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 Historical تاريخی

 
  سازمان انقالبی افغانستان: بازتايپ و تکثير انترنيتی

  دکتر فروتن
 ٢٠١٣ اگست ٠۶

  حزب توده در مھاجرت

  بخش سوم

  »سيستم اقتصادی جديد«

خاطر فريب توده ھای کارگر و زحمتکش اتحاد ه ت چرکين بورژوازی بوروکراتيک که بدسه با افتادن زمام امور ب

شوروی و جھان برچسب سوسياليسم را نيز به خود چسبانيده بود، مالکيّت اجتماعی سوسياليستی بر وسائل توليد خصلت 

ن پايه می گرفت ممکن نبود بر آاقتصادی ھم که . صورت سرمايه داری دولتی درآمده سوسياليستی خود را گم کرد و ب

در شرايط سرمايه (رھبران شوروی به تدريج اصول اقتصاد سرمايه داری را . از اصول اقتصاد سوسياليستی تبعيّت کند

چھل سال طول کشيد تا سرمايه داری دولتی به ليبراليسم اقتصادی و اقتصاد .  درآوردندءبه مرحله اجرا) داری دولتی

  .روند ھنوز ادامه داردبازار تبديل شود و اين 

سيستم اقتصادی «سوی اقتصاد سرمايه داری رفت؟ نکات اساسی تحّول اقتصادی در سند ه چگونه اقتصاد سوسياليستی ب

من قصد ندارم به بحث در مسائل .  آمده است، توسط کاسيگين، نخست وزير وقت، تدوين شد١٩۶۵که در » جديد

ھا و تصميمات و اقدامات رھبران حزب و دولت شوروی را در کنار نوشته کوششم اينست که گفته . اقتصادی بپردازم

  .ھای پايه گذاران مارکسيسم بگذارم و از اين طريق تعارض آنھا را نشان دھم

  

  در سوسياليسم، خالف سرمايه داری، سود نقش محّرک توليد را ندارد

» . توليد می شوند که سودآور باشنداشياء تنھا زمانی. نرخ سود قّوه محّرکه توليد سرمايه داری است«

  )مارکس(

َ◌ که نقطه آغاز و انجامش پول واقعی است به محسوس ترين وجھی نشان G….Gشکل دورانی «

  )»کاپيتال«مارکس، (» می دھد که تحصيل پول علّت محّرکه توليد سرمايه داری است

اينھم ) اّما. (است اقتصادی سرمايه داری کسب سود ۀ عمدۀاين درست است که نيروی محّرک«

  )ستالين(»    . صنايع سوسياليستی استۀدرست است که کسب سود نه ھدف و نه نيروی محّرک

  :آمده است) ١٩٦٥(» سيستم اقتصادی جديد«در 

که مؤسسه در جھت افزايش مداوم بازده سير کند بھترين آن است که از شاخص سود و  برای آن«

  »سوددھی استفاده شود
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»  محک بازدھی ھر کلکتيو باشد و به محّرک اقتصادی عمده تبديل شودشاخص سود بايد«

  )١٩٦٥وزير دارائی : گاربوزف(

  

  عکس سرمايه داری، وسائل توليد کاال نيسته در سوسياليسم، ب

ھيچ چيز به جز ... کس به جز کارش چيزی نمی تواند تحويل دھد ھيچ» در شرايط سوسياليسم«

 ۀبرنام«: مارکس(»                 ه مالکيّت افراد جداگانه درآيدوسائل مصرفی فردی نمی تواند ب

  )»گوتا

 خريد و فروش به معنی توليد خصوصی است که با ۀو اين کامالً طبيعی است چون افتادن وسائل توليد در گردون

   بر آنست که ستالين مارکس، ۀدر توافق با انديش. سوسياليسم سازگار نيست

  » کاال کردۀظام ما به ھيچ وجه نمی توان مشمول مقولوسائل توليد را در ن«

  )»مسائل اقتصادی سوسياليسم«  (

  :در برابر اين تصريحات

  »  اصل تجارت آزاد محصوالت بايد به تدريج به تمام بخش ھای اقتصاد توسعه يابد«

  )١٩٥٨خروشچف          (

ه متعلّق به دولت بود به شرکتھای تعاونی کشاورزی را ک» ايستگاه ھای ماشين و تراکتور«خروشچف خود پيشقدم شد و 

