکشانند  

 ريشه ھای طبقاتی و تاريخی ظھور رھروان سرمايه داری

در دوره سوسياليستی بھيچوجه تصادفی نيست بلکه ) بورژوازی درون حزب(ظھور رھروان سرمايه داری 
صدر مائو در . ھدف انحراف راست واژگون کردن احکام صحيح بود.  تاريخی استدارای ريشه ھای طبقاتی و

پس از انقالب دموکراتيک، کارگران و دھقانان فقير «: مبارزه برای دفع حمالت انحراف راست خاطر نشان کرد
عضا حزب نمی از سوی ديگر عده ای از ا. آنھا خواھان ادامه انقالبند. و دھقانان متوسط  به پائين آرام ننشتند

چرا؟ برای آنکه تبديل به مقامات . خواھند پيشروی کنند؛ برخی عقب گرد کرده اند و با انقالب مخالفت می کنند
رھنمودھای صدر مائو نيش سختی به  رھروان » .باال شده اند و می خواھند منافع مقامات باال را حفظ کنند

وکراتيک به انقالب سوسياليستی يک تغيير اساسی است گذر از انقالب دم.  سرمايه داری داخل حزب زده است
کارگران و دھقانان فقير و متوسط به پائين انقالب . که در مسير آن باالجبار ميان انقالبيون انشعاب بوجود می آيد

می خواھند و خط صدر مائو خواست آنان را منعکس کرده و کل حزب و مردم سراسر کشور را در ادامه انقالب 
اما برخی از اعضا حزب می خواھند به افکار بورژوا دموکراتيک بچسبند  و نمی . ستی ھدايت می کندسوسيالي

از ديد اينان امپرياليسم، فئوداليسم و سرمايه داری بوروکرات که مانند . خواھند خود را تغيير داده و پيشروی کنند
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 آنھا به امتيازات سياسی و مادی عظيم سه کوه عظيم بر روی مردم چين سنگينی می کردند سرنگون شده اند و
برخی ديگر که اراده انقالبی خود را از دست داده اند نتوانستند .   دست يافته اند و اين مساويست با پايان انقالب

ھمگام با زمانه پيشروی کنند؛ برخی ديگر به موضع ارتجاعی بورژوائی چسبيدند و برای اينکه  منافع خود را که 
 منافع بورژوازی در کل است حفظ کنند، به مخالفت علنی با انقالب سوسياليستی پرولتری و در جوھر ھمان

ديکتاتوری پرولتاريا پرداختند و مذبوحانه تالش کردند تا چرخ تاريخ را به عقب برگردانند و سرمايه داری را 
تنگ سيائوپين، که از . فته انداينھا افراد حزبی در قدرت ھستند که راه سرمايه داری را در پيش گر. احيا کنند

در . سردمداران رھروان سرمايه داری درون حزب  است و حاضر به اصالح خود نيست، يک نمونه از اينھاست
واقع مسير تکاملی که او در پيش گرفت اين بود که از يک بورژوا دموکرات به يک رھرو سرمايه داری تبديل 
.شد  

ه داری مخالف انقالب سوسياليستی ھستند  آن است که آنان مخالف محدود     يکی از علل مھم که رھروان سرماي
لنين گفت «: صدر مائو در رابطه با حق بورژوائی در سوسياليسم چنين می گويد.  کردن حق بورژوائی می باشند

ن در چي. ما در واقع يک  دولت بورژوائی بدون حضور سرمايه داران برای حفاظت از حق بورژوائی می سازيم
يعنی دارای درجه بندی و رده بندی . ما خودمان چنين دولتی را ساخته ايم که خيلی از جامعه کھن متفاوت نيست

ھستيم، ھشت درجه مزد متفاوت داريم، توزيع بر حسب کاری است که ھر کس می کند و ارزشھای برابر را با 
اين باقيمانده جامعه کھن . اجتناب ناپذير استدر دوران سوسياليسم بقای حق بورژوائی » .يکديگر مبادله می کنيم

در غير اينصورت . اما تحت ديکتاتوری پرولتاريا بايد آنرا محدود کرد. است که نمی توان آنرا يکشبه از ميان برد
برخی ھا در حزب  که جھان بينی خود را تغيير نداده اند و سخت سعی می . موجب احيا سرمايه داری خواھد شد

وائی را تقويت کرده و بسط دھند باالجبار گام به گام پا در راه سرمايه داری خواھند گذاشت و به کنند حق بورژ
بسط حق بورژوائی در جوھر خود يعنی حفاظت از بورژوازی در کل و . اعضای بورژوازی تبديل خواھند شد

ژوائی مورد انتقاد قرار گرفته تنگ سيائوپين با شنيدن اينکه حق بور. تقويت پايه ھای اجتماعی احيا سرمايه داری
چرا؟ زيرا حق بورژوائی شريان حيات بورژوازی داخل حزب است و ھر . است بشدت عصبانی و ناراحت شد

در دوره سوسياليسم، اينکه چه نوع . نوع تحديد حق بورژوائی به معنای راه انداختن انقالب عليه بورژوازی است
يک معيار مھم ) محدود کردن يا بسط آن(ر پيش گرفته می شود رفتار و برخوردی نسبت به حق بورژوائی د

مبارزه . برای تشخيص اين مسئله است که آيا انقالب ادامه دارد يا اينکه به رکود در آمده و در حال عقبگرد است
ما عليه رھروان سرمايه داری در حزب بحول اين مسئله،  مبارزه بر سر محدود کردن يا بسط حق بورژوائی، تا 
. مدتھای طوالنی ادامه خواھد داشت  

:توضيحات  

اين ضميمه گزيده  مقاله ايست تحت ھمين عنوان . نبود» اقتصاد سياسی شانگھای« اين مقاله بخشی از کتاب -١
. انتشار يافت١٩٧۶ ژوئن -١۴انگليسی شماره » پکن ريويو«که در مجله ھفتگی   

يعنی » باليای سه گانه«اولی جنبش عليه .  براه افتادند١٩۵٢ و ژوئن  ١٩۵١ اين دو جنبش در فاصله دسامبر -٢ 
» باليای پنج گانه«دومی جنبش عليه . فساد، اصراف و بوروکراسی در حزب کمونيست و ارگانھای حکومتی بود

.جنبشی بود عليه فساد و توطئه چينی سرمايه داران ملی  

. خارج از حزب براه انداخت» ان بورژوایراست رو« حزب کمونيست چين مبارزه ای عليه ١٩۵٧ در سال -٣ 
اين ھا در آن زمان از کارزاری که حزب برای اصالح خود راه انداخته بود سود جسته و دست به حمالت مھم 
.عليه نظام سوسياليستی زده بودند  

 چی دو تن از وزرای غير حزبی دولت چين بودند که با نيروھای راست -  چان و لو النگ- چانگ پو-۴ 
.آنھا طرح سرنگون کردن حزب کمونيست و حاکميت پرولتاريا را داشتند. ژوائی خارج از حزب اتحاد داشتندبور  

 
 قدرت تخصيص و اداره ابزار توليد و قدرت توزيع محصوالت به شکل فشرده ای در دست رھبری سياسی -۵

حب سرمايه نيستند يا مدير رھروان سرمايه داری به عنوان فرد لزوما مانند سرمايه داران کھن صا....است
اما خط سياسی آنھا که با تمام قوا روابط توليدی سرمايه داری را تقويت می کند . کارخانه يا بانکی نمی باشند
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به نقل از مقاله ( » .بطور فشرده منافع اقتصادی و آمال سياسی طبقه بورژوازی را بطور کل نمايندگی می کند
مائو پنجمی « در کتاب –نوشته چوآنگ الن » ابط توليدی سرمايه داری ھستندرھروان سرمايه داری نماينده رو«

  )٣٧١، ٣۶٨ صفحه - ريموند لوتا» بود
 

  ۵فصل

  و بھترر، سريعت با نتايج عظيم تر، سوسياليستی راتوليد

 !گسترش دھيمدستاوردھای اقتصادی بيشتر 
 

  خصلت و ھدف توليد سوسياليستی و ابزار نيل بدين ھدف
  

 نظام مالكيت سوسياليستی، موجب يک دگرگونی اساسی در روابط اجتماعی مردم در فرايند توليد، مبادله استقرار
ھدف توليد اجتماعی و ابزار نيل به ھدف . اوال، خصلت توليد اجتماعی تغيير يافته است. و توزيع گرديده است

ليستی بر طبق قوانينی متفاوت از قوانين بدين ترتيب، تكامل توليد سوسيا. توليد اجتماعی نيز تغيير يافته است
تنھا با درك صحيح از اين قوانين و استفاده صحيح از آنھا می توان . تكامل توليد سرمايه داری صورت می پذيرد

  .توليد سوسياليستی را با نتايج عظيم تر، سريعتر، بھتر و بيشترين نتايج اقتصادی رشد داد
  

  د اجتماعی را بطور اساسی تغيير داده استنظام مالکيت سوسياليستی خصلت تولي
  

  محصول کار سوسياليستی ھم محصول اجتماعی مستقيم است و ھم کاال
  

اما، در نظام ھای اجتماعی واقتصادی . توليد ثروت مادی يك شرط الزم برای بقاء و تكامل جامعه بشری است
  . متفاوت،  توليد اجتماعی خصلتی متفاوت دارد

محصول به توليد کننده منفرد .  كيت خصوصی بر ابزار توليد، توليد يک امر خصوصی است     تحت نظام مال
ھنگاميكه اين . بنابراين، محصول، بطور مستقيم، به مثابه محصول خصوصی جلوه گر می شود. تعلق دارد

 اين ھر چند. محصول برای مصرف شخصی توليد كننده نمی باشد بلكه جھت مبادله توليد می شود، كاال ست
محصول خصوصی، خصلت اجتماعی دارد اما اين خصلت اجتماعی توسط نظام مالكيت خصوصی پنھان می 

يعنی ھنگاميكه مفيد . فقط ھنگام مبادله، خصلت اجتماعی آن ظاھر می شود. شود و امکان بروز مستقيم نمی يابد
در . رد تائيد قرار می گيردبودن آن در رفع نيازھای اجتماعی به اثبات رسيد، خصلت اجتماعی محصول مو

  . جامعه سرمايه داری، كليه محصوالت، ھم خصوصی اند و ھم  كاال
     در چين سوسياليستی، پس از اينکه نظام مالکيت بر ابزار توليد بطور اساسی به يک نظام سوسياليستی تغيير 

عضای کمون است تا نيازھای به استثنای بخش کوچکی از زمين که در اختيار ا(يافت، تمام توليد اجتماعی 
بر پايه يك ) شخصی خود را تامين کنند و توليد خانگی که توسط اعضای کلکتيو اقتصادی روستا اداره می  شود

 مجموعه توليدات اقتصاد دولتی و اقتصاد كلكتيوی بر پايه نظام  .نظام مالكيت ھمگانی ابزار توليد، بنا شده است
ستی و طبق برنامه ھای سراسری سازماندھی می شود و مستقيما به  رفع سوسيالي) عمومي(مالكيت ھمگانی 

اين نوع توليد، اساسا با توليد . نيازھای جامعه، يعنی رفع نيازھای پرولتاريا و كل خلق کارکن، پاسخ می گويد
ستقيم اگر از جنبه عمده مسئله به آن بنگريم، توليد به توليد اجتماعی م. خصوصی سرمايه داری متفاوت است

بنابراين ديگر محصول خصوصی نبوده بلكه . ھمچنين، محصول كار از ھمان آغاز مفيد است. تبديل شده است
ضرورت به تذكر نيست كه كار مصرف شده در توليد اجتماعی مستقيم جھت . محصول اجتماعی مستقيم است

انگلس تصريح نمود . تقيم استتوليد محصول اجتماعی مستقيم، ديگر كار خصوصی نبوده بلكه كار اجتماعی مس
ھنگاميكه جامعه ابزار توليد را به تملك می گيرد و آنھا را در تعاون مستقيم برای توليد مورد استفاده قرار « که ، 

بالفاصله و مستقيما به كار اجتماعی )  عليرغم تنوع در ويژگی ھای مفيد بودن آن(می دھد، آنگاه  كار ھر كس 
  ) ١(» .تبديل می شود

يعنی در زمان .     تاريخا، در مقطعی از فرآيند تکامل جامعه بشری، توليد اجتماعی مستقيم وجود داشته است 
آنھا با ھم كار می ) ٢(» .اعضای جامعه مستقيما جھت توليد با ھم يکی می شدند«در آنزمان، . كمونھای اوليه

ن يک نوع توليد مستقيم اجتماعی بود که بر اي. كردند و محصوالت را بر طبق سنت و نيازھا توزيع می نمودند
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اين نوع توليد ھنگامی پديدار شد كه سطح نيروھای مولده . پايه نظام مالكيت ھمگانی توسط كمون، قرار داشت
يک نوع اقتصاد مالكيت ھمگانی ابتدايی برقرار بود و توليد و . پائين و تقسيم کار اجتماعی در سطح ابتدائی بود

  . وجود نداشتمبادله كااليی  
     توليد اجتماعی مستقيم سوسياليستی يك توليد اجتماعی در مقياس بزرگ است که بر پايه تقسيم كار و شيوه 

اگر از منظر تکامل جامعه بشری به مسئله . تعاون ميان ميليونھا، دھھا ميليون و صدھا ميليون انسان قرار دارد
م سوسياليستی نسبت به توليد اجتماعی مستقيم که در جامعه کمونيستی نگاه کنيم می بينيم که توليد اجتماعی مستقي

اما در مقايسه با توليد اجتماعی مستقيم در . اوليه وجود داشت، يک شکل عاليتر از توليد اجتماعی مستقيم است
ست؛ ھنوز جامعه کمونيستی آينده، توليد اجتماعی مستقيم سوسياليستی ھنوز شکل ناکامل توليد اجتماعی مستقيم ا
  .خود را از سنت ھا و عالئم جامعه کھن رھا نکرده است؛ ھنوز خود را از توليد کاالئی رھا نکرده است

     در دوره تاريخی نسبتا طوالنی جامعه سوسياليستی، نظام سوسياليستی مالكيت ھمگانی ھنوز مشتمل بر دو 
. شكل مالكيت ھمگانی سوسياليستی انجام می گيردتوليد اجتماعی مستقيم سوسياليستی بر پايه اين دو . شكل است

محصوالت در مالكيت دولت سوسياليستی و بنگاھھا و واحدھای توليدی گوناگون که طبق نظام مالكيت كلكتيوی 
ھمين مسئله باعث می شود که توليد اجتماعی مستقيم در نظام سوسياليستی، کماکان توليد . اداره می شوند، ھستند

برای حفظ يك . عنی با وجود آنکه توليد يک توليد اجتماعی مستقيم است اما ھنوز توليد کاالئی استي. کاالئی باشد
و بين صنعت و ) دولتی و کلکتيوي(رابطه اقتصادی نرمال ميان اين دو نوع مالكيت ھمگانی سوسياليستی 

يك دوره نسبتا طوالنی حفظ  دھقان، ضروريست كه توليد و مبادله کاالئی برای -كشاورزی و تحكيم اتحاد كارگر
ھمانطور که لنين تذكر . صرفا بر پايه اراده نمی توان آن را از ميان برداشت. شده و بطور مناسب توسعه يابد

  )٣(» .مبادله كااليی امتحانی برای  روابط ميان صنعت و كشاورزی است«: داد
اينکه محصوالت در روابط خارجی يک به محض «      مارکس ھنگام تجزيه و تحليل منشا اوليه کاال گفت، 

) ۴(» .جامعه کمونی تبديل به کاال می شوند، بصورت عکس العملی در روابط داخلی نيز تبديل به کاال می شوند
اين استدالل را برای اقتصاد سوسياليستی نيز می . ھمان کمونيسم اوليه است" جامعه کموني"منظور مارکس از 

ليستی يک کل ادغام شده است؛ روابط کاالئی ميان دو نوع مالکيت ھمگانی اقتصاد سوسيا. توان بکار برد
در . سوسياليستی باالجبار در روابط مبادله در درون نظام مالکيت سوسياليستی تمام مردم، نيز بروز می يابد

ه ھا،  توليد اجتماعی، و جھت تقويت مسئوليت مديريت بنگا )بھره وری(ھمان حال، بدليل سطح کنونی بازدھی 
. شرايط مادی طلب می کند که بنگاه ھای دولتی استقالل عملياتی و مديريتی خود را بطور نسبی حفظ کنند

بنابراين، ھر چند که بنگاه ھای توليدی گوناگون دولت ھمه بخشی از يک خانواده اند و ھمه متعلق به نظام 
ت بخش ديگر است، اين انتقال محصوالت مالکيت ھمگانی اند، با اين وجود وقتی که يک بخش نيازمند محصوال

با ھمان خانواده در اينجا بايد بصورت دو خانواده رفتار کرد و ھنوز بايد . نمی تواند بدون پرداخت صورت گيرد
بنابراين، . به مثابه مالکين متفاوت که برای انتقال محصولشان بايد طبق قيمت به آنان پرداخت کرد، رفتار کرد

بر پايه آنکه دو نوع (ستی نظام کاالئی نه تنھا ميان واحد ھای دولت و بخش ھای کلکتيو در جامعه سوسيالي
  . بکار می رود بلکه در ميان بنگاه ھای دولتی نيز بکار می رود) مختلف از مالکيت ھمگانی سوسياليستی ھستند

دليل آنکه اين توليد کاالئی در اما دقيقا ب.      در جامعه سوسياليستی ھنوز الزم است که توليد کاالئی حفظ شود
چارچوب توليد اجتماعی مستقيم انجام می شود و مبتنی است بر نظام مالکيت ھمگانی سوسياليستی، خصلت آن 

توليد کاالئی در جامعه سوسياليستی . کامال از توليد کاالئی که تاريخا تا قبل از اين وجود داشت، متفاوت است
  :دارای خصائل زير است

د کاالئی مستقيما برای رفع نيازھای اجتماعی سازمان می يابد و عمدتا در روابط مبادله ميان اين تولي -١
  .کارگر و دھقان که دو طبقه کارکن اصلی را تشکيل می دھند، متجلی می شود

در مقايسه با توليد کاالئی سرمايه داری که سازمان يافته و برنامه ريزی شده نيست، توليد کاالئی  -٢
  .بطور برنامه ريزی شده و در چارچوب برنامه ريزی کلی دولتی انجام می شودسوسياليستی 

بسيار ) محصوالتی که کاال ھستند(در مقايسه با جامعه سرمايه داری، در جامعه سوسياليستی دامنه کاالھا  -٣
  .يستندزمين، منابع معدنی و ساير منابع طبيعی نيز ديگر كاال ن. نيروی کار ديگر کاال نيست. محدودتر است

که در آن توليد (          بطور خالصه، جامعه سوسياليستی يک جامعه در حال گذار از جامعه سرمايه داری 
توليد کاالئی . ، است)که توليد کاالئی در آن زوال می يابد(و جامعه کمونيستی ) کاالئی تا اوج تکامل يافته است
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 اين مسئله را ٩در فصل . (کال جنينی مشاھده می شوددر جامعه سوسياليستی خصائل زوال نظام کاالئی در اش
  ).بطور دقيق تجزيه و تحليل خواھيم کرد

     از آنجا كه محصوالت سوسياليستی ھنوز بدرجات مختلف دارای خصلت کااليی ھستند، مقوالت مربوط به 
 مجرد و كار مشخص، مثل، ارزش مصرف و ارزش مبادله، كار. (توليد كاالئی نيز به قوه خود ھنوز باقی است

واضح است که نفی ضرورت استفاده از توليد کاالئی در جامعه سوسياليستی و تالش برای ). پول، قيمت و غيره
در جريان ) که يك ترتسكيست برگشته از مارکسيسم بود(چن پوتا . حذف قبل از موقع آن، بسيار اشتباه است

قصد وی . ر از ميان برداشتن توليد و مبادله كااليی شدتوسعه سريع جنبش كمونھای روستايی خلق چين خواستا
صدر مائو بموقع متوجه اين توطئه شد و مبارزه قاطعانه . به انحراف كشاندن انقالب و ساختمان سوسياليسم بود

در قطعنامه ھای ششمين پلنوم ھشتمين كميته مركزی حزب كمونيست تحت رھبری شخص مائو . عليه او کرد
اين شيوه تفكر كه تالش در حذف زودرس توليد و مبادله كااليی و نفی زود رس نقش «: گرديدنكته ذيل تصريح 

سازنده ای  که كاالھا، ارزش، پول و قيمت دارد، مضر بحال توسعه ساختمان سوسياليسم بوده و در نتيجه 
جھت استحكام بخشيدن به نه تنھا توليد كااليی سوسياليستی بايد حفظ شود بلكه ھمچنين بايد ) ۵(» .انحرافی است

پيوند اقتصادی ميان صنعت و كشاورزی و مناطق شھری و روستايي؛ بخاطر پيشبرد تكامل ساختمان 
 . سوسياليسم، توسعه يابد

     از سوی ديگر بايد بدانيم كه اگر چه توليد كااليی سوسياليستی از توليد كااليی خصوصی متفاوت است، اما 
 ھنوز واقعيت آن است که خصائل توليد کاالئی و مقوله ھای مربوط به آن، توسط نظام .کماکان توليد کاالئی است

تا آنجا که به خود توليد کاالئی در جامعه سوسياليستی مربوط . مالکيت ھمگانی ابزار توليد، بازتوليد می شود
 :بطور مشخص. است، اين توليد کاالئی خيلی متفاوت از توليد کاالئی در جامعه کھن نيست

يعنی دارای يک ماھيت . در جامعه سوسياليستی، توليد کاالئی ھنوز دارای ارزش مصرف و ارزش است -١
چه آنھائی که در بخش مالکيت کلکتيوی عمل می کنند يا در (بنابراين، بنگاه ھای سوسياليستی . دوگانه است

 در محاسبات به حساب بايد کماکان نه فقط ارزش مصرف بلکه ارزش محصوالت را) بخش مالکيت تمام خلق
 ).ارزش توليد، ھزينه، سود و غيره(آورند 

در جامعه سوسياليستی ھنوز قانون اقتصادی توليد کاالئی، قانون ارزش است؛ ارزش کاال کماکان توسط  -٢
بنابراين واحد توليدی که زمان کار الزمش برای توليد . زمان کار اجتماعا الزم برای توليد آن، محاسبه می شود

ن تر از زمان کار اجتماعا الزم است، درآمد باالتری خواھد داشت و آن واحدھای توليدی که زمان کار پائي
  .الزمشان باالتر از زمان کار اجتماعا الزم است از درآمد پائين تری برخوردار می شوند و حتا ضرر می کنند

ابه ھمسنگ عام  استفاده می شود در جامعه سوسياليستی، بدليل وجود توليد کاالئی، کماکان از پول به مث -٣
و ارزش کاالھا ھنوز بر حسب پول بيان می شود؛ يعنی بر حسب قيمت بيان می شود؛ بنابراين، قيمت کاالھا 
ھنوز از ارزش کاالھا انحراف می يابد و باعث می شود به توليد کنندگان کاالئی مختلف که مقدار زمان مساوی 

  . لق بگيردبکار می برند درآمدھای نامساوی تع

     مقوله ای که در باال توضيح داده شد نشان می دھد که توليد کاالئی سوسياليستی در بر گيرنده حق بورژوائی 
اينگونه حقوق بورژوائی در عرصه توليد کاالئی، زمينه ی ). در ظاھر تساوی ولی در واقعيت عدم تساوي(است 

 فراھم می کنند؛ و تحت ديکتاتوی پرولتاريا بايد آنھا را مساعدی برای تولد سرمايه داری و عناصر بورژوائی
پرولتاريا  به قصد ترغيب ساختمان سوسياليسم، از توليد كااليی استفاده می كند، در حاليكه . محدود کرد

طی سه سال بروز آفات . بوروژازی بخاطر احيای سرمايه داری، توليد كااليی را مورد استفاده قرار می دھد
دارو دسته ليو شائوچی بطور افسارگسيخته توسعه قطعه زمين ھای خصوصی را ) ١٩۶٢-١٩۶٠(طبيعی 

" مسئوليت داخلی در مورد سود و زيان در اقتصاد دولتي"تشويق کردند، توسعه کنترل نشده بازار آزاد و نظام 
 سوسياليستی و احيا قصد آنھا بسط حق بورژوائی در توليد کاالئی و از ھم گسيختن اقتصاد. را به اجرا گذاشتند
او حزب . صدر مائو نخستين كسی بود كه مقاصد زشت دارودسته ليوشائوچی را درك نمود. سرمايه داری بود

را در انتقاد و رد خط و عملکرد رويزويونيستی دارودسته ليوشائوچی  و اتخاذ يکرشته سياستھا و اقدامات معين 
اما بدليل . کل اين مبارزه نتايج خوبی بدست داد. ، ھدايت کردبرای محدود کردن حق بورژوائی در توليد کاالئی
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تا مدت طوالنی ) مبارزه ميان محدود کردن و بسط دادن(خصلت طوالنی و پيچيده مبارزه طبقاتی اين مبارزه 
  .ادامه داشته و نمی توان انتظار داشت که پس از چند دور مبارزه پايان يابد

  د كار و فرآيند آفريدن ارزش استتوليد سوسياليستی، يگانگی  فرآين

. دوگانگی محصوالت سوسياليستی انعكاسی از دوگانگی فرآيند توليدی است که اين محصوالت را می آفريند
توليدات سوسياليستی به مثابه توليد اجتماعی مستقيم يک فرآيند کار اجتماعی است که ارزش ھای مصرف 

به مثابه . ع نيازمنديھای پرولتاريا و كل زحمتكشان، توليد می كندمتفاوت را به شکلی برنامه ريزی شده جھت رف
توليد کاالئی، كار توليد كننده اين محصوالت نه تنھا ارزشھای مصرفی مشخص و گوناگون، بلكه ارزشھای 

خصايص . فرآيند توليد سوسياليستی، وحدت اين فرآيند كار و فرآيند ايجاد ارزش است. مبادله نيز ايجاد می كند
توليد سو سياليستی را تنھا می توان در رابطه با خصايص فرآيند ايجاد ارزش و فرآيند كار سوسياليستی، تعيين 

 . کرد

     اگر برای لحظه ای فرآيند كار را جدا از شرايط ويژه اجتماعی گوناگون در نظر بگيريم و آن را از نقطه 
نيم که اين فرآيند صرفا فرآيندی است كه از طريق آن نظر عملكردھای عناصر اوليه توليد بررسی کنيم، می بي

افراد دارای نيروی كار، نيروی کار را به مصالح مادی منتقل كرده و محصوالت مورد نظر را ايجاد می كنند؛ 
اما، تمام فرآيندھای . يعنی رابطه ايست ميان انسان و طبيعت که به دگرگون کردن مصالح مادی می انجامد

بنابراين، فرآيندھای كاری، نه تنھا روابط بين . ب شرايط خاص اجتماعی انجام می گيرندتوليدی درچارچو
اگر فرآيند کار را از اين منظر بررسی . انسانھا و طبيعت، بلكه روابط درون انسانھا را نيز منعكس می سازد

وسياليستی تفاوت اساسی کنيم می بينيم که ميان فرآيند کار در جامعه سرمايه داری و فرآيند كار در جامعه س
 .موجود است

.       فرآيند كار در نظام سرمايه داری، فرآينديست كه طی آن سرمايه دار نيروی كار را مصرف می كند
خصلت اصلی اين فرآيند آن است که کارگر تحت نظارت سرمايه دار كار می كند و محصول كار به سرمايه دار 

كار مشقت بار که ... سرمايه داری عبارتست از كار اجير شده، كار بردگی يعنی اينکه كار در نظام . تعلق دارد
در نظام سوسياليستی، زحمتكشان برای نخستين بار به حاكمان دولت و . توسط استثمار شونده به اجرا در می آيد

ند که از نتيجتا، در جامعه سوسياليستی فرآيند توليد خصايص نوينی کسب می ک. بنگاه توليدی تبديل می شوند
ھر كارخانه ای كه سرمايه دار از آن اخراج شده و يا حداقل توسط «: لنين گفت. نظر تاريخی بی سابقه اند

نظارت واقعی كارگری مھار شده است، و ھر روستا كه مالك استثمارگر از آن اخراج و زمينش مصادره شده 
عداد  خود را نشان دھد، كمر خود را راست است، تبديل به ميدانی می شود که زحمتکش می تواند باالخره است

او پس از صدھا سال کار کردن برای ديگران و تن دادن به کار . كند، بخود ببالد، و احساس كند كه انسان است
 كار كند و در کار خود از كليه دستاوردھای نوين برای خودشاجباری، اکنون برای نخستين بار می تواند 

فرآيند كار سوسياليستی فرآيندی است كه طی آن، كارگر، دھقان و ساير ) ۶(» .گيردتكنولوژيك و فرھنگی بھره 
اصلی ترين خصوصيت اين فرآيند توليد آن . زحمتكشان ثروت مادی رابرای خود طبقه زحمتكش توليد ميكنند

.  شركت ميكننداست که زحمتكشان به مثابه اربابان خويش در كار سازمانيافته و با برنامه در توليد سوسياليستی
بنابراين، فرآيند كار سوسياليستی يک فرآيند کار . كل محصول كار توسط خود طبقه زحمتكش توزيع ميگردد

برنامه ريزی شده بری از استثمار است؛ يک فرآيند  كار داوطلبانه و آگاھانه از سوی زحمتكشان است که ھدفش 
  .  کار اجتماعی مستقيم استاين فرآيند کار يک فرآيند. آفريدن ثروت اجتماعی است

عالوه بر طبقه زحمتكش، .      اما، جامعه سوسياليستی در عين حال جامعه ای است که ھنوز دارای طبقات است
در جامعه سوسياليستی مصرف وابسته به کار کردن است؛ در نتيجه . طبقات استثمارگر نيز وجود دارند
، دھقانان ثروتمند و اعضای ساير طبقات متخاصم مجبورند تحت مالكين. استثمارگران سابق نيز بايد کار کنند

. به عناصر بورژوا اجازه داده می شود که از طريق شرکت در کار توليدی، اصالح شوند. نظارت كار كنند
اما . برخورد به اين دو طبقه استثمارگر متفاوت است، چرا كه تضاد ھر يک با زحمتكشان خصلتی متفاوت دارد

طبيعتا، اين فشار .  ھر دو استثمارگرند، بطور اجتناب ناپذير زير فشار اجبار وارد فرآيند کار می شونداز آنجا كه
اعمال شده بر استثمارگران از طريق كار، اساسا با فشاری كه از سوی استثمارگر بر زحمتكشان اعمال ميشود، 

اما اكنون، فشار . مجبور به كار ميكرددر گذشته، استثمارگر برای كسب ارزش اضافه، كارگر را . متفاوت است
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بنابراين، فرآيند كار سوسياليستی . كارگر بر استثمارگر از اين جھت است كه او را به انسانی نوين تبديل كند
يعنی اينكه، فرآيند كار سوسياليستی فقط فرآيندی نيست که انسان وارد کنش . فرآيند اصالح استثمارگر نيز ھست

گونی مادی ايجاد می کند بلکه ھمچنين يک فرآيند اصالح و دگرگونی طبقاتی و اجتماعی با طبيعت شده و دگر
  .نيز ھست

      تا آنجائی كه به زحمتكشان مربوط ميشود، فرآيند كار سوسياليستی ھنوز متاثر از سنن و تاثيرات جامعه 
نده ھنوز کامال از بين نرفته و تنھا زيرا، آن تقسيم كار اجتماعی كه از جامعه سرمايه داری به ارث ما. كھن است

در نتيجه موقعيت زحمتكشان در . ميتوان بتدريج و طی كل مرحله تاريخی سوسياليسم آن را از ميان برداشت
چگونه؟ به اين صورت که بخشی از مردم . توليد سوسياليستی تحت تاثير اين تقسيم كار اجتماعی كھن قرار دارد

ليكه افراد ديگر كار يدی انجام ميدھند؛ برخی دارای موقعيت رھبری و مديريت در عمدتا كار فكری ميكنند در حا
تقابل خصمانه ميان كار فكری و كار يدی . توليد ھستند در حاليكه سايرين در جايگاه توليدكنندگان مستقيم ھستند

اين تخاصم فائق جامعه سوسياليستی بر . يكی از مھمترين سرچشمه ھای نابرابری در جامعه سرمايه داريست
اين تفاوت اساسی تحت شرايط معين . اما يك تفاوت اساسی ميان کار فکری و يدی ھمچنان باقيست. آمده است

اتحاد شوروی تحت حاكميت دار و دسته مرتد برژنف، تحت سلطه بورژوازی . ميتواند به تخاصم تبديل شود
منجمله " ( مغزھايشان استفاده ميكننداز"انحصارگر بوروكرات است؛ يعنی تحت سلطه مشتی افراد كه 

بنابراين، فرآيندی كه طی آن ) ). متخصصين(بوروكراتھای حزبی، اشرافيت روشنفكری، و تكنوكراتھا 
زحمتكشان به اربابان جامعه و بنگاھھای توليدی جامعه سوسياليستی تبديل ميشوند، يك فرآيند طوالنی مبارزه 

زه با بورژوازی و نمايندگانش درون حزب نيست، بلكه ھمچنين فرآيندی است اين فرآيند، فقط  فرآيند مبار. است
در دوران . كه طی آن تدريجا شرايط مساعدی جھت امحای تفاوت اساسی ميان كار فكری و يدی، فراھم ميشود

ديل سوسياليسم، اگرچه مردم کارکن استثمار نمی شوند، اما ھنوز كار ھنوز به عالقه اصلی زندگی ھمه آنان تب
در سوسياليسم، سنت ھا  و تاثيرات جامعه كھن در رابطه با خصلت كار ھنوز باقی است و فقط در . نشده است

  .عاليترين مرحله كمونيسم می توان برای ھميشه از شر آنھا خالص شد

  .     خصائص فرآيند کار سوسياليستی در فرآيند آفريدن ارزش نيز مشھود است

، ارزش مصرف ايجاد ميكند؛ در حاليكه كار )کار مشخص(كار کنکرت : ی كاراست     ھر كاال تجسم دوگانگ
تحت شرايط اجتماعی و اقتصادی . ارزش، روابط اجتماعی را منعکس می کند. مجرد، ارزش مبادله ايجاد ميكند

فرآيند آفرينش ارزش نيز منعکس کننده روابط . متفاوت، ارزش بيان کننده روابط اجتماعی متفاوت است
  .اجتماعی متفاوت است

طبيعتا محصوالت كار .      در يك اقتصاد كاالئی ساده، دھقان يا پيشه ور به كمك ابزار توليد خويش، توليد ميكند
پس از فروش كاال، او ارزش ابزار توليد مصرف شده در فرآيند . و ارزشھای آن به توليد کننده تعلق ميگيرد

اين . ل، ارزش نوينی را كه توسط كار خودش ايجاد شده بوجود می آورددر عينحا. توليدی را باز پس می يابد
بدين ترتيب فرآيند . ارزش نوين، ارزش وسايل معيشت ضروری برای بازتوليد نيروی كار را جبران ميكند

اده مار كس، فرآيند ايجاد ارزش در توليد كاالئی ساده را فرآيند س. توليدی در سطح بازتوليد ساده ادامه می يابد
  .ايجاد ارزش ناميد

سرمايه .      در سرمايه داری قصد سرمايه دار از توليد كاالئی عبارتست از استخراج ارزش اضافی از كارگر
در . دار از طريق توليد و فروش كاالھا، ارزش ابزار توليدی مستھلک شده در فرآيند توليدی را باز می يابد

اين ارزش نوين نه تنھا سرمايه متغير مورد استفاده .  می شودعينحال، ارزش نوين توسط كار كارگر ايجاد
اين مازاد ھمان ارزش . سرمايه دار جھت خريد نيروی كار را جبران ميكند، بلكه يك مازاد نيز ايجاد می نمايد

ماركس، اين فرآيند ايجاد ارزش در توليد سرمايه داری را فرآيند . اضافی استخراج شده توسط سرمايه دار است
  .فرآيند ارزش افزائی مبين روابط استثمارگرانه ميان سرمايه و كار اجير شده است. ارزش افزائی ناميد

، ارزش ابزار توليد مصرف شده )کار مشخص(     در فرآيند توليد سوسياليستی، كار كارگر بمنزله كار کنکرت 
آيا اين ارزش نوين . رزش نوينی ايجاد ميكنددر فرآيند توليدی را منتقل كرده و حفظ ميكند؛ و بعنوان كار مجرد، ا

برای تحقق بخشيدن به بازتوليد گسترده . ايجاد شده توسط توليدكننده کامال بايد بخود توليدكننده تعلق يابد؟ خير
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سوسياليستی و ارضای نيازھای مشترك وگوناگون كارگران، جامعه بايد دارای صندوق ذخاير ھای اجتماعی 
اگر . وين ايجاد شده توسط توليدكنندگان تنھا منبع تامين اين صندوق ذخاير اجتماعی استارزش ن. مختلف باشد

ارزش جديدا ايجاد شده تماما بخود توليدكننده تعلق گيرد، اقتصاد سوسياليستی قادر نخواھد بود بازتوليد گسترده 
. ارگران نيز برطرف نخواھد شداحتياجات مشترك ك. را پيش برد؛ و فقط ميتواند يک بازتوليد ساده را پيش برد

يك بخش . بنابراين، در جامعه سوسياليستی، ارزش نوين ايجاد شده توسط توليدكننده به دو بخش تقسيم می شود
اين بخش در برگيرنده وجوه مصرف شخصی توليدكننده است و جھت بر . در اختيار خود توليدكننده قرار ميگيرد

بخش ديگر مشتمل بر صندوق ذخاير .  مورد استفاده قرار ميگيردطرف كردن نيازھای خصوصی توليدكننده
اين درآمد خالص اجتماعی در اختيار جامعه است و جھت توسعه توليد سوسياليستی و : اجتماعی مختلف است

در واقع اين وضعيت نشان . برطرف كردن نيازھای مشترك گوناگون كل زحمتكشان مورد استفاده قرار می گيرد
يک بخش را می توان . که در جامعه سوسياليستی کار توليد کنندگان نيز تبديل به دو بخش می شوددھنده آنست 

کاری که تامين کننده صندوق ذخاير اجتماعی است دانست و ديگری بخشی که تامين کننده صندوق مصرف 
  .شخصی توليد کنندگان است

مابه ازای كار :  ننده به دو مولفه تقسيم می شود     در جامعه سوسياليستی ارزش نوين ايجاد شده توسط توليدك
در نظام سرمايه داری ارزش نوين ايجاد شده توسط كارگر،  به دو مولفه . کارگر و صندوق ذخاير اجتماعي

ا ين دو تقسيم در جامعه سوسياليستی و در نظام سرمايه داری . دستمزد کارگر و ارزش اضافي: تقسيم می شود
دستمزد يعنی قيمت . در نظام سرمايه داری، كار يك كاال بوده و تابع قانون ارزش است. ندکيفيتا با ھم متفاوت

ھر چقدر ھم كه ارزش نوين ايجاد شده عظيم باشد، سھم كارگر صرفا برابر است با ارزش وسايل . نيروی كار
تيار سرمايه دار مابقی آن، يعنی ارزش اضافی، نه تنھا در اخ. معيشتی ضروری برای بازتوليد نيروی كارش

در نظام . است، بلكه سرمايه دار آنرا بعنوان وسيله ای در جھت افزايش استثمار كارگر مورد استفاده قرار ميدھد
كل ارزش ايجاد شده توسط توليدكننده، . كارگر ديگر استثمار نميشود. سوسياليستی، نيروی كار ديگر كاال نيست
 کارکن به مثابه توليد کننده، بخشی از ارزش نوين آفريده شده را مردم. در خدمت طبقه زحمتکش قرار ميگيرد

توليد کننده نيز بعنوان عضوی از . کم کرده و در شکل صندوق ذخيره اجتماعی در اختيار جامعه قرار می دھند
. مردم کارکن جامعه، از رفاه اجتماعی که توسط صندوق ذخيره اجتماعی فراھم می شود، برخوردار می گردد

يع ارزش نوين بوجود آمده ميان صندوق مصرف شخصی توليد کننده و صندوق ذخيره اجتماعی که در توز
اختيار جامعه قرار می گيرد با توجه به منافع ھمگانی و فردی و منافع درازمدت و كوتاه مدت زحمتكشان، 

  .صورت می گيرد

رآيند ايجاد ارزش ساده در توليد كاالئی ساده      نتيجتا، فرآيند ايجاد ارزش در نظام سوسياليستی نه تنھا از ف
اين فرآيند، يك فرآيند ارزش . متفاوت است، بلكه از فرآيند ارزش افزائی در توليد سرمايه داری نيز متفاوت است

فرآيند توليد سوسياليستی، وحدت . آفرينی خاص و منحصر بفرد است که مبين روابط توليدی سوسياليستی است
  .ی مستقيم و فرآيند ارزش آفرينی استميان کار اجتماع

  

 قانون اقتصادی اساسی سوسياليسم در برگيرنده اساسی ترين روابط توليدی سوسياليستی است

  

  ھدف توليد سوسياليستی رفع نيازھای  روز افزون دولت و مردم است

اما جنبه عمده اين . ئی استفرآيند توليد سوسياليستی، وحدت ميان فرآيند كاراجتماعی مستقيم و فرآيند ارزش افزا
 تضاد کدام است؟ 

     وجه عمده  يک تضاد در توليد اجتماعی در برگيرنده ھدف عينی اين توليد اجتماعی و منعکس کننده اساسی 
اين امر مستقل از اراده مردم بوده و در نھايت توسط ماھيت مالکيت بر . ترين روابط اين توليد اجتماعی است

  .توليد اجتماعی بايد به منافع طبقه ای که صاحب ابزار توليد است خدمت کند. ن می شودابزار توليد تعيي
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     در نظام مالکيت سرمايه داری بر ابزار توليد، فرآيند کار، ارزش مصرف نيز توليد می کند اما ھدف توليد 
ه کارگر را استثمار کند سرمايه دار کارخانه را برای اين می خواھد ک. سرمايه داری ايجاد ارزش مصرف نيست

اين . ارزش افزائی جنبه عمده توليد سرمايه داری است. و از طريق فرآيند ارزش افزائی، سود بدست آورد
ھدف سرمايه دار رفع نيازھای معين « : مارکس خاطر نشان کرد. اساسی ترين روابط توليد سرمايه داری است

» .افزائی آن نقطه آغاز و پايان و محرک و ھدف توليد استسرمايه و خود «) ٧(» .نيست بلکه توليد سود است
)٨(  

      نظام مالكيت ھمگانی سوسياليستی بر ابزار توليد، به مردم کارکن امکان آن را می دھد که به اربابان توليد 
 يک فرآيند بنابراين،. در اين نظام، توليد اجتماعی بايد به نيازھای مردم کارکن بطور کل، خدمت کند. تبديل شوند

کار اجتماعی مستقيم که با روش برنامه ريزی شده برای رفع نيازھای مردم زحمتکش ارزش مصرف توليد می 
توليد نقشه مند و برنامه ريزی شده ارزشھای مصرف برای رفع . کند، جنبه عمده توليد سوسياليستی است

. سی ترين روابط توليد سوسياليستی استنيازھای مردم کارکن، مبين ھدف عينی توليد سوسياليستی است و اسا
  .  فرآيند ارزش آفرينی تابع فرآيند کاراجتماعی مستقيم که ارزش مصرف توليد می کند، است

اما نوع فرآورده .      در فرآيند توليد سوسياليستی، كامال ضروريست كه ھزينه كار و سود و زيانھا محاسبه شود
. و سود باشد) output value(ليد آنھا نمی تواند تابع ميزان ارزش توليدی ھائی که بايد توليد شود و چگونگی تو

حتا اگر . اينکه چه فرآورده ھائی و به چه  ميزان توليد شوند بايد تابع نيازھای توده ھای خلق زحمتکش باشد
يشترين خطر زيان موقت موجود باشد، فرآورده ھائی که بطور عاجل مورد نياز مردم زحمتکش است بايد در ب

از سوی ديگر،  فرآورده ھائی را که مورد نياز عاجل . کميت ممکن و با بيشترين تالش ممکن توليد شود
باال و سود بسيار باال، نبايد بطور ) output value(زحمتكشان نيست، حتی با وجود داشتن ارزش توليدی 

ی سوسياليستی بايد ھزينه كار و سود و زيان دليل اينكه بنگاه ھای توليد.  حساب نشده و در کميت باال توليد کرد
را محاسبه كنند فقط اين نيست که بتوانند ھزينه ھای توليد را كاھش دھند تا ارزش نھاده ھا را  باز گردانند بلکه 
ھمچنين به اين دليل است که بتوانند صندوق ذخاير اجتماعی را بطور فزاينده گسترش دھند زيرا اين امر برای 

در تحليل نھائی، ھدف . د با سرعت باال، و افزايش عرضه محصوالت اجتماعی ضروری استگسترش تولي
تبعيت فرآيند ارزش افزائی از فرآيند كار اجتماعی مستقيم عبارتست از ايجاد کميت فزاينده ای از ثروت 

ر شد كه در پيش از پيروزی انقالب اكتبر، لنين متذك.  اجتماعی برای تامين نيازھای مردم زحمتکش در کل
ثروت توليد شده توسط كار مشترك جھت استفاده كل آنھائی که کار می کنند ايجاد می «:  جامعه سوسياليستي

  )٩(» .شود نه برای اقليتی مردان ثروتمند

اما منافع دراز مدت و کلی زحمتكشان، فقط .      ھدف توليد سوسياليستی، رفع نيازھای كل مردم کارکن است
بنابراين، ھدف توليد .  نظام دولتی تحت ديكتاتوری پرولتاريا انعكاس يافته و بيان شودمی تواند توسط

. سوسياليستی را ھمچنين می توان به صورت رفع نيازھای روزافزون دولت سوسياليستی و مردم، تعريف نمود
 غلط، برای رشد فکری، سالمت جسم و حس اخالقی اشان در مورد درست و. اين نيازھا چند گانه اند

از آنجا كه در جامعه . ضروريست كه سطح زندگی مادی و فرھنگی پرولتاريا و مردم کارکن دائما ارتقاء يابد
سوسياليستی ھنوز طبقات، تضادھای طبقاتی، مبارزه طبقاتی، خطر احيای سرمايه داری، و خطر خرابکاری و 

 الزم است كه کشور سوسياليستی ديكتاتوری تجاوز از سوی امپرياليسم و سوسيال امپرياليسم ھنوز موجود است،
و از آنجا كه پرولتاريا فقط با رھا کردن کل بشريت می . پرولتاريا  را استحکام بخشد و دفاع ملی را تقويت نمايد

تواند برای ھميشه خود را رھا کند، کشور سوسياليستی بايد وظايف انترناسيوناليستی خود را بجا آورد و از 
بنابراين، ھدف توليد سوسياليستی عبارتست از ارتقاء سطح زندگی . ی خلقھای جھان حمايت کندمبارزات انقالب

مادی و فرھنگی پرولتاريا و وزحمتكشان، استحكام بخشيدن به ديكتاتوری پرولتاريا، تقويت دفاع ملی و حمايت 
  . اء طبقات و نيل به كمونيسم باشدنھايتا، توليد سوسياليستی بايد در خدمت امح. از مبارزات انقالبی خلقھای جھان

عليه جنگ آماده باشيد، عليه «      سياست استراتژيك بزرگ، فرموله شده توسط صدر مائو مبنی بر اينکه 
كامال مبين ھدف عينی توليد سوسياليستی است » ضايعات طبيعی آماده باشيد، و برای خلق ھر كاری انجام دھيد

تحت ھدايت خط . د سوسياليستی چين و کل اقتصاد ملی را نشان می دھدو سمتگيری صحيح برای توسعه تولي
. پرولتری انقالبی صدر مائو و سياستھای خاص و عام وی، توليد سوسياليستی چين با قدرت زياد توسعه می يابد
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 ديكتاتوری پرولتاريا مداوما قدرت و استحكام. سطح زندگی مادی و فرھنگی مردم ھمواره رو به افزايش است
  .در چارچوب توانائيمان، به آرمان انقالب جھان كمك كرده ايم. می يابد

     در اتحاد شوروی تحت حاكميت دارودسته مرتد برژنف، قانون ارزش اضافه بر توليد اجتماعی حکومت می 
ھدف توليد عبارتست از كسب سود و تضمين استخراج حداكثر ارزش اضافی از زحمتكشان شوروی بوسيله . کند
دارودسته رويزيونيست مرتد شوروی، از يک سو، ھياھو می کند که، . ورژوازی انحصاری بوروكراتب
اما از سوی ديگر، برای فريب دادن « . مھمترين نشانه فعاليت توليدی ھر بنگاه ميزان سود و نرخ سود آنست"

و معموال دعا می کنند که . دتوده ھا رياكارانه تابلوی شبه سوسياليسم را بر سر در دکان خود آويزان می کنن
ھمه به اندازه كافی غذا، البسه، كفش، مسكن "يا اينکه می گويند، » .عالی ترين ھدفشان، افزايش رفاه مردم است

اين دارودسته مرتد با شيرين زبانی در مورد رفاه » .ما اين را كمونيسم می ناميم. و كتاب خواھند داشت
دفش آنست که توده ھا مبارزه طبقاتی و انقالب را فراموش کنند تا آنھا راحت بورژوايی، توده ھا را می فريبد؛ ھ
در اتحاد شوروی تنھا کسانی که خوب می خورند، خوب می پوشند و از . بتوانند سرمايه داری را احيا کنند

مسكن خوب برخوردارند، ھمان بورژوازی انحصاری بوروكرات و اشرافيت روشنفکری رويزيونيست است که 
  .اقشار وسيع مردم کارکن دوباره به مغاک استثمارو رنج سقوط کرده اند. ير بال و پر اين رويزيونيستھايندز

  انقالب را دريابيد، توليد را باال ببريد

عبارتست ) يعنی اساسی ترين چيزی كه توليد اجتماعی را تعيين می كند(وجه غالب در فرآيند توليد سوسياليستی 
برای تحقق بخشيدن بدين ھدف، توليد اجتماعی بايد توسعه يابد تا  کل . فزون دولت و مردماز رفع نيازھای روزا

 خاطر نشان ساختند كه پس از اينكه مانيفست كمونيستماركس و انگلس در . داده ھای اجتماعی افزايش يابد
مايه داران استفاده پرولتاريا حاكميت بورژوازی را سرنگون می کند، از حاكميت خود برای سلب مالكيت از سر

او از توفق سياسی اش استفاده خواھد کرد تا، گام به گام، تمام سرمايه را از بورژوازی بگيرد، تمام «. می کند
متمرکز کند؛ و ) يعنی، پرولتاريائی که به مثابه طبقه حاکمه سازمان يافته است(ابزار توليد را در دست دولت 

ھنگاميكه چين با مسئله گذار از انقالب ) ١٠(» .عت  ممکن افزايش دھدکليت نيروھای مولده را با حداکثر سر
دمكراتيك نوين به انقالب سوسياليستی روبرو شد و تاکيد کار حزب از مناطق روستايی به مناطق شھری منتقل 

او . مشد، صدر مائو در اين زمينه نيز با جديت تمام بما آموخت كه به توليد سروسامان داده و آنرا توسعه دھي
از ھمان روزيكه اداره شھر را به عھده می گيريم، بايد تالش خود را بر تجديد حيات و توسعه بنگاھھای « گفت، 

( عموما، دو شيوه برای توسعه توليد اجتماعی و افزايش كل توليد اجتماعی ) ١١(» .توليد آن، متمركز کنيم
social output (اين کار . ليد به موازات افزايش جمعيت استيكی افزايش نيروی كار در تو. موجود است

شيوه ديگر . بطور عام می تواند كل توليد اجتماعی را افزايش دھد، اما نمی تواند بر محصول سرانه بيفزايد
در . عبارتست از افزايش بازدھی كار، كه نه تنھا كل توليد اجتماعی بلكه محصول سرانه را نيز افزايش می دھد

لنين، ھنگام بحث در مورد اھميت . اصلی توسعه توليد سوسياليستی افزايش بازدھی كار استدرازمدت، تنھا راه 
تنھا با افزايش توليد و افزايش بازدھی كار است كه شوروی می تواند پيروز « : افزايش بازدھی كار، گفت

 يك نظام نوين بازدھی كار مھمترين عاملی است كه نھايتا پيروزی« : او ھمچنين تصريح نمود) ١٢(» .شود
  )١٣(» .اجتماعی را تضمين می نمايد

        پس، برای توسعه توليد سوسياليستی، بازدھی كار را چگونه می توان افزايش داد؟

توليد در جامعه .       ماركسيسم معتقد است كه نيروھای مولده تحت فشار و تحريك روابط توليدی، رشد می كنند
اگر چه تغييرات و تحوالت در توليد اجتماعی .  توليدی معين، انجام می شودطبقاتی ھمواره در چارچوب روابط

ھميشه از تغييرات و پيشرفتھا در نيروھای مولده آغاز می شوند، پيشرفتھای چشمگير در نيروھای مولده ھمواره 
رورت انجام در ابتدای فرآيند رشد سرمايه داری، ض. پس از تحوالت بزرگ در روابط توليدی بوقوع می پيوندند

يك انقالب بورژوائی جھت تبديل روابط توليدی سرمايه داری به زير بنای اقتصادی عمده جامعه، ثابت شد و تنھا 
در جامعه سوسياليستی، صرفا پس از . پس از انجام انقالب بورژوائی، رشد چشمگير نيروھای مولده ممکن شد

وسياليستی، ملی كردن سوسياليستی، كلكتيويزه كردن ايجاد ديكتاتوری پرولتاريا و شکوفائی عميق انقالب س
كشاورزی و برقراری روابط توليدی سوسياليستی بعنوان زير بنای اقتصادی جامعه است كه رشد چشمگير 

ھنگاميكه تحول سوسياليستی در نظام مالكيت بر ابزار توليد اساسا كامل می شود، . نيروھای مولده اتفاق می افتد
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در سوسياليسم،  تنھا از طريق تحکيم روابط توليدی سوسياليستی و تطبيق آن با . ان نمی رسدانقالب ھنوز بپاي
سطح رشد نيروھای مولده و تنظيم يا تغيير به موقع آن بخش از روابط توليدی كه در تقابل با رشد نيروھای 

  .مولده قرار می گيرند، می توان توليد سوسياليستی را دائما و با سرعت توسعه داد

     پيشرفت در علم و تكنولوژی و نوآوری در ابزار توليدی، نقش بزرگی در توسعه توليد و افزايش بازدھی 
علم و تكنولوژی بوسيله مردم كشف می ) ١۴(» .مردم عامل تعيين كننده اند، نه اشياء« اما، . كار ايفاء می كنند

ثروتھای جھان، توده ھای مردم گران بھاتر از ھمه از ميان . شود، و ابزارھای توليدی توسط مردم بوجود می آيد
) ١۵(» . تا زمانيکه مردم باشند، ھرگونه معجزه ای تحت رھبری حزب كمونيست امكان پذير است« . است

از كمبود ماشين آالت نھراسيد؛ فقط از فقدان عزم « : اقشار وسيع توده ھای چينی آنرا بدينگونه وصف می كنند
  ».ا يك قلب سرخ و دو دست ھر چيز را می توان با اتكاء بخود، توليد نمودب. ھراس داشته باشيد

تنھا با در .       فعاليت سوسياليستی توده ھای وسيع بايد از طريق كار سياسی و ايدئولوژيك حزب، تحرك يابد
يرامون مسائل دست گرفتن حلقه كليدی كار سياسی و ايدئولوژيكی، با بسيج گسترده و عميق توده ھا به مباحثه پ

عمده ملی، با انتقاد از رويزيونيسم، تفكرات كنفوسيوسی و منسيائی و جھانبنی طبقه استثمارگر، و با ارتقاء 
اساسی آگاھی اقشار وسيع در مورد مبارزه طبقاتی و مبارزه خطی است كه توليد سوسياليستی می تواند مداوما و 

  .بسرعت توسعه يابد

وسياليستی، نھايتا شيوه توسعه توليد و افزايش بازدھی کار عبارتست از تاكيد بر ادامه      بنابراين، در جامعه س
پس از اينكه پرولتاريا قدرت سياسی را كسب می كند،  بايد از روبنای . انقالب تحت ديكتاتوری پرولتاريا

سياسی، اقتصادی و سوسياليستی برای شکوفائی و تعميق ھر چه بيشتر انقالب سوسياليستی در جبھه ھای نبرد 
ايدئولوژيك، استفاده کند؛ تنھا از اين طريق و تحت رھبری خط صحيح حزب و با كمك حاكميت دولتی 
ديكتاتوری پرولتاريا می تواند با خرابکاری و موانع بورژوازی و نفوذ سرمايه داری مقابله کند و آنرا از بين 

ليستی را قوام و بھبود بخشيد و كليه عوامل مثبت را در فقط به اين ترتيب می توان روابط توليدی سوسيا. ببرد
» انقالب را دريابيد، توليد را باال ببريد « سياست . جھت توسعه توليد سوسياليستی با سرعتی عظيم بسيج کرد

بدرستی بيانگر ضروريات قوانين عينی حاکم بر حرکت تضادھای پايه ای جامعه ) فرموله شده توسط صدر مائو(
اين سياست بما می آموزد كه فعاليت اقتصادی را سياست پرولتری بايد فرماندھی کند و توليد . تی استسوسياليس

تنھا به اين طريق می توان توليد سوسياليستی چين را با گامھائی . را انقالب بايد ھدايت کرده و بجلو حرکت دھد
  .بلند در مسير درست تضمين کرد

را برای ضديت ورزيدن با ادامه انقالب تحت " نيروھای مولده"  تئوری )امروزی(     رويزيونيستھای مدرن 
اين گروه ھای رويزيونيستی ليوشائوچی و لين پيائو ھمواره تحت لوای رشد .   ديكتاتوری پرولتاريا، بلند می کنند

لوژی نسبت داده و آنھا حتا توسعه توليد را تماما به توسعه علم و تكنو. توليد با ادامه انقالب مخالفت کرده اند
خط مشی رويزيونيستی ارائه شده توسط . بھبود ابزار توليد را به اتکاء به متخصصين بورژوا منوط می کردند

کامال از بين نرفته و بايد آن " تئوری نيروھای مولده"ليوشائوچی و لين پيائو در ھم كوبيده شد اما بقايای سموم 
  .درا مرتبا مورد انتقاد قرار داد و رد کر

  
  قانون اساسی اقتصادی سوسياليسم، كليه وجوه تكامل اقتصاد سوسياليستی را تعيين می كند

  
ھدف عينی توليد اجتماعی و ابزار تحقق بخشيدن بدان، بيانگر سمت اساسی توسعه توليد اجتماعی بوده و 

وت، اھداف توليدی و نظام ھا ی اجتماعی و اقتصادی متفا. دربرگيرنده ضروريات قوانين اقتصادی جامعه است
ھدف توليد سوسياليستی . نتيجتا آنھا قوانين اساسی اقتصادی متفاوتی دارند. ابزار متفاوت برای نيل بدانھا، دارند

ابزار نيل به اين ھدف تحرك بخشيدن به توسعه تكنولوژی . عبارتست از رفع نيازھای روزافزون مردم و دولت
ن برای اينكه مختصرا جمعبندی كرده باشيم، خصايص اصلی و ضروريات بنابراي. و توليد از طريق انقالب است

تنظيم و تغيير به موقع روابط توليدی و روبنا؛ افزايش منظم سطح : قانون اساسی اقتصادی سوسياليسم عبارتند از
زافزون تكنولوژي؛  توسعه توليد سوسياليستی با نتايج عظيمتر، سريعتر و بھتر و اقتصادی تر؛ رفع نيازھای رو

 .دولت و مردم، و ايجاد شرايط مادی برای امحاء نھايی طبقات و تحقق بخشيدن به كمونيسم
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     قانون اساسی اقتصادی سوسياليسم، كليه وجوه اصلی توسعه اقتصاد سوسياليستی و محتوی اصلی توليد، 
  .مبادله، توزيع و مصرف سوسياليستی را تعيين می كند

 مربوط ميشود، تنظيم ميزان و نوع محصول توليد و چگونگی توليد آن در جامعه      تا آنجا كه به توليد
كشور سوسياليستی ھنگام برنامه ريزی، تنوع، كميت و . سوسياليستی بايد از خواسته ھای اين قانون تبعيت كنند

م ديكتاتوری تنظيمات توليد را بر طبق اين قانون مشخص می کند تا اينکه توسعه توليد سوسياليستی به تحكي
پرولتاريا، تقويت دفاع ملی، حمايت از مبارزات انقالبی مردم جھان، و ارتقاء مستمر سطح زندگی مادی و 

  .فرھنگی مردم کارکن، خدمت کند
در تعيين نسبتھای .        مبادله سوسياليستی نيز بايد از الزامات قانون اساسی اقتصادی سوسياليسم تبعيت كند

توليد و مصرف داخلی، مصرف نظامی و غيرنظامی، نسبت ميان عرضه به مناطق صادرات و واردات، 
روستايی و شھرھا، و قيمت محصوالت، اولين چيزی كه كشور سوسياليستی در نظر می گيرد اين نيست كه 

اولين چيزی كه كشور سوسياليستی مورد توجه قرار . چقدر پول ميتواند بدست بياورد و يا ميزان سود چقدر است
ميدھد اين است كه تنظيمات توليدی مذکور چقدر مساعد به حال افزايش سطح زندگی مادی و فرھنگی مردم 

  .کارکن، تحکيم اتحاد كارگر ـ دھقان، تقويت دفاع ملی، و حمايت از مبارزات انقالبی خلقھای جھان، است
در توزيع درآمد ملی . يين می كند     قانون اساسی اقتصادی سوسياليسم، توزيع و مصرف سوسياليستی را نيز تع

و محصوالت مصرف شخصی، دولت سوسياليستی بايد از ضروريات قانون اساسی اقتصادی سوسياليسم تبعيت 
برای مثال، در تعيين نسبت بين انباشت و مصرف، و سطح دستمزدھا، بايد ھم منافع فوری و ھم منافع آينده، . کند

بھمين نحو، مصرف سوسياليستی ـ چه مصرف .  کارکن را در نظر گيردھم منافع جمعی و ھم منافع فردی مردم
جمعی و چه مصرف فردی ـ بايد مساعد حال ارتقاء مداوم سطح زندگی مادی و فرھنگی پرولتاريا و زحمتكشان، 
انقالبی كردن تفكر مردم، پرورش سنن نوين سوسياليستی، تحكيم ديكتاتوری پرولتاريا، و شتاب بخشيدن به 

  .ان سوسياليسم باشدساختم
     بطور خالصه، قانون اساسی اقتصادی سوسياليسم مبين اساسی ترين پيوندھا ميان توليد، مبادله، توزيع، و 

درك و . اين قانون جھت نھايی توسعه اقتصاد سوسياليستی را معين می كند.  مصرف سوسياليستی می باشد
 ميتواند خودآگاھی ما را تقويت کند، به ما کمک کند که در استفاده صحيح از قانون اساسی اقتصادی سوسياليسم

  .کارمان بر گرايشات خودبخودی فائق آئيم، و با گامھايی بلند در مسير صحيح سوسياليستی، حرکت کنيم
  

  وحدت امكان عينی و قوه ابتكار ذھنی است توسعه سريع توليد سوسياليستی،
  

  ی كه برای جامعه كھن امكانپذير نبوده، توسعه دھدنظام سوسياليستی ميتواند توليد را با سرعت
  

درجه رفع اين نيازھا، با سرعت . ھدف توليد سوسياليستی عبارت از رفع نيازھای روزافزون دولت و مردم
تحكيم دفاع ملی در كشور سوسياليستی، توسعه امكانات فرھنگی، آموزشی و . توسعه توليد بسيار در ارتباط است

 سوسياليستی، بھبود زندگی مادی و فرھنگی مردم، و كمك به آرمان انقالب جھانی، ھمگی بھداشتی در جامعه
ھمچنين، بعلت اينكه حاكميت . محتاج توسعه سريع توليد سوسياليستی جھت ايجاد پيش شرطھای مادی آن است

 آنھا موفق می امپرياليستی ھميشه در ضعيفترين حلقه می شكند، نخستين كشورھايی كه انقالب سوسياليستی در
اين امر، توسعه سريع ساختمان سوسياليسم را الزام . شود، معموال از زيربنای صنعتی نسبتا ضعيف برخوردارند

  .آورتر می کند
صدر مائو خاطرنشان .      در نظام سوسياليستی، توسعه سريع توليد نه تنھا ضروری است بلكه امكانپذير است

ط توليدی سوسياليستی برای رشد نيروھای مولده بيش از روابط توليد كھن ھنگامی كه می گوئيم رواب« : نمود
مناسبند، منظورمان شرايطی است كه در آن نيروھای مولده اجازه چنان رشدی را می يابند كه در جامعه كھن 

 )١۶(» .غيرممكن بود؛ در نتيجه می توان با توسعه مستمر توليد نيازھای روزافزون مردم را برآورده کرد
بنابراين، توسعه سريع توليد سوسياليستی صرفا يك اميد نيست، بلكه بر پايه امكان عينی موجود در ذات روابط 

  .توليدی سوسياليستی است و يکی از جلوه ھای برتری نظام سوسياليستی می باشد
  خشد؟     آيا روابط توليدی سوسياليستی می تواند توسعه سريع توليد و كل اقتصاد ملی را تحرك ب

     اول اينكه، نظام سوسياليستی امکانات گسترده ای را جھت بكار انداختن فعاليت توليدی و قوه ابتكار مردم 
. در نظام سوسياليستی، پرولتاريا و مردم کارکن، ديگر نيروی كار خود را نمی فروشند. کارکن ارائه می دھد

آنھا ديگر برای ھيچ . دانندگان جامعه نوين شده اندآنھا خود را از قيد بردگی و استثمار رھانيده اند و گر
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كار، مشغله باشكوه و . استثمارگری كار طاقت فرسا انجام نمی دھند، بلكه برای منافع طبقه خود كار می كنند
در موقعيت مردم کارکن در توليد اجتماعی، تغيير بزرگی رخ داده و آنھا به گردانندگان توليد . عظيمی شده است

تبديل شده اند و ھمين موقعيت، آنان را به دخالت جدی در توليد و ارائه ابتكارات تھی ناپذير رھنمون اجتماعی 
علت اينکه روابط توليدی . افرادی كه توانايی كار كردن دارند، مھمترين عامل در توليد ھستند. می شود

ر درجه اول بخاطر شکوفا شدن سوسياليستی ميتواند توليد را با سرعتی بسيار تحرک بخشد و پيش براند،  د
  .فعاليتگری و استعدادھای خالق توده ھای کارکن است که در نظام سرمايه داری سركوب می شد

     در درجه دوم بخاطر آن است که نظام سوسياليستی، از اتالف عظيم نيروی كار انسان، منابع مادی و مالی 
. گزير است، ممانعت کرده و اين اتالفھا را از بين می بردکه در شرايط رقابتی و پرھرج و مرج سرمايه داری نا

کشورسوسياليستی از طريق برنامه ريزی و اتخاذ يک روش معقول می تواند بطور كامل و خردمندانه منابع 
انسانی و مادی را مورد استفاده قرار دھد؛ تسھيالت و منابع طبيعی را بطريقی برنامه ريزی شده و معقول، 

  . نيروھای کار را می توان بطور برنامه ريزی شده و خردمندانه تعليم و تخصيص دھداستفاده کند؛
     دردرجه سوم بخاطر آنكه انقالب سوسياليستی نظام استثمار انسان از انسان را نابود کرده  و امكان استفاده از 

گلی تعلق داشت، در جھت آن بخش از ثروت را که پيش از اين به عده قليلی از استثمارگران مصرف كننده ان
  . بھبود زندگی مردم کارکن و توسعه توليد سوسياليستی، فراھم كرده است

  
  

در نظام .      چھارم آنكه، نظام سوسياليستی افق وسيعی را برای توسعه سريع علم و تكنولوژی گشوده است
. ری عايد سرمايه دار کندسرمايه داری، تكنولوژی نوين ھنگامی مورد استفاده واقع می شود كه سود بيشت

اين . در انحصار قرار می گيرد" اسرار تجاري"تكنولوژی نوينی كه ارائه می شود، توسط سرمايه دار بعنوان 
در نظام سوسياليستی، تكنولوژی نوين برای . امر بناچار  باعث محدوديت توسعه تكنولوژی نوين می گردد

برای کم کردن از شدت کار و بھبود شرايط کار اتخاذ می . شودصرفه جويی در ھزينه كار در توليد، اتخاذ می 
مضافا، تجارب پيشرفته در نوآوری . بنابراين، توسعه علم وتكنولوژی خواست آگاھانه زحمتكشان می شود. شود

ھای تكنيكی ھر بنگاه سوسياليستی مايملك مشترك زحمتكشان است، و پس از نتيجه گيری و توسعه اش می تواند 
  .مورد استفاده ساير بنگاھھا واقع گرددسريعا 

     پنجم آنكه، نظام سوسياليستی تضادھای ميان افزايش توليد و كاھش نسبی قدرت خريد توده ھا که خاص 
زيرا با رشد توليد سوسياليستی، سطح مصرف پرولتاريا و مردم کارکن . سرمايه داری است را از ميان می برد

بحرانھای اقتصادی . مان حال ميزان ساختمان ملی نيز منظما گسترش می يابدمنظما افزايش می يابد و در ھ
اين امر، موانع مصنوعی بر سر راه توسعه سريع توليد را از پيش . ناشی از مازاد توليد، ھرگز روی نمی دھند

  .پای برميدارد
مل بازدارنده نيز موجودند      اگر چه در نظام سوسياليستی امكان عينی رشد سريع توليد موجود است، اما عوا

خرابكاری ھای بورژوازی و : بطور مثال. كه باعث تضعيف و ممانعت از توسعه سريع توليد می شوند
عالوه بر وجود عينی اين . عواملش، موانع ناشی از ادامه نفوذ خرده بورژوازی، ضايعات طبيعی، و غيره

پرولتاريا در مسير .  رابطه با خود پرولتارياستعوامل اجتماعی و طبيعی، عوامل ذھنی نيز موجودند كه در
برای درك . انجام انقالب سوسياليستی و ساختمان سوسياليسم مطمئنا با شرايط و مسائل نوينی روبرو می شود

قوانين عينی شرايط نوين و كشف شيوه ھای صحيح حل مسائل نوين، يك دوره زمانی برای انباشت تجربه 
انقالب . داشت که ساختمان سوسياليسم به آرامی و در خط مستقيم پيش رودنبايد انتظار . ضروری است

برای تبديل امكان عينی توسعه رشد سريع ساختمان سوسياليستی، . سوسياليستی بطور موج وار پيشروی می کند
اگر خط درست باشد، می توان ظرفيت ھای نظام سوسياليستی را برای توسعه . نياز به تالشھای ذھنی است

اگر خط نادست باشد يا اينکه خط رويزيونيستی بتواند در کار خط درست . يع توليد اجتماعی متحقق کردسر
  .اخالل کند، در مقابل ساختمان سريع سوسياليسم موانعی بر پا خواھد شد

  
  خط عمومی قطب نمای ما در ساختمان سوسياليسم  با نتايجی عظيمتر، سريعتر، و بھتر و اقتصادی تر 
  

جمعبندی از درسھا و تجارب داخلی و بين المللی در زمينه ساختمان سوسياليسم، صدر مائو در سال پس از 
ھمه با اھدافی عالی، در جھت ساختمان سوسياليسم با نتايجی « : را فرموله نمودخط عمومی  اين ١٩۵٨

امال از برتری نظام اين يك خط مشی ماركسيستی است كه ك» .عظيمتر، سريعتر و بھتر، اقتصادی تر بپاخيزيد



www.afgazad.com                                                                                         afgazad@gmail.com  ٩٤

سوسياليستی بھره گيری می كند، كامال قوه ابتكار ذھنی مردم را بكار می گيرد، و تالش می كند سوسياليسم را با 
  .نتايجی عظيمتر، سريعتر، و بھتر و با ھزينه ھای كمتر بسازد

در اينجا . قتصادی تر استساختمان سوسياليسم، محتاج اتحاد نتايج عظيمتر، سريعتر، و بھتر و اخط عمومی      
زمان ارائه محصوالت است؛ منظور " سريعتر"كميت محصوالت است؛ منظور از " نتايج عظيمتر"منظور از 

ھمه اين ھا به يکديگر وابسته . صرف کار کمتر است" اقتصادی تر"كيفيت محصوالت  و منظور از " بھتر" از 
 نتايج عظيمتر و سريعتر باشيم و نتايج بھتر و اقتصادی تر اگر صرفا خواھان. بوده و يکديگر را تقويت می کند

و در درازمدت و كليت اوضاع، نتايج عظيمتر و . را قربانی کنيم، نتيجه كيفيت پائين و ھزينه باال خواھد بود
ھای اگر صرفا به نتايج بھتر و ھزينه . سريعتر نيز به بار نيامده و در واقع نتايج، خردتر و آھسته تر خواھد بود

كمتر توجه کنيم و نتايج عظيمتر و سريعتر را فربانی کنيم، كيفيت باال بدست خواھد آمد اما توليد محصول بحد 
فقط اگر . سرعت سازندگی نيز برای رفع نيازھای دولت و مردم، آھسته خواھد بود. كفايت نخواھد بود

يم می توانيم ه توسعه سريع دست يابيم و سوسياليسم را با نتايج عظيمتر، سريعتر و بھتر و اقتصادی تر بساز
و يکرشته سياستھائی که تحت نام خط عمومی . نيازھای روزافزون دولت و مردم را بحداكثر ممكن برآورده کنيم

توسط صدر مائو فرموله شد، رشد ھمزمان و مکمل  صنعت و كشاورزي؛ صنايع سبك و " روی دو پا راه رفتن"
. بزرگ؛ استفاده از شيوه ھای خارجی و بومی در توليد و غيره، را ممکن کردسنگين؛ صنايع كوچك، متوسط و 

رشد مکمل اينھا باعث شد که يکديگر را تقويت کنند و رشد موزون سکتورھای مختلف اقتصاد ملی سوسياليستی 
عه بدرستی ھم الزامات عينی قوانين اساسی اقتصادی سوسياليسم، قانون توسخط عمومی . چين را تضمين کرد

سريع توليد سوسياليستی و قانون توسعه برنامه ريزی شده اقتصاد ملی را منعکس می کند و ھم اراده انقالبی 
  .مردم سراسر كشور را که خواھان تغيير سريع موقعيت عقب مانده کشورند

رد و از      در ساختمان سوسياليسم چگونه می توان، نتايج عظيمتر، سريعتر و بھتر و اقتصادی تر را کسب ک
نتتايج کمتر، آھسته تر و کيفيت پائين تر و ھزينه ھای باالتر اجتناب کرد؟ كليد اين كار عبارتست از بسيج فعاليت 

خط عمومی برای ساختمان سوسياليسم، بر ترکيب رھبری حزبی و توده ھای . توده ای در ساختمان سوسياليسم
يد خط مشی توده ای حزب در زمينه ساختمان سوسياليسم اين خط عمومی، تکامل جد. وسيع مردم تاکيد می گذارد

) ۶١(» . تالش انسان در تحقق اھدافشھيچ نيست بجزتاريخ « ماركسيسم ھمواره معتقد بوده است که . است
صدر مائو بارھا تاکيد کرده )  ١٧(» .خلق و فقط خلق نيروی محركه تاريخ است« : صدر مائو بما می آموزد که

اين (دارودسته لين پيائو . قدرت سياسی و ساختمان سوسياليسم بايد به توده ھا تکيه کرداست که برای كسب 
مغز ما، « : به ھر شکل ممکن به توده ھا توھين می کردند و فخر می فروختند که) شاگردان وفادار كنفسيوس

تنھا داناترين و «  که آنھا سخت كوشيدند ياوه ھای كنفسيوسی را ترويج کنند. مغز دھقان و کارگر معمولی نيست
شواھد . با اين ياوه ھا  كامال جايگاھشان را بعنوان دشمنان سرسخت مردم افشاء نمود. »احمقترين تغيير نمی كنند

تنھا با بذل اعتماد . متعددی نشان می دھند كه فروافتاده ترينان، با ھوش ترينند و متشخصترين ھا، جاھل ترينند
 ھا، ارج نھادن به روحيه مبتكرانه آنان، بکار گرفتن کليه عوامل مثبت، بحداکثر كامل به توده، اتكاء بر توده

ممکن متحد کردن ھر کسی که می توان متحد کرد، تبديل عوامل منفی به مثبت، می توان انقالب سوسياليستی را 
نگی و پيروزمندانه در عرصه ھای اقتصادی، ايدئولوژيك، و فرھنگی به پيش برد و موسسات علمی، فرھ

  .آموزشی را با نتايج عظيمتر، سريعتر و اقتصادی تر توسعه داد
روحيه مردم و ابتکار ذھنی آنان را خطاب قرار می »  با تمام قوا پيش رويد و آماج بلند داشته باشيد«       شعار 

 پرولتری را به اين ترتيب، خط مشی عمومی برای ساختمان سوسياليسم، در فرماندھی قرار دادن سياستھای. دھد
. برجسته کرده و بر نقش روحيه انقالبی و ابتکار عمل انقالبی توده ھا در ساختمان سوسياليسم تاکيد می گذارد

وظيفه حزب در ساختمان سوسياليسم عبارتست از بدست گرفتن حلقه كليدی كار سياسی ـ ايدئولوژيك، ارتقاء 
 به مردم در فراگيری خط مشی ماركسيستی و سياستھای آگاھی سوسياليستی مردم در رابطه با سوسياليسم، كمك

عام و خاص حزب، و بسيج و سازماندھی اقشار وسيع توده ھا در مبارزه برای آرمان بزرگ ساختمان 
ثروت اجتماعی توسط كارگر، دھقان و تحصيل کرده ھا، آفريده می « : صدر مائو به ما می آموزد. سوسياليسم

 بر سرنوشت خود حاكم باشند، يک خط مشی ماركسيست ـ لنينيستی داشته باشند، و تا زمانيكه اين  مردم. شود
) ١٩(» .بجای فرار از مشكالت با روشی سازنده آنھا را حل کنند، ھر مشكلی در جھان بشری قابل حل است
البی سر ھنگاميكه اقشار وسيع توده ھای انقالبی بر خط مشی ماركسيستی حزب احاطه يابند، يك نيروی عظيم انق
جھش . بلند می کند و تبديل به يک نيروی مادی بسيار قدرتمند می شود که قادر است در جھان بشری اعجاز کند

  . در اقتصاد ملی چين بدين خاطر پديدار شدبزرگ به پيش
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  جھش بزرگ به پيش در اقتصاد ملی را به كمك استقالل و اتكاء بخود، تحقق بخشيد
  

با تمام قوا پيش رويد؛ آماج بلند داشته باشيد، و سوسياليسم را  با نتايج « ست  وسياخط عمومی تحت رھبری 
طبقه كارگر و كليه زحمتكشان چين از روحيه عالی برخوردار » عظيمتر، سريعتر و بھتر، اقتصادی تر بسازيد

 كردن، در عرش روحيه  انقالبی آنھا مبنی بر جرئت  به تفكر، سخن گفتن و عمل. بوده و برای نبرد آماده اند
گسترش سبک کار الگوبرداری سوسياليستی، مقايسه كردن کار خود با پيشرو و تالش برای . اعلی سير می كند

رھبری صحيح خط . آموختن و رسيدن به آن و در عين حال کمک به عقب مانده، در حال عروج بيشتر است
فعاالنه از طريق حفظ استقالل و اتكاء بخود، ماركسيستی حزب، اين توانائی را به اقتصاد ملی چين می دھد که 

  .وضعيت جھش بزرگ به پيش پديدار گشته است. توسعه يابد
     توده ھای وسيع زحمتكشان چينی، تحت ستم و بردگی امپرياليسم، فئوداليسم و سرمايه داری بوركرات، در 

دتھای مديد، محصوالت صنعتی مورد برای م. اقتصاد ملی راكد بود. چنگال مھيب مشقت و مرارت گرفتار بودند
ناميده می " آتش خارجي"ھمين قوطی كبريتھای معمولی، . استفاده روزانه از كشورھای خارجی وارد می شد

و " روغن خارجي"، "چتر خارجي. "بود" ميخ خارجی"ناميده می شد، و ميخ، " پارچه خارجي"شد، البسه 
ھجوم آورده بود و محصوالت صنايع بومی چين را از دور سيل كاالھای خارجی به بازارھای داخلی . غيره

  .از چين كھن اين وضع به ما رسيد. خارج می کرد
     از زمان آزادی، تحت رھبری حزب كمونيست چين، طبقه كارگر و زحمتكشان قھرمان چينی بپاخاسته اند  و 

کامل شدن . وين و نيرومند بنا کنندمصمم ھستند که چين عقب مانده كھن را عوض کرده و يك چين سوسياليستی ن
انقالب سوسياليستی در نظام مالكيت بر ابزار توليد و اعالم خط عمومی حزب برای ساختمان سوسياليسم، باعث 

ما نمی « :صدر مائو درست در بحبوحه جھش بزرگ به پيش، گفت. تحرک يافتن ساختمان سوسياليسم شده است
كنولوژيك که در ساير كشورھای جھان طی شده را طی کنيم و در عقب توانيم ھمان راه ھای قديمی توسعه ت

ما بايد سنتھا را بشكنيم و تا سر حد امكان تكنولوژی نوين را بكارگيريم و در طی دوره . ديگران قدم به قدم بخزيم
يش، وقتی می گوئيم جھش بزرگ به پ. کوتاھی چين را به يک دولت سوسياليستی مدرن و قدرتمند تبديل کنيم

  )٢٠(» .يعنی ھمين
      تحت ھدايت خط مشی ماركسيستی فرموله شده توسط صدر مائو و تحت ھدايت خط  ساختمان ملی بر اساس 

نه تنھا . استقالل و اتكاء بخود، مردم سراسر كشور سيستم صنعتی مستقل و انتگره خودشان را ايجاد كرده اند
ا توليد می کند بلکه بيشتر از رفع نيازھای داخلی و ھم رشته صنعت سبك تكوين طيف کاملی از محصوالت ر

. روزھای قديم كه خيابانھا مملو از كاالھای خارجی بودند، کامال تمام شده است. برای صادرات توليد می كند
صنايع ماشين سازی، ذوب آھن، شيميائی، ابزار علمی و اندازه گيری و الكترونيك چين بسرعت استقرار و 

اما در چين نوين اين . در چين کھن، صنايع بطور ناموزون فقط دراياالت ساحلی رشد می يافت. توسعه يافت
مراكز صنعتی نوين، در مناطق دور افتاده کشور برپا شده اند، كه بدين ترتيب . الگو کامال کنار گذاشته شده است

ات ساختمان اقتصادی و بتدريج ظرفيتھای توليدی بطور معقول در سراسر کشور توزيع شده است و احتياج
مبارزه : يعنی(در جريان پراتيک سه جنبش عظيم انقالبی . ساختمان دفاع ملی چين را برطرف نموده است
نيروی کار علمی و فنی بسرعت گسترش يافته و سطح علم و ) طبقاتی، مبارزه برای توليد ، پژوھشھای علمی
ياری از قطعات بزرگ ابزار دقيقه و پروژه ھای عمده، اكنون بس. تكنولوژی بطور منظم در حال باال رفتن است
بر اين مبنا، چين بمبھای اتمی و ھيدروژنی را آزمايش كرده و . بدون كمك خارجی طراحی و ساخته می شوند

چين اولين كشور در جھان بود كه با موفقيت انسولين . ماھواره ھای ساخت دست بشر به آسمان فرستاده است
چين نخستين كشور در .  و خدمات برجسته ای به تحقيقات در زمينه پيدايش حيات كردمصنوعی تھيه نمود،

تحت ھدايت انديشه مائوتسه . جھان بود كه با موفقيت دستگاه ژنراتور برق دوبل خنك كننده آبی را توليد نمود
يز و جھش دون، مردم چين موانع علمی و تكنولوژيك را يكی پس از ديگری از پيش پای برداشته و با خ

مكانيزاسيون كشاورزی چين نيز پابپای جھش عظيم در توسعه صنعت، علم . ركوردھای نوينی برجای نھاده اند
دستاوردھای چشمگيری در زمينه سد سازی برای آبياری مزارع حاصل . و تكنولوژی، بسرعت پيش می رود

در مورد زمين، كود شيميائی، آب، منشور ھشت ماده ای، . شده، و سطح مزارع آبی توسعه بسيار يافته است
بذر، نھال كاری محصور، حفاظت نھال، و مديريت مزرعه در جھت نيل به بازده بيشتر در كشاورزی در سطح 

  .وسيعی به اجرا گذاشته می شود
     در روند توسعه ساختمان سوسياليسم در چين، در مقطعی و برای مدتی،  بعلت خرابكاری و دخالت خط مشی 

اين مسئله . نيستی دارودسته ليوشائوچی و لين پيائو، نوعی درجا زدن در برخی بخشھا بچشم خوردرويزيو
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اين مبارزه، مبارزه بين . بازتاب مبارزه طبقاتی و مبارزه بين دو خط مشی در روند ساختمان سوسياليسم بود
ی خلق به قضاوت بنشينيم، اگر از زاويه كل روند و كل اوضاع از زمان تاسيس جمھور. پيشروی و قھقرا بود

اقتصاد ملی چين تحت ھدايت خط مشی برتر ماركسيستی فرموله شده توسط صدر مائو با خيز و جھش توسعه 
 برابر شده است؛ ارزش ١ر٨، جمع كل ارزش توليدات كشاورزی چين ١٩٧٣ تا سال ١٩۴٩از سال . يافته است

ھمراه با توسعه توليدات .  برابر شده است۵٩گين  برابر و ارزش توليدات صنعت سن١٢ر٨توليد صنايع سبک 
صنعتی و کشاورزی، ارتباطات و حمل و نقل، بازرگانی، پول و فينانس، و موسسات فرھنگی و آموزشی نيز با 

اينھا . سطح زندگی مادی و فرھنگی مردم نيز بنحو قابل مالحظه ای ترقی كرده است. سرعت توسعه يافته اند
دارودسته لين پيائو مايوسانه می كوشد دستاوردھای درخشان خلق چين تحت راھنمايی ھای . حقايق انكار ناپذيرند

اينھا با اين حرفھايشان ." اقتصاد ملی دچار ركود است: "خط عمومی را نفی كند، و افترا آميز می گويد كه 
ليسم و اميال روباه صفتانه موقعيت خود را بعنوان عوامل امپرياليسم، رويزيونيسم، ارتجاع، و نفرتشان از سوسيا

  .اشان برای احيای سرمايه داری، را بيشتر نشان دادند
برای ساختمان سوسياليسم راه  خط عمومی      درخشش خط پايه ای حزب برای تمام دوره تاريخی سوسياليسم و

وقتی به آينده . سرزمين مادری سوسياليستی بزرگ ما در  پيشرفت و آبادانی است. پيشروی ما را روشن می کند
آنچه را كه بورژوازی غرب نتوانست انجام دھد، . می نگريم احساس اطمينان و انبساط خاطر می کنيم

  !پرولتاريای شرق بايد انجام دھد و می تواند
  
  

  :منابع اصلی مطالعه و رجوع
 ٣١يات آثار جلد کل–باز ھم درباره اتحاديه كارگری، اوضاع كنونی، و خطاھای ترتسكی و بوخارين  ـ لنين، ١
 مسائل اقتصادی سوسياليسم ـ استالين، ٢
  ٣ منتخب آثار جلد – ما بايد به كار اقتصادی توجه كنيم ـ صدر مائو، ٣
  

 :پانويس ھا
 ۴٠٢ - ۴٠١ ـ انگلس، آنتی دورينگ، ص ١
  ھمانجا-٢
ص ) ١٩٧٣ (٣٢د  لنين، رھنمودھايی به ارگانھای شورايی مناطق مختلف از سوی كميته دفاع ملی كار، جل-٣

٣٨۴ 
  ٩١ ص ١ ـ مارکس، کاپيتال جلد۴
قطعنامه ايی درباره چند مسئله در مورد كمونھای خلق، اسناد ششمين پلنوم ھشتمين كميته مركزی حزب «  از -۵

