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 ناشر مقدمه
 

كتهاب آموزشهى شهانگها  : انجامهد مهی ى و راه انقالبى كهه بهه كمونیسهم اقتصاد مائوئیست

اصهول  تحیت ننیوان 6972اولیی  بیار در دسیامسر سیال  درباره اقتصاد سیاسى سوسیالیسهتى،

بخییش اول نسییخه چینییی بییه تصییری  اقتصییاد . در چییی  بییه چییاپ رسییید اساسههی اقتصههاد سیاسههی

آن بخیش در کتیاب حا یر گنجانیده نصیده . رمایه داری و امپریالیسم اختصاص داشتسیاسی س

. زیرا بدیع تری  و ماندنی تری  جنسه ای  کتاب همانا بحث آن در مورد سوسیالیسیم اسیت. است

ولیی فصیا اول آن کتیاب در نسیخه . ن جهت ننوان فوق بیرای کتیاب انتخیاب شیده اسیتمی به

زییرا ایی  فصیا گصیاینده بیاب بحیث در بیاره تمیام مو یونات . حا ر نیز گنجانییده شیده اسیت

 . کتاب است و در برگیرنده محتوا و روش اقتصاد سیاسی مارکسیستی است

مقدمه و موخره نسخه انگلیسیی ایی  کتیاب کیه در پییش روی شماسیت، توسید ریمونید لوتیا 

بیه اقتصیاد وی در انتهای کتاب یی  لیسیت ملالعیاتی بیرای مساحیث مربیو  . نگاشته شده است

یادداشهت هها و کتهاب  .سیاسی سوسیالیستی پیصنهاد داده و ایندکسی برای کتاب تهیه کرده اسیت

باشیند  امیا پیانوی   میی که در انتهای هیر فصیا آمیده مربیو  بیه اایا کتیاب  های مرجع مهم

نیز توسید ریمونید لوتیا  2مه فصا می  . های هر افحه توسد ریموند لوتا ا افه شده است

پهرچم مه گزیده مقاله ایست که بیرای اولیی  بیار در چیی  در مجلیه می ای   . ده استا افه ش

چاپ شد و ریمونید لوتیا گزییده ای از آن را  پکن ریویودر مجله  6971و سپ  در سال سرخ 

در نسیخه چینیی، در انتهیای هیر فصیا یکرشیته . ا یافه کیرده اسیت 2میه فصیا می بعنوان  

ی  فصا از کتاب کیه در . ه در نسخه کنونی حذف شده اندسواالت ملالعاتی  رح شده بود ک

مورد مناسسات اقتصادی خارجی چی  سوسیالیستی است حذف شیده اسیت، زییرا در روال کیار 

بلکه بیصیتر تفسییری از برخیی . باشد می ای  اثر که تئوریزه کردن جامعه سوسیالیستی است، ن

بیوده و  6972الیستی در اواسد دهه سیاستهای دیپلماتی  و کم  رسانی و تجاری چی  سوسی

در تالش برای ارائه ماهیت  سقاتی و امکانات توسیعه اقتصیادی بیرای دولتهیای مسیتقا جهیان 

یی  ترجمیه . سوم، به مقدار قابا توجهی از چیارچوب تئوریی  بقییه کتیاب نیدول کیرده اسیت

ربیو  بیه مصیتما بیر بخیش م( 6972نسیخه سیال )انگلیسی از یکی از نسیخه هیای اولییه کتیاب 

موجود است که توسد اصول اساسی اقتصاد سیاسی سرمایه داری و سوسیالیسم، تحت ننوان 
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شیارپ  . ای. ام: انتصارات آرمیو،، نیوییور،. )جورج وانگ ترجمه و ویراستاری شده است

6977)  

و توسید یی   6972ترجمه انگلیسی نسخه حا ر از روی نسخه چینی چاپ شده به سیال 

بیرای انتخیاب . در ای  جا از ترجمیه جیورج وانیگ نییز اسیتفاده شیده اسیت. تتیم انجام شده اس

واژه ها و سس  ها از ترجمه های انگلیسی که در آن زمان توسد جمهوری خلی  چیی  منتصیر 

تیا آنجیا کیه امکیان داشیته اسیت، نقیا قیول هیا از . شید بعنیوان اسیتاندارد اسیتفاده شیده اسیت می 

ع معتسر زبان انگلیسی گرفته شده و به آنها رجیو  داده شیده چینی و یا مناب می ترجمه های رس

اغلب نام ها و واژه ها و مکان های چینی که در میت  بکیار گرفتیه شیده انید  سی  سیسیتم . است

رومانیزه شده اند زیرا در زمان تولید ای  اثر در چی  سوسیالیستی، در ترجمیه هیا " گیا -واد"

جای آن را گرفتیه ( پی  ئی )جود آنکه اکنون سیستم فونتی  با و. شد می از ای  سیستم استفاده 

برای هیجی کردن و جستجوی نقا قول ها و مرجع " گیا -واد"است اما در ای  ترجمه سیستم 

 .های بیسلیوگرافی ، مورد استفاده قرار گرفته است

 



 

 

 اقتصاد مائوئیستى : مقدمه

 و آینده سوسیالیسم
 

 نوشته ریموند لوتا

 

كتهاب آموزشهى شهانگها  : انجامهدمهی وئیستى و راه انقالبى كهه بهه كمونیسهم اقتصاد مائ

باید مورد توجه همه كسانى قرار گیرد كه نظیم اجتمیانى  درباره اقتصاد سیاسى سوسیالیستى

از بیخ و ب  متفاوت را در  می دانند و رویاى بوجود آمدن نظمی كنونى را سسعانه و نانادالنه 

از یی  . آوردمیی بخیش سیخ  بیه مییان  ای  كتاب از سوسیالیسیم رهیائ زیرا . سر پرورانده اند

 .زندمی از مائوئیسم حرف . گویدمی بخش  اقتصاد رهائ 

توان جامعه را بر بنیانى غیر از استثمار و رقابیت و نفیع شخصیى سیازمان داد؟ آییا می آیا 

اجتمیانى و سیلله  توسعه اقتصادى و ف  آورانه، ناچار به از خود بیگانگى و از هم گسیختگى

در چی  انقالبى به آزمون درآمید  6971تا  6929انجامد؟ آنچه  ى سالهاى می دیوان ساالرى 

و حااییا شیید، فر یییات دیرینییه و ریصییه دار در مییورد نییاتوانی نییو  بصییر در دگرگییون كییردن 

نوشته شده بازتاب پیصرفته تری   6972كتاب حا ر كه در سال .  لسدمی را به چالش  جامعه

 .ربه اقتصاد سوسیالیستى است كه دنیا تاكنون به خود دیده استتج

، انقالب سوسیالیستى در چی  با كسیب قیدرت سراسیرى توسید كیارگران و 6929از سال 

. انقیالب از چنید مرحلیه مهیم گیذر كیرد. دهقانان و تحت رهسرى حزب كمونیست چی  آغاز شد

م مالكییت، ایجیاد شیكا هیاى اقتصیادى و هر کدام از ای  مراحا بیا تيیییرات انجیام شیده در نظیا

در . شیوند میی ادارى نوی  سوسیالیستى و كارزارها و خیزش هاى سیاسیى تیوده اى مصیخص 

سیییرنگون شییید، انقیییالب  می كیییه قیییدرت  سقیییه كیییارگر توسییید یییی  كودتیییاى نظیییا 6971سیییال 

سیال مثیا بارقیه نیوری  07بیه سیانت تیاریخ،  .سوسیالیستى چی  شكست خیورد و خاتمیه یافیت

امیا دسیتاوردهایى كیه  یى . شود می ت که لحظه ای روی افحه رادار ظاهر شده و ناپدید اس

یی  چهیارم نیو  بصیر قهرمانانیه . حااا شد، تاریخ ساز بیود( 6971تا  6929)سال  07همان 

ادها میلیون نفر پاى در جاده تحوالت سیاسیى و اقتصیادى و . مسارزه كرد تا پلی به آینده بزند
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كتیاب حا یر بخصیى از مییران مانیدگار . تند كیه تیاكنون نظییر نداشیته اسیتاجتمانى اى گذاشی

 !دهندمی در چی  امروز، به ای  كتاب اجازه انتصار و توزیع ن. تالش آنان است

توانیید وجییود داشییته باشیید؟ اقتصییاد بییورژوایى، در مییورد مییی بخییش  آیییا ییی  اقتصییاد رهییائ 

دى محید زیست حتا حساسییت نیدارد چیه مصكالت بزرگ اجتمانى مثا فقر و نابرابرى یا نابو

جهیت ییاب اقتصیاد بیورژوای ، تنیگ نظرتیر و . برسد به آنکه راه حلیی بیرای آنهیا داشیته باشید

شییود مكانیسییم قیمییت، منییابع را بلییور کارآمیید  مییی گفتییه . خودپرسییت تییر از اییی  حرفهاسییت

نییافع چییه امییا سییئوال اینجاسییت کییه در رابلییه بییا چییه اهییدافى و بییر  سیی  م. دهیید مییی تخصیییص 

دهند؟ ایحست از الگوهیاى تصیمیم گییرى  می چرا به ای  سوال جواب ن .كسانی، کارآمد است

شییود امییا در اییی  اییحستها سییاختار  مییی در اقتصییاد بییازار " رقابییت بییى نیییب و نقییص"نییاب و 

شود و بر دنیاى واقعى تخاایمات می اقتصاد و قدرت سیاسی نادیده گرفته ( و نابرابر)واقعى 

هییاى رقیییب بییا یكییدیگر  دار و كییارگر، سییرمایه دار و سییرمایه دار، و امپریالیسییتبییی  سییرمایه 

! آورد میی بوجود " می تعادل نمو"شود سرمایه داری،  می گفته . شود می پرده ساتر کصیده 

نه تنها اینلور نیست بلکیه در واقیع امیر سیرمایه دارى یی  نظیام . بیش نیست ای  ی  اسلوره

در میورد تجیارت بیی  المللیى . بکارگیری کامیا منیابع و كیار نیسیت که قادر به بحران زا است

زننیید امییا بلییرز نجیسییی پدیییده گرسیینگى در مییی دسییت بییه محاسییسات نجیییب و غریییب ریا ییى 

 .جهان در معادالت ریا ی شان جایى ندارد

اقتصیاددانان بیورژوا در مواجهیه بیا شیكاف نریییانى كیه بیی  دنییاى ترسییم شیده در تئییورى 

و واقعیات خرد كننده زندگى نظیر تسعیض نژادى یا آلودگى انعتى وجیود دارد، تجریدى آنان 

گوینید میی . خواننیدمیی اقتصیاد بیازار " وجوه خارجى منفى"یا " نیب و ایراد"ای  پدیده ها را 

 –ایی  چیزهییا بانیث تاسییا اسییت امیا اشییكاالت حاشیییه اى اسیت كییه از كییاركرد یی  نظییام خییود 

. ویند نگیران نساشیید زییرا سیرانجام بیازار معجیزه خواهید كیردگمی . شودمی ااالحگر نتیجه 

کارکرد )ای  همان نظریه مرکزی سرمایه دارى است که قدمتش به تصسیه معروف آدام اسمیت 

 سیی  اییی  نظریییه وقتییی کییه افییرادى هییر ییی  بییه دنسییال اهییداف . گییرددمییی بر "(دسییت نییامرئى"

خواه ناخواه سهم خیود را  هم نما كنند، خودپرستانه خویش بروند و به مثابه نواما مستقا از

 .كنندمی به آنچه منلقا براى همگان بهتری  است ادا 

از نظر بورژواها، اقتصادى كه هدفش رفیع تقسییم جامعیه بیه دارا و نیدار ییا ایجیاد شیراید 

براى تكاما همه جانسه و همكارى آزادانه نو  بصیر باشید، بیى معنیى اسیت و بایید كنیار گذاشیته 

اقتصییاد بییورژوایى . الستییه از منظییر قیوانی  اقتصییاد سیرمایه دارى...   بیا آنییان اسیتو حیی. شیود

همانند جامعه بورژوایى، فقد نسست به آنچه قابا خرید و فروش است، نسست به سود و زییان، 

است كه در آن نیازهاى بصرى فقید بیه مثابیه  می سرمایه دارى، بدون ش  نظا. حساسیت دارد

منلی  ایی  نظیام بیه . گییردمیی ود مورد توجه قرار گرفته و پاسخ محصول جانسى جستجوى س
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نفیع  بیه و در قلمیرو خیود همیه چییز را. حداكثر رساندن سود بر پایه استثمار و ستمگرى اسیت

 .از  سیعت گرفته تا فرایند كار، تا روابد مرد و زن: كصدمی دهد و به انقیاد می خود شكا 

اقتصاد مائوئیستى  ت  ی  جامعه نوی  كه در كتاباف  دید، تئورى اقتصادى و تجربه ساخ

كتاب آموزشى  و از ای  به بعد، تحت ننوان)جمعسندى شده  و راه انقالبى رسیدن به كمونیسم

. دهیدمیی ، ی  جهت گیرى از بییخ و بی  متفیاوت را بیه میا نصیان (بریممی از آن نام  شانگها 

در جامعیه سوسیالیسیتی ابیزار . آوردی میانقالب سوسیالیستى نیو  نیوینى از جامعیه را بوجیود 

تولییید، دیگییر در تملیی  خصواییى اقلیتییى از افییراد جامعییه نیسییت بلكییه تحییت كنتییرل دسییتجمعى 

شیود میی منابع اقتصادى، دیگر براى به حداكثر رسیاندن سیود بكیار گرفتیه ن. جامعه قرار دارد

. گییردمیی فاده قیرار بلكه براى رفع نیازهاى اساسى و منافع اساسى توده هاى مردم میورد اسیت

شیود بلكیه بیر میی تولید اجتمانى، دیگر بدون ی  برنامیه قسلیى ییا بیدون هیدف اجتمیانى انجیام ن

در واقیع مكانیسیم . شود می حسب اهدافى كه آگاهانه تعیی  و با یكدیگر هماهنگ شده اند انجام 

ایی  پدییده . دکنی میی جدیید بیاز  ها و انگیزه هیاى سیرمایه دارى راه را بیرای ظهیور یی  پدییده

وجیوه  می برنامه ریزى اجتمانى، تعاون اجتمیانى و مصیاركت آگاهانیه تیوده هیا در تمیا جدید،

یعنی قدرت تولیید اجتمیانی، پتانسییا فعالیتهیای گونیاگون و . توسعه اقتصادى و اجتمانى است

 تیوان بیرای متحقی  کیردن میی همه جانسه نو  بصر را آنچنان در دسترس قرار داده که اکنیون 

 .آن کوشش کرد

وجود فالكت، خوى حیوانى یافت  و نابرابرى، یعنى  معناي همه ای  حرفها آنست که تحما

. ندارد می دهد، لزومی زندگی روزمره را تصكیا  همه آن چیزهایى كه در نظام سرمایه دارى

 شكاف بزرگ بی  دارا و ندار، رنی  بیكیارى، سیتم و تحقییر نلییه زنیان، انقییاد و تسعییض نلییه

و سیایر ... همه ملا و ملیت هیا، مصیكالت خیدمات درمیانى و مسیك  و انحلیا  منیا   شیهرى

در جامعیه سیرمایه داری . توان درمان كرد و پصت سیر گذاشیتمی دردهاى جامعه  سقاتى را 

کننید و بیا چنیگ و  میی بخا ر بقاء، همه نلیه همه بلور مستااالنه و رقابت جویانه مسیارزه 

تیوان  میی . چه نیازی به ایی  هسیت؟ اایال نییازى بیه آن نیسیت. گصایند  میدندان راه خود را 

قییدرت خالقییه، انییرژى و هدفمنییدی سرسییختانه بخصییهاى تحتییانى جامعییه، یعنییى همانهییا كییه هییی  

بییه . در مقیاسییی نظیییم و بییرای زایییش تحییول و دگرگییونی فعییال کییرد شییوند، رامییی محسییوب 

میی میردم بیه شیكا میلییونى . تجمعى یافیتتوان پرداخت و براى آنهیا راه حیا دسیمی مصكالت 

و مییردم از  رییی  فراینیید . تواننیید درگیییر رفییع نیازهییاى جامعییه و تعیییی  جهییت گیییرى آن شییوند

توانند به نحوى دگرگون شوند كه در نظام سرمایه داری غیر قابا تصور می مسارزه و مساحثه 

 .كندمی سوسیالیسم، ای  كار را امكانپذیر . است

بریم كه فعالیت زندگى اكثریت كارك ، تیابع قیدرت كنتیرل كننیده اقلیتیى می در دنیایى بسر 

بییریم كییه زنییدگى مییردم آن، تحییت مییی در دنیییایى بسییر . اسییت كییه منییافعش ميییایر اكثریییت اسییت

تكان هاى خودبخودى قیمت سهام بازار ییا كاالهیا : حاكمیت نیروهاى كور اقتصادى قرار دارد
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امیا نیو  بصیر بیا . یونها نفر در سراسر دنیا را زیر و رو كنیدتواند زندگى میلمی واقعا ی  شسه 

یابید و بلیور جمعیى تولیید را میی كیه بلیور جمعیى سیازمان  می ایجاد نظام سوسیالیستی، نظیا

در سوسیالیسیم دیگیر سیاختار و كیاركرد . كنیدمیی كند، از ی  آستانه تیاریخى نسیور می هدایت 

. یابنیدمیی و آحیاد جامعیه بیر آن آگیاهى و احا یه مانید،  میی فالكت پنهیان ن جامعه در پ  پرده

بیر  نظام اقتصادى و جامعه در كا، دیگر به مثابیه پدییده اى خیارجى، بیگانیه بیا میردم و مسیلد

گیرنید، و می به شكا فزاینده اى زمام نظام و جامعه را آگاهانه در دست  آنان نیست بلكه مردم

ایی  كنیه مللسیى اسیت كیه . یابنید میی آن تسیلد دهنید و بیر  میی بر مسناى منافعصان آن را تيییر 

 .پردازدمی كتاب حا ر به آن 

مائوئیسم تاكید دارد كه توسیعه اقتصیادى بیه خیودى خیود، نیه بیراى رسییدن بیه سوسیالیسیم 

رشیید اقتصییادی باییید بییه اهییداف سیاسییى و اجتمییانى . كییافى اسییت و نییه جییوهر سوسیالیسییم اسییت

اسییاس اهییداف سیاسییی و اجتمییانی . دایت شییودگسییترده تییر خییدمت كنیید و توسیید آن اهییداف هیی

پرولتارییا و زحمتكصیان در كیا جامعیه و نهایتیا  گسترده تر نسارتست از تیالش بیراى پییروزی

تيییییرات اقتصییادی و تولیید ثییروت اجتمییانى باییید بییا تيییییر در . محیو  سقییات در مقیییاس جهییانى

مائوئیسیم تاكیید . تفكیر میردمنراه هاى جامعه همراه باشد، منجمله تيییر در دییدگاه و  می تما

تعیی  كننیده توسیعه اقتصیادى و اجتمیانى،  متيییرهای". اشیا"دارد كه مردم تعیی  كننده اند نه 

مییردم . شیور و تییوان فعالییت آگاهانییه میردم كییارك  اسییت نیه سییهام سیرمایه یییا سیل  تكنولییوژى

 كیه سرنوشیت پیروژهو مائوئیسیم تاكیید دارد . كارك  باید بر تكنولوژى مسلد شوند نه برنك 

ادامیه انقیالب و : بخصیدمیی سوسیالیسم وابسیته بیه نیاملى اسیت كیه میدام بیه آن شیور و زنیدگى 

بلیه، ایی  یی  رویكیرد بنیییادا . پیصیسرد میداوم مسیارزه  سقیاتى بیراى متحیول كیردن جامعیه و دنییا

 .متفاوت به اقتصاد و بلور كلى تكاما جامعه است

منتصیر شید، چیی  هنیوز دسیتخوش مسییارزه و  اىكتیاب آموزشیى شیانگهكیه  6972در سیال 

كارخانیه هیاى شیانگهاى و . بیود انقهالب كبیهر فرهنگهى پرولتاریهایىنیروى جوشش فوق العاده 

. كردمی بسیارى شهرهاى دیگر، شكا هاى جدید مصاركت توده اى در امر مدیریت را تجربه 

اقتدارگرایانیه كنفوسیوسیى دهقانان درگیر بحث بر سر ای  بودنید كیه ارزشیهاى پدرسیاالرانه و 

دانصیمندان تحقیقیات خیود را در بیی  . گیذاردمیی از چه راه هایى كماكان بیر زنیدگى آنیان تیاثیر 

میی بردنید و بیا آنیان در دانیش یكیدیگر سیهیم میی كارگرانى كه تجربه غنى نملیى داشیتند پییش 

میی انتقیا  قیرار  شد منظما میوردمی آن گروه مقامات دولتى كه ارتسا صان با مردم قلع  .شدند

ایی  جامعیه ! مهندسان كارگر شدند، معلمان شاگرد، مقامات سیاسیى سیپور، و بیرنك . گرفتند

 .اى بود كه به گفته دوست و دشم ، آگاهانه نلیه سرمایه دارى قد نلم كرده بود

بییراى مثییال، چییی  . شییدمییی بییه هییی  جنسییه از تكامییا و سییازماندهى اقتصییادى بییى تییوجهى ن

و توسییعه شییهرها اسییت " مدرنیزاسیییون"شییود نواقییب گریییز ناپییذیر مییی ه ادنییا انقالبییى بییه آنچیی

چی  در گسست از  یرح هیاى پیر هیرج و میرج و معیوج رشید شیهرها و اینایع كیه . پرداخت
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سیینتا در غییرب و سییپ  در کصییورهای جهییان سییوم پیییش بییرده شییده اسییت، و نیییز بییراى ادغییام 

یا در زمینه تكنولوژى، . ای برداشت انعت با كصاورزى و شهر با روستا، گام هاى جسورانه

مردم نه فقد متیاثر از  تکنولوژی و رابله آن با مائوئیستها تاكید كردند كه  راحى و کاربردی

و . روابیید اجتمییانى ییی  نظییام اقتصییادى اسییت تكامییا نیروهییاى تولیییدى اسییت بلكییه وابسییته بییه

تنگ کاهش هزینه ها بلکه  باالخره ، مائوئیستها كارآیى و سالمت اقتصادی را نه در چارچوب

ایییی  . دادنییید میییی در یییی  چیییارچوب گسیییترده تراقتصیییادى و اجتمیییانى میییورد بررسیییى قیییرار 

و " سیود آوری بیاالی همیه چییز"بود که نه فقد جرات كرد محاسیسات بیرحمانیه  می سوسیالیس

شیییوه هییاى سییازماندهی بیفایییده و سییترون سییرمایه داری را بییه چییالش بللسیید بلکییه بلییور کلییی 

فقید شیعار زینیت بخیش كارخانیه هیا و " به خل  خدمت كنید" .را بزیر کصید" اول م " نگرش

مدارس و بیمارستانها و فروشگاه ها نسود بلكه ی  سنگ مح  ایدئولوژی  بود كه ده ها میلییون 

ای  انقالبى بود كه قوه ابتكار، خالقیت . سنجیدندمی نفر رفتار و افكار خود و دیگران را با آن 

 .اما نه به خا ر منافع شخصى بلكه براى منافع جمعى.... را برانگیختو جرات 

بعید از . ما باید حتما این را بگوییم كه چهین كنهونى بسهیار متتهاو  از چهین انقالبهى اسهت

، نیروهاى دست راسیتى بیه رهسیرى دن سییائوپی  دسیت بیه 6971مرگ مائوتسه دون در سال 

در . یائو پی  در ایی  كودتیا نقیش پصیت پیرده داشیتدن س: زیرنوی . )زدند می ی  كودتاى نظا

مراحیا ایی  دن سییائوپی  بیود كیه در خفیا  می ظاهر رهسرى كودتا با هواکوف  بود، امیا در تمیا

هواكییوف  بعیید از خییدماتى كییه بییه اهییداف . كودتییا را بییا هییدف احیییاى سییرمایه دارى هییدایت كییرد

ایی  كودتیا آغیاز فیرو پاشیاندن .( فیتارتجانى دن سیائوپی  كرد كنار گذاشته شد و در محیاق ر

 .منظم سوسیالیسم، احیاى سرمایه دارى و انقیاد دوباره چی  در چنگال امپریالیسم بود

ای  دگرگونى نظیم شاید بهتر از هیر جیاى دیگیر در شیعار تسلیيیى رهسیرى جدیید چیی  در 

ی  بییوده و چنیی." ثروتمنیید شییدن شییكوهمند اسییت: "نمییود یافتییه باشیید میییالدى 6932اوایییا دهییه 

بیورس بیازى در . در شیانگهاى بیازار سیهام داییر شیده اسیت. الستیه بیراى مصیتى قلییا!.... است

منیا   وییژه اقتصیادى . نراه امالك شهرى به ی  فعالیت قانونى اقتصیادى تسیدیا شیده اسیت

رهسرى چی ، از ایی  كصیور یی  مجتمیع . ایجاد شده تا به شركتهاى بزرگ چندملیتى خدمت كند

چرخید و در خیدمت سیرمایه هیاى میی ایگاه تولیدی ساخته كیه بیا دسیتمزدهاى نیازل مونثاژ و پ

قیرارداد جدییید  22، روزانیه بیه  ییور متوسید 6990اوایییا سیال . و خیارجى قیرار دارد می بیو

گوینید سیرتان بیه كیار  میی بیه كیارگران . براى فعالیت سرمایه هاى خارجى در چیی  بسیته شید

در منا   روستایى، تحت لواى ااالحات، كمون هیا . نیدخودتان باشد و در سیاست دخالت نك

را متالشیى كردنیید و دارایىهییاى جمعییى روسییتائیان توسید افییرادى كییه موقعیییت ممتییازى داشییتند 

میلیونهیا . در نتیجه ای  تيییرات، جامعه به قلیب هیای اجتمیانی متفیاوت تقسییم شید. چاپیده شد

نابرابرىهاى . د اجسارا به شهرها مهاجرت کردندنفر از دهقانانی که به هی  امتیازی دست نیافتن

كیه نیواحی مللیوب سیرمایه داران و نقلیه )اقتصادى و اجتمیانى مییان منلقیه حاشییه سیواحا 
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كیه ركیود و فقیر در آنجیا )و منیا   وسییع مركیزى چیی  ( تمركز رشید اقتصیادى كصیور اسیت

 .به سرنت در حال گسترش است( رواج دارد

بحیران  -رونی  شیدید)شاخص هاى ی  توسعه سیكلى  می تمادر حال حا ر، اقتصاد چی  

مضاف بر ای ، تمام ای  روندها بر بستر ی  فاجعیه زیسیت محیلیى . دهد می بروز  را( شدید

منافع كوتاه مدت رشد و سود و چپاولگری بانث بى توجهى به امر آبییارى و . در جریان است

 بسیییارى از. الیتهییا را مختیا كییرده اسیتفعالیتهیاى مربیو  بییه جلیوگیرى از سیییا شیده و ایی  فع

فضیوالت نظییم اینایع، منیابع آب سیالم را . كصور را قلع كیرده انید می درختان جنگلهاى قدی

مصیائب كهی  اجتمیانى . قیر  و وابسیتگى خیارجى چیی  رو بیه افیزایش اسیت. كنیدمی آلوده 

زییرا )كننید می ت در منا   روستایى نوزادان دختر را سر به نیس: دوباره سر بلند كرده است

این  نیروى كار مردان ی  دارایى حییاتى در اقتصیاد خیانواده هیایى كیه هیر یی  بیه تنهیائی بایید 

آید و ای   رز فكر به اكثریت روستائیان حقنیه می گلیم خود را از آب بیرون بکصند به حساب 

ا شیاهد در شیهره. در منا   روسیتایى، خصیونت  ایفیه اى هیم بیه راه افتیاده اسیت.( شده است

شید  میی تصیویر انقالبیى از زن در چیی  سوسیالیسیتی كیه گفتیه . بیكارى، گدایى و فحصا هستیم

جیاى خیود را بیه الگیوى همسیر خانیه دار وفیادار، ’ از آسیمان را بیر دوش داشیت میی نی’زنان 

رشییوه خییوارى آنچنییان در . و شییئی جنسییى داده اسییت" خییوش پییوش و جییذاب" مصییرف كننییده

 .كندمی ه كه دیگر کسی را شوكه نجامعه چی  فراگیر شد

اینهاست واقعیات اقتصیادى و اجتمیانى كیه در پصیت نیره رشیدهای جنجیالى اقتصیاد چیی  

دان ال  می )كارگران و دانصجویان در میدان تی  آن م   6939كصتار سال . پنهان شده است

  جدیید در چی. واقعیات سیاسى آن كصور كانون توجه همگان قرار گیرد بانث شد که( آسمانى

امیا قصیه اى كیه در . كصیدمیی چیی  امیروز فقید نیام سوسیالیسیم را ییدك . واقع چی  كهنه اسیت

ی چیی  زییر پیرچم دن سییائوپی  گیرد "نمیا گیرا"غرب بر سر زبانهاست اینست كیه رهسیران 

بلیه، . آمده و سالمت را به جامعه اى كه گرفتار جنون مستسدانه مائوئیستى بود بیاز گردانیده انید

گوینیید در چییی  امییروز مقییداری از نملكردهییاى ناخوشییایند سیاسییى مییی . هییات ادامییه داردتوجی

شود اما بعد از مرگ زمامداران فرتوت، جامعه بلور كاما دمكراتیزه خواهید شید می مصاهده 

واقعییت اینسیت كیه (. یعنى نظام كنتیرل و فرییب بیه شییوه غربیى كیامال رسیمیت خواهید یافیت)

ن در هم شكسته شده اسیت، مالكییت و سلسیله مراتیب دوبیاره تقیدی  حاكمیت كارگران و دهقانا

آنچه  سقیه اسیتثمارگر جدیید . شود، و سود در فرماندهى توسعه اقتصادى قرار گرفته استمی 

ایی  دقیقییا همییان چییزى اسییت كییه مییائو در . احییا كییرده، سییرمایه دارى اسیت نییه سییالمت جامعییه

قیدرت توسید دسیت راسیتىهاى درون گفیت در ایورت غصیب میی داد و میی موردش هصدار 

دقیقییا همیییان چییییزى را " رهییروان سیییرمایه دارى. "حییزب كمونیسیییت بوقییو  خواهییید پیوسیییت

 .سرنگون و نابود كردند كه كتاب حا ر در شرح و دفا  از آن نوشته شده است
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یكى از كاملتری  آثارى است كه انقالبیون چی  براى ارائه دییدگاه  كتاب آموزشى شانگهاى

ارائه ای  اثر، . ماهیت و نملكرد بدیا سوسیالیسم در برابر سرمایه دارى منتصر كردندخود از 

امیا در . به تئورى اقتصاد سوسیالیستى است و تحت هر شرایلى ارزشمند است می خدمت مه

شیود كیه میی زیرا ای  روزهیا ادنیا . یابدمی حال و هواى كنونى دنیا، اهمیت ای  كتاب فزونى 

خواهنید بیاور كنییم كیه سوسیالیسیم ناكیام میی . بیر سیرمایه دارى وجیود نیداردهی  بیدیلى در برا

 .و محكوم به شكست است.... شده

.  ى چند ساله اخیر همگان شاهد رژه پیروزى ایدئولوژی   سقیات حاكمیه غیرب بیوده انید

با فروپاشى رژیمهاى تحت تسلد شوروى در اروپاى شرقى شیرو   6939ای  جریان از سال 

اما آنچه در شوروى ساب  سقو  كرد . شى شدن اتحاد شوروى، اوج ای  داستان بودو متال. شد

یی  نیو  سیرمایه دارى انحصیاری . بلكه شكا خاایى از سیرمایه دارى بیود. سوسیالیسم نسود

مالکییت دولتیی و برنامیه رییزی دولتیی را بیا یی  محتیوای  دولتی فوق العیاده متمركیز بیود کیه

و  آنچه سقو  کیرد یی  جامعیه  سقیاتى، اسیتثمارى. داد می قرار  سرمایه دارانه مورد استفاده

در واقیع، سوسیالیسیم در اتحیاد شیوروى  یى دهیه . بود و به هی  وجیه انقالبیى نسیود ستمگرانه

درسهاى تجربه شوروى، مو ونات مهیم كتیاب حا یر را . میالدى سرنگون شده بود 6922

و تحلیلى از خصوایات اساسیى سیرمایه  براى دستیابى به تجزیه: زیرنوی . )دهدمی تصكیا 

اتحیاد دارى انحصارى دولتى كه در اتحاد شوروى سیاب  وجیود داشیت، رجیو  كنیید بیه كتیاب 

 –انتصییارات آرسییىپى )نوشییته ریمونیید لوتییا  سوسیالیسییت یییا سوسیییال امپریالیسییت؟: شییوروى

 (6938شیكاگو، 

ایه دارى از نیو  غربیى آنچه  سقات حاكمه پییروزیش را در بیوق و كرنیا كیرده انید، سیرم

تواند مثیا ایی  سیرمایه می گویند كه هی  نو  سامان دهى اقتصادى دیگر نمی آنان به ما . است

تواند زمینه و افقى بیراى رشید می دارى كارآمد یا منلقى باشد، هی  نظام سیاسى غیر از ای  ن

ا نیدار در اقتصیاد گویند بىخییال اگیر شیكاف مییان ملیا دارا و ملیمی . و ترقى فردى فراهم كند

بیى خییال اگیر در كصیورهاى . سال اخییر دو برابیر شیده اسیت 82معجزه گر بازار جهانى  ى 

جهان سوم كه تحت سلله نهادهاى سیاسى و اقتصادى سرمایه دارى بی  المللى قرار دارند هر 

بیى خییال اگیر . میرنیدمیی كودك بر اثر سوء تيذییه و بیمارىهیاى قابیا پیصیگیرى  22222روز 

رب گرفتار دردناكتری  و  والنىتری  ركود اقتصادى جهانى در دوران مابعید جنیگ جهیانى غ

بى خیال اگر بازار نو  غربى كه محالت زحمتكصى آمریكا را به خاك سییاه نصیانده . دوم است

بییى خیییال اگییر سییه سییده توسییعه كییور . وقیحانییه ادنییاى حییا بحییران مسییك  در روسیییه را دارد

بییى خیییال اگییر اییی  نظییام . لییى كییره ار  را مختییا كییرده اسییتایینعتى، تعییادل زیسییت محی

 لسیید كییه در محییید كییار و در روابیید میییان خییود بتواننیید بلییور كامییا نقییش مییی انسییانهایى را 

تیازه .... وقتیى كیه همیه اینهیا را نادییده گرفتیید. محصوالت قابیا خریید و فیروش را بیازى كننید

 .تواند بهتری  دنیاى ممك  را تضمی  كندمی بازار 
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سرمایه دارى غرب فقد فریاد پیروزى بیر اسیتثمار و فسیاد موجیود در بلیوك شیوروى كیه 

بلکیه در نیی  حیال از ایی  فرایت اسیتفاده . زیر نقاب سوسیالیسم جریان داشت سر نداده است

كند كیه نیو  بصیر بیه هیچوجیه نخواهید توانسیت از اسیتثمار، نیابرابرى، پیاره می كرده و انالم 

حرص و آز و خودخواهى خالص شود و جامعیه اى سیراپا متفیاوت ایجیاد و روحیه  پاره بودن

گوینید می . كنندمی را انالم " پایان تاریخ"بلكه " حكم نهایى تاریخ" سقات حاكمه نه فقد . كند

تاریخ از ای  جلوتر نخواهد رفت و غرب آرمیان بصیر متمیدن را متحقی  کیرده اسیت و  یوری 

گوینید، هیر چییز كیه  میی . ی غیرب رسیالت الهیى داردکننید کیه گیوی می در ای  مورد احست 

سییرمایه دارى را بییه چییالش بللسیید در بهتییری  حالییت رویییایى محییال اسییت و در بییدتری  حالییت، 

آرنو مه ییر،  مورخى به نام. انجامد و ب می ناكجاآباد نامیسر و تحمیلى نخسگان كه به كابوس 

منظورش اینست كیه دسیتیابى بیه . تخوانده اس" جص  رندآساى توهم زدایى"رژه پیروزى را 

و همه ای  . ی  دنیاى بى نیب و نقص ناممك  است پ  زنده باد حرص و ستم و زیاده خواهى

فروپاشى نظام اقتصادى و سیاسیى شیوروى كیه بیه غلید . حرفها، تاثیرات سیاسى خود را دارد

بعضیى از افیرادى بیه روى  دانستند و حمله ایدئولوژی  بیه سوسیالیسیم،می آن را سوسیالیستى 

كه روزى  رفدار چیزى غیر از سرمایه دارى بودند تاثیر گذاشته و آنان را در میورد ماهییت 

 .و آینده سوسیالیسم نمیقا دچار ش  و تردید كرده است

توان بر پاییه می امروز ای  سئوال ملرح شده كه آیا كمونیسم انقالبى قابا تحق  است؟ آیا 

ى میلیونها انسان بر همه ستمگرىها و تقسیم بندىهاى  سقاتى نقله تالشهاى داو لسانه و دستجمع

پایان نهاد؟ آیا ممكنست كه رهسرى سیاسى و نهادهاى اقتصادى به چنی  هدفى خدمت كنند؟ آییا 

توانید بچرخید؟ بیراى پاسیخ گفیت  بیه ایی  سیئواالت، میائو و تجربیه می ی  اقتصاد سوسیالیستى 

پردازان  نظریه. ی  نقله نزیمت اساسى است 6971ر سال چی  انقالبى تا زمان مرگ مائو د

مییی بییورژوازى دولتییى در اتحییاد شییوروى سییاب ، نییونى شییسه ماركسیسییم نامیانییه را نر ییه 

در قاموس آنان سوسیالیسم معیادل بیا مالكییت ایورى و حقیوقى دولتیى، تیامی  خیدمات . كردند

درسیت در نقلیه مقابیا . سیى بیوداجتمانى به شكا ادقه اى، كارآیى تكنوكراتی  و انفعال سیا

ای  درك، مائو تسه دون تصویر مارك  و انگل  از جامعه كمونیستى و تجربیه هرچنید کوتیاه 

اما تاریخساز لنی  را در رهسری اقدامات نملی براى ایجیاد یی  جامعیه نیوی  سوسیالیسیتى، بیه 

در آن میردان و تمیام نییار كمونیسیتى اسیت و  منزله جامعه گذاری که هدفش رسیدن به جامعه

در . احییاء کیرد دهنید،میی جهان و خود را تيیییر  آگاهانه و داو لسانه و از  ری  مسارزه زنان

نییی  حییال، مییائو در جریییان ملالعییه تجییارب مثسییت نخسییتی  تالشییها بییراى ایجییاد ییی  اقتصییاد 

سوسیالیستى در اتحاد شیوروى، الگیویى كیه از اقتصیاد برنامیه رییزى شیده سوسیالیسیتى تحیت 

 .میت استالی  رسمیت یافته بود را نمیقا مورد بازبینى و تيییر قرار دادحاك

مائو براى مسائا واقعى توسعه ی  اقتصاد برنامه ریزى شده سوسیالیستى مجمونیه اى از 

راه حا ها را فرموله كرد و به اجراء گذاشت كه بر مقررات بوروكراتی  متكى نسود و روابد 
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مضیمون رویكیرد میائو ایی  بیود كیه رشید و . كیردمیی بازتولید نستمگرانه سرمایه دارى را هم 

توسییعه را باییید تییابع معیارهییاى اجتمییانى و سیاسییى كییرد، مسییئله همییاهنگى بخصییهاى مختلییا 

اقتصاد را باید به مسئله ابتكار نما و مصاركت توده ها مرتسد كرد، تاكید را باید بیر انگییزه و 

سییلوح در  می اى كییه تصییمیمات در تمییا منفعییت جمعییى، بییر فضییاى ایییدئولوژی  و سیاسییى

مرکییزی بییا مییدیریت غیییر متمركییز  گیییرد و بییر ترکیییب برنامییه ریییزیمییی چییارچوب آن انجییام 

 .گذاشت

نییز " توسعه نیافتگى"الگوى مائوئیستى بیانگر رد كاما رویكرد ریصه دار غرب به مقوله 

 میی توسیعه قلمیداد در رویكرد غربی، توسعه نییافتگى ایرفا مسیاوی بیا تیاخیر در امیر . هست

توان به آن می فقد از  ری  جذب سرمایه خارجى و شركت در تقسیم كار بی  المللى  شود که

درسییت در نقلییه مقابییا اییی  درك، چییی  انقالبییى، . سییرنت بخصییید و آن را روى ریییا انییداخت

چییی   بییرای اسییتراتژى توسییعه اتصییال خییود را بییا نظییام جهییانى امپریالیسییتى قلییع کییرد و ییی 

بر اساس الویت دادن بیه كصیاورزى، اسیتفاده از فی  : کرد که بر مسانی زیر استوار بود فرموله

و ) م و بکیار بییردن اسییت مییی آوریهیاى سییاده و متوسید كییه در کیا بخصییهاى اقتصییادى قابیا تع

همزمان تالش براى کسب و بكاربست ف  آورى پیصرفته به گونه اى كه به اخیتالل در اقتصیاد 

اتكاء به خیود و بیصیتر از هیر چییز آزاد کیردن نییروی  ، تروی (ینجامدو معوج كردن اقتصاد ن

بر اساس ای  استراتژى، كصور فقییرى كیه سیلله نیمیه مسیتعمراتى رونید توسیعه اش را . مردم

منحرف و خدشه دار كرده بود، توانست به رشد پایدار و متعادل دست یابید و نیازهیاى اساسیى 

 .مردمش را رفع كند

. بیردمیی اقتصیاد، از نقیا   یعا معینیى رنی  . اشتساهات وجود داشیت ملمئنا مصكالت و

و در جرییان افیت و خییز مسیارزات تیوده اى . نهادهاى نوی  اجتمانى بدون ش  معیایسی داشیتند

گصیت كیه در میی ای  اشتساهات برخیى اوقیات بیه کسیانی بر. بروز اشتساهات اجتناب ناپذیر بود

دادنید و گیاهى هیم نتیجیه  میی تیرل خیود را از دسیت تالش مصیرانه شیان بیرای ایجیاد تيیییر کن

میی گرفیت كیه میی امیا همیه ایی  خلاهیا در چیارچوب یی  انقیالب ایورت . خص  اندیصى بیود

خواست استثمار و ستم  سقاتى را ریصه ك  كند و توده هاى وسیع را به نراه زندگى سیاسى 

در چیی  انقالبیی را انكیار  سازمان سیای آمریکا هم نتوانست نره هاى رشد های مثست. بكصاند

كردند بى برو برگیرد از ارزشیها و رفتارهیاى نیوینى كیه در می ناظرانى كه به چی  سفر . كند

كیرد ایی  بیود كیه همیه ایی  میی چییزى كیه كیامال جلیب نظیر . خوردنیدمیی حال تكوی  بیود یكیه 

میقتیر مكانیسمها و ااول، بخصى از ی  راه حا گسترده تیر بیراى مجمونیه اى از مصیكالت ن

را دگرگون کرد تیا بتوانید از مسییر توفیانی گیذر بیه جامعیه بیى  چگونه باید جامعه و مردم: بود

اقتصییاد سیاسییى تییوان مییی بییه ییی  كییالم، اقتصییاد سیاسییى مییائو را .  سقییه یییا كمونیسییم رد شییود

 . نام نهاد پرورانیم و قابا تحق  استمی كه رویایش را در سر  می سوسیالیس
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زییرا بلیور . زننیدمی سداران نظم كنونى به تجربه مائوئیستى انگ وا   است كه چرا پا

بعیالوه ایی  روزهیا . تمام و كمال در  دیت با كا نظام و دیدگاه اسیتثمارگرانه آنیان قیرار دارد

مد شده كه مائوئیسم را تحت ننیوان اینكیه ابیزار یی  " روشنگر"در بعضى محافا روشنفكران 

بحث، چه نامدانه ابیراز شیود چیه غییر نامدانیه، بیه نفیع ای  . نصر سپرى شده است، رد کنند

كماكان ای  سئوال باقیست كیه تجربیه و درك مائوئیسیتى چیه جایگیاهى در . و ع موجود است

امر دستیابى به رهایى واقعى دارد؟ براى كسانى كه بیه دنسیال شیناخت و تيیییر واقعیى و ریصیه 

 .اى جهانند، جایگاهى اساسى دارد

 

 و ساختمان سوسیالیسم  ماركسیسم، خصلت

 

تئیوریزه كیردن زیرسیاخت اقتصیادى : پیردازدمیی اقتصاد سیاسى سوسیالیسم بیه دو مسیئله 

جامعه سوسیالیستى و ادامه تحقی  و کنکاش در میورد آن  و الگیو و رویكیرد ( روابد تولیدى)

سیتى بازسیازماندهى سوسیالی( آمیوزه)دکتیری  . نملى به امر توسعه و برنامیه رییزى اقتصیادى

امیا یی  اقتصیاد . اقتصاد و جامعیه از دیربیاز بخصیى از زرادخانیه جنیسش كیارگرى بیوده اسیت

 .تکاملش نسستا جدید است سیاسى سوسیالیستی همه جانسه و انقالبى، چیزى است که

بیه تجزییه و تحلییا در  تا قسا از انقالب بلصویكى، تئوریهاى اقتصادى ماركسى تقریسیا فقید

ای  مسئله، دلییا و  یرورت تیاریخى خیود را . توجه کرده بود یه دارىمورد شیوه تولید سرما

در فنییون . از میانییه سییده نییوزده میییالدى، سییرمایه دارى ایینعتى دیگییر بلییو  یافتییه بییود. داشییت

انعت مدرن را ایجاد كرده بود و ی   سقه جدید و گسترده از . تولیدى، انقالبى پدید آورده بود

سرمایه دارى، اف  تيیییرات فی  آورانیه را گسیترش . ده بودكارگران مزدى انعتى را شكا دا

داد و سرنتش را فزونى بخصید بنحوى كه نسست به تمیام نظیام هیاى اقتصیادى پیصیی ، بىسیابقه 

در حییال تجدییید  -تمییام مییی و بییا بیرح –سییرمایه دارى ایینعتى بییه معنییای واقعییی کلمییه . بییود

دارى بوجییود آورده بییود و ملییاب  بییا  ییی  بییازار جهییانى سییرمایه. سییازماندهی تمییام جهییان بییود

مصخص شده بود که توسعه اقتصادی . نیازهاى خود، ی  تقسیم كار بی  المللى را شكا داده بود

مرتسا با مقیا ع آشیوب اقتصیادی  روندهای رشد اقتصادی سریع ای  نظام به ای  شکا است که

امیا ظهیور ایی  . ن زاسیتبىثسیات و بحیرا می معلوم شده بود کیه ایی  نظیا. شوند می جدی قلع 

روابد و تضادهاى  سقاتى  .نظام ی  اهمیت تاریخی نظیم داشت و آنهم تولد  سقه کارگر بود

در نظام سرمایه دارى به ظهور ی  نیروى سیاسى نوی  یعنى پرولتاریا یا  سقه كارگر انجامید 

سیرمایه دارى بنابرای   روری بود کیه شییوه تولیید . كه درگیر مسارزه براى كسب رهایى شد

تجزیییه و تحلیییا و شییناخته شییود  و بییرای خییدمت بییه مسییارزه نوپییای  سقییه کییارگر اسییتراتژى و 

 .تاكتیكهاى انقالبى تدوی  شود
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او جایگیاه سیرمایه . تصری  كرد كارل مارك  شیوه تولید سرمایه دارى را از نظر تئوری 

ی  نیسیت مگیر یی  مرحلیه دارى را از نظرگاه تاریخى روش  كرد و نصان داد كیه ایی  نظیام هی

نظهام سهرمایه دار  بهر یهك او گفیت كیه . باشید میی مصخص از تکاما اجتمانی بصیر کیه گیذرا 

سازماندهى مشخص كار اجتماعى و یك مكانیسم مشخص اسهتوار اسهت كهه توسهط آن،  بقهه 

. كنههدمههی حاكمههه صههاحب مالكیههت، كههار مههازاد را از  بقههه تولیههد كننههده تحههت انقیههاد اسههتخرا  

كییار مییازاد، زمییان كییارى اسییت كییه بیصییتر و بییاالتر از زمییان الزم بییراى تییامی  : ی زیرنییو)

مارك  تصیخیص داد كیه رابلیه کلییدی در جامعیه سیرمایه .( نیازهاى خود  سقات كارك  باشد

ان مهی تضهاد او نصان داد که تضاد اساسی ای  نظام . ان کار و سرمایه استمی داری، رابله 

معنیایش ایی  اسیت . اسیت( مترجم –تصاحب خصوای )وصی تولید اجتماعی و مالکیت خص

كه تحت نظام سرمایه دارى، نیروهاى تولیدى نظیم و بسیار تكاما یافته فقد در اورتى قابا 

استفاده اند كیه بلیور دسیتجمعى توسید هیزاران و میلیونهیا كیارگر بكیار گرفتیه شیوند، امیا ایی  

میورد اسیتفاده قیرار ( منیافع خصوایى)نیروهاى تولیدى براى تقویت و برتری منیافع خاایی 

رونییدهای )مییارك  تضییادهاى اقتصییادى درونییى سییرمایه دارى و قییوانی  حركییت . گیرنییدمییی 

 .ای  نظام را كصا كرد( تکاملی

مارك  از  ری  ای  یافته ها توانست نصان دهد كه سرمایه دارى هم پاییه میادى یی  شییوه 

آورد و هم ناما برقراری ای  شییوه می را پدید ( سوسیالیسم)تولیدى نالیتر و مستنى بر تعاون 

 و اجتمانى شدن نظیم زیرا سرمایه دارى هم رشد (.پرولتاریا را) تولیدی نالیتر و تعاونی را

سوسیالیسم با محو تمام  .آوردمی شود و هم پرولتاریا را بوجود می نیروهاى تولیدى را بانث 

بیذر تمیایزات  سقیاتی را در بلی  خیود حمیا  تمایزات  سقاتی و تمام آن تقسیمات اجتمیانی کیه

مارک  اینها را نصان داد اما هیچگیاه در پیى ایی  نسیود . رسد می کنند باالخره به کمونیسم  می 

از نظیر وى، بیراى تحقی  . كه ی   یرح رییز بیه رییز از جامعیه سوسیالیسیتى آینیده ترسییم كنید

ا داد و شییكا هییای دقییی  بایسییت مسییارزه كییرد و آن را در نمییا مصییخص شییكمییی سوسیالیسییم 

سوسیالیسم و نهایتا كمونیسم وابسته به سابقه تكاما تیاریخى و شیراید مصیخص انقیالب خواهید 

 .بود

بازبینى مسیرى كه شناخت اقتصادى ماركسى بعد از كصا هیاى نظییم میارك   یى كیرد 

دهیید كییه تجزیییه و تحلیییا ماركسیسییم از سییرمایه دارى ییی  سییر و گییردن بییاالتر از مییی نصییان 

و ای  بیه هیچوجیه جیاى تعجیب . ئوریهایى است كه در مورد سوسیالیسم و كمونیسم ارائه كردت

بایست سئواالت می جنسش سوسیالیستى در اواخر سده نوزده و اوایا سده بیست میالدى . ندارد

گفییت كییه ویژگیهییاى توسییعه سییرمایه دارى و مییی را پاسییخ ( و فییوریترى)سیاسییى ا ییلرارى 

ای  بخصوص در مورد آلمان و روسیه اادق بود . ى به میان آورده بودنیازهاى مسارزه  سقات

كیرد و ماركسیسیتهاى ایی  دو كصیور تجزییه و میی كه جنسش كارگرى در آنها به سیرنت رشید 

از تيیییرات سیاختارى كیه سیرمایه دارى را بیه یی  مرحلیه جدیید تكاملىیاش  میی تحلیا هیاى مه
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لنی ، نقله اوج و مهمتری  ای  تجزیه و تحلییا  یالیسمامپركتاب . )رسانده بود ارائه كرده بودند

هییی  تییوجهى بیییه  6967الستییه اینلییور نسییود كییه جنییسش سوسیالیسییتى قسییا از سییال .( هییا بییود

براي مثال، مو یونات میورد . اقتصادى جامعه آینده از خود نصان ندهد –سازماندهى سیاسى 

ى سوسیالیسیتى آینیده میورد بررسیى مناقصه آن دوران نظیر مسئله ار ى با نگیاه بیه سیازمانده

با وجود ای ، توجه تئوری  به سوسیالیسم امرى جانسى بود و تا آنجا كه به پیر . گرفتمی قرار 

و  غلید می شید، غالسیا مفیاهیمیی نفو تری  شاخه جنسش یعنى سوسیال دمكراسیى آلمیان مربیو  

 تکاما تدریجی سرمایه داریسوسیالیسم را دنسالچه : كردندمی غیرانقالبى از سوسیالیسم ارائه 

و تعقلی شدن گرایصات سرمایه داری بسوی اجتمیانی شیدن، متمركیز شیدن و سیازمان ییافتگی 

 .دیدندمی 

قسیا از آن . اما دلیا اساسىترى براى دست نزدن به تسیی  تئوریی  سوسیالیسیم وجیود داشیت

بایسییت مییی اقییع كییه بتییوان درك تئورییی  نمیقییى از سوسیالیسییم بدسییت آورد، اییی  نظییام فییی الو

یییی  شیییر  دسیییتیابى بیییه شیییناخت همیییه جانسیییه از . گذاشیییتمیییی خصواییییات خیییود را بنمیییایش 

تيیییر و تحیوالت  سوسیالیسم ای  بود كیه انقیالب سوسیالیسیتى انجیام شیود و چیالش هیاى نملیى

اما ای  نه آغاز مسئله بیود و نیه پاییان . سوسیالیستى به ظهور برسد و برای حا آنها تالش شود

بایسیت بیه درون آن میی . خصلت  اتیى سوسیالیسیم بیه هیچوجیه آشیكار و شیفاف نسیود زیرا. آن

در اواییا قیرن بیسیتم، بسییارى از تئوریسیینهاى ماركسیسیت نظییر رزا : زیرنیوی . )نفو  كرد

كردند كه شناخت پیدا می لوكزامسورگ و برخى اقتصاددانان مصهور بلصوی  به نادرست گمان 

یالیسییتى و اداره اییی  اقتصییاد بییه حییدى سییاده اسییت كییه اقتصییاد كییردن از كییاركرد اقتصییاد سوس

 .(معی  محو خواهد شد می سیاسى به ننوان ی  حیله نل

براى فهم قیوانی  نینیى، شیما بایید فراینیدى را : "نوشت نقد اقتصاد شورو  مائو در كتاب

جامعیه یعنیی فهیم سیاختار و قیواى محركیه )فراینید فهیم قیوانی  جامعیه سوسیالیسیتى  ." ى كنید

ق در، تئیوریكی و بییازبینی تئیوری هیای قسلییی و میی فراینیدی بیوده اسییت کیه تع( سوسیالیسیتى

دوبییاره تئییوریزه کییردن آنهییا بییر اسییاس و در ارتسییا  بییا نمییا اجتمییانى سییاختمان سوسیالیسییم 

بررسهى واقعیههت مشههخص اجتمههاعی  :ایی  فراینیید مصییتما بیوده اسییت بییر. ایورت گرفتییه اسییت

میل و تصهحیح دانسهتنیهای قبلهى، و مبهارزه  بقهاتى و ایهدئولو یك ، تك(جامعه سوسیالیستى)

ای  . اینها شاخص هاى فرایندى است كه گفتیم. در جوامع سوسیالیستی بر سر مسیر پیشروی

فرایند دارای نقا  نلفی از وقایع تاریخی مهم است  ای  وقایع مارکسیسیم را قیادر سیاخت کیه 

در ای  جا منظورمان نخستی  تالش . وسیالیسم بزنددست به تدوی  و گسترش اقتصاد سیاسى س

، 6928تیا  6967براى ساخت  جامعه و اقتصیاد سوسیالیسیتى در اتحیاد شیوروى  یى سیالهاى 

سییپ  احیییاى سییرمایه دارى در شییوروى بعیید از مییرگ اسییتالی ، و انقییالب فرهنگییى چییی   ییی 

دیگیر هیم وجیود  در ایی  فراینید یی  شیاخص. تحت رهسیرى میائو اسیت6971تا  6911سالهای 
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سیینتز تئییوریكى كییه مائوتسییه دون از تضییادهاى بنیییادی  جامعییه سوسیالیسییتى و وظییایا : دارد

 .تاریخى پیصاروى پرولتاریاى در قدرت، ارائه كرد

همانلور كیه اشیاره شید، . مارك  و انگل  شالوده اقتصاد سیاسى سوسیالیستى را گذاشتند

که نملکردشان نه فقد جامعه سیرمایه دارى را بیه  آنان گرایصاتی در تولید سرمایه دارى دیدند

اندازد بلكه پایه های مادی و ا مکان ایجاد شیكا نیالیتری از سیازمان می ور ه بحرانى نظیم 

فقیید ییی  نظییام مستنییى بییر مالكیییت اجتمییانى و برنامییه . كنییدمییی اقتصییادى و اجتمییانى را فییراهم 

خودبخیودى " تنظییم)"د سرمایه دارى تولی (هرج و مرج)تواند بر آنارشی می ریزى اجتمانى 

كنید میی فائ  آید و تضادهایى را كه سرمایه دارى مداوما تولید ( و مخرب اقتصاد بدست بازار

را هموار  می تواند راه ایجاد چنی  نظامی و فقد ی  انقالب سیاسى قهرآمیز است كه . حا كند

است، یعنى حاكمییت اكثرییت وظیفه پرولتاریا كسب قدرت و برقرارى دیكتاتورى خویش . كند

نیروهییاى تولیییدى  پرولتاریییا کنتییرل خصواییی. تولییید كننییدگان بییر اقلیییت اسییتثمارگر سییاب 

میی بیه اسیتثمار پاییان  کنید، میی را دگرگون ( به لحاظ تکنولوژی  پیصرفته)اجتمانى پیصرفته 

قیان خیود دیگر محصوالت كار انسان بیر خال. كندمی بخصد و كار اداره جمعى جامعه را آغاز 

دیگر كار فكرى و كیار ییدى در برابیر هیم ایا آراییى نخواهنید كیرد و دو . حاكم نخواهند بود

تیاریخى  –انقیالب پرولتیرى فراینیدى جهیانى . حیله  سقاتى مجزا از فعالیت بصر نخواهند بیود

را آغییاز خواهیید كییرد كییه  سقییه كییارگر در جریییان آن خییود و كییا نییو  بصییر را از تمییام روابیید 

 .كندمی استثمارگرانه و روابد اجتمانى ستمگرانه رها اقتصادى 

از نظر مارك ، جامعه نوی  تحق  ی  ایده اخالقى یا ی  آرمان شهر كیه خیارج از جامعیه 

دانست کیه سوسیالیسیم از دل شیراید و تضیادهاى  می وی . شود نسود می سرمایه دارى ایجاد 

بایسیت از مراحیا میی نقالب كمونیسیتى بنابرای  از نظر مارك ، ا. شود می جامعه كه  زاده 

سوسیالیسیم جیاى . یعنى از سوسیالیسم گذر کرده و به کمونیسم برسید. پایینتر به باالتر گذر کند

. كنیدمیی گیرد اما هنیوز مییران میادى و اییدئولوژی  آن را بیا خیود حمیا می سرمایه دارى را 

از نظیر . خهوردمهی انى رقهم کمونیسم با نبود  بقا ، محو دولت، و آفریدن وفور ماد  همگه

گسست از روابد سنتى : كندمی را ایجاب " دو گسست رادیکال"مارك ، انقالب سوسیالیستى 

 .مالكیت و گسست از ایده هاى سنتى

 دولیت و انقیالبو لنیی  همیی  تزهیا را در مقالیه . )است می ای  سوسیالیسم، سوسیالیسم نل

در زنده نماندند كه تسخیر قدرت توسد پرولتاریا اما مارك  و انگل  آنق(. بازگو و تعمی  كرد

. و آغیییاز حركیییت تیییاریخى و بیسیییابقه اش بیییراى دگرگیییون کیییردن جامعیییه  سقیییاتى را بسیننییید

. اتفیاق افتیاد كیه میارك  و انگلی  هنیوز زنیده بودنید 6376كمون پاری  در سیال : زیرنوی )

امیا كمیون فقید دو . كیردمارك  سریعا درسهاى نمی  ای  تجربه كوتاه امیا غنیى را جمعسنیدى 

آنیان فقید .( ماه نمیر كیرد و در سیل  اقتصیادى نتوانسیت یی  شییوه تولییدى نیوی  برقیرار كنید

در قالب نكات برییده برییده امیا مهیم، خصیلت جامعیه سوسیالیسیتى و  توانستند به اورت كلى،
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سنگ بناهای بعالوه، آنان انتظاراتی در مورد .  والنى بودن گذار به كمونیسم را تئوریزه كنند

اقتصادى سوسیالیسم داشتند که بعدا معلیوم شید بیا آن شیراید میادی کیه جوامیع سوسیالیسیتی از 

میارك  و انگلی  انتظیار داشیتند كیه همیه ابیزار تولیید . درونصان بیرون آمدند خوانیایى نداشیت

ستنیى كمابیش فورا به مایمل  اشتراکی همگانی تسدیا شود، و به محض اینكه تولید بىسرنامیه و م

بر كسب سود جاى خود را به تولید برنامه ریزى شده مستنى بر رفع نیازها داد، دیگیر خصیلت 

یعنى دیگر تولیید بیه قصید مسادلیه در )كاالیى از تولید محصوالت مورد نیاز جامعه گرفته شود 

 .، و حیات دستمزدهاى پولى در مرحله سوسیالیستى به پایان رسد(برابر پول انجام نگیرد

بویژه به خا ر جان سیختى . از كصورهاى سوسیالیستى به ای  موقعیت دست نیافت هیچی 

و وزن اقتصادى كصیاورزى دهقیانى در كصیورهایى كیه تیا بیه حیال شیاهد انقیالب سوسیالیسیتى 

دولتییی بسییرنت  –بودنیید، امكییان اینكییه بتواننیید همییه ابییزار تولییید را تییا سییل  مالكیییت همگییانی 

جوامع سوسیالیستی  رورتا مجسور شدند شیکا مالكییت جمعیى  اجتمانی کنند، بوجود نیامد و

دولتیى اتخیا   –را به مثابه ی  مرحله واسد بی  مالكیت خصواى و مالكیت همگیانی( كلكتیو)

و نلییرغم . ان واحیدهاى تولییدى امكانپیذیر نصیدمیی از میان بیردن روابید مسادلیه كیاالیى . کنند

در جوامیع ’ انش، به هیرك  بیر حسیب كیارشاز هرك  بر حسب تو’اینكه ااا سوسیالیستى 

سوسیالیسییتى برقییرار شییده بییود امییا توزیییع محصییوالت مصییرفى بییا اسییتفاده از واسییله پییول و 

 .شدمی پرداخت دستمزدهاى پولى انجام 

داشیتند نخسیتی  راهگصیایىهاى سوسیالیسیم در كصیورهاى  مضافا میارك  و انگلی  انتظیار

دانییم كیه میی خیوب . ر تكامیا یافتیه بیود، انجیام گییردنیروهاى تولیدى بسیا پیصرفته انعتى كه

سیرمایه دارى بیه مرحلیه بیاالترى كیه امپریالیسیم نیام گرفیت تكامیا . مسئله اینلور پییش نرفیت

ای  مرحله با نقش اقتصادى مسلد انحصیارات نظییم و سیرمایه میالى، بیی  المللیى شیدن . یافت

مپریالیسیتى و سیلله چنید كصیور ثروتمنید دولتهاى ا –تولید سرمایه دارى، رقابت حاد بی  ملت 

گییرد، مصیخص میی سرمایه دارى بر ملا سیتمدیده جهیان سیوم كیه اكثرییت نیو  بصیر را در بر

سییر تكیاملى و تضیادهاى نظیام امپریالیسیتى نمیقیا بیر جرییان انقیالب سوسیالیسیتى . شده اسیت

یافییت در  جنییسش پرولتییرى بییه كصییورهاى مسییتعمره و تحییت سییتم گسییترش. تییاثیر گذاشییته اسییت

. حالیكه پیصرفت ای  جنسش در كصورهاى پیصرفته سرمایه دارى بیا میوانعى روبیرو شیده اسیت

 سقات حاكمه كصورهاى پیصرفته سرمایه دارى، ثروت گسترده اى را كه بواسیله اسیتثمار و )

میورد  غارت بی  المللى انساشت كرده اند براى تضیمی  ثسیات نسیسى بیرای دوره هیاى  یوالنى،

 .(قرار داده انداستفاده 

كننید كیه ارزش تو یییحى ماركسیسیم بییه مییی برخیى منتقیدان بییورژواى ماركسیسیم ملیرح 

. نلت اینكه نحوه تكاما سوسیالیسم خالف پیش بینىهیاى میارك  بیوده، زییر سیئوال رفتیه اسیت

و در  یم  بیه ننیوان )اظهارات مارك  كامال موجه بودنید . اما ای  ی  استدالل سلحى است

 می ماركسیسییم ادنییاى پیصییگویى تمییا. ی قلعییى و فییورى نیییز  ییرح نصییده بودنییدپیییش بینییی هییا
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مسئله االی ایی  اسیت کیه تجربیه قیرن بیسیتم .( جوانب مصخص تكاما اجتمانى آینده را ندارد

نظریه میارک  ایی  . انقالب و سوسیالیسم مورد تائید قرار داده است نظریه مارک  را در باره

یده های تاریخی هستند که از تضادهاى تولید و توسعه سرمایه است که انقالب و سوسیالیسم پد

گیرند و امیروز بایید بییش از پییش ایی  مسیئله را بیه مثابیه فراینیدى جهیانى می دارى سرچصمه 

 .درك كرد

اما ای  كیه همیه انتظیارات مصیخص میارك  ایورت واقعییت بیه خیود نگرفیت از اهمییت 

 حیزب كمونیسیت انقالبیى آمریكیاایدر  اكییانباب آو. نملى و تئوری  بسزایى برخوردار است

سوسیالیسیم آنلیور كیه در قیرن بیسیتم بیه ظهیور رسیید : مسئله را اینگونه جمعسندى كرده اسیت

اثسییات كییرد ییی  شییكا بنییدى بسیییار پیچیییده و بىثسییات اسییت و دگرگییونی سوسیالیسییتى فراینییدى 

پیچییدگىگ بیه "ایی  . كردنیدمیی دشوارتر و  یوالنىتر از آنسیت كیه میارك  و لنیی  پییش بینیى 

انقالبیییات " نخسیییتی  میییوج"مییییزان بسییییار زییییاد میییرتسد اسیییت بیییا مصیییكا تاریخىیییاى كیییه  یییى 

یعنیى ایی  مصیكا کیه پرولتارییا . سوسیالیستى رویاروى جنسش كارگرى بی  المللى قرار گرفیت

کیرد، آن را  میی امپریالیسیم اسیت انقیالب  –باید در دنیائی که هنوز تحت سلله سرمایه دارى 

میی امپریالیسیم مربیو  ن می نظیا –توان سیاسیى  مصکا فقد به. داد می کرد و ادامه  می حفظ 

اما مسئله همچنی  سلله سرمایه داری بر جهان به مثابیه . است می هر چند ای  مسئله مه. شود

و اییی  شیییوه تولیییدی مسییلد بییر جهییان بییر روی جامعییه سوسیالیسییتی . ییی  شیییوه تولیییدی اسییت

 را و ایییدئولوژی  بسیییار وسیییع گییذارده و دسییتاوردهاى اییی  جوامییع نوظهییور تییاثیرات مییادی

 –ای  واقعیت كه دولتهاى سوسیالیستى در دل دریاى سرمایه دارى . كندمی محدود و منحرف 

امپریالیسم زندگى کردنید تاكییدى اسیت بیر اینكیه ایجیاد یی  دولیت سوسیالیسیتى، هیدف نهیایى و 

بى كه به قدرت رسیده ای  نیست كه سوسیالیسم را درون باالتری  وظیفه انقال. پایان كار نیست

مرزهاى موجود ی  كصور توسعه دهد و از آن دفا  كند، هرچند كیه ایی  نییز وظیفیه اى بسییار 

براى حماییت " منلقه پایگاهى"دولت سوسیالیستى پیش از هر چیز باید به مثابه ی  . مهم است

آواكیییان در مییورد تجربییه و : زیرنییوی . )از انقییالب جهییانى پرولتییرى و گسییترش آن نمییا كنیید

فیت  "یی  میدخا خیوب بیراى ایی  مسحیث، مقالیه . درسهاى انقالب پرولترى بسیار نوشیته اسیت

 – 22مجله انقالب، شماره " )تواند و باید انجام دهدمی كارى كه پرولتاریاى بی  المللى : جهان

كمونیسیم "بپردازنید، كتیاب  خواهند بیه ایی  مسحیثمی براى كسانى كه تازه . است( 6936سال 

نوشیته آواكییان مقدمیه ( 6990انتصارات آرسىپى، !" )زنده باد كمونیسم واقعى.... دروغی  مرد

در اینجا ی  نکته بسیار مهم در رابله با جهت گییری  .(خوبى برای ورود به ای  مسائا است

نهیایى انقیالب  پییروزى: بر آن تاكید شیده اسیت کتاب آموزشى شانگهاىشود که در  می  رح 

تواند در ی  مقیاس جهانى بدست آید و تا زمانى كه كا نو  بصیر آزاد نصیده، می پرولترى فقد 

 .تواند آزاد شودمی  سقه كارگر ن
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تجربیه تیاریخى . ثانیا، پیچییدگى انقیالب سوسیالیسیتى بیه خصیلت سوسیالیسیم مربیو  اسیت

ایی  خصیلت . در حیال گیذار اسیتنصان داده كه سوسیالیسم ی  شكا منحصر به فیرد از جامعیه 

بیراى مثیال . سلوح اقتصادى، سیاسى، اجتمانى و ایدئولوژی  ملرح اسیت می گذاری در تما

 كتییاب آموزشییىبیه مسییئله تولیید كییاالیى در سوسیالیسییم نگیاه كنییید كیه یكییى از مو ییونات مهیم 

 .است

ت بیه قصید در نظام هاى تولید كاالیى كه سرمایه دارى متكاما تری  نو  آنست، محصوال

بیی  )فرایند مسادله بیر تقسییم كارهیاى بسییار متنیو  . شوندمی تولید ( فروش به دیگران)مسادله 

فرایند مسادلیه، ایی  تقسییم كارهیا را . مستنى است( تخصص دارند افرادى كه در ای  یا آن زمینه

آنیان بیه . دتولیدكنندگان كاال از نظر نینى متقابال به یكدیگر مرتسلن. بخصدمی نم  و گسترش 

اما آنان از نظر اجتمانى از یكدیگر . مثابه نر ه كننده و مصرف كننده به یكدیگر وابسته اند

شیوند و تصیمیم میی مجزا هستند زیرا واحیدهاى تولییدى مجیزا بیه ایورت خصوایى كنتیرل 

بدی  ترتیب، محصول به مثابه مایملی  . گیردمی گیرى در امر تولید به اورت جدا جدا انجام 

تولیید شیود و کیار  میی تعیی  اینکه چه چیزی و بیا چیه حج. آیدمی یا آن ناما تولید بوجود ای  

گیییرد بلکییه از  مییی تخصیییص بیابیید، در نتیجییه همییاهنگى آگاهانییه كیا جامعییه اییورت ن چگونیه

واحدهاى مجزاى تولید كاال، تابع پیام ها و نالئم بازار . پذیردمی  ری  مسادله كاالها اورت 

 .در نهایت بازتاب شراید تولید اجتمانى است که. و قیمتند

گذارد ببینیم روابط اجتماعی واقعهی کهه افهراد جداگانهه جامعهه را  می شكل كاالیى تولید، ن

گذارد  می شکا تولید کاالئی ن. كندمی پوشاند و تحریا می آن را  .دهد، چیستمی بهم پیوند 

ابد اجتمانی هستند و دارای حیات مستقا در واقع شکا بروز رو( كاال و پول)بسینیم که اشیاء 

توسد كیارگران فیوق اسیتثمار شیده در كیره جنیوبى " نایكى"كفش ورزشى مارك  مثال،. نیستند

امیا ایی  ا النیات اجتمیانی بسییار مهیم از  ریی  . شود كه نومسیتعمره آمریكیا اسیتمی تولید 

كننید و دسیتیابى بیه میی نیى افیراد خیود را در رابلیه بیا اشییاء مع. شیود میی قیمت به ما منتقا ن

میی ای  در حالى است كه به افراد نیز مثا شیى برخورد . شود می اشیاء اول و آخر همه چیز 

كنید كیه میی تولید كاالیى ای  تیوهم را ایجیاد . گیرندمی شود و به شكا شیى مورد استفاده قرار 

میی یتهیاى جیدا از هیم همه ما بازیگرانى مجزا هستیم كه براى تحق  اهداف خود، دست به فعال

" اول می "فروشندگان مستقا كاالهیا، شیالوده تفكیر  مسارزه رقابت جویانه تولیدكنندگان و. زنیم

 میی ای  شیاما پرولترهیا هیم . کند می را در جامعه ای که مستنى بر اقتصاد بازار است، فراهم 

فروش آنان توانایى كیار  کنند  كاالى اساسى قابا می شود زیرا آنها هم کاالئی دارند که مسادله 

بقول لنیی ، در تولیید كیاالیى سیرمایه دارانیه، همیه چییز تیابع . است( نیروى كارشان)كردنصان 

 .محاسسات بیرحمانه است و آنچه قابا تسدیا به قیمت نساشد، شایسته توجه نیست

ای  كار اگر . جامعه سوسیالیستى باید تولید كاالیى را محدود كند و سرانجام بر آن فای  آید

تواند به تولید كیاالیى  می چرا؟ زیرا سوسیالیسم ن. توان ساختمی انجام نصود جامعه نوی  را ن
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دهد که تعیی  کند چیه چییزى بایید تولیید  و قانون ارزش كه تنظیم كننده تولید کاالئی است اجازه

الئی قیانون ارزش یی  قیانون نینیى جامعیه ى تولیید کیا: زیرنیوی . )شود و چگونیه تولیید شیود

كیه بیراى تولیید آنهیا  میی ای  قانون، مسادله كاالهیا را بیر حسیب مقیادیر كیار اجتمانیا الز. است

در جرییان تنظییم مسادلیه كیاالى سیرمایه داری، ایی  قیانون همچنیی  . كنیدمی تنظیم  ارف شده

 در سوسیالیسیم،. كنیدمیی توزیع كار و ابزار تولیید بیی  شیاخه هیاى مختلیا تولیید را هیم تنظییم 

اگر مالحظاتى كه محورش كسب و گسیترش سیود اسیت غالیب .(. دیگر كاال نیست وى كارنیر

. باشد، نیازهاى اجتمانى یعنى نیازها و منافع اساسیى تیوده هیاى میردم جیواب داده نخواهید شید

یعنى جیدایى كیارگران از ابیزار ) زیرا در تولید كاالیى، و مسادله پولى، بذر ستم سرمایه دارى 

می تقسیمات و جدایىهایى كه پدید  زیرا تولید كاالیى، و. نهفته است( ر كار مزدىتولید و استثما

آورد، مانع آنست كه افراد پیوند اجتمانى مییان یكیدیگر را بفهمنید و بیه قیول میارك  بیه مثابیه 

بییر " برنییدمییی اجتمییانی از افییراد آزاد كییه كییار خییود بییا ابییزار تولییید را بلییور اشییتراكى پیییش "

 .و فعالیت اجتمانی شان کنترل داشته باشندسازمان اجتمانی 

 بیه مثابیه( و روابید پیولى)اینكه جامعه سوسیالیستى مصخصا چگونه بر شكا كاالیى تولیید 

تصری  شده  كتاب آموزشى شانگهاىشود در می ابزار االى سازماندهى تولید اجتمانى چیره 

 را" ولید اجتمانى مسیتقیمت"دهد كه چگونه پرولتاریا شكلی از می كتاب حا ر تو ی  . است

آورد و اییی  تولییید اجتمییانی مسییتقیم دربرگیرنییده شیییوه متفییاوتى بییراى سییازماندهى  مییی بوجییود 

بیا هیدف رفیع نیازهیاى  یعنى مستنیی اسیت بیر تولیید اجتمیانی برنامیه رییزى شیده)اقتصاد است 

ن بیر شیراید یعنیى تولیدكننیدگا)کنید  میی فراینید كیار را دگرگیون    چگونه پرولتاریا(اجتمانى

میردم )آورد  میی روحییه اجتمیانى متفیاوتى بوجیود    چگونیه(تولید حیاكم هسیتند و نیه بیالعك 

امییا اییی  نییو  نییوی  تولییید هنییوز بلییور تمییام و كمییال از قییید (. اشییتراکی كییار كننیید بییراى منفعییت

 توانیید بصیود و در سوسیالیسییم هنیوز اشییكال گونیاگون روابییدمیی نناایر كییاالیى رهیا نصییده و ن

ااا مسادله . گذاردمی دهد و بر  رز تفكر مردم تاثیر می پولى به حیات خود ادامه  –یى كاال

موسسیات سوسیالیسیتى بایید بیه امیر . كنیدمیی بر حسب مقادیر مساوى كار كماكیان نقیش بیازى 

هزینه هایى كیه در برنامیه رییزى  بازدهى توجه كنند و كماكان از محاسسات پولى براى مقایسه

نلیا ایی  شیانگهای  كتیاب آموزشیى. زینه نهایى تولید محصیوالت اسیتفاده كننیدمنظور شده با ه

بیه همیی  اسیاس . دهیدمیی آورد را مورد كنكیاش قیرار می امر و پیچیدگىها و خلراتى كه بسار 

است كه اگرچه  سقه كارگر بر جامعه سوسیالیستى حاكم است و هدف محو  سقات و تمایزات 

ی  جامعیه سوسیالیسیتى كماكیان بیه بازتولیید  سقیات و تفاوتهیا و كند اما هممی  سقاتى را دنسال 

دهید كییه بییه شیكا تخااییمات  سقیاتى در جامعییه سوسیالیسییتی مییی نابرابرىهیاى اجتمییانى ادامیه 

سوسیالیسم جامعه اى است كه در آن خلر چرخش به سمت سرمایه دارى حیى . یابدمی بروز 

 .و حا ر است
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از آنجیا كییه : ا در حییرف بالكیا نادیییده گرفیت و گفییتشیود پیچیییدگى سوسیالیسیم رمییی الستیه 

و در چییی  تحییت رهسییرى مییائو  6967-28حاكمیییت كییارگران در اتحییاد شییوروى  ییى سییالهاى

میارك  از سوسیالیسیم داده بیود داشیت، پی  آنچیه در ایی  دو  با تصویری کیه می تفاوتهاى مه

دیگرانیى هیم . افتیاده انید بعضى ها روى ای  خد. كصور برقرار شده بود واقعا سوسیالیسم نسود

هستند كه مصكالت واقعى را تصخیص داده اند اما نتیجه گیرى کرده اند کیه سوسیالیسیم شكسیت 

در بخییش مییوخره كتیاب حا ییر بییه اییی  : زیرنییوی . )خیورده و باییید آن را مجییددا اختییرا  کیرد

نه رویكردهیا، اینگو.( نظریه كه سوسیالیسم شكست خورده و باید از نو تسیی  شود، پرداخته ایم

بدتر اینكه، تجربه غنیى . كنندمی مقوالت تجریدى و  هنی را جایگزی  پیچیدگى زندگى واقعى 

 و رهائیسخص  را كه انقالب سوسیالیستى با وجود دشواریها و شكستها به منصیه ظهیور رسیاند

 .کنند می را نفی 

 

 راهگشایى و محدودیت ها: اتحاد شورو 

 

اولی  موردى بود  انقالب اكتبر .رسیممی یكى و اتحاد شوروى از ای  بحث به انقالب بلصو

كه دولت  سقه كارگر به خلع مالكیت از  سقاتى كه پیش از آن مال  ابزار تولید بودند پرداخیت 

میی ابزار تولید كه بیه شیكا خصوایى اداره . و ی  شكا اقتصاد سوسیالیستى را برقرار كرد

كیارگران و . ه اقتصادى تابع برنامه ریزى آگاهانیه شیدتسدیا شد و توسع می شد به مایمل  نمو

دهقانان توسد حزب و دولتصان شرو  به اداره دستجمعى و استفاده نقالنى از منابع اقتصیادى 

شكا برنامه ریزى شده اقتصاد نه فقید مسیتلزم همیاهنگى و بسیی  اجتمیانى بیود . جامعه كردند

بدی  ترتیب در نخسیتی  . راهنما الزم داشتبلكه براى توسعه و دگرگونی اقتصادى ی  تئورى 

تحقیقات در زمینه اقتصاد سیاسى سوسیالیسم افتتاح شد و براى اولیی  بیار یی   دولت كارگرى

ایی  پیروژه تئوریی  مملیو از روحییه . اقتصاد سیاسی سوسیالیستی منظم برای کنکاش ارائه شد

یی   اما. زد، بود می را رقم اكتصاف، بحث و جدل، جوشش و زایش که سالهاى اولیه انقالب 

فرایند شناخت پیدا کردن و سیاسیتگذارى . توانست باشد می مجرد نسود و ن فعالیت روشنفكرانه

در زمینه اقتصاد سیاسى تحت تاثیر مسارزات حادى كیه درون حیزب كمونیسیت بیر سیر جهیت 

و خیارجى و مسیارزه حییاتی کیه بیرای غلسیه کیردن بیر  یدانقالب داخلیى  گییرى و دوام انقیالب

 .رفت می جریان داشت، پیش 

آنچییه از اییی  تییالش نخسییتی  نتیجییه شیید، مفهییوم معینییى از خصییلت جامعییه سوسیالیسییتى و 

كیه  جنسه هائی از پیصرفت تئوری  حااا شد. وظایا و روش های ساختمان سوسیالیستى بود

جامعیه  امیا شیناختى كیه از اقتصیاد و. كیردمیی در جامعه شوروى را منعك   تيییرات گسترده

بود و ای  نمیدتا از محیدودیتهای تجربیه تیاریخى ناشیى  می سوسیالیستى بدست آمد شناختى قس
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نالوه بیر ایی ، بیه نلیت اشیکاالتی کیه در رویكیرد و متیدولوژى وجیود داشیت، دارای . شدمی 

 .كنیممی در اینجا فقد چند نكته را خالاه وار ارائه . بود می اشتساهات مه

صییور سییرمایه دارى نقییب مانییده پیییروز شیید كییه جمعیییت دهقییانى انقییالب شییوروى در ییی  ك

روییارویى بیا همیی  .( دادمیی  سقه كارگر تنها پن  دراد اهالى را تصیكیا )گسترده اى داشت 

توانسیت داربسیت خیود را محكیم كنید و میی آیا انقالب . ی  واقعیت به تنهایى، چالش مهیسی بود

در حیالى كیه هنیوز پییش شیر  هیاى میادى نظییر شد سوسیالیسم را سیاخت، می نجات یابد؟ آیا 

بنیان انعتى پیصرفته و كصاورزى مقیاس كیالن وجیود نداشیت؟ بلصیویكها بلیور جیدى بیه ایی  

در روزهاى شورانگیز فرداى پیروزى، آنان انتظار انقیالب و گسیترش . مصكالت توجه داشتند

میی   حمیایتى حسیاب كصییدند و روى چنییمیی سوسیالیسم در كصورهاى پیصیرفته تیر اروپیا را 

بلصیویكها خیلیى زود . اما كصتى جنسش انقالبى در اروپا، مصخصا آلمان، بیه گیا نصسیت. كردند

فهمیدند كه جمهورى نوبنیاد شوروى باید یكه و تنها كار را شرو  كند و شاید تا مدتها بىهمیراه 

مخا ره رهسرى كیردن باالخره، بلصویكها : لنی  بر آن بود كه انقالب راه خود را بگصاید. بماند

توده ها در انجام انقالب را به جان خریده بودند و این  نیز باید مخا ره رهسرى آنان در ادامیه 

انقالب . جنگید و چنی  كردمی بایست براى بقاى خویش می انقالب . كردندمی انقالب را تقسا 

ارجى بیا میداخالت بایست اقدامات  دانقالبى  سقات حاكمیه كهنیه را كیه امپریالیسیتهاى خیمی 

كیه " كمونیسیم جنگیى"سیاسیت اقتصیادى از . شكستمی خود به یارى آنها شتافته بودند در هم 

كیه (" نی )سیاسیت اقتصیادى نیوی  "یكرشته تدابیر رادیكال براى محدود كیردن بیازار بیود بیه 

 .داد، نوسان كردمی ایجاد تسهیالت موقتى براى گسترش بازار ارائه 

جنگید و به شكوفایى تحیوالت اقتصیادى و می بود كه براى بقاى خویش  انقالب اما ای  ی 

 مییی نهادهییاى سیاسییى و اجتمییانى حاكمیییت مرد. داد مییی دگرگونىهییاى نمییی  اجتمییانى ادامییه 

. كارگران آبدیده در كوره نسرد، در موا ع مهم حكیومتى و میدیریتى جیاى گرفتنید .برقرار شد

به پاییان رسیید و انقیالب حی  تعییی  سرنوشیت را  یعنى كصور تزارى ساب " زندان ملا"نمر 

تالشیهاى . برسمیت شناخت و ی  دولت چندملیتى بر اساس برابرى ملت ها و ملیت ها برپا شد

. ،  یالق گیرفت  كیار سیاده اى شید6906در جهت رهایى زنان انجام گرفت  از سیال  می نظی

از روابید خیارج از ازدواج دا  ننگ نامصرونیت كیه قیوانی  گذشیته بیر پیصیانى اوالد حاایا 

و حی  و حقیوق برابیر و دسیتمزد برابیر بیه سیاسیت و . سقد جنی  قیانونى شید. زد، پاك شدمی 

بییراى آن . )كارزارهیاى تیوده اى بییراى ریصیه كیی  كیردن بیسیوادى بییراه افتیاد. قیانون تسیدیا شیید

 .(شد گروه از زبانهاى ملا كه تا آن زمان فاقد زبان نگارش بودند، زبان نگارش درست

یعنى در سالهاى متعاقب مرگ لنی ، ای  سئوال بار دیگر و بیا حیدت بیصیتر  6902از سال 

آیا در شراید نقب ماندگى اقتصادى و فرهنگى كصور و محااره امپریالیسیتى : ملرح شد كه

توان سوسیالیسم را ساخت؟ استالی  به نفیع ایی  دییدگاه مسیارزه كیرد كیه در غییاب گسیترش می 

: توان و باید سوسیالیسم را در ی  کصور ساخت می یر كصورها در كوتاه مدت، انقالب در سا
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مو یع . بخا ر بقاء و رشید میداوم انقیالب در اتحیاد شیوروى و بیه خیا ر امیر انقیالب جهیانى

استالی  نسست به موا ع دیگیری کیه از سیوی دیگیران در آن مقلیع جلیو گذاشیته شید، ایحی  

خا ر نصان كرد " فت  جهان"اكیان در مقاله اى تحت ننوان اما همانگونه كه باب آو. تری  بود

تییا حییدى بانییث كمرنییگ شییدن  "سوسیالیسییم در ییی  كصییور"بحییث و جییدل و مسییارزه بییر سییر 

 ؟ چیستسوسیالیسم ..... ای  سئوال كه. مهمتری  سئوال شد

محیو  سقیات متخاایم، : دست آخر رهسرى شیوروى، سوسیالیسیم را بیا دو چییز معنیا کیرد

اینها مفیاهیم اشیتساهی بودنید کیه میائو بیه . انعت مدرن و بزرگ تحت مالكیت دولتىبرقرارى 

تا آنجا كیه بیه مو یو  . به بررسى و تحقی  در موردشان ادامه داده است و مائوئیسم نقد كصید

شود، دیدگاه غالب در بی  بلصویكها ای  بیود كیه بیا ليیو مالكییت خصوایى  می  سقات مربو  

وجیود رابلیه اسیتثمارگر و )ه اقتصادى و اجتمانى براى روابید اسیتثمارى بر ابزار تولید، پای

بیه نسیارت دیگیر، بعید . و براى موجودیت ی   سقه بورژوا از میان رفته اسیت( استثمارشونده

از اینكه مقاومت  سقات سرنگون شده در هم شكسته شد،  سقات و مسیارزه  سقیاتى دیگیر نقیش 

 . كنندمی قتصادى و سیاسى بازى نمهم یا تعیی  كننده اى در حیات ا

توان بلور سیاده می بلصویكها متوجه بودند كه به مو و   سقات و قلب بندى اجتمانى ن

بلور مفصا به ادامه " دولت و انقالب"لنی  در مقاله . با ادور حكم پایان استثمار، خاتمه داد

ر فكیرى را یی  منسیع نمیده نابرابرى تحت سوسیالیسم پرداخته بود و ادامه تقسیم كار یدى و كیا

بییه پدیییده فسییاد بوروكراتییی  در میییان  6902بعییالوه، لنییی  در دهیه . دانسییت مییی ایی  نییابرابرى 

برخى مقامات دولتیى، مسیئله بازتولیید روابید كیاالیى تحیت سوسیالیسیم و خلراتیى كیه ایی  دو 

رای دسیت ییافت  بیه اما اینها مصاهدات اولییه بی. كنند، پرداخته بودمی مقوله براى انقالب ایجاد 

شناخت بود و گرایش به آن داشت کیه تولیید كیاالیى در سوسیالیسیم را فقید در ارتسیا  بیا تولیید 

در آن . خصواى كوچ  بسیند و وجود  سقات را در شیكلهاى مالكییت خصوایى جسیتجو کنید

ایی  نكتیه . هنوز درك نصده بیود" دولتى –همگانی "زمان، پیچیدگى و خصلت متناقض مالكیت 

 .است كه ما دوباره به آن رجو  خواهیم كرد اى

بیا سیرنگونى : ، استالی  كوشید مقوله  سقه را به شیوه زییر تیدوی  كنید6982در میانه دهه 

شییدن كصییاورزى، پایییه ( جمعییى) سقییات اییاحب مالکیییت و بییا ملییى شییدن ایینایع و کلکتیییو 

عنیى  سقیه كیارگر و جامعیه از دو  سقیه غییر متخاایم ی. اقتصادى استثمار از میان رفتیه اسیت

تصییكیا شییده و در كنییار آنییان، قصییر روشیینفكران ( جمعییى)کلکتیییو  دهقانییان متصییکا در اقتصییاد

 سقیات حاكمیه سیاب  بیه مثابیه . ادارى و فرهنگى و گروه هاى كاركنیان غییر ییدى قیرار دارنید

دى كیه آنچه بر جا مانده، بقایاى ای   سقات سرنگون شده است یعنى افرا.  سقه از بی  رفته اند

میی امیا ایی  بقاییاى نظیم كهی  فقید . به نحوى با شكلسندى  سقاتى ماقسا انقیالب پیوسیتگى دارنید

كنید از جانیب نوامیا میی بنیابرای  خلیرى كیه جامعیه را تهدیید . توانند از خیارج تقوییت شیوند

 . شوندمی  سقات خلع ید شده است كه توسد سرمایه خارجى تيذیه و حمایت 
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ا كه موجودیت  سقیه بیورژوا فقید در ارتسیا  بیا شیكا هیاى مسیتقیم و به ای  ترتیب، از آنج

شید، نقیش بسییار مهیم  سقیات متخاایم و مسیارزه میی آشكار مالكیت خصواى در نظر گرفته 

ای  خد بیا واقعییت و پراتیی  اجتمیانى . ماندمی  سقاتى در جامعه سوسیالیستى از دیده پنهان 

 .تفاوتها و تضادهاى  سقاتى بودتلاب  نداشت، زیرا جامعه بواقع مملو از 

اییی  نظریییه در مییورد  سقییه، بییا ییی  تئییوری در مییورد بنیییان هییای رشیید یابنییده سوسیالیسییم، 

 میی گرایصى موجود بیود كیه بیه سوسیالیسیم از دریچیه رشید میادی و تکنیکیی نگیاه . مرتسد بود

نیروهییاى  بییا دسییتیابى بییه سییل  معینییى از رشیید بییه اییی  معنییا كییه سوسیالیسییم را متییرادف. کییرد

از اییی  تئییوری رویكییرد برنامییه اى و . دادمییی قییرار  می تولیییدى در چییارچوب مالكیییت نمییو

 سی  ایی  نگیرش مالكییت دولتیى بیر . شیدمیی تاریخى معینی در رابله با تحق  كمونیسم نتیجه 

توانست راه رسییدن بیه سیلوح بیاالتر سوسیالیسیم می ابزار تولید دست در دست انعتى شدن 

نگرش ای  بود کیه اینعتى كیردن . هایتا بلور نسستا موزونی به كمونیسم بینجامدرا بگصاید و ن

سوسیالیستى، شالوده دگرگونى روابد اجتمانى، تقسیم كار و ایدئولوژىهایى كیه مییران جامعیه 

انتظیار داشیتند كیه اینعتى .  سقاتى است را خواهد ریخت و محیرك ایی  دگرگیونى خواهید شید

بیدی  ترتییب، وظیفیه . شیكا اتوماتیی  ایی  تيیییرات را بانیث شیود كردن سوسیالیستى تقریسا به

 میی كلیدى را بعد از برقرارى مالكیت اجتمانى بر ابزار تولید، رشد نیروهاى ابزارى تولییدی 

اتحاد شوروى در آن شراید نقب مانیده نییاز بیه كارخانیه هیا و ماشیی  آالت بیصیتر، و . دانستند

نییاز بیه تعیداد هیر چیه بیصیترى متخصیص . میدرن داشیتف  آورى و حما و نقا و زیرساخت 

. نیاز به ی  نظام آموزشیى داشیت كیه چنیی  افیرادى را بپرورانید. فنى، مهندس و امثالهم داشت

 .نیاز به آوردن اهالى از روستاها به شهرها داشت

بدی  ترتیب، ساختمان سوسیالیستى با بسی  منابع براى رشد سریع اینایع سینگی  سیرمایه 

" سیرمایه دارانییه"در اینجیا بییه معنیى " بیر –سییرمایه "نسیارت : زیرنیوی . )تعرییا شیید بیر، -

 -كیار"ایی  بیرخالف اینایع . بلكه منظور انایعى اسیت كیه دارای تکنولیوژی باالسیت. نیست

است كه از سل  تکنولوژی نسستا پایینى برخوردار است و به میزان قابا توجهى بیر كیار " بر

ای  بود که الياى قانونى مالكیت خصواى بر ابیزار نمیده تولییدى  نگرش.( انسانى تکیه دارد

و برقرارى مالكیت دولتى، بخودی خود  ام  آن است کیه فراینید اینعتى كیردن بیه حاكمییت 

خصلت پیچیده و متناقض شكا هاى مالكیت دولتیى و ایی  واقعییت كیه .  سقه كارگر خدمت كند

توانیید پییرده سییاترى بییر روابیید مییی گرى دولییت كییار( و یییا قییانونى می رسیی)مالكیییت حقییوقى 

 میی در میورد ایی  نكتیه روشینگریهاى مه كتاب آموزشى شانگهاى. )بورژوایى باشد، درك نصد

میی مالكیت دولتیى تاكیید  محتوا و پرداخت  به  شكل دارد و بر  رورت فراتر رفت  از بحث

ابرابری هیا و تمیایزات اداره بنگاه هاى دولتى واقعا به دست كیست؟ آیا محدود کردن نی: گذارد

اییدئولوژی  مسیلد اسیت ییا گسیترش  –قلب نمای انجام امور است و ای  جهت گییری سیاسیى 

 (نابرابرىها و تمایزات؟
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نسیود، بلكیه درك رایی  " استالینیسیت هیا"نظریاتى كه گفتیم مصخصه یا مختص بلصویكها ییا 

او بییر اسییاس  .ظییری بریییدامییا مییائو از اییی  چییارچوب ن. در جنییسش بییی  المللییى كمونیسییتى بییود

تضادهاى مادى، اجتمانى و ایدئولوژی  جامعه سوسیالیستى، تئورى  سقات و مسیارزه  سقیاتى 

بیه . رویكرد مائو به مقوله بنیان سوسیالیسم كیامال متفیاوت بیود. تحت سوسیالیسم را تدوی  كرد