  .فروخت

  : حاصل آمد اين بود١٩٦٥ جوننتيجه ای که از کنفرانس اقتصاددانان در 

  ». بازار نه فقط برای اجناس مصرفی که برای وسائل توليد نيز وجود داردألۀمس«

يّت ديکتاتوری پرولتاريا درآورده، از اختيار شک نيست که وقتی وسائل توليد که انقالب سوسياليستی آنھا را در مالک

دولت بيرون رود و به مالکيّت افراد جداگانه درآيد، استفاده از اين وسائل برای اندوختن پول و ثروت و استثمار 

  .کارگران اجتناب ناپذير است

  

  وجود ندارد» ذينفعی ماّدی«خالف سرمايه داری، در سوسياليسم، 

»               ارضای نيازمنديھا در طول کار استۀضای يک نياز نيست، فقط وسيلکار، ار«در سرمايه داری 

  )مارکس(

ذينفعی «. که وسيله ای برای تأمين نيازمنديھا باشد سخن مارکس اينست که کار بايد به نياز زندگی بدل شود و نه اين

  .درست در نقطه مقابل نظر مارکس است» ماّدی

و .... شود که از خودگذشتگی و مجاھدت کارگران ساده پديد می گرددکمونيسم در جھانی آغاز می «

  )لنين(»       ھدفش ميزان بازدھی کار است

سيستم «اّما در . »ذينفعی ماّدی«  از خودگذشتگی و شور و شوق کارگران ساده است و نه ۀافزايش بازدھی کار ثمر

بدين معنی » ذينفعی ماّدی«.  شوروی راه خود را باز کرد يک اصل در اقتصادۀبه مثاب» ذينفعی مادی» «اقتصادی جديد

 اقتصادی از سود مؤسسه سھم می برند و اين موجب می شود که تمام نيروی خود را ۀاست که ھمه اعضای يک مؤسس

شاه و » «انقالب «ۀو اين يکی از ھمان اصول ششگان (١کار برند تا مؤسسه سود ببرد و ھر چه بيشتر سود ببرد ه ب

سود سرمايه ھای خارجی ه است که چند سال پيش از آن، در ايران به خاطر استثمار ھر چه بيشتر کارگران ب» ملّت

  ).عرضه شد
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  رود در سوسياليسم، خالف سرمايه داری، اختيار و اقتدار مديران مؤسسات از مرز معينی فراتر نمی

 مديران و سرمايه داران در نظام سرمايه ۀ درجاختيارات مديران بنگاه ھای اقتصادی تا» در سيستم اقتصادی جديد«

  .داری افزايش می يابد

 نام بنگاه بدون اجازه از باال کار می کند، صاحب دارائی بنگاه است و آنه است، ب» ت کامليولؤمس«مدير بنگاه دارای 

قل، توليد را توسعه بخشد، او اختيار دارد با سرمايه گذاری مست. را آنطور که مصلحت بداند مورد استفاده قرار می دھد

 توليد و فروش را تنظيم می کند و بدون توجه به احتياجات جامعه آزادانه ۀاو نقش. می تواند وسائل توليد بخرد و بفروشد

ن دستمزد و يي کارگران، در تعۀاو در استخدام، اخراج، جريم. به توليد اجناسی می پردازد که سود کالن تری می بخشند

  :اگر باور نداريد به مصوبات زير نگاھی بيندازيد. تيار تام داردز آنان اخيجوا

مؤسسات برای استفاده از پول در گردش خود، در استفاده از کاھش مقرريھا و نيز در استفاده از «

  ».پول فروش مازاد تجھيزات و ارزشھای ماّدی ديگر از اختيارات وسيعی برخوردار خواھند بود

  ) مرکزیۀ کميت١٩٦٥مبر  سپتۀپيشنھاد کاسيگين در جلس                                                    (                       

تجھيزات اضافی، وسائل حمل و نقل، آالت و ادوات، اموال، مواد خام، سوخت، دام ھای «فروش 