  » ١٩۵٨  دسامبر ١٠كمونيست چين، 
 اسناد سياسی ۵٩-١٩۵۵چين کمونيست، : "اين متن را با ترجمه ای کمی متفاوت در کتاب زير می توان يافت

  ۴٩٧ ص ١٩۶٢ کمبريج، سال -از انتشارات دانشگاه ھاروارد" ھمراه با تحليل
  ۴٠٧، ص ٢۶ لنين، چگونه رقابت را سازمان دھيمد؟ کليات آثار جلد -۶
  ٢۵۶، ص ٣  ماركس، كاپيتال جلد -٧
  ٢۵٠ ـ ھمانجا، ص ٨
  ١٩٩ص ) ١٩۶١ (٧ ـ لنين، اول مه، جلد ٩
  ۵٩نيفست كمونيست، ص  ـ مارکس و انگلس، ما١٠
  ٣۶۵، ص ۴  جلد - ـ مائو، گزارش به دومين پلنوم ھفتمين كميته مركزی حزب كمونيست چين١١
   ۵٠١ص ) ١٩٧۴ (٣١ لنين، ھشتمين كنگره سراسری روسيه شوروی ، جلد -١٢
  ۴٢٧ ص ٢٩ ـ لنين، ابتكار عظيم، کليات آثار جلد ١٣
  ١۴٣، ص ٢ ـ مائو، در باره جنگ طوالنی، جلد ١۴
  ۴۵۴ ص ۴ مائو، ورشكستگی درك ايده آليستی از تاريخ، جلد -١۵
  ۴۴۴ مائو، درباره حل صحيح تضادھای درون خلق، آثار دست چين ص -١۶
  )١٩٧۵انتشارات پروگرس مسکو  (١١٠ مارکس، خانواده مقدس ص -١٧
  ٢٠٧، ص ٣ مائو، درباره دولت ائتالفی، جلد -١٨
  ١٩٨ مائو، کتاب سرخ، ص -١٩
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 –از شرام " صدر مائو با مردم سخن می گويد"ئو، جھش بزرگ به پيش در چين، منتشر شده در کتاب  ما-٢٠
     ٢٣١ص 

  :توضيح مترجم
  :واژه ھای معادل بکار رفته در اين فصل عبارتند از* 

   commodity production توليد کاالئی
  commodity exchange مبادله کاالئی 

  value ارزش
 Exchange value ارزش مبادله 
 use value ارزش مصرف

 abstract and concrete labor كار مجرد و كار مشخص
 productivity بازدھی

  out put value ارزش توليدی
  cost ھزينه
   profitسود
  priceقيمت

 bourgeois rights حقوق بورژوائی
  mental and manual labor کار فکری و يدی
  surplus value ارزش اضافی

  expanded reproduction بازتوليد گسترش يابنده
 simple commodity production توليد کاالئی ساده

  law of value قانون ارزش 
 labor remuneration- labor compensation مابه ازای کار

   wageمزد
 value-formation process فرآيند ايجاد ارزش 

 value expansion process فرآيند ارزش افزائی 
 value creation process فرآيند ارزش آفرينی
  direct social labor کار اجتماعی مستقيم

 production, exchange, distribution, consumption توليد، مبادله، توزيع، مصرف
 

 ۶فصل 

 اقتصاد سوسياليستی

 اقتصاد برنامه ريزی  شده است
  

  توسعه با برنامه و موزون اقتصاد ملی
  
يعنی، با مسئله توزيع نيروی  . رشکل توليد اجتماعی  با مسئله تنظيم و توزيع کار اجتماعی  روبرو استھ

تنظيم . ميان سکتورھا و شعب مختلف توليد روبرو است) کارماديت يافته(و نيروی  مادی  ) کار زنده(انسانی  
تفاده صحيح از قوانين اقتصادی  که تشخيص و اس. کار و توليد اجتماعی  از برخی  قوانين تبعيت می  کند

توليد سوسياليستی  را تنظيم می  کنند و تفکيک آن از قوانين اقتصادی  تنظيم کننده توليد سرمايه داری، برای  
  .دست يافتن به توسعه توليد سوسياليستی  با نتايج  بزرگتر، وسيعتر و بھتر و اقتصادی  تر، اھميت بسيار دارد

  
  *نامه، توليد سوسياليستی  را تنظيم ميکندقانون توسعه با بر

در برخی  از متون چينی  دوره نگارش اين کتاب، به اين قانون برخی  اوقات با عنوان قانون توسعه با (* 
  )برنامه و موزون اشاره شده است
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  قانون توسعه با برنامه، نقطه مقابل قانون رقابت و آنارشی  توليد، است

  
. گسترده، روابط تنگاتنگ  و وابستگی  متقابل ميان بخشھای  مختلف توليد، وجود دارددر ھر توليد اجتماعی  

مثال، صنعت نساجی  از نظر تامين پنبه مورد نيازش به کشاورزی  و برای  تامين ماشين ريسندگی  و بافندگی  
اند فوالد را به صنعت ماشين سازی  نيازمند آھن و فوالد است تا بتو. به صنعت ماشين سازی  وابسته است

صنعت فوالد سازی  برای  تامين زغال سنگ محتاج معادن است و صنعت ماشين . انواع ماشين تبديل کند
کليه اين شرکتھای  صنعتی  . سازی  بايد وسائل استخراج و حفاری، ذوب، ورقه سازی  و غيره را تامين کند

وی  برق به صنعت برق، برای  حمل و نقل و استخراجی  برای  گذراندن زندگی  به کشاورزی، برای  نير
بخاطر اين روابط وابستگی  متقابل . مواد اوليه و کاالھايشان به بخشھای  ارتباطات و حمل و نقل نيازمندند

ميان شاخه ھای مختلف توليد و ميان شرکتھای  مختلف، ضروری  است که آنھا ميان خود نسبتھای  درستی  
 برای  تامين نيازھای  شاخه ھا و شرکتھای  ديگر آنچه را توليد می  کنند، را برقرار کنند و حفظ کنند و

  .در غير اين صورت توليد اجتماعی  کند شده و يا حتی  دچار وقفه می  گردد. عرضه کنند
 کار  اما در سرمايه داری، تخصيص.      جامعه سرمايه داری  دارای  سطح عالی  توليد اجتماعی  است

در سرمايه داری، ھدف توليد، ارضای  نيازھای  . رنامه ريزی شده، غير ممکن استاجتماعی بطور ب
در تالش برای  کسب سودھای  باالتر، . اجتماعی  نيست بلکه بسط ارزش برای  دست يافتن به سود است
يه مثل مگس که به دنبال زباله است، سرما. سرمايه داران ميان خود، درگير رقابت مرگ و زندگی  می  شوند

دار نيز در واکنش به تغييرات خود به خودی  در قيمتھای  بازار، مرتبا سرمايه را از اين بخش به آن بخش 
تحت اين شرايط ، . منتقل می  کند و گاه در اين شاخه و گاه در آن شاخه توليد کااليی  را توسعه می  دھد

وقتی  اين تناسب بھم می  خورد، بطور . تناسب معقول ميان بخشھای  مختلف توليدی  غالبا بھم می  ريزد
حرف لنين . خودبخودی  از طريق نابودی  توانايی  ھای  توليدی، دوباره بطور موقت تناسب برقرار می  شود

می  تواند توازنی  را که مرتبا فقط با بحران سرمايه داری  « : بطور دقيق  اين وضعيت را توصيف می  کند
  )١(» .ندبھم می  خورد، مجددا برقرار ک

     پس از اينکه نظام سوسياليستی  به جای  نظام سرمايه داری  برقرار شد، شرايط اقتصادی  دچار تغييرات 
 و ھدف توليد در      توليد سوسياليستی  بر مبنای  نظام مالکيت عمومی  بر ابزار توليد، است. اساسی  می  شود

تحت نظام سوسياليستی، از يک سو، . و زحمتکشان استِسوسياليسم، ارضای  نيازھای  دولت سوسياليستی  
کامال ضروری  است که کار اجتماعی  بر مبنای  نسبتھای  . توليد اجتماعی  بيش از پيش توسعه می  يابد

از سوی  ديگر، نظام . معينی  توزيع شده و تعادل مناسبی  ميان بخشھای  مختلف توليدی  برقرار گردد
منافع پايه ای  . ی  بر ابزار توليد، زحمتکشان را به اربابان توليد بدل می  نمايدمالکيت عمومی  سوسياليست

به اين ترتيب، سوسياليسم تضاد منافع ميان بخشھا و بنگاھھای  مختلف را که . توليد و زحمتكشان يکی  است
تاريا و کليه در نتيجه، دولت سوسياليستی  که منافع پرول. ذاتی  سرمايه داری  است، از ميان می  برد

ِزحمتکشان را نمايندگی  می  كند، می  تواند نيروی  کار و ابزار توليد را تحت يک برنامه واحد، بر طبق 
نيازھای  دولت ومردم در ميان بخشھای  گوناگون اقتصاد ملی  توزيع کند، تا اين بخشھای  مختلف اقتصاد 

ِين شرايط اقتصادی، يك قانون اقتصادی  جديد را متولد ا. ملی  بتوانند به طريقی  متعادل وموزون توسعه يابند
می  كند كه عبارتست از  قانون توسعه برنامه ريزی  شده اقتصاد ملی  كه توليد اجتماعی  و توسعه كليت 

انگلس از ديدگاھی  علمی، پيش بينی  كرد كه پس از استقرار سوسياليسم به . اقتصاد ملی  را تنظيم می  كند
شرايط پر ... با تصرف ابزار توليد توسط جامعه « او می گويد، . داری، اين تغييرات ناگزيرندجای  سرمايه 

ھرج ومرج در توليد اجتماعی، جای  خود را به سازمان يابی  آگاھانه برنامه ريزی  شده توليد اجتماعی، می  
  ) ٢(» .دھد

  
  اقتصاد برنامه ريزی  شده  نشانه برتری  نظام سوسياليستی  است 

  
جايگزينی  توسعه با برنامه اقتصاد ملی  بجای  رقابت و توليد پر ھرج و مرج يک وجه مھم از برتری  

  .سوسياليسم نسبت به سرمايه داری  است
. ِ      اقتصاد با برنامه سوسياليستی  آغاز دورانی  است كه انسان شروع به ساختن آگاھانه تاريخ خود می  كند

ه مشخصه اش رقابت و توليد پر ھرج و مرج است، بجای  اينكه انسان بر اشياء در جامعه سرمايه داری  ک



www.afgazad.com                                                                                         afgazad@gmail.com  ٩٩

در اين جامعه، زحمتکش ھيچ كنترلی  بر سرنوشت خود .   رانندمسلط باشد، اين اشياءاند که بر انسان حکم می
ندارد و  سرمايه دار نيز نمی  تواند خود را از عملکرد کورکورانه قوانين عينی  اقتصادی  که خارج از اراده 

نظام مالکيت عمومی  بر ابزار توليد در جامعه سوسياليستی   متحقق شده، و . انسانھا عمل می  کنند، برھاند
آنھا سرنوشت خود را به دست گرفته اند و آگاھانه شروع به استفاده از قانون . زحمتکشان اربابان جامعه اند

اين فعاليت آگاھانه، اين ساختن آگاھانه تاريخ، در پروسه عمل، خود . عينی  جھت ساختن تاريخ خود كرده اند
وله كردن نقشه ھا بر مبنای  قوانين عينی، گام به گام تشخيص قوانين عينی، فرم: را اين طور نشان می  دھد

صدر مائو . برای  تغيير طبيعت و جامعه، و دست يافتن به نتايج پيش بينی  شده از طريق فعاليت سازمان يافته
زحمتکشان چين را كه از طريق فعاليت آگاھانه تحت رھبری  حزب، دست به تغيير جھان می  زنند، تحسين 

اما در چين، تازه اكنون شرايط توسعه با برنامه . صدھا ھزار سال قدمت داردتکامل بشر « كرده و گفت، 
تحول ھر . ِتحت اين شرايط نوين چھره چين سال به سال تغيير خواھد کرد. اقتصاد و فرھنگ حاصل شده است
ند و پس از گذشتن از چ. ھر پنج سال شاھد تغييرات بزرگتر خواھيم بود. سال ازسال پيش بيشتر خواھد بود

  )٣(» .دوره پنج ساله، تحوالت عظيم تری  بوقوع خواھد پيوست
     اقتصاد برنامه ريزی شده سوسياليستی  بر اقتصاد رقابت جويانه سرمايه داری  و توليد پر ھرج ومرج آن 

اما اين به معنای  آن نيست كه اقتصاد برنامه ريزی شده سوسياليستی، ھميشه می تواند روابط . برتری  دارد
ھيچ چيز در جھان با تعادل مطلق . موزون ميان بخشھای  مختلف توليد را در حالت تعادل مطلق نگاه دارد

فرآيند  در . تعادل ھميشه موقتی  و نسبی  است در حاليكه عدم تعادل دائمی  و مطلق است. تكامل نمی  يابد
مثال به دليل موانع و . رتبا بھم ميخورد، روابط متعادل و موزون م توسعه اقتصاد سوسياليستی، بداليل گوناگون

؛ بدليل تغيير مداوم شرايط ميان بنگاه  اخالل ھائی  كه خطھای  بورژوائی  و رويزيونيستی  بوجود می  آورند
ھای  پيشرفته و عقب مانده، بخشھا و مناطق پيشرفته و عقب مانده؛ بدليل تغيير در شرايط طبيعي؛ و بدليل 

اما در جامعه سوسياليستی  ، ميتوان دائما . ك مردم نسبت به مسائل عينی  موجود استمحدوديتھائی  كه در در
بر اين نوع عدم تعادل ميان بخشھای  توليدی  از طريق فعاليت آگاھانه خلق و تنظيم برنامه دولتی  

دليل رقابت در مقايسه با  افت و خيزھای  کورکورانه در اقتصاد سرمايه داری  كه ب. سوسياليستی، فائق آمد
وتوليد پر ھرج و مرج است، در جامعه سوسياليستی  از طريق برنامه ريزی  مرتبا وضعيت توليد تنظيم می  
شود و از اين طريق بطور مداوم بر عدم تعادل فائق آمده و تعادل نسبی  ايجاد می  شود و به اين ترتيب بطور 

ير نقدی   كه مشخصه توليد سرمايه داری  است، قابل توجھی  از اتالف نيروی  کار، منابع مادی  و ذخا
به اين ترتيب، استفاده معقولتر و كامل تر از كار اجتماعی  امكان پذير می  شود و می  . جلوگيری  می  شود

  . توان توسعه سريع توليد سوسياليستی  را تضمين كرد
. ا مدتھای  زيادی  پابرجا خواھد ماندتضاد ميان توليد و نيازھای  جامعه ت«      صدر مائو خاطر نشان كرد، 

» .برای  حل اين تضاد بايد از طريق برنامه ريزی  دولتی  بطور مستمر عدم تعادل ھای  توليد را  تنظيم كرد
در كشور ما ھر ساله برنامه ای  تدوين می  شود تا يك نسبت مناسب ميان انباشت و مصرف برقرار شود و 

در اينجا منظور از تعادل ھمان وحدت موقتی  ونسبی  ميان اضداد .  برقرار شوديك تعادل ميان توليد و نيازھا
پس از يکسال، اين تعادل در كليت خود بدليل مبارزه ميان اضداد به ھم ميخورد؛ وحدت دچار تغيير می  . است

برنامه سال و الزم می  شود كه با ريختن . شود و تعادل به عدم تعادل، و وحدت به عدم  وحدت بدل می  شود
آن نظراتی  كه فكر می  كنند توسعه برنامه ريزی  شده سوسياليستی، ) ۴(» .دوم، مجددا وحدت برقرار شود

رويكرد علمی  اين استكه دست به تحليل علمی  از عدم تعادل . بدون تضاد است، دچار تفكر متافيزيكی  ھستند
پس از اينكه عدم . رمان مناسبی  را ارائه دھيمھای  اقتصاد ملی  زنيم و شرايط متفاوت را كشف كنيم و د

ما نمی  توانيم بطور خشك، سطح باال را . تعادل ظاھر می  شود بايد رويكرد سازنده نسبت به آن اتخاذ كنيم
بجای  اين بايد به موقع بخشھای  عقب مانده را باال بكشيم و طبق . برای  متناسب كردنش با پائين، پائين بكشيم

بنابراين، در فرآيند توسعه يابی  اقتصاد سوسياليستی، تغيير از . يازھا، يك تعادل جديد برقرار كنيمامكانات و ن
تعادل به عدم تعادل و از عدم تعادل به تعادل به معنای  آن است كه روابط متناسب قبلی  شكسته می  شود و 

بازتاب صحيحی  از برتری  اقتصاد اين . روابط متناسب جديد در سطح باالتری  از توسعه، برقرار می  شود
  . سوسياليستی  است

  
  بايد رويكرد صحيحی  نسبت به روابط توازن در اقتصاد ملی  اتخاذ شود
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در اقتصاد سوسياليستی  برای  دست يافتن به توسعه موزون الزم است كه بخشھای  مختلف و وابسته به 
پس سوال اين است كه روابط متناسب عينی  ميان . يكديگر در اقتصاد ملی، از طريق برنامه ھا تنظيم شوند

  بخشھای  مختلف اقتصاد ملی  کدامند؟ 
  :روابط متناسب عمده عبارتند از.      روابط  متناسب در اقتصاد ملی  متنوع و پيچيده اند

ابسته اين ھا دو بخش اساسی  توليد ھستند كه متقابال بھم و.      اول، تناسب ھای  ميان کشاورزی  و صنعت
کارگران و کارمندان بخش صنعتی  برای  تامين دانه ھای  خوراكی  و ديگر مواد غذايی  خود به . اند

بخش کشاورزی  . صنايع سبک برای  تامين مواد اوليه خويش محتاج کشاورزی  است. کشاورزی  وابسته اند
ان برای  استفاده روزمره از سوی  ديگر، روستائي. بازار فروش مھم محصوالت صنايع سبک و سنگين است

توليد کشاورزی  برای  تامين کودھای  شيميايی  و ماشين آالت . خويش محتاج محصوالت صنعتی  اند
آن بخش از محصوالت کشاورزی  نيز که . کشاورزی  ، برق و ساير ابزار توليدی  به صنعت وابسته است

بعلت . بعنوان بازار حساب ميکندتوسط بخش کشاورزی  جذب نميشود بروی  صنعت و جمعيت شھری  
وجود اين وابستگيھای  متقابل ميان کشاورزی  و صنعت و از آنجا که روابط ميان اين دو در واقع روابط ميان 

است، ) جمعی(کارگر ودھقان و روابط ميان مالکيت سوسياليستی  تمام مردم با مالکيت سوسياليستی  کلکتيوی 
يان صنعت و كشاورزی  يك مسئله کليدی  در توسعه با برنامه اقتصاد ملی  بنابراين حفظ يك رابطه متناسب م

اين . ( پس در فرآيند توسعه اقتصاد سوسياليستی  اين دو بخش بايد حامی  و مشوق يكديگر باشند. است
  ).موضوع را در  فصل بعد به تفصيل مورد بحث قرار می  دھيم

 اين شامل نسبتھای  ميان زراعت کشاورزی، جنگلداری، گله .     دوم، تناسب ميان بخشھای  درون کشاورزي
ھمچنين نسبتھای  ميان دانه ھای  خوراكی، پنبه، روغن گياھی، الياف گياھی، . داری، توليد جنبی  و صيد

اگر . ابريشم، چای، شکر، سبزيجات، ميوه جات، داروھای  گياھی  و مواد غذايی  گوناگون در بخش زراعت
مھمترين جايگاه را در ) دانه ھای خوراکي(  را در كليت خود در نظر بگيريم، توليد غالت توليدات كشاورزی

ھمه جا دانه ھای  خوراكی « صدر مائو به ما آموخت كه، .  توليد کشاورزی  به خود اختصاص داده است
اما . ی  شويموقتی  دانه ھای  خوراكی  حی  و حاضر داشته باشيم، دست و پاچه و مستاصل نم» .انبار كنيد

اگر توليد دانه ھای  خوراكی  خوب نباشد، نه تنھا تاثير منفی  روی  توسعه كشاورزی  می  گذارد بلكه روی  
از آنجا كه توليد دانه ھای  خوراكی  چنين . توسعه صنعت و كل اقتصاد ملی  نيز تاثير منفی  می  گذارد

درون بخش كشاورزی  توليد دانه ھای  خوراكی  را جايگاه مھمی  دارد بايد در حل نسبت ھای  متناسب در 
توسعه دانه ھای  صنعتی، جنگلداری، دامداری، توليد جنبی، و صيد را . بعنوان حلقه كليدی  دردست بگيريم

اما اين به معنای  غفلت كردن از توسعه ساير . نبايد از توليد دانه ھای خوراکی  به مثابه حلقه کليدی، جدا كرد
نه تنھا محصوالت مستقيم در اختيار جامعه : مثال جنگلداری  را در نظر بگيريم.  کشاورزی  نيستاقالم توليد

بدون وجود درختان بر فراز کوھستانھا ، نميتوان « . قرار ميدھد بلکه عامل مھمی  در حفظ آب و خاک است
نقش » .ن سد مفيد استداشتن درختان فراوان بر فراز کوھستانھا به اندازه ساخت. آب و خاک را حفظ كرد

توسعه دامداری، توليد جنبی  صيد و ساير دانه . جنگلداری  در توسعه کشاورزی  را ميتوان از اينجا دريافت
توسعه جنگلداری، دامداری، توليد جنبی  و صيد برای  سازندگی  . ھای  كشاورزی  را نيز نبايد ناديده انگاشت
 انباشت ذخاير نقدی  و افزايش كود، موجب توسعه بيش از پيش ملی  و زندگی  مردم حياتی  است و بواسطه

توليد دانه ھای خوراکی  را بمثابه « سياست ارائه شده توسط صدر مائو، . توليد دانه ھای خوراکی  می  شود
جھتگيری  صحيح برای  ايجاد روابط » حلقه کليدی  در دست بگيريد و توسعه ھمه جانبه را تضمين کنيد

با فرض اينكه توليد دانه ھای خوراکی  به مثابه حلقه کليدی  در دست . شاورزی  را نشان ميدھدمتناسب در ک
گرفته شود، بايد ويژه گيھای  مناطق مختلف را در نظر گرفت و يك برنامه عمومی  برای  

اھی، كشاورزي،جنگلداری، دامداری، توليد جنبی  و شيالت عالوه بر غالت خوراکی، پنبه، روغن، الياف گي
  .ابريشم، چای  و غيره ريخت بطوريكه ھمه اين بخشھا بصورت حامی  يكديگر و بصورت يك كل توسعه يابند

يعنی  نسبتھای  بين صنايع سبک و سنگين ، ميان صنعت مواد اوليه .      سوم، نسبتھای  درون بخش صنعت
ميان ماشين آالت اصلی  و ماشين و صنعت توليدی، صنعت دفاع ملی  و صنعت پايه ای، و ھمچنين نسبتھای  

روابط متناسب درون صنعت . آالت فرعی  و بين کل ماشين آالت كامل و ابزار يدکی  در صنايع گوناگون
با اين وصف در اين روابط نيز يك حلقه كليدی  . بسيار پيچيده تر از روابط متناسب درون کشاورزی  است

به کمک فوالد ميتوان ماشين آالت ساخت و به کمک ماشين . تاين حلقه کليدی  توليد فوالد اس. موجود است
نقش کليدی  توليد فوالد در صنايع منعکس کننده يك وجه . آالت است که صنايع گوناگون توسعه می  يابند

اصلی  از روابط متناسب درون صنايع را منعكس می  كند و نشان می  دھد که توسعه صنايع مختلف بايد بر 
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مضافا، ساير روابط متناسب نيز بايد بدرستی  مورد توجه قرار . ت آھن و فوالد بنيان گردداساس توسعه صنع
در رابطه بين صنايع سبک و سنگين، ھنگاميکه اولويت را به توسعه صنايع سنگين ميدھيم نبايد صنايع . گيرند

ت توليد مواد اوليه وجه در رابطه بين صنايع توليد مواد اوليه و صنايع توليدی، صنع. سبک را فراموش کنيم
برای  توسعه صنايع توليد مواد خام، بويژه صنايع معدن كه در اين بخش از اھميت . غالب تضاد است

برخوردار است، الزم است ساختمان سوسياليسم از طريق استقالل و اتکا به خود پيش برده و ميان صنايع 
در رابطه بين صنايع دفاع ملی  و صنايع اساسی، . يممواد خام و صنايع فرآورده ای  موادخام تعادل ايجاد كن

بدون توسعه صنايع اساسی  مانند ذوب فلز، شيمی، ماشين سازی، الكترونيك . . اولويت با صنايع اساسی  است
فقط با ارتباط تنگاتنگ ميان صنعت . و صنايع ابزار دقيقه، صنعت دفاعی  نمی  تواند راھی  زيادی  برود

ساسی  و از طريق تامين تعادل نسبی  ميان صنعت دفاعی  و صنعت اساسی  می  توان دفاعی  و صنايع ا
در روابط ميان ماشين ھای  اصلی  و . صنايع دفاعی  و بطور كلی  صنايع را با سرعت رشد و توسعه بخشيد

اشين ھای  فرعی  و ميان ماشين ھای  كامل و قعات يدكی  در صنايع، بايد توجه كنيم كه بدون نقش تكميلی  م
بدون قطعات يدكی  اصال نمی  توان ماشين ھای  . فرعی، ماشين ھای  اصلی  را اصال نمی  توان كار انداخت

بنابراين ما بايد اين گرايش غلط را كه به بھای  ماشين ھای  فرعی  بطور يكجانبه بر . كامل را راه انداخت
 قطعات يدكی  بطور يكجانبه روی  توليد ماشين ھای  روی  توليد ماشين ھای  اصلی  تكيه می  كند و به بھای 

فقط خواھان فاكتور « كامل تاكيد می  كند كنار بگذاريم و با اين فكر كه برای  تامين يك نسبت متناسب ، 
  .  مبارزه كنيم» رھبری  كننده باشيم و نسبت به فاكتورھای  كمك كننده احساس بی  نيازی  كنيم

ون صنعت، درون کشاورزی  و ميان کشاورزی  و صنعت، سه رابطه متناسب      روابط متناسب در در
زيرا در ميان حلقه ھای  اقتصادی  توليد، مبادله، توزيع، مصرف، اين . بسيار مھم در کل اقتصاد ملی  است

و کشاورزی  و صنعت نيز بخشھای  اساسی  توليد را تشکيل می  . توليد است که حلقه تعيين كننده می  باشد
و صنايع سنگين اساسا ابزار توليد را . کشاورزی  و صنايع سبک اساسا وسايل معيشتی  را تامين ميکنند. دھند

ھنگاميکه اين سه  رابطه متناست به درستی  تعيين شوند، رابطه متناسب ميان دو دپارتمان توليد . توليد ميکنند
  .نظيم می  شوداساسا ت) صنايع ابزار توليد و صنايع وسايل مصرف(اجتماعی  

ماركس، صنعت .      چھارم، تناسب ھای  ميان توليد صنعتی  و كشاورزی، و ارتباطات و صنايع حمل و نقل
دسته بندی  اول و دوم و سوم به ترتيب . حمل و نقل را بعنوان چھارمين حيطه توليد مادی  دسته بندی  كرد

توليد اجتماعی  مقياس بزرگ، مستلزم آن ). كتورمانوفا(عبارتند از صنايع استخراجی، كشاورزی  و توليد 
است كه بخش ھا و بنگاه ھای  مختلف بسرعت نيازھای  مواد خام، فرآورده ھای  مواد خام، و سوخت شان را 

توليد برنامه ريزی  شده  مستلزم آن استكه . دريافت كنند و بسرعت توليداتشان را به نقاط مصرف حمل كنند
بدون توسعه مناسب  ارتباطات و حمل و . ی  شده بطور تنگاتنگ با آن ھماھنگ باشدحمل و نقل برنامه ريز

  . نقل، توليد صنعتی  و كشاورزی  بشدت عقب خواھد افتاد
توسعه فرھنگی  و آموزشی  به توسعه .      پنجم، تناسب بين توسعه فرھنگی  و آموزشی  با توسعه اقتصادي

صادی  نيز راه را برای  توسعه فرھنگی  و فعاليت ھای  آموزشی  باز ساختمان اقت. اقتصادی  خدمت می  كند
برای  ساختن يك كشور سوسياليستی  با كشاورزی، صنعت و دفاع ملی  مدرن، رشد علوم مدرن و . می  كند

توسعه ساختمان اقتصادی  مستلزم توسعه فرھنگی  و آموزشی  متناسب با آن . فرھنگ آن اجتناب ناپذير است
  . بتواند مرتبا كاركنان تعليم يافته با آگاھی  سوسياليستی  را تحويل جامعه دھداست كه

     ششم، تناسب ھای  ميان افزايش در توليد و رشد فعاليت ھای  فرھنگی  و آموزشی  از يكسو و رشد 
تلزم توسعه برنامه ريزی  شده توليدات مادی  و فرھنگ و آموزش بطوری  عينی  مس. جمعيت از سوی  ديگر

برنامه ريزی  خانواده نه . يعنی  مستلزم برنامه ريزی  خانواده است. رشد برنامه ريزی  شده جمعيت است
تنھا پيشرط پايه ای  برای  بازتوليد نيروی  كار است بلكه ھمچنين يك شرط ضروری  برای  تنظيم برنامه 

رشد . برنامه اقتصاد ملی  استريزی  شده معيشت مردم، حفاظت از سالمت مادر و كودك، و توسعه با 
در جامعه سرمايه . كوركورانه جمعيت مطمئنا با توسعه با برنامه و متناسب اقتصاد ملی  تداخل می  كند

داری، رشد جمعيت مانند خود توليد پر  ھرج و مرج است؛ برنامه ريزی  خانواده برای  كل جامعه غير ممكن 
متكشان اربابان جامعه می  شوند، برنامه ريزی  برای  تنظيم فقط تحت شرايطی  كه پرولتاريا و زح. است

برنامه ريزی  خانواده نتيجه آن است .  ھمزمان رشد جمعيت و تنظيم توليد فرآورده ھا، امكان پذير می  شود
  .كه پرولتاريا بر سرنوشت خود حاكم است و يكی  از نشانه ھای  برتری  نظام سوسياليستی  است

از آنجا كه فرآورده ھای  سوسياليستی  به درجات متفاوت .  متناسب ميان انباشت و مصرف     ھفتم، رابطه
دارای  خصلت كاالئی  ھستند، عالوه بر آنچه در باال گفته شد، ميان انباشت و مصرف در درجه اول يك 
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ت برقرار اگر اين رابطه تناسبی  درس. رابطه تناسب مادی  وجود دارد، يك رابطه تناسبی  بر حسب ارزش
  ). بيشتر به اين مبحث می  پردازيم١٠در فصل . (نشود، توسعه كل اقتصاد ملی  مختل می  شود

. يعنی  توزيع معقول ظرفيت ھای  توليدی  در مناطق مختلف.      باالخره، رابطه متناسب ميان مناطق مختلف
رفيت ھای  توليد در جامعه سرمايه توزيع ظ. جامعه سوسياليستی  از دل جامعه سرمايه داری  بيرون می  آيد

به دوره اول پس از آزادی  .  داری، كه رقابت و آنارشی  توليد وجه مشخصه آن است، بسيار غيرعقالنی  است
ارزش كل توليد صنعتی  در ھفت استان و دو فرمانداری  كرانه ھای  ساحلی  چين، . چين نظری  بيندازيد

ھشتاد درصد ظرفيت توليدی  آھن و فوالد در نوار . يد صنعتی  بودبيش از ھفتاد درصد كل ارزش ملی  تول
در مغولستان داخلی، شمال غربی  يا جنوب غربی  كه ذخاير مواد خام فراوان بود، . ساحلی  توزيع شده بود

در صنعت نساجی، بيش از ھتشاد درصد دوكھای  نخ ريسی  و . تقريبا ھيچ ظرفيت توليد آھن و فوالد نبود
در مناطق توليد پنبه و مناطق .  درصد ماشين ھای  بافندگی  در مناطق نوار ساحلی  قرار داشتند٩٠بيش از 

بنابراين، پس از اينكه پرولتاريا قدرت . داخلی  چين، تعداد بسيار كمی  كارخانه ھای  نساجی  وجود داشت
توزيع جغرافيائی  .  روبرو شدسياسی  را كسب كرد با وظيفه جابجائی  ظرفيت توليدی  در مناطق جغرافيائی 

 مساعد حال تحكيم ديكتاتوری  پرولتاريا، و تحكيم و تقويت دفاع  :عقالئی  ظرفيت توليدی  بايد چنان باشد كه
ملی  عليه تجاوز احتمالی  و تھديدات از سوی  امپرياليسم؛ مساعد حال كم كردن تفاوت ھای  ميان شھر و 

 زحمتكشان ملل مختلف؛ و مساعد حال ساختمان سوسياليسم با نتايج روستا؛ مساعد حال تقويت وحدت ميان
موضوع كليدی  در توزيع عقالئی  ظرفيت ھای  توليدی  . بزرگتر، سريع تر، بھتر و اقتصادی  تر، باشد

در سراسر كشور طوری  تقسيم شده باشد كه ھم مساعد ... صنعت « عبارتست از دست يافتن به وضعيتی  كه 
 سالی  كه از ٢٠در بيش از ) ۵(»  .ودش باشد و ھم كمكی  برای  توسعه ديگر عوامل توليدحال توسعه خ

برقراری  جمھوری  خلق چين می  گذرد و تحت رھبری  تئوری  صدر مائو مبنی  بر برقراری  رابطه 
ه صحيح ميان صنايع نوار ساحلی  و صنايع مناطق داخلی، صنايع مناطق داخلی  چين بسرعت توسعه يافت

پايگاه ھای  صنعتی  قديمی  در شھرستان ھا و . پايگاه ھای  صنعتی  جديدا استقرار يافته شكل گرفته اند. است
  .فرمانداری  ھای  ساخلی  نيز بطور كامل مورد استفاده قرار گرفته و بطور عقالئی  توسعه يافته اند

       
  قانون ارزش ھنوز برتوليد سوسياليستی  تاثير می  گذارد

  
  رنامه ريزی  در درجه اول قرار دارد  و قيمت در درجه دومب

  
توليد كاالئی  قوانين . توليد سوسياليستی، تا اندازه ای، ھم توليد اجتماعی  مستقيم است و ھم توليد كاالئی

» .در ھر جا كه كاال و توليد كاالئی  وجود دارد، قانون ارزش ھم عمل می  كند«: عملياتی  خودش را دارد
بنابراين، ھم قانون توسعه با برنامه اقتصاد ملی  و ھم قانون ارزش بر روی  توليد سوسياليستی  عمل می  ) ۶(

  . كنند
  :      مضمون قانون ارزش عبارتست از

  .ارزش كاالھا توسط زمان كار اجتماعا الزم كه در آن بكار رفته تعيين می  شود )١(
  ش ھای  برابر صورت گيرد مبادله كاالئی  بايد  بر پايه اصل مبادله ارز )٢(

محتوای  اساسی  آن در جامعه سوسياليستی  با جامعه كھن . قانون ارزش در برگيرنده حق بورژوائی  است
اما در چارچوب نظام ھای  اقتصادی  اجتماعی  متفاوت، قانون ارزش اشكال متفاوتی  . فرق زيادی  ندارد

  .  گذاردبخود می  گيرد و تاثيرات متفاوتی  روی  توليد می
قيمت .       در چارچوب نظام سرمايه داری، توليد اجتماعی  با رقابت و با شرايط آنارشی  پيش می  رود

برخی  اوقات باالتز ار قيمت توليد است و .  تقاضا باال و پائين می  رود–كاالھا با تغيير در روابط عرضه 
زمانی  . وليد است، سود باالتر از سود ميانگين  استزمانی  كه قيمت باالتر از قيمت ت. برخی  اوقات پائين تر

كه سرمايه دار اين فرصت را برای  كسب سود باالتر می  بيند، بسوی  سرمايه گذاری  در آن بخشھای  
توليد اجتماعی  تحت . در شرايطی  كه وضع بالعكس است سرمايه بيرون می  كشد. سودآورتر ھجوم می  برد
اين شرايط نشان می  دھد كه در چارچوب نظام سرمايه داری، قانون . سعه می  يابداين شرايط كوركورانه، تو

  . ارزش به صورت يك نيروی  بيگانه در پشت سر مردم عمل می  كند و تنظيم كننده كلی  توليد اجتماعی  است
قيمتھا بر .      در چارچوب نظام سوسياليستی، توليد اجتماعی  بصورت برنامه ريزی  شده انجام می  شود

وقتی  روابط ميان عرضه و تقاضا تغيير می  كند، . پايه ارزش و بشكل يگانه توسط دولت تعيين می  شود
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در چارچوب توليد سوسياليستی، قانون ارزش ديگر نيروی  حاكم بر انسان . قيمتھا ھمراه با آن تغيير نمی  كند
مضافا، تاثيرات قانون ارزش . يسم سود می  جويدبلكه انسان آگاھانه از آن در خدمت ساختمان سوسيال. نيست

 : نشانه ھای مشخص آن به قرار زيرند. بر توليد اجتماعی  نيز بشدت محدود شده است
قانون ارزش .      اول، نوسانات قيمتھا و اندازه سود، تاثيری  بر توليد بنگاه ھای  سوسياليستی  دولتی  ندارد

نامه اقتصادی  سراسری  كه طبق الزامات قانون اساسی  اقتصادی  بلكه بر. توليد را تنظيم نمی  كند
فرموله شده است و قانون توسعه با برنامه اقتصاد ) يعنی  ارضای  نيازھای  فزاينده دولت و مردم(سوسياليسم 

 بر پايه نيازھای  دولت و مردم، برنامه دولتی  تعيين می  كند كه چه چيزی  و. ملی  آن را تنظيم می  كند
بنگاه بايد بدون توجه به سود و . چقدر بايد توليد شود و بنگاه دولتی  بايد آن را بطور ھمه جانبه عملی  كند

اگر ضرر كند، ضرر توسط سوبسيدھای  برنامه ريزی  شده تامين می  . زيان، برنامه تعيين شده را توليد كند
توسط برنامه سرپيچی  كند و بجای  آن فرآورده اگر رھبری  يك بنگاه از توليد فرآورده ھای  مقرر شده . شود

ھائی  را توليد كند كه سودآوری  باال دارند، در واقع ضروريات قانون اساسی  اقتصاد سوسياليستی  و قانون 
  .توسعه با برنامه اقتصاد ملی  را زير پا گذشته و براه سرمايه داری  افتاده است

بر . وسياليستی  روستائی  نيز تحت ھدايت برنامه دولت پيش می  رود     دوم، توليد در بنگاه ھای  كلكتيو س
سطح قيمت . خالف بنگاه دولتی، بنگاه كلكتيو يك واحد اقتصادی  است كه مسئول سود و زيان ھای  خود است

با فرض اينكه شرايط . محصوالت و اندازه درآمد مستقيما بر انباشت كلكتيو و درآمد اعضايش تاثير می  گذارد
ديگر ثابت باشد، بنگاه كلكتيو معموال گرايش به توليد بيشتر آن فرآورده ھائی  دارد كه دارای  ھزينه پائين 

در اين جنبه، قانون ارزش بر توليد بنگاه كلكتيو بيشتر از توليد بنگاه دولتی  . است و درآمد باال فراھم می  كند
ليد دانه ھای  خوراكی، پنبه، روغن نباتی، و ديگر اما، توليدات بخشھای  مربوط به تو. تاثير می  گذارد

اقتصاد كلكتيو نمی  تواند بدلخواه زمين زير كشت آن . محصوالت توسط برنامه دولتی  تعيين می  شود
محصوالتی  را كه درآمد باالتر دارند گسترش دھد و بايد در مقدار زمين مقرر شده توسط برنامه دولت آن 

  و استفاده از كود intensive farmingنھا می  تواند از طريق زراعت عمقی  ت. محصوالت را توليد كند
در نتيجه، حتا در اقتصاد كلكتيو روستائی  در . شيميائی  و مديريت بھتر بر بازدھی  ھمان مقدار زمين، بيفزايد

ملی  بازی  می  رابطه با توليد محصوالت اصلی، نقش تنظيم كننده اصلی  را قانون توسعه با برنامه اقتصاد 
تنھا برای  محصوالتی  كه برای  دولت و مردم . قانون ارزش صرفا يك نقش درجه دوم بازی  می  كند. كند

مھم نيستند، آن محصوالتی  كه در برنامه دولتی  منظور نشده اند يا از طريق قرار داد تامين می  شوند، سطح 
محصوالتی  كه درآمد باالتز به بار می  آنرند راحت . تقيمتھا و مقدار درآمد از اھميت بيشتر برخوردار اس

قانون ارزش يك . توليد می  شوند اما محصوالتی  كه درآمد كمتر می  آورند با مشكل زياد توسعه می  يابند
  .نقش تنظيم كننده را تا درجاتی  در رابطه با اين محصوالت بازی  می  كند

 بر ميگردد، برنامه ريزی  در اھميت درجه اول قرار دارد و قيمت در      تا آنجا كه به كل توليد سوسياليستی 
يعنی  اينكه تخصيص كار اجتماعی  ميان بخش ھای  مختلف توليد، نوع و مقدار توليد توسط . درجه دوم

برنامه دولتی  تنظيم می  شود كه منعكس كننده الزامات قانون اساسی  سوسياليسم و قانون توسعه با برنامه 
قانون ارزش ھنوز مفيد .  برنامه دولتی  نقش درجه اول و تعيين كننده را بازی  می  كند. اد ملی  استاقتص

  .است اما نقش درجه دوم و كمكی  را بازی  می  كند
  

  ھر چند ھنوز به استفاده از قانون ارزش نياز است اما بايد آن را محدود ھم كرد
  

از يك : ون ارزش يك تاثير دو جانبه بر توليد سوسياليستی  داردتحت شرايط مالكيت عمومی  سوسياليستی، قان
طرف، اگر درست استفاده شود ميتواند تاثير تقويت كننده توسعه توليد را داشته باشد؛ از سوی  ديگر، به مثابه 

 تا زمانی  كه قانون ارزش وجود. قانون توليد كاالئی، در تحليل نھائی، يك بازمانده اقتصاد خصوصی  است
. دارد، حق بورژوائی  نيز وجود خواھد داشت و برای  توليد سوسياليستی  خطر و ضرر خواھد داشت

بنابراين، دولت سوسياليستی  در استفاده از قانون ارزش بايد خيلی  مواظب و ھشيار باشد و بايد تجارب را 
تاثيرات مثبت آن بر روی  تنھا به اين ترتيب ما می  توانيم از . پژوھش كرده، بررسی  و جمعبندی  كند

  .اقتصاد سوسياليستی  استفاده كنيم و در ھمان حال تاثيرات منفی  و نابود كننده اش را محدود كنيم
     در فرآيند توسعه توليد سوسياليستی، برخی  اوقات جھت تاثيرات قانون ارزش و جھت قانون توسعه با 

عه با برنامه اقتصاد ملی، مستلزم شتاب بخشيدن به توليد برای  مثال، قانون توس. برنامه اقتصاد يكی  است
 است زيرا بدليل رشد سريع برخی  صنايع سبك، بايد به نيازھای  cash crop برخی  دانه ھای  صنعتی  
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در ضمن قيمت اين دانه ھای  صنعتی  می  تواند يك درآمد قابل قبول را برای  . مربوط به مواد خام پاسخ گويد
در چنين شرايطی، ضروريات برنامه دولتی  برای  افزايش توليد و . يو كشاورزی  تامين كنداقتصاد كلكت

برنامه برای  افزايش توليد می  تواند . ضروريات اقتصاد كلكتيو برای  افزايش توليد و درآمد يكی  ھستند
 اين دو قانون می  معذالك، جھت تاثيرات اعمال شده توسط. بطور عام متحقق شده و حتا بيشتر از آن باشد

با توجه به نسبت قيمت دانه ھای  خوراكی  به دانه ھای  صنعتی  و نسبت قيمت برخی  . تواند متفاوت باشد
دانه ھای  صنعتی  به برخی  ديگر در توليد كشاورزی، قيمت برخی  از دانه ھای  صنعتی  ميتواند يك درآمد 

 ما نمی  توانيم اجازه دھيم كه قانون ارزش آزادانه بر توليد تاثير .نسبتا باالتری  را برای  اقتصاد كلكتيو بياورد
بگذارد، زيرا اين امر برای  الزامات برنامه اقتصاد ملی، مبنی  بر اينكه ھمه محصوالت كشاورزی  بطور 

  .مخرب خواھد بود)  البته نسبتھا برای  محصوالت متفاوت، مختلف است(كلی  بايد افزايش يابند 
اين می  توانيم ببينيم كه وقتی  تاثيرات دو قانون يكسان است، قانون ارزش در فرآيند عملی  كردن      بنابر

اما وقتی  كه تاثيرات دو قانون در جھات مختلف است، اگر . برنامه دولت، يك نقش سازنده بازی  می  كند
.  منفی  بازی  می  كندقانون ارزش كنترل نشود، در عملی  شدن برنامه دولت اخالل می  كند و يك نقش

استفاده آگاھانه از قانون ارزش به معنای  آن است كه از طريق كار سياسی  و ايدئولوژيك، از طريق تنظيمات 
برنامه دولتی، از طريق سياست قيمت گذاری، نقش مثبت قانون ارزش مورد استفاده قرار گيرد و نقش منفی  

. اد سوسياليستی  راه را برای  عملی  شدن برنامه دولت بگشايدآن محدود شود تا اينكه تاثيرات آن بر اقتص
حزب و حكومت ما آگاھانه بر آموزش سوسياليستی  دھقان و رھبری  با برنامه توليد كشاورزی  تاكيد كرده 

در ھمان حال، بر تنظيم عقالئی  قيمت ھای  خريد محصوالت كشاورزی  و محصوالت جانبی  و به . است
حزب و حكومت ما . يان بخشھای  مختلف كشاورزی  و محصوالت جانبی  توجه كرده استتناسب قيمتھا م

ھم نيازھای  دولت در زمينه توليدات كشاورزی  و : سخت مبارزه كرده اند تا بتوانند دو كار را انجام دھند
زايش دھد و به اين جانبی  را تامين كند و توسعه توليد كمون و بريگاد را تقويت كند و درآمد اعضا كمون را اف

  .ترتيب رابطه درستی  ميان منافع دولت، كلكتيو، و فرد برقرار كند
     استفاده آگاھانه از قانون ارزش توسط كشور سوسياليستی  بخاطر تقويت توليد سوسياليستی، در جای  

مثابه سياست مشخصا در استفاده از آن در نظام حسابرسی  اقتصادی  به . ديگر ھم خود را نشان می  دھد
كشور سوسياليستی  بر حسب ضروريت قانون ارزش، قيمت . مديريت يك بنگاه با صرفه جوئی  و دقت

گذاری  توليدات را بر حسب مقدار كار اجتماعی  ميانگين  بكار رفته در توليد آنھا، انجام می  دھد و ھمان 
ط فنی  توليد و سطح مديريت و عمليات اما از آنجا كه شراي. قيمت را برای  ھمان توليدات حساب می  كند

متفاوت است، كار فردی  بكار رفته برای  توليد ھمان محصول توسط بنگاه ھای  متفاوت، ممكنست متفاوت 
مثال، در بنگاه ھائی  كه در بسيج توده ھا مجربند، مرتبا فن آوری  توليد را به روز می  كنند، از طريق . باشد

 ھا را پائين می  آورند، ممكنست كار فردی  بكار رفته درتوليد يك محصول پائين محاسبه دقيق و جزئی  ھزينه
در نتيجه می  توانند آماج توليدی  مقرر شده توسط برنامه دولت را . تر از مقدار كار اجتماعی  ميانگين باشد

اه ھائی  كه شلخته بالعكس، بنگ. متحقق يا بيشتر از حد مقرر متحقق كنند و يك جايگاه  پيشرفته بدست آورند
اند، اتالف كارند، محافظه كارند و در بسيج توده ھا برای  تغيير شرايط فن آوری  عقب مانده شان كارآئی  

آنھا نمی  . ندارند، ممكنست ھزينه كار فردی  شان برای  توليد ھمان محصول باالتر از ميانگين اجتماعی  باشد
بنابراين، . ا متحقق كنند و يك جايگاه عقب مانده را اشغال می  كنندتوانند آماج مقرر شده توسط برنامه دولت ر

قيمت ھای  يكسان كه توسط دولت سوسياليستی، با استفاده از قانون ارزش، تعيين می  شود به آشكار كردن 
 تضادھای  بنگاه ھای  مختلف در عمليات توليدی  و مديريت و به يافتن نابرابری  ھای  ميان پيشرفته و عقب

بنابراين، بنگاه ھای  مختلف زير فشارند كه مرتبا عمليات توليدی  و مديريت خود را . مانده نيز كمك می  كند
بھبود بخشند، ھزينه ھای  توليد خود را پائين آورند، و در اداره بنگاه سياست صرفه جوئی  و دقت را بكار 

ادی، از  قانون ارزش در زمينه مديريت بنگاه اما وقتی  كه دولت با استفاده از نظام حسابرسی  اقتص. برند
ھای  دولتی  استفاده می  كند، مجبور است از دسته بندی  ھای  اقتصادی  مانند ارزش، قيمت، سود و غيره 

در اين . و باالجبار مواردی  ظھور خواھد كرد كه قيمت از ارزش انحراف حاصل می  كند. استفاده كند
كنست تحت تاثير تفكر حق بورژوائی  از حق بورژوائی  نھفته در قانون ارزش موارد، برخی  از بنگاه ھا مم

استفاده كنند و با بی  توجھی  به نيازھای  دولت و مردم دست به توليد محصوالتی  كه قيمت و سود باال دارند 
قتصاد ملی  را بزنند و به اين ترتيب الزامات قانون اساسی  اقتصاد سوسياليستی  و قانون توسعه با برنامه ا

  . اين تاثيرات منفی  قانون ارزش بر توليد بنگاه ھای  دولتی  را بايد بشدت محدود كرد. لگدمال كنند
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از الزامات قانون ارزش برای  تعيين قيمت ھای  معقول :      برای  بكار بست درست قانون ارزش، ما بايد
ان دادن عقالئی  توليد استفاده كنيم؛ دقيقا حجم پيروی  كنيم؛ از نفوذ و تاثيرات قانون ارزش برای  سازم

توليدات را محاسبه كنيم و از تمام پتانسيلھای  توليدی  مبتنی  بر شرايط واقعی  استفاده كنيم؛ و مرتبا متدھای  
اين عملكردھای  .  توليد را بھبود بخشيم، ھزينه ھای  توليد را پائين بياوريم، و حسابرسی  اقتصادی  بكار بريم

يك مدرسه عملی  خوب است كه « استالين گفت، . مثبت نشان می  دھد كه قانون ارزش يك مدرسه عالی  است
در مرحله كنونی  از رشدمان، توسعه پرسنل اجرائی  ما و رشد آنان را تا حد رھبران اصيل توليد 

  )٧(» .سوسياليستی  شتاب می  بخشد
ھد از قانون ارزش برای  تقويت توسعه ساختمان سوسياليستی       در جامعه سوسياليستی، پرولتاريا می  خوا

استفاده كند و ھمزمان بورژوازی  سعی  می  كند قانون ارزش را برای  درست كردن بازارھای  آزاد و 
دارودسته لين پيائو و ليو شائو چی  سخت تالش كردند تا نقش . اخالل در ساختمان سوسياليستی  استفاده كند

طبيعت « آنان می  گويند قانون ارزش . ا بطور غلو آميزی  باالتر از آنچه ھست نشان دھندقانون ارزش ر
دارودسته رويزيونيست . دارد و معتقدند كه  قانون ارزش بايد تنظيم كننده توليد اجتماعی  باشد» قادر متعال

يك تنظيم كننده بی  « ن حاكم بر شوروی  نيز برای  احياء سرمايه داری  بی  شرمانه از قانون ارزش بعنوا
در انطباق با اين تئوری  رويزيونيستی، اينان يك . استفاده كرده اند» طرف در توليد اجتماعی  سوسياليستي

كه سود را در فرماندھی  گذاشته و انگيزه ھای  مادی  را بعنوان محرك توليد اتخاذ » نظام اقتصادی  جديد«
تی  كه رويزيونيستھای  شوروی  و رويزيونيستھای  داخلی  ما اتخاذ می ھر چند اقداما. كرده، راه  انداخته اند

 كنند تا حدی  متفاوتند اما ھدف آنھا يكی  است و عبارتست از اخالل در ساختمان سوسياليسم و احياء سرمايه 
زم تجربه منعكس شده در مبارزات ميان دو خط با توجه به مسئله قانون ارزش به ما می  گويد كه ال. داري

است يك خط تمايز ميان ماركسيسم و رويزيونيسم بكشيم و اكيدا به راه سوسياليستی  بچسبيم وگرنه قانون 
ما ھرگز نبايد احتياط را در اين زمينه از . ارزش به جای  خدمت به توليد سوسياليستی  در آن اخالل می  كند

.دست دھيم وگرنه راھمان را گم می  كنيم  
 

  بايد قوانين عينی  را درست منعكس كندبرنامه اقتصاد ملی 
 
 كار بر روی  برنامه اقتصادی  ملی  بايد الزامات قوانين عينی  را منعكس كند
 
قانون توسعه با برنامه اقتصاد ملی  و قانون ارزش، ھر دو، قوانين عينی  اقتصادی  در جامعه سوسياليستی  

برنامه اقتصاد ملی  . ت آگاھانه شان متحقق می  شودنقش ھر دوی  اين ھا كمابيش از طريق بكاربس. ھستند
كار بر روی  برنامه اقتصاد ملی  شامل . دولت سوسياليستی  يك شكل از بكاربست آگاھانه اين قوانين است

. تحقيق، فرموله كردن، اجرا كردن، بازرسی  كردن، تعديل  ناھنجاری  ھا  و طرازبندي: موارد زير است
نميتوان به توسعه )  مترجم–برنامه كلی  و سراسری  اقتصادی ( امه اقتصادی  ملی  بدون كار بر روی  برن

البته، قانون توسعه برنامه ريزی شده اقتصاد ملی  و قانون . موزون اقتصاد ملی  سوسياليستی  دست يافت
ر ارگان ھای  برای  مثال، اگ. ارزش، حتا اگر افراد آنھا را آگاھانه بكار نبرند خود را تحميل خواھد كرد

رھبری  اقتصاد،  بطور جدی  تحقيق و بررسی  نكنند، به الزامات عينی  قانون توسعه برنامه ريزی شده 
احترام نگذارند، يا اينكه اگر نسبت ھا را بطور نامنظم فرموله كنند يا برنامه قيمت را بدون توجه به الزامات 

خواه تعيين كنند بطوريكه ھزينه ھای  كار اجتماعا الزم يعنی  قيمت ھا را به دل( قانون ارزش فرموله كنند 
ميان شعب مختلف توليد ) برخی  شعب توليد جبران نشود كه نتيجه اش اين است كه توليد نمی  تواند ادامه يابد

اين اتفاقات منفی تبديل به نمونه ھای عبرت آموز می . اجتماعی  كه متقابال بھم وابسته اند، شکاف می افتد
و به افراد ياد می دھند که به قوانين احترام بگذارند و الزامات اين قوانين را از طريق تقويت کار و شوند 

.بھبود كار بر روی  برنامه اقتصاد ملی  برآورده كنند  
نقشه ھا توسط انسان ھا .       يك حلقه مھم در كار بر روی  برنامه اقتصاد ملی  فرموله كردن نقشه ھاست

ايدئولوژی  يك انعكاس واقعيت است و بنوبه خود بر واقعيت . ند و محصول ايدئولوژی  ھستندفرموله می  شو
يك نقشه غلط توسعه . يك نقشه صحيح توسعه سريع اقتصاد سوسياليستی  را موجب می  شود. تاثير می  گذارد

.اقتصاد سوسياليستی  را سد می  كند  
شد، اول از ھمه افراد بايد الزامات عينی  قانون توسعه با      اگر قرار است برنامه اقتصاد ملی  صحيح با

الزامات آن بايد در . برنامه را، در ھمه جوانبش، و در طول فرموله كردن برنامه، تشخيص داده و درك كنند
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در جامعه سوسياليستی، بورژوازی  و تمام طبقات . اين كار بھيچوجه ساده نيست. تفكرشان بازتاب داشته باشد
ر كننده شبانه روز كار می  كنند تا در كار توسعه با برنامه اقتصاد ملی  اخالل كنند و شرايط سختی  را استثما

لين پيائو و دوستانش می  گفتند كه برنامه ريزی  . برای  پرولتاريا ايجاد كنند كه نتواند اين قانون را درك كند
صرفا «كه نسبت ھای  درست دستتان بيايد، است و برای  اين» حرفه ھای  بی  ثمر«صرفا دست يازيدن به 

. و به اين ترتيب گيجی  می  پراكندند و در اقتصاد سوسياليستی  خرابكاری  می  كردند» برويد و انجام دھيد
اشاره است به رويكرد پراگماتيك و بی  اصول در كار برنامه ريزی  كه اساسا در تضاد است با گستره {

. بعالوه، كل اقتصاد ملی  يك واحد پيچيده ی  پر تضاد است. }وضيح ويراستار ت–اقتصاد برنامه ريزی  شده 
شرايط عينی  مرتبا در حال . تا اينكه دوباره سربلند كنند... عدم تعادل ھا سربلند می  كنند و حل می  شوند 

اما البته اين به .  كنندتغيير است؛ در نتيجه، افراد بايد يك فرآيند يادگيری  را بگذرانند تا قوانين عينی  را درك
اگر ما مرتبا تجربه را . معنای  آن نيست كه نمی  توان روابط متناسب در اقتصاد ملی  را تشخيص داد

جمعبندی  كنيم، بطور نافذ تحقيق و بررسی  كنيم، بطور جدی  تحليل كنيم، به توده ھا اتكاء كنيم، و دست به 
يم بطور تدريجی  قوانين توسعه با برنامه را تشخيص دھيم و برنامه كار ھمه جانبه دقيق بزنيم، كامال می  توان

.اقتصاد ملی  را ھر چه بيشتر به الزامات اين قانون نزديك كرده و منطبق كنيم  
     قانون توسعه بابرنامه اقتصاد ملی  صرفا مستلزم آن است كه در فرآيند توسعه ميان بخشھای  مختلف متقابال 

اين قانون جھت و وظايف توسعه اقتصاد سوسياليستی  . ی  و روابط متناسب حفظ شودوابسته بھم، ھماھنگ
قانون اساسی  اقتصاد سوسياليستی  يعنی  ارضای  نيازھای  فزاينده دولت و مردم، . را نشان نمی  دھد

د ملی بنابراين، برنامه اقتصا. جھت گيری  اساسی  و وظايف توسعه اقتصاد سوسياليستی  را نشان می  دھد
 دقيق بايد بطور صحيح نه فقط الزامات قانون توسعه با برنامه را بلكه ھمچنين الزامات قانون اساسی  

برنامه اقتصاد ملی، كه الزامات اين قوانين عينی  . اقتصاد سوسياليستی  را در جوانب مختلفش بازتاب دھد
برنامه حزب برای  . در كليت خود استرا منعكس می  كند، در برگيرنده منافع پرولتاريا و مردم كاركن 

.ساختمان اقتصادی  را بايد بطور جدی  در دست گرفت و پيگيرانه پياده كرد  
 
 برقراری  تعادل كلی  متد پايه ای در برنامه ريزی  كار است

) نيز فھميد- ميان بخشھا و مناطق–تعادل را می  توان به معنای  تعادل ادغام شده : توضيح ويراستار(  
 

منظور از استقرار تعادل كلی، . ر كار بر روی  برنامه اقتصاد ملی، احاطه يافتن بر تعادل كلی، مھم استد
بلكه تعادل در كشاورزی، در صنعت، و ميان صنعت و . استقرار تعادل در اين يا آن بخش توليد نيست
.تعادل كلی  متد پايه ای  در يك اقتصاد برنامه ريزی  شده است. كشاورزی  است  

در .      برقراری  تعادل كلی  در برقراری  روابط متناسب ميان بخشھای  مختلف اقتصاد ملی  نھفته است
انطباق با وظايف اصلی  دولت در دوره برنامه ريزی، دولت بطور مناسب به تخصيص كار، منابع مادی، و 

وليد اجتماعی  و نيازھای  اجتماعی فينانس به بخش ھای  مختلف اقتصاد ملی  می  پردازد و تعادلی  را ميان ت
 برقرار می  كند، بطوريكه رشد توليد در ابزار توليد منطبق بر نيازھای  توسعه يابی  توليد سوسياليستی  باشد 
. و  رشد توليد در وسايل مصرف منطبق بر نيازھای  ناشی  از بھبود تدريجی  معيشت مردم باشد  

برای  اينكه كار خوبی  در زمينه . ر كردن تضادھا، تحليل و حل تضادھاست     فرآيند تعادل كلی، فرآيند آشكا
استقرار تعادل كلی  انجام دھيم بايد نسبت به حل تضادھا رفتاری  مثبت داشته باشيم، فعاالنه توليد در ابزار 

ملی  را كه توليد را كه بطور موقت به كمبود عرضه می  افتد تقويت كنيم، و توسعه بخشھای  كليدی  اقتصاد 
فقط .  موقتا عقب افتاده اند شتاب بخشيم تا بتوانيم تعادل جديدی  را در سطحی  نوين و باالتر برقرار كنيم

بدينوسيله می  توان ساختمان دفاع ملی، ساختمان عمومی  اقتصادی  و نيازھای  معيشت توده ھای  مردم را 
انقالبی  صدر مائو مخالفت كرده و برخی  اوقات ليوشائوچی  با خط پرولتری  . بھتر و بھتر تضمين كرد

را داده و تعادل پاسيو را پيش می  برد، بطوريكه ارتفاع را پائين » تعادل كوتاه مدت«پيشنھاد به اصطالح  
بصورت يك ) باالنس(مائوئيستھا به تعادل :  توضيح ويراستار{) ٨. (می  كشيد كه متناسب با سطح پائين شود

بلكه به آن بصورت يك مقوله ديناميك می  نگريستند كه .  متغيرھای  اقتصاد نمی  نگريستندرابطه ايستا ميان
اين ديالكتيك در اين . در آن تعادل به عدم تعادل ره می  گشايد كه بنوبه خود ره به يك تعادل نوين می  گشايد

 برای  دست يافتن به تعادل در واقع تالشی  بود» پاسيو«و » تعادل كوتاه مدت«. كتاب توضيح داده شده است
انتقاد . ؛ در ھر فاز توسعه، يك سطح خوب و دلخواه  برای  تعادل تعيين می  كردند)فرمال(ظاھری  

در درازمدت ره به عدم تعادل ھای  » تعادل كوتاه مدت« مائوئيستھا اين بود كه تالش برای  دست يافتن به 
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عوامل ديناميك را در سطوح مختلف اقتصاد ملی  محدود اين نگرش نسبت به تعادل . عظيم تر خواھد گشود
برای  مائوئيستھا، راه تنظيم . می  كرد، پيشرو را عقب می  كشيد و ابتكار عمل محلی  را سركوب می  كرد

عدم تعادل ھائی  كه در نتيجه رشد سريع و ناموزون بوجود می  آمد و راه غلبه كردن بر گلوگاه ھا و كمبودھا 
ز تشويق سطوح عقب مانده كه خودشان را به سطوح پيشرو برسانند و تمام سطوح اقتصادی  را عبارت بود ا

به اين : تشويق كنند كه پتانسيل ھای  توليدی  خود را عميق تر استفاده كنند و منابع محلی  را بيشتر بسيج كنند
توسط نيروھای  راست » يوتعادل پاس«تئوری  . در ايجاد تعادل گفته می  شد» فعال«روش، اتخاذ رويكرد 

اينان مخالف راه انداختن جنبش ھای  توده ای  در ساختن صنايع محلی  بودند، و آن را . ارائه می  شد
} توضيح ويراستار–می  نگريستند » بھم زننده تعادل«و »  بی  نظمی  «بصورت   

وقتی  كه اين آماج بلند متحقق نمی . د     برخی  اوقات آنھا آنقدر سطح را باال می  گرفتند كه اصال واقعی  نبو
آنان يك خط اپورتونيستی  راست را در كار برنامه ريزی  . می  زدند» عقب نشينی  تمام« شد، آنان دست به 

.بود و در مضمون راست» چپ«ارائه می  دادند كه در شكل   
نای  اعمال يك نيروی  يكدست اما به مع.      تعادل كلی  عبارتست از برقراری  تعادل در كليت اقتصاد ملي

اگر دو دست بخواھد در يك . بدون تميز دادن اينكه چه چيزی مھمتر و چه چيزی كمتر مھم است، نمی  باشد
در روابط متناسب پيچيده كل . زمان واحد ده تا ماھی  بگيرد نتيجه اين خواھد بود كه ھيچ ماھی  گرفته نشود

برای  دست يابی  به يك تعادل . جه دوم، وجوه غالب و مغلوب ھستيماقتصاد ملی، ما دارای  وجوه عمده و در
ما بايد اول تضمين كنيم كه . كلی  بايد ميان مھم و مھم تر تمايز قائل شويم و تحقق نقاط كليدی  را تضمين كنيم

موله ھنگام فر. نيازھای  حلقه ھای  رھبری  كننده و بخشھای  كليدی  در توسعه اقتصاد ملی  برآورده شود
تمركز دادن نيرو برای "  بايد روش capital constructionكردن يك برنامه برای  زيرسازی سرمايه ای 
اگر ما دچار بخش گرائی شويم، توجھی  .  را بکار بست"    انجام يك نبرد با ھدف نابود كردن نيروی دشمن

 حد  تمركز كنيم و نيروی  كار به آنچه كه بيشتر و كمتر مھم است نكنيم، بر روی  موضوعات زياده از
محدود، منابع محدود و ذخاير نقدی  محدود را در طول يك جبھه نبرد پخش كنيم، آنگاه نيروھای  ما پراكنده 
خواھد شد و اين امر باالجبار روی  تمام شدن بموقع و عمليات عرصه ھای  كليدی  بسيار تاثير خواھد 

ميان نقاط .  معنای  آن نيست كه بايد از امور معمولی  غفلت كردالبته تضمين عرصه ھای  كليدی  به.گذاشت
اگر ما از عرصه ھای  كليدی  غفلت كنيم، امور معمولی  . كليدی  و نقاط معمولی  وابستگی  متقابل وجود دارد

اما اگر از امور معمولی  غفلت كنيم، توسعه عرصه ھای  كليدی  نيز دچار اخالل می . خوب پيش نمی  رود
در نتيجه، با فرض اينكه عرصه ھای  كليدی  را محكم در دست می  گيريم بايد ھمچنين به مسائل . دشو

ما بايد از كل شروع كنيم و تمام روابط عمودی  و افقی  را در نظر داشته باشيم تا . معمولی  نيز توجه كنيم
  .بتوانيم از اشتباه يكجانبه گری  حذر كنيم

انسان ھا مھمترين . كلی، بايد به تعادل كار، مواد خام، و ذخاير نقدی  توجه كنيم     در كار استقرار تعادل 
در انطباق با اين اصل كه كشاورزی  اساس اقتصاد ملی  است، بايد به اندازه . عامل در نيروھای  مولده ھستند

اورزی  به تنھا زمانی  می  توان نيروی  كار را از كش. كافی  برای  بخش كشاورزی، كار تضمين شود
صنعت يا ديگر بخشھای  اقتصاد ملی  منتقل كرد كه توليد كشاورزی  و مكانيزاسيون كشاورزی  مناطق 
. روستائی  را موفق به توليد نيروی  كار اضافی  و غالت قابل ارائه به بازار و محصوالت كاالئی  كرده است

ز كشاورزی  منتقل كنيم، تعادل كلی  دچار اگر ما از اين پيشرط دور شويم و بيش از اندازه نيروی  كار ا
اخالل شده و اين امر تاثير منفی  روی  توسعه سريع، برنامه ريزی  شده و موزون اقتصاد ملی  خواھد 

  .گذاشت
.      ظھور عدم تعادل و برقراری  تعادل نوين در بخشھای  مختلف اقتصاد ملی  يك فرآيند اجتناب ناپذير است

متناسب بخشھای  مختلف اقتصاد ملی  الزم است كه مقدار معينی  ذخيره مادی  بوجود برای  تضمين توسعه 
اگر ذخاير خيلی   كم . مقدار ذخاير مادی  از انواع مختلف بايد متناسب باشد. آورده و آن را ھميشه داشته باشيم

در نتيجه، برخی  . ين كردباشد نمی  توان نيازھای  مربوط به پر كردن شكافھای  ميان دو تعادل نسبی  را تام
از بخشھا بدليل كمبود در منابع مادی  مجبورند كه زير ظرفيت كار كنند و اين مسئله بر روی  توسعه سريع 

اگر ذخاير مادی  خيلی  زياد باشد بطوريكه باالتر از حدی  باشد . اقتصاد ملی  در كل، تاثير منفی  می  گذارد
است، آنگاه منابع مادی  كه می  توان برای  توليد جاری  استفاده كرد كه برای  رفع كمبودھای  موقت الزم 

  .فراھم نبوده و اين نيز تاثير منفی  روی  توسعه سريع اقتصاد ملی  خواھد گذاشت
  

  از اصل برنامه ريزی برای  كار پيروی  كنيد
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 از متد تعادل كلی، الزم است كه برای  اينكه بتوانيم برنامه ريزی   كار را خوب انجام دھيم، عالوه بر استفاده

  .برخی  اصول  پايه ای  مشتق از تجربه عملی  در زمينه برنامه ريزی  كار را مد نظر داشته باشيم
بايد .       برنامه ريزی  كار بايد، ھم به ابتكار عمل مركزی  و ھم به ابتكار عمل محلی  كامال ميدان دھد

  . مل محلی  تركيب كندرھبری  مركزی  و واحد را با ابتكار ع
     برای  فرموله و اجرا كردن يك برنامه منسجم اقتصاد ملی  يك رھبری  بسيار متمركز و منسجم  الزم 

در كار برنامه ريزی  اقتصادی  سراسری، اگر يك رھبری  متمركز و منسجم نباشد نمی  توان يك . است
يد تقويت شود و عدم تمركز بيش از اندازه، كه تحت تصوير كلي اوضاع با.  برنامه مسنجم اقتصاد ملی  داشت

اما رھبری  متمركز سوسياليستی  . آن ھر واحد محلی  برنامه خود را بريزد، بايد مورد مخالفت قرار گيرد
در فرموله . رھبری  متمركز بايد با ابتكار محلی  تركيب شود. بايد بر پايه شالوده گسترده دموكراسی  بنا شود

امه اقتصاد ملی، بخش ھای مركزی  مربوطه بايد نسبت به نظرات محلی  آگاه باشند، با آنھا كردن يك برن
در به اجرا نھادن برنامه الزم است كه . مشورت كنند، و ھمراه با واحدھای  محلی  نقشه ھا  را فرموله كنند

اد شاھزاده نشين ھای  مستقل اين استثنائات توجيھاتی  برای  ايج. برای  شرايط محلی  استثنائاتی  منظور شود
نيست بلكه مالحظات ضروری  است كه به نفع كل است، موجب می  شود كه بتوانيم طبق شرايط محلی  تمام 

تا بدانجا كه به نظام برنامه . پتانسيل ھای  محلی  را بسيج كنيم، و تحقق برنامه اقتصاد ملی  را تسھيل كنيم
  را به اجرا بگذاريم كه برنامه ريزی  واحد را با اداره پله به پله ريزی  كار مربوط است، الزم است نظامی

آنچه را بايد يكی  كرد « : صدر مائو در دوره تاسيس جمھوری  خلق چين خاطر نشان كرد. تركيب می  كند
نمی  توان عدم تمركز افراطی  را كه ھر كس كاری  را انجام می  دھد كه بطور فردی  . بايد يكی  كرد

اما الزم است كه يگانه كردن را با منطبق كردن بر شرايط محل، . است، مجاز شمرد› بھتر‹می  دھد تشخيص 
بعدا صدر مائو بارھا تکرار کرد كه برای  برقراری  رابطه درست ميان مركز و واحدھای  ) ٩(» .تركيب كنيم

 را تشويق كنيم كه تحت رھبری  محلی  بايد بيشتر از اين بر ابتكار عمل محلی  تكيه كنيم و واحدھای  محلی 
به پيروی  از رھنمودھای  صدر مائو، مردم .  برنامه ريزی  مركزی  و يگانه، كارھای  بيشتری  انجام دھند

كه توسط دارودسته ليوشائوچی  تحميل می  شد و »  ديكتاتوری  آئين نامه ھا« در سطوح گسترده به انتقاد از 
  كرد، پرداختند و در كار برنامه ريزی  و مديريت، ابتكار عمل مركزی  ابتكار عمل ھای  محلی  را خفه می

و محلی  را بھتر پيش برده و به اين ترتيب توسعه سريع، با برنامه و موزون اقتصاد سوسياليستی  چين را 
  .تقويت كردند

ه توده ھا  را وقتی  در حال فرموله كردن برنامه ھستيد الزم است ك«      صدر مائو خاطرنشان كرد كه، 
  ) ١٠(» .بسيج كنيد و مقداری  ھم فضای  تنفس و آزادی  عمل در آن منظور بداريد

جنبش توده ای  را بايد .      در ساختمان سوسياليسم، بايد خط مشی  توده ای  در ھر كاری  بكار برده شود
توده ھا را بايد بسيج كرد كه . ندكار برنامه ريزی  ھم بايد از خط مشی  توده ای  پيروی  ك. فعاالنه دامن زد

اگر . خط ھا را بحث كنند، تضادھا را افشا كنند، پرده از نابرابری  ھا بردارند، و تغييرات را شتاب بخشند
تنھا پس از اينكه . اھداف برنامه توسط توده ھا بحث نشود، آنگاه برنامه ھمان تفكرات كادرھا خواھد بود

تنھا آن زمان است كه . ار می  گيرند تبديل به برنامه ھای  توده ھا می  شوندبرنامه ھا مورد بحث توده ھا قر
آماج مقرر شده توسط برنامه ھا ھم پيشرو خواھد بود و ھم قابل دسترس و شور وشوق توده ھای  وسيع 

  .برانگيخته خواھد شد
ی  نظام سوسياليستی  باشد و تنھا تنھا يك برنامه پيشرو می  تواند تجسم برتر.      آماج برنامه بايد پيشرو باشد

برای  فرموله كردن برنامه پيشرو الزم است كه با فكر . يك برنامه پيشرو می  تواند روحيه ھا را باال برد
برخی  افراد در مورد وجود پتانسيل ھای  عظيم توليد  خيلی  روشن اند؛ اما با اين . محافظه كار مجادله شود

تمام ھم و غم آنھا اين است كه با راحتی  .  تعيين می  كنند خيلی  پائين استوصف آماجی  كه برای  برنامه
فرآيند فرموله كردن برنامه، يك فرآيند مبارزه ميان فكر پيشرو و محافظه . بتوانند آماج برنامه را متحقق كنند

  . كار ھم ھست
اگر  آماجی  . آماج باالتر باشد بھتر استاما اين به معنای  آن نيست كه ھر چه .     آماج برنامه بايد پيشرو باشد

بيش از اندازه باال باشد بطوريكه اصال عملی  نيست، نه تنھا شور و شوق توده ھا را برنمی  انگيزد بلكه آن را 
صدر . آماج برنامه ای  پيشرو بايد يك پايه علمی  داشته باشد؛ بايد قابل دسترس و عملی  باشد. می  خواباند
چكس نبايد وارد خيالپردازی  ھای  عجيب بشود يا اينكه نقشه ھای  عملی  بريزد كه منطبق بر ھي« : مائو گفت

آماج برنامه بايد بطور ) ١١ ( ».اوضاع عينی  نيست يا اينكه خود را برای  دست يافتن به غيرممكن كش دھد
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تجربه . زادی  عمل در آن باشدبايد مقداری  جای  مانور و آ. عينی  امكان پذير باشد و نبايد خيلی  باال باشد
عملی  نشان می  دھد، آماجی  كه بيش از اندازه باال نيست و در نتيجه برنامه ميتواند در نتيجه تالشھای  توده 
ھا نه تنھا آن را متحقق كند بلكه بيش از آن را ھم متحقق كند، برای  برانگيختن شور و شوق توده ھا مساعدتر 

  .است
 ساله، دھساله و بيست ۵برنامه ھای  (  برای  اقتصاد ملی  بايد برنامه ھای  درازمدت      در برنامه ريزی

اگر برنامه ھای  درازمدت نداشته . تركيب كرد) يكساله، فصلی  و ماھانه(را با برنامه ھای  كوتاه مدت ) ساله
اين . زمدت می  باشندبرنامه ھای  درازمدت در بر گيرنده آماج درا. باشيم، تشكيل سرمايه مشكل می  شود

رفقای  كارگر خوب . برنامه ھا افق ديد مردم را باال می  برند و آنان را تشويق می  كنند كه بلند پرواز كنند
با در نظر . بدون در نظر داشتن آماج بزرگ، حتا يك پر كاه ھم ميتواند كمر ما را خم كند«  :می  گويند كه

اما برنامه ھای  درازمدت مستلزم آنند كه » .اند كمر ما را خم كندداشتن آماج بزرگ حتا كوه تای  نمی  تو
برنامه ھای  كوتاه مدت را متحقق كنيم، آنھا را درك كنيم، و آنھا را برای  مقايسه كردن و بازرسی  كردن 

  .مورد استفاده قرار دھيم تا اينكه برای  تحقق برنامه ھای  درازمدت كم نياوريم
. وجه مشخصه ھای  خود را دارد) مالكيت جمعي( برای  اقتصاد سوسياليستی  كلكتيو      كار برنامه ريزی 

اما می  تواند انعطاف و . اقتصاد مالكيت كلكتيو نيز بايد از رھبری  يك برنامه واحد دولتی  پيروی  كند
ن زير پا گذاشته استقالل باالتری  داشته باشد با اين شريط كه برنامه دولتی  و سياست ھای  دولتی  و قواني

به اين ترتيب ابتكار عمل و شور و شوق اقتصاد كلكتيو در توليد سوسياليستی  اجازه می  يابد كه از . نشود
طريق انطباق دادن برنامه به شرايط محلی، كامال ميدان پيدا كند و اقتصاد كلكتيو توان آن را بيابد كه ھماھنگ 

  .با اقتصاد دولتی  توسعه پيدا كند
  

--------  
  

  منابع مطالعاتی  و مرجع
  ٢ فصل ٣نگلس، آنتی  دورينك، بخش ا

  استالين، مسائل اقتصادی  سوسياليسم
  مائو، در باره حل صحيح تضادھا، بخش اول 

  يادداشتھا
  ۶١٨لنين، انتقاد ساده لوحانه، كليات آثار جلد سوم صفحه  -١
  ٣۶۶انگلس، آنتی  دورينگ صفحه  -٢
خيزش سوسياليستی  «امه درازمدت تيم كلكتيو ستاره سرخ، منتشر شده در مائوتسه دون، مالحظاتی  بر برن -٣

  ۴٣٧ صفحه ١٩٧٨ اداره زبان ھای  خارجی  پكن سال -» در روستاھای  چين
  ۴۴۶مائو، در باره حل صحيح تضادھا صفحه  -۴
 ٣٨۵انگلس، آنتی  دورينگ صفحه  -۵
 ١٨استالين، مسائل اقتصادی  سوسياليسم صفحه  -۶
 ١٩ھمانجا صفحه  -٧
متدی  بود » پاسيو«و » كوتاه مدت«تی  كه توليد بطور موقت دچار كمبود عرضه می  شد، تعادل يابی  وق -٨

 .كه برای  حل مسئله كمبود استفاده می  شد و در اين كتاب مورد انتقاد قرار گرفته است
 ۴ منتشر شده در روزنامه مردم» رھنمودھای  صادره از سوی  جلسه چھارم سی  پی  جی  سي«مائو،  -٩

 توسط  » جلد يك١٩٧۶- ١٩۴٩نوشته ھای  مائوتسه دون «يك ترجمه مشابه را می  توان در . ١٩۴٩دسامبر 
 . يافت۴٧-۴۶ص ) ١٩٨۶ام ای  شارپ سال : انتشارات آرمونك، نيويورك(مايكل كاو و جان لئونگ 

» .ای  نوين دست يابيدانقالب را دريابيد توليد را باال ببريد و در جبھه صنعت به پيروزی  ھ«نقل شده در  -١٠
 ۶ ص ١٩۶٩ فوريه ٢٨پكن ريويو شماره 

 
 ٢٢٣مائو نقل شده در كتاب سرخ كوچك صفحه  -١١

 
---------- 
 معادل ھای  انگليسی  و فارسي
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  planned allocation of social labor تخصيص کار اجتماعی بطور برنامه ريزی شده 

planningبرنامه ريزي 
Planned economy امه ريزی  شدهاقتصاد برن  
State planبرنامه دولتي 

Research, formulation, implementation, inspection, adjustment and summation 
 تحقيق، فرموله كردن، اجرا كردن، بازرسی، تعديل ناھنجاريھا، و طرازبندي
 proportional relations in national economyروابط متناسب در اقتصاد ملي

   capital constructionسرمايه تشكيل 
 principle of concentrating forces toاصل تمركز نيروھا برای  يك نبرد با قصد نابود كردن

annihilate  
 

  ٧فصل 

 ملی بايد  به كشاورزی، بعنوان اساس در توسعه اقتصاد

  و صنعت بعنوان عامل رھبری كننده

  اتكاء كنيم
  

 سياليستیرابطه متقابل كشاورزی و  صنعت سو
  

اگر می خواھيم اتحاد . در اقتصاد ملی سوسياليستی، كشاورزی و صنعت دو بخش اصلی توليدات مادی می باشند
 دھقان را تحکيم کرده وگسترش دھيم، اگر می خواھيم توسعه سريع و نقشه مند اقتصاد ملی –کارگر 

 بخش در اقتصاد ملی و برخورد درست سوسياليستی را تقويت کنيم، بايد درك صحيحی از اھميت و نقش اين دو
  . به مناسبات ميان آنھا، داشته باشيم

  
  كشاورزی اساس اقتصاد ملی است

  
  در توسعه اقتصاد ملی بايد به كشاورزی بعنوان اساس، اتكاء كنيم

  
دن برای زندگی كردن، توليد كردن و درگير شدن در فعاليتھای فرھنگی و اجتماعی، مردم ابتدا بايد مسئله خور

در مراحل اوليه جامعه . توليد كشاورزی پيش شرط بقای افراد بشر و كليه فعاليتھای توليدی است. را حل نمايند
در آن مرحله . بود) مشتمل بر گردآوری، كشت، شكار، ماھيگيری و دامداري(بشری توليد فقط توليد كشاورزی 

تضمين بقای صرف، درگير شدن تمام نيروی كار بھمين دليل، برای  . از تاريخ بارآوری كار بسيار پايين بود
 بارآوری كار در كشاورزی به   در مقطعی از تاريخ. موجود در كمون اوليه در كار كشاورزی ضروری بود

. حدی رسيد كه اشتغال بخشی از مردم به توليدات كشاورزی برای تامين بقای تمام اعضای جامعه كفايت می كرد
به اين ترتيب، . كار از مشغله توليد کشاورزی آزاد شد و به فعاليتھای ديگر پرداخت، بخشی از نيروی  در نتيجه

سپس تجارت براه افتاد و ھمچنين . صنايع دستی از كشاورزی جدا شد و به يك شاخه توليدی مستقل تبديل شد
ھر چقدر . رسيدديگر بخشھای فعاليت انسانی كه به توليدات فكری مثل فرھنگ و علم مربوط ميشد نيز به ظھور 

ماركس . بارآوری كار در كشاورزی باالتر می شد، توليدات ديگر شاخه ھای مادی و فكری نيز فزونتر می شد
ھر چقدر جامعه وقت كمتری برای توليد گندم و دام و غيره اختصاص بدھد، وقت بيشتری برای : اظھار داشت

اين بارآوری طبيعی كار در : چنين اشاره كرد كهاو ھم) ١. (توليد مواد ديگر مادی يا معنوی بدست می آورد
كشاورزی در جوھر خود، اساس بقاء بشر و موجوديت و ) ٢. (اساس ھر نوع  كار اضافی است.... كشاورزي

اين قانون اقتصادی برای تمام دوران ھای تاريخی در جامعه . توسعه بيشتر ساير شاخه ھای اقتصاد ملی می باشد
  . بشری صادق است
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در . نقش كشاورزی بعنوان اساس اقتصاد ملی در جامعه سوسياليستی برجسته از ھر جوامع ديگر است     
، نقش خود را تحت رقابت و )كه كشاورزی اساس اقتصاد ملی است( جامعه سرمايه داری، اين قانون عينی 

يافته نبود، محصوالت برخی كشورھای امپرياليستی كه كشاورزی بومی آنھا توسعه . آنارشی توليد بازی ميكند
كشاورزی مستعمرات و نيمه مستعمرات خود را با پرداخت قيمتھای پايين غارت كردند تا بتوانند نيازھای رشد 

در آن كشورھا بجای كشاورزی بومی،  كشاورزی خارجی به مثابه اساس . سرمايه انحصاری را تامين كنند
و اگر .  كشاورزی كشورھای عقب مانده مجاز نيستدر جامعه سوسياليستی غارت. اقتصاد ملی عمل می كرد

مبادالتی بر اساس ارزش ھای برابر انجام گيرد، كماكان مجاز نيست كه برای تامين مواد غذائی به كشاورزی 
زيرا اين .  خارجی اتكاء شود يا اينكه كشاورزی خارجی بعنوان اساس توسعه اقتصاد سوسياليستی قرار داده شود

برای سازماندھی و توسعه اقتصاد ملی، كشور سوسياليستی . اصل استقالل و اتكاء بخود استكار در تضاد با 
  .بايد آگاھانه اين قانون عينی  كه كشاورزی اساس اقتصاد ملی است را بكار گيرد

     بطور مشخص، دليل اصلی برای اينكه توسعه اقتصاد ملی بايد بطور اساسی به  كشاورزی اتكاء كند اين 
ه رشد شاخه ھای مختلف اقتصاد سوسياليستی وابسته به آن است كه كشاورزی وسائل معيشت را تامين است ك

؛ يا حمل و نقل يا آموزش در نھايت وابسته به تامين مقداری كاال و  تمام موسسات اقتصادی، خواه صنعت. كند
  .گندم از سوی بخش كشاورزی اند

وسعه اقتصاد ملی سوسياليستی است، اين واقعيت است كه       دليل ديگر برای آنكه كشاورزی اساس ت
مشخصا بخش . می باشد) بجز آن بخش كه توسط خود صنعت عرضه ميشود(كشاورزی منبع مواد خام صنعتی 

 درصد مواد خام ٧٠در حال حاضر، تقريبا . بزرگی از مواد خام صنايع سبك توسط كشاورزی تامين می شود
صنايع سنگين نيز نيازمند برخی نھاده ھای  كشاورزی . ورزی فراھم ميشودبرای صنايع سبك ما توسط كشا

صدر مائو . اگر كشاورزی عرضه مواد خام را افزايش نمی داد، توسعه صنعتی لطمه جدی می خورد. است
“ .بدون كشاورزی صنعت سبك نميتواند موجود باشد. صنايع سبك با كشاورزی ارتباط نزديك دارد” : اشاره نمود

  . كشاورزی مستقيما به توسعه صنعتی بويژه توسعه صنايع سبك ارتباط دارد)٣(
     دليل ديگر برای اينكه كشاورزی اساس توسعه اقتصاد ملی سوسياليستی است اين واقعيت است كه مناطق 

  درصد كل اھالی٨٠جمعيت روستائی كه تقريبا . روستائی، بازار عظيمی برای توليدات صنعتی محسوب ميشوند
ھر قدر توليدات كشاورزی توسعه يافته تر باشد، غالت كاالئی و . است، بازار مھمی برای صنعت فراھم ميكند
نياز دھقانان به توليدات . و قدرت خريد دھقانان باالتر خواھد رفت. مواد خام صنعتی بيشتری توليد خواھد شد