سیییى و رشیید اقتصییادى  ییام  هییای اسا( تکنولییوژی)نظییر او پیصییرفت در زمینییه فیی  آورى 

به خیودى خیود روابید ( توسعه اقتصادى)رشد نیروهاى تولیدى . سوسیالیسم و كمونیسم نیستند

را نیابود ( نظییر پدرسیاالرى)استثمارگرانه و سیایر روابید سیتمگرانه اجتمیانى و اییدئولوژی  

مییائو تاكییید كییرد كییه میییان توسییعه اقتصییادى و دگرگییونی مییداوم و نمییی  اجتمییانى و . كنییدمییی ن

اگییر ییی  جامعییه سوسیالیسییتى نتوانیید اهییداف : "ییی  رابلییه دیییالكتیكى وجییود داردایییدئولوژی  

مائوتسیه : زیرنوی . " )ماندمی اجتمانى اشتراکی را تقویت كند از سوسیالیسم دیگر چه باقى 

 (6919 –چاپ تایپه  –دون سیكزیان وان سوى 

می را تعیی  مو و  كلیدى كه پیش پاى جامعه سوسیالیستى قرار دارد و خصلت كلى آن 

آییا جامعیه بیه حیداکثر درجیه ممکی  در حیال پصیت سیر . گیرد می است كه در پیش راهی  كند،

كند؟ آیا  سقیه كیارگر می گذاشت  روابد  سقاتى است؟ آیا كار  سقه كارگر به ای  هدف خدمت 

از  ری  دولت و رهسرى سیاسىاش ابتكیار نمیا را در همیه جوانیب در دسیت دارد تیا در ایی  

اینست كه آیا انقالب در همه جسهه ها ادامه  یصروى و پایدارى كند؟ خالاه، سئوال كلیدىپ راه

قیدرت دولتیى را از كیا دهید  یابد یا نه؟ اگر چنی  نصود، زمینه اینكیه  سقیه كیارگرمی و نم  

اما اگر انقالب ادامه یابید، قیدرت دولتیى  سقیه . شود می شود و سرمایه دارى احیاء می فراهم 

مقیا عی  در ایی  راه،. کنید میی شیود و مسیارزه در راه كمونیسیم پیصیروى  می ستحكم كارگر م

و . شیود میی رسد که جهش هاى نظیم براى به پیش راندن انقالب ممك  و  رورى  می فرا 

ای  راهی پر افیت و . دوره هایى هم هست كه تاكید الزاما بر روی تحكیم کردن دستاوردهاست

 .کند می ای  فرایند موج وار، پیصروی انقالب از  ری  . خیز است

می گیرد و توسد آن مصرو  می اما پیصروى انقالب در ی  چارچوب بی  المللى اورت 

یعنیى توسید تکامییا و تضیادهاى نظیام جهیانى امپریالیسییتى كیه شیاما رقابتهیا، مییداخالت . شیود

مپریالیسییتى بییر و تییاثیرات مسییتقیم و غیرمسییتقیم سییاختار و تيییییرات اقتصییاد جهییانى ا می نظییا

و نیز توسد نقا  قوت نسسى، پیصیرویهاى ناگهیانى و ملزومیاتى كیه . اقتصاد سوسیالیستى است

انقیالب پرولتیرى و شیراید تكیاملش . دهیدمی انقالب جهانى در برابر دولت سوسیالیستى قرار 

قیالب در آن نقیا  نلیا تیاریخى كیه ان. را اساسا باید به مثابه ی  فراینید بیی  المللیى درك كیرد

و ایی  مقیا ع همیواره دوره خلیرات و بحرانهیاى نظییم )تواند پیصرفتهای مهم کنید می جهانى 

اگیر یی  دولیت سوسیالیسیتى وجیود داشیته باشید، ایی  دولیت سوسیالیسیتی بایید تیوان  (نیز هست

اییی  ییی  جمعسنییدى . مییادى و ایییدئولوژیكش را بییراى پیصییروى انقییالب جهییانى بییه مخییا ره افكنیید

 . ه انقالب سوسیالیستى استحیاتى از تجرب
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دركیى كیه از . با در نظیر داشیت  ایی  نكتیه، بگذاریید بیه تئیورى و نمیا شیوروى بیازگردیم

سوسیالیسم وجود داشت و قسال آن را تصیری  كیردیم، نمیقیا بیا اقتصیاد سیاسیى شیوروى نجیی  

 6902گواه روش  ای  امر، مساحثاتى است كه درباره راهسرد انعتى شدن  ى دهیه . شده بود

جریان یافت و تئورى اقتصادىاى كه راهنماى اجیراى برنامیه پنجسیاله اول و كلكتییویزه كیردن 

ایی  سیرآغاز واقعیى و . فعالیتهیاى ارزشیمندى انجیام شید. شد 6909-80كصاورزى در سالهاى 

آثار گسترده و نوینى در ای  زمینه منتصر . خالقانه اقتصاد سیاسى سوسیالیستى قابا اجراء بود

خصییلت : مساحثییات تئورییی  بییر سییر مو ییونات گونییاگون نظیییر مییوارد زیییر بییراه افتییاد. شیید

سییاختمان سوسیالیسییتى، مناسییسات میییان سییاختار اقتصییادى كییه پرولتاریییا بییه ارن بییرده و باییید 

دگرگییون شییود بییا سییاختار اقتصییادى كییه انقییالب در پییى آفریییدن آنسییت، روش هییا و شییكا هییاى 

ارى و  ییرق ایجییاد منییابع سییرمایه گییذارى، سییرنت ایینعتى كییردن، اولویییت هییاى سییرمایه گییذ

و ( مییثال كصییاورزى و ایینعت)مللییوب رشیید سوسیالیسییتى، روابیید میییان بخصییهاى اقتصییاد 

اقتصاددانان شوروى در نراه اى )برقرارى تعادل مادى در درون و مابی  بخصهاى مختلا 

ش پول و قیمتها در ، نق(محصول نام گرفت –تجزیه و تحلیا نهاده  پیصگام شدند كه از آن پ ،

محاسسات اقتصادى، در جمع آورى مازاد جامعه و در متعیادل كیردن توزییع درآمید بیی  اهیالى 

در زمینییه تكامییا فنییون ریا ییی در خییدمت بییه برنامییه ریییزى نیییز پیصییرفتهایى . شییهر و روسییتا

در مورد تكاما تئورى اقتصاد سوسیالیستى در اتحیاد شیوروى و : زیرنوی . )حااا شده بود

بیه پاییه هیاى رجیو  كنیید  6902احثات مرتسد با آن بیر سیر راهسیرد اقتصیادى  یى سیالهاى مس

، 6902-82گزییییده مقیییاالت مربیییو  بیییه شیییوروى، : راهسیییرد شیییوروى بیییراى رشییید اقتصیییادى

توسیعه اقتصیادى شیوروى و  –اسیپالسر . ، نوشته ن6912انتصارات دانصگاه ایندیانا : بلومینگت 

 (، نوشته موری  داب6923راتل  و كیگان پا  انتصارات: ، لندن6967از سال 

در اییی  گفتمییان مو ییونات اجتمییانى و سیاسییى . بییود سیاسههى و اییی  اقتصییاد ییی  اقتصییاد

بلور مثال، تاثیر سیاست های اقتصادی مختلا بیر روی اتحیاد كیارگر . جایگاه خود را داشتند

ائا و سیاسیتهاى بیه درجیات مختلیا، مسی. شید میی دهقان و سایر روابید اجتمیانى بررسیی  –

اقتصادى در چارچوب دگرگون کردن نظم اجتمیانى كهنیه و آفرییدن نظیم نیوی  مید نظیر قیرار 

از یكسیو، . اما وجه االى اقتصاد سیاسى شوروى، تولیدگرایانه و فی  گرایانیه بیود. گرفتندمی 

 كیرد،میی كیرد و حید و حیدودش را تعییی  میی امیر تحقیی  و مساحثیه را نمیدتا هیدایت  آنچه كه

میدرن بیود كیه بیه مثابیه  (تکنولیوژی)سریعتری  راه توسیعه اینایع دولتیى بیر پاییه فنیون  افت ی

از سیوى دیگیر، برنامیه رییزى را یی  فعالییت . شدمی اساس بنیادی سوسیالیسم در نظر گرفته 

یعنییى بییه آن بعنییوان ابییزارى بییراى . دانسییتند مییی کنیید،  مییی تکنیکییی کییه بییه اییی  هییدف خییدمت 

 .شد می نیروهاى تولیدى و هماهنگ کردن رشد، نگریسته سازماندهى نقالئی 

 – 21تجربه تكاما و برنامیه رییزى اقتصیاد سوسیالیسیتى در اتحیاد شیوروى  یى سیالهاى 

یعنى در دورانیى كیه شیوروى یی  كصیور سوسیالیسیتى بیود، بیدون شی  بسییار متنیاقض  6967
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بسیار دشوار و خصمانه انجام  جدید و بیسابقه بود بلكه تحت شرایلى می ای  نه فقد اقدا. است

و محااره امپریالیستى، دولت نوبنیاد شوروى را مجسور كرد كه  می تهدیدات نظا. گرفتمی 

همییی  . كنیید تیا بتوانیید بییه دفییا  از خییود برخیییزد می منیابعش را متوجییه تقویییت بنیییه ایینایع نظییا

ماندهى انعتى فصارها كا راهسرد انعتى كردن سریع كه شوروى اتخا  كرده و شكلهاى ساز

واقعیییت اینسییت كییه نخسییتی  دولییت كییارگرى . سییاخت مییی كییه بییه اجییراء گذاشییته بییود را متییاثر 

 .مجسور شد بیصتر نمر را در جنگ، تدارك جنگ و مرهم نهادن بر زخمهاى جنگ بگذراند

اگرچه مصاف هاى ساختمان جامعیه و اقتصیاد سوسیالیسیتى نظییم بیود، امیا دسیتاوردهاى 

ی  شیوه نوی  تولیدى برقرار شد كه بر اسیتثمار متكیى نسیود . نیز حااا شد حقیقتا برجسته اى

ی  پاییه اینعتى میدرن . و بحرانهاى مخرب اقتصادى نیروهاى بازار سرمایه دارى را نداشت

ی  مكانیسم برنامه ریزى مركزى قادر . سوسیالیستى و ی  نظام كصاورزى كلكتیویزه ایجاد شد

ای  نظام برنامه ریزى، گسترش سریع ظرفیت . دى را تعیی  كندبود راستاى كلى توسعه اقتصا

انعتى و تقویت توسعه در جمهورىها و منا   نقب افتاده را ممك  ساخت و توانست منابع و 

ایی  . توانایىهای اقتصادی را در مقیاسی نظیم برای ميلوب کیردن امپریالیسیم آلمیان گیرد آورد

بلور مثال  ى فقد چنید .)ای ميلوب کردن آلمان بودبخصی از مجمونه تالشهای قهرمانانه بر

شیعار برنامیه .( كارخانه مهم جا به جا شده و به منا   شرقى كصور انتقال یافتنید 6222هفته، 

میلیونهیا كیارگر و دهقیان بیویژه در اواخیر ." سیازیممیی ما دنیایى نوی  : "پنجساله اول ای  بود

در راه آرمان انقیالب جهیانى بیه " فت  سقا فل شكا"با روحیه  6982و اوایا دهه  6902دهه 

 .غلیان درآمدند

نیروى كلكتیویزاسیون آتش خیزش واقعیى نلییه اتوریتیه چنید اید سیاله و سینت و سیتم در 

. نظام آموزشى كهنه بلور كلیى تصیحی  و بیروى تیوده هیا بیاز شید. روستاها را شعله ور كرد

قابله با هر آنچه كهنه و محافظه كارانه بود كارگران جوان به مثابه ی  نیروى اجتمانى براى م

كییه در  مییی هنرمنییدان و نویسییندگان و سییایر كییارگران نراییه هنییر تيییییرات نظی. بسییی  شییدند

گرفت را روز به روز ثست كردند و بر سر آن هنرى كه در خدمت انقالب می جامعه اورت 

از تیدوی  مصیى مسیارزات دولت نوی  كارگرى  .باشد مسارزه ها انجام شد و مساحثات در گرفت

خالاه، اینها دسیتاوردهایى واقعیى . انقالبى در سراسر دنیا پصتیسانى كرد و به كم  آن شتافت

امییا در اینجییا، جسهییه برنامییه ریییزى اقتصییادى كییانون توجییه ماسییت و در اییی  . و تییاریخى بودنیید

  .خوردمی نراه، مصكالت جدى نیز به چصم 

از منابع سرمایه گذارى جامعه را  می ش بسیار مهنظام برنامه ریزى شوروى توانست بخ

امیا ایی  نظیام بیر اینایع . روانه بخصهاى انایع كلیدى كند و با اینكار بانیث رشید سیریع شیود

از منییابع اقتصییادى بییه بهییاى محرومیییت  مییی بخییش نظی .سیینگی  تاكییید بیییش از حیید گذاشییت

( بخش حما و نقا و توزییع و درجه دوم، به  رر توسعه كافى)اجتمانى و اقتصادى دهقانان 

همزمیان، هیدف توسیعه سیریع اینعتى و میرج  دانسیت  پیروژه هیاى . جذب انایع سنگی  شد
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سییرمایه گییذارى نظیییم كییه اغلسصییان در منییا قی کییه پیصییاپیش ایینعتى بودنیید قییرار گرفتنیید، بییه 

تیاثیر ایی  . افزایش نظیم جمعیت شهرى و تمركز غیر  رورى فعالیتهیاى اینعتى كمی  كیرد

د، تقویت برخى نابرابرىها بی  شهر و روستا و تا حد زییادى تصیدید جنسیه تخصصیى شیدن فراین

  .مصاغا بود

استالی   رورت غلسه بر تمایزاتى نظیر تفاوت بی  شهر و روستا و كار فكرى و ییدى را 

اما رویكرد او به مسئله نمدتا از زاویه توسعه تولیید بیود و بیه وظیایفی ماننید کیم . تصخیص داد

اییی  تمییایزات و تضییادها بییه حییداكثر درجییه ممكیی  در چییارچوب شییراید مییادى موجییود،  کییردن

كصاندن توده ها به مسارزه سیاسى نلیه نیروها و خلو  و سیاستهاى بورژوایى كه شكاف بیی  

شیكنند، مقابلیه بیا میی دهقان را در هم  –كنند و وحدت كارگر می شهر و روستا را گسترده تر 

میی صص و تحقیر كار یدى، و مقابله با نادات و اییده هیاى كهنیه، اهنخسه گرایى و پرستش تخ

 . ت کافی داده نصد

در شییوروی، سییاختمان و . موسسییات و روش هییاى برنامییه ریزیصییان نیییز اشییکال داشییت

نظیام برنامیه رییزى شیوروى . مدیریت بر ی  دستگاه برنامه ریزى فوق متمركیز اسیتوار بیود

یافتییه بییود امییا بییویژه وقتییی کییه بییرای اجییراء در سییایر  قییوام 6922آنگونییه كییه در اوایییا دهییه 

بصییورت ییی  الگییو فرمولییه شیید، تاكییید ااییلى را بییر  می كصییورهاى سوسیالیسییتى بلییور رسیی

انمال كنترل سفت و سخت از سوى وزارتخانه هاى اینعتى و بنگیاه هیاى برنامیه رییزى بیاال 

اتكیاء بیه . دادمیی هیا بسید گذاشت و ای  كنترل را تیا پیایی  بیه سیل  جزئییات در كارخانیه می 

متخصصان و سلسله مراتب با ای  الگو نجی  شده بیود و در تقابیا بیا شیور و شیوق و فعالییت 

مقررات سفت و سخت اتوریته و شكا هاى مدیریت ت  نفره . آگاهانه تولیدكنندگان قرار داشت

ایی  . یافتمی  در ای  الگو، به سوى بازتولید جوانب معینى از تقسیم كار اجتمانى سنتى سوق

نظام برای ایجاد انگیزه بیش از حد بر انگیزه هاى مادى، دام  زدن به كیار سیخت و فیداكارى 

و اییی  روش در واقیع ییی  تائییید . از  ریی  ارائییه دسیتمزد بییاالتر و پیاداش بییه افیراد متكییى بیود

 .ایدئولوژی  بود برای تمایز در دستمزدها و درآمدها

اظ ادارى نظیم الجثه و بوروكراتی  بود و خود را بییش نظام برنامه ریزى شوروى به لح

 میی میثال زمیانى كیه . یاراى پاسخ گفت  به آنهیا را نداشیت کرد که می از حد در وظایفی غرق 

مثال روش  كنند كه بنگاه هاى محلى چیه مییزان )خواستند توازن و تقسیم منابع را برآورد کنند 

کرد که همیه چییز  می یص دهند، نظام به گونه اى کار و مواد اولیه را تخص( فوالد نیاز دارند

زمختییی برنامییه ریییزى و انعلییاف . شییدمییی باییید توسیید نییالیتری  مقامییات محاسییسه و هماهنییگ 

بسیت و تصیحی  برنامیه را در می ناپذیریش در سلوح پایینى، راه را بر پویائی سلوح محلى 

. انجامییدمیی ر بیه اتیالف منیابع ایی  امی. کیرد میی شراید ظهور مسائا پیش بینى نصیده دشیوار 

امییا . ن شییودمی گییاهی اوقییات الزم بییود کییه برنامییه بلییور مللییوب تعییدیا یابیید تییا اجییرایش تضیی

  .کرد می کارکرد نظام برنامه ریزی بگونه ای بود که ای  کار را مصکا 
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 تکامل تئوریک توسط مائو

 

او . رى و تيییر قرار دادمائو ای  الگوى اقتصاد برنامه ریزى سوسیالیستى را مورد بازنگ

آموخیت، بیه میی در نی  حال كه از جوانب مثست ای  نخسیتی  تیالش در سیاختمان سوسیالیسیم 

یکیم، از روش هیای نمیودى : انتقیاد از دو وجیه مصخصیه برنامیه رییزى شیوروى هیا پرداخیت

ی و دوم، از گییرایش آن بییه تعیییی  كننییده دانسییت  فیی  آور( اجییراء از پییایی  –فرمییان از بییاال )

بلیه، سیاختمان سوسیالیسیم (. نیسم تکنولوژی  مصخصه برنامه ریزی شوروی ها بیودمی دتر)

امیا میائو، . مستلزم ی  برنامه اقتصادى دولتى است كه معرف منافع اساسى  سقیه كیارگر باشید

یعنیی . نسست به استالی ، رویکرد دیالکتیکی تری بیه مسیئله برنامیه رییزى متمرکیز اتخیا  کیرد

ان ا یدادی ماننید كصیاورزى و اینعت، اینایع سینگی  و اینایع سیس ، می ه وحدت و مسارز

او فهمیید كیه چیه در زمینیه تیدوی  و چیه . مركز و منا  ، و تعادل و نیدم تعیادل را درك كیرد

میی ن. جزئییات دقیی  اسیت، رفتیار كیرد مثیا نقصیه ای کیه دارای" برنامیه"توان با می اجراء، ن

 كرد كه انگار ارفا یی  رشیته مقرراتنید كیه بیا اسیتفاده ازتوان با اهداف تولیدى  ورى رفتار 

دوره گذار سوسیالیستى، دوره مسارزات، تحیوالت و . توان آنها را اجرا کرد می قدرت اداری 

پویائی و تيییر که مفهوم  هر چه شور و انرژى توده ها شکفته تر شود،. آزمونهاى نظیم است

توسییعه اقتصییادى نیییز . اسییت بیصییتر خواهیید بییودسوسیالیسییم و یكییى از نقییا  قییوت سوسیالیسییم 

متیدولوژى . تواند نرم و موزون باشیدمی دهد و نمی  رورتا همی  پویائی و تيییر را بازتاب 

 .برنامه ریزى باید متکی بر چنی  دركى باشد

مائو در ی  بحث نمیقتر، به انتقاد از دیدگاهى پرداخت كه برنامه را یی  ابیزار فنیی بیرای 

حییال آنكییه مسییئله بییالعک  اسییت  برنامییه تسییارزى از ایییدئولوژى و . دانسییتمییی د كنتییرل اقتصییا

برنامه، بازتاب واقعیت اجتمانى از نگاه ی   سقه معیی  اسیت . اهداف و دیدگاه ی   سقه است

گذارد  برنامیه سوسیالیسیتی در پیی آن اسیت کیه از می و به نوبه خود بر واقعیت موجود تاثیر 

. رهائى  سقه کارگر، كنترل آگاهانه و اجتمانى تولید را متحق  کنیدمو ع  سقه كارگر و امر 

كییه بییه سییال  مسییائا اقتصییادى سوسیالیسییماسییتالی  بییرخالف نظییر مییائو، در مقالییه : زیرنییوی )

منتصر شد، برنامه ریزى را به مثابه ی  اقیدام نملیى معلیوف بیه سیاسیت هیای مقلعیی  6920

تییدوی  ییی  .( ان ییی  مصییيله تئورییی  قییرار دارددانسییت کییه در تعییار  بییا اقتصییاد سیاسییى بعنییو

میی برنامه بیه هیچوجیه بیه جمیع آورىا النیات فنیى و پییش بینیى تحیوالت اقتصیادى خالایه ن

تدوی  برنامه دربرگیرنده مسیارزه  سقیاتى در حیلیه اییدئولوژی  بیر سیر اهیداف و جهیت . شود

بیى اتحیاد شیوروى و چیی  مائو در جریان رسیدن به ای  نتای ، تجربیه انقال. گیرى جامعه است

 .را جمعسندى كرد
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اجازه دهید به نظریات نمی  و كلییدى میائو در میورد ماهییت جامعیه سوسیالیسیتى نگیاهى 

مییائو تاكییید داشییت كییه سوسیالیسییم نییونى ماشییی  اقتصییادى و مجمونییه ای از موسسییات . بكنیییم

زه اى بسییار سوسیالیسیم، مسیار. کننید، نیسیت میی سیاسى که با نظم تی  تیی  سیانت حرکیت 

خواهد تولید با هدف فاییده اجتمیانى را جیایگزی  تولیید بیا هیدف سیود می مهم و جدى است كه 

 موسسیات و روابید اجتمیانى در جامعیه، می كند، مسیارزه ای اسیت بیرای دگرگیون کیردن تمیا

مردم کارک  بر جامعه  متولد کردن ارزشها و رفتارهاى نوی ، برقرار کردن كنترل همه جانسه

توانند بر همه جوانب جامعه احا ه یافته و آنها را دگرگون کنند و كلیه تمیایزات  سقیاتى را تا ب

بلور خالاه، سوسیالیسم مسارزه اى براى ریصه ك  كردن كهنه . محدود و سرانجام محو كنند

نظریییه پییردازان سییرمایه داری بییرای خییوش مزگییی کییردن . و سییاخت  ییی  دنیییاى نییوی  اسییت

اما سوسیالیسم، نیونى سیرانجام . خوانند می " بهصت مونود كارگران"نه به  ع سوسیالیسم را

سوسیالیسیییم یییی  دوره تحیییول انقالبیییى در فاایییله سیییرمایه دارى تیییا . نیسیییت( تخیلیییی)اتوپییییائى 

است كه هم دوران گذار اسیت ( دیكتاتورى پرولترى)شكلى از حاكمیت  سقاتى . كمونیسم است

شالوده هاى مادى و ایدئولوژی  جامعه  سقیاتى و ادامیه و هم ابزار مسارزه براى متحول كردن 

 .انقالب براى رسیدن به جامعه بىلسقه

سوسیالیسم از یكسیو، یی  جهیش . از نظر مائو، سوسیالیسم ی  پدیده به شدت متناقض است

گییرد و بیر میی تولید با هدف تامی  نیازهاى جامعیه و بیر حسیب یی  برنامیه انجیام  .نظیم است

نیروى كیار دیگیر بیه مثابیه یی  . یابدمی ما و هماهنگى آگاهانه اجتمانى سازمان پایه ابتكار ن

شود، دیگر تحت كنترل نیرویى بیگانه بیا خیود قیرار نیدارد، دیگیر آن می كاال خرید و فروش ن

اما بیا وجیود اینكیه . كندمی بخصد بازتولید نمی روابد اقتصادى را كه سلله و بردگى را تداوم 

است، كماكان ی  جامعه گیذارى اسیت كیه هیم زخمهیاى سیرمایه دارى را  سوسیالیسم ی  جهش

 .در بر دارد و هم بذرهاى كمونیسم را

جامعه سوسیالیستى یا بسوى كمونیسم پیش خواهد رفت ییا اینکیه بیه سیرمایه دارى رجعیت 

 اینکه کدام راه در پییش گرفتیه. راه سوسیالیستى و راه سرمایه دارى: دو راه باز است. كندمی 

ایی  مسیارزه  سقیاتی . شیودمیی شود، در كوره مسارزات و خیزشهاى حاد  سقاتى جامعیه تعییی  

 مییی میییان سییتمدیدگان سییاب  و نیروهییای ارتجییانی جریییان  بییر سییر انتخییاب یکییی از اییی  دو راه

خواهند جامعه را اداره و دگرگون کننید و نیروهیاى  می كه به قدرت رسیده و  ستمدیدگان: یابد

خواهند نظم کهنه را دوباره برقرار کنند  می كه  ژه نیروها  بور وایى نوخاستهبویارتجانى 

 .بازسازی کنند و جامعه بر حسب ااول سرمایه داري

مییی از دل تضییادهاى جامعییه سوسیالیسییتى بییه ظهییور  نیروههها  بههور وایى نوخاسههته اییی 

ار تخصصییى بییی  رسییند، یعنییى از تفاوتهییایى كییه در زمینییه دسییتمزدها وجییود دارد، از تقسیییم كیی

افراد مختلا در امر تولید، از نقصهاى خااى كه افیراد در امیور ادارى و امیر رهسیرى بعهیده 

 می گرفته اند، از شكافهاى میان شهر و روستا، از سایر تضادهاى مهم اجتمانى و فضای نمو
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ا كتیاب آموزشیى شیانگهاى در ارتسیا  بی: زیرنیوی . )کننید میی پولى، سیربلند  –روابد كاالیى 

كند كه اگرچه مالكییت، اجتمیانى شیده و روابید می بنگاه هاى سوسیالیستى دولتى خا ر نصان 

شیاهد  میی میان ای  بنگاه ها بر پاییه تعیاون اجتمیانى بنیا شیده اسیت امیا كماكیان بیه درجیات مه

میی هستیم كیه ( یعنى ی  نو  استقالل نسسى در نملكرد و مدیریت آنها)جدایى فعالیت بنگاه ها 

در سوسیالیسییم اییی  امكییان وجییود دارد كییه در برخییی .( بییه رقابییت و انفصییال منجییر شییود توانیید

نه رشد می واحدها و حیله هاى اقتصاد سوسیالیستى، روابد كنترل و استثمار سرمایه دارى ز

و در بخصهای مختلا روبنا، نظیر آموزش و پیرورش و فرهنیگ، . پیدا کند و حتی مسلد شود

ه گیرا مسیلد شیود، ایی  حیلیه هیا بیه دژهیاى مسیتحكم بیورژوازی اگر ی  خد بورژوائی نخسی

 .شود می تسدیا 

بورژوازى نوخاسته بیه مثابیه یی   سقیه، معیرف جنسیه هیاى بیورژوایى نظییر نابرابرىهیا و 

باشید   میی روابد تولیدی سوسیالیستی موجود اسیت،  درونتفاوت های اجتمانی که هنوز در 

توانیید درون ییی  شییكا مالكیییت کلکتیییو مییی اسییت كییه معییرف روابیید واقعییا اسییتثمارگرانه اى 

بیه مثابیه . آییدمیی ای   سقه در درون چارچوب مالكیت سوسیالیسیتى پدیید . تكوی  یابد( جمعى)

 –در مراكییز قییدرت یعنییى در نییالیتری  سییلوح دسییتگاه حزبییى  ییی  نیییروى سیاسییى، اییی   سقییه

کنید و از همیی   ریی   می نه دولتى حاكم بر جامعه سوسیالیستى منجمله در نیروهاى مسل  ال

از نظر مائو، بوروكراسى در برنامه ریزى اقتصیادى و : زیرنوی . )دهدمی خود را سازمان 

سایر جوانب نملكرد حزب و دولیت سوسیالیسیتی ایرفا مصیكا مربیو  بیه رشید غییر نقالئیی 

هى بلكه بوروكراسى یی  شیكا سیازماند. بخش ادارى و نخسه گرایى نیست که باید مهارش كرد

می بورژوازى نوخاسته در جامعه سوسیالیستی از  ری  آن خود را بازتولید  نیز هم هست که

کنید قیدرتش را در  میی و ی  روش کنترل است که بورژوازى نوخاسته توسید آن سیعی . كند

بیه نسیارت دیگیر، در نتیجیه سیرنگونى  سقیات اسیتثمارگر .( نراه هاى مصیخص تحكییم كنید

ى آنها بعید از سیرنگونى بیه قصید بازگصیت بیه قیدرت، و تثسییت یی  قدیم، شكست تالشهاى فور

كند و مختصات مسارزه  سقاتی جابجیا و دگرگیون می شیوه تولیدى نوی ، روابد  سقاتی تيییر 

شما دارید انقالب سوسیالیسیتى : "خا ر نصان كرد 6971همانلور كه مائو در سال . شود می 

بیورژوازى درسیت در حیزب كمونیسیت . كجاسیتدانیید كیه بیورژوازى میی كنید و هنیوز نمی 

: زیرنییوی ". )یعنییى آن اییاحب منصییسانى كییه راه سییرمایه داری در پیییش گرفتییه انیید. اسییت

، "واژگییون كییردن احكییام اییحی ، خییالف اراده خلیی  اسییت"مائوتسییه دون، بییه نقییا از مقالییه 

، اثیر بود ی مو مائو پنجباز تكثیر در كتاب  – 6971دوازده مارس  – 66شماره  خسرنامه پك 

 (ریموند لوتا

توجه متمركز مائو بر مسئله حزب، براى دستیابى بیه یی  درك ایحی  از مسیارزه  سقیاتى 

توده ها بیراى اینكیه نسیرد پیچییده و  یوالنى جهیت اداره و . تحت سوسیالیسم بسیار اهمیت دارد

ى كننیده نییاز تيییر جامعه و رسیدن به كمونیسم جهانى را پیش برند كماكان به ی  هسیته رهسیر
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حزب پرولترى به نیروى سیاسى رهسرى كننده در انمال قیدرت سیاسیى تیوده هیا تسیدیا . دارند

همگیانی  –حزب به نیروى نمده هدایت كننده اقتصادی که مستنیى بیر مالكییت دولتیى . شودمی 

در جامعییه سوسیالیسییتی نقییش پیصییاهنگ حییزب، بییراى انمییال حاكمیییت . شییودمییی اسییت تسییدیا 

زییرا بیورژوازى . امیا همیی  نقیش یی  خصیلت دوگانیه دارد. ورتی حییاتی اسیتپرولترى  یر

. شیود میی نوخاسته دقیقا درون ای  نهاد رهسرى كننده، بویژه در نالیتری  سیلوح آن متمركیز 

آیید و میی بنابرای  در سوسیالیسم، حزب به اورت ی  نراه تعیی  كننده مسارزه  سقاتى در 

 .دگرگونی انقالبى شود باید مرتسا دستخوشمی خود نیز 

ان انمییال قییدرت سیاسیییى و مییی  می در جامعییه سوسیالیسییتى، رابلییه تنگاتنییگ و مسییتقی

قییدرت تخصیییص و اداره ابییزار تولییید بییه شییکا متمرکییزی بییه مثابییه . اقتصییادى موجییود اسییت

( بیر وزارتخانیه هیا، امیور میالى، تجیارت، واحیدهاى تولییدى مجیزا و امثیالهم)رهسری سیاسیی 

اما منظورمان از رابله تنگاتنگ و مستقیم قدرت سیاسی و اقتصادی فقید ایی  . ابدی می تجسم 

جامعه بصدت وابسته است به اینکه چه خید مصیی ای  می مسئله ای  است که جهت نمو. نیست

آن نیده از . و چه سیاستهائی در نالیتری  سلوح رهسری غالیب اسیت( چه اهداف و دیدگاهی)

قدرت و نفو  قرار دارند ولی از راه سوسیالیستى منحرف شده،  کسانی که در نالیتری  مراتب

به توده ها پصت کرده اند، و مدافع و  الب اجراى ی  خید سیرمایه دارانیه جدیدنید، بتیدری  بیه 

رهیروان سیرمایه "ایی  . یابنید میی شیکا مقیر فرمانیدهی بیورژوازی در درون حیزب سیازمان 

هستند و آماج نمده ادامیه انقیالب در ( ه ی   سقهواقعا به مثاب)نیروى نمده بورژوازى " دارى

برنامه سیاسى رهروان سیرمایه دارى نسارتسیت از بهیره جسیت  از نوامیا . سوسیالیسم هستند

سییرمایه دارانییه در جامعییه سوسیالیسییتى و گسییترش آنهییا و تسییدیا مالكیییت سوسیالیسییتى بییه ییی  

رهیروان سیرمایه داری ایی   .پوسته که محتیوای درونیش سیرمایه داری اسیت و نیه سوسیالیسیم

 .نصینند تا در موقع مساند اقدام به به غصب قدرت کنند می کنند و منتظر فرات  می کار را 

که تحت رهسری مائو براه افتاد، ابزار و شیوه اى براى غلسه بر نیروهایى  انقالب فرهنگى

بسیی  تیوده هیا و  انقیالب فرهنگیی از  ریی . خواستند سیرمایه دارى را احییاء كننیدمی بود كه 

نزم قهرمانانه آنان، مراكز قدرت بورژوایى درون حزب و درون موسسات دولتى را بمساران 

نناار بورژوایى كه در مقام رهسرى قرار داشتند به زیر كصیده شدند، بسییار از . سیاسى کرد

تیر، از همه مهم. بخصهاى قدرت كه غصب شده بود دوباره از پایی  و توسد انقالب تسخیر شد

جامعه به هوا رفت و بر پایه ای  خیزش توده اى، روابید اقتصیادى و سیاسیىو اجتمیانى و نییز 

بدی  ترتیب، پرولتاریا از  ری  ادامه انقالب بیه پاییه هیاى میادى و . تفكر مردم دگرگون گصت

و مصیوق ایی  تمیایزات اسیت،  می ایدئولوژی  تمایز، به ی  بورژوازى و پایه اجتمانى که حا

 میی کننید، زییر و رو  میی برد  پرولتاریا خاکی را کیه از درونیش  سقیات سیر بلنید  می هجوم 

 .کند
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مسییارزه  سقییاتى در جامعییه سوسیالیسییتى بییر سییر اینسییت كییه اییی  یییا آن برنامییه بییه توسییعه 

كند یا به توسعه سرمایه دارى؟ آیا ثمرات كار تولییدی پرولتارییا بیرای می سوسیالیستى خدمت 

نه های محو  سقات مهیا شود یا نلیه تولیدكنندگان بكیار خواهید می فت که زای  بکار خواهد ر

رفییت؟ آیییا جنسییه هییاى سییرمایه دارانییه در جامعییه و تسییارزات آنهییا در نراییه افکییار و فرهنییگ 

محدود و رفع خواهد شد یا گسترش خواهد یافت؟ دامنه مصاركت و ابتكار نما توده ها در امر 

شد یا محدودتر؟ دولت سوسیالیستى به مثابه ی  منلقه پایگیاهى  اداره جامعه گسترده تر خواهد

براى انقالب جهانى نما خواهد كیرد ییا بیه پرولتارییاى بیی  المللیى پصیت خواهید كیرد؟ بیه یی  

 كالم، انقالب ادامه خواهد یافت یا سرنگون خواهد شد؟

اجتمیانى بیاال ش  نیست كه در جامعه سوسیالیستی، اقتصاد بایید توسیعه یابید و بیازده كیار 

اما توسعه نیروهاى تولیدى نساید تسدیا به هدفی در خود و برای خیود باشید و ایی  توسیعه . رود

بلكییه هیدف توسییعه . حتیى نساییید بیر پایییه اایا بییه حیداكثر رسییاندن رفیاه مییادى، پییش بییرده شیود

اقتصادی باید ای  باشد که پایه های میادى  یرورى بیراى پیصیسرد دگرگیونی هیای اجتمیانى و 

سیاسى و ایدئولوژی  را فراهم کند زیرا ای  است قلب مسارزه انقالبی بیرای گیذار بسیوی شیكا 

مییائو تاكییید كییرد كییه . سیاسییت باییید بییر تولییید حكییم برانیید. نییالیتر جامعییه یعنییى جامعییه بییى  سقییه

به قول . انقالبى كردن مداوم روابد تولیدى و دیدگاه مردم رشد دادبرپایه  نیروهاى تولیدى باید

 .ئو، مسارزه  سقاتى حلقه كلیدى است  انقالب را بچسسید و تولید را افزایش دهیدما

اگر رهسرى سیاسى از ای  نگرش منحرف شود، اگر تولید به ننوان حلقیه كلییدى پیصیرفت 

به مهمتری  معییار و شیاخص تسیدیا " كاراتر"جامعه در نظر گرفته شود و روش های تولیدى 

به معناى ابیزار تولییدى كیه محصیول )د انجام خواهد شد، كار مرده شود، آنگاه تولید براى تولی

شیما را بیه راه سیرمایه دارى  و ای ... بر كار زنده تسلد خواهد یافت( كار قسلی کارگران است

اگر برنامه رییزى بیه مثابیه یی  فنیى مربیو  بیه میدیریت و كنتیرل معنیا شیود، . خواهد انداخت

و ای  شما را .... یابدمی برنامه مسلد باشد برنامه بر او تسلد آنگاه به جاى اینكه پرولتاریا بر 

اسیییتالی  بیییه مییییزان زییییادى بسیییوى ایییی  : زیرنیییوی . )بیییه راه سیییرمایه دارى خواهییید انیییداخت

رویكردهاى نادرست منحرف شد و بسیارى از سیاستهاى اقتصادى وی حکم اکسیژن را برای 

ای  مسئله باید در چارچوب و شراید خودش  اما به. نیروهاى احیاء كننده سرمایه دارى داشت

اوال، پیش از آن هیچگونه تجربه سوسیالیستى مثست یا منفیى وجیود نداشیت تیا بتیوان . نگریست

ثانیا استالی  با همه اشتساهاتش، براى ساخت  سوسیالیسیم . از آن به ننوان ی  مح  استفاده كرد

خواسییتند هیدایت برنامییه میی یسییتاد كیه او در مقابییا كسیانى ا. سیرمایه دارى نهه كییردمیی تیالش 

 .(ریزى و ساختمان اقتصادى را به مكانیسمهاى سود بسپارند

مسییارزه بییراى ایجییاد ییی  دنیییاى نییارى از  سقییات و تمییایزات  سقییاتى، مسییارزه بییراى انجییام 

ق آن، ای   یرورت را بوجیود آورد کیه ماركسیسیم در رابلیه بیا می انقالب سوسیالیستى و تع

پیچییدگى جامعیه سوسیالیسیتى خوانیایى  ئا جدیید و تیدوی  مفیاهیم نیوینى کیه بیاحا یكرشته مسیا



 11 مقدمه 

 

در انجام ای  کار، مائوتسه دون دامنه ماركسیسم را به نحو تعییی  . داشته باشد، بکار برده شود

او اینکار را هم در سل  تئوری  با تئوریزه کردن جامعه سوسیالیسیتی . كننده اى گسترش داد

در سیل  تئوریی  بیه . سل  تسیی  جهیت گییری سیاسیی جامعیه سوسیالیسیتی انجام داد و هم در

تسیی  چیزى پرداخت كه در نراه نما درگیرش بودند یعنیى سیاخت  جامعیه سوسیالیسیتی بیه 

و در سل  سیاسى، ای  جهت گییری را فرمولیه کیرد کیه . مثابه ی  شكا گذارى جامعه  سقاتى

میائو كیاملتری  . ارزه  سقاتى و ادامه انقیالب سیاختپایدارى در مس ای  جامعه را باید از  ری 

دركیى كیه تیاكنون ماركسیسیم از اقتصیاد و سیاسیت در گیذار از سوسیالیسیم بیه كمونیسیم كسیب 

تیوانیم چنیی  میی بحیث كتیاب حا یر، ایی  نكتیه را  در چیارچوب. كرده را مینظم و میدون کیرد

جیامع در میورد سوسیالیسیم بیراى و  میی بواسله مائو، این  ی  اقتصاد سیاسى نل: ننوان كنیم

كتیاب آموزشیى . نخستی  بار در تاریخ جنیسش كیارگرى ایورت واقعییت بیه خیود گرفتیه اسیت

  .، گواه قانع كننده آنستشانگهاى

 

 كتاب آموزشى شانگها  سابقه و میراث

 

، بیا ایی  هیدف تیدوی  شید کیه اقتصیاد سیاسیى سوسیالیسیتى را بیه كتاب آموزشى شانگها 

ق مورد بحث قرار دهد  و در همان حال اینکار را به نحوی انجام دهد که می شكلى جدى و ن

مت  كتاب و كار گسیترده تیرى كیه بیه نگیارش ایی  اثیر انجامیید محصیول . اثرى نامه فهم باشد

 .فرایندى از مسارزه و ملالعه بود

، اقتصیاد سیاسیى سوسیالیسییتى بیه شیدت بییه 6929بعید از كسیب سراسیرى قییدرت در سیال 

توانید از میی سیئوال ایی  بیود كیه چیی  چگونیه . توجه تئوری  انقالبییون چینیى تسیدیا شید كانون

دمكراتی  به انقالب سوسیالیستى گذر كند؟ با توجه به شراید مصخص چی ، راه  –انقالب ملى 

تكامییا سوسیالیسییتى چییه باییید باشیید؟ چییی  كییه بییه اردوگییاه سوسیالیسییتى تحییت رهسییرى شییوروى 

باید به مقابله با نیروهاى امپریالیستى برخیزد و در سیل  بیی  المللیى  میپیوسته است، چگونه 

به مسارزات انقالبى كم  كند؟ انقالبى كه به پیروزى رسیده بود باید بیه ایی  دسیت مو یونات 

و ایی  مو یونات دربرگیرنیده مسیائا مصخصیترى در میورد توسیعه و . گفیتمی حیاتى پاسخ 

میییان ایینعتى شییدن و كلكتیییویزه كییردن كصییاورزى،  روابیید: برنامییه ریییزى سوسیالیسییتى بییود

اولویت هاى سرمایه گذارى، قانون ارزش و برنامه ریزى، نقش نظیام هیاى مختلیا انگیزشیى 

 .پیصرفته و امثالهم( تکنولوژی)در شكوفایى رشد نیروهاى تولیدى، جایگاه ف  آورى 

كییردن و اداره  تیوان گفییت كیه كمونیسییتهاى چینیى، كیار رهسییرى تیوده هییا در دگرگیونمیی ن

آنیان  یى بیصیتر از دو دهیه، در جرییان پیصیسرد جنیگ خلی  . جامعه را از افر شیرو  كردنید

در منیا   پایگیاهى انقیالب و  6902از اواخر دهه . تجربه و شناخت گرانسهایى اندوخته بودند

خاتمیه  6922سپ  در سراسر جنگ  دژاپنى كه تقریسیا دهسیال بیه  یول انجامیید و در سیال 
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به بسی  اهالى  می حزب براى پیصسرد ساختمان و تحول اقتصادى و نیز انجام جنگ نظایافت، 

 می جنگ مائوئیستى شاما ااولى نظیر ادغام خد متمرکز و فرماندهى متمركز نظیا. پرداخت

بعیالوه، . با ابتکار نما ها و نملیات غیرمتمركز بود كه موارد كاربردى گسترده تیرى داشیت

اجتمانى در مییان تیوده هیا بیراى شیناخت از نیازهیا و تجاربصیان و بسیی  انجام تحقیقات نمی  

سیاسى آنان بر اساس خلو  و سیاستهایى كه منافع نیالیتر تیوده هیا را در خیود فصیرده داشیت 

اما وقتی که پای ساختمان سوسیالیسم رسید، مناسیب تیری  کیار . ی  سنت حزب مائوئیستى بود

راه توسیعه و اداره یی  اقتصیاد سوسیالیسیتى همیه جانسیه  شوروى پیصیگام .نگاه به شوروی بود

و اقدامات اولیه چی  در امر برنامه ریزى و توسعه، به شیدت تحیت تیاثیر تجربیه و  یرز . بود

 . تفكر شوروىها قرار داشت

منتصیر شید و  6920بیه قلیم اسیتالی  كیه در سیال  مسائل اقتصاد  سوسیالیسمچینىها مقاله 

را ترجمیه و  كتهاب آموزشهى اقتصهاد سیاسهى شوروىها تحت ننیواننیز كتاب آموزشى مفصا 

پیش نیوی  ایی  كتیاب آموزشیى بیر مسنیاى خلیو  راهنمیاى مقالیه اسیتالی  . دقیقا ملالعه كردند

در  یعنى تیا بعید از میرگ وى انتصیار خیارجى نیافیت امیا 6922تهیه شده بود اما تا اواسد دهه 

ایی  كتیاب، پیصیرفته تیری  و . ایی  اثیر شیده اسیت اقتصاد سیاسى مائوئیستى اشیارات زییادى بیه

منظمتری  تسیی  اقتصیاد سیاسیى سوسیالیسیتى بیود كیه تیا آن زمیان در دسیترس انقالبییون قیرار 

مائو با در نظر داشت  برخى مسائا، به انضاى حزب رهنمود داد كیه نسیخه چیاپ . گرفته بود

وزشیى شیوروىها از زاوییه متیدولوژى بعد، وى كتاب آم می اما ك. سوم ای  اثر را ملالعه كنند

 .و نیز فرمولسندىهاى تئوری  مصخصش مورد انتقاد قرار داد

كه كار سیاختمان سوسیالیسیتى را آغیاز كیرد نمیدتا الگیوى برنامیه رییزى و  می چی  هنگا

پییش : "شیعار برنامیه پنجسیاله اول چیی  ایی  بیود. توسعه انعتى شوروى را به اجراء گذاشت

یعنیى در مقلعیى كیه برنامیه اول بیا  6921-27اما در سالهاى !" ی شدنبسوی مدرن و شورو

. مخلو ى از نتای  مثست و منفى رو به اتمام داشت، مائو به بیازبینى الگیوى شیوروى پرداخیت

 رح هاى نظیم سرمایه گذاریهاى كالن، خلر بلعییدن بخیش بسییار زییادى از منیابع و  خیائر 

 ى رشید افیزایش یابید، كصیاورزى محتیاج توجیه و تحریی براى اینكه نرخها. را پیش آورده بود

مكانیسم هاى برنامه ریزى و روش هاى مدیریت  ورى بود كه مصیاركت تیوده اى . بیصتر بود

رفیت میی در همی  دوره، انقالب بسوى مراحا باالتر مالكیت جمعى پیش . كردمی را تقویت ن

ویزاسییون در منیا   روسیتایى رفیت كیه كامیا شیود و كلكتیمی ملى كردن انایع در شهرها )

: زیرنییوی . )كییردمییی انقییالب مسییارزات اجتمییانى نییوینى را تجربییه .( نیییز رو بییه جلییو داشییت

دهقانان فقیر در منا   روستایى شرو  به تقسیم مجیدد و یی  کاسیه کیردن ارا یى و دارائیی 

شییهرها، در .( و مییائو بییه اییی  مییوج بلنیید خوشییامد گفییت. )هییا و اسییتفاده مصییتر، از آنهییا کردنیید

تال ماتى در بی  بخصهایى از روشنفكران و دانصیجویان بیروز كیرد کیه ناشیى از نار یایتى و 

دربییاره ده "خییود كییه  6921مییائو در سییخنرانى سییال .( ناخصیینودى  دسوسیالیسییتى آنییان بییود
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ارائییه كییرد،  نییام گرفییت رویكییردى متفییاوت در رابلییه بییا اولویییت هییای توسییعه" روابیید بییزرگ

قایسه با انایع سینگی  تاكیید بیصیترى بیر كصیاورزى و اینایع سیس  گذاشیت منجمله اینكه در م

بعیالوه، در .( السته بدون اینكه نقش مركزى انایع سینگی  را بیا ایی  تاكیید، زییر سیئوال بسیرد)

در ایی  سیخنرانى، میائو بیه جیاى . ای  رویکرد مسئولیت بیصترى به بخصهاى محلى سیپرده شید

تولییدى معرفیى كنید، آن  –بو  به یكرشته متيیرهاى فنیى اینكه توسعه را ارفا مو ونى مر

، 6923مائو در سال . اجتمانى ارائه داد –را به مثابه ی  سلسله روابد و تضادهاى اقتصادى 

اثیر  مسهائل اقتصهاد  سوسیالیسهمبیه انتقیاد از مقالیه  در چی  جهش بزرگ به پیشدر دوران 

تاكیید یكجانسیه اش بیر روی نیروهیاى تولییدى و او منجمله از استالی  بخیا ر . استالی  پرداخت

از سیر تیا تیه ایی  : "كم بهیا دادن بیه مسیئله سیاسیت، اییدئولوژى و فرهنیگ، انتقیاد كیرد و گفیت

بینید میی او اشییاء را . او توجهى به انسانها نیدارد. زندمی كتاب، استالی  هی  حرفى از روبنا ن

توان در  می را با تفاوت اندکی در ترجمه  ن جمالتمی ه: زیرنوی ." )بیندمی و انسانها را ن

در  نوشیته میائو کیه" مقاله استالی  به نام مسیائا اقتصیادى سوسیالیسیم نقدى بر: "اثر زیر یافت

بعیالوه .( آمیده اسیت( 6977 –نیوییورك  –نصر مانتلى ریوییو ) نقدى بر اقتصاد شوروىكتاب 

نسیست بیه سیاسیت، و برتیرى  (تکنولیوژی)مائو در میورد مو یو  برتیرى دادن بیه فی  آورى 

 .دادن به كادرها نسست به توده ها نیز بحث كرد

را  شهورو  یادداشهتهایى بهر كتهاب آموزشهى اقتصهاد سیاسهى میائو 6916-10در سالهاى 

اییی  مقالییه كوبنییده كییه حییاوى نظییرات همییه جانسییه و مالحظییات در بییاب مو ییونات . نوشییت

میائو در . شیودمیی اسیى ماركسیى محسیوب گوناگون است ی  اثر اساسى در زمینیه اقتصیاد سی

ای  مقالیه گفیت پی  از برقیراری مالکییت سوسیالیسیتی، بایید بیه انقالبیی کیردن روابید تولییدى 

او حرکییت بییه سییلوح نییالیتری از مالكیییت . ت اسییتمییی ادامییه داد و اییی  مسییئله حییائز کمییال اه

د و گیذر از سوسیالیسیم بین می انقالبى در سوسیالیسم  –اجتمانى را ی  فرایند مسارزه سیاسى 

 .داند می به كمونیسم را ی  انقالب اجتمانی 

مییائو در حییال تسیییی  ییی  رویكییرد متفییاوت در مییورد  6921-12بییه اییی  ترتیییب  ییى دوره 

پایه هیای ایی  رویكیرد در مسیارزه انقالبیى و مصیاركت تیوده اى قیرار . توسعه سوسیالیستى بود

از : بایسییت از آن آموخییتمییی آمییده بییود كییه بدسییت  می در اییی  دوره، تجییارب مسییتقی. داشییت

تحت  6922یكلرف تاثیرات منفى استراتژى رشد و الگوى سازماندهى انعتى كه اوایا دهه 

در  جههش بهزرگ بهه پهیشتاثیر شوروىها به اجراء گذاشته شد و از  رف دیگر، تجربه مثست 

ایی  تجربیه . رفیتنخستی  كوره اى بود كه ای  رویكرد نوی  در آن شیکا گ جهش بزرگ. چی 

به درست شدن كمونهاى دهقانى در منا   روستایى، به آزمون نهیادن شیكلهاى نیوی  میدیریت 

كارگرى، تالشهاى گسترده براى محدود كردن تمایزات بی  شهر و روستا و كار فكرى و كیار 

 .یدى، و معرفى اولویت ها و مكانیسمهاى جدید برنامه ریزى در خدمت ای  اهداف انجامید
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همی  دوره، مائو در، از مسئله  سقات و درگیرىهاى  سقاتى در جامعه سوسیالیسیتی   ى

 6910او در یكى از سیخنرانىهایش كیه بیه سیال . را کاملتر کرد و سنتزهای بیصتری ارائه کرد

را در مورد تضادهاى  سقاتى و مسارزه  سقاتى تحیت  می در كنگره حزب انجام شد نظریه مه

در آثیار جیدلى . ارائیه داد (به خصلت نسیستا درازمیدت آنهیا پیى بیرده بیودكه دیگر )سوسیالیسم 

كیه تحیت هیدایت کلیی میائو بیه  6918-12حزب كمونیسیت چیی  بیا اتحیاد شیوروى در سیالهاى 

توانسیته  ت اتحیاد شیورویمی شود که ی  قصر ممتاز در حاک می رشته تحریر درآمدند، گفته 

ای  نكته ارتسا  زییادى بیه مو یو  توسیعه و تحیول  اشاره به. در آنجا سرنگون كند انقالب را

مسارزه اى كه در چیی  سوسیالیسیتی در جسهیه اقتصیادى و بیر سیر سیاسیتهاى : اقتصادى داشت

بعیدها ایی  پدییده را . )اقتصادى برپا شده بود بیه و یوح وجیود چنیی  قصیرى را نصیان داده بیود

 .(دندمی بعنوان ظهور ی   سقه بورژوازی فه

" رویزیونیسیم: "زیرنیوی ) سقاتى نلیه نیروهاى محافظه كار رویزیونیسیت  مائو مسارزه

اییی  ییی  جریییان بییورژوایى در جنییسش . یییا تجدییید نظر لسییى بییه معنییاى كمونیسییم دروغییی  اسییت

كارگرى است كه ااول پایه اى ماركسیسم را منجمله در مورد ماهیت سرمایه دارى، انقیالب 

. كنییدمییی دهیید و تحریییا مییی قییرار " تجدییید نظییر"كمونیسییم مییورد  –سیاسییى و سوسیالیسییم 

رویزیونیسم كارگران را . كندمی رویزیونیسم خون رهائیسخش را در رگهاى ماركسیسم خص  

هیدف و تیاثیر رویزیونیسیم، . دهدمی بر پایه رفرمیسم و منافع تنگ نظرانه مادى خلاب قرار 

یزیونیسییم مصییتاق و مییدافع رو. تییداوم یییا احیییاى سییرمایه دارى امییا تحییت لییوای ماركسیسییم اسییت

. رویزیونیسم، سرمایه دارى در نقاب سوسیالیسم است. جایگاه و منافع  سقاتى بورژوائى است

در حزب كمونیسیت چیی  را .( كتاب آموزشى شانگهاىدر ای  زمینه رجو  كنید به فصا دوم 

بكیارى كوشییدند در آن خرامیی حملیه بیرده،  جهش بزرگ بیه پییشای  نیروها به . رهسرى كرد

مییی اینهییا تحییت لییواى مییدرنیزه كییردن و كارآمیید شییدن، ییی  برنامییه سییرمایه دارانییه جلییو . كننیید

در اسییم )جییاى تعجیب نیسییت كییه اینهیا هییم بیراى سوسیالیسییم ییی  اقتصیاد سوسیالیسییتى . گذاشیتند

كیه نیروهیاى انقالبیى سیرنگون شیدند،  6971تیا سیال  6922از دهه . تدوی  كرده بودند!( السته

میی افظه كار رویزیونیست كه گاه دچار تفرقه بودند و گاه موا ع خیود را تيیییر نیروهاى مح

ی  اقتصاد غیر متمركز كه در آن، واحدهاى : دادند، اساسا دو الگوى اقتصادى را جلو گذاشتند

. تولیدى منفرد در تصمیمات مربو  به تولید و بازار از استقالل قابا مالحظه اى برخوردارند

بییر سییر )اختیییار تصییمیم گیییرى و قییدرت اقتصییادى  یار متمركییز كییه در آن،و ییی  اقتصییاد بسیی

در دسییت وزارتخانییه هییا و بنگییاه هییاى برنامییه ( تخصیییص سییرمایه هییا و منییابع مییالى و امثییالهم

نلیرغم تفاوتهاى سلحى، ای  دو الگو بازتاب یی  . ریزى و مقامات باالى حزب متمركز است

نقلیه . دانسیتندمی بودند و ای  امور را هدف نهایى  دیدگاه مصترك از انعتى و مدرنیزه كردن

اتكاء هر دو الگو، معیارهائى مانند كارآیى و شاخصهائى مانند نره بازگصیت بیود و در زمینیه 

: زیرنیوی . )گذاشیتمیی كنترل و مدیریت و انگییزه نییز مكانیسیمهاى سیرمایه دارانیه را جلیو 
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 بر سر مو ونات تئیورى اقتصیادى 6912و  6922براى آشنایى با مساحثاتى كه  ى دو دهه 

 –نیویییورك  –نصییر مییانتلى ریویییو ) راه چینییى سوسیالیسییمجریییان داشییت رجییو  كنییید بییه مقالییه 

سیاختمان سوسیالیسیتى و مسیارزه مقالیه . ویا رایت و بروس م  فیارلی . ال. به قلم اى( 6972

انقیالب اینعتى اب كتی(. 6972آورییا  – 61خسرنامه پك ، شماره )  سقاتى در نراه اقتصاد

شییالوده هییاى اقتصییاد . بییه قلییم اسییتیف  آنییدورس( 6977 –نیویییورك  –انتصییارات پییانتئون ) چییی 

نوشیته كریسیتوفر هیووى و ( 6939 –لنیدن  –انتصارات م  میالن ) برنامه ریزى شده در چی 

 (واكر. كنت ر

ى و ییی  پیصییرفت و راهگصییایى ناگهییانى در تئییور 6911-71انقییالب فرهنگییى در سییالهاى 

بالفااله بعد از مرحله نخستی  و پرآشوب انقیالب فرهنگیى كیه بیا كسیب . نما مائوئیستى بود

قییدرت و تحییول ریصییه اى نهییادی  در نراییه هییا و مكانهییاى مختلییا همییراه بییود، نیروهییاى 

آنییان . بییراى اقتصییاد سیاسییى سوسیالیسییم فییراهم كننیید مییی مائوئیسییت تصییمیم گرفتنیید بنیییان محك

. را در دسیت داشیتند’ انقیالب دوم’، كتاب آموزشیى شیانگهاىى یا به قول تجربه انقالب فرهنگ

بایست درسهایى كه ای  تجربه در مورد خصلت جامعه سوسیالیستى و روابد  سقاتیش در می 

مسنییاى كییار آنییان، جمعسنییدیهاى مییائو از راه هییا و . كردنییدمییی برداشییت كییه جمعسنییدى و جییذب 

اد شییوروى و چییی ، تحلیییلش از غصییب قییدرت در راهسردهییاى سییاختمان سوسیالیسییتى در اتحیی

 .اتحاد شوروى توسد رویزیونیستها، و تئورى او در مورد ادامه انقالب بود

دیگییر، انجییام ییی  تجزیییه و تحلیییا همییه جانسییه از سییاختار اقتصییادى و تضییادهاى اجتمییانى 

تى بود، تا ی  بعالوه به اینكار نیازى حیا. سوسیالیسم و نلا احیاى سرمایه دارى امكانپذیر بود

قلب نماى تئوری  براى شناخت و نسور از دل دریاى گیذار سوسیالیسیتى كیه معلیوم شیده بیود 

یعنیى در مواجهیه . دادمیی هم پاسیخ  اینكار به نیاز فورىترى. دورانى درازمدت است فراهم آید

اء با مخالفت حاد نیروهاى محافظه كار رویزیونیسیت، بیراى سیاسیتهایى كیه انقالبییون بیه اجیر

براى هر چه بیصتر روشی  شیدن . ساختمی كردند ی  پصتیسان تئوری  می گذاشتند و تسلیغ می 

 .ارزش اینكار، باید تا حدى او ا  و شراید آن دوره را تو ی  دهیم

. شدمی ، او ا  سیاسى چی  پیچیده تر و خلرناكتر 6972در سالهاى اولیه و میانى دهه 

از اواخیر دهیه . دنییا بیود می ییر و تحوالت در او ا  نمیوای  امر به میزان زیاد ناشى از تي

میی ، تهدیدات و حركات اتحاد شوروى نلیه چی  شرو  شد كه بلور جدى بیوى حملیه 6912

در مرز شوروى و چی  مستقر كرده بودنید و  می نظی می نیروى نظا 6919آنان از سال . داد

گونیه بایید بیه خلیر فزاینیده از جانیب اینكیه چیی  چ. زدندمی نلنا از ی  گزینه هسته اى حرف 

 6919شوروىها پاسخ دهد به ی  كیانون مساحثیه سیاسیى و مسیارزه  سقیاتى در سیالهاى متعاقیب 

لی  پیائو در مقام فرمانده نیروهاى مسل  چی  مدافع سیاست سازش با اتحاد شوروى . تسدیا شد

كودتیاى نیاموف  نلییه وى دسیت بیه یی   6976او كه توسد مائو توبیخ شده بیود، در سیال . بود

 .زد
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نناار محافظه كیار در رهسیرى حیزب كیه بیه شیدت هیوادار غیرب بودنید ایی  او یا  را 

آنان از ایی  واقعییت كیه لیی  پییائو بعنیوان یكیى از . استفاده كنند گصایصى دیدند و كوشیدند از آن

ا بىانتسیار شد سود جسیتند تیا دسیتاوردهاى آن انقیالب رمی چهره هاى انقالب فرهنگى شناخته 

آنان با استفاده از خلر حملیه شیوروى، چنیی  اسیتدالل كردنید كیه چیی  بایید بیراى تقوییت . كنند

و ادغیام اقتصیادى بیا غیرب بزنید و مدرنیزاسییون و  می خود، دست به ائتالف همه جانسیه نظیا

د توانیمیی ای  بحث را جلو كصییدند كیه چیی  دیگیر ن. مدیریت سرمایه دارانه را به اجراء گذارد

دسییتاوردهاى انقییالب فرهنگییى و . آشییوبها و تجربییه گرائىهییاى انقییالب فرهنگییى را تحمییا كنیید

یی  مسیارزه نمیده در . سیاستها و برنامه هاى مائوئیستها مورد حمالت فزاینده قرار گرفتیه بیود

آخیری  نسیرد مائوتسیه دون بیراى جلیوگیرى از احییاى سیرمایه دارى كیه . حال شكا گیرى بیود

بیراه افتیاد و نمی  پییدا كیرد، بیر فعالیتهیاى تئوریی  تیاثیر بسییار  6972تیا  6978 یى سیالهاى 

 .گذاشت

، كیار تحقیی  و نگیارش یی  كتیاب آموزشیى در میورد اقتصیاد سیاسیى 6976در ماه ژوئ  

یی  تئیورى پیرامیون جامعیه در حیال  ایی  ا النیات از مقالیه: زیرنیوی . )سوسیالیسم آغاز شد

ژوئی   –، آورییا بیولت  محققیان مسیائا آسییامندرج در  نگهاىگذار و مائوتسه دون و مكتب شا

كیرده  كتیاب آموزشیى شیانگهاى ای  مقاله كم  بزرگى به تهییه تاریخچیه. اخذ شده است 6936

ای  بررسى معتسر و قابا اتكائى از شالوده ها و قواى محركیه یی  اقتصیاد سوسیالیسیتى .( است

و وظایا و مسارزات كلیدى كه در جرییان  بود كه خصوایات كلیدى ی  اقتصاد سوسیالیستى

شییوه كتیاب ایی  بیود كیه مقیوالت . كیردمیی كند را مصیخص می گذار به جامعه بىلسقه سر بلند 

گرفییت و آنهییا را در نراییه مییی ماركسیسییتى در زمینییه اقتصییاد سیاسییى و مسییارزه  سقییاتى را 

 .بستمی پیچیده واقعیت تاریخى سوسیالیسم بكار 

، بصورت یی  فعالییت ادامیه دار نگیاه اقتصاد سیاسى سوسیالیسم تسیی  به فعالیت مربو  به

. فرایند نگارش، به بحث گذاشت  و تصحی  پیش نویسهاى كتاب، فراینیدى بیارور بیود. شد می 

، چهار پیش نوی  كتیاب منتصیر شید كیه هیر یی  بروشینی شیناخت 6971تا  6970بی  سالهاى 

تور كییار  ییرورى بییراى تحقیقییات بیصییتر را گذاشییت و دسییمییی تئورییی  نمیقتییرى را بنمییایش 

كنیید كییه مییی بررسییى تيییراتییى كییه در هییر پیییش نییوی  انجییام شییده، روشیی  . كییردمییی ملییرح 

مائوئیستها به بحث برانگیزتری  مو یونات اقتصیاد سیاسیى سوسیالیسیتى برخیوردى خالقانیه 

تحییت  از خصییلت فراینیید كییار سوسیالیسییتى گرفتییه تییا و ییعیت قییوانی  اقتصییادى: داشییته انیید

سوسیالیسم، از روابد میان سیاست و اقتصاد گرفته تا خصلت تضادهاى بی  نیروهاى تولییدى 

هیچگییاه  سوسیالیسییم اقتصییاد سیاسییىپنجمییی  دسییت نییوی  . و روابیید تولیییدى تحییت سوسیالیسییم

، نسیخه هیاى در حیال چیاپ آن 6971بالفااله بعد از كودتاى دست راستى اكتسیر . منتصر نصد

 .توقیا شد
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را به زبان ساده و  اقتصاد سیاسى سوسیالیسم، همان ملالب كتاب آموزشى شانگهاىكتاب 

. سییاختار ملالییب و نحییوه اسییتدالل هییر دو كتییاب اساسییا یكییى اسییت. كنییدمییی نامییه فهییم ارائییه 

شیود نیاچیز اسیت، میی در شرح مقوالت تئوری  مصاهده  تفاوتهایى كه به هنگام مقایسه دو مت 

انجام شده نیز كامال منلسی  بیر تيییراتیى اسیت كیه  كتاب آموزشى بازبینى و تصحیحاتى كه در

ترجمه اى كیه در دسیت داریید بیر اسیاس . در چاپهاى مختلا كتاب االى اورت گرفته است

منتصیر شیده  6972تهییه شیده كیه اواخیر سیال  اقتصاد سیاسى سوسیالیسمچهارمی  دست نوی  

در ارتسییا  بییا موسسییه اقتصییاد سیاسییى  بردنییدمییی اقتصییاددانانى كییه اییی  پییروژه را پیییش . اسییت

دانصگاه فیودان شیهر شیانگهاى قیرار داشیتند و بلیور كلیى ایی  شیهر یكیى از مراكیز فعالیتهیاى 

اایول  به همی  خا ر، ننوان ای  نسخه انگلیسیى از اثیر. شدمی رادیكال مائوئیستى محسوب 

 .تيییر یافته است کتاب آموزشی شانگهایبه  اقتصاد سیاسى

چهان چهون رهسرى پروژه اقتصاد سیاسى سوسیالیسم نقش كلییدى ایفیاء كیرد،  فردى كه در

او نضوى از هسته رهسرى كننده سراسرى بود كه میائو بیراى هیدایت و جمعسنیدى . بود چیائو

جهش بزرگ بیه نخستی  بار در جریان . از مسارزات پیچیده انقالب فرهنگى به آن اتكاء داشت

ه خییا ر نگییارش چنیید مقالییه مهییم پیرامییون سیاسییتها و بییود كییه نییام چییان چییون چیییائو بیی پیییش

امییا در سییال . بییر سییر زبانهییا افتییاد مو ییونات مربییو  بییه دسییتمزد تحییت مالكیییت سوسیالیسییتى

بود كه با براه افتادن گردباد قدرتمند انقالب فرهنگیى، او بیه مثابیه یی  شخصییت بسییار  6917

 توفان ژانویه شانگهاى گهاى كه بهشان 6917چان چون چیائو در قیام كارگرى . مهم ظاهر شد

او به مقام معاونت نخست وزییر و نضیویت در كمیتیه . معروف شد، نقصى محورى بازى كرد

دائم دفتر سیاسى كمیته مركزى حزب كمونیست، یعنى باالتری  نهاد رهسرى حزب رسیید و بیه 

وسید هیدایت كارزارهیاى سیاسیى كیه نیروهیاى مائوئیسیت بیراى جلیوگیرى از غصیب قیدرت ت

بعیالوه، چیان چیون چییائو یی  تئوریسیی  . انداختند یارى رساندمی رهروان سرمایه دارى براه 

، او به همراه چیان چی  همسر میائو، و ییائو ون ییوان و ون هیون 6971در اكتسر . انقالبى بود

در جرییان یی  محاكمیه فرمایصیى كیه بیه سیال . بودنید" گروه چهیار نفیر"اینان . ون دستگیر شد

رگزار شد، چیان چون چیائو و چیان چی  استوار بر ااول انقالبیى ایسیتادند، از میائو ب 6932

امیا ییائو ون ییوان و ون هیون ون )و انقالب فرهنگى دفا  كردند و بیه حیس  ابید محكیوم شیدند 

تیا زمیان نگیارش . در زنیدان درگذشیت 6992چیان چی  در سیال .( ندامت و تسلیم پیصه كردند

 .   نیست كه چان چون چیائو زنده است یا نهای  مقدمه، هنوز روش

را تصییویب كییرد، در مییورد  اقتصیاد سیاسییى سوسیالیسییم او بیود كییه  ییرح هییاى اولیییه تهیییه

ملالب و مو ونات ایی  اثیر رهنمیود داد، جلسیات متعیدد و مهیم بحیث بیر سیر میت  كتیاب را 

رد بیازبینى رهسرى كرد و بیر مسنیاى نظیرات رهسیرى وقیت چیی ، پییش نویسیهاى نهیایى را میو

، چان چون چیائو سه مو یو  6970بعد از انتصار نخستی  دست نوی  در سپتامسر . قرار داد

چیرا : بایست بیصتر و نمیقتر به آنهیا بپیردازد بیه روشینى مصیخص كیردمی كلیدى را كه كتاب 
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در درون روابیید تولییییدى سوسیالیسیییتى، نیروهیییای سیییرمایه دارى وجیییود دارنییید؟ چیییرا مسیییئله 

مسئله مربو  به قیدرت اسیت؟ و چیرا روابید مییان افیراد در فراینید تولیید، روابید  مالكیت، ی 

دربیییاره انمیییال دیكتیییاتورى همیییه جانسیییه بیییر "اى تحیییت ننیییوان   سقیییاتى اسیییت؟ او در مقالیییه

كه در نسیخه هیاى سیوم  می منتصر شد، مو ونات تئوری  مه 6972كه به سال " بورژوازى

 .یافته بود را بیصتر حالجى كردبسد  اقتصاد سیاسى سوسیالیسمو چهارم 

و نظرییه هیای جدیید  ، اثیری اسیت کیه دارای مقیدار زییادی سینتزكتاب آموزشیى شیانگهاى

ارائیه روشی  و دقیی  آنهیا، بخیودی  است و با توجه به گستره و پیچیدگى مو و  باید گفت كه

ه پدییده كیه به پیروى از مائو، سوسیالیسم را به مثابیه سی كتاب آموزشى .خود کار بزرگی است

است كیه  یك شكل حاكمیت  بقاتى یكم، سوسیالیسم: كندمی با هم ارتسا  درونى دارند، تعریا 

( بویژه دهقانان فقیر در ملا سیتمدیده جهیان سیوم می در اتحاد با سایر قصرهاى مرد)پرولتاریا 

دوم، . رانیییدمیییی از  ریییی  آن بیییر نیروهیییاى بیییورژوایى و اسیییتثمارگر قیییدیم و نوخاسیییته حكیییم 

است كه در آن مالكیت اجتمانى جاى مالكیت خصواى بر ابزار  یك شیوه تولید  سوسیالیسم

تولید را گرفته و به جاى سود شخصى، نیاز اجتمانى به هیدف و معییار تولیید اجتمیانى تسیدیا 

است كه با مسیارزات حیاد  سقیاتى و تحیوالت نمیی   یك دوره گذارسوسیالیسم  سوم،. شده است

ف از ای  مسارزات و تحوالت كه بخصى از فرایند جهانى انقیالب بیه حسیاب هد. خوردمی رقم 

 .آید، محو  سقات و تمایزات  سقاتى در مقیاس جهانى استمی 

دهد كیه روابید تولییدى جامعیه، مو یو  بررسیى اقتصیاد می فصا آغازی  كتاب تو ی  

نقیش . پیردازدمیی سپ  كتاب به بررسى ای  روابد در جامعه چیی  . سیاسى ماركسیستى است

مسیییر و . گییردمیی سیاسیت و اییدئولوژى و فرهنیگ در تكامییا اقتصیادى میورد بررسیى قییرار 

شتاب اجتمانى شدن ابیزار تولیید در بخصیهاى اینعتى و كصیاورزى چیی ، و روابید مییان ایی  

فصا هایى از كتاب . بخصها، از دیگر مو وناتى است در فصا اول به آن پرداخته شده است

شیود و زییر و بیم تولیید میی والت تقسیم كار اجتمانى در محید هاى كار مربو  به تيییر و تح

گییرد، میی اجتمانى كه ایرفا یكرشیته انمیال فنیى نسیوده بلكیه روابید اجتمیانى را نییز در بیر 

متدولوژى برنامه ریزى، شكا هاى پرداخیت دسیتمزد، توزییع محصیوالتى كیه . كندمی روش  

استانداردهاى زندگى مردم و ایجاد برابرى بیصیتر بیی  افیراد كند، هدف ارتقاء می جامعه تولید 

كتیاب آموزشیى بلور همزمان، و نقش و خلرات پول و محاسسات پولى از دیگر مو یونات 

" سه تمایز بیزرگ"وظیفه كاهش و سرانجام از میان برداشت  آنچه مائوئیستها . است شانگهاى

مانند ( و روستا، و كار فكرى و كار یدىیعنى تمایز بی  انعت و كصاورزى، شهر )نامند می 

رویكیرد كتیاب بیه هیچوجیه یی  رویكییرد . یی  رشیته تئوریی  در سراسیر كتیاب تنییده شییده اسیت

پرولتاریا كیه : كندمی كتاب سئواالت تحری  آمیزى ملرح  .فرمول وار و جزم اندیصانه نیست

سییوء اسییتفاده از اییی   توانیید بییامییی قییدرت و اختیییارات معینییى در كییا نماینییدگان نهییاده چگونییه 
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اختیارات، انحصیارى كیردن ایی  قیدرت، و از دسیت رفیت  كنتیرل بیر ابیزار تولیید مقابلیه كنید؟ 

 توان تعیی  كرد؟می خصلت واقعى مالكیت دولتى را چگونه 

. حائز اهمیت وییژه اسیت" ح  بورژوایى"، مو و  كتاب آموزشى 6972در نسخه سال 

امعیه سوسیالیسیتی اسیت کیه از سیرمایه دارى بیه ارن ج" نصانه مادرزادى"ح  بورژوایى ی  

ح  بورژوایى به روابد اقتصیادى و اجتمیانى متسلیور در قیانون و سیاسیت ا یالق . است برده

اایا . شود كه مدافع برابرى اورى است امیا در واقیع نناایر نیابرابرى را در بیر داردمی 

ییی  " هیرك  بییه انیدازه كییارش از هییرك  بیه انییدازه توانایىیاش، بییه"توزییع سوسیالیسییتى یعنیى 

شیود یعنیى میی از یكسیو، در میورد همگیان معییار یكسیانى بكیار گرفتیه . نمونه ای  مسئله است

نیازهیاى  از سیوى دیگیر،. گییردمیی پرداخت دستمزد بر حسب میزان كار انجام شده ایورت 

ابرابرى بنابرای ، چنی  معیار برابرى بیه تقوییت نی. همگان و بازدهى كار همگان یكسان نیست

، نگیاه را متوجییه شیكا هییاى موجودیییت حی  بییورژوایى و تییاثیر كتییاب آموزشییى. كنیدمییی كمی  

گسیترده تیر بكیار  می در ای  كتیاب، نسیارت حی  بیورژوایى بیه مفهیو. )كندمی ایدئولوژی  آن 

یعنییى همییه آن روابیید جامعییه سوسیالیسییتى كییه بییذر روابیید كییاالیى و روابیید . گرفتییه شییده اسییت

در آن زمان، ی  كارزار سراسرى براى آگاه كردن .( دارانه را در خود دارداجتمانى سرمایه 

مردم به اینكه چرا ح  بورژوایى خاك مساندى براى پرورش سرمایه دارى است و چرا بایید 

در نرایه توزیییع، محیو حیی  بییورژوایى . محیدود و نهایتییا نیابود شییود، در چیی  جریییان داشییت

" هرك  به اندازه تواناش، به هرك  به انیدازه نییازشاز "مستلزم بكارگیرى ااا كمونیستى 

در سوسیالیسییم، محییدود كییردن حیی  بییورژوایى در نراییه توزیییع شییاما : زیرنییوی . )اسییت

اقداماتى نظیر ایجاد شیكا هیاى اجتمیانىتر توزییع، تیامی  خیدمات حییاتى میثال خیدمات درمیانى 

نى بیراى رفیع نابرابریهیاى بدون توجه به درآمد شخصى افراد، دست زدن بیه ابتكیارات اجتمیا

 .(میان زنان و مردان و كاهش تفاوت دستمزدهاست

مستنییى بییر شییناخت پیصییرفته مائوئیسییم از آن  كتییاب آموزشییى شییانگهاى 6972نسییخه سییال 

شراید مادى و ایدئولوژیكى است که در جامعه سوسیالیستی به نیروهاى ممتاز نوخاسته و سر 

امیا تجزییه و تحلییا هیاى بعیدى میائو در میورد . دهیدی مسرمایه داری پا  بیرون آوردن روابد

پییش از . خصلت و مكان بورژوازى نوخاسته در سوسیالیسم در ای  كتیاب گنجانیده نصیده اسیت

بیورژوا و فئیودال   سقیات نمال ییا نماینیدگانآن، راست روان و رویزیونیستها نموما به مثابه 

خه اول ای  كتاب بود كه مائو  ى چند بیانیه چند ماه بعد از انتصار نس. شدندمی در نظر گرفته 

پیاپى تو ی  داد كه سلوح باالى نهادهاى حزبى و دولتى، نقله تمركز بورژوازى در جامعه 

پیروان مائو بر مسناى ای  بینش، دست به تحقیقات بیصتر زدند و شواهد زییادى در دسیت . است

  .تكاما تئوری  پرداخته بود بلور مستند به ای  6971دهد نسخه سال می است كه نصان 

هییدف از نگییارش اییی  كتییاب، ارائییه ییی  تجزیییه و تحلیییا از نحییوه نملكییرد اقتصییاد چییی  یییا 

در بخش موخره، نحوه نملكرد اقتصیاد چیی  : زیرنوی . )مصاجرات سیاسى در آن مقلع نسود



 ...اقتصاد مائوئیستی  18

 

کلیی در میورد فرآینیدهای كتیاب آموزشیى بیا وجیود ایی ، .( مائوئیستى را بررسى خیواهیم كیرد

میییان رویكردهییاى انقالبییى و  تمییایز ااییلی کنیید و نیییز خلییو  مییی رشیید و توسییعه اییحست 

یكى از نقیا  قیوت . دهدمی رویزیونیستى در مورد نیازهاى توسعه چی  سوسیالیستى را نصان 

. گییردمیی كتاب دقیقا اینست كه جان مایه خود را از درسیهاى غنیى انقیالب سوسیالیسیتى چیی  

اما كتاب، همه اینها را در خیدمت . چی ، نقله رجو  تجربى ای  اثر استانقالب سوسیالیستى 

فراهم كردن ی  تو ی  تئوری  همه جانسه در مورد اقتصاد : ی  هدف بزرگتر قرار داده است

  .سیاسى سوسیالیستى

تیوان از چنید زاوییه دیگیر هیم میی فراتر از سهم تئوریكى كه كتاب بعهده دارد، ای  اثر را 

كییه بییه زبییان سییاده و غیرآكادمییی  نگاشییته شییده،  كتییاب آموزشییى شییانگهاى هییدف. ملالعییه كییرد

مت  . برقرارى ارتسا  با مخا سانى است كه ممكنست تعلیمات تخصصى را سر نگذرانده باشند

خودآمیوز از سیرى آثیار  6971تیا  6970حا ر یكى از چند ننوان كتابى است كه در فاایله 

یی  هیدف . ای ، نقصى حیاتى در چی  مائوئیستى بیازى كردنید كتابهایى مانند. منتصر شد جوانان

كلیدى انقالب فرهنگى، ایجاد نظام آموزشى بود كه بیه جیاى تقوییت نخسیه گراییى بیه آن  یربه 

 60حیدود . ، بخصیى از ایی  تیالش بیود"رفیت  بیه نمی  روسیتاها و نیو، كیوه هیا"جنسش . بزند

رى بودنید در نیواحى روسیتایى چیی  كیه میلیون جوان كه اغلب آنان دانیش آمیوزان منیا   شیه

كتیاب حا یر بیراى اسیتفاده . محا زندگى اكثریت اهالى كصور بود، بیه انجیام وظیفیه پرداختنید

را به همراه چند اثر دیگر در زمینیه هیاى  كتاب آموزشى شانگهاىآنان . ای  جوانان نوشته شد

كردند تا براى كار و می  فلسفى، ادبى، نلوم اجتمانى و  سیعى و ف  آورى كصاورزى ملالعه

بنییابرای  ملالعییه كتییاب حا ییر، بییه مییا . آمییوزش و مسییارزه سیاسییى در روسییتاها آمییاده شییوند

. آموزدمی چیزهایى در مورد چگونگى تربیت نسا جدید براى شناخت از جامعه سوسیالیستى 

ركى بعالوه، از اینكه تئورى ماركسیستى چگونه در دسترس مخا سان وسیع قرار گرفت نیز د

خواستند آنیان را می آموختند می زیرا دانصجویان در همان حال كه از دهقانان . دهدمی بدست 

گسترده بر سر تئیورى، منجملیه اقتصیاد  می ملالعه و بحث نمو. در ا النات خود سهیم كنند

  .سیاسى، ی  جنسه حیاتى زندگى سیاسى در چی  مائوئیستى بود

با رجو  به گذشته، نلیت ایی  . لى نگاشته شده استبخصهایى از كتاب حا ر، به شیوه جد

و سیرانجام .... مسیارزه اى نظییم در چیی  برپیا شیده بیود :تیوان بیه روشینى دریافیتمی امر را 

تیوان از می بنابرای  كتاب را . كسانى كه در پى احیاى سرمایه دارى بودند به پیروزى رسیدند

دهید كیه انقالبییون چینیى چگونیه بیراى نسیرد میی ای  اثر نصان . ی  زاویه دیگر هم ملالعه كرد

درون جامعییه  دیدنیید، چگونییه مییردم را بییراى تصییخیص سییاختارها و مكانیسییم هییاىمییی تییدارك 

چگونه آنان را براى شناخت از آنچه نهایتیا . دادندمی شد تعلیم می سوسیالیستى كه باید متحول 

  .اره شكست و سرنگونى انقالبیعنى ادامه انقالب یا نظ: كردندمی محور مسارزه بود، تربیت 
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كتاب آموزشى شانگهاى ی  كتاب مرجع ارزشمند براى دانصیجویان و محققیان در بررسیى 

ایی  كتیاب بایید .مقایسه اى امور اقتصادى، ملالعات چی  و مسئله توسیعه در جهیان سیوم اسیت

نساییید ییی  نكتییه را . مییورد توجییه ویییژه كسییانى قییرار گیییرد كییه تصیینه دگرگونىهییاى اساسییى هسییتند

فعالیییت تئورییی  انقالبیییون چییی  بییه نیییت خییدمت و كمیی  بییه مسییارزه بییی  المللییى : فرامییوش كییرد

ای  كتاب باید اف  و وظایا اقتصاد سیاسیى سوسیالیسیتى . شدمی كارگران و ستمدیدگان انجام 

و بدون ش  تحیول سوسیالیسیتى كیا جامعیه را بیراى كسیانى كیه در گوشیه و كنیار دنییا درگییر 

. دیالكتییی  مسییارزه و شییناخت، همچنییان خییود را نصییان خواهیید داد. البینیید روشیی  كنییدمسییارزه انق

اقتصههاد سیاسهههى  تردییید نیسییت كییه از دل ییی  یییا چنیید انقیییالب پیروزمنیید، دسییت نییوی  آینییده

 .حااا خواهد شد سوسیالیسم

  6992ژوئ  



 

 

0 

 مطالعه مقداری اقتصاد سیاسی

 
 موضوع اقتصاد سیاسی

چییرا لنییی  اییحست از انمییال دیکتییاتوری بییر »: آمییوزد  میییاییدر مییائوی بییزرگ بییه مییا 

ناروشینی در بیاره . بورژوازی کرد؟ داشت  در، روش  در بیاره ایی  مو یو ، اساسیی اسیت

( 6)« .ای  مسئله را باید برای نموم ملت روش  کنیم. انجامد می ای  مو و  به رویزیونیسم 

سیسییم و پیگیییری در انمییال همییه ملالعیه مقییداری اقتصییاد سیاسییی بییرای احا ییه یییافت  بییر مارك

جانسه دیكتاتوری بر بورژوازی، و جهت بكار بست آگاهانه خد پایه ای و سیاستهای حزب در 

 .رابله با دوره تاریخی سوسیالیسم،  روری است

د کصیورمان میی نسا جوان که در روستاها و کارخانه ها در خد اول مسارزه قرار دارنید ا

جوانیان بیرای اینکیه مسیارزه را بهتیر بیه پییش . باشیند میی لتیری و جانصینان آرمان انقیالب پرو

 .برند و هر چه سریعتر به لحاظ سیاسی آزموده تر شوند باید اقتصاد سیاسی را ملالعه کنند

 

 موضوع اقتصاد سیاسی روابط تولیدی است

اسییت؟ اول باییید بسینیییم اقتصییاد سیاسییی چییه مو ییونی را  مییی اقتصییاد سیاسییی چییه نییو  نل

انگل  بروشنی خا ر نصان . اقتصاد سیاسی نلم ملالعه روابد تولیدی است. کند ی مبررسی 

ان میی ان انسانها و در تحلیا نهایی بیا روابید می اقتصاد نه با چیزها بلكه با روابد »: کرد که

آیید؟ بیرای ییافت   میی ان انسانها چگونه بوجود می روابد تولیدی (. 0)«  سقات سروكار دارد

 .فعالیتهای تولیدی انسان بیاغازیم جواب باید از

ماركسیسییتها معتقدنیید كییه فعالیییت تولیییدی انسییان اساسییی تییری  فعالیییت » اییدر مییائو گفییت، 

اما قسا از تکامیا ماركسیسیم، یعنیی ( 8)« .باشد می نملی او و تعیی  كننده دیگر فعالیتهای آن 

متفكییری   سقییات . دان انسییانها موجییود نسییومییی در  مییی بیییش از ایید سییال قسییا، اییی  درك نل

دادنید کیه  می برخی ای  نظریه دروغی  را ارائه . استثمارگر همه مخالا ای  نقله نظر بودند



 10صاد سیاسی مطالعه مقداری اقت

 

کردند که تاریخ را  می جامعه بصری  س  اراده خداوند تكاما یافته و برخی دیگر یاوه سرائی 

افكندنید  میی  ای  به االالح متفكری  بزرگ بر ایی  واقعییت سیاده پیرده .سازند می قهرمانان 

كییه انسییانها باییید غییذا و پوشییاك و سییرپناه بییرای خییود فییراهم کننیید تییا بتواننیید درگیییر فعالیتهییای 

، هنری و مذهسی گردند و برای اینکه بتوانند غذا و پوشیاك و سیرپناه تهییه كننید می سیاسی، نل

رشید جامعیه  بنیابرای ، تولیید مسیتقیم نیازهیای میادی، اسیاس. باید وارد فعالیتهای تولییدی شیوند

، بصیریت بقیا ( متیرجم –میردم زحمیتکش )بیدون فعالیتهیای تولییدی میردم كیارك  . بصری است

بیرای اولیی  بیار میارك  ایی  قیانون تكامیا تیاریخ بصیر را . كنید میی یابد و جامعیه رشید ن می ن

 .كصا نمود

 میی نافیراد جیدا از یکیدیگر . مردم برای تولید کیردن بایید وارد روابید متقابیا معینیی شیوند

انسیان هیا بیرای تولیید » : همیانلور کیه میارک  خا رنصیان کیرد. توانند در تولید درگیر شیوند

شییوند و نمییا آنییان بییر  سیعییت تنهییا در  مییی وارد یکرشییته ارتسا ییات و روابیید بییا یکییدیگر 

پذیرد و تولید در ای  چیارچوب ایورت  می چارچوب ای  ارتسا ات و روابد اجتمانی انجام 

شیوند، روابید تولییدی  می ای  روابد که توسد مردم در فرآیند تولید برقرار ( 2)« .گیرد می 

 . باشند می درجامعه  سقاتی، ای  روابد در نهایت بازتاب روابد  سقاتی . شوند می خوانده 

 : روابد تولیدی سه وجه دارد

 شکا مالکیت بر ابزار تولید  -6

 ان آنها در تولید می موقعیت افراد و روابد متقابا  -0

 .شکا توزیع فرآورده های تولید -8

منجملیه ابیزار کیار ماننید )شکا مالکیت ناظر بر ای  است که چه کسی مالی  ابیزار تولیید 

شییکا . باشیید مییی ( ن و مو ییونات کییار ماننیید مییواد خییاممییی ماشییی  آالت، کارخانییه هییا، و ز

شکا مالکییت . مالکیت بر ابزار تولید مهمتری  وجه روابد تولید و شالوده روابد تولیدی است

جامعه اولیه، جامعه برده داری، جامعه . کند می بر ابزار تولید ماهیت روابد تولیدی را تعیی  

فئودالی، جامعه سرمایه داری و جامعه سوسیالیستی برحسب اینکه اشکال و الگوهای مالکییت 

نقیش شیکا مالکییت تعییی  کننیده . بر ابزار تولید در هر ی  چگونیه اسیت دسیته بنیدی شیده انید

ان آنهیا در تولیید و بنیابرای  تعییی  کننیده شیکا توزییع فیرآورده هیای می افراد و روابد متقابا 

 .تولید است

میی ان انسان ها برقرار شود بلکه روابید می برای تولید نه تنها  روری است که روابد 

ای قدرت انسان در فت   سیعت و دگرگون کیردن آن، نیروهی. ان انسان و  سیعت برقرار گردد

ان میی در . اسیت( یا وسیایا تولیید)نیروهای مولده شاما مردم و مواد . شود می مولده خوانده 

نیو  ابیزاری کیه بیرای تولیید میورد اسیتفاده . نیروهای مولده، ابزار تولیید از همیه مهمتیر اسیت

تیوانیم ابیزار تولیید را بیه  میی امیا ن. گیرد نصاندهنده قدرت بصر در فت   سیعت اسیت می قرار 

میردم تعییی  کننیده انید و نیه  ». نوان نامیا تعییی  کننیده در نیروهیای مولیده بیه حسیاب آورییمن
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ای  مردم هستند کیه ابیزار را بکیار ( 1)« .در جهان گرانسهاتری  چیز مردم اند» ( 2)« .چیزها

شیود و نیه  میی بنابرای  بدون مردم نیه ابیزاری سیاخته . سازند می آفرینند، و  می گیرند،  می 

« اتوماتییی »هرگییز بواقییع « اتوماتییی »بییدون مییردم، بهتییری  ابییزار . آییید مییی ی بدسییت دانصیی

 .نیستند

در کلییت . دهنید میی روابد تولییدی و نیروهیای مولیده دو وجیه تولیید اجتمیانی را تصیکیا 

نقیش  بلیور نمیوم نیروهیای مولیده (متیرجم –تکامیا تیاریخی تولیید اجتمیانی )تکاما تاریخی 

هرگونه تيیییر و تحیول در روابید تولییدی الزامیا نتیجیه . کنند می ا بازی نمده و تعیی  کننده ر

(  یروریات تكامیا)روابد تولیدی باید منلسی  بیر . سل  معینی از رشد نیروهای مولده است

گیردد، ایی   میی وقتیی روابید تولییدی معینیی میانع رشید نیروهیای مولیده . نیروهای مولده باشد

ا بییه روابیید تولیییدی نییو كییه بییا رشیید نیروهییای مولییده روابیید باییید نییو  شییده و جییای خییود ر

باید گفت كه شكا روابید تولییدی توسید اراده  هنیی انسیان تعییی  نصیده، . سازگارتر است بدهد

روابید تولییدی بایید بیا رشید نیروهیای . گیردد میی بلكه توسد سل  رشد نیروهای مولده معی  

ظهیور، تكامیا و انهیدام . راده بصیر اسیتای  ی  قانون نینی و مسیتقا از ا. مولده سازگار باشد

بنیابرای  . روابد تولیدی معی  همراه اسیت بیا تكامیا تیدریجی تضیادهای نیروهیای مولیده معیی 

 میی اقتصاد سیاسی ماركسیستی هنگام ملالعه روابید تولییدی بیه بررسیی نیروهیای مولیده نییز 

 . پردازد

کننید امیا  میی و نمیده را بیازی  در کلیت تکاما تاریخی، نیروهای مولده نقش تعییی  کننیده

. نیروهیای مولیده منفعیا اسییت روابید تولییدی در تیاثیر گیذاری بیر ایی  بیه معنیای آن نیسیت کیه

زمیانی كییه روابید تولییدی بیا نیروهییای مولیده سیازگار باشیند، در رشیید . بهیچوجیه چنیی  نیسیت

بیا نیروهیای  زمانی كیه نیروهیای تولییدی،. كنند می نیروهای مولده همچون محرك فعال نما 

در مقیا عی از تیاریخ، . گردند در مقابا رشید نیروهیای مولیده می مولده سازگار نساشند، سدی 

در ایی  مواقیع، دگرگیون . توانند رشید كننید می بدون تيییر در روابد تولیدی، نیروهای مولده ن

)*کند  می بازی  کردن روابد تولیدی نقش تعیی  كننده نمده را
1
نی كیه زمیا(. تو یی  متیرجم 

                                                 
1
منظور این است که در چنین : توضیح مترجم*  

ای مولده را باز مقاطعی، آنچه عمدتا راه رشد نیروه

نیروهای مولده . می کند، تغییر در روابط تولیدی است

حدت  یا و یالکتیکی  حدت د یک و یدی دارای  بط تول و روا

در رابطه دیالکتیکی میان آنان، در یک . اضداد هستند

قش  که ن ند  لده ا های مو ین نیرو تاریخی، ا نداز  شم ا چ

می  بازی  یدی  بط تول حول روا یر و ت مده را در تغی ع

د ولی برخی از مقاطع روابط تولیدی عمده می شود کنن
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ندار می چی  كه  تحت سلله امپریالیسم، فئودالیسم و سرمایه داری بوروكرات بود،  سقات ز

. كردنیدمیی و كمپرادور ارتجانی تری  و نقب افتاده تری  روابد تولیدی را در چی  نمایندگی 

چییی  دارای  6929قسییا از انقییالب. رشیید نیروهییای مولییده بصییدت محییدود و تضییعیا شییده بییود

بيیر از شیمال غربیی چیی  تولیید سیاالنه فیوالد . سازی یا اتومسیا و هواپیما نسود انعت ماشی 

پوشیاك را . شد می حتی  روریات روزمره نیز وارد . شد می تنها بالغ بر چند اد هزار ت  

در . شید میی از خیارج وارد  همی حتی . دندمی نا می پوشاك خارجی و چتر را چتر خارجی 

ت امپریالیسم، فئودالیسم و سرمایه داری بوروكرات، تيیییر می كآن شراید سرنگون کردن حا

دادن روابد تولیدی كمپرادور فئودال و برقراری روابد تولیدی سوسیالیستی نقش تعییی  کننیده 

 . نمده را در رشد نیروهای مولده بازی كرد

یی   ایی . دهید میی رشد مهم در نیروهای مولده نموما پ  از تيییر در روابد تولیدی ره 

در جامعه سرمایه داری رشد مهم در نیروهای مولده پ  از منهدم . باشد می قانون جهانصمول 