ل از فروش وسائل منابع حاص«.»کارکن، از يک بنگاه به ساير بنگاه ھا و سازمان ھا بالمانع است

 ساليانه مورد ۀماّدی که در اختيار مؤسسه قرار می گيرند بايد برای سرمايه گذاری عالوه بر نقش

  ».استفاده قرار گيرند

  )١٩٦٥بر و اکت٤ شورای وزيران، ۀتصويب نام                                                                         (

 توليد درآيد، ۀصورت نيروی محّرکه بديھی ، وقتی تحصيل سود ب» سيستم جديد«ل اصول راھنمای چنين است به اجما

کار ه وقتی وسائل توليد مانند ھر کاالی ديگر در بازار قابل خريد و فروش باشند و ھر کس بتواند آنھا را بخرد و ب

ا آن اندازه باال رود که در ھمه چيز و ھمه حال اندازد و  ھر آنچه که خواست توليد کند، وقتی قدرت مديران بنگاه ھا ت

مديران بنگاه ھا را به تحصيل سود » ذينفعی ماّدی«خود تصميم بگيرند و حتی سود بنگاه را سرمايه گذاری کنند، وقتی 

م دارد آن اجناسی را توليد کنند که سودآور است و سھ ھر چه بيشتر و از ھر راه ممکن ترغيب می کند و آنھا را وامی

ماند ھرج و مرج  بزرگی از سود را نصيب خود گردانند، البتّه اثری از اقتصاد موزون و ھم آھنگ طبق نقشه باقی نمی

يد که بتوان از کار ديگری بھره کشی کرد، ثروت انداخت، فقر و  آرا می گيرد، آنگاه شرايطی فراھم می توليد جای آن

  .محروميت آفريد

 شوروی آوردند، اينھا ۀ جامعۀوی صحنر برستالينيّاتی که رھبران شوروی پس از مرگ اينھا ھمه واقعيّات است، واقع

آيا . وفور جلوه ھای آن را در زمينه ھای گوناگون رقم زده انده ھمه واقعيّاتی است که مطبوعات شوروی آنزمان ب

تند می توان کمونيست شمرد؟ آيا کشوری که در رھبران حزب و دولتی را که چنين سياست اقتصادی را در پيش گرف

ورد ممکن است کشوری  آرود که ناگزير سر از نظام سرمايه داری درمی مسير چنين مشی و سياستی پيش می

  شمار آورد؟ه سوسياليستی ب

را به گردن  ند کسانی که گناه دگرگونی اتحاد شوروی را از سوسياليسم به سرمايه داری، گناه فروپاشی آناامروز بسيار

، ستالينگورباچف می اندازند و اين فقط برای آنست که خطای خود را در شناخت ماھيّت رھبران شوروی پس از مرگ 

شايد بتوان پذيرفت که افرادی مانند بقراطی، روستا و امثال . در شناخت مشی و سياست آنھا دانسته و آگاھانه بپوشانند

 جغرافيائی بود و نه يک ساخت ۀ داشتند و برای آنھا سوسياليسم يک منطقآنھا که درکی جغرافيائی از سوسياليسم

جمھوری «برای آنھا کشور پھناور روسيه نمودار سوسياليسم بود ولو آنکه يلتسين در آن يک . اقتصادی ـ اجتماعی

 فھم مسائل آزاد تزاری برقرار کند، شايد بتوان پذيرفت که کسانی که مانند جودت که خود را از قيد درک و» سلطنتی
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اّما به يقين کسانی مانند کيانوری، . کرده بودند، از آنچه که در پيرامون آنھا می گذاشت ھيچگونه ديدی نداشتند

اسکندری، طبری، می ديدند آنچه که در اتحاد شوروی می گذرد، در بستر سوسياليسم جريان ندارد، مشی و سياست 

  .ندرھبران شوروی در مسير صحيحی حرکت نمی ک

من در نشريه ای . شدت نھاده  شصت ميالدی تمام عواقب نظام سرمايه داری در اتحاد شوروی بروز کرد و رو بۀاز دھ

 ۀتمام جلوه ھای امپرياليسم شوروی را با تکيه بر گفته ھای مقامات بلند پاي»  شورویۀامپرياليسم نوخاست«تحت عنوان 