ز بكار بست موفقيت آميز سياست بالفاصله بعد ا. صنعتی سبك و سنگين ھمواره در حال افزايش است
ھنوز خوب فھميده نشده كه ” : كشاورزی در چين، صدر مائو انتقاد كرد كه ) تعاونی كردن(كئوپراتيوی كردن 

البته اين حقيقت ھنگامی بيشتر فھميده خواھد شد كه . كشاورزی بازار مھمی برای صنايع سنگين فراھم می كند
جی كشاورزی، بيش از گذشته نياز به ماشين آالت، كود، ذخيره سازی آب پيشرفت تكنيكی و مدرنيزاسيون تدري

و پروژه ھای توليد برق، تسھيالت حمل و نقل برای مزارع، و ھمچنين سوخت و مصالح ساختمانی برای 
  )۴(“ .مصرف كنندگان روستائی را بوجود آورد

د ملی سوسياليستی مورد اتكاء قرار بگيرد،      دليل ديگر برای اينكه كشاورزی بايد بعنوان اساس توسعه اقتصا
برای . اين واقعيت است كه كشاورزی منبع ذخيره نيروی كار برای صنعت و ديگر بخشھای اقتصاد ملی است

البته با باال بردن بارآوری . توسعه صنعت سوسياليستی، تجارت و حمل و نقل، نياز به نيروی كار بيشتری است
نيروی كار اضافی . كار برای تحقق نيازھای جديد آزاد می شود اما اين كافی نيست، نيروی  كار در اين بخشھا

صدر مائو . ھمچنين بايد از خارج اين بخشھا، قسما از مناطق شھری و بخشا از مناطق روستائی، تامين شود
تصادی ديگر اما نيازھای بخشھای اق) ۵(“ .اين دھقانان ھستند كه منبع كارگران صنعتی چين می باشند” : گفت

نيست كه تعيين می كند چه درصد از جمعيت روستائی برای تامين نيروی كار مورد نياز آن بخشھا منتقل شود؛ 
تنھا . بلكه سطح توسعه توليدات كشاورزی و ميزان افزايش بارآوری نيروی كار كشاورزی آن را تعيين می كند

يش يابد و داده ھای كشاورزی و توليدات جنبی تحت شرايطی كه بارآوری نيروی كار كشاورزی مداوما افزا
مداوما افزايش يابند انتقال نيروی كار مناسب از كشاورزی برای توسعه ساير بخشھای اقتصاد ملی امكانپذير 

  .ميشود
 وجود        يك دليل ديگر ھم برای اينكه چرا بايد كشاورزی را اساس توسعه اقتصاد ملی سوسياليستی قرار داد

 ) accumulation funds of the state( اورزی منبع مھمی برای صندوق ذخاير انباشت  دولتكش. دارد
كشاورزی عالوه بر اينكه از طريق مالياتھای كشاورزی درآمد دولت را افزايش می دھد، بطور غير . است

ستی را مستقيم از طريق عرضه محصوالت كشاورزی برای صنايع سبك بعنوان مواد خام،  انباشت سوسيالي
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بنابراين توسعه كشاورزی بدليل افزودن درآمد دولت، گسترش صندوق انباشت و حمايت از .  افزايش ميدھد
  .ساختمان سوسياليستی نيز اھميت دارد

     با نگاه به جوانبی كه ذكر شد، اھميت نقش كشاورزی در اقتصاد ملی نشان می دھد كه توسعه اقتصاد ملی و 
اگر كشاورزی بطور صحيحی توسعه نيابد، بخشھای ديگر اقتصاد . الينفك می باشندتوسعه اقتصاد كشاورزی 
تجربه ساختمان سوسياليستی در چين نشان می دھد در ھر سالی كه  محصوالت . ملی نيز رشد نمی كنند

 .كشاورزی از رشد باالئی برخوردار می شوند، توسعه اقتصاد ملی در ھمان سال و يا سال بعد شتاب می يابد
بالعكس، اگر سالی رشد محصوالت كشاورزی پائين باشد توسعه اقتصاد ملی در ھمان سال و يا سال بعد كند 

اين امر بما ميگويد كه در ساختمان سوسياليستی اصل اتكاء به كشاورزی بعنوان اساس توسعه اقتصاد . ميشود
  . ملی بايد محكم در دست گرفته شود

  
  زی،  مكانيزه كردن استطريق اساسی برای حل مسئله كشاور

  
برای آنكه اقتصاد ملی را توسعه دھيم، بايد به توسعه كشاورزی بعنوان . كشاورزی اساس اقتصاد ملی است
فقط زمانيكه كشاورزی بعنوان اساس اقتصاد ملی توسعه يابد صنايع سبك، . اولويت درجه اول برخورد كنيم

  .ميتوانند توسعه يابندسنگين و ديگر امورات اقتصادی، فرھنگی و آموزشی 
     چگونه ميتوان كشاورزی را توسعه داد؟ كشور سوسياليستی نميتواند كشاورزی مكانيزه را قبل از 

كلكتيويزاسيون كشاورزی بايد قبل از استفاده از ماشينھای بزرگ . كلكتيويزاسيون كشاورزی تحقق بخشد
در آستانه خيز برداشتن . ھميت بسيار برخوردار استاما پس از انجام اينكار مكانيزاسيون از ا. صورت پذيرد

صدر مائو خاطر نشان كرد كه روستاھای چين ) جنبش تعاونی كردن كشاورزی (جنبش كئوپراسيون كشاورزی 
نه تنھا نياز به تحقق رفرم اجتماعی يعنی تبديل نظام مالكيت فردی به مالكيت جمعی دارند، بلكه نيازمند تحقق 

  . نی تبديل كار يدی به توليد مكانيزه نيز می باشندنوآوری تكنيكی يع
سيمای اجتماعی و اقتصادی چين بطور تمام و كمال تغيير نميكند مگر اينكه دگرگونی سوسياليستی در      ” 

نظام اقتصادی و اجتماعی بدست آيد و در زمينه تكنيكی، ماشين در ھر شاخه توليدی و در ھر مكان كه امكانش 
و )   مترجم–توليد و مالكيت جمعی (پس از تحقق كلكتيويزاسيون كشاورزی ) ۶(“ .فته شودباشد بكار گر

استقرار كمونھای روستائی خلق، صدر مائو بموقع وظيفه سترگ تحقق منظم مكانيزاسيون در كشاورزی را پيش 
با ميدان دادن به “ .راه حل اساسی برای كشاورزی، مكانيزه كردن است” : او بوضوح خاطر نشان كرد كه. نھاد

نقش محرك روابط توليدی سوسياليستی، و با حمايت صنعت سوسياليستی بخصوص صنايع سنگين، سرعت 
  .مكانيزاسيون كشاورزی تندتر می شود

، محصول دانه ھای خوراكی ١٩۴٩در سال .      قبل از رھائی، چين كھن يك كشور كشاورزی عقب مانده بود
بعد از رھائی، ھنگاميكه ) يك جين برابر با نيم كيلوگرم است. (ن بالغ ميشد ميليارد جي٢١۶.٢كل كشور به 

روابط توليد سوسياليستی در مناطق روستائی از طريق كلكتيويزاسيون كشاورزی و استقرار كمونھای خلق 
 ۴٩٢ به ١٩٧١محصول دانه ھای خوراكی در سال . برقرار شد، توليد كشاورزی در مقياس عظيم توسعه يافت

سطح )   مترجم-  ١٩٧۵سال (اما ھنوز ھم .  دو برابر بود١٩۴٩ليارد جين رسيد كه نسبت به سال مي
در مقايسه با . بارآوری كار در كشاورزی كماكان نسبتا پايين است.  مكانيزاسيون كشاورزی چين باال نيست

زی چين ھنوز در حالت ديگر كشورھا كه در آن سطح مكانيزاسيون كشاورزی بسيار پيشرفته است، توليد كشاور
. اين شرايط با توسعه صنعت چين و بخشھای ديگر اقتصاد ملی ھمخوانی ندارد. نسبتا عقب مانده قرار دارد

بنابراين الزمست كه در عرصه مكانيزاسيون كشاورزی جلوتر رفته و توسعه سريع توليد كشاورزی را بر پايه 
ھنگاميكه در شخم زنی، دسته بندی، .ر روستا ارتقاء دادتثبيت و توسعه مداوم روابط توليدی سوسياليستی د

به . برداشت و حمل و نقل ماشين بكار گرفته شود، بارآوری كار كشاورزی ده ھا و صدھا بار افزايش می يابد
). يك مو برابر است با يك و نيم ھكتار(ھنگام شخم دستی، يك كارگر قديمی فقط ميتواند يك مو در روز شخم بزند 

با يك تراكتور متوسط يا بزرگ ميتوان ده ھا و حتا چند صد مو .  مو در روز شخم زد۴ آھن شايد بتوان با گاو
نيروی كاری كه از . روزانه شخم زد و بطور موثر بارآوری كار كشاورزی را ده ھا تا صدھا برابر افزايش داد

ی توليدی و افزايش بازده ھر طريق مكانيزه كردن كشاورزی ذخيره ميشود را ميتوان برای گسترش واحدھا
 بكار برد و از اين طرق توليد را افزايش داده و به توسعه عمومی كشاورزی و دامداری و توليدات جنبی و  واحد

ھمچنين نيروی كاری ذخيره شده را ميتوان برای تامين نيازھای توسعه در ساير بخشھای . ماھيگيری دست يافت
  . اقتصاد ملی بكار گرفت
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ق مكانيزاسيون كشاورزی ميتواند توانائی ھای كشور را در برابر باليای طبيعی افزايش داده و وابستگی      تحق
ھر چند بدليل سرزمين وسيع و رودخانه ھای فراوان، چين ھر ساله با . كشاورزی به تغييرات جوی را كم كند

ی برقی و ابزار آبياری، بنحوی مقداری سيل و خشكسالی روبرو خواھد شد اما می توان با استفاده از زھكش
كاھش لطمات ناشی از قحطی و سيل ھای محتمل دستيابی به محصول باالی . موثر آب را تحت كنترل درآورد

دھقانان فقير و ميانه به پائين اين مسئله را بطرزی جالبی بيان می . يكنواخت در توليد كشاورزی را تضمين ميكند
بدون ھراس از . الت در رودخانه برای محصوالت زمين شادی می آفريندصدای ماشين آ” : كنند و می گويند

  “. قحطی و سيل كشت خوب و محصول باال تضمين ميشود
     تحت ھدايت خط انقالبی پرولتری صدر مائو و بويژه بعد از انقالب كبير فرھنگی پرولتاريايی كشاورزی 

 می بينيم كه مصرف برق در ١٩۶۵ با ١٩٧٠ه سال در مقايس. چين شاھد توسعه سريع مكانيزاسيون بوده است
 برابر ٢.٢ برابر، مالكيت تراكتورھای بزرگ و متوسط ١.٩ برابر، مصرف كود شيميائی ٢.٨مناطق روستايی 

در ھمين فاصله زمانی مقدار زمين كشاورزی كه بطور مكانيزه شخم .  برابر شد٧۵و مالكيت تراكتورھای دستی 
 ٩٠بيش از .  برابر افزايش يافت٢.٨زھكشی برقی و ابزار آبياری .   ايش يافت درصد افز٧٠زده می شود 

با  استقرار كامل مكانيزاسيون در . درصد بخش ھای كشور دارای كارگاه ھای تعمير ماشين آالت كشاورزی اند
ردم در كشاورزی، توان كشاورزی  در مھار خشكسالی و ظرفيتش در زھكشی باال رفته و بدين طريق توانايی م

از . مبارزه با باليای طبيعی بيشتر خواھد شد و رشد مداوم توليدات كشاورزی بيش از پيش تضمين خواھد گشت
اينجا می توانيم ببينيم كه مكانيزه تر شدن بيشتر كشاورزی بر پايه كلكتيوی شدن روابط توليدی يك طريق 

  .ضروری برای رشد نيروھای توليدی كشاورزی است
يون كشاورزی عالوه بر اينكه رشد نيروھای توليدی كشاورزی را تسھيل می كند، قويابر توسعه      مكانيزاس

مكانيزاسيون . صنايع سنگين بويژه توليد ماشين آالت، صنايع شيميايی، برق و سوخت نيز تاثير می گذارد
ری و يدی ايجاد كشاورزی شرايط مساعد برای كاھش فاصله بين صنعت و كشاورزی، شھر و  روستا، و كار فك

  .می كند و بدين ترتيب اتحاد كارگر ـ دھقان مستحكمتر می كند
بطور روزمره رشد ) جمعي(     در پروسه تحقق تدريجی مكانيزاسيون كشاورزی، مبنای مادی اقتصاد كلكتيو 

اسيون تجربه مكانيز. كرده و نظام مالكيت سه گانه كمون روستايی خلق تحكيم و توسعه بيشتری خواھد يافت
كشاورزی نشان داده كه فقط درصورتی كه ماشينھای بزرگ و متوسط كشاورزی تحت مالكيت كمون و بريگاد 

نتيجتا با رشد مكانيزاسيون كشاورزی مقياس . توليدی باشند می توان آنھا را بنحوی موثر مورد استفاده قرار داد
 گسترش خواھد يافت و برتری كمون خلق بيش در سطوح كمون و بريگاد تدريجا) جمعي( و نقش اقتصاد كلكتيو 

دھقانان فقير و اليه ھای پائينی دھقانان ميانه حال بيش از پيش به كمون خلق عشق . از پيش آشكار خواھد شد
آنھا با زبان زنده خويش ضرورت . خواھند ورزيد و قاطعتر از پيش از راه سوسياليستی پيروی خواھند كرد

اقتصاد كلكتيو با گلھای . كمون خلق سرشار از قدرت است” : نين شرح می دھندمكانيزاسيون كشاورزی را چ
  “. با مكانيزاسيون كشاورزی حتی توفانھای عظيم نيز نمی توانند نيروی ما را زائل كنند. سرخ شكوفه می دھد

  
  در كشاورزی از تاچای بياموزيد

  
اين يك گرايش ناگزير در تكامل . واھد شدمكانيزاسيون كشاورزی بر مبنای كلكتيويزاسيون تدريجا حاصل خ

صدر . اما مكانيزاسيون كشاورزی بايد تحت فرماندھی فرآيند انقالبی كردن باشد. كشاورزی سوسياليستی است
زمانی كه ايده ھای صحيحی كه صفت مشخصه طبقه پيشرو است توسط توده ھا درك ” : مائو به ما می آموزد

وقتی كه ) ٧(“ .ادی بدل می شود كه می تواند جامعه و جھان را دگرگون  كندشود، اين ايده ھا به يك نيروی م
توده ھای وسيع دھقانان فقير و اليه ھای پائينی دھقانان ميانه حال كه ھمه كاره كشاورزی سوسياليستی ھستند 

و خاص احاطه ماركسيسم ـ لنينيسم ـ انديشه مائو تسه دون را مطالعه كرده و برخط صدر مائو و سياستھای عام 
. يابند، صاحب  نيرويی تسخيرناپذير ميشوند بدان حد كه می توانند كوھھا را رام كنند و رودخانه ھا را مھار كنند

آنھا می توانند شرايط نامساعد طبيعی را به شرايط مساعد بدل كنند، محصول كم را به محصول زياد تبديل 
رايط داشتن ماشينھای گوناگون كشاورزی گذر كنند و نيروی نمايند، از شرايط فقدان ماشينھای كشاورزی به ش
  .بالقوه مكانيزاسيون كشاورزی را به فعل تبديل نمايند

بريگاد .       بريگاد توليدی تاچای در كمون تاچای از بخش ھسی يانگ در استان شانسی بدينگونه متحول شد
 كوھستانی كه مملو از صخره است و خاك كمی اين ناحيه. توليدی تاچای در كوھستان تای ھان واقع شده است

دھقانان فقير و اليه ھای پائينی دھقانان ميانه حال در تاچای آن . دارد قبل از كلكتيويزاسيون كشاورزی، فقير بود



www.afgazad.com                                                                                         afgazad@gmail.com  ١١٤

وقتی می . كوھستان سركشيده است، و صخره ھا ھمه جا به چشم ميخورند” : روزھا را چنين تشريح كرده اند
ھر خانوار كمتر از سه و نيم مو زمين . خارج شويم بايد در سراشيب كوه بلغزيم و پائين رويمخواھيم از منطقه 

 شروع بكار كرد، ميانگين برداشت ١٩۵٣وقتی نخستين تعاونی به سال . باليای طبيعی امری معمول است. دارد
ی پيشرفته و سپس به كمون در پروسه تكامل تعاونی اوليه به تعاون.  جين بود٢۵٠دانه ھای خوراكی در ھر مو، 

خلق، شاخه حزبی در بريگاد توليدی تاچای قاطعانه از اصل قرار دادن سياست پرولتری در مقام فرماندھی 
خلق را متحول كنيد، زمين را متحول كنيد و بازده محصول : شاخه حزبی اين شعار را مطرح كرد. پيروی كرد

و توده ھا از انديشه مائوتسه دون سود جست و از طريق يك شاخه حزبی برای آموزش كادرھا . را متحول كنيد
كادرھا و توده ھای بريگاد . انقالب ايدئولوژيك در بين مردم، تحول بزرگی را در توليد كشاورزی به ثمر رساند

تاچای خرابكاری فئودال، دھقان مرفه، ضد انقالبيون و عناصر بد را در ھم شكسته و در مقابل مداخالت خط 
تحت ھدايت سياست بزرگ اتكاء به خود . نيستی دارو دسته ھای ليوشائوچی و لين پيائو مقاومت كردندرويزيو

كه توسط مائو تسه دون پيش گذاشته شد، بريگاد تاچای مبارزه سرسختانه ای را برای سرمايه سازی پيش برد تا 
سه عرصه ”منظور از . تبديل كند“ تهسه عرصه بقا ياف”را به “  سه عرصه از بين رفته ” آبھا را مھار كرده و 

بعد از ھموار كردن و .  آب، كود و خاك است كه بواسطه ساختار سازی ضعيف از ميان می رفتند“  از بين رفته
ميانگين محصول دانه ھای خوراكی در بريگاد تاچای تدريجا از . تراس بندی مزارع، اين سه عرصه ابقاء شدند

 افزايش يافت و ١٩۶۴ جين در سال ٨٠٢ و ١٩۵٨ جين در سال ۵۴٣ به ١٩۵٣ جين در ھر مو در سال ٢۵٠
ھمزمان با رشد سريع توليد دانه ھای خوراكی، بريگاد تاچای به توسعه .  جين رسيد١٠٩۶ به ١٩۶٧در سال 

در پروسه تحول و دگرگونی مردم، . ھمه جانبه كشاورزی، جنگلداری، دامداری و توليدات جنبی دست ياقت
مكانيزاسيون ”ه محصول شاخه حزبی بريگاد تاچای اعضای كمون را رھبری كرد تا  با  اجرای خط زمين، بازد

بدست خود تكنولوژی بومی و خارجی را درھم آميزند و مداوما “ را تحت فرماندھی انقالب قرار دھيد
. به پيش برندمكانيزاسيون شخم زنی، كشت، خرمن كوبی، حمل و نقل و توليد دانه ھای خوراكی و علوفه را 

رفتار قھرمانانه دھقانان فقير و اليه ھای پائينی دھقانان ميانه حال در نبرد با طبيعت و زراعت بخاطر انقالب، 
لين پيائو به زحمتكشان كارگر و دھقان بھتان . در واقع نقد تيز و برنده فريبكاری ھای ارتجاعی لين پيائو بود

ت آوردن، برنج و روغن و نمك بدست آوردن، چاشنی و سركه و ھيزم ميزد و می گفت فكر و ذكر اينھا پول بدس
لين پيائو بشيوه كنفسيوس موعظه ميكرد كه . می گفت اينھا فقط بفكر زن و بچه خود ھستند. بدست آوردن است

  . عوام الناس فقط می توانند در پی منافع شخصی باشند
.  ی برحسب خط انقالبی پرولتری صدر مائو است     بريگاد تاچای يك نمونه توسعه كشاورزی سوسياليست

بريگاد تاچای سه جنبش كبير انقالبی يعنی مبارزه طبقاتی، مبارزه توليدی و آزمونھای علمی را ھدايت كرد؛  
سياست پرولتری و انديشه مائو را در مقام فرماندھی قرار داد و در اين اصل پيگيری بخرج داد؛ و  روحيه اتكاء 

اينھا تجارب اساسی . تالش و شيوه كمونيستی عشق به دولت سوسياليستی و جمع را گسترش دادبخود و كار پر
حياتی ترين مسئله آموزش ماركسيسم ـ لنينيسم ـ انديشه مائو تسه دون به دھقانان، اجرای آگاھانه . تاچای است

ائو اين فراخوان عظيم را صدر م. خط پايه ای حزب و تثبيت و تحكيم ديكتاتوری پرولتاريا بر بورژوازی است
نمونه ھای بيشمار نشان داده كه آموختن از تاچای “ .در زمينه كشاورزی از تاچای بياموزيد” : صادر كرد كه

  .در كشاورزی تفاوت عظيمی با نياموختن از آن دارد
رولتاريايی،       بواسطه مداخالت و خرابكاريھای خط رويزيونيستی ليوشائوچی قبل از انقالب كبير فرھنگی پ

توليد . جنبش توده ای آموختن از تاچای در بخش ھسی يان كه بريگاد تاچای در آن واقع بود، گسترش نيافت
 ميليون جين ٨٠ تا ٧٠كل محصول دانه ھای خوراكی در اين بخش حدود . كشاورزی بسيار كند رشد می كرد

انقالب كبير .  ميليون جين بود٧فقط حداكثر فروش دانه ھای خوراكی به دولت طی يك سال . نوسان داشت
 جنبش توده ای آموختن از ١٩۶٧از سال . فرھنگی پرولتاريايی نحوه نگرش را در بخش ھسی يان دگرگون كرد

بعالوه اين جنبش در برابر مداخالت و خرابكاری خط . تاچای در كل ھسی يان پيگيرانه گسترش يافت
كل بخش زمين و زمان را بزير كشيدند، كوھھا و رودخانه ھا را اھالی . رويزيونيستی لين پيائو مقاومت كرد

توليد كشاورزی بسرعت رشد . دگرگون كرده و ميزان اراضی بخش ھسی يان را بنحو عظيمی افزايش دادند
كل محصول دانه ھای . محصول حبوبات خوراكی طی سه سال دو برابر، و طی پنج سال سه برابر شد. كرد

 ميليون جين رسيد كه سه برابر باالترين ميزان محصول قبل از انقالب كبير ٢۴٠ه  ب١٩٧١خوراكی در سال 
 ميليون جين بالغ شد، يعنی ده ٨٠دانه ھای خوراكی كه بعنوان كاال به دولت فروخته شد، بر . پرولتاريايی بود

  .برابر بيشتر از باالترين ميزان برداشت قبل از انقالب كبير فرھنگی پرولتاريايي
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تجربه بخش ھسی يان در آموختن از تاچای نشان ميدھد كه وقتی توده ھا مسلح به انديشه مائو تسه دون باشند      
بدون شك انكشاف نيرومند جنبش توده ای آموزش از تاچای و . می توانند بر ھر مشكلی غلبه كرده و معجزه كنند

شيد، زيربنای سوسياليستی در مناطق گسترش گل تاچای در سراسر كشور توليد كشاورزی را شتاب خواھد بخ
روستايی محكمتر خواھد كرد و اجازه خواھد داد كه كشاورزی نقش بزرگتری را بعنوان اساس اقتصاد ملی 

  .بازی كند
  

   داد و ستد و صنعت بايد از كشاورزی پشتيبانی كنند
  

اگر . ليستی تاثير ميگذاردتوليد كشاورزی بر توسعه كل اقتصاد ملی سوسيا. كشاورزی اساس اقتصاد ملی است
. كشاورزی بنحو مناسب توسعه نيابد ساير رشته ھای داد و ستد و صنايع نمی توانند اميدی به توسعه داشته باشند

توسعه . اگر كشاورزی بنحو مناسب توسعه يابد، آن وقت ھمه رشته ھای ديگر نيز بخوبی پيش خواھند رفت
ھمه رشته ھا بايد اھميت زيادی برای . ستد و صنايع مربوط استاقتصاد كشاورزی به ھمه رشته ھای داد و 

بخشھای صنعتی بايد به مسئله حمايت از . حمايت از كشاورزی قائل شوند و فعاالنه اينكار را به پيش برند
آنھا بايد قاطعانه فعاليت خود را . كشاورزی و باال بردن مكانيزاسيون كشاورزی بعنوان يك وظيفه اصلی بنگرند

صنايع كوچك محلی نظير آھن و فوالد، ماشين سازی، كود .  اين ھدف جھت دھند كه كشاورزی اساس استبا
  .شيميايی و سيمان ھمگی بايد قاطعتر از پيش از جھتگيری صحيح خدمت به توليد كشاورزی پيروی كنند

در . وسياليستی است     حمايت از كشاورزی از سوی ھمه رشته ھا و صنايع يك وجه مشخصه مھم از اقتصاد س
. مناطق شھری، مناطق روستايی را غارت می كنند. جامعه سرمايه داری صنعت، كشاورزی را استثمار می كند

در اقتصاد سوسياليستی بعد . بنابراين رابطه بين سرمايه دار صنعتی و دھقان زحمتكش يك تخاصم طبقاتی است
ليستی شدند، و بر اساس نظام مالكيت ھمگانی از آن كه مناطق شھری و روستايی دستخوش تحول سوسيا

سوسياليستی، تخاصم بين مناطق شھری و روستايی، و بين صنعت و كشاورزی از بين می رود، اما كماكان دو 
و بعلت اينكه سطح اقتصادی، فرھنگی و تكنولوژيك در نواحی . شكل مالكيت ھمگانی سوسياليستی وجود دارد

برنامه عظيم . واحی شھری است، تمايزات اساسی بين اين دو برجای می ماندروستايی كماكان پائينتر از ن
پرولتاريا جھت ساختن سوسياليسم و كمونيسم مستلزم آن است كه در پروسه توسعه مداوم توليد كشاورزی و 
پيشبرد اصالحات اجتماعی و نوآوری ھای تكنيكی در كشاورزی، اين تمايزات اساسی تدريجا كاھش يافته و 

بنابراين در امر توسعه اقتصاد سوسياليستی، ھمه رشته ھاعی تجارت  و  صنعت بايد از . انجام از ميان بروندسر
اين يك ضرورت عينی . كشاورزی و باال بردن سطح اقتصادی، فرھنگی و تكنيكی مناطق روستايی حمايت كنند

طعانه اصل كشاورزی اساس حزب پرولتری ھمه رشته ھای تجارت و صنعت را فرا می خواند كه قا. است
اقتصاد ملی است را جذب كرده و از ھمه جوانب و در ھمه زمينه ھا برای توسعه كشاورزی سوسياليستی دست 

  .ھمكاری دراز كند
     بورژوازی و مامورانش در حزب پرولتری بواسطه نيازی كه به احيای سرمايه داری دارند، نه فقط تمايزات 

ی را كاھش نخواھند داد بلكه شيوه سرمايه دارانه راھگشايی در استثمار كشاورزی بين مناطق شھری و روستاي
پروسه احيای سرمايه . توسط صنعت و غارت مناطق روستايی توسط مناطق شھری را به اجرا خواھند گذاشت

داری در اتحاد شوروی، پروسه تشديد كنترل و استثمار مناطق روستايی توسط بورژوازی بوروكرات ـ 
خط رويزيونيستی تاكيد بر صنعت به قيمت كشاورزی و چالندن . صاری بسركردگی برژنف نيز ھستانح

كشاورزی در خدمت صنعت كه توسط باند ليوشائوچی نمايندگی ميشد نيز خطی بود كه تمايزات بين شھر و 
  .روستا، صنعت و كشاورزی را افزايش ميداد و نھايتا درپی احيای سرمايه داری بود

ماندن اين نظريه به آدمھا  كه كشاورزی را بعنوان اساس بپذيرند و قاطعانه سياست حمايت ھمه رشته ھای      فھ
افراد تحت تاثير خط رويزيونيستی غالبا . تجارت و صنعت از كشاورزی را باجرا گذارند، كار ساده ای نيست

بعلت اينكه  كشاورزی برای چند سال . دچار گرايش باال بردن صنعت و پائين راندن كشاورزی را پيدا می كنند
متمادی توانست محصول فراوان ببار آورد، ايده مبتنی بر اساس بودن كشاورزی در ذھن مردم رنگ باخته 

آنھا در حرف می گويند كه اول كشاورزی، بعد صنايع سبك و بعد صنايع سنگين اما در عمل بر مبنای اول . است
گرايش ناديده گرفتن كشاورزی در زمينه . كشاورزی عمل می كنندصنايع سنگين، بعد صنايع سبك و بعد 

اين شرايط نشان می دھد كه برای تثبيت . تحصيص منابع مالی و تامين فرآورده ھای مادی، واضح و آشكار است
اصل كشاورزی اساس است، بايد بطور جدی تئوری ھای صدر مائو درباره مناسبات متقابل صنعت و 

كرد، سياست عمومی توسعه اقتصاد ملی براساس  كشاورزی اساس است و صنعت عامل كشاورزی را مطالعه 
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ھدايت كننده را مطالعه كرد و انواع فريبكاری ھای ارتجاعی رويزيونيسم مدرن كه تحقير كشاورزی موعظه می 
  .كند را بيش از پيش نقد و رد نمود

لكرده در چين به فراخوان وی مبنی بر اينكه      تحت ھدايت خط انقالبی صدر مائو، ده ميليون جوان تحصي
جوانان تحصيلكرده بايد به روستاھا بروند و توسط دھقانان فقير و اليه ھای پائينی دھقانان ميانه حال از نو 
آموزش ببينند پاسخ گفتند و به مناطق روستايی و كوھستانی رفتند تا در خط مقدم جبھه توليد كشاورزی نبرد 

اين يك اقدام استراتژيك است كه . الب اجتماعی است كه سنن ديرپای جامعه را دگرگون می كنداين يك انق. كنند
كنفسيوس سخنگوی طبقه منحط برده . شمار عظيمی از جانشينان را برای امر انقالبی پرولتری تربيت می كند

كشاورزی و فان چيه كه شاگرد وی بود روزی پرسيد، محصوالت . دار كار كشاورزی را تحقير می كرد
. سبزيجات را چگونه پرورش ميدھند؟ كنفسيوس او را سرزنش كرد كه چرا خود را جای عوام الناس نھاده است

او موذيانه به سياست اعزام . لين پيائو مريد وفادار كنفسيوس، اين ايده ارتجاعی را بطور كامل به ارث برده بود
“  معادل با اصالح  كار پوشيده” له می برد و آن را جوانان تحصيلكرده به مناطق روستايی و كوھستانی حم

نيت مايوسانه اين طبقات آن است كه تا . ھمه طبقات استثمارگر كشاورزی و دھقانان را تحقير می كنند. ميخواند
صدر مائو عميقا ايده ھای ارتجاعی افرادی نظير . می توانند از زحمتكشان سواری گرفته و آنھا را استثمار كنند

صحيح ) جوانان انقالبي(شيوه كار .... جھتگيری سياسی و ” : او خاطرنشان كرد. يوس نقد و رد كردكنفس
منظور صدر مائو اين است كه مطالعه تئوری ھای انقالبی، شركت در امر توليد و آميختن با توده ھای “ .است

نان تحصيلكرده به روستا اين كه جوا. درھای مناطق روستايی گشوده است. كارگر ـ دھقان كار صحيحی است
بروند و آموزش دوباره خود توسط دھقانان فقير و اليه ھای پائينی دھقانان ميانه حال را قبول كنند، اينكه در 
مبارزه طبقاتی شركت جويند، اينكه در مبارزه توليدی و آزمونھای علمی در روستا شركت جويند، و اينكه در 

 گيرند، برای پختگی آنھا و ساختمان روستاھای نوين سوسياليستی و معرض تجارب و آزمونھای گوناگون قرار
انتقاد از لين پيائو و كنفسيوس و باالخره كاھش تمايزات اساسی بين كارگر و دھقان و كار فكری و يدی حائز 

  .اھميت فوق العاده است
  

  صنعت عامل رھبری كننده  در اقتصاد سوسياليستی است
  

  ری كننده  را بطور كامل به اجرا در آوريدنقش صنعت بعنوان عامل رھب
  

صنعت نه فقط ابزار . صنعت عامل رھبری كننده در اقتصاد ملی است. كشاورزی اساس اقتصاد ملی است
 در ابزار توليد نقش مھمی در توسعه توليد اجتماعی بازی  انقالب. مصرف بلكه ابزار توليد را ھم توليد می كند

ی يابيم  كه تكامل ابزار استخوانی به ابزار فلزی، و از آنجا به انواع و اقسام ماشين با يك تاريخی در م. می كند
. ھا نه فقط شاخص ھايی از تاريخ بشرند بلكه شاخص ھای اعصار اقتصادی گوناگون در جامعه بشری می باشند

ر پيشرفته نقش رھبری كننده صنعت در اقتصاد ملی بدين معناست كه توسعه صنعت موجب فراھم شدن ابزا
برای بخشھای متعدد اقتصاد ملی شده، نوآوری ھای تكنيكی در اقتصاد ملی را دامن می زند و نتيجتا بارآوری 

  . كار و توليد اجتماعی  را افزايش می دھد
مشغله صنايع سبك در درجه اول،  توليد ابزار .      صنعت به دو بخش صنايع سبك و سنگين تقسيم شده است

اگر قرار . غله صنايع سنگين در درجه اول، توليد فرآورده ھای سرمايه ای و ابزار توليد استمش. مصرفی است
است صنعت در اقتصاد ملی نقش رھبری كننده ايفا كند، بايد راه توسعه صنايع سنگين كامال گشوده شود، زيرا  

 مقام رھبری اقتصاد در درجه در جامعه سوسياليستی، قرار دادن عامل صنعت در. ابزار توليد را توليد می كند
نقش صنايع سنگين را ميتوان بدين . اول به معنای قرار دادن صنايع سنگين بعنوان عامل رھبری كننده است

فراھم كردن ماشين ھای مدرن كشاورزی گوناگون، موتور برق، كود شيميايی، سموم دفع : ترتيب تشريح نمود
وليد ماشين ھای صنايع سبك و مواد خام صنايع سبك، دامن زدن به آفات نباتی و ساير ابزار توليد كشاورزي؛ ت

نوآوری ھای فنی و باال بردن بارآوری كار در صنايع سبك بنحوی كه اين صنايع بتوانند محصوالت بھتر و 
متنوعتر صنعتی را جھت استفاده روزمره فراھم نمايند؛ فراھم كردن وسايل مدرن حمل و نقل، ساختمان و 

از ھمه اينھا می توانيم ببينيم .  ملی جھت دامن زدن به نوآوری ھای فنی و توسعه در اين عرصه ھاصنايع دفاع
كه نقش صنايع سنگين بعنوان عامل رھبری كننده يك شرط ضروری برای دست يابی به مكانيزاسيون كشاورزی 

لی و تحكيم دفاع ملی، عالوه بر اين، يك شرط ضروی برای دامن زدن به نوآوری فنی در كل اقتصاد م. است
ھمانطور كه صدر مائو . تضمين امنيت ملی، تقويت ديكتاتوری پرولتری و حمايت از انقالب جھانی  است
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بدون صنايع، دفاع مستحكم ملی نمی تواند وجود داشته باشد، رفاه خلق، و موفقيت و قدرت ” : خاطرنشان كرد
امل رھبری كننده در اقتصاد ملی است و نقش مھم صنعت ع) ٩(“ .برای ملت نمی تواند وجود داشته باشد
  .صنعت اين موقعيت را تعيين كرده است

     اگر نقش صنعت بعنوان عامل رھبری كننده در درجه اول توسط صنايع سنگين متحقق می شود، بدين معنا 
ی پردازند اما اگرچه صنايع سبك عموما به توليد ابزار توليد نم. نيست كه صنايع سبك بی اھميت می باشند

اين بخشی است كه اساسا با توليد ابزار مصرفی مرتبط . كماكان بخش مھمی از اقتصاد ملی سوسياليستی ھستند
صنايع سبك يك مكمل . صنايع سبك نظير كشاورزی يك بخش واجب برای بازتوليد نيروی كار است. است

 جنبی را تكامل داده، فرآورده صنايع سبك است كه محصوالت كشاورزی و. ضروری برای كشاورزی است
ھای مصرفی گوناگون و ضروری برای مردم كاركن در مناطق شھری و روستايی را توليد كرده و به 

صنايع سبك در مقايسه با . كشاورزی كمك می كند تا نقش خود را بعنوان اساس اقتصاد ملی بھتر بازی كند
صنايع سبك به صندوق . ای سريع مشخص شده استصنايع سنگين با سرمايه گذاری ھای كوچك و بازگشتی ھ

. جھت گسترش صنايع سنگين است) funds( انباشت دولت خدمت كرده و يك منبع مھم برای تامين ذخاير نقدی 
با توسعه كشاورزی و ” : صدر مائو به جايگاه و نقش صنايع سبك در اقتصاد ملی توجه ويژه معطوف داشت

ن صنايع سنگين تضمين می شود؛ به اين ترتيب صنايع سنگين سريعتر رشد می صنايع سبك، بازار و منابع تامي
صدر مائو بروشنی خاطرنشان كرد، توسعه صنايع سنگين نه فقط به كشاورزی بلكه به صنايع سبك ) ١٠(“ .كند

  .او بر نقش مھم صنايع سبك كه افراد به سادگی فراموش می كنند، تاكيد گذاشت. نيز بستگی دارد
  

  كردن سوسياليستی را  گام بگام تحقق بخشيدصنعتی 
  

 نقش مھم صنايع در اقتصاد ملی از لحاظ عينی مستلزم آن است كه كشور سوسياليستی به توسعه صنايع 
در كشورھايی كه توسعه صنعتی نسبتا عقب مانده است، يك وظيفه مھم پيشاروی . سوسياليستی توجه كند

عه سريع صنعت مدرن، تحقق صنعتی كردن سوسياليستی و تبديل پرولتاريا بعد از كسب قدرت سياسی توس
كشور عقب مانده از لحاظ اقتصادی به يك كشور قدرتمند سوسياليستی با كشاورزی مدرن، صنعت مدرن، دفاع 

  . ملی مدرن، علوم و تكنولوژی مدرن است
د و  بدين ترتيب تضمين      عالوه بر راھگشايی كامل برنقش صنعت بعنوان عامل رھبری كننده در اقتصا

. استقالل اقتصاد ملی و تحكيم دفاع ملی، تحقق صنعتی كردن سوسياليستی از اھميتی گسترده تر برخوردار است
دستيابی گام بگام به صنعتی كردن سوسياليستی مسلما سھم اقتصاد تحت مالكيت دولت را افزايش داده و نقش 

توسعه صنعتی كردن سوسياليستی، توسعه . ی را تقويت می كندرھبری كننده اقتصاد دولتی در كل اقتصاد مل
صنايع در مناطقی كه قبال از اين لحاظ عقب مانده بوده را شتاب می بخشد و توزيع غيرمنطقی صنايع را 

در عين حال، صفوف طبقه كارگر گسترش می يابد و اين امری مساعد برای تقويت رھبری . دگرگون می كند
صنعتی كردن سوسياليستی مكانيزاسيون كشاورزی را ھم شتاب بخشيده و . شور استطبقه كارگر در كل ك

بدين ترتيب شرايط مساعد برای كاھش تدريجی . توانايی صنايع در حمايت از كشاورزی را تقويت می كند
تی دقيقا بعلت اھميت صنعتی كردن سوسياليس. تمايزات بين شھر و روستا، و كارگر و دھقان را ايجاد می شود

حزب برای دوره گذار گفت رشد گام به “ خط عمومي” ھنگام فرموله كردن ١٩۵٣كشور،  صدر مائو در سال 
  .گام صنعت سوسياليستی يك وظيفه مھم است كه كل حزب و كل خلق بايد در پی تحققش باشند

ئوداليسم و سرمايه داری توليد تحت ستم امپرياليسم، ف.      چين كھن يك جامعه نيمه فئودالی و نيمه مستعمره بود
صنايع مدرن بسيار اندك بود كه عمدتا صنايع سبك و بويژه صنايع نساجی . بوروكرات فوق العاده عقب افتاده بود

توليدات صنايع .  ھزار تن بود١۵٨ كشور آزاد شد، محصول ساالنه فوالد فقط ١٩۴٩وقتی در سال . بودند
  .سنگين بسيار كم بود
 كه چنين شرايط محقرانه ای را از چين كھن به ارث برده بود و اينك قدرت سياسی را       پرولتاريای چين

طی بيست سال گذشته يا بيشتر، تحت . بدست گرفته بود با مسئله بسيار مبرم صنعتی كردن سريع مواجه شد
رت رھبری درخشان صدر مائو، اقدامات مھمی برای شتاب بخشيدن به پروسه صنعتی كردن سوسياليستی صو

  . گرفته است
     برای تحقق كردن صنعتی كردن سوسياليستی چين، ايجاد يك نظام صنعتی سوسياليستی كامل و ھمه جانبه 

اين نظام بايد مبتنی بر توزيع . اين نظام بايد موسسات بزرگ، متوسط و كوچك را درھم آميزد. ضروری است
.  نظام بايد صنايع آھن و فوالد و ماشين سازی باشدھسته مركزی اين. جغرافيائی منطقی  صنايع در كشور باشد
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در فاصله . (اين نظام صنعتی ملی بر اساس نظام ھای صنعتی در استان ھا و مناطق ھماھنگ ساخته شده است
 منطقه ۵ فرمانداری و ٣ استان و ٢١ تا نوشته شدن اين كتاب، تقسيمات اداری چين عبارت بود از ١٩۵٠ميان 

 واحد بزرگتر به نام مناطق ھماھنگ يا مناطق تعاون ٧ اين مناطق در ١٩۵٨ -١٩۵٧در سال . خودمختار
نظام ھای صنعتی در ھر منطقه ھماھنگ و در چارچوب استان ھای گوناگون نسبتا .)  اقتصادی گروھبندی شدند

در ھر منطقه وقتی كه اين نظام ھا . مستقل ھستند اما ھمه آنھا بطور نقشه مند و گام به گام برقرار شده اند
  .ھماھنگ  كامل شوند، شالوده نظام صنعتی ملی قوی تر خواھد شد

وقتی صحبت از ” :      صنعتی كردن سوسياليستی چگونه متحقق خواھد شد؟ صدر مائو بما خاطرنشان كرد
روش ما در صنعتی كردن است، توجه من عمدتا  روابط ميان رشد صنايع سنگين، صنايع سبك و كشاورزی 

مسلما برای تحقق صنعتی كردن سوسياليستی ضروری است كه به توسعه صنايع سنگين الويت ) ١١(“. است
صدر مائو خاطر نشان . داده شود، اما اين بدان معنا نيست كه می توان كشاورزی و صنايع سبك را ناديده گرفت

ه كامل به رشد  در عين حال بايد توج. صنايع سنگين ھسته مركزی ساختمان اقتصادی چين است” : كرد
صدر مائو برمبنای روابط متقابل ميان كشاورزی، صنايع سبك و صنايع ) ١٢(“ .كشاورزی و صنايع سبك كرد

سنگين يك خط انقالبی را جھت دستيابی به صنعتی كردن سوسياليستی كشور با  نتايج عظيمتر، سريعتر، بھتر و  
سنگين را از طريق توسعه بيشتر صنايع سبك و صنايع :  اين خط چنين بود. اقتصادی تر،  فرموله كرد

كشاورزی و . از طريق بكارگيری اين شيوه، كشاورزی و صنايع سبك توسعه يافته اند. كشاورزی توسعه دھيد
صنايع سبك نه فقط می توانند ميزان عظيم و بيسابقه ای از وسايل معيشت را فراھم آورند و زندگی خلق را بھبود 

د مشكل انباشت ذخاير نقدی را حل كرده و برای صنايع سنگين بازار فراھم كنند و به اين بخشند بلكه می توانن
  .ترتيب رشد با ثبات تر و قابل اتكاء تر صنايع سنگين را تضمين كنند

آنھا می گفتند .       در مقابل خط انقالبی صدر مائو، خط رويزيونيستی ليوشائوچی و لين پيائو قرار داشت
اما اين روش نتايج اقتصادی ضعيف تر، كمتر . ا بايد به بھای كشاورزی و صنايع سبك رشد دادصنايع سنگين ر

اين خط ، با غفلت از رشد كشاورزی و صنايع سبك و از طريق . و كندتر را به بھای سنگين بھمراه می آورد
طمئنا موجب رشد رشد معوج  و ناموزون صنايع سنگين، سطح زندگی توده ھای وسيع را تضمين نمی كند و م

  .نارضايتی در ميان مردم توسعه نامتناسب صنايع سنگين می گردد
       تحت ھدايت خط انقالبی صدر مائو، خط رويزيونيستی لين شائوچی و لين پيائو مورد انتقاد قرار گرفته و 

رزی، صنايع سبك و روابط درونی ميان كشاو. رد شده است؛ استقالل و اتكاء  بخود مورد تاكيد قرار گرفته است
صنايع سنگين بطور صحيح برقرار شده است؛ و نتايج درخشانی در امر صنعتی كردن سوسياليستی چين حاصل 

  .شده و پايه ھای يك نظام مستقل و مدرن صنعتی تكوين يافته است
      نخست وزير چوئن الی برمبنای رھنمودھای صدر مائو در گزارشش به چھارمين كنگره سراسری خلق

ما می توانيم توسعه اقتصاد ملی خود را در دو مرحله در نظر « : پيرامون فعاليت دولت چنين پيشنھاد كرد
مرحله اول ايجاد يك نظام مستقل و نسبتا ھمه جانبه صنعتی و : بگيريم كه از برنامه پنجساله سوم آغاز ميشود

حقق مدرنيزاسيون ھمه جانبه كشاورزی، مرحله دوم ت.  است١٩٨٠ سال آتی يعنی قبل از سال ١۵اقتصادی طی 
بدين ترتيب اقتصاد ملی ما در صفوف . صنعت، دفاع ملی و علوم و تكنولوژی قبل از خاتمه قرن حاضر است

صنعتی كردن سوسياليستی در كشور ما موفقيتھای عظيمی كسب كرده ) ١٣(» .مقدم جھانی به پيش خواھد رفت
 عظيم انقالب و ساختمان سوسياليستی، ما ھنوز راه بالنسبه درازی را اما در مقايسه با ھدف درازمدت و. است

ما بايد در مسير صنعتی كردن سوسياليستی كه توسط صدر مائو ترسيم شده ھمچنان به پيش رويم، . بايد بپيمائيم
تمند مبارزه را به پيش بريم و طی تقريبا بيست سال يعنی پيش از خاتمه قرن حاضر يك كشور سوسياليستی قدر

  .بسازيم
  
  در صنعت  از تاچين بياموزيد 
  

صدر مائو در . پروسه صنعتی كردن سوسياليستی يك پروسه مبارزه حاد بين دو طبقه، دو راه و دو خط است
پروسه رھبری كشور، بطور علمی راھی را برای تحقق صنعتی كردن سوسياليستی كشور ترسيم كرد كه مبتنی 

اما وی عالوه بر اين كار، سياستھايی نظير . اورزی صنايع سبك و صنايع سنگيناست بر روابط  متقابل ميان كش
كنار زدن الگوھای خارجی و در پيش گرفتن روش خودمان در ” استقالل، اتكا بخود، مبارزه سرسختانه و 

و لين اين سياستھا بمعنای نقد و رد قاطعانه خط دار و دسته ھای ليوشائوچی . را به پيش نھاد“ توسعه صنعتي
را تبليغ می “ با سرعت حلزونی از عقب حركت كردن” بودن و “ برده الگوھای خارجي” پيائو بود كه خط 
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طبقه كارگر چين با پيروی از آموزشھای صدر مائو روحيه انقالبی جرات فكر كردن، جرات نظر دادن .  كردند
حوزه نفتی تاچين . صنعتی چين دادو جرات عمل كردن را بنمايش گذاشت و تحركی به توسعه سريع ساختمان 

اين حوزه . يك الگوی صنعتی برای ساختمان سوسياليسم با نتايجی عظيمتر، سريعتر، بھتر و با صرفه تر است
  .در مبارزه دو خط قاطعانه از خط انقالبی پرولتری صدر مائو پيروی كرد

 چند صد ھزار كارمند و كارگر به آنجا ١٩۶٠وقتی در سال .      حوزه جديد نفتی تاچين سابقا يك زمين باير بود
ھوا . رسيدند تا حوزه نفتی را بسازند، فقط يك آسمان آبی باالی سرشان بود و زمين صاف و علفزار زيرپايشان 

شرايط توليد نيز بسيار دشوار . نه اسبی در كار بود، نه بستری و نه وسايل پخت و پز. سرد و خاك يخزده بود
كاميون و . اما تجھيزات ناكامل بود. وجين ماشين حفاری غول آسا بروی اين علفزار برپا شدكمی بعد چند د. بود

تامين آب و برق با كمبود بسيار . راھھا گل آلود بودند. شاھراھی در كار نبود. جرثقيل بحد كافی وجود نداشت
حوزه بزرگ نفتی ” : كهكارگران قھرمان تاچين تحت چنين شرايط دشواری صالی نبرد سر دادند . روبرو بود

آنھا پيگيرانه سياستھای پرولتری را “ .را تسخير كنيد، و امپرياليستھا، رويزيونيستھا و مرتجعين را ديوانه كنيد
“ درباره تضاد” و “ درباره پراتيك” در مقام فرماندھی قرار دادند و به مطالعه آثار صدر مائو بويژه اثر 

م ـ لنينيسم ـ انديشه مائو تسه دون مسلح كرده، درفش منشور شركت آھن و آنھا خود را به ماركسيس. پرداختند
 را به اھتزاز درآورده، زمين و زمان را بمصاف طلبيده، عليه دشمنان طبقاتی نبرد كرده و روحيه آن شانفوالد 

وزه بزرگ و در فاصله كمی بيش از سه سال، يك ح. انقالبی اتكاء بخود و مبارزه سرسختانه را بنمايش گذاشتند
كارگران .  در زمينه محصوالت نفتی اساسا خودكفا شد١٩۶٣چين از سال . درجه يك نفتی در چين تاسيس شد

تاچين تحقيقات علمی بيشماری نيز به پيش بردند و مشكالت فنی متعدد و مھمی را در زمينه حفاری و پااليش 
وزه ھای صدر مائو در مورد صرفه جوئی و با پيروی از آم. حل كردند كه از اھميت جھانی برخوردار است

، ١٩٧۴در آستانه اول ماه مه .  جبران شد١٩۶٣دقت در اداره موسسات، كل سرمايه گذاری دولتی در سال 
ذخاير نقدی انباشت شده توسط تاچين برای دولت، يازده بار بيش از سرمايه گذاری دولتی بود و نتايج عظيمتر، 

مھمتر آن كه حوزه نفتی تاچين يك سپاه كارگری تربيت كرده كه از . به بار آوردسريعتر، بھتر و اقتصادی تری 
آنھا می توانند سختی ھا را . آگاھی طبقاتی، انگيزه، يك سبك كار خوب، تشكيالت و انضباط  برخوردار است

 ای از توسعه مداوم و سريع حوزه نفتی تاچين توسط اين رسته. پشت سر نھند و در نبردھای دشوار بجنگند
تاچين نماينده يك پيروزی عظيم برای خط انقالبی پرولتری صدر مائو . كارگران انقالبی شده ممكن شده است

  .است
صدر مائو گفته است كه  در .      حوزه نفتی تاچين درفش سرخی برفراز جبھه صنعت سوسياليستی چين است

رفيق چوئن الی در . چای شباھتی اساسی وجود داردبين حوزه نفتی تاچين و بريگاد تا. صنعت از تاچين بياموزيد
يكی از تجارب اساسی ما در  ساختمان سوسياليسم ” : گزارش سياسی به دھمين كنگره حزب خاطرنشان كرد

برای اينكه در صنعت از  تاچين و در كشاورزی از تاچای . طی بيش از دو دھه، اتكا به توده ھا می باشد
ر دادن سياستھای پرولتری در مقام فرماندھی پيگيری بخرج دھيم و جنبش ھای توده بياموزيم بايد در زمينه قرا

در آموختن از “ .ای قدرتمند راه اندازيم، و  بطور كامل برای  شور و شوق، خرد و خالقيت توده ھا راه بگشائيم
ھمه جانبه خط پايه تاچين و تاچای، اصل مسئله، قرار دادن سياست ھای پرولتری در مقام فرماندھی، بكاربست 

تجربه تاچين نشان داد كه آموزش ماركسيسم ـ لنينيسم ـ انديشه . ای حزب و حفظ  جھتگيری سوسياليستی است
مائو تسه دون به مردم و بوجود آوردن يك رسته كارگری، اساسی ترين عنصر در ساختن موسسات سوسياليستی 

 به انديشه مائوتسه دون ھستند، وجود داشته باشد، ھيچ زمانی كه رسته  فوالدينی از كارگرانی كه مسلح. است
ھرچه دشواری ھا بيشتر باشد، رسته كارگری بيشتر پيشرفت خواھد . ترسی از دشواری ھا و مشكالت نيست

كرد و برای ساختن صنايع سوسياليستی با نتايج عظيمتر، سريعتر، بھتر و با صرفه تر بر كليه مشكالت فائق 
. “اينان صرفا در فكر امور معيشتی ھستند”  نظير لين پيائو به طبقه كارگر بھتان می زدند كه افرادی. خواھد آمد

برای اينكه ببينيم آيا واقعا در صنعت از تاچين می آموزيم و حقيقتا . تجربه تاچين سيلی محكمی بصورت اينان بود
در ساختن صنايع :  ظر گيريمخط انقالبی صدر مائو را بعمل آوريم يا نه بايد شاخص ھای زير را در ن

سوسياليستی، آيا به آموزش سياسی و ايدئولوژيك كارمندان و كارگران الويت می دھيم؟ به توده ھا اعتماد می 
كنيم و  جرات بسيج آنان را  بخود می دھيم؟ آيا  بر مشی توده ای اصرار می  ورزيم و راه اتكا بخود و مبارزه 

  سرسختانه را در پيش می گيريم؟
جھتگيری توسعه صنعتی چين را “ در صنعت از تاچين بياموزيد”       فراخوان صدر مائو مبنی بر اينكه 

اين فراخوان، طبقه كارگر چين را برانگيخت كه بخود اتكا كند، پشتكار داشته باشد و چھره صنايع . مشخص نمود
سير صنعتی “ ز تاچين بياموزيددر صنعت ا” شكوفائی عميق جنبش توده ای . چين را سريعا دگرگون سازد
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كردن سوسياليستی چين را شتاب خواھد بخشيد و از چين يك كشور سوسياليستی بزرگ با كشاورزی مدرن، 
  .صنعت مدرن، دفاع ملی مدرن و علوم و فن آوری مدرن، خواھد ساخت

  
  يم كنيدروابط ميان صنعت و كشاورزی بطور صحيح برقرار كنيد و  اتحاد كارگر ـ دھقان را تحك

  
  در جامعه سوسياليستی رابطه صنعت ـ كشاورزی خصلت دوگانه دارد

  
ماركس و انگلس مطرح كردند كه يكی از وظايف مھم پرولتاريا بعد از كسب قدرت تحت ديكتاتوری خود 

) ١۴(“ .تركيب كشاورزی و صنايع كارخانه ای و محو تدريجی تمايز بين شھر و روستاست” : عبارتست از
فات مشخصه جامعه سرمايه داری تضاد خصمانه ميان صنعت و كشاورزی است كه صنعت يكی از ص

در جامعه سوسياليستی با تحقق مالكيت ھمگانی . كشاورزی را استثمار می كند و شھر روستا را غارت می كند
كماكان سوسياليستی اين تضاد خصمانه از ميان می رود اما اختالف ميان صنعت و كشاورزی، و شھر و روستا 

بنابراين رابطه ميان صنعت و كشاورزی در جامعه سوسياليستی خصلتی دوگانه دارد كه ويژه . موجود است
  . دوران گذار از سرمايه داری به كمونيسم است

در اقتصاد .      ارتباط ميان كشاورزی و صنعت در تاريخ جوامع بشری ، اشكال بسيار بخود گرفته است
 دستی نظير نخ ريسی و بافندگی و ساختن ابزار و وسايل آشپزخانه نسبت به كشاورزی كمونھای اوليه، توليدات

به موازات رشد . اين نوعی از رابطه ابتدايی بين صنعت و كشاورزی بود. يكرشته فعاليتھای جنبی بودند
ابتدائی مالكيت خصوصی در اشكال . نيروھای توليدی اجتماعی، تقسيم كار اجتماعی پيچيده تری تكوين يافت
از اين نقطه ببعد رابطه بين كشاورزی و . بظھور رسيد و پيوند ميان صنايع دستی و كشاورزی از ھم گسسته شد

اين شكل رابطه كه دربرگيرنده مبادله توسط پول . صنعت يك شكل مبادله گردشی از طريق پول را بخود گرفت
ما مبادله توسط پول بورژوازی را قادر ساخت بين ا. بود، تحت نظام سرمايه داری به عاليترين سطح تكامل يافت

محصوالت صنعتی و كشاروزی روش قيچی قيمتھا را توسعه دھد و بدين ترتيب تضاد خصمانه صنعت و 
قيچی قيمتھا يعنی باال بردن قيمت محصوالت صنعتی و پائين نگاه . (كشاورزی، و شھر و روستا را تشديد كند

اما اين مسئله فرآيند تبديل شدن سرمايه داری به ضد خود را تسريع می ). داشتن قيمت محصوالت كشاورزي
شرايط مادی را برای سنتز عاليتری در .... در عين حال ... توليد سرمايه داری ” : ماركس خاطرنشان كرد. كند

 می آينده، يعنی اتحاد كشاورزی و صنعت برمبنای اشكال كاملتری كه ھر يك بدان دست يافته اند را بوجود
آن سنتز عاليتر و جديد كشاورزی و صنعت كه ماركس از آن صحبت می كند اينك با القای نظام ) ١۵(“ .آورد

اين امر بمعنای رابطه مستقيم صنعت و كشاورزی در جريان توليد است كه . سرمايه داری امكانپذير گشته است
  .ريزی واحد جامعه قرار داردبر شالوده نظام مالكيت ھمگانی ابزار توليد و تحت ھدايت برنامه 

     در جامعه سوسياليستی با تغيير نظام مالكيت بر ابزار توليد و با  تنظيم برنامه ريزی شده توليد صنعتی و 
كشاورزی توسط دولت ، شكل جديد رابطه بين صنعت و كشاورزی آنطور كه ماركس پيش بينی می كرد، 

طريق اقتصاد برنامه ريزی شده، صنعت را در عرصه توليد به دولت سوسياليستی از . شروع به ظھور می كند
دولت تضمين می كند كشاورزی سوسياليستی بنحوی برنامه ريزی شده به توليد دانه . كشاورزی متصل می كند

. ھای خوراكی بپردازد و نيز مواد خوراكی غير دانه ای و مواد خام مورد نياز برای توسعه صنايع را تامين كند
سياليستی تضمين می كند كه صنايع سوسياليستی بنحوی برنامه ريزی شده به توليد انواع محصوالت دولت سو

صنعتی روزمره كه مورد نياز روستاھاست و نيز توليد كود شيميايی، سموم دفع آفات نباتی و انواع ماشين آالت 
ريزی شده ای بين صنعت و چنين ارتباطات برنامه . كشاورزی كه مورد نياز توسعه كشاورزی است بپردازد

كشاورزی در عرصه توليد معرف يك رابطه جديد است كه خصلتش حمايت و تشويق متقابل بين اين دو رشته 
  .از اين زاويه، رابطه بين كشاورزی و صنعت سوسياليستی پيشاپيش حائز يك عنصر كمونيستی است. است

 صنعت و كشاورزی، و شھر و روستا، و بعلت اينكه      اما از سوی ديگر، بعلت تفاوتھای كماكان موجود بين
صنايع سوسياليستی عمدتا بر اساس نظام مالكيت تمام مردم بنا شده، حال آن كه كشاورزی سوسياليستی عمدتا بر 

قرار دارد، بنابراين اتصال  برنامه ريزی شده بين صنعت و كشاورزی در ) جمعی (پايه نظام مالكيت كلكتيو 
 می تواند از طريق مبادله توسط پول متحقق شود و حق بورژوايی يك جنبه ناگزير از روابط عرصه توليد فقط

از اين زاويه، بقايای جامعه كھن در مناسبات بين كشاورزی و صنعت در جامعه . بين صنعت و كشاورزی است
  . سوسياليستی كماكان وجود دارد
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عه سوسياليستی حكم می كند كه بطور مستمر به      خصلت دوگانه رابطه ميان صنعت و كشاورزی در  جام
از يك طرف، ما بايد اتصاالت ميان توليد صنعتی و كشاورزی را خوب برنامه . ھردوی اين جنبه ھا توجه شود

ريزی كنيم و تضمين كنيم كه توليد در اين دو رشته در مدار برنامه ريزی دولتی انجام شود و ھيچگاه بر 
از سوی ديگر، مبادله كااليی بين . اين جنبه عمده است. اری توليد راه گشوده نشودليبراليزه كردن سرمايه د

ھرچند اين جنبه درجه دوم است اما كم توجھی به آن اشتباه . صنعت و كشاورزی را بايد بخوبی سازمان داد
 اين از آنجا كه اتصال ميان صنعت و كشاورزی سوسياليستی تحت نظام كااليی صورت می گيرد، در. است

عوامل زير نقشی فعال در مرتبط كردن كشاورزی و صنعت سوسياليستی . رابطه  قانون ارزش بايد عمل كند
استفاده صحيح از مقوله ھای مربوط به كاال، ارزش، پول، قيمت و غيره؛ اتكاء به اصول : بازی می كنند

قيچی ”  كاھش تدريجی سوسياليستی و  حل صحيح مسائل مربوط به مبادله محصوالت صنعتی كشاورزي؛
در مبادله ميان محصوالت صنعتی و كشاورزي؛ تنظيم قيمتھای مناسب برای محصوالت گوناگون “ قيمتھا

در عين حال اين را ھم بايد ديد كه در پروسه . كشاورزی و جنبی كه دولت از بخش كشاورزی دريافت می كند
مرتبط . تاريا و بورژوازی بسيار حاد استمتصل كردن كشاورزی و صنعت سوسياليستی، مبارزه بين پرول

اين روابط دقيقا ھمان خاكی است كه . كردن صنعت و كشاورزی مستلزم استفاده از روابط كااليی و پولی است
با توجه به تاثيرات بورژوايی، وجود حق بورژوايی، و نيروی عادت . عناصر بورژوای نوخاسته را می پروراند

عناصر .  بورژوای نوخاسته بطور ناگزير و گروه گروه سربلند خواھند كردتوليد كنندگان كوچك، عناصر
بورژوای قديم و جديد ھماره ميخواھند از روابط كااليی و پولی كه بين صنعت و كشاورزی برقرار است برای 

ايد ضربه به اين نوع فعاليتھای سرمايه دارانه ب. عمليات سفته بازانه و به جيب زدن سودھای كالن استفاده كنند
گرايشات خودبخودی توليد . بايد حق بورژوايی را  در پروسه متصل كردن صنعت و كشاورزی محدود كرد. زد

فقط بدين طريق است كه می توان رابطه بين صنعت و كشاورزی را . كنندگان كوچك بايد مورد نقد قرار گيرد
  .شروی كردتدريجا از رد پاھای جامعه كھن خالص كرده  و در جھت كمونيسم پي

  
  متصل كردن صنعت و كشاورزی در اساس مربوط به اتحاد كارگر ـ دھقان است

  
مسئله مرتبط كردن كشاورزی و صنعت سوسياليستی نه فقط مسئله ای در مورد روابط مناسب بين اين دو بخش 

بدين . وط می شوداز توليد مادی است بلكه به روابط متقابل دو طبقه بزرگ كاركن يعنی كارگران و دھقانان مرب
  .ترتيب اين مسئله ای مربوط به اتحاد كارگر ـ دھقان است

تحت رھبری طبقه كارگر اتحاد كارگر ـ .      تحت نظام سوسياليستی، منافع اساسی كارگران و دھقانان يكسانند
سوسياليسم دھقان، كه اتحادی برمبنای حمايت و تقويت متقابل است با ھدف پيشبرد مبارزه مشترك جھت ساختن 

اما كماكان تفاوتھائی از نظر امور اقتصادی، فرھنگی، سطح فنی  و . و دستيابی به كمونيسم برقرار شده است
نبايد . اين تفاوتھا بقايای جامعه كھن است. معيشت مادی ميان شھر و روستا و بين كارگر و دھقان وجود دارد

چنانچه به اينھا اجازه بقا داده شود يا اگر اين . قا يابنداجازه داد كه اين تفاوت ھا برای مدت زمانی طوالنی ب
  .تفاوتھا گسترش يابند و شرايط برای كاھش و نابودی آنھا ايجاد نشود،  اتحاد كارگر و دھقان لطمه می بيند
  :     صدر مائو در تحليل خود از مناسبات بين طبقه رھبری كننده و طبقه رھبری شونده خاطرنشان كرد

بری كننده و حزب رھبری كننده  برای اعمال رھبری خود بر طبقات، اقشار، احزاب سياسی و طبقه رھ” 
اوال، آنھائی را كه تحت رھبری ھستند : تشكالت توده ای تحت رھبری شان بايد دو شرط را متحقق كنند

، به آنھائی كه ثانيا. را در پيشبرد مبارزات قاطعانه عليه دشمن مشترك و كسب پيروزی رھبری كنيد) متحدين(
تحت رھبری ميشوند منفعت مادی برسانيد يا اينكه به منافع آنان آسيب نرسانيد  و ھمزمان به آنان آموزش سياسی 

  )١۶. (دھيد
     بعد از آن كه طبقه كارگر قدرت سياسی را كسب كرده، دھقانان را در سرنگونی طبقه مالك رھبری نموده و 

بايد : كشاورزی را متحقق ساخت، كماكان انجام اقدامات زير ضروری استاصالحات ارضی و كلكتيويزاسيون 
بايد امر آموزش . دھقانان را در انجام نبردی قاطعانه عليه دشمن طبقاتی در مناطق روستايی رھبری كرد

سوسياليستی را برای كمك به آنھا در تحقق ھرچه بيشتر مكانيزاسيون كشاورزی برمبنای كلكتيويزاسيون ھدايت 
و بايد دھقانان را در . بايد استانداردھای مادی و فرھنگی زندگی آنان را بتدريج بر پايه رشد توليد باال برد. نمود

بدين ترتيب تفاوتھای بين شھر و روستا می تواند كاھش يافته و . پيروی قاطعانه از راه سوسياليستی رھبری كرد
  .اتحاد كارگر ـ دھقان می تواند محكمتر شود
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نابراين مسئله متصل كردن صنعت و كشاورزی اساسا مسئله ای مربوط به برقرار كردن صحيح مناسبات      ب
جوھر اين مسئله را تحكيم رھبری طبقه كارگر و تحكيم اتحاد كارگر و دھقان . بين كارگران و دھقانان است

ری دھقانان با بورژوازی درگير بايد به مسئله اينطور نگاه كرد كه طبقه كارگر بر سر جلب وفادا. تشكيل ميدھد
تئوری صدر مائو در . ھمه اينھا يك موضوع جديد مبارزه طبقاتی تحت نظام سوسياليستی است. مبارزه است

مورد مناسبات متقابل كشاورزی، صنايع سبك، صنايع سنگين و سياست عمومی رشد اقتصاد ملی بر مبنای شعار 
وان عامل رھبری كننده در دست گيريد و تنظيم برنامه اقتصاد كشاورزی را اساس قرار دھيد و صنعت را بعن

  .ملی برحسب الويت كشاورزی، صنايع سبك و صنايع سنگين راه حل اين مسائل را ترسيم كرد
  
  

  :منابع اصلی مرجع مطالعه
  ٣٧ماركس، جلد سوم كاپيتال، فصل 

  ١٢ و ٣مائو، حل صحيح تضادھای درون خلق بخشھای 
  

  توضيحات
  .بھا منطبق بر نسخه ھای انگليسی استصفحات كتا

  ١٧٢ ص - انتشارات ونتاژ نيويورك -  ماركس، گروندريسه؛ ترجمه مارتين نيكوالس -١
  ۶٣٢ ص – ـ ماركس، جلد سوم كاپيتال ٢
  ۴٧۶ ص – ـ مائو، حل صحيح تضادھای درون خلق ٣
   ـ ھمانجا۴
  ٢۵٠ ص – ـ مائو، درباره حكومت ائتالفی، جلد سوم منتخب آثار ۵
  ۴١٣ ص –ـ مائو، درباره مسئله تعاونی كشاورزی ۶
  ۵٠٢ ـ مائو، ايده ھای صحيح انسان از كجا سرچشمه می گيرند؟ ص ٧
  ٢۴٨ ص -  ـ مائو، سمت جنبش جوانان، جلد دوم منتخب آثار ٨
  ٢۵٢ ص - از منتخب آثار٣ جلد -  ـ مائو، درباره حكومت ائتالفي٩
  ۴٧۶ ص –  ـ مائو، حل صحيح تضادھای درون خلق١٠
   ـ ھمانجا١١
   ـ ھمانجا١٢
 ـ چوئن الی، گزارش درباره كار حكومت، نقل شده در اسناد نخستين نشست كنگره چھارم سراسری خلق در ١٣

  جمھوری خلق چين
   ـ ماركس و انگلس، مانيفست كمونيست١۴
   ـ ماركس، جلد اول كاپيتال١۵
  ١٨٧ ص – منتخب آثار ۴د  ـ مائو، درباره برخی مسائل مھم در سياست كنونی جل١۶

  
  :توضيحات مترجم

  معادل ھای فارسی برای عبارات انگليسی
 accumulation fund تنخواه گردان انباشت -صندوق انباشت

  funds تنخواه گردان – ذخاير نقدی –ذخاير 
  public ownership systemنظام مالكيت ھمگانی سوسياليستی 

  collective ownership system نظام مالکيت کلکتيو
  system of ownership by the whole people نظام مالکيت تمام مردم

 
  ٨فصل

 صرفه جوئی يك اصل مھم

 در اقتصاد سوسياليستی است
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 صرفه جوئی  و حسابرسی اقتصادی را بكار بنديد
  

ی در توليد سوسياليستی در عين حال كه  پروسه تخصيص نقشه مند  زمان كار است تالش برای صرفه جوئ
صرفه جوئی كردن و حسابرسی اقتصادی در ھمه موسسات و  در مديريت كل اقتصاد .  زمان كار نيز ھست

  .ملی، شروط اساسی برای كسب نتايج عظيمتر، سريعتر، بھتر و كم ھزينه تر در ساختمان سوسياليسم است
  

 صرفه جوئی برای توسعه اقتصاد سوسياليستی  يك ضرورت است
 

   در توسعه اقتصاد سوسياليستیاھميت صرفه جوئی
 

صرفه جوئی (*).  در اينجا منظور از صرفه جوئی، صرفه جوئی در  نيروی انسانی، مواد و ذخاير نقدی است
صرفه جوئی كردن در مواد به معنای ذخيره كار ماديت . در نيروی انسانی بمعنای ذخيره كردن كار زنده است

ه معنای ذخيره كردن كار زنده و ماديت يافته است كه در گردش پول صرفه جوئی در منابع مالی ب. يافته است
بنابراين، صرفه جوئی در كليه امور بمعنای صرفه جوئی در كار زنده و ماديت يافته، يا  صرفه . تبارز می يابد

 .جوئی در زمان كار است
ماركس خاطر نشان . ت     در جامعه سوسياليستی صرفه جوئی در زمان ار از اھميت عظيمی برخوردار اس

جامعه نيز بايد زمانش را به نحو  حساب شده ای . كل اقتصاد نھايتا عبارتست از صرفه جوئی در زمان” : كرد
تقسيم كند تا بتواند به توليد مكفی برای ارضای نيازھايش دست يابد؛ دقيقا ھمانطور كه يك فرد برای اندوختن حد 

. گوناگون در حيطه فعاليت خود، بايد وقتش را به نحو احسن تقسيم كندمناسبی از دانش يا برای رفع نيازھای 
به موازات  تقسيم حساب شده زمان كار بين شاخه ھای )  مترجم-اقتصاد زمان (بنابراين، صرفه جوئی در زمان 

 از پيش در آن نوع توليد، اين قانون بيش. مختلف توليد، نخستين قانون اقتصادی در زيربنای توليد اشتراكی است
 )١(“ .صدق ميكند

برای توليد ارزش مصرف به حداكثر ميزان .       ھدف توليد سوسياليستی رفع نيازھای دولت و مردم است
ممكن و با صرف حداقل كار، بايد در زمان كار صرفه جوئی كرد و زمان كار بصورت نقشه مند در كل جامعه 

بنابراين . ق بحداكثر ممكن، اينھا روش ھای اساسی ھستندبرای رفع نيازھای فزاينده دولت و خل. تخصيص داد
نقض قانون صرفه جوئی . صرفه جوئی كردن منطبق بر ملزومات عينی قانون اساسی اقتصادی سوسياليسم است

. به معنای نقض ملزومات پايه ای توسعه اقتصادی سوسياليستی و منافع پايه ای پرولتاريا و زحمتكشان است
صرفه جوئی در درجه اول به معنای قبول قوانين عينی اقتصاد سوسياليستی و ارزش قائل شدن بنابراين، اجرای 

 .برای منافع اساسی پرولتاريا و خلق كاركن است
، يك روش مھم )practicing strict economy(     در كشور سوسياليستی عمل كردن به اقتصاد با صرفه 

برای اينكه كشور سوسياليستی درگير ساختمان اقتصادی كالن . ستبرای افزايش انباشت از طريق اتكاء بخود ا
اين ذخاير از كجا تامين ميشوند؟ جامعه سوسياليستی . دارد) funds(شود نياز به حجم كالنی از ذخاير نقدی 

برخالف جوامع كاپيتال امپرياليستی و سوسيال امپرياليستی، نميتواند مردم خود را استثمار كند، در خارج از 
مرزھايش به تجاوزگری و غارت بپردازد، تقاضای غرامت جنگی كند يا منابع ملی را برای توسعه اقتصادش 

كشور سوسياليستی برای انباشت فقط ميتواند به نيروی پرتالش زحمتكشان و صرفه جوئی داخلی اتكاء . بفروشد
قدی را صرفه جوئی ميكند، ذخاير را از يكطرف، واحد توليدی به حد ممكن نيروی انسانی، مواد و ذخاير ن. كند

از طرف ديگر، واحدھای غير توليدی . بطور منطقی تخصيص ميدھد و بی وقفه مقياس توليد را گسترش می دھد
نظير نھادھای دولتی، واحدھای نظامی، مدارس و تشكالت خلقی بايد صرفه جوئی كرده و اتالف را از ميان 

بدين طريق، ذخاير نقدی . دی در بودجه دولت را به حداقل برسانندببرند تا سھم ھزينه ھای بخش غير تولي
كشور سوسياليستی برای تسريع ساختمان سوسياليستی و . بزرگی را ميتوان برای ساختمان اقتصادی انباشت كرد

  .پاسخگوئی بھتر به نيازھای فزاينده دولت و خلق، بايد اقتصاد را با صرفه كرده و با اتالف مبارزه كند
چين نه فقط كشوری بزرگ است بلكه از .   صرفه جوئی بويژه برای ساختمان سوسياليستی چين اھميت دارد   

” : صدر مائو خاطر نشان كرد. لحاظ اقتصادی، كشوری عقب مانده و فقير بوده و در حال توسعه بحساب می آيد
. اينجا، تضادی در ميان است. قير استما ميخواھيم ساختمان كالن را به پيش بريم، اما كشور ما كماكان بسيار ف

) ٢(“ .يك راه حل برای اين تضاد، تالشی پيگيرانه برای بعمل درآوردن اقتصاد با صرفه در ھمه عرصه ھاست
كارخانه ھا، فروشگاه ھا و ھمه موسسات دولتی و تعاونی، ” : بنابراين، صدر مائو از كل خلق را دعوت كرد كه
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اصل تالش وافر و اقتصادی كار كردن بايد در . افر و بطور اقتصادی بچرخانيدو ساير موسسات را با تالش و
توده وسيع كارگران و دھقانان فقير و ميانه ) ٣(“ .اصل صرفه جوئی ھمين است. مورد ھمه چيز اعمال شود

م آنھا اھميت عظي. حال كه در خطوط اول جبھه توليد ميجنگند، به رھنمودھای صدر مائو توجه دقيق دارند
تالش وافر كردن بدون اقتصادی عمل ” : توده ھای كاركن چه خوب گفته اند كه. صرفه جوئی را می فھمند
فقط از طريق تالش وافر و صرفه جوئی توده ھای كاركن ميتوانند ثروت بيافرينند . “كردن، نيرو ھدر دادن است

ته و به يك كشور بزرگ و قدرتمند و عظيمترين نقش ممكن را بازی كنند، و چين ميتواند بزودی توسعه ياف
در عين حال، كشور ما بايد پاسخگوی تعھدات انترناسيوناليستی خود در خارج از . سوسياليستی تبديل شود

ھر چه بيشتر در داخل صرفه جوئی كنيم، بيشتر ميتوانيم در سطح بين المللی به انقالب جھانی . مرزھايش باشد
  .خدمت نمائيم

بايد در پی افزايش توليد و صرفه جوئی ....  ميليون خلق كشور ما۶٠٠ھمه ” : نشان كرد     صدر مائو خاطر 
اين نه فقط از لحاظ اقتصادی كه در بعد سياسی ھم حائز اھميت . باشند و از ريخت و پاش و اتالف بپرھيزند

تحت . تپشتكار و صرفه جوئی ھمواره خصوصيت پرولتاريا و خلق كاركن بوده اس) ۴(“.درجه اول است
اين به يك عادت . ھدايت خط انقالبی صدر مائو، توده ھای وسيع چين پشتكار و صرفه جوئی را بعمل می گذارند

اسراف و اتالف . اسراف و اتالف، سموم بورژوازی و ديگر طبقات استثمارگر است. عمومی تبديل شده است
ئو ھمانند استادشان كنفوسيوس از افرادی باند ليو شائوچی و لين پيا. بخشی از ماھيت طبقه استثمارگر است

آنھا از . تشكيل ميشد كه ھرگز اندامھای خود را بكار نمی انداختند و نميتوانستند پنج غله را از ھم تشخيص دھند
آنھا در كار ساختمانی بدنبال . سياست صدر مائو مبنی بر كشور را با پشتكار و صرفه جوئی بسازيد متنفر بودند

: سياست آنھا را در زمينه اداره منابع می توان اينطور تعريف كرد. گ، خارجی و جادوئی بودندپروژه ھای بزر
احتياج ” در عملكرد و مديريت به آنجا رسيده بودند كه ميگفتند، . “بودجه سخاوتمندانه، ھزينه سخاوتمندانه” 

حسابھا رسيدگی نشود طوری نيست نگران پولھائی كه به خارجه ميگريزد باشيم، حتی اگر برای سه سال به 
طرح جنايتكارانه آنھا اين بود كه نگرش افراد متزلزل در صفوف انقالب را رفته رفته منحرف كنند، “ .نيست

منابع ملی را تلف نمايند، سوسياليسم را تضعيف  و در ديكتاتوری پرولتاريا خرابكاری كرده و سرمايه داری را 
ی اقتصاد با صرفه و مبارزه با اتالف نه فقط ساختمان سوسياليستی را شتاب بنابراين، ما با اجرا. احياء نمايند

بعالوه . خواھيم بخشيد بلكه ضربه سياسی قدرتمندی بر افرادی نظير ليو شائوچی و لين پيائو وارد خواھيم كرد
انه در برابر ما بايد آگاھ. اين جھت گيری  انتقاد عميق از مفاھيم سنتی و خرد متعارف بوده و در رد آنھاست

يعنی ما بايد . انحطاط و حمالت ايدئولوژی بورژوائی مقاومت كنيم و از سنت پر افتخار پرولتاريا پيروی نمائيم
ما بايد به جوانان ” . موسسات نوين را با سرسختی و پشتكار و اجرای سياست اقتصاد با صرفه بوجود آوريم

قير است و در كوتاه مدت نميتوانيم اوضاع را بطور ريشه ای خود كمك كنيم كه بفھمند كشور ما كماكان بسيار ف
و فقط از طريق تالش متحد نسل جوان ما و تمامی خلق كه دستان خويش را بكار ميگيرند، چين . عوض كنيم

  )۵(“ .ميتواند طی چند دھه قوی و ثروتمند شود
  

  نظام سوسياليستی راھگشای صرفه جوئی است
  

سياليستی به لحاظ عينی طلب ميكند كه ما  صرفه جوئی اقتصادی را به اجراء تكامل انقالب و ساختمان سو
در جامعه سوسياليستی زحمتكشان ھمه كاره . نظام سوسياليستی ھم امكان صرفه جوئی را فراھم می كند.  گذاريم

پرولتاريا و ھدف نھائی از صرفه جوئی در نيروی انسانی، منابع مادی و ذخاير نقدی، خدمت به . جامعه شده اند
بنابراين صرفه جوئی در انطباق با منافع زحمتكشان است و می تواند تبديل به فعاليت آگاھانه توده . مردم است

با برانگيختن شور و شوق سوسياليستی توده ھا تمام روشھای صرفه جوئی را می توان . ھای وسيع مردم شود
ھره برداری از مصالحی كه ظرفيت استفاده دارند ولی صورت برداری از انبارھا و مخازن  برای ب: اتخاذ كرد

بال استفاده مانده اند؛ دست زدن به نوآوری ھای فنی برای بھره برداری از ظرفيت تجھيزات و ابزار بالاستفاده؛ 
برای تبديل “ ری سايكل”بھبود سازمان يابی كار و روشھا برای فعال كردن تمام ظرفيتھا؛ براه انداختن كارزار 

مثال مجتمع داروئی شمال . “با فايده”به مواد “ بيفايده”صنعتی به مواد قابل استفاده و تبديل مواد “ والتفض” 
كارگران و متخصصان مغزشان را بكار . شرقی، توده ھا را برای براه انداختن چنين كارزاری بسيج كرد
نتيجتا محصوالت . ع و زباله گازی شكل بيابندانداختند تا راه ھائی برای  قابل استفاده كردن زباله جامد، زباله ماي

پس از براه انداختن كارزار . كارخانه عرق كشی اصلی پكن قبال فقط ليكور توليد ميكرد. جديد متعددی اضافه شد
اين كارخانه به يك . توده ای جھت افزايش توليد و صرفه جوئی، محصوالت مھمی از سه زباله آنجا توليد شد
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توده ھای زحمتكش اھميت صرفه جوئی را می . شد و انواع مختلف محصول را توليد كردشركت متنوع تبديل 
در سرمايه داری، . چنين كاری در جامعه سرمايه داری ممكن نيست. دانند و آنرا به ھزار طريق بكار می بندند

ل رسانده و ھدف اينست كه ھزينه ھا را به حداق. سرمايه دار صرفه جوئی را در شركت خودش اجراء ميكند
ماركس خاطر . مضمون صرفه جوئی، تشديد استثمار كار اجير شده است. حداكثر ارزش اضافه را استخراج كند

توليد سرمايه داری، زمانيكه جدا از پروسه گردش و افراطھای رقابت جوئی در نظر گرفته شود، ” : نشان كرد
با اين وجود، بيش از ھر شيوه توليدی . تصدانه عمل ميكنددر ارتباط با كار ماديت يافته نھفته  در كاالھا بسيار مق

“ .ديگر، حيات انسانی يا كار زنده را ،  نه فقط خون و گوشت انسانھا بلكه مغز و اعصابشان را بر باد ميدھد
سرمايه دار ابراز انزجار می كنند و در مقابل آن مقاومت “  صرفه جوئی ھاي” توده ھای زحمتكش از ) ۶(

  .يه آن شورش ميكنندكرده و عل
     تحت شرايط مالكيت عمومی سوسياليستی، قانون صرفه جوئی نه فقط درون موسسات گوناگون، بلكه مھمتر 

  .اقتصاد سوسياليستی يك اقتصاد برنامه ريزی شده است. از آن در كل اقتصاد ملی نقش بازی ميكند
ن حفظ تناسب صحيح ميان انواع مختلف كار سھم بندی زمان كار بر حسب يك برنامه اجتماعی معين، ضام” 

كشور سوسياليستی ميتواند از طريق يك برنامه ريزی  ) ٧(“ .مورد نياز و تقاضاھای گوناگون جامعه است
اقتصادی سراسری، نيروی انسانی و منابع مادی و ذخاير نقدی  دولت را بطور بھينه بكار گيرد و توليد و گردش 

 تعاون سوسياليستی را در كل كشور گسترش داده و صرفه جوئی در ھر موسسه را بطور مركزی سازمان دھد،
در سرمايه داری، بعلت رقابت ميان شركتھا و ھرج و مرج در . را با صرفه جوئی در كل جامعه در ھم آميزد

ف علت اين امر بويژه اتال. توليد اجتماعی، اجرای صرفه جوئی بطور منظم در كل اقتصاد اساسا ناممكن است
ماركس خاطر . جدی نيروی انسانی و منابع مادی و ذخاير نقدی بھنگام وقوع متناوب سيكل ھای بيزنس است

شيوه توليد سرمايه داری در عين حال كه از يكطرف، در ھر كسب و كار منفرد با روشی ” : نشان كرد
 باعث وحشتناك ترين اتالف مقتصدانه عمل می كند اما از سوی ديگر، بدليل نظام پر ھرج و مرج  رقابتی اش،

ھرچند نظام سوسياليستی  راھگشای صرفه جوئی است، اما ) ٨(“ .نيروی كار و ابزار اجتماعی توليد ميشود
برای ممكن كردن سياست صرفه جوئی، ما بايد توده ھا و كادرھا را بر مبنای خط ايدئولوژيك و سياسی آموزش 

يش بريم و ايده تقويت كشور از طريق پشتكار، صرفه جوئی و مبارزه دھيم، مبارزه وقفه ناپذير عليه اتالف را پ
از سوی ديگر، ما بايد فعاليت ايدئولوژيك و سياسی را با فعاليت پيچيده اقتصادی . سرسختانه را اشاعه دھيم

ی تقويت حسابرس. درآميزيم و يكرشته آئين نامه ھا و مقررات منطقی را جھت ھدايت چنين فعاليتی تثبيت كنيم
سوسياليستی در موسسات گوناگون و در كل اقتصاد ملی، و چرخاندن موسسات سوسياليستی بر مبنای حسابرسی 

  .اقتصادی، وسيله بسيار مھمی برای اجرای صرفه جوئی است
  

حسابرسی سوسياليستی وسيله مھمی برای توسعه اقتصاد سوسياليستی  با نتايج عظيمتر، سريعتر، بھتر و 
  باصرفه تر است

  
  برای كسب نتايج عظيمتر، سريعتر، بھتر و باصرفه تر، حسابرسی سوسياليستی را بكار گيريد

  
ثبت كردن، محاسبه نمودن، تحليل كردن، و مقايسه مصرف : حسابرسی سوسياليستی شامل فعاليتھای زير است

 ماشين آالت؛ مصرف مولد يا مصرف صنعتی به مصرف{). يا مديريت(مولد و نتايج توليدی در پروسه توليد 
به كل اين ھا می گويند حسابرسی كه } .مواد خام؛ محصوالت نيمه تمام و غيره در پروسه توليد اطالق می شود

انسان در زمانھای بسيار قديم در جريان مبارزه . معموال به دفترداری و موازنه دخل و خرج اطالق می شود
 در كمون ابتدائی ھند، دفترداری بود كه دخل و خرج .توليدی اھميت استفاده از حسابرسی اقتصادی را آموخت

ماركس برای توضيح ضرورت حسابداری در پروسه توليد ) ٩. (كشاورزی و ھمه مسائل مربوطه را ثبت ميكرد
از داستان فردی بنام رابينسون كروزو استفاده كرد كه در جزيره ای پرت می زيست؛ اين داستان در بين اقتصاد 

ھرچند آدم معتدلی بود، اما نيازھای محدودی داشت كه برای ارضاء آنھا بايد ” : دار داشتدانان بورژوا طرف
.... مقداری كار مفيد از انواع مختلف مانند ساختن ابزار و اثاثيه، بز چرانی، ماھيگيری و شكار انجام می داد