شییدن روابیید تولیییدی فئییودالی توسیید انقییالب بییورژوایی و رشیید سییریع روابیید تولیییدی سییرمایه 

مییثال در انگلسییتان انقییالب ایینعتی پیی  از انقییالب بییورژوایی توانسییت . داری انجییام پییذیرفت

از مو ییییونات نمییییده در مسییییارزات  ییییوالنی بییییی  ماركسیسییییتها و  یكییییی. اییییورت گیییییرد

رویزیونیستها همواره ای  بود که آیا باید بیه نیروهیای مولیده و روابید تولییدی بعنیوان دو وجیه 

. ی  وحدت دیالكتیكی نگریست یا اینكه نقله نظر ارتجانی رشد نیروهای مولده را اتخا  نمیود

د بیود كیه وظیفیه اایلی پی  از كنگیره نهیم حیزب در سیال لی  پیائو در اتحاد بیا چی  پوتیا معتقی

ای  همان خد رویزیونیستی بود كه توسد لیوشیائوچی و چی  پوتیا . باشد می رشد تولید  6919

میی تضاد نمده در جامعه چی  تضیاد » گفت،  می وارد قلعنامه كنگره هصتم حزب گردید كه 

در چیی ، روابید « .ی نقیب مانیده اسیتان نظام پیصرفته سوسیالیستی و نیروهای مولده اجتمان

ایی  سیازگاری افقهیای . باشیند میی تولیدی سوسیالیستی اساسا با رشد نیروهیای مولیده سیازگار 

امیا ایی  روابید تولییدی بهیچوجیه بیی . گصیاید میی كامال نیوینی را بیرای رشید نیروهیای مولیده 

. گیرنیید مییی ه قییرار در واقییع اییی  نقییایص در تضییاد بییا رشیید نیروهییای مولیید. باشییند مییی نقییص ن

توانید رشید میی آموزد كه فقید سیسیتم سوسیالیسیتی برتیر  می تجربه انقالب سوسیالیستی به ما 

همواره دگرگیون کیردن آن بخصیهائی از روابید تولییدی کیه بیا . نیروهای مولده را تحرك بخصد

د پرسیید بایی. تقویت کیرده اسیت رشد نیروهای مولده در انلساق نیستند، رشد نیروهای مولده را

کجاسیت؟ « ان نظام سوسیالیستی پیصرفته و نیروهیای مولیده اجتمیانی نقیب مانیدهمی تضاد » 

بافتنید ایی   میی قصد جنایتکارانه لیوشائوچی و لی  پیائو و فریسکاران دیگر که ایی  ییاوه هیا را 

بییه مثابییه سییالحی بییرای ممانعییت از ادامییه انقییالب تحییت « رشیید نیروهییای مولییده» بییود کییه از 

                                                                                                             

یعنی اینکه رشد نیروهای مولده وابسته به تغییر در 

 .روابط تولیدی می شود
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تاتوری پرولتاریا و انمال همه جانسه دیکتاتوری بر بورژوازی استفاده کننید و بیا خید پاییه دیک

 .ای حزب مقابله کنند

بیرای رشید نیروهیای مولیده  یروری . روابد تولیدی باید با نیروهای مولده سازگار باشید

لییدی باشید از بیی  رفتیه و روابید تو میی است که روابد تولیدی كه  كیه بیا رشید آن سیازگار ن

امیا پروسیه انهیدام روابید .نوی  كیه بیا رشید نیروهیای مولیده سیازگار اسیت، جیای آن را بگییرد

تيییر روابید تولییدی . تولیدی كه  و ظهور روابد تولیدی نوی  پروسه ای نرم و راحت نیست

 میی كه  و استقرار و كاما كردن روابد تولیدی نوی ، اغلب پ  از مسارزات انقالبی بیه كیا 

خواهییید بدانییید کییه روابیید تولیییدی كهیی  را چگونییه باییید تيییییر داده و روابیید  مییی اگییر  امییا. آییید

ان روابد تولییدی می تولیدی نوی  را جایگزی  آن نمود باید نالوه بر ملالعه و بررسی تضاد 

ان روبنیا و زیربنیای اقتصیادی را نییز بایید میورد پیژوهش قیرار می رابله  و نیروهای مولده،

 .دهید

ر بر حكومت ملی، ارتش، قانون و دیگیر نهادهیای سیاسیی و اشیكال اییدئولوژی  روبنا ناظ

زیربنییای اقتصییادی مصییتما اسییت بییر روابیید . منلسیی  بییر آنهییا ماننیید فلسییفه،ادبیات و هنییر اسییت

شیالوده واقعیی ایی  . سیازد میی جمع ای  روابد تولیدی ساختار اقتصیادی جامعیه را » . تولیدی

گیرد و اشكال معینی از  می نای قانونی و سیاسی جامعه شکا بر روی ای  شالوده، روب. است

رابله بی  روبنا  می ای  جمله مارك  بلور نل( 7)« .گرددمی آگاهی اجتمانی بر آن منلس  

 . كند می و زیربنای اقتصادی را تصری  

اسیت كیه نمومیا نقیش نمیده و تعییی   میی در تضاد بی  روبنا و زیربنای اقتصادی، ای  دو

بییا تيییییر در . كنیید مییی یعنییی، زیربنییای اقتصییادی، روبنییا را تعیییی  . كنیید مییی را بییازی  كننییده

یعنییی ( 3)« .یابیید مییی كلیییه روبنییای نظیییم بلییور كمییابیش سییریع تيییییر » زیربنییای اقتصییادی، 

شود، روبنای سیاخته شیده بیر روی ایی   می اینكه وقتی زیربنای اقتصادی كه  از هم گسیخته 

گیردد، حتیی اگیر  میی اما روبنا با همان شتاب زیربنا مضیمحا ن. حا شودزیربنا نیز باید مضم

ماشی  دولتی ارتجانی تيییر كند و زیربنای اقتصادی كهی  نیو  شیود،  سقیات ارتجیانی بیا 

آنها بلیور اجتنیاب ناپیذیر بیا  سقیات پیصیرو در . ل خود احنه تاریخ را ترك نخواهند كردمی 

انوا  ایدئولوژیهای كه  كه . رگیر مسارزه خواهند شدنراه سیاسی، ایدئولوژی  و فرهنگی د

روبنیا توسید زیربنیای . متعل  به  سقات سرنگون شده است تا مدت درازی بقیاء خواهنید یافیت

بیر زییر  میی بالفاایله پی  از برقیراری روبنیای جدیید، تیاثیر نظی. شیود میی اقتصادی تعیی  

فعاالنییه بییه شییكلگیری و ( ... روبنییا)»: اسییتالی  خییا ر نصییان كییرد. گییذارد مییی بنییای اقتصییادی 

رسیاند و بیه حیداکثر بیه نظیام نیوی  در نیابود كیردن زیربنیای  می استحكام زیربنای خود یاری 

شیه بیه زیربنیای میی بیدی  شیرح اسیت كیه روبنیا ه( 9)« .رسیاند می كه  و  سقات كه  یاری 

سیالیسیتی خیود و روبنای سوسیالیستی به زیربنیای اقتصیادی سو. كند می اقتصادی اش خدمت 

 . كند می روبنای سرمایه داری به زیربنای اقتصادی سرمایه داری خدمت 
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در جامعه سرمایه داری، با تصدید تضاد بی  تولید اجتمیانی شیده و مالكییت خصوایی بیر 

سوسیالیسیتی جیایگزی  مالكییت  می ابزار تولید، بلور ناجا  روری اسیت كیه مالكییت نمیو

ما بورژوازی ماشی  دولتی ارتجانی را كنتیرل كیرده و از آن ا. خصوای سرمایه داری شود

اگیر پرولتارییا ابتیدا دولیت . جویید میی برای حفاظت از زیربنای اقتصادی سرمایه داری بهیره 

سرمایه داری را درهم نصكند، نابود كیردن نظیام اقتصیادی سیرمایه داری امكیان ناپیذیر خواهید 

میی تواند بلور مسیالمت آ می كنند كه سرمایه داری  می رویزیونیستهای نو و كهنه ادنا . بود

 .ای  درو  محض است. ز به سوسیالیسم برسد

امیا بیدلیا . در جامعه سوسیالیستی روبنا و زیربنیای اقتصیادی اساسیا بیا یكیدیگر سیازگارند

وجیییود بیییورژوازی و اشیییكال اییییدئولوژیكی آن، وجیییود سیییس  كارهیییای بوروكراتیییی  معیییی  در 

جییود نقییایص معییی  در بخصییهایی از نظییام دولتییی، رشیید بیصییتر زیربنییای ارگانهییای دولتییی و و

میییا بایییید روبنیییای . شیییود میییی اقتصیییادی سوسیالیسیییتی و تحكییییم و بهسیییود آن بیییا میییانع مواجیییه 

 میا بایید  یرورت. سوسیالیستی را هر چه بهتر بخدمت زیربنای اقتصاد سوسیالیستی درآوریم

و انقیالب سوسیالیسیتی را در روبنیا تیا بیه انتهیا قتیر درییابیم میی مسارزه در روبنا را هیر چیه ن

 . پیگیری نمائیم

اقتصاد سیاسی نملی تری  و فوری تری  منافع اقصار و  سقات گوناگون را میورد ملالعیه 

اقتصاد سیاسیی . كند می حادتری  و شدیدتری  مسائا مسارزه  سقاتی را تصری  . دهد می قرار 

كند كیه در خیدمت سیاسیت پرولتیری  می كارا انالم ماركسیستی همچون فلسفه ماركسیستی آش

 . است كه مصيله اش مسارزه  سقاتی است می اقتصاد سیاسی نل. است

 

 اقتصاد سیاسی اساس تئوریکی حزب 

 در فرموله کردن خط پایه ای است

اقتصییاد سیاسییی مارکسیسییتی بییا ظهییور پرولتاریییای مییدرن و نیروهییای مولییده پیصییرفته، 

مییارک  در مسییارزه  سقییاتی زمییان خییود . زرگ، بییه ظهییور رسیییدبخصییوص ایینعت مقیییاس بیی

او بیا اسیتفاده از ماتریالیسیم دیالکتیی  انقالبیی بیه تحلییا از جامعیه سیرمایه داری . شرکت کرد

 مییی او اسییرار اسییتثمار کییارگران توسیید سییرمایه داران را آشییکار کییرد و بلییور نل. پرداخییت

ای  تضیادها در تخاایم . داری را نصان داد ان تولید اجتمانی و مالکیت سرمایهمی تضادهای 

بییا رشیید روزمییره تضییادهای جامعییه  .شییدند مییی ان پرولتاریییا و بییورژوازی متجلییی مییی حییاد 

نیاقوس میرگ ». گورکنان سیرمایه داری، هیر چیه فزونتیر شید سرمایه داری، شمار پرولتاریا،

« .شیوند میی د خلیع یید کننیدگان خلیع یی. آیید میی مالکیت خصوای سیرمایه داری بیه ایدا در 

گییرد کیه نظیام سوسیالیسیتی باالجسیار  میی نصیئت  میی از اینجا نتیجه گیری انقالبیی و نل( 62)

جایگزی  نظام سرمایه داری، و دیکتاتوری پرولتاریا جایگزی  دیکتاتوری بیورژوازی خواهید 

از  مارك  اجتناب ناپذیری تيییر جامعه سرمایه داری به جامعیه سوسیالیسیتی را كیامال» . شد
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بنییابرای  اقتصییاد سیاسییی (  66)« .گیییرد مییی قییانون اقتصییادی رشیید جامعییه معااییر، نتیجییه 

شیالوده تئیوریكی اسیت كیه حیزب  میی ماركسیستی همراه با فلسفه ماركسیستی و سوسیالیسم نل

برمسنیییای . سییازد كیییه سیاسیییت پایییه ای خیییود را فرمولییه كنییید میییی سیاسییی پرولتارییییا را قییادر 

سرمایه داری، رهسران انقالبی پرولتری ای   سقه، خد پایه ای زیر  ماركسیسم و تحت شراید

 رورت اسیتفاده از قهیر انقالبیی بیرای كسیب قیدرت : را برای حزب پرولتاریا فرموله كردند

آنهیییا پرولتارییییا را در مسیییارزه بیییرای سیییرنگونی کامیییا بیییورژوازی و تمیییام  سقیییات . سیاسیییی

با دیکتاتوری پرولتارییا و پییروزی سوسیالیسیم استثمارگر و جایگزینی دیکتاتوری بورژوازی 

 .بر سرمایه داری و در نهایت رسیدن به کمونیسم، رهسری کردند

اقتصییاد سیاسییی ماركسیسییتی در جامعییه سوسیالیسییتی نیییز شییالوده تئورییی  را بییرای حییزب 

ی ادر مائو بلور نافیذ تضیادها. كند تا خد پایه ای خود را فرموله نماید می پرولتاریا فراهم 

ان روبنیییا و زیربنیییای میییی ان روابییید تولییییدی سوسیالیسیییتی و نیروهیییای مولیییده و روابییید مییی 

ان دو خید را می ان دو  سقه و می اقتصادی را تحلیا کرد و ماهیت  والنی و پیچیده مسارزه 

با اتکا بر ای  اساس تئوری  ادر مائو خد پاییه ای حیزب . در دوره سوسیالیسم، آشکار کرد

جامعییه » : آمییوزد مییی اییی  خیید پایییه ای بمییا . وره سوسیالیسییم فرمولییه کییردرا بییرای تمییام د

در سراسر ای  دوره تیاریخی، . سوسیالیستی در برگیرنده ی  دروه تاریخی نسستا  والنی است

بی  راه سوسیالیستی و راه سیرمایه .  سقات و تضادهای  سقاتی و مسارزه  سقاتی موجود است

احیای سیرمایه داری و خلیر خیراب كیاری و تجیاوز توسید داری مسارزه وجود دارد و خلر 

اییی  تضییادها را فقیید بییا اتكییا بییه تئییوری ادامییه . امپریالیسییم و سوسیییال امپریالیسییم موجییود اسییت

« .تییوان حییا كییرد مییی انقییالب تحییت دیكتییاتوری پرولتاریییا و پیصییسرد پراتییی  تحییت هییدایت آن، 

سیازد کیه در ادامیه  میی آنیانرا قیادر  کنید و می خد پایه ای حزب مردم چی  را رهسری ( 60)

انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا پیگیر باشند، برای تحکیم دیکتاتوری پرولتاریا مسارزه کنند، 

با احیا سرمایه داری مقابله کنند، در ساختمان سوسیالیسم مصمم باشند، و بیرای آرمیان بیزرگ 

 . تحق  کمونیسم در سراسر جهان مسارزه کنند

. به ی  کالم چی  ی  کصیور سوسیالیسیتی اسیت» : خا رنصان کرده است که ادر مائو 

حتا اکنون نییز دارای نظیام دسیتمزد . قسا از انقالب کمابیش مانند ی  کصور سرمایه داری بود

 میی دهید، مسادلیه از  ریی  پیول انجیام  می هصت رتسه ای است، توزیع را بر حسب کار انجام 

آنچیه متفیاوت اسیت آنسیت کیه . اوت زیادی با جامعه که  نیداردنه های تفمی شود، و در ای  ز

کصیور میا اكنیون از » : ادر میائو همچنیی  گفتیه اسیت( 68)« .نظام مالکیت نو  شده است

تحییت دیكتییاتوری . كنیید، نظییام دسییتمزدها نییابرابر اسییت و غیییره مییی سیسییتم كییاالئی اسییتفاده 

از ایی  رو اگیر كسیانی ماننید لیی  پییائو . توان محدود كرد می پرولتاریا چنی  چیزهایی را فقد 

بیه ایی  دلییا . قدرت را كسب كنند برای آنها احیای نظام سرمایه داری كیامال سیاده خواهید بیود

حیی   (62)« .اسییت كییه باییید هرچییه بیصییتر بییه ملالعییه آثییار ماركسیسییتی م لنینیسییتی بپییردازیم
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نوامیا ( ر جامعیه سوسیالیسیتید)بورژوایی نهفته در نظام كاالئی و انجام توزیع برحسب كار 

 میی  هستند كه مایه تولید و بازتولید سرمایه داری و نناایر بیورژوایی نیوی  می اقتصادی مه

نه انمال همیه جانسیه دیكتیاتوری می در ز می ق ای  مسئله مفاهیم مهمی درك خصلت ن. شوند

با ملالعه . اشندب می همه ای  مسائا مربو  به حیله اقتصاد سیاسی . بر بورژوازی، داراست

قتیر كیرده و آگیاهی میی توانیم دركمان را از خید پاییه ای حیزب ن می مقداری اقتصاد سیاسی 

 .خود را باال بسریم تا بتوانیم ای  خد را هرچه بهتر بكار بسندیم

اقتصاد سیاسی مارکسیستی درست نقله مقابا اقتصاد سیاسیی بیورژوائی و رویزیونیسیتی 

یستی از درون به مصاف  لسیدن و نقد اقتصاد سیاسیی بیورژوائی اقتصاد سیاسی مارکس. است

کنید کیه  میی ملالعه اقتصاد سیاسی مارکسیستی بهما کم  . و رویزیونیستی تکاما یافته است

مارکسیسم را از رویزیونیسم، سوسیالیسیم را از سیرمایه داری، و دیکتیاتوری پرولتارییا را از 

ی  بییه مییا در تصییحی  انحرافییات و ارتقییا آگییاهی همچنیی. ز دهیییممییی دیکتییاتوری بییورژوازی ت

 . کند می ایدئولوژی  کم  

خواهیم ایدئولوژی  د حزبی و  د مارکسیستی را ميلوب کنیم   می بلور خالاه، اگر 

نه انمال همیه جانسیه دیکتیاتوری بیر بیورژوازی پیگییر باشییم و خید می خواهیم در ز می ادر 

خییواهیم در انقییالب کسیییر سوسیالیسییتی و  مییی   اگییر پایییه ای حییزب را بلییور کامییا بکییار بنییدیم

آرمان ساختمان سوسیالیسم به پیروزی های بیصتری دست یابیم، باید اقتصاد سیاسی را ملالعه 

 .کنیم

 

 برای اینکه اقتصاد سیاسی را خوب بیاموزیم

 باید تئوری و پراتیک را ترکیب کنیم

یی  و ماتریالیسیم تیاریخی ، و معتسیر اقتصاد سیاسیی بکاربسیتی اسیت از ماتریالیسیم دیالکت

در ملالعه اقتصاد سیاسی باید ماتریالیسیم دیالکتیی  و ماتریالیسیم . دهد می آنها را نصان  بودن

هیر شیکا اجتمیانی تاریخیا تکامیا » روش دییالکتیکی . تاریخی را بعنوان راهنمیا بکیار گییریم

موجودییت فیی الفیور آن بلکیه  بنیابرای ، نیه فقید. گییرد میی یافته را در حرکیت سییال در نظیر 

ل می دهد که چیزی بر آن تح می همچنی  ماهیت گذرای آن را نیز مد نظر دارد  زیرا اجازه ن

ای  جهان بینی پرولتری درست نقله مقابیا ( 62)« .شود و در جوهر خود نقاد و انقالبی است

ی و اسیتفاده از آن در فقد بیا در، ماتریالیسیم دیالکتیی  و تیاریخ. ایده آلیسم و متافیزی  است

میی توانیم بفه می مصاهده و تحلیا قوانی  حركت جامعه سرمایه داری و اقتصاد سرمایه داری 

فقید بیا بكیار بیردن . م كه چرا مرگ سرمایه داری و پیروزی سوسیالیسیم اجتنیاب ناپیذیر اسیت

یسییتی و ماتریالیسییم دیییالكتیكی و تییاریخی در مصییاهده و تحلیییا قییوانی  حركییت جامعییه سوسیال

توانیم به ماهیت  والنی و پیچیده مسارزه  سقاتی و مسارزه خلیی در  می اقتصاد سوسیالیستی 

تکامیا  می توانیم رونید نمیو می جامعه سوسیالیستی پی بسریم و فقد در ای  اورت است كه 
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چنیی  دركیی . تاریخی از سوسیالیسم به كمونیسم را، كه مسیتقا از اراده بصیر اسیت، درك كنییم

ما را در مسارزه برای پیروزی نهایی آرمان كمونیسیم محكمتیر خواهید كیرد، بلیوری كیه  نزم

با نزم جزم و بدون هراس از هرگونه مصكا و بدون ابا از هرگونه فداكاری، برای ای  آرمان 

 .ممی برز

ایی  سیس  انقالبیی . در ملالعه اقتصاد سیاسی باید بر سس  آموزش انقالبی پافصاری کنییم

الزم اسیت کیه تئیوری » : آمیوزد میی ایدر میا بیه میا . ز ترکیب تئوری با پراتیی نسارتست ا

ترکیییب تئییوری و پراتییی  ( 61)« .آنییرا بییرای بکاربسییت  بیاموزییید. مارکسیسییتی را بیاموزییید

مربو  بیه ایی  اسیت کیه آییا فیرد دارای سیس  انقالبیی ملالعیه کیردن اسیت ییا خییر، آییا دارای 

ید ملالعه اقتصاد سیاسی را بیا نقید رویزیونیسیم، بیا نقید درو  ما با. روحیه حزبی است یا خیر

شیود ترکییب کنییم   میی های ارتجانی که توسد لیوشائوچی و لی  پییائو و امثیالهم اشیانه داده 

باید ملالعه اقتصاد سیاسی را با سه جنسش انقالبی بزرگ یعنی مسارزه  سقیاتی، مسیارزه بیرای 

یم  باید ملالعه اقتصاد سیاسی را با دگرگون کردن جهان ترکیب کن می تولید و آزمون های نل

دائما،  تولید کوچ "لنی  گفت که » : ادر مائو خا رنصان کرده است. بینی خود ترکیب کنیم

هر روز و سیانت و بلیور خودبخیودی و در مقییاس بیزرگ، سیرمایه داری و بیورژوازی را 

 میی  سقه کارگر و انضای حزب نیز تولید ان بخصی از می اینها در ." کند می تولید باز تولید 

ان افوف پرولتاریا و پرسنا دولت و دیگر ارگانها کسانی هسیتند کیه بیه سیس  می در . شوند

ما باید از اقتصاد سیاسی مارکسیسیتی آگاهانیه بیرای ( 67)« .زندگی بورژوائی روی آورده اند

لییه نیروهیای سیرمایه داری و اسیتفاده کنییم و پیگیرانیه ن« سیس  زنیدگی بیورژوائی»مقابله بیا 

 . بورژوازی مسارزه کنیم

میارك  در مقدمیه ای بیر اولیی  . آیا آموخت  اقتصاد سیاسی ماركسیستی مصیكا اسیت؟ بلیه

« .همیه نلیوم اینلورنید. هرچییزی در ابتیدا مصیكا اسیت»: گفیت( سیرمایه)چاپ کتاب کاپیتیال 

ییده هیای نینیی از سیل  بیه اقتصاد سیاسیی ماركسیسیتی هنگیام تجزییه و تحلییا مصیخص از پد

ن میی به. زنید میی دسیت  میی كنید و بیه تجریید نل می كند، جوهر آن را كصا  می نم  نفو  

كنییم كیه فهمصیان مصیكا  میی اغلیب بیا برخیی واژه هیا و مفیاهیم برخیورد  جهت در ابتدای كار

ب امییا اقتصییاد سیاسییی ماركسیسییتی بییرای پرولتاریییا نوشییته شییده اسییت و در بییاره انقییال. اسییت

هیی  "» . اگر آن را با جدیت ملالعه كنیم بتیدری  بیه درك آن نائیا خیواهیم آمید. پرولتری است

گیذر  ."چیز در جهان مصكا نیست بصر ی كه آدم فکر و  کر خود را بر روی آن متمركز كند

كردن به قلمرو جدید مصكا نیست و احا ه یافت  بر آن امكیان پیذیر اسیت بصیر  آنكیه آدم  هی  

 ( 63)« .روی آن متمركز كند و آموزنده خوبی باشد خود را بر

جاده دست یافت  به نلم با فرش سره میزی  نصیده اسیت »: مارك  ی  بار خا رنصان كرد

« .توانند به قله درخصان آن دست یابند كیه از خسیتگی شییب تنید آن نهراسیند می و فقد كسانی 

ا تاسیییی  و تکامیییا تئیییوری رهسیییران انقالبیییی پرولتارییییا سراسیییر زنیییدگی خیییود را وقییی( 69)
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ما باید با پیروی از الگوی درخصان آنان و ملالعه دقیی  آثیار میارک ، لنیی  . مارکسیسم کردند

و ادر مائو تالش کنیم که ایی  سیالح تئوریی  مارکسیسیتی را ملالعیه کیرده و بیر آن احا یه 

دسیت ییافت  بیه  ای  امر برای انجام انقیالب سوسیالیسیتی و سیاختمان سوسیالیسیم و بیرای. یابیم

 .کمونیسم در سراسر جهان  روری است

 

 آثار مطالعاتی و مرجع
منتخب آثار مارک  و انگل ، جلد  -" مقدمه ای بر نقد اقتصاد سیاسی"مارک ، پیصگفتار 

 ی 

 6فصا  0انگل ، آنتی دورینگ، قسمت 

 06کلیات آثار جلد  -لنی ، کارل مارک 

  6ار جلد منتخب آث - 2مائو، در باره تضاد، بخش 

 گزیده آثار -6مائو، در باره حا احی  تضادهای درون خل ، بخش 

 

 توضیحا 
نوشیته چی  " در باره انمال همه جانسه دیکتاتوری بر بورژوازی"نقا شده در مقاله  -6

 مییی مییائو پنج"  تجدییید چییاپ در کتییاب 6972آوریییا  2، 62پکیی  ریویییو شییماره  –چییان چیییائو 

 029افحه ( 6973شیکاگو  -ت بنرانتصارا)از ریموند لوتا " بود

منتخیب آثیار  -" کارل مارک ، مقدمیه ای بیر نقید اقتصیاد سیاسیی"فردریش انگل ،  -0

و جلید  6919سیال  0و  6چاپ انتصارات پروگرس جلد ) 262افحه  6مارک  و انگل  جلد 

 .خواهیم نوشت م ا م آاز ای  پ  ای  منتخب آثار را به اختصار به اورت  –( 6972سال  8

چییاپ انتصییارات  -از منتخییب آثییار مییائو  6جلیید  -" در بییاره پراتییی "ائوتسییه دون، م -8

از ای  پی  ایی  منتخیب  -6919سال  2و جلد  6917سال  8 -0 -6جلد )زبانهای خارجی پک  

 . خواهیم نوشت م آ مآثار را به اختصار 

 09، ص 6973چاپ زبانهای خارجی پک   –" مزد، کار، سرمایه"کارل مارک ،  -2

 628، ص 0م آ م  -"در باره جنگ  والنی"و، مائ -2

  222ص  ،2م آ م  –" ورشکستگی در، ایده آلیستی از تاریخ"مائو،  -1

  228ص  ،6م ا م آ  –" مقدمه ای بر نقد اقتصاد سیاسی"مارک ،  -7

 222همانجا ص  -3

انتصیییارات زبانهیییای  –" مارکسیسیییم و مسیییائا مربیییو  بیییه زبیییان"ژوزف اسیییتالی ،  -9

  2، ص 6970خارجی پک  

  762، ص 6917انتصارات انترناسیونال : نیویور، – 6جلد " کاپیتال"مارک ،  -62
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انتصییییارات ) 76، ص  06در کلیییییات آثییییار جلیییید  -"کییییارل مییییارک "لنییییی ، . ای. و -66

 .خواهیم نوشت ک آ لاز ای  پ  ای  کلیات آثار را به اختصار  –( 6972پروگرس 

ن کنگیره میی اسیناد ده"در " اساسنامه حزب کمونیست چی "حزب کمونیست چی ،  -60

 (6978چاپ انتصارات زبانهای خارجی پک ، ) 10، ص "حزب کمونیست چی 

نوشیته چی  چیان " انمال همه جانسه دیکتیاتورزی بیر بیورژوازی"نقا شده در مقاله  -68

 .066از ریموند لوتا، ص " بود می مائو پنج"همچنی  در  -چیائو

 .062همانجا ص  -62

 .09کاپیتال، ص  6، جلد "آلمانی کاپیتال موخره ای بر چاپ دوم نسخه"مارک ،  -62

 .83، ص 8م آ م  –" در باره ااالح سس  کار حزبی"مائو،  -61

 میی میائو پنج"در . نوشته چ  چیان چییائو..." در باره انمال همه جانسه"نقا شده در  -67

 .029، ص "بود

 .692، ص 6، م آ م "مسائا استراتژی در جنگ انقالبی چی "مائو،  -63

 8کاپیتال، ص  6جلد  –" بر نسخه فرانسوی کاپیتالمقدمه ای "مارک ،  -69
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عصری نوین  ۀجامعه سوسیالیستی مقدم

 در تاریخ بشر است
 

 
 جامعه سوسیالیستی و دیكتاتوری پرولتاریا

 

پییدایش، تكامیا  69مارك  و انگل  آموزگاران انقالب جهانی پرولتری، در اواسید قیرن 

رسیییدند كییه  مییی تحلیییا كردنیید و بییه اییی  نتیجییه نلو سییقو  روابیید تولیییدی سییرمایه داری را 

پرولتاریا مسلما بورژوازی و همه  سقات استثمارگر را سرنگون كیرده، دیكتیاتوری پرولتیری 

بدون ش  بجای دیكتاتوری بورژوایی نصسته، سوسیالیسم یقینا جای سیرمایه داری را گرفتیه و 

پرولتاریای جهان را به اتحاد بیا تیوده آنها . سرانجام كمونیسم بی چون و چرا متحق  خواهد شد

های وسیع زحمتكش و برداشت  سالح جهت مسارزه ای بی باكانیه بیرای نیابودی ماشیی  دولتیی 

 یی . بورژوایی، برقراری دیكتیاتوری پرولتارییا و تحقی  سوسیالیسیم و كمونیسیم فیرا خواندنید

یصیروی تزلیزل ناپیذیر اد و چند سال گذشیته، پرولتارییای جهیانی بیی هیراس از قربیانی، بیه پ

 میی پرولتاریای بی  المللیی آرمیان نل. خویش تحت رهسری درخصان ماركسیسم ادامه داده است

سوسیالیسییتی را بواقعیییت بییدل كییرده و اییی  امییر در بخییش گسییترده ای از جهییان پرتییوافك  شییده 

 میی نلای  یی  قیانون . نظام سوسیالیستی یقینا جای نظام سرمایه داری را خواهد گرفت». است

جامعیه سوسیالیسیتی تحیت دیكتیاتوری پرولتیری از  ریی  ( 6)« .و مستقا از اراده بصیر اسیت

ز برقرار شده و نفی بنیادی  نظام استثمارگرانه سرمایه داری و همیه نظامهیای می انقالب قهرآ

 .ای  جامعه مقدمه نصری نوی  در تاریخ بصر است. استثماری است
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 پرولتاریاانقالب پرولتری و دیكتاتوری 

 های ظهور  پیش شر 

 روابط تولیدی سوسیالیستی هستند
 

 تواندمی روابط تولیدی سوسیالیستی ن

 در بطن جامعه سرمایه داری بظهور رسد

رانید، تضیاد  میی در تاریخ بصر نیروئی که گذر از ی  شكا جامعه به شكا دیگر را بجلیو 

ی مولییده، و تضییاد بییی  روبنییا و ان روابیید تولیییدی و نیروهییامییی یعنییی تضییاد  اساسییی جامعییه،

نیروهیای مولیده میادی جامعیه در مرحلیه » : مارك  خا رنصان كیرد. زیربنای اقتصادی است

یا با روابد مالکییت کیه . گیرند می معینی از تكاملصان با روابد تولیدی موجود در تضاد قرار 

ایی  روابید اسیت  و هرآنچه تسارز قیانونی –کردند  می تا پیش از ای  در چارچوب آن حرکت 

ای  روابد تولیدی كه زمانی قالسی برای تكاما نیروهای مولده . گیرند می در تقابا قرار  در –

. شیود میی آنگاه نصری از انقالب اجتمانی آغاز . شوند می بودند به سدی در برابرش تسدیا 

روابیید  ....كنیید مییی بییا سییرنت تيییییر  بییا تيییییر شییالوده اقتصییادی، كییا روبنییای نظیییم كمییابیش

تولیدی جدید و نالیترهیچگیاه قسیا از آنكیه شیراید میادی بیرای بوجیود آمیدنش در بلی  جامعیه 

شییراید مییادی بییرای روابیید تولیییدی ( 0)« .رسیید مییی كهیی  بحیید كییافی رشیید نیافتییه، بظهییور ن

ای  شراید مادی نسارتنید از . یابند می سوسیالیستی بی وقفه تحت شراید سرمایه داری تكوی  

. كنید میی ن تولید و بوجود آمدن پرولتاریا كه بعنوان گیورك  سیرمایه داری نمیا اجتمانی شد

زمانی كه سرمایه داری به امپریالیسم تكاما یافت، ناقوس مرگ سیرمایه داری بصیدا درآمید و 

 . نصر انقالبات سوسیالیستی پرولتری فرا رسید

میات اسیتثمارگرانه ای در تاریخ بصر، برده داری و فئودالیسم و سرمایه داری، همگیی نظا

جایگزینی هری  از ایی  سیه نظیام . هستند كه برپایه مالكیت خصوای بر ابزار تولید استوارند

اجتمانی و اقتصادی با دیگری، همواره به ای  شكا بود که ی  نظام جدیید مالكییت خصوایی 

میی تحت چنی  شرایلی، روابد تولیدی نیوی  . بجای نظام قدیم مالكیت خصوای نصسته است

مثال، روابید تولییدی سیرمایه داری بیه . تواند تدریجا در جامعه كه  سربلند كرده و توسعه یابد

اما حتی تحت ای  شراید ، بیرای آنكیه یی  . تدری  در مرحله پایانی جامعه فئودالی سربلند كرد

نظام جدید مالكیت خصوای به اساس و شالوده مسلد اقتصادی در جامعه تسدیا شود، باید بیر 

سقه نوخاسته استثمارگر كه نماینده نظام جدید مالكیت خصوای است اتكا كرده، انقالب بیراه  

اییی  . انییدازد، قییدرت سیاسییی را كسییب كنیید و در مسییارزه  سقییاتی مییرگ و زنییدگی درگیییر شییود

روابیید تولیییدی سوسیالیسییتی، . قییانونی اسییت كییه در  ییول تییاریخ اییحتش باثسییات رسیییده اسییت

امكیان ظهیور ایی  روابید . اسیت( مالکییت همگیانی) می مالكییت نمیوروابد تولیدی مستنی بیر 

نظام سوسیالیستی مالكییت همگیانی بنییادا بیا . تولیدی در بل  جامعه سرمایه داری وجود ندارد
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. نظام مالكیت سرمایه دارانه كه در آن ابزار تولید مایمل  خصوای است در تقابیا قیرار دارد

بیییر ابیییزار تولیییید، مصیییادره ابیییزار تولیییید از دسیییت  برقیییراری مالكییییت همگیییانی سوسیالیسیییتی

توان در جامعه سرمایه داری و تحت دیكتیاتوری  می اینكار را ن. كند می بورژوازی را  لب 

نلت وجودی ماشی  دولتی بورژوائی و كا روبنایش حفاظیت از نظیام . بورژوازی نملی کرد

گیییری روابیید تولیییدی بییورژوازی هیچگییاه اجییازه شییكا . مالكیییت خصواییی سییرمایه داریسییت

بحثهای بی پاییه رویزیونیسیتهای قیدیم . دهد می سوسیالیستی در بل  جامعه سرمایه داری را ن

ز بیه سوسیالیسیم تكامیا یابید می تواند بلور مسالمت آ می و جدید مسنی بر اینكه سرمایه داری 

ز خییزش و ای  تئوریها بیه حفیظ نظیام سیرمایه داری و جلیوگیری ا. كامال خالف واقعیت است

با توسعه سرمایه داری، راه تحول كاما و انقالبیی جامعیه بیدی  . كند می قیام پرولتاریا خدمت 

پرولتاریا قدرت دولتی را كسب كرده و در اولی  گام ابزار تولید »: ترتیب مصخص گصته است

 (8) «.كند می را به مایمل  دولت تسدیا 

قیدرت سیاسیی »: ائو خا رنصان كردادر م. مو و  اساسی انقالب، قدرت سیاسی است

پرولتارییییا فقییید از  ریییی  سیییرنگونی ماشیییی  دولتیییی ( 2)« .آیییید میییی از لولیییه تفنیییگ بییییرون 

توانید اقتصیاد سیرمایه میی بورژوایی و برقراری دیكتیاتوری پرولتیری از  ریی  قهیر انقالبیی 

د آورد و داری را بنحوی سوسیالیستی ملی كنید و در اقتصیاد منفیرد تحیول سوسیالیسیتی بوجیو

بنییابرای  پیییش شییر  . روابیید تولیییدی مستنییی بییر مالكیییت همگییانی سوسیالیسییتی را تکامییا دهیید

پییدایش روابید تولییدی سوسیالیسیتی انجیام انقیالب پرولتیری و برقیراری دیكتیاتوری پرولتییری 

بوقو  پیوست، نخستی  تالش تیاریخی نظییم پرولتارییا  6736که در سال  كمون پاری . است

هیر چنید كمیون پیاری  شكسیت . ی نظام سرمایه داری از  ری  قهر انقالبی بودبرای سرنگون

تجربه كمون پاری  نصان داد كه پرولتاریا باید . خورد اما ااول كمون به حیات خود ادامه داد

توانید  میی  سقیه كیارگر ن» بعسارت دیگر، نصان داد کیه، . ماشی  دولتی بورژوایی را نابود كند

لتی حا ر و آماده ای سیوار شیود و آن را در جهیت تحقی  اهیدافش بكیار بسادگی بر ماشی  دو

 (2)« .گیرد

 انقیالب اکتسیر ز را بلیرز درخصیانی بکاربسیت ومیی لنی  تئوری ماركسیستی انقالب قهرآ

نصیان داد كیه در دوران امپریالیسیم و انقیالب پرولتیری،  انقیالب اكتسیرتجربیه . را رهسری کیرد

، اگیر تیوده هیای تحیت سیتم وجیود داشیته (بهیر انیدازه)جیود باشید اگر در کصوری پرولتاریا مو

باشند، اگر ی  حزب نسستا پخته پرولتری باشد که قادر است ی  خد ماركسیستی را با پراتی  

انقالبی در آن کصور ترکیب کند و نیز قادر است بلور احی  پرولتاریا، تهیدسیتان و دهقانیان 

ر ممک  نیروها برای انجام ی  مسارزه پیگیرانیه نلییه رنجدیده را از  ری  متحد كردن حداکث

ت بورژوایی را از  ری  انقالب مسلحانه، حتیی می حاك توان می دشم   سقاتی رهسری کند، 

در نقب افتیاده تیری  كصیور سیرمایه داری، سیرنگون كیرد و سیپ  یی  دولیت سوسیالیسیتی را 

 . تحت دیكتاتوری پرولتری برقرار نمود
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ادر مائوی . ماركسیسم م لنینیسم را برای مردم چی  به ارميان آورد كتسرانقالب اتوپهای 

كسیییر، از  رییی  ترکیییب حقیقییت نییام ماركسیسییم م لنینیسییم بییا او ییا  انقالبییی چییی  ییی  خیید 

: چنییی  بییود می اییی  خیید نمییو. فرمولییه كییرد را بییرای انقییالب دمكراتییی  نییوی  چییی  می نمییو

سیرمایه داری بیوروكرات توسید تیوده هیای وسییع خلی  انقالب نلیه امپریالیسم، فئودالیسم و »

تحییت هییدایت اییی  خیید انقالبییی، راه ( 1)« .تحییت رهسییری پرولتاریییا بییه پیییش بییرده خواهیید شیید

اسییتقرار منییا   پایگییاهی در روسییتا و نییواحی روسییتایی و محااییره و سییرانجام فییت  منییا   

ت می البییی، حییاكخلیی  چییی  بییدنسال ییی  دوره  ییوالنی جنییگ انق. شییهری در پیییش گرفتییه شیید

ارتجانی امپریالیسیم، فئودالیسیم و سیرمایه داری بیوروكرات را سیرنگون كیرد و ماشیی  كهنیه 

دولتییی را نییابود نمییود، جمهییوری خلیی  چییی  را تحییت دیكتییاتوری دمكراتییی  خلیی  كییه ییی  شییكا 

انقییالب تولیید جمهییوری خلیی  چییی  بعیید از . مصییخص دیكتییاتوری پرولتاریاسییت برقییرار نمییود

 .واقعه نظیم در تاریخ جهان بود ، ی اكتسرچی 

تجربه انقالب چی  نصان داد كه در دوران امپریالیسم و انقالب پرولتری، اگر پرولتاریا در 

كصورهای مسیتعمره و نیمیه مسیتعمره بلیور جیدی حقیقیت نیام ماركسیسیم م لنینیسیم بیا شیراید 

ب دمكراتیی  را در زد، بیا اسیتحکام رهسیری انقیالمیی انقالبی موجود در ایی  كصیورها در هیم آ

دست گیرد و در ایی  انقیالب خلی  را بسیوی پییروزی رهنمیون شیود، ورود بیه مرحلیه انقیالب 

سوسیالیسییتی بالفااییله بعیید از انجییام وظییایا  دامپریالیسییتی و  ییدفئودالی كییامال امكانپییذیر 

 .است

موفقیییت انقییالب اكتسییر و انقییالب سوسیالیسییتی در چییی  بییرای تئییوری ماركسیسییتی انقییالب 

رویزیونیسییتهای كهنیه و جدیید میداوما بییه . شیود میی مسیلحانه پییروزی هیای بزرگییی محسیوب 

آنهیا راه فریسكارانیه گیذار مسیالمت . دهنید میی حمالت مو یانه خود نلیه انقالب مسلحانه ادامه 

سییعه "اییی  راه هییی  نیسییت مگییر نسییخه رنییگ و لعییاب زده نظریییه . كننیید مییی ز را تسلیییغ مییی آ

سیعه . کیرد میی ی  فیلسوف و سخنگوی  سقه برده دار در چیی  مونظیه که كنفسیوس ا" ادر

ادر كنفسیوسیی بهیچوجیه سیعه ایدر نسیوده و بیورژوازی همیواره از قیوای ارتجیانی بیرای 

 ریقیه وفیاداری و " شیه درو میی  سقیه اسیتثمارگر ه. سركوب پرولتارییا اسیتفاده كیرده اسیت

ریسی اراده مسیارزاتی زحمتکصیان را از بیی  ایی  نیوامف کند تا با رواج می را مونظه " انتماد

لی  پیائو که در واقع شاگرد خلیا كنفسییوس در نصیر حا یر اسیت حتیی بیه سیالحهای . بسرد

خیوبی رمیز نیکسختیی اسیت و اسیتفاده از زور راه نیابودی " گردو خاك گرفته ای چون ای  كه 

ه و بییا اسییتفاده  سقییه او مذبوحانییه كوشییید آزادی پرولتاریییا را محییدود كییرد. متوسییا شیید" اسییت

ایدر میائو در میورد . انقالبی از قهر انقالبی بیرای سیرنگون کیردن میرتجعی ،  یدیت ورزد

و مخالفیت میداوم رویزیونیسیتهای داخلیی و خیارجی بیا " زمیی گذار مسالمت آ"راه فریسكارانه 

كسیب قیدرت توسید قیوای مسیل ، حیا مسیئله از  رییی  »: قهیر انقالبیی چنیی  خا رنصیان كیرد

ای  اایا ماركسیسیت م لنینیسیتی انقیالب . وظیفه مركزی و نالیتری  شكا انقالب است جنگ،



 11: جامعه سوسیالیستی مقدمه عصری نوین در تاریخ بشر 

 

ایی  یی  قیانون نیام ( 7)« .كند می جهانصمول بوده و برای چی  و همه كصورهای دیگر ادق 

 .انقالب پرولتری است

 

 "نیروهای مولده" نكته اصلی تئوری 

 ضدیت با انقالب پرولتری و دیكتاتوری پرولتری است

ساسیی تییری  خیانییت رویزیونیسیتهای جدییید و قییدیم بیه ماركسیسییم،  ییدیت آنیان بییا انقییالب ا

پیرچم پیاره پیاره ای كیه اغلیب در  یدیت بیا انقیالب و . پرولتری و دیكتاتوری پرولتیری اسیت

" رشید نیروهیای مولیده" كنند نسارت اسیت از تئیوری ارتجیانی  می دیكتاتوری پرولتری بلند 

رویزیونیسیتهای برنصیتینی و كائوتسیكی در "(. روری تولیید را رشید داداول باید با"یا تئوری )

انترناسیونال دوم سخت كوشیدند ای  نظریه را اشانه دهند كه آن كصورهای سیرمایه داری كیه 

بیه " تواننید از  ریی  رشید نیروهیای مولیده  میی دارای اقتصادهای انعتی بسیار پیصرفته اند 

از ای  رو، به گفته اینان، در ای  كصورها دست زدن به . بندبسوی سوسیالیسم تکاما یا "تدری 

نتیجتیا در كصیورهای سیرمایه داری کیه اینایع نقیب  .ز  یروری نیسیتمیی ی  انقالب قهر آ

مانیییده دارنییید و در كصیییورهای مسیییتعمره و كصیییورهای وابسیییته الزم اسیییت كیییه در وحلیییه اول 

دون داشیتن  نیروهیای مولیده بسییار چرا كه بیه زنیم ایصیان بی". نیروهای مولده رشد داده شود"

" تئیوری نیروهیای مولیده"ای  نسخه ابتدائی . تواند دست به انقالب بزندمی پیصرفته پرولتاریا ن

مو یونی كیه ایرفا  تحول اجتمانی را ای  تئوری غلد،. در جنسش كمونیستی بی  المللی بود

بیر رشید  ثیر روابد تولییدیای  تئوری تا. كردمی قلمداد  مربو  به رشد نیروهای مولده است،

ایی  تئیوری . گرفیت میی نیروهای مولده، و تاثیر روبنا بر زیر بنای اقتصیادی را كیامال نادییده 

است كه در جامعه  سقاتی، تيیییر و دگرگیونی  درست نقله مقابا ای  ااا ماتریالیسم تاریخی

 .شود می اجتمانی فقد از  ری  مسارزه  سقاتی حاد امکان پذیر 

اران ماركسیسم  یربه قا عانیه ای بیر تئیوری نیروهیای مولیده رویزیونیسیتها وارد بنیانگذ

برحسییب مفهییوم ماتریالیسییتی تییاریخ، ننصییر تعیییی  کننییده »: انگلیی  خا رنصییان كییرد. آوردنیید

نه م  ونه مارك  هیچگاه چیزی فراتر . ، تولید و بازتولید زندگی واقعی استدر نهایتتاریخ 

اگر فردی پیدا شود كه ای  حرف ما را چرخانده و چنی  جلوه دهید  لیك . از ای  ملرح نكردیم

ناما تعیی  كننده است آن وقت اظهاریه ما را بیه جملیه ای بیی معنیا،  تنهاكه ننصر اقتصادی 

 (3)« .مجرد و بیروح تسدیا كرده است

بییی  می در جرییان انقییالب پرولتیری روسیییه، افیرادی نظیییر تروتسیكی و بوخییاری  در اقیدا

ه بییرای مقابلییه بییا پیصییروی پیروزمندانییه پرولتاریییای روسیییه نلیییه نظییام سییرمایه داری، فاییید

آنهییا ااییرار كردنیید كییه روسیییه از لحییاظ . بییاردیگر بییه تئییوری نیروهییای مولییده چنییگ انداختنیید

ایی  قسییا حرفهیای . اقتصادی نقب مانده بوده و شایسته برقراری ی  نظیام سوسیالیسیتی نیسیت

چیرا میا نتیوانیم اول پیصیر های »: لنی  پرسید. همه جانسه لنی  قرار گرفتبی معنا مورد انتقاد 
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بلریقی انقالبی فراهم كنیم و سپ  بیا كمی  حكومیت كیارگران  آن سل  معی  فرهنگی را ابتدا

 ( 9)« و دهقانان و نظام شورایی از کصورهای دیگر جلو بزنیم؟

 ن خید رویزیونیسیتی بودنید،در جریان انقیالب چیی ، افیرادی ماننید چی  دوسییو کیه رهسیرا

تئییوری نیروهییای مولییده را از رویزیونیسییتهای انترناسیییونال دوم و تروتسكیسییتها بییه ناریییت 

گفتنید اقتصیاد چیی  نقیب افتیاده اسیت و پرولتارییا فقید بعید از آن كیه سیرمایه  میی آنها . گرفتند

ز ناجیا چیی  بیه ای  تئوری نییا. تواند قدرت سیاسی را كسب كندمی داری توسعه بسیار یافت 

شید کیه چیی  در موقعییت نیمیه مسیتعمره و  میی کیرد و نتیجیه اش ایی   میی ی  انقالب را نفی 

بییدلیا فقییدان ااییالحات سیاسییی همییه » : اییدر مییائو در جیواب گفییت. نیمیه فئییودالی بییاقی بمانیید

خیورد و  میی باشند و ای  مسئله هیم در كصیاورزی بچصیم  می نیروهای مولده در حال تخریب 

ادر میائو بیا اشیاره بیه خصیلت نیمیه فئیودالی و نیمیه مسیتعمره جامعیه  (62)« .انعت هم در

گیام اول، انقیالب دمكراتیی  . كه  چی  خا رنصان كرد كه انقالب چی  باید دو گیام را  یی كنید

متمییایز هسییتند  اییی  دو پروسییه انقالبییی از هییم. دوم انقییالب سوسیالیسییتی اسییت نییوی  اسییت، گییام

. انقالب دمكراتی  تدارك  روری انقالب سوسیالیستی است. متقابا دارندهرچند با هم ارتسا  

ای  بحث تو ئیه افیرادی نظییر چی  . انقالب سوسیالیستی گرایش ناگزیر انقالب دمكراتی  است

آوردند و برای  می دوسیو را كه تالشی ناموف  برای فرونصاندن توفان انقالب خل  چی  بعما 

ای مولیده را نلیم کیرده بودنید، بلیور كامیا و همیه جانسیه نیابود اینكار تئیوری ارتجیانی نیروهی

 .کرد

بله، ای  درست است كه نیروهای مولده، پراتی ، و زیربنای اقتصیادی » : ادر مائو گفت

امیا . هر ك  ای  را نفی كند ماتریالیست نیست. كنند می بازی  نموما نقش نمده و تعیی  كننده

راید معیی ، جیوانسی نظییر روابید تولییدی، تئیوری و روبنیا ای  را هم باید قسول کیرد كیه در شی

(66)« .دهنیدمیی از خیود نصیان  نقش نمیده و تعییی  كننیده
ب 
نیروهیای مولیده و روابید تولییدی  

                                                 
در این نقل قول مائو به رابطه : توضیح مترجم   

روابط تولیدی؛ میان  –دیالتیکی میان نیروهای مولده 

.  روبنای سیاسی است –تئوری؛ میان زیربنا  –پراتیک 

بط  شالوده روا لده  های مو کل نیرو ید در  می گو وی 

صادی  نای اقت ئوری و زیرب شالوده ت یک  یدی، پرات تول

با  ضدیت  ین را  فی ا ست و ن سی ا نای سیا شالوده روب

ند می دا سم  که در . ماتریالی ند  می ک ید  ما تاک ا

مقاطعی برای رشد نیروهای مولده، روابط تولیدی باید 

یک،  شرفت پرات برای پی شود؛  مل عوض  ید تکا ئوری با ت
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تییاریخ جنییسش بییی  . هماننیید زیربنییای اقتصییادی و روبنییا، دو وجییه ییی  وحییدت دیییالكتیكی هسییتند

ركسیسییم و رویزیونیسییم در مسییارزه دهیید كییه خیید تمییایز بییی  مامییی المللییی كمونیسییتی نصییان 

پرولتاریا برای كسب قدرت سیاسی، در پیروی از ای  دیدگاه مارکسیستی یا پییروی از تئیوری 

 .نهفته بوده است" نیروهای مولده"ارتجانی 

 

 

 جامعه سوسیالیستی یك دوران نسبتا 

  والنی تاریخی است
 

 حال سقو جامعه سوسیالیستی، دوران مبارزه بین سرمایه داری در 

 و كمونیسم در حال صعود است

شیود، چگونییه جامعییه ای مییی جامعیه سوسیالیسییتی كیه از  رییی  انقییالب پرولتیری برقییرار 

بییی  جامعییه سییرمایه » : اییفات مصخصییه اساسییی آن چیسییت؟ مییارك  خا رنصییان كییرد اسییت؟

ن مییی در ه. داری و جامعییه كمونیسییتی دوره ای از تيییییر انقالبییی یكییی بییدیگری وجییود دارد

توانید چییزی  میی ارتسا  ی  دوران گذار سیاسی هم موجود است كه در آن دوره گیذار دولیت ن

دورانییی كیه مییارك  بعنیوان ییی  دوران تيییییر  (60)« .جیز دیكتییاتوری انقالبیی پرولتاریییا باشید

كنیید، دوران تییاریخی سوسیالیسییم  مییی انقالبییی از یكییی بییدیگری و ییی  دوران گییذار سیاسییی یییاد 

 . ی  دوران، جامعه سوسیالیستی تحت دیكتاتوری پرولتاریاستجامعه در ا. است

 می در جامعه سوسیالیستی نظام مالكیت همگانی ابزار تولید بجای نظام مالكیت خصوای 

 میی مردم كارك  حیات اقتصاد سوسیالیستی را كنترل كرده و به سروران جامعیه تسیدیا . نصیند

ملیونها نفر مردم زحمتکش را از شر تیاثیرات  آموزش ایدئولوژیكی ماركسیستی تدریجا. شوند

از . کند تا بتوانند در  یول جیاده سوسیالیسیتی و كمونیسیتی پیصیروی كننید می جامعه كه  رها 

امیا جامعیه . ای  رو جامعه سوسیالیسیتی پیصیاپیش دارای نناایری از جامعیه كمونیسیتی اسیت

ت و نیه یی  جامعیه كمونیسیتی سوسیالیستی ایرفا یی  مرحلیه ابتیدائی از جامعیه كمونیسیتی اسی

ما در اینجا با ی  جامعه كمونیستی مواجهیم كه بیر پاییه هیای » : آنگونه كه مارك  گفت. كاما

از اینیرو در . آورده اسیت سهر بهرونخودش ساخته نصده بلكه بالعك  از جامعه سیرمایه داری 

بل  جامعه كهی   اقتصادی، اخالقی و فکری هنوز آثار تولد از همه وجوه خود یعنی در وجوه

: ادر مائو هنگام ایحست در میورد نظیام سوسیالیسیتی گفیت (68)« .كند می را با خود حما 

                                                                                                             

ید  صادی اول با نای اقت شدن زیرب عوض  برای  بد؛  بیا

 . روبنای سیاسی عوض شد
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قسا از رهائی، چی  كمابیش ماننید یی  كصیور . به ی  كالم، چی  ی  كصور سوسیالیستی است» 

حتی اكنون هم نظام دستمزدی هصت درجه برقرار اسیت و توزییع برحسیب . سرمایه داری بود

. ای  امور تفاوت زیادی با جامعه قسلی نیدارد می شود و تمامی تسادل بواسله پول انجام  كار و

كصیور »: ادر مائو متذكر شید كیه «.آنچه متفاوت است نظام مالكیت است كه تيییر یافته است

نظیام میزد نیابرابر اسیت و نظیام میزد . كنید می ما در حال حا ر از ی  سیستم كاالئی استفاده 

 می تحت دیكتاتوری پرولتاریا چنی  چیزهایی را ارفا . رود و غیرهمی ی بكار هصت درجه ا

 «.توان محدود كرد

از جامعه سوسیالیستی كه توسد آموزگاران اتقالبی انجام شده است بما نصان  می تحلیا نل

و نالئیم تولید  دهد كه جامعه سوسیالیستی، در نراه های مختلا، سنتهای سیرمایه داریمی 

بیورژوازی و تمیام  سقیات اسیتثمارگر سیرنگون شیده . كند می نرا هنوز با خود حما از بل  آ

اند، اما ای   سقات و نفو  آنان بر اقتصاد، سیاست و ایدئولوژی تا مدتهای مدییدی بیاقی خواهید 

تفاوت بی  كارگر و دهقیان، شیهر و روسیتا، كیار ییدی و فكیری كیه بازمانیده هیای جامعیه . ماند

كوتاه سیخ ، . ح  بورژوایی نیز بهمچنی . ا مدتهای مدیدی باقی خواهند ماندباشند، ت می كه  

كنیید تییا مییدتهای  مییی خییاكی كییه سییرمایه داری و نوامییا بییورژوایی نییوی  را تولییید و بازتولییید 

بایید دوره ای مملیو از مسیارزه » بنابر ایی  سراسیر دوره سوسیالیسیم، . مدیدی باقی خواهد ماند

 ( 62)« .و كمونیسم در حال تولد باشدبی  سرمایه داری محتضر 

كند كه جامعه ای گیذرا بیا دوران  می ماهیت و افات مصخصه جامعه سوسیالیستی تعیی  

جامعه سوسیالیسیتی یی  دوران تیاریخی نسیستا  یوالنی را در بیر . گذار کوتاه مدت نخواهد بود

 . گیرد می 

و سییرمایه  جییایگزی  بییرده داریقسییا از انقییالب سوسیالیسییتی، انقالبییاتی كییه فئودالیسییم را 

جدیید بجیای  اسهتممارگرانهداری را جایگزی  فئودالیسم كردند ایرفا معیرف نصسیت  یی  نظیام 

ایی  انقیالب . اما انقالب سوسیالیستی پرولتری بنیادا متفاوت اسیت. قدیم بود استممارگرانهنظام 

. ان بسیردمیی ردم را از باید بلور کاما و همه جانسه همه نظامات استثمارگرانه موجیود بیی  می

روابید تولییدی را كیه مسنیای آن  می ای  انقالب باید همه تمایزات  سقیاتی را بلیور نمیوم، تمیا

باشند، کلیه روابد اجتمیانی را كیه منلسی  بیر آن روابید تولییدی هسیتند،  می تمایزات  سقاتی 

ی   ریی  اسیت كیه بید .تمام افکیار برخاسیته از آن روابید اجتمیانی را انقالبیی کنید محو کند و

تواند ادامه موجودیت بیورژوازی ییا ظهیور یی  بیورژوازی نوخاسیته  می انقالب سوسیالیستی 

به ای  ترتیب ای  انقالب، غنی تر، وسیع تیر و پیچییده تیر از هیر انقیالب دیگیر  .را ناممك  کند

مساند  هدف كمونیسم فقد از  ری  مسارزه  والنی و گام به گام ایجاد شراید. در تاریخ است

 . تواند سرانجام تحق  یابدمی برای آن، 

جامعه سوسیالیستی برای اینکه بتواند  سقیات را از بیی  بسیرد بایید از كلییه تیاثیرات و سین  

دو هیزار سییال . ق کنییدمیی ناشیی از مالكییت خصواییی و جامعیه كهیی  یی  گسسیت کامییا و ن
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مارگر، در مقا ع مختلیا  سقات استث. پیش، كنفسیوس مدافع سرسخت برده داری در چی  بود

امیروز . ت ارتجانی شیان اسیتفاده کیرده انیدمی ران کنفسیوس برای تحکیم حاکمی تاریخ، از 

نیز بورژوازی و رویزیونیستها برای احیا سرمایه داری از اندیصه ارتجانی كنفسیوس بعنیوان 

دئولوژی سیاسیی حا ای  مسئله كه باالخره در حیله ایی. کنند می ی  سالح ایدئولوژی  استفاده 

ایدر میائو . سوسیالیسم پیروز خواهد شد یا سرمایه داری، ی  وظیفه  والنی و پیچییده اسیت

ق میییی در جسهیییه هیییای سیاسیییی و اییییدئولوژی  نییییز بایییید یییی  انقیییالب ن» : خا رنصیییان كیییرد

بیرای اینكیه معیی  شیود در مسیارزه بیی  سوسیالیسیم و سیرمایه . سوسیالیستی به پیش بیرده شیود

چنید دهیه . دیگری پیروز خواهد شد، ی  دوران بسیار  والنی مورد نیاز اسیت بر داری کدام

  (62. )كافی نیست  كسب پیروزی مستلزم گذشت ی  تا چند قرن است

پیروزی نهیایی یی  كصیور سوسیالیسیتی نیه تنهیا نیازمنید تالشیهای پرولتارییا و تیوده هیای »

نقیالب جهیانی و محیو نظیام اسیتثمار وسیع مردم كصور است، بلكه همچنی  منو  بیه پییروزی ا

ما هنوز در نصر امپریالیسیم ( 61)« .انسان از انسان در پهنه گیتی و رهائی كا بصریت است

پییروزی نهیائی انقیالب سوسیالیسیتی تنهیا پی  از یی  رشیته . بیریم می و انقالب پرولتری بسر 

 .ودمسارزات  سقاتی سخت، پیچیده و  والنی در جهان، امكانپذیر خواهد ب

درك درست از ماهیت و خصایا جامعه سوسیالیستی، درك درست از دوره تاریخی نسیستا 

و انیوا  سوسیالیسیم  میی ان سوسیالیسیم نلمیی  والنی جامعه سوسیالیستی و ترسیم خد تمایز 

ت حیاتی برای پیروزی پرولتاریای همه كصورها در انجام انقالب سوسیالیستی می دروغی  اه

بییرای ممانعییت از احیییای سییرمایه داری،  نقییالب در دسییت زدن بییه مسییارزهو پیی  از پیییروزی ا

پیروزی سوسیالیسم در نقا  بزرگی از جهان دشمنان سوسیالیسم را مجسور خواهید كیرد . دارد

آنییان بییرای فریییب جهانیییان و كسییب انتسییار بییرای خییود . كییه نقییاب سوسیالیسییم بییر چهییره بكصییند

بینییم  میی در دوره معاایر . تیزاز در خواهنید آوردپرچمهای سوسیالیستی رنگارنگی را به اه

" سوسیالیسیم واقعیی"را پخته است و لی  پیائو نیدای " سوسیالیسم توسعه یافته"که برژنا آش 

كنند چهره خود را پصت نقاب  می افرادی مانند برژنا بیهوده سعی . را سر داده است و غیره

و سیتم میردم زحمیتکش كصیور خیود را تصیدید  پنهان كنند تیا اسیتثمار" سوسیالیسم توسعه یافته"

بییرای كسییب سییلله  در خییارج از مرزهایصییان مذبوحانییه. كییرده و سییرمایه داری را احیییا کننیید

شییكا " سوسیالیسییم توسییعه یافتییه"اییی  بااییلالح . زننیید مییی جهییانی دسییت بییه تجییاوز و تهییاجم 

سوسیالیسییم "ز تی. جدییدی از سیرمایه داری انحصیاری دولتیی، یعنییی سوسییال امپریالیسیم اسیت

برنامه ارتجیانی او . شد نیز نقابی بیش نسود می كه توسد افرادی مانند لی  پیائو تسلیغ " واقعی

ای  "آورر که  می او فریاد بر ". قنانت کنید و منابع را احیا کنید: "همان برنامه کنفسیوس بود

اتوری پرولتارییا سوسیالیستی تحت دیك قصد او خرابكاری در نظام." از همه چیز مهمتر است

او هیی  نسیود مگیر سیرمایه داری " سوسیالیسیم واقعیی"در حقیقیت . و احیاء سیرمایه داری بیود

زنید تیا می کردنید راسیت و درو  را بیا یكیدیگر بییا میی ای  دارودسته میرتجعی  سیعی . واقعی
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ایی   وقتیی. توان جعا كرد می ماركسیستی را ن می اما سوسیالیسم نل. مردم را گی  و فل  کنند

سوسیالیسم های رنگارنگ را با ماهییت و وجیه مصخصیه هیای جامعیه سوسیالیسیتی کیه توسید 

 .شود می مارکسیسم تصری  شده است مقایسه کنیم، دروغی  بودن آنها بسادگی آشکار 

 

 جامعه سوسیالیستی مبنای تئوریك تئوری تضادهای پایه ای

 ادامه انقالب تحت دیكتاتوری پرولتاریا است 

را برای حزب  می برقراری دیكتاتوری پرولتری در چی ، ادر مائو ی  خد نمو بعد از

دولیت بایید گیام بیه گیام و  یی دوره ای نسیستا  یوالنی، اینعتی » : در دوران گذار تدوی  کرد

كردن سوسیالیستی چی  و ایجاد تحول سوسیالیستی در كصیاورزی، اینایع دسیتی و اینعت و 

چیی   6921، در سیال می بیر پاییه ایی  خید نمیو (67)« .تجارت سیرمایه داری را نملیی کنید

آییا ایی  . تحول سوسیالیستی در نظام مالكیت بیر ابیزار تولیید را بلیور اساسیی بیه انجیام رسیاند

بییدان معنییا بییود كییه بعیید از انجییام تحییول سوسیالیسییتی در نظییام مالكیییت بییر ابییزار تولییید، جامعییه 

و تضیاد نیسیت؟ تضیادهای پاییه ایجامعیه  سوسیالیستی دیگر ی  روند تاریخی مملو از حرکیت

سوسیالیستی چیست؟ آیا ای  تضیادها نمیدتا در تضیاد و مسیارزه پرولتارییا و بیورژوازی تجلیی 

یابند؟ تفاوتهیای اساسیی بیی  ماركسیسیم و رویزیونیسیم میدرن دقیقیا در پاسیخگوئی بیه ایی   می 

 . سواالت نهفته است

اسیییت کیییه از ابتیییدا تیییا انتهیییای جامعیییه دارودسیییته مرتییید رویزیونیسیییت شیییوروی منكیییر آن 

شود كیه ایی  تضیادها می بالکا منكر  دارودسته رویزیونیست. سوسیالیستی تضاد موجود است

کیه  شیوندمیی اینهیا کیامال منكیر آن . یابنید میی نمدتا در مسارزه پرولتاریا و بیورژوازی تجلیی 

دارودسته رویزیونیست  .راندمی تكاما جامعه سوسیالیستی را به پیش  وحدت و مسارزه ا داد

شوروی با انكار همه اینها، در پیی اجیرای بزرگتیری  جناییت خیود یعنیی احییای كامیا سیرمایه 

لییو شیائوچی، لیی  پییائو و شیركاء پیا  .داری و استقرار دیكتاتوری فاشیسیتی در شیوروی اسیت

نیه میی بعد از آنكیه در چیی  پییروزی بیزرگ در ز. جای پای رویزیونیستهای شوروی گذاشتند

تحول سوسیالیستی در نظام مالكیت بر ابزار تولید حااا شد، آنها ای  بحث بی معنا را بیه هیم 

بییی  نظییام پیصییرفته سوسیالیسییتی و نیروهییای مولییده اجتمییانی نقییب مانییده تضییاد » بافتنیید كییه، 

آنهییا مذبوحانییه كوشیییدند از اییی  تضییاد نییاموجود بییرای نفییی تضییاد موجییود بییی  روابیید « .اسییت

آنهیا بیرای پوشیاندن . یروهای مولده، بیی  روبنیا و زییر بنیای اقتصیادی اسیتفاده كننیدتولیدی و ن

تو ئه احیاء سرمایه داری در چی ، منكر آن شدند كه تضاد نمده جامعه چی  بی   سقه كارگر 

 . و بورژوازی است

ادر مائو در مقابله با ای  جریان متخاایم رویزیونیسیتی، تئیوری بیزرگ تضیادهای پاییه 

بیییر پاییییه اایییول اساسیییی  او ایییی  تئیییوری را. معیییه سوسیالیسیییتی را تیییدوی  کیییرده اسیییتای جا

ایدر میائو . ماركسیسم و تجربه انساشت شده در جنسش بی  المللی كمونیستی تدوی  کیرده اسیت
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بهمیان نسیست کیه در  سیعیت، " وحدت و مسارزه ا داد"خا ر نصان كرد كه قانون جهانصمول 

» . کنیید مییی کنیید در جامعییه سوسیالیسییتی نیییز نمییا مییی جامعییه بصییری و تفكییر انسییان نمییا 

تضییادهای پایییه ای جامعییه سوسیالیسییتی كماكییان بییی  روابیید تولیییدی و نیروهییای مولییده، و بییی  

تئوری ایدر میائو دربیاره تضیادهای پاییه ای جامعیه ( 63)« .روبنا و زیربنای اقتصادی است

. باشد می ن و تكاما هر چه بیصتر آن سوسیالیستی معرف ادامه ماركسیسم م لنینیسم، دفا  از آ

ای  تئوری  ربه ای مرگسیار بیر رویزیونیسیم میدرن وارد آورده و سیالحی قدرتمنید در دسیت 

 .پرولتاریا و توده های وسیع مردم زحمتكش است

ای  روابد به نیروهیای . روابد تولیدی سوسیالیستی با تكاما نیروهای مولده خوانائی دارد

نظیام دولتیی و . دهد  چنان سرنتی كه در جامعه كه  ناممك  بود می یع مولده اجازه رشد سر

قانون تحت دیكتاتوری پرولتری، و سیایر نناایر روبنیائی نظییر اییدئولوژی سوسیالیسیتی كیه 

روابید  تحت هدایت ماركسیسم قرار دارند نییز بیا زییر بنیای اقتصیاد سوسیالیسیتی، مصخصیا بیا

. اما ی  جنسه دیگر هیم وجیود دارد. ای  جنسه اساسی است .تولیدی سوسیالیستی، خوانائی دارند

نه فقد بی  روابد تولیدی و نیروهای مولده و بیی  روبنیا و زییر بنیای اقتصیادی انلسیاق وجیود 

همخوانی و تضیاد وجیوه گونیاگون تضیادهای پاییه ای جامعیه . دارد بلكه تضاد هم موجود است

 .راند می سوسیالیستی است كه ای  جامعه را به پیش 

برای درك احی  از تضاد بی  روابد تولیدی و نیروهای مولده در سوسیالیسم،  روری 

 .است از روابد تولیدی در جامعه سوسیالیستی تحلیا مصخص کنیم

در جامعه سوسیالیستی تا میدت زمیان معینیی روابید تولییدی غییر سوسیالیسیتی نییز وجیود 

سیات مصیترك دولتیی م خصوایی چیی  در نیه نظیام مالكییت، موسمیی مثال در ز. خواهد داشت

توانسیت سیودی را بیا نیره  میی اما سرمایه دار كماكیان . ماهیت خود اساسا سوسیالیستی بودند

بعسیارت دیگیر اسیتثمار و بقاییای مالكییت خصوایی سیرمایه داری همچنیان . ثابت حاایا كنید

دوره نسیستا  بعید از اليیای سیود ثابیت، كماكیان بقاییای اقتصیاد شخصیی بیرای یی . وجود داشت

نییه روابیید متقابییا درون خلیی  مییی در ز. و روسییتائی موجییود بییود  ییوالنی در نییواحی شییهری

كردنید بیا میردم كیارك   میی اختالف بی   سقاتی كه روابد تولییدی سیرمایه داری را نماینیدگی 

نییه توزیییع فییرآورده هییای مصییرفی شخصییی، بییه متخصصییان مییی در ز. همچنییان وجییود داشییت

شد كماكان دستمزدهای باال  می كه برای ی  دوره از خدماتصان استفاده  سرمایه دار و بورژوا

ایی  دسیتمزدها تجسیم اایا سوسیالیسیتی از هیر كی  بیر حسیب تیوانش و بیه . گرفت می تعل  

همیه ایی  روابید . بلكیه در واقیع شیكلی از رشیوه بیه آنیان بیود. هرك  بر حسیب كیارش نسودنید

نیروهیای مولیده بلكیه بیا روابید تولییدی سوسیالیسیتی  تولیدی غیر سوسیالیستی نه فقد با تكامیا

اییی  روابیید تولیییدی غیییر سوسیالیسییتی باییید در پروسییه تكییاملی سییاختمان . نیییز در تقابییا بییود

 .سوسیالیستی گام بگام متحول شوند
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از سوی دیگر، روابد تولیدی سوسیالیستی ی  پروسه تكاملی را از ی  موقعیت ناپختیه بیه 

كمونیسیم بیه لحیاظ اقتصیادی »در جامعیه سوسیالیسیتی، . گذارنید میی ر موقعیت پخته تیر از سی

تواند کامال از سنتها ییا ردپاهیای سیرمایه داری  می کامال بدست آید و هنوز ن تواند می نهنوز 

اسییتقرار نظییام مالكیییت همگییانی سوسیالیسییتی، نفییی بینییادی  نظییام مالكیییت  (69)« .رهییا باشیید

حی  بیورژوائی در . ای حیا كامیا مسیئله مالكییت نیسیتاما ای  هنیوز بیه معنی. خصوای است

بعالوه بعلت نملكرد نظام كاالئی، مسادلیه بوسییله . نراه مالكیت بلور كاما مليی نصده است

پول، توزیع بر حسب كار و وجود تفاوت های اساسیی بیی  كیارگر و دهقیان، شیهر و روسیتا و 

ان افراد وجود می روابد متقابا  كار فكری و كار یدی، كماكان ح  بورژوائی بلور جدی در

ایی  نیو  حی  بیورژوائی را در . کنید میی دارد و در نراه توزیع مو یعی مسیلد را اشیيال 

جوانیب معینیی از حی  بیورژوائی . توان بلور كاما مليی كیرد می دوره تاریخی سوسیالیسم ن

پرولتارییا تحیت دیكتیاتوری . کنید میی كماكان موجودیت قیانونی داشیته و دولیت از آن حفاظیت 

دیكتاتوری پرولتاریا هنگام اشیيال ایحنه تیاریخ . توان محدود كرد می ح  بورژوائی را فقد 

 .كند می فعاالنه شراید را برای نابودی ح  بورژوائی ایجاد 

كنید كیه برخیی جوانیب میی در نی  حال، با تكاما سریع نیروهای مولده، شیرایلی ظهیور 

اما نیروهای مولده خوانائی نداشته و باید بموقع تصحی  روابد تولیدی سوسیالیستی دیگر با تك

 . شده و بهسود یابند

اما در تحلیا نهائی، مسئله مركزی تكاما و نالیتر کردن روابد تولیدی سوسیالیستی، هی  

چیز نیست مگر ی  پروسه مسارزاتی كه  ی آن نواما رشد یابنده كمونیستی تدریجا بر سینتها 

 . شوند می ار سرمایه داری پیروز و تاثیرات در حال احتض

برای درك تضاد بی  روبنا و زیر بنای اقتصادی تحت سوسیالیسم، انجیام تحلیلیی مصیخص 

از اینجییییا شییییرو  كنیییییم كییییه در جامعییییه . از روبنییییا در جامعییییه سوسیالیسییییتی  ییییرورت دارد

وه بعیال. سوسیالیستی اییدئولوژیهای بیورژوازی و سیایر  سقیات اسیتثمار گیر کماکیان موجودنید

موجودیییییت برخییییی نماینییییدگان بییییورژوازی در سییییازمانهای دولتییییی، برخییییی سییییس  كارهییییای 

بوروكراتی  و برخی نارسائی ها در نظام دولتی همگی با زیر بنای اقتصادی سوسیالیسیتی در 

نیازهای  تواند بیش از پیش پاسخگوری می فقد با حا مداوم ای  تضادهاست كه روبنا . تقابلند

 .توسعه شالوده اقتصاد سوسیالیستی باشدمربو  به تحكیم و 

ان میی بیا تضیادهای  بنییادا تضادهای پایه ای جامعه سوسیالیستی از حیث ماهیت و شراید

. كننید می روابد تولیدی و نیروهای مولده، و روبنا با زیر بنای اقتصادی در جامعه كه  فرق 

ز تظیاهر كیرده میی قهرآ تضادهای پایه ای جامعه سرمایه داری بصكا تخاامات و خیزشیهای

ز پرولتاریییا، میی فقید از  ریی  انقییالب قهیر آ در جامعیه سیرمایه داری اییی  تضیادها را. اسیت

میی تضیادهای . سرنگونی دیكتاتوری بورژاوئی و محو روابد تولیدی سرمایه داری حیا کیرد

یسیتی و بیی  روبنیا و زیربنیای اقتصیاد سوسیال ان روابد تولیدی سوسیالیستی و نیروهای مولده
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اگیر بیا چصیم انیداز قیانون نینیی تكامیا جامعیه بصیری بیه مسیئله . مسئله ای کامال متفاوت اسیت

پروسه ظهور و حا بی وقفیه ایی  تضیادها در جامعیه سوسیالیسیتی  د کهمی بنگریم، خواهیم فه

در اییی  . در نییی  حییال پروسییه گییذار از جامعییه سوسیالیسییتی بییه جامعییه كمونیسییتی نیییز هسییت

دهنیید  مییی رگران و دهقانییان و سییایر مییردم كییارك  كییه  سقییه حییاكم را تصییكیا پروسییه گییذار، كییا

نظیام . آنهیا كماكیان همیه كیاره جامعیه هسیتند. شیوند میی توسد هی  نییروی مخیالفی سیرنگون ن

بیه ایی  معنیا، تضیادهای . یابید میی مالكیت همگانی نابود نصده بلكه به مرحله ای نیالیتر تكامیا 

تواند آنها را یكی پی  از  می ستی نسوده و خود نظام سوسیالیستی آنتاگونی»جامعه سوسیالیستی 

 (02)« .دیگری حا کند

انلساق و تضاد بی  روابد تولیدی و نیروهای مولده، و تضیاد روبنیا و زیربنیای اقتصیادی 

دهیید كییه جامعییه مییی در جامعییه سوسیالیسییتی ییی  پروسییه دیییالكتیكی تكییاملی بییی وقفییه را تصییكیا 

السته، حركت جامعه سوسیالیستی نظیر سایر . راندمی جامعه كمونیستی  سوسیالیستی را بسوی

. شود می انصار تاریخی جامعه بصری در مسیر تکاملی خود با پی  و خم های موقتی روبرو 

. ت خود را احییاء کنیدمی در جامعه فئودالی،  سقه برده دار که سرنگون شده بود توانست حاک

و در جامعییه سوسیالیسییتی نیییز . ی فئییودالی احیییاء شییده انییددر جامعییه سییرمایه داری سلسییله هییا

تكامیا تیاریخی . همانلور كه در نمونه مصخص انحاد شوروی دیده ایم سرمایه داری احیاء شد

ت  سقییات ارتجییانی ییی  تییالش می امییا احیییاء حییاک. گییذرد مییی و خمهییای بسیییار  از دل پییی 

ند و خیالف قیانون تكامیا تیاریخ شیو میی مذبوحانه است کیه آنیان پییش از میرگ بیه آن متوسیا 

مسیلما اتحیاد شیوروی در آینیده . تواند دیرپا باشید می ای  تالش احیا  د انقالبی ن. جامعه است

 .براه ماركسیستی م لنینیستی باز خواهد گصت

تئوری ایدر میائو در میورد تضیادهای پاییه ای جامعیه سوسیالیسیتی مسنیای تئوریی  ادامیه 

اگرچیه در چیی  تحیول »: ادر مائو خا ر نصان كیرد. اریا استانقالب تحت دیكتاتوری پرولت

كماكان بقایای  سقات فئیودال و كمپیرداور سیرنگون شیده ... نمده سوسیالیستی اورت گرفته 

وجود دارند، كماكان ی  بورژوازی موجود است و تيییر خصوایات خیرده بیورژوازی تیازه 

بیییورژوازی، بیییی  نیروهیییای سیاسیییی  مسیییارزه  سقیییاتی بیییی  پرولتارییییا و... آغیییاز گصیییته اسیییت 

بی  پرولتاریا و بورژوازی برای مدتها ادامه خواهید یافیت  گوناگون، و در نراه ایدئولوژی 

. و از مسیری پر فراز ونصیب نسور خواهد كرد و حتیی در دوره هیائی بسییار حیاد خواهید شید

سیتی بلیور روشی  ای  نظریه ای است که برای نخستی  بار در جنسش بیی  المللیی كمونی (06)

بعد از آنكه تحول سوسیالیستی در نظام مالكیت ابزار تولید اساسیا بیه : در تئوری و پراتی  شد

پرولتاریا باید انقیالب را دامیه داده و  انجام رسید، كماكان  سقات و مسارزه  سقاتی وجود دارد 

ی تیا پاییان بیه انقالب سوسیالیسیتی را در جسهیه هیای سیاسیی، اقتصیادی، اییدئولوژی  و فرهنگی

 .پیش برد
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 استوارانه از خط پایه ای حزب

 که برای سراسر دوره تاریخی سوسیالیسم است پیروی كنیم

احت یا نادرستی خید اییدئولوژی  و  همه چیز بستگی به»: آموزد كه می ادر مائو بما 

یازمند یی  پرولتاریا برای پافصاری بر ادامه انقالب تحت دیكتاتوری پرولتاریا ن «.سیاسی دارد

 . خد احی  است

ادر مائو بر مسنیای یی  تحلییا دقیی  از تضیادهای پاییه ای جامعیه سوسیالیسیتی و تئیوری 

خود در مورد ادامه انقالب تحت دیكتاتوری پرولتاریا، خد پایه ای حزب را بیرای دوره گیذار 

می شاما جامعه سوسیالیستی ی  دوران تاریخی بسیار  والنی را »: سوسیالیستی فرموله كرد

در دوران تاریخی سوسیالیسم،  سقات و تضادهای  سقاتی و مسارزه  سقاتی، مسارزه بی  . شود

میا . راه سوسیالیستی و راه سیرمایه داری، و خلیر احییای سیرمایه داری كماكیان وجیود دارنید

د بای. باید برهصیاری خویش بیفزائیم. باید ماهیت  والنی و پیچیده ای  مسارزه را تصخیص دهیم

باید تضادهای  سقاتی و مسارزه  سقیاتی را بدرسیتی درك و . آموزش سوسیالیستی را پیش بریم

ان خود و دشم  با تضادهای درون خل  فرق قائا شده و همگیی می حا كنیم و بی  تضادهای 

در غیر اینصورت، ی  كصور سوسیالیستی نظیر كصیور میا بیه  ید خیود . را بدرستی حا كنیم

ما از ای  بیه بعید . خواهد یافت و احیای سرمایه داری اورت خواهد گرفتبدل شده، انحلا  

باید هر سیال، هیر میاه و هیر روز ایی  نكتیه را بخیا ر آورییم تیا بتیوانیم درك اسیتواری از ایی  

خید انقالبیی پرولتیری  (00)« .مسئله بدست آورده و خلی ماركسیستی م لنینیستی داشته باشییم

ه، قانون نینی حاكم بر مسارزه  سقاتی در دروان سوسیالیسیتی كه توسد ادر مائو فرموله شد

ایی  خید پاییه . ای  تنها خد احی  برای تحق  برنامه پایه ای حزب اسیت. سازدمی را آشكار 

خید پاییه ای مسییر . ای چرا  راهنمای فروزانی برای كا حزب، كا كصیور و كیا خلی  اسیت

 .كندمی  ادامه انقالب تحت دیكتاتوری پرولتاریا را روش 

ان مییی ماهیییت  ییوالنی مسییارزه  سقییاتی در جامعییه سوسیالیسییتی، بازتییاب نییاگزیر جییدال 

. سیرمایه داری بیر روابید  سقیاتی اسیت سین  و تیاثیرات رشد یابنده كمونیسیتی و زوال نواما

. دهنیدمیی  سقات استثمارگر سرنگون شده كماكان زنده اند و بیه مصافصیان بیا پرولتارییا ادامیه 

از . كننیدمیی   تالشی برای دستیابی دوباره به بهصیت از دسیت رفتیه شیان فروگیذار نآنها از هی

نه و شراید برای پرورش سرمایه داری كماكان وجود دارد، نناایر بیورژوای می آنجا كه ز

لنیی  گفیت کیه، » : ایدر میائو خیا ر نصیان كیرد. كننیدمیی نوخاسته مرتسا گیروه گیروه سیربلند 

، هر سانت، بلور خودبخودی، و در مقیاس گسیترده، سیرمایه تولید كوچ  مداوما، هر روز"

ان بخصیی از  سقیه كیارگر و انضیای میی اینها همچنی  در  ."زاید می داری و بورژوازی را 

ان كاركنییان دولیت و سییایر میی هیم در اییفوف پرولتارییا و هییم در . شییوندمیی حیزب نیییز زاده 

وجییود تییاثیر « .گیرنیید مییی در پیییش ارگانهییا، افییرادی هسییتند كییه شیییوه زنییدگی بییورژوائی را 

می بورژوائی و رویزیونیسم، منسع سیاسی و ایدئولوژی  نناار بورژوای نوخاسته را تصكیا 
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. كنیدمیی را برای ظهور آنهیا فیراهم  می دهد و موجودیت ح  بورژوائی، شالوده اقتصادی مه

وشییند كصییورهای كمییی در نییی  حییال، امپریالیسییم بییی  المللییی و سوسیییال امپریالیسییم همییواره 

سوسیالیستی را به كصورهای سرمایه داری ییا حتیی بیه كصیورهای مسیتعمره ییا نیمیه مسیتعمره 

  .شود می مسارزه  سقاتی بی  المللی بناگزیر در كصورهای سوسیالیستی منعك  . تسدیا كنند

 

پرولتاریا و توده مردم كارك  كیه تحیت رهسیری آن قیرار دارنید، نماینیدگان روابید تولییدی 

آنهییا اسییتوارانه در جییاده سوسیالیسییتی ایسییتاده و از تئییوری ماركسیسییتی . وسیالیسییتی هسییتندس

آنها ح  بورژوائی را محیدود كیرده و . كنندمی انقالب بی وقفه و تكاما مرحله وار آن پیروی 

 میی تحكیم و نالیتر کردن مداوم روابد تولیدی سوسیالیستی و روبنای سوسیالیستی را به پییش 

كییارگزاران آن در حییزب كمونیسییت، نماینییدگان روابیید تولیییدی سییرمایه  ورژوازی وبیی. راننیید

آنهیییا پیگیرانیییه از راه سیییرمایه داری پییییروی كیییرده و در تحكییییم و توسیییعه حییی  . داری هسیییتند

. بورژوائی و تيییر روابد تولییدی سوسیالیسیتی بیه روابید تولییدی سیرمایه داری كوشیا هسیتند

یخی سوسیالیسم، مسارزه بی  پرولتاریا و بورژوازی و بیی  راه بنابرای ، در سراسر دوران تار

بیه . ای  ی  قانون نینی و مستقا از اراده بصیر اسیت. سوسیالیستی و سرمایه داری وجود دارد

ی  كالم، مسارزه اجتناب ناپذیراست و حتی اگر افراد هم بخواهند از آن جلیوگیری كننید، چنیی  

ا آفریدن شراید مساند از  ری  مسارزه و بهیره جیویی از پرولتاریا فقد ب. چیزی ممك  نیست

 .تواند پیروزی را كسب كند می شراید مساند 

كند؟ روشی   می چرا لنی  از انمال دیكتاتوری بر بورژوازی احست » : ادر مائو گفت

ناروشنی در میورد ایی  مو یو  بیه رویزیونیسیم . بودن بر سر ای  مسئله ی  امر اساسی است

ت نملیی و فیوری میی رهنمیود ایدر میائو اه« .ایی  را بایید بیه همیه ملیت فهمانید. انجامید می 

ای  رهنمود برای تحكیم دیكتاتوری پرولتاریا، ممانعت از احییای . نظیم و نیز دراز مدت دارد

فقید از  ریی  . ت استمی سرمایه داری، ساختمان سوسیالیسم و دستیابی به كمونیسم حائز اه

انسه بر بورژوازی در كلیه مراحیا تكیاملی انقیالب و در همیه نرایه انمال دیكتاتوری همه ج

هیییا، و ایجیییاد شیییرایلی كیییه موجودییییت بیییورژوازی و همیییه  سقیییات اسیییتثمارگر و شیییكلگیری 

توانیید وظیفییه تییاریخی دیكتییاتوری مییی کنیید، پرولتییاری  مییی بییورژوازی نوخاسییته را نییاممك  

 .   كندپرولتری را پاسخ گفته و آرمان بزرگ كمونیسم را متحق

یابد یعنی گیاهی در اوج اسیت  می مسارزه  سقاتی در جامعه سوسیالیستی موج وار توسعه 

 می ای  امر بیان تفاوتهای موجود در شراید مسارزه  سقاتی است و ن. كند می و گاهی فروكش 

گوید كه  می تاریخ جامعه سوسیالیستی به ما . توان آن را دال بر ندم وجود ای  مسارزه دانست

ایدر میائو خا رنصیان . هیوالهیا و ارواح خیود را نصیان خواهنید داد می دشمنان  سقاتی و تما

و ای  امر هیر هفیت، . انجامد می ن به نظم نظیم می نظیم در سراسر سرز می بی نظ»: كرد

آنها بخا ر ماهییت  سقیاتی . هیوالها و ارواح بیرون خواهند جهید. شود می هصت سال تكرار 
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قانون مسیارزه  سقیاتی هیر چنید سیال یكسیار در یی  مسیارزه ( 08)« .رون بجهندشان مجسورند بی

فقید بعید از آزمونهیای پییاپی قیدرت اسیت كیه قیوای  سقیات ارتجیانی . شیودمیی مهم جلوه گیر 

 یییعیا و  یییعیفتر شیییده و پرولتارییییا قیییادر خواهییید شییید سیییرانجام رسیییالت تیییاریخی نیییابودی 

مسییارزه  سقییاتی در جامعییه . ا بانجییام رسییاند سقییات اسییتثمارگر دیگییر ر می بییورژوازی و تمییا

 مییی  ییرورتا در حییزب بازتییاب یافتییه و بصییورت مسییارزه بییی  دو خیید درون حییزب جلییوه گییر 

. گوید كه مسارزه نلیه رویزیونیسم ی  مسارزه درازمدت اسیت می خد پایه ای حزب بما . شود

وشیی، پی  تیه هیوا، مسارزه بی  حزب ما با چهار بانید  ید حزبیی بسیركردگی كائوشیان، ژائوش

اییدر مییائو شخصییا انقییالب كسیییر . لیوشییائوچی و لییی  پیییائو مسییارزه ای نلیییه رویزیونیسییم بییود

ی  انقیالب . ای  انقالبی نظیم در روبنا بود. فرهنگی پرولتاریایی را برانگیخت و رهسری كرد

می م نیاتوان انقالب دوم چیی  هیمی آن را . نظیم سیاسی تحت شراید دیكتاتوری پرولتاریا بود

در انقالب كسیر فرهنگی پرولتاریایی، ادر مائو، كیا حیزب، كیا ارتیش و كیا خلی  را در . د

اینهیا . نابودی دو مقیر فرمانیدهی بیورژوایی بسیركردگی لیوشیائوچی و لیی  پییائو رهسیری كیرد

مصتی مرتد و خائ  بودند كیه بیرای غصیب قیدرت نالییه حیزب و دولیت تو ئیه چینیی كیرده و 

دی  خید پاییه ای حییزب و سیاسیتهای اساسیی حییزب بیرای كیا دوران تییاریخی درپیی تيیییر بنیییا

خواسییتند حیزب ماركسیسییت م لنینیسییتی را بییه حزبییی مییی آنهییا بیدی  ترتیییب . سوسیالیسیم بودنیید

فاشیستی و رویزیونیستی تسدیا كنند، در دیكتاتوری پرولتاریا خرابكاری كننید و سیرمایه داری 

تو ئیه  یدانقالبی آنهیا . یستی آنها راست روی افرا ی بیودجوهر خد رویزیون. را احیا نمایند

انقییالب كسیییر فرهنگییی . لیییون خلیی  انقالبییی چییی  درهییم شكسییته شییده اسییتمییی توسیید اییدها 

یابید و مسیارزه  میی انقیالب همچنیان توسیعه . دست یافته است می پرولتاریایی به پیروزی نظی

بی از مسارزه  سقاتی است در سراسیر مسارزه دو خد درون حزب كه بازتا. كماكان ادامه دارد

انقییالب كسیییر »: ایدر مییائو خا رنصییان كیرد. دوران تیاریخی سوسیالیسییم وجیود خواهیید داشییت

فرهنگی كنونی تنها اولی  انقالب فرهنگی است و ما در آینده باز هم چنی  انقالباتی را به پییش 

بنظر . ی  والنی قلعیت یابدتواند بعد از ی  دوره تاریخمی پیروزی انقالب فقد . خواهیم برد

توانید احییا  میی هیر آن  آید در اورتی كه ما كارمان را خوب انجیام نیدهیم سیرمایه داری می 

انضای كا حیزب و میردم سراسیر كصیور نسایید فكیر كننید كیه سیه ییا چهیار انقیالب كسییر . شود

ب باشیید و شما بایید همیواره مراقی. به ارميان آوردن آرامش برای ملت كافیست فرهنگی برای

 ( 02)« .هیچگاه حتی برای ی  لحظه هصیاری خود را از دست ندهید

 

 جامعه سوسیالیستی آغاز دورانی است که

 سازند می مردم آگاهانه تاریخ را 
 

 جهش او  یابنده بزرگ
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 در تاریخ تكامل بشر

بییه انقییالب تحییت دیكتییاتوری پرولتاریییا ( متییرجم –زحمتکصییان )پرولتاریییا و مییردم كییارك  

دهند تا روبنا را به خدمت زیربنای اقتصاد سوسیالیستی درآورنید، روابید تولییدی را می امه اد

با تكاما نیروهای مولیده منلسی  كیرده و آگاهانیه جامعیه و  سیعیت را برحسیب قیوانی  اقتصیاد 

 .ای  ی  گام غول آسا در تاریخ بصر است. سوسیالیستی متحول كنند

امیییا قسیییا از پییییدایش جامعیییه . گییییرد میییی ر بیییر تیییاریخ میییدون بصیییر، چنیییدهزار سیییال را د

در تكامییا جامعییه " ماقسییا تییاریخ"سوسیالیسییتی، اییی  دوران  ییوالنی تییاریخ را فقیید ییی  دوره 

توان محسوب کرد زیرا در جوامع ماقسا سوسیالیستی، تولید كننیدگان نیه تنهیا بیرده  می بصری 

ایی  تولیید كننیدگان ». باشیند میی  سیعت بلکه همچنی  برده ابیزار تولییدی کیه خیود آفرییده انید، 

در ( 02)« .کنید میی نیستند كه بر ابزار تولید مسللند، ابزار تولید بر تولید كننیدگان حكمرانیی 

كنید  و بنیابرای   میی ابیزار اساسیی تولیید را كنتیرل   سقه استثمارگر" ماقسا تاریخ"ای  نصر 

  قدرت توده های خل  زحمیتكش را قدرت سیاسی دولتی را در اختیار دارد  و با استفاده از ای

. نماید می وحصیانه تحت ستم و استثمار قرار داده و آنها را به ور ه تیره و تار فالكت پرتاب 

اییی  انقییالب . انقییالب سوسیالیسییتی پرولتییری ماننیید تنییدر بهییاری، تییاریخ بصییر را بلییرزه درآورد

كیه در آن میردم آگاهانیه  را خاتمه بخصید و بیاب نصیری نیوی  را گصیود" ماقسا تاریخ"نصر 

مسنای مادی ای  جهش نظیم در تاریخ بصر در تسیدیا مالكییت خصوایی . سازند می تاریخ را 

ای  کار بعد از كسب قدرت سیاسیی . بر ابزار تولید به مالكیت همگانی سوسیالیستی نهفته است

همگیانی بیر در جامعیه سوسیالیسیتی مالكییت . توسد پرولتاریا و مردم كارك ، نملی شده است

کند که بیه اربیاب  می دهند، قادر  می ابزار تولید، زحمتکصان را که اکثریت جامعه را تصکیا 

که مردم كارك  بر روابد اجتمیانی مسیلد  می فقد هنگا. دولت و موسسات جامعه تسدیا شوند

توانیید بییر  سیعییت نیییز سییلله یافتییه، آگاهانییه جهییان را تيییییر دهنیید و تحییت هییدایت مییی شییوند 

 سیعتیییا، جامعیییه سوسیالیسیییتی در مقایسیییه بیییا جامعیییه پیصیییرفته . كسیسیییم تیییاریخ را بیافرینیییدمار

نالوه بر . سازند می كمونیستی، فقد ی  آغاز است  آغاز نصری كه مردم آگاهانه تاریخ را 