 ام، نشان داده ام چگونه با استقرار نظام سرمايه داری دولتی ھمه شوروی و نوشته ھای مطبوعات شوروی نشان داده

گونه معايب و مفاسد اجتماعی ميدان بروز يافتند، ھمان معايب و مفاسدی که امروز در شرايط ديکتاتوری اقليت 

  .يند آبورژوای جمھوری اسالمی به چشم می

که ھمواره بر سر زبانھا است افسانه ای »  کمونيسمھفتاد سال «ألۀيکی از اھداف اساسی من اينست که نشان دھم مس

بيش نيست، افسانه ای که تبليغات بورژوازی امپرياليستی برای کوبيدن سوسياليسم و کمونيسم اختراع کرده  و به خورد 

ز که در پيش آمد مختص به دوران نخستين پس ا نظام سوسياليستی چنان. جوانان و مردمان ناآگاه و سرخورده می دھند

برای من کامالً روشن است که در اوضاع و احوال کنونی به ھدف خود . انقالب است که فقط سی و پنج سال  طول کشيد

محيط اجتماعی در سراسر جھان آنچنان انباشته از تبليغات ضد کمونيستی است و آنچنان جنجال و . دست نخواھم يافت

اصرار من بر اين مسائل از . ال من در آن بازتابی نخواھديافت ضد مارکسيسم برپا است که صدای من و امثهھياھوئی ب

نواخت خسته  نواخت کلمات و شعارھای يک بدون شک مردم از تکرار يک. ديدگاه حال نيست، از افق ديد آينده است

شه نمی  مردم را برای ھميۀباالخره اين حقيقتی است که با دروغ ھم. خواھند شد و ديگر به آنھا وقعی نخواھند گذاشت

 کارگر کمونيسم که آرمان و ۀبا رستاخيز طبق.  کارگر از نو برمی خيزد چنانکه اکنون برخاسته استۀطبق. توان فريفت

ابد و آنگاه است که اين نوشته  يآنگاه است که نگرشی به گذشته ضرورت می.  ناگزيز آن است از نو جان می گيردۀآيند

  .می تواند بر گذشته پرتوی بيفکند

ه در آن اوان ديد من از مشی و سياست ضد کمونيستی رھبران ضد کمونيست شوروی دقيق و روشن نبود و افزون البتّ 

 و از ستالينھر تقدير ارزيابی من از حمالت ناروا به ه اّما ب. تدريج طّی چندين سال شکل گرفته بر آن اين مشی ب

کيانوری در جائی از خاطرات . به آنھا تن در ندادمگاه   منفی بود و من ھيچ٢٠ ۀمطروح در کنگر» تئوريک«مسائل 

 عالقه داشتم و بدين نحو می خواھد مخالفت مرا با رھبری ضد سوسياليست اتحاد ستالينخود می گويد که من به 

نه من يگانه کسی بودم که به .  ذھنيات ببردۀ وانمود کند و واقعيّات را به عرصستالينشوروی ناشی از سمپاتی من به 

 ھميشه جلوتر از من حرکت می ستالين عالقه و احترام داشتم ديگران از جمله خود کيانوری به يقين در ستايش لينستا

دانستم و از او   دنيائی نوين میۀ را مارکسيستی بزرگ و سازندستالينفرق من با آنھا در اين بود و ھست که من . کردند

 کار شان حتی تا ستالينديگران که در ستايش . نوز ھم ياد می کنمبدين مناسبت با عالقه و احترام ياد می کردم و ھ

 را دشنام و ناسزا گفت، آنان نيز ستاليننام خروشچف ه رفت، وقتی ورق برگشت و دلقکی ب سرحد پرستش باال می

ی اگر رفتار. بار جبھه خود را عوض کردند و با دلقک ھم آواز شدند دست فراموشی سپردند، به يکه گذشته را ب

  .درخور مذّمت است رفتار آنھا است

ضديت من با انديشه ھا و .  نبود و نيستستالينبا اتحاد شوروی در ارتباط با سمپاتی به ) و نيز قاسمی(مخالفت من 