دفتر موجوديش شامل .... ضرورت او را واداشت كه وقتش را برای انجام كارھای گوناگون به دقت تقسيم كند
ابزار مورد استفاده كه به وی تعلق داشتند؛ عملياتی كه برای توليد آنھا ضروری بود؛ و زمان : ليست زير بود

ھر چه پروسه توليد ) ١٠(“ .كار متوسطی كه برای ساختن مقدار معينی از ھر يك از آنان صرف كرده بود
در شيوه توليد سرمايه داری ... دفترداري” . تری می يابداجتماعی تر شود، حسابرسی اقتصادی ضرورت بيش
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ضروری تر  ) جمعي( و در توليد كلكتيو . ضروری تر است تا در توليد پراكنده صنايع دستی و اقتصاد دھقاني
  )١١.(از  توليد سرمايه داری است

در جامعه . تفاوت است     تحت نظامات اجتماعی مختلف، شكل، محتوا و نتايج اجتماعی حسابرسی اقتصادی م
سرمايه داری، سرمايه دار از حسابرسی اقتصادی برای استخراج حداكثر ارزش اضافه با بكار انداختن كمترين 

ھر چه اين حسابرسی سفت و سخت تر باشد، سرمايه بيشتری ذخيره شده، استثمار . ميزان سرمايه استفاده ميكند
در جامعه سوسياليستی حسابرسی ديگر مناسبات . فقيرتر ميشودكار اجير شده وحشيانه تر است و خلق زحمتكش 

حسابرسی اقتصادی . بلكه بازتاب مناسبات توليدی سوسياليستی است. سرمايه دارانه توليدی را منعكس نميكند
سوسياليستی از طريق تقويت صرفه جوئی در زمان، رشد بی وقفه توليد سوسياليستی را تقويت نموده و از اين 

  .تر ميتواند نيازھای فزاينده دولت و خلق را رفع كندطريق بھ
     حسابرسی اقتصادی سوسياليستی بعنوان يك وسيله مھم برای عملی كردن اقتصاد كم ھزينه، صرفه جوئی 

اين امر ھمچنين مستلزم آن است كه به توسعه ھمه جانبه اقتصاد سوسياليستی با نتايج . ھمه جانبه را طلب ميكند
اگر در توليد، اصول صرفه جوئی را . يعتر، بھتر و با صرفه تر بعنوان يك كل واحد برخورد شودعظيمتر، سر

بكار بريم و از مصرف مواد خام، سوخت و كار بكاھيم و نتيجتا ھزينه ھای كمتری داشته باشيم، آنوقت ميتوانيم 
بھبود در طراحی . استفاده كنيماز ھمان ميزان كار و منابع مادی و مالی صرفه جوئی شده برای گسترش توليد 

محصوالت و پروژه ھا، حذف برخی پروسه ھای كاری و عمليات غير ضروری ميتواند زمان مورد نياز برای 
توليد محصول و خاتمه پروژه ھای ساختمانی را كوتاه كرده، مصرف كار زنده و كار ماديت يافته را كاھش دھد 

 درست مواد خام و جايگزين كردن مواد خام ارزانتر و كيفيتا بھتر انتخاب. و توليد و ساختمان را شتاب بخشد
بجای گرانترھا و آنھا كه كيفيت پائينتری دارند، ميتواند ھزينه ھای توليد را كاھش داده و كيفيت محصوالت و 

 صرفه تر بنابراين، يك وحدت عينی ميان دستيابی به نتايج عظيمتر، سريعتر و بھتر و با. پروژه ھا را باال ببرد
ھرچند، . ما نبايد به اين عوامل طوری برخورد كنيم كه گوئی ھر يك مطلقا با ديگری در تضاد است. وجود دارد

اگر ما تضادھای موجود ميان اين عوامل را ناديده بگيريم و يكجانبه . بطور نسبی جنبه ای از تضاد موجود ھست
 پروژه ھا تاثير ميگذارد ـ باشيم، آنوقت نتايج نه فقط در پی ذخيره كردن  ـ كه نھايتا بر كيفيت محصوالت و

برعكس، اتالف بسيار باال . عظيمتر، سريعتر و بھتر نخواھند بود، بلكه در واقع حتی باصرفه تر ھم نخواھند شد
  .خواھد بود

  
  توده ھای زحمتكش استادان  حسابرسی اقتصادی اند

  
اجرای اقتصاد با صرفه و توسعه اقتصاد سوسياليستی با حسابرسی اقتصادی سوسياليستی يك وسيله مھم برای 

اما اين امر فقط ميتواند با اتكاء به شور و شوق آگاھانه توده . نتايج عظيمتر، سريعتر، بھتر و با صرفه تر است
زيرا . اين اوضاعی كامال متفاوت از حسابرسی اقتصادی سرمايه داری است. ھای وسيع كارگر متحقق شود

صادی در شركت سرمايه داری به بورژوازی خدمت ميكند و از پايه و اساس با منافع خلق كاركن حسابرسی اقت
حسابرسی . حسابرسی اقتصادی مشغله صرفا چند متخصص تحت استخدام بورژوازی است. در تضاد است

 حسابرسی بنابراين،. اقتصادی سوسياليستی به منافع كارگران خدمت ميكند و در راستای منافع اساسی آنھاست
اقتصادی در موسسه سوسياليستی صرفا كار متخصصان نبوده بلكه فعاليتی اقتصادی است كه با شركت آگاھانه 

  .توده ھای كاركن انجام ميشود
     نظام سوسياليستی بعنوان يك شرايط ضروری حسابرسی اقتصادی توسط متخصصان را با حسابرسی 

تجربه چين نشان . ميزد و امكان عينی چنين كاری را فراھم می كنداقتصادی توسط توده ھای كارگر در ھم می آ
حسابرسی اقتصادی توسط . ميدھد كه برای انجام درست حسابرسی اقتصادی توده ھا بايد در اينكار شركت جويند

متخصصان بايد مبتنی بر حسابرسی توده ای باشد زيرا توده ھای وسيع كارگر از مبارزه طوالنی و سخت در 
آنھا بخوبی ميدانند كه كجا . توليدی تجارب ارزشمندی بدست آورده اند و با شرايط توليدی خويش آشنايندجبھه 

آنھا بسيار خوب ميدانند كه چگونه ميتوان فن . اتالف صورت می گيرد و كجت ميتوان بيشتر صرفه جويی كرد
ابع مادی و ذخاير نقدی را جھت آوری را برای ارتقاء بارآوری بھبود بخشيد و چگونه ھزينه ھای كار و من

حسابرسی گروھی، سازمان ھای بازرسی . دستيابی به نتايج عظيمتر، سريعتر، بھتر و باصرفه تر محاسبه كرد
اقتصادی و كنفرانسھای تحليل فعاليتھای اقتصادی در موسسات چين سوسياليستی در زمره اشكال حسابرسی 

جه بدست گرفتن كنترل مديريت مالی توسط توده ھا و ايجاد اين شكل ھای در نتي. اقتصادی خوب می باشند
در موسسه سوسياليستی، توده ھا بعنوان ھمه . تركيبی از كارگران و متخصصان در حسابرسی، بوجود آمده اند



www.afgazad.com                                                                                         afgazad@gmail.com  ١٢٧

بنابراين حسابرسی . كاره، درحسابرسی گروھی، تحليل از فعاليتھای اقتصادی و مديريت مالی شركت می كنند
قط در تقويت نتايج عظيمتر، سريعتر، بھتر و با صرفه تر نقش بزرگتری بازی می كنند بلكه اقتصادی نه ف

كارمندان عاليرتبه و كادرھای وسيع را وادار می كند كه طبق خط حزب و سياستھای عمومی مشخص آن عمل 
  .كنند تا موسسه در راستای سوسياليستی به پيشروی ادامه دھد

متخصصان بايد . سياليستی بكار گرفتن متخصصان كامال ضروری است     در حسابرسی اقتصادی سو
زيرا اين امر آنان را قادر می كند كه كامال با اوضاع . كارگاھھا و بخشھای گوناگون يك موسسه در ارتباط باشند

ن كافی اما اي. كل موسسه آشنا شوند و  رھبری و سازماندھی فعاليتھای متعدد و متنوع اقتصادی را تسھيل می كند
متخصصان ھمچنين بايد به خطوط مقدم توليد بروند؛ كامال بر توده ھا متكی باشند؛ بررسی و تحقيق را . نيست

تقويت كنند؛ به خالقيت توده ھا احترام بگذارند و مشكالت حسابرسی اقتصادی را كه در پروسه توليد سربلند می 
  .ش شايسته خود را بازی كنندفقط بدين طريق آنان می توانند نق. كند بموقع حل كنند

  
  نظام حسابرسی اقتصادی يك نظام مديريت موسسه سوسياليستی است

  
  نظام حسابرسی اقتصادی نمايان گر روابط ميان دولت و موسسات دولتی، و ميان موسسات دولتی ميباشد

  
تی چگونه بايد اداره بعد از آنكه كشور سوسياليستی يك اقتصاد دولتی سوسياليستی را برقرار كرد، موسسه دول

  شود؟ 
دولت سوسياليستی، بعنوان نماينده كل . است)  مترجم–زحمتكشان (     اقتصاد دولتی مايملك كليت مردم كاركن 

دولت سوسياليستی برنامه توليد و وظايف . مردم كاركن، اقتصاد دولتی را كنترل كرده و بر آن مديريت می كند
ين می كند و بطور مركزی ميزان محصول و درآمد موسسه دولتی را جھت عملياتی را برای موسسه دولتی تعي

  . رفع نيازھای دولت و خلق تخصيص می دھد
     آيا مديريت دولتی بر اقتصاد دولتی بدين معناست كه در موسسات دولتی گوناگون ھيچگونه استقالل نسبی 

و وجوه نقدی برای تامين كارگران و كارمندان به اقتصادی وجود ندارد؟ آيا اين بدان معناست كه كل ابزار توليد 
رايگان در اختيار موسسه دولتی قرار داده شده است؟ و آيا ھمه توليدات موسسه دولتی بدون پرداخت مابه ازا به 
دولت داده ميشود؟ و ھيچگونه حسابرسی مستقل در مورد سود و زيان موسسه دولتی وجود ندارد؟ اين نوع نظام 

اين نوع نظام . ت توليدی در واقع دارای تاريخچه است و نامش نظام عرضه رايگان استمديريت موسسا
 دراتحاد شوروی اتخاذ شد كه تحت شرايط تاريخی ١٩٢٠ تا ١٩١٨مديريت موسسات دولتی در فاصله سالھای 
فقدان . اما تحت شرايط عمومی ساختمان سوسياليسم عملی نيست. و ويژه كمونيسم جنگی ضروری بود

سابرسی مستقل سود و زيان تحت يك نظام عرضه رايگان، كار رديابی عدم كارآيی ھا يا  اتالفھای پروسه ح
نتيجتا شرايط برای بسيج كاركنان موسسه دولتی جھت بعھده گرفتن مسئوليت . توليد و عمليات را دشوار ميسازد

رفه جويی نيز مساعد نخواھد عملی چرخاندن اين موسسات مساعد نخواھد بود و شرايط برای تحقق اصل ص
  .بود

     پس آيا موسسات دولتی مجازند كه بابت سود و زيان خويش مسئوليت مستقل به عھده گيرند؟ اما اين غير 
اگر اين نظام برقرار شود نظام مالكيت سوسياليستی تمام مردم، فقط يك اسم خواھد بود و به نظام . عملی تر است

  .گروھی و نھايتا به نظام مالكيت خصوصی سرمايه داری تغيير ماھيت خواھد دادمالكيت شركتی، نظام مالكيت 
     در جامعه سوسياليستی، مديريت اقتصادی موسسات توسط دولت، از لحاظ عينی نظامی شبيه نظام حسابرسی 

نظام حسابرسی اقتصادی چيست؟ در مفھومی ساده، يك نظام مديريت حسابرسی . اقتصادی طلب می كند
صادی است كه رھبری مركزی دولت را تضمين می كند اما در عينحال، عمل نسبتا مستقل موسسات را نيز اقت

  .مجاز می شمارد
 رھنمودھائی را برای برقراری  يك نظام حسابرسی اقتصادی در  ١٩۴٢      صدر مائو سالھا پيش در سال 

رھبری متمركز و مديريت  ” ھا او اصل در اين رھنمود. بخشھای اقتصاد دولتی مناطق آزاد شده صادر كرد
رھبری متمركز به معنای اداره با برنامه موسسات دولتی طبق خطوط، رھنمودھا و . را پيش نھاد“ غير متمركز

برنامه مركزی در پرتو شرايط مشخص ھر واحد، برای آنھا آماج توليدی تعيين می كند . سياستھای مركزی است
تنوع، كميت، كيفيت، ارزش توليد، بارآوری كار، ھزينه ھا و سودی كه بايد به از جمله خطوط كلی را در مورد 

ھر موسسه بايد در برابر برنامه دولتی حساب پس دھد و اھداف مختلف . دولت بازگردانده شود مشخص می كند
منابع مديريت غيرمتمركز بمعنای آن است كه دولت ميزان معينی از . تعيين شده توسط دولت را پاسخگو باشد
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مادی و مالی را برحسب توليد و ملزومات عمليات ھر موسسه دولتی در اختيارش قرار ميدھد تا از آنھا استفاده 
آن موسسه توليد، عرضه، و فعاليتھای بازاريابی خود را سازمان خواھد داد اما اينكار برمبنای مشخصات . كند

وسسه دولتی از استقالل عمل نسبی معينی ھر م. برنامه كه توسط دولت تعيين شده صورت خواھد گرفت
ھر موسسه بايد محاسباتش را مستقالنه انجام دھد، دستاوردھا و ضررھايش را مشخص كند و . برخوردار است

مديريت . از درآمدھای خود برای پرداخت ھزينه ھا و تامين ذخاير نقدی جھت انباشت دولتی استفاده نمايد
 يكطرف طلب می كند كه موسسه دولتی بنحو بھتری بر توليد و عمليات غيرمتمركز تحت رھبری متمركز، از

مديريت كند، حسابرسی اقتصادی را تقويت نمايد و تحقق برنامه دولتی را تضمين كند؛ و از سوی ديگر، دولت 
ای بطور مثال، برنامه ھ. بايد شرايط ضروری برای بھبود توليد و پيشرفت عمليات موسسه دولتی را فراھم نمايد

مديريت . توليد بايد بموقع اعالم شوند و عرضه موادخام و ھمكاری گسترده سوسياليستی به موقع سازمان يابد
موسسه دولتی توسط دولت از طريق نظام حسابرسی اقتصادی، ضامن اعمال رھبری متمركز توسط دولت بر 

اين نظام، ھم از كنترل بيش . ھد بودموسسات دولتی و نيز تسھيل كننده ابتكار عملھای سوسياليستی موسسات خوا
از حد كه ميتواند بحال حسابرسی اقتصادی موسسه نامطلوب باشد جلوگيری می كند و ھم جلوی استقالل بيش از 

  .حد موسسه را كه ميتواند به گرايش سرمايه داری فعاليت آزاد پا دھد، می گيرد
وسسات دولتی شكل مشاركت جمعی و حسابرسی      تحت نظام حسابرسی اقتصادی، مناسبات اقتصادی بين م

آنھا نه فقط از طريق تقسيم كار . موسسات دولتی مايملك پرولتاريا و كل مردم كاركن ھستند. مستقل بخود بگيرد
اجتماعی بلكه به دليل اينكه صاحبانشان يكی است به يكديگر مرتبطند و از لحاظ عينی مجبورند با يكديگر 

اين موسسات از پايه و اساس با موسسات سرمايه .  مبتكر ھمكاری ميان خود باشندھماھنگی كنند و خودشان
ھرچند تحت شرايط بكاربست نظام حسابرسی . داری كه بر نظام مالكيت خصوصی مبتنی ھستند، فرق می كنند

سانی و بنابراين ھنگامی كه نيروی ان. اقتصادی، موسسات دولتی نيز واحدھايی با مديريت نسبتا مستقل ھستند
منابع مادی و مالی بين موسسات دولتی مبادله می شود، نه فقط تقويت شيوه تعاون كمونيستی ضروری است بلكه 
بايد اصل مبادله ارزشھای برابر را ھم در نظر گرفت، حساب دخل و خرج را داشت، ھمه چيز را ثبت كرد تا 

  .بتوان تاثيرات اقتصادی را محاسبه نمود
م حسابرسی اقتصادی، روابط فوق الذكر بين دولت و موسسات دولتی، و ميان خود اين      تحت شرايط نظا

موسسات، صدھا ھزار موسسه را قادر می كند كه به ھمكاری نزديك پرداخته و توليد را بطور ھماھنگ و به 
گانه خود را به مثابه يك واحد ارگانيك سازماندھی كنند و در عين حال كامال مسئوليت مديريت و ابتكار عمل جدا

تراستھا و كارخانه ھا بدين خاطر برپايه خود ـ حمايتی تاسيس شده اند كه خودشان ” : لنين گفت. اجرا گذارند
مسئول كاركرد موسسه شان باشند و مضاف بر آن خودشان مسئول آن باشند كه موسسه شان بدون كسری كار 

حاال كه ھمه موسسات دولتی مايملك : با تعجب گفتندزمانی كه لنين اين حرف را زد برخی افراد ) ١٢(“ .كند
دولت ھستند چه نيازی به اين نظام ظريف حسابرسی است؟ اما نفی نظام حسابرسی اقتصادی در واقع نقض 

در جامعه سوسياليستی، گسترش توليد و بكاربست اقتصاد با صرفه در . اصل سوسياليستی صرفه جويی است
اما . ولوژيك و سياسی حزب و توان آن در ارتقا آگاھی كادرھا و توده ھا استدرجه اول وابسته به كار ايدئ

اگر نظام حسابرسی . برقراری يك نظام مسئوليت در زمينه عمليات توليدی و مديريت نيز ضروری است
اقتصادی برقرار نشده بود، شرايط برای تقويت مسئوليت عملياتی كاركنان مديريت فراھم نمی شد و نتيجه اش 

  .تالف نيروی انسانی، منابع مادی و مالی می شدا
  

  با استقرار نظام حسابرسی اقتصادی در كمونھای روستايی خلق مديريت را تقويت كنيد
  

اجرای مديريت از طريق حسابرسی اقتصادی نه فقط برای اقتصاد دولتی ضروری است، بلكه در اقتصاد كلكتيو 
) جمعي(تصاد سوسياليستی كه مبتنی بر مالكيت كلكتيو در آن بخش از اق. مطلقا ضروری است) جمعي(

ھر سازمان اقتصادی كلكتيو يك . زحمتكشان است، ابزار توليد و توليد به سازمانھای جداگانه كلكتيو تعلق دارد
واحد حسابرسی است كه توليد را  طبق خط  برنامه دولتی سازمان ميدھد و بر حسب قيمتھای تعيين شده توسط 

توليد و توزيع . ھايش را ميفروشد؛ مستقالنه عمل می كند و در قبال سود و زيانش مسئول استدولت، كاال
وجوه نقدی برای انباشت دولت از طريق ماليات در اختيار دولت قرار . درآمد، درون كلكتيو  پيش برده ميشود

ه توسط دولت ريخته می برنامه اقتصادی واحد سراسری ك. اقتصاد ملی سوسياليستی يك كل واحد است. ميگيرد
اجرای مديريت در اقتصاد كلكتيو بر پايه يك نظام . شود دربرگيرنده اقتصاد كلكتيو و اقتصاد دولتی است
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حسابرسی اقتصادی مناسب و تقويت حسابرسی اقتصادی در ھر واحد اقتصاد كلكتيو به سود توسعه كل اقتصاد 
  .ملی و تحكيم و توسعه اقتصاد كلكتيو خواھد بود

منجمله (زحمتكشان در بخش ھای كشاورزی، صنعت ) جمعي(    در اقتصاد سوسياليستی چين، مالكيت كلكتيو  
در اينجا مشغله ما عمدتا بررسی مسئله تقويت مديريت از . ، حمل و نقل و تجارت موجود است)صنايع دستي

  .طريق نظام حسابرسی اقتصادی در اقتصاد كلكتيو كمون روستائی خلق است
 در حال حاضر، كمون روستائی خلق در چين از نظام مالكيت سه رتبه ای در سطح كمون، بريگاد توليدی و     

كمون، بريگاد و تيم توليدی ھمگی واحدھای حسابرسی ھستند كه مستقل عمل ميكنند و . تيم توليدی استفاده ميكند
 بريگادھا و تيمھای توليدی، و نيز داد و ستدھای مالی متقابل ميان كمونھا،. مسئول سود و زيان خويشند

“ اصل مبادله برابر بطور داوطلبانه و بر اساس نفع دو جانبه” تخصيص منابع مادی و نيروی كار بايد مبتنی بر 
  .باشد

، مديريت بوسيله نظام حسابرسی اقتصادی )جمعي(     در اقتصاد كمون روستائی خلق تحت نظام مالكيت كلكتيو 
كمون و . سط كمون، و در موسسات بريگادی توسط بريگاد به اجراء گذاشته می شوددر موسسات كمونی تو

بريگاد موسسات مربوطه خود را بطور واحد رھبری می كنند، برای ھر موسسه ميزان معينی از ذخاير نقدی را 
ولت، كمون و تخصيص داده و از آنھا ميخواھند كه اين وجوه را  مسئوالنه بكار برند و برنامه توليدی را كه د

بريگاد به آنان داده متحقق كنند؛ و آنان را موظف می كنند كه از طريق درآمدھايشان ھزينه ھای خود را تامين 
كنند و سھمی را كه كمون و بريگاد برای روانه كردن به صندوق انباشت تعيين كرده اند تامين كرده و حتی از 

يگادی، و با توسعه اقتصاد كلكتيو در سطوح گوناگون، با توسعه موسسات كمونی و بر. آن ھم فراتر روند
اين نوع . واحدھای بيشتری در درون كمون خلق، مديريت توسط نظام حسابرسی اقتصادی را بكار ميگيرند

  .مديريت بايد بيش از پيش تقويت شود
 توليدی را بريگاد وجوه نقدی جمعی تيم.      تيم توليدی يك واحد حسابرسی پايه ای است كه مستقل عمل ميكند

برای . توليدی يا كمون تامين نميكند بلكه از طريق كمكھای اعضای تيم و انباشت توليدی تيم تامين می شود
آنھا نميتوانند از ذخاير نقدی تيم . توسعه اقتصاد كلكتيو، كمون و بريگاد بايد تيم توليدی را رھبری و حمايت كنند

بين بريگاد توليدی و تيم توليدی رابطه مديريت از . ريگاد استفاده كنندتوليدی برای توسعه اقتصاد كمون يا ب
اين بدان معناست كه بريگاد توليدی مسئول نھائی سود يا زيان . طريق نظام حسابرسی اقتصادی وجود ندارد

  .خود تيم ھا در اين زمينه مسئولند. حاصله از كار تيم توليدی نيست
طريق نظام حسابرسی اقتصادی بين كمون و بريگاد توليدی با تيم توليدی وجود      اگر چه يك رابطه مديريت از 

حسابرسی اقتصادی در تيم توليدی در درجه اول . ندارد، اما تيم توليدی ھم بايد به حسابرسی اقتصادی بپردازد
و مخارج شامل محاسبه مصرف ساالنه كار ماديت يافته و كار زنده در توليد، حساب دھی در مورد درآمدھا 

ساالنه، كاھش مخارج و ھزينه ھا، اجتناب از كار غير مولد و ساير ھزينه ھای اينچنينی، و مقابله قاطعانه با 
كليه ھزينه ھا بايد تابع . بويژه برقراری يك نظام سالم مديريت مالی حائز اھميت است. اسراف و اتالف است

كليه درآمدھا و اقالم بيرون رونده . دمكراسی اجرا شوددر امور مالی بايد . فرآيند تصميم گيری ضروری باشند
، مصالح ، پول و حسابھا بايد مسئوليتھای )غالت(برای دانه ھای خوراكی . بايد ماھانه به اعضاء اعالم شود

با تقويت حسابرسی . جداگانه وجود داشته باشد تا از مصرف زيادی، دزدی و ريخت و پاش جلوگيری شود
ظام مديريت مالی، ميتوان ھزينه ھای توليد را كاھش داد، بر انباشت ذخاير نقدی و درآمد اقتصادی و بھبود ن

اعضاء افزود، و اعضاء به اقتصاد جمعی بيش از پيش عشق خواھند ورزيد و جھت تحكيم و توسعه اين اقتصاد 
  .مبارزه كرده و با گرايشات خودروی سرمايه دارانه مقابله خواھند نمود

  
   ميان محاسبه ارزش مصرف و ارزشحل صحيح تضاد

  
كه مديريت از طريق حسابرسی اقتصادی را به اجرا می گذارند نيازمند مقايسه ) جمعي(اقتصاد دولتی و اقتصاد 

پروسه توليد سوسياليستی ھم يك پروسه . و محاسبه مصرف مولد با نتايج توليدی در پروسه ھای توليدی ھستند
اگر جنبه كار اجتماعی مستقيم را در نظر بگيريم . ك پروسه ارزش آفرينيكار اجتماعی مستقيم است و ھم ي

اينطور است كه كارگران بر حسب برنامه ھا، ارزش مصرف ھای گوناگون كه منطبق بر نيازھای دولت و خلق 
رزش اگر جنبه ارزش آفرينی را در نظر بگيريم اينطور است كه كارگران به غير از انتقال ا. است را می آفرينند

بنابراين، محاسبه ارزش مصرف . قديمی ابزار توليد و مواد خام به توليدات ، ارزش جديد ھم توليد ميكنند
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يا حسابرسی (يا حسابرسی ارزش مصرف و محاسبه ارزش } ماتريال مصرف شده و ماتريال توليد شده{
  .دو وجه حسابرسی اقتصادی سوسياليسم را تشكيل ميدھند) ارزش

ارزش مصرف حامل مادی . زش مصرف و محاسبه ارزش دارای دو جنبه وحدت و تضاد ھستند     محاسبه ار
اگر نوع معين و مشخصی از محصول را در نظر بگيريم، عموما اينطور است كه دستيابی به حجم . ارزش است

ه ای موفق به بنابراين، عموما ميتوان گفت كه اگر موسس. توليد و كيفيت باالتر، ارزش بيشتری بھمراه می آورد
تعيين شده توسط دولت شود، ھمچنين ) نوع، خصوصيات، حجم و كيفيت و غيره(توليد ميزان ارزش مصرف 

را نيز ) مانند ارزش توليدات و سودی كه بايد به دولت تحويل داد و غيره(می تواند آماج ارزشی تعيين شده 
با اين وصف، اينھا دو نوع . به ارزش استاين، آن جنبه وحدت بين محاسبه ارزش مصرف و محاس. متحقق كند

. بنابراين، بايد يك جنبه تضاد ھم داشته باشند. مختلف محاسبه ھستند كه از دو زاويه مختلف صورت ميگيرند
) مثال ارزش توليدات، سود واگذار شده و غيره(آماج ارزشی كه از سوی دولت برای ھر موسسه تعيين می شود 

رف ديگر، آماجی را  كه دولت برای توليد ارزش مصرف تعيين می كند از ط. اھداف تركيبی ھستند
زمانيكه يك موسسه .  بعنوان آماج مجزا تصريح می شوند) مانندانواعی كه بايد  توليد شود، حجم توليد و غيره(

 معنای را كامال تامين ميكند، لزوما به) ارزش توليدات و سودھائی كه تسليم دولت می شود و غيره(آماج ارزشی 
. اين نيست كه ميزان مورد نظر ارزش مصرف از حيث تنوع و حجم توليد و غيره را ھم برآورده كرده است

بنابراين تضادی كه غالبا ھر موسسه در پروسه حسابرسی اقتصادی با آن روبروست، دقيقا بين محاسبه ارزش 
  .مصرف ارزش است

بايد درك صحيحی از ماھيت دسته بنديھای ارزشی در        برای حل صحيح اين تضاد، پيش از ھر چيز ما 
  .حسابرسی اقتصادی سوسياليستی داشته باشيم

در نظام حسابرسی اقتصادی (*)     ذخاير سرمايه ای ، ھزينه ھای توليد، سودھا و ساير دسته بنديھای ارزشي
 مشخصی را منعكس می كنند و بنابراين، مناسبات توليدی. سوسياليستی با مالكيت سوسياليستی ھمگانی مرتبطند

با سرمايه، ھزينه ھای توليد، سودھا و ساير دسته بنديھای ارزشی در نظام حسابرسی اقتصادی سرمايه داری 
سرمايه در سرمايه داری، ارزشی است كه ارزش اضافه توليد ميكند، و دسته بندی ارزشی . فرق می كنند

وجوه سرمايه ای در موسسه دولتی . ير شده را استثمار می كندبازتاب روابط استثماری است كه سرمايه  كار اج
. سوسياليستی، آن بخش از ثروت انباشت شده دولتی است كه برای توليد و عمليات ھا  مورد استفاده قرار ميگيرد
ی استفاده ھر موسسه از اين وجوه در توليد و فعاليتھای عملياتی تابع ضروريات قانون اساسی اقتصاد سوسياليست
. است كه عبارتست از رفع نيازھای فزاينده دولت و خلق و به بازتوليد گسترش يابنده توليد خدمت می  كند

  .استفاده خردمندانه از وجوه سرمايه ای برای توسعه اقتصاد سوسياليستی از اھميت زيادی برخوردار است
ھزينه در يك موسسه سرمايه داری كاھش .      ھزينه در يك موسسه سرمايه داری بمعنای مصرف سرمايه است

ھزينه در يك موسسه سوسياليستی مخارج توليد ميزان . بمعنای ذخيره كردن سرمايه و تشديد استثمار كار است
از آنجا كه در سيستم حسابرسی اقتصادی موسسات برای تامين ھزينه ھا وكسب سود به . معينی از محصول است

سته اند، كاھش مداوم ھزينه ھای توليدی به معنای ذخيره مداوم زمان درآمد حاصل از فروش توليدات خود واب
به اين ترتيب دولت يا كلكتيو ميتوانند بيشتر انباشت كنند و نتيجتا محصوالت . كار و افزايش بارآوری كار است

  .بيشتری برای رفع نيازھای دولت و خلق ميتوانند توليد كنند
. تغيير شكل يافته ای است كه توسط سرمايه داری تصاحب می شود     سودھای سرمايه داری ارزش اضافه 

اين . سودھا در موسسات سوسياليستی، درآمد خالص اجتماعی ھستند كه توسط توده ھای كاركن آفريده شده اند
سودھا به دو شكل يعنی سودھای واگذار شده و مالياتھا در دست دولت متمركز می شوند و عمدتا برای توسعه 

به توضيحات × . (وسياليستی و ارتقا سطح معيشت و استاندار زندگی مردم مورد استفاده قرار می گيردتوليد س
  .)رجوع كنيد

تحت شرايط معينی .      بعالوه در اقتصاد سوسياليستی ميتوان به سودھا ازچشم انداز كليت اقتصاد ملی نگريست
فقط دخل و خرجشان را يكی كنند و حتی با ضرر به دولت سوسياليستی ميتواند به برخی موسسات اجازه دھد كه 

مثال برای آنكه قابليتھای صنعتی در سراسر كشور بطور موزون توزيع شود، در مناطق . كار خود ادامه دھند
در ميان اينھا ممكنست برخی موسسات بدليل شرايط نامساعد تا مدتی . عمقی كشور صنايع محلی توسعه يافته اند

برخی . يا مثال ديگری را در نظر بگيريم. اما دولت كماكان از توسعه آنھا حمايت می كند. شندسوددھی نداشته با
بويژه محصوالت جديد، مواد جديد و ( موسسات توليدی كه محصوالت صنعتی معينی را توليد می كنند 

 منافع اقتصاد اما. ممكن است طی دوره زمانی معينی ضرر بدھند) محصوالتی كه برای تقويت كشاورزی الزمند
ملی در كليت خود و تحكيم اتحاد كارگر ـ دھقان حكم می  كند كه بطور موقت و بطور برنامه ريزی شده 
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اين نوع سود دھی كه از منظر  منافع اقتصاد ملی در كليت خود ارزيابی می . ضرردھی آنھا مجاز شمرده شود
“ سود دھی در سطوح باالتر”اين نوع . ه می شودخواند“ منافع عاليتر”يا “ سود دھی در سطوح باالتر” شود، 

البته منظور اين نيست كه سود دھی در موسسات و . در واقع تبارز مشخصی از برتری نظام سوسياليستی است
زيرا . بخشھای مختلف اھميتی ندارد و قرار نيست كه موسسات مختلف اين را بھانه ای برای مديريت بد كنند

بنابراين موسساتی . لی نھايتا وابسته به سود دھی موسسات و بخشھای جداگانه استسود دھی  در كل اقتصاد م
كه بطور موقتی ضرر ميدھند بايد سخت بكوشند تا عمليات توليدی خود را بھبود بخشند، ھزينه ھای توليد را 

  .ی، خدمت كنندكاھش دھند، از زيانھا كم كنند و زيان را به سود تبديل كرده و به افزايش انباشت سوسياليست
     از تحليل فوق ميتوان دريافت كه منابع سرمايه ای، ھزينه ھا، سودھا و ساير دسته بندی ھای ارزشی در 

اين دسته بندی ھا توسط پرولتاريا . حسابرسی اقتصادی سوسياليستی بازتاب روابط توليدی سوسياليستی می باشند
 بنابراين ما نمی توانيم در جريان حل تضاد بين محاسبه .برای ساختمان سوسياليستی بخدمت گرفته می شوند

بلكه بايد . ارزش مصرف و ارزش، مسئله تحقق اھداف ارزشی تعيين شده توسط دولت را بی اھميت قلمداد كنيم
 .آنھا را جدی گرفته و فعاالنه و بطور ھمه جانبه درپی تحقق اھداف ارزشی گوناگون باشيم

 بايد تشخيص دھيم كه دسته بندی ھای ارزشی قبل از ھر چيز بقايای نظام اقتصادی      از سوی ديگر اين را ھم
دسته بندی ھای ارزشی بخشی  از نظام كااليی ھستند و حق بورژوايی را تجسم می . مالكيت خصوصی ھستند

ای توليد انواع بطور مثال از آنجا كه قيمتھا نسبت به ارزشھا نوسان دارند، موسساتی كه يك اندازه كار بر. بخشند
گوناگون توليدات با مشخصه ھای متفاوت ھزينه می كنند، ميزان نابرابری از ارزش توليد و سود بدست می 

موسساتی كه بيشتر از بقيه موسسات محصوالتی با ارزش و سود باال توليد می كنند راحت تر می توانند . آورند
برای موسساتی كه  . رايشان تعيين كرده تحقق بخشندآماجی را كه دولت برای توليد ارزش و تحويل سودھا ب

بيشتر محصوالتی را توليد می كنند كه ارزش و سودشان پائين است، تحقق آماجی كه دولت در زمينه توليد 
اينھا نمونه ھائی از عملكرد حق بورژوايی در جامعه . رزش و تحويل سود تعيين كرده سخت تر است

  .سوسياليستی است
بقاتی پرولتاريا طلب می كند كه مردم در حل تضاد بين حسابرسی ارزش مصرف با حسابرسی      منافع ط

در ” و “ اولويت دادن به توليد ارزش” ارزش، آگاھانه اين نوع حق بورژوايی را محدود كرده، از خط مشی 
ت و مردم را در الويت قرار دھند و محاسبه اضای نيازھای دولانتقاد كنند و توليد ارزش ھای مصرفی برای ار“ فرماندھی قرار دادن سود

پياده كنند؛ محصوالتی را كه سود باال دارد بيشتر توليد كنند؛ محصوالتی را كه سود پائين دارد كمتر توليد كنند؛ 
كه مرتدين رويزيونيست “  حسابرسی تام اقتصادي” نظام . محصوالتی را كه ھيچ سودی ندارد اصال توليد نكنند

سود را در مقام فرماندھی : اجرای اين اصل عميقا سرمايه دارانه استحاكم بر شوروی طراحی كرده اند برای 
مھمترين شاخص ھای اختصاری برای فعاليت مالی موسسات، ” در نظام حسابرسی تام اقتصادی، . قرار دادن

در واقع ھر موسسه انوع و كميت توليدش را برحسب سودھائی كه انتظار می رود “ .سود و نرخ سود است
موسسات برای افزايش سود می توانند كارگران را اخراج كنند و برای كاھش ھزينه ھای توليد، . دتعيين می كن

كه سود را در مقام فرماندھی قرار ميدھد، تبديل به “ نظام حسابرسی تام اقتصادي” اين . شدت كار را باال ببرند
زيونيست شوروی بر مردم يك نظام استثمارگرانه شده كه از سوی بورژوازی بوروكرات ـ انحصاری روي

  .زحمتكش اتحادشوروی تحميل شده؛ و وسيله مھمی برای احيای سرمايه داری در اتحاد شوروی بوده است
     بنابراين می توانيم ببينيم كه در تحليل نھايی، در نظام حسابرسی اقتصادی سوسياليستی تضاد بين محاسبه 

ولتاريا و بورژوازی، ميان راه سوسياليستی و راه سرمايه ارزش مصرفه و ارزش خود را بشكل مبارزه بين پر
فقط با درك اين حلقه كليدی در مبارزه بين دو طبقه و دو راه، و تحديد حق بورژوايی . داری بنمايش می گذارد

در عرصه حسابرسی ارزشی است كه ما ميتوانيم اين تضاد را بطور صحيح درك و حل كنيم؛ محاسبه ارزش را 
  .ه ارزش مصرف كنيم و مانع آن شويم كه حسابرسی اقتصادی مسير انحرافی در پيش گيردتابع محاسب

  
  

--------- 
 :توضيحات

 در اين بخش كتاب كه سود سوسياليستی با سود سرمايه داری مقايسه شده است از واژه ينگ لي× 
 Ying-li  ظاھرا اين واژه برای . اورداست ميان واژه سود و واژه دست) پيوندي(استفاده شده است كه ھيبريدی

  .متمايز كردن سود در سوسياليسم بكار می رفت
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توليد اجتماعی از طريق استثمار كارمزدی و سلطه منافع بيگانه و متخاصم بر      در اقتصاد سوسياليستی، 
بع سود نه ھدف توليد است و نه محكی كه بر حسب آن منا. نيروی كار و بازتوليد اين سلطه، پيش نمی رود

در . اختصاص می يابند و نه معياری كه بر حسب آن عملكرد و موفقيت موسسات مورد قضاوت قرار می گيرد
دستاورد فردی و خصوصی ديگر . سطح ملی و در سطح ھر موسسه، سياست در فرماندھی توليد قرار دارد

  .اصل انگيزه دھنده و سازمانده جامعه نيست
اين اضافه اجتماعی . الص به  انباشت اضافه اجتماعی اطالق می شود     در سوسياليسم، سود يا درآمد خ

اين اضافه اجتماعی توسط دولت پرولتری . محصول يك پروسه كاری كلكتيو و غير استثماری سوسياليستی است
اگر بخواھيم بر حسب پول در . برای توليد نيازھای اجتماعی و انقالبی كردن جامعه و جھان استفاده می شود

موسسه توليدی سوسياليستی نگاه كنيم اين اضافه از تفاوت ميان ھزينه توليد و قيمت نھائی مشتق می شود سطح 
قيمتھا و (فعاليتھای توليدی موسسه به مثابه بخشی از يك برنامه مركزی پيش می رود ) الف: در شرايطی كه

قيمتھای كليه نھاده ھا و ) ؛ ب)نندسودھا نه تركيب و نه سطح توليد و نه جھت ابداعات فنی را تعيين نمی ك
؛ سودھای ھر واحد توليدی در )موسسه نمی تواند بدلخواه قيمت گذاری كند(توليدات به موسسه داده می شود 

  . دسترس توسعه كلی اجتماعی و اقتصادی گذارده می شود
ستی بازی می كند، می در اقتصاد سوسيالي) ھر چند ثانوي(     با اين وصف، بدليل آنكه سود يك نقش ضروری 

تواند تاثير منفی بر تخصيص و معيارھای سنجش كارآئی و بر فعاليتھای توليدی بگذارد و می گذارد به اين 
. صورت كه گرايش به حداكثر كردن درآمد و بازگشت بجای  خط مشی ارضای منافع اجتماعی را تقويت می كند

    .  در واقع اينھا جزو موضوعات اين كتاب می باشند
  

  منابع مطالعاتی مرجع
 )به زبان انگليسی موجود نيست(ماركس، انگلس، لنين و استالين درباره جامعه كمونيستی 

  ١٨٧مائو يادداشت مقدماتی در مورد اداره يك شركت تعاونی با پشتكار و صرفه جوئی ـ كتاب سرخ مائو ص 
  ١١حل صحيح تضادھا ـ بخش 

  
  يادداشتھا

  ١٧٣ص  – ـ ماركس، گروندريسه ١
  ۴٧۴ آثار دست چين شده ص – ـ مائو، حل صحيح تضادھا ٢
  ١٨٧ ص – ـ مائو، كتاب سرخ ٣
   ۴٧۵ ھمانجا ص – ـ مائو، حل صحيح تضادھا ۴
  ۴۵٩ ھمانجا ص -۵
  ٣٩۶ ص ٣ ماركس، كاپيتال جلد -۶
  ٨٣ ماركس، كاپيتال جلد يك ص -٧
  ۴٩۶ ھمانجا ص -٨
  ٣٣٧ ـ ھمانجا ص ٩
  ٨١ ـ ھمانجا ص ١٠
  ١٣۵ ص ٢اركس، كاپيتال جلد  ـ م١١
   ۵۴۶ص ) ١٩٧٣انتشارات  (٣۵ ـ لنين، نامه به سوكولنيكوف، كليات آثار جلد ١٢

  
  معادل ھای فارسی: توضيح مترجم

  economize مقتصدانه –اقتصادی عمل کردن 
  frugality صرفه جوئی

     practicing strict economyاقتصادی عمل کردن
 manpower, material and funds ر نقدینيروی انسانی، مواد و ذخاي

  capital fundsذخاير سرمايه ای 
  value categoriesدسته بنديھای ارزشی 

 
 فصل نھم
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 مبادله، يك شكل اقتصادی است كه

 توليد را به توزيع متصل ميكند
  

 مبادله و گردش پول در جامعه سوسياليستی
  

ريق مبادله می توانند وارد عرصه ھای مصرف مولد و اغلب محصوالت كار در جامعه سوسياليستی فقط از ط
صفات مشخصه مبادله در جامعه سوسياليستی چيست؟ مبادله سوسياليستی چگونه تحقق می يابد؟ . شخصی شوند

قوانين عينی حاكم بر آن كدامند؟ اگر قرار است اقتصاد سوسياليستی توسعه يابد بايد اين موضوعات را بروشنی 
  .درك كرد

  
   سوسياليستی از كيفيات، صفات مشخصه و عملكردھای نوينی برخوردار استمبادله

  
  صفات مشخصه سه نوع مبادله در يك جامعه سوسياليستی

  
توليد در جامعه سوسياليستی خصلتی دوگانه دارد و ھمين امر پيچيدگی الزامی . مبادله را توليد تعيين می  كند

فھم كيفيات و صفات مشخصه مبادله سوسياليستي، اول از ھمه برای . مبادله سوسياليستی را تعيين می كند
  .ضروری است بدانيم كه در جامعه سوسياليستی مفروض در مقطع كنونی چه روابط مبادله ای موجود است

     بعد از آنكه تحول سوسياليستی مالكيت بر ابزار توليد در چين اساسا به انجام رسيد، روابط مبادله در سه دسته 
  :اصلی جای گرفتبندی 

بقايای مالكيت خصوصی در صنعت و كشاورزي، قطعات شخصی ( ـ مبادله مبتنی بر نظام مالكيت خصوصی ١ 
اين نوع مبادله عمدتا در داد و *.) كه در اختيار اعضای كلكتيوھای زراعی قرار دارد، و توليد جنبی خانوادگی 

ش ديگر ھم ھست كه در شكل فروش به بخش تجارت اما ھنوز يك بخ. ستد در بازارھای محلی تحقق می يابد
  .سوسياليستی تحقق می يابد

. ، و نيز مبادله درون اقتصاد كلكتيو)جمعي(  ـ مبادله بين موسسات سوسياليستی دولتی و اقتصاد كلكتيو ٢
 كاال اعضای اقتصاد كلكتيو روستائی با پولی كه از طريق اقتصاد كلكتيو توزيع شده، از فروشگاه ھای دولتی

  .اين اساسا مبادله ای است ميان اقتصاد تحت اداره دولت و اقتصاد كلكتيو. ميخرند
 ـ مبادله درون نظام مالكيت سوسياليستی تمام مردم، شکل سوم است که شامل مبادله بين موسسات سوسياليستی ٣

  .تحت اداره دولت، و مبادله ميان دولت با كارمندان و كارگران می باشد
به اين معنا كه .  اين سه نوع روابط مبادله اي، به روشنی نشانگر خصلت گذاری سوسياليسم است     وجود

  .سوسياليسم يك دوره تاريخی گذار از سرمايه داری به كمونيسم است
اين اساسا ھمان خصلتی را دارد كه .      مبادله كاال بر مبنای مالكيت خصوصي، نوع اول روابط مبادله ای است

اين نوع مبادله، بخش عمده روابط مبادله ای در جامعه سوسياليستی را تشكيل . اال در جامعه كھن داشتمبادله ك
  .نمی دھد

اين روابط مبادله ای  مبتنی بر دو نوع مالكيت عمومی سوسياليستی .      نوع دوم، مبادله سوسياليستی كاالھاست
از يك طرف، بعلت اينكه اين . دو جنبه مختلف محك زدكيفيات و صفات مشخصه اين نوع مبادله را بايد از . است

روابط مبادله مبتنی بر مالكيت عمومی سوسياليستی است، كاالھای مبادله شده محصوالت مستقيم يك نظام 
از آنجا كه بطور عموم خصلت توليد تعيين كننده خصلت مبادله است، صفات مشخصه توليد . سوسياليستی ھستند

  :اين صفات مشخصه به اشكال زير ظاھر ميشود. در مبادله بازتاب می يابدسوسياليستی بناگزير 
  .بلكه تامين نيازھای دولت و مردم است.  ـ ھدف از اين نوع مبادله، سود نيست١
بلكه تحت .  ـ اين نوع مبادله بر زمينه رقابت ميان واحدھای توليدی و ھرج و مرج در توليد انجام نميشود٢

  .تی صورت ميگيردھدايت يك برنامه دول
  .بلكه توسط دولت سوسياليستی معين ميشود.  ـ قيمت محصوالت بطور خودبخودی در بازار شكل نميگيرد٣

اين صفات مشخصه نشانگر آنست كه مبادله بر مبنای دو نوع مالكيت عمومی سوسياليستي، با مبادله كاالھا در 
  .جامعه كھن تفاوت دارد
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اين نوع مبادله ھمچنان مبادله بين دو دارنده مختلف است، كماكان دارنده صفات      از طرف ديگر، از آنجا كه 
  :مشخصه عمومی مبادله كاالئی است و اين خصائل را دارد

 ـ از آنجا كه مبادله كاالئی است، ضرورتا تابع نقش تنظيم كننده قانون ارزش است و  اين قانون مستلزم مبادله ١
  .بر حسب ارزشھای برابر است

بين دو بخش مالكيت عمومی . ـ اين نوع مبادله كماكان مستلزم استفاده از پول بعنوان واسطه مبادله است ٢
  .سوسياليستی كماكان روابط خريد و فروش و مبادله از طريق پول وجود دارد

كاالھا بنابراين نوسان بين قيمت و ارزش .  ـ ارزش كاالی مبادله شده كماكان بايد در شكل قيمت تبارز يابد٣
صاحب كاالئی كه قيمتش از ارزش آن پيشی بگيرد كماكان خواھد توانست از طريق مبادله، : ادامه خواھد يافت

و صاحب كاالئی كه قيمتش از ارزش آن پايينتر بيفتد، كماكان درآمدش كاھش خواھد . درآمد اضافی حاصل كند
  .يافت

ر مبادله كاالئی مبتنی بر دو نوع مالكيت عمومی از اين صفات مشخصه ميتوانيم ببينيم كه حق بورژوائی د
و فرق زيادی با حق بورژوائی در روابط مبادله در جامعه . سوسياليستی كماكان به موجوديت خود ادامه ميدھد

  .كھن ندارد
بين اين نوع .      مبادله كاال درون بخش دولتی مالكيت سوسياليستی تمام مردم، سومين نوع روابط مبادله است

مبادله كاالئی در تمام طول تاريخ ـ چه . بادله با تمامی اشكال ديگر مبادله كاالئي، تفاوت بزرگی وجود داردم
آن . مبادله كاال  بين كمونھای اوليه يا مبادله كاالئی در جامعه سرمايه داری ـ مبادله ميان صاحبان مختلف است

يك نظام مالكيت واحد است يعنی مبادله ميان صاحبان نوع مبادله كه ما اينك تجربه ميكنيم، مبادله در داخل 
در زير به بررسی مورد به مورد . بنابراين كيفيات و صفات مشخصه مبادله، دستخوش تحول شده است. يکسان

  .مبادله بين دولت با كارمندان و كارگران، و مبادله بين موسسات توليدی دولتی می  پردازيم
دان و كارگران، شكل مشخص استفاده از پولی كه بعنوان مزد به كارمندان و      مبادله بين دولت با كارمن

. كارگران موسسات دولتی پرداخت شده، در خريد محصوالت مصرفی از فروشگاه ھای دولتی را بخود ميگيرد
ز حركت از لحاظ تاريخي، ھمه مبادالت كاالئي، تبار. اين نوع مبادله با اشكال پيشين مبادله كاالئی تفاوت دارد

اين روابطی بود كه در آن طرفين ھم خريدار بودند و ھم . بوده است»  كاال ـ پول ـ كاال«يا »  كاال به كاال«
مثال، كارگر در جامعه سرمايه داری نيروی كارش را به سرمايه دار ميفروشد و در مقابل، درآمدی . فروشنده

ريد فرآورده ھای مصرفی از سرمايه دار، مورد سپس او بخشی از اين پول را برای خ. نقدی دريافت ميكند
فرآورده ھای (به  كاال )  دستمزد(به  پول ) نيروی كار(كاال « اين نوع مبادله شكل . استفاده قرار ميدھد

اما در يك جامعه سوسياليستي، در روابط مبادله ای بين دولت با كارمندان و . *را بخود ميگيرد» )مصرفي
بھمين . بنابراين در واقع نيروی كار خود را نمی فروشند.  دولت و موسسات ھستندكارگران، اينان صاحبان

از جانب كارگر و كارمند فقط : دليل، كل مبادله كاالئي، خود را بعنوان يك حركت يكجانبه بنمايش ميگذارد
كارمندان چنين وضعی که در آن، . و از جانب دولت، فقط خريد است و نه فروش. فروش مطرح است،  نه خريد

و كارگران موسسات دولتی دستمزد نقدی ميگيرند و برای خريد فرورده ھای مصرفی به فروشگاه ھای دولتی 
از جامعه ) كارگر(« :  تشريح نمودنقد برنامه گوتامراجعه ميكنند، به ھمان وضعی نزديك است كه ماركس در 

بخشی از آن برای صندوق ذخيره مشترک کسر می (گواھينامه می گيرد که اين يا آن مقدار کار انجام داده است 
) ١(» .وی با اين گواھينامه، به اندازه ھزينه ھای كار از ذخاير اجتماعی وسائل مصرف بھره مند ميشود). شود

يعنی ميزان معينی : اين نيز روابط مبادله است و از ھمان اصلی پيروی ميكند كه مبادله كاالئی را تنظيم می نمايد
اما مبادله بين دولت با . كار ميتواند در كليت خود با ميزان مشابھی از شكل ديگر كار مبادله شوداز يك شكل 

اين در واقع شكلی است كه دولت . كارمندان و كارگران شكل خاصی از روابط مبادله را بوجود می آورد
مندان و كارگران سوسياليستی از كاالھا و روابط پولی برای توزيع فرآورده ھای مصرف شخصی بين كار

اين نوع مبادله در قياس با مبادله  كاالئی سنتی، از مضمون و صفات مشخصه جديدی . استفاده می کند
  .برخوردار است

از .      مبادالت بين موسسات دولتی سوسياليستی عمدتا در خريد متقابل ابزار توليد از يكديگر تبارز می يابد
ميشود، و ) جمعي(ام مردم، وارد روابط مبادله كاالئی با نظام مالكيت کلکتيو آنجا كه نظام مالكيت سوسياليستی تم

از آنجا كه ھر موسسه دولتی سوسياليستی بايد استقالل نسبی عملكرد و مديريت را حفظ كند، اگر يك موسسه 
ل مبادله دولتی نيازمند محصول موسسه ای ديگر باشد، كماكان بايد قيمت را محاسبه و پول پرداخت کند و اص

اگر از اين جنبه به مسئله نگاه کنيم می بينيم که مبادالت بين موسسات دولتی . ارزش ھای برابر را اجراء نمايد
چيزی كه اين نوع مبادله را از ساير اشكال مبادله پيشين . كماكان از خصلت مبادله كاالئی برخوردار است



www.afgazad.com                                                                                         afgazad@gmail.com  ١٣٥

مالكيت محصول از . ي، مبادله بين دارندگان مختلف استمبادله كاالئی از لحاظ تاريخ: متمايز ميكند، اينست
اما . فروشنده، مالكيت را از دست ميدھد و خريدار مالكيت محصول را كسب ميكند. طريق  مبادله انتقال می يابد

وقتی محصولی بين دو موسسه دولتی . مبادله بين موسسات تحت اداره دولت، مبادله بين دارندگان ھمسان است
در عين حال، از آنجا كه . اين مبادله به انتقال مالكيت نمی انجامد. شود، كماكان مايملك دولت استمبادله مي

موضوع مبادله بين موسسات دولتی عمدتا  مبادله ابزار توليد است، اين نوع مبادله، به صورت واسط ميان توليد 
برای راه انداختن توليد استفاده می منظور از مصرف مولد استفاده از فرآورده ھائی است که (و مصرف مولد 

بنابراين، اين مبادله . اين نوع مبادله، ارتباطی مستقيم با توليد دارد. عمل می کند) مترجم-شود؛ مانند ماشين آالت
اين مبادله برای  . كاالئی نسبت به مبادله فرآورده ھای مصرفی معمول، مستلزم برنامه ريزی  شديدتری است

زھای توليد اجتماعی مستقيم سوسياليستی باشد بايد ھر چه مستقيم تر در مدار برنامه ريزی اينكه پاسخگوی نيا
برای مبادله ابزار توليد درون موسسات دولتي، تخصيص و توزيع بايد تحت برنامه ريزی . دولتی قرار بگيرد

نوز نشانه ھای مبادله کاالئی اين نوع مبادله ھر چند ھ. دولتی صورت گيرد و نبايد قوانين بازار آن را ھدايت کند
اين يکی . را دارد ولی عناصر جامعه كمونيستی آينده يعنی توزيع اجتماعی مستقيم فرآورده ھا را در خود دارد

از اشکال گذاری است که مبادله سوسياليستی كاال طی  پيشروی بسوی توزيع اجتماعی مستقيم كمونيستی 
  .فرآورده ھا ، بخود ميگيرد

ه بندی روابط توزيع كه فوقا ذكر شد، پيچيده گی روابط توزيع طی دوران سوسياليسم را بروشنی      سه دست
مبادله کاالئی بر مبنای . مبادله كاالئی بر مبنای مالكيت خصوصی بر ابزار توليد وجود دارد. تصوير ميكند

لکيت عمومی ابزار توليد وجود مبادله کاالئی سوسياليستی بر مبنای ما. مالکيت خصوصی ابزار توليد وجود دارد
مھم تر اينکه مبادله كاالئی درون بخش دولتی اقتصاد سوسياليستي، يعنی درون نظام سوسياليستی مالکيت . دارد

مبادله درون بخش دولتی در برگيرنده عناصر مبادله كاالئی و نيز عناصر . تمام مردم نيز ھمچنان عمل ميكند
چگونگی برخورد به سه دسته بندی روابط مبادله بر . فرآورده ھا می باشدتوزيع اجتماعی مستقيم كمونيستی 

حسب كيفيات و صفات مشخصه متفاوت آنھا، مسئله مھمی است كه پرولتاريا ھنگام ساختمان سوسياليستی و 
  .تحكيم ديكتاتوری خود با آن مواجه است

  
  حق بورژوائی در مبادله سوسياليستی  بايد محدود شود

  
 مبادله سوسياليستي، به درجات گوناگون مبادله كاالئی باقی می ماند، حق بورژوائی به ناگزير خود را تا زمانيكه

  .ما بايد حق بورژوائی را تشخيص دھيم، ھم از آن استفاده كنيم و ھم محدودش کنيم. در مبادله اعمال ميكند
. داری و عناصر بورژوائی است     حق بورژوائی در مبادله كاالئی زمينه مساعدی برای ظھور سرمايه 

سرمايه داری و بورژوازی از لحاظ تاريخی از دل مبادله كاالئی زاده شدند و از دو قطبی شدن توليد كنندگان 
بعلت ادامه حيات مبادله كاالئی در جامعه سوسياليستي، سرمايه داری و عناصر . كاالئی كوچك سر بلند كردند

از يک طرف،  تحت شرايطی که ھنوز مبادله كاالئی . ذير بوجود می آيندبورژوائی نوخاسته بطور اجتناب ناپ
اما از طرف . بکار گرفته می شود، موسسات سوسياليستی مجبورند ارزش محصول و سود را محاسبه كنند

ديگر، ھمين کار می تواند اوضاعی را در اين يا آن بخش پيش آورد که نيازھای دولت و مردم، والزامات برنامه 
ی دولتی ناديده گرفته شود؛ و ارزش توليدی و سود در فرماندھی قرار گيرد و عمليات آزادانه سرمايه داری ريز

بعالوه، تحت . به پيش برده شود که موجب انحطاط برخی موسسات از سوسياليستی به سرمايه داری خواھد شد
داشت و ھمواره قيمت نسبت به شرايط مبادله كاالئي، ھمواره تضادھائی بين عرضه و تقاضا وجود خواھد 

 ارزش بيشرمانه سوء استفاده – تقاضا و قيمت –افرادی از تضادھای ميان عرضه . ارزش انحراف خواھد يافت
کرده و با ھدف کسب سود سريع درگير احتکار و گمانه زنی شده و كارگاه ھای زيرزمينی باز خواھند کرد ـ و 

  )١.(خاسته را خلق خواھند شدبدين ترتيب گروه گروه عناصر بورژوای نو
      بنابراين، اگر دولت سوسياليستی تحت ديکتاتوری پرولتاريا حق بورژوائی را در مبادله کاالئی محدود نکند 

در اتحاد شوروی، عناصر بورژوازی قديم و نوين ھمکاری کردند و از . سرمايه داری بسرعت رشد خواھد کرد
می مبادله کاالئی را برای سست کردن و از ھم گسيختن پايه اقتصاد طرق قانونی و غير قانونی پايه قدي

اين مسئله دارای اھميت . سوسياليستی استفاده کرده و بطور ھمه جانبه سرمايه داری را در شوروی احياء کردند
 مبادله ما بايد کامال به اين مسئله واقف باشيم که يک مبارزه طبقاتی پيچيده و سخت در بطن فرآيند. عظيمی است

  .سوسياليستی موجود است
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     رويزيونيستھای شوروی، در حيطه گردش، اقتصاد برنامه ريزی شده سوسياليستی را کنار زده و اقتصاد 
مبادله سوسياليستی که قبال در خدمت رشد توليد سوسياليستی و بھتر . سرمايه داری بازار را جانشين آن کرده اند

يير کرده و تبديل به نظام فعاليتھای تجاری سرمايه داری شده است که به توليد کردن زندگی مردم بود کامال تغ
امروز در اتحاد شوروی، در رابطه با گردش ابزار توليد يک نظام تجاری سرمايه داری . سود خدمت می کند

ر از يک سوم ابزار توليد از طريق کانالھای تجاری عمده فروشی مبادله می شود و يک سوم ديگ. حاکم است
گردش وسائل . طريق تجارت آزاد ميان عرضه کنندگان ابزار توليد و متقاضيان ابزار توليد مبادله می شود

کارگاه ھای . مصرف زندگی نيز کامال تحت اصول عمليات سرمايه داری با ھدف کسب سود انجام می گيرد
. رمندان و كارگران را می مكندتوليدی دولتی برژنف و شرکاء مصرف كنندگان را سر كيسه ميكنند و خون كا

در اتحاد شوروي، سوای فروشگاه ھای دولتي، سه نوع بازار آزاد برای خريد و فروش فرآورده ھای مصرفی 
بازار كلكتيوھای زراعي، تعاونيھای متخصص در ارائه فرآورده ھای گرانقيمت تجاری، و بازار : وجود دارد

رصد بازار كلكتيوھای زراعی در شھرھا برپا شده است؛ يعنی  د٧٠. آزاد برای فرآورده ھای مصرفی صنعتی
جائی كه قيمتھای بازار ھر روز باال و پايين ميرود و انواع حقه بازيھا و معامالت سودآور بطرز افسارگسيخته 

آنھا . تعاونيھای فرآورده ھای گران قيمت تجاری محصوالت جانبی كشاورزی نيز ارائه می کنند. در جريان است
حسب اصل ارزان بخر گران بفروش عمل می کنند و كميسيون گرفتن ھم بخشی از فعاليتشان را تشكيل بر 

خيلی از تعاونيھای فرآورده ھای تجاری گرانقيمت . فرق زيادی ميان آنھا و بازار كلكتيو زراعی نيست. ميدھد
اد فرآورده ھای مصرفی صنعتی اغلب محصوالتی كه در بازارھای آز. در بازارھای كلكتيو زراعی برپا شده اند

از در عقب، زير ميزی، يا با استفاده از امتيازات ويژه و يا : معامله ميشود از طرق غيرقانونی و فاسد است
طريقه . }دست داشتن در کارخانه ای که فرآورده معينی را توليد می کند {» کارگاه ھای توليدی«دسترسی به 

محصوالت . ا و كشتيرانان و سپس فروش آنھا در بازارھای آزاد استديگر، خريد اين محصوالت از توريستھ
مورد فروش، عمدتا اقالمی است كه مدتھاست در انبار فروشگاه ھای دولتی وجود ندارد يا اينكه در آنجا بفروش 

ای خيلی از فروشندگان در اين بازارھ. قيمتھا معموال دو تا سه برابر نرخ فروشگاه ھای دولتی است. نمی رسد
آزاد، محتکران و سودجويانی ھستند كه ھزاران كيلومتر راه را برای قاچاق و فروش محصوالت اينطرف و 

بازارھای آزاد برای عرضه فرآورده ای مصرفی صنعتي، درست نظير بازارھای كلكتيو . آنطرف ميروند
  .زراعي، بھشت سودجويان حرفه ای است
ئی در جامعه سوسياليستی كه به ظھور مجدد سرمايه داری می انجامد،      لنين در تحليل از روابط مبادله كاال

مبادله كاالئی و آزادی داد و ستد به ناگزير به ظھور سرمايه داران و روابط سرمايه دارانه « : خاطر نشان كرد
دش، در اتحاد شوروي، تبارزات تكان دھنده احيای ھمه جانبه سرمايه داری در حيطه گر) ٢(» .راه می گشايد

اين امر نتيجه توسعه و تقويت بالمانع حق . بنحوی كه فوقا تشريح شد، تحت عنوان داد و ستد آزاد توجيه ميشود
  .بورژوائی در مبادله كاالئی است

     چگونه پرولتاريا حق بورژوائی را در حيطه گردش محدود ميكند؟ مھمترين كار اينست كه  توليد و مبادله 
در نقض برنامه ھای دولتي، مطلقا » داد و ستد آزاد« پيشبرد .  ريزی دولتی قرار گيردكاالھا در مدار برنامه

بورژوازی و نمايندگانش در حزب از ھر وسيله ممكن برای مخالفت با چنين محدوديتی استفاده . غير مجاز است
د را به پيش خواھند آنھا ھر كجا فرصت يابند، در برنامه دولت خرابكاری كرده و داد و ستد آزا. خواھند كرد

بنابراين، مبارزه حاد بين پرولتاريا و بورژوازی تحت ديكتاتوری پرولتاريا حول مسئله تحديد يا عدم تحديد . برد
افرادی نظير ليو . اين مبارزه در كشور ما فوق العاده حاد بوده است. در حيطه گردش اجتناب ناپذير است

ی پيشبرد خط رويزيونيستی داد و ستد آزاد، تشويق ايده ھای قالبی شائوچی و لين پيائو ھمه تالش خود را برا
آنھا سرسختانه با اقدامات پرولتاريا برای محدود . بازار آزاد، قيمت گذاری آزاد و رقابت آزاد و غيره بكار بردند

ری آنھا كوشيدند اين عرصه را از نيروھای سرمايه دا. كردن حق بورژوايی در حيطه گردش مخالفت كردند
و غيره " اول تجارت"، "سود در مقام فرماندھي"آنھا به موعظه نظرات غلطی چون . شھر و روستا  لبريز كنند

ليوشائوچی مدافع اين . پرداخته و كوشيدند اصول مديريت سرمايه داری را در امر مبادله سوسياليستی بكار گيرند
بايد اجازه خريد مقدار بيشتری ازتوليد آن « ند بود كه افرادی که در حيطه مفروض از فعاليت اقتصادی درگير

مبادله ميان انسان ھا فراتراز قوانين جامعه « لين پيائو اين ايده قالبی را اشاعه ميداد كه . »بخش را داشته باشند
ساير . آنھا كوشيدند ذھن مردم را  فاسد كنند. کار غير قانونی نيست و امثالھم» از در عقب وارد شدن« ، »است
اصر بورژوای كھنه و نوخاسته در جامعه نيز می كوشند در حيطه گردش دردسر آفريده و به پرولتاريا و عن

آنھا برای فاسد كردن كادرھا، رشوه ميدھند و تالش می کنند دارائی ھای دولتی و . سوسياليسم حمله برند
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نه را پيش می برند و به قاچاق می آنھا معامالت پرسود و متقلبا. کلکتيوی را تبديل به دارائی شخصی خود کنند
  .پردازند تا بازار سوسياليستی را مختل كرده و در آن خرابكاری كنند

     تحت ھدايت خط انقالبی صدر مائو و پس از زور آزمائی ھای مکرر، مردم موفق به در ھم شکستن توطئه 
اما . ما ضربات سختی دريافت كرده اندنيروھای سرمايه داری مداو. ھای ليو شائوچی و لين پيائو و شركاء شدند

تا زمانی كه مبادله كااليی موجود است و ھمراه با آن حق بورژوايی آن وجود دارد، زمينه مساعدی برای ظھور 
بنابراين مبارزه طبقاتی بين پرولتاريا و بورژوازی در حيطه . سرمايه داری و بورژوازی موجود خواھد بود

لتاريا بايد مبادله ابزار اساسی توليد را به مدار برنامه ريزی سوسياليستی بكشاند، پرو. گردش ادامه خواھد يافت
روند گسترش تعاون سوسياليستی را رھبری  كند، و جلوی آن را بگيرد که عناصر كھن و نوخاسته بورژوازی  

جريان يابی مبادله مصالح و پرولتاريا بايد . از ابزار توليد برای راه انداختن عمليات سرمايه دارانه استفاده کنند
فرآوردھا بين شھر و روستا را تضمين کند، مديريت  بازار و قيمت را تقويت كند و نگذارد كه نيروھای سرمايه 

فقط بر اين مبناست كه ما می توانيم بطور . داری در شھر و روستا بازار را مختل كرده و در آن خرابكاری كنند
 محدود كرده، خاک ظھور سرمايه داری و بورژوازی را عميق تر کنده و موثر حق بورژوايی در مبادله را

بدين طريق است كه مبادله سوسياليستی می تواند ھر چه بھتر به توليد صنعتی و . باالخره از ميان ببريم
  .كشاورزي، به توده ھای كارگر ـ دھقان ـ سرباز، و به سياست پرولتاريا خدمت کند

  
  وسعه دھيد، توليد را بيشتر گسترش دھيدمبادله سوسياليستی را ت

   و استاندارد زندگی مردم را بھبود بخشيد
  

با اين وجود، مبادله چه بطور مستقيم و چه . در پروسه بازتوليد اجتماعي، توليد نقشی تعيين كننده بازی می كند
) توليد و مبادله( اجتماعی ھر يك از اين دو عملكرد« انگلس گفت، . غيرمستقيم بر توليد تاثيری متقابل می نھد

تابع تاثيرات فاكتورھای ويژه و گسترده خارجی است و نتيجتا ھر يك به ميزان گسترده ای قوانين ويژه خود را 
اين كار بدرجه ای . اما از سوی ديگر، آنھا مداوما يكديگر را تعيين كرده و بر ھم تاثير می گذارند. دارند

اين ) ٣(» . را بعنوان دو محور مختصات منحنی اقتصادی تعريف نمودصورت می گيرد كه شايد بتوان آنھا
  .حرف انگلس در مورد مبادله كااليی سوسياليستی نيز صادق است

صدر .      توسعه توليد صنعتی و كشاورزی سوسياليستی مبنای مادی توليد و مبادله كااليی سوسياليستی است
آن سياست عمومی که فعاليت اقتصادی و مالی ما را ھدايت « :  خاطر نشان كرد كه١٩۴٢مائو سالھا پيش در 

اين حرف بدان معناست كه فقط وقتی توليد ) ۴(» .می کند عبارتست از توسعه اقتصاد و تضمين عرضه
كشاورزی توسعه يابد ميتوان ابزار توليد كافی برای رفع نيازھای گسترش بيشتر توليد و گسترش ساختمان 

دين طريق می توان محصوالت مصرفی كافی برای تامين بازارھا و تثبيت قيمتھا حاصل ب. اقتصادی بدست آورد
از سوی ديگر، .بدون توسعه توليد صنعتی و كشاورزي، بھبود مبادله كااليی سوسياليستی ناممكن است. كرد

از طريق فقط . مبادله سوسياليستی نيز نقشی عظيم و محرك در توسعه توليد صنعتی و كشاورزی بازی می كند
مبادله سوسياليستی مبادله مواد خام بين مناطق مختلف كشور و بين موسسات مختلف دولتی در بخشھای گوناگون 

فقط از طريق مبادله كااليی سوسياليستی می توان بطور مناسب روابط بين . اقتصاد می تواند صورت گيرد
دولتی و اقتصاد تحت مالكيت کلکيتو، و كشاورزی و صنعت، بين توليد و توزيع، بين اقتصاد تحت مالكيت 

دپارتمان ھای دولتی که مسئول عرضه منابع مادی ھستند و . روابط بين نواحی شھری و روستايی را تنظيم کرد
دپارتمان ھای تجارت که مسئوليتشان سازمان دادن مبادله سوسياليستی می باشد، مبادله ابزار توليد را ميان 

دپارتمان ھای تجاری سوسياليستی كه مسئول مبادله كااليی سوسياليستی . مان ميدھندموسسات دولتی فعاالنه ساز
ھستند، در مھلت مناسب خريد كاالھا از بخشھای توليد صنعتی وكشاورزی را فعاالنه سازمان داده و سپس آنھا 

 سريع اقتصاد ملی اين امر نقشی مھم در توسعه. را بنحوی نقشه مند و سيستماتيك به مصرف كنندگان می فروشند
اين . بنحوی نقشه مند و حساب شده بازی كرده و شرايط معيشت در نواحی شھری و روستايی را بھبود می بخشد

  .نيز جنبه ای مھم از تحكيم وحدت كارگر ـ دھقان است
      عالوه بر تشخيص حق بورژوائی در حيطه مبادله سوسياليستی و برخورد صحيح به آن، ما بايد تضادھای

خاص انواع گوناگون روابط مبادله را نيز بدرستی حل کنيم تا بتوانيم نقش مبادله سوسياليستی در تسريع توليد و 
  .گسترش مصرف را به حد كمال برسانيم

     يك حلقه بسيار مھم در توسعه مبادله ميان موسسات دولتی اين است که دپارتمان ھای عرضه منابع مادی 
در پروسه توسعه فوق . ن عرضه و تقاضای ابزار توليد را فھميده و آنھا را حل کنندبطور کامل تضادھای ميا
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العاده سريع ساختمان سوسياليستي، عرضه ابزار توليد عموما با نرخی سريعتر از عرضه محصوالت مصرفی 
كاملی ساختمان از سوی ديگر، كميت، كيفيت، تنوع و ويژگی ھای ابزار توليد غالبا با الزامات ت. به پيش می رود

بين عرضه و تقاضای ابزار توليد برای مدتھا از لحاظ عينی تضادھائی . سوسياليستی بطور كامل خوانايی ندارد
وجود خواھد داشت و در بخشھای گوناگون اقتصاد ملي، مناطق مختلف و موسسات دولتی گوناگون منعكس 

متعادل و مناسب و ھمخوانی عرضه با فقط از طريق مطالعه روزمره و طراحی نقشه ھای . خواھد بود
تقاضاست كه می توان يك تعادل نسبی ادامه دار بين توليد ابزار توليد با ملزومات آن را حفظ كرد و توسعه سريع 

  .اقتصاد سوسياليستی را به پيش راند
کلکتيو، و بين      پروسه مبادله بين اقتصاد دولتی و اقتصاد کلکتيو، بين سطوح و واحدھای گوناگون اقتصاد 

موضوع مبادله كااليی عمدتا محصوالت مصرفی است اما . دولت با كارمندان و كارگران پيچيده تر از اينھاست
تضاد ميان عرضه و تقاضا كه در اين روابط پيچيده مبادالتی . ميزان معينی از ابزار توليد را ھم در بر می گيرد

اين تضاد خود را مشخصا در تضاد بين بخش . د داشتمتظاھر می شود برای دورانی طوالنی وجود خواھ
  .تجاری و كشاورزي، و بين صنعت و مصرف كننده نشان خواھد داد

     تضادھای بين تجارت سوسياليستی و كشاورزی عمدتا در سھم محصوالت جنبی مورد خريد و فروش، در 
بخشی از . تی تبارز می يابندقيمتھای خريد، در اشكال خريد محصوالت، در عرضه و نرخ محصوالت صنع

بخش ديگر توليد خودمصرفی برای رفع . توليد كشاورزی و جنبي، توليد كااليی برای رفع نيازھای جامعه است
بنابراين برای بخشھای تجاری ضروری است كه در خريد محصوالت كشاورزی . نيازھای خود دھقان است

يشود و آنچه دھقان نگاه می دارد بوجود آورند؛ بنحوی جنبی تناسب مطلوبی بين آنچه توسط دولت خريداری م
كه دولت بتواند ميزان مورد لزوم از محصوالت كشاورزی و جنبی را بدست آورد و دھقان نيز بتواند توليدش را 

در عين حال، وقتی بخش تجارت دولتی سوسياليستی . حفاظت کند و  نيازھای مصرفی اش را برطرف كند
نبی را ميخرد، بايد بتواند مناطق روستايی را از حيث فرآورده ھای صنعتی نيز محصوالت كشاورزی و ج

يعنی بايد در پی تضمين گردش محصوالت و منابع بنحوی باشد كه ملزومات توليد كشاورزی . بخوبی تامين كند
يمتھای قيمتھای خريد محصوالت كشاورزی و جنبی و ق. سوسياليستی و معيشت دھقان را بطور كامل پاسخ گويد

عرضه محصوالت صنعتی مستقيما بر درآمد دھقان، بر گسترش توليد كشاورزی و بر انباشت دولتی تاثير می 
تعيين قيمتھای منطقی خريد محصوالت كشاورزی و جنبی و قيمتھای منطقی محصوالت صنعتي، كاری . گذارد

 موجود بين قيمت محصوالت بايد شرايط را برای كاھش مداوم تفاوتھای تاريخی و ديرينه. ضروری است
در اين مسير، روابط مبادله مبتنی بر مبادله ارزشھای برابر بين محصوالت . صنعتی و كشاورزی ايجاد نمود

حل تضادھای بين تجارت و كشاورزی طبق اصول صحيح، انجام . صنعتی و كشاورزی می تواند حفظ شود
اسب امكانپذير ساخته و بنفع برانگيختن شور و شوق مبادله كااليی بين نواحی شھری و روستايی را بنحوی من

  .دھقانان در توليد سوسياليستي، پيشبرد امر توسعه توليد صنعتی كشاورزی و تحكيم اتحاد كارگر ـ دھقان است
صنايع دولتی درگير .      تضادھای بين تجارت و صنعت سوسياليستی عمدتا تضادھای درون اقتصاد دولتی است

تضادھای بين صنعت و تجارت از يكسو عمدتا در برگيرنده .  دولتی درگير بازاريابی استتجارت. توليدند
در . كميت، كيفيت، تنوع و قيمت محصوالت صنعتی است و از سوی ديگر ملزومات بازار را شامل می شود

ی نسبتا با ثبات تضادھای بين توليد صنعت. اما ملزومات بازار تغيير می كند. توليد صنعتی ثبات نسبی وجود دارد
ساير تضادھا، ناشی از فقدان . و ملزومات متغير بازار غالبا موضوع تضادھای بين صنعت و تجارت است

ھماھنگی بين برنامه توليد و برنامه بازاريابی است كه از تحقيق و مطالعه ناكافی در مورد توسعه و تغييرات، و 
ای سرمايه دارانه در مورد نحوه كار، يا تاثير خط رويزيونيستي، تاثير ايده ھ. قوانين توليد و بازار ناشی می شود

برای حل صحيح اين تضادھا، بخشھای تجاری بايد از . تضادھای ميان صنعت و تجارت را  تشديد می كند
ملزومات قانون اساسی اقتصاد سوسياليستی تبعيت كنند، مطالعه و تحقيق را تقويت نمايد، در مورد ملزومات 

گان به بخشھای صنعتی گزارش دھند، ھمكاری نزديكتری بين صنعت و تجارت ايجاد كنند و فعاالنه مصرف كنند
به بخشھای صنعتی در توسعه توليد، گسترش تنوع و باال بردن كيفيت جھت رفع ھر چه بھتر نيازھای دولت و 

  .مردم ياری رسانند
يتا بشكل تضادھای بين تجارت سوسياليستی و توده      تضادھای بين توليد و تقاضا در پروسه مبادله كااليی نھا

با توسعه سريع صنعت و كشاورزي، قدرت خريد خلق مداوما باال رفته . ھای وسيع مصرف كننده ظاھر ميشود
اين طبيعی است كه آنھا از تجارت سوسياليستی انتظار داشته باشند محصوالت مصرفی بيشتر و بھبود . است

با اين وجود، رشد توليد اجتماعی ھمواره از رشد تقاضای . در اختيارشان قرار دھديافته تر از نظر تنوع را 
بنابراين حل صحيح تضادھای بين تجارت و كشاورزي، و تجارت و صنعت، يك شرط . اجتماعی عقب است
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بعالوه برای حل صحيح تضادھای بين . ضروری برای حل تضادھای بين تجارت و مصرف كنندگان است
ف كنندگان، اساسی است كه كاركنان بخش تجارت اين اصل را بكار بندند كه از صميم قلب بايد تجارت و مصر

انبار حجم معينی دارد اما خدمت به « : كارگران بخش تجارت در چين بدرستی می گويند. به مردم خدمت كنند
ا ريشه بدواند تجارت فقط ھنگامی كه اين جھانبينی عميق» .كارگران و دھقانان و سربازان مرزی نمی شناسد

سوسياليستی ميتواند فعاالنه عرضه كاالھا را سازمان دھد، بطور منطقی كاالھا را توزيع كند و بطور مناسب 
در عينحال تجارت . بازار سوسياليستی را بر حسب نيازھای گوناگون كارگران، دھقانان و سربازان تنظيم نمايد

پاسخگويی به نيازھای مصرفی مردم نبايد صرفا و بطور منفعل سوسياليستی به ھنگام سازماندھی خويش جھت 
خود را با نياز مصرف كننده ھماھنگ كند بلكه بايد فعاالنه بر مصرف تاثير گذاشته و آنرا جھت دھد و در زمينه 
سازماندھی نيازھای معيشتی مردم بر حسب شرايط تكاملی توليد صنعتی و كشاورزی سوسياليستی و شرايط 

  .ي، کيفيت باالتری را از خود نشان دھدمنابع مل
      

  مبادله سوسياليستی بايد اشكال سازماندھی مناسب داشته باشد
  

  يك نظام مناسب برای عرضه  و كانالھای مناسب مبادله را بر قرار كنيد
  

يك پروسه گردش ابزار توليد بين موسسات دولتی توليد كننده ابزار توليد با موسسات دولتی مصرف كننده آنھا، 
برای اين كار اشكال مناسب مبادله تحت ھدايت برنامه مركزی دولتی طلب ميشود تا حركت . بسيار پيچيده است

اگر قرار است كه اين ابزار به توسعه توليد . ابزار توليد از حيطه توليد به حيطه مصردف مولد را تسھيل كند
به . (از استاندارد كيفيت معينی برخوردار باشندكمك كنند بايد به موقع و به ميزان صحيح توزيع شده و 

  )١توضيحات ناشر رجوع کنيد 
     مبادله ابزار توليد بين موسسات دولتی بازتاب روابط متقابل ميان موسسات تحت مالكيت سوسياليستی تمام 

. صاد استمردم، روابط درونی ميان مناطق، ميان بخشھا، و بين بخشھای مركزی اقتصاد و بخشھای محلی اقت
تجربه ساختمان سوسياليسم در چين بما می آموزد كه ايجاد يك سيستم منطقی برای عرضه منابع مادی بعنوان 

  .بخشی از پروسه حل اين روابط متقابل اھميت بسيار دارد
عليه جنگ «     نظام عرضه منابع مادی چين بايد منطبق بر سياست استراتژيك بزرگ صدر مائو باشد كه، 

« : و بر آموزه مائو كه» باشيد، عليه باليای طبيعی آماده باشيد و در راه خلق از ھيچكاری فرو گذار نكنيدآماده 
برای انطباق با اين . »بگذاريد واحدھای محلی فعاليت بيشتری را تحت يك برنامه واحد مركزی بر عھده گيرند

 مديريت در سطوح مختلف، و عمليات رھبری متمركز،« رھنمودھا، نظام عرضه منابع مادی بايد  از اصل 
  . پيروی کند» تخصصی 

تعادل منطقه اي، «       در حال حاضر نظام عرضه منابع مادی در چين بر مبنای اصل فوق، تدريجا از شيوه، 
پيروی » تخصيص ھای متمايز، تنظيم تنوع توليد و تضمين انتقال محصول به دولت تحت يك برنامه واحد دولتي

اين امر در چارچوب يك برنامه واحد دولتی و انتقال تضمين شده به ) ٢ه توضيحات ناشر رجوع کنيدب. (می کند
دولت، مستلزم توليد مواد خام و ماشين آالت بطور محلی است؛ تا تعادل را در سطح محلی حفظ كرده و يك رشته 

ست استراتژيك كبير آمادگی در برابر اين شيوه به پيشبرد سيا. كامل از ماشين آالت بتواند در آن سطح توليد شود
اين شيوه، برقراری گام بگام نظامھای صنعتی در . جنگھا و باليای طبيعی و خدمت حداكثر به خلق كمك می كند

مناطق ھماھنگ شده گوناگون و حتی در سطح شھرستانھای منفرد، بسيج ابتكار عمل ھا در سطح مركزی و 
دھای مركزی و محلی و بين مناطق و بين موسسات را تشويق كرده و محلي، حل صحيح روابط متقابل بين واح

  .تكامل نيروھای مولده را باعث ميشود
     بعد از آنكه يك نظام مناسب عرضه منابع مادی برقرار شد، اشكال مناسب مبادله ھمراه با كانالھای مشخصی 

اگر در بخش گردش . خوبی به پيش رودبرای ھدايت اين مبادله بايد برقرار شود تا جريان گردش محصوالت ب
پيوندھای منطقی برقرار شود، ابزار توليد بنحوی سريع و با صرفه از يك موسسه دولتی به موسسه دولتی ديگر 

سه كانال . در حال حاضر، مبادله ابزار توليد در ميان موسسات دولتی سه شكل مشخص دارد. منتقل می شود
  .ق آنھا درون موسسات دولتی چين گردش می كندوجود دارد كه ابزار توليد از طري

اين شكلی از مبادله است كه تحت آن، مواد خام و ماشين آالت و .      در درجه اول، عرضه مستقيم قرار دارد
. غيره كه توسط يك موسسه دولتی توليد شده، مستقيما و بدون ھيچ حلقه واسطی بدست مصرف كننده ميرسد

اين شكل مبادله، زمان . حد دولتی و طبق قراردادھای عرضه بين موسسات تنظيم ميشوداينكار تحت يك برنامه وا
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گردش را كوتاه و ھزينه ھای گردش را كم كرده، روابط عرضه ـ تقاضا را ثبات می بخشد و به بھبود كيفيت 
ل مبادله اما از اين شك. اين جھت گيری تكاملی مبادله محصول بين موسسات دولتی است. توليد كمك ميكند

اين شكل بطور عمومی كانال مناسبی برای گردش بين آن موسساتی است . نميتوان تحت ھر شرايطی استفاده كرد
  .كه حجم عرضه ـ تقاضايشان زياد است و روابط عرضه ـ تقاضای محصولشان با ثبات می باشد

له نيز در چارچوب يک  برنامه اين مباد.      دومين شكل مبادله، عرضه توسط دپارتمان ھای منابع مادی است
اما . اين شكل ھمانند شكل قبلي، در چارچوب تخصيص با برنامه قرار می گيرد. واحد دولتی انجام می شود

به عبارت ديگر طبق قرارداد عرضه . فرآورده ھا اول بايد به دپارتمان ھای عرضه منابع مادی تحويل داده شوند
وليدی اعم از مواد خام، ماشين آالت و غيره بايد جمع آوری شده و به  منابع مادی، ھمه توليدات يک موسسه ت

بعد از آنكه دپارتمان ھای منابع مادی آنھا را آماده كرد و . شعب دپارتمان ھای منابع مادی دولتی فرستاده شوند
 كه مواد خام و ماشين آالتی. تنظيمات ضروری را انجام داد، در اختيار موسسات مصرفی قرار ميگيرند

اگر چه حجم تقاضای برخی موسسات، كوچك . موضوع اين شکل از مبادله ھستند، عموما تقاضای زياد دارند
حال اگر قرار بود اين فرآورده ھا مستقيما توسط موسسات . است  اما بطور عموم تقاضا برای اين ھا زياد است

يالت وسيع برای عرضه بموقع محصول توليد كننده بدست موسسات مصرف كننده برسند، اولی ھا بايد يك تشك
با وجود اينكه بنظر می رسد استفاده از دپارتمان ھای منابع مادی دولتی برای توزيع، آھسته تر . درست ميكردند

و گرانتر از كانالھای عرضه مستقيم است، اما  در واقع اين روش باعث می شود که ھزينه ھای انبارداری و 
بعالوه از آنجا كه دولت . ر توليد سريعتر به موسسات مصرف كننده عرضه شودحمل و نقل کاھش يابد و ابزا

بدليل تغيير در وظايفی که ( بايد مقداری ذخيره در ابزار توليد داشته باشد و ممکنست موسسات دولتی يکباره 
ی منابع مادی متقاضی مقدار بيشتری از ابزار توليد باشند، دپارتمان ھا) برنامه دولتی برعھده شان می گذارد

  . دولتی بايد مانند حلقه واسط در سازماندھی و كنترل  عرضه ابزار توليد عمل كند
اين دپارتمان در .      سومين كانال گردش، عرضه ای است كه توسط دپارتمانھای تجاری سازماندھی ميشود

برخی .  مصرف شخصيبرگيرنده محصوالتی است كه يا توسط مصرف مولد مورد استفاده قرار می گيرد و يا
از اينھا قطعات يدكی كوچك و ابزار فلزی با ويژگی ھای گوناگون ھستند و مورد استفاده برخی ديگر، محدودتر 

مقرون به صرفه است كه اين ابزار توليدی كوچك و متنوع توسط دپارتمانھای تجاری عرضه شود . از اينھاست
  .نھا را در بازار بيابدتا واحد مصرف کننده بتواند ھر زمان که بخواھد آ