محییدودیتهایی كییه نتیجییه سییل  تكامییا نیروهییای مولییده و شییراید شییناخت مییا از جهییان فیزیكییی 

تییداوم موجودیییت بییورژوازی و نفییو  ایییدئولوژیكش، تفاوتهییای بییی   اسییت، محییدودیت ااییلی را

نییه زایییش سییرمایه داری مییی كییارگر و دهقییان، شییهر و روسییتا، و كییار فكییری و كییار یییدی، و ز

بنیابرای  هرچنید پرولتارییا و تیوده هیای وسییع كیارك  قیدرت سیاسیی دولتیی و . دهدمی تصكیا 

عالیتهای آگاهانه آنها برای متحول كردن جهان و كنند، اما ف می ابزار اساسی تولیدی را كنترل 

مهیم ایی  اسیت كیه ییخ »بیا ایی  وجیود، . ساخت  تاریخ كماكان توسید تیاریخ محیدود گصیته اسیت

پرولتارییا نهایتیا از  ریی  ( 01)« .شكسته شده، جاده همیوار اسیت و راه نصیان داده شیده اسیت

 .جاده سوسیالیستی به جهان نوی  كمونیستی وارد خواهد شد
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 درآوریدنمایش نقش محرك روبنا را بطور كامل به 

 از قوانین عینی بطور آگاهانه استتاده كنید

ایی  بیدان معنیا . كنید میی در جامعه سوسیالیستی مردم آگاهانه آغاز بیه سیاخت  تیاریخ خیود 

بلکییه بییه معنییای آن اسییت کییه بییرای . تواننیید تییاریخ را بییه اراده خییود بسییازندمییی نیسییت كییه آنهییا 

توانند قوانی  نینی اقتصادی را تصخیص دهنید و از می   بار توده های مردم كا جامعه نخستی

 .آنها در خدمت منافع پرولتاریا و توده های وسیع كارك  استفاده كنند

قوانی  اقتصادی، قوانی  نینی حیاكم بیر  (07)« .آزادی، درك  رورت و تيییر آن است»

تواننید قیوانی   میی میردم ن. كننید میی ه بصیر تيیییر نتكاما اقتصاد جامعه هستند و برحسیب اراد

میردم در جامعیه . اما در برابر ای  قوانی  نیز درمانده نیسیتند. نینی را تيییر دهند یا ایجاد كنند

توانند ای  قوانی  را بلیور ایحی  بصناسیند، بیه آنهیا اتكیا كننید و از آنهیا سیود می سوسیالیستی 

جهیت دهنید ییا دامنیه نملكردشیان را محیدود كننیید و از  جوینید  قیوای مخیرب برخیی قیوانی  را

کننید،  میی سوی دیگر، دامنه نملکرد قوانی  سازنده را که به هدف تيییر جهیان نینیی خیدمت 

 .گسترش دهند

تحت نظامات اجتمانی گوناگون، شكا بروز قوانی  اقتصادی، ایفات مصخصیه گونیاگون 

صوای بر ابزار تولیید، تولیید تحیت رقابیت در جامعه سرمایه داری، به نلت مالكیت خ. دارد

بنییابرای  در سییرمایه داری قییوانی  . شییود مییی كییور و شییراید پییر هییرج و مییرج بییه پیییش بییرده 

جامعییه . گیرنیید مییی اقتصییادی همییواره نسییست بییه جامعییه ییی  شییكا خییارجی و بیگانییه بخییود 

آگاهانیه میردم بیر ای  امیر احا یه . سوسیالیستی مستنی بر مالكیت همگانی بر ابزار تولید، است

همیانلور كیه انگلی  زمیانی . سیازد میی قوانی  اقتصادی و بكاربست آگاهانه آنها را امكانپذیر 

قوانی  فعالیت اجتمانی انسان، كه تا قسا از ای  زمان با وی در شیکا قیوانی  »: پیش بینی كرد

ر گرفتیه خارجی  سیعت مواجه شده و برانسان سیلله داشیتند، توسید وی بیا شیناخت كامیا بكیا

 ( 03)« .شده و بنابرای  بزیر سلله وی در خواهند آمد

بییر ابییزار تولییید، اییی  امکییان را ( public ownership) اسییتقرار نظییام مالكیییت همگییانی

آورد که مردم قیوانی  اقتصیادی را تصیخیص دهنید و آگاهانیه بیر مسنیای ایی  قیوانی   می بوجود 

تالشییهای . عیییت، مسییارزه اجتنییاب ناپییذیر اسییتامییا بییرای تسییدیا اییی  امكییان بییه واق. نمییا کننیید

پرولتاریا برای بکار گیری آگاهانه قوانی  اقتصادی جامعه و شیتاب بخصییدن بیه تکامیا جامعیه 

ز بورژوازی و سایر نیروهای می سوسیالیستی به ی  جامعه كمونیستی، مسلما با مقاومت قهرآ

. رویزیونیستی مواجیه خواهید شید اجتمانی در حال زوال، و بویژه با مداخله و خرابكاری خد

پروسییه بكاربسییت آگاهانییه قییوانی  اقتصییادی سوسیالیسییتی، پروسییه مسییارزه بییی  پرولتاریییا و 

تضیاد » در نی  حال، میردم بایید . بورژوازی، بی  خد ماركسیستی و خد رویزیونیستی است

اییی   ان قییوانی  نینییی تكامییا اقتصییادی ییی  جامعییه سوسیالیسییتی و شییناخت  هنییی خییود ازمییی 

 یروری اسیت كیه . ای  خود ی  پروسه دیگر اسیت( 09. )را ، در پراتی  حا کنند« قوانی 
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از پراتی  آغاز شود، تحقی  و بررسی انجام شود، از بی تجربگی به تجربه، و از كم تجربگی 

ایی  . به كسب تجارب بسیار گیذر شیود، و تیدریجا بیر خیودروئی فیائ  آمیده و آگیاهی رشید یابید

کسانی که به جهان بینی . تواند جدا از پروسه تحول جهان بینی مردم باشد می ن پروسه شناخت

. توانند قوانی  تكاملی حاكم بر اقتصاد سوسیالیستی را بصناسیدمی پرولتری مجهزند احی  تر 

کسانی كه با سماجت به بینش بورژوایی چسسیده انید هیچگیاه قیادر بیه تصیخیص ایحی  قیوانی  

بنابرای  ای  پروسیه شیناخت، پروسیه نیابود كیردن . د سوسیالیستی نیستندتكاملی حاكم بر اقتصا

آنییانی کییه بكاربسییت آگاهانییه . جهییان بینییی بییورژوایی و تثسیییت جهییان بینییی پرولتییری نیییز هسییت

انگارنید کیه محتیاج كیار دشیوار،  میی قوانی  اقتصادی در جامعیه سوسیالیسیتی را امیری سیاده 

ورژوازی و خید رویزیونیسیتی، و مسیارزه بیی  دو جهیان محتاج مقابله بیا مقاومیت و مداخلیه بی

بگییذار  سیعییت راه خییودش را "گوینیید،  مییی اییی  نقلییه نظییرات . کننیید مییی بینییی نیسییت، اشییتساه 

 ".بگذارید مسارزه  سقاتی را خاتمه بخصیم"یا " برود

در جامعه سوسیالیستی برای بكاربست آگاهانه قوانی  نینیی اقتصیادی  یروری اسیت كیه 

 . ل و محرك روبنا را به حداكثر گسترش دهیمنقش فعا

توانایی نظیم روبنای سوسیالیستی، پیش از هر چیز و مهمتر از هر جا در رهسری حیزب 

حیییزب سیاسیییی پرولتیییری برمسنیییای تئیییوری انقالبیییی . شیییود میییی سیاسیییی پرولتیییری جلیییوه گیییر 

وانی  نینیی ایی  حیزب بخیوبی قی. ماركسیستی و سس  كار انقالبی ماركسیستی ایجیاد شیده اسیت

 می كنید، گیرایش نمیو میی كنید، خیرد تیوده هیا را جیذب  میی حاكم بیر تكامیا تیاریخی را درك 

كند، و تئوری و برنامه ها و خلو  و سیاستهای نیام و خیاص را  می تكاما تاریخی را درك 

ایی  تئیوری هیا، . كنید میی برمسنای شراید موجود در مراحا گوناگون تكاما اجتمانی فرموله 

می ها، خلو  و سیاستهای نام و خاص احی  از توده ها برآمده و به آنها بازگردانده  برنامه

حزب كمونیست چی ، از ماركسیسم م . شود تا در مسارزه برای كسب پیروزی راهسر آنان باشد

. كنید می لنینیسم م اندیصه مائو تسه دون بعنوان پایه تئوریكی که راهنمای تفكرش است استفاده 

ه تئوری حزب برای انقالب، بویژه تئوری ادامه انقالب تحت دیكتیاتوری پرولتارییا و دلیا اینك

تواند می خد ماركسیستی و سیاستهای نام و خاص فرموله شده توسد حزب سیاسی پرولتری 

ای  چنی  شكست ناپذیر باشد ای  است كه ای  تئوری ها قوانی  نینی حاكم بر تكامیا اقتصیادی 

 میی بدون ی  تئوری انقالبی، هیی  جنیسش انقالبیی ن». كنند می منعك  جامعه را بلور احی  

بنییابرای  مهییم اسییت كییه تئییوری ماركسیسییتی ادامییه انقییالب تحییت  (82)« .توانیید موجییود باشیید

دیكتییاتوری پرولتاریییا را بلییور جییدی ملالعییه کنیییم و از آن بعنییوان راهنمییا در کسییب شییناخت 

وسیالیسیتی اسیتفاده کنییم و بیر پاییه ایی  شیناخت احی  از قیوانی  اقتصیادی حیاكم بیر جامعیه س

 . احی  نما کنیم

فقیید بییا درك انقییالب در . رهسییری خیید ماركسیسییتی اسییت رهسییری حییزب در تحلیییا نهییایی

ن اینكه خلهیای اییدئولوژی  و سیاسیی ایحی  می روبنا، منجمله در حیله ایدئولوژی ، و تض
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را از یی  پییروزی بیه پییروزی هیای تواند انقیالب پرولتیری می هستند، ی  حزب ماركسیستی 

 . بزرگتر هدایت کند

قدرت سیاسی دولتی دیكتاتوری پرولتاریا تحت رهسری حزب ماركسیست م لنینیسیت، یی  

پرولتارییا از . وسیله قدرتمند در مسارزه  سقاتی است كیه دردسیت پرولتارییا قیرار گرفتیه اسیت

نیه میی دیید حی  بیورژوایی و محیو زتواند برای غلسیه میداوم بیر بیورژوازی، تحمی ای  وسیله 

ن بكاربست همه جانسه خد می ای  وسیله نقصی نظیم در تض. ظهور سرمایه داری استفاده كند

پرولتاریا بیا انمیال . كند می پایه ای حزب و سازماندهی و رهسری اقتصاد سوسیالیستی بازی 

صیادی شیكوفا كیرده، تواند انقالب سوسیالیستی را در جسهه اقتمی قدرت سیاسی دولتی خویش 

روابد تولیدی سوسیالیستی را برقرار ساخته و گسترش دهد، كا اقتصاد ملی را برنامه ریزی 

و سازماندهی و رهسری كند، نیروهای مولده جتمانی را رشد دهد  پرولتاریا با استفاده از ایی  

هنگییی توانید انقییالب سوسیالیسیتی را در نراییه هیای سیاسییی و اییدئولوژی  و فر مییی قیدرت 

دام  زند و به ای  ترتییب بیا نیالیتر کیردن روبنیای سوسیالیسیتی بیه تحکییم زیربنیای اقتصیادی 

 .سوسیالیستی یاری رساند

دان دادن بییه نقییش محییرك قییدرت مییی ادامییه انقییالب تحییت دیكتییاتوری پرولتاریییا بییه معنییای 

ی تییوان تحییت دیكتییاتورمییی چنییی  شییرایلی را ن. سیاسییی دولتییی دیكتییاتوری پرولتییری اسییت

ای  حقیقتی است كه بیورژوازی نییز پی  از كسیب قیدرت سیاسیی بیرای . بورژوایی ایجاد كرد

. مدتی از قدرت دولتی خویش جهت تحكیم و توسعه روابد تولییدی سیرمایه داری اسیتفاده كیرد

امیا روابیید تولییدی سییرمایه داری بلییور فزاینیده تسییدیا بیه روابیید کهنییه و محتضیر شیید، دولییت 

بی خیود را از كیا داد و بیه میانعی در راه تيیییر روابید تولییدی و تكامیا بورژوایی نقش انقال

در انقالب سوسیالیستی، كسب قدرت سیاسی توسد پرولتارییا ایرفا . نیروهای مولده تسدیا شد

بییا تكامیا نیروهییای مولییده، روابید تولیییدی سوسیالیسیتی وارد ییی  پروسییه . آغیاز انقییالب اسیت

قیدرت سیاسیی دولتیی تحیت . شیود میی و جیایگزی  كهنیه مرتسیا نی شود که  یی آن می تاریخی 

زنید و راه تكامیا نیروهیای مولیده را  میی دیكتاتوری پرولتری، ای  نوگرایی و تحول را دامی  

اییی  در نهایییت، قدرتمنییدتری  سییالح پرولتاریییا بییرای ادامییه انقییالب سوسیالیسییتی . کنیید مییی بییاز 

توانید مقاومیت بیورژوازی و سیایر میی ح امروز، پرولتاریا بیا در دسیت داشیت  ایی  سیال. است

قوای ارتجانی را درهم شكند، كا مردم كارك  را به گرد خویش متحید كنید، پیروزمندانیه سیه 

را گسترش دهد  می جنسش بزرگ انقالبی یعنی مسارزه  سقاتی، مسارزه تولیدی و آزمونهای نل

نیالیتر کنید تیا جامعییه  و بلیور مسیتمر زیربنیای اقتصیادی و روبنیای سوسیالیسییتی را تحکییم و

سوسیالیستی بتواند بر مسیری كه توسد خد پاییه ای حیزب ترسییم شیده تیا تحقی  آرمیان نهیائی 

 .كمونیسم پیصروی كند

 

 منابع اصلی مطالعه و رجوع
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1 

اساس  ،مالكیت همگانی نظام سوسیالیستیِ 

 روابط تولیدی سوسیالیستی است
 

 
و نظههام مالکیههت  سوسیالیسههتی مالکیههت تمههام مههردمنظههام 

کلکتیو مردم کارکن
  
* 

روریسییت كییه نظییام مالكیییت پیی  از اینكییه پرولتاریییا قییدرت سیاسییی را بدسییت مییی ورد،  

بیه نظیام مالكییت همگیانی سوسیالیسیتی تيیییر دهید تیا  خصوای بر ابزار تولیید را گیام بیه گیام

بتوانیید سرچصییمه هییای سییرمایه داری و سییایر نظامهییای اسییتثمارگرانه را نییابود کییرده و ییی  

                                                 
ت 
 :توضیح مترجم 

 laboring people :مردم کارکن

شان  یه زحمتک کارگران و بق به  که  ست  واژه ای ا

جامعه مانند روستائیانی که بر مبنای مالکیت کلکتیو 

واژه را به  این. کار می کنند، اطالق می شود( جمعی)

شان"صورت  کارکن"یا " زحمتک لق  های "یا " خ توده 

 .نیز می توان ترجمه کرد" کارکن

 :معادل های دیگر در این فصل عبارتند از

 public ownership مالکیت همگانی

 system of ownership by the wholeنظام مالکیت تماام ماردم

people  

 system of collective ownership( جمعی)نظام مالکیت کلکتیو 
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ارییا و مهیم در تحكییم دیكتیاتوری پرولت می ایی  گیا. زیربنیای اقتصیاد سوسیالیسیتی برقیرار کنید

 .غلسه سوسیالیسم بر سرمایه داری است

 

 تمام مردم نظام سوسیالیستی مالکیت

 شالوده اقتصادی اصلی برای

 دیكتاتوری پرولتاریا است
 

 ابزار تولید را كنترل كنند پرولتاریا و مردم کارکن باید

  ی هزاران سال گذشته، دلیا اساسی استثمار شدن زحمتكصان و ستم بر آنیان توسید بیرده

 .قیرار نداشیت* داران، مالكی ، و سرمایه داران ای  بود كه ابزار تولید در دست مردم کیارک 

شیكا  می پیصر  مقید کردن انسان به کار خسته کننده و یکنواخیت در تمیا» گوید،  می انگل  

 مییی هییای مختلییا، آن اسییت كییه انقیییاد کننییده ابییزار کییار را در اختیییار دارد و تنهییا ازییی   رییی  

فرد مقید را به کار بگیرد  در مورد برده داري، انقیاد كننده نالوه بر ابزار کیار، وسیایا تواند 

میردم  (6)« .توانید بیرده را زنیده نگیاه دارد میی تناز  بقا را نیز در اختیار دارد كیه توسید آن 

ابییزار تولییید را در اختیییار  کییارک  نسییا انییدر نسییا دسییت بییه انییوا  و اقسییام مسییارزات زدنیید تییا

در جامعییه سییرمایه داري، . نیید، امییا بییدالیا تییاریخی كلیییه تالشییهای آنهییا شكسییت خییوردبگیر

توسد انایع سنگی  رشد و پرورش یافت و به مثابه ی  نیروی اجتمانی به ظهیور  پرولتاریا

كارگر بجز زنجیرهایی كه بیر . ای   سقه كنترل خود را بر تمام ابزار تولید از دست داد. رسید

خصهلت خصوصهی مالكیهت پا به پای تصدید تضیاد مییان . یز دیگری نداشتگرده داشت مللقا چ

، امكیان اینكیه پرولتارییا كنتیرل ابیزار خصلت اجتمهاعی تولیهد ، وسرمایه داری بر ابزار تولید

 . تولید رادر دست بگیرد، بوجود آمد

 آنهیا نیه تنهیا دسیتگاه. اما  سقه اسیتثمارگر هرگیز ماییا بیه دسیت كصییدن از اسیتثمار نیسیت

گرفتنید، بلكیه  میی دولتی را جهت حفاظت از مالكیت خصوای خود بر ابزار تولید به خدمت 

شدند که فقر  می مثال مدنی . کردند می درو  ها را نیز در نراه ایدئولوژی  اخترا   انوا 

. اسیت و غییره“ فقدان ی  اایا نادالنیه و معقیول در توزییع” كارگر بعلت افزایش جمعیت و 

که مردم کارک  دست به تيییر مالکیت خصوای بورژوائی نزنند انیوا  و اقسیام آنها برای این

معلمیان انقالبییی پرولتارییا اییی  . دادنیید میی درو  هیا و نییوامفریسی هیا را تحویییا میردم کییارک  

آنهیییا خا رنصیییان كردنییید كیییه نلیییت العلیییا اسیییتثمار و بردگیییی . درو  هیییا را افصیییا و رد كردنییید

نیسیت و در دسیت  سقیه اسیتثمارگر  ولیید در دسیت زحمتكصیانزحمتكصان ای  است که ابیزار ت

 .است

ایی  « .كار سر منصا همیه ثروتهیا و فرهنیگ اسیت» : گوید می " برنامه گوتا" اولی  جمله 

ایی  جملیه در . بیود 6372جمله نصیانه نفیو  فردینانید السیال در جنیسش كیارگری آلمیان در دهیه 
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ما مارک  متوجیه اشیتساه تئوریی  آن شید و گفیت، ا. شود می ظاهر مقام واالئی برای کار قائا 

بیدون ابیزار تولیید و بیدون . كار فقد در امتزاج با ابزار تولید میتواند ثروت و فرهنگ بیافرینید

آید؟ مارك  با اراحت خا رنصیان كیرد  می مالكیت بر ابزار تولید، چه کار از دست کار بر 

ارش مایمل  دیگری ندارد همواره برده در هر جامعه و فرهنگ ، كسی كه جز نیروی ك» كه، 

توانید  می او فقد با اجازه آنها . شود که خود را ااحب شراید نینی کار کرده اند می کسانی 

شر  رهائی پرولتاریا آن اسیت  (0)« تواند زندگی کند می کار کند  بنابرای  فقد با اجازه آنها 

. مایه داری مالكییت خصوایی بنصیاندکه نظام سوسیالیستی مالكیت همگانی را بجای نظام سیر

ای  کصیا تئیوری مارکسیسیت ، تو ئیه دیوانیه وار سیرمایه داری را مسنیی بیر اینکیه بیرای ابید 

ابزار تولید را در انحصار گرفته و مردم کارک  را برده و استثمار کند، برای همیصه به لحیاظ 

سارزه پرولتاریا ترسیم ای  تئوری سمت احی  را برای م. تئوریکی و سیاسی نقش بر آب کرد

 . کرد

 میی بوجود آمدن جامعه سرمایه داري، امکان آن را برای پرولتاریا و مردم کارک  بوجود 

متحق  كردن ای  امكیان، یی  فرآینید تیاریخی . آورد که بلور جمعی ااحب ابزار تولید شوند

یی را در هیم بكوبید و پرولتاریا اول باید دستگاه دولت بورژوا. نسستاً  والنی را در بر میگیرد

نلیت فقیر را ریصیه کی  کنید و بیذر ثیروت را "برقیرار نمایید تیا بتوانید  دیكتاتوری پرولتارییا را

  یعنی نظام مالکیت خصوای بر ابزار تولید را به نظام مالكیت همگانی تسدیا كرده و "بكارد

ت و فقید بیا حرکیت از ایی  نقلیه، بسییار  یروری اسی. ابزار تولید را در اختیار خویش گییرد

تییوان كلیییه نظامهییای اسییتثمارگرانه را اساسییاً نفییی کییرده و  مییی حرکییت از اییی  نقلییه اسییت کییه 

پرولتارییییا و زحمتكصیییان بیییه لحیییاظ اقتصیییادی از ییییو  آن نظیییام هیییا رهیییا شیییوند و در مسییییر 

در ای  مسیر نیز مسارزات بیصیماری . سوسیالیستی بسوی فراوانی اشتراکی همگانی پیش روند

محکم در دسیت گیرفت  سیکان اقتصیاد سوسیالیسیتی  پرولتاریا تنها با. خواهد بود در پیش روی

میتواند شراید مادی مساند جهت از بی  بردن كلیه  سقات و تمایزات  سقاتی و تحق  بخصیدن 

اگر قیدرت سیاسیی و کنتیرل بیر ابیزار تولیید از دسیت . به آرمان بزرگ كمونیسم را مهیا سازد

اشییی  دولتییی و شییاهرگهای اقتصییاد توسیید بییورژوازی و نماینییدگان بییرود و اگییر کنتییرل بییر م

بییورژوازی در درون حییزب کمونیسییت غصییب شییوند، آنگییاه اقتصییاد سوسیالیسییتی بییه انحلییا  

. خواهنید شید" بردگان مفلیوك و گرسینه"رفته و ی  بار دیگر پرولتاریا و زحمتكصان تسدیا به 

 .کند می مائی ای  خلر در سراسر فرایند تاریخی سوسیالیسم خودن

 

 استقرار نظام  مصادره و بازخرید، شیوه های

 مالكیت دولتی سوسیالیستی 
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بیش از اد سال پیش، مارك  و انگل  نوشتند ، پ  از اینكه پرولتاریا قدرت سیاسیی را 

از برتیییری سیاسیییی خیییود اسیییتفاده خواهییید کیییرد و بتیییدری  تمیییام سیییرمایه را از » كسیییب كنییید، 

یعنی پرولتاریائی که به مثابه  سقیه حاکمیه )ر تولید را در دست دولت بورژوازی گرفته و ابزا

 (8)« .متمرکز خواهد كرد( سازمان یافته است

در نظام سرمایه داري، نییرو هیای مولیده، در سیل  بسییار بیاالئی خصیلت اجتمیانی یافتیه 

را در نتیجه وجود ی  مركز اجتمیانی کیه بصیورت مركیزي، بخصیها و بنگاههیای تولییدی . اند

در جامعیه سیرمایه داری جامیه نمیا پوشیاندن . هماهنگ کند، بلور نینی  روری شده است

در جامعه سوسیالیست ، ای  مرکز اجتمان ، دولت . به ای   رورت نین ، امکان پذیر نیست

با برقراری ای  دولیت کیه تمیام میردم کیارك   فقد .سوسیالیستی تحت دیکتاتوری پرولتاریاست

ند و با برقراری نظام سوسیالیستی مالکیت تمام مردم بر ابزار تولیید، میردم ک می را نمایندگی 

تواننیید شییریانهای اقتصییاد سوسیالیسییتی را کنتییرل کننیید و نظییام اسییتثماری سییرمایه  مییی کییارک  

 .داری را اساسا از بی  بسرند

نظهام  تيیییر داده و تسیدیا بیه توانید مالکییت بیر ابیزار تولیید را میی پرولتاریا با چیه  رقیی 

بر ابزار تولید کند؟ بنا بر تجارب جنسش بی  المللی كمونیستی  سوسیالیستی مالکیت تمام مردم

و تجربه چی ، پ  از اینكه پرولتاریا قدرت سیاسی را كسب میكند، بنگاهای بیزرگ بالفاایله 

 .شوند می اجتمانی میصوند در حالیكه بنگاههای كوچ  و متوسد بتدری  متحول 

شیود کیه در آن  میی لتاریا پی  از كسیب قیدرت سیاسیی بیا شیرایلی مواجیه بلورانم، پرو

سرمایه بیزرگ نماینیده ارتجیانی  .کنند می سرمایه های بزرگ و متوسد و کوچ  همزیستی 

روابیید تولیییدی اسییت  سیرمایه بییزرگ شییریان اقتصییاد ملییی را در كنتییرل دارد و ( شییكا)تیری  

كنید، و نییز تکییه گیاه اقتصیادی اایلی  میی بلور جدی رشد نیروهیای مولیده اجتمیانی را سید 

اگییر پرولتاریییا پیی  از كسییب قییدرت سیاسیی ، در بدسییت . حاكمیییت ارتجییانی بییورژوازی اسییت

گرفت  كنترل اقتصاد ملی كوتاهی كند و ای  امكان را در اختیار بورژوازی بزرگ قرار دهید، 

تجربیه كمیون پیاری  لنی ، در جمعسندی از . هرگز قادر به محكم كردن قدرت خود نخواهد شد

گفییت یكییی از دو اشییتساهی کییه  ییربات مهلیی  بییر كمییون پییاری  زد اییی  بییود كییه پرولتاریییا 

بنگاههای اقتصادی بیزرگ مثیا بانی  فرانسیه را كیه مرکیز نصیسی اقتصیاد ملیی فرانسیه بیود، 

بنیابرای ، سیرمایه بیزرگ بایید فیورا توسید . فورا در دست نگرفت و در ای  كار كوتیاهی كیرد

 . یالیستی مصادره گرددسوس دولت

ایی  سیرمایه، سیرمایه انحصیاری . در چی  که ، سرمایه بزرگ، سیرمایه بیوروكرات بیود

بییه رهسییری چیییان  دولتییی فئییودالی كمپییرادوری بییود کییه تحییت مالكیییت بییورژوازی بییوروكرات

: ادر مائو تحلیا روشنی از ماهیت ارتجانی ای  سرمایه داد و خا ر نصیان كیرد. كایص  بود

فامیا بزرگ چیان، سون، كون و چ ،  ی بیست سیال حاكمیتصیان ثروتیی بیالغ بیر ده  چهار» 

. تا بیست میلیارد دالر بهم زده انید و شیریانهای حییاتی اقتصیاد چیی  را در انحصیار گرفتیه انید
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. سرمایه داری انحصاری دولتیی شیده اسیت ای  سرمایه انحصاری در ترکیب با قدرت دولت ،

ری در ارتسییا  نزدییی  بییا سییرمایه خییارج ،  سقییه مالكییی  بییوم ، و اییی  سییرمایه داری انحصییا

، سرمایه داری انحصاری دولتی فئودال كمپرادوری را بوجیود (از نو  كه )دهقانان ثروتمند 

بخییا ر وجییود ماهیییت ارتجییانی سییرمایه بییوروكرات، حییزب مییا در ابتییدای ( 2)« .آورده اسییت

انتقییال آن بییه » سییرمایه بییوروكرات و  فرآینیید انقییالب دموكراتییی  بروشیینی سیاسییت مصییادره

قسا از پیروزی انقالب در چی ، (. 2)تصری  كرد  را «جمهوری خل  تحت رهسری پرولتاریا

دراد داراییی هیای ثابیت در اینایع تولییدی و حمیا و نقیا را  32سرمایه بوروکرات بالغ بر 

از بی  رفیت و  چی  با مصادره ای  سرمایه، بخش نمده اقتصاد سرمایه داری. داد می تصکیا 

زیربنییای . كنتییرل شییریان حیییاتی اقتصییاد ملییی را دردسییت گرفییت حاكمیییت سیاسییی پرولتاریییا

اقتصییادی سوسیالیسییم بییدی  ترتیییب اسییتقرار یافییت و شییراید مسییاندی را بییرای رشیید انقییالب 

 . ایجاد کرد سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیسم

ورد، سرمایه بزرگ را مصیادره میكنید، پ  از اینكه پرولتاریا قدرت سیاسی را بدست می 

پیی  از انجییام اینکییار امکییان آن را . گییذارد مییی و سیینگ بنییای ییی  اقتصییادی سوسیالیسییتی را 

بوجود می ورد که تدریجاً سرمایه كوچ  و متوسد را از  ریی  بازخریید تسیدیا بیه بنگیاه هیای 

یا بیه نظیام مالکییت تمیام سوسیالیستی کند و نظام مالکیت سرمایه داری بیر ابیزار تولیید را تسید

آنها نیز . ماهیت  سقاتی سرمایه كوچ  و متوسد، همان ماهیت سرمایه بزرگ است. مردم کند

منافع آنها در تضاد با منافع توده های زحمیتكش اسیت . چرخند می بر پایه استثمار زحمتكصان 

سییرمایه . دارددرنییی  حییال، تفاوتهییایی میییان آنهییا وجییود . و آمییاج انقییالب سوسیالیسییتی هسییتند

كوچ  و متوسد غالساً تمایا زیادی بیه توسیعه سیرمایه داری دارنید امیا درنیی  حیال پرولتارییا 

تحیییت شیییراید معینیییی میتوانییید آنهیییا را مجسیییور بیییه قسیییول اسیییترداد دارائیییی هایصیییان در ازای 

تحیت شیراید معیی ، كیارگران امکیان بازخریید » ماركسیسم معتقید اسیت كیه . بازپرداخت، کند

پ  از اینکه پرولتاریا حاكمیت سیاسی را كسب كیرده ( 1. )«بورژوازی را رد نمیكنند مایمل 

گیرد، بسیود او خواهید بیود اگیر بتوانید ایی  سیرمایه  می و شریان حیاتی اقتصاد ملی را بدست 

داران را مجسور کند کیه بیه سیاسیت بازخریید گیردن بگذارنید و پرولتارییا از ایی   ریی  بنگیاه 

 . ی آنها را به بنگاههای سوسیالیستی تسدیا كندهای سرمایه دار

در چی ، بورژوازی ملی که ااحب سیرمایه هیای كوچی  و متوسید بیود، میاهیتی دوگانیه 

در دوره انقالب دموكراتی ، بیورژوازی ملیی چیی  نیالوه بیر خصیلت سازشیكارانه از . داشت

تیوان  میی ی  حیال کیه انقالب سوسیالیسیتی در نی در دوره. خصلتی انقالبی نیز برخوردار بود

گیرایش ارتجیانی قیوی بیه  مجسورش کرد سیاست تيییر و تحول سوسیالیستی را قسیول کنید امیا

در دوره بازسازی اقتصاد ملیی چیی  بنگاههیای اینعتی و بازرگیانی . رشد سرمایه داری دارد

سیادالت افیزایش تولیید، توسیعه م آنهیا بیا. که تحت اداره ای   سقه بود، نقصیی دوگانیه ایفیا كردنید

در رابلیه بیا  و روسیتائ ، و بیا ایجیاد اشیتيال، نقیش سیازنده ای اقتصادی میان منیا   شیهری
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امیا كییارگران را اسیتثمار میكردنید و هیر کییاری را . اقتصیاد ملیی و معیصیت مییردم ، ایفیا كردنید

کردند و بهمی  جهت نقصی منفی در بازسازی سوسیالیستی و معیصت توده ها  می بخا ر سود 

با توجه به خصلت دوگانه بورژوازی ملی و نقش دوگانه اقتصاد سرمایه داری . كردندبازی می

مل ، حزب ما سیاست بهیره گییری کیردن، محیدود کیردن و بیاالخره تيیییر بنگاهیای تولییدی و 

تجییاری سییرمایه داری ملییی را فرمولییه کییرد م یعنییی از نقییش سییازنده شییان در اقتصییاد ملییی و 

منفی آنها را که برای اقتصاد ملی و معیصت میردم مهلی  بیود معیصت مردم بهره گرفت  نقش 

 .محدود کرد  و بتدری  آنها را تيییر داده و تسدیا به بخصی از اقتصاد سوسیالیستی دولتی کرد

ایجاد تيییر و دگرگونی سوسیالیسیتی در بنگاههیای تولییدی و تجیاری سیرمایه داری چیی ، 

همیانلور کیه لنیی  گفیت، دولیت . ی پیش بیرده شیداز  ری  اشكال گوناگون سرمایه داری دولت

و محییدوده هییایش را ....اییی  سییرمایه داری دولتییی را مهییار» توانیید  مییی دیکتییاتوری پرولتاریییا 

سرمایه داری دولتی اولیه در تولید انعتی مصتما بیود بیر تسیدیا میواد خیام و ( 7)« .تعیی  کند

بییه بنگییاه هییای متوسیید و کوچیی  دولییت ) سییفارش دادن مییواد  ییروری و تولیییدات قییراردادی 

. داد تا  س  قرارداد برای دولت فرآورده های تمام شده تولید کننید می سرمایه داری مواد خام 

با  .  و در بازرگانی گرفت  کمیسون خرید و توزیع فرآورده ها(شدند می آنها بدینوسیله کنترل 

شید آن را هیم در  میی ر بیود و اتخا  ای  شكا، كنترل اقتصاد سرمایه داری تا حیدی امكیان پیذی

بیا ایی  وجیود،  .زمینه جهت گیری و نملیات تولید و هیم در زمینیه درجیه اسیتثمار کنتیرل کیرد

توانست ماهیت مالکیت و کنتیرل بیر ابیزار تولیید توسید سیرمایه دار را  می  اتخا  ای  شكا نه

وی رشید نیروهیای تيییر دهد و نیه تضیاد آنتاگونیسیتی روابید تولییدی سیرمایه داری را کیه جلی

با رشد نیروهای مولده اجتمانی چی ، ای   رورت نینیی . گیرد، اساسا حا كند می مولده را 

 -بوجود آمد که سرمایه داری دولتی اولیه به سرمایه داری دولتی پیصرفته یعنی نملیات دولتی 

بنگاههیییای دولتیییی م  دولیییت كادرهیییائی را بیییرای رهسیییری. خصوایییی مصیییتر، تسیییدیا شیییود

ای  کادرها بنگاهها را بر مسنای برنامه های دولیت و بیا اتكیا بیر تیوده هیای . گمارد خصوا ،

ایی  کیار در واقیع سیرمایه داری را مجسیور كیرد کیه دسیت از کنتیرل . كردنید می كارگر اداره 

در تجربیه چیی   .استثمار كارگر بوسیله سرمایه دار، بصیدت محیدود گردیید. ابزار تولید بردارد

یكیی فعالییت مصیترك دولتیی م . شید سیرمایه داری دولتیی بیه دو مرحلیه تقسییم ای  شكا پیصرفته

در مرحلیه فعالییت مصیترك در بنگاهیای . خصوای در بنگاههای مجزا و سپ  در كا انایع

بیا توسیعه . مجزا، سرمایه دار بر حسب سهم سرمایه اش در بنگاه، در توزیع سود شری  بیود

ایی  بیر شیور و شیوق کیاری در . یافیت میی ز افیزایش تولید، سود حااله توسد سرمایه دار نی

. دولت، نامساند بیود( خزانه )میان کارگران تاثیر منفی داشت و برای انساشت اندوق  خایر 

انعتی تحت فعالییت مصیترك دولتیی م خصوایی قیرار گرفیت، بیه  پ  از اینكه كا ی  رشته

و آنهیم بیرای یی   (دراید 2سیاالنه درحدود، )سرمایه دار اجازه داده شد كه ساالنه بهره ثابتی 

فعالییت  ای  نره بهره بر  س  ارزش دارائی ثابتی که قسیا از شیرو . دوره خاص زمانی بسرد
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به ای  ترتییب حی  مالكییت سیرمایه دار بیر . شد می خصوای داشت محاسسه  -مصتر، دولت 

ود و بیه وی ابزار تولید ارفا در شکا بهیره ثیابتی کیه بیر حسیب انیدازه سیهامش تعییی  شیده بی

دولتیی م خصوایی ماهیتیا بنگاههیای  می ایی  بنگاههیای سیها. شید میی گرفت، بییان  می تعل  

در پایان دوره مقرر شده بیرای پرداخیت بهیره ثابیت، دولیت تصیمیم گرفیت . سوسیالیستی بودند

به ایی  ترتییب بنگاههیای دولتیی م خصوایی کیامال بیه بنگاههیایی . که دیگر آنرا پرداخت نکند

 .ام مالكیت دولتی سوسیالیست ، تسدیا شدندتحت نظ

بییا دگرگییون  تحییت دیكتییاتوری پرولتاریییا، میییان دگرگییون کییردن سییرمایه كوچیی  و متوسیید

در حقیقیت، . اما ای  امر بمعنای فقدان مسارزه  سقاتی نیست. کردن سرمایه بزرگ تفاوت است

نی سوسیالیسیتی اینعت مسارزه  سقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی در سراسر فراینید دگرگیو

ای  مسارزه بصكا مسیارزه مییان محیدودیت و  یدیت بیا . و بازرگانی سرمایه داري، ادامه دارد

 6922در بهیار سیال . كنید میی محدودیت، دگرگونی و  دیت بیا دگرگیونی خیود را جلیوه گیر 

 در سییال. بییرای تثسیییت قیمتهییا الزم بییود مسییارزه ای نلیییه فعالیتهییای بییورس بییازی انجییام شییود

یعنییی نلیییه رشییوه خییواري، در رفییت  از زیییر بییار پرداخییت " نلیییه پیین  چیییز"، مسییارزه 6926

مالیات، نلیه دزدی اموال دولت ، نلیه تقلب در فرآورده های كار و تولید محصوالت بنجا، و 

، مسییارزه ای نلیییه حمییالت 6927در سییال . دزدیییدن اسییرار اقتصییادی دولییت، بییه پیییش رفییت

ایی  مسییارزات . اییی  مسیارزات، مسیارزات  سقییاتی حیادی بودنیید. شید افسارگسییخته راسیت انجییام

دار ودسییته رویزیونیسییتی .  سقییات ، تسلییور خییود را در مسییارزه بییی  دو خیید مصییی نصییان دادنیید

اسیتثمار سیرمایه داری جوانیب خیوبی هیم "کیرد کیه،  میی را تسلییغ  لیوشائوچی مكررا ای  یاوه

کیرد  میی نعت و تجارت سرمایه داری مخالفت و تحت ای  ننوان با دگرگون کردن ا". دارد

تحییت هییدایت كمیتییه حییزب بییه . و قصیید داشییت بییه اییی  ترتیییب نفییو  سییرمایه داری را حفییظ کنیید

رهسری ادر مائو، تو ئه های ای  مرتدی  بموقع سركوب شد، خد مصهای رویزیونیستی آنها 

ه داری بیه اینعت و مورد انتقاد قرار گرفت، و باالخره دگرگونی انعت و بازرگیانی سیرمای

اییی  نصییان داد كییه بییا انتقییاد راسییخ بییه . بازرگییانی سوسیالیسییتی پیروزمندانییه بییه سییرانجام رسییید

مسارزه پرولتاریا نلیه بورژوازي، به خد مصی مارکسیسیتی نلییه خید مصیی رویزونیسیت ، و 

از  ری  وارد آوردن شکست قلعی بر مصتی سرمایه داران ارتجانی و نواملصان در حیزب 

 با انقالب سوسیالیستی مخالفت كرده و نسست به ساختمان سوسیالیسم خصومت میورزیدنید، كه

 .بورژوازی ملی بتدری  مجسور شد تحول سوسیالیستی را قسول کند

 

 مردم از برتری  نظام مالكیت سوسیالیستی تمام

 فوق العاده برخوردار است

ایی سییرمایه داري، ییی  بجیای مالكیییت خصو مههردم مالكیههت سوسیالیسهتی تمههامبرقیراری 

مردم، ی  نظیام مالکییت  نظام مالكیت سوسیالیستی تمام. جهش انقالبی در روابد تولیدی است
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 میی همگانی است که در آن هم ابزار تولید و هم محصول کار در اختیار دولت پرولتری قیرار 

میردم  میامپییدایش نظیام مالكییت سوسیالیسیتی ت. ای  دولیت نماینیده كلییه زحمتكصیان اسیت. گیرد

تسدیا به  سقه حاكمه جامعه شیده انید  نیالوه بیر ایی   نصان میدهد كه زحمتكصان آزاد شده اند و

 .دهد که بردگان مزدی سرمایه داران تسدیا به اربابان تولید سوسیالیستی شده اند می نصان 

هیا، مردم، شاما  خائر معدن ، رودخانه ها، آبها، جنگل در چی ، مالکیت سوسیالیستی تمام

زمینهای بكر، و سایر منابع  سیعی كه  س  قانون به دولت تعل  دارند، موسساتی مثا خلیو  

دولیت . آه ، خدمات پستی و ارتسا ات، بانكها، مزار  و كارخانجات و بازرگانی دولتی اسیت

بعنوان نماینده كلیه زحمتكصان ااحب ابزار تولیید اسیت و بیر تخصییص و توزییع معقوالنیه و 

ای  امر، شراید نوینی را در تاریخ بصر ایجاد كرده است، كه در . نها ، نظارت میكندمتحدانه آ

شیود و  میی آن برای نخستی  بار در تاریخ کصورمان، اقتصاد ملی بلیور سیسیتماتی  رهسیری 

 .یابد و راه را برای تكاما نیروهای مولده اجتمانی هموار میكند می توسعه 

، ییی  نظییام مالكیییت همگییانی اسییت كییه بییا خصییلت ردممیی نظییام مالكیییت سوسیالیسییتی تمییام

در اینایع میدرن، دپارتمیان هیا و موسسیات بیا یكیدیگر . اجتمانی نالی تولیید، درتلیاب  اسیت

پییدایش نظیام . آنها همگی اجیزا ارگانیی  درونیی كلییت تولیید اجتمیانی انید. مرتسد و وابسته اند

یان نیروهای مولده اجتمانی و مالكییت مالكیت دولتی سوسیالیستی نتیجه اجتناب ناپذیر تضاد م

تنهیا بیا مالكییت دولتیی سوسیالیسیتی اسیت كیه . خصوای سرمایه داری در انایع مدرن است

تضادهای میان خصلت اجتمانی تولید و خصلت خصوای مالكیت بر ابیزار تولیید در جامعیه 

شیستی تولید سرمایه داری و تضاد بی  خصلت متصكا تولید در بنگاههای منفرد و خصلت آنار

تنها در آن زمان اسیت كیه بربیاد دادن و نابودسیازی نیروهیای . در كا جامعه میتوانند حا شود

مولیییده و محصیییوالت در اشیییکالی کیییه مصخصیییه نظیییام سیییرمایه داری اسیییت و افیییرا  گیییری 

بدی  ترتیب، نیروهای مولده امکان توسیعه . رود می بورژوازی و نمایندگان سیاسیش، از بی  

 .یابند می سریعتر را 

مییردم اسییت، شییریان حیییات  اقتصییاد دولتییی كییه مستنییی بییر نظییام مالكیییت سوسیالیسییتی تمییام

. اقتصاد دولتی شاما انایع مدرن و انایع حما و نقا نیز هست. اقتصاد ملی را كنترل میكند

از ماشی  آالت، مواد و مصیال ، ابیزار  می انایعی كه توسد دولت اداره میصوند، كمیت نظی

آنهیا . م کرده و موتور محرکیه پیصیرفتهای فنیی در بخصیهای مختلیا اقتصیاد ملیی اسیترا فراه

تراكتور، ماشی  دروگر، وسایا حما و نقا، برق، سوخت، كودهیای شییمیایی  می مقادیر نظی

از  میی آنهیا حجیم نظی. و  د آفیت را جهیت پیصیرفت مكانیزاسییون كصیاورزي، فیراهم میكننید

اقتصیییاد . قتصیییادي، فرهنگیییی و دفیییان ، انساشیییت میكننیییدوجیییوه خزانیییه را بیییرای سیییاختمان ا

سوسیالیستی دولتی یكی از مولفه های اقتصادی است كه نقش رهسری كننده را در كیا اقتصیاد 

با اتكا بیه ایی  پایگیاه میادی اسیت کیه دولیت انقیالب و سیاختمان سوسیالیسیتی را . ملی ایفا میكند

ي، ایینایع دسییت ، ایینعت و بازرگییانی دگرگییونی سوسیالیسییتی در كصییاورز. كنیید مییی هییدایت 
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تحكیییم و توسییعه اقتصییاد . سییرمایه داري، تحییت رهسییری و هییدایت اقتصییاد دولتییی تحقیی  یافییت

پ  از كاما شدن تيییرات سوسیالیسیتی پاییه )نیز با نقش رهسری كننده اقتصاد دولتی  كلكتیوی

تحكییم دیكتیاتوری  اقتصاد سوسیالیستی دولتی ی  نیروی مادی قدرتمند جهیت. مرتسد بود( ای 

 .پرولتاریاست

گنجید،  میی میردم  در كصاورزي، بخصی که در چارچوب نظیام مالکییت سوسیالیسیتی تمیام

كننیید كییه متفییاوت از اقتصییاد  مییی مییزار  دولتییی نقییش هییائی ایفییا . بخییش مییزار  دولتییی اسییت

 شیود، میی م نالوه بر وجوه خزانه كه توسد خیود مزرنیه انساشیت  6: است( جمع )كلكتیوی 

م  0.کنید میی در هنگیام  یرور دولیت نییز بیرای تسیریع مکانیزاسییون در آن سیرمایه گیذاری 

كصیاورزی  میی برای دولت جهت انجام آن رشته از آزمایصیات نل می مزرنه دولتی پایگاه مه

است كه محتاج پرسنا تحقیقی تخصصی تر، بودجه بیصیتر، و دوره ای  یوالنی بیرای نییا بیه 

دهای کلکتیو در روستا بخا ر فقدان نیروی كار، منیابع میادی و بودجیه اقتصا. نتای  مفید است

از سیوی دیگیر، مزرنیه دولتیی میتوانید . توانند ای  نیو  نملییات را پییش برنید می  روری ن

نیروی كار، منابع مواد اولیه، و بودجه  روری را در چارچوب یی  برنامیه سراسیری جهیت 

تییای  سییودمند م نژادهییای ااییالح شییده ، تجربییه گونییاگون متمركییز کنیید و ن مییی آزمایصییات نل

م  8.پیصرفته تر م ای  مزار  را در اسر  وقت در اختیار كمونهای کصیاورزی خلی  قیرار دهید

در زمینه احیاء ارا ی بکر در مقیاس نظیم، توسعه جنگلها و چوب بری نییز میزار  دولتیی 

 . نسست به اقتصاد كلكتیوی برتر و مناسب ترند

تی مالکیتتمام مردم ی  شکا از نظام سوسیالیستی مالکیت اسیت کیه درجیه نظام سوسیالیس

مالکیییت همگییانی آن بسیییار باالسییت و توسییعه و تکامییا آن بلییرف تسییدیا شییدن بییه ییی  نظییام 

اگیر از نقلیه نظیر مالکییت همگیانی ابیزار تولیید توسید تمیام  .مالکیت کمونیستیتمام مردم است

ینیم که ای  شکا از مالکییت دارای ننصیری از مالکییت ب می مردم کارک  به مسئله نگاه کنیم 

است که تیازه از رحیم نظیام  می مردم، نظا اما نظام مالکیت سوسیالیستی تمام. کمونیستی است

 اول از همیه اینکیه،. کنید میی کهنه در آمده، بنابرای  سنتها و نالئم نظام کهنه را با خود حمیا 

ی  شکا از مالکیت است که از نزدی  بیا  سقیات  هنوز نظام سوسیالیستی مالکیت تمام مردم

میردم "ی  واژه اختصاری است بیرای " تمام مردم"واژه . و مسارزه  سقاتی گره خورده است

و ای  نظام سوسیالیستی مالکیت فقد به پرولتاریا و مردم کارک  خدمت " کارک  در کلیت خود

ا مالکییت سوسیالیسیتی دولتیی را  یرورتا شیک مالکیت سوسیالیستی تمام مردمدوم، . کند می 

یی  "گیرد  و همانلور که لنی  خا رنصان کرد، دولت سوسیالیسیتی بیه یی  معنیا،  می بخود 

ایی  بخیا ر آن اسیت کیه دولیت کماکیان بایید از حی  ". دولت بورژوائی بدون بورژوازی است

اسیید شن مییی دولییت پرولتییري، حیی  بییورژوائی را برسییمیت  :پییانوی . )بییورژوائی حمایییت کنیید

کنید کیه بیه آن  میی کنید و میردم را مجسیور  می دهد که باقی بماند و از آن حمایت  می واجازه 

بییه اییی  معنییا، دولییت دیکتییاتوری . کنیید مییی الستییه در نییی  حییال آن را محییدود . گییردن بگذارنیید
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بیه نقیا از خسرنامیه پکی ،  –. کنید میی پرولتاریا ای  بخش از نقش دولت بورژوازی را نیزایفا 

میردم هنیوز بیه نظیام  سیوم، مالکییت سوسیالیسیتی تمیام(. 08ص  21شماره  6972وامسر ن 62

حی  مسیاوی در درون نظیام . کاالئ ، مسادله از  ری  پول، و توزیع بیر پاییه کیار، بسیته اسیت

ایی  . کاالئ ، در فرآیند مسادله از  ری  پول و توزیع بیر پاییه کیار همیه حی  بیورژوائی هسیتند

میردم بصیورت پدییده ای  توان به نظام مالکیت سوسیالیستی تمام می که ن دهد می مقوله نصان 

مییردم بییه سییل  نظییام مالکیییت  فقیید زمییانی کییه مالکیییت سوسیالیسییتی تمییام. خییالص نگریسییت

توانید خیود را از اثیرات  سقیات و سین  و بقاییای  می کمونیستی توسلتمام مردم برسد، جامعه 

 . سرمایه داری رها کند

وسیالیستی مالکیتتمام مردم استقرار یابد، هنوز ی  فرآیند  یوالنی تحکییم وقتی که نظام س

اینکه نظام سوسیالیستی مالکیتتمیام میردم پیصیروی کنید ییا بیه . و تعالی مستمر آن در پیش است

قهقرا رود، مو و  مرکزی در جدال میان دو  سقیه، دو راه و دو خید در دوران سوسیالیسیم 

 .است

 

 اعی شدن كشاورزیسوسیالیسم بدون اجتم

 تحکیم نخواهد یافت 
 

 اقتصاد كوچك دهقانی باید دچار دگرگونی سوسیالیستی شود

پرولتاریا پ  از كسب قدرت سیاس ، نه فقد با ی  اقتصاد سرمایه داری بصدت اجتمانی 

شده بلکه اغلب با حضور نظام های گسترده ی اقتصاد خصوای که مستنی بر مالکییت فیردی 

مولفه های آن را میتوان در كصاورزي، اینایع پیصیه وري، . شود می روبرو زحمتکصان اند، 

اما بیصتر از همه جا در بخش کصاورزی بلیور گسیترده وجیود . حما و نقا، و بازرگانی یافت

خیانوار . كسانی كه در فعالیتهای اقتصادی منفرد شركت میكنند، زحمتكصان منفرد هستند. دارد

اگر چه زحمتکصان منفرد که در ای  بخش درگیرند ااحب . تی  واحد تولیدی و نملیات اس

مقداری ابزار تولیدند اما مقدارش بسیار کوچ  است و موقعیتصیان بسییار بیی ثسیات بلوریکیه 

آیییا هنگامیكییه پرولتاریییا . توانیید آنییان را ورشکسییته کنیید مییی اقتصییاد سییرمایه داری هییر لحظییه 

مالكیتتمیام میردم را بیر ابیزار تولیید مسیلد  بورژوازی را سرنگون ساخته و نظام سوسیالیسیتی

. تییوان اجییازه داد کییه اقتصییادهای منفییرد بییه نملیییات خییود ادامییه دهنیید؟ خیییر مییی کنیید،  مییی 

تیوان سوسیالیسیم کامیا و مسیتحکم  میی بیدون اجتمیانی کیردن کصیاورزی ن" ادرمائو گفیت، 

کیه در سوسیالیسیم، نظیام  در اینجا، آنچه باید تجزیه و تحلیا کنیم ایی  اسیت (3." )بوجود آورد

تجزیییه و تحلیییا اییی  . هییای اقتصییاد منفییرد در كصییاورزي، چییه راهییی را باییید در پیییش بگیرنیید

کنید   میی مسئله، راه اقتصیادهای منفیرد دیگیر ماننید اینعت پیصیه وری منفیرد را نییز روشی  
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ااول راهی که آنها  ی خواهند کرد همان اایول راهیی اسیت کیه نظیام هیای اقتصیادی  زیرا

 .منفرد کصاورزی باید  ی کنند

نظییام سوسیالیسییتی مالکیتتمییام مییردم، کییه پیی  از کسییب قییدرت سیاسییی توسیید پرولتاریییا 

امیا اقتصیاد . دهید میی استقرار یافت، شیالوده نظیام دولتیی را در دیکتیاتوری پرولتارییا تصیکیا 

مالكییت كوچ  دهقانی مستنی بیر کیار فیردی و مالکییت فیردي، در تضیاد بیا نظیام سوسیالیسیتی 

چییرا کییه اقتصییاد كوچیی  دهقییانی بییر پایییه . همگییانی و روبنییای دیكتییاتوری پرولتاریییا قییرار دارد

شیی  نیسییت کیه اییی  اقتصییاد . مالكییت خصوایی ، بسیتر مناسییسی بییرای رشید سییرمایه داریسیت

دهقانان را قلب بندی کرده و تسدیا به اکثرییت دهقانیان فقییر و کیارگران کصیاورزي، و اقلییت 

تولیید كوچی  " لنی  خا ر نصیان کیرد کیه  .کند می كه بورژوازی روستا هستند، دهقانان مرفه 

همواره، هر روز و هر سانت بخودی خود در مقیاس هنگفت سیرمایه داری و بیورژوازی را 

 (9.")کند می تولید 

انقالب دموكراتی  چی ، در زمینه تيییر و دگرگونی کاما نظام ار  ، مصادره زمی  از 

توزیع آن در میان دهقانیان، و از بیی  بیردن نظیام مالکییت ار یی فئیودال ، کیه  سقه فئودال و 

امیا . توده های دهقان را قادر کرد خود را از یو  فئودالیسم برهاننید، یی  پییروزی نظییم بیود

پ  از رفرم ار  ، هنوز سئوالی بیاقی اسیت دال بیر اینكیه دهقانیان منفیرد چیه راهیی را بایید 

به فااله چند سال پ  از رفیرم ار یی در چیی ،  یا سوسیالیسم ؟ ریراه سرمایه دا.  ی کنند

دهقانیان ثروتمنید در همیه جیا ظیاهر . گرایصات خود بخیودی سیرمایه داری منظمیا رشید كردنید

. شدند و بسیاری از دهقانان میانه حال سخت در تالش بودند که تسدیا بیه دهقیان ثروتمنید شیوند

بسییاری از آنیان . بزار تولید مكف ، از فقیر در رنی  بودنیدبسیاری دهقانان فقیر، بخا ر فقدان ا

ظهیور ایی  . فروختیه ییا اجیاره دهنید برخیی از آنیان مجسیور شیدند زمینصیان را. مقرو  بودنید

شراید نصان داد كه اگر پ  از رفرم ار  ، بالفااله پرولتاریا تیوده هیای وسییع دهقانیان را 

كوچ  دهقانی را بموقع مجسور به قسول تحول  شد و اقتصاد می در مسیر سوسیالیسم رهنمود ن

داد کیه قلسیی شیود، الییه هیای بیاالئی  میی نمود و بجای اینکار به آن اجیازه  می سوسیالیستی ن

دهقانان میانه حال که مصمم بودند راه سرمایه داری را در پییش گیرنید بییش از پییش از منیافع 

دوبیاره از دسیت داده بودنید  ی زمینهایصان را سقه كارگر دور میافتادند، و دهقانانی كه به تازگ

و هنییوز در فقییر بسییر میسردنیید، معتییر  شییده و مییدنی میصییدند كییه پرولتاریییا نتوانسییت آنهییا را 

درایی  ایورت، اتحیاد كیارگر م دهقیان کیه بیر پاییه . نجات داده و مصكالتصان را بر  رف کنید

ت بیروز چنیی  و یعی در ایور .شد می رفرم ار ی حااا شده بود با خلر سقو  مواجه 

گرفت و امکان تحکیم زیربنیای اقتصیادی سوسیالیسیم  می دیكتاتوری پرولتاریا در خلر قرار 

 . رفت می از بی  

پ  از رفرم ار  ، اقتصیاد كوچی  دهقیانی کیه بیر مالکییت خصوایی مستنیی بیود، نقیش 

متکی بر روابید  با ای  وجود، ای  اقتصاد،. معینی در احیاء و توسعه تولید كصاورزی ایفا كرد
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نملیییات منفییرد و پراكنییده، اتخییا  تكنیكهییای پیصییرفته و ابییزار مییدرن . تولیییدی نقییب مانییده بییود

کرد  در برابر  ایعات  سیعی ناتوان بیود  و تولیید بسید یابنیده  می كصاورزی را غیر ممک  

اد اقتصاد کوچی  دهقیانی ثابیت کیرد کیه قیادر بیه تیامی  تقا یاهای اقتصی .کرد می را ناممک  

سوسیالیسیییتی در زمینیییه کاالهیییائی ماننییید غیییالت غیییذائ ، میییواد خیییام اییینعت ، و نییییروی كیییار 

تواند بازار داخلی گسیترده ای بیرای توسیعه اینعتی فیراهم  می روزافزون، نیست و همچنی  ن

برای حا ای  تضاد، . بدی  جهت در تضاد شدید با انعتی کردن سوسیالیستی قرار داشت. کند

تاریا اقدامات مناسسی اتخا  کرده و اقتصاد كوچ  دهقیانی را کیه پراكنیده  روری بود که پرول

 .و نقب مانده بود براه سوسیالیستی هدایت کند

 

 متشکل شدن، راهی ضروری جهت تحول سوسیالیستی

 در اقتصاد كوچك دهقانی است

 

ییت ابزار تولیید تحیت مالك. باشد می است و متحد پرولتاریا ( زحمتكش)دهقان، ی  کارک  

هنگامیكییه مییا »انگلیی  خییا ر نصییان کییرد، . خصواییی دهقییان منفییرد را نمیتییوان مصییادره کییرد

گییریم، بیرای سیلب مالكییت از دهقانیان كوچی  بهیی  وجیه از زور  می قدرت دولتی را بدست 

در (. فرقی نمیكند كیه بیرای ایی  سیلب مالكییت پیولی پرداخیت شیود ییا خییر. )كنیم می استفاده ن

وظیفیه میا در . كنییم میی مالكیت از زمیی  داران بیزرگ از زور اسیتفاده اورتیكه برای سلب 

رابله با دهقیان كوچی  اینسیت کیه ابتیدا تولیید و مالكییت خصوایی وی را بیه تولیید و مالكییت 

( 62)« .تعاونی تسدیا کنیم و آنهم نه از  ری  زور بلكیه بیا نمونیه سیازی و همییاری اجتمیان 

میائو گفیت، . یابید میی كصاورزی بوسیله متصکا شدن تحقی  ای  بدان معناست كه تعاونی شدن 

در  (66)« ای  تنها راهی است که خل  میتواند آزاد شود و تنها راه بیرون آمدن از فقیر اسیت»

چی  توده های وسیع دهقانان فقیر و الیه های تحتیانی دهقانیان میانیه حیال كیامال پذیرنیده تحیول 

بخصیی از الییه . بیرای راه سوسیالیسیتی موجیود بیود میی شور و شوق نظی. سوسیالیستی بودند

هییای بییاالئی دهقانییان میانییه حییال نسییست بییه راه سوسیالیسییتی مییردد بودنیید، درحالیكییه مالكییی  و 

بنابرای  از همان ابتدا بر سر . دهقانان ثروتمند سخت در تالش بودند که در آن خرابکاری کنند

. سرمایه داری و راه سوسیالیستی درگرفت تعاونی کردن کصاورزی مسارزه ای شدید میان راه

ای  مسارزه به نوبه خود در حزب نییز مینعک  شید و خیود را در شیکا مسیارزه جیدی مییان دو 

 .خد مصی نصان داد

اول "دارو دسته لیوشائوچی و چ  پوتا، بیا پییش گذاشیت  ایی  خید مصیی رویزیونیسیتی کیه 

ورژوازی و دهقانییان ثروتمنیید را بیی منییافع" مکییانیزه کییردن و بعیید تعییاونی کییردن کصییاورزي

کردنیید کییه تعییاونی کییردن  مییی آنهییا باقییدرت تمییام حملییه کییرده و اسییتدالل . نماینییدگی میكردنیید

". غلد، خلرنا، و سوسیالیسم کصیاورزی تخیلیی اسیت"کصاورزی قسا از مکانیزه کردن آن، 
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زنید امیا موفیی  خواسیتند اقتصیاد فیردی را بیه جییاده سیرمایه داری بیندا مییی آنهیا بیه ایی  ترتییب 

در » بییرای رد احکییام غلیید لیوشییائوچی و شییرکایش، اییدر مییائو خا رنصییان کییرد، . نصییدند

کصییاورزي، در شییرایلی ماننیید کصییور مییا، تعییاونی کییردن باییید قسییا از اسییتفاده از ماشییی  آالت 

 میی در کصورهای سرمایه داری کصاورزی به  ریقیه سیرمایه داری رشید . )بزرگ انجام شود

یتییه مركییزی حییزب تحییت رهسییری اییدرمائو قا عانییه از منییافع پرولتاریییا و كم( 60)« (کنیید

كمیته مركزی شراید واقعی روستاهای چیی  را بررسیی . دهقانان فقیر و میانه حال، دفا  کرد

اولیی  قیدم نسیارت اسیت از : كرده و خد پاییه ای حیزب در میورد كصیاورزی را فرمولیه نمیود

مكانیزاسیییون كصییاورزی بییر پایییه كلكتیییویزه شییدن كلكتیییویزه كییردن كصییاورزي، و دومییی  قییدم 

. خظ انقالبی ادر مائو پیگیرانه بکار بسته شد. ای  ی  خد ماركسیستی بود. كصاورزی است

در فرآیند تعاونی کردن کصاورزي، حزب در کلییت خیود، بیر دهقانیان فقییر و الییه هیای پیائی  

با اقصار دیگر دهقانان میانه حیال  می حکدهقانان میانه حال اتکاء کرد، و بر ای  پایه اتحاد مست

بوجود آورد تا دسیت بیه مسیارزه ای مصیممانه نلییه زمینیداران و دهقانیان ثروتمنید زنید و خید 

در نتیجییه، تعییاونی کییردن کصییاورزی در مییدت بسیییار . رویزیونیسییتی لیوشییائوچی را دفییع کنیید

  .کوتاهی پیروزمندانه نملی شد

ول سوسیالیستی در کصاورزي، فرآیند حرکت تضاد مییان در چی ، فرآیند ایجاد تيییر و تح

ای  تحول در سه مرحله ایورت گرفیت کیه . روابد تولیدی و نیروهای مولده در روستاها بود

در ابتییدا تیمهییای کمیی  متقابییا کییه در بییر گیرنییده برخییی ننااییر . هیر ییی  بییدنسال دیگییری آمیید

داده شیده و بیه آنیان ( جمعیی)کار کلکتییوسوسیالیستی بود، سازماندهی شدند تا به دهقانان تعلیم 

نصان داده شود که تولید آنها با اتخیا  ایی  شیکا کیار بیه مراتیب سیریعتر از زمیانی کیه نملییات 

تضیادی  اما در تیم های کمی  متقابیا،. یابد می رود، افزایش  می تولیدی بلور انفرادی پیش 

شید، اسیتفاده  می ای  تضاد حا ن اگر. میان کار گروهی و نملیات تولیدی پراکنده وجود داشت

در آن زمان و در پرتیو شیراید . شد می بسیار سخت " متصکا شدن"بیصتر از پتانسیا برتری 

خاص محل ، به دهقانان رهنمود داده شد که دست به سیازماندهی اشیکال ابتیدائی تعیاونی هیای 

در ای  تعیاونی . دندای  تعاونی ها دارای خصلت نیمه سوسیالیستی بو. تولیدی کصاورزی بزنند

های ابتدائ ، هم زمینی که در مالکیت خصوای بیود بلیور مصیتر، توسید انضیای تعیاونی 

بیه ایی  . کیرد میی شد و هم اینکه تعیاونی مصیتركا از احصیام و ابیزار بیزرگ، اسیتفاده  می کار 

ییز تولیید ن. ترتیب در تیم های کم  متقابا، تضاد میان کارگروهی و نملیات پراکنده، حا شید

خیود را داشیت و تعیاونی " سیهم زمیی "اما در ای  تعاونی های ابتدائی هیر کی  . افزایش یافت

 میی بابت اسیتفاده از حصیم خصوایی و ابیزار کیار بیزرگ خصوای ، میا بیه ازائیی پرداخیت 

هنییوز میییان نملیییات . مالکیییت خصواییی بییر ابییزار تولییید هنییوز کییامال مليییی نصییده بییود. کییرد

 رف، و مالکیت خصوای بر زمی  وسیایر ابیزار تولیید تضیاد مصتر، و کار جمعی از ی  

اقصار وسیع دهقانان فقییر و الییه هیای  شد، شور و اشتیاق می اگر ای  تضاد حا ن. موجود بود
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در آن زمان بر پاییه شیراید مصیخص، حیزب . شد می تحتانی دهقانان میانه حال کامال شکوفا ن

و کییامال  ونی هییای تولیییدی کصییاورزی پیصییرفتهیکسییار دیگییر دهقانییان را در سییازمان دادن تعییا

بر پایه نظام مالکیت کلکتیو ابزار تولید توسد توده های زحمتكش، . سوسیالیست ، رهسری کرد

را بیه اجیرا " از هر ک  به اندازه توانش  به هر کی  بیه انیدازه کیارش"تعاونی پیصرفته ااا 

پیصیروی مرحلیه بیه  سیاسیت. بیود ایی  اقتصیاد یی  اقتصیاد کلکتییو كیامال سوسیالیسیتی .گذاشت

مرحله بر حسب شراید واقع ، در زمینه نادت دادن دهقانان به کار کلکتیو و پیصسرد نملییات 

تولیدی جمع ، رساندن آنان به سلحی که دست از مفهوم مالکییت خصوایی بکصیند، و شیور 

در . موثر بیود و شوق سوسیالیستی شان شکفته شود بلوریکه با کمال میا به تعاونی بپیوندند،

نتیجه، تولید نه تنها پائی  نیامد بلکه سال به سال افزایش یافت و درستی خد انقالبی ادر مائو 

 .را کامال به نمایش گذاشت

پیی  از کامییا شییدن رفییرم ار یی ، تحییول سوسیالیسییتی در کصییاورزی در منییا   وسیییع 

ن کصیاورزی تحقی  تعیاونی کیرد. روستائی چی ، در اساس  ی کمتر از چهار سال تکمییا شید

یافییت و نظییام مالکیییت فییردی گسییترده بییه ییی  نظییام مالکیییت کلکتیییو سوسیالیسییتی تییوده هییای 

جلوی رشد نیروهای مولیده را بییش از  تحق  نظام تعاونی در کصاورزي،. زحمتکش تسدیا شد

 پیش باز کرد، پایگاه سوسیالیستی پرولتاریا را در روستا تقویت کرد، اتحاد کارگر و دهقان را

و  بسییار گسیترده می ای  دسیتاورد مفیاهی. و دیکتاتوری پرولتاریا را مستحکم کرد تحکیم کرد،

 .نمی  داشت

 

 کمون خلق روستائی در چین یک پیشرفت مهم در نظام مالکیت کلکتیو است

 

بیا . پ  از ایجاد نظام مالکیت کلکتیو سوسیالیست ، فرآیند تکاما و بهسود تدریجی آغاز شد

مولده و باال رفت  آگاهی سوسیالیستی توده های زحمیتکش، کلکتیوهیای کوچی   رشد نیروهای

تسدیا به کلکتیوهای بزرگ شدند  کلکتیوهائی کیه درجیه پیائینی از مالکییت همگیانی داشیتند بیه 

. ای  ی  قانون نینی اسیت. کلکتیوهائی که درجه باالئی از مالکیت همگانی داشتند تسدیا شدند

، "حزب کمونیست چی  برای ساختمان سوسیالیسم می خد نمو"ی تحت رهسر 6923در سال 

در انلسیاق بیا نییاز تکامیا نیروهیای مولیده در روسیتا،  و" جهش بزرگ به پییش"و تحت تاثیر 

تیوده . آسیای شیرقی ظیاهر شید کمون های خل  روستائی همچون آفتاب سحرگاه در اف  منلقه

نان میانه حال، از امیم قلب کمونهای خل  را های وسیع دهقانان فقیر و الیه های تحتانی دهقا

یکیی . آنها آوازهای فولکور بسیاری در ستایش از کمونهیای خلی  سیرودند. داشتند می دوست 

 :از آنها اینلور است

 

 فعالیت فردی همچون پا چوبی است،
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 .خورد می که با هر گام بر آن سه بار تکان 

 کم  متقابا همچون پا سنگی است، 

 .در برابر باد و باران یارای مقاومت نیستاما او را 

 پا آهنی  بد نیست،

 .تواند رفت و آمد زیاد تحما کند می اما ن

 .برد می کمون خل  پا  الئی است، که ما را به اف  های دوردست 

 

یی  كمیون خلی  وجیود دارد كیه از تجمییع  سییانمقییاس كمیون هیا اینلیور اسیت كیه در هیر 

 یی  واحید سییان: زیرنیوی . )شیود میی تصیکیا  تولید کصیاورزیچندی  واحد تعاونی پیصرفته 

کمیون خلی  سیازمانی اسیت کیه (. کصوری در سل  شهر است که شاما ی  یا چند روستاست

منجمله آنهائی که در جنگلداري، گله داري، )مدیریت را با تولید تركیب کرده و کارگر، دهقان 

کمیون، . و سیربازان را در بیر میگیردد ، بازرگیان، محصیا(شیالت و فعالیتهای کناری هسیتند

واحید پاییه ای جامعیه سوسیالیسیتی چیی  در روسیتاها و نییز یی  واحید پاییه ای دولیت چییی  در 

کمییون، بییرای دوره نسییستا  ییوالنی در آینییده، سییازمان اقتصییاد کلکتیییو . باشیید مییی روسییتاها 

کیه تعیاونی پیصیرفته ولیی وقتیی . سوسیالیسم خواهد بود که مستنی است بر کم  و منافع متقابا

کصاورزی تسدیا به کمون خل  شد، هیم مقییاس نملییات تولییدی و هیم سیهم ابیزار تولییدی کیه د 

ای  . آن است" بزرگ و همگانی بودن"مصخصه کمون، . رمالکیت همگانی است افزایش یافت

  .ی  تکاما مهم در نظام مالکیت کلکتیو سوسیالیستی مردم کارک  چی  است

، نظام اقتصادی مالکییت کلکتییو در کمونهیای خلی  در روسیتاها، نمومیا در مرحله کنون 

 میی " دهید میی پاییه آن را تصیكیا ( ییا سیل ) مالکیت سه مرتسه ای كه تیم تولید مرتسه "بصکا 

مالكییت سیه مرتسیه اي، مالکییت کلکتییو در سیل  کمیون و بریگیاد تولییدي،  در ای  نظیام. باشد

پاییه ای محاسیسات، تییم تولییدی اسیت کیه محاسیسات مسیتقا در کمون خل ، واحید . است می قس

تییم تولییدی مسیتقیما تولیید را . دهد و مسئول کلیه سیود و زییان خیویش اسیت می خود را انجام 

نلییت اییی  اسییت کییه تولییید کصییاورزی در . کنیید مییی کنیید و درآمییدها را توزیییع  مییی سییازماندهی 

اگرچیه سیل  . ات بیارکش متکیی اسیتمرحله کنونی هنوز بلور اساسی بر کیار ییدی و حیوانی

مکانیزاسیون کصاورزي، پ  از ایجاد کمونهای خل  منظما افزایش یافته، امیا هنیوز کیار ییدی 

در مرحلییه کنییون ، مناسییب تییری  کییار تصییکیا تیییم هییای تولیییدی . در کلیییت کصییور مسییلد اسییت

ایی  امییر . باشیند مییی بیسیت تییا سیی خیانوار اسییت کیه یی  واحیید محاسیساتی پاییه ای  متصیکا از

مسیییاند حیییال سیییازمان دادن تولیییید و توزییییع درآمییید، تقوییییت میییدیریت، شیییکوفا کیییردن فعالییییت 

سوسیالیستی انضای وسیع کمیون، تقوییت روحییه احسیاس مسیئولیت آنیان در میورد کلکتییو و 

بیاالتر از تییم تولییدي، اقتصیادهای کلکتییو بریگیاد و . باشید میی قدرت نظارت کادرهیا،  تقویت

بیا تکامیا اقتصیاد  نسیستا بیاال اسیت  درجیه اجتمیانی شیدن در ایی  دو سیل . دکمون قرار دارنی
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از نظر مالی امکان خریداری ماشی  آالت بزرگ و متوسد کصیاورزي، بیراه انیداخت   کلکتیو،

اداره کارخانجات کوچ  و معادن و در  پروژه هائی مانند احیاء خا، و ارفه جوئی در آب،

تکامییا اقتصییاد کلکتیییو،  تولیییدی  ییعیا جهییت تسییریع مقییا ع کلیییدی کمیی  کییردن بییه تیمهییای

تیمهای تولیدی بتواننید از نهیده آنهیا  ای  فعالیت ها بزرگتر از حدی هستند که. شود می ممک  

کمون خلی  بیر پاییه نظیام مالکییت کلکتییو و محاسیسه اقتصیادی سیه مرتسیه اي، سیازمان . برآیند

نظام سه مرتسه ای مالکیت کلکتیو  .تحد استیافته است اما در كلیت خود ی  واحد الیتجزا و م

به اندازه کافی انعلاف پذیر است و برای همی  برای روبرو شدن با شیراید بسییار سیختی کیه 

در کصور موجود است و  روریات متنونی که توسید نیروهیای مولیده در حیال رشید بوجیود 

رشید سیریع بیارآوری  برای همیی ، ایی  نظیام بسییار مسیاند حیال. آید، بسیار مناسب است می 

 .اجتمانی تولید است

و بخوبی متحق  شیده  رشد و سلله اقتصاد کلکتیو کمون خل  تضمی  شده در شرایلی که

از اوقات اوقیات فراغیت و تعلییالت ( شوند که  می و تصوی  )توانند  می است، انضا کمون 

حی  خانوارهیای کمیون  .استفاده کرده و به پیصسرد تولیدات جانسی و محدود خیانواری بپردازنید

بییه حفییظ قلعییات کوچیی  زمییی  کصییاورزی و داشییت  تولیییدات خییانواری حاشیییه ای از بقایییای 

اقتصییاد  امییا در سوسیالیسییم، اییی  فعالیتهییا در حاشیییه و تییابع. اقتصییاد کوچیی  خصواییی اسییت

مالکیهت سوسیالیسهتی و  مالکیهت سوسالیسهتیتمام مهردمباشند كیه مستنیی بیر  می سوسیالیستی 

در سوسیالیسییم کییه ییی  دوران گییذار اسییت، بییرای ییی  . اسییت تههوده هههای زحمههتكش کلکتیههوی

تواند در زمینه استفاده کاما از نیروی کیار  می دوره، ای  شکا از زرانت و تولید حاشیه ای 

روسیییتا و افیییزایش تولیییید اجتمیییانی و بهسیییود زنیییدگی انضیییا کمیییون و تقوییییت مقیییدار و تنیییو  

اما در همان حال، ای  گونه بقاییای نظیام . ئ ، مفید باشدمحصوالت در بازارهای مسادله روستا

باشییند  بنییابرای   مییی مالکیییت خصواییی کوچیی  مسییلما زمینییه ای بییرای تولییید سییرمایه داری 

 .نظارت و رهسری در آنها باید تقویت شود تا جوانب منفی ای  نو  از تولید مهار شود

خلقیی ، كییه نمومییا در شییکا  کمییون (کلکتیییو)در روسییتاهای چییی ، نظییام مالکیییت کلکتیییو 

اسیت تیا " دهید میی پاییه آن را تصیكیا ( ییا سیل ) مالکیت سیه مرتسیه ای كیه تییم تولیید مرتسیه "

مانند باالتر رفته )اما، با بهسود تدریجی شراید مختلا . مدتهای مدیدی بهمی  شکا خواهد ماند

و باالتر رفیت   یددرجه مکانیزاسیون کصاوروزي، كمتر شدن شکاف درآمدی میان تیم های تول

کمییون خلقییی روسییتاهای چییی  بتییدری  از نظییام کنییونی ( آگییاهی سوسیالیسییتی انضییای کمییون

دهد در آینده به نظیام مالکییت مستنیی بیر  می مالکیت که سل  پایه آن را واحد تیم تولید تصكیا 

. کیردمردم، گذر خواهید  بریگاد و کمون، و سپ  گام به گام به نظام مالکیت سوسیالیستی تمام

 .ای  فرآیند تکاما فرآیندی  والنی و تدریجی است
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همانند نظیام مالکییت کلکتییوی در کصیاورزي، فرآینید گیذار در نظیام مالکییت کلکتییوی در 

انایع دستی از کلکتیوهای کوچ  به بزرگ و سپ  از کلکتیوهیای بیزرگ بیه نظیام مالکییت 

 . ی استمردم، ی  فرآیند تکاما تدریجی و  والن سوسیالیستی تمام

تکاما نظام مالکیت کلکتیوی از کوچ  به بزرگ، از پائی  به باال، از نظیام سوسیالیسیتی 

تمامیا بیر پاییه توسیعه تیدریجی نیروهیای  مالکیت کلکتیو به نظام سوسیالیستی مالکیتتمام مردم،

تییالش بییرای ایجییاد تحییول نجوالنییه در . مولییده و ارتقییاء آگییاهی سوسیالیسییتی خلیی  قییرار دارد

کیه  می همچنیی ، هنگیا. ی که شراید  یروری بیرای اینکیار موجیود نیسیت، اشیتساه اسیتزمان

ایی  دو گیرایش اشیتساه، . اشتساه اسیت شراید  روری موجود است، چسسیدن به و ع موجود،

خوابانیید و بییرای تکامییا نیروهییای مولییده نامسییاند  مییی تییوده هییا را  شییور و شییوق سوسیالیسییتی

در فرآیند تکاما تعاونی . ت مانع تکاما نیروهای مولده شوندای  گرایصات حتا ممک  اس. است

پییدایش . پیصرفته کصاورزی به کمون خلی  در روسیتاهای چیی ، ایی  دو گیرایش موجیود بودنید

کمون خل  نتیجه  سیعی تکاما اقتصادی و سیاسی در چی  است و کامال با پدیده قیوانی  نینیی 

لیوشائوچی و لی  پیائو به تصکیا کمون خل  حمله اما دارودسته رویزیونیستی . در تلاب  است

که موج قدرتمنید کمیون خلی   می هنگا. خواندند" زودرس و هرج و مرج بزرگ"کرده و آنرا 

" جهیش بسیوی کمونیسیم"بر جریان مخالفی که آنها براه انداخته بودند غلسه کرد، آنان خواهیان 

از حیاال  .کار کمون خل  خرابکاری کنندانداختند تا در  را براه" کمونی کردن"شدند و جریان 

به بعد نیز، در جریان تکاما اقتصاد سوسیالیستی مستنی بر مالکیت کلکتیوي، بی  دو  سقه، دو 

 .ای  امری ناگزیر است و جای تعجب ندارد. مسارزه بیرون خواهد زد راه و دو خد مصی

و نظیام سوسیالیسیتی اگرچه نظیام سوسیالیسیتی مالکییت کلکتییو توسید تیوده هیای کیارک ، 

مییان  میی مالکیت همگان ، دو شکا از مالکیت سوسیالیستی همگانی هستند اما تفاوت های مه

ابیزار تولیید اقتصیاد کلکتییوی جیزو دارائیی همگیانی تیوده هیای کیارک  تمیام . آنها موجود است

. دکصییور نیسییتند بلکییه دارائییی تییوده هییای کییارک  در اییی  یییا آن واحیید اقتصییاد کلکتیییوی هسییتن

مییان بخصیهای  توان بدون ما بیه ازا، می بنابرای ، نیروی انسانی و مواد خام و منابع مالی را ن

تیوان اینهیا را بیدون میا بیه ازا، مییان واحیدهای  میی دولتی و کلکتیو اقتصاد نقا و انتقیال داد  ن

 .مختلا اقتصاد کلکتیو نقا و انتقال داد

کارک ، ی  شکا از مالکییت سوسیالیسیتی  مالکیت سوسیالیستی کلکتیوی توسد توده های

اسییت کییه درجییه پییائینی از مالکیییت همگییانی و درجییه بییاالتری از نالئییم جامعییه کهیی  را در بییر 

در درون هر واحد از اقتصاد کلکتیوي، مییان تیوده هیای کیارک  در آن واحید، در زمینیه . دارد

تمیام افیراد  دارائیی کلکتییو زمی ، ابزار و غییره)مالکیت بر ابزار تولید، برابری موجود است 

مییان واحیدهای گونیاگون اقتصیاد کلکتییو، در رابلیه بیا مالکییت بیر ابیزار  امیا(. آن واحد است

در میان بریگادهای گوناگون کمون خل ، نه تنها در زمینه مقیدار . تولید نابرابری موجود است

قیدار زمیی  و مقیدار تفاوت موجود است بلکه حتا زمانی کیه تفیاوتی در م زمی  دارائی هر ی 
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و موقعیت جيرافیائی زمینها،  کنند موجود نیست، بخا ر تفاوت در حاالخیزی می کاری که 

بنابرای ، میان کمون های مختلا، میان بریگادهای مختلا هیر . آید می اختالف درآمد بوجود 

. کمییون، میییان تیییم هییای کییاری هییر بریگییاد، در زمینییه پییوان هییای کییاری تفییاوت خواهیید بییود

ایی  . کردنید میی هر ی  از انضا کلکتییو  سی  پیوان هیای کیاری درآمید دریافیت : زیرنوی )

دهنیید کییه در  مییی اییی  مقولییه هییا نصییان .( بحییث شییده اسییت 66مسییئله بلییور مفصییا در فصییا 

چارچوب مالکیت کلکتیو، ح  بورژوائی هنوز کامال از بی  نرفته است و اینکه مسیئله تحکییم 

 . مالکیت کلکتیو کماکان ی  وظیفه نظیم و سخت استو تعالی نظام سوسیالیستی 

 

 نظام سوسیالیستی مالکیت همگانی

 یابد می از  ریق مبارزه تحکیم یافته و تکامل 
 

 درسهای جدی احیاء سرمایه داری در شوروی

برژنا دیکتاتوری بورژوازی را در شیوروی  –از زمانیکه دار و دسته خائ  خروشچا 

الیستی مالکیت همگیانی کیه تحیت دیکتیاتوری پرولتیاری برقیرار شیده احیاء کردند، نظام سوسی

بلور کاما تسدیا به یی  نظیام مالکییت جدیید کیه تحیت کنتیرل بیورژوازی بوروکراتیی   بود،

 .ای  ی  درس جدی است. انحصاری است، شده است

  آموزد که خصلت نظام مالکیت بیر ابیزار تولیید نهایتیا وابسیته بیه ایی می مارکسیسم به ما 

اسییت کییه کییدامی  گییروه اجتمییانی مالیی  ابییزار تولییید اسییت و بییه کییدامی  گییروه هییای اجتمییانی 

» کنیید کییه،  مییی اییی ، یعنییی چییه؟ مییارک  در کتییاب کاپیتییال از ارسییلو نقییا . کنیید مییی خییدمت 

سیپ  « .شیود میی شود، بلکه بیا بکیار گیرفت  بیرده اربیاب  می ارباب، با خریدن برده ارباب ن

سیرمایه دار بخیا ر داشیت  سیرمایه کیه بیه او قیدرت خریید »نویسید،  میی مارک  ادامه داده و 

شیود بلکیه بیا بکیار گیرفت  کیارگر، کیارگر میزدي، در  میی دهید سیرمایه دار ن می نیروی کار 

 (68)« .شود می فرایند تولید، سرمایه دار 

ولیید در فرآیند ت"امروزه با نگاهی به اینکه پرولتاریای شوروی و زحمتكصان آنجا چگونه 

ای  رویزیونیستها . توانیم به ماهیت رویزیونیسم شوروی پی بسریم می " شوند می بکار گرفته 

با نقاب مالکیت همگیانی سوسیالیسیتی ابیزار تولیید میردم شیوروی را ( یعنی برژنا و شرکاء)

غصب کرده و تحت کنترل خود گرفتیه انید و ایی  ابیزار تولیید را بیه خیدمت منیافع بیورژوازی 

 . ت انحصاری در آورده اندبوروکرا

قیوانی  و مقیررات اداری بنگیاه هیای تولییدی "رویزیونیستهای شوروی در سند مربو  بیه 

( ییا اداره کننید و گرداننیده)میدیر " کننید کیه،  می ، تصری  " سوسیالیستی تحت مدیریت دولت

تیار تولیید در همکاری با پرسنا مسئول که بر  س  تقسیم وظایفصان تعیی  شده اند، ااحب اخ

ایاحب اختییار اسیت کیه در میورد سیل  سیاختار بنگیاه و  مدیر بنگیاه ."و مدیریت خواهد بود
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پرسنا  استخدام یا اخراج  پاداشها و مجازات ها  تعیی  سل  دسیتمزدها و ا یافه دسیتمزدها  

ا ر" اندوق محر، اقتصادي"اجاره یا کرایه دادن ابزار تولید بنگاه، تصمیم بگیرد و یا اینکه 

که  س  قوانی  رهسری رویزیونیست شوروی برای اختصاص یافت  به خود بنگاه کنار گذاشته 

قییوانی  مربییو  بییه مییزار  کلکتیییو "رویزیونیسییتها در سییند، . شییده اسییت، بییه تصییاحب در آورد

: کنند که مدیر مزرنه کلکتیو در زمینه های زیر ااحب اختیار تام اسیت می تصری  " نمونه

یه دادن یا انتقال زمی  تحت مالکیت دولت  تعیی  نسست خزانه مزرنیه ییا حتیا اجاره دادن، کرا

خرید و فروش آزادانه ابزار تولید مثا ماشی  آالت کصاورزي  تصیمیم گییری در میورد تعییی  

اجییرت و پییاداش انضییای مزرنییه، اسییتخدام افییراد فصییلی غیییر از کارکنییان ااییلی مزرنییه  و 

تیوده هیای . از ای  یا آن قدرت و اختیار برخوردارند" ار روسای مز"یا " مدیران"ای  . غیره

حیی  مالکیتصییان بییر ابییزار تولییید تمامییا توسیید . زحمییتکش از چییه قییدرتی برخوردارنیید؟ هییی 

بورژوازی بوروکراتی  انحصاری توده . بورژوازی بوروکرات انحصاری غصب شده است

بنیا بیه گفتیه . زل داده اسیتتنی" فرآینید تولیید"های کارک  شوروی را به سل  کارگران میزدی 

مجالت رویزیونیستی شوروي، دستمزد ماهانه قلعه کاری ی  تراشیکار دربنگاههیای دولتیی 

. روبیا اسیت 32تا  72دستمزدهای سل  متوسد . روبا است 12تا  22اتحاد شوروی در حد 

 اما آنچه مدیران، اداره کنندگان کارخانه و سایر نناایر بیورژوازی بصیورت حقیوق، ا یافه

کنند بیش از ده برابر و حتا چند ده  می حااا " قانون "دستمزد، کم  هزینه و سایر اشکال 

در آمید خیالص ماهانیه یی  کیارگر معمیولی مزرنیه کمتیر از . برابر دستمزد ی  کارگر است

روبیا اسیت و بعضیی  822اما درآمد ماهانه رئیی  مزرنیه نمومیا در حیدود . روبا است 12

سال سابقه کیار  82شوروی با بیش از  می ی  کارگر قدی. رسد می  روبا 6222های آنها به 

تفاوت آنها با ما نه تنها در سیل  زنیدگی بلکیه در ". "ما میلیونرهای زیادی اینجا داریم"گفت، 

مییدیر ییی  تراسییت سییاختمانی وابسییته بییه وزارت کصییاورزی در شییوروی ." زبییان نیییز هسییت

هیر چیه ماییا باشیم . می  اربیابم. ت خانیه منسیتتراسی"رویزیونیستی هذیان گویان چنیی  گفیت، 

نو  درخت تعیی  کننده نو  گا است و نو   سقه تعیی  کننده  یرز سیخ  گفیت  ." انجام میدهم

بورژوازی بوروکراتی  انحصاری اربابان تولیید شیده انید  آنهیا همچیون سیرمایه داران . است

هیای وسییع زحمیتکش بیه سیل  از سیوی دیگیر تیوده ". دهنید میی هر آنچه که بخواهند انجام "

 میی شیوند و رنی   میی کارگران مزدی فرآیند تولید تنزل یافته اند  آنها بیرده شیده انید، اسیتثمار 

 .کصند

ای  واقعیت که نظام سوسیالیستی مالکیت همگانی در اتحاد شوروی بلور کامیا مضیمحا 

هید کیه پی  از اینکیه د میی ای  تجربه تکیان دهنیده نصیان . شده است، واقعیتی تکان دهنده است

مضافا، . شود هنوز مسئله مالکیت کامال حا نصده است می نظام سوسیالیستی همگانی برقرار 

شیود و بیرای ایی  کیار یی  دوره مسیارزه  میی نظام مالکییت خودبخیود تحکییم نصیده و نیالیتر ن

 .  والنی الزم است
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نیست بلکه ی  رابلیه ( ابزار و کارخانه و زمی  و غیره )نظام مالکیت، مربو  به اشیاء 

برقراری نظام سوسیالیستی . اجتمانی میان انسان هاست که وابسته به موقعیت ای  اشیاء است

از ییی   ییرف بییه معنییای آن اسییت کییه تییوده هییای کییارک  زنجیییر مالکیییت  مالکیییت همگییانی

بیه . خصوای را شکسته اند و در راه تسدیا شدن به اربابان ابزار تولید جامعه قدم گذاشیته انید

معنای آن است که رابله میان پرولتاریا و توده های کارک  با تمام  سقات استثمارگر بیالعک  

تسدیا به رابله ای شده است که در آن  سقات اسیتثمار شیونده ی سیاب ، بیر  سقیات : شده است

اما از  رف دیگر، . دهند می کنند و تمام انضای ای   سقه را تيییر  می استثمارگر حکومت 

ید ای  مسئله را برسمیت شناخت که در نظام مالکیت سوسیالیست ، ح  بورژوائی کامال ليیو با

مضافا، ما باید ای  واقعیت را بسینیم که هر دو نظام سوسیالیستی مالکیتتمام مردم و . نصده است

باشیند  یعنیی ایی  مسیئله کیه رهسیری دسیت  میی در بیر گیرنیده مسیئله رهسیری  مالکیت کلکتیو،

در ایی  . کند که کدامی   سقه در واقعیت و نه در اسم، دارنیده مالکییت اسیت می عیی  کیست، ت

روابد اجتمان ، پرولتاریا و توده های کارک  میخواهند ثمرات خلیع یید از  سقیات اسیتثمارگر 

را تحکیم کنند و حاکمیت خود را بر  سقیات اسیتثمارگر تقوییت کننید و انضیای ایی   سقیات را 

ز ری  فرآیند محدود کردن حقوق بورژوائی که هنیوز کیامال در نظیام مالكییت تيییر دهند، و ا

سوسیالیسییتی ليییو نصییده اسییت و محییو تییدریجی سیینتها و جییای پاهییای جامعییه کهنییه، دائمییا نظییام 

در زمینیه روابید اجتمیان ، بیورژوازی و تمیام  سقیات . مالکیت سوسیالیستی را تعیالی بسخصید

کنند سینت هیا  می آنها تالش . کنند می تيییریافت  مقاومت استثمارگر در مقابا متحول شدن و 

و جاپاهای جامعه که  را که هنوز در درون نظام مالکییت سوسیالیسیتی موجیود اسیت اسیتفاده 

کنند حقوق بورژوائی را که هنوز کامال ليو نصده اند گسترش دهنید و آنهیائی  می کنند و تالش 

ز  ری  ای  راه ها، موجب فرسودگی و خراب شدن نظام آنها ا. را که ليو شده اند، احیاء کنند

سوسیالیسییتی مالکیییت همگییانی شییده و بییاالخره آن را کییامال بییه ییی  نظییام مالکیییت خصواییی 

 .کنند می سرمایه داری تسدیا 

تضادها و مسارزه های میان پرولتاریا و بورژوازی در زمینیه مالکییت در جسهیات مختلیا 

مسییارزه بییرای گییرفت  رهسییری آن بخییش اقتصییاد کییه متکییی بییر امییا نمییدتا در . یابیید مییی بییروز 

هیر کسیی رهسیری را کسیب کنید نمیال . شیود میی مالکیت سوسیالیستی همگیانی اسیت، فصیرده 

وقتی که رهسری بیه دسیت بیورژوازی و ییا نیواملش . شود می تسدیا به ارباب روابد مالکیت 

بیالعک ، . م کیرد ییا بهسیود بخصییدتیوان تحکیی می بیفتد، نظام مالکیت سوسیالیستی همگانی را ن

دقیقیا از آنجهیت کیه مصیتی از افیراد ایاحب قیدرت در . کند می بدون ش  شرو  به انحلا  

اتحییاد شییوروی کییه راه سییرمایه داری را برگزیییده بودنیید رهسییری ییی  اقتصییاد متکییی بییر نظییام 

ی بوروکرات مالکیت سوسیالیستی همگانی را گرفتند ای  نظام تسدیا به نظام مالکیت بورژواز

در نتیجه، پرولتارییا و تیوده هیای کیارک  شیوروی از اربابیان یی  نظیام . انحصاری شده است

مالکیت سوسیالیسیتی همگیانی تسیدیا بیه بیرده هیای یی  نظیام مالکییت بیورژوازی بیوروکرات 
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برژنا قیدرت نیالی حیزب و  –از زمانی که دار و دسته مرتد خروشچا . انحصاری شده اند

 .اد شوروی غصب کردند، سرمایه داری بلور کاما احیاء شده استدولت را در اتح

 

 مبارزه برای تحکیم و تکامل مالکیت سوسیالیستی همگانی

تیوان گفیت کیه مسیئله مالکییت  میی حتیا پی  از برقیراری مالکییت سوسیالیسیتی همگیان ، ن

بیه پیصیروی بسیوی کمونیسیم ییا بازگصیت : هنیوز دو امکیان موجیود اسیت. کامال حا شده اسیت

پرولتاریییا و تییوده هیای کییارک  بییا ایی  وظیفییه تییاریخی مواجهنید کییه دائمییا بییرای . سیرمایه داري

 .تحکیم و تکاما نظام سوسیالیستی مالکیت همگانی مسارزه کنند

برای تحکیم و تکاما نظام سوسیالیستی مالکیت همگانی الزم است که اول از همه تضمی  

. ت مارکسیسیتهای ااییا و تیوده هیای وسییع اسیتشود که رهسری اقتصاد سوسیالیستی در دس

در تجزیه و تحلیا از مسئله مالکیت، مانند هیر مسیئله دیگیر  یرروی اسیت کیه نیه فقید شیکا 