تصميمات و اقدامات رھبران شوروی بود که در مسير امحاء سوسياليسم و بازگشت به سرمايه داری سير می کردند، 

  . کارگر و گرويدن آنھا به مواضع و ايدئولوژی بورژوازی بودۀکردن مواضع و ايدئولوژی طبقمخالفت من با رھا 

که گفتم رھبرانی از حزب توده دگرگونی خصلت طبقاتی رھبران اتحاد شوروی را می ديدند اّما چشم خود را بر  چنان

حزب توده در مھاجرت خود را در . خود تلقين می کردند که سوسياليسم ھمچنان ادامه دارده روی آن می بستند و ب
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حزب توده در . خدمت امپرياليسمی نوخاسته گذاشت و وابستگی به امپرياليسم را به ھمبستگی پرولتری تعبير کرد

خصلت طبقاتی حزب توده نيز . مھاجرت در وابستگی به سوسيال امپرياليسم افتاد که نفی انترناسيوناليسم پرولتری بود

.  کارگر به يک حزب وابسته به امپرياليسم درآمد و آلت اجرای سياست ھای آن گرديدۀزب طبقدگرگون شد و از يک ح

سر می برد و باالخره مشی حزب ه سازش با رژيم شاه، سياست نزديک شدن به خمينی زمانی که او ھنوز در بغداد ب

قرار . د و بند از اين نظام قرار داشت ايران در قبال نظام جمھوری اسالمی که بر پشتيبانی بی چون و چرا و بی قيۀتود

 ۀدادن حزب و متّحدان آن در خدمت دوام، تحکيم و استواری رژيم خمينی، ھمه از مظاھر دور شدن از ايدئولوژی طبق

اينھا ھمه لکه ھای ننگی است بر دامان حزب .  سوسيال امپرياليسم شوروی بودۀکارگر و تبعيّت از مطامع توسعه طلبان

  .ز زدودنی نيستتوده که ھرگ

  

کار گرفت برای ه را ب» ذينفعی ماّدی«نظر رسد که پس از پيروزی انقالب سوسياليستی بايد اصل ه  ـ  شايد چنين ب١

طّی . خالف آن گواھی می دھده بر بواّما دورۀ پس از انقالب اکت. آنکه نيروھای مولّد به رشدی سريع و کالن دست يابند

 روسيه دومين ۀکل ھای فراوان نيروھای مولّد آنچنان رشدی يافتند که از کشورعقب مانداين دوره علی رغم موانع و مش

  .سخنی در ميان باشد» ذينفعی ماّدی«که از  کشور نيرومند جھان زاده شد و اين بدون آن

رای تحصيل عنوان يک اصل بپذيريم و افراد جامعه را با اين روحيه بار آوريم که به را ب» ذينفعی ماّدی«وانگھی اگر 

پول بيشتر و زندگی بھتر بايد بيشتر و سخت تر کار کرد، معلوم نيست چگونه و در کجا می توان اجرای اين اصل را 

  .خاطر کسب پول پرورش داده  کار به مثابه يک نياز و نه بۀمتوقّف ساخت و توده ھا را با روحي

اليّت داشت، من ساعتھا در روز و تا ديروقت در شب  ايران فعۀخاطر دارم در تمام دورانی که حزب توده در عرصه ب

اين خصلت منحصر به من نبود . که چشمداشت پاداشی باشم کار حزبی يا به شرکت در حوزه ھا اشتغال داشتم بی آنه ب

   افراد جامعه را دربرگيرد؟ۀچرا چنين خصلتی نمی تواند و نبايد ھم.  اعضای حزب از آن برخوردار بودندۀتقريباً ھم

اضافه کنم از سودی که از کار و زحمت کارگران نصيب مؤسسه می گرديد، سھم بزرگتر به اقليت کوچک کارکنان 

رسيد؛ باقيمانده به کارگران، يعنی اکثريت کارکنان مؤسسه  می) مدير، مھندسان، حسابدار و غيره( مؤسسه ۀعاليرتب

  .نه بر حسب سھمی که ھر يک در کار مؤسسه ادا می کردندتعلّق می گرفت که آنھم به تساوی ميان آنھا تقسيم می شد و 

  

 