  
  تاثيرات تجارت سوسياليستی  را به حداكثر برسانيد

  
مبادله بين موسسات دولتی سوسياليستی عمدتا از طريق عرضه مستقيم و توسط دپارتمانھای منابع مادی كه نقش 

دله، اساسی نقش واسطه دپارتمانھای تجاری در اين نوع مبا. حلقه ھای واسط را بازی می كنند صورت می گيرد
اما در مبادله بين اقتصاد دولتی و اقتصاد کلکتيو، درون و بين سطوح و واحدھای مختلف اقتصاد کلکتيو . نيست

و بين دولت با كارمندان و كارگران، الزم است که دپارتمان ھای تجارت در ظرفيت کامل خود به عنوان حلقه 
  .واسط عمل کنند

اكثر . ارت دولتی بخش عمده را تشکيل داده و نيروی رھبری کننده آن است     در بازار واحد سوسياليستي، تج
ھمه فرآورده ھای . فروشگاھھای عرضه محصول و تمام ارتباطات مراكز عمده فروشی را كنترل می كند

مصرفی و بخشی از فرآورده ھای توليدی كه توسط صنايع دولتی ساخته می شوند، توسط دپارتمان تجارت 
بخش مھمی از محصوالت جنبی كشاورزی و بخشی از محصوالت صنعتی كه توسط . ی می شوددولتی خريدار

كاالھا از . موسسات کلکتيو توليد می شوند نيز در درجه اول توسط دپارتمان تجارت دولتی خريداری می شود
ر را تحت يك اين دپارتمانھا بايد كل اھالی كشو. طريق دپارتمانھای تجاری دولتی بدست مصرف كننده می رسد

برنامه ريزی كلي، انجام تنظيمات مناسب و تضمين : برنامه مورد توجه قرار دھند و از اصول زير پيروی کنند
  .  درصد از حجم كل داد و ستد داخلی را شامل ميشد٩٣ ر۵ تجارت دولتی ١٩٧٣در سال . نقاط كليدي

عمدتا به تعاونی ھای عرضه روستايی و تجارت کلکتيو .      تجارت کلکتيو به تجارت دولتی كمك می كند
فروشگاھھای تعاونی شھری نيز به دسته بندی تجارت تحت نظام مالكيت . فروشگاھھای تعاونی اطالق ميشود

  .کلکتيو تعلق دارد
     در چين بعد از كسب قدرت سياسی توسط پرولتاريا، يك بازار وسيع روستايی وجود داشت كه اقتصاد فردی 

اگر سوسياليسم پيروز نميشد، اين بازار به چنگال سرمايه داری افتاده و به مرکز رشد سرمايه . دبر آن مسلط بو
در نتيجه در عين حال كه تجارت دولتی بايد بطور فعال گسترش می يافت، توده ھا بايد بسيج . داری تبديل می شد
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داد و ستد تعاوني، . وسعه دھندمی شدند تا از طريق تالشھای خودشان، بطور فعال تعاونی ھای تجاری را ت
. تجارت تعاونی به تنظيم عرضه و تقاضا، كنترل بازار و تثبيت قيمتھا كمك می كند. مکمل تجارت دولتی است

تجربه نشان داده است که در چين، ايجاد و توسعه تعاونی ھای عرضه و فروش نقش مھمی را در تقويت تجارت 
ی از اقتصاد سرمايه داری بازی كرده و به تحول سوسياليستی اقتصاد سوسياليستی و قطع بند ناف اقتصاد فرد

بعد از بيست سال توسعه، تغيير بزرگی در تامين مالی و مديريت تعاونی ھای عرضه و . فردی خدمت نموده اند
در مراحل اوليه، اينھا  پول خود را از طريق سھام جمع کردند اما امروز . فروش روستايی صورت گرفته است

در واقع تعاونی ھای عرضه و فروش اينك . ين گونه مبلغ بخش كوچكی از صندوق تعاونی ھا را تشكيل ميدھدا
  .به بخش اليتجزايی از تجارت سوسياليستی تمام مردم، تبديل شده است

اين تعاونی ھا معرف يك .      فروشگاھھای تعاونی ابتدا توسط كاركنان منفرد در نواحی شھری شكل گرفت
در حال حاضر در برخی نواحی چين فروشگاھھای تعاونی . ذاری از تجارت فردی به تجارت دولتی بودشكل گ

در ساير نواحي، شكل ھای گوناگون بكار گرفته شده تا . در سطحی گسترده به فروشگاھھای دولتی تبديل شده اند
ھا به صرفه است و خرده خريد فروشگاھھای تعاونی موجود برای اھالی شھر. امر تحول سوسياليستی ادامه يابد

  .كاالھای روزمره را تسھيل می كند
سوای دو نوع .   در صد از كل حجم تجارت داخلی را شامل می شد٧ر٣ تجارت کلکتيو ١٩٧٣     در سال 

بخش معينی از داد و ستد در بازارھای روستايی صورت می ) تجارت دولتی و کلکتيو( تجارت سوسياليستی 
.  تائی يک شکل از تجارت است که منطبق بر مبادله کاالئی بر اساس مالکيت خصوصی استبازار روس. گيرد

دھقانان در آنجا بخش نسبتا كوچكی از . بازارھای روستايی ضميمه ای از تجارت با برنامه سوسياليستی است
ه نه محصول زراعی كه در قطعات خصوصی بعمل آورده اند، محصوالت جنبی خانگی و صنايع دستی را ك
اين . برای رفع نيازھای شخصی خودشان توليد می کنند و نه برای فروش به دولت می دھند، عرضه می كنند

بازارھا مکان ھائی ھستند که در آن دھقانان آنچه را دارند با آنجه را می خواھند مبادله می کنند و دھقانان بطور 
  .بازارھا ھيچ واسطه ای حق داد و ستد ندارددر اين . مستقيم با اھالی شھر به داد و ستد می پردازند

از يكطرف بعنوان ضميمه بازار برنامه ريزی شده سوسياليستي، بر .      بازار روستايی خصلتی دوگانه دارد
از طرف . افزايش محصول اجتماعی و درآمد اعضای تيمھا تاثير گذاشته و اقتصاد روستايی را رونق بخشيده اند

اگر بطور خودبخودی و خارج از كنترل گسترش يابند، در كار . برنامه ريزی نشده ھستندديگر، آنھا يك بازار 
ھر . بازار برنامه ريزی شده سوسياليستی اخالل کرده و موجب پرورش  نيروھای سرمايه داری خواھند شد
رت زمان که وجود بازار روستايی برای يك دوران معين  تحت نظام سوسياليستی ضروری باشد، در آنصو
بدين . رھبری و كنترل آنھا بايد تقويت شود تا تاثيرات مثبت بر جای گذاشته و تاثيرات منفی شان محدود شود

  .ترتيب است كه اين بازارھا بھتر می توانند به اقتصاد سوسياليستی خدمت كند
  
  پول بايد به مبادله سوسياليستی خدمت کند 

  
   عملكرد نوينی كسب می كندپول تحت نظام سوسياليستی  کم کم  خصوصيات و

  
در تاريخ بشر، زمانی كه توليد كااليی و مبادله كااليی به سطح معينی از تكامل رسيد، پول بعنوان معادل عام و 

تا زمانی كه موجوديت توليد كااليی و مبادله كااليی . پا بعرصه وجود گذاشت) برای ھمه كاالھا(واحد حسابرسی 
  .يابد، كماكان وجود پول ضروری استدر جامعه سوسياليستی ادامه 

     با توجه به خصلت دوگانه توليد اجتماعی و محصوالت كار اجتماعی در يك جامعه سوسياليستي، ماھيت و 
  .عملكرد پول نيز شروع به تغيير می كند

سی است، اما      در نظام سوسياليستی، پول در رابطه با توليد كااليی و مبادله كاالئی کماکان يك واحد حسابر
توليد كااليی و مبادله كااليی سرمايه داری كه استثمار كار . ديگر روابط سرمايه دارانه توليد را منعكس نمی كند

پول اينك با توليد و مبادله كااليی سوسياليستی ھمراه . اجير شده را تجسم می بخشد ديگر با اين پول ھمراه نيست
بگذاريد به . را تجسم می بخشد) پرولتاريا و دھقانان(قه كاركن و بين آنھا شده كه مبادله متقابل كار درون دو طب

  .بررسی خصوصيات پول در توليد مستقيم اجتماعی سوسياليستی بپردازيم
     دولت سوسياليستی در رھبری برنامه ريزی شده اقتصاد ملی بايد از پول بعنوان يك معيار واحد برای اندازه 

در فرموله كردن اھداف توليد، تخصيص منابع مادی و يا توزيع كل محصول : اده كندگيری كار اجتماعی استف
اين بدان معناست كه پول تحت نظام سوسياليستی می رود تا بعنوان ابزار اندازه گيری كار در فعاليت . اجتماعي
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وسياليستی و ھرچه توليد مستقيم اجتماعی س. برنامه ريزی شده اقتصاد ملي، يك خصوصيت نوين كسب كند
پول در سير تكاملی خود، ھمدوش محو تدريجی . بيشتر پيشرفت كند، اين خصوصيت جديد پول مھمتر می شود

اما حتی در آن موقع ھم ابزاری . توليد كااليی و مبادله كااليي، بعنوان يك واحد حسابرسی تدريجا نابود خواھد شد
  .مورد نياز خواھد بودبرای اندازه گيری كار در فعاليت اقتصاد ملی كماكان 

     در جامعه سوسياليستي، در زمينه توزيع فرآورده ھای مصرفی شخصي، پول عالوه بر اينكه يك واحد 
توزيع فراورده ھای مصرفی شخصی بين دپارتمان ھائی . حسابرسی است بعنوان گواھينامه كار ھم عمل می کند
دولت به كارمندان و كارگران طبق اصل از : رتيب استكه تحت مالكيت دولتی سوسياليستی قرار دارند بدين ت

كارمندان و كارگران از پول . ھركس بر حسب توانايی اش، به ھركس بر حسب كارش دستمزد نقدی می پردازد
اينجا نقش پول شبيه ھمان گواھينامه ھای كار . برای خريد فراورده ھای مصرفی مورد نياز خود استفاده می كنند

گواھينامه كار صرفا شاھدی است بر آن كه بخشی از كار جمعی را فرد در اختيار : شريح نموداست كه ماركس ت
  )۵. (گرفته و حق دارد كه از بخش معينی از محصول جمعی كه برای مصرف توليد شده، استفاده كند

اما . ت     تغيير در ماھيت پول در نظام سوسياليستی بازتاب صفات مشخصه روابط سوسياليستی توليد اس
  .عملكردھای پول نيز تغيير يافته است

در جامعه سوسياليستی جدا از اينكه پول .       اولين عملكرد پول اين است كه معيار اندازه گيری ارزش است
برای اندازه گيری كار اجتماعی نھفته در كاالھا مورد استفاده قرار می گيرد، بعنوان وسيله ای جھت مديريت 

دولت سوسياليستی از عملكرد پول بعنوان معياری برای . اقتصاد دولتی نيز كاركرد داردبرنامه ريزی شده 
ارزش استفاده می كند تا قيمت كاالھا و محصوالت را تعيين كرده و اھداف توليد، ھزينه ھا و سودھا در مفھوم 

  .ارزشی را جھت اعمال مديريت با برنامه در اقتصاد ملی تثبيت نمايد
در جامعه . ن ابزار گردش در ھر سه شكل روابط مھم مبادله ای در نظام سوسياليستی عمل می كند     پول بعنوا

. اسكناس ھيچگونه ارزش ذاتی ندارد. سوسياليستي، اين عملكرد پول توسط اسكناس به پيش برده شده است
 كه توسط بانك رنمينبی نام دارد) يا پول رسمي(در چين اين مظھر ارزش . اسكناس صرفا مظھر ارزش است

دولت سوسياليستی عملكرد پول را بعنوان يك وسيله گردش بكار می گيرد تا روابط . خلق چين منتشر شده است
ھرچند . اقتصادی بين صنعت و كشاورزي، نواحی شھری و روستايي، و ميان موسسات دولتی را گسترش دھد

ست ديگر حق خريد ابزار توليد يا نيروی كار پول يك وسيله گردش باقی می ماند، اما فردی كه آن را صاحب ا
پول فقط می تواند برای . محروم گشته است) يعنی آنچه كه شرط اساسی موجوديت پول تحت سرمايه داری بود(

به . خريد برخی وسايل كه جھت صنايع دستی مورد نياز است و اقالم مصرف شخصی مورد استفاده قرار گيرد
ستی، محدوديتھای زيادی بر پول گذاشته شده است که دامنه تاثير عملكرد پول اين ترتيب، در جامعه سوسيالي

  . بعنوان يك وسيله گردش را کم کرده است
موسسات دولتی سوسياليستی از اين .      در جامعه سوسياليستي، پول بعنوان يك وسيله پرداخت عمل می كند

د به كارمندان و كارگران، و بازپرداخت قروض به عملكرد برای پرداخت مالياتھا و سودھا به دولت، و دستمز
دولت سوسياليستی از اين عملكرد پول برای تمركز و توزيع بودجه و منابع . موسسات برادر استفاده می كند

  .اعتباری دولتی استفاده می كند تا ساختمان سوسياليستی را تضمين كرده و پيشرفت دھد
درآمد خالص اجتماعی كه . يك وسيله انباشت و پس انداز ھم كاركرد دارد     پول در جامعه سوسياليستی بعنوان 

آن بخش از . توسط توده ھای مردم كاركن ايجاد شده به انباشت سوسياليستی دولت در شكل پول تبديل ميشود
پرداختی ھا به زحمتکشان که ھنوز خرج نشده است به شکل پول به بانك دولتی سپرده شده تا برای پيشبرد 

  .ختمان سوسياليستی مورد استفاده قرار گيردسا
در زمينه كمكھای .       در روابط اقتصادی خارجی دولت سوسياليستي، طال بعنوان پول جھانی عمل می كند

خارجی و تجارت خارجی دولت سوسياليستي، طال بعنوان يك وسيله عمومی پرداخت و تجسمی از ثروت 
مينبی چين در سطح جھان يك پول ويژه و با ثبات است، از اعتبار بااليی از آنجا كه رن. اجتماعی خدمت می كند
در تجارت خارجی چين، كشورھا بيش از پيش می خواھند از رنمينبی بعنوان وسيله . برخوردار شده است

  .محاسبه قيمتھا و حسابرسی بين المللی استفاده كنند
ری مالكيت عمومی بر ابزار توليد و تغييرات ناشی از آن      در جامعه سوسياليستی بواسطه تاثير قدرتمند برقرا

در توليد و مبادله، عملکردھای پول مانند عملکرد آن در جامعه سرمايه داری نيست ؛ در اينجا پول روابط 
در جامعه سرمايه داري، پول به سرمايه تبديل می شود تا سرمايه دار از آن . توليدی متفاوتی را منعکس می کند

دولت بورژوايی از . يد نيروی كار و ابزار توليد جھت استخراج ارزش اضافه از كارگر استفاده كندبرای خر
اين امر به تورم مالی . قدرت خود برای چاپ پول بعنوان وسيله جبران كسری ھای مالی خويش استفاده می كند
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ول بعنوان وسيله ای جھت دولت بورژوايی ھمچنين از پ. انجاميده و فالكت خلق زحمتكش را تشديد می كند
در جامعه . تجاوز اقتصادی و گسترش ورای مرزھای ملی خود و تصاحب فوق سودھا استفاده می كند

پول بعنوان معياری . سوسياليستي، انتشار و كنترل پول عمدتا در دست دولت تحت ديكتاتوری پرولتارياست
تقويت و گسترش حلقه ھای اقتصادی بين برای محاسبه ميزان كار صرف شده در محصول اجتماعی و برای 

بعالوه پول، توزيع فراورده . صنعت و كشاورزی و ميان موسسات گوناگون دولتی مورد استفاده قرار می گيرد
»  از ھركس به اندازه توانش، به ھركس به اندازه کارش« ھای مصرفی شخصی كه از اصل سوسياليستی 

سيله ای است كه توسط دولت ديكتاتوری پرولتاريا جھت پيشبرد مبارزه پول و. پيروی می كند را تسھيل می نمايد
  . طبقاتي، اداره توليد سوسياليستی و توزيع محصوالت از آن استفاده ميشود

ما به ) ۶(» بازمانده استثمار ديروزين است« .      اما پول نيز مانند کاال بازمانده ای از اقتصاد خصوصی است
در جامعه . برای خدمت به اقتصاد سوسياليستی بايد اين واقعيات را بروشنی دريابيمھنگام استفاده از پول 

پول ھنوز . سوسياليستي، پول بعنوان معادل عمومی و واحد حسابرسی كماكان تجسم مستقيم ثروت اجتماعی است
اين تصوير با . بعنوان معيار ارزش، وسيله گردش، وسيله پرداخت، وسيله پس انداز و پول جھانی عمل می کند

وجود پول زمينه مساعدی برای سرمايه داری و عناصر بورژوای نوخاسته . جامعه كھن چندان تفاوتی ندارد
  .است

اين ابزاری . اين كااليی است كه ھمه كاالھای ديگر را در خود نھفته دارد. كشف شد) پول(كاالی كاالھا      « 
حق بورژوايی بطور فشرده در شكل ) ٧(» . دلخواه تبديل شودجادويی است كه می تواند بطور ارادی به ھر چيز

ھركس . ھركس می تواند صاحب پول باشد. افراد از لحاظ صوری در پيشگاه پول برابرند. پول تبارز می يابد
اما اين برابری در . پول برای ھمگان يكسان است. می تواند از پول برای خريد كاالھای مورد نيازش استفاده كند

آنھا كه پول بيشتری دارند  نه فقط از سطح معيشت باالتر بھره مند . نابرابری را درون خود جای داده استواقع 
در جامعه سرمايه داری . ميشوند بلكه می توانند تحت شرايط معين از پول برای استثمار ديگران استفاده كنند

ھمه اينھا شيوه ھائی : سا يكسانندبكار انداختن يك كارخانه، بورس بازي، رباخواری و رشوه گيری اسا
در . ھمه اينھا وسيله ای استثمارگرانه برای كسب پول بيشتر است. استثمارگرانه برای تصاحب كار ديگران است

جامعه سوسياليستي، نه فقط نظام  توزيع درآمد نقدی برحسب كار خودش نابرابری بوجود می آورد بلكه اين 
البته اين فعاليتھای .  از مبادله پولی سوء استفاده کرده و مالک کار ديگران شوندامكان نيز وجود دارد كه عده ای 

اما تا زمانی كه پول وجود دارد، نيروھای سرمايه . استثمارگرانه تحت ديكتاتوری پرولتاريا غيرقانونی است
به فعاليتھای داری كھن و نوخاسته در شھر و روستا اين خطر را بجان ميخرند كه از قانون سرپيچی كرده 

آنھا به اين نوع كارھا . سودآور متقلبانه پرداخته، كارگاھھای زيرزمينی سازمان دھند، رباخواری كنند و غيره
انگلس . دست می زنند تا مالكيت بر كار ديگران و چنگ انداختن بر مبالغ عظيم پول را برای خود تضمين نمايند

کمون با قبول بی برو و « : تصادی اين نكته را خاطر نشان كرددر انتقاد از بحث دورينگ پيرامون كمونھای اق
برگرد پول در پرداختھا، در را به روی اين امكان كه اين پول از طريقی غير از كار شخصی كسب شود باز می 

تا زمانی كه « : لنين نيز خاطر نشان كرد)  ٨(» .كمون نمی داند كه منشاء آن چيست. اين محسوس نيست. گذارد
ما بايد اوضاعی را به . بايد از برابری در گفتار، در قانون اساسي، پيروی كنيم.... بتوانيم پول را ملغی كنيم ما 

تزھای انگلس ) ٩(» . رسميت بشناسيم كه ھركس صاحب پول است عمال از حق استثمار كردن برخوردار است
معين به سرمايه تبديل شود و به خلق عناصر و لنين مبنی بر اينكه تا وقتی پول وجود دارد ميتواند تحت شرايط 

وقتی ما از پول در خدمت ساختمان سوسياليستی . بورژوای نوخاسته بينجامد، حائز اھميت فوق العاده است
. تاثيرات زيانبار پول بايد توسط ديكتاتوری پرولتاريا محدود شود. استفاده می كنيم، بايد ذھنمان روشن باشد

ظير استفاده از پول جھت استخدام و استثمار كارگران و پرداختن به معامالت پرسود فعاليتھای غيرقانونی ن
  .متقلبانه و رباخواری بايد بطور جدی تحت حمله قرار گرفته و با مجازات روبرو شود

     در يك جامعه سوسياليستي، بدليل استقرار مالکيت عمومی بر ابزار توليد و تحديد حق بورژوائی در زمينه 
. يد کاالئی و مبادله کاالئی، تاثيرات زيانبار بالقوه ای كه با پول ھمراه است، تحت كنترل قرار گرفته استتول

اما از آنجا که کماکان . بھمين دليل بنيادھای اجتماعی و اقتصادی  فتيشيسم پولی بحد زيادی تضعيف خواھد شد
جتماعی ثروت است که ما ھر روزه استفاده شكل مطلقا ا« پول شكل مستقل ارزش مبادله است، كماكان ھمان 

در نتيجه فتيشيسم پولی را نمی توان در کوتاه مدت . پول ميتواند تقريبا با ھر كااليی مبادله شود) ١٠(» .می کنيم
با سرمايه « شعارشان اين بود که . ليو شائوچی و لين پيائو و شركاء مدافع انگيزه ھای مادی بودند. محو کرد

با پول ميتوان خدايان را ھم خريد، « يا » .بگذاريد ھمگی ثروتمند شويم« ، » كالن بدست آوريداندك، سودھای
ما » .به رتبه ھای باالتر دست پيدا كنيد و ثروتی بيندوزيد« ، »حتی ارواح ھم بخاطر پول تن بكار خواھند داد
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ليو شائوچی و لين پيائو و شركاء . و رد كنيمبايد اينگونه ايده ھای طبقه استثمارگر را مرتبا مورد انتقاد قرار داده 
ھمه تالش خود را برای مسموم كردن اذھان خلق زحمتكش با فتيش ھای پولی و كمرنگ كردن نظام 

ما در تالشھای ھر چه بيشتر خود برای تضعيف و محو فزاينده فتيشيسم پولی بايد . سوسياليستی بكار بستند
ما ھرگز نبايد مبارزه عليه عناصر . و اقتصادی پول را بوجود آوريمشرايط الزم جھت تضعيف اساس اجتماعی 

كھن و نوخاسته بورژوا كه از پول برای انجام فعاليتھای جنايتكارانه نظير رشوه خواري، دزدي، سوء استفاده 
يد در عينحال ما با. مالي، بورس بازی و باز كردن كارخانه ھای زيرزمينی استفاده می كنند را تخفيف بخشيم
ما بايد ماركسيست ـ . بطور جدی رويزيونيستھای مدرن كنونی كه مدافع انگيزه ھای مادی ھستند را محكوم كنيم

لنينيست ـ انديشه مائو تسه دون را در ميان توده ھای خلق تبليغ كرده، احساسات پيشرو مبنی بر كشت و كار 
 مبارزه عليه فتيشيسم پولی يك وسيله اساسی است كه .برای انقالب را دامن زنيم و بر ادامه انقالب پافشاری كنيم

اين يك وظيفه مھم پرولتاريا و . پرولتاريا از طريق آن ديكتاتوری ھمه جانبه اش را بر بورژوازی اعمال می كند
  .كل خلق كاركن در سراسر دوره تاريخی سوسياليسم است

  
  خدمت كنيدبر قانون گردش پول احاطه يابيد تا  به ساختمان سوسياليستی 

  
در . اين حركت با حركت كاالھا خوانائی دارد. پول در پروسه توليد، مبادله، توزيع و مصرف، حركت ميكند

گردش پول در بازار نيز . جامعه سرمايه داري، توليد و مبادله بطور كوركورانه و خودبخودی به پيش می رود
تي، توليد، مبادله و توزيع ھمگی برحسب برنامه در جامعه سوسياليس. بھمين نحو خودبخودی و کورکورانه است

دولت . دولت سوسياليستی ميتواند عرضه پول را بطريقی با برنامه توسعه داده يا محدود كند. انجام می شود
سوسياليستی ميتواند گردش پول و مبادله توسط پول را برنامه ريزی كند؛ با اين  ھدف كه از خطرات موجود در 

برای دستيابی به يك . صون مانده و تضمين كند كه پول در خدمت ساختمان سوسياليستی استاستفاده از پول م
برنامه در حيطه گردش پول، نخست ضروری است كه حركت پول تحت نظام سوسياليستی را فھميده و قانون 

  .عينی گردش پول را دريابيم
در پروسه .  نيست)  نقدی(زم عمليات پولی      در جامعه سوسياليستی مبادله ميان موسسات دولتی عموما مستل

زمانی كه پول . مبادله ھنگام محاسبه قيمتھا از پول بعنوان يك محک اندازه گيری ارزش استفاده می شود
. عملكردش را بعنوان محک اندازه گيری ارزش انجام داد، ديگر به حضور آن بصورت نقدی نيازی نيست

داختھا در مبادالت بين موسسات عموما از طريق تسويه حسابھا در بانك پر. مفھوم پول بتنھايی كفايت می كند
  .بنابراين برای انجام اينكار ھم نيازی به رد و بدل شدن پول نقد نيست. دولتی انجام می شود

  .     در جامعه سوسياليستي، چھار كانال اصلی برای انتشار و جبران پول وجود دارد
ھای تجاری و نھادھای دولتی از بانك دولتی پول تھيه می كنند تا به كارمندان و      اوال، موسسات دولتي، واحد

كارمندان و كارگران از دستمزدھايشان برای خريد فرآورده ھای مصرف شخصی يا . كارگران دستمزد بپردازند
تی به بانك بدين ترتيب پول از طريق بخش تجاری و صنايع خدما. رفع ساير ھزينه ھای زندگی استفاده می كنند

بعالوه كارمندان و كارگران ميتوانند با سپردن مستقيم پول به بانك، بدون مبادله كااليی پس انداز . باز می گردد
  .كنند

     ثانيا، شعب بخش تجاری برای خريد محصوالت كشاورزی و محصوالت جنبی از اقتصاد کلکتيو روستايي، 
ی از فروش محصوالت كشاورزی و جنبی توسط واحدھای کلکتيو يك بخش از درآمد پول. از بانك پول می گيرند

برای خريد كود شيميايي، سموم آفات نباتي، ماشين آالت كشاورزی و ساير ابزار توليد از دولت مورد استفاده 
بخش ديگر درآمد پولی اقتصاد کلکتيو . بدين ترتيب اين بخش از پول مجددا به بانك بر ميگردد. قرار می گيرد

دھقانان از اين درآمد پولی برای خريد محصوالت . ھقانان كلكتيوھا برحسب سھم كارشان توزيع ميشودبين د
بدين ترتيب اين بخش پول نيز دست . صنعتی از شعب بخش تجاری استفاده می كنند يا آن را پس انداز مينمايند

  .آخر به بانك برميگردد
ز طريق خريد در بازارھای داد و ستد به گردش می افتد؛ ھرچند      ثالثا، بخشی از درآمد پولی شھرنشينان نيز ا

  .اين نيز نھايتا بايد از طريق خريد محصوالت صنعتی توسط دھقانان و يا سپرده ھای آنھا به بانك برگردد
     رابعا، مبادالت اقتصادی بين موسسات دولتي، واحدھای تجاری و نھادھای دولتی اساسا توسط انتقال 

موسسات دولتي، . اما برای برخی پرداختھای متنوع و كوچك از پول نقد استفاده ميشود. انجام می شوداعتبارات 
واحدھای تجاری و نھادھای دولتی فقط ميتوانند آن ميزان پول نقد كه توسط دولت مشخص شده را در اختيار 
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بنابراين ميزان پول مورد احتياج در . دھر مقدار پولی بيشتر از اين حد بايد به بانك دولتی سپرده شو. داشته باشند
  .چنين گردشی محدود است

گردش پول توسط گردش .      اين كانال ھای گردش پول از نزديك با مبادله كاالئی سوسياليستی مرتبط اند
  :طبق قانون گردش پول كه توسط ماركس تشريح شده، فرمول گردش پول چنين است. كاالئی تعيين می شود

  
  .مساوی است با  كل ارزش پولی كاالھا تقسيم بر سرعت گردش پول) بعنوان وسيله گردش(ميزان پول 

       
اين فرمول بدان معناست كه ميزان پول مورد نياز . اين فرمول كماكان تحت نظام سوسياليستی معتبر است     

 دارد كه تحقق آن، برای گردش در ھر مقطع زمانی معين در تناسب مستقيم با كل ارزش پولی كاالھا قرار
از آنجا كه اسكناس ھا صرفا مظاھر ارزش . مستلزم پول است؛ و در تناسب معكوس با سرعت گردش پول است

فقط بدين ترتيب است كه . ھستند، انتشار اسكناس بايد با ميزان پول مورد نياز در گردش خوانائی داشته باشد
اگر اسكناس به . اقتصاد پويای سوسياليستی را كامل كردميتوان ارزش پول را ثابت نگھداشت و نقش فعالش در 

مختل شود و بموقع بدست مصرف كننده ) بعلت فقدان واسطه مبادله(ميزان كم انتشار يابد، گردش كاالھا ميتواند 
سپس . اگر اسكناس بيش از حد چاپ شود، نتيجتا مقدار زيادی پول در پی ميزان اندكی كاال خواھد بود. نرسد

دولت سوسياليستی آگاھانه . الھا در بازارھا باال خواھد رفت و ارزش پول كاغذی سقوط خواھد كردقيمت كا
قانون گردش پول را  بكار ميگيرد تا گردش پول را با گردش كاال ھماھنگ كند و حركات برنامه ريزی شده 

ه كانال ھای گردش پول توليد، مبادله، توزيع، مصرف و ساير ارتباطات را از طريق تنظيم برنامه ريزی شد
  .گسترش دھد

تحت ھدايت خط انقالبی و .      ھمانطور كه اشاره شد، رنمينبی چين يك پول ويژه و با ثبات جھان است
پرولتری صدر مائو، صنايع و كشاورزی چين بی وقفه توسعه می يابد، درآمدھای مالی فراوان اند و پرداختھای 

تصاد قدرتمند سوسياليستی شالوده مادی با ثباتی  برای پول چين ريخته و به يك اق. بين المللی متعادل می باشند
دولت اجازه ميدھد كه بی وقفه حجم گسترده ای كاال را به قيمتھای با ثبات به بازار عرضه كند تا تقاضای ناشی 

اھانه دولت از قانون ارزش با ثبات رنمينبی نتيجه ای از استفاده آگ. از قدرت خريد فزاينده خلق را پاسخگو باشد
از يك . گردش پول و كنترل با برنامه گردش پول جھت دستيابی به تعادل درآمد و پرداختھای نقدی نيز ھست

طرف، دولت انتشار پول را از طريق تنظيم با برنامه تعداد كارمندان و كارگران، نرخ افزايش دستمزدھا، قدرت 
ای دولتي، و تنظيم قيمتھای خريد محصوالت كشاورزی كنترل خريد موسسات دولتی و واحدھای تجاری و نھادھ

از طرف ديگر، دولت از طريق عرضه به موقع و كافی كاالھای مورد نياز اھالی شھر و روستا، تنظيم با . ميكند
بدين ترتيب، . برنامه قيمتھا، و بسيج خلق برای پس انداز كردن، خروج پول از حيطه گردش را سازمان ميدھد

نمينبی در گردش با ميزان مورد نياز گردش خوانائی داشته و بنابراين ارزش با ثبات پول چين را ميزان ر
  .تضمين ميكند

بانك خلق در .      تنظيم با برنامه گردش پول در جامعه سوسياليستی از طريق بانك دولتی به پيش برده شده است
 پخش ميكند و گردش پول را طبق برنامه بر حسب بانك خلق چين كه رنمينبی را چاپ و. چين، بانك دولتی است

تكامل توليد و ملزومات گردش كاالئی تنظيم می نمايد، به يك مركز سپرده و پرداخت نقدی در سطح ملی تبديل 
اين بانك محل تسويه حساب تمامی معامالت غير نقد بين كليه شعب و موسسات و واحدھای اقتصاد دولتی . ميشود

عالوه اين بانك يك مركز اعتباری سراسری نيز ھست كه از طريق نگھداری مبالغ دريافتي، ب. در سطح ملی است
خالصه آنكه، كل حسابرسی ھای پولی . پرداختھا و سپرده ھا، در پی استفاده ھر چه كاملتر از پول راكد می باشد

يك تشكيالت اقتصادی نبوده، بانك سوسياليستی فقط . و فعاليتھای پرداختی حول محور بانك دولتی تكوين می يابد
اين بانك نقش بسيار . بلكه يك بانك دولتی است كه مسئوليت اداره اقتصاد سراسری دولت پرولتری را  دارد

  .مھمی در انقالب سوسياليستی و ساختمان سوسياليستی بازی ميكند
  

  :توضيحات
ھا را بعنوان عوامل پروسه توليد گردش از حيطه ای كه ابزار توليد در آن توليد ميشود به حيطه ای كه آن -١

  .مورد استفاده قرار می دھد
منظور بحثھای اين پاراگراف اين است که ھدف مکانيسم ھا و سياستھای تخصيص و تنظيم اين است که  -٢

توسعه اقتصادی کلی را طوری ھماھنگ کنند که اين توسعه اقتصادی کلی بر اساس تقويت خودكفايی منطقه ای 
آتوريته برنامه دولتی و سياستھای عرضه و خريد، . صورت بگيرد)  ھای ميان مناطقو كاھش نابرابری(
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بطور مشخص آتوريته ھای مرکزی در رابطه با تخصيص . اھرمھای كليدی اقتصادی دست مرکز می باشند
ا را تجھيزات مادی بايد تفاوت ميان بخشھا و مناطق گوناگون در زمينه ذخاير و منابع و سطح عمومی تكامل آنھ

به نواحی فقيرتر كمك كنند، به نيازھای كشاورزی و صنايع سبك توجه كنند، در زمينه تنظيم . در نظر بگيرند
ترکيب توليد و ھدف آن، مرکز در عين حا ل که ويژه گی ھای محلی را در نظر می گيرد، توليد حبوبات 

ند و در ھمان حال تضمين می کند خوراکی و خودکفائی کشاورزی و صنعتی را در مناطق مختلف تقويت می ک
  .که توليدات محلی به سوی آن بخشھائی از اقتصاد جريان بيابند که توسعه کلی اقتصاد را تقويت کند

  
   :توضيحات ناشر

يعنی از حيطه ای که ابزار توليد، توليد می شوند به حيطه ای که اين ابزار توليد به مثابه عناصر فرآيند  -١
 توليد مصرف می شوندو

نظور از اين نکته و تمام آنچه که در اين پاراگراف گفته می شود اشاره است به مکانيزمھا و سياستھای م -٢
که ھدفش ) allocative and regulatory mechanisms and policies.(تخصيص دادن و تنظيم کردن است

و وصل کردن توسعه کلی تقويت توسعه موزون مناطق مختلف و کاستن از نابرابری ھای نا معقول ميان مناطق 
اھرم ھای اقتصادی که مرکز در انجام اين کار . اقتصاد به  توسعه موزون و خود اتکای مناطق مختلف است

در رابطه با : بخصوص. بکار می برد عبارتست از آتوريته برنامه ريزی و سياست ھای عرضه و خريد
ا را در زمينه درآمدھا و سطح رشد کلی در ھر تخصيص فرآورده ھای مادی، آتوريته ھای مرکزی بايد تفاوت ھ

منطقه خاص در نظر داشته باشند؛ و در رابطه با تنظيم ترکيب توليد به تقويت توليد دانه ھای خوراکی و 
خودکفائی کشاورزی و خوداتکائی صنعتی در مناطق محلی توجه کنند و ھمزمان تضمين کنند که توليد محلی به 

  .   د به آن نياز دارد، راه می يابدبيرون، به جائی که اقتصا
  

  :منابع اصلی مطالعه و رجوع
  كاپيتال، ماركس، جلد اول، فصل سوم
  مسائل اقتصادی سوسياليسم، استالين

 
  :يادداشتھا

   انگليسي١۵ ـ نقد برنامه گوتا، ماركس، صفحه ١
   ٣٨۵، صفحه ٣٢جلد  ـ رھنمودھای شورای كار و دفاع به نھادھای شورائی محلي، کليات آثار لنين، ٢
  ، انگليسي١٨۶ـ آنتی دورينگ، انگلس، صفحه ٣
  ، انگليسي١١١ ـ مسائل اقتصادی و مالی در جنگ ضد ژاپني، منتخب آثار مائو، جلد سوم، صفحه ۴
  n1 ٩٨-٩٧ ـ كاپيتال، ماركس، جلد اول، صفحه ۵
 کليات آثار – آزادی و برابری فريب خلق با شعارھای:  ـ اولين كنگره سراسری روسيه درباره آموزش اكابر۶

  ، انگليسی٣۵٨ صفحه ٢٩لنين، جلد 
 چاپ اداره زبان ھای خارجی پکن سال -٢٠١ ـ منشاء خانواده، مالكيت خصوصی و دولت ـ انگلس، صفحه ٧

١٩٧٨  
  ٣٩۵ آنتی دورينگ، انگلس، صفحه -٨
  ٣۵٨ صفحه ٢٩  اولين کنگره سراسری روسيه در باره آموزش اکابر، کليات آثار لنين جلد-٩
  ١٣٢، مارکس صفحه ١ کاپيتال جلد -١٠

  
  معادل ھای فارسی: توضيحات مترجم

 exchange مبادله
  family sidelines production توليد جنبی خانوادگی

  system of socialist ownership by the whole people نظام مالكيت سوسياليستی تمام مردم
  commodity (labor power) to )فرآورده ھای مصرفي(به  كاال ) ددستمز(به پول ) نيروی كار(كاال 

 money (wages) to commondity (consumer goods)  
 productive consumption مصرف مولد
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  فصل دھم

 حل صحيح روابط

 ميان دولت، كلكتيو و فرد
 

  توزيع و بازتوزيع درآمد ملى سوسياليستى
  

اليستى عموما بايد قبل از اينكه به مرحله مصرف برسد مبادله و توزيع محصوالت توليد شده در جامعه سوسي
. فر آيندى كه در آن توليد و مبادله و توزيع و مصرف تكرار و دوباره آغاز مى شود، فر آيند بازتوليد است. شود

لى حل صحيح روابط ميان دولت، كلكتيو و فرد در عرصه توزيع و توزيع صحيح محصول اجتماعى و درآمد م
  .نقش مھمى در مديريت سھل  بازتوليد سوسياليستى بازى مى كند

  
  درآمد ملى سوسياليستى از  مردم است و خرج مردم مى شود

  
  درآمد ملى سوسياليستى مى تواند  مداوما و به سرعت افزايش يابد

  
سوسياليستی جوھر مسئله، بازتوليد مكرر خصوصيات توليد . بازتوليد سوسياليستى خصوصيات خود را دارد

اين بازتوليد برخالف سرمايه دارى . ھدف بازتوليد، تامين نيازھاى فزاينده دولت سوسياليستى و مردم است. است
بازتوليد سوسياليستى با شكل برنامه ريزی شده و متناسب به پيش مٮرود و مثل . با ھدف استثمار انجام نمٮشود

اين فر آيند برخالف . يستى، بازتوليد انبساط يابنده مداوم استبازتوليد سوسيال.  رقابت كور سرمايه دارى نيست
خصوصيات بازتوليد سوسياليستى بطور اجتناب ناپذيردر . سرمايه دارى توسط بحرانھاى ادوارى مختل نميشود

  .آفرينش و توزيع درآمد ملى سوسياليستى بازتاب می يابد
صول اجتماعى توليد شده توسط كارگران شاغل در      درآمد ملى در ھر كشور مفروض مساوی است با كل مح

اين . منھاى ميزان استھالك ابزار توليد) معموال يك ساله(شاخه ھاى مختلف توليد مادى در فاصله زمانى معين 
  .درآمد، ثروتى است كه توسط كارگران در شاخه ھاى توليد مادى بوجود آمده است

رآمد ملى كه توسط توليد سوسياليستى حاصل می شود بدو شكل     بدليل خصلت دوگانه توليد سوسياليستى، د
به علت تنوع فراوان محصوالت نمى . ھم به شكل محصول تجسم می يابد و ھم به شكل ارزش: تجسم می يابد

ولى از آنجا كه كل محصول اجتماعى منھاى . توانيم درآمد ملى در شكل محصول را  با جمع ساده محاسبه كنيم
ی ارزش است مى توانيم كل آن و نرخ افزايش آن را بر مبناى قيمت ھاى روز يا ثابت محاسبه استھالك، دارا

  .كنيم
افزايشھای كار اجتماعى، افزايشھای بارآورى :      عوامل عمده در آفريدن و افزايش درآمد ملى بدين قرارند

  .كار، و صرفه جويى در مصرف اجتماعى ابزار توليد
 فرض گرفتن بقيه عوامل، آنچه موجب زياد شدن در آمد ملی، چه در شكل محصول و چه      بطور عام، با ثابت

در سوسياليسم ھدف از توليد و . در شكل ارزش، می شود باال رفتن  ميزان كار درگير در توليد اجتماعی است
ال باال مى رود و مقياس بازتوليد سال به س. بازتوليد، تامين نيازھاى دائما در حال افزايش دولت و مردم است

ھدف از توليد و بازتوليد در سرمايه دارى، استثمار است و . درآمد ملى مى تواند از رشد پايدار برخوردار شود
اضافه توليد نسبى شدت می يابد و . بازتوليد، اغلب بر اثر بحرانھاى اقتصادى مختل مى شود) گسترش (انبساط 

طبعا بيكاری گسترده در . جتماعى منحصر بفرد سرمايه دارى استبه بيكارى گسترده مى انجامد كه يك مشكل ا
  .سرمايه داری تاثير منفی روی افزايش درآمد ملى می گذارد

     اگر مقدار كار ثابت باشد، آنگاه ھر چه بارآورى كار در فعاليت توليدى سريعتر افزايش پيدا كند حجم فيزيكی 
در جامعه . مد ملى بر حسب قيمتھاى ثابت افزايش خواھد يافتيعنى درآ. درآمد ملى ھم سريعتر رشد مى كند

فن آورى پيشرفته را .  سوسياليستى، قوه ابتكار و شور و شوق مردم كاركن را مى توان بطور كامل بسيج كرد
جنبشھاى توده اى كه براى نوآوريھاى فنى و انقالب فنى براه مى افتد پيش روى ما . مى توان وسيعا اشاعه داد

مردم كاركن در جامعه سرمايه دارى .   گسترده اى براى افزايش بارآورى كار و درآمد ملى را مى گشايدعرصه
در سرمايه داری فن آورى پيشرفته فقط . تحت ستم و استثمارند و قوه ابتكار و شور فعاليت آنان سركوب مى شود
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بنابراين موانع عظيمى در برابر . امددر صورتى مورد استفاده قرار مى گيرد كه به افزايش ارزش اضافه بينج
  .افزايش بارآورى كار و درآمد ملى وجود دارد

اگر كل محصول اجتماعى ثابت باشد، آنگاه ھرچه صرفه .      به سومين عامل تعيين كننده درآمد ملى بپردازيم
ھالك از كل محصول جويى در مصرف ابزار توليد در فر آيند توليد بيشتر باشد،  ميزان كاستن ھزينه ھای است

. توده ھای كاركن ھمه كاره جامعه سوسياليستى ھستند. اجتماعى كمتر شده و رشد درآمد ملى سريعتر خواھد بود
آنان مى توانند فعاالنه به امور مربوط به صرفه جويى، جايگزين كردن، استفاده چند گانه از مواد خام و حفاظت 

اينكه بازتوليد سوسياليستى خصلت برنامه ريزى شده دارد . وليد بپردازندو تعمير منظم و استفاده كامل از ابزار ت
اين شرايط، صرفه . امكان استفاده كاملتر و معقول تر از ابزار توليد را در مقياس كل جامعه بوجود مى آورد

 در اگرچه. جويى در ابزار توليد، كاھش ميزان مصرف ابزار  توليد و افزايش درآمد ملى را ممكن مى كند
جامعه سرمايه دارى نيز سرمايه داران مى كوشند در ابزار توليد صرفه جويى كنند تا از ھزينه ھاى سرمايه 

بعالوه عدم . بكاھند اما رقابت و ھرج و مرج در توليد به ميزان زيادى باعث اتالف و ريخت و پاش مى شود
 كه غالبا بخش بزرگى از تجھيزات عاطل و استفاده كامل از ظرفيت توليدى موجود در كارخانه ھا باعث مٮشود

  .اين شرايط بنفع افزايش درآمد ملى نيست. باطل بماند
     به علت متفاوت بودن عوامل تعيين كننده توليد و رشد درآمد ملى در شرايط اجتماعى متفاوت، درآمد ملى در 

  .ه دارى ممكنست افزايش يابدجامعه سوسياليستى در درازمدت مى تواند سريعتر از آنچه در جامعه سرماي
  

  توزيع درآمد ملى در انطباق با  منافع پايه اى مردم كاركن است
  

درآمد ملى بعد از اينكه توليد شد چگونه توزيع مى شود؟ توزيع درآمد ملى نھايتا بوسيله شكل مالكيت بر ابزار 
مردم كاركن بر امر توليد . مى استابزار توليد در جامعه سوسياليستى تحت مالكيت عمو. توليد تعيين مى شود

بنابراين توزيع درآمد ملى مى بايد در انطباق با منافع مردم كاركن و تامين نيازھاى فزاينده دولت و . تسلط دارند
  .توده ھای كاركن به شيوه اى برنامه ريزی شده انجام شود

ن درآمد در فاز اوليه بايد درون شاخه اي.      درآمد ملى توسط كارگران شاخه ھاى توليد مادى آفريده می شود
به شکل " بنگاه ھا"در فصلھای قبل (بعد از اين توزيع اوليه، در بنگاه ھايى .  ھاى توليد مادى توزيع شود

كه تحت مالكيت دولت )  مترجم–بھتر است ھمه جا از يک واژه استفاده شود . ترجمه شده است" موسسات"
يك بخش، دستمزدھا ھستند كه كارگران بنگاه ھاى دولتى :  تقسيم مى شودسوسياليستى قرار دارند به دو بخش

بخش ديگر، درآمد خالص است كه بعد از اينكه به صورت . براى مصارف شخصى از آن استفاده مى كنند
  .ماليات و سود به خزانه دولت برگشت به درآمد خالص متمركز دولت تبديل ميشود

كتيو، بعد از يک توزيع اوليه، بخشى از درآمد ملى به صورت ما به ازاى كار      در بنگاه ھاى تحت مالكيت كل
بخش ديگر به . بين اعضاى كمون تقسيم ميشود تا براى نيازھاى مصرفى شخصى آنان مورد استفاده قرار گيرد

مالكيت درآمد خالص بنگاه ھاى تحت مالكيت کلکتيو برخالف بنگاه ھاى تحت . درآمد خالص كلكتيو تبديل ميشود
فقط قسمتى از آن  بعنوان ماليات به دولت برميگردد تا بخشى از . دولتى بطور كامل راھى خزانه دولت نميشود

بخش ديگرى از اين درآمد بعنوان يك منبع انباشت عمومى و صندوق رفاه . درآمد خالص متمركز دولت شود
  . كلكتيو و رفاه جمعی مورد استفاده قرار بگيردعمومى باقى ميماند تا براى بازتوليد گسترش يابنده بنگاه ھاى 

     درآمد ملى سوسياليستى بعد از توزيع اوليه در شاخه ھاى توليد مادى تبديل به درآمد دولتى، درآمد بنگاه ھاى 
حل صحيح رابطه ميان دولت و كلكتيو و افراد در زمينه توزيع، يک مسئله . كلكتيو و درآمد افراد كارگر ميشود

در زمينه توزيع درآمد، بايد منافع دولت، كلكتيو و فرد را در نظر « : صدر مائو به ما ميآموزد كه. پی استپرنسي
بايد به شكل صحيحى رابطه سه جانبه ميان ماليات دولت بر كشاورزى، صندوق ذخيره انباشت تعاونيھا . بگيريم

ل تضادھايى كه بين اينھا وجود دارد دست به و درآمد شخصى دھقانان را حل كنيم، دائما مراقب باشيم و براى ح
صدر مائو اين دستورالعمل را به ھنگام صحبت درباره اقتصاد كلكتيو ارائه ) ١(» .تعديالت و اصالحات بزنيم

  .اما اين اصل در زمينه توزيع كل درآمد ملى قابل بكاربستن است. كرد
چرا درآمد ) ٢. (يع شود تا دور دوم درآمد را شکل دھد     بخشى از درآمد ملى بعد از توزيع اوليه بايد بازتوز

ملى بايد بازتوزيع شود؟ زيرا در جامعه سوسياليستى عالوه بر شاخه ھاى توليد مادى، شاخه ھاى فرھنگى و 
اينھا شاخه . آموزشى و درمانى، برخى صنايع خدماتى، نيروھاى مسلح  و نھادھاى ادارى دولتى ھم وجود دارد

مادى ھستند كه درآمد ملى توليد نميكنند اما براى توسعه جامعه سوسياليستى، غنا بخشيدن به ھاى توليد غير
درآمد شخصى كارگران شاخه ھاى . زندگى مادى و فرھنگى مردم كاركن و تحكيم ديكتاتورى پرولتاريا الزمند
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د ملى براى تامين نيازھاى بعالوه، بازتوزيع درآم. توليد غيرمادى از طريق بازتوزيع درآمد ملى فراھم مى شود
رفاه اجتماعى و ھميارى اجتماعى نيز الزمست و از اين طريق به بخشى از درآمد شخصى كسانى تبديل ميشود 

  .كه از اين خدمات و ھمياريھا بھره مند ميشوند
 خدماتى نيز اما فعاليتھاى صنايع.      بازتوزيع درآمد ملى عمدتا از طريق بودجه دولت سوسياليستى انجام ميشود

مثال، آرايشگاه ھا و رختشوييھا از مراجعان خود حق . ميتواند موجب بازتوزيع  بخشى از درآمد ملى شود
بدين ترتيب . بخشى از اين حق الزحمه ھا بعنوان دستمزد به كاركنان اين اماكن پرداخت ميشود. الزحمه ميگيرند

ن صنايع خدماتى تبديل ميشود که خود بخشی از درآمد شخصى از بازتوزيع اوليه به درآمد شخصى كارگرا
  .جريان بازتوزيع درآمد ملى است

مثال، توسط كاھش قيمت .      بعالوه، بازتوزيع درآمد ملى به درجه معينى از طريق تنظيم قيمت ھا انجام ميگيرد
 كه نتيجه كاالھاى صنعتى و محصوالت سرمايه اى بخش كشاورزى و ازدياد قيمت خريد محصوالت كشاورزى،

  .اش افزايش درآمد دھقانان است
يك بخش تحت كنترل .      درآمد ملى در جامعه سوسياليستى بعد از توزيع و بازتوزيع به دو بخش تقسيم ميشود

دولت سوسياليستى و بنگاه ھاى تحت مالكيت كلكتيو قرار دارد تا براى گسترش بازتوليد و تامين ساير نيازھاى 
بخش ديگر متعلق به ھر مرد يا زن كارگر است تا ملزومات زندگى .  استفاده قرار گيردمشترك اجتماعى مورد

نھايتا اين دو بخش از درآمد ملى، بر حسب موارد استفاده متفاوتى كه دارند، راھى . شخصى خود را تامين كند
  .صندوق انباشت و صندوق مصرف ميشوند

درآمد ملى، نتيجه نھايى را مٮتوان به شكل جدولى كه مشاھده      بعد از توزيع و بازتوزيع محصول اجتماعى و 
  .ميكنيد تقسيم بندى كرد

  
===========  

  
   كل محصول اجتماعى در جامعه سوسياليستى

I -درآمد ملی   
 

  صندوق انباشت–                الف 
 : صندوق توليد گسترش يافته-١                         

به بخش توليد در صنعت و كشاورزى و حمل و نقل، و براى افزايش    ل سرمايه مربوطسرمايه فعال براى تشكي 
   . بنگاه ھا تعداد
  : صندوق تشکيل سرمايه بخشھای غير توليدی-٢

و   بخشھاٮفرھنگى، آموزشى، درمانى، ادارات دولتى، شاخه ھاى دفاع ملى،   براى تشكيل سرمايه در
  تشكيل

  .كشاورزى خه ھاى توليد صنعتى و سرمايه بخش غير توليدى در شا
در برابر جنگ  براى آمادگى ذخاير مادى دولت سوسياليستى و بنگاه ھا :  صندوق ذخيره اجتماعی-٣

  اين. فر آيند توليد و كمبودھا و جلوگيرى از  اختالالت اتفاقى در
ى در كمون دولت و ذخيره مواد  خوراك  ذخاير شامل ذخيره مواد خام و سوخت و خواروبار توسط 

  .ھاى خلق است
   صندوق مصرف–               ب 

  : صندوق دستگاه اداری دولتى-١
  .براى مخارج اداره دولتی و دفاع ملى         

  :صندوق امور فرھنگى و آموزش و درمان -٢                        
   .ِعلوم، آموزش و پرورش، درمان، ھنر  براى مخارج در بخش  

   : صندوق بيمه ھای اجتماعی-٣                        
پزشكى رايگان، کمکھای اجتماعى  براى مخارج مربوط به بيمه كار، خدمات          

  .دولت سوسياليستى و بنگاه ھا
اين مخارج شامل پرداخت دستمزد به كاركنان و كارگران اين شاخه                               

     .می شود ھا ھم 
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  :  مصرف فردی در شاخه ھای توليد و گردش صندوق-             ج
برای پرداخت  دستمزدھا به کارکنان و کارگران در کار توليدی و گردشی و برای پرداخت ابه ازای 

  .کار اعضای کمون
  

II   -صندوق استھالک  
============= 

  
ر مستقيم صرف خدمت به      پس از انجام توزيع و بازتوزيع، كل درآمد ملى سوسياليستى به شكل مستقيم يا غي

آن بخش كه به جامعه اختصاص می يابد به رفاه جمعى كارگران و منافع درازمدت آنان . مردم کارکن مى شود
به شكل "  حاصل کار کاھش نيافته کارگر"در اينجا ديگر «  : درست ھمانگونه كه ماركس گفت. خدمت مى كند

ی آنچه كه از توليد کننده در مقام فرد خصوصی دريغ شده ول. تبديل شده است" حاصل کاھش يافته"پنھانى به 
  )٣(» .است، بطور مستقيم يا غير مستقيم به وی در مقام فردی از جامعه منفعت می رساند

اين فر آيند، بنيادا با .      درآمد ملى سوسياليستى از مردم سرچشمه می گيرد و برای آنان خرج مردم مى شود
در جامعه اى كه تحت سلطه طبقه استثمارگر است، بخش بزرگى . ه كھن تفاوت داردتوزيع درآمد ملى در جامع

. از درآمد ملى توليد شده توسط  زحمتكشان را طبقه استثمارگر غصب مٮكند تا پشتوانه مشتى انگل قرار دھد
آنان پا جاى . اشدافرادى نظير لين پيائو در پى احياى نظمى بودند كه در آن استثمار انسان توسط انسان برقرار ب

اگر نجبا نباشند ھيچكس بر بى « : پاى منسيوس يكى از شاگردان وفادار كنفوسيوس گذاشته بودند كه مى گفت
از نظر آنان، » .اگر بى فرھنگان نباشند کسی نخواھد بود که نجبا را تامين کند. فرھنگان حكومت نخواھد كرد

ولى ما در عصر امپرياليسم و انقالب پرولترى بسر مى . سلطه و ستم بر زحمتكشان قانون خدشه ناپذير است
مردم كاركن، ديگر . نظام استثمار محكوم به نابودى است و در واقع در جامعه سوسياليستى نابود شده است. بريم
افرادى نظير لين پيائو كه مذبوحانه مى كوشيدند چرخ تاريخ را . طبقه استثمارگر حمايت نمى كنند" نجباى" از 
  .عقب برگردانند نتوانستند خود را از خرد شدن زير اين چرخ برھانندبه 
  

  نقش مھم فينانس عمومى در توزيع و بازتوزيع درآمد ملى
  

  بودجه دولتى يك حلقه  مھم در نظام مالى است
  

) جم متر- تامين و تخصيص مالی (     توزيع و بازتوزيع درآمد ملى در جامعه سوسياليستى عمدتا از راه فينانس 
نظام مالی سوسياليستى شامل بودجه دولتى، اعتبارات و وام ھاى بانك دولتى و فينانس بنگاه . به اجراء درمٮآيد

از بين اينھا، فينانس بنگاه دولتی اساس نظام مالی سوسياليستى است که بطور منظم بكارگيرى و واگشت . دولتی
بعالوه اينكار، توزيع اوليه درآمد ملى براى . عكس مى كندمنابع سرمايه اى در فعاليتھاى توليدى بنگاه ھا را من
بانكھاى دولتى منابع موقتا غيرفعال را به شكل وام در . تشكيل درآمد خالص متمركز دولت را تحقق مٮبخشد

درآمدھاى بودجه . اقتصاد ملى توزيع مٮكنند تا نيازھاى کوتاه مدت سرمايه ھای فعال در بخش توليد را تامين كند
تى از راه مشاركت در توزيع درآمد ملى براى تامين نيازھاى تحكيم ديكتاتورى پرولتاريا و ساختمان اقتصادى دول

بخش نسبتا بزرگى از درآمد ملى توزيع شده، به ويژه آنچه قسمت عمده انباشت . و فرھنگى حاصل مى شود
 بودجه دولت يك حلقه مھم در .سوسياليستى را تشكيل مٮدھد، از طريق تخصيص بودجه دولت تامين مى شود

  .نظام مالى سوسياليستى است
     چگونه بودجه دولتى در توزيع درآمد ملى شركت مى كند؟ از آنجا كه بودجه دولتى شامل درآمدھا و مخارج 

درآمدھاى بودجه دولت سوسياليستى عموما شامل . است بايد از دريچه اين دو جنبه، به پرسش فوق پاسخ گفت
اقالم درآمد . ل از فعاليتھاى اقتصادى و خدماتى، ماليات ھاى گوناگون،  و ساير اقالم درآمد استدرآمد حاص

بودجه عمدتا از درآمد خالص بنگاه ھاى دولتى سوسياليستى حاصل مى شود كه به شكل ماليات و سود بطور 
اى بودجه چين، پرداخت  درصد درآمدھ٩٩در حال حاضر بيش از . كامل در اختيار بودجه دولت قرار مى گيرد

منظور قرضى است ( اقالم بدھى عمومى . ھايى است كه توسط اقتصاد دولتى و اقتصاد كلكتيوى انجام مى گيرد
چين به يك كشور . و بدھى خارجى، ديگر در بودجه چين جايى ندارد)  مترجم- كه دولت به مردم دارد 

  .ىسوسياليستى تبديل شده كه نه بدھى داخلى دارد نه خارج
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     مخارج بودجه دولت سوسياليستى عموما شامل ھزينه ھاى ساختمان اقتصادى، ھزينه ھاى انجام وظايف 
از طريق اين ھزينه ھای بودجه، . اجتماعى و فرھنگى و آموزشى، ھزينه ھاى دفاع ملى و كمكھاى خارجى است

تا نيازھاى تحكيم ديكتاتورى بطور برنامه ريزی شده و نقشه مند صندوق ھای مالی مختلفى بوجود آمده 
در بين مخارج بودجه، . پرولتاريا، گسترش توليد، و توسعه خدمات فرھنگى و آموزشى و درمانی را پاسخ دھد

ھزينه ھاى اين دو عرصه . اھميت عمده با ساختمان اقتصادى و ھزينه ھاى اجتماعى، فرھنگى، آموزشى است
بالعکس، .  درصد رسيد٧٠ به ١٩٧٣ تشكيل مٮداد در سال  را١٩۵٠ درصد بودجه دولت چين در سال ٣۶كه 

در کشورھای امپرياليستی و سوسيال امپرياليستی بخش بسيار بزرگى از مخارج بودجه دولتى را ھزينه ھاى 
امپرياليسم چنين مخارجى را براى تجاوز و غارت . توسعه تسليحات و بخش دستگاه اداری دولتی تشكيل مى دھد

مخارج . شورھاى خارجى و ستم و استثمار بر زحمتكشان كشورھاى امپرياليستى الزم مى داندعليه زحمتكشان ك
  .اغلب بر درآمدھا پيشى مٮگيرد و باعث كسرى بودجه ھای عظيم مى شود

يك )  مترجم–تامين و تخصيص مالى سوسياليستی (     شرايط فوق نشانگر اين است كه فينانس سوسياليستی 
فينانس . ه مركزش مشاركت دولت سوسياليستى در توزيع و بازتوزيع درآمد ملى استرابطه توزيعى است ك

سوسياليستى ابزارى براى تحكيم ديكتاتورى پرولتاريا، توسعه اقتصاد و خدمات فرھنگى و آموزشى و درمانى و 
مايه دارى وجود ريشه تفاوتھايى كه بين فينانس سوسياليستى و فينانس سر. انجام وظايف انترناسيوناليستى است

دارد اين واقعيت است كه فينانس سوسياليستى نھايتا به منافع توده ھاى وسيع كاركن خدمت مى كند و در پى لگد 
فينانس سوسياليستى در توزيع و بازتوزيع درآمد ملى ھم در عرصه ھاى توليدى و . مال كردن اين منافع نيست

ى، از نزديک بودجه دولت، اعتبارات بانك دولتى، و فينانس فينانس سوسياليست. ھم غير توليدى شركت مى كند
  .بنگاه دولتی را بھم مرتبط مى كند تا در خدمت رشد توليد قرار بگيرند

  
  اقتصاد تعيين كننده فينانس است؛  فينانس به نوبه خود بر اقتصاد تاثير می گذارد

  
مد ملى تمرکز يافته در دولت است، موقعيتش از آنجا كه فينانس سوسياليستى يك رابطه توزيع و بازتوزيع درآ

ماركسيسم به ما مٮگويد كه توليد تعيين كننده توزيع است و توزيع به نوبه . وابسته به توسعه اقتصاد ملى است
شكل ھاى مختلف توزيع در جوامع مختلف بوسيله شكل ھاى مختلف توليد . خود بر توليد تاثير مى گذارد

ثروتى كه جامعه براى توزيع شدن در دسترس قرار مٮدھد نيز توسط درآمد ملى كه و . اجتماعى تعيين مى شود
صدر مائو به ما در مورد رابطه ديالكتيكى بين اقتصاد و فينانس چنين . در حيطه توليد حاصل شده تعيين مى شود

:  تست ازآن سياست عمومى که قطب نمای فعاليت اقتصادی و مالی ما می باشد عبار« : رھنمود داده است
در عين حال كه يك سياست خوب يا بد مالى بر اقتصاد تاثير مى گذارد، ... توسعه اقتصاد و تضمين فرآورده ھا

از زمان آزادى كشور، شمار زيادى از كاركنان )  ۴(» .اما اين اقتصاد است كه امور مالى را تعيين مى كند
ه ويژه اى به اقتصاد و تشويق رشد پايدار توليد نخست توج. بخش مالى رھنمود صدر مائو را بكار بسته اند

در نتيجه، يك پايه مادى محكم و قابل اتكاء براى بخش مالى چين تضمين شد . صنعتى و كشاورزى مبذول داشتند
 توليدات ١٩٧٣ تا ١٩۵٠طبق محاسبات ارزشی، در فاصله . و ميزان درآمدھا و مخارج نسبتا سريع رشد كرد

 برابر و توليدات صنايع ١٢ر٨د داشت؛ طی ھمين دوره  توليدات صنعتى سبك  برابر رش١ر٨کشاورزی 
ميزان افزايش . درآمدھاى مالى چين نيز در ھمان دوره تقريبا سيزده برابر  شد.  برابر افزايش يافت۵٩سنگين

  .مخارج مالى يازده برابر بود
 فينانس، كوچك شمردن اھميت توسعه اقتصاد، و بنابراين تاكيد يك جانبه بر.      اقتصاد تعيين كننده فينانس است

افرادى كه چنين نظرگاھى دارند نمٮتوانند روابط . بكار بستن يك نظرگاه منحصرا مالى، تماما اشتباه است
آنان قادر . ديالكتيكى اقتصاد و امور مالى ، توليد و توزيع را درک کنند و فعاالنه به رشد و تقويت توليد بپردازند

  .ه درآمدھا و مخارج مالى نيستندبه حل مسئل
فينانس به نوبه خود نقش .      اقتصاد تعيين كننده فينانس است اما فينانس صرفا يك عامل منفعل يا منفى نيست

وقتى كه دولت قصد ساختمان اقتصادی دارد و بنگاه ميخواھد . بسيار مھمى در توسعه اقتصادى بازى مى كند
فينانس سوسياليستى از طريق شركت در توزيع . الى ضرورى را بايد سازمان دادتوليد را افزايش دھد، منابع م

درآمد ملى، با استفاده از درآمد خالص تمرکز يافته دولت، منابع بودجه ای بنگاه ھای دولتی را تامين می کند که 
 در توزيع دارائی ھای ھنگام تخصيص منابع، بايد. آنھا ھم از اين منابع برای ساختمان اقتصادی استفاده می کنند

ارزشھاى (به عبارت ديگر، اگر حركت ارزش را بتوان با حركت دارائی ھای مادى . مادى به تعادل دست يافت
ھمراه کرد، به صورتى كه ميزان معينى از منابع مالى را بتوان  با ميزان ھمسنگی از دارائی ھا مبادله ) مصرفى
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رفه و صحيح مورد استفاده قرار گيرند، آنوقت توسعه سريع اقتصاد کرد، و اگر اين دارائی ھا به صورتى با ص
برعكس، اگر فينانس سوسياليستى بنحوى ناصحيح . ملى به شيوه اى نقشه مند و متعادل مى تواند تضمين شود

دست به تامين و تخصيص مالى بزند، طورى كه بين حركت ارزش و حركت دارائی ھای مادى جدايى بيفتد، يا 
  .رائی ھای مادى به شكل منطقى مصرف نشود، آنگاه توسعه اقتصاد ملى با مانع روبرو خواھد شداينكه دا

سپس اين درآمد .      فينانس سوسياليستى، درآمد ملى توليد شده در عرصه توليد را در دست دولت متمركز مٮكند
شمار . ودى خود كافى نيستاما اين بخ. خالص متمركز براى توسعه اقتصاد ملى مورد استفاده قرار ميگيرد

وسيع كارگران بخش مالى كه بطور گسترده با شرايط بنگاه ھاى گوناگون در ارتباطند و از آنھا شناخت دارند، 
آنان بايد بنگاه ھا را در بھبود امر مديريت و عملكرد، ايجاد روابط مبتنى بر . بايد نقش مھمى بعھده بگيرند

گاه ھا، و فعال كردن ھر چه بھتر نيروھاى بالقوه براى تقويت پايدار توسعه تعاون، كاملتر كردن روابط ميان بن
بدين طريق و بر پايه توسعه اقتصاد، منابع مالى سوسياليستى را . توليد ملى و افزايش درآمد ملى يارى كنند

  .ميتوان افزايش داد و تضمين كرد
  

  استروابط متعادل بين انباشت و مصرف، روابط متعادل ھمه جانبه 
  

  انباشت سوسياليستى منبع بازتوليد گسترش يافته است
  

در توزيع و بازتوزيع درآمد ملى، روابط متناسبی بين انباشت و مصرف وجود دارد كه مستقيما بر توسعه اقتصاد 
درآمد و كل /  در اين بحث، منظور از معيشت، نسبت  بين كار *. (  مردم تاثير مٮگذارد*ملى و بھبود زندگی 

روابط متعادل ميان انباشت و مصرف نيز مانند روابط متعادل ميان صنعت و .) ف و استاندارد زندگى استمصر
  .كشاورزى، و روابط متعادل ميان كشاورزى و صنايع سبك و صنايع سنگين، روابط متعادل ھمه جانبه است

ن کند که ميزان معينى از انباشت       در فر آيند توزيع و بازتوزيع درآمد ملى فينانس سوسياليستى بايد تضمي
اما انباشت در جوامع . يافته، انباشت است) انبساط(منبع بازتوليد گسترش . براى بازتوليد گسترش يافته بکار رود
در جامعه سرمايه دارى ابزار توليد در دست سرمايه داران است و تنھا شكل . مختلف، خصوصيات متفاوتى دارد

اين انباشت به ادامه استثمار و ستم طبقه استثمارگر بر زحمتكشان خدمت . رى استانباشت، انباشت سرمايه دا
. در جامعه سوسياليستى، مردم كاركن كنترل قدرت سياسى و ابزار توليد متعلق به خود را در دست دارند. مٮكند

ى گسترش بازتوليد و توانند از طريق دولت و كلكتيو، منابع مالى را انباشت كنند و از آن برا نتيجتا آنان مى
ھر چه ثروت انباشت شده توسط جامعه سوسياليستى بيشتر باشد سطح و . خدمت به منافع خويش استفاده كنند

نتيجه آن، توسعه ھمه . ظرفيت توليد اجتماعى بزرگتر و استاندارد زندگى مادى و فرھنگى باالتر خواھد بود
رايط مادى و ايدئولوژيك نيز براى گذر به جامعه كمونيستى به تدريج ش. جانبه معنوى، فكرى و مادى خواھد بود

.  آمده مقداری در تناقض است١٢که در فصل " كمونيسم جھانى"اين با بحث : توضيح ناشر. (ايجاد خواھد شد
  .)اين کتاب دارای برخی ناروشنی ھاست که اين يکی از آنھاست

اند تفاوت اساسى بين انباشت سوسياليستى و انباشت      اما فرصت طلبان و رويزيونيستھاى رنگارنگ كوشيده 
. بطور متعارف آنان تبليغ کرده اند که  درآمد سوسياليستی در تماميت خود توزيع شود. سرمايه دارى را بپوشانند

حاصل کاھش "بيش از صد سال پيش يكى از رھبران جنبش كارگرى آلمان به نام السال عبارت به اصطالح  
ليوشائوچى نيز . را داشت" درآمد کامل کار"دورينگ پيشنھاد مسخره مشابھى به نام . پيشنھاد كردرا " نيافته کار

و ’ توزيع بيشتر’زد كه سوسياليسم يعنى  نظير السال، دورينگ و ساير فريبكاران ھم قماش آنان فرياد مى
او به انباشت . است’ دولتى ثروتمند با مردمى فقير’گفت كه چين  او با بدطينتى مى.  ’دستمزد بيشتر’

است حمله مٮكرد و براى محو انباشت سوسياليستى ’ استثمار تغيير چھره داده’سوسياليستى تحت عنوان اينكه 
 مستقيما به چنين تبليغات مسخره آنتى دورينگ وتا  نقد برنامه گو ماركس و انگلس در. زد دست به توطئه مى
 به اجراء در ميآمد، انباشت اجتماعى به ھيچوجه صورت اگر نظرات غلط رويزيونيستھا. اى جواب دادند

يعنى فقط ميتوانست دست . نتيجتا، اقتصاد سوسياليستى نمٮتوانست بازتوليد گسترش يافته را انجام دھد. نمٮگرفت
نتيجه نھايى، احياى سرمايه دارى . به بازتوليد ساده بزند يا اينكه كار انباشت را به بخش خصوصى منتقل كند

توانيم ببينيم كه نظرات غلط عرضه شده توسط ليوشائوچى و لين پيائو كه توزيع و خرج كردن   بنابراين مى.بود
  .ھمه چيز را موعظه ميكردند، تالشى مذبوحانه براى تضعيف اقتصاد سوسياليستی و احياى سرمايه دارى بود

  
  بايد تناسب صحيحى  بين انباشت و مصرف برقرار شود
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ه مثابه صندوق انباشت مورد استفاده قرار ميگيرد، ھر چه از درآمد ملى سوسياليستی باقى می به غير از آنچه ب

تصميم گيرى بر سر نسبت صحيح انباشت به مصرف در « . شود ماند بعنوان صندوق مصرف بكار گرفته مى
له پيچيده اى و نيز نسبت صحيح بين اين دو بخش از اقتصاد، مسئ... ھر يك از دو بخش اقتصاد سوسياليستى

توضيح ناشر  (*) ۵(» .بنابراين مشكل بتوان يك شبه به يك نتيجه منطقى كامل در اين زمينه رسيد. است
منظور از دو بخش اقتصاد سوسياليستی، بخشی که مبتنی بر مالکيت ھمگانی تمام مردم بر ابزار  : *انگليسی

درآمد ملى، در ھر مقطع زمانى مفروض،  .)  توليد و بخش مبتنی بر مالکيت کلکتيوی بر ابزار توليد است
.  اگر نسبت مورد استفاده براى افزايش انباشت باال برود، نسبت مصرف بايد به نحوى كاھش يابد .محدود است

انباشت در سطح باالتر مسلما جريان بازتوليد سوسياليستى را شتاب خواھد بخشيد، اما در عين حال جريان بھبود 
برعكس، اگر نسبت مورد استفاده براى مصرف باال برود، . اركن موقتا كند خواھد شدوضع معيشتى مردم ك

ھر چه سطح مصرف باالتر باشد بدون شك نيازھاى . نسبت مورد استفاده براى انباشت بايد بنحوى كاھش يابد
معيشتى جارى مردم كاركن بھتر تامين خواھد شد، اما در آن صورت از سرعت توليد گسترش يابنده 

كه اين امر تاثيرات منفى خود را بر  بھبود وضع معيشتى مردم كاركن در آينده . سوسياليستى بايد كاسته شود
اما خصلت .  اين شرايط نشانگر وجود تضادھايى بين انباشت سوسياليستى و مصرف است. باقى خواھد گذاشت

ولت، منافع كلكتيو و منافع افراد وجود اينھا تضادھايى ھستند كه بين منافع د. اين تضادھا آنتاگونيستى نيست
به عبارت ديگر، اينھا تضادھاى  بين منافع كل و منافع جزء، بين منافع درازمدت و منافع كوتاه مدت . دارند

  .مردم اند
     ما به ھنگام تنظيم رابطه تناسبى بين انباشت و مصرف، بايد بھبود متعادل وضع معيشتى مردم كاركن را 

ھمزمان، مبناى افزايش در مصرف بايد گسترش پايدار توليد و بھبود .  افزايش انباشت قرار دھيممبناى ھرگونه
اگر به بھبود وضع . منافع دولت و كلكتيو و فرد را بايد بطور ھمزمان مد نظر قرار داد. بارآورى كار باشد

واھيم توانست به ملزومات عينى معيشتى مردم كاركن توجه نكنيم و بطور يكجانبه بر انباشت تاكيد بگذاريم، نخ
برعكس، اگر . اين باعث افت شور و شوق كارى مردم كاركن خواھد شد. توسعه اقتصاد سوسياليستى پاسخ دھيم

متوجه انباشت نباشيم و يكجانبه روى مصرف تاكيد كنيم، بنفع منافع پايه اى و درازمدت مردم كاركن نخواھد 
تا زمانى .  حل صحيح اين تضاد بايد در پى توسعه توليد اجتماعى باشيمما براى ايجاد شرايط مساعد جھت. بود

كه توليد توسعه يابد و درآمد ملى بيشتر شود، حتى اگر نسبت انباشت ھم باال برود، وضع معيشت مردم كاركن 
ه بنابراين به خاطر منافع كلى و درازمدت سوسياليسم، ضرورى است كه بر روحي. كماكان ميتواند بھتر شود

  .انقالبى حضور در مبارزات دشوار و ساختن كشور از صميم قلب و به دور از ريخت و پاش و اتالف تاكيد كنيم
برای اينکه اين رابطه تناسبى بطور صحيح .      انباشت و مصرف در مفاھيم ارزشى، يك رابطه تناسبى دارند

شکيل سرمايه و بازتوليد گسترش يافته مورد انباشت براى ت. برقرار شود بايد دارائی ھای مادی را تضمين کرد
زمانى كه مقدار معينى منابع مالی در دسترس قرار گرفت، بايد ابزار توليد ھم به ميزان . گيرد استفاده قرار مى

از كل محصول اجتماعى در توليد سوسياليستی، فقط آن بخش اضافه شده ) ۶. (معين متناسب با آن موجود باشد
و بخش ديگر كه معادل مصرف سال .   در بازتوليد گسترش يافته مورد استفاده قرار می گيرد)تازه آفريده شده(

بنابراين براى حفظ تعادل بين عرضه و . است براى بازتوليد ساده استفاده مٮشود) استھالك ابزار توليد(گذشته 
اگر اينكار انجام نشود، يا .  باشندتقاضا، منابع انباشت شده در درجه اول بايد پاسخگوی مسئله افزايش ابزار توليد

منابع انباشت شده نخواھند توانست به اندازه کافی ابزار توليد بخرند که در اين صورت بازتوليد گسترش يافته 
نمی تواند بطور کامل انجام شود؛ يا اينکه ابزار توليد اضافه توليد شده فروش نخواھد رفت و نتيجتا يك مازاد بی 

  . ھر يك از اين حاالت بر بازتوليد گسترش يافته سوسياليستى تاثير منفى خواھد گذاشت. ھد آمدبرنامه بوجود خوا
      تا آنجا كه به مصرف مربوط ميشود، بايد گفت از آنجا که منابع مالى صندوق مصرف، بايد براى تامين 

تفاده قرار گيرد،محصوالت نيازھاى مادى و فرھنگى دولت سوسياليستى و توده ھاى وسيع مردم كاركن مورد اس
اگر افزايش منابع مالى مصرفى با افزايش . مصرفی بايد بحد مکفی عرضه شود تا رفع اين نيازھا تضمين شود

محصوالت مصرفى ھمخوانى نداشته باشد، يا عرضه محصوالت از تقاضا پيشى ميگيرد و باعث انباشت بى 
 محصوالت مصرفى از عرضه آن جلو خواھد افتاد كه نتيجه برنامه اقالم مصرفى ميشود، و يا اينكه تقاضا براى

در ھر دو صورت، رسيدن به ھدف رفع نيازھای دولت و مردم کارکن، مشکل خواھد .  اش كميابی خواھد بود
  .شد

     بنابراين ميتوان مشاھده كرد كه براى حفظ تناسب صحيح بين انباشت و مصرف بايد توليد را با تمام قوا 
توان ھم انباشت و ھم   فقط در صورتى كه مسئله توليد ابزار توليد و محصوالت مصرفى حل شود مى.توسعه داد
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در اين راستا، ارتقاء بارآورى كار، . مصرف را افزايش داد و تضاد بين انباشت و مصرف را بھتر حل كرد
 در نيروى انسانى و صرفه جويى در استفاده از ابزار توليد، ايجاد ھر چه بيشتر ثروت مادى، صرفه جويى

  .دارائی ھای مادى و فينانس، از اھميت تعيين كننده برخوردار است
  

  منابع عمده مطالعاتى
   نقد برنامه گوتاماركس،
  آنتى دورينگ، بخش سوم از فصل چھارانگلس، 

  حل صحيح تضادھا، بخشھاى يك و سهمائو، 
  مسائل اقتصادى و مالى در جنگ ضد ژاپنىمائو، 

  
  يادداشتھا

  ۴۵٣دست چين آثار، ص حل صحيح تضادھا، ائو، م .١
متمركزى كه دولت از طريق شركت در دور اول توزيع درآمد ملى بدست ميآورد ) خالص(درآمد اضافه  .٢

البته ھمه اقالم درآمد و يا ھزينه ملى به ايجاد . براى تحقق اھداف گوناگون به مجراى اقتصاد باز گردانده ميشود
مثال مبالغى را در نظر بگيريد كه . وم توزيع درآمد بكار انداخته شود منجر نمٮشوددرآمد جديدى كه در دور د

دولت در اختيار بنگاه ھاى دولتى مٮگذارد كه ھيچ درآمد جديدى حاصل نميشود و ھيچ تغيير مالكيتى ھم با اين 
  .اين مبالغ از فر آيند بازتوزيع درآمد ملى خارج ميشود. كار صورت نميگيرد

  ١۴، صفحه د برنامه گوتا نقماركس، .٣
  ١١١، صفحه ٣، منتخب آثار، جلد مسائل اقتصادى و مالىمائو،  .۴
  ۴۴۵ا، دست چين آثار صفحه حل صحيح تضادهمائو،  .۵
بخش كوچكى از منابع صندوق انباشت براى خريد اجناس مصرفى مورد استفاده قرار ميگيرد، اما بخش  .۶

  .عمده آن صرف خريد ابزار توليد ميشود
 

  ھمفصل يازد

 چگونگی توزيع فراورده ھای مصرف شخصی

 در جامعه سوسياليستی
  

  »از ھركس به اندازه توانش، به ھركس به اندازه كارش« اصل سوسياليستی 
  

اين توزيع نيز مانند توزيع درآمد . توزيع فراورده ھای مصرف شخصی يك وجه مھم از  روابط توليدی است
يد معين ميشود اما شكل توزيع به نوبه خود  بر نظام مالكيت تاثير متقابل ملی، اساسا با شكل مالكيت بر ابزار تول

  .نھاده و تحكيم و تكاملش را تحت تاثير قرار ميدھد
  
  فرآورده ھای مصرف شخصی طبق اصل سوسياليستی 

  توزيع می شود» از ھركس به اندازه توانش، به ھر کس به اندازه کارش « 
  

  ار توليد معين ميشودتوزيع توسط نظام مالكيت بر ابز
  

روابط مالكيت روابط .  در ھيچ جامعه ای  روابط توزيع مصرف شخصی به اراده يا انتخاب افراد بستگی ندارد
ماركس . اينكه چه كسی ابزار توليد را كنترل می کند، دارای اھميت تعيين كننده است. توزيع را تعيين ميكند

 توزيع می شود، خودش  نتيجه آن است که شرايط توليد چگونه اينکه ابزار مصرف چگونه« : خاطر نشان كرد
چون در جامعه سرمايه ) ١(» .اما توزيع شرايط توليد، خودش جنبه ای از شيوه توليد است. توزيع شده است

داری، ابزار توليد تحت كنترل سرمايه دار قرار دارد، كارگر بی چيز فقط ميتواند نيروی كارش را بفروشد و 
در جامعه سوسياليستی كه ابزار توليد در كنترل پرولتاريا و كل . ابع استثمار و ستم سرمايه دار كندخود را ت
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قدرت توزيع فراورده ھا توسط . مردم كاركن است، يك نظام مالكيت عمومی سوسياليستی برقرار شده است
  .كن استپرولتاريا و مردم كاركن كنترل ميشود و اصل توزيع سوسياليستی، بنفع مردم كار

صحبت كردن از توزيع بدون آنكه رجوعی به نظام .      بنابراين، توزيع را نميتوان از نظام مالكيت جدا كرد
بيش از صد سال پيش، السال كه يكی . است) تعيين كننده ديدن توزيع" ( دترمينيسم توزيع" مالكيت شود، گرايش 

توزيع تساوی " بحث كرد كه فقر مردم كاركن را با يك از خائنين پنھان در جنبش كارگری آلمان بود، از اين 
در جامعه « : ليوشائوچی نيز اين حرف پوچ را بر زبان جاری ميكرد كه. ميتوان برطرف كرد" گرانه

يك عضو . »سوسياليستی تضاد ميان  روابط توليدی و نيروھای توليدی عمدتا در زمينه توزيع جلوه گر ميشود
توزيع بر حسب كار و اصل منافع مادی « : پيائو نيز در يادداشتھای خود چنين نوشتكليدی دسته ضد حزبی لين 

. ھمه اين حرفھا فقط نسخه ای از دترمينيسم توزيع است» .نيروی تعيين كننده و محرك در توسعه توليد است
وه توليد سرمايه طرفداری از اين گرايش قبل از اينكه پرولتاريا قدرت سياسی را كسب كند، به شكل ستايش از شي

به عقيده طرفداران اين گرايش، سرمايه داری فقط يك اشكال كوچك دارد و آنھم توزيع . داری نمايان ميشد
بنابراين، نيازی به سرنگون كردن نظام سرمايه داری نيست؛ فقط می بايست توزيع را بھبود . نابرابر است

رل خود دارد، چگونه می توان  روابط توزيع  را بطور اما زمانيكه بورژوازی ابزار توليد را تحت كنت. بخشيد
. بنيادين تغيير داد؟ خط دترمينيسم توزيع سمی است كه روحيه رزمنده توده ھای انقالبی را خراب ميكند

طرفداری از اين خط ، بعد از كسب قدرت سياسی توسط پرولتاريا، تالشی بود برای کشاندن مردم به راه خيريه 
تا  امر تحكيم و گسترش نظام مالكيت ھمگانی، و ماموريت تاريخی  )  bourgeois welfarism(بورژوائی 

و بدين طريق، كار احيای سرمايه داری توسط  . ادامه انقالب تحت ديكتاتوری پرولتاريا را فراموش کنند
  .ليوشائوچی و لين پيائو و دغلكارانی نظير آنھا آسان شود

اين نكته را درك كنيم كه توزيع ) تعيين کننده ديدن توزيع( گرايش دترمينيسم توزيع      ما بايد به ھنگام انتقاد از
توزيع را نظام مالكيت تعيين ميكند، اما توزيع نيز به نوبه خود بر نظام مالکيت . يك مقوله كامال منفعل نيست

  .بنابراين، كم بھاء دادن به نقش توزيع، اشتباھی ديگر است. تاثير می نھد
  

  نفی نظام استثماری است»  ركس به اندازه توانش، به ھر کس به اندازه کارشاز ھ« 
  

آيا اين حرف بدان معنی است كه كل . در جامعه سوسياليستی محصول اجتماعی متعلق به مردم كاركن است
. محصول اجتماعی را ميتوان مستقيما بين افراد كاركن در شاخه ھای مختلف توليدی توزيع كرد؟ مسلما خير

خاطر نشان كرد كه در جامعه سوسياليستی، قبل از توزيع فرآورده ھای مصرف نقد برنامه گوتا ماركس در 
اوال، وجوھی برای : شخصی در ميان مردم کارکن، بايد اقالم زير را از محصول ناخالص اجتماعی كسر كرد

و ثالثا، وجوه ذخيره .  توليدثانيا، وجوھی برای بازتوليد و توسعه. جبران ابزار توليدی كه مصرف شده است
بعالوه اقالم عمومی ديگری ھم بايد قبل از توزيع فرآورده . برای مقابله با اوضاع اضطراری و باليای طبيعي

ثانيا، ھزينه . اوال، ھزينه ھای عمومی اداری كه مستقيما به توليد مربوط نيست: ھای مصرف شخصی كسر شود
ثالثا، وجوھی . زھای اجتماعي؛ مانند مراكز آموزشی و خدمات درمانيھای فرھنگی و رفاھی به قصد رفع نيا

امروزه، عالوه بر مواردی كه ذكر شد، دولت سوسياليستی بايد برای ) ٢. (برای افراد از كار افتاده و غيره
  .پشتيبانی از مبارزات انقالبی مردم جھان، صندوق كمك خارجی تاسيس كند

ه ھای ضروری اجتماعی، از توليد ناخالص اجتماعی باقی می ماند به فرآورده      آنچه بعد از کسر کردن ھزين
از ھركس بر حسب « . ھای مصرف شخصی تبديل ميشود که می توان بين كاركنان شاخه ھای توليد، توزيع کرد

اصل پايه ای توزيع فرآورده ھای مصرف شخصی در جامعه سوسياليستی » توانش، به ھركس بر حسب كارش
دين معنی كه ھر كاركنی بايد خود را به كاملترين وجه ممكن در كار توليدی درگير كند، و سپس جامعه به ب. است

  .او بر حسب ميزان كارش، حجمی از فرآورده ھای مصرفی می دھد
يك پيشرفت عظيم در نظام توزيع در » از ھركس بر حسب توانش، به ھركس بر حسب كارش«      تحقق اصل 
 طی ھزاران سال تخاصم طبقاتی در جامعه بشری، انواع و اقسام نظام ھا برقرار شد كه در .تاريخ بشر است