ابیزار تولیید بنگیاه در واقیع متعلی  بیه : بایید بسنییم. بلکه محتوای واقعیی آن را نییز بررسیی کنییم

تولید در واقیع بیه منیافع کیی خیدمت  کند؟ ای  ابزار می کیست؟ چه کسی در واقع آن را کنترل 

کند؟ ایی  امیر در ایی  سیوال كیه چیه  سقیه ای قیدرت رهسیری را در بنگیاه در دسیت دارد،  می 

 .شود می فصرده و منعک  

دهد که پرولتاریا و توده های کارک  اربابیان  می نظام سوسیالیستی مالکیت همگانی نصان 

کنیم که آیا پرولتاریا و توده های کیارک  در واقعییت  توانیم تعیی  می اما چگونه . ابزار تولیدند

در جامعییه . اربابییان ابییزار تولیدنیید؟ اییی  مسییئله وابسییته بییه نقییش آنهییا در فرآینیید تولییید اسییت

آنهیا از  ریی  . کننید میی سوسیالیست ، کارگران به مثابه اربابان تولید در فرآیند تولید شیرکت 

آیید، چیه کسیی ایی  تولیید را  میی سیوال پییش . کننید میی کار آگاهانه برای جامعه ثیروت تولیید 

دهد؟ در نهایت سیازمان دهنیدگان تولیید بایید خیود کیارگران باشیند و  سعیا ایی  بیه  می سازمان 

. کننید میی دهند و میدیریت  می معنای آن نیستکه تمام کارگران بلور مستقیم تولید را سازمان 

کننیید یییا  مییی نماینییدگان خییود را تعیییی   تییوده هییای وسیییع کییارگران از  رییی  دولییت و کلکتیییو

 میی امیا در اینجیا مصیکلی سیر بلنید . کننید میی نمایندگانی را بیرای سیازمان دادن تولیید انتخیاب 

اگر توده های وسیع کارگران قدرت سازماندهی تولید را به نمایندگانصان انلیاء کننید، آییا : کند

های کارک  را در سیازماندهی تولیید نماینیدگی توانند منافع پرولتاریا و توده  می ای  نمایندگان 

سیپارد،  میی کنند؟ پ  از اینکه کارگر قدرت خود را در زمینه سازماندهی تولید به نماینده ای 

ماند؟ ای  مصکا نیز مربو  است به مصکا بزرگتر که کیدام  می آیا قدرتی برای کارگر منفرد 

مالکییت همگیانی ابیزار تولیید دارد بیه پییش  سقه در واقع ااحب ابزار تولید است  و آیا نظام 

 میی در شیوروی امیروزي، آنهیائی کیه تولیید را رهسیری کیرده و سیازمان . رود یا به نقب می 

کننیید  بلکییه منییافع  مییی دهنیید، بهیچوجییه منییافع پرولتاریییا و تییوده هییای کییارک  را نماینییدگی ن
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ی دولتی انحصاری تسدیا سرمایه دار. کنند می بورژوازی بوروکرات انحصاری را نمایندگی 

 .ای  ی  سیر قهقرائی تاریخی بزرگ است. به پایه اقتصادی جامعه شوروی شده است

در چییی  تحییت دیكتییاتوری پرولتاریییا نیییز مسییارزه میییان دو  سقییه بییر سییر رهسییری اقتصییاد 

ایدر میائو در اولیی  جلسیه پ نیوم نهمیی  كمیتیه مركیزی حیزب . سوسیالیستی بسیار حاد است

ظییاهرا انجییام انقییالب فرهنگییی اجتنییاب ناپییذیر بییود زیییرا پایییه مییا خیلییی ”: كییرد كییهخا رنصییان 

منظیورم همیه ) س  مصیاهدات می  متاسیفانه در اكثرییت بزرگیی از كارخانیه هیا . مستحكم نسود

درسییت ماركسیسییتهای واقعییی و تییوده هییای  رهسییری در( كارخانییه هییا یییا اكثریییت مللیی  نیسییت

در میان . موجود بود. ی كارخانه آدمهای خوب موجود نسودگویم در رهسر می ن. كارگران نسود

دبیییران و معییاون دبیییران و انضییای كمیتییه هییای حزبییی و در میییان دبیییران شییعسه هییای حزبییی 

اما آنها به دنساله روی از خد لیوشائوچی پرداختند و فقد از انگیزه . آدمهای خوبی موجود بود

دادنیید و بجییای اشیییانه  مییی مانییدهی قیییرار كردنیید و سییود را در فر میییی هییای مییادی اسییتفاده 

امیا آدمهیای واقعیا بیدی در كارخانیه هیا “ ”. دادند می سیاستهای پرولتری دست خوش و غیره 

وقتیی كیه رهسیری ( 62)“ .دهد كه انقالب هنوز تمام نصده اسیت می ای  نصان “ ”.موجود است

نیید منییافع كییارگران، توان مییی اقتصییاد سوسیالیسییتی در دسییت ماركسیسییتهای واقعییی اسییت آنهییا 

دهقانان فقیر و میانه ی فقیر و تمام توده های زحمتكش را در زمینه تصاحب و سلله بر ابزار 

تولید، در زمینه محدود كردن آن حقوق بورژوائی در حیله مالكیت كه هنوز كامال مليی نصده 

رهسیری  اگیر. نیداند، نمایندگی كنند و مالكیت سوسیالیستی همگانی را تحكییم كیرده و تكامیا ده

اقتصاد سوسیالیستی توسد آنهائی كه راه سرمایه داری را در پیش گرفته اند غصب شود، آنها 

دولیت بیه آنهیا داده شیده اسیت تسیدیا بیه امتییازی  وظیفه خدمت به خل  را كه از سوی حیزب و

در آنهیا از سینتها و مییران جامعیه كهی  كیه هنیوز . كنند می برای خدمت به خود و منافع خود 

اقتصاد سوسیالیستی موجود است استفاده خواهند كرد تیا آن رشیته حقیوق بیورژوائی را كیه در 

نظام مالكیت ليو شده است دوباره احیاء كننید و نظیام سوسیالیسیتی مالكییت همگیانی را خیراب 

كنگره دهم حزب تجربه غنی و درسیهای “ .درسهای تاریخ را هرگز نساید فراموش كرد”. كنند

رده اول را  ما باید رهسیری سیازمان هیای”: معسندی كرد و با روشنی انالم كرد كهتاریخ را ج

تقویت كنیم تا تضمی  كنیم كه رهسری واقعا در دست ماركسیستها و كارگران و دهقانان فقیر و 

و اینكیه وظیفیه تحكییم دیكتیاتوری پرولتارییا در تمیام سیازمان . میانه ی فقیر و زحمتكصان است

ای  كار برای تحكیم و تكاما نظام سوسیالیستی مالكیت ( 62)“ .حق  شده استهای رده اول مت

 .همگانی اهمیت تعیی  كننده دارد

بییرای تضییمی  اینكییه بنگییاه هییای اقتصییاد دولتییی و اقتصییاد كلكتیییو در دسییت ماركسیسییتهای 

واقعیی ، پرولتاریییا و تییوده هییای زحمییتكش باشیید پرولتاریییا و تییوده هییای زحمییتكش باییید درگیییر 

ارزه مصممانه با مرتدی ، نواما مخف ، و روهروان سیرمایه داری كیه رهسیری را غصیب مس

چنییی  مسییارزه ای بییا انجییام ییی  انقییالب . كییرده انیید بصییوند و رهسییری را دوبییاره بدسییت آوردنیید
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بییورژوازی در تالشیهای مذبوحانیه اش بییرای احییاء سییرمایه . شیود میی فرهنگیی بیزرگ حییا ن

در . فیرو گیذار نخواهید كیرد هسری اقتصاد دولتیی و كلكتییوداری از هی  كاری برای غصب ر

پرولتاریا و تیوده هیای زحمیتكش كیه رهسیری ( كادرهای سلوح مختلا)همان حال، نمایندگان 

اقتصاد دولتی و كلكتیو را در دست دارند باید بییش از ایی  جهیان بینیی خیود را متحیول كننید و 

اقعا منافع پرولتاریا و توده های زحمتكش را سخت تالش كنند كه ماركسیست شوند تا بتوانند و

اگیر آنهیا در ایی  جهیت كوشیش سیخت نكننید ممكنسیت در جرییان سیازمان دادن . نمایندگی كنند

تولییید تحییت تییاثیر نفییو  جهییان بینییی بییورژوازی در خییالف جهییت منییافع پرولتاریییا و تییوده هییای 

ت اقتصییاد سوسیالیسییتی برخییی افییراد هسییتند كییه در سییازماندهی و مییدیری .زحمیتكش نمییا كننیید

بیه . اسیتفاده كننید نالقمندند از انگیزه های مادي، سود، و آئی  نامه های انظسا ی محدود كننده 

نسارت دیگر رویكرد اینان به زحمتكصان ای  نیست كه زحمتكصان اربابیان بنگیاه هیای تولییدی 

انی را تضیعیا و ای  گرایش نیاگزیر نظیام سوسیالیسیتی مالكییت همگی. باشند می سوسیالیستی 

اگر به ای  گرایصات اجازه رشد داده شود نظام سوسیالیسیتی مالكییت همگیانی . كند می متوقا 

كادرهیا و تیوده هیای وسییع انقالب كبیر فرهنگی پرولتاریهائی در جریان . رود می به انحلا  

توانند تحت  ی ماما تمام چیزهائی كه قسال نقد و  رد شده اند . ای  گرایش را نقد و افصاء كردند

دفتیر امیور ”برخیی از كیارگران در  6972در اواییا سیال . شراید معینی دوبیاره سیربلند كننید

. ی  روزنامیه بیزرگ دییواری نوشیته و نصیب كردنید“ تخلیه و بارگیری منلقه بندر شانگهاي

میه ایی  روزنا .“اربابان بارانداز باشیید   نیه بیرده بیار”: ننوان ای  روزنامه دیواری چنی  بود

نگییاه رهسییری بییه كییارگران اینلییور نیسییت كییه كییارگران اربابییان ” : بییزرگ دیییواری نوشییت

ای  انعكاس خد رویزیونیسیتی در . كند می بلكه با آنان بعنوان برده های بار رفتار . باراندازند

دهید كیه  می زند و نصان  می ای  كلمات درست به قلب مسئله “ .اداره ی  بنگاه اقتصادی است

تكاما نظام سوسیالیستی مالكیت همگانی به چه معناست  ایی  كلمیات از ارزش نملیی تحكیم و 

 . جهانصمول برخوردارند

بییرای اینكییه رهسییری اقتصییاد دولتییی و كلكتیییو واقعییا در دسییت ماركسیسییتهای اایییا باشیید، 

زحمیتكش  همچنی  بایید در دسیت كیارگران، دهقانیان فقییر و میانیه ی فقییر، و دیگیر تیوده هیای

از آنجیییا كیییه تیییوده هیییای زحمیییتكش اربابیییان اقتصیییاد . باشیییند میییی ایییی  دو جنسیییه الینفییی  . باشییید

حیی    شییود  مییی سوسیالیسییتی هسییتند، حتییا پیی  از اینكییه رهسییری بییه چنیید نفییر نماینییده تفییویض 

 سی  . را نهادینه كرده انید“ نظام مدیریت ت  نفره”رویزیونیستهای شوروی . دخالتگری دارند

كش پیی  از تفییویض رهسییری بییه نماینییدگان، دیگییر حیی  دخالییت در اییی  نظییام، تییوده هییای زحمییت

واقعیات ثابت كرده است ای  ماده بیهوش كننده ای است كه . سازماندهی و اداره اقتصاد ندارند

انگل  در یكی از نوشته هایش . كنند می بورژوازی و نواملش به قصد غصب رهسری پخش 

اگیر ( 61)“ .انجامید میی مالكیت خصوایی  بناگزیر به  مدیریت ت  نفری انعت”: گوید می 

در چارچوب مالكیت سوسیالیست ، رهسری بنگیاه هیای اقتصیادی در دسیت كیارگران، دهقانیان 
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غلسیه “ میدیریت تی  نفیره”فقیر و میانه ی فقیر، و دیگر زحمتكصیان نساشید نظیام رویزیونیسیتی 

ی زحمیتكش از ابیزار در نمیا تیوده هیا“ میدیریت تی  نفیره”در نظیام رویزیونیسیتی . یابد می 

در ایورت . كننید میی بنگیاه دریافیت “ رئیی ”آنها ارفا دسیتوراتی را از . تولید جدا شده اند

توده های زحمتكش دیگر حی  سیوال در میورد اینكیه آییا یی  فرآینید تولییدی  می غلسه چنی  نظا

یی  ترتییب، بیه ا. كند یا نه را نخواهنید داشیت می معی  به منافع پرولتاریا و زحمتكصان خدمت 

اما وقتی كه رهسیری . بنگاه های سوسیالیستی بتدری  به درون چاه سرمایه داری خواهند ليزید

بنگاه واقعا در دست ماركسیستهای اایا، كارگران، دهقانان فقیر و میانه ی فقیر و دیگر توده 

هید های زحمتكش باشد موقعیت توده های زحمتكش بعنیوان اربابیان بنگیاه ملمئنیا تضیمی  خوا

اگییر نییده ای . آنییان بعنییوان اربابییان فعالیییت و خالقیییت سوسیالیسییتی بییه میییدان خواهنیید آمیید. شیید

تواننید  میی نناار بد رهسری بنگاه را غصب كنند تیوده هیای زحمیتكش تحیت رهسیری حیزب 

در پراتی  انقیالب سوسیالیسیتی در چیی  ایی  مسیئله بییش از چنید . قدرت را از آنان پ  بگیرند

بیازهم بیه اثسیات . انقهالب كبیهر فرهنگهی پرولتاریهائ رسییده اسیت  بخصیوص در بار به اثسات 

 . خواهد رسید

مح  اایلی در تعییی  اینكیه چیه كسیانی رهسیری اقتصیاد سوسیالیسیتی را در دسیت دارنید، 

خلی است كه توسد دپارتمان هیای یی  بنگیاه كیه مسیئول نملییات تولیید ییا میدیریت اقتصیادی 

رویزیونیسیتی همیصیه نلییه منیافع پرولتارییا و میردم زحمیتكش  خید. شیود می است پیش برده 

از . كند می انگیزه های مادی و سود و آئی  نامه های محدود كننده را تقویت . كند می حركت 

سوی دیگر، ماركسیسیتها  سی  اایول سوسیالیسیتی همیصیه بیر ایی  اایا كیه انقیالب تولیید را 

د با اتكا بر توده ها به مثابه اربابان جامعیه تقوییت كند و مدیریت نملیات تولیدی بای می هدایت 

بنیابرای ،  یام  نهیائی در تحكییم و تكامیا نظیام سوسیالیسیتی مالكییت . كننید می شود اارار 

 .همگانی نسارتست از نما كردن به خد ماركسیستی و انتقاد و  رد خد رویزیونیست 

زم اسیت كیه تحیت دیكتیاتوری برای تحكییم و تكامیا نظیام سوسیالیسیتی مالكییت همگیانی ال

در جامعییه سوسیالیسییت ، حیی  بییورژوا ئییی در حیلییه . پرولتاریییا حیی  بییورژوائی محییدود شییود

در زمینییه برخییورد بییه حقییوق بییورژوائی كییه هنییوز در جامعییه . مالكیییت كییامال ليییو نصییده اسییت

یعنیی اینكیه از یی   یرف نقیش . سوسیالیستی موجود اسیت الزم اسیت یی  را بیه دو تقسییم كنییم

اریخی آنها را بسینیم و اجازه دهیم كه وجود داشته باشند  اما همچنی  الزم است آنها را محدود ت

اگر ای  حقوق بیورژوائی تحیت دیكتیاتوری پرولتارییا . كنیم و اجازه ندهیم كه بسد و رشد یابند

محیییدود نصیییوند بلكیییه بسییید یابنییید در نهاییییت بانیییث تيیییییر ماهییییت نظیییام مالكییییت بنگیییاه هیییای 

 . كنند می ستی شده و ای  بنگاه ها را به بنگاه های سرمایه داری تسدیا سوسیالی

برای تحكیم و تكاما نظام سوسیالیسیتی مالكییت همگیانی همچنیی  الزم اسیت سیاسیت هیای 

بییرای مثییال، الزم اسییت روابیید میییان مركییز و منییا   درسییت . مختلییا حییزب بییه نمییا درآینیید

نظام مالكیتتمام مردم، دو نو  ابتكیار نمیا اجیازه برقرار شود تا در اقتصاد سوسیالیستی تحت 
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الزم است روابد میان دولیت و بنگیاه تولییدی درسیت برقیرار شیود تیا بنگیاه تحیت . بروز بیابند

در دسییت  رهسیری همگیون دولییت، بلیور كامیا ابتكییار نمیا در نملییات تولیییدی و میدیریت را

های خل  در روستاها، نظام پاییه  همچنی  الزم است كه در اقتصاد كلكتیوی كمون. داشته باشد

سه مرتسیه ای ”ای مالكیت درست اجرا شود  ای  نظام پایه ای در حال حا ر به شكا مالكیت 

باشد  ای  سیاست باید درست اجرا شود تا فعالیت  می “ كه تیم تولیدی در مرتسه پایه قرار دارد

. و تییم تولییدی شیكوفا شیود و خالقیت سوسیالیستی اقتصاد كلكتیو در سه سیل  كمیون، بریگیاد

در نی  تائید وجود نابرابری میان بریگادها و میان تیم ها و میان كمون هیا میا بایید تیالش كنییم 

شراید مساندی خل  كنیم یعنی باید ای  تفاوت ها را كم كنیم تیا راه سوسیالیسیم را  یی كنییم و 

 .به وفور همگانی برسیم

مالكیت همگان ، آمیوزش سوسیالیسیتی بایید تقوییت برای تحكیم و تكاما نظام سوسیالیستی 

امیا . شیود میی مالكیت همگیانی سوسیالیسیتی بیر اسیاس محیو مالكییت خصوایی سیاخته . شود

مانید  میی بقایای افكار كهنه كه انعكاس نظام كهنه است تا مدت  والنی در ميز انسانها بیاقی ”

كهنییه، كییه بییر پایییه نظییام مالكیییت اییی  بقایییای ایییدئولوژی ( 67)“ .رود مییی و بسییادگی از بییی  ن

باشد در نراه هیای  می خصوای كهنه تولید شده است، و شاما ایدئولوژی ح  بورژوائی 

فقیید بییا . باشیید مییی یابیید و در تضییاد بییا نظییام سوسیالیسییتی مالكیییت همگییانی  مییی بسیییار تظییاهر 

ا و تیوده هیای تقویت آموزش در زمینه خد ایدئولوژی  و سیاس   با ارتقا آگاهی سیاسی كادره

تیوان بلیرز میوثر نظیام سوسیالیسیتی  می وسیع و با محكم برقرار كردن جهان بینی پرولتری 

 .مالكیت همگانی را تحكیم كرد و تعالی بخصید

برای تحكیم و تكاما نظام سوسیالیستی مالكیت همگانی الزم است فعاالنیه نیروهیای مولیده 

یییت همگییانی شییراید مسییاندی را بییرای رشیید نظییام سوسیالیسییتی مالك. اجتمییانی را رشیید دهیییم

آفرینیید  در نییی  حییال رشیید نیروهییای مولییده اجتمییانی باییید ییی   مییی نیروهییای مولییده اجتمییانی 

 .اساس و پایه مادی برای استحكام و تكاما بیصتر نظام سوسیالیستی مالكیت همگانی فراهم كنید

تسییریع . كنیید مییی ویییت تسییریع ایینعتی كییردن سوسیالیسییتی اقتصییاد سوسیالیسییتی دولتییی را تق

مكانیزاسییون كصییاورزی و رشید مسییتمر نیروهییای مولیده كصییاورزی اقتصیاد كلكتیییو را تقویییت 

در . كنید میی میكند و بدی  ترتیب پایه ای برای استحكام و تكامیا بیصیتر مالكییت كلكتییو فیراهم 

اقتصییاد  و رشیید“ !انقییالب را درك كنییید  تولییید را بییاال برییید”نتیجییه اجییرای پیگیرانییه سیاسییت 

 میی شیراید مه! را با نتای  نظیم تر، سریع تر، بهتیر، و اقتصیادی تیر پییش بسریید سوسیالیستی

 .باشند می برای تحكیم و تكاما نظام سوسیالیستی مالكیت همگانی 

فرآیند تحكیم و تكاما نظام سوسیالیستی مالكیت همگانی ی  فرآیند  والنی مسیارزه بیی  دو 

مقابیا روی  می وظایا نظی. ای  ی  مسارزه  والنی مدت است. ت سقه، دو راه و دو خد اس

 !ماست و باید با تمام قوا بجنگیم
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برحسب اصول  روابط متقابل بین مردم را

 وسیالیستی برقرار كنیدس
 

در تولید  ان آنهامی  متقاباافراد و روابط جایگاه 
 سوسیالیستی

 

ان آنها در تولید ی  جزء متصیكله مهیم از روابید می جایگاه افراد در تولید و روابد متقابا 

بعد از برقراری مالكیت همگانی سوسیالیست ، برقراری شکلی از روابد متقابا . تولیدی است

 اگیر حلقیه واسید. فراد در تولید که منلس  بر ای  شكا مالكیت باشد اهمیت بسیار داردان امی 

روابیید تولیییدی درك شییده و مییداوما بهسییود یابیید، نظییام مالكیییت همگییانی سوسیالیسییتی و روابیید 

 .توزیع سوسیالیستی بیش از پیش تحكیم خواهد شد و مداوما توسعه خواهد یافت

 

 ان آنها در فرایند تولیدمی بط متقابل جایگاه افراد در تولید و روا

 دستخوش تغییرا  اساسی شده است
 

پیش شر  برقراری روابط متقابل سوسیالیستی  نظام مالكیت همگانی سوسیالیستی

 است

ان آنهییا در فراینیید تولییید، مییی  ییی تییاریخ، جایگییاه افییراد در فراینیید تولییید و روابیید متقابییا 

نظیام مالكییت بیرده داري، روابید بیی  . ید معی  شده اسیتهمواره توسد نظام مالكیت ابزار تول

نظام مالكیت اربابان فئودال، روابد بی  مال  و دهقان . كرد می برده دار و بردگانش را معی  

 میی نظام مالكیت سرمایه داري، روابد بی  سیرمایه دار و كیارگر را معیی  . كرد می را معی  

 وابید متقابیا بیی  افیراد در تولیید، بلیور آشیکار یی در جوامع بیرده داری و فئیودال ، ر. کرد

باشد  در ای  نو  جوامع روابد بیی  اسیتثمار کننیده و اسیتثمار شیونده، بیی   می روابد نابرابر 



 ...اقتصاد مائوئیستی  001

 

ان سییرمایه مییی امییا در جامعییه سییرمایه داری روابیید . سییتمگر و سییتمدیده بسیییار نریییان اسییت

توسید یی  برابیری  شونده، حاكم و محكیوم،و استثمار  داران و كارگران، روابد استثمار کننده

بعالوه ای  روابد غالسا در برگیرنده مسادله فرآورده هاست و بصیكا . دروغی  پوشیده شده است

تا میدتهای  یوالنی اقتصیاددانان بیورژوا دربیاره روابید . کند می روابد بی  فرآورده ها جلوه 

ا واقعییت تخاایم  سقیاتی بیی  افیراد را بافتنید تی میی نوشیتند و تئیوری هیا  می بی  اشیاء كتابها 

مسادلیه )در جائی كه اقتصیاددانان بیورژوا نگاهصیان را بیر روی رابلیه بیی  اشییاء » . بپوشانند

( 6)« .مارك  روابد بیی  افیراد را آشیكار كیرد متمرکز کرده بودند،( ی  كاال با كاالئی دیگر

 بید بیی  افیراد و در تحلییا نهیاییاقتصاد با اشیاء سر و کار نیدارد، بلكیه مرکیز تیوجهش روا» 

 ( 0)« .ان  سقات استمی روابد 

روابد متقابا بی  افراد در تولید سوسیالیستی فقد پ  از آنکه پرولتاریا و مردم زحمیتكش 

ماشییی  دولتییی بییورژوایی را از  رییی  قهییر سییرنگون كییرده و دیكتییاتوری پرولتاریییا و نظییام 

 .د را برقرار نمودند، برقرار شدمالكیت همگانی سوسیالیستی بر ابزار تولی

در جامعییه سوسیالیسییت ، روابلییی كییه در جامعییه كهیی  بییی  حییاكم و محكییوم برقییرار بییود، 

در ییی  سییو قییرار  در روابیید جامعییه کهیی ،  سقییه كییارگر و تییوده دهقانییان. واژگییون گصییته اسییت

يیییر ایی  واژگیونی پییش شیر  ت. داشتند و بورژوازي، مالكان و دهقانان مرفه در سوی دیگیر

برقیراری . نظام مالكیت خصوای بر ابیزار تولیید بیه نظیام مالكییت همگیانی سوسیالیسیتی بیود

در اییی  نظییام،  سقییه . نظییام مالكیییت همگییانی سوسیالیسییتی ییی  اقییدام اقتصییادی جسییری اسییت

استثمارگر از ابزار خود برای استثمار مردم کارک  محیروم شیده و مجسیور اسیت بیه تيییراتیی 

از سیوی دیگیر، بیا برقیراری نظیام . ا و مردم کارک  انجام میصود گردن نهیدكه توسد پرولتاری

 میی مالكیت سوسیالیست ، پرولتاریا و تیوده هیای زحمیتكش كیه در جامعیه كهی  بیرده محسیوب 

از اینجییا بسعیید، پرولتاریییا و مییردم كییارك  در . شییدند بییه همییه كییاره جامعییه نییوی  تسییدیا میصییوند

حال آن كیه، بیورژوازی و كلییه  سقیات . الیستی قرار دارندمو ع حاكم بر پروسه تولید سوسی

روابیید متقابییا سوسیالیسییتی باییید بییر اییی  مسنییا . اسییتثمارگر در مو ییع محكییوم قییرار گرفتییه انیید

 . برقرار شده و توسعه یابد

سازد کیه از جایگیاه سیتمدیده  می نظام مالكیت همگانی سوسیالیست ، مردم کارک  را قادر 

ای  نظیمتری  تيیییر درروابید متقاابیا . اجتمانی به جایگاه حاكم ارتقا یابندو محكوم در تولید 

از . بی  افراد در فرایند تولید از زمان پییدایش نظیام بیرده داری در چنید هیزار سیال پییش اسیت

اییی  زاویییه كییه كییارگران بییه اربابییان تولییید اجتمییانی تسییدیا شییده انیید، روابیید متقابییا اجتمییانی 

امییا همییانلور کییه مالكیییت سوسیالیسییتی و . ییی  ننصییر كمونیسییتی اسییتپیصییاپیش دربرگیرنییده 

کننید و بایید  میی روابد توزیع سوسیالیستی کماکان اثرات و سن  جامعه که  را بیا خیود حمیا 

ان مردم نیز هنوز نصانه های جامعه كهی  را می خود را از آنها رها کنند، روابد سوسیالیستی 

در جامعه سوسیالیستی، حی  بیورژوایی . از آنها رها سازد کند و باید خود را می با خود حما 
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با وجود آنکیه در . دهد می ان مردم کارک  به بقای خود ادامه می به درجات بسیار جدی حتی 

 مییی تولییید اجتمییان ، مییردم کییارک  کییامال درمو ییع حییاكم قییرار دارنیید، امییا هنییوز تفاوتهییای مه

شیراید كیار و اسیتانداردهای میادي، فرهنگیی و بی  كارگر و دهقان از نقله نظیر : وجود دارد

معیصتی تفاوتهایی وجود دارد  بی  مردم كارك  كماكیان تقسییم كیار فكیری و كیار ییدی موجیود 

كییارگران فكییری نمومییا نسییست بییه كییارگران یییدی از شییراید كییار بهتییر و اسییتانداردهای )اسیت 

بیی   عت و كصیاورزی ، ودر روابید اقتصیادی بیی  این بعیالوه،.( معیصتی باالتر برخوردارنید

ان مییی روابیید تعییاونی  حتییا. شییهر و روسییتا، كماكییان نیییاز بییه اسییتفاده از مسادلییه كییاالیی اسییت

همییه اینهییا جلییوه هییای حیی  . كنیید مییی موسسییات دولتییی كماكییان از ااییا مسادلییه برابییر پیییروی 

ر تقسییم بورژوایی در حیله تولید و مسادله است و ای  پدیده هیا تمامیا در سیه اخیتالف مهیم و د

ان میی : سیه اخیتالف مهیم}. كار اجتمانی كه  كه به ای  سه اختالف مربو  است ریصیه دارد

 {انعت و کصاورزی  شهر و روستا  کار فکری و یدی

ان تحدید ح  بورژوایی و روندهای  د تحدید، یی  می نه روابد متقابا، مسارزه می در ز

 یی . دو خد در دوران سوسیالیسیتی اسیت جزء متصكله مهم از مسارزه بی  دو  سقه، دو راه و

كا دوران تاریخی سوسیالیسم، پرولتاریا و توده های مردم كارك  بسیختی تیالش خواهنید كیرد 

آنهییا . تییا از مو ییع حییاكم خییویش در تولییید سوسیالیسییتی دفییا  كییرده و آن را اسییتحكام بخصییند

ب آنهیا بیرای تحكییم و بیدی  ترتیی. بسختی تالش خواهند كرد تیا حی  بیورژوایی را محیدود كننید

 سقیییات  می بیییورژوازی و تمیییا. نیییالیتر کیییردن روابییید متقابیییا سوسیالیسیییتی خواهنییید كوشیییید

" روزهیای خیوش گذشیته" استثمارگر هیچگاه جایگاه مسلد گذشته خود بیر زحمتكصیان، یعنیی 

آنهیا همیواره تیالش . كننید میی توانستند بیدون کیارکردن بهیره منید شیوند، فرامیوش ن می را كه 

هنید کیرد کیه خیود را از جایگییاه  سقیه محکیوم کیه زییر فصییار امیواج تيیییر و تحیول اسییت، خوا

بییورژوازی بییرای گسییترش حیی  بییورژوایی و احیییای روابیید متقابییا سییرمایه داری . برهاننیید

لیی  پییائو از انیدرزهای سیاسیی بصیدت مرتجعانیه كنفسییوس حماییت . بسختی تالش خواهد كرد

از میان رفتیه انید را احییا كنیید، از خانیدانهای سیرنگون شیده مقامهای : " گفت می کرد و  می 

به ای  ترتیب بیرای ." اناده حیثیت کنید، و كسانی كه به انزوا رانده شده اند به كار دنوت كنید

 میی او . کیرد میی سرنگونی مردم کارک  که به همه كاره جامعه تسیدیا شیده انید، تو ئیه چینیی 

بنابرای  فرایند تحكیم و توسعه روابید متقابیا . را احیا كند خواست روابد متقابا سرمایه داری

 .سوسیالیستی اساسا فرایند مسارزه بی  پرولتاریا و بورژوازی است

 

 روابط متقابل سوسیالیستی كماكان خصلت  بقاتی دارند

چگونیه روابید . روابد متقابا بی  افراد در جامعیه  سقیاتی نهایتیا روابید بیی   سقیات اسیت

 كند؟ می   افراد در تولید سوسیالیستی بصكا روابد  سقاتی جلوه متقابا بی
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برای درك بهتر روابد  سقاتی در تولید سوسیالیست ،  یروری اسیت كیه بلیور مختصیر 

 .روابد  سقاتی در چی  نیمه مستعمره و نیمه فئودالی را ردیابی كنیم

دهقانییان، خییرده  پرولتاریییا،: زیربنییای اقتصییادی چییی  كهیی  بییه ظهییور  سقییات زیییر پییا داد

در آن زمیان جایگیاه و . بورژوازی شهري، بورژوازی مل ، بیورژوازی بیوركرات و مالكیان

مالكیان و بیورژوازی : شید بلریی  زییر مصیخص نمیود میی روابد متقابا بیی  ایی   سقیات را 

بوركرات كه كنترل ابزار مهم تولیدی و ماشی  دولتی ارتجانی را در دست داشیته و در پیونید 

آنهییا بییی وقفییه . ریالیسییم بودنیید، جایگییاه مسییلد را در تولییید اجتمییانی اشییيال كییرده بودنییدبییا امپ

. پرولتاریییا، دهقانییان و خییرده بییورژوازی شییهری اسییتثمار كییرده و تحییت سییتم قییرار میدادنیید

آنهیا از یكلیرف در . بورژوازی ملی نیز كمیت بزرگی از ابزار تولید را در تمل  خیود داشیت

مپریالیسیم، مالكیان و بیورژوازی بیوركرات میرتسد بودنید و در اسیتثمار پروسه كلیی تولیید بیا ا

پرولتاریییا و خلیی  زحمییتكش سییهم داشییتند  امییا از سییوی دیگییر توسیید مالكییان و بییورژوازی 

پرولتارییا و تیوده هیای وسییع دهقانیان فقییر . بوروكرات محدود شده و زییر فصیار قیرار داشیتند

آنها ییو  سیتم و اسیتثمار سیه گانیه امپریالیسیتها، . تندموقعیت درمانده ای در تولید اجتمانی داش

 .نیروهای فئودالی و بورژوازی را بر گردن داشتند

سرنگونی نظام اجتمانی كه  و برقراری نظام اجتمانی نوی  یعنی نظام سوسیالیسیم یی  »

« .ی  دگرگونی نظیم در نظام اجتمانی و در روابد افراد با یكدیگر است .مسارزه نظیم است

زمانی كه چی  وارد دوران تاریخی انقالب سوسیالیستی شد، و دگرگونی سوسیالیسیتی در ( 8)

كصییاورزي، ایینایع دسییت ، ایینعت و تجییارت سییرمایه داری بلییور اساسییی بییه انجییام رسییید و 

مالکیییت همگییانی سوسیالیسییتی بییر ابییزار تولییید بییه یگانییه اسییاس اقتصییادی بییدل گصییت، روابیید 

مالكیان و بیورژوازی بیوروكرات سیرنگون شیده ( 2. )ن شید سقاتی در سراسر كصیور دگرگیو

ابیزار . بودند و در جایگیاه محکیوم و تيیییر ییافت  از  ریی  تولیید اجتمیانی قیرار گرفتیه بودنید

تولیدی كه متعل  به بورژوازی ملی بود، در دست پرولتاریا و بلیور كلیی میردم كیارك  قیرار 

ده را در موسسیات تولییدی از دسیت داده بیود بورژوازی ملی كه جایگاه کنتیرل کننی. گرفته بود

منجملیه اینعتگران دسیتی )دهقانیان . مجسور شد آموزش  سقه کارگر را قسول کند و تيییر کنید

از تولید كنندگان منفرد به كارگران كلكتیو تسدیا شده و همراه با  سقه كارگر همه كیاره ( منفرد

 در جرییان دگرگیونی سوسیالیسیت ، خیرده بیورژوازی شیهری. اقتصاد سوسیالیستی شده بودنید

 سقه كارگر به  سقه رهسری كننده كصیور تسیدیا . در روابد تولیدی سوسیالیستی جذب شده بود

شییریان حیییاتی اقتصییاد سوسیالیسییتی را تحییت كنتییرل داشییته و در كییا فراینیید تولییید  شییده بییود و

در جامعییه نیمییه  سقییات سییابقا موجییود . رهسییری كننییده را اشییيال كییرده بییود اجتمییانی جایگییاه

مستعمره و نیمه فئودالی همچنان وجود داشیتند، امیا روابید بیی  ایی   سقیات دسیتخوش تيیییری 

 .اساسی شده بود
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( از خروشچا و برژنا گرفتیه تیا لیوشیائوچی و لیی  پییائو و همدستانصیان)رویزیونیستها 

گانییه اسییاس کردنیید کییه بییا تسییدیا نظییام مالكیییت همگییانی سوسیالیسییتی بییه ی مییی اینلییور تسلیییغ 

نتیجتا روابد تولیدی كه در برگیرنیده . شوند می اقتصادی کصور، كلیه  سقات استثمارگر محو 

روابد بی  افراد است، خصلت  سقاتی خیود را از دسیت میدهید و روابید متقابیا بیی  افیراد بیه 

اییی  فریسكییاری تمامییا خییالف . تسییدیا میصییود" رفقییا، یییاران و بییرادران"روابیید بییی  بااییلالح 

 .ركسیسم بوده و از واقعیات جامعه سوسیالیستی گریزان استما

در جامعییه سوسیالیسییتی اگرچییه  سقییه اسییتثمارگر ابییزار تولییید را از كییا داده امییا كماكییان 

بعید از آن كیه تحیول سوسیالیسیتی ماكییت بیر ابیزار تولیید اساسیا  .بعنوان ی   سقه موجود است

سیئله روابید اقتصیادی میردم قسیا از تحیوالت بانجام رسید، موجودیت  سقات وابسته است به م

سوسیالیسییتی و همچنییی  مو ییع سیاسییی آنهییا در مسییارزه بییی  دو راه سوسیالیسییتی و سییرمایه 

بعالوه بقای سه اختالف بزرگ و حی  بیورژوایی زمینیه ای اسیت كیه سیرمایه داری را . داري

امر حائز اهمیتی بسییار ای  . كنند می تولید کرده و نناار بورژوازی نوخاسته از آن سربلند 

در واقیع، . زیرا بدی  معناست كه  سقات برای مدت زمانی  والنی وجود خواهند داشت. است

بعد از اینكه ااالحات ار ی و تحول سوسیالیستی ابزار تولیید اساسیا بانجیام رسییده، نیه فقید 

ژوای مالكییان و بییورژوازی كماكییان موجودنیید، بلكییه در بییی   سقییات كییارك  نیییز ننااییر بییور

بیرای محیو كامیا  سقیات »: لنیی  زمیانی خیا ر نصیان كیرد. رسند می نوخاسته مداوما بظهور 

ليیو حقیوق مالكییت آنهیا . كنید میی سرنگونی استثمارگران، زمینداران و سرمایه داران كفایت ن

بلكه مالكیت خصوایی ابیزار تولیید و تمیایزات بیی  شیهر و روسیتا و كیارگر . كند می كفایت ن

( 2)« .ای  مستلزم میدت زمیان بسییار  یوالنی اسیت. ر فكری را هم باید محو كردیدی و كارگ

هرچنییید برخیییی افیییراد ا نیییان دارنییید كیییه كملكلییی   سقیییات اسیییتثمارگر در جامعیییه سوسیالیسیییتی 

موجودند، اما از قسول اینكه  سقات مذكور درون روابد تولیدی سوسیالیستی به بقیا خیود ادامیه 

رولتارییا بعید از سیرنگون كیردن  سقیات اسیتثمارگر كماكیان بایید پ. زننید میی دهند سرباز  می 

اكثریییت بییزرگ انضییای اییی   سقییات را گییام بگییام بییه كییارگرانی تسییدیا كنیید كییه روی پییا خییود 

 یروری اسیت كیه آنهیا در . توان آنها را در خالء حس  كیرد می برای انجام اینكار ن. ایستادند

صيول شوند و بدی   ری  بتوانند تحت نظارت دولت سوسیالیستی و موسسات کلکتیو به كار م

پرولتاریا و دهقانان فقیر و الیه های پائینی دهقانان میانه حال قرار گرفته و توسد آنها متحیول 

یعنی حكم راندن پرولتارییا بیر انضیای  سقیات اسیتثمارگر و متحیول كیردن  ای  روابد،. شوند

. میان افراد در جامعه سوسیالیسیتی اسیت آنها، بخصی اساسی از مضمون بنیادی  روابد متقابا

ای  تصور كه روابد تولییدی سوسیالیسیتی خیود را بعنیوان روابلیی كیه در آن  سقیه كیارگر و 

سازند، به ایی  نتیجیه  می رانند و آنها را متحول ن می مردم كارك  بر  سقات استثمارگر حكم ن

. سییتی مسیتقا از  سقییات اسییتگییری رویزیونیسییتی خواهید انجامییید كیه روابیید تولییدی سوسیالی

كنیم  می كنند همی  كه همه ما از  ری  كار كردن زندگی خود را تامی   می برخی افراد فكر 
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 ای  تئیوری غلید. به معنای یكسان بودن همگان است و بنابرای  دیگر  سقات موجودیت ندارند

 . اردبا تئوری نفی ماهیت  سقاتی روابد تولیدی سوسیالیستی ارتسا  تنگاتنگ د

دو  سقیه اسیتثمارگر، . در شراید چیی  دو  سقیه اسیتثمارگر و دو  سقیه كیارك  وجیود دارد

دو . بقایای  سقات مالكان و كمپرادورها،  سقه بورژوازی و روشنفكران وابسته به آنها هسیتند

روابید .  سقه كارك ،  سقه كارگر و دهقانان كلكتیو و روشنفكران كارك  وابسته به آنها هستند

در سراسیر . ان ای  چهار  سقه و درون آنهاسیتمی قابا در تولید سوسیالیستی نمدتا روابد مت

روابید بیی  . ان پرولتارییا و بیورژوازی اسیتمیی كا دوران تاریخی سوسیالیسم، تضاد نمیده 

روابید . پرولتاریای حاكم و بیورژوازي، رابلیه  سقیاتی بنییادی  در جامعیه سوسیالیسیتی اسیت

در فرایند تولید بناگزیر توسد رابله فیوق الیذكر هیدایت و تنظییم شیده و تحیت  متقابا بی  افراد

رویزیونیستهای مدرن بر ماهیت  سقاتی روابد متقابا افراد در تولید پرده . تاثیر آن قرار دارد

رفیقانییه، "كننیید كییه روابیید متقابییا بییی  افییراد تمامییا روابلییی  مییی آنهییا نلنییا انییالم . افكننیید مییی 

دارودسییته لییی  پیییائو شییعارهایی نظیییر اییی  را بییا سرواییدا تسلیییغ . اسییت" ادرانییهدوسییتانه و بر

كند، دو مسالمت همیه آنهیا  می همانلور كه دو مسارزه همه افراد را به دشم  هم بدل : "میكرد

هیرك  ! چیه مزخرفیات ". کند  در دل چهار دریا همه با هم برادرنید می را به دوست هم بدل 

یسییم آشینا باشیید میدانید کییه در جامعیه  سقییاتی هیچگونیه روابیید رفیقانییه، كیه بییا ماركسیسیم م لنین

نفیرت پرولتارییا از بیورژوازی ریصیه در . دوستانه و برادرانیه مسیتقا از  سقیات وجیود نیدارد

در اییی  جهییان مللقییا چیییزی نظیییر نصیی  و ». اسییتثمار و سییتم بییورژوازی بییر پرولتاریییا داشییت

 میی آیا . باشند" برادر"یا " دوست"توانند  می هرگز ن ای  دو  سقه( 1)« .نفرت بی دلیا نیست

بیرادر و "توان تصیور كیرد كیه پرولتارییا و میردم كیارك  از حاكمییت خیود دسیت بكصیند و بیه 

بورژوازی تسدیا شوند؟ نیت رویزیونیستهای مدرن از اشانه ای  فریسكاری هیا، دفیا  " دوست

و ئییه هییای شییان بییرای تسییدیا روابیید از بییورژوازي، گمییراه كییردن مییردم كییارك  و پوشییاندن ت

متقابیا سوسیالیسییتی بییه روابیید متقابییا سییرمایه داری اسیت تییا بییدی  ترتیییب سییرمایه داری احیییا 

در . در جامعه سوسیالیست ، دو  سقه استثمارگر اینی  در مو یع محكیوم قیرار دارد( 7. )شود

 بیه تضییاد. اسیت شیراید چیی ، نسیست بیه اییی  دو  سقیه سیاسیتهای متفیاوتی در پییش گرفتییه شیده

حیال آن .  سقات مالك و كمپرادور با خل  بعنوان تضادی بی  دشم  و خل  برخورد شده است

بیرای . كه به تضاد بی  بورژوازی ملی با خل  بعنوان تضادی درون خلقی برخورد شیده اسیت

امیا . ل شیده اسیتمیی ایجاد دگرگونی در ای  دو  سقه استثماگر، شیوه هیای مختلیا بیه آنیان تح

در تولییید . وابیید هییر دوی آنهییا بییا كییارگران و دهقانییان كماكییان مستنییی بییر تضییاد  سقییاتی اسییتر

سوسیالیسیییت ، میییردم كیییارك  جایگیییاه مسیییلد را اشیییيال كیییرده و همیییه كیییاره روابییید تولییییدی 

 سقه كارگر و دهقانان فقیر و الیه های پائینی دهقانان میانه حیال از  ریی  . سوسیالیستی است

قیا ع اكثرییت ایی  دو  سقیه اسیتثمارگر را بعید از دوران  یوالنی آمیوزش  مسارزه ای پیگیر و

 .كنند كه روی پا خود بایستند می دوباره از  ری  كار تدریجا به كارگرانی تسدیا 
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 سقه كیارگر و میردم کیارک ، تجربیه دردنیاك مصیتركی از سیتم و اسیتثمار در جامعیه كهی  

 ار تولید کیه تحیت مالکییت دولیت ییا كلكتییو اسیت،آنها تحت سوسیالیسم با بكارگیری ابز. دارند

در جامعه نوی  آنها بار مصیترك . كنند می در نقش های مختلا، برای جامعه نوی  كار  همگی

كصند و برای هیدف مصیترك رسییدن بیه كمونیسیم تیالش  می ااالح  سقه استثمارگر را بدوش 

لید سوسیالیست ، روابد بی  كارگران، در تو. بنابرای  منافع پایه ای آنها یكسان است. کنند می 

دهقانان و روشنفكران ای   سقیات، و روابید بیی  هیر یی  از ایی  گروهسنیدی هیا روابید تکامیا 

اییی  نکتییه اساسییی، ماهیییت . یابنییده بییی  رفقییای انقالبییی اسییت كییه منییافع پایییه ای مصییترك دارنیید

 .کند می سوسیالیستی روابد بی  مردم كارك  را تعیی  

توان یافت كه در آن هیچگونه اختالف و تضادی در روابد بی  مردم  می عیتی اما آیا و 

در تولیید سوسیالیسیتی نیه تنهیا ! كارك  در فرایند تولید سوسیالیست ، وجیود نداشیته باشید؟ خییر

بی  مردم كارك  تضادهایی وجود دارد بلكه ای  تضادها بناگزیر خصلت تضادهای  سقیاتی را 

ی  امر فقید وجیود تفاوتهیای مییان كیارگر و دهقیان، شیهر و روسیتا، و نلت ا. گیرند می بخود 

بلكیه مسیئله ایی  اسیت كیه دو  سقیه كیارك  یعنیی كیارگران و دهقانیان . كار فكری و یدی نیسیت

بییی   بعییالوه تفییاوت. كماكییان از  رییی  دو نییو  مالكیییت سوسیالیسییتی متفییاوت بهییم مرتسلنیید

در نیی  . گییرد میی خصیلت تفیاوت  سقیاتی بخیود  روشنفكران با توده های كارگر م دهقان نیز

حییال، مسییارزات  سقییاتی بییی  پرولتاریییا و بییورژوازی بنییاگزیر در میییان مییردم كییارك  بازتییاب 

كلیییه مو ییوناتی مثییا اییحی  و نااییحی ، انقالبییی و محافظییه كییار، پیصییرفته و . خواهیید یافییت

حیت تیاثیر تضیاد بیی  همیه ایی  روابید و مو یونات ت. نقب مانیده برخیود مهیر  سقیاتی دارنید

در واقیع ایی  تضیاد نمیده بقییه . پرولتاریا و بورژوازی كه تضاد نمده جامعه است قرار دارند

تضادهای میان مردم بدرجات گوناگون در تضیادها . کند می دهد و تنظیم  می مسائا را جهت 

روابید  بنیابرای . شیود میی و مسارزات بی  راه سوسیالیسیتی و راه سیرمایه داری نییز مینعك  

نیروهیای انقالبیی  :تو یی }. متقابا مییان میردم كیارك  در تحلییا نهیایی روابید  سقیاتی اسیت

گردآمده حول مائو تسه دون به تعمی  تحلیا از ماهیت روابد  سقاتی در سوسیالیسم و منابع و 

 {.مه ای  فصا مراجعه کنیدمی به  . مراکز برخاست  بورژوازی نوی ، ادامه دادند

 

  لعاده فعال روابط متقابل بین افرادنقش فوق ا

هیر . ان افراد در فرایند تولید، مستنی بر نظام مالکیت برابزار تولید استمی روابد متقابا 

ان افیراد محصیول میی اما روابید متقابیا . نظام مالکیت، روابد متقابا مربو  به خود را دارد

بییر روی دو جنسییه دیگییر روابیید  بلکییه بنوبییه خییود. منفعییا نظییام مالکیییت بییر ابییزار تولییید نیسییت

اثرفیوق ( یعنی بر روی شیكا مالكییت بیر ابیزار تولیید و روابید توزییع مربیو  بیه آن) تولیدی 

 .العاده فعال دارد
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در دوران تاریخی قسا از پیدایش جامعه سوسیالیست ، نملكرد روابد متقابا بیی  افیراد در 

مییثال، بییورژوازی بییرای . ود بییودتولییید بییر روی دو جنسییه دیگییر روابیید تولیییدی، بسیییار مصییه

برقراری و تحكیم نظام مالكیت سرمایه داری و روابد توزیع سرمایه داری مجسور بود روابد 

بییی  افییراد را برمسنییای ااییول سییرمایه دارانییه برقییرار كنیید و روابلییی برقییرار کنیید کییه در آن 

نظییام بییرده  مییارك  در رد بحثهییای ارتجییانی مییدافعان. رانیید مییی بییورژوازی بییر كییارگر حكییم 

 میی " توجییه"سیتم و اسیتثمار را ( کار نظارت و مدیریت)كردند  می داری در آمریكا كه ادنا 

حال نوبت کارگر مزدی است که مثا برده، دارای اربابی باشید کیه او را مصیيول »: کند، گفت

اگیر سیرمایه داران و مامورانصیان از قیدرت ( 3)« .کنید میی کنید و بیر او حکمرانیی  میی کار 

توانستند كارگر را  سی  اراده خودشیان  می لله كاما بر كارگران برخوردار نسودند و اگر نس

یافت و نظام مالكیت سیرمایه داری و  می بكار بگیرند، آن وقت استثمار سرمایه داری مادیت ن

شیود و کسیی کیه  میی کند بهره منید ن می كسی که کار »روابد توزیع سرمایه داری كه در آن 

بنییابرای  . توانسییت تحكیییم و توسییعه یابیید مییی هرگییز ن« کنیید مییی شییود کییار ن ی مییبهییره منیید 

کند  می بورژوازی توجه بسیار زیادی به تثسیت و تحكیم جایگاه تسعی كارگر نسست به سرمایه 

 . ن ای  جایگاه تسعیت مالكیت و توزیع سرمایه داری را تحكیم و توسعه بخصدمی تا با تض

گییون کییردن روابیید متقابییا ییی  حلقییه مهییم در دگرگییون کییردن در جامعییه سوسیالیسییت ، دگر

در تحكیم و نالیتر  می آن، تاثیرات نظی می توجه به ای  حلقه و بهسود دائ. روابد تولیدی است

در  میی کردن نظام مالكیت سوسیالیستی و روابد توزیع سوسیالیسیتی دارد و نتیجتیا تیاثیر نظی

 . ردرشد هر بیصتر نیروهای مولده اجتمانی دا

گویید كیه پیصیروی  میی تجربه تاریخی دیكتاتوری پرولتاریا در سل  ملی و بی  المللی بما 

زمیانی . یا نقسگرد در نظام سوسیالیستی كامال به تنظیم روابد متقابیا مییان افیراد بسیتگی دارد

كه ح  بورژوایی تحت شراید دیكتاتوری پرولتیری محیدود شیده و نناایر كمونیسیتی تقوییت 

 میی راری تدریجی روابد متقابیا بیی  افیراد برمسنیای اایول سوسیالیسیتی امكانپیذیر شوند، برق

یابیید،  مییی در نتیجییه، شییور و شییوق و خالقیییت كییارگران بلییور تمییام و كمییال گسییترش . شییود

توان محكمتر از گذشته تضمی  نمود و نظیام مالكییت  می جهتگیری سوسیالیستی موسسات را 

. یصیتر تحكییم كیرد و روابید توزییع را بهتیر از بییش سیاختتیوان هرچیه ب می سوسیالیستی را 

زمانی كه ح  بورژوایی تقویت شود و توسعه یابد، راه را برای روابد پیولی سیرمایه دارانیه، 

در نتیجه، نناار . روابد كاری سرمایه دارانه و روابد رقابت سرمایه دارانه باز خواهد كرد

بیا سوسیالیسیتی را نقید كیرده، در آن خرابكیاری بورژوا را قادر خواهد ساخت كیه روابید متقا

در . را بخلر افكنده و شور و شوق آنان را سیركوب و سید كننید نموده و مو ع مسلد توده ها

 میی و در واقیع حتیی . نتیجه مالكیت سوسیالیستی و روابد توزیع سوسیالیستی للمه خواهد دیید

 . تواند قلب ماهیت داده و به انحلا  بگراید
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قابییا كییه تییدریجا برمسنییای مالكیییت همگییانی بییر ابییزار تولییید و برحسییب ااییول روابیید مت

ایی  روابید كیا موسسیات، بخصیهای . سوسیالیستی برقرار شیده، محیدود بیه یی  موسسیه نیسیت

. گیییرد مییی را در بییر ( جمعیی )اقتصییادي، نظییام مالكیییت نمییوم مییردم، و نظییام مالكیییت کلکتیییو 

تصادی نظیر تعاون در تولید و مسادلیه تجیارب پیصیرفته روابد متقابا بی  مردم در فعالیتهای اق

ایجاد و تكاما ای  حلقه ها و مسادالت متقابیا در تولیید، . یابد می و تكنولوژی پیصرفته، بازتاب 

در برگیرنده رهسری هماهنگ و برنامه ریزی بی  موسسیات و بخصیها اسیت، برتیری نظیام  که

ان موسسیات سوسیالیسیتی میی امیا تعیاون . ندبخصی میی مالكیت همگانی سوسیالیسیتی را تجسیم 

مختلا غالسا باید شكا مسادله كیاالیی بخیود بگییرد و بیا اایا مسادلیه ارزشیهای برابیر خوانیایی 

. باشید میی ای  ااا حیاویی حی  بیورژوایی اسیت و زمینیه پییدایش سیرمایه داری . داشته باشد

تواند  می تاتوری خود است كه پرولتاریا فقد با محدود كردن ای  نو  ح  بورژوایی تحت دیك

تحكیم و تكاما مالكیت سوسیالیستی را بیه پییش بیرده، نیروهیای موجیود در بخصیهای گونیاگون 

تولیدی را بلور تمام و كمال بسی  كیرده، ظرفییت هیای تولییدی را بلیور كامیا میورد اسیتقاده 

ام بگام روابد متقابا بهسود گ. قرار داده و رشد سریع نیروهای مولده اجتمانی را بانجام رساند

. از نقله نظر تحكیم روابد تولیدی و رشد نیروهای مولیدهاجتمانی حیائز اهمیتیی نظییم اسیت

بعیید از برقییراری نظییام مالكیییت همگییانی . اییی  امییر سییزاوار بییذل توجییه كامییا از جانییب ماسییت

 .سوسیالیست ، مو و  روابد متقابا را باید مداوما و با پصتكار حا نمود

 

 بل سوسیالیستی را از  ریق مبارزه روابط متقا

 تحكیم كنید و توسعه دهید
 

 صنعت و كشاورزی را توسعه دهید انمی روابط حمایت متقابل و تقویت متقابل 

اگر مو و  روابد متقابا را نه از زاویه ی  موسسه مصخص بلكه در چارچوب كا تولید 

 میی نعت و كصیاورزی جلیوه گیر اجتمانی بنگریم، روابد متقابا ابتدا در شیکا روابید بیی  ای

مالكییت سوسیالیسیتی نمیوم . انعت و كصاورزی دو بخش پایه ای تولیدات میادی هسیتند. شود

سوسیالیسییتی مییردم كییارك  كییه در ( جمعیی )ایینعت غلسییه دارد و مالكیییت کلکتیییو  مییردم كییه در

، ایی  از نقلیه نظیر روابید  سقیات . كصاورزی غلسه دارد، دو نو  مالكیت سوسیالیسیتی هسیتند

اییی  روابید  سقییاتی بنیییادا بییا . كنیید میی سیاختار اقتصییادی روابیید بیی  كییارگر و دهقییان را بیییان 

ای  روابد اتحاد كیارگر م دهقیان اسیت : روابد بی   سقه كارك  و  سقه استثمارگر تفاوت دارد

 .كه منافع پایه ای همسان داشته و رهسری آن بدست  سقه كارگر است

ی در نراه مالكیت در انقیالب سوسیالیسیتی چیی  ایدر میائو بعد از كسب پیروزی اساس

روابد بی  تولید و مسادله در بخصهای گوناگون اقتصاد ما بتدری  و بلور روزافزونی » : گفت

روابیید ( 9)«.گیییرد میی برحسیب ااییول سوسیالیسیتی برقییرار شییده و اشیكال مناسییستری بخییود 
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میییان اینعت و كصیاورزی بییوده و  درونیی بخصیهای گونیاگون اقتصییادی در درجیه اول روابید

كیارگر در . كارگران و دهقانان همه كاره ابزار تولیدند. نتیجتا روابد بی  كارگر و دهقان است

دهقیان در موسسیاتی . كنید میی موسساتی که تحت نظام مالكیت نموم مردم قیرار داردنید، كیار 

ا یكیدیگر بیده بسیتان کننید تیا كارگر و دهقان باید ب. کند می که تحت مالكیت کلکتیو هستند، کار 

 . تولید اجتمانی پیش رود

در جامعییییه سوسیالیسییییت ، كییییارگر و دهقییییان هییییر دو نیروهییییای ایییینعتی در سییییاختمان 

روابید . روابد آنها، روابد رفقای انقالبی در جریان تولید است. سوسیالیستی محسوب میصوند

حمایت و تقویت متقابا فزاینده  ان آنها برشالوده نظام مالكیت همگانی سوسیالیست ، روابدمی 

در پروسه تولید و مسادله، كارگر ماشی  آالت مختلیا كصیاورزي، كیود شییمیای ، سیموم . است

كنیید و بییدی   مییی دفییع آفییات نسییاتی و محصییوالت ایینعتی بییرای مصییرف روزانییه روسییتا تولییید 

دهقییان . بخصیید مییی ترتیییب از رشیید تولییید كصییاورزی حمایییت كییرده و معیصییت دهقییان را بهسییود 

بعیالوه . كنید میی حسوبات خوراك ، مواد خام و محصوالت گوناگون كصاورزی و جنسی تولیید 

به موازات نره رشد بازدهی كار در كصاورزي، دهقان میزان مناسسی از نیروی كار را برای 

دهقان با ای  كار ملزومات مادی تولید اینعتی . حمایت از توسعه تولید انعتی نر ه میدارد

تحیت رهسیری  سقیه كیارگر، . رسیاند میی گفته و به تضمی  معیصت اهالی شهر یاری را پاسخ 

حماییت و تقوییت متقابیا بیی  كیارگر و دهقیان بییا منیافع پاییه ای ایی  دو  سقیه خوانیایی داشییته و 

را بیرای تحكییم اتحیاد كیارگر م دهقیان و پیصیسرد توسیعه اقتصیاد سوسیالیسیتی  میی نییروی نظی

 .تصكیا میدهد

مسییادالتی بییی  كییارگر و دهقییان تحییت دو نییو  مالكیییت سوسیالیسییت ، نییالوه بییر  فعالیتهییای

پرداخییت مالیییات مسییتقیم بییرای انساشییت منییابع مییالی دولییت، در درجییه اول شییكا مسادلییه كییاالیی 

در چیی  انقالبیی مالییات بیر : تو یی }. گییرد میی محصوالت اینعتی و كصیاورزی را بخیود 

صاورزی وجود داشت که در اقتصاد کلکتییو بیر روی ی  مالیات ک. درامد فردی وجود نداشت

و مالییات اینعتی کیه بیه . شید میی محصول زمانی که محصول  س  روال معمول بود، بسیته 

 {.دادنید میی ای  دو منسع درآمید دولیت را تصیکیا . شد می موسسات بخش اقتصاد دولتی بسته 

تضیادهایی در زمینیه  سیت، امیابنابرای  حتی با جود اینكه منیافع اساسیی ایی  دو بخیش یكسیان ا

. تواند سربلند كند می كمیت، تنو ، كیفیت و قیمت در مسادله محصوالت انعتی و كصاورزی 

و همینلور تضادهایی در زمینه نسست محصوالت كصاورزی كه باید به بازار نر ه شیود ییا 

 .گذارد می توسد دهقان تحویا داده شود و فصاری كه مالیات بر دوش دهقان 

یعنییی )بید بییی  كییارگر و دهقییان در تولییید سوسیالیسییتی تحییت تییاثیر تضییاد نمییده جامعییه روا

از ) سقه كارگر . گیرد می است و توسد تضاد نمده جهت ( تضاد بی  پرولتاریا و بورژوازی

بایییید دهقانیییان را جهیییت تثسییییت و تحكییییم و توسیییعه اقتصیییاد جمعیییی (  ریییی  حیییزب كمونیسیییت

در مسادله كاالی ، تحكیم اتحاد كارگر م دهقان و دیكتیاتوری سوسیالیست ، تحدید ح  بورژوایی 
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بییورژوازی همیصییه بسییختی میكوشیید كییه حیی  بییورژوایی را در مسادلییه . پرولتاریییا رهسییری كنیید

كاالیی گسیترش داده، دهقیان را بیه راه سیرمایه داری كصیانده، اتحیاد كیارگر م دهقیان را تحلییا 

بنییابرای  فراینید تکامییا یابنییده روابید كییارگر م . دبیرده و دیكتییاتوری پرولتاریییا را سیرنگون كنیی

تواند چیزی جز فرآیند مسارزه بیی  پرولتارییا و بیورژوازی  می دهقان در تولید سوسیالیست ، ن

توانیم فقد به روابید  می بنابرای  در اجرای مسادله محصوالت انعتی و كصاورزی ما ن. باشد

اسیت روابید بیی  كیارگر و دهقیان، و مسیارزه بیی  بلكیه مهمتیر از آن الزم . بی  اشییا نگیاه كنییم

پرولتاریا باید بی وقفه امر . پرولتاریا و بورژوازی را هم بسینیم تا بتوانیم دهقانان را جذب کنیم

آمییوزش سوسیالیسییتی را در بییی  تییوده هییای دهقییان رهسییری كییرده، رویزیونیسییم و گرایصییات 

ه بییرای در پیییش گرفییت راه سوسیالیسییتی سییرمایه دارانییه را نقیید كییرده، و دهقانییان را قا عانیی

در همان حال پرولتاریا باید مدیریت قا عانه سوسیالیسیتی در فعالیتهیای مسیادالتی . رهسری كند

. بی  ای  دو بخش بزرگ یعنی انعت و كصاورزي. بی  ای  دو بخش بزرگ را باجرا درآورد

و روستا كه از مجاری تولید پرولتاریا باید بلور ویژه مراقب نیروهای سرمایه داری در شهر 

كاالیی و مسادله پولی برای برقراری روابد با یكیدیگر، خرابكیاری در اقتصیاد سوسیالیسیتی و 

باید ملیاب  بیا سیاسیتهای حیزب نناایر . كنند، باشد می تضعیا اتحاد كارگر م دهقان استفاده 

ایه داری استفاده بورژوای نوخاسته و كسانی كه میخواهند از ح  بورژوایی جهت توسعه سرم

 .كنند را بصدت زیر  ربه برد

 

 سبك لونگ چیانگ را گسترش دهید، روابط تعاون سوسیالیستی را توسعه دهید

تالشییهای جمعییی اییی  . لونییگ چیانییگ ییی  بریگییاد نمونییه در اسییتان فییوكی  بییود: تو ییی }

ه تصیویر كصییده بی" ترانه لوچیانیگ" بریگاد در مسارزه نلیه سیا در اپرای انقالبی نمونه بنام 

 {شده است

ی  جنسه مهم دیگر روابد متقابا بیی  افیراد در تولیید سوسیالیسیت ، روابید بیی  موسسیات، 

ای  روابید نمیدتا بصیورت روابید تعیاون سوسیالیسیتی بیی  موسسیات، . بخصها و منا   است

 .بخصها و منا   جلوه گر میصود

كنند، خواه در یی  فراینید  می  وقتی تعداد زیادی كارگر دوشادوش هم كار»: مارك  گفت

واحد یا ی  فرایند مصابه باشند، خواه در فرایندهای مختلا اما مرتسد به هم باشند، باید گفت كه 

خصلت و دامنه ای  نو  تعیاون ( 62)« .کنند می کنند یا در تعاون باهم کار  می آنها همکاری 

 .بر حسب روابد تولیدی متفاوت بسیار متفاوت است

ید مالكیییت خصواییی سییرمایه داری بییر ابییزار تولییید، تعییاون در تولییید سییرمایه تحییت شییرا

در سیل  كیا جامعیه . داری به ی  شركت یا ی  گروه سرمایه داری انحصاری محیدود میصیود

سرمایه داري، تكوی  تعاون منظم بی  بخصهای گوناگون تولیید و شیركتهای مختلفیی كیه توسید 
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حتییی روابیید تعییاون معییی  كییه از  رییی  . اسییت مالكیییت خصواییی مجییزا گصییته انیید، نییاممك 

 .شود فوق العاده بی ثسات بوده و اغلب از هم گسیخته میصود می معاهدات برقرار 

توانید درون  میی در چارچوب مالکیت همگانی بر ابزار تولید، تعاون سوسیالیستی نه فقد 

فتیه در كیا جامعیه توانید بنحیو برنامیه رییزی شیده و سیازمان یا میی ی  موسسه رشد یابید بلكیه 

زمانی كه ی  واحد تولیدی وارد كیار ». یعنی بی  موسسات، بخصها و منا   مختلا بوجود آید

 میی زمیانی كیه هیر واحیدی كیار تولیید را آغیاز . میصود، ادها واحد دیگر بهمكاری میپردازند

یی  تعیاون سوسیالیسیتی « .دهنید میی كند، ادها واحد با یكدیگر یی  خید تولیید واحید را شیكا 

تخصیص در یی  » ایی  تعیاون در موسسیات تولییدی، اایا . نیروی مولده جدید را ایجاد میكند

کنیید و بییدی  ترتیییب بلییور فزاینییده بییه  مییی را تسییهیا « زمینییه و توانییایی در زمینییه هییای بسیییار

تعاون سوسیالیستی تمركز نیروی انسان ، منیابع میادی و . كند می افزایش بازدهی كار خدمت 

کنید و بیدی  ترتییب بیه تمیام کیردن تولییدات و پیروژه هیائی کیه یی   میی را تسیهیا منابع مالی 

تعیاون سوسیالیسیتی، تمركیز قیوا . کنید می تواند به انجام رساند، کم   می موسسه به تنهائی ن

 ی مدت زمان كوتاه برای فائ  آمدن بر حلقه های  عیا توسعه اقتصاد ملی را امکان پیذیر 

 . بخصد می توسعه سریع كا اقتصاد ملی را شتاب  و بدی  ترتیب. کند می 

در نی  حیال كیه بایید سیس  كمونیسیتی را تیروی  كنییم بایید از اایول سوسیالیسیتی پییروی 

هییی  تقابییا . اینهاسییت ااییول توسییعه تعییاون سوسیالیسییتی كییه باییید از آنهییا پیییروی شییود. نمییاییم

بییرای اینکییه تعییاون . دارداساسییی بییی  منییافع بخصییهای متصییكله اقتصییاد سوسیالیسییتی وجییود نیی

برای اینکیه . ن شود باید سیاستهای پرولتری در مقام فرماندهی قرار گیردمی سوسیالیستی تض

ن شود باید مرزهای میان موسسات، بخصها و منا   را برداشت و می تعاون سوسیالیستی تض

بعیالوه . به و عیت کلی، به حا دشواریها و رشد کردن و مرانیات حیال دیگیران، توجیه کیرد

تعاون سوسیالیستی مستلزم احترام اکید به انجام قرارهای تولید، هماهنگی مملو از تعاون برای 

اتخا  تدابیر میوثر جهیت تضیمی  انجیام تكیالیا بیر  اینکه نقصه های معی  شده به اتمام برسند و

اسیا ایی  روابید تعیاونی اس.  س  تنو ، ویژگیها، كیفیت، كمیت و جدول زمانی مونیود میساشید

با روابد متقابا سرمایه دارانه كه مستنی بر فریب متقابیا، رقابیت و بخصیگرایی سیرمایه داری 

تیوان گیام بیه گیام از  ریی  مسیارزه  میی اما ای  نو  روابد تعاون را فقید . است متفاوت است

اول، بعلت وجود نظام كاالی ، تعیاون . ای  امر دو دلیا اساسی دارد. بوجود آورد و توسعه داد

میان موسسات، بخصها و منا    رورتا با مسادله پولی گره خورده و باید  س  ااول مسادلیه 

. وجیود دارد" می  و تیو"بنابرای  از لحاظ نینی ی  چیزی به نام . ارزشهای برابر انجام گیرد

، بخصیگرایی یی  بازتیاب اییدئولوژی  نظیام مالكییت خصوایی (که میرتسد بیا اولیی اسیت)دوم 

ت زمییان  ییوالنی و بییدرجات مختلییا در جامعییه سوسیالیسییتی نیییز موجییود اسییت كییه بییرای میید

نگییران کیا نسیودن و بییی تفیاوتی كامییا در قسیال بخصیهای دیگییر، واحیدها و افییراد ». خواهید بیود

به ای  دو دلیا است كه افکیار و  (66)« .دیگر، افات مصخصه بخصگرایی خودخواهانه است
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پرداخت  : کنند می وابد تعاون سوسیالیستی ظاهر انمال انحرافی زیر خود را به ناگزیر در ر

توجیه کیردن و نیه بیه  می به محاسسات اقتصادی به قیمت محاسیسات سیاسی   فقید بیه منیافع قسی

منافع كلی م حتی تا آنجا كه برای نفع شخصی منافع سایری  زیر پا گذاشته شود  بی توجهی به 

بییروز اییی  مصییكالت در . و امثییالهم برنامییه اقتصییادی واحیید دولییت از  رییی  زدن سییر و تییه آن

. جریان شكلگیری تعاون سوسیالیستی بازتابی از مسارزه بی  دو  سقیه، دو راه و دو خید اسیت

فرایند تكاملی تعیاون سوسیالیسیت ، فراینید مسیارزه نلییه تیاثیرات بیورژوایی بیویژه بخصیگرایی 

 . بورژوایی است

 

چگونگی برخورد به روابط متقابل منشور آهن آنشان و کمپانی فوالد چراغ راهنمای 

 موسسا  است

اینعت، كصیاورزي، ارتسا یات و حمیا و نقیا، بازرگیانی و كلییه )موسسات سوسیالیسیتی 

درون ایی  . واحدهای پایه ای تولیدات مادی و مسادله نو  بصیر هسیتند( بخصهای تولید و گردش

تیا آنجیا كیه بیه میردم . ردموسسات، در جرییان تولیید، روابید متقابیا متعیدد بیی  افیراد وجیود دا

روابید بیی  رهسیری و تیوده هیا، و : كارك  مربیو  میصیود، روابید متقابیا اساسیا دونیو  اسیت

از ی   یرف و كیارگران و دهقانیان ( كارگران فكري)روابد بی  پرسنا اداری و متخصصان 

»  برخورد احی  به ای  دو جنسه روابد متقابا شیاما ایجیاد،. از  رف دیگر( كارگران یدي)

هیم انضیسا  وجیود . او انی سیاسی است كه در آن هم سانترالیزم وجود دارد و هم دمكراس 

ایی  ( 60)« .هم وحدت اراده وجود دارد و هم راحتیی فكیر و شیادابی فیردي. دارد و هم آزادي

مو ییونی مهییم در تحكیییم و توسییعه روابیید تولیییدی سوسیالیسییتی و بهسییود مییدیریت موسسییات 

موسسات، روابلیی نییز بیی  میردم كیارك  یعنیی كیارگر م دهقیان بیا دو  در. )سوسیالیستی است

 .( ای  روابد را پیش از ای  مورد تجزیه و تحلیا قرار داده ایم.  سقه استثمارگر وجود دارد

 سقییه كییارگر و مییردم . موسسییه سوسیالیسییت ، موسسییه  سقییه كییارگر و مییردم كییارك  اسییت

ای  امر مسیئله روابید . ایندگانصان بعهده دارندكارك  مسئولیت رهسری موسسه را از  ری  نم

اگر چه پرسنا رهسری و تیوده هیا در هیر موسسیه . كصد می بی  رهسری و توده ها را به میان 

كنید كیه آنهیا  میی مصاغا متفاوتی دارند، اما مالكیت همگانی سوسیالیستی بر ابزار تولید  لیب 

ره ایحی  موسسیه را مصیتركا بیدوش رفقای همدوش و همسنگری باشند كیه وظیفیه سینگی  ادا

كیارگران بارانیداز شیانگهای چیه خیوب . كننید میی كصیده و بیرای هیدف انقالبیی مصیتركی كیار 

ایی  « .دهیم اما تفكر ما باید واحد باشید می هرچند ما در انقالب كارهای مختلفی انجام »: گفتند

 .دهد می را نصان  حرف راه بهسود روابد بی  رهسری و توده ها در موسسات سوسیالیستی

در موسسات  روری است كه برخی افراد مسئولیت مصاغا گوناگون مربو  به مدیریت 

و از اینجیییا مو یییو  روابییید بیییی  پرسییینا میییدیریت و . و امیییور فنیییی را بعهیییده داشیییته باشیییند

پرسیینا مییدیریت و  .آییید مییی متخصصییان بییا تییوده هییای كییارك  یعنییی كییارگر م دهقییان بییه میییان 
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بیه اسیتثناء . یكیم، آنهیا كیه از جامعیه كهی  برجیای مانیده انید. ، در دسته انیدمتخصصان در چی 

تعداد قلیلیی مرتجیع كیه دشیم  جامعیه سوسیالیسیتی هسیتند، اكثرییت نظییم آنهیا بیه كصیور و بیه 

و دولیت سوسیالیسیتی خیدمت  خواهند بیه میردم می ورزند و  می جمهوری خل  خویش نص  

انی است كه توسد پرولتاریا در جریان مسیارزه و تكامیا دوم، دسته دیگر شاما روشنفكر. كنند

هیر چنید ممكی  اسیت برخیی از . انقالب سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیستی پرورش یافته اند

آنها توسد خد رویزیونیستی در آموزش مسموم شده باشند و جهانسینی آنها كماكان باید متحیول 

با توده های كارگر م دهقان و خدمت بیه اهیداف شود، اما اكثریت نظیم آنها خواهان درآمیخت  

بنابرای  در جامعه سوسیالیسیت ، روابید بیی  رهسیری و تیوده . سوسیالیستی و كمونیستی هستند

ها و بی  پرسنا مدیریت متخصصان با توده های كارگر م دهقان نیز روابد بی  رفقای انقالبی 

 .ما در حال تكاما استای  روابد دائ. است كه در منافع مصتركی سهیم هستند

 

اما تقسیم كار در موسسات سوسیالیستی بیی  رهسیری و تیوده هیا، و بیی  پرسینا میدیریت و 

متخصصان با تولید كنندگان مستقیم، كماكان بازتاب تقسیم كار جامعه كه  بیوده و تظیاهری از 

همگانی بر بعد از برقراری نظام مالكیت . تفاوتهای كماكان موجود بی  كار فكری و یدی است

اما كسانی كه رهسری تخصصیی . ابزار تولید، همه كارگران به اربابان موسسات تسدیا میصوند

و فعالیتهای مدیریت را به پیش میسرند نمدتا كارگران فكری و جدا از تولیید هسیتند، حیال آنكیه 

عنیوان لنی  اختالف بی  كار فكری و كار ییدی را ب. توده های وسیع نمدتا كارگران یدی هستند

هرچنید جامعیه ( 68)« .میدرن تصیری  نمیوداجتمهاعی یكی از سرچصمه های االی نابرابری »

سوسیالیستی تخاام بی  كار فكری و كار یدی را از بی  برده است، اما هنوز تفاوتهای بنیادی  

كند و روابد متقابا بی  افراد بلیور اجتنیاب ناپیذیر همیراه  می بی  ای  دونو  كار را بازتولید 

 . با ح  بورژوایی است

تحت چنی  شرایل ، اگر رهسري، مدیریت، و پرسنا فنی كه مسئول سازماندهی و هدایت 

تولید هستند بلور مینظم در كیار تولیید جمعیی شیركت نكننید، از تیوده هیای كیارك  جیدا شیده و 

را  تحت تاثیر فاسد كننده  رز تفكر بورژوایی قرار گرفته و تضادهایصان با توده هیای كیارك 

ایی  تضیادها اغلیب و بیدرجات گونیاگون بازتیاب تضیادهای بیی  پرولتارییا و . رشید خواهنید داد

بلور مثال، برخی كادرهای رهسري، پرسنا میدیریت و متخصصیان، تحیت . بورژوازی است

نوسییانات ایییدئولوژی  ناشییی از حیی  بییورژوایی نییه بییا تییوده هییا رفتییار اییحیحی دارنیید و نییه بییه 

و بیه تیوده " رهسر ی بیا هیوش تیر اسیت"كنند كه  می آنها فكر . کنند می خودشان درست نگاه 

آنهیا تیدابیر سیختگیرانه بكیار . كننید میی های كارگر م دهقان بعنوان اربابیان موسسیه برخیورد ن

اینهیا جلیوه هیای . میسندند و در پی تسدیا روابد رفقای انقالبیی بیه روابید سیلله و انقییاد هسیتند

یونیستی است و بدرجات گوناگون بازتاب تضادها و مسارزات بیی  زهر بجا مانده از خد رویز

اگر به ای  تضیادها دامی  داده شیود و حی  بیورژوایی بجیای . باشد می بورژوازی و پرولتاریا 
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محدود شدن اجازه گسیترش یابید، آنوقیت روابید متقابیا سوسیالیسیتی بیه روابید سیرمایه داری 

 . سیالیستی بتدری  تيییر خواهد كردقلب ماهیت خواهند داد و ماهیت موسسات سو

ی  رشته رهنمودهای . را ادر مائو شخصا فرموله كرد منصورآه  آنصان و کمپانی فوالد

دربرگیرنییده خیید راهنمییا بییرای ( 26" )مییدیریت، آمییوزش سوسیالیسییتی نیییز هسییت"وی نظیییر 

تهیای تحدید ح  بورژوای ، ریصیه كی  كیردن اییدئولوژی حی  بیورژوای ، كیاهش تیدریجی تفاو

بنیادی  بی  كیار فكیری و ییدي، و برخیورد ایحی  بیه روابید متقابیا مییان افیراد در موسسیات 

قییرار دادن قا عانییه سیاسییتهای : نسارتسییت از منصییور آنصییانروح اساسییی . سوسیالیسییتی اسییت

پرولتییری در مقییام فرمانییده   تقویییت رهسییری حییزب  دامیی  زدن بییه جنسصییهای فعییال تییوده اي  

شیركت كادرهیا در كیار ییدی و شیركت " )ی  رفرم و تركیب سه در ی دو مصاركت، "اجرای 

كارگران در مدیریت، ااالح قوانی  و مقررات غیرمنلقی و كهنه شده، و ایجاد تركیسهای سه 

نییه مییی   و پیصییروی بییا تمییام قییوا در ز(در ییی  از كییارگران، كادرهییای رهسییری و پرسیینا فنیی 

ادن قا عانه سیاستهای پرولتری در مقام فرماندهی قرار د. نوآوریهای تكنیكی و انقالب تكنیك 

تحت هدایت ای  . و تقویت رهسری حزب ااول پایه ای برخورد احی  به روابد متقابا است

اجیازه " دو مصاركت، ی  ااالح و تركیب سیه در یی "ااول، اجرای مصممانه و همه جانسه 

یت و فنیی بیا تیوده هیای كیارك  خواهد داد كه روابد بی  رهسری و توده ها و بی  پرسینا میدیر

 .كارگر م دهقان بی وقفه به ننوان روابد رفقای انقالبی توسعه یابد

شركت كادرها در كار مولد ی  اقدام مهیم و حیائز اهمییت اساسیی تحیت نظیام سوسیالیسیتی 

. ای  امر همچنی  ی  ننصر مهم در برخورد احی  به روابد متقابا سوسیالیستی اسیت. است

 روری است كه نظام شیركت كادرهیا در كیار تولییدی جمعیی » :  رنصان كردادر مائو خا

آنها اربابانی كه برگرده میردم . كادرهای حزب و دولت ما كارگران نادی هستند. را حفظ كنیم

كادرها از  ری  شركت در كار تولیدی جمعی رشته هیای پیونید گسیترده، . باشند می سوارند ن

ای  ی  اقدام مهم و حائز اهمیت اساسی برای . كنند می ا حفظ محكم و نزدی  با مردم كارك  ر

كند كه بر بوروكراسی فائ  آمیده و از رویزیونیسیم  می ای  امر كم  . نظام سوسیالیستی است

ادر مائو ای  حقیقت خدشه ناپیذیر را بیر مسنیای جمعسنیدی ( 62)« .و دگماتیسم جلوگیری شود

آن كادرهایی . لمللی كمونیستی به تفصیا تصری  نموداز تجربه و درسهای تاریخی جنسش بی  ا

تواننید داو لسانیه و مینظم در كیار تولییدی جمعیی شیركت جوینید نمومیا آگاهانیه تیر در  می كه 

آنهیا . کنند و درجه ازخود گذشتگی شیان بیاالتر اسیت می برابر  رز تفكر بورژوایی مقاومت 

خیوان تیوده هیا گیوش میدهنید، بیه انتقیادات و به توده هیا توجیه و نالقیه دارنید، فروتنانیه بیه فرا

تواننید بیر جهتگییری سوسیالیسیتی موسسیه پاییدار  میی گذارنید و  میی نظارت تیوده هیا احتیرام 

. آنها با شراید تولید آشناترند و ادور فرامی  كور از جانب آنیان كمتیر مصیاهده میصیود. بمانند

واننیید كییه در آن تحییول ییی  كییادر خ مییی در یکییی از واحییدها زنییان كییارگر نسییاج ترانییه ای را 

او » : رهسری در كارخانه آنها بعد از شركتش در كیار تولییدی جمعیی چنیی  تصیری  شیده اسیت
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آییید و رهنمییود  مییی در گذشییته هرگییز از كارگییاه دیییدن نمیكییرد امییا حییاال بییه کنییار ماشییی  آالت 

در گذشیته . یصیونددر گذشته تاخیر در كار زیاد بود اما حاال همه مصیکالت فیورا حیا م. میللسد

در گذشته . کند می فقد گزارشات  والنی اادر میصد اما حاال او افکارش را در كارگاه بیان 

واقعییت ایی  « .داننید میی نامیدنید امیا حیاال همیه او را خواهرمیان  می او را جوجه بوروكرات 

اگییر حتییی . آییید مییی اسییت كییه تییوده هییا از اییی  گونییه رهسییر و پرسیینا مییدیریت و فنییی خوشصییان 

 . تضادهایی میان آنها موجود باشد، میتوانند در زمان مناسب آنها را بلور احی  حا كنند

شركت توده های كارگرم دهقان در مدیریت یكی از ملزومات روابید تولییدی سوسیالیسیتی 

فقد با اارار بر شیركت كیارگر م دهقیان . ای  ح  توده ها تحت نظام سوسیالیستی است. است

ان مقام توده های كارك  بعنوان اربابان موسسیات تولییدی را تقوییت و تحکییم در مدیریت میتو

توانند موسسات را  می بورژوا " مقامات"و " متخصصان"ای  نقیده كه فقد تعداد قلیلی . کرد

اداره كنند و باید بر آنها تكیه نمود و توده های كارگر م دهقان را بیه پیایی  رانید، مسیلما روابید 

. یستی را تحلیا برده و نهایتا بیه انحلیا  موسسیات سوسیالیسیتی خواهید انجامییدمتقابا سوسیال

برای نالیتر کردن روابد متقابا سوسیالیستی و تحكیم و توسعه مالكیت همگانی سوسیالیسیت ، 

ما باید به هر قیمت كه شده ای  پیصداوری كهنه، مسیخره، وحصییانه، ملیرود و نفیرت انگییز » 

، فقید اغنییا و آنهیائی كیه مكتیب ثروتمنیدان را از سیر " سقیات بیاال"ح كه گویا فقید بیه اایلال

گذرانده اند قادرند دولت را اداره كرده و توسعه تصکیالتی جامعه سوسیالیستی را هدایت کننید، 

 (61)«.درهم شکنیم

شرکت توده ها در مدیریت پیش از هر چیز به معنای شرکت تولید كننیدگان مسیتقیم، یعنیی 

 میی توده هیایی كیه در میدیریت موسسیات شیركت . گر م دهقان، در مدیریت استتوده های كار

كنند نه فقد باید تولید مستقیم، نوآوری تكنیكی و انقالب تكنیكی و حسیابداری را رهسیری كننید  

بلكه مهمتر از آن باید به كادرها در بکاربست همه جانسه خد و سیاسیتهای نیام وخیاص حیزب 

در جریان انقالب كسیر فرهنگی پرولتاریای ، كارگران بیرای . ت کنندكم  كنند و بر آنها نظار

دام  زدن ]جدال بزرگ : استفاده كردند" چهار سالح بزرگ"شرکت در مدیریت موسسات از 

، پوسیترهای [نظیرات خیود را کیامال  یرح کیردن]، شیکوفائی بیزرگ [ان ایده هیامی به بحث 

ده هیای كیارگر م دهقیان مسیتقیما در فعالییت نماینیدگان تیو. دییواری بیزرگ، و مساحثیات بیزرگ

آنهیا هیم در تولیید شیرکت . کننید، شیركت كردنید میی كمیته های انقالبی کیه موسسیات را اداره 

اییی  تحییولی جدییید در شییركت تییوده هییا در امییر . بردنیید مییی داشییتند و هییم کییار نظییارت را پیییش 

 . مدیریت بود

در مسارزه تولییدی ( بی، متخصصانتوده ها، كادرهای حز" )تركیب سه در ی "بكاربست 

اییی  امییر نییه تنهییا . و آزمونهییای نلمیی ، وسیییله ای بییرای حییا مصییكالت مهییم تكنیكییی تولییید اسییت

کنید بلكیه روشینفكران را بیا كیار و تیوده  میی نوآوریهای تكنیكی را در سلحی توده ای تسیهیا 
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از تفاوتهیای پاییه ای  و بیدی  ترتییب. كنید میی های كارگر م دهقان را با دانش سیسیتماتی  آشینا 

 .بی  كار فكری و یدی كاسته، و بانث تكمیا و توسعه بیصتر روابد متقابا سوسیالیستی میصود

ااییالح قییوانی ، مقییررات و سیسییتم هییای غیرمنلقییی و كهنییه در مییدیریت موسسییات، جنسییه 

هییر نییو  تولییید . دیگییری از ااییالح و تحییول بییی وقفییه در روابیید متقابییا سوسیالیسییتی اسییت

منظیور از سیسیتم هیا، سیسیتم : تو یی }. انی مستلزم مقررات و سیستم های معینی استاجتم

اما نیو  { .قواند نملی مربو  به آن است های مدیریت و كنترل تولید، و زنجیره مسئولیتها و

لنییی  در مییورد . مقییررات و سیسییتم هییای اسییتقرار یافتییه را روابیید تولیییدی جامعییه تعیییی  میكنیید

به نفعصان است که در حیی  میدیریت، غیارت » رمایه داری گفت که اینها مدیریت در جامعه س

مقیررات و سیسیتم هیای موسسیه سیرمایه ( 67)« .كنند و در حیی  غیارت بیه میدیریت بپردازنید

هر چه بهتر و موثرتر آزادی كارگر را محدود كند و هیر چیه بیصیتر : داری فقد ی  هدف دارد

رات و سیستم ها بی پایان در موسسات سرمایه داری مقر. از وی ارزش ا افه استخراج نماید

. تماما برای حفاظت از روابد تولیدی سرمایه داری  راحیی شیده انید و تیابع ایی  هیدف هسیتند

ایی  اساسیی تیری  تفیاوات بیی  ( 63. )تحت سوسیالیسم، سیسیتم هیا بایید مللیوب تیوده هیا باشیند

سیسیتم هیا بایید مللیوب تیوده هیا " .مقررات و سیستم هیای سوسیالیسیتی و سیرمایه داری اسیت

یعنی چه؟ یعنی اینكیه چنیی  سیسیتم هیائی بایید تسیهیا کننیده نقیش كیارگران بعنیوان همیه " باشند

كییاره امییور بییوده و بنفییع بهسییود و توسییعه روابیید متقابییا بییی  افییراد در موسسییات، تسییهیا کننییده 

ی مسارزه  سقات ، مسارزه ابتكار نما سوسیالیستی از جانب توده ها، و توسعه سه جنسش انقالب

مقیررات و سیسیتم هیائی كیه مللیوب تیوده هیا باشیند ملمئنیا . باشیند می تولیدی و آزمونهای نل

تحیت . مللوب توسعه تولید هم خواهند بود زیرا شور و شوق تیوده هیا را شیکوفا خواهنید كیرد

سیات غالسیا تاثیر خد رویزیونیستی لیوشائوچی و لی  پیائو، مقررات و سیستم های برخیی موس

تعداد مقررات و سیستم ها خیلی زیاد »: انتقاد كارگران ای  بود كه. کرد می توده ها را محدود 

تحیت یی  رهسیری خیوب تیوده هیا بایید « .است و با هدف تنسیه یا انمال فصیار  راحیی شیده انید

اسیت بسی  شوند تا با دقت قوانی  و مقرراتی كه غیرمنلق ، سختگیرانه و مضر به حال تولید 

ان مییی آن قییوانی  و مقرراتییی كییه بییذر نفییاق و بیگییانگی در  را مییورد تجدییید نظییر قییرار داده و

در نینحال بیر مسنیای تجربیه ای كیه از پراتیی  كسیب شیده، . افصلند را تيییر دهد می كارگران 

باید ی  رشته قواند و مقررات سالم و منلقی كه با الزامات روابد متقابا سوسیالیستی و رشد 

 . وهای مولده خوانایی داشته باشد، برقرار شودنیر

 

 تاثیر عظیم روبنا در شكلگیری روابط متقابل

جایگاه افراد در تولید و ماهیت روابد متقابیا آنهیا در تولیید توسید نظیام مالكییت بیر ابیزار 

  مییاما روبنیا نییز بیر جایگیاه و روابید متقابیا بیی  افیراد در تولیید تیاثیر . شود می تولید تعیی  

در واقع بدون چنی  تاثیری از جانیب . گذارد  هم شکا و نیز تكاما آنرا تحت تاثیر قرار میدهد



 ...اقتصاد مائوئیستی  011

 

توانید انسیجام یابید، مسیتحکم شیود و توسیعه  می روبنا، جایگاه و روابد متقابا افراد در تولید ن

در هییر جامعییه ای،  سقییه حییاكم بییدون چییون و چییرا و بییا تمییام قییوا از قییدرت روبنییا بییرای . یابیید

فاظییت از نظییام مییالكیتی حییاکم و تحکیییم و توسییعه جایگییاه و روابیید متقابییا افییراد در تولییید و ح

 . ای  ی  قانون نام است. كند می روابد توزیع منلس  بر آن، استفاده 

بورژوازی در همیه كصیورهای سیرمایه داری از . جامعه سرمایه داری را در نظر بگیرید

ی سییلله خییویش بییر كییار مییزدی كییه در رابلییه قییدرت روبنییا بییرای برقییراری و گسییترش جسییر

مارك  خا رنصان كرد كیه بیورژوازی تیازه . كند می شود، استفاده  می سرمایه م كار متسلور 

خواهید از قیدرت دولتیی  میی » بظهور رسیده برای برقراری و بسید سیلله سیرمایه بیر كیار، 

قییرن نییوزده، بییورژوازی از اواخییر قییرن پییانزده تییا نیمییه اول ( 69. )«کنیید مییی اسییتفاده کنیید و 

انگلسییتان تییدابیر خصییونت بییاری را بییاجرا گذاشییت كییه مصییهورتری  آنهییا جنییسش حصاركصییی 

از دهقانان فقیر از منا   روستایی انگلسیتان  می ای  تدابیر برای اخراج شمار نظی( 02.)بود

 یو  دهقانانی كه تهیدست و ریصه ك  شده بودند به مناظ  شهری سرازیر شدند تا به مو. بود

با ای  وجود دهقانان مهاجر در منا   شهری غالسیا ولگیردی را بیه . سلله سرمایه تسدیا شوند

بیورژوازی بریتانییا بیرای رانیدن اجسیاری . قسول سیلله اجسیاری سیرمایه بیر كیار تیرجی  دادنید

دهقانان بخاك سیاه نصسته بدرون كارخانه ها، قیوانی  تنسیهیی نلییه ولگردهیا و خانیه بیدوش هیا 

شیدند تیا  می آنها  س  قوانی  فوق العاده وحصتناك تازیانه خورده، دا  شده و شكنجه ». دگذران

بسینیید كیه بیورژوازی ( 06)«.به انضسا ی كه برای نظام مزدی  روری اسیت گیردن گذارنید

ل سیلله سیرمایه می چه ابزار خصنی را برای برقراری و توسعه روابد متقابا بی  افراد و تح

 . فاده قرار داده استبر كار، مورد است

روابد سلله سرمایه بر كار با استفاده از زور برقرار شد و ای  روابید را فقید میتیوان بیا 

در كصورهای سوسیالیستی تحیت دیكتیاتوری پرولتیري، ایی  روابید . استفاده از زور نابود كرد

 .دقیقا بوسیله زور نابود شد

توانید برقیرار  میی كتیاتوری پرولتارییا از آنجا كه روابد تولیدی سوسیالیستی فقید تحیت دی

روابد متقابا . شود، تاثیر روبنای سوسیالیستی بر زیربنای اقتصادی سوسیالیستی وا   است

امیا همچنیی  زییر نفیو  . سوسیالیستی توسد نظام مالكیت همگانی سوسیالیستی تعیی  شیده اسیت

كنیید  میی اگیر خییال . دروبنای سوسیالیستی شكا گرفته و مو و  تحول و دگرگونی انی نظیم

توانیید بلییور خودبخییودی شییكا بگیییرد و اییرفا بواسییله  مییی كییه روابیید متقابییا سوسیالیسییتی 

 .برقراری مالكیت همگانی سوسیالیستی توسعه یابد، دچار اشتساهی جدی شده اید

در حیلیییه روابییید متقابیییا سوسیالیسیییت ، روابییید  سقیییه كیییارگر و سیییایر میییردم كیییارك  بیییا 

قییات اسییتثمارگر، روابیید بییی  حییاكم و محكییوم، متحییول كننییده و متحییول بییورژوازی و سییایر  س

استثمارگران بواسله ماهیت  سقاتی شان داو لسانیه بیه مو یع محكیوم و متحیول . شونده است

پرولتاریا قادر است برخی از آنها را به قسول تحیول سوسیالیسیتی . شدن گردن نخواهند گذاشت
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بیدون قیدرت دولتیی بعنیوان پییش . لتیی را در دسیت داردوادارد زیرا كنترل دستگاه قدرتمند دو

 . شر ، انمال سلله بر بورژوازی و متحول كردنش ناممك  است

میی شود، بیرای اینکیه روابید متقابیا  می ان مردم كارك  مربو  می تا آنجا كه به روابد 

ایید بیر ان آنها بعنوان رفقای انقالبیی بلیور میداوم برحسیب اایول سوسیالیسیتی توسیعه یابید، ب

کنید  میی روبنای سوسیالیستی میا را قیادر . روبنای سوسیالیستی تكیه شود و نقش آن درك شود

تییوانیم خییود را از تییاثیرات  مییی بییدی  ترتیییب مییا . كییه خییویش را آمییوزش دهیییم و متحییول كنیییم

دولییت خلیی  از خلیی  »: اییدر مییائو خا رنصییان كییرد. مییرتجعی  داخلییی و خییارجی رهییا سییازیم

توانید خیود را بصییوه هیای  می فقد زمانی كه خل  ااحب چنی  دولتی باشد . كند می حفاظت 