آنكه كار می « آنھا، انسان توسط انسان تحت استثمار قرار گرفت؛ انسان بر انسان ستم راند؛ و بر مبنای اصل 
در جامعه برده . ا نابود كردانسان، ھمنوعش ر» كند بھره مند نمی شود، و آنكه بھره مند می شود،  كار نمی كند

زندگی آنھا ھمچون احشام و استران می . داری، برده دار به بردگانش ھمچون ابزار سخنگو برخورد می كرد
  درصد محصولش را به ارباب تحويل ميداد و خود ٨٠ و حتا گاه ۶٠، ۵٠در جامعه فئودالی، دھقان بايد . گذشت

مايه داری، مزدی كه در برابر كار كارگر پرداخت ميشود كفاف در جامعه سر. در فقر و فاقه بسر می برد
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نابرابری ميان . بعالوه، كارگر دائما با خطر بيكاری روبروست. خوراك يا پوشاك خانواده اش را نمی دھد
 .استثمارگر و استثمار شونده در زمينه مالكيت بر ابزار توليد، به ناگزير نابرابری در توزيع را ھم پديد می آورد
. در جامعه سوسياليستی، مالكيت عمومی بر ابزار توليد جايگزين مالكيت خصوصی بر ابزار توليد می شود

را  كه بنفع مردم كاركن » از ھركس بر حسب توانش، به ھركس بر حسب كارش« انجام اين کار، اجرای اصل 
ھمه کسانی که قادر به . ميدھداين اصل، كار را معيار توزيع فرآورده ھای مصرفی قرار . است، ممكن می کند

اجرای اين اصل، نظام توزيعی . ھركس كار نكند، چيزی ھم نمی خورد. كار ھستند بايد در كار شركت كنند
اين يك پيشرفت بسيار بزرگ در . سابق را که ھزاران سال بر پايه  استثمار انسان برقرار بود، از بيخ  برھم زد

  .نظام توزيع است
از ھركس به «  سوسياليستی، توزيع فرآورده ھای مصرف شخصی بجای اينکه از اصل      چرا در جامعه

از ھركس به اندازه توانش، بھر کس به اندازه « پيروی كند، از اصل » اندازه توانش، به ھركس بر حسب کارش
و تمايزات پيروی نمی کند؟ زيرا جامعه سوسياليستی تازه از دل جامعه سرمايه داری سر برون آورده » نيازش

كار ھنوز به . ميان كارگر و دھقان، مناطق شھری و روستائی، و كار فكری و كار يدی ھنوز از بين نرفته است
محصول اجتماعی ) ١ - به توضيحات رجوع شود. (خواست درجه اول در زندگی اكثريت مردم تبديل نشده است

ستی، طبقات و مبارزه طبقاتی موجودند، طبقه و از آنجا كه در جامعه سوسيالي. به سطحی از وفور نرسيده است
را اشاعه ميدھد » مفتخوري«و » عشق به تن آسائی و نفرت از كار« استثمارگر ھمواره گرايشات بيھوده مانند 

. تحت اين شرايط، اجرای اصل توزيع بر حسب نياز، ممكن يا عملی نيست. تا افکار مردم کارکن را مسموم کند
می تواند به نيازھای توسعه يابنده نيروھای »  حسب توانش، به ھركس برحسب كارشاز ھركس بر« فقط اصل 

  .توليدی پاسخ گويد و توسط توده ھای وسيع كاركن قابل فھم و مورد توافق باشد
  

   توزيع بر حسب كار تفاوت اندكی با جامعه كھن دارد 
  

در زمينه توزيع » ھركس بر حسب كارشاز ھركس بر حسب توانش، به « در مرحله سوسياليستی، بايد از اصل 
. اما توزيع بر حسب كار قطعا عاليترين ايده آل پرولتاريا نيست. فراورده ھای مصرف شخصی، پيروی کرد

از ھركس بر حسب توانش، به ھركس بر « آنچه پرولتاريا می كوشد در آينده تحقق بخشد، اصل كمونيستی 
ريق توزيع بر حسب كار تضمين می شود كماكان و در اصل، زيرا حقوق برابر که از ط. است» حسب نيازش

حق "تا زمانيكه محصوالت بر حسب ميزان كار تقسيم می شوند، نابرابری ... «) ٣. (حق بورژوائی است
صدر مائو در رھنمودھايش پيرامون مطالعه تئوری ) ۴(» .به حيات خود ادامه خواھد داد" بورژوائي

  )۵. (توزيع بر حسب كار تفاوت اندكی با جامعه كھن داردمارکسيستی خاطر نشان كرد كه 
     چرا گفته می شود که توزيع بر حسب كار تفاوت اندكی با جامعه كھن دارد، و حق برابر كه در آن تجسم 
يافته، كماكان يک حق بورژوائی است؟ علت آنست كه توزيع بر حسب كار كماكان از ھمان اصلی پيروی ميكند 

يعنی اينكه مبادله ميزان معينی از يك شكل كار با . الئی، مبادله ارزشھای برابر را تنظيم می نمايدكه مبادله كا
اين اصل مبادله از لحاظ صوری برابر است اما در واقع، منشاء . ھمان ميزان از شكلی ديگر مبادله می شود

  برای اندازه گيری در - يعنی كار-حد افراد از اين نقطه نظر برابرند كه جامعه از يك معيار وا. نابرابری است
برخی قويترند و : اما شرايط كارگران با ھم فرق ميكند. توزيع فرآورده ھای مصرفی ميان آنھا استفاده می کند

بنابراين، ميزان كاری كه كارگران به جامعه . برخی ضعيفتر؛ سطح فرھنگی و فنی برخی باالتر از سايرين است
بطور غير مستقيم و « بر نيست و حق برابر که در اصل توزيع بر حسب كار نھفته است، ارائه ميدھند با ھم برا

تلويحی درآمد نابرابر ميان افراد را برسميت می شناسد و به ظرفيت توليدی كارگر بصورت يک امتياز طبيعی 
 بيشتری دارند برخی نانخور: در عين حال، بار خانوادگی كارگران مختلف يكسان نيست) ۶(» .برخورد می کند

تحت شرايطی كه در مقابل كار برابر، مزد برابر پرداخت ميشود سطح زندگی كسانی . و برخی كمتر و امثالھم
و كسانی كه وضعشان عكس اين باشد، سطح زندگی . كه قوی و ماھر بوده و نانخور كمتری دارند، باالتر است

. ين نابرابری با نابرابری در جامعه كھن بنيادا فرق داردا. نتيجه عملی اين وضع، نابرابری است. پائينتری دارند
در جامعه سوسياليستی استثمار انسان توسط انسان موجود نيست اما كماكان در مقايسه با ايده آل پرولتاريا که 

» از ھر كس برحسب توانش، به ھركس برحسب نيازش« وفور ھمگانی اشتراکی بر حسب اصل كمونيستی 
وجود اين نقايص در مرحله اول جامعه « : مارکس گفت. محسوب می شود" نقص"يک است،  اين وضعيت 

كمونيستی، كه تازه بعد از دوران طوالنی درد زايمان از دل جامعه سرمايه داری سر برون آورده، گريزناپذير 
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روط حق ھرگز نمی تواند از تكامل ساختار اقتصادی جامعه و فرھنگ جامعه كه توسط آن ساختار مش. است
  ) ٧(» .شده، پيشی گيرد

     از يك طرف، برقراری اصل توزيع فرآورده ھای مصرف شخصی بر حسب كار، از لحاظ تاريخی 
از طرف ديگر، حق برابر كه در آن تجسم يافته كماكان حق . ضروری است و نميتوان آن را دلبخواھی نفی كرد

پس، اين حق بايد تحت . تواند از آن سربلند كندبورژوايی است و زمينه و شرايطی است كه سرمايه داری مي
در جامعه سوسياليستی، به اصل توزيع برحسب كار نمی توان بعنوان يک . ديكتاتوری پرولتاريا محدود شود

اصل مقدس كه بايد تحكيم شود نگاه کرد زيرا  اقدام برای تحكيم و توسعه و تقويت حق بورژوايی، بطور اجتناب 
بنابراين .  غنی و فقير تقسيم کرده و موجب رشد سريع سرمايه داری و بورژوازی می شودناپذير جامعه را به

درجامعه سوسياليستی ضروری است که به موازات وفور فزاينده توليد اجتماعی و باال رفتن آگاھی كمونيستی 
ی، برخی جاھا، در جامعه سوسياليست. در ميان مردم، از توزيع برحسب كار به توزيع برحسب نياز، گذر شود

مثال، در بخشھای خدماتی رفاه اجتماعی که زير اداره دولت و کلکتيو است . توزيع برحسب نياز انجام می شود
عملی می شود مانند ارائه  خدمات درمانی رايگان برای کارگران و کارکنان و بيمه کار که توسط دولت تامين 

اصل از ھر کس به « حله به مرحله انقالب و بکار بست در ھر حال حاضر بايد طبق تئوری تکامل مر. می شود
اما در عين حال بايد بر تئوری انقالب ادامه دار تاکيد . پيش رويم» اندازه توانش، بھر کس به اندازه کارش

فراھم کنيم؛ گام به گام عناصر توزيع بر » توزيع بر حسب نياز«بگذاريم و عفاالنه شرايط مساعدی را برای 
را کامال کنار » توزيع بر حسب کار«  افزايش دھيم و وقتی که در آينده شرايط پخته شود، اصل حسب نياز را

  .را جانشين آن کنيم» توزيع بر حسب نياز«گذاشته و 
  

  از دو گرايش در توزيع فرآورده ھای  مصرف شخصی اجتناب كنيد
  

گروه ليوشائوچی مدافع . ن دارددر جامعه سوسياليستی، مبارزه حادی حول موضوع توزيع بر حسب كار جريا
آنھا كوشيدند شكافی عميق بين سطح باالئی و . دستمزدھای باال، پاداشھای باال و جوايز باال  برای كار ادبی بودند

پايينی دستمزد بوجود آورند تا ھمبستگی خلق را زائل كرده، ابتكار عمل كارگران در توليد و شور و شوق آنھا 
  تكامل نيروھای توليدی را مانع شده و يک طبقه ممتاز را به منزله پايه ی اجتماعی را در كار خاموش کنند؛

توطئه  گروه ليوشائوچی در جريان انقالب كبير فرھنگی پرولتاريائی . خود در احيای سرمايه داری، بپرورانند
  .در ھم شكسته شد

بريھا در توزيع، يكی از وظايف انقالبی      مقابله با دو قطبی شدن توزيع، و تالش برای كاھش تدريجی نابرا
ماركس در جمعبندی اش از تجربه نخستين حكومت پرولتری جھان يعنی كمون پاريس، قھرمانان . پرولتارياست

از اعضای كمون گرفته به پايين، ھمه بايد خدمات عمومی را «  : کمون را بخاطر اتخاذ سياست زير تحسين کرد
ماركس اين را ابداعی عظيم دانست و بر اين تجربه ) ٨(» .كارگر، انجام دھندبا دستمزدی معادل دستمزد يك 

در دوره اوليه استقرار حكومت شوروی، لنين بخاطر ملزومات مبارزه طبقاتی مجبور شد . انقالبی مھر تاييد نھاد
 بوضوح خاطر اما وی. كه بطور موقتی دستمزدھای باال برای طبقه تحصيلكردگان بورژوا را مجددا برقرار كند

اثرات فاسد كننده دستمزدھای باال بر مقامات شوروی و نيز بر توده ھای كارگر غير قابل انكار « : نشان كرد
: صدر مائو پيگيرانه به ما می آموزد. لنين عميقا از دستمزدھای باال انتقاد نمود و آن را رد كرد)  ٩(» .است

او مخالف دستمزدھای باال برای يك اقليت است ) ١٠(» .باشندھمه كادرھای ما، در ھر مقام، خادمان خلق می «
و از ما ميخواھد كه بطور معقول به کم کردن شکاف درآمدھا در ميان کاركنان حزب، دولت، موسسات ، 

  .كمونھای خلق و مردم بپردازيم
اصل كمون پاريس تاييد      چرا آموزگاران انقالب پرولتری مرتبا بما اين مسئله را گوشزد ميكنند و مداوما بر 

مينھند؟ زيرا، اوال دو قطبی شدن توزيع با نظام مالكيت عمومی سوسياليستی و  روابط سوسياليستی در ميان 
آنھا . در جامعه سوسياليستی، مردم كاركن اربابان دولت و موسسات توليدی ھستند. مردم خوانائی ندارد

ممکنست بدليل تقسيم کاری که در جامعه کھن موجود بود، . دمھارتھای كاری خود را اساسا از جامعه آموخته ان
در خدمات كاری آنھا به جامعه تفاوتھائی موجود باشد، اما اين مسئله نبايد موجب اختالف زياده از حد در سطح 

. از لحاظ عينی، پيشروی در مسير وفور ھمگانی مستلزم كاھش تدريجی نابرابريھای سه گانه است. زندگی شود
، اگر راه بر دو قطبی شدن توزيع باز شود، يك قشر ممتاز در جامعه شكل می گيرد و پايگاه اجتماعی برای ثانيا

در اتحاد شوروی . اين دو قطبی شدن به ضرر تحكيم ديكتاتوری پرولتری است. احيای سرمايه داری می شود
ورژوازی انحصاری دولتی كنونی، يک قشر ممتاز بورژوا که کار ديگران را تصاحب ميكند، تبديل به ب
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اين يک طبقه استثمارگر نوخاسته است كه توسط  گروه مرتد برژنف نمايندگی ميشود و . شده است) بوروکرات(
ثالثا، دو قطبی شدن توزيع، بنفع تقويت ھمبستگی مردم كاركن . بر مردم زحمتكش اتحاد شوروی حكم می راند

  .بنابراين بايد مراقب اين گرايش باشيم.  ميدان ميدھداين امر به ايده بورژوائی شھرت و رفاه. نيست
تساوی گری مطلق برای ھمه كارھا، .      ضديت با دو قطبی شدن توزيع به معنای تساوی گری مطلق نيست

كمون پاريس طرفدار آن بود . بدون توجه به درجه سختی يا شدت و خدمات ھر يک، دستمزدی برابر قائل است
با اين وجود، كمون درجه بندی دستمزدھای .  مزدی معادل دستمزد يك كارگر دريافت كنندكه ھمه كاركنان دولت
تساوی گری مطلق بھيچوجه با اصل . البته تفاوت ميان درجه ھای مختلف نبايد زياد باشد. كارگران قبول كرد

ين گرايش مقابله بايد با ا. خوانائی ندارد» از ھركس بر حسب توانش، به ھركس بر حسب كارش« سوسياليستی 
تساوی گری مطلق توھم محض ... «: بيش از چھل سال پيش صدر مائو بوضوح خاطر نشان كرد كه. كرد

چيزھا بر مبنای اصل . حتی در سوسياليسم ھم برابری مطلق نميتواند موجود باشد. دھقانان و خرده مالكان است
» .دن نيازھای توليد، توزيع خواھد شداز ھركس بر حسب توانش، به ھركس بر حسب كارش، و برآورده کر

تساوی گری مطلق نيز ھمانند دو قطبی شدن توزيع به شور و و شوق كاری لطمه ميزند، توسعه توليد را ) ١١(
  .كند ميكند، بر رشد محصول اجتماعی تاثير منفی مينھد و بنفع موسسات سوسياليستی نيست

صرف شخصی از يك سو مستلزم بكاربست اصل توزيع بر      در جامعه سوسياليستی، توزيع فرآورده ھای م
از سوی ديگر، بايد مراقب دو قطبی شدن توزيع باشيم و حق بورژوائی . حسب كار و قبول وجود نابرابريھاست

بدين طريق ميتوان سطح زندگی کارگران را تدريجا برابر . نھفته در توزيع بر حسب كار را آگاھانه محدود كنيم
حتی اگر تحت شرايط مشخصی اين تضاد نسبتا . اين يك تضاد است. وفور ھمگانی بدست آيدکرد تا اينکه  

اين امر ما را ملزم می کند كه بطور جدی . صحيح حل شود، با تغيير شرايط تضادھای جديدی سربلند خواھد كرد
ميق بپردازيم، كامال ماركسيسم را مطالعه كنيم، سياستھای حزب را  بطور کامل درك كنيم، به جستجو و تحقيق ع

به توده ھا اتكاء كنيم و اين تضادھا را با قرار دادن سياستھای پرولتری در مقام فرماندھی، بطور صحيح حل 
  .كنيم

  
  دو شكل اساسی توزيع  فرآورده ھای مصرف شخصی وجود دارد

 
  نظام دستمزدی شكل اصلی توزيع در اقتصاد دولتی است

  
 تحت اين شرايط ، دولت در مقابل  .االئی و مبادله كاالئی كماكان وجود دارددر مرحله سوسياليستی، توليد ك

مقدار کاری که كاركنان و كارگران به جامعه ارائه می دھند، مقداری پول را به عنوان مابه ازا کار به آنان 
اردھای فيکس اين درآمدھای پولی کارکنان و کارگران، مزد خوانده می شود که بر حسب استاند. پرداخت ميكند

  .در نظام مالکيت دولتی سوسياليستی، پرداخت می شوند 
     دستمزدھا در نظام سوسياليستی و دستمزدھا در نظام سرمايه داری،  روابط توليدی متفاوتی را منعكس 

ط آنھا  رواب. دستمزدھا، درآمد فروش نيروی كار ھستند. نيروی كار تحت نظام سرمايه داری يك كاالست. ميكنند
ميان كارفرما و كارگر، روابط استثمارگر و استثمار شونده را  تجسم می بخشند كه كارگر را به سرمايه دار بند 

دستمزدھا . نيروی كار كاال نيست. تحت نظام سوسياليستی، كارگران بر دولت و شركتھا حكم ميرانند. ميكند
بلکه شكلی از توزيع فراورده ھای مصرف . ديگر، شکل پولی ارزش نيروی کار يا قيمت نيروی كار نيستند

می باشند كه » از ھركس بر حسب توانش، به ھركس بر حسب كارش« شخصی توسط دولت بر مبنای اصل 
  .بوسيله پول صورت ميگيرد

گاه .      دو شكل اصلی دستمزد وجود دارد كه يكی را گاه ـ مزدی ميگويند و ديگری به قطعه كاری مشھور است
در يك دوره مشخص، دستمزدی ثابت بطور روزانه يا ماھانه بر . ساس زمان كار محاسبه ميشودـ مزدی، بر ا

قطعه كاری بر اساس محصول . حسب سطح حقوقی تعيين شده توسط اصل توزيع سوسياليستی پرداخت ميشود
ند، پرداخت دستمزدھا بر پايه تعداد قطعاتی كه ھر كارگر از يك محصول معين توليد ميك. كار محاسبه ميشود

، نظام قطعه كاری ١٩۵٨قبل از سال . در چين، اين دو شكل دستمزد پروسه ای تكاملی را طی كرده اند. ميشود
اين جزء الينفكی از سطح تكامل . در بسياری از رشته كارھا و مشاغل يدی مورد استفاده قرار می گرفت

و در زمينه احياء . كاركنان و كارگران بودنيروھای توليدی در چين و درجه آگاھی ايدئولوژيك صف گسترده 
اما با توسعه مكانيزاسيون و ماشينی شدن و تكامل آگاھی ايدئولوژيك كاركنان و . توليد و توسعه آن، موثر بود

، بسياری از نقايص و تاثيرات منفی قطعه كاری ١٩۵٨كارگران بويژه بعد از جھش بزرگ به پيش در سال 
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بعالوه .  فن آوری، كاربرد قطعه كاری انفرادی در كارھای متعدد و گوناگون دشوار شداوال،  با ترقی. آشكار شد
ثانيا، قطعه كاری، مساعد حال ھمبستگی ميان . مزد قطعه كاری تاثيرات منفی بر روی نوآوری فنی داشت

قديمی ھا، بين كارگران نبود و به راحتی به تضاد بين كارگران گاه ـ مزد با كارگران قطعه كار، جديدی ھا و 
ثالثا، نظام قطعه كاری براحتی . مراحل آغازين و پايانی پروسه كار، و بين كارگران شيفتھای مختلف می انجاميد

بعالوه اين امر بنفع ارتقاء . ايده اولويت دادن به درآمد شخصی و نپرداختن به اقدام كلكتيو را پرورش می داد
ن، بدنبال تقاضای گسترده كاركنان و كارگران، نظام قطعه كاری در بنابراي. آگاھی سياسی و ايدئولوژيك نبود

گاه ـ مزدی شكل عمده نظام دستمزدی در چين كنونی . بيشتر موسسات ملغی شد و نظام گاه ـ مزدی برقرار گشت
  .قطعه كاری فقط در برخی واحدھا و در مورد برخی از اشكال كار مورد استفاده قرار می گيرد. است

اين نه فقط  روابط بين دولت، كلكتيو و فرد را در بر ميگيرد، . ع دستمزدھا، موضوع پيچيده ای است     موضو
بلكه  روابط بين كارگران، بين كارگران و دھقانان، بين كارگران و دھقانان از يكطرف و ديگر مردم كاركن از 

عليرغم . ط فوق العاده برخورد نمودبه موضوع دستمزدھا بايد با جديت و احتيا. طرف ديگر را در بر می گيرد
. تغييرات متعددی كه در نظام دستمزدی چين صورت گرفته، ھنوز مشكالت زيادی وجود دارد كه بايد حل شود

نظام دستمزدی نيز . كشور ما درحال حاضر يك نظام كااليی را باجرا می گذارد« : صدر مائو خاطرنشان كرد
تحت ديكتاتوری پرولتاريا اين چيزھا را . ه دستمزد و امثالھم وجود داردنابرابر است؛ مثال درجه بندی ھشتگان

نابرابری در نظام دستمزدی جلوه ای از نابرابری منبعث از توزيع برحسب ) ١٢(» .فقط می توان محدود كرد
 بر اين نظام. نظام ھشت رتبه ای دستمزد، نظامی است كه در بين كارگران بخش توليد اجرا شده است. كار است

اين نظام از . نقش محركی كه تفاوت دستمزد در برانگيختن شور و شوق كار بازی می كند، تاكيد می گذارد
بكاربست نظام ھشت رتبه ای . پيچيدگی و مھارت كار بعنوان تنھا معيار جھت تعيين رتبه دستمزد استفاده می كند

ر ساده، و بين كار ماھر و كار غير ماھر، دستمزدی تفاوتھای مھمی در درآمد مزدی،  بين كار پيچيده و كا
از آنجا كه اين نظام بروشنی حق بورژوايی را تجسم می بخشد، تحديد آن تحت ديكتاتوری . بوجود می آورد

  .پرولتاريا بيش از پيش ضروری است
ن و     در جامعه سوسياليستی، بغير از دستمزد، در مقاطعی معين و تحت شرايط معين برای تشويق كارمندا

روش پاداش در . كارگرانی كه بھتر كار كرده اند و نتايج معينی حاصل نموده اند، از پاداش نيز استفاده می شود
قبل از انقالب كبير فرھنگی پرولتاريايی . قرار دارد" كار كردن به قصد پول درآوردن"ھمان محدوده بورژوايی 

رخانه ھا و موسسات چين بجای تبليغ و ترويج سياست و تحت تاثير خط رويزيونيستی ليوشائوچی، بسياری از كا
اينطور نيست « : ھمانطور كه صدر مائو خاطرنشان كرد. ھای پرولتری روش پاداش دھی در پيش گرفته بودند
اما آنھا از خط ليوپائوچی پيروی می کردند بطوريکه فقط . كه افراد خوب در مديريت كارخانه ھا وجود نداشتند

. ھای مادی برای مديريت استفاده می کردند و کسب سود را در فرماندھی توليد قرار می دادنداز عامل انگيزه 
اين تجربه نشان داد كه وقتی سياستھای ) ١٣(» .آنھا بجای تقويت سياستھای پرولتری، پاداش ميدادند و غيره

 برعكس، وقتی حق بورژوايی پرولتری در فرماندھی قرار نگيرد، وقتی آگاھی كمونيستی توده ھا افزايش نيابد و
از طريق تشويق انگيزه ھای مادی و استفاده از پاداش بعنوان وسيله برانگيختن شور و شوق توليدی توده ھا 

بذر نفاق در بين كارگران افشانده شده، .  گسترش يافته و تقويت شود، جھان بينی توده ھا بناگزير فاسد خواھد شد
  .به مرداب رويزيونيسم روان خواھند شدموسسات بروی ريل غلطی افتاده و 

     تجربه انقالب سوسياليستی و ساختمان سوسياليسم نشان ميدھد كه در برخورد به موضوع دستمزدھا، بايد 
بعالوه بايد به اصول زير . قاطعانه مدافع قرار دادن سياست در مقام فرماندھی و تقويت آموزش ايدئولوژيك باشيم

توسعه توليد و افزايش بارآوری كار دستمزد كاركنان و كارگران بايد افزايش يابد ولی نه بر مبنای : توجه كنيم
برای تعيين استاندارھای . اندازه افزايش در مزدھا نمی تواند بيشتر از افزايش در بارآوری کار باشد. بيش از حد

. گر و دھقان در نظر گرفته شوددستمزد و افرايش دستمزدھا، يک نقشه کلی بايد ريخته شود که روابط ميان كار
ھنگام تعيين سطح دستمزد كاركنان و كارگران، ما بايد در عين حال که با  روند قطبی شدن و زياد شدن شکاف 

افزايش . ھا مقابله كنيم بايد مواظب باشيم که نفی درجه بندی دستمزدھا به سطح تساوی گری مطلق نينجامد
ست در دست ھم به پيش برده شوند تا اينکه بتدريج نسبت رفاه جمعی به دستمزدھا و بھبود رفاه جمعی بايد د

درآمد فردی باال رود و به آن عواملی كه توزيع بر حسب نياز را نتيجه می دھد بيشتر ميدان داده شود و مورد 
  .آزمايش قرار گيرند

بنابراين، ھرگونه . د يافته است     تحت نظام سوسياليستی، شرايط توزيع بر حسب نياز بواسطه توسعه توليد بھبو
افزايش سطح زندگی كارگران نه فقط در افزايش دستمزد، بلكه در بھبود شرايط توزيع بر حسب نياز، مثال در 

كه يكی از آثاراپرای انقالبی " در بارانداز" در نمايشنامه  . خدمات رفاه اجتماعی رايگان، منعكس شده است
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در جامعه نوين، ما كارگران اسكله : گر بازنشسته اسكله چنين می سرايدمدرن پكن است، ماھون ليان ـ كار
آسمان ھم خيرخواھی حزب . به تولد، كھولت، بيماری و مرگ ما رسيدگی ميشود. سربلند و ھمه كاره ايم

اينھا احساسات حقيقی طبقه كارگری است كه در جامعه نوين به رھائی دست » .كمونيست و صدر مائو را ندارد
فھم تفاوت اساسی بين . اين احساسات برتری عظيم  روابط سوسياليستی توليد را منعكس ميكند. ه استيافت

دستمزد سرمايه داری و دستمزد سوسياليستی، و تفاوت بنيادين  روابط توزيع در جامعه نو و جامعه كھنه حائز 
رنوشت خويش را تقويت كند و اين فھم ميتواند احساس مسئوليت ما بعنوان حاكمان بر س. كمال اھميت است

  .آگاھی كار سوسياليستی را ارتقاء دھد
  

  نظام پوئن ـ كاری شكل اصلی توزيع در اقتصاد کلکتيو روستائی است
  

از « توزيع فراورده ھای مصرف شخصی در كمون روستائی خلق تحت نظام مالكيت کلکتيو نيز از اصل 
با اين وجود، از آنجا كه درجه مالكيت . ی ميكندپيرو» ھركس بر حسب توانش، به ھركس بر حسب كارش

.  فرق ميكند، شكل توزيع نيز ويژگيھای خود را داردنظام مالکيت تمام مردم با مالكيت کلکتيوعمومی در نظام 
در واحدھای تحت نظام مالكيت تمام مردم، ابزار توليد و محصوالت متعلق به دولت بوده و بطور مركزی توسط 

بدين ترتيب، مابه ازای كار در كل جامعه ميتواند با معياری واحد تعيين . ته و توزيع می شوددولت تخصيص ياف
« در مرحله كنونی نظام مالكيت کلکتيو كمونھای روستائی خلق، . شود و دستمزدھا بشكل پولی پرداخت شود

 محصوالت متعلق به واحدھای ابزار توليد و. »نظام مالكيت سه رتبه ای وجود دارد که تيم توليدی رتبه پايه است
برای دست يافتن به . بنابراين، توزيع را نمی توان در کل جامعه  در يك سطح به پيش برد. گوناگون كلكتيو است

توزيع تنھا ميتواند مستقالنه درون يك . توزيع مساوی، حتا نمی تواند به ورای مرزھای کمون و تيم توليدی برود
  .ليد آن واحد انجام شودواحد كلكتيو بر حسب شرايط تو

     به استثناء موسسات تحت اداره كمون كه بعلت درآمدھای نسبتا ثابتشان نظام دستمزدی بطور قسمی اجراء 
ميشود، توزيع بر حسب كار در اقتصاد کلکتيو كمون روستائی خلق از طريق سنجش كار و پوئن دادن به پيش 

وئن ھای كار عالوه بر وظايف كاری مربوط به فعاليتھای در بعضی از تيم ھای توليدی، پ. برده می شود
پوئن ھای كار معياری برای ارزيابی از ميزان شركت اعضاء .  زراعی، سنن توده ھا را نيز در نظر می گيرد

ميزان درآمد ھر عضو يك تيم توليد توسط . در كار كلكتيو است؛ و ھمچنين معياری برای توزيع مابه ازای كار
ارزش پولی پوئن ھای . معين شده است) ارزش پوئن كاري(ھای كار و نيز ارزش پولی ھر پوئن كار تعداد پوئن 

اين ارزش را درآمد ساالنه تيم توليد بعد از كسر مبلغ مورد نياز برای انباشت، معين . كار از قبل مشخص نيست
عملكردھا، تكنيك و تجھيزات، و درآمد تيمھای گوناگون توليدی بواسطه تفاوتھای موجود در مديريت و . ميكند

ميزان ھزينه ھای كسر شده بابت انباشت نيز ميتواند . عوامل طبيعی و شرايط حمل و نقل با يكديگر فرق ميكند
بنابراين، درآمد اعضای تيمھای گوناگون توليدی ھمگون نيست، اما اين تفاوتھا می بايد تدريجا . متفاوت باشد

اما از تساوی . گادھا و تيم ھای عقب مانده تقليل يابد تا به واحدھای پيشرفته برسدتوسط كمك فعال به كمونھا، بري
گری مطلق بايد پرھيز کرد وگرنه بر توسعه اقتصاد كشاورزی و تحكيم اقتصاد کلکتيو تاثيری منفی خواھد 

  .گذاشت
توليد در سالھای عادی را سال ما بايد ھمه تالشھای خود را بكار بنديم تا درآمد شخصی دھقانان از افزايش      « 

نه تنھا افزايش سطح زندگی دھقانان، بلكه . تحقق اين امر، الزم و حائز اھميت است) ١۴(» .به سال افزايش دھيم
  .تحكيم و توسعه اقتصاد کلکتيو و تحكيم قدرت سياسی پرولتری نيز امر مطلوبی است

. ا، بايد توليد را توسعه دھيم تا بتوانيم توزيع را بھبود بخشيم      چگونه ميتوان درآمد دھقان را افزايش داد؟ نھايت
برای توسعه توليد، بايد فعاليت گری کاری توده ھای دھقان را کامال بسيج کنيم و برای آن بايد قاطعانه سياست را 

، و ايده زراعت در مقام فرماندھی قرار دھيم، به دھقانان ماركسيسم ـ لنينيسم ـ انديشه مائوتسه دون را بياموزيم
برای تضمين رشد ھمه جانبه، : ما بايد بر اجرای سياست زير پافشاری کنيم. در خدمت انقالب را تقويت کنيم

كشت دانه ھای خوراکی را به مثابه حلقه كليدی در دست بگيريد، از نيروی انسانی و ذخائر مادی و مالی در 
 بردن حاصل،  بايد عمليات و مديريت را تقويت کنيم و برای باال. مناطق روستائی، بحداکثر بھره گيری کنيد

برای اينکه ھزينه ھا را تا حد ممکن کاھش دھيم و توليد و درآمد را باال بريم، بايد . زراعت علمی بکار بريم
  .بدقت بودجه بندی کنيم، صرفه جوئی اقتصادی کنيم ،  منابع جايگزين بيابيم و غيره

ی كار اعضای تيم ھای توليدی، بايد با شيوه قرار دادن پوئن ھای كاری در مقام       ھنگام محاسبه مابه ازا
فرماندھی و بی توجھی به آموزش ايدئولوژيك مقابله كنيم، و بايد اصل از ھركس به اندازه توانش، به ھركس به 
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بر را به اجراء بين اعضای مرد و زن بايد اصل پرداخت برابر در ازای كار برا. اندازه كارش را بكار بنديم
پرداخت نابرابر برای كار برابر كه در آن مرد برای يك روز كار بيش از ده پوئن بگيرد اما زن نتواند . گذاريم

  .بيش از ھشت پوئن بدست آورد خالف اصل توزيع سوسياليستی است
  

  از ايدئولوژی حق بورژوائی انتقاد كنيد، آن را رد كنيد؛
  کار پرورش دھيد رويکرد کمونيستی را نسبت به 

  
ساختمان سوسياليسم و تحقق كمونيسم مستلزم آن است که ما رويکرد کمونيستی نسبت به کار را پرورش 

  دھيم
  

بايد در توزيع فرآورده » از ھركس بر حسب توانش، به ھركس بر حسب كارش« در جامعه سوسياليستی اصل 
با تغيير در . بر حسب كار مبری از تغيير نيستاما اصل توزيع . اين حتمی است. ھای مصرف به اجراء درآيد

شرايط، اين اصل تدريجا به توزيع بر حسب نياز تحول می يابد و زمانيكه در آينده ما به جامعه كمونيستی پا 
اين امر مستلزم آنست كه ما اصل توزيع سوسياليستی را در كار . گذاشتيم، كامال جای خود را به آن خواھد داد

ما ھمچنين مستلزم دورنگری داشته و به رد ايدئولوژی حق بورژوائی  بپردازيم و به گرمی از خود درك كنيم ا
  .رويکرد کمونيستی نسبت به کار استقبال کنيم و آنرا تقويت نمائيم

كار كمونيستی در مفھومی مختصر و صريح، كار بدون دستمزد در « :      كار كمونيستی چيست؟ لنين گفت
ن كاری نيست كه بخاطر اجرای برخی تعھدات، حق برخوردار شدن از برخی خدمت جامعه است؛ اي

كار كمونيستی، كاری داوطلبانه، بدون . محصوالت، يا برای تامين يك سھميه از پيش تعيين شده انجام گيرد
  ) ١۵(» .پاداش شرط انجام آن نيست. سھميه، بدون چشمداشت به پاداش است

 قدرت سياسی را كسب كرد و توده ھای كاركن بر دولت و موسسات حاكم شدند،      فقط بعد از آنكه پرولتاريا
زيرا تحت نظام استثماری، مردم كاركن ھمگی . كار كمونيستی ميتواند به ظھور رسد و تدريجا توسعه پيدا كند

واند وجود بنابراين ھيچگونه شور و شوق برای کار يا فعاليتگری کاری نميت. برای طبقه استثمارگر كار ميكنند
مردم كاركن از بردگان اجير تبديل به اربابان دولت . امور در جامعه سوسياليستی كامال متفاوت است. داشته باشد

ديگر مردم كاركن نه برای . ھر کار و ھر محصول کار به منافع مردم كاركن مربوط است. و موسسات شده اند
ين، شور و شوق سوسياليستی عظيم و فعاليتگری در آنھا بنابرا. استثمارگران كه برای طبقه خويش كار ميكنند

  .اين يك شرط پايه ای برای توسعه تدريجی رويکرد كمونيستی نسبت به كار است. موجود است
بايد .      ظھور و توسعه تدريجی رويکرد کمونيستی نسبت به کار يك واقعه بسيار مھم در تاريخ تكامل بشراست

بايد آن را گسترش داده و به نيروئی عظيم برای سرنگونی جھان كھنه و برقراری . مآن را  تبليغ و تحسينش كني
  .جھان نوين كمونيستی تبديل كنيم

ريشه ای ... ريشه ای ترين گسست از  روابط سنتی مالكيت، «      رشد رويکرد کمونيستی نسبت به كار بيان، 
  .به از ايدئولوژی حق بورژوائی استو يک گسست ھمه جان) ١۶(» .ترين گسست از افکار سنتی است

در توزيع فرآورده ھای مصرف .      ايدئولوژی حق بورژوايی بازتاب حق بورژوايی در حيطه ايدئولوژی است
فرد را واميدارد كه با خونسردی شايلوك وار به محاسبه بپردازد که مبادا .... افق تنگ حق بورژوايي« شخصی، 

اگر از ) ١٨(» . کرده باشد و مبادا از يکی ديگر کمتر مزد گرفته باشدنيمساعت از کس ديگر بيشتر کار
ايدئولوژی حق بورژوايی عميقا گسست نكنيم و اگر روحيه بورژوائی كار فقط بخاطر پول را عميقا نقد و رد 

 تثبيت نكنيم، ايدئولوژی پرولتری نميتواند در اين ميدان پيروز شود، رويکرد كمونيستی نسبت به کار نمی تواند
بنابراين، ما بايد ايده ھای كمونيستی را . شود، و انقالب سوسياليستی و ساختمان سوسياليسم با مانع روبرو ميشود

تا اينکه رفقای بيشتری تبديل به الگوھائی شوند که بدون چشمداشت پاداش )  ١٩(» .ھر چه وسيعتر فراگير كنيم
  .حاضرند سخت کار کنند

ستی نسبت به كار ميتواند ساختمان سوسياليستی را تسريع كند و فعاالنه شرايط مساعد      پرورش رويکرد كموني
. جامعه كمونيستی، درخشان ترين و زيباترين شکل جامعه بشری است. را برای تحقق كمونيسم آماده نمايد

جتناب ناپذير ھر چند کمونيسم گرايش ا. پرولتاريا و مردم كاركن بايد برای رسيدن به اين ھدف مبارزه کنند
تكامل اجتماعی است اما جامعه كمونيستی فقط از طريق مبارزه بيباكانه و كار دشوار و كوشش ميليونھا مردم 

قبل از رھائی، نسل انقالبی مسن ما برای تامين روغن خوراكی، نمك و سبزيجات روزانه . انقالبی بدست می آيد
آنھا در شرايطی فوق العاده دشوار . ود، نه خدمات رفاھينه دستمزدی در كار ب. خود، فقط پنج سنت ميگرفتند



www.afgazad.com                                                                                         afgazad@gmail.com  ١٦٢

آنھا سخت كار . بخاطر رھائی پرولتاريا با امپرياليسم، فئوداليسم و سرمايه داری بوروكراتيك مبارزه كردند
ھمين روحيه كمونيستی بود كه به نسل انقالبی مسن ما  كمك كرد مرتجعين را شكست . كردند و شجاعانه جنگيدند

امروز، ما كماكان بايد آن روحيه کمونيستی کار سخت بدون انتظار دستمزد .  چين نوين را تاسيس نماينددھند و
در غير اينصورت نمی توانيم جامعه سوسياليستی . را  تقويت کنيم و سنن انقالبی مبارزه بی باكانه را پيش بريم

  .را بسازيم و جامعه کمونيستی آينده را متحقق کنيم
  

  يکرد كمونيستی نسبت به کار بايد انگيزه ھای مادی را نقد و رد كنيمدر پرورش رو
  

ظھور و استقرار تدريجی رويکرد كمونيستی نسبت به کار نشانگر رشد تدريجی ايدئولوژی كمونيستی و سقوط 
بنابراين، در پروسه پرورش و تغذيه رويکرد كمونيستی نسبت به کار، . تدريجی ايدئولوژی سرمايه داری است

اين ماھيت . ربلند کردن يک مبارزه ای حاد بين دو طبقه، دو ايدئولوژی، و دو خط اجتناب ناپذير خواھد بودس
آنھا . اما بورژوازی آن را بعنوان سرشت عام انسانی تعميم ميدھد. بورژوازی است كه در پی پول و سود باشد
  .»در سرشت انسان استكار كردن بخاطر پول « : بخاطر مسموم كردن پرولتاريا ميگويند كه

از ھركس بر حسب توانش، «       رويزيونيستھای مدرن ميكوشند انگيزه ھای مادی را بجای اصل سوسياليستی 
آنھا با مردم كاركن ھمچون برده گان اجير رفتار ميكنند و گمان می برند . بنشانند» به ھركس بر حسب كارش

رويزيونيستھای . ور و شوقی برای كار كردن وجود نخواھد داشتاگر از پول بعنوان يك انگيزه استفاده نشود، ش
انگيزه ھای مادی يکی "آنھا اين شعار پوچ را علم کرده اند که . شوروی مدافعان پيگير انگيزه ھای مادی ھستند

افرادی نظير ليوشائوچی و لين پيائو در طرفداری از ". از مھمترين اھرمھا برای افزايش بارآوری كار است
نخبگان در پی : " يزه ھای مادی، حتی به سفسطه ھای كنفوسيوسی چنگ انداختند و به تقليد از کنفسيوس گفتنانگ

انگيزه ھای مادی، حركت كار را شتاب می "آنھا ادعا كردند كه ." حرف حق اند، ولی عوام بدنبال منفعت است
آنھا به ." رای توليد كردن نخواھد مانداگر كمی بيشتر از پول استفاده نكنيم، شور و شوق زيادی ب"و " بخشد

"  دست يافتن به ثروت بادآورده و گنج و رفاه"زحمتکشان تھمت زدند كه تنھا فكرھائی که در سر می پرورانند 
تعريف و " نقش قدرتمند دستمزد"بر پايه اين تحليل، انگيزه ھای مادی را نوشدارو می پنداشتند و مرتبا از . است

لت اين ھمه سر و صدا از جانب اينان چه بود؟ نيت نھائی آنھا بسط و تحكيم حق بورژوايی ع. تمجيد می کردند
« : رفقای كارگر چه خوب گفتند كه. در امر توزيع، پرورش عناصر نوخاسته بورژوا و احيای سرمايه داری بود

نی شھد آگين  و خنجری انگيزه ھای مادی افيونی است كه روحيه مبارزه جويانه انقالبی را خراب ميكند؛ شوكرا
  ».از پرنيان است كه قربانيش را بدون جاری شدن قطره ای خون ھالك ميكند

     در جامعه سوسياليستی، گرايش بورژوائی ترجيح تن آسائی به كار كردن بطور اجتناب ناپذير در ميان مردم 
وق كار سوسياليستی آنھا باال كاركن بازتاب می يابد بطوريکه برخی از آنھا سخت كار نمی كنند و شور و ش

در اين موارد چه بايد كرد؟ برای حل اين مسئله آيا بايد پيگيرانه سياست پرولتری را در فرماندھی قرار . نيست
دھيم و آموزش ايدئولوژيك را پيش ببريم يا اينکه بايد  بر انگيزه ھای مادی و قرار دادن پول در مقام فرماندھی 

مربوط به آن .  است كه به جھت اساسی حركت پرولتاريا و مردم كاركن مربوط ميشوداتکاء کنيم؟ اين موضوعی
  .است که جامعه چه مسيری را می خواھد در پيش بگيرد

فقط با قرار دادن قاطعانه سياست پرولتری در فرماندھی، خوب عمل كردن .      سياست، فرمانده و روح است
ده ھا را با ايدئولوژی سوسياليستی و كمونيستی آبديده كردن، انتقاد در عرصه ايدئولوژی و سياست، پيگيرانه تو

و رد گرايشات سرمايه دارانه، و ھمزمان اجرای جدی اصل از ھركس بر حسب توانش، به ھركس بر حسب 
تعليم ايدئولوژی ماركسيستی به توده ھای . كارش، ميتوان شور و شوق سوسياليستی توده ھا را كامال بسيج نمود

اين كاری است که  پشتكار و تالش بسيار می برد . ن، كاری است که بايد به دقايق و ظرايفش ھم توجه کردکارک
  .اما شور و شوقی كه از اين طريق بدست می آيد، سوسياليستی، كمونيستی، محكم و پايدار است

د، طور ديگری رفتار      افرادی كه عميقا تحت تاثير انگيزه ھای مادی، که يک سم سرمايه داری است بودن
برخی از آنھا كار ايدئولوژيك را آغاز كردند اما بعد از . آنھا اساسا به تاثيرات كار ايدئولوژيك شك داشتند. كردند

« : آنھا می گفتند. چند تجربه ناخوشايند سرشان را تكان داده و گمان بردند كه كار ايدئولوژيك تاثير پايدار ندارد
آنھا از انجام كار ايدئولوژيک دشوار و دقيق ھراس » .فقط پول می تواند تاثير بگذارد. اين چيزھا كار نميكند

: اما معموال نتيجه بھتر نبود. و بمحض اينكه به مشكل برمی خوردند به اعطای پاداش روی می آوردند. داشتند
م می کردند و اعمال ايدئولوژی را ورشكسته اعال. »ھر چه پاداش بيشتری داده ميشود، كارھا خرابتر ميگردد«

چنين افرادی توان آن را نداشتند که جوھر عشق و شور توده ھا نسبت به سوسياليسم . تبھكارانه دو چندان می شد
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اگر چه سطح آگاھی . آنھا باور نداشتند که تحت شرايط معينی ھر چيزی را می توان عوض کرد. را کشف کنند
 ارتقاء آگاھی و تحول يافتن آنھا سريع نيست و ناموزون پيش در ميان مردم كاركن موزون  و يکدست نيست و

می رود اما در صورتيكه ما سياستھای پرولتری را قاطعانه در فرماندھی قرار دھيم، آموزش ايدئولوژيك را به 
  .پيش بريم و در كار خود با حوصله و دقت عمل كنيم، ميتوانيم به نتايج مطلوب دست يابيم

او بارھا به ما گفته است که بايد از روحيه از خود گذشته .  رفتار كار كمونيستی را می ستايد     صدر مائو دائما
تعھد ) ١٩. (بسيون و از تعھد کامل و ھمه جانبه رفيق چان سوته به منافع خلق، ياد بگيريم) نورمن(رفيق 

 گذاشت و به ما در پيشروی صميمانه آنان به انقالب و خلق برای ھميشه درخشندگی كمونيستی را بنمايش خواھد
  .بی باكانه بر مسير انقالب، روحيه خواھد داد

  
  :منابع اصلی مطالعه و رجوع 

  ـ ماركس، نقد برنامه گوتا
  ٢٩ لنين، ابتكار عظيم ، کليات آثار لنين جلد -
   مائو، درباره تصحيح نظرات نادرست درون حزب؛ منتخب آثار مائو، جلد يک -
  يح تضادھای درون خلق مائو، درباره حل صح- 
  

  :يادداشتھا
 ١٨ ـ ماركس، نقد برنامه گوتا، صفحه ١
 ١۴ ـ ھمانجا، صفحه ٢
  ١۶ ـ ھمانجا، صفحه ٣
  انگليسی١١٢ ـ لنين، دولت و انقالب؛ صفحه ۴
 "درباره اعمال ديكتاتوری ھمه جانبه بر بورژوازي"  ـ نقل شده توسط چان چون چيائو در مقاله ای به نام ۵

 .نوشته ريموند لوتا رجوع کنيد" و مائو پنجمی بود"تن اين مقاله به کتاب برای ياف
 ١۶ ـ ماركس، نقد برنامه گوتا، صفحه ۶
  ١٧ ـ ھمانجا، صفحه ٧
 ) ١٩٧۴ –چاپ اداره انتشارات پکن  (۶۴ ـ ماركس، جنگ داخلی در فرانسه، صفحه ٨
  ٢۵٠فحه ، ص٢٧ ـ لنين، وظايف فوری دولت شوروی، کليات آثار لنين جلد ٩
  ١٩۴۴دسامبر سال ١۶ ـ روزنامه رھائی، ينان، ١٠

  ١١١ ـ صدر مائو، درباره تصحيح نظرات نادرست درون حزب ؛ منتخب آثار مائو جلد اول صفحه ١١ 
و مائو "در کتاب " درباره اعمال ديكتاتوری ھمه جانبه بر بورژوازي"ـ نقل شده توسط چان چون چيائو در ١٢

   ٢٠٩ند لوتا، صفحه نوشته ريمو" پنجمی بود
  ٢١۵ ھمانجا صفحه -١٣
  ۴۵٣ ـ صدر مائو، درباره حل صحيح تضادھای درون خلق؛ آثار دستچين مائو صفحه ١۴
  ۴۵٣ صفحه٣٠ ـ لنين، از نابود كردن نظام اجتماعی كھن تا ايجاد نظام نوين؛ کليات آثار لنين جلد ١۵
   ـ ماركس و انگلس، مانيفست كمونيست١۶
  ١١۵ت و انقالب، صفحه  ـ لنين، دول١٧
  ٣٧٩ ـ مائو، درباره دمكراسی نوين؛ صفحه ١٨
 به جبھه جنگ اسپانيا ١٩٣۶او بسال .   نورمن بسيون يك جراح كانادايی و عضو حزب كمونيست كانادا بود-١٩

 در راس يك تيم پزشكی به چين آمد و در ١٩٣٨بسيون بسال . رفت و برای اھداف ضد فاشيستی فعاليت نمود
بسيون بھنگام عمل كردن سربازان ارتش سرخ به مسموميت خونی دچار . مقاومت ضد ژاپنی خدمت نمودجنگ 

  . در ھوپه درگذشت١٩٣٩شد و بسال 
چان سوته در راھپيمائی . چان سوته سرباز عضو گروه محافظان كميته مركزی حزب كمونيست چين بود

 ھنگام تھيه ذغال در كوھھای شنسی بر ١٩۴۴ سال او به. طوالنی شركت كرد و ھنگام انجام وظيفه مجروح شد
  .اثر سقوط ناگھانی در كوره، كشته شد

 
  ١٢فصل 
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 كمونيسمپيش روی بسوی 
 

  از جامعه سوسياليستی به جامعه كمونيستی
  

 گذاشته شده، قوانين  تئوری اقتصاد سياسی سوسياليستی كه توسط ماركسيسم ـ لنينيسم ـ انديشه مائوتسه دون پيش
عالوه بر اين، اين . شکل گيری و توسعه روابط توليدی سوسياليستی را بطور علمی تجزيه و تحليل ميكندحركتی 

كمونيسم عاليترين . تئوری ضرورت تاريخی تكامل جامعه سوسياليستی به جامعه كمونيستی را آشكار ميسازد
رين، انقالبی ترين و معقول ترين كمونيسم، كاملترين، مترقی ت. آرمان پرولتاريا و ميليونھا خلق زحمتكش است

آن ھدف نھائی « : صدر مائو خاطر نشان كرد. كمونيسم ھدف نھائی انقالب پرولتری است. نظام اجتماعی است
ھر زن  يا مرد ) ١(» .كه تمامی كمونيستھا در پی تحققش ھستند، ايجاد جامعه سوسياليستی و كمونيستی است

  .بخاطر كمونيسم نبرد كندرزمنده انقالبی در سراسر عمرش بايد 
  

  كمونيسم، روند غير قابل اجتناب تكامل تاريخی است
  

  جامعه سوسياليستی يك مرحله ضروری  در مسير جامعه كمونيستی است
  

. نوع بشر از سرمايه داری بطور مستقيم فقط می تواند به سوسياليسم گذر كند« : لنين خاطر نشان کرد که
اعی ابزار توليد و توزيع محصوالت بر حسب ميزان كاری كه ھر فرد انجام می بعبارت ديگر، به مالكيت اجتم

در جامعه سوسياليستی، مالكيت عمومی بر ابزار توليد برقرار شده، خلق كاركن به ھمه كاره جامعه ) ٢(» .دھد
ارنده از اين رو، جامعه سوسياليستی د. و موسسات، و ماركسيسم به انديشه راھنمای جامعه بدل گشته است

با اين وجود، جامعه سوسياليستی صرفا مرحله اول جامعه كمونيستی است؛ ھنوز يك . عناصر كمونيسم است
در جامعه سوسياليستی، چه در روابط توليدی و چه در روبنا، كماكان سنن سرمايه . جامعه نارس كمونيستی است

.  و ايدئولوژی حق بورژوائی وجود دارندداری و عالئم متولد شدن از بطن جامعه سرمايه داری، حق بورژوائی
اگر از زاويه روابط طبقاتی به جامعه سوسياليستی نگاه كنيم، كماكان طبقات، تضادھای طبقاتی و مبارزه طبقاتی 
در سراسر حيات اين جامعه موجود است؛ مبارزه بين پرولتاريا و بورژوازی، بين راه سوسياليستی و راه 

  .از اين رو، جامعه سوسياليستی با جامعه كمونيستی تفاوت دارد. سرمايه داری، موجود است
     وظيفه تاريخی پرولتاريا در دوران سوسياليستی، اعمال ديكتاتوری ھمه جانبه بر بورژوازی در كليه عرصه 
ھا و در تمامی مراحل تكاملی انقالب، کامال مغلوب کردن بورژوازی، بطور عام محو تمامی طبقات و تمايزات 

بقاتی، محو تمامی روابط توليدی كه پايه ظھور طبقات و تمايزات است، محو تمامی روابط اجتماعی که بر آن ط
روابط توليدی منطبق است، دگرگون كردن كليه ايده ھای منتج از آن روابط اجتماعی، و تداوم بخشيدن به حركت 

بنابراين، جامعه . امعه كمونيستی، استجامعه سوسياليستی بسوی جامعه ای عاليتر و رشد يافته تر، بسوی ج
و جامعه كمونيستی به نوبه خود گرايش عينی . سوسياليستی تدارك ضروری جامعه كمونيستی محسوب ميشود

  .تكاملی جامعه سوسياليستی است
       پس، يك جامعه رشد يافته كمونيستی چيست؟ 

  
  ول ترين جامعه استجامعه كمونيستی، كاملترين، مترقی ترين، انقالبيترين و معق

  
بنا بر ماركسيسم ـ لنينيسم ـ انديشه مائو، جامعه كمونيستی جامعه ای است كه . كمونيسم علمی، مفھومی دقيق دارد

جامعه ای كه در آن، كل مردم دارنده درجه باالئی از آگاھی . طبقات و تمايزات طبقاتی را كامال نابود كرده است
جامعه ای كه در آن .  جامعه ای كه در آن وفور توليد اجتماعی وجود دارد.كمونيستی و اخالق كمونيستی اند

جامعه ای است که در آن، دولت . اجرا می شود» از ھركس بر حسب توانش، به ھركس بر حسب نيازش« اصل 
  .زوال يافته است

ه وار فرد از تقسيم در مرحله باالتر جامعه كمونيستی، بعد از اينكه تبعيت برد« :      ماركس خاطر نشان كرد
كار، و ھمراه با آن آنتی تز ميان كار فكری و كار يدی از ميان رفته است؛ بعد از اينكه كار نه فقط به يك وسيله 
زندگی بلكه به نخستين خواست زندگی تبديل شده است؛ بعد از اينكه نيروھای توليدی نيز با تكامل ھمه جانبه فرد 

ثروت تعاونی با وفوری بيش از پيش فوران كرده است؛ فقط آنوقت می توان رشد كرده است، و ھمه چشمه ھای 
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: فقط آنوقت جامعه بر درفشھای خويش خواھد نوشت. از افق محدود حق بورژوائی در تماميت خود فراتر رفت
طبق تئوری ماركسيستی كمونيسم علمی، تحقق ) ٣(» !از ھركس بر حسب توانائيش، به ھركس بر حسب نيازش

  :  كمونيستی مستلزم ايجاد شرايط زير استجامعه
     يکم، نابودی کامل كليه طبقات و تمايزات طبقاتی، منجمله تمايزات بين كارگر و دھقان، شھر و روستا، كار 

در جامعه كمونيستی، مبنای احيای سرمايه داری كامال نابود . فكری و كار يدی، و محو كامل حق بورژوائي
مردم بطور آگاھانه قوانين . ه كمونيستھای نوين و کامال تکامل يافته تبديل خواھند شدھمه مردم ب. گشته است

البته نابودی طبقات و . عينی تكامل اجتماعی درك كرده و جامعه كمونيستی را بی وقفه به پيش خواھند راند
در آنجا . واھد داشتتمايزات طبقاتی بمعنای آن نيست كه در جامعه كمونيستی ھيچ تضاد و مبارزه ای وجود نخ

و . تضادھايی بين روبنا و زيربنای اقتصادی، و روابط توليدی با نيروھای توليدی كماكان موجود خواھد بود
بنابراين حتی در . كماكان مبارزاتی بين پيشرو با عقب مانده، بين خطوط صحيح و اشتباه آميز جاری خواھد بود

  .ھد بودجامعه كمونيستی ھم ادامه انقالب ضروری خوا
در جامعه كمونيستی، نظام .      دوم، برقراری يك نظام واحد مالكيت كمونيستی بر ابزار توليد توسط عموم مردم
پيشرفته ترين روابط توليدی . كمونيستی مالكيت توسط تمام مردم به يگانه زيربنای اقتصادی تبديل خواھد شد

ين تكامل ممكن برای نيروھای توليدی را تضمين خواھد كمونيستی كه بر اين نظام مالكيت مبتنی است، سريعتر
برای دستيابی به مالكيت كمونيستی . بدين ترتيب، بارآوری كار با شتاب بيسابقه ای افزايش خواھد يافت. كرد

اين بدان معناست كه حق . توسط تمام مردم، ايجاد شرايط در مرحله تكاملی سوسياليستی امری ضروری است
م مالكيت بايد نھايتا نابود شود، مالكيت کلکتيو سوسياليستی تدريجا به سطح مالكيت بورژوايی در نظا

كمونھای خلق كه توسط . سوسياليستی تمام مردم، ارتقا يابد و سپس به مالكيت كمونيستی تمام مردم، تبديل شود
  .خلق چين ايجاد شده بھترين شكل سازمانی است كه اين گذار را تسھيل می كند

ھنگام برقراری  جامعه كمونيستی، نيروھای توليدی اجتماعی . ، ايجاد وفور بسيار در محصول اجتماعي     سوم
توانايی مردم در غلبه بر طبيعت دھھا ھزار بار بيشتر از حال حاضر خواھد . به سطحی نوين توسعه يافته اند

ستفاده كرده و محصول اجتماعی در آن موقع، مردم بطور كامل از منابع طبيعی در خدمت جامعه بشری ا. بود
در آن موقع، توليد كااليی خاتمه . وافری را برای رفع نيازھای كل جامعه و كل کارگران ايجاد خواھند كرد

كاالھا و پول كه در حيطه اقتصاد كااليی قرار دارند، باالخره از صحنه تاريخ کنار رفته و به موزه . خواھد يافت
تكامل نيروھای توليدی اجتماعی در جامعه كمونيستی با سطح فعلی تكامل سطح . تاريخ سپرده خواھند شد

  .برای تحقق كمونيسم، رشد عظيم نيروھای توليدی اجتماعی ضروری است. نيروھای مولده قابل مقايسه نيست
     چھارم، پرورش درجه بااليی از آگاھی ايدئولوژيك كمونيستی و معيارھای اخالقی كمونيستی در ميان كل 

ديگر . جامعه كمونيستی تفكر بورژوايی و تمامی مفاھيم خودخواھانه را بطور ھمه جانبه محو خواھد كرد. مردم
. نبوده بلكه، به خواست درجه اول زندگی تبديل خواھد شد) يك شيوه تامين معاش(كار صرفا يك وسيله زندگی 

وين و معيارھای ايدئولوژيك نوين خواھد كل جھان شاھد يك ظھور كامال نوين، انديشه نوين، فرھنگ و آداب ن
عصر « درست ھمانطور كه صدر مائو خاطرنشان كرد، . رفتار پرولتاريا به عملكرد عموم تبديل خواھد شد. بود

البته ) ۴(» .كمونيسم جھانی زمانی فرا خواھد رسيد كه كل نوع بشر داوطلبانه و آگاھانه خود و جھان تغيير دھد
اكان تضادھای ميان پيشرو و عقب مانده، درست و نادرست، ماترياليسم و ايده آليسم حتی در آن موقع ھم كم

اما ماھيت و شكل مبارزه با آنچه در . در آن موقع كماكان بين مردم مبارزه جاری خواھد بود. وجود خواھد داشت
  .جامعه طبقاتی وجود دارد تفاوت خواھد كرد

ھنگام برقراری جامعه . »توانش و به ھركس برحسب نيازشاز ھركس برحسب «      پنجم، بكاربست اصل 
كمونيستی از آنجا كه كليه ابزار توليد تحت يك نظام واحد مالكيت كمونيستی تمام مردم قرار خواھد گرفت، تفاوت 
اساسی بين كار فكری و يدی نابود خواھد شد، محصول اجتماعی بحد وافر رسيده و آگاھی ايدئولوژيك مردم 

ی ارتقا خواھد يافت، و ديگر كار صرفا وسيله ای برای زندگی نبوده بلكه خواست درجه اول زندگی بنحو عظيم
معيار . خواھد بود، توزيع فرآورده ھای مصرفی شخصی ديگر توسط سھم كار افراد در جامعه تعيين نخواھد شد

دگی مادی و فرھنگی افراد بطور در آن موقع، كليه نيازھای منطقی در زن. اين توزيع، نيازھای افراد خواھد بود
  .كامل تامين خواھد شد

با نابودی كامل امپرياليسم، سرمايه داری و تمامی نظامات .      ششم، دولت بطور اتوماتيك زوال خواھد يافت
استثمارگرانه در كل جھان، و با نابودی طبقات و تمايز طبقاتی، دولت بعنوان ابزار مبارزه طبقاتی ضرورتا 

وقتی طبقات ناپديد شوند، ھمه وسايل مبارزه طبقاتی ـ مانند « : صدر مائو خاطرنشان كرد. واھد شدناپديد خ
احزاب و ماشين دولتی ـ عملكرد خود را از دست داده، ضرورت آنھا خاتمه يافته، بنابراين تدريجا زوال خواھند 
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) ۵(».حله عاليتری گذر خواھد كردآنگاه جامعه بشری به مر. يافت و رسالت تاريخی شان بپايان خواھد رسيد
كمونيسم ھم يك دستگاه كامل ايدئولوژی پرولتری است و ھم يك نظام « : صدر مائو مدتھا پيش به ما رھنمود داد

كمونيسم، كاملترين، مترقی . كمونيسم با ھر ايدئولوژی يا نظام اجتماعی ديگر فرق دارد. اجتماعی نوين است
جامعه كمونيستی، جامعه ای است با  ) ۶(» .ترين نظام در تاريخ بشر استترين، انقالبی ترين و معقول 

  .درخشندگی و زيبايی نامحدود؛ ايده آلترين جامعه نوع بشر است
  

  كمونيسم دروغين ھمان سرمايه داری واقعی است 
  

ی به چھره ديالكتيك تاريخ چنان بود كه پيروزی تئوريك ماركسيسم، دشمنانش را واداشت که نقاب ماركسيست« 
باند مرتد رويزيونيستھای شوروی و خائنانی نظير ليوشائوچی و لين پيائو، ماركسيست ھای دروغين ) ٧(» .زنند

  .آنھا از برچسب كمونيسم برای احيای سرمايه داری سود می جويند. معاصرند
. وغين معاصر است     كمونيسم دروغين رويزيونيستھای شوروی، نمونه و نماينده تمامی اشكال كمونيسم در

طبيعت " و تئوری " تئوری نيروھای مولده" نقطه عزيمت رويزيونيستھای شوروی  مواضع ارتجاعی نظير
كمونيسم انسانی ترين و خيرخواھانه ترين نظام ايدئولوژيك است و « اينھا ياوه گوئی می كنند كه . است" بشري

. است» گوشت و لوبيای لذيذ«  مانند يک خوراك و » مترادف است با ھمه چيز برای خلق و برای شادی خلق 
آنھا ھيچگاه صحبت از نابودی كليه طبقات و تمايزات طبقاتی، يا از تحديد و لغو نھايی حق بورژوايی كه زمينه 

آنھا كمونيسم علمی را كامال از محتوای انقالبی اش تھی می . پيدايش بورژوازی و سرمايه داری است، نمی کنند
اين كمونيسم حول ديدگاه منحط بورژوايی . وع كمونيسم نه فقط قالبی است بلكه بسيار ارتجاعی استاين ن. سازند

اين كمونيسم دروغين و سرمايه . اين كمونيسم برحسب شيوه زندگی بورژوايی شكل گرفته است. بنا گشته است
  .داری راستين است

آنھا اعالم می كردند كه . مونيسم دروغين بودند     در چين نيز، خائنينی نظير لين پيائو در پی استقرار ك
آنھا اعالم می كردند » .مالكيت عمومی و بايد واژه مالكيت را بر پرچم خويش با تاكيد حك كنيم« كمونيسم يعنی 

اين گروه ضد مارکسيست ھرگز از نابودی مالكان و . است" ثروتمند كردن ھمگان"كه كمونيسم به معنای 
چه " عموم"مفھوم طبقاتی اين . بود" مالكيت"و " عمومي"تمام توجه آنھا به دو واژه . بورژوازی حرفی نزدند

آنھا ھمان بود كه كنفسيوس و ھمپالگانش تبليغ “ عمومي”. بود؟ مفھوم طبقاتی آن مالكيت چه بود؟ روشن است
اسر كائنات حكم زمانی كه تائوی كبير در جھان رخ بنمايد، يك روح عمومی بر سر” : می كردند و می گفتند

” منظورشان از ! ، عموم برده داران، فئودالھا و بورژوازی بود“عمومي”بنابراين منظور از “  .خواھد راند
ثروتمند شدن فقط می توانست به آن معنا باشد كه . نيز مالكيت برده داران، فئودالھا و بورژوازی بود“ مالكيت

اين مرتدان موفق به پيشبرد توطئه ھايشان می شدند، پرولتاريا و اگر . مشت قليل طبقات استثمارگر ميليونر شوند
توده ھای وسيع كاركن بار ديگر ابزار توليد را از كف داده و در مرداب دشواری ھا و رنجھا به مقام بردگان 

گروه رويزيونيستھای شوروی . اين ھمان چيزی است كه در اتحادشوروی اتفاق افتاده است. تنزل می يافتند
” اين ثروت به . تی را كه پرولتاريا و توده ھای وسيع كاركن مشتركا خلق كرده اند، مصادره كرده استثرو

بار ديگر توده ھای وسيع . عمومی يك قشر نازك بورژوازی بوروكرات ـ انحصاری تبديل شده است“ مالكيت
ر می برند و گرفتار گرداب خلق در اتحادشوروی زندگی فالكتباری را می گذرانند و گويی در دوران تزار بس

اتحادشوروی امروز تحت ديكتاتوری ” : صدر مائو بگونه ای نافذ خاطرنشان كرد. دشواری ھا ھستند
“ .بورژوازی، ديكتاتوری بورژوازی بزرگ، ديكتاتوری نوع آلمان فاشيستی، ديكتاتوری نوع ھيتلری قرار دارد

كه باند لين پيائو مدافع آن بود با كمونيسم علمی “ ميمالكيت گرائی عمو” بنابراين، واضح است كه خط ) ٨(
  .مورد نظر ماركسيسم در تضاد بوده و از ھمان جنس كمونيسم دروغين مورد نظر رويزيونيسم شوروی است

ھر چقدر ھم كه مرتجعين . كمونيسم روند مقاومت ناپذير است:      تاريخ جنبش كمونيستی بروشنی نشان ميدھد
  . چرخھای تاريخ سخت تالش كنند، كمونيسم نھايتا در سراسر جھان به پيروزی خواھد رسيدبرای  بازگرداندن

  
  تحقق كمونيسم يك انقالب عميق اجتماعی است

  
  ادامه انقالب تحت ديكتاتوری پرولتاريا  تنھا راه تحقق كمونيسم است
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 و ايدئولوژی بورژوازی را كامال پرولتاريا در گذار از جامعه سوسياليستی به جامعه كمونيستی بايد بورژوازی
بنابراين، اين تحول ھم در حيطه روابط توليدی و ھم . شكست داده و كليه طبقات و تمايزات طبقاتی را نابود كند

  .در روبنا، معرف جھشی كيفی بوده و دربرگيرنده يك رشته انقالبات عميق اجتماعی است
.... ای مردمی كه پيروز شده اند حكم خوراك و پوشاك را داردبر”      قدرت دولتی تحت ديكتاتوری پرولتاريا، 

اين پديده عالی، طلسمی است كه مردم را حفاظت ميكند؛ گنجی . كه حتی يك لحظه ھم نميتواند بدون آن سر كند
است كه قبل از محو كامل و ھمه جانبه امپرياليسم در خارج مرزھا و طبقات درون كشور، تحت ھيچ شرايطی 

صدر مائو بر مبنای اصول اساسی ماركسيسم از تجربه تاريخی ديكتاتوری ) ٩(“ . آن دست كشيدنبايد از
قبول تئوری ادامه انقالب . پرولتاريا جمع بندی كرد و تئوری ادامه انقالب تحت ديكتاتوری پرولتاريا را ارائه داد

ش ماركسيسم ـ لنينيسم ـ انديشه تحت ديكتاتوری پرولتاريا مستلزم توانائی در بكاربست شيوه، تئوری و نگر
مائوتسه دون در بررسی و تحليل جامعه سوسياليستی، و پافشاری بر خط عمومی حزب در سراسر دوران 

اين امر حلقه كليدی تحكيم ھر چه بيشتر ديكتاتوری ھمه جانبه پرولتاريا بر بورژوازی . تاريخی سوسياليسم است
اين ضامن اساسی ساختمان سوسياليسم و انجام .  و آموزشی استدر حيطه ھای سياسی، ايدئولوژيك، فرھنگی

اعمال يا عدم اعمال ديكتاتوری پرولتری ھمه جانبه بر بورژوازی، و پيروی قاطعانه يا .گذار به كمونيسم است
عدم پيروی از ادامه انقالب تحت ديكتاتوری پرولتاريا، اھميت اساسی داشته و  تعيين می كند كه ما در حال 

گروه رويزيونيستھای شوروی . رفت بسوی كمونيسم ھستيم يا در حال عقب گرد به جانب سرمايه داريپيش
آنھا ادعا ميكنند كه برای گذار از . بشدت تالش دارند تئوری ماركسيستی كمونيسم علمی را تحريف كنند

آنھا به نحو . رولتارياسوسياليسم به كمونيسم، نه انقالب ضروری است، نه مبارزه طبقاتی و نه ديكتاتوری پ
در جامعه سوسياليستی طبقات متخاصم بھيچوجه وجود ندارند و بنابراين، عبور از ” : مسخره ای اعالم ميكنند

اگر چه اين گروه رويزيونيست “ .سوسياليسم به كمونيسم دربرگيرنده انقالب اجتماعی يا تخاصم طبقاتی نيست
صرفا پرده ساتری برای فريب خلق، خرابكاری در ديكتاتوری فراخوان تحقق كمونيسم را ميدھد، اما اين 

رويزيونيستھای شوروی از طريق نفی تئوری پايه ای ماركسيستی در . پرولتاريا، و احيای سرمايه داری است
مورد وجود طبقات، وجود تضادھای طبقاتی و مبارزه طبقاتی، ديكتاتوری پرولتاريا را منحل كرده، ادامه انقالب 

تاتوری پرولتاريا را خاتمه داده، بورژوازی را برای حمله به پرولتاريا بسيج نموده، ديكتاتوری تحت ديك
  .پرولتری را به ديكتاتوری بورژوائی و نظام سوسياليستی را به نظام سرمايه داری تبديل ميكنند

ری پرولتاريا را تحكيم      فقط با پافشاری بر ادامه انقالب تحت ديكتاتوری پرولتارياست كه ميتوان ديكتاتو
بخشيد، از احيای سرمايه داری جلوگيری كرد، سوسياليسم را ساخت و ھمه شرايط ضروری برای تحقق 

  .كمونيسم را ايجاد نمود
  

  پرچم انترناسيوناليسم پرولتری را برافرازيد  و از انقالب جھانی پشتيبانی نمائيد
  

از ” : صدر مائو خاطر نشان كرد.  انقالب پرولتری استعصری كه ما در آن بسر ميبريم، عصر امپرياليسم و
ما )  ١٠(“ .زمان تولد ھيوالی امپرياليسم، امور جھان تنگاتنگ بھم بافته شده و جدا كردن آنھا غير ممكن است

برای دستيابی به كمونيسم بايد امپرياليسم، سرمايه داری و كليه نظامات مبتنی بر استثمار انسان از انسان را 
بنابراين، كسب قدرت سياسی در يك يا . بدين طريق، تمامی نوع بشر بطور كامل رھا خواھد شد. ال نابود كنيمكام

پرولتاريا فقط با رھائی . چند كشور و استقرار جامعه سوسياليستی توسط پرولتاريا، به معنای خاتمه انقالب نيست
ن بدان خاطر است كه سرمايه، نيروئی بين المللی اي. تمامی نوع بشر است كه ميتواند سرانجام خود را رھا كند

تا زمانيكه كماكان امپرياليسم، سرمايه داری و نظامات استثمارگرانه وجود دارند، مسلما در مقابله با . است
كشورھای سوسياليستی از دو شيوه ارتجاعی مداخله مسلحانه، و نفوذ و اختالل مسالمت آميز استفاده خواھند 

شرايطی، دولت سوسياليستی ھمواره با خطر تجاوز و خرابكاری از سوی امپرياليسم و سوسيال تحت چنين . كرد
از آنجا كه سرمايه يك نيروی بين المللی است، ھدف پرولتری فقط ميتواند يك . امپرياليسم روبرو خواھد بود

ا كسب كرد و رشد انقالب لنين بعد از آنكه پرولتاريا در انقالب اكتبر قدرت سياسی ر. ھدف بين المللی باشد
پيروزی نھائی ” : سوسياليستی و ساختمان سوسياليستی را آغاز نمود، بروشنی و دقت چنين خاطر نشان ساخت
استالين در )  ١١(“ .فقط در مقياس جھانی و فقط از طريق تالش مشترك كارگران ھمه كشورھا امكان پذير است

اما  گروه مرتد خروشچف ـ برژنف مرتبا ادعا كردند كه . فاع كردمبارزه اش با ترتسكی، از لنينيسم پيروی و د
اين خيانت . در اتحاد شوروی، سوسياليسم نه فقط به پيروزی كامل، كه به پيروزی ھمه جانبه دست يافته است

ھدف از ادعای مسخره اين گروه مرتد در سطح داخلی، پرده افكندن بر مبارزات حاد . محض به لنينيسم است
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از لحاظ بين . رولتاريا و بورژوازی، و مخفی كردن توطئه احيای سرمايه داری در كشور شوروی بودميان پ
المللی، اين خيانت به ماركسيسم برای اشاعه اين توھم بود كه گويا سرشت تجاوزگرانه امپرياليسم عوض شده 

واستند اين كار زشت خود را ديگر وارد مبارزه شده بودند و می خ“ ابرقدرت”است؛ اينان بر سر ھژمونی با  
  .بپوشانند

او خاطر .      صدر مائو از لنينيسم در مقابل تحريف و خيانت رويزيونيسم مدرن دفاع كرد و آن را غنا بخشيد
اين افراد كماكان . اما طبقه مغلوب ھمچنان مبارزه خواھد كرد. ما پيروزی عظيمی بدست آورده ايم” : نشان كرد

حتی . بنابراين نميتوانيم از يك پيروزی نھائی حرف بزنيم.  اين طبقه كماكان موجود استدر اطراف ما ھستند و
طبق نقطه نظر لنينيستی، پيروزی نھائی . ما نبايد ھشياری خود را از دست بدھيم. تا چند دھه ديگر ھم نميتوانيم

طلب ميكند، بلكه در گرو يك كشور سوسياليستی نه فقط تالشھای پرولتاريا و توده ھای وسيع خلق كشور را 
پيروزی انقالب جھانی و الغای نظام استثمار انسان از انسان در كل جھان نيز ھست؛ كه بر اين مبنا، تمامی نوع 

اين . بنابراين حرفھای سطحی در مورد پيروزی نھائی انقالب در كشور ما نادرست است. بشر رھا خواھد شد
برای دستيابی به پيروزی نھائی در انقالب ) ١٢(“ .نمی آيدخالف لنينيسم است و با واقعيات جور در 

سوسياليستی و رسيدن به كمونيسم در سراسر جھان، پرولتاريای كشورھای گوناگون درفش انترناسيوناليسم 
پرولتری را به اھتزاز درآورده، از يكديگر پشتيبانی كرده، ھمدوش ھم مبارزه نموده، شجاعانه به پيش تاخته و 

  .ه از خط عمومی ماركسيستی كمونيسم بين المللی پيروی ميكنداستواران
بخش .      در عصر امپرياليسم و انقالب پرولتری، بخشی از نظام امپرياليستی به موزه تاريخ سپرده شده است

اين آخرين تقالھا و آخرين . محتضری كه باقی مانده، به خورشيدی كمرنگ می ماند كه پشت تپه غرب گم ميشود
دكترين و نظام اجتماعی كمونيستی سراسر جھان را با . او نيز بزودی روانه موزه خواھد شد. ای اوستنفسھ

درخشش ده ھزار تندر ھمزمان روشن ميكند؛ مانند كوه ھای سر به فلك كشيده و اقيانوسھای مواج، قدرتمند 
ركسيستی خود را بر قوانين عينی اقتصاد سياسی ما. كمونيسم بايد ھميشه جوانی و شادابی خود را حفظ كند. است

تكامل جامعه بشری مبتنی می كند؛ حركت و تكامل روابط توليدی در اشكال گوناگون جوامع را تجزيه و تحليل 
كرده و به اين نتيجه گيری علمی ميرسد كه نظام سرمايه داری محكوم به نابودی بوده و نظامات سوسياليستی و 

اقتصاد سياسی ماركسيستی پرده از گرايش عمومی تكامل تاريخی .  شدكمونيستی به ناگزير غالب خواھند
  .برميدارد و سالح ايدئولوژيك قدرتمندی برای پرولتاريا در انجام انقالبست

طليعه جھان نوينی كه در آن از . جھان در دل بی ثباتی پيشروی ميكند.      تاريخ از طريق مبارزه تكامل می يابد
صدر كبير، مائوتسه دون به . ری و نظامات استثمارگرانه نشانی نيست، پديدار گشته استامپرياليسم، سرمايه دا

بگذاريد درفش ظفرنمون ماركسيسم ـ لنينيسم ـ ) ١٣(“ .آينده روشن است؛ راه پر پيچ و خم است” : ما می آموزد
ی و خلقھا و ملل ستمديده جھان انديشه مائوتسه دون را ھر چه رفيعتر به اھتزاز درآوريم، با پرولتاريای بين الملل

  !متحد شويم، ثابت قدم باشيم، از ھيچگونه فداكاری نھراسيم و ھر مانعی را تا كسب پيروزی پشت سر نھيم
  

  منابع مھم مطالعاتی و رجوع
 مانيفست كمونيستماركس و انگلس، 

 نقد برنامه گوتاماركس، 
 دولت و انقالبلنين، 
 درباره دمكراسی نوينمائو، 

 
 اشتھايادد
 ٣٣١ صفحه ٢، منتخب آثار مائو جلد انقالب چين و حزب كمونيست چين ـ مائو، ١
 ٨۵-٨۴صفحه ) ١٩٧۴ (٢۴، كليات  آثار لنين جلد ، وظايف پرولتاريا در انقالب ما ـ لنين٢
  ١٧، صفحه نقد برنامه گوتا ـ ماركس، ٣
  ٣٠٨، جلد يك صفحه ، درباره پراتيك ـ مائو۴
  ۴١١ صفحه ۴، جلد تاتوری دمكراتيك خلقدرباره ديك ـ مائو، ۵
  ٢۶٠ صفحه ٢، جلد درباره دمكراسی نوين ـ مائو، ۶
  ۵٨۴صفحه ) ١٩٧٣ (١٨، كليات  آثار جلد مقدرات تاريخی آموزش كارل ماركس ـ لنين، ٧
  ٧ص ) ١٩٧٠ آوريل ٢۴ (١٧، مجله پكن ريويو شماره لنينيسم و سوسيال امپرياليسم ـ نقل شده در ٨
  ۴۴۴ صفحه ۴، جلد چرا بايد كتاب سفيد را مورد بحث قرار داد  ـ مائو،٩
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  ١٧٠، جلد يك صفحه درباره تاكتيكھای عليه امپرياليسم ژاپن ـ مائو، ١٠
، درباره سياست ، گزارش به نشست مشترك كميته اجرائی مركزی سراسر روسيه و شورای مسكو ـ لنين١١

   ٣٧٣-٣٧٢ صفحه ٢٧خارجی، كليات آثار لنين جلد 
اسناد مھم انقالب  ـ مندرج در گزارش به نھمين كنگره حزب كمونيست چين:  ـ نقل شده توسط لين پيائو در١٢

  ۶٣-۶٢ صفحه ١٩٧٠ انتشارات زبان ھای خارجی پكن –كبير فرھنگی پرولتاريائی 
  ٣٧ صفحه -نقل شده در اسناد كنگره دھم حزب كمونيست چين مائو، -١٣

 

  جمعبندی

 :امه ريزی مائوئيستیتئوری و پراتيک برن

 پرداز دفاعيه ای برای يک سوسياليسم عملی و رويا
  

  ريموند لوتا: نوشته
  

  مقدمه
  

آيا اقتصاد برنامه ريزی شده سوسياليستی، شدنی است و می تواند از نابرابری و انسان زدائی جامعه طبقاتی دور شده و 
  مشعلدار پيشروی باشد؟

 است؛ و نه نکردها می کنند که، اقتصاد سوسياليستی ھر زمان و ھر جا  پياده شده، کار      ايدئولوگ ھای سرمايه داری ادع
اول، گفته می شود که . آنھا برای اين ادعا معموال دو دليل ارائه می دھند.  ھم کار نخواھد کردھرگزتنھا کار نکرده، بلکه 

. ش برنامه ريزی کرد و بطور موثر آن را اداره نموداقتصاد مدرن آنقدر پيچيده است که اصوال نمی توان بطور مرکزی براي
می گويند، از آنجا که . برنامه ريزان مجبورند مقدار عظيمی اطالعات غير قابل اداره بدست آورده و تجزيه و تحليل کنند

می چنين کاری ممکن نيست، برنامه ريزی دولتی سوسياليستی منجر به قضاوت ھای غلط، اتالف منابع، و بوروکراسی 
پس، فقط از طريق بازار آزاد و کنش واکنش شرکتھای رقيب، اطالعات اقتصادی قابل اتکاء می تواند توليد شده و . شود

  .مورد استفاده قرار گيرد
يک اقتصاد .      دوم، گفته می شود سوسياليسم با موانع انگيزه ای غيرقابل عبور مواجه است و بيخود سر بر آنھا می کوبد

می شود، سر و ) سرمايه داری: بخوانيد" (معقول" شده با پاداش ھا و تنبيھاتی که موجب رفتارھای اقتصادی برنامه ريزی
اگر منفعت طلبی فردی سرکوب شود، بنگاه ھا ديگر مھميزی برای تحريک صرفه جوئی در ھزينه ھا، ابداعات  . کار ندارد

  .ی سخت و خوب کار کردن، انگيزه ای نخواھند داشتو ارضای  تقاضا مصرف کنندگان نخواھند داشت؛ و افراد برا
بديلی برای اقتصاد بازار وجود :      و به اين ترتيب متخصصين بورژوا آواز دسته جمعی کليسائی خود را می خوانند که

  .و استدالل می کنند، اين ھمان درسی است که بايد از اضمحالل شوروی گرفت. ندارد
يک چھارم بشريت درگير تالشی شگفت انگيز برای )  نگاشته شده است١٩٩٢مقاله در سال اين (     اما بيست سال پيش 

 – خصوصی در غرب و سرمايه داری انحصاری –آفريدن جامعه و اقتصادی بود که عميقا از سرمايه داری انحصاری 
 به بعد تبديل به يک کشور ١٩۵۶که نقاب سوسياليستی بر چھره می زد درحاليکه از سال (دولتی در اتحاد جماھير شوروی 

ميليونھائی که قبال فقير و بی قدرت . اين يک چھارم بشريت، چين سوسياليستی بود. متفاوت بود) سرمايه داری شده بود
کارگران و دھقانان آگاھانه در حال ساختمان جامعه ای کامال .  بودند آگاھانه فئوداليسم و سرمايه داری را ريشه کن کردند

جامعه ای مبتنی بر تعاون، اجتماع، و مبارزه مشترک برای محو تمايزات طبقاتی و روابط اجتماعی سبعانه : نوين بودند
اين تالش عظيم، عاليترين نقطه . در سرمايه داری که مانند زندان است" شبکه تار عنکبوتی پول"جامعه سرمايه داری و 

  .تکامل جامعه بشری، تا به امروز است
 دوام آورد و سپس توسط نيروھای سرمايه داری سرنگون شد، ١٩٧۶ تا ١٩۴٩ليستی چين که از سال      انقالب سوسيا

شاھد زنده اين واقعيت بود که اقتصاد برنامه ريزی شده سوسياليستی می تواند انرژيھای خالق را در مقياسی که تاريخ بشر 
ر کند که آگاھانه از نيروھای مولده برای فائق آمدن بر تا کنون بخود نديده، رھا و شکوفا کند؛ می تواند توده ھا را قاد

نابرابری ھای اقتصادی و اجتماعی استفاده کنند؛ و کار و زندگی و آموزش را دگرگون و اجتماعی کند؛ و می تواند 
  .مشارکت آگاھانه را دامن زده و بطور فزاينده  رشد ھمه جانبه قابليتھای اکثريت جامعه را باال برد
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 بعد از عملکرد اقتصادی و پيشرفت که بعد عميق تر مسئله است، قابل انعکاس توسط آمارھای مرسوم اقتصادھای      اين
اما حتا ! و بھتر است بگوئيم که اين بعد از مسئله اصال به ماشين حساب اقتصاد سرمايه داری نمی خورد. بورژوائی نيست

ين انقالبی در سالھای مائوئيستی نمرات خوبی در کارنامه خود جمع اگر بخوايم از شاخص ھای رشد مرسوم استفاده کنيم، چ
با اين وجود، متخصصين و ايدئولوگھا، روشھائی برای پرھيز از ھر نوع بحث جدی در باره دستاوردھای چين . کرد

به ما می گويند، . مائوئيستی دارند و خيلی راحت با گفتن اينکه توتاليتاريسم اتوپيائی بود خط بطالنی بر رويش می کشند
انقالبات کمونيستی مجبورند دست به کارھای شيطانی باور نکردنی بزنند چون می خواھند تغييرات اجتماعی را به جماعتی 

  .بعد از شليک اين توپ ايدئولوژيک، بحث را تمام شده و کافی می پندارند. که آن را نمی خواھد، تحميل کنند
اما در ميان بسيار کسانی که ادعا می کنند . ايز و استثمار بيش از اين نمی توان انتظار داشت     البته از مدافعان امتياز و تم

برخورد . سوسياليست می باشند نيز می بينيم که تالشی عامدانه برای پرھيز از بحث در مورد دستاورد مائوئيستی می شود
در ).  مترجم–عظمت طلبی اروپائی = رو شوونيسم او. (شوونيستی است–مارکسيسم غربی به مائو آلوده به تعصبات  اورو

ميان پژوھشگران غربی، امری رايج است که بر تجربه چين انقالبی تحت اين عنوان که عقب مانده است و ھيچ ربطی به 
چون برای (آن ندارد، مائو متفکری است که بيش از حد زمخت بود " دموکراتيک"و " خردگرايانه"جامعه غربی و سنتھای 

و نه انقالب توده ای، می " ترور توده ای"به صورت عمل انقالب فرھنگی اينھا به . ، خط بطالن بکشند!)ه ھا می نوشتتود
متاسفانه، برخی از اينان که قاعدتا بايد حقيقت جوتر از اين باشند، فريب دروغ ھا و تحريفاتی که توسط حکام ضد . نگرند

  .وليد می شود، را خورده اندبورژوازی غرب ت" متخصصين"مائوئيست چين و 
بسياری از روشنفکران با موضوعات انقالب . انقالب بلشويکی و انقالب چين.      در قرن بيستم، دو انقالب بزرگ رخ داد

آنھا می توانند بنشينند و جزئياتی مانند خط . سوسياليستی آشنا بوده و در رابطه با تجربه شوروی آشنائی خوبی دارند
اما در . اره کشاورزی يا نقطه نظرات پره اوبراژنسکی در باره فينانس کردن ساختمان صنعتی، صحبت کنندبوخارين در ب

خارج از محدوده متخصصين چين، تعداد بسيار . بحثھا، بندرت تئوری و پراتيک اقتصاد مائوئيستی را بحساب می آورند
که در مقاالت مائو به (  صنعت می دانند –ط کشاورزی کمی از روشنفکران سوسياليست در باره نظرات مائو در مورد رواب

يا  با نقطه نظرات دورانديشانه ) منعکس است" در باره ده مناسبات بزرگ"و " در باره مسئله کئوپراسيون کشاورزی"نام 
نه بکار برده شدند، آشنايند يا چيزی در مورد اصول جسورا" جھش بزرگ به پيش"وی در مورد فن آوری مناسب که در 

جمعبندی شد و يا مناظره ھای توده ای الھام بخش " اساسنامه فوالد آنشان"مربوط به مديريت بنگاه ھای سوسياليستی که در 
  .  در جای جای جامعه جريان داشت، می دانندانقالب فرھنگیدر باره انگيزه ھای مادی و اخالقی که در جريان 
که با حوادث " اقتصاد استالينيستی آمرانه"ی را بعنوان يکی از انواع       سوسياليست ھای غربی، اغلب، چين مائوئيست

تعريفشان از اقتصاد آمرانه استالينيستی آن است که کنترل بشدت متمرکز ( اتوپيائی رقم می خورد، طبقه بندی می کنند 
بنابراين ).  اعمال می شود وزارتخانه ای بر روی سرمايه گذاری و توليد؛ و کنترل محکم بر مديريت بنگاه ھا، –حزبی 

در حاليکه نقد مائو به تئوری و پراتيک اقتصاد شوروی در زمره مھمترين آثار در باره ...  نيازی به بررسی مائو نمی بينند 
مديريت جزء به جزء از "يعنی (؛ درحاليکه، مائو از رويکرد استالين به برنامه ريزی )١(اقتصاد سياسی سوسياليستی است 

بريده بود و يک نظام برنامه ريزی چندين اليه در سراسر چين که حتا کوچکترين تعاونی ھا را در درون خود ")  باال
البته مائو از . (چين انقالب راھی متفاوت از اتحاد شوروی برای ساختمان اقتصاد در پيش گرفت. داشت، حدادی کرده بود

انقالبيون مائوئيست يک رويکرد منسجم و جديد را در پيش گرفتند .) تجربه شوروی در زمان استالين نيز بسيار آموخته بود
بدون باز کردن (که روش ھای غير بوروکراتيک ھماھنگی مرکزی را با شکل ھای اداری غير متمرکز و انعطاف بنگاھی 

 و نظارت توده ای آنھا برنامه ريزی را با مشارکت توده ای.  ترکيب می کرد)  ميدان برای بازار و نيروھای قطبی کننده آن
 روستا، بھداشت و جمعيت، و محيط زيست پيوند –آنھا الويتھای اقتصادی را با موضوعاتی مانند روابط شھر . ترکيب کردند

. آنھا درک می کردند که ساختمان سوسياليستی بطور الينفکی وابسته است به امواج مبارزات توده ای و تجربه کردن. زدند
  .رای بسياری از پژوھشگران نا آشناستاما بيشتر اين حرفھا ب

طبقات .      تعصبات مارکسيسم غربی با آلودگی حمالت ايدئولوژيک طبقات حاکمه غرب عليه کمونيسم ، ترکيب شده است
حاکمه غرب با استفاده از سقوط جوامع ستمگرانه در شوروی سابق و اروپای شرقی، تالش می کنند اين فکر را در کله 

اين پيام تاثيرات خود را گذاشته و . د که کمونيسم ورشکسته از آب درآمد و جز اين نيز نمی توانست باشدمردم فرو کنن
از يک طرف، در محافل مترقی، بدبينی عميقی در . ضربات زيادی به مباحث معاصر در باره آينده سوسياليسم زده است

جامعه . ا دھھا سال بود که شوروی اصال سوسياليستی نبوداين بسيار طنز آلود است زير. باره سوسياليسم ايجاد کرده است
فروپاشی بلوک شوروی سابق . ای بود که در جوانب اساسی اش تفاوت چندانی با آنچه امروز در غرب موجود است نداشت

ی محتضر اتفاقا ثابت کرد که سرمايه داری نظام. ھيچ چيزی را  در رابطه با بالندگی و شدنی بودن سوسياليسم ثابت نکرد
  !بگذار مردگان را مردگان بردارند. است
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از "     از سوی ديگر، تحت تاثير نمايش پر ھياھوی شکست سوسياليسم، عده ای راه افتاده اند و می خواھند سوسياليسم را 
ناخوشايند است مرتبا اين ترجيع بند را می شنويم که سوسياليسم بايد خود را از ميراث تاريخی اش که گويا . کنند" نو تعريف

و اغلب منظورشان اين است که بايد . طبق اين روايت، سوسياليسم بايد تعريف جديدی از سياست بکند. کند" رھا"
می گويند، . را اتخاذ کند) که تا کنون برای امپرياليستھای غربی مساعد بوده است(دموکراسی انتخاباتی چند حزبی 

که اغلب منظورشان اتخاذ روايت باشکوه تری از دولت رفاه در . م بکندسوسياليسم بايد تعريف مجددی از اقتصاد ھ
. واقعا يک صنايع دستی توليد مدل ھای مختلف اقتصاد سوسياليستی سربلند کرده است. کشورھای سرمايه داری غرب است

، فرمال؛ و به لحاظ به لحاظ نظری، تفننی تخيلی؛ به لحاظ رياضی: مدل ھا را بھم بخيه می زنند و به ھوا فر می دھند
پروژه ای برای سرنگون کردن ديکتاتوری بورژوازی نيست؛ پروژه ای . اين اصال رھائی بخش نيست. ماھيت، غير انقالبی

  .بلکه سرمايه داری زير پتو است. برای بازسازی جامعه بر اساس حاکميت پرولتری نيست
 حل برخی از سخت ترين مشکالت برنامه ريزی و اداره يک انقالب چين برای اولين بار، راه.      مسئله در ھمينجاست

مدل چين، پيشرفته ترين، عملی ترين مدل يک . اقتصاد برای ارضای نيازھای اجتماعی و انقالبی کردن جامعه را يافت
 و اما اين مجموعه غنی و الھام بخش تئوری اقتصاد سوسياليستی.  سوسياليسم رھائی بخش است که تا کنون بدست آمده
يکی از چالش ھای اين دوره دقيقا آن است که اين تاريخ و دستاورد . تجربه عملی، پنھان مانده و بشدت تحريف شده است

  . سرکوب شده را به روشنائی روز بکشانيم
     سوسياليسم يک جنبش تاريخی و يک فرآيند تاريخی است که انرژی ھا، فداکاری ھا، و جسارت ھای بخش عظيمی از 

اولين . اين جنبش و فرآيند يک موج تاريخی را پشت سر گذاشته است.  تحت ستم را بخود مشغول داشته استبشريت
حمله بعدی عليه سرمايه داری، انقالب بلشويکی سال .  بود که عمری کوتاه داشت١٨٧١راھگشائی، کمون پاريس در سال 

ای ساختن يک اقتصاد سوسياليستی و دفاع ، تعميق و اين انقالب، اولين تالش بر.  بود که عميق تر از اولی بود١٩١٧
موج عاليترين نقطه ی  .  انقالب چين به پيروزی رسيد١٩۴٩در سال . گسترش انقالب سوسياليستی را نمايندگی می کرد

اسيس ما اکنون در پايان يک دوره تاريخی که با ت.  در چين بود انقالب کبير فرھنگی پرولتاريائی،اول انقالبات پرولتری
انترناسيونال اول به نام فدراسيون بين المللی سازمان ھای طبقه . ( شروع شد، قرار داريم١٨۶۴انترناسيونال اول در سال 

  )٢.) (کارگر که کارل مارکس به استقرار آن ياری رساند و ھدايتش کرد
 سوسياليسم ذاتا نقص دارد و بنابراين آيا اين بدليل آن است که.       امروز در جھان، ھيچ کشور سوسياليستی وجود ندارد

محکوم به شکست می باشد؟ خير، سوسياليسم بدست سرمايه داری جھانی که نيروھای مادی و ايدئولوژيک قوی تری داشت 
اين يک حقيقت تلخ است اما حقيقتی است ).  در چين١٩٧۶ در شوروی و بعد در سال ١٩۵٠اول در سالھای (شکست خورد 
انقالب سوسياليستی می خواھد تمام تارھای شبکه ستمگری را که بشريت در .  تاريخی اش به آن نگريستکه بايد بر بستر

آيا عجيب است که چنين . چنگال آن اسير است، پاره کند و جسد مرده گذشته را از روی جامعه بشری به کنار پرتاب کند
  انقالبی با سختی ھا مواجه شود؟
اين انقالب، جمع حسابی .  يک خط مستقيم با پيروزی ھای بال انقطاع، پيش نمی رود      انقالب جھانی پرولتری در

انقالبات مجزا که سوسياليسم سھل و ساده و بطور قطع در يک کشور و سپس در ديگری، و سپس در ديگری، تثبيت می 
اين . ی، شکستھا و عقب گردھابا اوج گرفتنھا و پيشرفتھا، تحکيم و عقب نشين: بلکه، حرکتی مارپيچی دارد. شود، نيست

انقالب کمونيستی يک فرآيند پيچيده، . انقالب، از دل جدال ميان انقالب و ضد انقالب، ميان احياء و ضد احياء، گذر می کند
در دل موفقيتھای عظيمی که طبقه کارگر، ھنگامی که . اما مجبور نيست از صفر شروع کند. طوالنی مدت، و ناھموار است

منجمله از اشتباھات و ( دست داشت، کسب کرد؛ و در شناختی که از بطن مبارزه برای آفريدن يک جھان نوين قدرت را در
  .کسب شده است، شالوده و قدرتی نھفته است که با اتکاء به آن بايد پيشروی کرد) کمبودھای اين مبارزه

داری، جھان را تبديل به کابوسی برای اکثريت سرمايه .      مقاله ای که پيشاروی شماست، با اين روحيه ارائه می شود
. اگر قرار است نيازھای اساسی توده ھا پاسخ بگيرد، اين جھان بايد از بيخ و بن دگرگون شود. بشريت کرده است

ھمانطور که مائو . مائوئيستھای پرو، در جنگلھا و زاغه نشين ھا در حال انجام چنين کاری اند تا راه رھائی را روشن کنند
  .جامعه را بايد به گونه ای ديگر اداره کرد و می توان. ی گويد، ھر جا ستم است، مقاومت استم

     اين مقاله اصول، متدولوژی  و پراتيک برنامه ريزی مائوئيستی را بررسی می کند و کانون توجھش روی سه عنصر 
ھدف . ؛ و ماھيت تعادل اقتصادی در سوسياليسمنقش سياست در فرآيند برنامه ريزی؛ رابطه ميان تمرکز و عدم تمرکز: است

اين مقاله آن است که دستاورد مائوئيستی در زمينه برنامه ريزی سوسياليستی را تشريح کند تا توجھات را به سوسياليسمی 
ی، ياری و مھمتر از آن اينکه، به مبارزه در راه تبديل آن به يک واقعيت عمل. که ھم رويا پرداز است و ھم عملی، جلب کند

  .  برساند
         

*************************************  
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   سياست در فرماندھی–الف 
  

بدون يک رويکرد سياسی صحيح نسبت به مسئله، طبقه مورد نظر نخواھد توانست در راس بماند و در نتيجه نخواھد 
  .توانست مسائل توليدی اش نيز حل کند

  )٣( لنين -- 
  

  .، توليد را باال ببريدانقالب را دريابيد
   شعار انقالب فرھنگی-- 
  

ھدف اساسی برنامه ريزی سوسياليستی چيست؟ آيا صرفا رشد است يا حرکت کردن به ورای چارچوب توليد کاالئی و پول 
محک عمده در سنجش موفقيت آن چيست؟ کارآئی، بازدھی، و سودآوری يا اينکه تا چه درجه  و حدادی يک جامعه نوين؟

  چه نوع رشدی و برای چه ھدفی؟:  کلکتيو جامعه را تقويت می کند؟  موضوع در نھايت اين استکنترل
اضافه اجتماعی آن بخش از (     يک جامعه سوسياليستی بايد منابع توليدی را بسيج کند و اضافه اجتماعی را بکار اندازد 

اما ). ه در ھمان سطح توسعه قبلی ضروری استتوليد اجتماعی است که باالتر از سطحی است که برای بازتوليد جامع
مسئله تعيين کننده اين نيست که « : ھمانطور که باب آواکيان، صدر حزب کمونيست انقالبی آمريکا، خاطر نشان کرده است

يد بيشترين راه برای تول" کارآمدترين"آيا اضافه ای توليد خواھد شد يا نه؛ مسئله عمده حتا اندازه اين اضافه نيست؛ يا اينکه 
اضافه چيست؛ بلکه مسئله اين است که آيا اضافه به طريقی، و تحت ھدايت اصولی توليد خواھد شد، و به طريقی مورد 
استفاده قرار خواھد گرفت که در ھر مقطع بلندترين گام ممکن را بسوی دگرگونی انقالبی جامعه و باالتر از ھمه در جھان، 

اين حرف به . سياليستی، دست نامرئی بازار بايد جای خود را به دست مرئی سياست دھددر جامعه سو) ۴(» بردارد يا نه؟
معنای انکار آن نيست که برنامه ريزی سوسياليستی بايد به ھزينه ھا توجه کند و تالش کند  نيروی کار، مصالح، و صندوق 

برای مثال در چين انقالبی، . ( قالبی باشداما ھمه اينھا بايد تابع سياست ھای ان. ذخاير را بطور اقتصادی مصرف  کند
دليل تصميم گيری فوق اين نبود که اين . تصميم گرفتند صنايع را در مناطق داخلی کشور که کمتر توسعه يافته بود قرار دھند

 منطقه ای بلکه بدليل آن بود که به کاستن شکافھا و نابرابريھای. راه برای توسعه توليد کلی صنايع بود" کارآمدترين"کار 
   .)  اما زمانی که کارخانه ھا استقرار يافتند، برای کارآمد کردن توليد در آنھا تالش می شد. خدمت می کرد

ھيچ جنبه از توسعه اقتصادی، ھيچ شکل از سازمان اقتصادی، ھيچ شکل از سازمان يابی فرآيند کار، موجود نيست که      
مانند اينکه چه چيزی (پايه ای ترين موضوعات توسعه اقتصادی . ين نباشددر چارچوبه يک روابط توليدی و طبقاتی مع

را نمی توان جواب داد، و اصال نمی توان فھميد، مگر ) توليد شود، چگونه توليد شود، برای چه کسانی و برای چه توليد شود
اندن توليد کارگر و به حداقل رساندن کاپيتاليستی خصلت طبقاتی دارد؛ مبتنی است بر به حداکثر رس" کارآئی. "با زبان طبقه

معنی ندارد مگر " عقالئی"اقتصاد . مقاومت کارگر، مبتنی است بر به بند کشيدن توليد کنندگان و ظرفيت خالق کلکتيو آنان
اين يک مولفه بسيار مھم از . در چارچوب روابط طبقاتی که در بر دارد و بازتوليد می کند و مقاصدی که خدمت می کند

  . مائوئيستی استتفکر
     از نظر انقالبيون مائوئيست، توسعه سوسياليستی بايد مرتبط بود با فائق آمدن بر اختالف ميان صنعت و کشاورزی، ميان 

و قرار دادن سياست در فرماندھی اساسا به معنای . شھر و روستا، ميان مليتھا، ميان مرد و زن و ميان کار فکری و يدی
راتژی اقتصادی، دگرگونی ھای انقالبی جامعه را تقويت کند، بر بسيج اجتماعی تکيه کند و ارزشھای تضمين آن بود که است

  . سوسياليستی را اشاعه دھد و به آرمان انقالب جھانی خدمت کند
ام است، آنھا بايد بدانند نيازھا چيست و مشکالت کد.      در يک جامعه سوسياليستی، توده ھا بايد به لحاظ سياسی مسلح شوند

از تجارب پيشرفته بياموزند، و ابتکار عمل را در دست داشته باشند، و در مبارزه بر سر اھداف و ماھيت برنامه ريزی 
و نه متخصصين، نه کامپيوترھا، نه آئين ( درسی را که مائو جمعبندی کرد اين بود که با قرار دادن سياست . مشارکت کنند

در فرماندھی می توان مشکالت توسعه اقتصادی را حل کرد و به اين ترتيب ) ئنا نه سودنامه ھا و سھميه ھای توليد و مطم
  .می توان اقتصاد را به نفع توده ھا به جلو راند

  
  ھدايت و سنجش توسعه اقتصادی
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ين نوع مشاھده شده که اقتصاد دانان غربی اغلب در فھم نظام برنامه ريزی چين سوسياليستی مشکالت زيادی دارد زيرا در ا
استانداردھای چين سوسياليستی برای سنجش موفقيت . برنامه ريزی تعداد بسياری اھداف غير اقتصادی موجود است

انقالبيون چينی تاثيرات اجتماعی و تاثيرات . بود) و توسعه(اقتصادی بسيار گسترده تر از دست يابی به آماج ھای توليدی 
ارائه دادند که شامل " کارآئی"آنھا تعريف گسترده تری از مقوله . يدنداقتصادی درازمدت توسعه اقتصادی را می سنج

منفعت اجتماعی و تاثيرات آموزشی جانبی و کمک به نيازھای توسعه محلی نيز بود؛ يعنی کارآئی روش ھای توليدی، فنونی 
  )۵. (که استفاده می شد و سازمان کارخانه ای و غيره بر مبنای اين تعريف گسترده سنجيده می شد

     مائوئيستھا، اين نظر را که توسعه اقتصادی الزاما به معنای صنايع بزرگ و متمرکز، گسترش بی رويه شھرھا، و 
توسعه صنعت مدرن خوانده می شد، قبول " منطق"نه تنھا اين روندھا را که . تخصصی شدن مناطق است، را قبول نکردند
در زمينه تحقق آماج برنامه بايد گفت که در برنامه ريزی چين . ه کردندنکردند بلکه آگاھانه عليه اين روندھا مبارز

اما در درجه دوم . سوسياليستی، اھداف کمی مھم بودند و در سطح ملی و در سطح بنگاه ھا دارای اھميت عملياتی بودند
ای که ابزار کشاورزی توليد بطور مثال، مسئله مھم برای کارخانه ( اھميت قرار داشته  و به اھداف کيفی خدمت می کردند 

می کرد صرفا اين نبود که به آماج مالی اش برسد بله اين بود که واقعا نيازھای کشاورزی را بفھمد و تالش کند در جھت 
  .)ارضای آن نيازھا کار بھتری انجام دھد

ای آن بود که منافع فردی و      در برنامه ريزی و سنجش برنامه ھا، پافشاری بر قرار دادن سياست در فرماندھی به معن
بايد تابع منافع کلکتيو و منافع پيشروی انقالب باشد؛ بر توده ھای اتکاء ) اين يا آن شعبه از صنعت يا منطقه مشخص(بخشی 

با تمام قوا پيش رفتن، ھدف را بلند گرفتن، و در « يعنی (در زمينه توسعه اقتصادی " خط مشی عمومی"شود؛ بر طبق 
عمل شود؛ و  يکرشته اصول که شامل ") ليسم به نتايج عظيم تر، سريعتر، بھتر و اقتصادی تر دست يافتنساختمان سوسيا

برای جنگ آماده باشيد؛ برای فجايع طبيعی آماده باشيد و برای خلق ھر کاری «: موارد زير بود به اجرا گذاشته شود
  ».ابه عامل ھدايت کنندهکشاورزی را به مثابه شالوده بگيريد و صنعت را به مث«؛ »بکنيد

 عامل مھم در برنامه ريزی سوسياليستی، با توجه ۴در اينجا می توانيم روی .      تمام اينھا مفاھيم عملی بسيار واقعی داشت
بود و به آن خدمت می کرد، تاکيد " سياست در فرماندھی"به اھداف و روش ھای آن که ھر دو منعکس کننده جھت گيری 

  .کنيم
چين می خواست صنعت را پخش کند و مانع از .  الگوی سرمايه گذاری صنعتی غرب و رشد شھری آن، رد شد اول،    

در واقع، برای اولين بار در تاريخ، فرآيند صنعتی . رشد کنترل نشده شھرھا و تجمع صنايع در اطراف شھرھای بزرگ شود
م کردن اندازه شھرھای بزرگ و حمايت از رشد شھرھای برای تثبيت يا ک. کردن ھمزمان فرآيند رشد بی رويه شھرھا نبود

کوچک و متوسط ، و جابجائی صنايع به اين شھرھا و ايجاد مناطق صنعتی جديد در خارج از محدوده اين شھرھا تالش می 
 شد، ھمانطور که قبال گفته)  ۶. (به اين ترتيب نياز جامعه به اماکن مسکونی و کنترل آلودگی بھتر جواب می گرفت. شد

  .سياست صنعتی، اھدافی مانند کاستن فاصله رشد ميان مناطق مختلف و اختالف درآمدھا را نيز دنبال می کرد
     نظام برنامه ريزی، توسعه نظام ھای صنعتی نسبتا کامل و مستقل را در ھر يک از استان ھای چين تسھيل کرده و 

مجتمع ھای توليدی از نوع جديد که در آن صنعت با کشاورزی، . خودکفائی در توليد دانه ھای خوراکی را تشويق می کرد
صنعت چين به طرف خدمت به کشاورزی جھت . محل زندگی و کار، مستقيم تر از گذشته با ھم ادغام شده بودند، بوجود آمد

 در روستا و داده شد؛ در ھمان حال شبکه ھای صنعتی و فنی روستائی به مثابه روشی برای مھار کردن ظرفيت ھای مولد
، صنايع کوچک روستائی حدود ١٩٧۵- ١٩٧٣در سال . کاستن از شکاف ھای اجتماعی ميان شھر و روستا، گسترش يافت

.  درصد توليد فوالد را توليد می کردند١۵ درصد ظرفيت توليد برق آبی، و ٣۵ درصد توليدات سيمان و کود شيميائی، ۶٠
  .نگين ترين آنھا در کارخانه ھای کوچک و متوسط محلی توليد می شداغلب ماشين آالت و ابزار زراعی بجز س) ٧(

     اين سياست ھا شروع به درھم شکستن الگوھای کھنسال اقتصادی و توسعه اجتماعی که طبق آن شھرھا بر روستاھا 
ھا، اين اقدامات عالوه بر اين. حکم می راندند کرد؛ اين سياست ھا به کاستن شکاف ميان ميان کار فکری و يدی کمک کرد

کمک کرد تا چين عميقا از اقتصاد جھانی امپرياليستی و وابستگی که امپرياليسم به ملل تحت ستم تحميل می کند، گسست 
توسعه متکی بخود، بازتوليد قائم به ذات، و توسعه غير متمرکز که چين در آن . اين مسئله ابعاد استراتژيک مھمی داشت. کند

 امکان می داد که در مقابل فشارھای اقتصادی امپرياليسم بھتر ايستادگی کند، در مقابل حمالت و گام گذاشته بود به وی
  .تھاجمات احتمالی بھتر بايستد، و برای خدمت به نيازھای انقالب جھانی کار بيشتری انجام دھد

سوسياليستی نمی توانست از در سطح کل جامعه، چين .  برنامه در درجه اول و قيمت در درجه دوم قرار داشتدوم،     
سود، قيمت و ديگر اندازه گيری ھائی که سرمايه داری برای سنجيدن کارآئی بکار می برد برای تعيين اينکه سرمايه گذاری 

اگر . کجا انجام شود، چه چيزی توليد شود و نرخ و جھت تغيير تکنولوژيک يا ھدف فعاليت ھای بنگاه چه باشد، استفاده کند
 عمده می شد، دولت نمی توانست منابع سرمايه گذاری را بازتوزيع کرده و از مناطق ثروتمند به سوی مناطق قيمت و سود

اگر قيمت و سود عمده می شد، دولت نمی توانست توسعه صنايعی که حامی کشاورزی ھستند را .  کم تر توسعه يافته براند
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وانست توليد را افزايش دھد و قيمت فروش برخی از فرآوردھای تشويق کند زيرا اين صنايع خيلی سودآور نيستند؛ و نمی ت
  .        مصرفی پايه ای را سوبسيدی کند و يا اينکه برای جنبش ھای انقالبی کمک ھای رفيقانه گسيل دارد

در سراسر (ست اما بطور آگاھانه و يکد.      قيمتھا ھنوز مرتبط بودند با شرايط ھزينه ھا و کامال به دلخواه تعيين نمی شدند
يک نمونه مھم را می . قيمتھا نيز بازتابی از خط سياسی بودند. تعيين می شدند تا به يکسری اھداف معين خدمت کنند) کشور

نظام قيمت گذاری مساعد حال کشاورزی عمل می کرد به اين ترتيب . توان در رابطه مبادالتی ميان صنعت و کشاورزی ديد
 و کود شيميائی پائين نگاه داشته می شد و قيمتھائی که دولت بابت توليدات کشاورزی می که، قيمت ھای ابزار کشاورزی

چين سوسياليستی نمی ). يعنی درست مخالف روندی که در کشورھای جھان سوم حاکم است(پرداخت افزايش می يافت 
  .ادی داشته باشدتوانست اجازه دھد که قيمت ھا و برگشت پولی يک نقش خودمختار در ھدايت عمليات اقتص

       برنامه را در درجه اول قرار دادن و قيمت را در درجه دوم، در سطح يک بنگاه چه معنائی داشت؟ به اين معنا بود که 
ھزينه ھا و منفعت ھای فعاليت ھای اقتصادی را نمی توان بر مبنای مصالح مالی تنگ نظرانه محاسبه کرد يا کوته نظرانه 

  :انقالبيون چين مسئله را اينطور تشريح می کردند.  رساندن درآمد يک واحد توليدی نگريستاز زاويه به حداکثر
اما، اگر وضعيت . در برخی موارد، اگر فقط به ظاھر نگاه کنيم، ممکنست در يک کارخانه مشخص ضرر بيش از سود باشد

اگر مشغله مان فقط سودھای ...  ضرر است بيشتر از } منفعتی که برای کل جامعه دارد{کلی را در نظر بگيريم، سود آن 
کوچک باشد و از موضوعات بزرگ غفلت کنيم، اگر فقط به امروز نظر داشته باشيم و از آينده غفلت کنيم، اگر بجای اينکه 

) منفردی(وضعيت کلی را در نظر بگيريم فقط مواظب واحد خودمان باشيم ، و اگر فقط به نسبت اندازه رسيدن به دستاورد 
  ) ٨. (بايد بدانيم که  تئوری سود در فرماندھی، ما را مسموم کرده است... ه توقع می رود، تالش کنيم ک

     آيا کافی بود که صرفا به تحقق برنامه توليدی بپردازند بدون آنکه به ھزينه ھای اجتماعی بزرگتر، مانند بيگانگی 
ر اندازند؟ مائوئيستھا مصرانه تاکيد می کردند که به اين کارگر، ضربه خوردن به سالمت کارگر، و به محيط زيست نظ

نمی توان . موضوعات نمی توان به صورت مشکالتی مجزا از توليد که دارای اھميت درجه دوم ھستند، برخورد کرد
ی گرفتند واحدھای مجزا بايد نيازھای کل جامعه را در نظر م: بنگاه را باالی ھر چيز ديگر قرار داد) يا سودآوری(کارآئی 

مائوئيستھا مصرانه تاکيد می . و کارگران و پرسنل با روحيه انجام ھر کاری که به خلق منفعت می رساند، ھدايت می شدند
  .کردند که ھزينه ھا و منفعت ھا را نمی توان بر پايه برگشت پولی فوری، تعيين کرد

 آورد، آيا با بھانه کردن اھداف برنامه ای، بايد      اگر ابتکار عمل کارگری بطور موقت برخی مشکالت توليدی بوجود
، يک تجربه عمومی در کارخانه ھا اين بود که وقتی  انقالب فرھنگیابتکار عمل کارگری را خفه کرد؟ در سالھای پيش از

 اين .کارگران طرحی جديد و روش ھای توليدی بديعی را بکار می انداختند، اغلب توسط مديران مواخذه و تنبيه می شدند
مديران می ترسيدند که چنين ابداعاتی در روش ھای کاری مرسوم اخالل کرده و مانع از آن شود که کارخانه آنھا کميت 

در جريان انقالب فرھنگی، چنين رفتاری نسبت به اجرای ). و نمره آنھا کم شود(مقرر شده توسط برنامه را  توليد کند 
در نتيجه، فضائی ايجاد شد که . ی نسبت به کارگران زير حمله شديد قرار گرفتاھداف مقرر شده  برنامه ای و چنين تحقير

کارگران تشويق می شدند از  روش ھای مرسوم گسست کنند؛ و مثال در کشتی سازی راه ھائی را در پيش بگيرند که تا قبل 
  .جب رشد توليد شداين رويکرد، در درازمدت مو. از آن سابقه نداشت و يا  طراحی ماشين را بازنگری کنند

     نظريه پردازان بازار، به سوسياليسم حمله کرده و می گويند نظامی است که مسئله اش فقط کميت است و کارخانه ھا 
مسئله شاخص قرار دادن تحقق "به اين،  . صرفا محصوالت بنجل توليد می کنند تا سھميه ھای توليدی خود را متحقق کنند

به عبارت ديگر، مديران صرفا می خواھند آماج توليد ). plan-fulfillment-indicator problem .(نام نھاده اند" برنامه
اما ) ٩. (را متحقق کنند و برای اينکار ساده ترين راه ھا را انتخاب می کنند و نسبت به کيفيت توليد بی تفاوتند) و ارزش(

يعنی ھمانھا که امروز در چين (ھروان سرمايه داری واقعيت چيست؟ در واقع يکی از موضوعات جدال مائوئيستھا با  ر
دقيقا بر سر اين بود که نگذارند شکل ھای مديريت رويزيونيستی بر اقتصاد غلبه کند زيرا مديريت رويزيونيستی ) حاکم اند

 برنامه بطور يکجانبه بر تحقق کميت يا بازگشت مالی تاکيد می کرد و بطور کلی يک رويکرد تنگ نظرانه نسبت به تحقق
  .اتخاذ می کرد و آن را به بھای قربانی کردن اھداف حزب و دولت سوسياليستی عملی می کرد

در برنامه ريزی .      در چين انقالبی، شاخص ھای موفقيت درست مخالف شاخص ھای برنامه ريزی از نوع شوروی بود
 شعارھائی که برای اولين بار کارگران بارانداز در واقع، يکی از. غالب بود") کيلوئی"يا " (طرز تفکر تنی"نوع شوروی 

برای سنجش عملکرد ".  اربابان بارانداز باشيد و نه برده تن: "در جريان انقالب فرھنگی راه انداختند و فراگير شد اين بود
رکيب درست و در توليد کميت، اولين محک اين بود که آيا منابع و توليدات به سياست ھای بزرگتر خدمت می کند يا خير؛ ت
سنگ محک . کيفيت توليدات و تقويت تعاون ميان بنگاه ھای سوسياليستی مھمتر از ارزش توليدات يا نرخ بازگشت بود

و محتوای کلی و ) يعنی آنچه نيازھای جامعه را ارضا می کند(کليدی نه قيمت بود و نه کميت بلکه ارزش مصرف اجتماعی 
  .جھت گيری فعاليت ھای اقتصادی بود
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بالعکس، تالش ھای عظيمی برای به حداقل .     اين به معنای آن نيست که حسابداری و کارآئی کنار گذاشته شده بود 
اما اينکار تبديل به مسئوليت کارگران شد، ھم از . رساندن خرج ھا، کم کردن ھزينه ھا و تضمين کيفيت توليدات می شد

اليتھای اقتصادی، و مديريت مالی و ھم از طريق راه انداختن جنبش طريق شکل ھای حسابداری گروھی، تجزيه و تحليل فع
  . ھای توده ھای با ھدف دست زدن به ابداعات و کم کردن ھزينه ھا

  
  مديريت کردن، اداره کردن، و انگيزه توليد کردن از طريق سياست

  
کردن بيگانگی و از ھم گسيختگی اھداف برنامه شامل محدود .  سازمان و مديريت صنعتی، اجتماعی و انقالبی شدسوم،

تمايزات ميان مھارت ھای مختلف درھم شکسته شد، پرسنل بطور دوره ای . اجتماعی که ھمزاد تخصص در شغل است، بود
، آئين نامه ھا و قوانين )و کارخانه ھا کارگران را به روستا نيز گسيل می داشتند(ميان مشاغل مختلف جابجا می شدند 

تکنيسين ھا از ميان . له دانی پرتاب شد، و نظام پاداش که کارگران را به جان ھم می انداخت، حذف شدسرکوبگرانه به زبا
شکل ھای مديريت . کارگران تربيت می شدند و تکنيسين ھا و کارگران در تيم ھای اختراع و ابداع متحدانه کار می کردند

بنگاه صنعتی .  ھای منظم را در کار در کارخانه می گذراندندرھبران بنگاه ھا دوره. کلکتيو بوجود آمد و مديريت ساده شد
بلکه با ديگران ھمکاری می کرد حتا اگر اين به معنای ضرر دھی کوتاه مدت بود؛ : صرفا يک واحد اقتصادی در خود نبود

ارزه سياسی و نيازھای اھالی محل و خدمات اجتماعی را در نظر می گرفت، و باالتر از ھمه اينکه تبديل به يک محل مب
   .  طبقاتی شده بود

برای اينکه يک برنامه موثر باشد، جامعه بايد . اقتصاد عمدتا توسط  طرق سياسی و ايدئولوژيک اداره می شد     چھارم،
در اينجا،  بطور . در غير اينصورت، ھماھنگی و برنامه ريزی واقعی، امکان ندارد. نسبت به انجام آن تعھد داشته باشد

بوجود می آيد؛ يعنی وقتی برنامه و  اھداف و استانداردھای آن به سطوح مختلف " پذيرفتن و به اجرا گذاشتن"ئله عينی مس
و به اجرا می " پذيرفته"منتقل شده و به شرايط آنھا وفق داده می شود، آيا آنھا، بخصوص بنگاه ھای صنعتی، اين برنامه را  

ند، مسئولين برنامه ريزی سوسياليستی باالجبار با وظيفه غيرممکنی مواجھند و گذارند؟ تئوريسين ھای سرمايه داری می گوي
می گويند، مشکل از آنجا ناشی . مجبورند با قربان صدقه و فشار مديران بنگاه ھا را به اجرای قرارھای برنامه متعھد کنند

ه ريزان و مديران الزاما با ھم برخورد می می شود که برنامه ھا بطور غير واقع بينانه طراحی می شوند و چشم انداز برنام
طبق روايت بورژوائی، نتيجه آن است که ميان آتوريته ھای برنامه ريز و مديريت جنگ فرساينده ای شروع شده و . کند

بيزار کننده می گردد و دير يا زود با نھادينه شدن يک نظام برنامه ريزی سرکوبگر حل می شود که مختصاتش اين است که 
ورات بطور يکسويه و بدون حساسيت از باال صادر می شود و در پائين بصورت منفعل و پراگماتيستی وفق داده می دست
  .شود

اما اين به چه معناست و آن را چگونه بايد فھميد؟ در .      اجرای برنامه توسط اقتصاد سوسياليستی، يک وظيفه واجب است
شده و  اجرای برنامه، عموما به اين صورت نگريسته می شد که اينھا شوروی سوسياليستی به ھماھنگی برنامه ريزی 

يکسری مقررات ھستند که بايد اجرا شوند و برای تضمين پذيرفته شدن و اجرای برنامه از سوی بنگاه ھا، از يک شبکه 
  .کنترل و بازرسی گسترده استفاده می کردند که مرتبا بر بوروکراسی اش اضافه می شد

ون مائوئيست جمعبندی کردند که آن نظام اداری که می خواھد از طريق مقررات حکومت کند و عمدتا تالش می      انقالبي
کند با نگھبانی، مردم را به اجرای مقررات متعھد کند، نه تنھا مجبور می شود بطور افراطی بوروکراتيک باشد بلکه اصال 

رل ھای بيرونی و مقرراتی که از باال صادر می شود، نسبتا ساده برای ھمه سطوح مسئولين، دور زدن کنت. کار نخواھد کرد
) ١٠(» .ذھنيت آدمھا بايد عوض شود... مقررات بخودی خود کار نمی کند «  گفت، ١٩۵٧ھمانطور که مائو در سال . است

ه سطوح باشد،  بھمين دليل ابعاد ايدئولوژيک مسئله مھم است؛ ايجاد فضای ايدئولوژيک که بستر تصميم گيری ھا در ھم
ضروری است؛ مسئوليت کلکتيو، مھم است؛ اينکه مردم اھداف برنامه را درونی کنند و درگير جدال سياسی فعال و سرزنده 

  . شوند، مھم است
     نکته در آن است که برنامه ريزی فقط در معرض فشارھای فنی و اداری قرار ندارد بلکه در معرض فشار عوامل 

برنامه ريزی در چارچوبه مبارزه طبقاتی در . ئی که توسط ايدئولوژی ايجاد می شود نيز قرار داردسياسی و محدوديتھا
در جامعه سوسياليستی جواب سواالتی از اين قبيل که برنامه ريزی بايد چه جھتی . جامعه، شکل می گيرد و اجرا می شود

 ھدفی باشد؟ حاضر و آماده نيست بلکه اينھا داشته و موجب چه نوع  تغيير و تحوالتی شود؟ برای چه کسانی و چه
از نظر مائو موضوع عمده ای که بايد حل می شد، تقابل مکانيسم ھای اجرائی . موضوعاتی ھستند که مورد مبارزه اند

ت توده ھا بايد درک کنند که ضرور. بلکه نقش توده ھا در اجرای برنامه بود. آتوريته برنامه ريز و خود رائی مديران، نبود
داشته باشند تا خودشان ) قوانين اقتصادی آن، اھدافش و تضادھايش(سياسی چيست و دانش گسترده ای در مورد کل نظام 
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تبديل به بازيگران شوند تا مواد خام بيجانی که بازار يا فرآيند بوروکراتيک برنامه ريزی در موردش تصميم گيری می 
  . کنندتوده ھا بايد کنترل کنندگان را کنترل... کند

     انقالبيون چين، بجای اينکه از روش ھای فنی و استانداردھای اقتصادی برای اداره کردن استفاده کنند، دست به ابداع 
روش ھای غير بوروکراتيک و ضد بوروکراتيک برای منتقل کردن سياست و گذاشتن يک استاندارد جديد زدند که عبارت 

بريگادھا و کمون (آنھا مردم را تشويق به آموختن از نھادھای نمونه . قی پيشرفتهبود از ساختن تجربه ھا و الگوھای اخال
در بسياری موارد دھقانان و کارگران . که خط عمومی را بکار بسته بودند، کردند) ھای نمونه در روستا و يا کارخانه ھا

ا مطالعه اين مدلھا برای آن نبود که صرفا ام. نقاط مختلف کشور از نزديک به بررسی و مطالعه اين نمونه ھا می پرداختند
بلکه با اين ھدف بود که مردم ياد بگيرند که اين مدلھای نمونه چگونه مشکالت را تجزيه و تحليل . از روی آن کپی بزنند

کرده و بر آنھا فائق آمدند؛ چگونه در روياروئی با مقاومت رھروان سرمايه داری راھگشائی کردند؛ از طريق تجديد 
زمان دھی روابط مالکيت و اجتماعی چه پيشرفتھائی کردند و نيز کدام مشکالت سياسی و فنی ھنوز الينحل مانده اند؛ و سا

که يک تالش کلکتيو عظيم (تجربه ساختن کانال پرچم سرخ . اينکه اين درسھا را چگونه در شرايط محلی خود به کار برند
يا مبارزه با شرايط بيرحمانه طبيعت در ) ری زمين ھا را وسيعا افزايش دادشگفت انگيز توسط دھقانان بود که سطح زيرآبيا

بريگاد روستائی تاچای، زمانی که رھبريش دست انقالبيون بود، نمونه ھائی از آن بود که توده ھا می توانند بر ھر گونه 
مه فوالد آنشان در زمينه مديريت اساسنا. مشکالت فائق آيند و در زمينه ساختمان اقتصادی قواعد مرسوم را کنار بزنند

بطور خالصه، ارائه اين مدلھا باعث می شد که توده ھای مردم، ھم اھداف و ھم . انقالبی صنايع، استاندارد نوينی گذاشت
  .روش ھای انقالب کمونيستی را، عميقتر درک کنند

د برای جلب توجه توده ھا و تيز کردن      در ھمان حال، کارزارھای سياسی سراسری به راه می افتاد که وسيله ای بو
مثال، کارزار انتقاد از حق بورژوائی و محدود کردن آن، انتقاد از ايده ھای . ھشياری آنان نسبت به موضوعات کليدی جامعه

  بر بستر مبارزه ميان١٩٧٠کنفسيوسی و دنباله روی کورکورانه از مسئولين، کارزارھائی بودند که در اوايل و اواسط دھه 
ھدف . راه ھای سرمايه داری و سوسياليستی و مبارزه دو خط در درون حزب کمونيست چين، توسط انقالبيون براه افتادند

اين بود که مردم را به لحاظ فکری مجھز کنند تا بتوانند با در نظر داشت منافع وسيع تر تصميم گيری کرده و فعاليت ھای 
ليل کنند که فالن نھاد و سياست مشخص فی الواقع چه منافع طبقاتی را نمايندگی مختلف را محک زنند و بتوانند تجزيه و تح

می کند؛ ھدف از اين کارزارھا باال بردن ظرفيت توده ھا در دست زدن به مبارزه برای حفظ قدرت سياسی و گسترش آن 
  .بود

کافی نيست که . ه منافعش را نمايندگی کندپرولتار دولتی الزم دارد ک.      قدرت سياسی پرولتاريا در دولت آن متمرکز است
پرولتاريا ضرورتا بايد به مسائل جامعه در کل و جھان . مسائل در سطح محلی و در سطح اين کارخانه و آن کارخانه بماند

يکی از نورھای روشنی بخش انقالب فرھنگی اين بود که زحمتکشان از طريق . به  سياست، فرھنگ، و ايدئولوژی: بپردازد
ربه خود در مبارزه و مطالعه مارکسيسم، بايد حلقه ارتباطی ميان مبارزه دو خط بر سر مسائل اقتصادی و مبارزه دو خط تج

سياست ھای اقتصادی رويزيونيستھا بخشی از يک برنامه کلی برای بازگرداندن توده . در عرصه ھای ديگر را درک کنند
در عرصه ھای ) چه برسد به نبرد و پيروزی(ر بود توده ھا دست به نبرد و اگر قرا. ھای مردم به موقعيت استر بارکش بود

مختلف، منجمله عرصه اقتصادی، بزنند و مانع از قدرت گيری رھروان سرمايه داری شوند، پس بايد در آنچه که در کليت 
 از واحدھای صرفا توليدی تبديل و بنابراين بشدت مھم بود که بنگاه ھا. جامعه رخ می داد دخالت کرده و بر آن تاثير بگذارند

دانشگاه ھائی که گروه ھای مطالعه تئوريک در آنھا بر پا . »دانشگاه ھای مبارزه طبقاتی«: به آن چيزی شوند که مائو گفت
در ھمان حال، تيم ھای کارگر و دھقان وارد . شد، فعاليت فرھنگی پرولتری و بسياری فعاليت ھای ديگر در آن جريان يافت

واقعيت آن است که اگر مردم عادی بحول . ه ھا شدند تا در مبارزات سياسی بزرگتری که جاری بود شرکت کننددانشگا
مسائل بزرگتر جامعه بسيج سياسی نمی شدند، دست زدن به تغييرات بنيادين در سازمان اقتصادی، مديريت و فرآيند کار و 

  .تعميق اين تغييرات، ممکن نمی شد
شرايط زنان، ستم بر ملل اقليت، ارزشھائی که توسط نظام آموزشی (تا بايد جامعه را در تماميت آن      پرولتاريا ضرور

پرولتاريا نيازمند دولتی است که تغييرات سياسی، اجتماعی و اقتصادی را به گونه ای . دگرگون کند) اشاعه می يابد، و غيره
دارد که از حاکميت پرولتاری در مقابل نيروھائی که می خواھند و نياز به دولتی . پيش برد که به انقالب جھانی خدمت کند
اما تمام اينھا بی معنی است مگر اينکه کارگران در عمل تبديل به اربابان دولت . نظم کھن را احياء و تحميل کنند، دفاع کند

کند در نھايت تعيين می کند که زيرا آنکه دولت را کنترل می . شوند و بر سر ماھيت و اعمال اين دولت دست به مبارزه زنند
  .به اين دليل است که سياست بايد در فرماندھی اقتصاد باشد) ١١. (چه کسی ابزار توليد را کنترل می کند

     يک برنامه، اساسا بايد تجربه و آمال پيشرفته توده ھا را در خود فشرده کند؛ برنامه برای اينکه مورد استفاده توده ھا 
نه : اين امر نيازمند يک رھبری سياسی از نوع ويژه است. ساخته شود و بايد ابتکار عملشان را شکوفا کندقرار گيرد بايد 

يک باند سلطه گر بلکه يک حزب پيشاھنگ واقعی که با مردم پيوند دارد و به آنھا خدمت می کند ؛ يشاھنگی که قادر است 
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اين نيز به . ک جامعه نوين و انقالبی کردن خود پيشاھنگ، ھدايت کندتوده ھا را از ميان مبارزه پيچيده بجلو و بسوی ايجاد ي
  .  معنای آن گذاشتن سياست در فرماندھی است

          
   تمرکز، عدم تمرکز، و مشکل اطالعات–ب 
  

ل و ميتواند منافع اساسی طبقه کارگر و توده ھای زحمتکش را نمياندگی کند و اصو} ديکتاتوری پرولتاريا{فقط اين دولت 
سياستھائی را که بايد توسط بنگاه ھا پيروی شود، جھتگيری توسعه آنھا، توليد و توزيع محصوالتشان و استفاده از دارائی 

در رابطه با بنگاه ھا، دولت روش مرکزيت دموکراتيک را اتخاذ می کند، يعنی قدرت متمرکز بر سر . ھايشان را تعيين کند
  .زمينه موضوعات فرعی، رھبری متمرکز و مديريت سطح به سطحموضوعات مھم و عدم تمرکز قدرت در 

  )١٢( گروه نويسندگان کميته انقالبی در استان کيرين -- 
  

  .  تاريخ را توده ھا می سازند. تحت ھيچ شرايطی نمی توان تصور کرد که تاريخ را برنامه ريزان می سازند
  )١٣( مائوتسه دون -- 
  

قادی که به اقتصاد برنامه ريزی شده سوسياليستی می شود آن است که اقتصاد برنامه شايد بتوان گفت که اصلی ترين انت
برای ريختن يک برنامه موثر در مقياس کل جامعه الزم است که : ريزی شده متکی بر يک فرض کامال غير واقعی است 

يير است بدست آورند، آنھا را برنامه ريزان به طريقی تمام اطالعات مربوط به توليد و مصرف را که مرتبا در حال تغ
جامعه صنعتی آنقدر پيچيده است و دانش جمعی و مھارتھا در : استدالالت اين منقدين چنين است که.  تجزيه و تحليل کنند

آنچنان پھنه وسيعی پراکنده است، که غيرممکن است که برنامه ريزان مرکزی بتوانند تمام اطالعات ضروری را بدست 
جزيه و تحليل کرده وبدست بازيگران اقتصادی گوناگون که به آنھا نياز دارند برسانند و اعمال اين بازيگران آورده، آنھا را ت

و داد و ستدی که ميان ) که تغييرات مربوط به عرضه و تقاضا را رد يابی می کند( را ھماھنگ کند؛ فقط مکانيسم قيمت 
نوع اطالع رسانی را انجام دھد؛ ھر تالشی برای اداره اقتصاد طبق طرفھای قرارداد جريان دارد می تواند بطور موثر اين 

بطور مثال تقاضای يک تعمير ساده بايد از سطوح بی شمار (رھبری مرکزی فقط به کابوس بوروکراسی منجر می شود
 توليد ؛ و وقتی که يک برنامه مرکزی تنھا منبع يا منبع اصلی برای رساندن اطالعات ضروری به)بوروکراسی رد شود

کنندگان شد، آنگاه تمرکز افراطی در زمينه تصميم گيری بوجود می آيد؛ از آنجا که برنامه ريزان مرکزی سعی می کنند 
آنگاه ھيچ ) يعنی يک اقتصاد عظيم که بشکل مرکزی اداره می شود(آنچه را که اساسا نمی توان سامان داد، سامان دھند 

  .، با مشت ديکتاتوری، آن را اداره کنندچاره ای ندارند جز آنکه با مشت آھنين
که  قرار است بر پايه اطالعات بی عيب و نقص " برنامه ريز ھمه چيز دان"     اين منقدين اول يک لولوی سرخرمن يعنی 

اين نقد وظيفه يا چالش مقابل روی اقتصاد سوسياليستی را اساسا يک . و آينده نگری بی عيب و نقص عمل کند، می سازند
که بتواند مو از الی ماست بکشد و اعداد درست را برای مديريت اقتصاد در : ش محاسبه ای و اداری فرض می کنندچال

برنامه . در حاليکه برنامه ريزی اين نيست.  از بانک مرکزی تا کوچکترين کارخانه بدست آوردmicromanageجزئيات
کتيو مسئوليت آن را بر عھده گيرند و وظيفه ای است که آنھا ريزی يک وظيفه عميقا سياسی است که توده ھا بايد بطور کل

اما برای منتقدين، برنامه ريزی تبديل به يک عمل محاسباتی و حسابرسی می شود که . بايد کنتر کلکتيو خود را اعمال کنند
  .آن دست يابندسعی می کنند به کنترل اقتصاد در جزئيات ) با موفقيت يا عدم موفقيت(در آن برنامه ريزان دولتی 

  
  سرمايه داری و مشکل اطالعات 

  
در اينجا به برخی از موضوعات سياسی و عملياتی که مربوط به مسئله انتقال اطالعات اقتصادی و اجتماعی در يک برنامه 
ريزی اقتصادی واقعا سوسياليستی است، خواھيم پرداخت اما قبل از آن الزم است چند نکته در مورد برتری ظاھری 

  . ايه داری در اين زمينه، گفته شودسرم
     اول، در اقتصادھای بازاری غرب، سرمايه داران خصوصی و مصرف کنندگان ھنگام تصميم گيری ھای اقتصادی و 

ارزان ترين عرضه کننده، پائين ترين قيمت برای يک فرآورده (انتخاب کردن، بھيچوجه تمام يا بيشتر اطالعات قيمتی 
ھمچنين بايد تذکر داد که ناتوانی سرمايه داری در حل مسائل اجتماعی عمده مانند بی خانمانی . ندارندرا ) مصرفی و غيره

اين مشکل و بسياری از راه حل ھای بالقوه . در اياالت متحده آمريکا، تقريبا ربطی به ناکارآمدی در زمينه اطالعات ندارد
شک نيست که فقرا طالب محل . اعی نيز ناکارآمدی وجود نداردھمچنين در زمينه مطالبات اجتم. کامال شناخته شده است
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معين را تشخيص می دھد و آيا به تامين آن ھمت می گمارد يا نه، " مطالبه"اما اينکه سرمايه داری يک . سکونت مناسب اند
  .عمدتا توسط سود حاصل از آن و درآمد پولی که برايش خرج خواھد شد، تعيين می شود

می شود که اقتصاد سوسياليستی زير آوار يک دستگاه سلسله مراتبی برای يافتن مصالح و ھدايت فعاليت ھای      دوم، ادعا 
اقتصادی، کمرش خم می شود در حاليکه اقتصاد سرمايه درای يک وسيله اتوماتيک و کارآمد برای انتقال اطالعات 

مثال اگر قيمت در حال باال رفتن .  قيمتھا يافت می شوداين اطالعات در عمليات بازارھا و. ضروری به توليد کنندگان دارد
اما خصلت اين مکانيسم را . است، تقاضائی وجود دارد و سرمايه داران می توانند برای توليد بيشتر آن  فرآورده حرکت کنند

ه داری، توسعه در سرماي. يک مکانيسم پر ھرج و مرج و غير مستقيم در زمينه اطالع رسانی و ھماھنگ کردن: نگاه کنيد
نيازھا و . اقتصادی با يک برنامه اقتصادی کلی از پيش تنظيم شده يا مقاصد اجتماعی ھدايت نشده و شکل نمی گيرد

ضرورتھای توليدی کلی از قبل تعيين و برای برآورده کردن آن برنامه ريزی نمی شود و اصوال نمی تواند چنين باشد، زيرا 
سرمايه ھای منفرد، . ای مجزای سرمايه که بطور خصوصی سازمان يافته اند، پراکنده استفعاليت مولده جامعه ميان واحدھ

اما در سطح کل جامعه ھيچ . دست می يابند) و برنامه ريزی(در سطوح شرکت و بنگاه،  به درجه باالئی از سازمان يابی 
چه کسانی و در چه کميتی توليد می کنند، يا نوع ھماھنگی نيست و اين سرمايه ھای منفرد پيش از موقع نمی دانند که برای 

آنھا درگير جنگ بر سر سود و سھم بازارند و بخاطر اين جنگ، . حتا اينکه آيا آنچه توليد می کنند مورد نياز ھست يا نه
قعا مورد اما اينکه آيا فرآيندھای کار که تحت فرماندھی شان است وا. توليد را بسط می دھند و فن آوری جديد بکار می گيرند
زمانی که بازار آنچه را : اين اطالعات و اخبار بعدا بدست می آيد... نيازند يا اينکه در سطح استانداردھای رقابتی ھستند 

در جواب به اين . برای فروش بدرون آن پرتاب شده است را جذب می کند يا نمی کند، و توسط حرکات قيمت ھا و سدھا
بازار انضباط .  ھا به اين يا آن سمت می چرخند، نيروی کار زياد يا کم می شود، و غيرهسيگنالھای بازار، سرمايه گذاری 

خود را  از اين طريق بيان می کند؛ از طريق تيراندازی که ممکن است به ھدف اصابت کند و ممکنست نکند، افراط و 
  . ح کرد می توان آن را اصالپس از وقوع تفريط در توليد، و  فرآيند آزمايش و خطا که 

     مضافا، سوال اينجاست که اگر مکانيسم بازار و قيمت تا اين حد که گفته می شود کارآمد است، چرا سرمايه داری 
نيازمند لشگر عظيمی از دالالن سھام، کارشناسان بازار، و پرسنل تبليغات است تا بتواند بازارھايش را سودآورد کند؟ 

ج و مرج حرکت می کند، شرکتھا و کورپوراسيون ھای رقيب بايد بطور فزاينده و با جواب اين است که در بازاری که با ھر
اتالف و ھدر دادنی که از اين کارکرد ناشی می شود ديوانه . سرعت فزاينده اطالعات جمع کنند تا بتوانند رقابت جو شوند

ازار درست می شود و سرمايه گذاری ھائی ب" خواندن"کننده است زيرا انواع و اقسام تکنولوژی ھا و فعاليت ھا فقط برای 
 ميليارد دالری که ساالنه در آمريکا ھزينه تبليغات می شود تا تقاضا ايجاد شود، ١٣٠که روی اطالعات بازار می شود، يا 
  .يک سند محکوميت سرمايه داری است

عاتی که قيمتھای بازار منتقل می      نکته آخر،  ھر چند سرمايه داران تصميم گيری ھای توليدی خود را بر روی اطال
 قيمت يکرشته اطالعات اجتماعی مطلقا حياتی، مانند آلودگی زيست محيطی - اما مکانيسم ھای بازار. کنند، مبتنی می کنند

شرکتھا و بنگاه . توليد شده توسط يک کارخانه فوالد، را اصال ثبت نمی کنند و بطور منظم مورد بی توجھی قرار می دھند
رد تاثيرات فعاليتھايشان را وقتی در داخل حوزه خصوصی محاسبه ھزينه و قيمت قرار نمی گيرند، اصال به حساب ھای منف

در واقع، بازار به شرکتھائی که از ھزينه ھای اجتماعی بزرگتر  . آلودگی ھوا معموال خريد و فروش نمی شود: نمی آورند
در نظر نمی گيرند، پاداش می دھد زيرا اين بی اعتنائی و غفلت بر غفلت می کنند و تاثيرات درازمدت فعاليتھايشان را 

  )١۵. (سودشان می افزايد
 نگاه کنيد که ھزينه ھای ١٩٨٠ و ١٩٧٠     با اين وجود، مخالفين برنامه ريزی می گويند، به شوروی سابق در سالھای 
ه سوی آژانس ھای برنامه ريزی روان می مديريت مرکزی عظيم بود و بنگاه ھای مختلف بطور روزمره اطالعات غلط ب

چطور می توان گفت که اين وضعيت برتر از سرمايه داری . و برنامه ريزان مرکزی نمی دانستند چه خبر است. کردند
بی شک اين بيان درست وضعيت شوروی . است؟ واضح است که در شوروی توليد بطور کارآمد و آگاھانه ھماھنگ نمی شد

ا ھنگام گزارش دادن به برنامه ريزان مرکزی و معامله با آنھا، عمدا  نيازھايشان به منابع را زيادی بنگاه ھ. سابق است
در نتيجه، برنامه ريزان مستاصالنه اليه ھای . اعالم کرده و  قابليتھای توليدی خود را کمتر از آنچه بود گزارش می کردند

  .    د اقتصاد را مانيتور و کنترل کنندبيشتری از بوروکراسی را بوجود می آوردند  تا بتوانن
گزارش غلط دادن و پنھان کردن قابليتھای توليدی انعکاس رقابتی بود که در .      اما اينھا کارکردھای سوسياليسم نبود

در . چارچوب نظام حداکثرسازی سود، ميان بنگاه ھای سرمايه داری دولتی، بر سر اعتبارات و منابع مرکزی، وجود داشت
بنابراين بنگاه ھا تالش می . برنامه ای که در واقعيت کار نمی کرد" دور زدن"قع بشکل فاسدی، يک استراتژی بود برای وا

و در دراز مدت با ھر چه برنامه ريزی غير قابل اتکاء تر و پر ھرج و . کردند توليدات خود را پنھان کرده و انباشت کنند
  . مرج تر شد، وضع وخيم تر شد
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شک نيست که حتا در شرايط سوسياليسم، کسب اطالعات . يد در مورد اقتصاد سوسياليستی واقعی صحبت کنيم     بيائ
و مطمئنا نمی توان ... اما اين مشاھده، نه يک مشاھده خيلی عميق است و نه مفيد . اقتصادی کامل و بی نقص ممکن نيست

نامه ريزی سوسياليستی يک فرآيند کشف مداوم است که از بر. آن را بعنوان استداللی عليه برنامه ريزی به حساب آورد
تداخل شناخت و عمل حاصل می شود که در آن اطالعات در جھات مختلف جريان می يابد تا توليد ھماھنگ شود، درک باال 

 بينی و مضافا، برنامه ريزی بايد جائی برای وقايع غير قابل پيش. می رود و به ارضای  نيازھای اجتماعی خدمت می کند
بطور خالصه، يک برنامه نمی . تالطمات باز کند، جائی برای منطبق کردن به شرايط جديد و تصحيح اشتباھات بگذارد

يا ماکت يخ زده باشد؛ بلکه عبارتست از تقريب ھا، تخمين ھا و ) غير قابل تغيير(تواند يک برنامه پيش بينی دقيق ارقامی
اگر بخواھيم به زبان فنی بگوئيم، برنامه بايد بر حسب شروط احتمالی (پايه ای طرح ھای اساسی برای رسيدن به اھداف 

  . است و مسئله کليدی يادگيری از تجربه است) طرح شود
     معذالک، برای يک جامعه سوسياليستی کامال واقع بينانه است که الويتھای اقتصادی و اجتماعی را تشخيص داده و طبقه 

مانند ساختن (ام نيازھای اجتماعی را بايد برآورده کند و تامين کداميک  از ھمه عاجل تر است بندی کند؛ تعيين کند کد
فرموله کردن آماج ھای کلی و ارزيابی طرق مناسب و بديل و روش ھای ). بيمارستان ھای جديد يا استاديوم ھای ورزشی

مانند حل اين مسئله که : ات مادی، امکان پذير استعملی کردن تعادل در توليد. دست يافتن به آنھا کامال امکان پذير است
چگونه می توان توليد يک فرآورده معين را باال برد؛ يا با توجه به منابع، فن آوری موجود، و توانائی ھای توليدی و کاری 

ليدی بر نقش در اينجا تذکر دھيم که اقتصاد مائوئيستی در زمينه گشودن دريچه ھای نوين برای حل مشکالت تو(در جامعه 
می توان دست به ساختمان و توسعه صنعتی زد؛ و حلقه ھای اتصال ھای ضروری را ميان بخش ) عامل انسان تاکيد داشت

برای .  در مورد مشخص چين، کشاورزی را آگاھانه بعنوان نقطه آغاز برنامه ريزی گرفتند. ھای مختلف توليد برقرار کرد
) کود شيميائی، آھن و فوالد، و ماشين آالت و غيره(ه از ظرفيت توليد کشاورزی و منابع اين کار اول يک برآورد  واقع بينان

به اين . ضروری برای متحقق کردن آماج کشاورزی می شد؛ و بر اين پايه يک برنامه جزئی برای صنعت ريخته می شد
يان کشاورزی و صنعت را  به مثابه ترتيب فرموله کردن برنامه ھای قابل اتکاء که روابط و حلقه ھای حمايت متقابل م

اين يک نوع . بخشی از پروژه بزرگتر جھت فائق آمدن بر شکاف شھر و روستا،  تقويت می کرد، امکان پذير می شد
محاسبه است که نقطه شروعش نيازھای اجتماعی و اھدافی است که بطور سياسی تعريف شده اند و تاثيرات درازمدت  

  . را بحساب می آورد) وھای توليد و مصرف پايه منبع و اکوسيستم مانند تاثير واکنشی الگ(
  

  عدم تمركز و برنامه ريزی منطقه ای مائوئيستی
  

آيا يك اقتصاد برنامه ريزی شده ضرورتا به . يکی از مشغله ھای عمده مخالفان برنامه ريزی، موضوع كنترل مركزی است
ر واقع اين سرمايه داری است كه مستلزم اعمال كنترل سلسله مراتبی رشد يک بوروكراسی عظيم و ستمگرانه می انجامد؟ د

كافی است به سازماندھی درونی کورپوراسيون ھای مدرن نگاه كنيم كه چندين و چند رتبه . و بوروكراتيك بر مردم است
مائو . خود داردمدير، تكنوكرات و مسئول نظارت دارند؛ دستگاه سياسی و حکومتی گسترده سرمايه داری مدرن كه جای 

برنامه ريزی سوسياليستی بايد رھبری و جھت گيری متمركز را با ابتكار عمل و مديريت غير متمركز در ھم تاكيد كرد كه 
 با اين كار جامعه سوسياليستی قادر می شود فرايندھای اقتصادی را تحت كنترل آگاھانه قرار دھد و مشاركت توده ھا .دآميز

پرولتاريا برای دفاع از انقالب در .  حداكثر برساند، يعنی كارھايی كه تحت سرمايه داری ناممكن استدر اداره اقتصاد را به
به رھبری قدرتمند سياسی . برابر دشمنان داخلی و خارجی و پيشبرد انقالب، به اعمال قدرت دولتی متمركز خود نياز دارد

اما . رنامه ريزی برای ھماھنگ كردن توليد اجتماعی نياز داردبه ب. برای متمركز كردن تجربه و شناخت پيشرفته نياز دارد
بر اين اساس، بايد عدم تمركز نيز به شكل گسترده موجود باشد تا نيروی مردم برانگيخته شود و مشكالت به مناسبترين شكل 

  .حل شوند
. ، ابتكار عمل توده ھا را خفه می كندبيش از حد بر اقتصاد) از باال به پايين(     جمعبندی مائو اين بود كه كنترل عمودی 

اين نوع نظام برنامه ريزی نمی تواند توانايی ھای محلی را بطور كامل فعال كند و برای استفاده خالق از ذخائر محلی راه 
ت بعالوه اين امر، رھبری متحدانه كل اقتصاد را تضعيف می كرد، زيرا ھر اندازه ھم كه اطالعات آماری و محاسبا. بگشايد

ء به جزئی كه از باال صادر می شود  قيمت ھا دقيق باشد، يك اقتصاد پيچيده و متنوع را بھيچ رو نمی توان بر پايه فرامين جز
در اتحاد شوروی طی دورانی كه سوسياليستی بود، اين نوع مديريت و كنترل جزء به جزء اقتصاد توسط . اداره كرد

زی مركزی، موجب تحريف محاسبات اقتصادی شد و برخی عملكردھای غير وزارتخانه ھای صنايع و مقامات برنامه ري
برای مثال، اگر كارخانه ای نيازمند مواد و منابع اضافه بود می بايست به وزارتخانه صنابع مربوطه . منطقی را بوجود آورد

برخی اوقات تحويل مواد و تقاضا می داد و به علت دور بودن محل تامينات كه تحت كنترل ھمان وزارتخانه قرار داشت، 
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در حالی می توانست نيازھای خود را از توليدی كه ھمان نزديكی بود برآورده کند اما نمی ... منابع چند ماه طول می كشيد
  .توانست اينکار را بکند چون آن توليدی متصل به يک وزارتخانه ديگر بود

اما استان ھا و واحدھای محلی در . عمده استان ھا طرح می داد     در چين مائوئيستی، برنامه سراسری برای نيازمنديھای 
زمينه برنامه ريزی و مديريت اقتصادی از قدرت گسترده ای برخوردار بودند كه اين يك گسست واضح از سياستھای دوران 

رای پيشبرد اقتصاد مائو فھميد كه برنامه ريزی مركزی نمی تواند شامل ھمه تصميماتی باشد كه ب. استالين به حساب می آمد
اصل اين بود که به ھمان رده ی پائين تر که بايد تصميمات را عملی کند، قدرت تصميم گيری . بايد اتخاذ كرد را شامل شود

ھدف از اين کار آن بود  كه در سطوح محلی وظايف . محلی بودسياسی اين عدم تمركزی درسطح قدرتھای . داده شود
 ميالدی در اروپای ١٩۶٠طی دھه . ل شوند و راه ابتكار عمل بيشتر توده ھا گشوده شودتعريف و عملی شده و مشکالت ح

شرقی نيز عدم تمركز صورت گرفت اما كامال با مورد چين تفاوت داشت زيرا عدم تمركز آن از نوع سرمايه داری بود، 
بنگاه ھای صنعتی انتقال يافت و اين  مديرانبدين شكل كه برخی مسئوليت ھا از دست برنامه ريزان مركزی خارج شد و به 

  .كار با اتكای ھر چه بيشتر به نيروھای بازار، و نه مردم، ترکيب شد
 و ظھور كمونھای خلق و خيزش و نوآوری عظيم جھش بزرگ به پيش يعنی قبل از دوران ١٩۵٨ – ۶٠     قبل از مقطع 

 برنامه ريزی شوروی بود که تحت رھبری استالين فرموله انقالبی، نظام برنامه ريزی در چين در بسياری جھات شبيه نظام
بدين شكل كه مقامات وزارتخانه ھای صنعتی در مركز، برای صنايع خود برنامه ريزی می کردند و بنگاه ھای . شده بود

 برنامه به جای نظام’اما اين وضع تغيير كرد و . توليدی بزرگ را تحت كنترل اکيد شعبه توليدی مربوطه قرار می دادند
را كانون توجه عمده خود قرار می داد، نظامی برقرار شد كه  تك ) محصوالت صنعتي(ريزی و مديريتی كه تك تك اقالم 

  )١۶(’ . كانون توجه اش بودندمناطق مختلفتك 
ی توليدی وزارتخانه ھای صنعتی برای تامين نيازھا و ملزومات شاخه ھا. تدوين شد’ دو جانبه’     يك نظام برنامه ريزی 

، و در عين حال برنامه ھايی ھم برای تقويت امر توسعه و رفع نيازھا و )اين يك جنبه بود(خاص برنامه ريزی می كردند 
سپس كميسيون برنامه ريزی اين دو جنبه را ). كه اين جنبه دوم بود(ملزومات ھر منطقه جغرافيائی طراحی می شد 

ھمانطور كه قبال اشاره شد، يك ھدف برنامه ريزی . بود’ منطقه اي’يزی اما جنبه عمده، برنامه ر. ھماھنگ می كرد
مائوئيستی، ايجاد نظام ھای صنعتی ھمه جانبه و متكی به خود منطقه ای و محلی مرتبط با بخش كشاورزی و تشويق ابتكار 

بواسطه انتقال . دوين می شدند تمناطقبه ھمين داليل، برنامه ھای توليدی عمدتا در چارچوب . عمل توده ھا از پائين، بود
مسئوليت تصميم گيری ھای پايه ای در زمينه توليد و تخصيص منابع، به سطوح محلی، كل فرايند ھماھنگ ساختن توليد 

محاسبات ’بدين ترتيب، مقامات برنامه ريز مركزی نيز از بسياری . اجتماعی ساده تر شد و كارآيی ھا افزايش يافت
به روز خالص شدند و بجای اينكارھا توانستند توجه خود را به مسائل مھم برنامه ريزی كلی و مديريت روز ’ مصنوعی

  .اقتصادی در سطح ملی معطوف کنند
برنامه .      استان ھا مسئوليت تامين محصوالت كليدی برای بنگاه ھای اقتصادی در درون مرزھای خود را بعھده گرفتند

واحدھای توليدی ھمسايه .  بنگاه ھا بر اساس توليدشان وجود داشت را رفع كردريزی منطقه ای، جدايی شديدی كه ميان
تشويق شدند كه حلقه ھای ارتباطی گسترده ای بين خود برقرار كنند تا بدين طريق خود را ھماھنگ كنند، به يكديگر كمك 

ذير بود، قطعات يدكی و مواد مورد نياز ھر جا كه امكانپ. كنند و از ھم بياموزند و به اھالی منطقه پيرامون خود خدمت كنند
انعطافی كه در اين نوع برنامه ريزی منظور شده بود باعث می شد كه مشكالت ناشی از كمبود . در خود منطقه توليد می شد

 در شرايطی كه بنگاه نياز به مواد اضافی داشت كه. محصوالت يا اختالالتی كه در امر توزيع پيش می آمد ساده تر رفع شود
برنامه نمی توانست پاسخگوی آن باشد، می توانست به مقامات استان رجوع كند، می توانست در سطح محلی برای تامين 
نيازھايش سازماندھی كند،  يا برای تھيه و توليد مواد جايگزين اقدام كند، و يا راه ھايی برای صرفه جويی در موادی كه در 

، بنگاه ھا را تشويق می كرد كه به فعاليتھای توليدی خود تنوع بخشند و بتوانند بخش بعالوه، خط انقالبی. اختيار دارد بيابد
اين كار نيز دستگاه برنامه ريزی را ساده تر می .  توليد كندخودشانبيشتر قطعات يدكی، مواد مورد نياز و ابزار تعمير را 

  )١٧. (كرد
اگر .  كشاورزی ھمه جانبه را متحقق کرد–توسعه صنعتی      اين نوع برنامه ريزی منطقه ای و ادغام منطقه ای يک 

وزارتخانه ھا به حال خود رھا می شدند که صنايع را در مناطقی ايجاد و مستقر کنند که پيشاپيش سطح صنعتی شان باالست 
 اقتصادی به از طريق سياست برنامه ريزی و ادغام منطقه ای، رشد. آنوقت مناطق عقب مانده کماکان عقب مانده می ماندند

جمعبندی شده بود كه كنترل و سازماندھی عمودی توسط . شكل بسيار موثری به اھداف گسترده تر اجتماعی مرتبط شد
. وزارتخانه ھا به تقويت گرايشاتی منجر می شود كه اولويت را به توليد می دھند و اھداف غير اقتصادی را فدای آن می كنند

ھدف برنامه . ت در اتحاد شوروی كه كماكان يك كشور سوسياليستی بود وجود داشت اين مشكال١٩۵۶در سالھای قبل از 
 و رشد سريع اقتصادی بود و بر اين مبنا بنگاه ھای غول آسای صنعتی ايجاد می (efficiency)ريزان باال بردن بازدھی

ھمزمان، وزارتخانه ھای . كثر برسانند فشار زيادی می گذاشتند تا توليد خود را به حدا(enterprises)کردند و بر بنگاه ھا
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يعنی توجھشان در درجه اول به بنگاه ھای مربوط به خودشان .  شده بودند(departmentalism)’بخش گرائي’صنايع دچار 
ھمه اينھا نتايج منفی اقتصادی، اجتماعی و زيست محيطی به دنبال داشت؛ در حاليکه  برنامه ريزی منطقه ای . معطوف بود

از اين طريق، مناطق . توانست به شكل ھمه جانبه تری مشکالتی مانند تراکم جمعيت، آلودگی، و بھداشت بپردازد) در چين(
كه تاثيرات عظيمی در راه رھائی زنان (مسكونی به نوع جديدی از واحدھای اقتصادی جمعی و زندگی اجتماعی تبديل شد 

بايد اضافه كنيم كه عدم تمركز در . ھر و روستا تاثير بسزائی گذاشتو نيز بر تفاوتھا و مناسبات متقابل ش) بر جای گذاشت
مائوئيستھا مسحور كارخانجات عظيم نشدند بلكه با گسترش بنگاه ھای كوچك و متوسطی كه : مقياس توليد ھم بازتاب يافت

  .توسط توده ھا اداره می شد، انعطاف پذيری باالئی بوجود آوردند
  

  كزی، ھماھنگی محلی و اطالعات اجتماعیباز ھم درباره جھت گيری مر
  

انقالبيون مائوئيست تاکيد فراوانی بر ابتكار عمل محلی و مسئوليت محلی می گذاشتند، ولی حكومت مركزی ھمچنان از 
نظام : اھرم ھای كنترل مركزی در نظام برنامه ريزی، موارد زير را شامل می شد. نزديك درگير فرايند برنامه ريزی بود

 و وجوه مالی ميان  استانھای مختلف؛ سياست مالی ملی منجمله تعيين و (resources)واد و نقل و انتقال درآمدھا  عرضه م
و مقام ) وجه متمركز(يكسان سازی قيمت ھا؛ و نظام مديريت مشترك بنگاه ھا بوسيله وزارت مربوطه در حكومت مركزی 

بدين ترتيب ميزان توليد محصوالت عمده، توزيع ). ير متمركزوجه غ(سياسی محلی مربوطه در سطح استان يا شھرستان 
اين . صنايع بين استان ھا، قيمت فروش كاالھای كليدی و تقسيم بودجه بين وزارتخانه ھا، تحت ھدايت متمركز قرار داشت

اجرا گذاشتن نوع تمرکز، برای بسيج منابع در خدمت تحقق نيازھای الويت دار و براه انداختن بخشھای درجه اول، به 
  . تغييرات ساختاری سريع، و جلوگيری از ازھم گسيختگی سياسی و اقتصادی، امری اساسی بود

     با وجود اين، شمار وزارتخانه ھای مركزی و ساير نھادھای برنامه ريزی مركزی طی انقالب فرھنگی پرولتاريائی در 
ی دفاع و ساختمان اقتصاد سراسری تعيين كننده بودند، از سال كه در برا’ كليدي’به استثنای چند بنگاه . چين، كاھش يافت

 ٢٠٠٠ ميالدی، حدود ١٩٧٠در اوايل دھه .  اغلب بنگاه ھای صنعتی و تجاری دولتی تحت كنترل محلی قرار گرفتند١٩٧٠
. داشتندتحت كنترل مستقيم مركزی قرار )  درصد آنھا۴٠يعنی كمتر از ( بنگاه كوچك و متوسط ۵٠٠٠بنگاه از مجموع 

ھمزمان، فعاليتھای برنامه ريزی شده واحدھای صنعتی که تحت كنترل مركزی قرار داشتند، در برنامه ھای استانی و ) ١٨(
اما بخشی از درآمدھا كه مازاد بر اھداف . استانھا تعھدات مالی از پيش تعيين شده به مركز داشتند. شھرستانی ادغام شد

  .ومتھای استانی و محلی قرار می گرفتمقرر بدست می آمد، در اختيار حك
، )مثال ساختن مجتمع ھای بزرگ و پيشرفته توليد فوالد(     تا آنجا كه به طرح ھای عمده سرمايه گذاری مربوط می شد 

تصميم گيری در مورد قابليت توليد ملی صنعتی در ھر رشته خاص با مركز بود؛ مواد و منابع مالی نيز بطور مركزی 
اما برنامه ھای مشخص برای . در اين زمينه وزارتخانه ھای صنعتی نقش مھمی بازی می كردند. افتتخصيص می ي

طی انقالب فرھنگی، از شمار مواد و منابعی كه بطور . افزايش توان توليد صنعتی، در برنامه ھای استانی ادغام می شد
 قلم می رسيد كه در مقايسه با ٢٠٠ – ٣٠٠م به  ميالدی، اين رق١٩٧٠در اوايل دھه . مركزی تخصيص می يافت كاسته شد

 و ١٩٧٠و اگر بخواھيم اين رقم را با شوروی سالھای . (اتحاد شوروی حتا در دوران سوسياليستی بودن آن، بسيار كم بود
ته ھای قلم از مواد و منابع توسط آتوري!! در اين دو دھه  حدود  شصت و پنج ھزار:  مقايسه كنيم رقم مقايسه اين است١٩٨٠

بطور خالصه، مجاری اداری و برنامه ريزی در چين سوسياليستی، عليرغم تنوع و ) ١٩) (مرکزی شوروی کنترل می شد
  .پيچيدگی فزاينده اقتصاد آن، ساده شد و اين امر در تاريخ اقتصاد مدرن، بيسابقه بود

اين به معنی تخمين كميت نھاده ھای الزم . ست ا(material balancing)     برنامه ريزی سوسياليستی مستلزم موازنه مواد
به . مثال، بايد حساب كرد كه چقدر فوالد برای توليد ميزان مورد نظر ابزار ماشينی الزم است. برای ھر واحد از توليد است

ديگر عبارت ديگر، بايد منابع توليدی ضروری برای تامين نيازھای توليد تضمين شود و شاخه ھای مختلف با نيازھای يك
نيز ھست؛ يعنی " استانداردھا"بعالوه، اين به معنی تعيين . ھمخوان و به يكديگر متصل باشند تا بتوانند برنامه را عملی كنند

در چين، برنامه ملی . اينکه برای توليد يک واحد مشخص از اين يا آن فرآورده ، چه مقدار کار يا مواد خام  الزم است
، آماج کلی برای توليد ھر كاالی خاص را تعيين می کرد اما ميزان دقيق سھميه )مترجم –منظور برنامه سراسری است (

اھداف . موازنه منابع در سطوح جزئی تر را حكومتھای منطقه ای و محلی انجام می دادند. توليدی را  تعيين نمی کرد
ندگان در کنفرانس ھای عرضه و گسترده توليدی، در جلسات حضوری ميان توليد کنندگان و برنامه ريزھا و مصرف کن

تعيين می شد و قراردادھای ) و استانداردھای كيفی آنھا و غيره(فروش، مفھوم مشخص يافته و انواع محصوالت مشخص 
  .انتقال و توزيع محصول بسته می شد

دھم آوردن يك بدعت گذاری برای گر.      نظام برگزاری كنفرانس يك پديده جديد در برنامه ريزی سوسياليستی بود
نمايندگان واحدھا و سازمانھای اقتصادی تا اينکه مشترکا امور ميان بنگاه ھا و قراردادھای عرضه و انتقال كاال را تنظيم 
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راھی كه نه به بازار تكيه داشت و نه . اين راھی برای توزيع منابع و مواد توليدی بود. كنند و ملزومات موازنه را پاسخ دھند
نظام برگزاری كنفرانس، با نھادينه كردن ارتباطات مستقيم كاركنان، مبادله اطالعات . كه از صحنه دورندبه برنامه ريزانی 

مبادله اطالعات فقط بين واحدھايی كه . (بين بنگاه ھا را بھبود بخشيد و بدين طريق، برنامه ريزی كارآتر و منعطف تر شد
بادله اطالعاتی شامل ارتباط بين واحدھای توليدی و واحدھای در يك شاخه توليدی قرار دارند صورت نمی گرفت بلكه م

  .)مصرفی در مورد اقالم مورد نظر طرفين نيز بود
) يا ناخشنودي(     تا آنجا كه به نيازھای مصرف كننده مربوط می شد، نظام برنامه ريزی می كوشيد نسبت به عالقه 

اد دولتی تالش قابل توجھی برای تحقيق و بررسی در مورد دپارتمان ھای تجاری در اقتص. مصرف كنندگان حساس باشد
ھمزمان، كارخانه ھای توليد كننده محصوالت مصرفی منظما نمايندگانی را از صفوف . مصرف كننده به عمل می آوردند

كارگران خود به فروشگاه ھايی كه اين محصوالت را عرضه می كرد اعزام می كردند تا از ميزان رضايت و ترجيحات 
چينی ھا نشان .) خيلی پيش می آمد كه آنان با ھمين ھدف عازم كمون ھای روستايی شوند(مصرف كنندگان باخبر شوند 

البته نيازھای توده ھای وسيع مد (دادند كه اقتصاد سوسياليستی می تواند نياز و سليقه مصرف كنندگان را دريابد و پاسخ دھد 
  )٢٠). (متاز در جامعهنظر بود و نه تجمالت مورد مصرف يك بخش م

يک بعد مھم " مشکل اطالعات"اما .      تا اينجا بحث بر درک جمعی جامعه از نيازھای توليد و مصرف متمرکز شده است
در يك اقتصاد . توانايی جامعه در زمينه انتقال شناختی که در مبارزه بدست آمده به ديگران و اشاعه آن: ديگر ھم دارد

» .خصوصی كردن ايده ھای نوآورانه و تزريق اين ايده ھا بدرون اقتصاد، يک استحکاک وجود داردميان « سرمايه داری، 
يك شركت . اقتصاد سرمايه داری به ابداع گران بخاطر پنھان کردن ايده ھايشان از چشم سايرين، پاداش می دھد) ٢١(

 پنھانكاری و انحصارنامه و امثالھم برای سرمايه داری می تواند با توليد يك محصول تکنولوژيک جديد و استفاده از
از سوی ديگر، اگر شركتی احساس كند كه اين . (جلوگيری از استفاده و سود بردن ديگران از آن، در جنگ رقابت پيش بيفتد

 .)يا آن ابداع برايش سودی در پی ندارد يا اينكه بقيه ممكنست سودش را ببرند، ممكنست از چنين نوآوری ھايی دست بكشد
دقيقا يكی از وظايف . ابداعات و دانش به مالكيت اجتماعی تبديل می شود. سوسياليسم سد مالكيت خصوصی را نابود می كند

ايجاد ارتباطات تعاون بين واحدھای : اين فرايند شامل موارد زير بود. نظام برنامه ريزی در چين، اجتماعی كردن دانش بود
و آموزاندن فن آوری ھای توليدی جديد، برقراری مناسبات متقابل ميان دھندگان توليدی به قصد اشاعه ايده ھای نوين 

ابداعات و گيرندگان ابداعات و ارائه كمك مستقيم در محل، اعزام تكنيسين ھا از مناطق و واحدھای توليدی پيشرفته تر به 
ھا و ايجاد مدارس در روستاھا كه مناطق و واحدھای توليدی عقب مانده تر، ايجاد موسسات ويژه كارگری در كارخانه 

آموزش فنی و آموزش سياسی را توامان به پيش می بردند، اعزام جوانان تحصيلكرده به روستاھا، و پخش وسيع کتابھای 
يك اقتصاد سوسياليستی با گسترش قابليت ھا و تجارب كارگران ساده و شكستن ديوارھای تنگ ) ٢٢. (ساده فھم در اين مورد

)  برای رفاه و پيشرفت جامعه(يف و مھارت ھای گوناگون، می تواند اطالعاتی به مراتب بيشتر و مفيدتر تخصص در وظا
  )٢٣. (از شرايط سرمايه  داری که در آن ديوارھای تنگ تخصص و سلسله مراتب حاکم است، توليد کند

  
  برنامه ريزی بر مبنای خط 

               
در امر برنامه ريزی، و بر دادن مسئوليت به مناطق ) ھم از جانب مركز و ھم مناطق" (هدو جانب"مائوئيستھا بر ابتكار عمل 

اما درون چنين نظامی، موازنه ميان منافع فوری و درازمدت چگونه ايجاد می شد؟ تقابل . تا حد ممكن، اصرار می كردند
انھا و مناطق فقط و فقط به منافع توجه منافع چگونه حل می شد؟ چه عوامل بازدارنده ای وجود داشت كه نمی گذاشت است

  كنند؟ ھماھنگی بين اينھمه واحد مختلف برنامه ريزی چگونه بوجود می آمد؟
يك رشته خطوط راھنمای پايه ای بود كه .      اينجاست كه نقش جوانب متمركز كننده در نظام برنامه ريزی آشكار می شود

 سراسر كشور عموما متحدالشكل بود، واحدھای جداگانه فقط  در چارچوب  ساختار مديريت در: بايد مد نظر قرار می گرفت
خط سياسی عمومی و  رھنمودھای عمومی از اختيارات و قدرت تصميم گيری در مورد مسائل گوناگون برخوردار بودند، 

 دستمزدھا در آن سودھای بنگاه ھای دولتی به دولت منتفل می شد، و عملكرد خود يک بنگاه مشخص، ميزان و رتبه بندی
، واحدھای توليدی حق نداشتند با تصميم گيری مستقل خود )اينھا بطور مرکزی تعيين می شدند(بنگاه را تعيين نمی كرد 

  .اھداف كليدی تعيين شده در برنامه مرکزی را تغيير دھند
 ھماھنگ کردن برنامه ريزی و در اين نوع تمركز، برای. اتکاء می کردند" غير مستقيم"      چينی ھا  بر نوعی تمركز 

انقالبيون با  بكارگيری آنچه بدان عنوان . جلب حمايت مردم از آن، از سياست استفاده می شد و نه از کنترل سفت و سخت
رونالد برگر در مطالعه و بررسی مھمی كه در مورد نظام . داده بودند، به اين اھداف دست می يافتند"  پنج متحد كننده"

  : چين انجام داده، اينھا را چنين برمی شمردبرنامه ريزی
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 به اين معنا كه افراد بر پايه يك درک سياسی و ايدئولوژيك انقالبی در مورد اينكه جامعه بايد به كجا برود، درک واحد –آ 
  . عمل می كردند و اين درک از طريق مطالعه و مبارزه سياسی باال می رفت

 خط سياسی عمومی در تمامی سطوح اقتصاد و در ھر مرحله از توسعه برای حل  به اين معنا كه اينسياست متحد –ب 
  . مشکالت مشخص بکار برده می شد

 به اين معنا كه برای اجرای اين سياست، ميان بخشھای مختلف و منافع مختلف ھماھنگی صورت می نقشه متحد –پ 
  .گرفت

ی و اجتماعی، واحد بعدی كه پايينتر از آن قرار داشت را  اصلی بود كه توسط آن ھر واحد اقتصادجھت گيری متحد، –ت 
  .رھبری می كرد

  . به اين معنا كه در ھر سطح، بايد به توده ھا اتكاء كرد و آنان را برانگيختعمل متحد –ث 
ه      بنابراين سياست گسترش دامنه اختيارات محلی در وحدت ديالكتيكی با رھبری متحد مركزی و برنامه ريزی متحد ب

اما . ابتكار عمل محلی بر رھبری مركزی و برنامه ريزی متحد اثر تقويت كننده داشت، نه تضعيف كننده. پيش برده شد
عامل واقعی انسجام اين نظام و تضمين کننده اينکه منافع کل و نيازھای کلی انقالب دارد متحقق می شود، عامل سياسی و 

از توده ھا به توده ھا، تضمين اين اينکه برنامه ريزی بر طبق منافع توده ھا و ، "خط توده ای" عملی کردن .دايدئولوژيك بو
  .بر پايه بسيج آنان انجام می شود، برای عامل سياسی ايدئولوژيک تعيين کننده بود