دمكراتی  و در مقیاس سراسری آموزش دهد و افکار خود را نوسیازی كنید  همیه در آن سیهیم 

روابیید ( 00)« .باشییند و مصییترکا خییود را از تییاثیرات مییرتجعی  داخلییی و خییارجی رهییا کننیید

د بیا پافصیاری بیر پیصیسرد انقیالب سوسیالیسیتی در روبنیا، انقالبی و رفیقانه بی  مردم كارك  فق

استفاده از ایدئولوژی پرولتری برای غلسیه تیدریجی بیر اییدئولوژی بیورژوائ ، و بیا ریصیه كی  

كردن بی وقفه سن  و تاثیرات سرمایه داری در حیله روابد متقابا بی  افراد میتواند پیگیرانه 

تیوان راه را بیرای شیكلگیری و توسیعه روابید متقابیا  میی فقد بر ای  مسناست كه . توسعه یابد

 .تولید سوسیالیستی هموار كرد

فراینید شیكلگیری و توسیعه روابید متقابیا سوسیالیسیتی یی  فراینید  یوالنی . جمعسندی كنیم

پرولتاریا بیرای حفیظ و توسیعه روابید متقابیا . مسارزه سیاسی و ایدئولوژی  بی  دو  سقه است

انه در سراسر دوران تاریخی سوسیالیسیم از خید پاییه ای حیزب پییروی سوسیالیستی باید قا ع

بعد از آنكه ی  پیروزی اساسی در انقالب سوسیالیسیتی در حیلیه مالكییت بیر ابیزار تولیید . كند

بدست آمد، پرولتاریا باید به پیصسرد هرچه نمیقتر انقالب سوسیالیستی در نراه های سیاسی 

ولوژی بییورژوایی را نییابود و ایییدئولوژی پرولتییری را تقویییت و ایییدئولوژی  ادامییه داده، ایییدئ

ای  مو ونی اساسیی در تحكییم و . كرده، و با خودخواهی جنگیده و از رویزیونیسم انتقاد كند

كنییم كیه بعید از برقیراری نظیام مالكییت  میی اگیر فكیر . بهسود روابد متقابا سوسیالیستی اسیت

وی ناپدییید میصییوند، و اگییر در تو ییی  روابیید همگییانی سوسیالیسییت ،  سقییات اسییتثمارگر بنحیی

متقابا سوسیالیستی بر تقابا اساسی مو ع پرولتاریا و بیورژوازی تاکیید نگیذاریم، بمعنیای آن 

" پاییان مسیارزه  سقیات "است كه تفكری خالف خد پایه ای حزب پیصه كیرده اییم و بیدام بحیث 

كردیم و بیه اییدئولوژی  می نا اارار ناگر ما بر پیصسرد انقالب سوسیالیستی در روب. افتاده ایم

بورژوایی اجازه رشد میدادیم، آنگاه روابد متقابا سوسیالیستی به روابد متقابا سیرمایه داری 

احییای سیرمایه . تيییر ماهیت میداد و نظام مالكییت همگیانی سوسیالیسیتی دچیار انحلیا  میصید

ماركسیسم  می ه باید حقیقت نلآموزد ك می داری در اتحاد شوروی در هیست الگوی منفی بما 

 .قا درك كنیممی را در ای  مورد ن
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 مهمی ض

رهروان سرمایه داری، بور وازی درون 

 باشند می حزب 

 (6)نوشته فنگ کنگ 

 

و غلسیه ( دن سیائو پیی )یائو پی  ادر مائو در رابله با مسارزه بزرگ در انتقاد از تنگ س

بیا » : کند کیه می بر انحراف راست که قصد دارد احکام احی  را واژگون کند، خا ر نصان 

در دوره انجییام . گیرنیید مییی انجییام انقییالب سوسیالیسییتی آنهییا بخییودی خییود زیییر  ییرب قییرار 

کردنید و وقتیی  در کصاورزی برخی از افراد حزب با آن مخالفیت( کئوپراتیو)تيییرات تعاونی 

شیما در حیال انجیام انقیالب سوسیالیسیتی . شیوند میی ناراحیت  کنییم میی ح  بورژوائی را نقید 

: درسیت در درون حیزب کمونیسیت اسیت. دانید کیه بیورژوازی کجاسیت می هستید اما هنوز ن

رهیروان سیرمایه داری . آنهائی که در قدرت هستند و راه سرمایه داری را در پییش گرفتیه انید

بلییرزی داهیانییه ماهیییت بییورژوائی  مییی اییی  نظریییه نل« .در جییاده سییرمایه داری انییدهنییوز 

نیالوه بیر ایی ، آمیاج نمیده . رهروان سرمایه داری در حزب کمونیست را نرییان کیرده اسیت

بیه ایی  ترتییب، از تئیوری . مسارزه انقالبی در دوره تاریخی سوسیالیسیم را روشی  کیرده اسیت

ایی  . یکتیاتوری پرولتارییا دفیا  کیرده و آنیرا تکامیا داده اسیتمارکسیستی مسیارزه  سقیاتی و د

دهید کیه بتیوانیم انقیالب را تحیت دیکتیاتوری  میی نظریه به ما ی  سالح ایدئولوژی  قدرتمند 

 .از غلسه آن ممانعت بعما آوریم پرولتاریا ادامه داده و با رویزیونیسم مسارزه کنیم و

 

 وران تاریخی سوسیالیسمیکی از مشخصا  مهم مبارزه  بقاتی در د
 

ی  مصخصه مهم مسارزه  سقاتی ( بورژوازی درون حزب)ظهور رهروان سرمایه داری 

با نو  شدن توازن  ای  مصخصه بلور تنگاتنگی مرتسد. در دوران تاریخی سوسیالیسم است



 010: ی دورن حزبند رهروان راه سرمایه دار

 

در دوره انقالب دموکراتی ، تضاد نمده جامعیه . قوای  سقاتی تحت دیکتاتوری پرولتاریاست

ان پرولتاریا و توده های خل  در ی  سیو بیا امپریالیسیم، فئودالیسیم و سیرمایه داری می د تضا

در آن زمییان، اپورتونیسییتها و رویزیونیسییتها و سییران . بوروکراتییی ، در سییوی دیگییر، بییود

خلهای اپورتونیستی مختلیا درون حیزب نوامیا بیورژوازی و  سقیات اسیتثمارگر در درون 

 ندارمی از آنجا که  سقات ز. های  سقه بورژوازی بودند حزب بودند اما ارفا زائده

و سیییرمایه داری کمپیییرادور قیییدرت دولتیییی را در دسیییت داشیییتند، هسیییته و نییییروی نمیییده 

بورژوازی، مقر فرماندهی آن و نمایندگان سیاسی االی آن در بییرون حیزب کمونیسیت قیرار 

  .داشتند و نه در درون آن

ت امپریالیسم، فئودالیسم و سرمایه می کراتی ، حاکپ  از پیروزی بزرگ در انقالب دمو

داری بوروکراتی  سرنگون شد و پرولتاریا مردم سراسیر کصیور را در کسیب قیدرت سیاسیی 

ان پرولتاریا و می تاریخی سوسیالیسم شده و تضاد  از آن زمان، چی  وارد دوره. رهسری کرد

یا بیه حیزب حیاکم شیده، مسیارزه از وقتی که حزب میا تسید. بورژوازی تضاد نمده جامعه است

ان خد پرولتری ادر مائو و خد بورژوائی و رویزیونیستی نیه تنهیا ماهییت حیزب میا را می 

از آن زمیان بیه بعید، مسیارزه میا نلییه . کند می بلکه خصلت و آینده کصور ما را در کا، تعیی  

ه است و بیر ق یافتمی بورژوازی در داخا و بیرون حزب بلور مستمر در همه نراه ها تع

از زمان . روی ای  مسئله که آیا انقالب سوسیالیستی را باید به پیش برد یا نه تمرکز یافته است

از آن جملیه انید . ان پرولتاریا و بورژوازی در گرفته استمی  می ایجاد چی  نو، مسارزات مه

تولیید و ، جنیسش ایجیاد دگرگیونی در مالکییت بیر ابیزار «وو فیان»و ( 0)« سان فان»جنسصهای 

در اییی  مسییارزات بییورژوازی خییارج از حییزب هنییوز دارای (. 8)مسییارزه  یید گییرایش راسییت 

ان خییودش را می توانسییت وارد قییدرتنمائی بییا پرولتاریییا شییده وحییا مییی مقییداری قییدرت بییود و 

مصخص کند  اما درای  مقلع نیز ی  او یا  پیچییده شیکا گرفتیه بیود بلوریکیه بیورژوازی 

بیورژوازی و دیگیر . کردنید میی ای یکیدیگر پاسیخ داده و همکیاری داخا و بیرن حیزب بیه نید

 سقیییات اسیییتثمارگر بییییرون حیییزب در حمیییالت افسارگسییییخته خیییود نلییییه حیییزب از حماییییت 

میا از  ریی  . کردنید میی بورژوازی داخا حزب برخوردار بوده و در واقیع روی آن حسیاب 

یه انقالب سوسیالیستی را فعالیتهای بورژوازی درون حزب نل مسارزه دو خد در درون حزب

بروشنائی کصاندیم و خد رویزیونیسیتی را میورد انتقیاد قیرار دادییم  و بیه ایی  ترتییب پییروزی 

ن می های کارزارهای گوناگون را که برای ایجاد تحوالت سوسیالیسیتی بیراه افتیاده بودنید تضی

  .کردیم

موقعیییت تحییت ق مسییتمر انقییالب سوسیالیسییتی، بییورژوازی بیییرون حییزب کییه درمییی بییا تع

ت قییرار دارد بسیییاری از ابییزار تولییید اقتصییادی اش را از دسییت داد و در جسهییه هییای می حییاک

در نتیجه قوای آن بتدری   عیا شیده . سیاسی و ایدئولوژی  با شکست های متعدد مواجه شد

را ( 2)« ائییتالف چانییگ لییو»در دوره حملییه بییورژوائی راسییت نلیییه حییزب، آنهییا هنییوز . اسییت
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امیا پی  از کیارزار مسیارزه نلییه راسیت بیرای . برایصان نقیش فرمانیده را بیازی کنیدداشتند که 

بورژوازی بیرون خیلی مصکا شده که بتواند نلنا نیرو گردآوری کند و دسیت بیه یی  مسیارزه 

همه جانسیه نلییه پرولتارییا زده و دیکتیاتوری پرولتارییا را سیرنگون کیرده و سیرمایه داری را 

  .احیا کند

ان پرولتاریییا و بییورژوازی مییی در سراسییر دوره تییاریخی سوسیالیسییم تضییاد تضییاد نمییده 

ان پرولتارییا و بیورژوازی بلیور میی با تيییر در توازن قوای  سقاتی، مسیارزه  سقیاتی . است

بییه اییی  ترتیییب رهییروان سییرمایه داری . یابیید مییی فزاینییده و نمیی  یابنییده ای در حییزب بازتییاب 

رابله با سیرنگون کیردن دیکتیاتوری پرولتارییا و احییا رسند و در  می درون حزب به ظهور 

در جریان انجام انقیالب سوسیالیسیتی میا نیه تنهیا . شوند می سرمایه داری تسدیا به خلر نمده 

باید آگاه باشیم که بورژوازی که  و روشنفکران آن هنوز در جامعه موجودند و شمار بزرگی 

تحول اییدئولوژی  اسیت  بلکیه بایید بلیور  از خرده بورژوازی هنوز در حال از سر گذراندن

خاص آگاه باشیم که آن دسته از افراد حزبی که در قدرت هستند ولیی راه سیرمایه داری را در 

فقیید بییا مسییارزه پیگیرانییه نلیییه . باشییند مییی پیییش گرفتییه انیید بییورژوازی پنهییان شییده در حییزب 

و پاییداری ( تنیگ سییائوپی امثال لییو شیائوچی، لیی  پییائو و )رهروان سرمایه داری در حزب 

در ادامییه انقییالب نلیییه بییورژوازی و نیروهییای سییرمایه داری در جامعییه در کییا  تنهییا بییه اییی  

هرک  ایی  را . توان گفت که آماج نمده انقالب سوسیالیستی واقعا در، شده است می ترتیب 

 میی ننفهمد که بورژوازی درست در درون حزب کمونیست اسیت یی  انقالبیی پرولتیر هصییار 

  .باشد

برقیراری  در جمعسندی از تجربه تاریخی کمون پاری ، انگل  خا رنصان کرد که پ  از

ن جامعیه بیه می تسدیا دولت و ارگانهیای دولیت از خیاد»دیکتاتوری پرولتاریا الزم است که با 

مقدمیه ). مقابلیه کنییم« دهید میی که با دنسال کردن منافع خیاص خودشیان ره « »اربابان جامعه

انتصارات زبانهای خارجی پک   -« جنگ داخلی در فرانسه»یش انگل  بر کتاب مارک  فردر

پ  از پیروزی انقالب اکتسر، لنی  شراید جاری جامعه شوروی را تحلیا  (62ص  -6972 –

ان میی کرد و بروشنی خا رنصان کرد که ی  بورژوازی جدیید در کصیور وجیود دارد کیه از 

اییدر مییائو در پرتییو . ییید کننییدگان خییرد برخاسییته اسییتن حکومییت شییوراها و تولمی مسییتخد

درسهای تاریخی تسدیا شوروی به ی  کصور سیرمایه داری و تجربیه نملیی پرولتارییای چیی  

بیورژوازی » : در بکاربست دیکتاتوری پرولتاریا نظریه درخصان خیود را  یرح کیرد و گفیت

داری را در پییش گرفتیه  آنهائی که در قدرتنید و راه سیرمایه: درست در حزب کمونیست است

سیالی  02در  یول بییش از . باشید میی لنینیسم  –در مارکسیسم  می ای  نظریه تکاما مه« .اند

گذرد، ادر مائو نه تنها از زاویه تئوری  بیورژوازی  می که از تاسی  جمهوری خل  چی  

متعیدد  درون حزب را تجزیه و تحلیا کرده است بلکه همچنی  در پراتیی  میا را در مسیارزات

سییردمداران خیید رویزیونیسییتی کییائو کانییگ، پیی  تییه هییوای، لیییو . نلیییه آن رهسییری کییرده اسییت
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در دوره سوسیالیسیم . شائوچی و تنگ سیائو پی  همه فرماندهان بورژوازی داخا حزب بودنید

پرولتاریا چندی  مسارزه دو خد مهم نلیه بورژوازی درون حزب که اینهیا سیردمدارانش بیوده 

 .ه استاند، پیش برد

 

 ماهیت  بقاتی رهروان سرمایه داری 
بییرای تصییخیص »: گوییید مییی « تحلیییا از  سقییات در جامعییه چییی »اییدر مییائو در مقالییه 

دوسییتان و دشییمنان واقعییی مییا باییید ییی  تحلیییا نییام از موقعیییت اقتصییادی  سقییات گونییاگون در 

روری اسیت کیه متید بنابرای  بسییار  ی «.جامعه چی  و رفتار آنان نسست به انقالب ارائه دهیم

مارکسیسییتی را بکییار بییریم و ماهیییت سیاسییی و اقتصییادی رهییروان سییرمایه داری را  مییی نل

آشکار کنیم تا بتیوانیم بیا و یوح ایی  حقیقیت را بسینییم کیه بیورژوازی درسیت در داخیا حیزب 

 .است

تعیییی  کننییده تییری  خصییلت سیاسییی رهییروان سییرمایه داری درون حییزب آنسییت کییه خیید 

در تحلییا کیردن از آنیان میا . چسسند می گذارند و به راه سرمایه داری  می و رویزیونیستی جل

باید اول از همه و قسا از هر چیز ای  خصلت را در، کنیم و از نقله نظر خد سیاسیی در، 

رهییروان سییرمایه داری داخییا حییزب بخییا ر ییی  تییالش . روشیینی از ماهیییت آنییان پیییدا کنیییم

زننید تیا  میی به ایجاد فراکسیون سیاسیی در حیزب  مصتر، در تقویت خد رویزیونیستی دست

تمییام سییردمداران خیید رویزیونیسییتی کییه در گذشییته در . بییرای احیییا سییرمایه داری تییالش کننیید

سردمدارانی چون لیوشائوچی، . مقا ع مختلا سربلند کرده اند همه نمایندگان ای  خد بوده اند

قیدرت دولتیی را در دسیت داشیتند لی  پییائو و تنیگ سییائو پیی  همیه بخیش بزرگیی از حیزب و 

بنابرای  در موقعیتی قرارداشتند که خائنی  و فراری ها را به استخدام درآورند و بیرای تعقییب 

منافع خودپرستانه شیان دارودسیته درسیت کننید و مقرهیای فرمانیدهی بیورژوائی بیر پیا کننید و 

ا کننید و بیرای میدتی نیده ابزار دیکتاتوری پرولتاریا را به ابزار دیکتیاتوری بیورژوازی تسیدی

ای را که فاقد در، روش  از او ا  واقعی بوده و سل  آگاهی پایینی دارند گول زننید وآنهیا 

ایی  رویزیونیسیتها در تیالش بیرای احییا . خیود تسیدیا کننید را به دنساله روان خد رویزیونیستی

یزیونیستی که خد رو. سرمایه داری بیرحم تر و خلرناکتر از بورژوازی بیرون حزب هستند

شود بلور فصرده نماینده منافع بورژوازی کهی  و  می توسد ای  رهروان سرمایه داری تسلیغ 

اییی  خیید ماهیییت بییورژوائی رهییروان سییرمایه داری را . جدییید و تمییام  سقییات اسییتثمارگر اسییت

ان سیرمایه داری در حییال میی دوره مسیارزه »دوره سوسیالیسیتی، : لنیی  گفییت. کنید میی تعییی  

اقتصییاد و سیاسییت در نصییر دیکتییاتوری : لنییی )« .ار و کمونیسییم در حییال تولیید اسییتاحتضیی

بورژوازی درون حزب هسیتند بخصیی از  ش  نیست که رهروان سرمایه داری که( پرولتاریا

دقیقییا بییدلیا آنکییه بییورژوازی ییی   سقییه در حییال . باشییند مییی بییورژوازی در حییال احتضییار 

به قیدرت رسییدن »: مائو گفت. خیلی برجسته استاحتضار ومنحد است، ماهیت ارتجانی آن 
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گیزارش در بیاره تجدیید »نقا شیده در  -مائو). «رویزیونیسم یعنی به قدرت رسیدن بورژوازی

حیییزب  62کنگیییره  –ونیییگ هانیییگ ون  توسییید« نظیییر در اساسییینامه حیییزب کمونیسیییت چیییی  

ی بیر نملیی کیردن لی  پیائو با پافصار (91لوتا افحه  -بود می کتاب مائو پنج -کمونیست چی 

را تهیه کرد و سعی کرد دست بیه یی  « 276 رح پروژه »پیش رفت که  رویزیونیسم تا آنجا

تنگ سیائوپی  کیه در نملیی کیردن رویزیونیسیم مصیمم بیود .  د انقالبی بزند می کودتای نظا

اییی  . دان تییی  آن میی  حادثییه آفریییدمییی شییورش هییای سیاسییی  یید انقالبییی بییراه انییداخت و در 

ت خصییم آور مسییارزه  سقییاتی بلییرزی نریییان و بسیییار حییاد و روشیی  ماهیییت ارتجییانی واقعیییا

 .بورژوازی درون حزب را نصان داده است

 مییی بییه لحییاظ اقتصییادی نلییت آنکییه رهییروان سییرمایه داری را بییورژوازی درون حییزب 

 در دوره سوسیالیسیتی. خوانیم آنسیتکه آنهیا نماینیده روابید تولییدی مینحد سیرمایه داری هسیتند

کنیید آن بخصییهائی از روبنییا و روابیید تولیییدی را کییه در تناسییب بییا  مییی پرولتاریییا دائمییا تییالش 

زیربنای اقتصاد سوسیالیستی و نیروهای مولده نیستند دگرگون کند و انقالب سوسیالیستی را تا 

کننید آن  میی بالعک ، رهیروان سیرمایه داری داخیا حیزب بیا تمیام قیوا تیالش . انتها ادامه دهد

ئی از روبنا و روابد تولیدی را که مانع رشد زیربنای اقتصیاد سوسیالیسیتی و نیروهیای بخصها

  .همه ای  تالشها برای احیا سرمایه داری است. مولده اند را حفظ کنند

نه روابد تولید اجتمانی بررسی کنیم می اگرمو ع رهروان سرمایه داری حزب را در ز

و  («آغییاز بییزرگ» در مقالییه)د معنییای  سقییات و اییی  مو ییع را بییا آموزشییهای لنییی  در مییور

ازاسییتقرار مالکییییت  پییی   سقیییات و مسییارزه  سقییاتی در دوره تحلیلهییای مییائو در بیییاره مسییئله

مقایسیه  («در باره حا ایحی  تضیادهای درون خلی » در مقاله ) سوسیالیستی بر ابزار تولید 

اگیر بیه زنیدگی واقعیی . یمبیر میی کنیم، به ماهیت کامال بورژوائی رهروان سیرمایه داری پیی 

برخی از واحدها یا دپارتمان ها رهسری در دست رهیروان  در بینیم هر وقت که می نگاه کنیم 

سرمایه داری مانند لیوشائوچی، لی  پییائو و تنیگ سییائو پیی  بیود، آنهیا از قیدرت خیود اسیتفاده 

تقابیا سوسیالیسیتی در کرده و با تمام قوا خد رویزیونیسیتی را تقوییت کیرده انید  آنهیا روابید م

ن تسدیا کرده اند  می ان استخدام کنندگان و مستخدمی ان مردم را به روابد سرمایه داری می 

نه توزیع و تصیاحب بالنیو  ثمیره کیار می آنها با توسا به  رق قانونی و غیر قانونی در ز

فاده کیرده و دیگران، به تقویت ح  بورژوائی پرداخته اند  آنهیا از موقعییت و قیدرت خیود اسیت

مالکیت سوسیالیسیتی و کلکتییوی در ابیزار تولیید و مصیرف را نمیال مليیی کیرده انید و نتیجیه 

آنست که در آن واحدها مالکیت سوسیالیستی تنهیا در نیام موجیود اسیت و در واقعییت تسیدیا بیه 

در تحلیییا نهییائی خیید . مالکیییت سییرمایه داری تحییت کنتییرل رهییروان سییرمایه داری شییده اسییت

شییود بییرای اییی   مییی لیوشییائوچی، لییی  پیییائو و تنییگ سیییائو پییی  تسلیییغ  یسییتی کییه توسییدرویزیون

 راحییی شییده کییه روابیید تولیییدی میینحد و در حییال احتضییار سییرمایه داری را حفییظ کننیید، بییه 

ایییدئولوژی بییورژوائی سییتم و اسییتثمار پرولتاریییا و نظییام سییرمایه داری بچسییسند و بییه منییافع 
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را به نقب به روزهای تاری  چیی   خدمت کنند و کصور مااقتصادی  سقه بورژوازی در کا 

 )2. )که  نیمه فئودال و نیمه مستعمره بکصانند

 

 ریشه های  بقاتی و تاریخی ظهور رهروان سرمایه داری
در دوره سوسیالیسیتی بهیچوجیه ( بیورژوازی درون حیزب)ظهور رهروان سرمایه داری 

هیدف انحیراف راسیت واژگیون . تاریخی استتصادفی نیست بلکه دارای ریصه های  سقاتی و 

ادر مائو در مسارزه برای دفع حمالت انحراف راست خا ر نصیان . کردن احکام احی  بود

بیه پیائی  آرام  پ  از انقالب دموکراتیی ، کیارگران و دهقانیان فقییر و دهقانیان متوسید»: کرد

خواهنیید  مییی ا حییزب ناز سییوی دیگییر نییده ای از انضیی. آنهییا خواهییان ادامییه انقالبنیید. ننصییتند

چرا؟ برای آنکیه تسیدیا . کنند می پیصروی کنند  برخی نقب گرد کرده اند و با انقالب مخالفت 

رهنمودهای ادر میائو « .خواهند منافع مقامات باال را حفظ کنند می به مقامات باال شده اند و 

کراتیی  بیه گیذر از انقیالب دمو .رهروان سیرمایه داری داخیا حیزب زده اسیت نیش سختی به

ان انقالبییون انصیعاب میی انقالب سوسیالیستی ی  تيییر اساسی است که در مسیر آن باالجسار 

خواهنید و خید ایدر  میی کارگران و دهقانان فقیر و متوسد بیه پیائی  انقیالب . آید می بوجود 

میائو خواسیت آنیان را مینعک  کیرده و کیا حیزب و میردم سراسیر کصیور را در ادامیه انقییالب 

خواهنیید بییه افکییار بییورژوا  مییی امییا برخییی از انضییا حییزب . کنیید مییی لیسییتی هییدایت سوسیا

از دیییید اینیییان . خواهنییید خیییود را تيیییییر داده و پیصیییروی کننییید میییی و ن دموکراتیییی  بچسیییسند

امپریالیسم، فئودالیسم و سرمایه داری بوروکرات که مانند سه کیوه نظییم بیر روی میردم چیی  

اند و آنها به امتیازات سیاسی و مادی نظیم دست یافته انید و کردند سرنگون شده  می سنگینی 

برخی دیگر که اراده انقالبی خود را از دست داده اند نتوانسیتند  .ای  مساویست با پایان انقالب

همگام با زمانه پیصروی کننید  برخیی دیگیر بیه مو یع ارتجیانی بیورژوائی چسیسیدند و بیرای 

ان منافع بیورژوازی در کیا اسیت حفیظ کننید، بیه مخالفیت منافع خود را که در جوهر هم اینکه

نلنییی بییا انقییالب سوسیالیسییتی پرولتییری و دیکتییاتوری پرولتاریییا پرداختنیید و مذبوحانییه تییالش 

اینهیا افیراد حزبیی در . کردند تا چره تاریخ را به نقب برگردانند و سرمایه داری را احیا کنند

تنیگ سییائوپی ، کیه از سیردمداران . گرفتیه انیدقدرت هستند کیه راه سیرمایه داری را در پییش 

اسییت و حا ییر بییه ااییالح خییود نیسییت، ییی  نمونییه از  رهییروان سییرمایه داری درون حییزب

در واقع مسیر تکاملی که او در پیش گرفت ای  بود که از ی  بورژوا دمیوکرات بیه . اینهاست

 .ی  رهرو سرمایه داری تسدیا شد

آن است که  اری مخالا انقالب سوسیالیستی هستندیکی از نلا مهم که رهروان سرمایه د

ایدر میائو در رابلیه بیا حی  بیورژوائی  .باشیند می آنان مخالا محدود کردن ح  بورژوائی 

دولیت بیورژوائی بیدون حضیور  لنیی  گفیت میا در واقیع یی »: گویید میی در سوسیالیسم چنی  

ا خودمان چنی  دولتیی را در چی  م. سازیم می سرمایه داران برای حفاظت از ح  بورژوائی 
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یعنی دارای درجه بنیدی و رده بنیدی هسیتیم، . ساخته ایم که خیلی از جامعه که  متفاوت نیست

کنید و ارزشیهای  می هصت درجه مزد متفاوت داریم، توزیع بر حسب کاری است که هر ک  

جتناب ناپذیر در دوران سوسیالیسم بقای ح  بورژوائی ا« .کنیم می برابر را با یکدیگر مسادله 

امییا تحییت . ان بییردمییی تییوان آنییرا یکصییسه از  مییی اییی  باقیمانییده جامعییه کهیی  اسییت کییه ن. اسییت

در غیییر اینصییورت موجییب احیییا سییرمایه داری . دیکتییاتوری پرولتاریییا باییید آنییرا محییدود کییرد

کننید  میی که جهان بینی خود را تيییر نیداده انید و سیخت سیعی  برخی ها در حزب. خواهد شد

ژوائی را تقویت کرده و بسد دهند باالجسار گام به گام پا در راه سرمایه داری خواهند ح  بور

بسد حی  بیورژوائی در جیوهر خیود یعنیی . گذاشت و به انضای بورژوازی تسدیا خواهند شد

تنگ سیائوپی  با . حفاظت از بورژوازی در کا و تقویت پایه های اجتمانی احیا سرمایه داری

چیرا؟ . رژوائی مورد انتقاد قرار گرفته است بصدت نصسانی و ناراحت شدشنیدن اینکه ح  بو

زیییرا حیی  بییورژوائی شییریان حیییات بییورژوازی داخییا حییزب اسییت و هییر نییو  تحدییید حیی  

در دوره سوسیالیسم، اینکه چیه . بورژوائی به معنای راه انداخت  انقالب نلیه بورژوازی است

محیدود کیردن ییا )شیود  میی در پییش گرفتیه نو  رفتار و برخوردی نسست بیه حی  بیورژوائی 

ی  معیار مهم برای تصخیص ای  مسئله اسیت کیه آییا انقیالب ادامیه دارد ییا اینکیه بیه ( بسد آن

مسارزه ما نلیه رهروان سرمایه داری در حزب بحول . رکود در آمده و در حال نقسگرد است

مییدتهای  ییوالنی ادامییه  مسییارزه بییر سییر محییدود کییردن یییا بسیید حیی  بییورژوائی، تییا ایی  مسییئله،

 .خواهد داشت

 

 :توضیحا 
مقالیه  میه گزییدهمی ای   ی. نسود« اقتصاد سیاسی شانگهای»ای  مقاله بخصی از کتاب  - 6

ژوئیی   -62انگلیسییی شییماره « پکیی  ریویییو»ن ننییوان کییه در مجلییه هفتگییی مییی ایسییت تحییت ه

 .انتصار یافت 6971

اولیی جنیسش نلییه . براه افتادنید 6920 و ژوئ  6926ای  دو جنسش در فااله دسامسر  - 0

یعنییی فسییاد، ااییراف و بوروکراسییی در حییزب کمونیسییت و ارگانهییای « بالیییای سییه گانییه»

جنسصیی بیود نلییه فسیاد و تو ئیه چینیی « بالییای پین  گانیه»جنیسش نلییه  میی دو. حکومتی بیود

 .سرمایه داران ملی

خارج « روان بورژوای راست»حزب کمونیست چی  مسارزه ای نلیه  6927در سال  - 8

اییی  هییا در آن زمییان از کییارزاری کییه حییزب بییرای ااییالح خییود راه . از حییزب بییراه انییداخت

 .انداخته بود سود جسته و دست به حمالت مهم نلیه نظام سوسیالیستی زده بودند

چی دو ت  از وزرای غیر حزبی دولت چیی  بودنید کیه بیا  -چان و لو النگ -چانگ پو - 2

آنهیا  ییرح سیرنگون کییردن حییزب . بیورژوائی خییارج از حیزب اتحییاد داشییتندنیروهیای راسییت 

 .ت پرولتاریا را داشتندمی کمونیست و حاک
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قدرت تخصیص و اداره ابزار تولید و قدرت توزیع محصوالت به شکا فصرده ای در  - 2

رهروان سرمایه داری به ننوان فرد لزومیا ماننید سیرمایه داران ....دست رهسری سیاسی است

امیا خید سیاسیی آنهیا کیه بیا . باشیند میی   ااحب سرمایه نیستند یا مدیر کارخانه یا بیانکی نکه

کنید بلیور فصیرده منیافع اقتصیادی و آمیال  می تمام قوا روابد تولیدی سرمایه داری را تقویت 

رهروان سرمایه »به نقا از مقاله ) « .کند می سیاسی  سقه بورژوازی را بلور کا نمایندگی 

مییائو »در کتییاب  –نوشییته چوآنییگ الن « ینییده روابیید تولیییدی سییرمایه داری هسییتندداری نما

 )876، 813افحه  -ریموند لوتا« بود می پنج

 



 

 

1 

تولید سوسیالیستی را با نتایج عظیم تر، 

دستاوردهای اقتصادی  سریعتر، بهتر و

 !بیشتر گسترش دهیم
 

خصلت و هدف تولید سوسیالیستی و ابزار نیل بدین 
 هدف
قرار نظییام مالكیییت سوسیالیسییتی، موجییب ییی  دگرگییونی اساسییی در روابیید اجتمییانی اسییت

اوال، خصیلت تولیید اجتمیانی تيیییر یافتیه . مردم در فرایند تولید، مسادله و توزییع گردییده اسیت

بیدی  . هدف تولید اجتمیانی و ابیزار نییا بیه هیدف تولیید اجتمیانی نییز تيیییر یافتیه اسیت. است

وسیالیستی بر  س  قوانینی متفاوت از قوانی  تكامیا تولیید سیرمایه داری ترتیب، تكاما تولید س

توان تولیید  می تنها با درك احی  از ای  قوانی  و استفاده احی  از آنها . پذیرد می اورت 

 .سوسیالیستی را با نتای  نظیم تر، سریعتر، بهتر و بیصتری  نتای  اقتصادی رشد داد

 

 ت تولید اجتماعی رانظام مالکیت سوسیالیستی خصل

 بطور اساسی تغییر داده است

 
 محصول کار سوسیالیستی 

 هم محصول اجتماعی مستقیم است و هم کاال

 

اما، در نظام های . تولید ثروت مادی ی  شر  الزم برای بقاء و تكاما جامعه بصری است

 . تولید اجتمانی خصلتی متفاوت دارد اجتمانی واقتصادی متفاوت،
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محصیول بیه  .لكیت خصوای بر ابزار تولید، تولید ی  امر خصوای استتحت نظام ما

بنابرای ، محصول، بلور مسیتقیم، بیه مثابیه محصیول خصوایی . تولید کننده منفرد تعل  دارد

باشید بلكیه  میی هنگامیكه ای  محصول برای مصرف شخصی تولید كننیده ن. شود می جلوه گر 

چنید ایی  محصیول خصوایی، خصیلت اجتمیانی هیر . شیود، كیاال سیت می جهت مسادله تولید 

شیود و امکیان بیروز  میی دارد اما ای  خصلت اجتمانی توسد نظام مالكیت خصوایی پنهیان 

یعنی هنگامیكه مفیید . شود می فقد هنگام مسادله، خصلت اجتمانی آن ظاهر . یابد می مستقیم ن

صول مورد تائید قرار بودن آن در رفع نیازهای اجتمانی به اثسات رسید، خصلت اجتمانی مح

 . كاال در جامعه سرمایه داری، كلیه محصوالت، هم خصوای اند و هم. گیرد می 

در چی  سوسیالیستی، پ  از اینکه نظام مالکیت بر ابزار تولید بلور اساسی به ی  نظیام 

به استثنای بخش کوچکی از زمی  که در اختیار )سوسیالیستی تيییر یافت، تمام تولید اجتمانی 

انضای کمون است تا نیازهای شخصی خود را تامی  کنند و تولید خیانگی کیه توسید انضیای 

بر پایه ی  نظام مالكیت همگانی ابیزار تولیید، بنیا شیده ( شود می کلکتیو اقتصادی روستا اداره 

مجمونییه تولیییدات اقتصییاد دولتییی و اقتصییاد كلكتیییوی بییر پایییه نظییام مالكیییت همگییانی  .اسییت

رفیع  شیود و مسیتقیما بیه میی ستی و  س  برنامه های سراسری سازماندهی سوسیالی( نموم )

ایی  نیو  . گویید میی نیازهای جامعه، یعنی رفیع نیازهیای پرولتارییا و كیا خلی  کیارک ، پاسیخ 

اگیر از جنسیه نمیده مسیئله بیه آن . تولید، اساسا با تولید خصوای سیرمایه داری متفیاوت اسیت

همچنی ، محصول كیار از همیان آغیاز . مستقیم تسدیا شده استبنگریم، تولید به تولید اجتمانی 

. بنییابرای  دیگییر محصییول خصواییی نسییوده بلكییه محصییول اجتمییانی مسییتقیم اسییت. مفییید اسییت

 رورت به تذكر نیست كه كار مصرف شده در تولید اجتمانی مسیتقیم جهیت تولیید محصیول 

انگلی  تصیری  . سیتقیم اسیتاجتمانی مستقیم، دیگر كار خصوای نسوده بلكه كار اجتمیانی م

گییرد و آنهیا را در تعیاون مسیتقیم  میی هنگامیكیه جامعیه ابیزار تولیید را بیه تملی  » نمیود کیه ، 

نلیرغم تنو  در ویژگی های مفید )كار هر ك   دهد، آنگاه می برای تولید مورد استفاده قرار 

 ( 6)« .شود می بالفااله و مستقیما به كار اجتمانی تسدیا  (بودن آن

تاریخییا، در مقلعییی از فرآینیید تکامییا جامعییه بصییری، تولییید اجتمییانی مسییتقیم وجییود داشییته 

انضیای جامعیه مسیتقیما جهیت تولیید بیا هیم »در آنزمان، . یعنی در زمان كمونهای اولیه. است

كردند و محصوالت را بر  س  سنت و نیازها توزیع  می آنها با هم كار ( 0)« .شدند می یکی 

  ی  نو  تولید مستقیم اجتمیانی بیود کیه بیر پاییه نظیام مالكییت همگیانی توسید ای. نمودند می 

پدیدار شد كه سیل  نیروهیای مولیده پیائی  و تقسییم  می ای  نو  تولید هنگا. كمون، قرار داشت

یی  نیو  اقتصیاد مالكییت همگیانی ابتیدایی برقیرار بیود و . کار اجتمانی در سل  ابتیدائی بیود

 . وجود نداشت تولید و مسادله كاالیی

تولید اجتمانی مستقیم سوسیالیستی ی  تولید اجتمیانی در مقییاس بیزرگ اسیت کیه بیر پاییه 

اگیر از . تقسیم كار و شیوه تعاون میان میلیونها، دهها میلیون و ادها میلیون انسیان قیرار دارد
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سیالیسیتی بینیم که تولید اجتمانی مسیتقیم سو می منظر تکاما جامعه بصری به مسئله نگاه کنیم 

نسست به تولید اجتمانی مستقیم که در جامعه کمونیستی اولیه وجیود داشیت، یی  شیکا نیالیتر 

امیا در مقایسیه بیا تولیید اجتمیانی مسیتقیم در جامعیه کمونیسیتی . از تولید اجتمانی مستقیم است

هنوز آینده، تولید اجتمانی مستقیم سوسیالیستی هنوز شکا ناکاما تولید اجتمانی مستقیم است  

خود را از سنت ها و نالئم جامعه که  رها نکرده اسیت  هنیوز خیود را از تولیید کیاالئی رهیا 

 .نکرده است

در دوره تیاریخی نسیستا  یوالنی جامعیه سوسیالیسیتی، نظیام سوسیالیسیتی مالكییت همگییانی 

ت تولید اجتمانی مستقیم سوسیالیستی بر پایه ای  دو شكا مالكی. هنوز مصتما بر دو شكا است

محصوالت در مالكییت دولیت سوسیالیسیتی و بنگاههیا و . گیرد می همگانی سوسیالیستی انجام 

همی  مسیئله . شوند، هستند می واحدهای تولیدی گوناگون که  س  نظام مالكیت كلكتیوی اداره 

. شود کیه تولیید اجتمیانی مسیتقیم در نظیام سوسیالیسیتی، کماکیان تولیید کیاالئی باشید می بانث 

بیرای . وجود آنکه تولید ی  تولید اجتمانی مسیتقیم اسیت امیا هنیوز تولیید کیاالئی اسیت یعنی با

دولتییی و )حفییظ ییی  رابلییه اقتصییادی نرمییال میییان اییی  دو نییو  مالكیییت همگییانی سوسیالیسییتی 

دهقیان،  روریسیت كیه تولیید و  -و بی  انعت و كصاورزی و تحكییم اتحیاد كیارگر( کلکتیوي

ارفا بر پایه . ه نسستا  والنی حفظ شده و بلور مناسب توسعه یابدمسادله کاالئی برای ی  دور

مسادلیه كیاالیی امتحیانی »: همانلور که لنیی  تیذكر داد. توان آن را از میان برداشت می اراده ن

 (8)« .روابد میان انعت و كصاورزی است برای

ت در بیه محییض اینکییه محصییوال» میارک  هنگییام تجزیییه و تحلیییا منصیا اولیییه کییاال گفییت، 

شوند، بصورت نکی  العملیی در روابید  می روابد خارجی ی  جامعه کمونی تسدیا به کاال 

همیان کمونیسیم " جامعیه کمیون "منظیور میارک  از ( 2)« .شوند می داخلی نیز تسدیا به کاال 

اقتصییاد . تییوان بکییار بییرد مییی اییی  اسییتدالل را بییرای اقتصییاد سوسیالیسییتی نیییز . اولیییه اسییت

کیییا ادغیییام شیییده اسیییت  روابییید کیییاالئی مییییان دو نیییو  مالکییییت همگیییانی  سوسیالیسیییتی یییی 

سوسیالیسیتی باالجسیار در روابید مسادلییه در درون نظیام مالکییت سوسیالیسییتی تمیام میردم، نیییز 

تولییید اجتمییانی، و  )بهیره وری)در همیان حییال، بییدلیا سیل  کنییونی بییازدهی . یابیید مییی بیروز 

کنید کیه بنگیاه هیای دولتیی  میی اید میادی  لیب جهت تقویت مسیئولیت میدیریت بنگیاه هیا، شیر

بنیابرای ، هیر چنید کیه بنگیاه هیای . استقالل نملیاتی و مدیریتی خود را بلور نسیسی حفیظ کننید

تولیدی گوناگون دولت همه بخصی از ی  خانواده اند و همیه متعلی  بیه نظیام مالکییت همگیانی 

دیگییر اسییت، اییی  انتقییال انیید، بییا اییی  وجییود وقتییی کییه ییی  بخییش نیازمنیید محصییوالت بخییش 

با همان خانواده در اینجا باید بصورت دو . تواند بدون پرداخت اورت گیرد می محصوالت ن

خانواده رفتار کرد و هنوز باید به مثابه مالکی  متفاوت که برای انتقیال محصولصیان بایید  سی  

ام کیاالئی نیه تنهیا بنابرای ، در جامعه سوسیالیسیتی نظی. قیمت به آنان پرداخت کرد، رفتار کرد
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بیر پاییه آنکیه دو نیو  مختلیا از مالکییت همگیانی )میان واحد های دولت و بخش های کلکتیو 

 . رود می رود بلکه در میان بنگاه های دولتی نیز بکار  می بکار ( سوسیالیستی هستند

ای   اما دقیقا بدلیا آنکه. در جامعه سوسیالیستی هنوز الزم است که تولید کاالئی حفظ شود

شود و مستنی است بر نظام مالکیت  می تولید کاالئی در چارچوب تولید اجتمانی مستقیم انجام 

همگانی سوسیالیستی، خصلت آن کامال از تولید کاالئی که تاریخا تا قسا از ایی  وجیود داشیت، 

 :تولید کاالئی در جامعه سوسیالیستی دارای خصائا زیر است. متفاوت است

یابیید و نمییدتا در  مییی مسییتقیما بییرای رفییع نیازهییای اجتمییانی سییازمان  اییی  تولییید کییاالئی -6

دهنیید،  مییی روابیید مسادلییه میییان کییارگر و دهقییان کییه دو  سقییه کییارک  ااییلی را تصییکیا 

 .شود می متجلی 

در مقایسه با تولید کیاالئی سیرمایه داری کیه سیازمان یافتیه و برنامیه رییزی شیده نیسیت،  -0

برنامیه رییزی شیده و در چیارچوب برنامیه رییزی کلیی تولید کیاالئی سوسیالیسیتی بلیور 

 .شود می دولتی انجام 

محصیوالتی کیه )در مقایسه با جامعه سرمایه داری، در جامعه سوسیالیستی دامنه کاالها  -8

زمیی ، منیابع معیدنی و . نیروی کیار دیگیر کیاال نیسیت. بسیار محدودتر است( کاال هستند

 .دسایر منابع  سیعی نیز دیگر كاال نیستن

کیه )بلور خالاه، جامعه سوسیالیستی ی  جامعه در حال گذار از جامعه سیرمایه داری 

که تولید کیاالئی در آن زوال )و جامعه کمونیستی ( در آن تولید کاالئی تا اوج تکاما یافته است

تولیید کیاالئی در جامعیه سوسیالیسیتی خصیائا زوال نظیام کیاالئی در اشیکال . ، اسیت(یابد می 

 (.ای  مسئله را بلور دقی  تجزیه و تحلیا خواهیم کرد 9در فصا . )شود می هده جنینی مصا

از آنجا كه محصوالت سوسیالیستی هنوز بیدرجات مختلیا دارای خصیلت کیاالیی هسیتند، 

مثیا، ارزش مصیرف و . )مقوالت مربو  بیه تولیید كیاالئی نییز بیه قیوه خیود هنیوز بیاقی اسیت

وا   است که نفی  یرورت (. پول، قیمت و غیره ارزش مسادله، كار مجرد و كار مصخص،

استفاده از تولیید کیاالئی در جامعیه سوسیالیسیتی و تیالش بیرای حیذف قسیا از موقیع آن، بسییار 

در جرییان توسیعه سیریع ( که ی  ترتسكیست برگصیته از مارکسیسیم بیود)چ  پوتا . اشتساه است

قصید . تولید و مسادله كاالیی شید جنسش كمونهای روستایی خل  چی  خواستار از میان برداشت 

ادر مائو بموقع متوجه ای  تو ئه . وی به انحراف كصاندن انقالب و ساختمان سوسیالیسم بود

در قلعنامییه هییای شصییمی  پلنییوم هصییتمی  كمیتییه مركییزی . شیید و مسییارزه قا عانییه نلیییه او کییرد

تفكر كیه تیالش ای  شیوه »: حزب كمونیست تحت رهسری شخص مائو نكته  یا تصری  گردید

کیه كاالهیا، ارزش،  در حذف زودرس تولید و مسادله كیاالیی و نفیی زود رس نقیش سیازنده ای

« .پول و قیمت دارد، مضر بحال توسعه ساختمان سوسیالیسیم بیوده و در نتیجیه انحرافیی اسیت

 نه تنها تولید كاالیی سوسیالیستی باید حفظ شود بلكیه همچنیی  بایید جهیت اسیتحكام بخصییدن( 2)
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بییه پیونیید اقتصییادی میییان ایینعت و كصییاورزی و منییا   شییهری و روسییتای   بخییا ر پیصییسرد 

 . تكاما ساختمان سوسیالیسم، توسعه یابد

از سوی دیگر باید بدانیم كه اگر چه تولید كاالیی سوسیالیسیتی از تولیید كیاالیی خصوایی 

خصائا تولیید کیاالئی و هنوز واقعیت آن است که . متفاوت است، اما کماکان تولید کاالئی است

تیا آنجیا . شیود میی مقوله های مربو  به آن، توسد نظام مالکیت همگانی ابزار تولید، بازتولید 

که به خود تولید کاالئی در جامعه سوسیالیستی مربو  است، ای  تولید کاالئی خیلی متفاوت از 

 :بلور مصخص. تولید کاالئی در جامعه که  نیست

یعنیی . تولید کاالئی هنیوز دارای ارزش مصیرف و ارزش اسیت در جامعه سوسیالیستی، -2

چییه آنهییائی کییه در )بنییابرای ، بنگییاه هییای سوسیالیسییتی . دارای ییی  ماهیییت دوگانییه اسییت

باید کماکان نیه فقید ( کنند یا در بخش مالکیت تمام خل  می بخش مالکیت کلکتیوی نما 

ارزش تولیید، )ورنید ارزش مصرف بلکه ارزش محصوالت را در محاسسات به حساب آ

 (.هزینه، سود و غیره

در جامعه سوسیالیستی هنوز قیانون اقتصیادی تولیید کیاالئی، قیانون ارزش اسیت  ارزش  -2

بنیابرای  . شیود میی کاال کماکان توسد زمان کیار اجتمانیا الزم بیرای تولیید آن، محاسیسه 

مانا الزم اسیت، واحد تولیدی که زمان کار الزمش برای تولید پائی  تر از زمان کار اجت

درآمیید بییاالتری خواهیید داشییت و آن واحییدهای تولیییدی کییه زمییان کییار الزمصییان بییاالتر از 

 میی شوند و حتا  یرر  می زمان کار اجتمانا الزم است از درآمد پائی  تری برخوردار 

 .کنند

 در جامعه سوسیالیستی، بدلیا وجود تولید کاالئی، کماکان از پول بیه مثابیه همسینگ نیام -1

شیود  یعنیی بیر حسیب  میی شود و ارزش کاالهیا هنیوز بیر حسیب پیول بییان  می اده استف

یابید و  میی شود  بنابرای ، قیمت کاالها هنیوز از ارزش کاالهیا انحیراف  می قیمت بیان 

برنید  میی شود به تولید کنندگان کاالئی مختلا که مقیدار زمیان مسیاوی بکیار  می بانث 

 . درآمدهای نامساوی تعل  بگیرد

دهید کیه تولیید کیاالئی سوسیالیسیتی در بیر  میی وله ای که در باال تو ی  داده شد نصیان مق

اینگونیه حقیوق (. در ظیاهر تسیاوی ولیی در واقعییت نیدم تسیاوي)گیرنده ح  بورژوائی است 

نیه ی مسیاندی بیرای تولید سیرمایه داری و نناایر میی بورژوائی در نراه تولید کاالئی، ز

بیه  پرولتارییا. و تحت دیکتاتوی پرولتاریا بایید آنهیا را محیدود کیرد کنند  می بورژوائی فراهم 

كنید، در حالیكیه بیوروژازی  میی قصد ترغییب سیاختمان سوسیالیسیم، از تولیید كیاالیی اسیتفاده 

 ی سیه سیال بیروز . دهد می بخا ر احیای سرمایه داری، تولید كاالیی را مورد استفاده قرار 

سته لیو شائوچی بلور افسارگسییخته توسیعه قلعیه زمیی  دارو د( 6910-6912)آفات  سیعی 

مسیئولیت داخلیی در "های خصوای را تصوی  کردند، توسعه کنترل نصده بیازار آزاد و نظیام 

قصید آنهیا بسید حی  بیورژوائی در . را به اجیرا گذاشیتند" مورد سود و زیان در اقتصاد دولت 
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اییدر مییائو . احیییا سییرمایه داری بییودتولییید کییاالئی و از هییم گسیییخت  اقتصییاد سوسیالیسییتی و 

او حیزب را در انتقیاد . نخستی  كسی بود كه مقااد زشت دارودسته لیوشیائوچی را درك نمیود

و اتخا  یکرشته سیاستها و اقیدامات  و رد خد و نملکرد رویزویونیستی دارودسته لیوشائوچی

ایی  مسیارزه نتیای   کیا. معی  برای محدود کردن ح  بیورژوائی در تولیید کیاالئی، هیدایت کیرد

میی مسیارزه )اما بدلیا خصلت  والنی و پیچیده مسیارزه  سقیاتی ایی  مسیارزه . خوبی بدست داد

توان انتظیار داشیت کیه پی   می تا مدت  والنی ادامه داشته و ن( ان محدود کردن و بسد دادن

 .از چند دور مسارزه پایان یابد

 

 د آفریدن ارزش استفرآیند كار و فرآین تولید سوسیالیستی، یگانگی

دوگییانگی محصییوالت سوسیالیسییتی انعكاسییی از دوگییانگی فرآینیید تولیییدی اسییت کییه اییی  

تولیدات سوسیالیستی به مثابه تولید اجتمانی مستقیم ی  فرآیند کار . آفریند می محصوالت را 

اجتمیانی اسیت کیه ارزش هییای مصیرف متفیاوت را بییه شیکلی برنامیه ریییزی شیده جهیت رفییع 

به مثابه تولید کاالئی، كیار تولیید كننیده . كند می ی پرولتاریا و كا زحمتكصان، تولید نیازمندیها

ایی  محصییوالت نییه تنهییا ارزشیهای مصییرفی مصییخص و گونییاگون، بلكیه ارزشییهای مسادلییه نیییز 

. فرآیند تولید سوسیالیسیتی، وحیدت ایی  فرآینید كیار و فرآینید ایجیاد ارزش اسیت. كند می ایجاد 

تیوان در رابلیه بیا خصیایص فرآینید ایجیاد ارزش و  میی یالیستی را تنها خصایص تولید سو س

 . فرآیند كار سوسیالیستی، تعیی  کرد

اگر برای لحظه ای فرآیند كار را جدا از شراید ویژه اجتمانی گوناگون در نظر بگیریم و 

آینیید بینیییم کییه اییی  فر مییی آن را از نقلیه نظییر نملكردهییای ننااییر اولیییه تولییید بررسیی کنیییم، 

ارفا فرآیندی است كه از  ری  آن افراد دارای نیروی كار، نیروی کار را به مصیال  میادی 

ان انسیان و میی كننید  یعنیی رابلیه ایسیت  میی منتقا كرده و محصوالت میورد نظیر را ایجیاد 

امیییا، تمیییام فرآینیییدهای تولییییدی . انجامییید میییی  سیعیییت کیییه بیییه دگرگیییون کیییردن مصیییال  میییادی 

بنییابرای ، فرآینییدهای كییاری، نییه تنهییا . گیرنیید مییی ص اجتمییانی انجییام درچییارچوب شییراید خییا

اگیر فرآینید . سیازد میی روابد بی  انسانها و  سیعت، بلكه روابد درون انسانها را نیز مینعك  

ان فرآینید کیار در جامعیه سیرمایه داری و میی بینییم کیه  می کار را از ای  منظر بررسی کنیم 

 .ستی تفاوت اساسی موجود استفرآیند كار در جامعه سوسیالی

فرآینیید كییار در نظییام سییرمایه داری، فرآیندیسییت كییه  ییی آن سییرمایه دار نیییروی كییار را 

خصلت االی ای  فرآیند آن است که کارگر تحیت نظیارت سیرمایه دار كیار . كند می مصرف 

ی یعنیی اینکیه كیار در نظیام سیرمایه دار. كنید و محصیول كیار بیه سیرمایه دار تعلی  دارد میی 

كار مصقت بیار کیه توسید اسیتثمار شیونده بیه اجیرا ... نسارتست از كار اجیر شده، كار بردگی 

در نظییام سوسیالیسییتی، زحمتكصییان بییرای نخسیتی  بییار بییه حاكمییان دولییت و بنگییاه . آییید میی در 

 میی نتیجتا، در جامعه سوسیالیستی فرآیند تولید خصایص نوینی کسب . شوند می تولیدی تسدیا 
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هر كارخانه ای كه سرمایه دار از آن اخراج »: لنی  گفت. ز نظر تاریخی بی سابقه اندکند که ا

شییده و یییا حییداقا توسیید نظییارت واقعییی كییارگری مهییار شییده اسییت، و هییر روسییتا كییه مییالك 

شییود کییه  مییی دانییی مییی اسییتثمارگر از آن اخییراج و زمییینش مصییادره شییده اسییت، تسییدیا بییه 

خود را نصان دهد، كمر خود را راست كند، بخود بسالد، و  تواند باالخره استعداد می زحمتکش 

او پ  از ادها سال کار کردن بیرای دیگیران و تی  دادن بیه کیار . احساس كند كه انسان است

كیار كنید و در کیار خیود از كلیییه  بهرای خهودشتوانیید  میی اجسیاری، اکنیون بیرای نخسیتی  بیار 

فرآینید كیار سوسیالیسیتی فرآینیدی ( 1)« .دستاوردهای نوی  تكنولوژیی  و فرهنگیی بهیره گییرد

است كه  ی آن، كارگر، دهقان و سایر زحمتكصان ثروت مادی رابیرای خیود  سقیه زحمیتكش 

االی تری  خصوایت ای  فرآیند تولید آن است که زحمتكصیان بیه مثابیه اربابیان . تولید میكنند

كیا محصیول كیار . ت میكنندخویش در كار سازمانیافته و با برنامه در تولید سوسیالیستی شرك

بنیابرای ، فرآینید كیار سوسیالیسیتی یی  فرآینید کیار . توسد خود  سقه زحمتكش توزیع میگردد

كییار داو لسانییه و آگاهانییه از سییوی  برنامییه ریییزی شییده بییری از اسییتثمار اسییت  ییی  فرآینیید

اییی  فرآینیید کییار ییی  فرآینیید کییار . زحمتكصییان اسییت کییه هییدفش آفریییدن ثییروت اجتمییانی اسییت

 . اجتمانی مستقیم است

نیالوه . اما، جامعه سوسیالیستی در نی  حال جامعه ای است که هنوز دارای  سقات است

در جامعه سوسیالیستی مصرف وابسته . بر  سقه زحمتكش،  سقات استثمارگر نیز وجود دارند

ثروتمنید و مالكی ، دهقانان . به کار کردن است  در نتیجه استثمارگران ساب  نیز باید کار کنند

به نناار بیورژوا اجیازه داده . انضای سایر  سقات متخاام مجسورند تحت نظارت كار كنند

برخییورد بییه اییی  دو  سقییه . شییود کییه از  رییی  شییرکت در کییار تولیییدی، ااییالح شییوند مییی 

امیا از . استثمارگر متفاوت است، چرا كه تضیاد هیر یی  بیا زحمتكصیان خصیلتی متفیاوت دارد

. شیوند می تثمارگرند، بلور اجتناب ناپذیر زیر فصار اجسار وارد فرآیند کار آنجا كه هر دو اس

 سیعتا، ای  فصیار انمیال شیده بیر اسیتثمارگران از  ریی  كیار، اساسیا بیا فصیاری كیه از سیوی 

در گذشییته، اسییتثمارگر بییرای كسییب . اسییتثمارگر بییر زحمتكصییان انمییال میصییود، متفییاوت اسییت

اما اكنون، فصار كیارگر بیر اسیتثمارگر از ایی  . كار میكرد ارزش ا افه، كارگر را مجسور به

بنابرای ، فرآیند كار سوسیالیستی فرآیند ااالح . جهت است كه او را به انسانی نوی  تسدیا كند

یعنی اینكه، فرآیند كار سوسیالیستی فقید فرآینیدی نیسیت کیه انسیان وارد . استثمارگر نیز هست

کنیید بلکییه همچنییی  ییی  فرآینیید ااییالح و  مییی ی ایجییاد کیینش بییا  سیعییت شییده و دگرگییونی مییاد

 .دگرگونی  سقاتی و اجتمانی نیز هست

تا آنجائی كه به زحمتكصان مربو  میصود، فرآیند كار سوسیالیسیتی هنیوز متیاثر از سین  و 

زیرا، آن تقسییم كیار اجتمیانی كیه از جامعیه سیرمایه داری بیه ارن . تاثیرات جامعه كه  است

 از بی  نرفته و تنها میتوان بتیدری  و  یی كیا مرحلیه تیاریخی سوسیالیسیم آن مانده هنوز کامال

در نتیجه موقعیت زحمتكصان در تولید سوسیالیستی تحت تیاثیر ایی  تقسییم . را از میان برداشت
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چگونه؟ بیه ایی  ایورت کیه بخصیی از میردم نمیدتا كیار فكیری . كار اجتمانی كه  قرار دارد

گر كار یدی انجام میدهند  برخیی دارای موقعییت رهسیری و میدیریت میكنند در حالیكه افراد دی

ان میی تقابا خصمانه . در تولید هستند در حالیكه سایری  در جایگاه تولیدكنندگان مستقیم هستند

. كار فكری و كار یدی یكی از مهمتری  سرچصیمه هیای نیابرابری در جامعیه سیرمایه داریسیت

ان کیار فکیری و میی اما ی  تفاوت اساسیی . ئ  آمده استجامعه سوسیالیستی بر ای  تخاام فا

اتحیاد . ای  تفاوت اساسی تحت شراید معی  میتواند به تخاام تسدیا شود. یدی همچنان باقیست

شیییوروی تحیییت حاكمییییت دار و دسیییته مرتییید برژنیییا، تحیییت سیییلله بیییورژوازی انحصیییارگر 

منجملیه " )اسیتفاده میكننیداز ميزهایصیان "بوروكرات است  یعنی تحت سلله مصیتی افیراد كیه 

بنیابرای ، فرآینیدی ( (. متخصصیی )بوروكراتهای حزبی، اشرافیت روشنفكری، و تكنوكراتها 

كه  ی آن زحمتكصان به اربابان جامعه و بنگاههای تولیدی جامعه سوسیالیستی تسدیا میصوند، 

زی و نماینیدگانش فرآینید مسیارزه بیا بیورژوا ایی  فرآینید، فقید. ی  فرآیند  والنی مسیارزه اسیت

درون حییزب نیسییت، بلكییه همچنییی  فرآینییدی اسییت كییه  ییی آن تییدریجا شییراید مسییاندی جهییت 

در دوران سوسیالیسیم، اگرچییه . امحیای تفیاوت اساسیی مییان كیار فكییری و ییدی، فیراهم میصیود

شوند، اما هنوز كار هنوز به نالقیه اایلی زنیدگی همیه آنیان تسیدیا  می مردم کارک  استثمار ن

و تاثیرات جامعه كه  در رابله با خصلت كار هنوز باقی  در سوسیالیسم، سنت ها. تنصده اس

 .شه از شر آنها خالص شدمی توان برای ه می است و فقد در نالیتری  مرحله كمونیسم 

 .خصائص فرآیند کار سوسیالیستی در فرآیند آفریدن ارزش نیز مصهود است

، ارزش مصییرف ایجییاد (کییار مصییخص)كییار کنکییرت : هییر كییاال تجسییم دوگییانگی كاراسییت

ارزش، روابید اجتمیانی را مینعک  . میكند  در حالیكه كار مجرد، ارزش مسادلیه ایجیاد میكنید

تحییت شییراید اجتمییانی و اقتصییادی متفییاوت، ارزش بیییان کننییده روابیید اجتمییانی . کنیید مییی 

 .فرآیند آفرینش ارزش نیز منعک  کننده روابد اجتمانی متفاوت است. متفاوت است

. در ی  اقتصاد كاالئی سیاده، دهقیان ییا پیصیه ور بیه كمی  ابیزار تولیید خیویش، تولیید میكنید

پی  از فیروش كیاال، او .  سیعتا محصیوالت كیار و ارزشیهای آن بیه تولیید کننیده تعلی  میگییرد

در نینحیال، ارزش . یابید میی ارزش ابزار تولیید مصیرف شیده در فرآینید تولییدی را بیاز پی  

ایی  ارزش نیوی ، ارزش وسیایا . آورد میی د كار خودش ایجیاد شیده بوجیود نوینی را كه توس

بیدی  ترتییب فرآینید تولییدی در . معیصت  روری برای بازتولیید نییروی كیار را جسیران میكنید

مییار كی ، فرآینید ایجیاد ارزش در تولیید كیاالئی سییاده را . یابید میی سیل  بازتولیید سیاده ادامیه 

 .فرآیند ساده ایجاد ارزش نامید

در سرمایه داری قصد سرمایه دار از تولید كاالئی نسارتسیت از اسیتخراج ارزش ا یافی 

سرمایه دار از  ری  تولید و فروش كاالها، ارزش ابزار تولیدی مستهل  شیده در . از كارگر

ایی  . شود می در نینحال، ارزش نوی  توسد كار كارگر ایجاد . یابد می فرآیند تولیدی را باز 

ه تنها سرمایه متيیر مورد استفاده سرمایه دار جهت خرید نیروی كار را جسیران ارزش نوی  ن
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ای  مازاد همان ارزش ا افی اسیتخراج شیده توسید . نماید می میكند، بلكه ی  مازاد نیز ایجاد 

میارك ، ایی  فرآینید ایجیاد ارزش در تولیید سیرمایه داری را فرآینید ارزش . سرمایه دار اسیت

نید ارزش افزائیی مسیی  روابید اسیتثمارگرانه مییان سیرمایه و كیار اجییر شیده فرآی. افزائی نامید

 .است

، ارزش ابزار (کار مصخص)در فرآیند تولید سوسیالیستی، كار كارگر بمنزله كار کنکرت 

تولید مصرف شده در فرآیند تولیدی را منتقا كرده و حفظ میكند  و بعنوان كار مجیرد، ارزش 

ی  ارزش نوی  ایجاد شیده توسید تولیدكننیده کیامال بایید بخیود تولیدكننیده آیا ا. نوینی ایجاد میكند

بییرای تحقیی  بخصیییدن بییه بازتولییید گسییترده سوسیالیسییتی و ار ییای نیازهییای . تعلیی  یابیید؟ خیییر

. مصترك وگوناگون كیارگران، جامعیه بایید دارای ایندوق  خیایر هیای اجتمیانی مختلیا باشید

. ن ای  اندوق  خایر اجتمانی استمی گان تنها منسع تاارزش نوی  ایجاد شده توسد تولیدكنند

اگر ارزش جدیدا ایجاد شده تماما بخود تولیدكننده تعل  گیرد، اقتصاد سوسیالیستی قادر نخواهد 

احتیاجیات . بود بازتولیید گسیترده را پییش بیرد  و فقید میتوانید یی  بازتولیید سیاده را پییش بیرد

بنییابرای ، در جامعییه سوسیالیسییتی، ارزش نییوی   .مصییترك كییارگران نیییز بر ییرف نخواهیید شیید

یی  بخیش در اختییار خیود تولیدكننیده . شیود میی ایجاد شده توسد تولیدكننده به دو بخیش تقسییم 

ای  بخش در برگیرنده وجوه مصرف شخصی تولیدكننده است و جهت بر  رف . قرار میگیرد

بخییش دیگییر مصییتما بییر  .كییردن نیازهییای خصواییی تولیدكننییده مییورد اسییتفاده قییرار میگیییرد

ایی  درآمید خیالص اجتمیانی در اختییار جامعیه اسیت و : اندوق  خایر اجتمانی مختلا اسیت

جهت توسعه تولیید سوسیالیسیتی و بر یرف كیردن نیازهیای مصیترك گونیاگون كیا زحمتكصیان 

در واقییع ایییی  و ییعیت نصیییان دهنیییده آنسییت کیییه در جامعیییه . گییییرد میییی مییورد اسیییتفاده قییرار 

تیوان کیاری  میی ی  بخش را . شود می ر تولید کنندگان نیز تسدیا به دو بخش سوسیالیستی کا

ن کننییده می ن کننییده اییندوق  خییایر اجتمییانی اسییت دانسییت و دیگییری بخصییی کییه تییامی کییه تییا

 .اندوق مصرف شخصی تولید کنندگان است

 مییی در جامعییه سوسیالیسییتی ارزش نییوی  ایجییاد شییده توسیید تولیدكننییده بییه دو مولفییه تقسیییم 

در نظیام سیرمایه داری ارزش نیوی  . مابه ازای كار کیارگر و ایندوق  خیایر اجتمیان  :شود

ا یی  . دسیتمزد کیارگر و ارزش ا یاف : شیود میی به دو مولفه تقسیم  ایجاد شده توسد كارگر،

در نظییام . دو تقسیییم در جامعییه سوسیالیسییتی و در نظییام سییرمایه داری کیفیتییا بییا هییم متفاوتنیید

. دسیتمزد یعنیی قیمیت نییروی كیار. ار ی  كاال بوده و تیابع قیانون ارزش اسیتسرمایه داری، ك

هر چقدر هم كه ارزش نوی  ایجاد شده نظیم باشید، سیهم كیارگر ایرفا برابیر اسیت بیا ارزش 

مابقی آن، یعنی ارزش ا افی، نه تنهیا . وسایا معیصتی  روری برای بازتولید نیروی كارش

سرمایه دار آنرا بعنوان وسیله ای در جهت افیزایش اسیتثمار در اختیار سرمایه دار است، بلكه 

كیارگر . در نظام سوسیالیستی، نیروی كیار دیگیر كیاال نیسیت. كارگر مورد استفاده قرار میدهد

كا ارزش ایجاد شده توسد تولیدكننده، در خدمت  سقه زحمیتکش قیرار . دیگر استثمار نمیصود
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ه، بخصی از ارزش نوی  آفریده شیده را کیم کیرده و در مردم کارک  به مثابه تولید کنند. میگیرد

تولییید کننییده نیییز بعنییوان . دهنیید مییی شییکا اییندوق  خیییره اجتمییانی در اختیییار جامعییه قییرار 

نضوی از مردم کارک  جامعه، از رفاه اجتمیانی کیه توسید ایندوق  خییره اجتمیانی فیراهم 

ان اییندوق مصییرف مییی  توزیییع ارزش نییوی  بوجییود آمییده. گییردد مییی شییود، برخییوردار  مییی 

گیرد با توجه به  می شخصی تولید کننده و اندوق  خیره اجتمانی که در اختیار جامعه قرار 

 .گیرد می منافع همگانی و فردی و منافع درازمدت و كوتاه مدت زحمتكصان، اورت 

نتیجتا، فرآیند ایجیاد ارزش در نظیام سوسیالیسیتی نیه تنهیا از فرآینید ایجیاد ارزش سیاده در 

تولییید كییاالئی سییاده متفییاوت اسییت، بلكییه از فرآینیید ارزش افزائییی در تولییید سییرمایه داری نیییز 

ای  فرآیند، ی  فرآیند ارزش آفرینی خاص و منحصر بفرد است که مسی  روابد . متفاوت است

فرآینیید تولییید سوسیالیسییتی، وحییدت میییان کییار اجتمییانی مسییتقیم و . تولیییدی سوسیالیسییتی اسییت

 .رینی استفرآیند ارزش آف

 

قانون اقتصادی اساسی سوسیالیسم در برگیرنده اساسی ترین روابط 

 تولیدی سوسیالیستی است
 

 روز افزون دولت و مردم است هدف تولید سوسیالیستی رفع نیازهای

فرآیند تولید سوسیالیستی، وحدت میان فرآینید كاراجتمیانی مسیتقیم و فرآینید ارزش افزائیی 

 تضاد کدام است؟ اما جنسه نمده ای  . است

یی  تضیاد در تولیید اجتمیانی در برگیرنیده هیدف نینیی ایی  تولیید اجتمیانی و  وجه نمیده

ای  امر مستقا از اراده مردم بیوده . منعک  کننده اساسی تری  روابد ای  تولید اجتمانی است

منیافع  تولید اجتمانی بایید بیه. شود می و در نهایت توسد ماهیت مالکیت بر ابزار تولید تعیی  

 . سقه ای که ااحب ابزار تولید است خدمت کند

 میی در نظام مالکیت سرمایه داری بر ابزار تولید، فرآیند کیار، ارزش مصیرف نییز تولیید 

سیرمایه دار کارخانیه را بیرای . کند اما هدف تولید سرمایه داری ایجیاد ارزش مصیرف نیسیت

. رآیند ارزش افزائی، سیود بدسیت آوردخواهد که کارگر را استثمار کند و از  ری  ف می ای  

اییی  اساسییی تییری  روابیید تولییید سییرمایه . ارزش افزائییی جنسییه نمییده تولییید سییرمایه داری اسییت

هیدف سیرمایه دار رفیع نیازهیای معیی  نیسیت بلکیه » : میارک  خیا ر نصیان کیرد. داری است

و هیدف تولیید  سرمایه و خود افزائی آن نقله آغیاز و پاییان و محیر،»( 7)« .تولید سود است

 (3)« .است

دهید  میی نظام مالكیت همگانی سوسیالیستی بر ابزار تولید، بیه میردم کیارک  امکیان آن را 

در ایی  نظیام، تولیید اجتمیانی بایید بیه نیازهیای میردم کیارک  . که به اربابیان تولیید تسیدیا شیوند

برنامیه رییزی  بنابرای ، یی  فرآینید کیار اجتمیانی مسیتقیم کیه بیا روش. بلور کا، خدمت کند
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کنیید، جنسییه نمییده تولییید  مییی شییده بییرای رفییع نیازهییای مییردم زحمییتکش ارزش مصییرف تولییید 

تولید نقصه مند و برنامه ریزی شده ارزشهای مصرف بیرای رفیع نیازهیای . سوسیالیستی است

میییردم کیییارک ، مسیییی  هیییدف نینیییی تولیییید سوسیالیسیییتی اسیییت و اساسیییی تیییری  روابییید تولیییید 

آینید ارزش آفرینیی تیابع فرآینید کاراجتمیانی مسیتقیم کیه ارزش مصیرف فر. سوسیالیستی است

  .کند، است می تولید 

در فرآیند تولید سوسیالیسیتی، كیامال  روریسیت كیه هزینیه كیار و سیود و زیانهیا محاسیسه 

توانید تیابع مییزان  میی اما نو  فرآورده هائی که بایید تولیید شیود و چگیونگی تولیید آنهیا ن. شود

زان تولیید میی  اینکه چه فرآورده هائی و به چه. و سود باشد( output value)ارزش تولیدی 

حتا اگر خلر زیان موقت موجود باشد، . شوند باید تابع نیازهای توده های خل  زحمتکش باشد

ت ممک  می فرآورده هائی که بلور ناجا مورد نیاز مردم زحمتکش است باید در بیصتری  ک

فیرآورده هیائی را کیه میورد نییاز ناجیا  از سیوی دیگیر،. ولید شودو با بیصتری  تالش ممک  ت

بیاال و سیود بسییار ( output value)زحمتكصان نیسیت، حتیی بیا وجیود داشیت  ارزش تولییدی 

دلیییا اینكییه بنگییاه هییای تولیییدی  .ت بییاال تولییید کییردمییی بییاال، نساییید بلییور حسییاب نصییده و در ک

ا محاسیسه كننید فقید ایی  نیسیت کیه بتواننید هزینیه سوسیالیستی باید هزینه كار و سیود و زییان ر

باز گردانند بلکه همچنی  بیه ایی  دلییا اسیت کیه  های تولید را كاهش دهند تا ارزش نهاده ها را

بتوانند اندوق  خایر اجتمانی را بلیور فزاینیده گسیترش دهنید زییرا ایی  امیر بیرای گسیترش 

در تحلیا نهیائی، . نی  روری استتولید با سرنت باال، و افزایش نر ه محصوالت اجتما

ت میی هدف تسعیت فرآیند ارزش افزائی از فرآینید كیار اجتمیانی مسیتقیم نسارتسیت از ایجیاد ک

پیش از پییروزی  .ن نیازهای مردم زحمتکش در کامی فزاینده ای از ثروت اجتمانی برای تا

ده توسد كار مصیترك ثروت تولید ش» :انقالب اكتسر، لنی  متذكر شد كه در جامعه سوسیالیست 

 (9)« .شود نه برای اقلیتی مردان ثروتمند می کنند ایجاد  می جهت استفاده كا آنهائی که کار 

اما منیافع دراز میدت و کلیی . هدف تولید سوسیالیستی، رفع نیازهای كا مردم کارک  است

فتیه و بییان تواند توسد نظام دولتی تحت دیكتیاتوری پرولتارییا انعكیاس یا می زحمتكصان، فقد 

تییوان بییه اییورت رفییع نیازهییای  مییی بنییابرای ، هییدف تولییید سوسیالیسییتی را همچنییی  . شییود

بییرای رشیید . اییی  نیازهییا چنیید گانییه انیید. روزافییزون دولییت سوسیالیسییتی و مییردم، تعریییا نمییود

فکیری، سییالمت جسیم و حیی  اخالقیی اشییان در مییورد درسیت و غلیید،  روریسیت كییه سییل  

از آنجییا كییه در جامعییه . لتاریییا و مییردم کییارک  دائمییا ارتقییاء یابییدزنییدگی مییادی و فرهنگییی پرو

سوسیالیستی هنوز  سقات، تضادهای  سقاتی، مسارزه  سقیاتی، خلیر احییای سیرمایه داری، و 

خلر خرابکاری و تجاوز از سوی امپریالیسم و سوسیال امپریالیسم هنیوز موجیود اسیت، الزم 

را اسییتحکام بخصیید و دفییا  ملییی را تقویییت  اریییااسییت كییه کصییور سوسیالیسییتی دیكتییاتوری پرولت

شیه خیود را میی توانید بیرای ه میی و از آنجا كه پرولتاریا فقد با رها کردن کا بصیریت . نماید

رها کند، کصیور سوسیالیسیتی بایید وظیایا انترناسیونالیسیتی خیود را بجیا آورد و از مسیارزات 
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د سوسیالیستی نسارتست از ارتقاء سیل  بنابرای ، هدف تولی. انقالبی خلقهای جهان حمایت کند

زندگی مادی و فرهنگی پرولتاریا و وزحمتكصان، اسیتحكام بخصییدن بیه دیكتیاتوری پرولتارییا، 

نهایتا، تولید سوسیالیستی باید در . تقویت دفا  ملی و حمایت از مسارزات انقالبی خلقهای جهان

 . خدمت امحاء  سقات و نیا به كمونیسم باشد

نلییه جنیگ » اتژی  بیزرگ، فرمولیه شیده توسید ایدر میائو مسنیی بیر اینکیه سیاست استر

كیامال مسیی  « آماده باشید، نلیه  ایعات  سیعی آماده باشید، و برای خل  هر كاری انجام دهیید

هدف نینی تولید سوسیالیستی است و سمتگیری احی  برای توسعه تولید سوسیالیستی چی  و 

تحت هدایت خد پرولتری انقالبیی ایدر میائو و سیاسیتهای . دهد می کا اقتصاد ملی را نصان 

سل  زندگی میادی و . یابد می خاص و نام وی، تولید سوسیالیستی چی  با قدرت زیاد توسعه 

 میی دیكتاتوری پرولتاریا مداوما قیدرت و اسیتحكام . فرهنگی مردم همواره رو به افزایش است

 .ب جهان كم  كرده ایمدر چارچوب توانائیمان، به آرمان انقال. یابد

در اتحاد شوروی تحیت حاكمییت دارودسیته مرتید برژنیا، قیانون ارزش ا یافه بیر تولیید 

هدف تولیید نسارتسیت از كسیب سیود و تضیمی  اسیتخراج حیداكثر . کند می اجتمانی حکومت 

دارودسییته . ارزش ا یافی از زحمتكصیان شیوروی بوسیییله بیورژوازی انحصیاری بیوروكرات

مهمتیری  نصیانه فعالییت تولییدی "کند که،  می د شوروی، از ی  سو، هیاهو رویزیونیست مرت

امیا از سیوی دیگیر، بیرای فرییب دادن تیوده هیا » . زان سیود و نیره سیود آنسیتمیی هر بنگاه 

 میی و معمیوال دنیا . کنند می ریاكارانه تابلوی شسه سوسیالیسم را بر سر در دکان خود آویزان 

همیه بیه انیدازه "گوینید،  میی ییا اینکیه « .افزایش رفیاه میردم اسیتکنند که نالی تری  هدفصان، 

ایی  « .نیامیم میی میا ایی  را كمونیسیم . كافی غذا، السسیه، كفیش، مسیك  و كتیاب خواهنید داشیت

فریسد  هیدفش آنسیت  می دارودسته مرتد با شیری  زبانی در مورد رفاه بورژوایی، توده ها را 

را فرامیوش کننید تیا آنهیا راحیت بتواننید سیرمایه داری را  که توده ها مسارزه  سقیاتی و انقیالب

پوشیند و از مسیك   میی خورنید، خیوب  میی در اتحاد شوروی تنها کسانی که خیوب . احیا کنند

خیییوب برخوردارنیییید، همیییان بییییورژوازی انحصییییاری بیییوروكرات و اشییییرافیت روشیییینفکری 

سیع مردم کارک  دوبیاره بیه اقصار و. رویزیونیست است که زیر بال و پر ای  رویزیونیستهایند

 .ميا، استثمارو رن  سقو  کرده اند

 

 انقالب را دریابید، تولید را باال ببرید

یعنیی اساسیی تیری  چییزی كیه تولیید اجتمیانی را )وجه غالب در فرآیند تولید سوسیالیستی 

  برای تحق  بخصیدن بدی. نسارتست از رفع نیازهای روزافزون دولت و مردم( كند می تعیی  

میارك  و انگلی  . کا داده های اجتمانی افیزایش یابید هدف، تولید اجتمانی باید توسعه یابد تا

خا ر نصان ساختند كه پی  از اینكیه پرولتارییا حاكمییت بیورژوازی را  مانیفست كمونیستدر 

او ». کنید می کند، از حاكمیت خود برای سلب مالكیت از سرمایه داران استفاده  می سرنگون 
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  سیاسی اش استفاده خواهد کرد تا، گام به گام، تمیام سیرمایه را از بیورژوازی بگییرد، از توف

یعنی، پرولتاریائی که به مثابیه  سقیه حاکمیه سیازمان یافتیه )تمام ابزار تولید را در دست دولت 

( 62)« .ممکی  افیزایش دهید متمرکز کند  و کلیت نیروهای مولده را با حیداکثر سیرنت( است

  با مسئله گذار از انقیالب دمكراتیی  نیوی  بیه انقیالب سوسیالیسیتی روبیرو شید و هنگامیكه چی

نیه میی تاکید کار حزب از منا   روستایی به منا   شیهری منتقیا شید، ایدر میائو در ایی  ز

از » او گفیت، . نیز با جدیت تمام بما آموخت كیه بیه تولیید سروسیامان داده و آنیرا توسیعه دهییم

گیریم، باید تالش خیود را بیر تجدیید حییات و توسیعه  می را به نهده  همان روزیكه اداره شهر

نمومییا، دو شیییوه بییرای توسییعه تولییید اجتمییانی و ( 66)« .بنگاههییای تولییید آن، متمركییز کنیییم

یكی افزایش نیروی كار در تولیید . موجود است( social output) افزایش كا تولید اجتمانی 

تواند كیا تولیید اجتمیانی را افیزایش  می کار بلور نام ای  . به موازات افزایش جمعیت است

شیوه دیگر نسارتست از افزایش بیازدهی كیار، . تواند بر محصول سرانه بیفزاید می دهد، اما ن

در درازمدت، تنهیا . دهد می كه نه تنها كا تولید اجتمانی بلكه محصول سرانه را نیز افزایش 

لنیی ، هنگیام بحیث در میورد . ش بیازدهی كیار اسیتراه االی توسعه تولیید سوسیالیسیتی افیزای

تنهیا بیا افیزایش تولیید و افیزایش بیازدهی كیار اسیت كیه » : اهمیت افیزایش بیازدهی كیار، گفیت

بییازدهی كییار مهمتییری  » : او همچنییی  تصییری  نمییود( 60)« .توانیید پیییروز شییود مییی شییوروی 

 (68)« .نماید ی مناملی است كه نهایتا پیروزی ی  نظام نوی  اجتمانی را تضمی  

 ؟دادتوان افزایش  می چگونه را بازدهی كار برای توسعه تولید سوسیالیستی، پ ، 

 میی ماركسیسم معتقد است كه نیروهای مولیده تحیت فصیار و تحریی  روابید تولییدی، رشید 

اگیر . شیود میی تولید در جامعه  سقاتی همواره در چارچوب روابد تولیدی معی ، انجیام . كنند

ات و تحوالت در تولیید اجتمیانی همیصیه از تيیییرات و پیصیرفتها در نیروهیای مولیده چه تيییر

شوند، پیصرفتهای چصیمگیر در نیروهیای مولیده همیواره پی  از تحیوالت بیزرگ در  می آغاز 

در ابتیدای فرآینید رشید سیرمایه داری،  یرورت انجیام یی  . پیوندنید می روابد تولیدی بوقو  

ا روابد تولیدی سرمایه داری به زیر بنای اقتصادی نمده جامعه، انقالب بورژوائی جهت تسدی

در . ثابت شد و تنها پ  از انجام انقالب بورژوائی، رشد چصیمگیر نیروهیای مولیده ممکی  شید

ق انقییالب مییی جامعییه سوسیالیسییتی، اییرفا پیی  از ایجییاد دیكتییاتوری پرولتاریییا و شییکوفائی ن

ویزه كردن كصاورزی و برقیراری روابید تولییدی سوسیالیستی، ملی كردن سوسیالیستی، كلكتی

سوسیالیستی بعنوان زیر بنای اقتصادی جامعه اسیت كیه رشید چصیمگیر نیروهیای مولیده اتفیاق 

شیود،  میی هنگامیكه تحول سوسیالیستی در نظام مالكیت بر ابزار تولید اساسیا كامیا . افتد می 

 ریییی  تحکییییم روابییید تولییییدی تنهیییا از  در سوسیالیسیییم،. رسییید میییی انقیییالب هنیییوز بپاییییان ن

سوسیالیستی و تلسی  آن با سل  رشد نیروهای مولیده و تنظییم ییا تيیییر بیه موقیع آن بخیش از 

تییوان تولیییید  مییی گیرنیید،  مییی روابیید تولیییدی كییه در تقابییا بییا رشیید نیروهییای مولییده قییرار 

 .سوسیالیستی را دائما و با سرنت توسعه داد



 010: گسترش دهیم ... تولید سوسیالیستی را با نتایج بهتر 

 

ی در ابزار تولیدی، نقش بزرگی در توسیعه تولیید و پیصرفت در نلم و تكنولوژی و نوآور

نلم و ( 62)« .مردم ناما تعیی  كننده اند، نه اشیاء» اما، . كنند می افزایش بازدهی كار ایفاء 

از . آیید میی شود، و ابزارهای تولیدی توسید میردم بوجیود  می تكنولوژی بوسیله مردم كصا 

تیا زمانیکیه میردم باشیند، » . اتر از همیه اسیتمیان ثروتهای جهیان، تیوده هیای میردم گیران بهی

اقصیار وسییع تیوده ( 62)« . هرگونه معجزه ای تحت رهسری حزب كمونیست امكان پذیر است

از كمسیود ماشیی  آالت نهراسیید  فقید از فقیدان » : كننید میی های چینیی آنیرا بدینگونیه وایا 

توان با اتكاء بخود، تولید   میبا ی  قلب سره و دو دست هر چیز را . نزم هراس داشته باشید

 «.نمود

فعالیت سوسیالیستی توده های وسیع باید از  ری  كار سیاسی و ایدئولوژی  حزب، تحرك 

تنها با در دست گرفت  حلقه كلیدی كار سیاسی و اییدئولوژیكی، بیا بسیی  گسیترده و نمیی  . یابد

زیونیسیم، تفكیرات كنفوسیوسیی و توده ها به مساحثه پیرامون مسائا نمده ملی، بیا انتقیاد از روی

منسیائی و جهانسنی  سقه استثمارگر، و با ارتقاء اساسی آگیاهی اقصیار وسییع در میورد مسیارزه 

 .تواند مداوما و بسرنت توسعه یابد می  سقاتی و مسارزه خلی است كه تولید سوسیالیستی 

بیییازدهی کیییار  بنیییابرای ، در جامعیییه سوسیالیسیییتی، نهایتیییا شییییوه توسیییعه تولیییید و افیییزایش

پی  از اینكیه پرولتارییا قیدرت . نسارتست از تاكید بر ادامه انقیالب تحیت دیكتیاتوری پرولتارییا

ق هییر چییه مییی باییید از روبنییای سوسیالیسییتی بییرای شییکوفائی و تع كنیید، مییی سیاسییی را كسییب 

بیصتر انقالب سوسیالیستی در جسهه هیای نسیرد سیاسیی، اقتصیادی و اییدئولوژی ، اسیتفاده کنید  

تنهیا از اییی   رییی  و تحییت رهسیری خیید اییحی  حییزب و بیا كمیی  حاكمیییت دولتییی دیكتییاتوری 

تواند با خرابکاری و موانع بورژوازی و نفیو  سیرمایه داری مقابلیه کنید و آنیرا  می پرولتاریا 

توان روابد تولیدی سوسیالیستی را قوام و بهسیود بخصیید و  می فقد به ای  ترتیب . از بی  بسرد

» سیاست . مثست را در جهت توسعه تولید سوسیالیستی با سرنتی نظیم بسی  کرد كلیه نواما

بدرسییتی بیییانگر ( فرمولییه شییده توسیید اییدر مییائو)« انقییالب را دریابییید، تولییید را بییاال بسرییید 

اییی  .  ییروریات قییوانی  نینییی حییاکم بییر حرکییت تضییادهای پایییه ای جامعییه سوسیالیسییتی اسییت

ت اقتصادی را سیاست پرولتری باید فرمانیدهی کنید و تولیید را آموزد كه فعالی می سیاست بما 

تیوان تولیید سوسیالیسیتی  میی تنهیا بیه ایی   ریی  . انقالب باید هدایت کرده و بجلو حرکت دهید

 .چی  را با گامهائی بلند در مسیر درست تضمی  کرد

بیا  را بیرای  یدیت ورزییدن" نیروهای مولیده" تئوری ( امروزی)رویزیونیستهای مدرن 

ایییی  گیییروه هیییای رویزیونیسیییتی  .کننییید میییی ادامیییه انقیییالب تحیییت دیكتیییاتوری پرولتارییییا، بلنییید 

آنها حتا . لیوشائوچی و لی  پیائو همواره تحت لوای رشد تولید با ادامه انقالب مخالفت کرده اند

اء بیه توسعه تولید را تماما به توسعه نلم و تكنولوژی نسست داده و بهسود ابزار تولید را بیه اتکی

خد مصی رویزیونیستی ارائه شده توسید لیوشیائوچی و . کردند می متخصصی  بورژوا منو  
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کامال از بی  نرفتیه و بایید " تئوری نیروهای مولده"لی  پیائو در هم كوبیده شد اما بقایای سموم 

 .آن را مرتسا مورد انتقاد قرار داد و رد کرد

 

ه تكامل اقتصاد سوسیالیستی را تعیین قانون اساسی اقتصادی سوسیالیسم، كلیه وجو

 كند می 

هدف نینی تولید اجتمانی و ابزار تحق  بخصیدن بدان، بیانگر سیمت اساسیی توسیعه تولیید 

نظیام هیا ی اجتمیانی و . اجتمانی بوده و دربرگیرنده  روریات قوانی  اقتصادی جامعه است

نتیجتیا آنهیا قیوانی  . انها، دارنیداقتصادی متفاوت، اهداف تولیدی و ابزار متفیاوت بیرای نییا بید

هیییدف تولیییید سوسیالیسیییتی نسارتسیییت از رفیییع نیازهیییای . اساسیییی اقتصیییادی متفیییاوتی دارنییید

ابزار نیا به ای  هدف تحرك بخصیدن بیه توسیعه تكنولیوژی و تولیید . روزافزون مردم و دولت

یص اایلی و بنابرای  برای اینكه مختصرا جمعسندی كرده باشیم، خصا. از  ری  انقالب است

تنظیییم و تيییییر بییه موقییع روابیید :  ییروریات قییانون اساسییی اقتصییادی سوسیالیسییم نسارتنیید از

توسیعه تولیید سوسیالیسیتی بیا نتیای  نظیمتیر،  تولیدی و روبنا  افزایش منظم سل  تكنولیوژي 

سریعتر و بهتر و اقتصادی تر  رفع نیازهای روزافزون دولت و مردم، و ایجیاد شیراید میادی 

 .امحاء نهایی  سقات و تحق  بخصیدن به كمونیسمبرای 

قییانون اساسییی اقتصییادی سوسیالیسییم، كلیییه وجییوه ااییلی توسییعه اقتصییاد سوسیالیسییتی و 

 .كند می محتوی االی تولید، مسادله، توزیع و مصرف سوسیالیستی را تعیی  

تولیید آن تا آنجا كه به تولید مربو  میصود، تنظیم میزان و نو  محصول تولید و چگیونگی 

كصیور سوسیالیسیتی هنگیام . در جامعه سوسیالیستی باید از خواسته های ای  قیانون تسعییت كننید

کنید تیا اینکیه  میی برنامه ریزی، تنو ، كمیت و تنظیمات تولید را بر  س  ای  قیانون مصیخص 

زات توسعه تولید سوسیالیستی به تحكیم دیكتاتوری پرولتاریا، تقویت دفا  ملی، حمایت از مسار

 .انقالبی مردم جهان، و ارتقاء مستمر سل  زندگی مادی و فرهنگی مردم کارک ، خدمت کند

در  .مسادله سوسیالیستی نیز باید از الزامات قانون اساسی اقتصیادی سوسیالیسیم تسعییت كنید

، می و غیرنظیا می تعیی  نسستهای اادرات و واردات، تولید و مصرف داخلی، مصیرف نظیا

به منا   روستایی و شهرها، و قیمت محصوالت، اولی  چیزی كه كصیور  نسست میان نر ه

گیرد ای  نیست كه چقدر پول میتواند بدست بیاورد و ییا مییزان سیود  می سوسیالیستی در نظر 

اولی  چیزی كه كصور سوسیالیستی مورد توجه قرار میدهد ای  است كه تنظیمیات . چقدر است

افییزایش سییل  زنییدگی مییادی و فرهنگییی مییردم کییارک ، تولیییدی مییذکور چقییدر مسییاند بییه حییال 

تحکیم اتحاد كارگر م دهقان، تقویت دفا  ملیی، و حماییت از مسیارزات انقالبیی خلقهیای جهیان، 

 .است

. كنید میی قانون اساسی اقتصادی سوسیالیسم، توزیع و مصرف سوسیالیستی را نیز تعییی  

یالیسیتی بایید از  یروریات در توزیع درآمد ملی و محصوالت مصرف شخصیی، دولیت سوس



 011: گسترش دهیم ... تولید سوسیالیستی را با نتایج بهتر 

 

بییرای مثییال، در تعیییی  نسییست بییی  انساشییت و . قییانون اساسییی اقتصییادی سوسیالیسییم تسعیییت کنیید

مصرف، و سل  دستمزدها، باید هم منافع فوری و هم منافع آینده، هم منافع جمعی و هم منافع 

جمعی و بهمی  نحو، مصرف سوسیالیستی م چه مصرف . فردی مردم کارک  را در نظر گیرد

چه مصرف فردی م باید مساند حال ارتقاء مداوم سیل  زنیدگی میادی و فرهنگیی پرولتارییا و 

زحمتكصییان، انقالبییی كییردن تفكییر مییردم، پییرورش سیین  نییوی  سوسیالیسییتی، تحكیییم دیكتییاتوری 

 .پرولتاریا، و شتاب بخصیدن به ساختمان سوسیالیسم باشد

مسی  اساسیی تیری  پیونیدها مییان تولیید،  بلور خالاه، قانون اساسی اقتصادی سوسیالیسم

اییی  قییانون جهییت نهییایی توسییعه اقتصییاد  .باشیید مییی مسادلییه، توزیییع، و مصییرف سوسیالیسییتی 

درك و اسیتفاده ایحی  از قیانون اساسیی اقتصیادی سوسیالیسیم . كنید می سوسیالیستی را معی  

گرایصیات خودبخیودی  میتواند خودآگاهی ما را تقویت کند، به ما کمی  کنید کیه در کارمیان بیر

 .فائ  آئیم، و با گامهایی بلند در مسیر احی  سوسیالیستی، حرکت کنیم

 

  توسعه سریع تولید سوسیالیستی،
 وحد  امكان عینی و قوه ابتكار ذهنی است

 

نظام سوسیالیستی میتواند تولید را با سرعتی كه برای جامعه كهن امكانپذیر نبوده، 

 توسعه دهد

درجه رفع ایی  . یستی نسارت از رفع نیازهای روزافزون دولت و مردمهدف تولید سوسیال

تحكیم دفا  ملی در كصور سوسیالیستی، . نیازها، با سرنت توسعه تولید بسیار در ارتسا  است

توسعه امكانات فرهنگی، آموزشی و بهداشیتی در جامعیه سوسیالیسیتی، بهسیود زنیدگی میادی و 

ب جهانی، همگی محتاج توسعه سریع تولید سوسیالیسیتی فرهنگی مردم، و كم  به آرمان انقال

همچنی ، بعلت اینكه حاكمیت امپریالیستی همیصه در . جهت ایجاد پیش شر های مادی آن است

 مییی شییكند، نخسییتی  كصییورهایی كییه انقییالب سوسیالیسییتی در آنهییا موفیی   مییی  ییعیفتری  حلقییه 

ای  امر، توسیعه سیریع سیاختمان . ندشود، معموال از زیربنای انعتی نسستا  عیا برخوردار

 .کند می سوسیالیسم را الزام آورتر 

. در نظییام سوسیالیسییتی، توسییعه سییریع تولییید نییه تنهییا  ییروری اسییت بلكییه امكانپییذیر اسییت

گوئیم روابد تولیدی سوسیالیسیتی بیرای رشید  می كه  می هنگا» : ادر مائو خا رنصان نمود

  مناسییسند، منظورمییان شییرایلی اسییت كییه در آن نیروهییای مولییده بیییش از روابیید تولییید كهیی

یابنید كیه در جامعیه كهی  غییرممك  بیود  در نتیجیه  میی نیروهای مولده اجازه چنان رشدی را 

بنیابرای ، ( 61)« .توان با توسعه مستمر تولید نیازهای روزافزون میردم را بیرآورده کیرد می 

بر پایه امكان نینی موجیود در  ات  توسعه سریع تولید سوسیالیستی ارفا ی  امید نیست، بلكه

 .باشد می روابد تولیدی سوسیالیستی است و یکی از جلوه های برتری نظام سوسیالیستی 



 ...اقتصاد مائوئیستی  011

 

تواند توسیعه سیریع تولیید و كیا اقتصیاد ملیی را تحیرك  می آیا روابد تولیدی سوسیالیستی 

 بخصد؟

اخت  فعالییت تولییدی و اول اینكه، نظام سوسیالیستی امکانات گسترده ای را جهت بكار انید

در نظام سوسیالیستی، پرولتاریا و مردم کیارک ، دیگیر . دهد می قوه ابتكار مردم کارک  ارائه 

آنهیییا خیییود را از قییید بردگیییی و اسییتثمار رهانییییده انییید و . فروشییند میییی نیییروی كیییار خییود را ن

 میی فرسا انجیام نآنها دیگر برای هی  استثمارگری كار  اقت . گردانندگان جامعه نوی  شده اند

در . شیده اسیت میی كار، مصيله باشیكوه و نظی. كنند می دهند، بلكه برای منافع  سقه خود كار 

موقعییت میردم کییارک  در تولیید اجتمیانی، تيییییر بزرگیی ره داده و آنهیا بییه گرداننیدگان تولییید 

ئیه ابتكیارات ن موقعیت، آنان را به دخالیت جیدی در تولیید و ارامی اجتمانی تسدیا شده اند و ه

افرادی كه توانیایی كیار كیردن دارنید، مهمتیری  نامیا در تولیید . شود می تهی ناپذیر رهنمون 

نلت اینکه روابد تولیدی سوسیالیستی میتواند تولید را با سیرنتی بسییار تحیر، بخصید . هستند

در درجیه اول بخییا ر شیکوفا شییدن فعیالیتگری و اسییتعدادهای خیالق تییوده هییای  و پییش برانیید،

 .شد می کارک  است که در نظام سرمایه داری سركوب 

در درجه دوم بخا ر آن است که نظام سوسیالیسیتی، از اتیالف نظییم نییروی كیار انسیان، 

منییابع مییادی و مییالی کییه در شییراید رقییابتی و پرهییرج و مییرج سییرمایه داری نییاگزیر اسییت، 

ی از  ریی  برنامیه رییزی و کصورسوسیالیسیت. بیرد میی ممانعت کرده و ای  اتالفها را از بی  

توانید بلیور كامیا و خردمندانیه منیابع انسیانی و میادی را میورد  میی اتخیا  یی  روش معقیول 

استفاده قرار دهد  تسهیالت و منیابع  سیعیی را بلریقیی برنامیه رییزی شیده و معقیول، اسیتفاده 

 .تخصیص دهدتوان بلور برنامه ریزی شده و خردمندانه تعلیم و  می کند  نیروهای کار را 

 دردرجه سوم بخا ر آنكه انقالب سوسیالیستی نظام استثمار انسان از انسان را نابود کیرده

و امكان استفاده از آن بخش از ثروت را که پیش از ای  به نده قلیلی از استثمارگران مصرف 

كننیده انگلیی تعلی  داشیت، در جهیت بهسیود زنیدگی میردم کیارک  و توسیعه تولیید سوسیالیسیتی، 

 . فراهم كرده است

چهارم آنكه، نظام سوسیالیستی اف  وسیعی را برای توسعه سریع نلم و تكنولیوژی گصیوده 

شیود كیه سیود  میی مورد استفاده واقیع  می در نظام سرمایه داری، تكنولوژی نوی  هنگا. است

وان شود، توسید سیرمایه دار بعنی می تكنولوژی نوینی كه ارائه . بیصتری ناید سرمایه دار کند

بانییث محییدودیت توسییعه  اییی  امییر بناچییار. گیییرد مییی در انحصییار قییرار " اسییرار تجییاري"

در نظییام سوسیالیسییتی، تكنولییوژی نییوی  بییرای اییرفه جییویی در . گییردد مییی تكنولییوژی نییوی  

برای کم کیردن از شیدت کیار و بهسیود شیراید کیار اتخیا  . شود می هزینه كار در تولید، اتخا  

مضیافا، . شیود میی وسیعه نلیم وتكنولیوژی خواسیت آگاهانیه زحمتكصیان بنیابرای ، ت. شیود می 

تجارب پیصیرفته در نیوآوری هیای تكنیكیی هیر بنگیاه سوسیالیسیتی مایملی  مصیترك زحمتكصیان 
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توانید سیریعا میورد اسیتفاده سیایر بنگاههیا واقیع  می است، و پ  از نتیجه گیری و توسعه اش 

 .گردد

ی میان افزایش تولید و كاهش نسسی قدرت خرید توده پنجم آنكه، نظام سوسیالیستی تضادها

زییرا بیا رشید تولیید سوسیالیسیتی، سیل  . برد می ها که خاص سرمایه داری است را از میان 

زان سیاختمان میی یابید و در همیان حیال  میی مصرف پرولتاریا و مردم کارک  منظما افزایش 

 میی ی از میازاد تولیید، هرگیز روی نبحرانهای اقتصادی ناشی. یابد می ملی نیز منظما گسترش 

 .ای  امر، موانع مصنونی بر سر راه توسعه سریع تولید را از پیش پای برمیدارد. دهند

اگییر چییه در نظییام سوسیالیسییتی امكییان نینییی رشیید سییریع تولییید موجییود اسییت، امییا نوامییا 

بلیور . دشیون میی بازدارنده نیز موجودند كه بانث تضعیا و ممانعت از توسیعه سیریع تولیید 

خرابكاری های بیورژوازی و نیواملش، موانیع ناشیی از ادامیه نفیو  خیرده بیورژوازی، : مثال

نالوه بر وجود نینی ای  نواما اجتمانی و  سیعیی، نوامیا  هنیی .  ایعات  سیعی، و غیره

پرولتاریا در مسیر انجام انقالب سوسیالیسیتی . نیز موجودند كه در رابله با خود پرولتاریاست

بیرای درك قیوانی  . شیود میی تمان سوسیالیسم ملمئنا با شراید و مسیائا نیوینی روبیرو و ساخ

نینی شراید نوی  و كصا شیوه های احی  حا مسائا نوی ، یی  دوره زمیانی بیرای انساشیت 

و در خید مسیتقیم  می نساید انتظار داشت که ساختمان سوسیالیسم به آرا. تجربه  روری است

بییرای تسیدیا امكییان نینییی . کنیید میی یسییتی بلیور مییوج وار پیصییروی انقییالب سوسیال. پییش رود

اگر خید درسیت باشید، . توسعه رشد سریع ساختمان سوسیالیستی، نیاز به تالشهای  هنی است

. توان ظرفیت های نظام سوسیالیستی را بیرای توسیعه سیریع تولیید اجتمیانی متحقی  کیرد می 

بتواند در کار خد درست اخالل کند، در مقابا اگر خد نادست باشد یا اینکه خد رویزیونیستی 

 .ساختمان سریع سوسیالیسم موانعی بر پا خواهد شد

 

با نتایجی عظیمتر، سریعتر، و  قطب نمای ما در ساختمان سوسیالیسم می خط عمو

 بهتر و اقتصادی تر

 نه ساختمان سوسیالیسم،می پ  از جمعسندی از درسها و تجارب داخلی و بی  المللی در ز

همه با اهدافی نالی، در جهیت » : را فرموله نمود می خط عموای   6923ادر مائو در سال 

ایی  یی  خید « .ساختمان سوسیالیسم با نتایجی نظیمتر، سریعتر و بهتر، اقتصادی تر بپاخیزیید

كنید، كیامال قیوه  میی مصی ماركسیستی است كه كامال از برتری نظام سوسیالیستی بهره گیری 

كنیید سوسیالیسییم را بییا نتییایجی نظیمتییر،  مییی گیییرد، و تییالش  مییی مییردم را بكییار  ابتكییار  هنییی

 .سریعتر، و بهتر و با هزینه های كمتر بسازد

سییاختمان سوسیالیسییم، محتییاج اتحییاد نتییای  نظیمتییر، سییریعتر، و بهتیییر و  می خههط عمههو

از  كمییت محصیوالت اسیت  منظیور" نتیای  نظیمتیر"در اینجیا منظیور از . اقتصادی تر است

و منظیور از  كیفییت محصیوالت" بهتیر" زمان ارائه محصوالت اسیت  منظیور از " سریعتر"
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همه ای  ها به یکدیگر وابسته بوده و یکدیگر را تقویت . ارف کار کمتر است" اقتصادی تر"

اگر ایرفا خواهیان نتیای  نظیمتیر و سیریعتر باشییم و نتیای  بهتیر و اقتصیادی تیر را . کند می 

و در درازمدت و كلیت او ا ، نتای  . نتیجه كیفیت پائی  و هزینه باال خواهد بودقربانی کنیم، 

اگیر . نظیمتر و سیریعتر نییز بیه بیار نیامیده و در واقیع نتیای ، خردتیر و آهسیته تیر خواهید بیود

ارفا به نتای  بهتر و هزینه های كمتر توجه کنیم و نتای  نظیمتر و سیریعتر را فربیانی کنییم، 

سیرنت سیازندگی نییز . دست خواهد آمد اما تولید محصول بحد كفایت نخواهید بیودكیفیت باال ب

فقد اگر سوسیالیسم را با نتیای  نظیمتیر، . برای رفع نیازهای دولت و مردم، آهسته خواهد بود

تییوانیم ه توسییعه سییریع دسییت یییابیم و نیازهییای  مییی سییریعتر و بهتییر و اقتصییادی تییر بسییازیم 

و یکرشیته سیاسیتهائی  می خط عمهو. بحداكثر ممك  برآورده کنیمروزافزون دولت و مردم را 

 توسیید اییدر مییائو فرمولییه شیید، رشیید همزمییان و مکمییا" روی دو پییا راه رفییت "کییه تحییت نییام 

ایینعت و كصییاورزي  ایینایع سییس  و سیینگی   ایینایع كوچیی ، متوسیید و بییزرگ  اسییتفاده از 

رشید مکمیا اینهیا بانیث شید کیه . در تولید و غیره، را ممکی  کیرد می شیوه های خارجی و بو

یکدیگر را تقویت کنند و رشید میوزون سیکتورهای مختلیا اقتصیاد ملیی سوسیالیسیتی چیی  را 

بدرسیتی هیم الزامیات نینیی قیوانی  اساسیی اقتصیادی سوسیالیسیم،  می خهط عمهو. تضمی  کیرد

 قییانون توسییعه سییریع تولییید سوسیالیسییتی و قییانون توسییعه برنامییه ریییزی شییده اقتصییاد ملییی را

کند و هم اراده انقالبی مردم سراسر كصیور را کیه خواهیان تيیییر سیریع موقعییت  می منعک  

 .نقب مانده کصورند

توان، نتای  نظیمتر، سیریعتر و بهتیر و اقتصیادی تیر  می در ساختمان سوسیالیسم چگونه 

ب کیرد؟ را کسب کرد و از نتتای  کمتر، آهسته تر و کیفیت پائی  تر و هزینه های بیاالتر اجتنیا

بیرای  می خید نمیو. كلید ای  كار نسارتست از بسی  فعالیت تیوده ای در سیاختمان سوسیالیسیم

ایی  . گیذارد میی ساختمان سوسیالیسم، بر ترکیب رهسری حزبی و توده های وسیع مردم تاکیید 

. نیه سیاختمان سوسیالیسیم اسیتمیی ، تکاما جدیید خید مصیی تیوده ای حیزب در زمی خد نمو

تییالش انسییان در تحقیی   هییی  نیسییت بجییزتییاریخ » ره معتقیید بییوده اسییت کییه ماركسیسییم همییوا

خلیی  و فقیید خلیی  نیییروی محركییه تییاریخ » : آمییوزد کییه مییی اییدر مییائو بمییا ( 16)« .اهییدافش

اییدر مییائو بارهییا تاکییید کییرده اسییت کییه بییرای كسییب قییدرت سیاسییی و سییاختمان  (67)« .اسییت

بیه ( ایی  شیاگردان وفیادار كنفسییوس)ی  پییائو دارودسته ل. سوسیالیسم باید به توده ها تکیه کرد

ميز ما، ميز دهقان و » : فروختند که می کردند و فخر  می هر شکا ممک  به توده ها توهی  

تنهییا » آنهییا سییخت كوشیییدند یییاوه هییای كنفسیوسییی را تییروی  کننیید کییه . کییارگر معمییولی نیسییت

امال جایگاهصیان را بعنیوان دشیمنان كی بیا ایی  ییاوه هیا. «كننید میی داناتری  و احمقتیری  تيیییر ن

دهنیید كییه فروافتییاده ترینییان، بییا هییوش  مییی شییواهد متعییددی نصییان . سرسییخت مییردم افصییاء نمییود

تنهیا بیا بیذل انتمیاد كامیا بیه تیوده، اتكیاء بیر تیوده هیا، . ترینند و متصخصتری  ها، جاها ترینند

ت، بحییداکثر ممکیی  متحیید ارج نهییادن بییه روحیییه مستكرانییه آنییان، بکییار گییرفت  کلیییه نوامییا مثسیی
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تییوان انقییالب  مییی تییوان متحیید کییرد، تسییدیا نوامییا منفییی بییه مثسییت،  مییی کییردن هییر کسییی کییه 

سوسیالیستی را پیروزمندانه در نراه های اقتصادی، ایدئولوژی ، و فرهنگی به پیش بیرد و 

 .د، فرهنگی و آموزشی را با نتای  نظیمتر، سریعتر و اقتصادی تر توسعه دامی موسسات نل

روحییه میردم و ابتکیار  هنیی آنیان  «با تمام قوا پیش روید و آماج بلند داشته باشیید» شعار 

بیرای سیاختمان سوسیالیسیم، در  می بیه ایی  ترتییب، خید مصیی نمیو. دهد می را خلاب قرار 

فرماندهی قرار دادن سیاستهای پرولتری را برجسته کرده و بر نقش روحییه انقالبیی و ابتکیار 

وظیفییه حییزب در سییاختمان . گییذارد مییی ی تییوده هییا در سییاختمان سوسیالیسییم تاکییید نمییا انقالبیی

سوسیالیسیم نسارتسیت از بدسیت گیرفت  حلقیه كلییدی كیار سیاسیی م اییدئولوژی ، ارتقیاء آگیاهی 

سوسیالیستی مردم در رابله با سوسیالیسم، كم  به مردم در فراگییری خید مصیی ماركسیسیتی 

بسی  و سازماندهی اقصار وسیع تیوده هیا در مسیارزه بیرای و سیاستهای نام و خاص حزب، و 

ثیروت اجتمیانی توسید » : آمیوزد میی ایدر میائو بیه میا . آرمان بزرگ سیاختمان سوسیالیسیم

میردم بیر سرنوشیت خیود  تیا زمانیكیه ایی . شیود میی كارگر، دهقان و تحصیا کرده ها، آفریده 

اشیند، و بجیای فیرار از مصیكالت بیا حاكم باشند، ی  خد مصی ماركسیسیت م لنینیسیتی داشیته ب

هنگامیكیه ( 69)« .روشی سازنده آنها را حا کنند، هر مصكلی در جهان بصری قابیا حیا اسیت

اقصار وسیع توده های انقالبی بر خد مصی ماركسیستی حیزب احا یه یابنید، یی  نییروی نظییم 

شود که قادر است در  می کند و تسدیا به ی  نیروی مادی بسیار قدرتمند  می انقالبی سر بلند 

 .در اقتصاد ملی چی  بدی  خا ر پدیدار شد جهش بزرگ به پیش. جهان بصری انجاز کند

 

 جهش بزرگ به پیش در اقتصاد ملی را 

 به كمك استقالل و اتكاء بخود، تحقق بخشید

بیا تمیام قیوا پییش رویید  آمیاج بلنید داشیته باشیید، و » وسیاسیت  می خط عمهوتحت رهسری 

 سقیه كیارگر و كلییه « با نتیای  نظیمتیر، سیریعتر و بهتیر، اقتصیادی تیر بسیازید راسوسیالیسم 

انقالبیی آنهیا  روحییه. زحمتكصان چی  از روحیه نالی برخیوردار بیوده و بیرای نسیرد آمیاده انید

گسیترش . كنید میی به تفكیر، سیخ  گفیت  و نمیا كیردن، در نیرش انلیی سییر  مسنی بر جرئت

تی، مقایسه كردن کار خود با پیصرو و تالش برای آموخت  و سس  کار الگوبرداری سوسیالیس

رهسری احی  . رسیدن به آن و در نی  حال کم  به نقب مانده، در حال نروج بیصتر است

دهد که فعاالنه از  ری  حفیظ  می خد ماركسیستی حزب، ای  توانائی را به اقتصاد ملی چی  

 .بزرگ به پیش پدیدار گصته است و عیت جهش. استقالل و اتكاء بخود، توسعه یابد

تیوده هیای وسیییع زحمتكصیان چینییی، تحیت سییتم و بردگیی امپریالیسییم، فئودالیسیم و سییرمایه 

برای . اقتصاد ملی راكد بود. داری بوركرات، در چنگال مهیب مصقت و مرارت گرفتار بودند

. شید میی مدتهای مدید، محصوالت انعتی مورد استفاده روزانه از كصیورهای خیارجی وارد 

" پارچییه خییارج "شیید، السسیه  میی نامیییده " آتیش خییارج "ن قییو ی كسریتهیای معمییولی، میی ه
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سیا . و غیره" روغ  خارج "، "چتر خارج . "بود" ه خارجیمی "شد، و میخ،  می نامیده 

چیی  را از  می كاالهای خارجی به بازارهای داخلی هجوم آورده بود و محصوالت اینایع بیو

 .از چی  كه  ای  و ع به ما رسید. کرد می دور خارج 

از زمان آزادی، تحت رهسری حزب كمونیسیت چیی ،  سقیه كیارگر و زحمتكصیان قهرمیان 

و مصییمم هسییتند کییه چییی  نقییب مانییده كهیی  را نییو  کییرده و ییی  چییی   چینییی بپاخاسییته انیید

ر ابیزار کاما شدن انقالب سوسیالیستی در نظام مالكیت ب. سوسیالیستی نوی  و نیرومند بنا کنند

حیزب بیرای سیاختمان سوسیالیسیم، بانیث تحیر، ییافت  سیاختمان  می تولید و انیالم خید نمیو

 میی میا ن» :ادر میائو درسیت در بحسوحیه جهیش بیزرگ بیه پییش، گفیت. سوسیالیسم شده است

توسعه تكنولوژی  که در سایر كصورهای جهان  یی شیده را  یی  می توانیم همان راه های قدی

ما باید سنتها را بصكنیم و تا سر حد امكان تكنولوژی . ان قدم به قدم بخزیمکنیم و در نقب دیگر

نوی  را بكارگیریم و در  ی دوره کوتاهی چی  را به ی  دولت سوسیالیستی مدرن و قدرتمند 

 (02)« .نمی گوئیم جهش بزرگ به پیش، یعنی ه می وقتی . تسدیا کنیم

 د اییدر مییائو و تحییت هییدایت خییدتحییت هییدایت خیید مصییی ماركسیسییتی فرمولییه شییده توسیی

ساختمان ملی بر اساس استقالل و اتكیاء بخیود، میردم سراسیر كصیور سیسیتم اینعتی مسیتقا و 

نیییه تنهیییا رشیییته اییینعت سیییس  تكیییوی   ییییا کیییاملی از . انتگیییره خودشیییان را ایجیییاد كیییرده انییید

 می د کند بلکه بیصتر از رفع نیازهای داخلی و هم برای اادرات تولی می محصوالت را تولید 

اینایع . روزهای قدیم كه خیابانها مملو از كاالهای خیارجی بودنید، کیامال تمیام شیده اسیت. كند

و انیدازه گییری و الكترونیی  چیی  بسیرنت  میی ماشی  سیازی،  وب آهی ، شییمیائی، ابیزار نل

 میی در چی  که ، انایع بلور ناموزون فقید دراییاالت سیاحلی رشید . استقرار و توسعه یافت

مراكز انعتی نوی ، در منا   . ا در چی  نوی  ای  الگو کامال کنار گذاشته شده استام. یافت

دور افتیاده کصییور برپییا شییده انید، كییه بییدی  ترتیییب بتیدری  ظرفیتهییای تولیییدی بلییور معقییول در 

سراسر کصور توزیع شده است و احتیاجات ساختمان اقتصیادی و سیاختمان دفیا  ملیی چیی  را 

مسییارزه  سقییاتی، : یعنییی)جریییان پراتییی  سییه جنییسش نظیییم انقالبییی در . بر ییرف نمییوده اسییت

و فنیی بسیرنت گسیترش یافتیه و  میی نییروی کیار نل( میی مسارزه برای تولید ، پژوهصیهای نل

اكنیون بسییاری از قلعیات بیزرگ . سل  نلم و تكنولوژی بلور منظم در حال باال رفت  است

بیر ایی  مسنیا، . شوند می  راحی و ساخته  ابزار دقیقه و پروژه های نمده، بدون كم  خارجی

و هیدروژنی را آزمایش كرده و ماهواره های ساخت دسیت بصیر بیه آسیمان  می چی  بمسهای ات

چی  اولی  كصور در جهان بود كه بیا موفقییت انسیولی  مصینونی تهییه نمیود، و . فرستاده است

خستی  كصور در جهان بیود چی  ن. خدمات برجسته ای به تحقیقات در زمینه پیدایش حیات كرد

تحیت هیدایت اندیصیه . كه با موفقیت دستگاه ژنراتور بیرق دوبیا خنی  كننیده آبیی را تولیید نمیود

و تكنولوژییی  را یكییی پیی  از دیگییری از پیییش پییای  مییی مائوتسییه دون، مییردم چییی  موانییع نل

چیی   مكانیزاسییون كصیاورزی. برداشته و با خیز و جهش ركوردهای نیوینی برجیای نهیاده انید
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. رود میییی نییییز پابپیییای جهیییش نظییییم در توسیییعه اییینعت، نلیییم و تكنولیییوژی، بسیییرنت پییییش 

دستاوردهای چصمگیری در زمینه سد سازی برای آبیاری مزار  حااا شده، و سل  مزار  

منصور هصت ماده ای، در مورد زمیی ، كیود شییمیائی، آب، بیذر، . آبی توسعه بسیار یافته است

نهییال، و مییدیریت مزرنییه در جهییت نیییا بییه بییازده بیصییتر در نهییال كییاری محصییور، حفاظییت 

 .شود می كصاورزی در سل  وسیعی به اجرا گذاشته 

بعلیت خرابكیاری  در روند توسعه ساختمان سوسیالیسم در چی ، در مقلعی و برای مدتی،

و دخالییت خیید مصییی رویزیونیسییتی دارودسییته لیوشییائوچی و لییی  پیییائو، نییونی درجییا زدن در 

ای  مسیئله بازتیاب مسیارزه  سقیاتی و مسیارزه بیی  دو خید مصیی در . ا بچصم خوردبرخی بخصه

اگر از زاویه كا . ای  مسارزه، مسارزه بی  پیصروی و قهقرا بود. روند ساختمان سوسیالیسم بود

روند و كا او ا  از زمان تاسی  جمهوری خل  به قضاوت بنصینیم، اقتصاد ملی چی  تحیت 

كسیستی فرموله شده توسد ادر مائو با خیز و جهیش توسیعه یافتیه هدایت خد مصی برتر مار

برابیر شیده  6ر3، جمع كا ارزش تولیدات كصاورزی چی  6978تا سال  6929از سال . است

برابیر شیده  29برابر و ارزش تولیدات انعت سنگی   60ر3است  ارزش تولید انایع سس  

تسا ات و حما و نقا، بازرگانی، پیول همراه با توسعه تولیدات انعتی و کصاورزی، ار. است

سیل  زنیدگی میادی . و فینان ، و موسسات فرهنگی و آموزشی نیز با سرنت توسعه یافته اند

. اینهییا حقییای  انكییار ناپذیرنیید. و فرهنگییی مییردم نیییز بنحییو قابییا مالحظییه ای ترقییی كییرده اسییت

تحیت راهنمیایی هیای  كوشد دستاوردهای درخصان خل  چیی  می دارودسته لی  پیائو مایوسانه 

اینهیا بیا ." اقتصاد ملی دچار ركود است: "گوید كه  می را نفی كند، و افترا آمیز  می خد نمو

ای  حرفهایصان موقعیت خود را بعنوان نوامیا امپریالیسیم، رویزیونیسیم، ارتجیا ، و نفرتصیان 

 .تر نصان دادنداز سوسیالیسم و امیال روباه افتانه اشان برای احیای سرمایه داری، را بیص

بییرای  می خههط عمههو درخصییش خیید پایییه ای حییزب بییرای تمییام دوره تییاریخی سوسیالیسییم و

سرزمی  میادری سوسیالیسیتی بیزرگ . کند می ساختمان سوسیالیسم راه پیصروی ما را روش  

 میی نگریم احساس ا مینیان و انسسیا  خیا ر  می وقتی به آینده . پیصرفت و آبادانی است ما در

 میی ه را كه بورژوازی غرب نتوانست انجام دهد، پرولتاریای شرق باید انجام دهید و آنچ. کنیم

 !تواند
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  commodity production تولید کاالئی

 commodity exchange مسادله کاالئی

 value ارزش

 Exchange value ارزش مسادله

 use value ارزش مصرف

 abstract and concrete laborكار مجرد و كار مصخص 

 productivity بازدهی

  out put value ارزش تولیدی

  cost هزینه

  profitسود

  priceقیمت

 bourgeois rights حقوق بورژوائی

 mental and manual labor کار فکری و یدی

 surplus value ارزش ا افی

  expanded reproduction بازتولید گسترش یابنده

 simple commodity production تولید کاالئی ساده

 law of value قانون ارزش

 labor remuneration- labor compensation مابه ازای کار

  wageمزد

 value-formation process فرآیند ایجاد ارزش

 value expansion process فرآیند ارزش افزائی

 value creation process فرآیند ارزش آفرینی

 direct social labor کار اجتمانی مستقیم

 ,production, exchange, distribution تولییییید، مسادلییییه، توزیییییع، مصییییرف

consumption 
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 اقتصاد برنامه ریزی اقتصاد سوسیالیستی

 شده است

 

 توسعه با برنامه و موزون اقتصاد ملی

 

مسئله  یعنی، با. روبرو است با مسئله تنظیم و توزیع کار اجتمانی هرشکا تولید اجتمانی

مییان سیکتورها و شیعب ( کارمادییت یافتیه) میادی و نییروی( کیار زنیده) انسیانی توزیع نییروی

. کنیید مییی قییوانی  تسعیییت  از برخییی تنظیییم کییار و تولییید اجتمییانی. مختلییا تولییید روبییرو اسییت

کننیید و  مییی را تنظیییم  کییه تولییید سوسیالیسییتی تصییخیص و اسییتفاده اییحی  از قییوانی  اقتصییادی

دسیت ییافت  بیه توسیعه  تنظییم کننیده تولیید سیرمایه داری، بیرای قوانی  اقتصیادیتفکی  آن از 

 .تر، اهمیت بسیار دارد بزرگتر، وسیعتر و بهتر و اقتصادی با نتای  تولید سوسیالیستی

 

*را تنظیم میکند قانون توسعه با برنامه، تولید سوسیالیستی
ث 
 

 

 تولید، است آنارشی قانون توسعه با برنامه، نقطه مقابل قانون رقابت و

مختلیا  متقابیا مییان بخصیهای و وابسیتگی گسترده، روابد تنگاتنگ در هر تولید اجتمانی

 و بیرای از نظر تامی  پنسه مورد نیازش به کصیاورزی مثال، انعت نساجی. تولید، وجود دارد

 اینعت ماشیی  سیازی. وابسته اسیت به انعت ماشی  سازی و بافندگی تامی  ماشی  ریسندگی

 اینعت فیوالد سیازی. یازمند آه  و فوالد است تا بتوانید فیوالد را بیه انیوا  ماشیی  تسیدیا کنیدن

بایید وسیائا اسیتخراج و  تامی  زغال سنگ محتیاج معیادن اسیت و اینعت ماشیی  سیازی برای

 و اسیتخراجی اینعتی کلییه ایی  شیرکتهای. و غییره را تیامی  کنید حفاری،  وب، ورقیه سیازی

حما و نقا مواد  برق به انعت برق، برای نیروی ه کصاورزی، برایب گذراندن زندگی برای

 بخا ر ای  روابید وابسیتگی. ارتسا ات و حما و نقا نیازمندند اولیه و کاالهایصان به بخصهای

اسیت کیه آنهیا مییان  مختلیا،  یروری متقابا میان شاخه های مختلا تولید و مییان شیرکتهای

                                                 
ن 
در برخی از متون چینی دوره نگارش این کتاا ، )*  

به این قانون برخی اوقات با عنوان قانون توسعه با 

 (برنامه و موزون اشاره شده است
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 شاخه هیا و شیرکتهای تامی  نیازهای حفظ کنند و برای را برقرار کنند و درستی خود نسستهای

کنید شیده و ییا  در غیر ای  اورت تولیید اجتمیانی. کنند، نر ه کنند می دیگر آنچه را تولید 

 .گردد می دچار وقفه  حتی

امییا در سییرمایه داری، . اسییت تولییید اجتمییانی سییل  نییالی دارای جامعییه سییرمایه داری

در سیرمایه داری، هیدف . ه ریزی شده، غییر ممکی  اسیتکار اجتمانی بلور برنام تخصیص

در . دسیت ییافت  بیه سیود اسیت نیست بلکه بسد ارزش بیرای اجتمانی نیازهای تولید، ار ای

 میی  باالتر، سرمایه داران میان خود، درگیر رقابت مرگ و زندگی کسب سودهای تالش برای

در واکیینش بییه تيییییرات خییود بییه مثییا مگیی  کییه بییه دنسییال زبالییه اسیت، سییرمایه دار نیییز . شیوند

کنید و گیاه در  میی بازار، مرتسا سرمایه را از ای  بخش بیه آن بخیش منتقیا  در قیمتهای خودی

تحت ای  شراید ، تناسب معقول . دهد می را توسعه  ای  شاخه و گاه در آن شاخه تولید کاالیی

خیورد، بلیور  میی هیم ایی  تناسیب ب وقتیی. رییزد میی غالسیا بهیم  مختلا تولییدی میان بخصهای

 میی تولییدی، دوبیاره بلیور موقیت تناسیب برقیرار  هیای توانیایی از  ریی  نیابودی خودبخودی

فقط با بحران  سرمایه داری» : کند می ای  و عیت را توایا  حرف لنی  بلور دقی . شود

 (6)« .خورد، مجددا برقرار کند می را که مرتسا بهم  تواند توازنی می 

 برقیرار شید، شیراید اقتصیادی نظام سیرمایه داری به جای م سوسیالیستیپ  از اینکه نظا

بیر ابیزار  می نظیام مالکییت نمیو بر مسنای تولید سوسیالیستی. شود می  دچار تيییرات اساسی

و زحمتکصیان  دولیت سوسیاليیسیتی نیازهیای و هدف تولید در سوسیالیسیم، ار یای تولید، است

کامال . یابد می بیش از پیش توسعه  ی  سو، تولید اجتمانی تحت نظام سوسیالیستی، از. است

مییان  توزییع شیده و تعیادل مناسیسی معینیی نسیستهای بیر مسنیای است که کار اجتمانی  روری

بیر  سوسیالیسیتی می دیگر، نظام مالکیت نمیو از سوی. برقرار گردد مختلا تولیدی بخصهای

تولیید و زحمتكصیان  منیافع پاییه ای. نمایید میی ل ابزار تولید، زحمتکصان را به اربابان تولید بید

 مختلیا را کیه  اتیی به ای  ترتیب، سوسیالیسم تضاد منافع میان بخصها و بنگاههای. است یکی

که منافع پرولتاریا و کلییه  در نتیجه، دولت سوسیالیستی. برد می است، از میان  سرمایه داری

کیار و ابیزار توليیید را تحیت یی  برنامیه  ویتوانید نییر میی كنید،  میی  زحمتکصان را نمایندگی

توزیع کند، تا ای   گوناگون اقتصاد ملی دولت ومردم در میان بخصهای واحد، بر  س  نیازهای

اییی  شییرايید . متعییادل ومییوزون توسییعه یابنیید بتواننیید بییه  ریقییی مختلییا اقتصییاد ملییی بخصییهای

قیانون توسیعه برنامیه  رتسیت ازكنید كیه نسا میی جدیید را متولید  اقتصادی، ی  قانون اقتصیادی

انگل  . كند می را تنظیم  و توسعه كلیت اقتصاد ملی كه تولید اجتمانی شده اقتصاد ملی ریزی

سیرمایه داری، ایی   كرد كه پ  از استقرار سوسیالیسیم بیه جیای ، پیش بینیمی نل از دیدگاهی

شیراید پیر هیرج ... ه بیا تصیرف ابیزار تولیید توسید جامعی» گویید،  می او . تيییرات ناگزیرند

شییده تولییید  آگاهانییه برنامییه ریییزی خییود را بییه سییازمان یییابی ومییرج در تولییید اجتمییانی، جییای

 ( 0)« .دهد می اجتمانی، 
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 است  نظام سوسیالیستی نشانه برتری شده اقتصاد برنامه ریزی

م رقابت و تولید پر هرج و مرج ی  وجه مه بجای توسعه با برنامه اقتصاد ملی جایگزینی

 .است سوسیالیسم نسست به سرمایه داری از برتری

یالیستی است كه انسان شرو  به ساخت  آگاهانه تیاریخ  آغاز دورانی اقتصاد با برنامه سوسي

که مصخصه اش رقابت و تولید پر هرج و میرج اسیت،  در جامعه سرمایه داری. كند می خود 

در ایی  . راننید میی کیه بیر انسیان حکیم اینكیه انسیان بیر اشییاء مسیلد باشید، ایی  اشییاءاند  بجای

توانید خیود را  میی سیرمایه دار نییز ن بر سرنوشت خود ندارد و جامعه، زحمتکش هی  كنترلی

کننیید،  مییی کییه خییارج از اراده انسییانها نمییا  اقتصییادی از نملکییرد کورکورانییه قییوانی  نینییی

تحقییی  شیییده، و م بیییر ابیییزار تولیییید در جامعیییه سوسیالیسیییتی می نظیییام مالکییییت نمیییو. برهانییید

آنها سرنوشت خود را بیه دسیت گرفتیه انید و آگاهانیه شیرو  بیه . زحمتکصان اربابان جامعه اند

اییی  فعالیییت آگاهانییه، اییی  سییاخت  . جهییت سییاخت  تییاریخ خییود كییرده انیید اسییتفاده از قییانون نینییی

  گیام بیه گیام تصیخیص قیوانی: دهد می آگاهانه تاریخ، در پروسه نما، خود را ای   ور نصان 

تيیییر  سیعیت و جامعیه، و دسیت  قیوانی  نینیی، بیرای نینی، فرموله كردن نقصه ها بیر مسنیای

ادر مائو زحمتکصان چی  را كه . شده از  ری  فعالیت سازمان یافته یافت  به نتای  پیش بینی

زننید، تحسیی  كیرده و  میی حزب، دست به تيییر جهان  از  ری  فعالیت آگاهانه تحت رهسری

امیا در چیی ، تیازه اكنیون شیراید توسیعه بیا . ما بصر ادها هزار سال قیدمت داردتکا» گفت، 

تحیت ايیی  شیراید نیوی  چهیره چیی  سیال بیه سیال . برنامه اقتصاد و فرهنگ حااا شیده اسیت

هیر پین  سیال شیاهد تيیییرات . تحول هر سال ازسال پیش بیصیتر خواهید بیود. تيییر خواهد کرد

بوقییو   ت  از چنیید دوره پیین  سییاله، تحییوالت نظیییم تییریو پیی  از گذشیی. بزرگتییر خییواهیم بییود

 (8)« .خواهد پیوست

و تولیید پیر  بر اقتصاد رقابت جویانه سیرمایه داری اقتصاد برنامه ریزی شده سوسیالیستی

آن نیسییت كییه اقتصییاد برنامییه ریییزی شییده  امییا اییی  بییه معنییای. دارد هییرج ومییرج آن برتییری

مختلا تولید را در حالت تعادل  وزون میان بخصهایتواند روابد م می شه می سوسیالیستی، ه

و  تعیادل همیصیه میوقتی. یابید میی هی  چیز در جهان با تعیادل مللی  تكامیا ن. ملل  نگاه دارد

فرآیند توسعه اقتصیاد سوسیالیسیتی،  در . و ملل  است می است در حالیكه ندم تعادل دائ نسسی

 مثال به دلیا موانع و اخالل هائی. بهم میخورد ، روابد متعادل و موزون مرتسا بدالیا گوناگون

  بدلیا تيییر مداوم شراید میان بنگیاه آورند می بوجود  و رویزیونیستی بورژوائی كه خلهای

پیصیرفته و نقیب مانیده، بخصیها و منیا   پیصیرفته و نقیب مانیده  بیدلیا تيیییر در شیراید  هیای

امیا در . موجیود اسیت ت بیه مسیائا نینییكیه در درك میردم نسیس  سیع   و بدلیا محیدودیتهائی

از  رییی   تولیییدی ، میتییوان دائمییا بییر اییی  نییو  نییدم تعییادل میییان بخصییهای جامعییه سوسیالیسییتی

 افت و خیزهای در مقایسه با. سوسیالیستی، فائ  آمد فعالیت آگاهانه خل  و تنظیم برنامه دولتی
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پر هرج و میرج اسیت، در جامعیه كه بدلیا رقابت وتولید  کورکورانه در اقتصاد سرمایه داری

شییود و از اییی   رییی   مییی مرتسییا و ییعیت تولییید تنظیییم  از  رییی  برنامییه ریییزی سوسیالیسییتی

شود و به ای  ترتیب بلیور قابیا  می ایجاد  بلور مداوم بر ندم تعادل فائ  آمده و تعادل نسسی

 رمایه داریكییه مصخصییه تولییید سیی و  خییایر نقییدی کییار، منییابع مییادی از اتییالف نیییروی تییوجهی

امكیان  به ای  ترتیب، استفاده معقولتر و كامیا تیر از كیار اجتمیانی. شود می  است، جلوگیری

 . را تضمی  كرد توان توسعه سریع تولید سوسیالیستی می شود و  می پذیر 

 زیییادی جامعییه تییا مییدتهای تضییاد میییان تولییید و نیازهییای» اییدر مییائو خییا ر نصییان كییرد، 

بلیور مسیتمر نیدم  دولتیی حا ای  تضاد باید از  ری  برنامه رییزی ایبر. پابرجا خواهد ماند

شود تا یی  نسیست  می تدوی   در كصور ما هر ساله برنامه ای« .تنظیم كرد تولید را تعادل های

در . مناسب میان انساشت و مصرف برقرار شود و ی  تعادل میان تولید و نیازهیا برقیرار شیود

پ  از یکسال، ای  تعیادل . میان ا داد است ونسسی دت موقتیاینجا منظور از تعادل همان وح

شیود و تعیادل  میی در كلیت خود بدلیا مسارزه میان ا داد به هم میخورد  وحدت دچار تيیییر 

شیود كیه بیا ریخیت  برنامیه  میی و الزم . شیود میی وحدت بیدل  به ندم تعادل، و وحدت به ندم

 كنند توسعه برنامیه رییزی می كه فكر  نظراتیآن ( 2)« .سال دوم، مجددا وحدت برقرار شود

ایی  اسیتكه  میی رویكیرد نل. هسیتند شده سوسیالیستی، بدون تضاد است، دچار تفكیر متیافیزیكی

زنییم و شیراید متفیاوت را كصیا كنییم و  اقتصاد ملی از ندم تعادل های می دست به تحلیا نل

شیود بایید رویكیرد سیازنده  میی ر پی  از اینكیه نیدم تعیادل ظیاه. را ارائیه دهییم درمان مناسسی

متناسیب كیردنش بیا  تیوانیم بلیور خصی ، سیل  بیاال را بیرای میی میا ن. نسست به آن اتخا  كنییم

نقب مانده را باال بكصیم و  سی  امكانیات و  ای  باید به موقع بخصهای بجای. پائی ، پائی  بكصیم

اقتصییاد سوسیالیسییتی،  سییعه ییابیبنییابرای ، در فرآینید تو. نیازهیا، ییی  تعیادل جدییید برقیرار كنیییم

آن اسیت كیه روابید متناسیب  تيییر از تعادل به ندم تعادل و از ندم تعادل بیه تعیادل بیه معنیای

. شیود میی از توسیعه، برقیرار  شود و روابد متناسب جدید در سل  باالتری می شكسته  قسلی

 . است اقتصاد سوسیالیستی از برتری ای  بازتاب احیحی

 

 اتخاذ شود نسبت به روابط توازن در اقتصاد ملی حیحیباید رویكرد ص

مختلیا  دست یافت  به توسعه موزون الزم است كه بخصهای برای در اقتصاد سوسیالیستی

پ  سیوال ایی  اسیت كیه . و وابسته به یكدیگر در اقتصاد ملی، از  ری  برنامه ها تنظیم شوند

 دامند؟ ک مختلا اقتصاد ملی میان بخصهای روابد متناسب نینی

 :روابد متناسب نمده نسارتند از. متنو  و پیچیده اند متناسب در اقتصاد ملی روابد

تولید هستند كه متقابال  ای  ها دو بخش اساسی. و انعت میان کصاورزی اول، تناسب های

و دیگیر  خیوراكی تیامی  دانیه هیای بیرای کیارگران و کارمنیدان بخیش اینعتی. بهم وابسته انید

تامی  میواد اولییه خیویش محتیاج  انایع سس  برای. وابسته اند د به کصاورزیخو مواد غذایی
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. بازار فروش مهم محصوالت انایع سیس  و سینگی  اسیت بخش کصاورزی. است کصاورزی

تولیید . انید استفاده روزمره خویش محتاج محصوالت اینعتی دیگر، روستائیان برای از سوی

 ، برق و سایر ابزار تولیدی شی  آالت کصاورزیو ما شیمیایی تامی  کودهای برای کصاورزی

 نییز کیه توسید بخیش کصیاورزی آن بخیش از محصیوالت کصیاورزی. به انعت وابسیته اسیت

بعلیت وجیود ایی  . بعنیوان بیازار حسیاب میکنید اینعت و جمعییت شیهری جذب نمیصیود بیروی

ر واقع روابید و انعت و از آنجا که روابد میان ای  دو د متقابا میان کصاورزی وابستگیهای

 تمیام میردم بیا مالکییت سوسیالیسیتی میان کیارگر ودهقیان و روابید مییان مالکییت سوسیالیسیتی

یی  مسیئله  است، بنابرای  حفظ ی  رابله متناسب میان انعت و كصاورزی( جمعی)کلکتیوی 

ایی  دو  پ  در فرآیند توسعه اقتصاد سوسیالیستی. است در توسعه با برنامه اقتصاد ملی کلیدی

فصا بعد به تفصیا مورد بحث  ای  مو و  را در. ) و مصوق یكدیگر باشند می بخش باید حا

 (.دهیم می قرار 

میان زرانت کصیاورزی،  ای  شاما نسستهای. درون کصاورزي دوم، تناسب میان بخصهای

خیوراكی، پنسیه،  مییان دانیه هیای همچنیی  نسیستهای. و ایید جنگلداری، گله داری، تولید جنسیی

و  گییاهی گیاهی، الیاف گیاهی، ابریصم، چای، شکر، سیسزیجات، مییوه جیات، داروهیایروغ  

را در كلیییت خییود در نظییر  اگییر تولیییدات كصییاورزی. گونییاگون در بخییش زرانییت مییواد غییذایی

بییه خییود  مهمتییری  جایگییاه را در تولییید کصییاورزی( دانییه هییای خییوراک )بگیییریم، تولییید غییالت 

« .خیوراكی انسیار كنیید همه جا دانیه هیای» ما آموخت كه، ادر مائو به  .اختصاص داده است

امیا . شیویم میی و حا ر داشته باشیم، دست و پاچیه و مستاایا ن حی خوراكی دانه های وقتی

 مییی  توسییعه كصییاورزی روی خییوب نساشیید، نییه تنهییا تییاثیر منفییی خییوراكی اگییر تولییید دانییه هییای

از آنجیا كیه تولیید . گذارد می  ثیر منفینیز تا توسعه انعت و كا اقتصاد ملی گذارد بلكه روی

متناسیب در درون بخیش  دارد بایید در حیا نسیست هیای میی چنی  جایگاه مه خوراكی دانه های

 توسیعه دانیه هیای. دردسیت بگییریم را بعنیوان حلقیه كلییدی خوراكی تولید دانه های كصاورزی

بییه  دانییه هیای خییوراکی اینعتی، جنگلییداری، دامییداری، تولیید جنسییی، و اییید را نسایید از تولییید

غفلییت كییردن از توسییعه سییایر اقییالم تولییید  امییا اییی  بییه معنییای. مثابییه حلقییه کلیییدی، جییدا كییرد

نیه تنهیا محصیوالت مسیتقیم در اختییار : را در نظیر بگییریم میثال جنگلیداری. نیسیت کصاورزی

بیدون وجیود درختیان بیر » . در حفیظ آب و خیا، اسیت میی جامعه قرار میدهید بلکیه نامیا مه

داشت  درختان فراوان بر فراز کوهسیتانها . راز کوهستانها ، نمیتوان آب و خا، را حفظ كردف

را میتییوان از اینجییا  در توسییعه کصییاورزی نقییش جنگلییداری« .بیه انییدازه سییاخت  سیید مفییید اسییت

را نییز نسایید نادییده  كصیاورزی ایید و سیایر دانیه هیای توسیعه دامیداری، تولیید جنسیی. دریافت

میردم  و زنیدگی ملیی سازندگی و اید برای ه جنگلداری، دامداری، تولید جنسیتوسع. انگاشت

و افیزایش كیود، موجیب توسیعه بییش از پییش تولیید  است و بواسله انساشت  خایر نقدی حیاتی

 تولیید دانیه هیای خیوراکی» سیاست ارائه شده توسد ادر مائو، . شود می  دانه های خوراکی
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ایحی   جهتگییری« گیرید و توسعه همه جانسه را تضمی  کنیددر دست ب را بمثابه حلقه کلیدی

بییا فییر  اینكییه تولییید دانییه هییای . را نصییان میدهیید ایجییاد روابیید متناسییب در کصییاورزی بییرای

منا   مختلا را در نظر  در دست گرفته شود، باید ویژه گیهای به مثابه حلقه کلیدی خوراکی

و شیییالت  ری، دامییداری، تولییید جنسیییكصییاورزي،جنگلدا بییرای می گرفییت و ییی  برنامییه نمییو

و غییره ریخیت بلوریكیه  نالوه بر غالت خوراکی، پنسه، روغ ، الیاف گیاهی، ابریصم، چیای

 .یكدیگر و بصورت ی  كا توسعه یابند می همه ای  بخصها بصورت حا

بییی  ایینایع سییس  و سیینگی  ، میییان  نسییستهای یعنییی. درون بخییش ایینعت سییوم، نسییستهای

 و انعت پاییه ای، و همچنیی  نسیستهای و انعت تولیدی، انعت دفا  ملی انعت مواد اولیه

در  و بیی  کیا ماشیی  آالت كامیا و ابیزار ییدکی و ماشی  آالت فرنیی میان ماشی  آالت االی

روابیید متناسییب درون ایینعت بسیییار پیچیییده تییر از روابیید متناسییب درون . ایینایع گونییاگون

 ای  حلقه کلیدی. موجود است یز ی  حلقه كلیدیبا ای  واا در ای  روابد ن. است کصاورزی

به کم  فوالد میتوان ماشی  آالت سیاخت و بیه کمی  ماشیی  آالت اسیت کیه . تولید فوالد است

تولیید فیوالد در اینایع مینعک  کننیده یی  وجیه  نقیش کلییدی. یابنید می انایع گوناگون توسعه 

دهد کیه توسیعه اینایع  می صان كند و ن می از روابد متناسب درون انایع را منعك   االی

مضافا، سایر روابد متناسب نیز . مختلا باید بر اساس توسعه انعت آه  و فوالد بنیان گردد

در رابله بی  انایع سس  و سنگی ، هنگامیکه اولوییت . مورد توجه قرار گیرند باید بدرستی

ر رابلیه بیی  اینایع د. را به توسعه انایع سنگی  میدهیم نساید انایع سس  را فرامیوش کنییم

توسعه  برای. تولید مواد اولیه و انایع تولیدی، انعت تولید مواد اولیه وجه غالب تضاد است

انایع تولید مواد خام، بویژه انایع معدن كه در ایی  بخیش از اهمییت برخیوردار اسیت، الزم 

ع میواد خیام است ساختمان سوسیالیسم از  ری  استقالل و اتکا به خود پیش برده و میان اینای

و ایینایع  در رابلییه بییی  ایینایع دفییا  ملییی. موادخییام تعییادل ایجییاد كنیییم و ایینایع فییرآورده ای

، می ماننید  وب فلیز، شیی بدون توسعه انایع اساسی. . است اساسی، اولویت با انایع اساسی

. بیرود زییادی تواند راهیی می ن ماشی  سازی، الكترونی  و انایع ابزار دقیقه، انعت دفانی

 و از  ریی  تیامی  تعیادل نسیسی و اینایع اساسیی قد با ارتسا  تنگاتنیگ مییان اینعت دفیانیف

ایینایع را بییا  و بلییور كلییی تییوان ایینایع دفییانی مییی  و ایینعت اساسییی میییان ایینعت دفییانی

 و مییان ماشیی  هیای و فرنی االی در روابد میان ماشی  های. سرنت رشد و توسعه بخصید

فرنی، ماشیی   ماشی  های اید توجه كنیم كه بدون نقش تكمیلیدر انایع، ب كاما و قعات یدكی

 تیوان ماشیی  هیای می ااال ن بدون قلعات یدكی. توان كار انداخت می را ااال ن االی های

بلیور  فرنیی ماشی  هیای بنابرای  ما باید ای  گرایش غلد را كه به بهای. كاما را راه انداخت

بلیور یكجانسیه  قلعات ییدكی كند و به بهای می تكیه  االی تولید ماشی  های یكجانسه بر روی

تامی  ی  نسست  كند كنار بگذاریم و با ای  فكر كه برای می كاما تاكید  تولید ماشی  های روی



 ...اقتصاد مائوئیستی  018

 

كم  كننده احساس  كننده باشیم و نسست به فاكتورهای فقد خواهان فاكتور رهسری» متناسب ، 

  .مسارزه كنیم« كنیم نیازی بی

و ایینعت، سییه  و میییان کصییاورزی سییب در درون ایینعت، درون کصییاورزیروابیید متنا

تولیید،  اقتصیادی زییرا در مییان حلقیه هیای. است رابله متناسب بسیار مهم در کا اقتصاد ملی

و اینعت  و کصاورزی. باشد می مسادله، توزیع، مصرف، ای  تولید است که حلقه تعیی  كننده 

و ایینایع سییس  اساسییا وسییایا  کصییاورزی. دهنیید مییی تولییید را تصییکیا  اساسییی نیییز بخصییهای

 هنگامیکه ای  سیه. و انایع سنگی  اساسا ابزار تولید را تولید میکنند. را تامی  میکنند معیصتی

 تعیییی  شییوند، رابلییه متناسییب میییان دو دپارتمییان تولییید اجتمییانی رابلییه متناسییت بییه درسییتی

 .شود می اساسا تنظیم ( انایع ابزار تولید و انایع وسایا مصرف)

. و كصیاورزی، و ارتسا یات و اینایع حمیا و نقیا میان تولید اینعتی چهارم، تناسب های

 دسته بندی. كرد دسته بندی مارك ، انعت حما و نقا را بعنوان چهارمی  حیله تولید مادی

(. مانوفیاكتور)و تولیید  اول و دوم و سوم به ترتیب نسارتنید از اینایع اسیتخراجی، كصیاورزی

مختلییا بسییرنت  مقیییاس بییزرگ، مسییتلزم آن اسییت كییه بخییش هییا و بنگییاه هییای مییانیتولییید اجت

مییواد خییام، و سییوخت شییان را دریافییت كننیید و بسییرنت  مییواد خییام، فییرآورده هییای نیازهییای

مستلزم آن استكه حما و نقا  شده تولید برنامه ریزی. تولیداتصان را به نقا  مصرف حما كنند

ارتسا یات و حمیا  بدون توسعه مناسیب. آن هماهنگ باشدشده بلور تنگاتنگ با  برنامه ریزی

 . بصدت نقب خواهد افتاد و كصاورزی و نقا، تولید انعتی

و  توسییعه فرهنگییی. بییا توسییعه اقتصییادي و آموزشییی پیینجم، تناسییب بییی  توسییعه فرهنگییی

توسییعه  نیییز راه را بییرای سییاختمان اقتصییادی. كنیید مییی خییدمت  بییه توسییعه اقتصییادی آموزشییی

بییا  سییاخت  ییی  كصییور سوسیالیسییتی بییرای. كنیید مییی بییاز  آموزشییی فعالیییت هییایو  فرهنگییی

. میدرن، رشید نلیوم میدرن و فرهنیگ آن اجتنیاب ناپیذیر اسیت كصاورزی، انعت و دفا  ملیی

متناسیب بیا آن اسیت كیه بتوانید  و آموزشیی مسیتلزم توسیعه فرهنگیی توسعه ساختمان اقتصیادی

 .را تحویا جامعه دهد الیستیسوسی مرتسا كاركنان تعلیم یافته با آگاهی

از یكسیو  و آموزشیی فرهنگی میان افزایش در تولید و رشد فعالیت های شصم، تناسب های

و فرهنیگ و آمیوزش  شیده تولییدات میادی توسعه برنامه رییزی. دیگر و رشد جمعیت از سوی

 مسییتلزم برنامییه ریییزی یعنییی. شییده جمعیییت اسییت مسییتلزم رشیید برنامییه ریییزی نینییی بلییوری

كیار اسیت  بازتولیید نییروی بیرای خیانواده نیه تنهیا پیصیر  پاییه ای برنامه ریزی. واده استخان

شیده معیصیت میردم، حفاظییت از  تنظییم برنامیه ریییزی بیرای بلكیه همچنیی  یی  شیر   ییروری

رشید كوركورانیه جمعییت ملمئنیا . است سالمت مادر و كودك، و توسعه با برنامه اقتصاد ملی

در جامعییه سییرمایه داری، رشیید . كنیید مییی تییداخا  ناسییب اقتصییاد ملیییبییا توسییعه بییا برنامییه و مت

كیا جامعیه غییر  خیانواده بیرای هیرج و میرج اسیت  برنامیه رییزی جمعیت مانند خود تولید پر

شیوند، برنامیه  میی كه پرولتاریا و زحمتكصیان اربابیان جامعیه  فقد تحت شرایلی. ممك  است
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 .شیود میی تولیید فیرآورده هیا، امكیان پیذیر تنظییم همزمیان رشید جمعییت و تنظییم  بیرای ریزی

از  خیانواده نتیجییه آن اسییت كیه پرولتاریییا بیر سرنوشییت خییود حیاكم اسییت و یكییی برنامیه ریییزی

 .است نظام سوسیالیستی برتری نصانه های

بیه  سوسیالیسیتی از آنجیا كیه فیرآورده هیای. هفتم، رابله متناسب مییان انساشیت و مصیرف

هستند، نالوه بر آنچه در باال گفته شید، مییان انساشیت و  ئیخصلت كاال درجات متفاوت دارای

. بر حسب ارزش وجود دارد، ی  رابله تناسسی مصرف در درجه اول ی  رابله تناسب مادی

در فصا . )شود می مختا  درست برقرار نصود، توسعه كا اقتصاد ملی اگر ای  رابله تناسسی

 (.پردازیم می بیصتر به ای  مسحث  62

در  تولییدی توزیع معقول ظرفییت هیای یعنی. ، رابله متناسب میان منا   مختلاباالخره

توزیع ظرفییت . آید می بیرون  از دل جامعه سرمایه داری جامعه سوسیالیستی. منا   مختلا

تولید وجیه مصخصیه آن اسیت، بسییار  تولید در جامعه سرمایه داری، كه رقابت و آنارشی های

در  ارزش كا تولید انعتی. بیندازید چی  نظری ل پ  از آزادیبه دوره او .است غیرنقالنی

 چیی ، بییش از هفتیاد دراید كیا ارزش ملیی سیاحلی كرانیه هیای هفت اسیتان و دو فرمانیداری

. توزییع شیده بیود آه  و فوالد در نوار سیاحلی هصتاد دراد ظرفیت تولیدی. بود تولید انعتی

كه  خایر مواد خام فراوان بیود، تقریسیا هیی   یا جنوب غربی در ميولستان داخلی، شمال غربی

و  نخ ریسی در انعت نساجی، بیش از هتصاد دراد دوكهای. ظرفیت تولید آه  و فوالد نسود

در منیا   تولیید . قیرار داشیتند در منا   نوار سیاحلی بافندگی دراد ماشی  های 92بیش از 

بنیابرای ، پی  . وجود داشت ساجین كارخانه های می چی ، تعداد بسیار ك پنسه و منا   داخلی

در منیا    ظرفییت تولییدی را كسیب كیرد بیا وظیفیه جابجیائی از اینكه پرولتاریا قدرت سیاسی

مسیاند   :بایید چنیان باشید كیه ظرفییت تولییدی نقالئیی توزیع جيرافییائی. روبرو شد جيرافیائی

و تهدییدات  ز احتمیالینلییه تجیاو پرولتاریا، و تحكیم و تقویت دفا  ملیی حال تحكیم دیكتاتوری

میان شهر و روستا  مساند حال تقوییت  امپریالیسم  مساند حال كم كردن تفاوت های از سوی

وحییدت میییان زحمتكصییان ملییا مختلییا  و مسییاند حییال سییاختمان سوسیالیسییم بییا نتییای  بزرگتییر، 

 تولییدی ظرفییت هیای در توزییع نقالئیی مو و  كلیدی. تر، باشد سریع تر، بهتر و اقتصادی

تقسییم شیده  در سراسیر كصیور  یوری... اینعت » كیه  نسارتست از دست ییافت  بیه و یعیتی

( 2) «.توسعه دیگر نواما تولید برای باشد كه هم مساند حال توسعه خودش باشد و هم كمكی

 تئیوری گیذرد و تحیت رهسیری میی خلی  چیی   جمهوری كه از برقراری سالی 02در بیش از 

و انایع منا   داخلیی،  ابله احی  میان انایع نوار ساحلیر بر برقراری ادر مائو مسنی

جدییدا اسیتقرار یافتیه  انعتی پایگاه های. چی  بسرنت توسعه یافته است انایع منا   داخلی

نییز  سیاخلی هیای در شهرسیتان هیا و فرمانیداری می قیدی اینعتی پایگیاه هیای. شكا گرفتیه انید

 .توسعه یافته اند قالئیبلور كاما مورد استفاده قرار گرفته و بلور ن
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 گذارد می تاثیر  قانون ارزش هنوز برتولید سوسیالیستی
 

 در درجه اول قرار دارد برنامه ریزی

 و قیمت در درجه دوم 

تولیید . مستقیم اسیت و هیم تولیید كیاالئی تولید سوسیالیستی، تا اندازه ای، هم تولید اجتمانی

وجیود دارد، قیانون  ر جا كه كاال و تولیید كیاالئیدر ه»: خودش را دارد قوانی  نملیاتی كاالئی

و هیم قیانون  بنابرای ، هم قیانون توسیعه بیا برنامیه اقتصیاد ملیی( 1)« .كند می ارزش هم نما 

 . كنند می نما  تولید سوسیالیستی ارزش بر روی

 : مضمون قانون ارزش نسارتست از

 .شود می ارزش كاالها توسد زمان كار اجتمانا الزم كه در آن بكار رفته تعیی   (6)

 برابر اورت گیرد بر پایه ااا مسادله ارزش های باید مسادله كاالئی (0)

 آن در جامعه سوسیالیستی اساسی محتوای. است قانون ارزش در برگیرنده ح  بورژوائی

متفییاوت،  اجتمییانی اقتصییادی نظییام هییایامییا در چییارچوب . نییدارد بیا جامعییه كهیی  فییرق زیییادی

 .گذارد می تولید  روی گیرد و تاثیرات متفاوتی می بخود  قانون ارزش اشكال متفاوتی

 میی پییش  بیا رقابیت و بیا شیراید آنارشیی در چارچوب نظام سرمایه داری، تولید اجتمانی

اوقیات  برخیی. رود میی تقا یا بیاال و پیائی   –قیمت كاالهیا بیا تيیییر در روابید نر یه  .رود

كیه قیمیت بییاالتر از قیمیت تولییید  زمییانی. اوقییات پیائی  تیر بیاالتز ار قیمیت تولییید اسیت و برخیی

كسیب  كیه سیرمایه دار ایی  فرایت را بیرای زمیانی. اسیت است، سود باالتر از سیود مییانگی 

در . بیرد میی سیودآورتر هجیوم  در آن بخصیهای سیرمایه گیذاری بینید، بسیوی میی سود بیاالتر 

تحیت ایی  شیراید  تولیید اجتمیانی. كصید میی كه و ع بیالعك  اسیت سیرمایه بییرون  یشرایل

دهد كه در چیارچوب نظیام سیرمایه داری،  می ای  شراید نصان . یابد می كوركورانه، توسعه 

 كند و تنظیم كننده كلیی می بیگانه در پصت سر مردم نما  قانون ارزش به اورت ی  نیروی

 . است تولید اجتمانی

 مییی شییده انجییام  بصییورت برنامییه ریییزی رچوب نظییام سوسیالیسییتی، تولییید اجتمییانیدر چییا

روابید میییان  وقتییی. شیود مییی قیمتهییا بیر پایییه ارزش و بصیكا یگانییه توسید دولییت تعییی  . شیود

در چییارچوب تولییید . كنیید مییی كنیید، قیمتهییا همییراه بییا آن تيییییر ن مییی نر ییه و تقا ییا تيییییر 

بلكیه انسیان آگاهانیه از آن در . حیاكم بیر انسیان نیسیت رویسوسیالیستی، قانون ارزش دیگر نیی

 مضافا، تیاثیرات قیانون ارزش بیر تولیید اجتمیانی. جوید می خدمت ساختمان سوسیالیسم سود 

 : نصانه های مصخص آن به قرار زیرند. نیز بصدت محدود شده است

. نیدارد دولتیی یسیتیسوسیال بر تولید بنگاه هیای اول، نوسانات قیمتها و اندازه سود، تاثیری

كه  سی  الزامیات قیانون  سراسری بلكه برنامه اقتصادی. كند می قانون ارزش تولید را تنظیم ن

فرمولیه شیده اسیت ( فزاینده دولت و میردم نیازهای ار ای یعنی)سوسیالیسم  اقتصادی اساسی
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لیت و میردم، دو بیر پاییه نیازهیای. كنید میی آن را تنظییم  و قانون توسعه با برنامه اقتصیاد ملیی

بایید آن را  و چقیدر بایید تولیید شیود و بنگیاه دولتیی كنید كیه چیه چییزی می تعیی   برنامه دولتی

بنگاه باید بدون توجه به سیود و زییان، برنامیه تعییی  شیده را تولیید . كند بلور همه جانسه نملی

 هسیریاگیر ر. شود می شده تامی   برنامه ریزی اگر  رر كند،  رر توسد سوبسیدهای. كند

 آن فرآورده هائی كند و بجای مقرر شده توسد برنامه سرپیچی ی  بنگاه از تولید فرآورده های

و  اقتصاد سوسیالیستی باال دارند، در واقع  روریات قانون اساسی را تولید كند كه سودآوری

 .افتاده است را زیر پا گذشته و براه سرمایه داری قانون توسعه با برنامه اقتصاد ملی

نیز تحت هدایت برنامیه دولیت پییش  روستائی كلكتیو سوسیالیستی م، تولید در بنگاه هایدو

است كه مسئول سود و زییان  بر خالف بنگاه دولتی، بنگاه كلكتیو ی  واحد اقتصادی. رود می 

سیل  قیمیت محصیوالت و انیدازه درآمید مسیتقیما بیر انساشیت كلكتییو و درآمید . خود اسیت های

با فر  اینكه شراید دیگر ثابت باشد، بنگاه كلكتیو معموال گرایش . گذارد می انضایش تاثیر 

. كنید میی هزینه پائی  است و درآمد باال فراهم  دارد كه دارای به تولید بیصتر آن فرآورده هائی

. گیذارد میی تیاثیر  در ای  جنسه، قانون ارزش بر تولید بنگاه كلكتیو بیصتر از تولید بنگاه دولتیی

خییوراكی، پنسییه، روغیی  نسییاتی، و دیگییر  مربییو  بییه تولییید دانییه هییای دات بخصییهایامییا، تولییی

تواند بیدلخواه زمیی  زییر  می اقتصاد كلكتیو ن. شود می تعیی   محصوالت توسد برنامه دولتی

را كه درآمد باالتر دارند گسترش دهد و بایید در مقیدار زمیی  مقیرر شیده  كصت آن محصوالتی

 توانیید از  رییی  زرانییت نمقییی مییی تنهییا . الت را تولییید كنییدتوسیید برنامییه دولییت آن محصییو

intensive farming همییان مقییدار  و مییدیریت بهتییر بییر بییازدهی و اسییتفاده از كییود شیییمیائی

در رابلییه بییا تولییید محصییوالت  در نتیجییه، حتییا در اقتصییاد كلكتیییو روسییتائی. زمییی ، بیفزاییید

قیانون . كنید میی  بیازی رنامیه اقتصیاد ملییرا قانون توسیعه بیا ب االی، نقش تنظیم كننده االی

دولت و مردم  كه برای محصوالتی تنها برای. كند می  ارزش ارفا ی  نقش درجه دوم بازی

منظیور نصیده انید ییا از  ریی  قیرار داد تیامی   كه در برنامه دولتی مهم نیستند، آن محصوالتی

كه درآمد  محصوالتی. ار استشوند، سل  قیمتها و مقدار درآمد از اهمیت بیصتر برخورد می 

آورنید بیا  میی كیه درآمید كمتیر  شیوند امیا محصیوالتی می آنرند راحت تولید  می باالتز به بار 

در رابلیه بیا ایی   قانون ارزش ی  نقش تنظیم كننده را تا درجاتی. یابند می مصكا زیاد توسعه 

 .كند می  محصوالت بازی

در اهمییت درجیه اول قیرار  یگردد، برنامیه رییزیبر م تا آنجا كه به كا تولید سوسیالیستی

مختلا تولیید،  میان بخش های اینكه تخصیص كار اجتمانی یعنی. دارد و قیمت در درجه دوم

 شود كه منعك  كننده الزامات قانون اساسیی می تنظیم  نو  و مقدار تولید توسد برنامه دولتی

نقیش درجیه اول و تعییی   برنامه دولتیی .است سوسیالیسم و قانون توسعه با برنامه اقتصاد ملی

 می  را بازی قانون ارزش هنوز مفید است اما نقش درجه دوم و كمكی .كند می  كننده را بازی

 .كند
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 هر چند هنوز به استتاده از قانون ارزش نیاز است

 اما باید آن را محدود هم كرد

و جانسییه بییر تولییید سوسیالیسییتی، قییانون ارزش ییی  تییاثیر د می تحییت شییراید مالكیییت نمییو

از یی   یرف، اگیر درسیت اسیتفاده شیود میتوانید تیاثیر تقوییت كننیده توسیعه : دارد سوسیالیستی

دیگر، به مثابه قانون تولید كاالئی، در تحلیا نهائی، ی  بازمانیده  تولید را داشته باشد  از سوی

وجییود  نیییز كییه قییانون ارزش وجییود دارد، حیی  بییورژوائی تییا زمییانی. اسییت اقتصیاد خصواییی

بنیییابرای ، دولیییت . خلیییر و  یییرر خواهییید داشیییت تولیییید سوسیالیسیییتی خواهییید داشیییت و بیییرای

مواظییب و هصیییار باشیید و باییید تجییارب را  در اسییتفاده از قییانون ارزش باییید خیلییی سوسیالیسیتی

تیوانیم از تیاثیرات مثسیت آن  میی تنها به ای  ترتیب میا . كند و جمعسندی پژوهش كرده، بررسی

و نیابود كننیده اش را  استفاده كنیم و در همان حیال تیاثیرات منفیی سوسیالیستی اقتصاد بر روی

 .محدود كنیم

اوقیات جهییت تیاثیرات قییانون ارزش و جهییت  در فرآینید توسییعه تولیید سوسیالیسییتی، برخییی

مثیال، قیانون توسیعه بیا برنامیه اقتصیاد ملیی،  بیرای. اسیت قانون توسعه با برنامیه اقتصیاد یكیی

اسیت زییرا بیدلیا رشید  cash crop اینعتی دانیه هیای یدن بیه تولیید برخییمستلزم شتاب بخص

در  م  قیمیت ایی  . مربو  به مواد خام پاسخ گوید انایع سس ، باید به نیازهای سریع برخی

. تیامی  كنید اقتصاد كلكتیو كصیاورزی تواند ی  درآمد قابا قسول را برای می  انعتی دانه های

افزایش تولیید و  یروریات اقتصیاد كلكتییو  برای امه دولتیدر چنی  شرایلی،  روریات برن

تواند بلور نام متحق   می افزایش تولید  برنامه برای. هستند افزایش تولید و درآمد یكی برای

توانید  میی معذال ، جهت تاثیرات انمال شده توسد ای  دو قانون . شده و حتا بیصتر از آن باشد

و نسیست قیمیت  اینعتی بیه دانیه هیای خیوراكی مت دانه هیایبا توجه به نسست قی. متفاوت باشد

 انعتی از دانه های دیگر در تولید كصاورزی، قیمت برخی به برخی انعتی دانه های برخی

تیوانیم اجیازه دهییم كیه  میی میا ن. اقتصاد كلكتیو بیاورد را برای میتواند ی  درآمد نسستا باالتری

الزامیات برنامیه اقتصیاد ملیی،  رد، زیرا ای  امیر بیرایقانون ارزش آزادانه بر تولید تاثیر بگذا

 الستییه نسییستها بییرای)باییید افییزایش یابنید  بلییور كلیی بییر اینكییه همیه محصییوالت كصییاورزی مسنیی

 .مخرب خواهد بود (محصوالت متفاوت، مختلا است

تاثیرات دو قانون یكسان اسیت، قیانون ارزش در فرآینید  توانیم بسینیم كه وقتی می بنابرای  

كیه تیاثیرات دو قیانون در  امیا وقتیی. كند می  كردن برنامه دولت، ی  نقش سازنده بازی نملی

 میی شیدن برنامیه دولیت اخیالل  جهات مختلا است، اگر قانون ارزش كنترل نصیود، در نملیی

آن اسیت كیه از  استفاده آگاهانیه از قیانون ارزش بیه معنیای. كند می  بازی كند و ی  نقش منفی

و ایدئولوژی ، از  ریی  تنظیمیات برنامیه دولتیی، از  ریی  سیاسیت قیمیت  سی ری  كار سیا

آن محدود شود تیا اینكیه  گذاری، نقش مثست قانون ارزش مورد استفاده قرار گیرد و نقش منفی
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حییزب و . شییدن برنامییه دولییت بگصییاید نملیی راه را بییرای تیاثیرات آن بییر اقتصییاد سوسیالیسییتی

تاكیید  بیا برنامیه تولیید كصیاورزی دهقان و رهسیری سیالیستیحكومت ما آگاهانه بر آموزش سو

و  خرییید محصییوالت كصییاورزی قیمییت هییای در همییان حییال، بییر تنظیییم نقالئییی. كییرده اسییت

 و محصیوالت جیانسی مختلیا كصیاورزی و به تناسیب قیمتهیا مییان بخصیهای محصوالت جانسی

: نید دو كیار را انجیام دهنیدحزب و حكومت ما سخت مسارزه كرده اند تا بتوان. توجه كرده است

را تامی  كنید و توسیعه تولیید كمیون و  و جانسی دولت در زمینه تولیدات كصاورزی هم نیازهای

مییان  بریگاد را تقویت كند و درآمد انضا كمون را افزایش دهد و به ای  ترتیب رابله درستی

 .منافع دولت، كلكتیو، و فرد برقرار كند

بخییییا ر تقویییییت تولییییید  رزش توسیییید كصییییور سوسیالیسییییتیاسییییتفاده آگاهانییییه از قییییانون ا

مصخصیا در اسیتفاده از آن در نظیام . دهید میی دیگیر هیم خیود را نصیان  سوسیالیستی، در جیای

كصییور . و دقییت بییه مثابییه سیاسییت مییدیریت ییی  بنگییاه بییا اییرفه جییوئی اقتصییادی حسابرسییی

حسیب مقیدار كیار تولیدات را بر  بر حسب  روریت قانون ارزش، قیمت گذاری سوسیالیستی

همان تولیدات  دهد و همان قیمت را برای می بكار رفته در تولید آنها، انجام  میانگی  اجتمانی

تولید و سل  مدیریت و نملیات متفاوت است، كار  اما از آنجا كه شراید فنی. كند می حساب 

. وت باشیدمتفاوت، ممكنسیت متفیا تولید همان محصول توسد بنگاه های بكار رفته برای فردی

كننید،  میی تولیید را بیه روز  كه در بسی  توده ها مجربند، مرتسا فی  آوری مثال، در بنگاه هائی

بكیار رفتیه  آورند، ممكنست كیار فیردی می هزینه ها را پائی   از  ری  محاسسه دقی  و جزئی

نید آمیاج توان میی در نتیجیه . میانگی  باشد درتولید ی  محصول پائی  تر از مقدار كار اجتمانی

 مقرر شده توسد برنامه دولت را متحق  یا بیصتر از حد مقرر متحق  كنند و ی  جایگاه تولیدی

كیه شیلخته انید، اتیالف كارنید، محافظیه كارنید و در  بالعك ، بنگاه هیائی. پیصرفته بدست آورند

كار  ندارند، ممكنست هزینه نقب مانده شان كارآئی تيییر شراید ف  آوری بسی  توده ها برای

تواننید آمیاج  میی آنهیا ن. باشید تولید همان محصول باالتر از میانگی  اجتمانی شان برای فردی

. كننید میی مقرر شده توسید برنامیه دولیت را متحقی  كننید و یی  جایگیاه نقیب مانیده را اشیيال 

 می یكسان كه توسد دولت سوسیالیستی، با استفاده از قانون ارزش، تعیی   بنابرای ، قیمت های

و میدیریت و بیه ییافت   مختلیا در نملییات تولییدی بنگیاه هیای شود به آشكار كیردن تضیادهای

مختلیا زییر  بنابرای ، بنگیاه هیای. كند می میان پیصرفته و نقب مانده نیز كم   های نابرابری

تولیید خیود را  و میدیریت خیود را بهسیود بخصیند، هزینیه هیای فصارند كه مرتسا نملییات تولییدی

كه دولیت بیا  اما وقتی. و دقت را بكار برند ند، و در اداره بنگاه سیاست ارفه جوئیپائی  آور

 دولتییی قییانون ارزش در زمینییه مییدیریت بنگییاه هییای اقتصییادی، از اسییتفاده از نظییام حسابرسییی

ماننید ارزش، قیمیت، سیود و غییره  اقتصیادی های كند، مجسور است از دسته بندی می استفاده 

 میی ظهیور خواهید كیرد كیه قیمیت از ارزش انحیراف حاایا  جسار میواردیو باال. استفاده كند

از حیی   از بنگییاه هییا ممكنسییت تحییت تییاثیر تفكییر حیی  بییورژوائی در اییی  مییوارد، برخییی. كنیید
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دولیت و میردم دسیت  به نیازهای توجهی نهفته در قانون ارزش استفاده كنند و با بی بورژوائی

 ارنید بزننید و بیه ایی  ترتییب الزامیات قیانون اساسییكه قیمت و سود باال د به تولید محصوالتی

 ایی  تیاثیرات منفیی. را لگیدمال كننید و قانون توسعه با برنامه اقتصاد ملیی اقتصاد سوسیالیستی

 . را باید بصدت محدود كرد دولتی قانون ارزش بر تولید بنگاه های

تعییی  قیمیت  رایاز الزامات قانون ارزش ب: بكار بست درست قانون ارزش، ما باید برای

تولیید  سیازمان دادن نقالئیی كنییم  از نفیو  و تیاثیرات قیانون ارزش بیرای معقیول پییروی های

بیر شیراید  مستنیی تولیدی استفاده كنیم  دقیقا حجم تولیدات را محاسسه كنیم و از تمام پتانسیلهای

یید را پیائی  بییاوریم، تول تولید را بهسود بخصیم، هزینه های استفاده كنیم  و مرتسا متدهای واقعی

دهید كیه قیانون ارزش یی   میی مثسیت نصیان  ای  نملكردهیای .بكار بریم اقتصادی و حسابرسی

از  خیوب اسییت كییه در مرحلییه كنییونی ییی  مدرسییه نملییی» اسییتالی  گفیت، . اسییت مدرسیه نییالی

 میا و رشید آنیان را تیا حید رهسیران ااییا تولیید سوسیالیسیتی رشدمان، توسیعه پرسینا اجرائیی

 (7)« .بخصد می  شتاب

تقوییییت توسیییعه  خواهییید از قیییانون ارزش بیییرای میییی در جامعیییه سوسیالیسیییتی، پرولتارییییا 

 كنید قیانون ارزش را بیرای می  سعی استفاده كند و همزمان بورژوازی ساختمان سوسیالیستی

دارودسییته لییی  . اسییتفاده كنیید آزاد و اخییالل در سییاختمان سوسیالیسییتی درسییت كییردن بازارهییای

بیاالتر از  سخت تالش كردند تیا نقیش قیانون ارزش را بلیور غلیو آمییزی لیو شائو چیپیائو و 

 دارد و معتقدنید كیه«  سیعت قادر متعال» گویند قانون ارزش  می آنان . آنچه هست نصان دهند

 دارودسیته رویزیونیسیت حیاكم بیر شیوروی. باشید قانون ارزش باید تنظیم كننده تولید اجتمانی

 یرف  ی  تنظیم كننیده بیی» شرمانه از قانون ارزش بعنوان  بی مایه داریاحیاء سر نیز برای

رویزیونیسییتی،  در انلسییاق بییا اییی  تئییوری. اسییتفاده كییرده انیید« سوسیالیسییت  در تولیید اجتمییانی

را  مییادی گذاشییته و انگیییزه هییای كییه سییود را در فرمانییدهی« جدییید نظییام اقتصییادی»اینییان ییی  

 شیوروی كه رویزیونیسیتهای هر چند اقداماتی. انداخته اند راه بعنوان محرك تولید اتخا  كرده،

اسییت و  متفاوتنیید امییا هییدف آنهییا یكییی كننیید تییا حییدی مییی مییا اتخییا   داخلییی و رویزیونیسییتهای

تجربییه میینعك  شییده در . نسارتسییت از اخییالل در سییاختمان سوسیالیسییم و احیییاء سییرمایه داري

گویید كیه الزم اسیت یی  خید  میی ارزش بیه میا مسارزات میان دو خد با توجه به مسئله قیانون 

بچسیسیم وگرنیه قیانون  تمایز میان ماركسیسم و رویزیونیسیم بكصییم و اكییدا بیه راه سوسیالیسیتی

ما هرگز نساید احتیا  را در . كند می در آن اخالل  خدمت به تولید سوسیالیستی ارزش به جای

 .كنیم می ای  زمینه از دست دهیم وگرنه راهمان را گم 

 

 را درست منعكس كند باید قوانین عینی برنامه اقتصاد ملی
 

 را منعكس كند باید الزاما  قوانین عینی ملی برنامه اقتصادی كار بر روی
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در  اقتصییادی و قییانون ارزش، هیر دو، قییوانی  نینیی قیانون توسیعه بییا برنامیه اقتصییاد ملیی

ییی  بكاربسییت آگاهانییه شییان اییی  هییا كمییابیش از  ر نقییش هییر دوی. هسییتند جامعییه سوسیالیسییتی

یی  شیكا از بكاربسیت آگاهانیه ایی   دولیت سوسیالیسیتی برنامیه اقتصیاد ملیی. شیود میی متحق  

تحقیی ، فرمولیه كیردن، : شاما موارد زیر اسیت برنامه اقتصاد ملی كار بر روی. قوانی  است

امییه برن بیدون كییار بییر روی. و  رازبنییدي هییا ناهنجییاری كییردن، تعیدیا اجیرا كییردن، بازرسییی

نمیتوان به توسعه موزون اقتصاد ( مترجم –اقتصادی  و سراسری برنامه كلی)  ملی اقتصادی

و قییانون  الستییه، قییانون توسییعه برنامییه ریییزی شییده اقتصییاد ملییی. دسییت یافییت سوسیالیسییتی ملییی

مثیال، اگیر  بیرای. ارزش، حتا اگر افراد آنها را آگاهانه بكار نسرند خود را تحمییا خواهید كیرد

قییانون  نكننیید، بییه الزامییات نینییی تحقییی  و بررسییی بلییور جییدی اقتصییاد، رهسییری هییایارگییان 

توسعه برنامه ریزی شده احترام نگذارند، یا اینكه اگر نسست ها را بلیور نیامنظم فرمولیه كننید 

قیمیت هیا را بیه  یعنیی) یا برنامه قیمیت را بیدون توجیه بیه الزامیات قیانون ارزش فرمولیه كننید 

شیعب تولیید جسیران نصیود كیه  كار اجتمانیا الزم برخیی بلوریكه هزینه های دلخواه تعیی  كنند

كیه  ان شیعب مختلیا تولیید اجتمیانیمیی ( توانید ادامیه یابید میی نتیجه اش ای  است كیه تولیید ن

 میی ای  اتفاقات منفی تسدیا به نمونه های نسرت آمیوز . افتد می متقابال بهم وابسته اند، شکاف 

دهند که به قوانی  احترام بگذارند و الزامیات ایی  قیوانی  را از  ریی   می شوند و به افراد یاد 

 .برآورده كنند برنامه اقتصاد ملی تقویت کار و بهسود كار بر روی

نقصیه هیا  .فرمولیه كیردن نقصیه هاسیت برنامیه اقتصیاد ملیی ی  حلقیه مهیم در كیار بیر روی

ییی  انعكییاس  ایییدئولوژی. ندهسییت شییوند و محصییول ایییدئولوژی مییی توسیید انسییان هییا فرمولییه 

ی  نقصیه ایحی  توسیعه سیریع اقتصیاد . گذارد می واقعیت است و بنوبه خود بر واقعیت تاثیر 

 .كند می را سد  ی  نقصه غلد توسعه اقتصاد سوسیالیستی. شود می را موجب  سوسیالیستی

 نینیییاییحی  باشید، اول از همییه افیراد باییید الزامیات  اگیر قیرار اسییت برنامیه اقتصییاد ملیی

قانون توسعه با برنامه را، در همه جوانسش، و در  ول فرموله كردن برنامه، تصخیص داده و 

در . ای  كار بهیچوجیه سیاده نیسیت. الزامات آن باید در تفكرشان بازتاب داشته باشد. درك كنند

 كننید تیا در میی و تمام  سقات اسیتثمار كننیده شیسانه روز كیار  جامعه سوسیالیستی، بورژوازی

پرولتاریا ایجیاد كننید كیه  را برای اخالل كنند و شراید سختی كار توسعه با برنامه اقتصاد ملی

ایرفا دسیت  گفتنید كیه برنامیه رییزی میی لی  پییائو و دوسیتانش . نتواند ای  قانون را درك كند

ایرفا »درسیت دسیتتان بیایید،  اینكه نسیست هیای است و برای« ثمر بی حرفه های»یازیدن به 

 خرابكیاری پراكندند و در اقتصاد سوسیالیستی می  و به ای  ترتیب گیجی« و انجام دهیدبروید 

كه اساسا در  ااول در كار برنامه ریزی اشاره است به رویكرد پراگماتی  و بی}. كردند می 

 بعالوه، كا اقتصیاد ملیی. {تو ی  ویراستار –شده  تضاد است با گستره اقتصاد برنامه ریزی

تیا اینكیه ... شیوند  میی كنند و حا  می ندم تعادل ها سربلند . پر تضاد است ده یی  واحد پیچی

مرتسیا در حیال تيیییر اسیت  در نتیجیه، افیراد بایید یی  فرآینید  شراید نینیی. دوباره سربلند كنند
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 میی آن نیسیت كیه ن امیا الستیه ایی  بیه معنیای. را درك كننید را بگذرانند تیا قیوانی  نینیی یادگیری

كنییم،  اگیر میا مرتسیا تجربیه را جمعسنیدی. را تصیخیص داد د متناسب در اقتصاد ملیتوان رواب

تحلییا كنییم، بیه تیوده هیا اتكیاء كنییم، و دسیت بیه  كنیم، بلور جدی بلور نافذ تحقی  و بررسی

قییوانی  توسییعه بییا برنامییه را  تییوانیم بلییور تییدریجی مییی كییار همییه جانسییه دقییی  بییزنیم، كییامال 

را هیر چیه بیصیتر بیه الزامیات ایی  قیانون نزدیی  كیرده و  اقتصیاد ملیی تصخیص دهییم و برنامیه

 .منلس  كنیم

اییرفا مسییتلزم آن اسییت كییه در فرآینیید توسییعه میییان  قییانون توسییعه بابرنامییه اقتصییاد ملییی

ایی  قیانون جهیت و . و روابد متناسب حفظ شود مختلا متقابال وابسته بهم، هماهنگی بخصهای

 اقتصییاد سوسیالیسییتی قییانون اساسییی. دهیید مییی را نصییان ن تیوظییایا توسییعه اقتصییاد سوسیالیسیی

و وظیایا توسیعه اقتصیاد  اساسیی فزاینیده دولیت و میردم، جهیت گییری نیازهای ار ای یعنی

دقیی  بایید بلیور ایحی  نیه فقید  بنابرای ، برنامه اقتصیاد ملیی. دهد می را نصان  سوسیالیستی

را  اقتصیاد سوسیالیسیتی لزامات قانون اساسیالزامات قانون توسعه با برنامه را بلكه همچنی  ا

را مینعك   برنامه اقتصاد ملی، كه الزامات ایی  قیوانی  نینیی. در جوانب مختلفش بازتاب دهد

 برنامیه حیزب بیرای. كند، در برگیرنده منافع پرولتاریا و مردم كارك  در كلیت خود است می 

 .یرانه پیاده كرددر دست گرفت و پیگ را باید بلور جدی ساختمان اقتصادی

 

 كار است متد پایه ای در برنامه ریزی تعادل كلی برقراری

میییان بخصییها و  –تعییادل ادغییام شییده  تییوان بییه معنییای مییی تعییادل را : تو ییی  ویراسییتار)

 (نیز فهمید -منا  

 

منظیور از . برنامه اقتصیاد ملیی، احا یه ییافت  بیر تعیادل كلیی، مهیم اسیت در كار بر روی

بلكیه تعیادل در كصیاورزی، . كلی، استقرار تعادل در ای  یا آن بخش تولید نیستاستقرار تعادل 

در یی  اقتصیاد برنامیه  متید پاییه ای تعیادل كلیی. است در انعت، و میان انعت و كصاورزی

 .شده است ریزی

نهفتیه  مختلا اقتصاد ملیی روابد متناسب میان بخصهای در برقراری تعادل كلی برقراری

دولییت در دوره برنامییه ریییزی، دولییت بلییور مناسییب بییه  ا وظییایا ااییلیدر انلسییاق بیی. اسییت

 پیردازد و تعیادلی میی  مختلا اقتصاد ملی تخصیص كار، منابع مادی، و فینان  به بخش های

كنید، بلوریكیه رشید تولیید در ابیزار  میی برقیرار  اجتمیانی و نیازهای را میان تولید اجتمانی

رشید تولیید در وسیایا مصیرف  باشد و ولید سوسیالیستیت توسعه یابی تولید منلس  بر نیازهای

  .معیصت مردم باشد از بهسود تدریجی ناشی منلس  بر نیازهای

اینكیه كیار  بیرای. فرآیند تعادل كلی، فرآیند آشكار كردن تضادها، تحلیا و حا تضادهاسیت

مثسیت داشیته  انجام دهیم باید نسست به حا تضیادها رفتیاری در زمینه استقرار تعادل كلی خوبی
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افتید تقوییت كنییم،  میی باشیم، فعاالنه تولید در ابزار تولید را كه بلور موقت به كمسود نر ه 

را كه موقتا نقب افتاده اند شتاب بخصییم تیا بتیوانیم تعیادل  اقتصاد ملی كلیدی و توسعه بخصهای

مان دفیا  ملیی، توان ساخت می فقد بدینوسیله  .نوی  و باالتر برقرار كنیم را در سلحی جدیدی

. میردم را بهتیر و بهتیر تضیمی  كیرد معیصت توده هیای و نیازهای اقتصادی می ساختمان نمو

اوقییات پیصیینهاد بییه  اییدر مییائو مخالفییت كییرده و برخییی انقالبییی بییا خیید پرولتییری لیوشییائوچی

بیرد، بلوریكیه ارتفیا  را  میی را داده و تعیادل پاسییو را پییش « تعیادل كوتیاه میدت» االالح

مائوئیسیتها بیه تعیادل  :تو یی  ویراسیتار}( 3. )كصید كه متناسب با سل  پائی  شود می  پائی 

بلكییه بییه آن . نگریسییتند مییی اقتصییاد ن بصییورت ییی  رابلییه ایسییتا میییان متيیرهییای( بییاالن )

گصیاید كیه  میی نگریسیتند كیه در آن تعیادل بیه نیدم تعیادل ره  میی بصورت ی  مقولیه دینامیی  

. ای  دیالكتی  در ای  كتاب تو یی  داده شیده اسیت. گصاید می عادل نوی  بنوبه خود ره به ی  ت

 دسییت یییافت  بییه تعییادل ظییاهری بییود بییرای در واقییع تالشییی« پاسیییو»و « تعییادل كوتییاه مییدت»

انتقیاد . كردنید میی تعیادل تعییی   بیرای   در هر فاز توسعه، ی  سیل  خیوب و دلخیواه(فرمال)

در درازمدت ره بیه نیدم « تعادل كوتاه مدت» ست یافت  به د مائوئیستها ای  بود كه تالش برای

ایی  نگیرش نسیست بیه تعیادل نوامیا دینامیی  را در سیلوح . نظیم تر خواهد گصود تعادل های

را  كصییید و ابتكییار نمییا محلییی مییی كییرد، پیصییرو را نقییب  مییی محییدود  مختلییا اقتصییاد ملییی

كیه در نتیجیه رشید سیریع و  هیائی مائوئیسیتها، راه تنظییم نیدم تعیادل بیرای. كیرد می سركوب 

آمید و راه غلسیه كیردن بییر گلوگیاه هیا و كمسودهیا نسیارت بیود از تصییوی   میی نیاموزون بوجیود 

را تصیوی   سلوح نقب مانده كه خودشان را به سلوح پیصرو برسانند و تمام سلوح اقتصادی

: را بیصیتر بسیی  كننید خود را نمی  تر استفاده كنند و منابع محلی تولیدی كنند كه پتانسیا های

« تعیادل پاسیییو» تئییوری. شید مییی در ایجیاد تعییادل گفتیه « فعییال»بیه ایی  روش، اتخییا  رویكیرد 

در سیاخت   توده ای اینان مخالا راه انداخت  جنسش های. شد می راست ارائه  توسد نیروهای

 –تند نگریسی میی « بهیم زننیده تعیادل»و «   میی نظ بیی»بودند، و آن را بصورت  انایع محلی

 {تو ی  ویراستار

كیه ایی  آمیاج  وقتیی. نسیود گرفتند كه ااال واقعی می اوقات آنها آنقدر سل  را باال  برخی

 آنیان یی  خید اپورتونیسیتی. زدنید میی « تمیام نقب نصینی»شد، آنان دست به  می بلند متحق  ن

 .ون راستبود و در مضم« چ »دادند كه در شكا  می ارائه  راست را در كار برنامه ریزی

انمیال یی   امیا بیه معنیای. تعیادل در كلییت اقتصیاد ملی  نسارتست از برقیراری تعادل كلی

 مییی یكدسییت بیدون تمیییز دادن اینكییه چیه چیییزی مهمتییر و چیه چیییزی كمتییر مهیم اسییت، ن نییروی

بگیرد نتیجه ای  خواهید بیود كیه هیی   اگر دو دست بخواهد در ی  زمان واحد ده تا ماهی. باشد

وجیوه نمیده و درجیه  در روابد متناسب پیچیده كا اقتصیاد ملیی، میا دارای. نصود گرفته ماهی

بایید مییان مهیم و مهیم تیر  به ی  تعادل كلی دست یابی برای. دوم، وجوه غالب و ميلوب هستیم

حلقیه  ما باید اول تضمی  كنیم كه نیازهای. را تضمی  كنیم تمایز قائا شویم و تحق  نقا  كلیدی
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هنگام فرموله كردن . برآورده شود در توسعه اقتصاد ملی كلیدی ه و بخصهایكنند رهسری های

تمركییز دادن " باییید روش  capital constructionزیرسییازی سییرمایه ای  ییی  برنامییه بییرای

اگر ما دچار بخش  .را بکار بست "نیرو برای انجام ی  نسرد با هدف نابود كردن نیروی دشم 

مو یونات زییاده از  بیصتر و كمتر مهم است نكنیم، بیر رویبه آنچه كه  گرائی شویم، توجهی

محدود را در  ول ی  جسهیه  كار محدود، منابع محدود و  خایر نقدی تمركز كنیم و نیروی حد

تمام شدن بموقع  ما پراكنده خواهد شد و ای  امر باالجسار روی نسرد پخش كنیم، آنگاه نیروهای

بیه  كلییدی الستیه تضیمی  نرایه هیای.خواهد گذاشت بسیار تاثیر كلیدی و نملیات نراه های

 و نقییا  معمییولی میییان نقییا  كلیییدی. غفلییت كییرد آن نیسییت كییه باییید از امییور معمییولی معنییای

خیوب  غفلیت كنییم، امیور معمیولی كلییدی اگر میا از نرایه هیای. متقابا وجود دارد وابستگی

نییز دچیار  كلییدی هیای غفلیت كنییم، توسیعه نرایه امیا اگیر از امیور معمیولی. رود می پیش ن

گییریم  میی را محكیم در دسیت  كلییدی در نتیجه، با فر  اینكه نرایه هیای. شود می اخالل 

 ما باید از كا شرو  كنیم و تمام روابید نمیودی. نیز توجه كنیم باید همچنی  به مسائا معمولی

 .حذر كنیم را در نظر داشته باشیم تا بتوانیم از اشتساه یكجانسه گری و افقی

انسیان . توجه كنییم در كار استقرار تعادل كلی، باید به تعادل كار، مواد خام، و  خایر نقدی

اسییاس  در انلسییاق بییا اییی  ااییا كییه كصییاورزی. مولییده هسییتند هییا مهمتییری  نامییا در نیروهییای

 تنهیا زمیانی. بخیش كصیاورزی، كیار تضیمی  شیود بیرای است، باید به اندازه كافی اقتصاد ملی

منتقیا كیرد كیه  اقتصاد ملی به انعت یا دیگر بخصهای كار را از كصاورزی توان نیروی می 

كییار  را موفیی  بییه تولییید نیییروی منییا   روسییتائی و مكانیزاسیییون كصییاورزی تولییید كصییاورزی

اگیر میا از ایی  پیصیر  . كیرده اسیت و غالت قابا ارائه به بیازار و محصیوالت كیاالئی ا افی

دچیار اخیالل شیده  منتقا كنیم، تعادل كلیی ر از كصاورزیكا دور شویم و بیش از اندازه نیروی

خواهید  شیده و میوزون اقتصیاد ملیی توسیعه سیریع، برنامیه رییزی روی و ای  امیر تیاثیر منفیی

 .گذاشت

ییی  فرآینیید  مختلییا اقتصییاد ملییی تعییادل نییوی  در بخصییهای ظهییور نییدم تعییادل و برقییراری