از اين عبارت " متخصصان"     مائوئيستھا برای توصيف برنامه ريزی جدا از توده ھا، يا سپردن برنامه ريزی بدست 
برنامه ريزی مائوئيستی بيشتر از آنكه بر جمع » .برنامه ريزی توسط ماشين تحرير و كامپيوتر و تلفن« : تفاده می کردنداس

آوری آمارھای دقيق متكی باشد بر مطالعه ميدانی، تحقيقات و مشاورات مستقيم از سوی مقامات برنامه ريز، رفتن و يافتن 
در مقاله ای كه طی دوران جھش بزرگ به . مبادله تجارب بين بنگاه ھا استوار بودواقعيات به جای نشستن پشت ميز كار، و 

به جای اينكه صرفا پشت درھای . بايد دفاتر كار خود را ترك كنيم و بين توده ھا برويم« : پيش انتشار يافت چنين می خوانيم
جريان جھت ) ٢۵(» .شته باشيم و به آن تكيه كنيمبسته بنشينيم و در تخمين و محاسبه غرق شويم، به قدرت توده ھا اعتماد دا

اين مركز است كه بايد توسط گزارشات و ... در ھماھنگی كلی اقتصاد« : دھنده كليدی در امر اطالعات، از پايين به باالست
  )٢۶(» .داده ھا و برنامه ريزانی كه بعد از پيشبرد تحقيقات از مناطق مختلف بازگشته اند بمباران شود

برنامه « انقالبيون به ھنگام ترسيم و بازبينی برنامه ھا بر اھميت مشاوره مداوم در ھمه مراحل فرآيند برنامه ريزی و      
به معنی آن بود كه " مشی توده اي"بكاربست . تاكيد داشتند) از طريق بحث و مناظره توده اي(» ريزی بر مبنای خط

ن ترين سطوح براه می افتد، تصحيحات پيشنھادی از طريق ارتباط متقابل مباحثات در مورد برنامه ھای پيشنھادی در پايي
  .ميان سطوح بااليی و پايينی در اختيار برنامه ريزان قرار می گيرد، و ارزشمندترين پيشنھادات در برنامه لحاظ می شود

اوليه كه بر تجربه گرد آورده شده توده ھا و يك برنامه . می ناميدند’ دو بار باال، دو بار پايين’     اين فرايند كلی را چينی ھا 
سپس توده . نيازھای كلی پيشبرد انقالب مبتنی بود تدوين می شد و در اختيار سطوح مختلف اداری و توليدی قرار می گرفت

ا در به سرانجام برنامه تصحيح شده نھايی مجدد. ھا به بررسی آن می پرداختند و پيشنھادات خود را به باال منتقل می كردند
) استانداردھای توليدي(منظور عمده از اين پروسدورھا و مكانيسم ھا اين بود كه اھداف و معيارھا . پايين فرستاده می شد

اما برنامه ريزی بر مبنای خط . برنامه، در انطباق با خط عمومی سياسی، به موضوع مباحثه و ارزيابی توده ھا تبديل شود
 و مبادله باال و پايين و بدين طريق تدوين يك برنامه ھر چه صحيح تر بود، بلكه توجيه سياسی نه فقط مستلزم فرايند ارتباط

تا آنان بتوانند با در نظر داشتن منافع كلی انقالب، مسئوليتھای مشخص خود . برنامه در ذھن توده ھا را ھم ايجاب می كرد
بدين معنی كه آنان  رفتاری . درويی بر افراد غالب می شددر غير اين صورت، گرايش خو. را تعيين كنند و بدان پاسخ دھند

منفعالنه در پيش می گرفتند و صرفا تالش می كردند كه ساده ترين راه انجام تعھدات مشخص خود را پيدا كنند، يا اينكه 
  .برنامه را تحريف كنند و به ھر كاری كه باعث بيشترين سود فوری يا منطقه ای می شد چنگ بيندازند

يعنی بر اينكه چه كسانی و چه چيزھايی . آنھا بر ساختار طبقاتی تاثير می گذارند.   روشھای برنامه ريزی، خنثی نيستند   
و ھمان ابزاری كه برای گردآوری و ارزيابی اطالعات مورد استفاده قرار می گيرد بر مبارزه طبقاتی .  كنترل می شوند
اين نتيجه .   ھم منسجم بود و ھم منعطف بر پايه مشاركت توده ھا استوار بودنظام برنامه ريزی چين كه. تاثير می گذارد

اين نوع . آميزش منحصر بفرد مكانيسم ھای برنامه ريزی متمركز و غير متمركز و عملكرد سياستھای انقالبی توده ای بود
  .جديدی از برنامه ريزی سوسياليستی بود

  
  ری برنامه قوانين اقتصادی، موازنه و انعطاف پذي–ج 
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رويکرد رويزيونيستی در مورد برنامه ريزی نافی حركت ديالكتيكی پديده ھاست و تالش دارد نظم و تعادل را از باال، 
احكامی كه ھم در ضديت با توده ھا و ابتكار عمل آنان . بوسيله شيوه ھای بوروكراتيك و احكام جدا از توده ھا اعمال كند

  )٢٧( باب آواكيان -- .                   واقعی توسعه اقتصادی استقرار دارد و ھم مخالف قوانين 
  

به . عدم تعادل، مشخصه تكامل تمامی پديده ھاست. بدون عدم تعادل، تعادلی در كار نيست. تعادل و عدم تعادل بھم مرتبطند
تد، برنامه ھا بايد بطور مداوم مورد دقيقا به علت اينكه عدم تعادل ھای جديد اتفاق می اف.... ھمين علت، به تعادل نياز است

 . بازبينی قرار گيرد
  )٢٨( مائو تسه دون -- 
  

  . سوسياليسم را نمی توان در درياھای آرام و نسيم نوازشگر بنا كرد
  )٢٩( مائو تسه دون -- 
   

. در چين بودخصلت قوانين اقتصادی سوسياليسم يكی از موضوعات دائمی مورد تحقيق و نظريه پردازی نيروھای انقالبی 
طبق تعريف مائو، قوانين عينی پديده ھا آن . بوضوح به چشم می آيدكتاب آموزشی شانگھای اين مسئله ھنگام مطالعه 

منظور از قوانين اقتصادی، روابط و ) ٣٠. (خصائلی است که در حرکت پديده ھا بطور پياپی، و نه اتفاقی، بروز می كند
ئی، است که توليد اجتماعی و توسعه اقتصادی را تنظيم می كنند و واحدھای اقتصادی را اتصالھای پايه ای، اما فعال و پويا

اين قوانين ريشه در . وادار می کنند که در محدوده ھای مشخصی خود را سازمان دھند و رفتار مشخصی داشته باشند
. املی تاريخی را از سر گذرانده اندساختارھا و فرايندھای عينی اقتصادی جامعه، دارند؛ ساختارھا و فرايندھايی كه تك

اما تجربه . صادقانه بايد اذعان كنيم كه در مورد عملكرد قوانين اقتصادی در سوسياليسم بايد بيش از اينھا شناخت كسب كرد
ساختمان سوسياليستی نشان داد كه نيروی قوانين اقتصادی بدون برو برگرد خود را تحميل می کند، منجمله وقتی که اين 

  .ساختمان سوسياليستی فرايندی است که بايد آگاھانه ھدايت شود. انين را نشناخته و طبق آنھا عمل نکرده ايمقو
در " دست نامرئی"     شايد بتوان گفت كه يكی از مشخصات قانون گونه سوسياليسم اينست كه در سوسياليسم، ھيچ شکل از 

ايدئولوگھای غربی و شوروی اغلب . ( مترادف اراده گرائی نيستاما اين. ھدايت توسعه اقتصاد سوسياليستی دخيل نيست
به اين معنی كه گويا در ھر مقطع زمانی بدون توجه به شرايط مادی و . مائو را به داشتن اين ديدگاه متھم می كردند
آگاھانه از قوانين عينی، تدوين و اجرای برنامه شامل مطالعه آگاھانه و استفاده .) ايدئولوژيك ھر كاری را می توان انجام داد

بر اين اساس، دامنه . و بدست آوردن شناخت ھمه جانبه تر از خصلت اين قوانين توسط بكاربست و تحقيق و جمعبندی است
اين مسئله، تحديد دامنه عملكرد و تاثيرات منفی برخی قوانين را . فعاليت ھدف دار و نقشه مند بشری بسيار افزايش می يابد

كه منظورشان نقش فعال و پويای سياست و (روبنا گذاشته بودند " نقش آغازگر" مائوئيستھا اسم اين را . يردھم در بر می گ
  .)فرھنگ و ايدئولوژی بود

قانون ارزش كه كيفيت مبادله پذيری كاالھا را .      در ارتباط با برنامه ريزی، کانون توجه مائوئيستھا روی سه قانون بود
در اقتصاد سوسياليستی، اين قانون ).  به نسبت زمان كار اجتماعا الزم برای توليدشان مبادله می شوندكاالھا(منعكس می كند 

كماكان در برنامه ريزی اقتصادی در زمينه محاسبه ھزينه ھا، تاثيرگذاری بر تعيين قيمت ھا و تاثيرگذاری بر نرخ ھای 
اين . اما دارای نقش كنترل كننده و تنظيم كننده نبود. قش بازی می كردمبادله كاالھا با يكديگر، و يافتن ناکارآئی ھای توليد، ن
مستلزم اينست كه كار ) و متعادل(قانون توسعه برنامه ريزی شده . قانون به مثابه ميراث سرمايه داری بايد محدود می شد

 شود تا كليت اقتصاد به شكل اجتماعی و ابزار توليد به نسبت ھای صحيح بين شاخه ھا و حيطه ھای مختلف اقتصاد توزيع
اين قانون ملزومات توليد اجتماعی در شرايط مالكيت عمومی را منعكس می كرد، اما تعيين كننده جھت . موزون تكامل يابد

خاطر نشان می كند، جھت گيری توسعه اجتماعی در آموزشی شانگھای  كتابھمانطور كه . گيری توسعه اجتماعی نبود
  .رفع نيازھای فزاينده دولت پرولتری و مردم: نون اقتصادی بنيادی تر تعيين می شدسوسياليسم توسط يك قا

اين قوانين، تحت تاثير قوانين و عوامل ديگر، و نيز شرايط تاريخی، .      قوانين اقتصادی به مثابه گرايش عمل می كنند
و تاثيرات واقعی قوانين اقتصادی، ساده و مستقيم بنابراين حركات . بعالوه، اين قوانين، تناقضات خود را دارند. قرار دارند

  .اين، در مورد جامعه سوسياليستی ھم صدق می كند. الخط نبوده بلكه پيچيده است
     سوسياليسم يک دوره گذار از سرمايه داری به كمونيسم است و تكامل اقتصادی باالجبار مبارزه ای ميان راه سوسياليسم 

يكی از سوء تفاھم ھای رايج در مورد اقتصاد . ن دوره گذار با تالطم و دگرگونی ھمراه استاي. و راه سرمايه داری است
از آن نوع که در شوروی برقرار " نظم و قانون"سوسياليستی، يا شايد بھتر است بگوييم يكی از اصول سوسياليسم دروغين 

 قوانين اقتصاديش رشد نرم و راحت توليد را است، اين است كه گويا سوسياليسم يك شكل بندی با ثبات اجتماعی است كه
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بر پايه چنين درکی مشغله دائم رويزيونيستھای .  ممکن کرده و جامعه بطور تدريجی و مطمئن بسوی کمونيسم می رود
  .و نظم است... شوروی تعادل 

 كرد كه آن را به مقصد می’ ھدايت كننده خودكار’     بنظر رويزيونيستھای شوروی قوانين اقتصادی جامعه را صاحب يك 
بورژوازی دولتی . اين درك از نظر ايدئولوژيك، به معاف شدن توده ھا از امور سياسی خدمت می كرد. كمونيسم می رساند

به توده ھا می گفت كه نگران مسائل سياسی نباشيد، ھر چه وجود دارد مقرر شده كه وجود داشته باشد، سوسياليسم از خود 
اقتصاد را در ’ بطور علمي’كه ) منظور بورژوازی نوين است(بته برای خود رھبری را بوجود آورده مراقبت می كند و ال

مكانيسم ھای به شدت انعطاف . واقعيت اتحاد شوروی البته كامال خالف اين بود. اقتصادی اداره می كند’ قوانين’انطباق با 
 تشديد بی نظمی اقتصادی شد، زيرا سرمايه داری و ناپذير برنامه ريزی سرمايه داری دولتی در درازمدت فقط باعث

  .قوانينش را نمی توان كنترل كرد
  

  ثبات، عاليترين ھدف نيست
  

) macro economic regulationتنظيم اقتصادی كالن (در يك اقتصاد سوسياليستی واقعی، تنظيم آگاھانه كل اقتصاد 
  .م شاخه ھای اقتصاد را بر يك مبنای منظم و سراسری كنترل كندجامعه می تواند تمامنظور اينست كه . امكانپذير می شود

آيا قابليت كنترل توليد اجتماعی به معنی اينست كه اقتصاد برنامه ريزی شده . ت مھمی را به ميان می كشدسؤاالاما اين امر، 
 می بايد ھدف الويت داری برای سوسياليستی می تواند به ثبات اقتصاد كالن دست يابد؟ و دستيابی به چنين ثباتی تا چه حد

اقتصاد سوسياليستی باشد؟ واضح است كه يكی از استدالالت قوی نظام سوسياليستی و يكی از برتری ھای عينی اين نظام، 
و به اين ترتيب، جامعه را قادر می کند كه . اين است که اين نظام مديريت اجتماعی نيروھای توليدی را امکان پذير می کند

اين امر به محو اعوجاج اقتصادی و .  طبق يك برنامه ريزی آگاھانه و ناظر بر ارضای نياز اجتماعی، ھماھنگ كندتوليد را
فالکت اجتماعی كه زاييده اجبار سرمايه داری به كسب سود و افت و خيز ھا و تنظيمات بازاری وحشيانه که ذاتی عملکرد 

  .قوانين سرمايه داری است،  منجر می شود
بنيادين توليد اجتماعی سرمايه داری و شرايطی كه در آن نيروھای كور ) بی برنامگي(ياليسم بر ھرج و مرج      سوس

اما جامعه سوسياليستی در حركت و جنب و جوش است و در آن . اقتصادی بر زندگی مردم حكم می رانند غلبه می كند
از نظر مائوئيستھا، وظيفه ساختمان . ، اموری نسبی ھستندثبات و كنترل در جامعه سوسياليستی. مبارزه و تغيير وجود دارد

كه البته كاری (برنامه ريزی شده سوسياليستی دستيابی به تعادل در تك تك بخشھای اقتصاد يا در تك تك مراحل توسعه نبود 
حقق اھداف مشخص ، بلكه برانگيختن و بھم پيوستن نيروھای فعال و پويا و مھمترين آنھا يعنی مردم برای ت)ناممكن است

  :مائو حركت توسعه اقتصادی سوسياليستی را چنين توضيح می دھد. سياسی و اجتماعی بود
ساختمان اقتصادی يك پيشرفت بی وقفه و .      ساختمان اقتصادی نمی تواند از حرکات پيشرونده  و عقب رونده  پرھيز كند

منظور اينست كه تعادل و .  دارد و موج از پی موج فرا می رسداوج ھا و فرودھا. بلكه موج وار است... مستقيم الخط نيست
البته اين افت و خيزھا در پيشروی موج وار نبايد بيش از حد . اختالل وجود دارد و بعد از اختالل، تعادل برقرار می شود

پيشروی موج وار يك اما . عظيم باشند، وگرنه به ماجراجوئی منجر خواھد شد كه محافظه كاری را به دنبال خواھد داشت
  )٣١. (جنبه ناگزير و ھميشگی ساختمان اقتصادی است

ظرفيت ھای توليدی، ميزان ) غير پويا(     مائو، مدل سنتی برنامه ريزی را رد كرد زيرا اين مدل با يک درك تك خطی 
 داده  -ی ايستای نھاده ذخائر و قابليت ھای فن آورانه را مفروضات ثابت می پنداشت و رشد متعادل را با برنامه ريز

)input-output planning (می سنجيد )كافيست ھر چيز را ... يعنی فالن مقدار ماشين آالت، فالن مقدار فوالد نياز دارد
ھمانطور كه در بخش قبل گفتيم، البته كه مائوئيستھا به ملزومات فنی ). جای درستش قرار بدھی تا نتايج درست بدست آيد

اما کانون توجه شان بر روی تحرکی بود که در نتيجه برانگيختن مردم برای حل مشكالت . جه داشتندتوليد ھماھنگ تو
و اين . حاصل می شد؛ کانون توجه شان بر روی  نوآوری ھای توده ھا از پائين، بر بسيج خالقانه ذخائر انسانی و مادی بود

  .مشكل می شد آن را محتاطانه و مھار شده انجام دادانجام می دادند كه " كشف نيروھای بالقوه"کار را در چارچوب 
برخی عدم تعادل ھای منفی .      به ھنگام عملی کردن برنامه ھا و بسيج  توده ای، به ناگزير عدم تعادل ھا بيرون می جھيد

 طرف می اقتصادی و اجتماعی بوجود می آمد كه می بايست بسرعت و قاطعانه تصحيح می شد؛ گلوگاه ھا و نقاط ضعف بر
اما برخی عدم تعادل ھا و اختالالت راه . برخی عدم تعادل ھا نتيجه كارشكنی و مداخالت رھروان سرمايه داری بود. شد

مثال تالطمات ناشی از تغيير و تحوالت اجتماعی، اقتصادی و فنی در . ھای كامال جديدی را پيشاروی رشد و توسعه باز کرد
برخی عدم تعادل ھا، عوارض جانبی ناگزير مربوط به دست يابی به آماج . ا کرد، اينکار رجھش بزرگ به پيشدوران 

برای مثال، بردن صنعت به روستاھا باعث شد که دھقانان فرايندھای توليد صنعتی را ياد گرفته و جامعه . بزرگتر بود
ھر چند ( منابع بوجود آيد که روستايی را دگرگون کنند، اما در کوتاه مدت موجب شد که در مواردی کمبود نيروی کار و
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باالخره اينكه، بيشتر عدم تعادل ھا در واقع معرف تجربه پيشرفته . تاثيرات منفی بر توليدات کشاورزی گذاشت) بطور موقت
به عدم تعادل، رفتاری مثبت " به ھمين خاطر بود كه مائوئيستھا ھمه را فراخواندند که . ای بود كه  می بايست از آن آموخت

  ".ذ کنيداتخا
وظيفه برنامه ريزی اين نبود .  نامتعادل، گذشت و حاصل شد–     در واقع رشد و شکوفائی از درون فرآيند توسعه متعادل 

تا بتوان " سوار شد"بلكه به قول مائو بايد بر اين امواج " با برنامه ريزی دور بزند"كه از عدم تعادل پرھيز كند يا آن را 
مائو تاکيد می کرد برای دست يافتن به تنظيم اجتماعی ھر چه آگاھانه تر توليد، بايد سيکل ھای توسعه را به پيش راند؛ 

  . تعادل را عميق تر درک کرد-عدم تعادل-مارپيچی تعادل
اما پويای اقتصادی را " غير منظم"يكم، برخی عوامل .      پافشاری يك جانبه بر تعادل، سه تاثير منفی در پی داشته باشد

مثال صنايع كوچك در روستاھا و شھرھای چين كه مخالفان رويزيونيست مائو آنھا را تھديدی برای نظم . می زدمھار 
دوم، با  مھار زدن بر بخشھا و واحدھا تحت عنوان تعادل كوتاه مدت، در . اقتصادی بشمار می آوردند، از آن جمله بودند

سوم، ابتكار عمل و تجربه و . ش بينی نشده را مشكل تر می كردواقع كار دست و پنجه نرم كردن با مشكالت و شرايط پي
رويکرد رويزيونيستی به برنامه ريزی، پديده تعادل، نظم و كنترل را مطلق می کرد، . آزمون توده ای را سركوب می كرد

  .دگرگونی انقالبي: در حاليکه برای مائو مسئله كليدی ثبات اقتصادی يا سياسی نبود بلكه دگرگونی بود
  

  انعطاف پذيری برنامه
  

برنامه ھای كوتاه، ميان و . رويکرد ديالكتيكی مائو به تعادل، تبارز مشخص خود را در متدولوژی برنامه ريزی يافت
تا آنجا كه به افق ھای زمانی مربوط می شد، اھداف گسترده . درازمدت ھمگی بازتاب اصول سياسی الويت دار بودند

اما اين برنامه ھا بيشترشکل آتی جامعه را نشان می داد و . مه ھای درازمدت تجسم می يافتاقتصادی و اجتماعی در برنا
بيشتر، برنامه ھای عملياتی پنج ساله و بويژه برنامه ھای توليدی ساالنه .  عملکرد نداشت" مادر"بعنوان برنامه ھای کمی 

  .بود در جزئيات و با آمار و ارقام دقيق فرموله می شد
به قول مائو، يك برنامه پنج ساله يا ساالنه نمی توانست ھمه . ماج و مفروضات را نمی شد روی حک حک کرد     اما آ

در شرايط مشخص چين، . چنين تکری فقط از طريق پراتيک امکان پذير می شد. ملزومات قانون اقتصادی را برآورده كند
ھای غير قابل پيش بينی مانند ’متغير’و . ليد كشاورزی بودتعادل كلی اقتصاد به ميزان بسيار مشروط به افت و خيزھای تو

  . مبارزه سياسی و جنگ و انقالب نيز مطرح بود
اما جامعه سوسياليستی مثل مکانيسم ساعت نيست که .      ھر چند ھماھنگی سطح باال برای برنامه ريزی موثر اساسی است

يك . قبال گفتيم، قوانين اقتصادی بطور مکانيکی بر آن حاکم نيستندھمچنين، ھمانطور كه . توسط برنامه ريزان بکار می افتد
بازخورد از طريق : خود را داشته باشد)feedback mechanisms(اقتصاد برنامه ريزی شده بايد مكانيسم ھای بازخورد 

يك . ت می آيدمناظره سياسی بر سر اشکال و الويتھای توسعه، و بازخوردی که از کسب تجربه در مبارزه توليدی بدس
نظارت بر اھداف و استانداردھا، و نيز تعھد به تحقق اھداف مشخص . برنامه بايد در عمل محك بخورد و تصحيح شود

برنامه، قانون "برنامه بايد به اجراء درآيد، اما مائوئيستھا اين نظر را که گويا . برنامه، برای برنامه ريزی موثر اساسی است
  .ريزی رويزيونيستی شوروی حک شده بود، رد کردندو بر سر در برنامه " است

منظورمان اين نيست كه اھداف،  .      نظام برنامه ريزی در چين انقالبی بر سھميه ھای غير قابل انعطاف، پافشاری نداشت
ينی و اما اھداف می بايست به حد كافی گسترده مطرح می شدند تا بازب. ھيچ جھت و اقتدار يا  نقش انگيزشی، نداشتند

تصحيحات مداوم در جريان اجرای برنامه، در چارچوب حفظ انسجام آن و بر مبنای مشاوره بين رده ھای بااليی و پايينی 
بطور ). و مجددا تاكيد می كنيم كه اين اھداف عمدتا مبتنی بر تحقيق آگاھانه سياسی بودند و نه آمار قيمت ھا. (ممكن شود

.  تر تنظيمات و تصحيحات را پذيرا شود مھمتر از چسبيدن به اھداف انعطاف ناپذير بودخالصه، اينكه اقتصاد بتواند راحت
بعالوه، به مفھوم اين بود كه مشكالت را بايد در ھمان پايين ترين سطوح از طريق اتكاء به خود و بوسيله تعاون رفع ) ٣٢(

  .كرد
يعنی تعيين آماج باال برای توليد (ه می شد دست كشيدند ناميد" سفت و سخت"مھم آنکه انقالبيون چين از آنچه برنامه ريزی 

به عبارت ديگر نمی خواستند بيشتر از آنچه منطق حكم می كرد ). از يکسو و تخصيص نھاده ھای پائين از سوی ديگر
آنگونه برنامه ريزی ھای به شدت غير قابل انعطاف، عرضه محصوالت را با  مشكالت مكرر مواجه می . برداشت كنند

  :مضافا بر روحيه توده ھا ھم تاثير می گذارد. ندك
آماجی که زياده از حد باال و . اما معنايش اين نيست كه ھر چه آماج باالتر باشد، بھتر است. آماج برنامه بايد پيشرفته باشد

مقداری . ت می شودغير قابل تحقق است، نه فقط نمی تواند شور و اشتياق توده ھا را برانگيزد بلكه باعث فروكش اين روحيا
  )٣٣. (در برنامه  باز گذاريد" فضای مانور"
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منابع مادی و مالی و ذخائر كاری بود كه سطوح مختلف ) يا مازادی از(در برنامه، بودجه احتياطی " فضای مانور     "
 نرم كنند و بنگاه منطقه ای، استانی يا شھری را قادر می کرد در مواقع اوضاع اضطراری بتوانند با مشکالت دست و پنجه

و ( درصد ١٠بنگاه ھای تحت مالكيت دولت مجاز بودند تا .  ھا را قادر می کرد که بتوانند خود را بر اوضاع جديد وفق دھند
آماج کمی بنگاه ھا، . از ذخاير عوامل توليد را برای شرايط اضطراری و نيز برای ابتكارات محلی استفاده كنند) گاھی بيشتر

 آماج اصلی، بنگاه می توانست به ١٢اما ھمانطور كه جدول شماره يك نشان می دھد، از . يين می شدبطور مركزی تع
انقالبيون جمعبندی كردند كه . اين نيز يك شاخص ديگر انعطاف پذيری بود.  تا را تغيير دھد٨اختيار خود و بدون اجازه  

و چينی ھا نيز در (ياليستی بودن شوروی اعمال می شد تعيين يكرشته آماج پيچيده و اجباری، نظير آنچه در دوران سوس
اين كار باعث . در واقع خالف برنامه ريزی منسجم عمل می كند) دوره اوليه نظام برنامه ريزی خود از آن تقليد می كردند

ا در زمينه شده بود که غالب بنگاه ھا برخی آماج را به بھای برخی ديگر متحقق می کردند و يا حتی در آمار و ارقام ر
شرايط فنی بنگاه ھا به ميزان زيادی با ھم فرق داشت، شرايط اقتصادی و سياسی . توليدات خود دستکاری می کردند

تاثير خالص اين نو آوری در امر برنامه . باالجبار تغيير می كرد، و اين مسائل بايد در برنامه ھا در نظر گرفته می شد
 را می شد در حين اجرای برنامه، بدون منحرف كردن كليت برنامه يا كنار گذاشتن ريزی اين بود که تغييرات و تصحيحات

  )٣۴. (آن، انجام داد
راه تعادل .      انعطاف پذيری برنامه صرفا به معنی راحت گذاشتن بنگاه ھا و واحدھای اقتصادی در اين يا آن زمينه نبود

لبه کردن بر گلوگاه ھا و کمبودھا، اساسا عبارت بود از تشويق بخشيدن به عدم تعادل ھای ناشی از رشد ناموزون، راه غ
و بسيج ھمه ) كه قبال شناخته شده يا مورد توجه نبود، و يا ھدر می رفت(تمام سطوح اقتصادی به فعال كردن ذخائر بالقوه 

ی راه حل برای تحقق می ناميدند كه معنايش جستجو" فعال"اين را اصل موازنه . عوامل مثبت از طريق جنبشھای توده ای
اھداف تعيين شده و استفاده از تجارب بخشھای پيشرو برای الھام بخشيدن به بخشھايی كه كمتر پيشروی كرده بودند، بود تا 

قرار داشت كه رويکردش دست يافتن به تعادل " منفي"اين اصل در تقابل با موازنه . بدين طريق آنھا ھم بتوانند پيشروی كنند
اين . می بود) پايين كشيدن سطوح باال به نفع سطوح پاييني(اگر به معنای مھار زدن به بخشھای فعال و پويا صوری بود حتا 

  .يعنی گرايش به تشويق انفعال در سطوح پايينتر
==============  

  انعطافی که به بنگاه ھای صنعتی در زمينه تحقق آماج كمی اعطا می شد: جدول شماره يك
  دون اجازه نمی توانستند تغيير دھندآماجی كه بنگاه ھا ب

  ميزان توليد كاالھای عمده) ١مادی       
  سود كلي) ٢مالی        
  ميانگين نيروی كار) ٣كار          
  ميزان كل دستمزدھای پرداخت شده ) ۴              

  
  اھدافی كه بنگاه ھا اختيار تغيير آن به ابتكار خود را داشتند

  يدات آزمايشی كاالھای جديدتول) ١مادی        
  )مثال ميزان الكتريسيته توليد شده در ازای ھر واحد ذغال سنگ(استانداردھای فنی و اقتصادی عمده ) ٢              
  ارزش كلی محصوالت) ٣مالی         
  ارزش كلی كاھش ھزينه ھا) ۴               
  نرخ كاھش ھزينه) ۵               
  نيروی كار پايان ھر سال) ۶كار           
  دستمزد ميانگين) ٧               
  بازدھی كار) ٨               

 - ١٧جدول ) ١٩٧٨ – نيويورك –انتشارات به ی سيك (نوشته كريستوفر ھو وی ’ اقتصاد چين’مستخرج از كتاب : منبع
   ۴٢صفحه 

اين بنگاه ھا . وسط يك برنامه مركزی ھدايت می شونددر يك اقتصاد برنامه ريزی شده سوسياليستی، بنگاه ھای صنعتی  ت
تالش می کنند تا آماج و اھداف تعيين شده توسط مقامات سياسی مركزی، منطقه ای و محلی را برآورده کنند تا توليد 

يزی اما بيشتر اوقات نظامات برنامه ر. اجتماعی بتواند به مثابه يك كل واحد عمل كند و نيازھای جامعه را پاسخ دھد
مركزی، آماج غير قابل انعطافی را برای بنگاه ھا تعيين کرده اند که اين امر انطباق دادن خود به شرايط متغير را دشوار 

اين جدول نشان می دھد كه در چين انقالبی، بنگاه ھا . می سازد و می تواند به خفه کردن ابتكار عمل كارگران نيز بينجامد
  .اف در چارچوب يك برنامه واحد، انعطاف پذيری داشتندبرای تنظيم شمار زيادی از اھد
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=====================  
  

  درك عميقتر از تعادل
  

وقتی می گوييم كه در چين انقالبی به عدم تعادل به مثابه شرط الزم پيشرفت جامعه و برقراری تعادل آتی نگريسته می شد، 
به تعادل بی توجه بود يا اينكه در اقتصاد برنامه ريزی شده، تعادل معنايش اين نيست كه در دوران مائو، نظام برنامه ريزی 

" درباره ده مناسبات بزرگ"  تحت عنوان ١٩۵۶می توان به سخنرانی مائو در سال . را يك ھدف مطلوب نمی دانست
ن مدل بر اي. اين سخنرانی، انتقادی است به جوانب عمده مدل رشد اقتصادی در شوروی در دوران استالين. رجوع كرد

صنايع سنگين تاکيد يک جانبه داشت و محصوالت دھقانان را زياده از حد اخذ می كرد؛ در نتيجه ميزان منابعی كه در 
مائو در اين اثر، ساختمان . اختيار دھقانانن می ماند تا از طريق فعاليت ھای خود به انباشت آتی ادامه دھند، بسيار اندك بود

 سلسله تضاد تئوريزه کرد و يک رويکرد ديالكتيكی را برای تنظيم اولويت ھا و تعيين نسبت ھای سوسياليستی را به مثابه يك
  .)در ھمين سخنرانی، وی تاكيد يكجانبه بر كنترل مركزی را نيز نقد می کند. (ميان بخشھای مختلف، ارائه داد

بين كشاورزی و صنعت، : اقتصاد بود     توسعه متناسب مستلزم حل صحيح برخی روابط نسبتی ميان بخش ھای کليدی 
درون بخش كشاورزی بين توليد دانه ھای خوراكی و ساير محصوالت، درون بخش صنعتی بين حلقه ھای كليدی و حلقه 
ھای فرعی، بين بخشھای كشاورزی و صنعتی از يكسو و بخش ارتباطات و حمل و نقل از سوی ديگر، بين ساختمان 

اتخاذ سياست صحيح در مورد اين روابط، مستلزم . و آموزشی، و بين انباشت و مصرفاقتصادی و فعاليتھای فرھنگی 
توجه به اولويت ھای سرمايه گذاری، نرخ ھای رشد در عرصه ھای كليدی اقتصاد، و تاثيرات آنھا بر نسبت ھای ميان 

بخش . قاتی در جامعه چين ھم بودبعالوه، مستلزم توجه به تاثير اين تناسبھا بر مناسبات طب. بخشھا و صنايع مختلف بود
اما برقراری تناسب صحيح بين اين . صنعت، برخی مواد كشاورزی را برای توليد محصوالت مورد نياز جامعه الزم داشت

توليدات (و محصوالت ) از بخش كشاورزي(، تعيين صحيح سھميه ھای مواد اوليه )صنعت و كشاور زي(دو شاخه توليدی 
اگر برای رسيدن به تعادل : بلكه امری سياسی ھم بود. ، صرفا يك امر فنی نبود)ی آن مواد اوليهبخش صنعتی با بكارگير

 محصول، شيره دھقانان را می كشيدند يا برای رسيدن به تعادل مالی به  آنان بيش از حد ماليات –بين مواد خام " صحيح"
  .تحاد كارگران و دھقانان را از ھم بگسلدمی بستند، می توانست اعتماد دھقانان به نظام را تضعيف كند و ا
اما به اين مسئله نيز، نظير تمامی وجوه اقتصاد سياسی و .      برنامه ريزی مائوئيستی توجھی عميقی به امر تعادل می کرد

ی توسعه متعادل بر محور سه عنصر كليدی م. استراتژی مائوئيستی، از دريچه پيشروی بسوی جامعه كمونيستی نگاه می شد
تعادل .  در مفھوم كلی كه اساسا تعادل بين كشاورزی، صنايع سبك و صنايع سنگين مد نظر بودتعادل ميان بخشھا: چرخيد

تعادل در عرصه فن و . كه منظور از آن، كاھش نابرابری ھای اقتصادی و اجتماعی بين مناطق بوددر توسعه منطقه ای 
. ليدی در جامعه بود؛ نه اينكه فقط  فن آوری بزرگ و مدرن و خارجيكه به معنی وجود طيف متعادلی از فنون توآوری 

توجه نظام برنامه ريزی مركزی بيشتر معطوف به اين نوع تعادل ھا بود تا متعادل كردن ريز به ريز منابع و مواد و ) ٣۵(
  .د متعادل كسب كرد اقتصاد چين دستاوردھای قابل توجھی در زمينه اين نوع اقتصا١٩۴٩-٧۶در دوره . تثبيت اھداف

منابع ). و ھمانطور كه گفتيم، نقطه شروع فرايند برنامه ريزی قرار گرفت(     توجه زيادی به بخش كشاورزی معطوف شد 
دولت دست به . قابل توجھی از بخش صنعت برای عرضه محصوالت صنعتی مدرن به بخش كشاورزی اختصاص يافت

رساخت كشاورزی نظير پروژه ھای حفظ منابع آبي؛ و توسعه صنايع روستائی سرمايه گذاری مستقيم و گسترده در بخش زي
طی سالھای حاكميت مائوئيستی، . در اوايل اين نوشته از مسئله قيمت ھا بحث كرديم. که توسط توده ھا اداره می شد، زد

دار شماره يك گواه نمو. شرايط مبادله محصوالت بين بخش كشاورزی و بخش صنعت به نحو بسيار موثری بھبود يافت
 درصد ۶۴ قيمتھای محصوالت زراعی خريداری شده توسط دولت ١٩٧۴ تا ١٩۵٢بين سالھای . روشن اين امر است

اين در حالی بود كه بھای محصوالت صنعتی فروخته شده به مناطق روستائی كمتر از يك درصد افزايش . افزايش داشت
يا استفاده از ھر دو نوع فن آوری " راه رفتن به روی دو پا" آوری، سياست برای دست يافتن به تعادل در زمينه فن . يافت

جلو گذاشته شد؛ و انواع  فن آوری و شناخت علمی كه مردم می توانستند فرابگيرند و بكار بندند، ) يا سنتي(پيشرفته و ساده 
  .)تند و به اجراء گذاشتندمثال، دھقانان انتخاب بذر و دسته بندی بذرھای خوب و بد را آموخ. (اشاعه يافت

بود که در آن صنايع مدرن و سريعا در حال رشد در چند " بادكنكي"      ھدف تعادل منطقه ای جلوگيری از الگوی توسعه 
در چين امروز، . (منطقه ساحلی و مجزا از ساير نقاط كشور تمرکز می يابند و ساير نقاط کشور محکوم به ركود می شوند

در چين سوسياليستی .) وج، با ھرج و مرج ديوانه وار، زير بيرق اصالحات و مدرنيزاسيون پيش می روداين نوع توسعه مع
و (مراكز صنعتی جديد در مناطق داخلی . ديروز، سياست پخش منطقی ظرفيت صنعتی به مناطق مختلف، در پيش گرفته شد

اين را می . د محصوالت صنعتی مداوما افزايش يافتكشور ايجاد شد و  سھم استان ھای داخلی در تولي)  مترجم–نه ساحلی 
اين جدول نشانگر سھم در حال كاھش محصوالت توليد شده در استانھای ساحلی است .  مشاھده كرد٢توان در جدول شماره 
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.  بودندو بايد بدانيد كه پيش از آن، سنتا، استانھای ساحلی مراكز توسعه صنعت در چين). با استثنای بسيار کم در دو بخش(
بعالوه حكومت مركزی دست به اقدامات قاطع جھت بازتوزيع منابع سرمايه گذاری و مالی زد يعنی از مناطق غنی گرفت و 

 می بينيد، مناطق كامال صنعتی بيش از نيمی از درآمدھای خود را به ٣ھمانطور كه در جدول شماره . به مناطق فقير داد
نيروی كار ماھر و كار فنی . م توسعه يارانه ھای قابل توجھی دريافت می كردندمركز می فرستادند، حال آنكه مناطق ك

 ھزار ۵٠٠ ميالدی بيش از ١٩٧٠از اوايل دھه . بطور منظم از نواحی پيشرفته تر به نواحی عقب مانده تر انتقال می يافت
 در نتيجه اين سياست و سياستھای )٣۶. (كارگر ماھر شاغل در شانگھای به بخش صنايع استانھای داخلی چين اعزام شدند

ھرچند كه سطح مطلق (ديگر، مناطقی كه كمتر از بقيه صنعتی محسوب می شدند، باالترين نرخ ھای رشد را تجربه كردند 
  )٣٧.) (توسعه آنھا كماكان به ميزان قابل توجھی عقب تر از مناطق پيشرفته باقی ماند

اين رويکرد . ليدی اقتصادی و اجتماعی مھمتر از رشد يا تعادل صرف بود     در برنامه مائوئيستی، حل صحيح روابط ك
بر اقتصاد را افزايش داد و ھم  ) جمعی(نسبت به توسعه متعادل، در درازمدت موجب رشد پايدار شد که ھم احاطه کلکتيو

  .نابرابريھای اجتماعی و اقتصادی و منطقه ای را کاست
  

==========  
   ١٩۵٠-١٩٧۴ط تجارت بين بخش كشاورزی و بخش صنعت،  بھبود شراي- نمودار يك 

  
  )١٠٠= ١٩۵٢(قيمت خريد محصوالت زراعی توسط دولت 

  
   )١٠٠=١٩۵٢(قيمت كاالھای صنعتی فروخته شده در مناطق روستائی 

  
 – ١٩٧۶ نوامبر Current Scene  نشريه -" برنامه ريزی اقتصادی و توزيع درآمد در چين" نيكالس الردی، : منبع

  ۶صفحه 
- ١٩٧۴در چين دوران مائو در فاصله ) نظير ابزار و كود شيميايي(اين نمودار نشان می دھد كه قيمت محصوالت صنعتی 

. اين در حالی است كه دولت مداوما قيمت خريد محصوالت كشاورزی را افزايش می داد.  نسبتا ثابت نگھداشته شد١٩۵٠
 چه در روابط  اقتصادی درونی اين کشورھا و چه در رابطه با بازار (در کشورھای جھان سوم اين وضعيت بطور عموم 

برعکس است بطوريکه شرايط مبادله برای توليدكنندگان كشاورزی نامساعدتر می شود و در طول زمان وخيم تر ) جھاني
سوب می کردند و سياست قيمت گذاری در برنامه مائوئيستی نشان می دھد که کشاورزی را بعنوان حلقه کليدی مح. می شود

  .مصمم بودند تا بر تفاوتھای موجود بين صنعت و كشاورزی و ميان شھر و روستا فائق آيند 
===========  

  
 )به درصد (١٩۵٢ – ١٩٧٠سھم استانھای ساحلی از كل محصوالت توليد شده، : ٢جدول شماره 

 ١٩ ١٩٧٠۶۵ ١٩۵١٩ ٧۵٢ 
 ۶٠ ۶٠ ۵۴ ۵٧ انرژی برق
 ٣۴ ٣۶ ٣۶ ۴٠ ذغال سنگ
 ٧۵ ۴٠ ١۶ ١٣ نفت خام
 ٨۵ ٨٣ ۶۴ ۵۶ فوالد

 ١٠٠ ٨٨ ۴٩ ۵٠ كود شيميايی
 ٧٢ ۶٢ ۴١ ٣۶ سيمان
 ۵٠ ۴۴ ۴٠ ٣٩ كاغذ

 ٩٠ . . ٨٠ ابزار ماشينی
 ٨٢ ٧٠ ۶١ ۶١ البسه پنبه ای

 ۴٠ ٣٣ ۴٧ ۴٧ شكر
   

يک ارزيابی مجدد : ؛ چين"لیتعادل در توسعه صنعتی مناطق ساحلی و داخ" رول جونير و كونگ چيا يه؛  . چارلز ر: منبع
   ٨٩ جدول چھار، صفحه – ١٩٧۵  كميته مشترك اقتصادی سنای آمريكا، -اقتصادی 

يكی از اھداف توسعه اقتصاد سوسياليستی در چين اين بود كه توزيع ظرفيتھای توليدی را بين مناطق ساحلی و مناطق داخلی 
نواحی ( بيشتر صنايع چين در شانگھای و تين سين ١٩۴٩سال پيش از . کشور كه فقيرتر بودند ھر چه متعادل تر كند
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انقالب، منطق سرمايه داری يعنی تمركز منابع سرمايه گذاری در مناطق پيشايش توسعه . و منچوری متمركز بود) ساحلي
يدی فوق بعالوه، از الگوی شوروی يعنی ساختن مجتمعات تول. را رد كرد") آبادترين را بچسب"منطق به اصطالح (يافته 

به جای اينھا، چين انقالبی دست به ايجاد يك شبكه گسترده صنعتی زد كه ھم نيازھای اوليه . العاده متمركز ھم پيروی نكرد
اين جدول نشان می دھد که سھم توليد اقالم صنعتی . اھالی محل و ھم نيازھای بخش صنعت در آن مناطق را پاسخ می داد

  . بطرز قابل توجھی افزايش يافت١٩۵٢-١٩٧٠دوره كليدی توسط مناطق غير ساحلی در 
=========  

  
  :  بازتوزيع منابع مالی توسط حكومت در مناطق فقير- ٣جدول شماره 

  سھم حكومت و استانھا از درآمدھا
  درصد كل درآمدھای استانی كه به خود استان مربوطه اختصاص می يافت

  فھرست استانھا
   ١٩۶٠                          بعد از سال ١٩۵٩            سال )      بر مبنای سطح توسعه صنعتی(
  

   ١٠) ١٩٧٢                                 (٨/١٩شانگھای                                                  
   ١٨) ١٩٧٢         (                        ١/٣۶ليائونين                                                   
   ٣٠) ١٩٧٢                                  (۴/۵۴كيانسو                                                    
   ١١۵) ١٩٧۴                                  (٨/١١يونان                                                      

                                      **۵/٨٨)      ١٩۵٧                  (مغولستان مركزی      
                                     **۶/١٠٨)      ١٩۵٧(كوانسی                                   

   ١٣۵)   ١٩۵۵ – ٧٢       (                          ٩/١٢۵سين كيان                                                
  ١۵٢)    ١٩۵٨ – ٧۴**                                   (نين سيا                                                     

   ١۵٠) +١٩۶٠ – ٧٣                                 (۵/١٨٣تبت                                                      
  

استانھائی كه .  نشانگر وجود يك يارانه ثابت از سوی حكومت مركزی برای استان است١٠٠درصدھای باالی : توضيح
  .شامل اين يارانه می شدند می توانستند بيشتر از آنچه که درآمدھای خودشان اجازه می داد، ھزينه کنند

مدھای پيش بينی شده بوده و نتيجتا حكومت مركزی به معنی اينست كه مخارج در اين استانھا بيشتر از درآ(**) نشانه 
  .يارانه ای را در اختيار آنھا گذاشته است اما حجم يارانه داده شده در ارتباط با ھزينه ھا، مشخص نيست

 انتشارات –كمبريج ( نويسنده نيكالس الردی –" رشد اقتصادی و توزيع در چين" مستخرجه از كتاب : منبع تھيه جدول
  ١۶٢ صفحه ۴-٣جدول ) ١٩٧٨ –بريج دانشگاه كم

اين جدول نمايشگر يكی از راه ھايی است كه نظام برنامه ريزی چين برای رفع نابرابری ھای بين مناطق و استانھای توسعه 
مناطق بسيار صنعتی مثل . يافته تر صنعتی و شھری و مناطق روستائی و كشاورزی و عقب مانده تر كشور دنبال می كرد

مناطق فقير نظير تبت از مركز يارانه می گرفتند و بيش از .  اعظم درآمدھای خود را به مركز می فرستادندشانگھای بخش
سياست . اين مناطق فقير از حمايت ھای ديگر ھم بھره مند بودند. نيمی از ھزينه ھای خود را از اين طريق تامين می كردند

بعد از انقالب .  دادن به مناطق فقيرتر توسط انقالب فرھنگی تقويت شدبازتوزيع منابع مالی يعنی گرفتن از مناطق غنی تر و
سوسياليستی در كشوری نظير آمريكا، اجرای چنين سياستی به معنی بازتوزيع گسترده منابع مالی به نفع محالت فقير شھری 

  .و مناطق فقير روستايی خواھد بود
===============  

  
  افق ھای نوينی را گشود برنامه سوسياليستی پيروز شد و –د 
  

 ديد كه افزايش مداوم محصوالت ۴اين را می شود در جدول شماره . چين انقالبی موفقيتھای اقتصادی عظيمی بدست آورد
در مناطق روستايی مشكل تغذيه حل شد و .  را نشان می دھد١٩۶۶ -٧۶ و ١٩۵٢-١٩۶۶كشاورزی و صنعتی در دو دوره 

يك سطح مصرف تثبيت شد كه اجازه نمی دادند ميزان مصرف مردم از آن پايين . بستگرسنگی و بيماری عمومی رخت بر
كه چين مائوئيستی به ) ١٩۶۶-١٩٧۶(طی سالھای انقالب فرھنگی . تر برود و استانداردھای زندگی توده ھا ارتقاء پيدا كرد

 درصد رسيد كه رقمی خيره ١١بيش از ادعای دشمنانش در آستانه فاجعه اقتصادی بود، نرخ رشد ساالنه توليد صنعتی به 
راھگشائی ھای مھم صنعتی و علمی صورت گرفت كه در اين زمينه می توان به ايجاد صنايع گسترده ابزار . كننده است
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مصرف اھالی شھر و روستا با نرخ . ماشينی، پيشرفت ھای بزرگ در کشتی سازی، و ساختن انسولين مصنوعی اشاره كرد
در مقام . ركورد رشد كمی چين انقالبی در مقايسه با ساير كشورھا مناسب بود. ر سال رشد كرد درصد د٢نسبتا خوب 

، فقط ژاپن بود كه رشد ١٩٠٠-١٩٧١ و ١٨٧٠- ١٩٠٠مقايسه با نرخ رشد كشورھای پيشرفته صنعتی معاصر طی دو دوره 
ساير كشورھای كم درآمد جھان سوم  نرخ رشد چين در قياس با ١٩۶۵- ٧۵در دوره . درآمد سرانه اش بھتر از چين بود

  )٣٨. (خيلی باال بود
تاكيدش بر كاھش نابرابری اجتماعي؛ جلوگيری اش از اينکه :      اما مھمتر از اينھا، كيفيت اين رشد برنامه ريزی شده بود

ايه کنترل کلکتيو توسط بازار تعيين کننده تخصيص منابع و توزيع درآمد باشد؛  پافشاری اش بر اينکه رشد اقتصادی بايد بر پ
تفاوتھای درآمد و مصرف شھری . اينھا واقعيت رشد در چين مائوئيستی بود. توده ھائی که در کف جامعه قرار دارند، باشد

در بخش ). ھيچ کشور کم درآمدی نتوانست به اين سطح حتا نزديک شود(با ھر معياری كه سنجيده شود فوق العاده كم بود 
 برابر  دستمزد كارگران غير ماھر ۵ دستمزد كه به برخی مديران و كاركنان فنی پرداخت می شد فقط صنايع، باالترين حد

اين در حالی بود كه در بسياری از كشورھای جھان سوم در آفريقا و آسيا، نرخ ). يعنی نرخ تفاوت دستمزد پنج به يك(بود 
  )٣٩. ( غير عادی نبود١ به ۵٠ تا حتی ١ به ٣٠تفاوت دستمزد از 

     يك رشته اقدامات برای پاسخگويی به مسئله نابرابری شھر و روستا انجام شد كه قبال يك نمونه آن يعنی تالش برای 
عالوه بر اين، صنايع روستايی و شبكه فنی روستايی توسعه . بھبود شرايط تجاری به نفع بخش كشاورزی را ذكر كرديم

خدمات . جوانان دانشجو به روستاھا اعزام شدند. ه دانشگاه ھا راه يافتنددھقانان ب. مدارس متوسطه گسترش يافت. يافت
قبل از انقالب فرھنگی، دو سوم صندوق بودجه خدمات پزشكی و . (درمانی و رفاھی روستايی وسيعا  گسترش پيدا كرد

طول عمر .)  درصد كاھش يافت۴٠در نتيجه انقالب فرھنگی، اين نسبت به . درمانی در مناطق شھری مصرف می شد
در ) ۴٠. (متوسط در اين جامعه پھناور و کم توسعه يافته  و عمدتا روستايی، بسيار باالتر از ساير كشورھای كم درآمد بود

  .، نرخ مرگ و مير كودكان در شانگھای كه بزرگترين شھر چين است پايينتر از نيويورك بود١٩٧۵سال 
فرايند . فن آوری بطور اجتماعی کنترل می شد. نگاھی به مکان کار بيندازيم.      اين يک اقتصاد و جامعه بالکل متفاوت بود

بوروكراسی اداری و سلسله مراتب فنی با فرامين و قوانين و مقررات . كار و تقسيم اجتماعی كار دستخوش دگرگونی شد
 بوروکراسی و سلسله که توسط اين" فکری"آزاردھنده و سركوبگرانه اش، و تخاصم ميان کارگران يدی و متخصصين 

مديريت در برابر كارگران، پاسخگو . مراتب فنی نھادينه شده بود، مورد نقد قرار گرفته، تجديد سازمان يافته و ساده شدند
در سراسر جامعه، موسسات توده . نوآوری ھای شجاعانه كارگران و دھقانان رايج شد و در دستور كار دائم قرار گرفت. شد

مھمتر اينكه، توده ھا حول . ھيچ مقامی از انتقاد كارگران و دھقانان عادی معاف نبود. رل برپا شدای برای اعمال كنت
مجسم كنيد جامعه ای را كه حول اصل . موضوعات سياسی که برای انقالب حياتی بود درگير مباحثه و مبارزه می شدند

  .چين مائوئيستی، اين چنين بود. خدمت به خلق سازمان يافته باشد
  
====================  
  

   ١٩۵٢- ١٩٧۶ رشد اقتصادی چين انقالبی، – ۴جدول شماره 
  

  )١٩۶۶- ١٩٧۶(مرحله دو )               ١٩۵٢-١٩۶۶(مرحله يك 
نرخ رشد  ١٩۶۶ ١٩۵٢ 

 ساالنه     
نرخ رشد  ١٩٧۶

 ساالنه     
 %٧   ۶/٢۴۵ %٠/١۵١۴   ۴/۶۵ )توليد ناخالص داخلی(درآمد ملی   

  ارزش كل توليدات صنعتی به ميليارد يوآن برحسب 
 ١٩٧٠ قيمتھای سال 

۵/٨/١ ٢٧۴۴۶/١/٣٢ %         ١٠۶   ٣/١١% 

سھم توليد صنايع سنگين از کل توليدات صنعتی 
 ميليارد يوآن 

٣/٧٢ ٧/٨   ۴/١۴% ١/١٨٣ ۶/١٣% 

صنعتی ميليارد سھم توليد صنايع سبك از کل توليدات 
 يوآن               

٣/٧٢ ٧/١٨   ۴/٠/١ %           ٧۴٣ ۵/٨% 

 %٨/٣   ٧/١٣١ %۴/١   ٧/٩۴   ۶/۶٣  ميليارد يوآن-ارزش كل توليدات كشاورزی 
ميزان توليد دانه ھای خوراكی خام  بر حسب ميليون 

 تن   
٩/١۶٣٩/٢١٣ ۶ /٣/٢٨ %٠۶ ۴/٣% 

 %۴/٢ ١٩/٩٢۶  %        ٧/١ ۶/٧٣۵ ٢/۵۶٨ جمعيت متوسط ساالنه برحسب ميليون نفر   
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 %۴/۴   ٢/٢۶۵ %٣/٢٠۵٣/٢ ٠/١١۵ درآمد ملی سرانه  يوآن                  
 %٠/١ ٠/٣٠٩ %-٠/١ ٢٩١ ٢٨٨ محصوالت سرانه دانه ھای خوراكی كيلو

  
  

توليدات دانه ھای خوراكی نيز خام يعنی .  است١٩٧٠واحد ارزش توليدات، ميليارد يوان بر حسب قيمتھای سال : توضيح
  .تبديل نشده به فرآورده محاسبه شده و واحد آن، ميليون تن است

   ١ جدول – ١٩٨٣ ژوئن –صلنامه چين  ف–" ١٩۴٩رشد اقتصادی چين از سال "ايشيكاوا، .  سS. Ishikawa:منبع
يعنی . مرحله اول به فاز ابتدايی ساختمان سوسياليستی مربوط می شود. اين جدول نشانگر رشد چين طی دو مرحله است

مرحله دوم به سالھای انقالب فرھنگی بر می . زمانی كه چين شالوده يك اقتصاد برنامه ريزی شده سوسياليستی را می ريخت
اين جدول نشان می دھد كه گرايشات رشد در مورد .  دوران خيزشھای عظيم سياسی و آزمون ھای اجتماعييعنی. گردد

بعالوه نشان می . بسيار باال بود) بويژه در قياس با ساير كشورھای در حال توسعه(اغلب شاخص ھای كشاورزی و صنعتی 
 مائوئيستی آن دوره را فاجعه كامل وانمود می كنند، دھد كه اقتصاد چين طی انقالب فرھنگی، عليرغم اينكه ناقدان چين

نشئت می " انقالب را دريابيد، توليد را باال ببريد" اين موفقيت، اتفاقی نبود بلكه از سياست مائوئيستی . بخوبی كار می كرد
  .گرفت

============  
  
  

برخی ناظران را به اين نتيجه رسانده كه شايد      اين واقعيت كه چين مائوئيستی كشوری بسيار فقير و وسيعا دھقانی بود، 
استراتژی چين انقالبی برای توسعه اقتصادی قابل ستايش باشد اما اين استراتژی اساسا فقط به درد غلبه بر توسعه نيافتگی 

ه كامال اما اين عقيد. به عقيده اين ناظران، تجربه مائوئيستی حرف چندانی برای جوامع پيشرفته صنعتی ندارد. می خورد
اوال، انقالب پرولتری يك مبارزه پيچيده و جھانی است كه . اشتباه است و رك و راست بگوييم يك عقيده اروپا محور است

اكثريت . يكی از اھداف كليديش عوض کردن وضعيت توزيع نابرابر و تمركز نابرابر نيروھای مولده در جھان کنونی است
در اين مناطق نومستعمراتی، . د كه امپرياليسم بر آنھا سلطه داشته و نفوذ کرده استاھالی جھان در جھان سوم زندگی می كنن

راه مائوئيستی رسيدن به . انقالب بايد وضعيت توسعه وابسته و معوج منتج از سلطه امپرياليسم را كامال دگرگون كند
ستی و دستيابی به رشد متكی بخود و  از اقتصاد جھانی امپرياليمنفصل شدنسوسياليسم در جھان سوم كه معنای واقعيش 

بايد اضافه كنيم ھر انقالبی که در كشورھای پيشرفته سرمايه . است، كامال به دنيای امروز خورند  داردسوسياليستی پايدار 
داری به پيروزی می رسد، در چارچوب تقويت انقالب جھانی،  بايد در ھم شكستن روابط استثمارگرانه موجود با ملل 

  . را  بايد در راس دستور كار قرار دھدستمديده
بسياری از موضوعات مشخص .      ثانيا، قابليت كاربردی استراتژی مائوئيستی توسعه اقتصادی حتی گسترده تر از اينست

مثال مكان و گستردگی مراكز صنعتی، شكل ادغام محل زيست و محل (در توسعه صنعتی كه چين انقالبی با آنھا درگير بود 
شكل ادغام توليد صنعتی با فعاليتھای غيرصنعتی، كنترل آلودگی و حل مشكل زباله ھا، جلوگيری از رشد معوج كار، 

بدون شك موضوعات و تجربياتی ھستند كه به جوامع صنعتی ) جمعيت شھری و حمل و نقل صنعتی و الگوھای مصرفي
  .غرب بسيار مربوطند و مسائلی عاجل به حساب می آيند

مقابله جدی با انواع مشكالتی كه در جوامع پيشرفته سرمايه داری وجود دارد و حل . ع بزرگتر ھم وجود دارد     يك موضو
مستلزم انقالبی است كه نه فقط منابع ) از نيازھای درمانی و آموزش گرفته تا آلودگی محيط و شرايط محالت فقيرنشين(آنھا 

تجربه . ر دھد بلكه راه مشاركت كامل و رھايی ذھن مردم را بگشايدرا بر حسب اولويت ھای نيازھای انسانی مد نظر قرا
انقالب در قرن بيستم نشان داد كه يك جامعه سوسياليستی بايد انرژی و قدرت خالقه انسانھا را از طريق تقويت ارزشھای 

در اين زمينه، پروژه . دسوسياليستی، ارتقاء آگاھی و تشويق ابتكار عمل توده ھا در تمامی سطوح، تكامل دھد و رھا ساز
  .مائوئيستی در چين سرمشق بود

     تجربه انقالب سوسياليستی در قرن بيستم اين را ھم نشان داد كه يك اقتصاد سوسياليستی بايد نيروھای مولده اجتماعی 
مدل .  ترکيب کندشده را كه نيازمند درجه باالئی از ھماھنگی متمرکز ھستند، با عدم تمرکز گسترده  و ابتكار عمل محلی
از طرف ديگر، . اقتصاد برنامه ريزی شده شوروی كه در دوران استالين تكوين يافت بيش از حد بر تمركز متكی بود

مكانيسم ھای بازار سرمايه داری كه برخی به اشتباه آن را پادزھری برای بوروكراسی جا سنگين تصور می كردند، به 
برنامه ريزی .  كار زنده از انباشت سرمايه و ھرج و مرج در توليد می انجامدناگزير به تمركز ثروت و قدرت، تبعيت

  .مائوئيستی معرف پيشرفته ترين سنتز تمركز و عدم تمركز، ھماھنگی ساختاری و مشاركت توده ای است
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ف محو توليد  وجود دارد كه برنامه ريزی چيست؟ برنامه بخودی خود ھدف نيست بلكه بايد به ھدسؤال     سرانجام، اين 
برنامه بايد به پايه ھای مادی و اجتماعی استثمار و ستم . كااليی و طبقات خدمت كند و با اين ھدف مورد سنجش قرار گيرد

بايد . ھجوم برد، شرايط و مناسباتی كه به تقسيمات طبقاتی و ملی و جنسيتی پا می دھد را دگرگون كرده، نھايتا ريشه كن كند
بارزه سياسی و ايدئولوژيك در پی نابودی تمايزات موجود بين كار فكری و كار يدی، روشنفكر و ھمراه با عميقترين م

  .اين مسير اقتصاد برنامه ريزی شده سوسياليستی در چين بود. كارگر، كارمند دولت و عضو عادی جامعه باشد
مگر می شود جامعه ! داشت؟ البته که خير     آيا می خواھيم بگوييم كه در چين مائوئيستی ھيچ مشكل يا مسئله ای وجود ن

سابق به عرصه " ھيچ بودگان"كارگران، دھقانان، زنان و ساير . ای که در حال زير و رو شدن است مشکلی نداشته باشد
در اين زمينه ھا، تجربه و مدل ھای . دانش فكری، تخصص فنی و فرھنگ وارد شده و در حال فتح آن بودند" ممنوعه"ھای 

بيشتر كارھايی كه در اين زمينه ھا انجام می شد، تا حدی كيفيت تجربی . انی وجود نداشت كه از آنھا پيروی شودقبلی چند
و نبايد از ياد برد كه تغييرات . بنابراين درسھا و اشتباھات بايد جمعبندی می شد و تصحيحات صورت می گرفت. داشت

و با چنگ و دندان تالش می ... ی بود كه بر توده ھا آقائی می كردندناشی از انقالب فرھنگی عليه امتيازات و جايگاه كسان
  .كردند تا جلوی چنين تغييراتی را بگيرند يا تضعيفش كنند

     تا آنجا كه به خود اقتصاد مربوط می شود، عليرغم جنبه عموما مثبت توسعه اقتصادی، مشكالت و مصاف ھای جديدی 
نقاط ضعف ساختاری در بخشھای معين نظير انرژی، ذغال : سبت به آنھا آگاه بودندھم موجود بود كه انقالبيون عميقا ن

سنگ، سنگ معدن آھن و حمل و نقل؛ نرخ رشد ايستا در كشاورزي؛ تفاوتھای مھمی که كماكان در استانداردھای زندگی 
ي؛  وظايف جديدی كه توسعه ميان کمونھا موجود بود؛ مشكالت موجود در استفاده مولد حداکثر از نھاده ھای سرمايه ا

مائوئيستھا برای مواجھه با اين مشكالت و مصاف ھا . اقتصادی پديد می آورد، مانند مديريت منابع و كنترل محيط زيستي
  .آماده بودند و رويکردشان برای حل اين مسائل را در دست داشتند

.  نوشته در موردش بحث شد، در خالء پياده نمی شد      اما سياستھای مائوئيستی، منجمله اصول برنامه ريزی كه در اين
در چارچوب مبارزه دو خط درون حزب كمونيست و جدال دائمی بر سر قدرت، بر سر اين سياستھا و اجرای آنھا، مبارزه 

تشديد اين مبارزه بر عملكرد اقتصادی و امر .  شاھد يك دور جديد مبارزه طبقاتی بود١٩٧٠سالھای ميانی دھه . می شد
برنامه ريزی تاثير گذاشت، و در نحوه مديريت بنگاه ھا و مبارزه بر سر انضباط و شكل ھای پرداخت دستمزد و كميت و 

نيروھای رويزيونيست كه حول چوئن الی و دن سيائو پين حلقه زده بودند، شبكه وسيعی از . كيفيت محصوالت موثر افتاد
ند و به توطئه ھای بوروكراتيك و انواع تاكتيك ھای اخالل گرانه متوسل می كارمندان را به شكل سازمان يافته اداره می كرد

واقعيت چنين بود و بواسطه يکرشته عوامل ملی و . در مقابل، نيروھای مائوئيست در پی جلب حمايت توده ھا بودند. شدند
سقوط و اضمحالل بود و نه دود شدن شکست سوسياليسم در چين نه نتيجه . بين المللی، آرايش قوا مساعد حال انقالبيون نبود

سوسياليسم در چين در جريان يكی از نبردھايش با نيروھای داخلی و بين المللی سرمايه . يك خواب و خيال غير قابل تحقق
  .داری شكست خورد

  
   بيش از ھر زمان ديگر راه حل امروز است-ھـ 
  

 می كنند، پست ترين انگيزه ھا در رفتار بشر را مايه افتخار در دوره ای كه با بوق و كرنا پيروزی سرمايه داری را اعالم
معرفی می كنند و اميدھا و روياھای انقالبی را غير واقع بينانه می خوانند، دفاع ايدئولوژيك از انقالب سوسياليستی اھميتی 

. از قوه خالقه شان جدا می کنددر دنيايی بسر می بريم كه سازمان توليد اجتماعی، افراد را از يكديگر و . عظيم يافته است
دنيايی كه به علت توسعه كور اقتصادی . دنيايی كه ھيچگاه شكاف دو قطب دارا و ندار در آن تا به اين حد عميق نبوده است

اين دنيا تحت سلطه نظامی قرار : و روشن كردن علت ھمه اينھا كار سختی نيست. با خطر نابودی محيط زيستی روبرو است
اما مبنای مادی عظيمی وجود دارد که بتوانيم جامعه .  سود بعنوان معيار و موتور توسعه اجتماعی استفاده می كنددارد كه از

را در مقياسی جھانی بر شالوده ای غيراستثماری سازمان دھيم و ھمزمان اين نظام جھانی ستمگر بطور مستمر به مقاومت 
بايد با . بارزه برای برقراری سوسياليسم نبايد فقط بعنوان يك اصل نگاه کنيمدر چنين دورانی و چنين دنيائی، به م. پا می دھد

  .اضطراری تر و تازه و نوين برای آن در عمل بجنگيم
     فروپاشی اتحاد شوروی گواھی بر غلط از آب در آمدن سوسياليسم نيست بلكه نشان می دھد كه  ھر چيزی کمتر از يک 

يسم انقالبی، قادر نيست بنيان ھای ساختاری و ايدئولوژيك استثمار و حاكميت طبقاتی را به سوسياليسم رھائيبخش، يعنی كمون
اين تجربه نشان می دھد كه سوسياليسم می تواند و بايد، . به ھمين دليل تجربه چين انقالبی، بشدت حياتی است. چالش بطلبد

اع از انقالب و پيشروی آن در مقابل کسانی که برای تبديل ھم رويا پرداز باشد و ھم تحقق يافتني؛ اين تجربه مسيری برای دف
ميراث چين مائوئيستی، انبانی است از تجارب گذشته و . شدن به استثمارگران آينده صف می کشند، ترسيم می کند
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يم و آن آيا می توانيم از آن بياموز. دورنماھای آينده، روش و اصول، تئوری و عمل برای ريشه كن كردن كھنه و ساختن نو
  را تکامل دھيم؟ آيا اصال می توانيم از آن نياموزيم و عواقب آن را بپذيريم؟

  
=======  

  
  يادداشتھا 

  .ارزيابی انتقادی مائو از اقتصاديات شوروی در مقدمه ھمين كتاب مورد بحث قرار گرفته است )١
  ١٩٩٠ پاييز – مجله انقالب –به قلم باب آواكيان "  آغاز مرحله ای جديد–پايان يك مرحله "رجوع كنيد به  )٢
  )٣٢جلد ( مجموعه آثار – لنين –باز ھم درباره اتحاديه ھای صنفی  )٣
   باب آواكيان–نامه ھای منتشر نشده  )۴
  )١٩٧٧نشر پانتئون (به قلم استيفن اندورز " انقالب صنعتی چين"رجوع كنيد به  )۵
 سال ٨شماره " پيشرفت در برنامه ريزي" شماره ويژه مجله –" برنامه ريزی و شھرسازی در چين"رجوع كنيد به  )۶

كتاب  -  )١٩٧۴نشر مانتلی ريويو (به قلم شارل بتلھايم " انقالب فرھنگی و سازماندھی اقتصادی در چين" كتاب -   ١٩٧٧
 سخنرانی تحت عنوان –) ١٩٧٧نشر دانشگاه بركلی (به قلم دويت پركينز " صنايع كوچك روستايی در جمھوری خلق چين"
بنگاه نشر دولت آمريكا (توسط ليو اورلينز در كميته مشترك اقتصادی كنگره آمريكا "  محيط زيستی چين–صادی مسائل اقت"

  )١٩٧٠انتشارات پرايجر نيويورك (به قلم كيت بوكانان " دگرگونی خاك چين"  و كتاب ارزشمند قديمی –) ١٩٧۵
ارقام تناسبی كه در   -  ۴٧جدول ) ١٩٧٨ورك انتشارات ھارپر نيوي(به قلم كريستوفر ھووی " اقتصاد چين"كتاب  )٧

اين تفاوت، ناشی از . مورد توانايی توليد انرژی ھيدروالكتريكی ذكر شده در پژوھشھای ديگر كمتر از اين ذکر شده است
 .تفاوت ھای تعريفی است

داده ھای دفاتر آماری چين      ارقامی كه در اينجا نقل شده، مستخرج از منابع چينی و تحقيقات غربی ھاست كه عموما از 
آمار كشاورزی در جمھوری خلق "آيا اين آمار و ارقام قابل اعتمادند؟ تاماس وين در مقاله ای به نام . استفاده می كردند

 نشر دانشگاه –به ويراستاری الكساندر اكستاين " (شاخص ھای كميتی محصوالت صنعتی چين"که در کتابی با نام " چين
گزارش رسمی در مورد .  گويد، مجموعه آمار و ارقام در مورد كشاورزی، قابل اتكاء می باشدمی) ١٩٨٠ميشيگان 

عملكرد بخش كشاورزی طی انقالب فرھنگی، حتا مورد تائيد رھبری کنونی چين كه ضد مائو و انقالب فرھنگی است، می 
 قابل اتكاء ١٩۶٧-٧۶اقتصادی چين در سالھای آيا آمار "رجوع كنيد به مقاله . باشد و صحت اين داده ھا را  تاييد می كند

" خاک سرخ" استيفن انديكوت در كتاب ). ١٩٨۴ مارس ١٢مندرج در خبرنامه پكن، شماره (به قلم لی چن رويی " است؟
 .بحث مفيدی را با رجوع به ھمين اسناد  به پيش برده است) ١٩٩١انتشارات نيوآمستردام نيويورك (
چندمنظوره از مواد اوليه بايد ھر آنچه مفيد است را تقويت، و ھر آنچه مضر است را نابود به ھنگام استفاده "مقاله  )٨

ويليام كاپ . نوشته ك" بازيافت در چين معاصر"نقل شده در ) ١٩٧١ سپتامبر ٧ –روزنامه خلق (به قلم ھوا چين يوان " كرد
 )١٩٧۴  چاپ – ٢٧ جلد –مجموعه كيكلوس (
ه ريزی در دوران استالين اين بود كه اعمال فشار ھمه جانبه برای تحقق اھداف كمی، يكی از نقاط ضعف نظام برنام )٩

به علت كيفيت نازل كاالھا، كارخانه ھا مجبور بودند كميت بيشتری . گاھی اوقات باعث افت شديد كيفيت محصوالت می شد
كه فشار بيشتری برای افزايش كميت اعمال ھمين مسئله به نوبه خود، برنامه ريزان را وامی داشت . از آنھا را مصرف كنند

نه كميت را می توان (مائو تاكيد كرد كه فقط با فھم ارتباط متقابل كميت و كيفيت می توان از اين دور باطل خالص شد . كنند
بر آن برای و بايد فھميد كه كليد حل اين تضادھا، برانگيختن شور و شوق عملی توده ھا و تكيه ). ناديده گرفت و نه كيفيت را

 .ادغام صحيح كميت، سرعت،  كيفيت و ھزينه، با ھدف پيشرفت اقتصاد است
مائو، بطور ). ١٩٧۶ بوستون –انتشارات ليتل، براون و شركاء (نوشته ھان سو يين " باد در برج" نقل شده در كتاب  )١٠

اما اين جھت گيری .  می پردازدکلی دارد به نحوه حل تضاد ميان درست و غلط در ميان خلق در يک جامعه سوسياليستی،
 .در مورد امور مربوط به مديريت اقتصادی نيز کاربست دارد

به قلم باب آواكيان "  لنينيسم، انديشه مائو تسه دون نيست–ھيچ چيز انقالبی تر از ماركسيسم "رجوع كنيد به  )١١
 )١٩٨٢ شيكاگو –انتشارات آر سی پی (

مندرج (به قلم گروه نگارش كميته انقالبی استان كيرين " ر حيطه اقتصادساختمان سوسياليستی و مبارزه طبقاتی د"  )١٢
 )١٩٧٠  آوريل – ١۶ شماره –در خبرنامه پكن 

 )١٩٧٧ نيويورك –انتشارات مانتلی ريويو ( مائو تسه دون -نقد اقتصاد شوروی  )١٣
اين نظريه . آنان پاسخ دھندبرخی نظريه پردازان سوسياليست تالش كرده اند با ھمان استدالالت نقادان بورژوا به  )١۴

پردازان مطرح می كنند كه تكامالت انجام شده در عرصه كامپيوتر و فن آوری ارتباطات از راه دور، به شكل موثری 
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مقامات برنامه ريز مركزی را قادر می سازد كه ھمه اطالعات ضروری برای اين نوع مديريت جزء به جزء را در اختيار 
را جايگزين دست ھدايت كننده خيالی " محاسبه كامل"اينان در ذھن خود، دست ھدايت كننده خيالی در واقع، . داشته باشند

 .مسئله محوری يعنی نقش توده ھا و مبارزه طبقاتی، از فرايند برنامه ريزی حذف شده است. كرده اند" رقابت كامل"
 )١٩٨٩ لندن –انتشارات ورسو (كاران به قلم نيكالس كستللو و ھم" ورای اقتصاد قمارخانه اي" رجوع كنيد به  )١۵
شالوده ھای اقتصاد برنامه ريزی :بازتكثير شده در كتاب ) ١٩۵٨(  به قلم ليائو جيلی -بحث در مورد نظام دو جانبه  )١۶

انتقاداتی كه طی انقالب فرھنگی ). ١٩٨٩ لندن –انتشارات مك ميالن (واكر . به قلم كريستوفر ھووی و كه نت ر" شده چين
به قلم آندورز به " انقالب صنعتی چين"در سازماندھی و برنامه ريزی صنعتی مطرح شد، در كتاب " ظام تراستین"عليه 

در جريان مبارزه قدرت عليه مائو و نيروھای انقالبی، نيروھای حلقه زده حول دن سيائو پين . شكل خالصه تشريح شده است
نظراتی درباره ايده ھای اقتصادی بورژوا كمپرادوری " بتوان مقاله شايد. و چوئن الی برنامه ريزی عمودی را احياء كردند

را آخرين انتقاد )  نوشته ريموند لوتا–  مائو پنجمی بودنقل شده در كتاب( چان كو - به قلم كائو لو  " دن سيائو پين
 . که سرمايه داری دولتی در حال ظھور بود، دانست" نظام تراستی"مائوئيستھای در قدرت، عليه 

 به قلم خوان ١٩٧٢،  سال "مديريت اقتصادی در چين"بحث در مورد اصول برنامه ريزی در اين بخش، از كتاب  )١٧
 .اخذ شده است) ١٩٧٣ چينی –انيستيتوی آموزشی آنگلو (رابينسن 

 )١٩٨٧نشر دانشگاه كلمبيا (ليونز .  نوشته تاماس پ-ادغام اقتصادی چين )١٨
اقتصاد چين به سال "از كتاب " ١٩٨٠ ميراث مائوئيستی و دورنماھای دھه :مالكيت و كنترل در اقتصاد چين"مقاله  )١٩

 واشينگتن دی سی –اداره  انتشارات دولت آمريكا " ( كميته مشترك اقتصادی كنگره آمريكا– چشم دوخته است ٢٠٠٠
 .به قلم رابينسن" مديريت اقتصادي"و ) ١٩٧٩
برای ). ١٩٧٩ ژوئيه ٣٠ –خبرنامه پكن " (سود نيستھدف از تجارت سوسياليستی كسب "رجوع كنيد به مقاله  )٢٠

برنامه ريزی "توضيحاتی در مورد جزئيات نظام كنفرانسی تخصيص منابع در چين انقالبی، رجوع كنيد به كتاب 
 .به قلم رابينسن" مديريت اقتصادي"و كتاب ) ١٩٧٩نشر دانشگاه كمبريج (نوشته مايكل ال من " سوسياليستي

 )١٩٨٩نشر دانشگاه بركلی (  به قلم فرد بلوك - فرصتھای پسا صنعتی )٢١
سياستھا و : صنعتی كردن روستاھا در چين"نوشته پركينز و مقاله " صنايع كوچك روستائي"رجوع كنيد به كتاب  )٢٢

يكی از ). ١٩٧۵ تابستان – ٨ و ٧ شماره – دوره سوم –مندرج در مجله توسعه جھانی (نوشته جون سيگاردسن " دورنماھا
ای فنی بزرگ چين سوسياليستی، ابداعاتی بود كه در زمينه گسترش كشت غالت در مناطق گوناگون و برداشت دستاوردھ

 .كالن انواع غالت انجام داد
) ١٩٧۶ نيويورك –انتشارات مانتلی ريويو " (اقتصاد چين و استراتژی مائوئيستي:اين نكته را جان گارلی در كتاب  )٢٣

 .مطرح كرده است
 و ٧ شماره – دوره سوم –مندرج در مجله توسعه جھانی (به قلم رونالد برگر " ی اقتصادی در چينبرنامه ريز"مقاله  )٢۴
 )١٩٧۵ تابستان – ٨

 بازتكثير در كتاب –) ١٩۵٨ فوريه –مندرج در رنمين ريبائو " (بر ھم زدن تعادل كھنه، برقراری تعادل نو"مقاله  )٢۵
 .به قلم ھووي" شالوده ھای اقتصاد برنامه ريزی شده"

 )١٩٧٩ نيوجرسی –انتشارات ھيومانيتيز (به قلم فيليپ كوريگان و ھمكاران " در دفاع از مائو" )٢۶
 )١٩٧٨ شيكاگو –انتشارات آر سی پی ( نوشته باب آواكيان -خدمات فناناپذير مائو تسه دون )٢٧
   به قلم مائو-نقد اقتصاد شوروی  )٢٨
 نوشته مائو) ١٩۵٧نشر زبانھای خارجی پكن (خيزش سوسياليستی در روستاھای چين  )٢٩
در اين اثر، مائو تاكيد می كند كه دسته بندی ھا و قوانين اقتصادی نظير توزيع بر .   نوشته مائو-نقد اقتصاد شوروی  )٣٠

اينھا به لحاظ تاريخی نسبی ھستند و در مقطعی تاريخی بر اثر . حسب كار و قانون ارزش، ابدی و غير قابل تغيير نيستند
 .جتماعی بوجود آمده اندتكامل و دگرگونی ھای ا

 – بخش اول ١٩۴٩-۶٨نقل شده در مجموعه آثار پراكنده مائو تسه دون (  نوشته مائو -نمونه ھايی از ديالكتيك  )٣١
 . ترجمه ای كه در اينجا ارائه شده متفاوت است). ١٩٧۴انتشارات مشترك خدمات تحقيقی، ارلينگتن 

ھم مائو که سياست در مورد روشھای برنامه ريزی را نشان می دھد، يكی از بيانيه ھای م.  به قلم ھووي- اقتصاد چين )٣٢
شالوده "متن اين سخنرانی مائو را ھووی و واكر در كتاب . قابل رويت است" سخنرانی پيرامون برنامه پنج ساله سوم"در 

 .چاپ کرده اند" ھای اقتصاد برنامه ريزی شده
 كتاب حاضر) ؟؟؟؟؟معادل در چاپ فارسي؟ (١۵۴- ۵۵رجوع كنيد به صفحات  )٣٣
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انعطاف : مقاله –) ١٩٧٨ كلمبيا –نشر دانشگاه كارولينای جنوبی (نوشته يان پريبيال " اقتصاد چين"رجوع كنيد به  )٣۴
و ) ٣ شماره – دوره اول –مندرج در مجله چين معاصر (نوشته جيمز استپنك " پذيری برنامه در جمھوری خلق چين

 .نوشته ھووي" اقتصاد چين"
 – دوره چھارم –مندرج در مجله توسعه جھانی ( نوشته سوزان پی ن - درك مائوئيستی و تجربه چين: دل توسعه متعا )٣۵

 )١٩٧۶ – ۴شماره 
 )١٩٧٧نشر دانشگاه كمبريج ( به قلم الكساندر اكستاين -انقالب اقتصادی چين )٣۶
 )١٩٧٨مبريج نشر دانشگاه ك(نوشته نيكالس الردی " رشد اقتصادی و توزيع در چين"رجوع كنيد به كتاب  )٣٧
مندرج در ھفته نامه (به قلم كارل ريسكين " مورد چين: داوری درباره توسعه اقتصادي"رجوع كنيد به مقاله  )٣٨

 )١٩٧٧ اكتبر – چاپ ھند –اقتصادی و سياسی 
 دستمزد پايه برای يك ١٩٧۴در سال ). ١٩٧۵نشر دانشگاه ميشيگان ( نوشته الكساندر اكستاين -توسعه اقتصادی چين )٣٩

ھشت برابر دستمزد ) و صدر كميته انقالبی استان بود(اداری در كانتون كه باالترين سطح حقوق را دريافت می كرد مقام 
 )نوشته پريبيال" اقتصاد چين"رجوع كنيد به كتاب . (پايه يك كارگر با كمترين سطح مھارت در بخش صنايع مدرن استان بود

) ١٩٨٧نشر دانشگاه اكسفورد (’ اقتصاد سياسی چين’ از كتاب برخی داده ھای مھم را كارل ريسكين در فصل دھم )۴٠
 –انقالب اقتصادی چين ( ميزان مصرف سرانه در چين دو برابر شد ١٩٧۵ تا ١٩۵٢در فاصله سالھای . گرد آورده است

انه، برای ھر نفر، يا بر حسب درآمد سر) مواد غذائی، پوشاك و ساير محصوالت نساجي(اما نرخ رشد مصرف ). اكستاين
و نمی شود ھميشه با نگاه به آن، وضعيت اقتصادی يك كشور (فقط يكی از شاخص ھای بھبود استانداردھای معيشتی است 

كاھش يا افزايش مرگ و مير كودكان،  سوادآموزی، انتظار عمر ميانگين و امثالھم، شاخص ھای فوق .) را ارزيابی كرد
 به شكل ١٩٧۶ تا ١٩۴٩ر كه اشاره شد، اين شاخص ھا در چين در فاصله ھمانطو. العاده مھم پيشرفت اجتماعی می باشند

خدمات " فرآورده ھای"خيره كننده ای بھبود يافت كه اين امر نتيجه تخصيص فزاينده خدمات درمانی، آموزشی و ساير 
نی اقدامات و يع. اجتماعی بر پايه نيازھای مردم، و ناشی از سياست بسيج توده ھا برای حل مشكالت اجتماعی بود

درباره موضوع استانداردھای زندگی، كاھش تفاوتھای اجتماعی و . سياستھايی كه صفت مشخصه سوسياليسم در چين بودند
: برای نمونه می توانيد رجوع كنيد به. در چين مائوئيستی، مقاالت و كتاب ھای زيادی منتشر شده است" كيفيت زندگي"
: چين"، )١٩٧٢ – نيويورك –انتشارات مانتلی ريويو (ته ماريا آنتونی يتا ماچوكی نوش" زندگی روزمره در چين انقالبي"

" انقالب ادامه يافت: چين"و ) ١٩٧۶ – ميدل سكس –انتشارات پنگوئن (به قلم ويلفرد بارچت و ريوای االی " كيفيت زندگي
 )١٩٧٢ – نيويورك –انتشارات وينته يج (نوشته يان ميردال و گان كسل 

     
************************  

 
 

  فھرست کتاب ھای پيشنھادی
  برای مطالعه در باره

 سوسياليسم و اقتصاد سياسی سوسياليسم
 

  نقد برنامه گوتاکارل مارکس، 
اما در اين اثر کوتاه، که در اواخر عمرش نگاشته شده . مارکس شرح منظمی از کارکرد يک اقتصاد سوسياليستی ارائه نداد

دی در مورد شرايط ظھور جامعه سوسياليستی و سازمان اقتصادی و اجتماعی آن و جامعه کمونيستی می است، بحثھای زيا
  .کند

  
  دولت و انقالب، لنين. ای. و

او در اين اثر، ماھيت دولت . لنين در مقابل حمالت رويزيونيستھا از نظرات مارکس دفاع کرد و اين نظرات را کامل تر کرد
  . و سياسی درگير در گذار از سوسياليسم به کمونيسم را مورد بحث قرار می دھدپرولتری و عوامل اقتصادی

  
  مسائل اقتصادی سوسياليسم در اتحاد جماھير شورویژوزف استالين، 

 نگاشته شده است، استالين می کوشد مشکالت کليدی برخاسته از بقايای سرمايه داری که ١٩۵٢در اين اثر، که در سال 
بحث طيف وسيعی از مسائل مانند قانون ارزش، .  موجود است را  تشخيص داده و تجزيه و تحليل کندھنوز در سوسياليسم 
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ھر چند يک اثر جدی در مورد اقتصاد . توليد کاالئی، و تداوم تضاد ميان روابط توليدی و نيروھای مولده را در بر می گيرد
  . بعدی رجوع کنيدبه کتاب. سياسی سوسياليستی است اما دارای اشتباھات جدی است

  
  )١٩٧٧نيويورک، انتشارات مانتلی ريويو  ( نقدی بر اقتصاد شوروی،مائوتسه دون

در اين اثر مائو، .  به نگارش درآمده اند١٩۶٠ و اوايل ١٩۵٠مجموعه از نوشته ھای راھگشا که در فاصله ميان اواخر دھه 
با پس . ستی موجود در آن را، نقادانه بررسی می کندمدل ساختمان سوسياليستی شوروی و اصول اقتصاد سياسی سوسيالي

. ، مائو به وارسی فرآيند ادامه انقالب و ماھيت دوران گذار از سوسياليسم به کمونيسم می پردازدجھش بزرگ به پيشمنظر 
  .وی با اين کار، يک قلمرو تئوريک تازه برای مارکسيسم باز می کند

  
  توری ھمه جانبه بر بورژوازی در باره بکاربست ديکتا چن چان چيائو،

 ھمچنين منتشر شده در - ١٩٧٨ انتشارات بنر، شيگاگو، –منتشر شده در کتاب مائو پنجمی بود، ويراستاری ريموند لوتا (
  )١٩٧۵ آوريل ۴، ١۴خبرنامه پکن، شماره 

ن در آخرين نبرد بزرگش چان يکی از رھبران کليدی انقالب فرھنگی و بخشی از ھسته رھبری راديکال بود که مائوتسه دو
، زمانی که مبارزه در درون حزب ١٩٧۵اين اثر در سال . عليه بورژوازی درون حزب کمونيست چين، به وی اتکاء کرد

اين اثر . کمونيست چين بر سر اين که آيا چين بر جاده سوسياليسم باقی می ماند يا نه در حال رسيدن به نتيجه قطعی بود
يک تحليل بسيار مھم در مورد روابط توليدی در سوسياليسم، تضادھای درون نظام مالکيت . شدبرای آن مبارزه نگاشته 

سوسياليستی، و شرايط مادی و ايدئولوژيک که سرچشمه توليد نيروھای ممتاز و استثمارگر نوين در جامعه سوسياليستی 
  . است، می باشد

  
  خدمات فناناپذير مائوتسه دون، باب آواکيان

  )انتشارات آر سی پی: ١٩٧٩شيکاگو (
يک سنتز روشن و واضح در مورد خدمات مائو در عرصه ھای گوناگون مارکسيسم منجمله در اقتصاد سياسی سوسياليسم، 

اين اثر ھمچنين پايه ھائی برای درک . و در عين حال يک نقشه برداری تحريک آميز در مورد تکامل تئوری مارکسيستی
  . در چين انقالبی، ارائه می دھدموضوعات کليدی تاريخی و توسعه

  
 