الزم اسیت كیه  مختلا اقتصیاد ملیی یتضمی  توسعه متناسب بخصها برای. اجتناب ناپذیر است

از  مقییدار  خییایر مییادی. بوجییود آورده و آن را همیصییه داشییته باشیییم  خیییره مییادی مقییدار معینییی

مربیو  بیه پیر  تیوان نیازهیای میی كیم باشید ن اگر  خیایر خیلیی. انوا  مختلا باید متناسب باشد

از بخصها بدلیا كمسیود در  در نتیجه، برخی. را تامی  كرد میان دو تعادل نسسی كردن شكافهای

 توسعه سیریع اقتصیاد ملیی مجسورند كه زیر ظرفیت كار كنند و ای  مسئله بر روی منابع مادی

باشید  زیاد باشد بلوریكه باالتر از حیدی خیلی اگر  خایر مادی. گذارد می  در كا، تاثیر منفی

 تولیید جیاری ن بیرایتیوا میی كیه  موقت الزم است، آنگاه منابع میادی رفع كمسودهای كه برای

 .خواهد گذاشت توسعه سریع اقتصاد ملی روی استفاده كرد فراهم نسوده و ای  نیز تاثیر منفی
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 كنید كار پیروی از اصل برنامه ریزی برای

كار را خوب انجام دهیم، نیالوه بیر اسیتفاده از متید تعیادل  اینكه بتوانیم برنامه ریزی برای

كیار  در زمینیه برنامیه رییزی مصت  از تجربیه نملیی ه ایپای ااول كلی، الزم است كه برخی

 .را مد نظر داشته باشیم

كیامال مییدان  و هم به ابتكار نمیا محلیی كار باید، هم به ابتكار نما مركزی برنامه ریزی

 . تركیب كند و واحد را با ابتكار نما محلی مركزی باید رهسری .دهد

بسییار متمركیز و  یی  رهسیری اقتصیاد ملییفرموله و اجرا كردن یی  برنامیه منسیجم  برای

متمركییز و  سراسییری، اگییر ییی  رهسییری اقتصییادی در كییار برنامییه ریییزی. الزم اسییت منسییجم

تصویر كل  او یا  بایید تقوییت  .داشت توان ی  برنامه مسنجم اقتصاد ملی می منسجم نساشد ن

ا برییزد، بایید برنامیه خیود ر شود و نیدم تمركیز بییش از انیدازه، كیه تحیت آن هیر واحید محلیی

باییید بییر پایییه شییالوده گسییترده  متمركییز سوسیالیسییتی امییا رهسییری. مییورد مخالفییت قییرار گیییرد

در فرمولیه كیردن یی  . تركییب شیود متمركز بایید بیا ابتكیار محلیی رهسری. بنا شود دموكراسی

آگاه باشند، با آنهیا  مربو ه باید نسست به نظرات محلی برنامه اقتصاد ملی، بخش های مركزی

در بیه اجیرا نهیادن برنامیه . را فرمولیه كننید نقصه هیا محلی مصورت كنند، و همراه با واحدهای

ایجیاد  بیرای ای  اسیتثنائات توجیهیاتی. منظور شود استثنائاتی شراید محلی الزم است كه برای

اسیت كیه بیه نفیع كیا اسیت، موجیب  مستقا نیست بلكه مالحظات  روری شاهزاده نصی  های

را بسیی  كنییم، و تحقی  برنامیه  محلی تمام پتانسیا های انیم  س  شراید محلیشود كه بتو می 

كیار مربیو  اسیت، الزم اسیت  تا بدانجا كیه بیه نظیام برنامیه رییزی. را تسهیا كنیم اقتصاد ملی

ادر . كند می واحد را با اداره پله به پله تركیب  را به اجرا بگذاریم كه برنامه ریزی می نظا

 كیرد بایید یكیی آنچه را بایید یكیی» : خل  چی  خا ر نصان كرد سی  جمهوریمائو در دوره تا

 دهید كیه بلیور فیردی میی را انجیام  را كه هر ك  كیاری توان ندم تمركز افرا ی می ن. كرد

اما الزم است كه یگانه كردن را با منلس  كردن . است، مجاز شمرد‹ بهتر›دهد  می تصخیص 

 برقییراری بعییدا اییدر میائو بارهییا تکییرار کییرد كییه بییرای (9)« .بیر شییراید محییا، تركیییب كنیییم

تكییه كنییم  باید بیصتر از ای  بر ابتكار نمیا محلیی محلی رابله درست میان مركز و واحدهای

 و یگانیه، كارهیای مركیزی برنامیه رییزی را تصوی  كنییم كیه تحیت رهسیری محلی و واحدهای

مردم در سلوح گسترده به انتقاد از  ادر مائو، از رهنمودهای به پیروی .انجام دهند بیصتری

 شد و ابتكار نمیا هیای می تحمیا  كه توسد دارودسته لیوشائوچی «آئی  نامه ها دیكتاتوری» 

و  و میدیریت، ابتكیار نمیا مركیزی كرد، پرداختند و در كار برنامیه رییزی می را خفه  محلی

و میییوزون اقتصیییاد را بهتیییر پییییش بیییرده و بیییه ایییی  ترتییییب توسیییعه سیییریع، بیییا برنامیییه  محلیییی

 .چی  را تقویت كردند سوسیالیستی

در حال فرموله كردن برنامه هستید الزم است كیه  وقتی» ادر مائو خا رنصان كرد كه، 

 ( 62)« .نما در آن منظور بدارید تنف  و آزادی هم فضای را بسی  كنید و مقداری توده ها
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جنیسش تیوده . بكار برده شیود یدر هر كار توده ای در ساختمان سوسیالیسم، باید خد مصی

تیوده . كنید پییروی تیوده ای هم باید از خید مصیی كار برنامه ریزی. را باید فعاالنه دام  زد ای

هییا  هیا را باییید بسییی  كیرد كییه خیید هیا را بحییث كننیید، تضیادها را افصییا كننیید، پیرده از نییابرابری

هییا بحییث نصییود، آنگییاه  اگییر اهییداف برنامییه توسیید تییوده. بردارنیید، و تيییییرات را شییتاب بخصییند

تنها پ  از اینكه برنامه ها مورد بحیث تیوده هیا قیرار . برنامه همان تفكرات كادرها خواهد بود

تنهیا آن زمیان اسیت كیه آمیاج مقیرر شیده . شیوند میی تیوده هیا  گیرند تسدیا به برنامیه هیای می 

وسیییع  یتوسیید برنامییه هییا هییم پیصییرو خواهیید بییود و هییم قابییا دسییترس و شییور وشییوق تییوده هییا

 .برانگیخته خواهد شد

نظییام  توانیید تجسییم برتییری مییی تنهییا ییی  برنامییه پیصییرو . آمییاج برنامییه باییید پیصییرو باشیید

فرمولییه  بییرای. توانید روحیییه هییا را بیاال بییرد مییی باشیید و تنهییا یی  برنامییه پیصییرو  سوسیالیسیتی

در میورد  افیراد برخیی. كردن برنامه پیصیرو الزم اسیت كیه بیا فكیر محافظیه كیار مجادلیه شیود

برنامه تعیی   كه برای روش  اند  اما با ای  واا آماجی خیلی نظیم تولید وجود پتانسیا های

بتواننید آمیاج برنامیه را  تمام هیم و غیم آنهیا ایی  اسیت كیه بیا راحتیی. پائی  است كنند خیلی می 

فظه كار هیم فرآیند فرموله كردن برنامه، ی  فرآیند مسارزه میان فكر پیصرو و محا. متحق  كنند

 . هست

آن نیست كه هر چه آمیاج بیاالتر باشید بهتیر  اما ای  به معنای. آماج برنامه باید پیصرو باشد

نیسیت، نیه تنهیا شیور و شیوق  بیش از اندازه باال باشد بلوریكیه اایال نملیی آماجی اگر. است

 میی د یی  پاییه نلپیصیرو بایی آمیاج برنامیه ای. خواباند می انگیزد بلكه آن را  می توده ها را برن

هییییچك  نسایییید وارد » : ایییدر میییائو گفیییت. باشییید داشیییته باشییید  بایییید قابیییا دسیییترس و نملیییی

 برییزد كیه منلسی  بیر او یا  نینیی نملیی نجییب بصیود ییا اینكیه نقصیه هیای های خیالپردازی

آماج برنامیه بایید بلیور ( 66)  «.دست یافت  به غیرممك  كش دهد نیست یا اینكه خود را برای

نمیا در آن  میانور و آزادی جیای بایید مقیداری. بیاال باشید امكان پذیر باشید و نسایید خیلیی نینی

كیه بییش از انیدازه بیاال نیسیت و در نتیجیه برنامییه  دهید، آمیاجی میی نصیان  تجربیه نملیی. باشید

توده ها نه تنها آن را متحق  كند بلكه بییش از آن را هیم متحقی  كنید،  میتواند در نتیجه تالشهای

 .برانگیخت  شور و شوق توده ها مساندتر است برای

سییاله،  2 برنامییه هییای)درازمییدت  باییید برنامییه هییای اقتصییاد ملییی بییرای در برنامییه ریییزی

اگر . تركیب كرد( و ماهانه یكساله، فصلی)كوتاه مدت  را با برنامه های( دهساله و بیست ساله

درازمدت در  برنامه های. شود می درازمدت نداشته باشیم، تصكیا سرمایه مصكا  برنامه های

برنید و آنیان را  میی ای  برنامه ها افی  دیید میردم را بیاال . باشند می بر گیرنده آماج درازمدت 

بدون در نظر داشیت  »  :گویند كه می كارگر خوب  رفقای. كنند كه بلند پرواز كنند می تصوی  

ا در نظیر داشیت  آمیاج بیزرگ حتیا بی. آماج بزرگ، حتا ی  پر كاه هم میتواند كمر ما را خم كند

 درازمدت مستلزم آنند كه برنامیه هیای اما برنامه های« .تواند كمر ما را خم كند می ن كوه تای
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كیردن  مقایسیه كیردن و بازرسیی كوتاه مدت را متحق  كنیم، آنها را درك كنیم، و آنها را بیرای

 .زمدت كم نیاوریمدرا تحق  برنامه های مورد استفاده قرار دهیم تا اینكه برای

 وجیه مصخصیه هیای( مالكییت جمعی )كلكتییو  اقتصاد سوسیالیستی برای كار برنامه ریزی

امیا . كند پیروی ی  برنامه واحد دولتی اقتصاد مالكیت كلكتیو نیز باید از رهسری. خود را دارد

 یاست هایو س داشته باشد با ای  شرید كه برنامه دولتی تواند انعلاف و استقالل باالتری می 

به ای  ترتیب ابتكار نمیا و شیور و شیوق اقتصیاد كلكتییو . و قوانی  زیر پا گذاشته نصود دولتی

یابد كه از  ری  انلساق دادن برنامه به شراید محلیی، كیامال  می اجازه  در تولید سوسیالیستی

 .سعه پیدا كندتو میدان پیدا كند و اقتصاد كلكتیو توان آن را بیابد كه هماهنگ با اقتصاد دولتی
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به كشاورزی،  ملی باید در توسعه اقتصاد

و صنعت بعنوان عامل  بعنوان اساس

 اتكاء كنیم رهبری كننده
 

 صنعت سوسیالیستی رابطه متقابل كشاورزی و
 

 مییی كصییاورزی و ایینعت دو بخییش ااییلی تولیییدات مییادی  در اقتصییاد ملییی سوسیالیسییتی،

خیواهیم  می دهقان را تحکیم کرده وگسترش دهیم، اگر  –خواهیم اتحاد کارگر  می اگر . باشند

توسییعه سییریع و نقصییه منیید اقتصییاد ملییی سوسیالیسییتی را تقویییت کنیییم، باییید درك اییحیحی از 

بیه مناسیسات مییان آنهیا، داشیته  اهمیت و نقش ای  دو بخیش در اقتصیاد ملیی و برخیورد درسیت

 . باشیم

 

 كشاورزی اساس اقتصاد ملی است
 

 در توسعه اقتصاد ملی باید به كشاورزی بعنوان اساس، اتكاء كنیم

برای زندگی كردن، تولید كردن و درگییر شیدن در فعالیتهیای فرهنگیی و اجتمیانی، میردم 

ش شییر  بقییای افییراد بصییر و كلیییه تولییید كصییاورزی پییی. ابتییدا باییید مسییئله خییوردن را حییا نماینیید

مصیتما بیر )در مراحا اولیه جامعه بصری تولید فقید تولیید كصیاورزی . فعالیتهای تولیدی است

در آن مرحلیه از تیاریخ بیارآوری كیار . بیود( گردآوری، كصت، شیكار، میاهیگیری و دامیداري

وی كیار موجیود تضمی  بقای ارف، درگیر شدن تمام نییر بهمی  دلیا، برای. بسیار پایی  بود

بییارآوری كییار در   در مقلعییی از تییاریخ. در كمییون اولیییه در كییار كصییاورزی  ییروری بییود

كصاورزی به حدی رسید كه اشتيال بخصی از میردم بیه تولییدات كصیاورزی بیرای تیامی  بقیای 

، بخصییی از نیییروی كییار از مصییيله تولییید  در نتیجییه. كییرد مییی تمییام انضییای جامعییه كفایییت 

بیه ایی  ترتییب، اینایع دسیتی از كصیاورزی . د و به فعالیتهای دیگر پرداختکصاورزی آزاد ش

سییپ  تجییارت بییراه افتییاد و همچنییی  دیگییر . جییدا شیید و بییه ییی  شییاخه تولیییدی مسییتقا تسییدیا شیید

بخصهای فعالیت انسانی كه به تولیدات فكری مثیا فرهنیگ و نلیم مربیو  میصید نییز بیه ظهیور 

شد، تولیدات دیگر شاخه های مادی و  می رزی باالتر هر چقدر بارآوری كار در كصاو. رسید

هیر چقیدر جامعیه وقیت كمتیری بیرای تولیید : مارك  اظهار داشیت. شد می فكری نیز فزونتر 
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گندم و دام و غیره اختصاص بدهد، وقت بیصتری برای تولید مواد دیگر مادی یا معنوی بدست 

اسیاس ....  سیعیی كیار در كصیاورزي ایی  بیارآوری: او همچنی  اشاره كرد كیه( 6. )آورد می 

كصیاورزی در جیوهر خیود، اسیاس بقیاء بصیر و موجودییت و ( 0. )كیار ا یافی اسیت هر نیو 

ایی  قیانون اقتصیادی بیرای تمیام دوران . باشید میی توسعه بیصتر سایر شاخه های اقتصیاد ملیی 

 . های تاریخی در جامعه بصری اادق است

در جامعیه سوسیالیسیتی برجسیته از هیر جوامیع نقش كصاورزی بعنوان اساس اقتصاد ملی 

كییه كصییاورزی اسییاس اقتصییاد ملییی ) در جامعییه سییرمایه داری، اییی  قییانون نینییی . دیگییر اسییت

برخیی كصیورهای امپریالیسیتی . ، نقش خود را تحت رقابت و آنارشیی تولیید بیازی میكنید(است

ات و نیمیییه آنهییا توسیییعه یافتیییه نسیییود، محصییوالت كصیییاورزی مسیییتعمر می كییه كصیییاورزی بیییو

مستعمرات خود را بیا پرداخیت قیمتهیای پیایی  غیارت كردنید تیا بتواننید نیازهیای رشید سیرمایه 

كصاورزی خارجی به مثابیه  ،می در آن كصورها بجای كصاورزی بو. انحصاری را تامی  كنند

در جامعه سوسیالیسیتی غیارت كصیاورزی كصیورهای نقیب . كرد می اساس اقتصاد ملی نما 

و اگر مسادالتی بر اساس ارزش های برابر انجام گیرد، كماكان مجاز نیست . یستمانده مجاز ن

كه برای تامی  مواد غذائی به كصاورزی خارجی اتكاء شود یا اینكه كصاورزی خارجی بعنوان 

زیرا ایی  كیار در تضیاد بیا اایا اسیتقالل و  .اساس توسعه اقتصاد سوسیالیستی قرار داده شود

سازماندهی و توسعه اقتصاد ملی، كصور سوسیالیستی بایید آگاهانیه ایی   برای. اتكاء بخود است

 .كه كصاورزی اساس اقتصاد ملی است را بكار گیرد قانون نینی

كصاورزی  بلور مصخص، دلیا االی برای اینكه توسعه اقتصاد ملی باید بلور اساسی به

بسیته بیه آن اسیت كیه اتكاء كنید ایی  اسیت كیه رشید شیاخه هیای مختلیا اقتصیاد سوسیالیسیتی وا

  یا حمیا و نقیا  تمام موسسات اقتصادی، خواه انعت. كصاورزی وسائا معیصت را تامی  كند

 .یا آموزش در نهایت وابسته به تامی  مقداری كاال و گندم از سوی بخش كصاورزی اند

دلیا دیگر برای آنكه كصاورزی اساس توسعه اقتصاد ملی سوسیالیستی است، ای  واقعییت 

بجییز آن بخییش كییه توسیید خییود ایینعت نر ییه )كییه كصییاورزی منسییع مییواد خییام ایینعتی اسییت 

 میی مصخصا بخش بزرگی از مواد خام انایع سس  توسد كصاورزی تامی  . باشد می ( میصود

دراد مواد خام برای انایع سس  ما توسد كصاورزی فراهم  72در حال حا ر، تقریسا . شود

اگیر كصیاورزی نر یه . كصیاورزی اسیت ی نهاده هیایانایع سنگی  نیز نیازمند برخ. میصود

: ادر میائو اشیاره نمیود. خورد می داد، توسعه انعتی للمه جدی  می مواد خام را افزایش ن

بدون كصاورزی انعت سس  نمیتواند موجیود . انایع سس  با كصاورزی ارتسا  نزدی  دارد” 

 .انایع سس  ارتسا  داردكصاورزی مستقیما به توسعه انعتی بویژه توسعه ( 8)“ .باشد

دلیا دیگر برای اینكه كصاورزی اساس توسعه اقتصاد ملی سوسیالیستی است ایی  واقعییت 

جمعییت . بیرای تولییدات اینعتی محسیوب میصیوند میی است كه منیا   روسیتائی، بیازار نظی

هیر . بیرای اینعت فیراهم میكنید میی دراد كا اهیالی اسیت، بیازار مه 32روستائی كه تقریسا 
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تولیدات كصاورزی توسعه یافته تر باشد، غالت كاالئی و مواد خام اینعتی بیصیتری تولیید قدر 

نیاز دهقانان به تولیدات اینعتی سیس  و . و قدرت خرید دهقانان باالتر خواهد رفت. خواهد شد

بالفااییله بعیید از بكییار بسییت موفقیییت آمیییز سیاسییت . سیینگی  همییواره در حییال افییزایش اسییت

هنیوز ” : كصیاورزی در چیی ، ایدر میائو انتقیاد كیرد كیه ( عیاونی كیردنت)كئوپراتیوی كیردن 

الستیه ایی  . كنید میی بیرای اینایع سینگی  فیراهم  می خوب فهمیده نصده كه كصاورزی بازار مه

بیصیییتر فهمییییده خواهییید شییید كیییه پیصیییرفت تكنیكیییی و مدرنیزاسییییون تیییدریجی  می حقیقیییت هنگیییا

كیود،  خییره سیازی آب و پیروژه هیای تولیید  كصاورزی، بیش از گذشته نییاز بیه ماشیی  آالت،

بییرق، تسییهیالت حمییا و نقییا بییرای مییزار ، و همچنییی  سییوخت و مصییال  سییاختمانی بییرای 

 (2)“ .مصرف كنندگان روستائی را بوجود آورد

دلیا دیگر برای اینكه كصاورزی باید بعنوان اساس توسعه اقتصاد ملی سوسیالیسیتی میورد 

ت اسیت كیه كصیاورزی منسیع  خییره نییروی كیار بیرای اینعت و اتكاء قرار بگیرد، ایی  واقعیی

بیرای توسیعه اینعت سوسیالیسیتی، تجیارت و حمیا و نقیا، . دیگر بخصهای اقتصاد ملیی اسیت

، نییروی كیار  السته با باال بردن بیارآوری كیار در ایی  بخصیها. نیاز به نیروی كار بیصتری است

نیروی كیار ا یافی همچنیی  بایید . افی نیستشود اما ای  ك می برای تحق  نیازهای جدید آزاد 

ایدر . از خارج ای  بخصها، قسما از منا   شیهری و بخصیا از منیا   روسیتائی، تیامی  شیود

امیا نیازهیای ( 2)“ .باشیند میی ای  دهقانان هستند كه منسع كارگران انعتی چیی  ” : مائو گفت

ییت روسیتائی بیرای تیامی  كند چه دراید از جمع می بخصهای اقتصادی دیگر نیست كه تعیی  

نیروی كار مورد نیاز آن بخصها منتقیا شیود  بلكیه سیل  توسیعه تولییدات كصیاورزی و مییزان 

تنها تحت شرایلی كه بیارآوری . كند می افزایش بارآوری نیروی كار كصاورزی آن را تعیی  

وما نیییروی كییار كصییاورزی مییداوما افییزایش یابیید و داده هییای كصییاورزی و تولیییدات جنسییی مییدا

افزایش یابند انتقال نیروی كار مناسب از كصاورزی برای توسیعه سیایر بخصیهای اقتصیاد ملیی 

 .امكانپذیر میصود

یییی  دلییییا دیگیییر هیییم بیییرای اینكیییه چیییرا بایییید كصیییاورزی را اسیییاس توسیییعه اقتصیییاد ملیییی 

) دولیت برای اندوق  خایر انساشت می كصاورزی منسع مه. وجود دارد  سوسیالیستی قرار داد

accumulation funds of the state  )كصییاورزی نییالوه بییر اینكییه از  رییی  . اسییت

دهید، بلیور غییر مسیتقیم از  ریی  نر یه  میی مالیاتهای كصاورزی درآمد دولت را افیزایش 

انساشیت سوسیالیسیتی را افیزایش  محصوالت كصاورزی بیرای اینایع سیس  بعنیوان میواد خیام،

فییزودن درآمیید دولییت، گسییترش اییندوق انساشییت و بنییابرای  توسییعه كصییاورزی بییدلیا ا .میدهیید

 .حمایت از ساختمان سوسیالیستی نیز اهمیت دارد

دهید كیه  میی با نگاه به جوانسی كه  كر شد، اهمیت نقش كصاورزی در اقتصیاد ملیی نصیان 

اگییر كصییاورزی بلییور . باشییند مییی توسییعه اقتصییاد ملییی و توسییعه اقتصییاد كصییاورزی الینفیی  

تجربییه سییاختمان . كننیید مییی صییهای دیگییر اقتصییاد ملییی نیییز رشیید ناییحیحی توسییعه نیابیید، بخ
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محصیوالت كصیاورزی از رشید بیاالئی  دهید در هیر سیالی كیه میی سوسیالیستی در چی  نصیان 

بالعك ، . یابد می شوند، توسعه اقتصاد ملی در همان سال و یا سال بعد شتاب  می برخوردار 

عه اقتصیاد ملیی در همیان سیال و ییا سیال اگر سالی رشد محصوالت كصاورزی پائی  باشد توس

ایی  امیر بمیا میگویید كیه در سیاختمان سوسیالیسیتی اایا اتكیاء بیه كصیاورزی . بعد كند میصیود

 . بعنوان اساس توسعه اقتصاد ملی باید محكم در دست گرفته شود

 

 مكانیزه كردن است  ریق اساسی برای حل مسئله كشاورزی،

ای آنكه اقتصاد ملی را توسعه دهیم، باید بیه توسیعه بر. كصاورزی اساس اقتصاد ملی است

فقیید زمانیكییه كصییاورزی بعنییوان اسییاس . كصییاورزی بعنییوان اولویییت درجییه اول برخییورد كنیییم

اقتصاد ملی توسعه یابد انایع سس ، سینگی  و دیگیر امیورات اقتصیادی، فرهنگیی و آموزشیی 

 .میتوانند توسعه یابند

د؟ كصیور سوسیالیسیتی نمیتوانید كصیاورزی مكیانیزه چگونه میتوان كصاورزی را توسیعه دا

كلكتیویزاسیون كصاورزی باید قسا از استفاده . را قسا از كلكتیویزاسیون كصاورزی تحق  بخصد

امییا پیی  از انجییام اینكییار مكانیزاسیییون از اهمیییت بسیییار . از ماشییینهای بییزرگ اییورت پییذیرد

جنسش تعیاونی كیردن )یون كصاورزی در آستانه خیز برداشت  جنسش كئوپراس. برخوردار است

اییدر مییائو خییا ر نصییان كییرد كییه روسییتاهای چییی  نییه تنهییا نیییاز بییه تحقیی  رفییرم ( كصییاورزی 

اجتمانی یعنی تسدیا نظام مالكیت فردی به مالكییت جمعیی دارنید، بلكیه نیازمنید تحقی  نیوآوری 

 . باشند می تكنیكی یعنی تسدیا كار یدی به تولید مكانیزه نیز 

جتمانی و اقتصادی چی  بلور تمام و كمال تيیییر نمیكنید مگیر اینكیه دگرگیونی سیمای ا” 

سوسیالیستی در نظام اقتصادی و اجتمانی بدست آید و در زمینه تكنیكی، ماشی  در هر شیاخه 

پی  از تحقی  كلكتیویزاسییون ( 1)“ .تولیدی و در هر مكان كه امكیانش باشید بكیار گرفتیه شیود

و استقرار كمونهیای روسیتائی خلی ، ایدر میائو  (مترجم –جمعی تولید و مالكیت )كصاورزی 

او بو یوح خیا ر . بموقع وظیفه سترگ تحق  منظم مكانیزاسیون در كصیاورزی را پییش نهیاد

با میدان دادن به نقیش “ .راه حا اساسی برای كصاورزی، مكانیزه كردن است” : نصان كرد كه

عت سوسیالیسییتی بخصییوص ایینایع محییرك روابیید تولیییدی سوسیالیسییتی، و بییا حمایییت ایین

 .شود می سنگی ، سرنت مكانیزاسیون كصاورزی تندتر 

، محصیول 6929در سیال . قسا از رهائی، چی  كه  ی  كصور كصاورزی نقب مانیده بیود

ی  جی  برابر با نییم كیلیوگرم . )میلیارد جی  بالغ میصد 061.0دانه های خوراكی كا كصور به 

ه روابیید تولییید سوسیالیسییتی در منییا   روسییتائی از  رییی  بعیید از رهییائی، هنگامیكیی( اسییت

كلكتیویزاسیون كصاورزی و استقرار كمونهیای خلی  برقیرار شید، تولیید كصیاورزی در مقییاس 

میلیارد جی  رسیید كیه  290به  6976محصول دانه های خوراكی در سال . نظیم توسعه یافت

سیل  مكانیزاسییون ( متیرجم - 6972سیال )امیا هنیوز هیم . دو برابیر بیود 6929نسست به سال 
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در مقایسیه بیا . بارآوری كار در كصاورزی كماكان نسستا پایی  است .كصاورزی چی  باال نیست

دیگر كصورها كه در آن سل  مكانیزاسیون كصاورزی بسیار پیصیرفته اسیت، تولیید كصیاورزی 

چیی  و بخصیهای  ای  شراید با توسعه انعت. چی  هنوز در حالت نسستا نقب مانده قرار دارد

بنیابرای  الزمسیت كیه در نرایه مكانیزاسییون كصیاورزی . دیگر اقتصاد ملی همخوانی ندارد

جلوتر رفته و توسعه سریع تولید كصیاورزی را بیر پاییه تثسییت و توسیعه میداوم روابید تولییدی 

هنگامیكه در شخم زنی، دسته بندی، برداشیت و حمیا و نقیا .سوسیالیستی در روستا ارتقاء داد

بییه . یابید مییی ماشیی  بكییار گرفتیه شییود، بیارآوری كییار كصیاورزی ده هییا و ایدها بییار افیزایش 

ی  مو برابر است )فقد میتواند ی  مو در روز شخم بزند  می هنگام شخم دستی، ی  كارگر قدی

بیا یی  تراكتیور متوسید ییا . میو در روز شیخم زد 2با گاو آه  شاید بتیوان (. با ی  و نیم هكتار

ان ده هییا و حتییا چنیید ایید مییو روزانییه شییخم زد و بلییور مییوثر بییارآوری كییار بییزرگ میتییو

نیییروی كییاری كییه از  رییی  مكییانیزه كییردن . كصییاورزی را ده هییا تییا اییدها برابییر افییزایش داد

  كصاورزی  خیره میصود را میتوان برای گسترش واحدهای تولیدی و افیزایش بیازده هیر واحید

كصیاورزی و دامیداری و  می یش داده و بیه توسیعه نمیوبكار برد و از ای   رق تولیید را افیزا

همچنییی  نییروی كییاری  خییره شییده را میتیوان بییرای . تولییدات جنسییی و میاهیگیری دسییت یافیت

 . تامی  نیازهای توسعه در سایر بخصهای اقتصاد ملی بكار گرفت

تحقیی  مكانیزاسیییون كصییاورزی میتوانیید توانییائی هییای كصییور را در برابییر بالیییای  سیعییی 

هر چند بیدلیا سیرزمی  وسییع . افزایش داده و وابستگی كصاورزی به تيییرات جوی را كم كند

 میی و رودخانه های فراوان، چی  هر ساله با مقداری سیا و خصكسالی روبرو خواهید شید امیا 

. توان با اسیتفاده از زهكصیی برقیی و ابیزار آبییاری، بنحیوی میوثر آب را تحیت كنتیرل درآورد

شیی از قحلیی و سییا هیای محتمیا دسیتیابی بیه محصیول بیاالی یكنواخیت در كاهش للمات نا

دهقانان فقیر و میانه بیه پیائی  ایی  مسیئله را بلیرزی جیالسی . تولید كصاورزی را تضمی  میكند

ادای ماشی  آالت در رودخانه برای محصیوالت زمیی  شیادی ” : گویند می كنند و  می بیان 

 “. سیا كصت خوب و محصول باال تضمی  میصود بدون هراس از قحلی و. آفریند می 

تحییت هییدایت خیید انقالبییی پرولتییری اییدر مییائو و بییویژه بعیید از انقییالب كسیییر فرهنگییی 

در مقایسییه سییال . پرولتاریییایی كصییاورزی چییی  شییاهد توسییعه سییریع مكانیزاسیییون بییوده اسییت

كییود  برابییر، مصییرف 0.3بینیییم كییه مصییرف بییرق در منییا   روسییتایی  مییی  6912بییا  6972

برابیر و مالكییت تراكتورهیای  0.0برابر، مالكیت تراكتورهای بزرگ و متوسید  6.9شیمیائی 

در همی  فاایله زمیانی مقیدار زمیی  كصیاورزی كیه بلیور مكیانیزه شیخم . برابر شد 72دستی 

. برابر افزایش یافت 0.3زهكصی برقی و ابزار آبیاری  .دراد افزایش یافت 72شود  می زده 

 بیا. اد بخش های كصور دارای كارگاه های تعمییر ماشیی  آالت كصیاورزی انیددر 92بیش از 

در مهار خصكسالی و ظیرفیتش در  استقرار كاما مكانیزاسیون در كصاورزی، توان كصاورزی

زهكصی باال رفته و بدی   ری  توانایی مردم در مسارزه با بالیای  سیعیی بیصیتر خواهید شید و 
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توانیم بسینیم كه  می از اینجا . ش از پیش تضمی  خواهد گصترشد مداوم تولیدات كصاورزی بی

مكانیزه تر شدن بیصتر كصاورزی بیر پاییه كلكتییوی شیدن روابید تولییدی یی   ریی   یروری 

 .برای رشد نیروهای تولیدی كصاورزی است

 میی مكانیزاسیون كصاورزی نالوه بیر اینكیه رشید نیروهیای تولییدی كصیاورزی را تسیهیا 

توسعه انایع سنگی  بویژه تولید ماشی  آالت، انایع شیمیایی، برق و سوخت نیز كند، قویابر 

مكانیزاسییون كصیاورزی شیراید مسیاند بیرای كیاهش فاایله بیی  اینعت و . گیذارد می تاثیر 

كنید و بیدی  ترتییب اتحیاد كیارگر م  میی روستا، و كار فكیری و ییدی ایجیاد  كصاورزی، شهر و

 .كند می دهقان مستحكمتر 

( جمعی )روسه تحق  تیدریجی مكانیزاسییون كصیاورزی، مسنیای میادی اقتصیاد كلكتییو در پ

بلییور روزمییره رشیید كییرده و نظییام مالكیییت سییه گانییه كمییون روسییتایی خلیی  تحكیییم و توسییعه 

تجربییه مكانیزاسیییون كصییاورزی نصییان داده كییه فقیید دراییورتی كییه . بیصییتری خواهیید یافییت

تیوان  میی ت كمیون و بریگیاد تولییدی باشیند ماشینهای بزرگ و متوسد كصاورزی تحیت مالكیی

نتیجتیا بیا رشید مكانیزاسییون كصیاورزی مقییاس و . آنها را بنحوی موثر مورد استفاده قیرار داد

در سلوح كمون و بریگاد تدریجا گسترش خواهد یافت و برتری ( جمع ) نقش اقتصاد كلكتیو 

ه هیای پیائینی دهقانیان میانیه حیال دهقانان فقیر و الی. كمون خل  بیش از پیش آشكار خواهد شد

بیش از پیش به كمون خل  نص  خواهند ورزید و قا عتر از پیش از راه سوسیالیسیتی پییروی 

 میی آنها با زبان زنیده خیویش  یرورت مكانیزاسییون كصیاورزی را چنیی  شیرح . خواهند كرد

بیا . دهید میی  اقتصاد كلكتیو با گلهای سره شیكوفه. كمون خل  سرشار از قدرت است” : دهند

 “. توانند نیروی ما را زائا كنند می مكانیزاسیون كصاورزی حتی توفانهای نظیم نیز ن

 

 در كشاورزی از تاچای بیاموزید

اییی  ییی  . مكانیزاسیییون كصییاورزی بییر مسنییای كلكتیویزاسیییون تییدریجا حااییا خواهیید شیید

كصیاورزی بایید تحیت اما مكانیزاسییون . گرایش ناگزیر در تكاما كصاورزی سوسیالیستی است

زمییانی كییه ایییده هییای ” : آمییوزد مییی اییدر مییائو بییه مییا . فرمانییدهی فرآینیید انقالبییی كییردن باشیید

احیحی كه افت مصخصه  سقه پیصرو اسیت توسید تیوده هیا درك شیود، ایی  اییده هیا بیه یی  

وقتیی كیه تیوده ( 7)“ .كنید تواند جامعه و جهان را دگرگون می شود كه  می نیروی مادی بدل 

ی وسیییع دهقانییان فقیییر و الیییه هییای پییائینی دهقانییان میانییه حییال كییه همییه كییاره كصییاورزی هییا

سوسیالیستی هستند ماركسیسم م لنینیسم م اندیصه مائو تسه دون را ملالعه كرده و بیرخد ایدر 

نیرویی تسخیرناپذیر میصیوند بیدان حید كیه  مائو و سیاستهای نام و خاص احا ه یابند، ااحب

تواننید شیراید نامسیاند  میی آنهیا . ا را رام كننید و رودخانیه هیا را مهیار كننیدتواننید كوههی می 

 سیعی را به شراید مساند بدل كنند، محصول كم را به محصول زیاد تسدیا نمایند، از شیراید 
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فقدان ماشینهای كصاورزی به شراید داشت  ماشینهای گوناگون كصاورزی گیذر كننید و نییروی 

 .ورزی را به فعا تسدیا نمایندبالقوه مكانیزاسیون كصا

بریگیاد تولیییدی تاچیای در كمییون تاچیای از بخییش هسیی یانییگ در اسیتان شانسییی بدینگونییه 

ایی  ناحییه كوهسیتانی . بریگاد تولیدی تاچای در كوهستان تای هان واقع شیده اسیت. متحول شد

. بییوددارد قسییا از كلكتیویزاسیییون كصییاورزی، فقیییر  مییی كییه مملییو از اییخره اسییت و خییاك ك

دهقانان فقیر و الیه های پائینی دهقانان میانه حیال در تاچیای آن روزهیا را چنیی  تصیری  كیرده 

خیواهیم از  میی وقتیی . كوهستان سركصیده است، و اخره ها همه جا به چصم میخورنید” : اند

 هر خانوار كمتر از سه و نیم مو. منلقه خارج شویم باید در سراشیب كوه بليزیم و پائی  رویم

شیرو   6928وقتیی نخسیتی  تعیاونی بیه سیال . بالیای  سیعیی امیری معمیول اسیت. زمی  دارد

در پروسیه تكامیا . جیی  بیود 022بكار كرد، میانگی  برداشت دانه های خیوراكی در هیر میو، 

تعاونی اولیه به تعاونی پیصرفته و سپ  به كمون خل ، شاخه حزبی در بریگیاد تولییدی تاچیای 

شاخه حزبیی ایی  . ار دادن سیاست پرولتری در مقام فرماندهی پیروی كردقا عانه از ااا قر

خل  را متحول كنید، زمی  را متحول كنیید و بیازده محصیول را متحیول : شعار را ملرح كرد

شاخه حزبی بیرای آمیوزش كادرهیا و تیوده هیا از اندیصیه مائوتسیه دون سیود جسیت و از . كنید

ردم، تحییول بزرگییی را در تولییید كصییاورزی بییه ثمییر  رییی  ییی  انقییالب ایییدئولوژی  در بییی  میی

كادرها و تیوده هیای بریگیاد تاچیای خرابكیاری فئیودال، دهقیان مرفیه،  ید انقالبییون و . رساند

نناایییر بییید را در هیییم شكسیییته و در مقابیییا میییداخالت خییید رویزیونیسیییتی دارو دسیییته هیییای 

كیاء بیه خیود كیه توسید تحیت هیدایت سیاسیت بیزرگ ات. لیوشائوچی و لی  پیائو مقاومت كردنید

مائو تسه دون پیش گذاشته شد، بریگیاد تاچیای مسیارزه سرسیختانه ای را بیرای سیرمایه سیازی 

“ سیه نرایه بقیا یافتیه”را بیه  “سیه نرایه از بیی  رفتیه ” پیش برد تا آبهیا را مهیار كیرده و 

 آب، كیود و خیاك اسیت كیه بواسیله سیاختار “سیه نرایه از بیی  رفتیه”منظیور از . تسدیا كند

بعد از هموار كردن و تراس بندی مزار ، ایی  سیه نرایه  .رفتند می سازی  عیا از میان 

جی  در هیر  022میانگی  محصول دانه های خوراكی در بریگاد تاچای تدریجا از . ابقاء شدند

افیزایش یافیت و  6912جیی  در سیال  320و  6923جیی  در سیال  228به  6928مو در سال 

همزمان با رشد سریع تولیید دانیه هیای خیوراكی، بریگیاد . ی  رسیدج 6291به  6917در سال 

در . تاچای به توسعه همه جانسه كصاورزی، جنگلداری، دامداری و تولییدات جنسیی دسیت یاقیت

پروسه تحول و دگرگونی مردم، زمیی ، بیازده محصیول شیاخه حزبیی بریگیاد تاچیای انضیای 

“ ن را تحیت فرمانیدهی انقیالب قیرار دهییدمكانیزاسییو”اجرای خد  با كمون را رهسری كرد تا

و خییارجی را درهیم آمیزنیید و مییداوما مكانیزاسیییون شییخم زنییی،  می بدسیت خییود تكنولییوژی بییو

رفتیار . كصت، خرم  كوبی، حما و نقا و تولید دانیه هیای خیوراكی و نلوفیه را بیه پییش برنید

سییرد بییا  سیعییت و زرانییت قهرمانانیه دهقانییان فقیییر و الیییه هییای پییائینی دهقانیان میانییه حییال در ن

لیی  پییائو بیه . بخا ر انقالب، در واقع نقد تیز و برنده فریسكاری هیای ارتجیانی لیی  پییائو بیود
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گفت فكر و  كر اینها پول بدست آوردن، برن  و  می زحمتكصان كارگر و دهقان بهتان میزد و 

ت اینهیا فقید گفی میی . روغ  و نم  بدست آوردن، چاشنی و سركه و هیزم بدست آوردن اسیت

 میی لی  پیائو بصیوه كنفسیوس مونظه میكرد كیه نیوام النیاس فقید . بفكر زن و بچه خود هستند

 . توانند در پی منافع شخصی باشند

بریگییاد تاچییای ییی  نمونییه توسییعه كصییاورزی سوسیالیسییتی برحسییب خیید انقالبییی پرولتییری 

زه  سقاتی، مسارزه تولییدی و بریگاد تاچای سه جنسش كسیر انقالبی یعنی مسار .ادر مائو است

سیاست پرولتری و اندیصیه میائو را در مقیام فرمانیدهی قیرار  را هدایت كرد  می آزمونهای نل

روحیه اتكاء بخود و كار پیرتالش و شییوه كمونیسیتی  داد و در ای  ااا پیگیری بخرج داد  و

حییاتی . ی اسیتاینهیا تجیارب اساسیی تاچیا. نص  به دولت سوسیالیستی و جمع را گسیترش داد

تری  مسئله آموزش ماركسیسم م لنینیسم م اندیصه مائو تسه دون به دهقانان، اجرای آگاهانه خید 

اییدر مییائو اییی  . پایییه ای حییزب و تثسیییت و تحكیییم دیكتییاتوری پرولتاریییا بییر بییورژوازی اسییت

نمونیه هییای “ .در زمینییه كصیاورزی از تاچیای بیاموزییید” : فراخیوان نظییم را اییادر كیرد كیه

 .با نیاموخت  از آن دارد می بیصمار نصان داده كه آموخت  از تاچای در كصاورزی تفاوت نظی

بواسییله مییداخالت و خرابكاریهییای خیید رویزیونیسییتی لیوشییائوچی قسییا از انقییالب كسیییر 

فرهنگی پرولتاریایی، جنسش توده ای آموخت  از تاچای در بخش هسیی ییان كیه بریگیاد تاچیای 

كیا محصیول دانیه . كیرد میی تولید كصاورزی بسیار كند رشد . رش نیافتدر آن واقع بود، گست

حیداكثر فیروش دانیه . میلییون جیی  نوسیان داشیت 32تیا  72های خوراكی در ای  بخیش حیدود 

انقالب كسیر فرهنگی پرولتارییایی . میلیون جی  بود 7های خوراكی به دولت  ی ی  سال فقد 

جنیسش تیوده ای آمیوخت  از  6917از سیال . دنحوه نگرش را در بخش هسی ییان دگرگیون كیر

بعییالوه اییی  جنییسش در برابییر مییداخالت و . تاچییای در كییا هسییی یییان پیگیرانییه گسییترش یافییت

اهیالی كیا بخیش زمیی  و زمیان را بزییر . خرابكاری خد رویزیونیستی لی  پیائو مقاومت كیرد

یییان را بنحییو  كصیییدند، كوههییا و رودخانییه هییا را دگرگییون كییرده و میییزان ارا ییی بخییش هسییی

محصول حسوبات خوراكی  ی سه . تولید كصاورزی بسرنت رشد كرد. افزایش دادند می نظی

 6976كا محصول دانیه هیای خیوراكی در سیال . سال دو برابر، و  ی پن  سال سه برابر شد

میلیییون جییی  رسییید كییه سییه برابییر بییاالتری  میییزان محصییول قسییا از انقییالب كسیییر  022بییه 

میلییون جیی   32دانه های خوراكی كه بعنوان كاال به دولت فروخته شید، بیر . پرولتاریایی بود

بییالغ شیید، یعنییی ده برابییر بیصییتر از بییاالتری  میییزان برداشییت قسییا از انقییالب كسیییر فرهنگییی 

 .پرولتاریای 

تجربه بخش هسی یان در آموخت  از تاچای نصان میدهد كه وقتی توده ها مسیل  بیه اندیصیه 

بیدون شی  انكصیاف . توانند بیر هیر مصیكلی غلسیه كیرده و معجیزه كننید می شند مائو تسه دون با

نیرومنیید جنییسش تییوده ای آمییوزش از تاچییای و گسییترش گییا تاچییای در سراسییر كصییور تولییید 
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كصاورزی را شتاب خواهد بخصید، زیربنای سوسیالیستی در منا   روسیتایی محكمتیر خواهید 

 .رگتری را بعنوان اساس اقتصاد ملی بازی كندكرد و اجازه خواهد داد كه كصاورزی نقش بز

 

 داد و ستد و صنعت باید از كشاورزی پشتیبانی كنند

تولیییید كصیییاورزی بیییر توسیییعه كیییا اقتصیییاد ملیییی . كصیییاورزی اسیییاس اقتصیییاد ملیییی اسیییت

اگیر كصیاورزی بنحیو مناسیب توسیعه نیابید سیایر رشیته هیای داد و . سوسیالیستی تاثیر میگذارد

اگیر كصیاورزی بنحیو مناسیب توسیعه . انند امیدی بیه توسیعه داشیته باشیندتو می ستد و انایع ن

توسعه اقتصاد كصاورزی به . یابد، آن وقت همه رشته های دیگر نیز بخوبی پیش خواهند رفت

همه رشته ها باید اهمیت زیادی برای حمایت . همه رشته های داد و ستد و انایع مربو  است

بخصییهای ایینعتی باییید بییه مسییئله . اینكییار را بییه پیییش برنییداز كصییاورزی قائییا شییوند و فعاالنییه 

. حمایت از كصاورزی و بیاال بیردن مكانیزاسییون كصیاورزی بعنیوان یی  وظیفیه اایلی بنگرنید

اینایع . آنها باید قا عانه فعالیت خیود را بیا ایی  هیدف جهیت دهنید كیه كصیاورزی اسیاس اسیت

یی و سییمان همگیی بایید قیا عتر از كوچ  محلی نظیر آه  و فوالد، ماشی  سازی، كیود شییمیا

 .پیش از جهتگیری احی  خدمت به تولید كصاورزی پیروی كنند

حمایت از كصاورزی از سوی همه رشیته هیا و اینایع یی  وجیه مصخصیه مهیم از اقتصیاد 

منیا   . كنید میی در جامعه سرمایه داری اینعت، كصیاورزی را اسیتثمار . سوسیالیستی است

بنابرای  رابله بی  سرمایه دار انعتی و دهقیان . كنند می غارت شهری، منا   روستایی را 

در اقتصییاد سوسیالیسییتی بعیید از آن كییه منییا   شییهری و . زحمییتكش ییی  تخااییم  سقییاتی اسییت

روستایی دستخوش تحول سوسیالیستی شدند، و بر اساس نظیام مالكییت همگیانی سوسیالیسیتی، 

رود، امییا  مییی كصییاورزی از بییی   تخااییم بییی  منییا   شییهری و روسییتایی، و بییی  ایینعت و

و بعلییت اینكییه سییل  اقتصییادی، . كماكییان دو شییكا مالكیییت همگییانی سوسیالیسییتی وجییود دارد

فرهنگیی و تكنولوژیی  در نییواحی روسیتایی كماكییان پیائینتر از نیواحی شییهری اسیت، تمییایزات 

م و برنامییه نظیییم پرولتاریییا جهییت سییاخت  سوسیالیسیی. مانیید مییی اساسییی بییی  اییی  دو برجییای 

كمونیسم مسیتلزم آن اسیت كیه در پروسیه توسیعه میداوم تولیید كصیاورزی و پیصیسرد اایالحات 

اجتمانی و نیوآوری هیای تكنیكیی در كصیاورزی، ایی  تمیایزات اساسیی تیدریجا كیاهش یافتیه و 

 بنابرای  در امر توسعه اقتصاد سوسیالیستی، همه رشته هانی تجارت. سرانجام از میان بروند

ز كصاورزی و باال بردن سل  اقتصادی، فرهنگیی و تكنیكیی منیا   روسیتایی انعت باید ا و

حزب پرولتری همه رشیته هیای تجیارت و اینعت . ای  ی   رورت نینی است. حمایت كنند

خواند كه قا عانیه اایا كصیاورزی اسیاس اقتصیاد ملیی اسیت را جیذب كیرده و از  می را فرا 

 .اورزی سوسیالیستی دست همكاری دراز كندهمه جوانب و در همه زمینه ها برای توسعه كص

بورژوازی و میامورانش در حیزب پرولتیری بواسیله نییازی كیه بیه احییای سیرمایه داری 

دارند، نه فقد تمایزات بی  منا   شهری و روستایی را كاهش نخواهند داد بلكه شیوه سیرمایه 
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ایی توسیید دارانییه راهگصییایی در اسییتثمار كصییاورزی توسیید ایینعت و غییارت منییا   روسییت

پروسیه احییای سییرمایه داری در اتحیاد شییوروی، . منیا   شیهری را بییه اجیرا خواهنید گذاشییت

پروسیه تصیدید كنتیرل و اسیتثمار منیا   روسیتایی توسید بیورژوازی بیوروكرات م انحصیاری 

خیید رویزیونیسییتی تاكییید بییر ایینعت بییه قیمییت كصییاورزی و . بسییركردگی برژنییا نیییز هسییت

عت كه توسد باند لیوشائوچی نماینیدگی میصید نییز خلیی بیود چالندن كصاورزی در خدمت ان

كه تمایزات بیی  شیهر و روسیتا، اینعت و كصیاورزی را افیزایش مییداد و نهایتیا درپیی احییای 

 .سرمایه داری بود

كییه كصیاورزی را بعنییوان اسییاس بپذیرنید و قا عانییه سیاسییت  فهمانیدن اییی  نظریییه بیه آدمهییا

. از كصاورزی را باجرا گذارند، كیار سیاده ای نیسیت حمایت همه رشته های تجارت و انعت

افییراد تحییت تییاثیر خیید رویزیونیسییتی غالسییا دچییار گییرایش بییاال بییردن ایینعت و پییائی  رانییدن 

كصیاورزی بیرای چنید سیال متمیادی توانسیت محصیول  بعلت اینكه. كنند می كصاورزی را پیدا 

آنهیا . ه  مردم رنیگ باختیه اسیتفراوان بسار آورد، ایده مستنی بر اساس بودن كصاورزی در  

گویند كه اول كصاورزی، بعد انایع سس  و بعد انایع سنگی  امیا در نمیا بیر  می در حرف 

گیرایش نادییده . كننید میی مسنای اول اینایع سینگی ، بعید اینایع سیس  و بعید كصیاورزی نمیا 

و آشكار گرفت  كصاورزی در زمینه تحصیص منابع مالی و تامی  فرآورده های مادی، وا   

دهد كه برای تثسیت ااا كصاورزی اساس است، باید بلور جیدی  می ای  شراید نصان . است

تئوری های ادر مائو درباره مناسسات متقابا اینعت و كصیاورزی را ملالعیه كیرد، سیاسیت 

كصاورزی اساس اسیت و اینعت نامیا هیدایت كننیده را  توسعه اقتصاد ملی براساس می نمو

فریسكاری های ارتجانی رویزیونیسم مدرن كه تحقیر كصاورزی مونظیه  ملالعه كرد و انوا 

 .كند را بیش از پیش نقد و رد نمود می 

تحت هدایت خد انقالبی ادر مائو، ده میلیون جوان تحصیلكرده در چی  به فراخوان وی 

ای مسنی بر اینكه جوانیان تحصییلكرده بایید بیه روسیتاها برونید و توسید دهقانیان فقییر و الییه هی

پائینی دهقانان میانه حال از نو آمیوزش بسیننید پاسیخ گفتنید و بیه منیا   روسیتایی و كوهسیتانی 

ایی  یی  انقیالب اجتمیانی اسیت كیه سین  . رفتند تا در خد مقدم جسهه تولید كصاورزی نسرد كنند

از  مییی اییی  ییی  اقییدام اسییتراتژی  اسییت كییه شییمار نظی. كنیید مییی دیرپییای جامعییه را دگرگییون 

كنفسیوس سخنگوی  سقه مینحد بیرده . كند می را برای امر انقالبی پرولتری تربیت  جانصینان

فان چیه كه شاگرد وی بود روزی پرسیید، محصیوالت . كرد می دار كار كصاورزی را تحقیر 

كصاورزی و سسزیجات را چگونه پرورش میدهند؟ كنفسیوس او را سرزنش كرد كه چرا خیود 

لی  پیائو مرید وفادار كنفسییوس، ایی  اییده ارتجیانی را بلیور  .را جای نوام الناس نهاده است

او مو یانه به سیاست انزام جوانان تحصیلكرده به منیا   روسیتایی و . كاما به ارن برده بود

همییه  سقییات . میخوانیید “كییار پوشیییده معییادل بییا ااییالح” بییرد و آن را  مییی كوهسییتانی حملییه 

نییت مایوسیانه ایی   سقیات آن اسیت كیه تیا . كنند می استثمارگر كصاورزی و دهقانان را تحقیر 
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ایدر میائو نمیقیا اییده هیای . توانند از زحمتكصیان سیواری گرفتیه و آنهیا را اسیتثمار كننید می 

.... جهتگیری سیاسی و ” : او خا رنصان كرد. ارتجانی افرادی نظیر كنفسیوس نقد و رد كرد

ر مائو ای  است كه ملالعه تئوری های منظور اد“ .احی  است( جوانان انقالب )شیوه كار 

درهای . انقالبی، شركت در امر تولید و آمیخت  با توده های كارگر م دهقان كار احیحی است

ای  كه جوانیان تحصییلكرده بیه روسیتا برونید و آمیوزش دوبیاره . منا   روستایی گصوده است

ا قسیول كننید، اینكیه در مسیارزه خود توسد دهقانان فقیر و الیه های پائینی دهقانان میانیه حیال ر

در روستا شركت جویند، و  می  سقاتی شركت جویند، اینكه در مسارزه تولیدی و آزمونهای نل

اینكییه در معییر  تجییارب و آزمونهییای گونییاگون قییرار گیرنیید، بییرای پختگییی آنهییا و سییاختمان 

اهش تمییایزات روسییتاهای نییوی  سوسیالیسییتی و انتقییاد از لییی  پیییائو و كنفسیییوس و بییاالخره كیی

 .اساسی بی  كارگر و دهقان و كار فكری و یدی حائز اهمیت فوق العاده است

 

 در اقتصاد سوسیالیستی است صنعت عامل رهبری كننده
 

 را بطور كامل به اجرا در آورید نقش صنعت بعنوان عامل رهبری كننده

 

. ی اسیتاینعت نامیا رهسیری كننیده در اقتصیاد ملی. كصاورزی اسیاس اقتصیاد ملیی اسیت

در ابزار تولید نقش  انقالب. كند می انعت نه فقد ابزار مصرف بلكه ابزار تولید را هم تولید 

كیه تكامیا ابیزار  ییابیم میی بیا یی  تیاریخی در . كند می در توسعه تولید اجتمانی بازی  می مه

ز تیاریخ استخوانی به ابزار فلزی، و از آنجا به انوا  و اقسام ماشی  ها نه فقد شاخص هیایی ا

نقش رهسیری . باشند می بصرند بلكه شاخص های انصار اقتصادی گوناگون در جامعه بصری 

كننییده ایینعت در اقتصییاد ملییی بییدی  معناسییت كییه توسییعه ایینعت موجییب فییراهم شییدن ابییزار 

پیصرفته برای بخصهای متعدد اقتصاد ملی شده، نوآوری های تكنیكیی در اقتصیاد ملیی را دامی  

 . دهد می را افزایش  بارآوری كار و تولید اجتمانیزند و نتیجتا  می 

مصیيله اینایع سیس  در درجیه . انعت به دو بخش انایع سس  و سنگی  تقسیم شیده اسیت

مصییيله ایینایع سیینگی  در درجییه اول، تولییید فییرآورده هییای . تولییید ابییزار مصییرفی اسییت اول،

ی نقیش رهسیری كننیده ایفیا اگر قرار است انعت در اقتصاد مل. سرمایه ای و ابزار تولید است

در . كنید میی ابیزار تولیید را تولیید  كند، باید راه توسعه انایع سنگی  كامال گصوده شود، زییرا

جامعه سوسیالیستی، قرار دادن ناما انعت در مقام رهسری اقتصاد در درجه اول بیه معنیای 

را میتوان بیدی   نقش انایع سنگی . قرار دادن انایع سنگی  بعنوان ناما رهسری كننده است

فراهم كیردن ماشیی  هیای میدرن كصیاورزی گونیاگون، موتیور بیرق، كیود : ترتیب تصری  نمود

شیمیایی، سموم دفع آفات نساتی و سایر ابزار تولید كصاورزي  تولید ماشی  های انایع سس  و 

 مواد خام انایع سس ، دام  زدن به نیوآوری هیای فنیی و بیاال بیردن بیارآوری كیار در اینایع
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سییس  بنحییوی كییه اییی  ایینایع بتواننیید محصییوالت بهتییر و متنییونتر ایینعتی را جهییت اسییتفاده 

روزمره فراهم نمایند  فیراهم كیردن وسیایا میدرن حمیا و نقیا، سیاختمان و اینایع دفیا  ملیی 

تیوانیم  میی از همیه اینهیا . جهت دام  زدن بیه نیوآوری هیای فنیی و توسیعه در ایی  نرایه هیا

گی  بعنوان ناما رهسری كننده یی  شیر   یروری بیرای دسیت ییابی بسینیم كه نقش انایع سن

نالوه بر ای ، ی  شر   روی برای دام  زدن به نیوآوری . به مكانیزاسیون كصاورزی است

فنی در كا اقتصاد ملی و تحكیم دفا  ملی، تضمی  امنیت ملی، تقوییت دیكتیاتوری پرولتیری و 

بدون انایع، دفیا  ” : مائو خا رنصان كرد همانلور كه ادر. است حمایت از انقالب جهانی

تواند  می تواند وجود داشته باشد، رفاه خل ، و موفقیت و قدرت برای ملت ن می مستحكم ملی ن

انعت ناما رهسری كننده در اقتصاد ملی اسیت و نقیش مهیم اینعت ( 9)“ .وجود داشته باشد

 .ای  موقعیت را تعیی  كرده است

رهسیری كننیده در درجیه اول توسید اینایع سینگی  متحقی  اگر نقش انعت بعنوان نامیا 

اگرچه انایع سس  نموما به . باشند می شود، بدی  معنا نیست كه انایع سس  بی اهمیت  می 

ای  . از اقتصاد ملی سوسیالیستی هستند می پردازند اما كماكان بخش مه می تولید ابزار تولید ن

اینایع سیس  نظییر كصیاورزی یی  . میرتسد اسیتبخصی است كه اساسا با تولید ابزار مصیرفی 

انایع سس  ی  مكما  روری برای كصاورزی . بخش واجب برای بازتولید نیروی كار است

ایینایع سییس  اسییت كییه محصییوالت كصییاورزی و جنسییی را تكامییا داده، فییرآورده هییای . اسییت

رده مصرفی گوناگون و  روری برای مردم كارك  در منا   شهری و روستایی را تولیید كی

انایع . كند تا نقش خود را بعنوان اساس اقتصاد ملی بهتر بازی كند می و به كصاورزی كم  

سس  در مقایسه با انایع سنگی  با سرمایه گذاری های كوچ  و بازگصتی های سریع مصخص 

اینایع سیس  بییه ایندوق انساشیت دولیت خیدمت كییرده و یی  منسیع مهیم بیرای تییامی  . شیده اسیت

ادر مائو به جایگاه و نقش انایع . جهت گسترش انایع سنگی  است( funds)  خایر نقدی 

با توسعه كصاورزی و اینایع سیس ، بیازار ” : سس  در اقتصاد ملی توجه ویژه معلوف داشت

 میی شود  به ای  ترتیب انایع سنگی  سیریعتر رشید  می و منابع تامی  انایع سنگی  تضمی  

كرد، توسعه انایع سینگی  نیه فقید بیه كصیاورزی  ادر مائو بروشنی خا رنصان( 62)“ .كند

او بر نقش مهم انایع سس  كه افراد به سیادگی فرامیوش . بلكه به انایع سس  نیز بستگی دارد

 .كنند، تاكید گذاشت می 

 

 گام بگام تحقق بخشید صنعتی كردن سوسیالیستی را

سوسیالیسیتی بیه  نقش مهم انایع در اقتصاد ملی از لحاظ نینی مستلزم آن است كه كصیور

در كصورهایی كه توسعه انعتی نسستا نقب مانده است، . توسعه انایع سوسیالیستی توجه كند

ی  وظیفه مهم پیصیاروی پرولتارییا بعید از كسیب قیدرت سیاسیی توسیعه سیریع اینعت میدرن، 

تحق  انعتی كردن سوسیالیستی و تسیدیا كصیور نقیب مانیده از لحیاظ اقتصیادی بیه یی  كصیور 
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سوسیالیستی با كصاورزی مدرن، انعت مدرن، دفا  ملیی میدرن، نلیوم و تكنولیوژی قدرتمند 

 . مدرن است

بیدی   نالوه بر راهگصایی كاما برنقش اینعت بعنیوان نامیا رهسیری كننیده در اقتصیاد و

ترتیب تضمی  استقالل اقتصاد ملی و تحكییم دفیا  ملیی، تحقی  اینعتی كیردن سوسیالیسیتی از 

دسیتیابی گیام بگیام بیه اینعتی كیردن سوسیالیسیتی مسیلما . ردار اسیتاهمیتی گسترده تر برخیو

سهم اقتصیاد تحیت مالكییت دولیت را افیزایش داده و نقیش رهسیری كننیده اقتصیاد دولتیی در كیا 

توسعه انعتی كردن سوسیالیستی، توسیعه اینایع در منیا قی . كند می اقتصاد ملی را تقویت 

بخصیید و توزیییع غیرمنلقییی ایینایع را  مییی تاب كییه قییسال از اییی  لحییاظ نقییب مانییده بییوده را شیی

یابید و ایی  امیری مسیاند  میی در نی  حال، افوف  سقیه كیارگر گسیترش . كند می دگرگون 

انعتی كردن سوسیالیستی مكانیزاسیون . برای تقویت رهسری  سقه كارگر در كا كصور است

. كنید میی ا تقوییت كصاورزی را هم شتاب بخصیده و توانایی انایع در حمایت از كصاورزی ر

بدی  ترتیب شراید مساند برای كاهش تدریجی تمایزات بی  شهر و روستا، و كارگر و دهقان 

ایدر میائو در سیال  دقیقا بعلت اهمیت انعتی كیردن سوسیالیسیتی كصیور،. شود می را ایجاد 

حییزب بییرای دوره گییذار گفییت رشیید گییام بییه گییام “ خیید نمییوم ”هنگییام فرمولییه كییردن  6928

 .سیالیستی ی  وظیفه مهم است كه كا حزب و كا خل  باید در پی تحققش باشندانعت سو

تولییید تحییت سییتم امپریالیسییم، . چییی  كهیی  ییی  جامعییه نیمییه فئییودالی و نیمییه مسییتعمره بییود

انایع مدرن بسیار اندك بود . فئودالیسم و سرمایه داری بوروكرات فوق العاده نقب افتاده بود

كصییور آزاد شیید،  6929وقتییی در سییال . ه ایینایع نسییاجی بودنییدكیه نمییدتا ایینایع سییس  و بییویژ

 .تولیدات انایع سنگی  بسیار كم بود. هزار ت  بود 623محصول ساالنه فوالد فقد 

پرولتاریای چیی  كیه چنیی  شیراید محقرانیه ای را از چیی  كهی  بیه ارن بیرده بیود و اینی  

 یی . ی كیردن سیریع مواجیه شیدقدرت سیاسی را بدست گرفته بود با مسئله بسیار مسرم اینعت

بیرای شیتاب  میی بیست سال گذشته یا بیصتر، تحیت رهسیری درخصیان ایدر میائو، اقیدامات مه

 . بخصیدن به پروسه انعتی كردن سوسیالیستی اورت گرفته است

برای تحق  كردن انعتی كردن سوسیالیسیتی چیی ، ایجیاد یی  نظیام اینعتی سوسیالیسیتی 

ای  نظام باید موسسات بیزرگ، متوسید و كوچی  را درهیم  .كاما و همه جانسه  روری است

هسیته مركیزی . اینایع در كصیور باشید ای  نظام باید مستنی بر توزیع جيرافیائی منلقی. آمیزد

ای  نظیام اینعتی ملیی بیر اسیاس نظیام . ای  نظام باید انایع آه  و فوالد و ماشی  سازی باشد

تییا  6922در فااییله میییان . )ه شییده اسییتهییای ایینعتی در اسییتان هییا و منییا   هماهنییگ سییاخت

 2فرمانییداری و  8اسییتان و  06نوشییته شییدن اییی  كتییاب، تقسیییمات اداری چییی  نسییارت بییود از 

واحیید بزرگتییر بییه نییام منییا    7اییی  منییا   در  6923 -6927در سییال . منلقییه خودمختییار

قییه نظییام هییای ایینعتی در هییر منل .(هماهنییگ یییا منییا   تعییاون اقتصییادی گروهسنییدی شییدند

هماهنگ و در چارچوب استان های گوناگون نسستا مستقا هستند اما همه آنها بلیور نقصیه منید 
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كاما شیوند، شیالوده  وقتی كه ای  نظام ها در هر منلقه هماهنگ. و گام به گام برقرار شده اند

 .نظام انعتی ملی قوی تر خواهد شد

” : بمیا خا رنصیان كیردانعتی كردن سوسیالیستی چگونه متحق  خواهد شد؟ ایدر میائو 

روابید مییان رشید اینایع  وقتی احست از روش ما در انعتی كردن است، توجیه می  نمیدتا

مسلما برای تحق  انعتی كیردن سوسیالیسیتی ( 66)“. سنگی ، انایع سس  و كصاورزی است

 میی  روری است كه به توسعه انایع سنگی  الویت داده شیود، امیا ایی  بیدان معنیا نیسیت كیه 

اینایع سینگی  ” : ادر مائو خا ر نصان كرد. صاورزی و انایع سس  را نادیده گرفتتوان ك

كصاورزی و  در نی  حال باید توجه كاما به رشد. هسته مركزی ساختمان اقتصادی چی  است

ادر میائو برمسنیای روابید متقابیا مییان كصیاورزی، اینایع سیس  و ( 60)“ .انایع سس  كرد

نتیای   ا جهت دستیابی به انعتی كیردن سوسیالیسیتی كصیور بیاانایع سنگی  ی  خد انقالبی ر

اینایع سینگی  را از  :ای  خد چنی  بیود. فرموله كرد اقتصادی تر، نظیمتر، سریعتر، بهتر و

از  ریی  بكیارگیری ایی  شییوه، .  ری  توسعه بیصیتر اینایع سیس  و كصیاورزی توسیعه دهیید

تواننید مییزان  میی و انایع سس  نه فقید كصاورزی . كصاورزی و انایع سس  توسعه یافته اند

 میی نظیم و بیسابقه ای از وسایا معیصت را فراهم آورند و زندگی خل  را بهسیود بخصیند بلكیه 

توانند مصكا انساشت  خایر نقدی را حا كرده و برای انایع سنگی  بازار فراهم كنند و به ای  

 .ا تضمی  كنندترتیب رشد با ثسات تر و قابا اتكاء تر انایع سنگی  ر

. در مقابا خد انقالبی ادر مائو، خد رویزیونیستی لیوشیائوچی و لیی  پییائو قیرار داشیت

امیا ایی  روش . گفتند انایع سنگی  را باید به بهای كصاورزی و انایع سس  رشد داد می آنها 

ا ایی  خید ، بی. آورد میی نتای  اقتصادی  عیا تر، كمتر و كندتر را بیه بهیای سینگی  بهمیراه 

و نیاموزون اینایع سینگی ،  غفلت از رشد كصاورزی و انایع سیس  و از  ریی  رشید معیوج

كنید و ملمئنیا موجیب رشید نار یایتی در مییان  میی سل  زندگی توده های وسیع را تضمی  ن

 .گردد می مردم توسعه نامتناسب انایع سنگی  

  پییائو میورد تحت هدایت خید انقالبیی ایدر میائو، خید رویزیونیسیتی لیی  شیائوچی و لیی

روابید . بخود مورد تاكید قیرار گرفتیه اسیت انتقاد قرار گرفته و رد شده است  استقالل و اتكاء

درونی میان كصاورزی، انایع سس  و انایع سنگی  بلور احی  برقرار شده است  و نتای  

درخصانی در امر انعتی كردن سوسیالیستی چی  حااا شیده و پاییه هیای یی  نظیام مسیتقا و 

 .رن انعتی تكوی  یافته استمد

نخست وزیر چوئ  الی برمسنای رهنمودهای ادر مائو در گزارشش به چهارمی  كنگیره 

تیوانیم توسیعه اقتصیاد ملیی  میی ما » : سراسری خل  پیرامون فعالیت دولت چنی  پیصنهاد كرد

اول  مرحلییه: خییود را در دو مرحلییه در نظییر بگیییریم كییه از برنامییه پنجسییاله سییوم آغییاز میصییود

سیال آتیی یعنیی قسیا از  62ایجاد ی  نظام مستقا و نسیستا همیه جانسیه اینعتی و اقتصیادی  یی 

مرحله دوم تحق  مدرنیزاسیون همه جانسه كصاورزی، انعت، دفیا  ملیی و . است 6932سال 
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بدی  ترتیب اقتصاد ملی ما در افوف مقدم . نلوم و تكنولوژی قسا از خاتمه قرن حا ر است

ایینعتی كییردن سوسیالیسییتی در كصییور مییا موفقیتهییای ( 68)« .خواهیید رفییتجهییانی بییه پیییش 

امییا در مقایسییه بییا هییدف درازمییدت و نظیییم انقییالب و سییاختمان . كسییب كییرده اسییت مییی نظی

مییا باییید در مسیییر ایینعتی كییردن . سوسیالیسییتی، مییا هنییوز راه بالنسییسه درازی را باییید بپیمییائیم

مچنان به پیش رویم، مسارزه را بیه پییش بیریم و سوسیالیستی كه توسد ادر مائو ترسیم شده ه

 . ی تقریسا بیست سال یعنی پیش از خاتمه قرن حا ر ی  كصور سوسیالیستی قدرتمند بسازیم

 

 از تاچین بیاموزید در صنعت

پروسه انعتی كردن سوسیالیستی ی  پروسه مسارزه حیاد بیی  دو  سقیه، دو راه و دو خید 

راهی را برای تحق  اینعتی كیردن  می بلور نل ،كصورادر مائو در پروسه رهسری . است

متقابا میان كصاورزی انایع سیس  و  سوسیالیستی كصور ترسیم كرد كه مستنی است بر روابد

امییا وی نییالوه بییر اییی  كییار، سیاسییتهایی نظیییر اسییتقالل، اتكییا بخییود، مسییارزه . ایینایع سیینگی 

روش خودمیییان در توسیییعه  كنیییار زدن الگوهیییای خیییارجی و در پییییش گیییرفت ” سرسیییختانه و 

اییی  سیاسیییتها بمعنییای نقیید و رد قا عانییه خیید دار و دسییته هیییای . را بییه پیییش نهییاد“ ایینعت 

با سیرنت حلزونیی از ” بودن و “ برده الگوهای خارج ” لیوشائوچی و لی  پیائو بود كه خد 

ئو  سقه كارگر چی  با پیروی از آموزشهای ادر ما .كردند می را تسلیغ “ نقب حركت كردن

روحیه انقالبی جرات فكر كردن، جرات نظر دادن و جرات نما كیردن را بنمیایش گذاشیت و 

حوزه نفتی تاچی  ی  الگوی اینعتی بیرای . تحركی به توسعه سریع ساختمان انعتی چی  داد

ایی  حیوزه در . ساختمان سوسیالیسیم بیا نتیایجی نظیمتیر، سیریعتر، بهتیر و بیا ایرفه تیر اسیت

 .نه از خد انقالبی پرولتری ادر مائو پیروی كردمسارزه دو خد قا عا

چنیید ایید هییزار  6912وقتییی در سییال . حییوزه جدییید نفتییی تییاچی  سییابقا ییی  زمییی  بییایر بییود

كارمند و كارگر به آنجا رسیدند تا حوزه نفتی را بسازند، فقد ی  آسمان آبی باالی سرشان بود 

نیه اسیسی در كیار بیود، نیه . ه بیودهیوا سیرد و خیاك یخیزد. و زمی  ااف و نلفزار زیرپایصان 

بعید چنید دوجییی   مییی ك. شیراید تولیید نیییز بسییار دشیوار بیود. بسیتری و نیه وسیایا پخییت و پیز

كامیون و جرثقیا . اما تجهیزات ناكاما بود. ماشی  حفاری غول آسا بروی ای  نلفزار برپا شد

تیامی  آب و بیرق بییا  .راههیا گیا آلیود بودنید. شیاهراهی در كیار نسییود. بحید كیافی وجیود نداشیت

كارگران قهرمان تاچی  تحت چنی  شراید دشواری االی نسرد سیر . كمسود بسیار روبرو بود

حوزه بیزرگ نفتیی را تسیخیر كنیید، و امپریالیسیتها، رویزیونیسیتها و میرتجعی  را ” : دادند كه

د و بیه ملالعیه آنها پیگیرانه سیاستهای پرولتری را در مقام فرمانیدهی قیرار دادنی“ .دیوانه كنید

آنهییا خییود را بییه . پرداختنیید“ دربییاره تضییاد” و “ دربییاره پراتییی ” آثییار اییدر مییائو بییویژه اثییر 

آن ماركسیسم م لنینیسم م اندیصه مائو تسه دون مسل  كرده، درفش منصور شیركت آهی  و فیوالد 

رد كیرده را به اهتزاز درآورده، زمی  و زمان را بمصاف  لسیده، نلیه دشمنان  سقاتی نس شان
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بییش از  میی در فااله ك. و روحیه انقالبی اتكاء بخود و مسارزه سرسختانه را بنمایش گذاشتند

در زمینیه  6918چی  از سال . سه سال، ی  حوزه بزرگ و درجه ی  نفتی در چی  تاسی  شد

بیصماری نیز به پیش بردند  می كارگران تاچی  تحقیقات نل. محصوالت نفتی اساسا خودكفا شد

را در زمینه حفاری و پاالیش حا كردند كیه از اهمییت جهیانی  می مصكالت فنی متعدد و مهو 

با پیروی از آموزه های ادر میائو در میورد ایرفه جیوئی و دقیت در اداره . برخوردار است

، 6972در آستانه اول میاه میه . جسران شد 6918موسسات، كا سرمایه گذاری دولتی در سال 

ه توسد تاچی  برای دولت، یازده بار بیش از سرمایه گذاری دولتی بود  خایر نقدی انساشت شد

مهمتر آن كه حیوزه نفتیی تیاچی  . و نتای  نظیمتر، سریعتر، بهتر و اقتصادی تری به بار آورد

ی  سپاه كارگری تربیت كرده كه از آگاهی  سقاتی، انگییزه، یی  سیس  كیار خیوب، تصیكیالت و 

تواننید سیختی هیا را پصیت سیر نهنید و در نسردهیای دشیوار   مییآنهیا . برخوردار است انضسا 

توسعه مداوم و سریع حوزه نفتی تاچی  توسد ای  رسیته ای از كیارگران انقالبیی شیده . بجنگند

 .تاچی  نماینده ی  پیروزی نظیم برای خد انقالبی پرولتری ادر مائو است. ممك  شده است

ایدر میائو . ت سوسیالیستی چی  اسیتحوزه نفتی تاچی  درفش سرخی برفراز جسهه انع

بیی  حیوزه نفتیی تیاچی  و بریگیاد تاچیای شیساهتی . در انعت از تیاچی  بیاموزیید گفته است كه

رفی  چیوئ  الی در گیزارش سیاسیی بیه دهمیی  كنگیره حیزب خا رنصیان . اساسی وجود دارد

كا به توده هیا ساختمان سوسیالیسم  ی بیش از دو دهه، ات یكی از تجارب اساسی ما در” : كرد

تاچی  و در كصیاورزی از تاچیای بییاموزیم بایید در زمینیه  برای اینكه در انعت از. باشد می 

قرار دادن سیاستهای پرولتری در مقام فرماندهی پیگییری بخیرج دهییم و جنیسش هیای تیوده ای 

“ .یمشور و شوق، خرد و خالقیت تیوده هیا راه بگصیائ بلور كاما برای قدرتمند راه اندازیم، و

در آمییوخت  از تیییاچی  و تاچیییای، اایییا مسیییئله، قیییرار دادن سیاسیییت هیییای پرولتیییری در مقیییام 

تجربه . جهتگیری سوسیالیستی است فرماندهی، بكاربست همه جانسه خد پایه ای حزب و حفظ

تیاچی  نصیان داد كییه آمیوزش ماركسیسییم م لنینیسیم م اندیصیه مییائو تسیه دون بییه میردم و بوجییود 

زمانی . رگری، اساسی تری  ننصر در ساخت  موسسات سوسیالیستی استآوردن ی  رسته كا

فوالدینی از كارگرانی كه مسیل  بیه اندیصیه مائوتسیه دون هسیتند، وجیود داشیته باشید،  كه رسته

هرچه دشیواری هیا بیصیتر باشید، رسیته كیارگری . هی  ترسی از دشواری ها و مصكالت نیست

نایع سوسیالیستی با نتای  نظیمتر، سریعتر، بهتر بیصتر پیصرفت خواهد كرد و برای ساخت  ا

افرادی نظیر لی  پیائو بیه  سقیه كیارگر بهتیان . و با ارفه تر بر كلیه مصكالت فائ  خواهد آمد

 مییی تجربییه تییاچی  سیییلی محك. “اینییان اییرفا در فكییر امییور معیصییتی هسییتند” زدنیید كییه  مییی 

آمیوزیم و حقیقتیا خید  میی اینعت از تیاچی  برای اینكه بسینیم آیا واقعیا در . بصورت اینان بود

در سیاخت   :انقالبی ادر مائو را بعما آوریم ییا نیه بایید شیاخص هیای زییر را در نظیر گییریم

 مییی ایینایع سوسیالیسییتی، آیییا بییه آمییوزش سیاسییی و ایییدئولوژی  كارمنییدان و كییارگران الویییت 
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بیر مصیی تیوده ای  دهیم؟ آیا ی مبخود  جرات بسی  آنان را كنیم و می دهیم؟ به توده ها انتماد 

 گیریم؟ می ورزیم و راه اتكا بخود و مسارزه سرسختانه را در پیش  می اارار 

جهتگییری توسییعه “ در اینعت از تیاچی  بیاموزییید” فراخیوان ایدر مییائو مسنیی بیر اینكییه 

ایی  فراخیوان،  سقیه كیارگر چیی  را برانگیخیت كیه بخیود اتكیا . انعتی چی  را مصخص نمیود

شیكوفائی نمیی  جنیسش . صتكار داشته باشد و چهره انایع چی  را سریعا دگرگیون سیازدكند، پ

سیییر ایینعتی كییردن سوسیالیسییتی چییی  را شییتاب “ در ایینعت از تییاچی  بیاموزییید” تییوده ای 

خواهد بخصید و از چی  یی  كصیور سوسیالیسیتی بیزرگ بیا كصیاورزی میدرن، اینعت میدرن، 

 .ن، خواهد ساختدفا  ملی مدرن و نلوم و ف  آوری مدر

 

اتحاد كارگر  روابط میان صنعت و كشاورزی بطور صحیح برقرار كنید و

 ـ دهقان را تحكیم كنید
 

 در جامعه سوسیالیستی رابطه صنعت ـ كشاورزی خصلت دوگانه دارد

مارك  و انگل  ملرح كردند كه یكی از وظایا مهم پرولتاریا بعد از كسب قدرت تحیت 

تركیب كصاورزی و انایع كارخانه ای و محو تدریجی تمایز ” : ازدیكتاتوری خود نسارتست 

یكی از ایفات مصخصیه جامعیه سیرمایه داری تضیاد خصیمانه ( 62)“ .بی  شهر و روستاست

كنید و شیهر روسیتا را  میی میان انعت و كصاورزی است كه اینعت كصیاورزی را اسیتثمار 

گییانی سوسیالیسییتی اییی  تضییاد در جامعییه سوسیالیسییتی بییا تحقیی  مالكیییت هم. كنیید مییی غییارت 

رود امیا اخیتالف مییان اینعت و كصیاورزی، و شیهر و روسیتا كماكیان  میی خصمانه از میان 

بنابرای  رابله میان انعت و كصاورزی در جامعه سوسیالیستی خصلتی دوگانه . موجود است

 . دارد كه ویژه دوران گذار از سرمایه داری به كمونیسم است

و ایینعت در تییاریخ جوامییع بصییری ، اشییكال بسیییار بخییود گرفتییه ارتسییا  میییان كصییاورزی 

در اقتصاد كمونهای اولیه، تولیدات دستی نظییر نیخ ریسیی و بافنیدگی و سیاخت  ابیزار و . است

اییی  نییونی از رابلییه . وسییایا آشییپزخانه نسییست بییه كصییاورزی یكرشییته فعالیتهییای جنسییی بودنیید

د نیروهیای تولییدی اجتمیانی، تقسییم كیار به موازات رشی. ابتدایی بی  انعت و كصاورزی بود

مالكیت خصوای در اشیكال ابتیدائی بظهیور رسیید و پیونید . اجتمانی پیچیده تری تكوی  یافت

از ایی  نقلیه بسعید رابلیه بیی  كصیاورزی و . میان انایع دستی و كصاورزی از هم گسسته شید

بله كه دربرگیرنیده ای  شكا را. انعت ی  شكا مسادله گردشی از  ری  پول را بخود گرفت

امیا مسادلییه . مسادلیه توسید پیول بیود، تحیت نظیام سییرمایه داری بیه نیالیتری  سیل  تكامیا یافیت

توسد پول بورژوازی را قادر ساخت بی  محصوالت انعتی و كصاروزی روش قیچی قیمتها 

را توسعه دهد و بدی  ترتیب تضاد خصمانه اینعت و كصیاورزی، و شیهر و روسیتا را تصیدید 

قیچییی قیمتهییا یعنییی بییاال بییردن قیمییت محصییوالت ایینعتی و پییائی  نگییاه داشییت  قیمییت ). كنیید
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اما ای  مسئله فرآیند تسدیا شدن سرمایه داری بیه  ید خیود را تسیریع (. محصوالت كصاورزي

شیراید میادی را .... در نی  حال ... تولید سرمایه داری ” : مارك  خا رنصان كرد. كند می 

ینده، یعنی اتحاد كصاورزی و انعت برمسنای اشكال كاملتری كه هیر برای سنتز نالیتری در آ

آن سیینتز نییالیتر و جدییید كصییاورزی و ( 62)“ .آورد مییی ییی  بییدان دسییت یافتییه انیید را بوجییود 

كنید اینی  بیا القیای نظیام سیرمایه داری امكانپیذیر گصیته  میی انعت كه مارك  از آن ایحست 

و كصاورزی در جریان تولید اسیت كیه بیر شیالوده ای  امر بمعنای رابله مستقیم انعت . است

 .نظام مالكیت همگانی ابزار تولید و تحت هدایت برنامه ریزی واحد جامعه قرار دارد

تنظییم برنامیه رییزی شیده  در جامعه سوسیالیستی با تيییر نظام مالكیت بر ابزار تولید و بیا

نعت و كصاورزی آنلور كه تولید انعتی و كصاورزی توسد دولت ، شكا جدید رابله بی  ا

دولیت سوسیالیسیتی از  ریی  اقتصیاد . كنید میی كرد، شرو  به ظهور  می مارك  پیش بینی 

دولیت تضیمی  . كنید میی برنامه ریزی شده، انعت را در نراه تولید به كصیاورزی متصیا 

 كند كصاورزی سوسیالیستی بنحوی برنامه ریزی شده به تولید دانه های خوراكی بپیردازد می 

. و نیز مواد خوراكی غییر دانیه ای و میواد خیام میورد نییاز بیرای توسیعه اینایع را تیامی  كنید

كند كه انایع سوسیالیستی بنحوی برنامه ریزی شیده بیه تولیید  می دولت سوسیالیستی تضمی  

انوا  محصوالت انعتی روزمره كه مورد نیاز روستاهاست و نیز تولید كود شیمیایی، سموم 

. تی و انوا  ماشی  آالت كصاورزی كه مورد نیاز توسعه كصاورزی است بپیردازددفع آفات نسا

چنی  ارتسا ات برنامه رییزی شیده ای بیی  اینعت و كصیاورزی در نرایه تولیید معیرف یی  

از ایی  زاوییه، . رابله جدید است كه خصلتش حمایت و تصوی  متقابا بی  ایی  دو رشیته اسیت

 .ستی پیصاپیش حائز ی  ننصر كمونیستی استرابله بی  كصاورزی و انعت سوسیالی

امیا از سییوی دیگییر، بعلییت تفاوتهییای كماكیان موجییود بییی  ایینعت و كصییاورزی، و شییهر و 

روستا، و بعلت اینكه انایع سوسیالیستی نمدتا بر اساس نظام مالكیت تمام مردم بنا شده، حال 

قرار دارد، بنیابرای  ( جمعی )آن كه كصاورزی سوسیالیستی نمدتا بر پایه نظام مالكیت كلكتیو 

توانید از  ریی   میی برنامه ریزی شده بی  انعت و كصاورزی در نراه تولیید فقید  اتصال

مسادلییه توسیید پییول متحقیی  شییود و حیی  بییورژوایی ییی  جنسییه نییاگزیر از روابیید بییی  ایینعت و 

از ای  زاویه، بقاییای جامعیه كهی  در مناسیسات بیی  كصیاورزی و اینعت در . كصاورزی است

 . جامعه سوسیالیستی كماكان وجود دارد

كنید كیه  میی جامعه سوسیالیستی حكیم  خصلت دوگانه رابله میان انعت و كصاورزی در

از یی   یرف، میا بایید اتصیاالت مییان تولیید . بلور مستمر به هردوی ای  جنسه هیا توجیه شیود

  دو رشیته در انعتی و كصاورزی را خوب برنامه ریزی كنیم و تضمی  كنیم كه تولیید در ایی

مییدار برنامییه ریییزی دولتییی انجییام شییود و هیچگییاه بییر لیسرالیییزه كییردن سییرمایه داری تولییید راه 

از سوی دیگر، مسادله كیاالیی بیی  اینعت و كصیاورزی را . ای  جنسه نمده است. گصوده نصود

از  .هرچند ای  جنسه درجه دوم است اما كم توجهی بیه آن اشیتساه اسیت. باید بخوبی سازمان داد
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گییرد،  میی آنجا كه اتصال میان انعت و كصاورزی سوسیالیستی تحت نظیام كیاالیی ایورت 

نواما زیر نقصی فعال در میرتسد كیردن كصیاورزی . قانون ارزش باید نما كند در ای  رابله

استفاده احی  از مقوله هیای مربیو  بیه كیاال، ارزش، : كنند می و انعت سوسیالیستی بازی 

حییا اییحی  مسییائا مربییو  بییه مسادلییه    اتكییاء بییه ااییول سوسیالیسییتی وپییول، قیمییت و غیییره

در مسادلیه مییان محصیوالت “ قیچیی قیمتهیا” محصوالت انعتی كصیاورزي  كیاهش تیدریجی 

انعتی و كصاورزي  تنظیم قیمتهای مناسب برای محصوالت گوناگون كصاورزی و جنسی كیه 

یی  را هیم بایید دیید كیه در پروسیه در نیی  حیال ا. كنید میی دولت از بخش كصیاورزی دریافیت 

متصا كردن كصاورزی و انعت سوسیالیستی، مسارزه بی  پرولتاریا و بورژوازی بسیار حاد 

ایی  . مرتسد كردن انعت و كصاورزی مسیتلزم اسیتفاده از روابید كیاالیی و پیولی اسیت. است

توجیه بیه  بیا. پرورانید میی روابد دقیقیا همیان خیاكی اسیت كیه نناایر بیورژوای نوخاسیته را 

تییاثیرات بییورژوایی، وجییود حیی  بییورژوایی، و نیییروی نییادت تولییید كننییدگان كوچیی ، ننااییر 

نناایر بیورژوای قیدیم و . بورژوای نوخاسته بلور ناگزیر و گروه گروه سربلند خواهند كرد

جدید هماره میخواهند از روابد كاالیی و پولی كه بی  انعت و كصاورزی برقرار است برای 

به ایی  نیو  فعالیتهیای سیرمایه . بازانه و به جیب زدن سودهای كالن استفاده كنند نملیات سفته

در پروسیه متصیا كیردن اینعت و كصیاورزی  بایید حی  بیورژوایی را. دارانه بایید  یربه زد

فقید بیدی  . گرایصات خودبخودی تولیید كننیدگان كوچی  بایید میورد نقید قیرار گییرد. محدود كرد

ه بی  انعت و كصاورزی را تدریجا از رد پاهیای جامعیه كهی  توان رابل می  ری  است كه 

 .و در جهت كمونیسم پیصروی كرد خالص كرده

 

 متصل كردن صنعت و كشاورزی در اساس مربو  به اتحاد كارگر ـ دهقان است

مسئله مرتسد كردن كصاورزی و اینعت سوسیالیسیتی نیه فقید مسیئله ای در میورد روابید 

تولید مادی است بلكه به روابد متقابا دو  سقه بزرگ كارك  یعنی مناسب بی  ای  دو بخش از 

بیدی  ترتییب ایی  مسیئله ای مربیو  بیه اتحیاد كیارگر م . شیود میی كیارگران و دهقانیان مربیو  

 .دهقان است

تحییت رهسیری  سقییه . تحیت نظیام سوسیالیسییتی، منیافع اساسیی كییارگران و دهقانیان یكسیانند

اتحادی برمسنای حمایت و تقویت متقابا است با هیدف پیصیسرد كارگر اتحاد كارگر م دهقان، كه 

امیا كماكیان . مسارزه مصترك جهت ساخت  سوسیالیسم و دستیابی به كمونیسم برقرار شیده اسیت

و معیصت میادی مییان شیهر و روسیتا و  تفاوتهائی از نظر امور اقتصادی، فرهنگی، سل  فنی

نسایید اجیازه داد كیه ایی  . قاییای جامعیه كهی  اسیتای  تفاوتهیا ب. بی  كارگر و دهقان وجود دارد

چنانچیه بیه اینهیا اجیازه بقیا داده شیود ییا اگیر ایی  . تفاوت ها برای مدت زمانی  والنی بقا یابنید

اتحیاد كیارگر و دهقیان  تفاوتها گسترش یابند و شراید برای كاهش و نیابودی آنهیا ایجیاد نصیود،

 .بیند می للمه 
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مناسییسات بییی   سقییه رهسییری كننییده و  سقییه رهسییری شییونده اییدر مییائو در تحلیییا خییود از 

 :خا رنصان كرد

برای انمال رهسری خیود بیر  سقیات، اقصیار،   سقه رهسری كننده و حزب رهسری كننده” 

اوال، : احییزاب سیاسییی و تصییكالت تییوده ای تحییت رهسییری شییان باییید دو شییر  را متحقیی  كننیید

پیصییسرد مسییارزات قا عانییه نلیییه دشییم   را در( متحییدی )آنهییائی را كییه تحییت رهسییری هسییتند 

ثانیا، به آنهائی كیه تحیت رهسیری میصیوند منفعیت میادی . مصترك و كسب پیروزی رهسری كنید

 (61. )و همزمان به آنان آموزش سیاسی دهید برسانید یا اینكه به منافع آنان آسیب نرسانید

در سیرنگونی  سقیه بعد از آن كه  سقیه كیارگر قیدرت سیاسیی را كسیب كیرده، دهقانیان را 

مییالك رهسییری نمییوده و ااییالحات ار ییی و كلكتیویزاسیییون كصییاورزی را متحقیی  سییاخت، 

باید دهقانان را در انجام نسردی قا عانه نلیه دشم  : كماكان انجام اقدامات زیر  روری است

باید امر آموزش سوسیالیسیتی را بیرای كمی  بیه آنهیا .  سقاتی در منا   روستایی رهسری كرد

باییید . تحقیی  هرچییه بیصییتر مكانیزاسیییون كصییاورزی برمسنییای كلكتیویزاسیییون هییدایت نمییوددر 

و باییید . اسییتانداردهای مییادی و فرهنگییی زنییدگی آنییان را بتییدری  بییر پایییه رشیید تولییید بییاال بییرد

بدی  ترتیب تفاوتهای بی  شهر . دهقانان را در پیروی قا عانه از راه سوسیالیستی رهسری كرد

 .تواند محكمتر شود می واند كاهش یافته و اتحاد كارگر م دهقان ت می و روستا 

بنابرای  مسئله متصا كردن انعت و كصاورزی اساسا مسئله ای مربو  به برقرار كردن 

جوهر ای  مسئله را تحكیم رهسری  سقه كارگر . احی  مناسسات بی  كارگران و دهقانان است

باید به مسئله اینلور نگاه كرد كه  سقه كارگر بر . و تحكیم اتحاد كارگر و دهقان تصكیا میدهد

همیه اینهیا یی  مو یو  جدیید . سر جلب وفاداری دهقانیان بیا بیورژوازی درگییر مسیارزه اسیت

تئییوری اییدر مییائو در مییورد مناسییسات متقابییا . مسییارزه  سقییاتی تحییت نظییام سوسیالیسییتی اسییت

تصیاد ملیی بیر مسنیای شیعار رشد اق می كصاورزی، انایع سس ، انایع سنگی  و سیاست نمو

كصییاورزی را اسییاس قییرار دهییید و ایینعت را بعنییوان نامییا رهسییری كننییده در دسییت گیرییید و 

تنظیم برنامه اقتصاد ملی برحسب الویت كصاورزی، انایع سس  و انایع سنگی  راه حا ایی  

 .مسائا را ترسیم كرد
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صرفه جوئی یك اصل مهم در اقتصاد 

 سوسیالیستی است

 
 و حسابرسی اقتصادی را بكار بندید صرفه جوئی

زمان كار است تالش بیرای  پروسه تخصیص نقصه مند كه تولید سوسیالیستی در نی  حال

ایرفه جییوئی كیردن و حسابرسیی اقتصیادی در همییه  .ایرفه جیوئی در زمیان كییار نییز هسیت

در مدیریت كا اقتصاد ملی، شرو  اساسی بیرای كسیب نتیای  نظیمتیر، سیریعتر،  موسسات و

 .بهتر و كم هزینه تر در ساختمان سوسیالیسم است

 

 یك ضرور  است توسعه اقتصاد سوسیالیستیصرفه جوئی برای 
 

 در توسعه اقتصاد سوسیالیستی اهمیت صرفه جوئی

نییروی انسیانی، میواد و  خیایر نقیدی  در اینجا منظور از ارفه جیوئی، ایرفه جیوئی در

ایرفه جیوئی . ارفه جوئی در نیروی انسانی بمعنای  خیره كردن كار زنده اسیت)*(. است 

ارفه جیوئی در منیابع میالی بیه معنیای . یره كار مادیت یافته استكردن در مواد به معنای  خ

بنیابرای ، ایرفه . یابد می  خیره كردن كار زنده و مادیت یافته است كه در گردش پول تسارز 

ایرفه جیوئی در  جوئی در كلییه امیور بمعنیای ایرفه جیوئی در كیار زنیده و مادییت یافتیه، ییا

 .زمان كار است

. برخییوردار اسییت مییی فه جییوئی در زمییان ار از اهمیییت نظیدر جامعییه سوسیالیسییتی اییر

جامعه نییز . كا اقتصاد نهایتا نسارتست از ارفه جوئی در زمان” : مارك  خا ر نصان كرد

حسییاب شییده ای تقسیییم كنیید تییا بتوانیید بییه تولییید مكفییی بییرای ار ییای  باییید زمییانش را بییه نحییو

نیدوخت  حید مناسیسی از دانیش ییا بیرای نیازهایش دست یابد  دقیقا همانلور كه یی  فیرد بیرای ا

بنیابرای ، . رفع نیازهای گوناگون در حیله فعالیت خود، باید وقتش را به نحو احس  تقسیم كند

تقسییم حسیاب شیده زمیان كیار بیی   به میوازات( مترجم -اقتصاد زمان )ارفه جوئی در زمان 

در آن نو  . اشتراكی است شاخه های مختلا تولید، نخستی  قانون اقتصادی در زیربنای تولید

 (6)“ .تولید، ای  قانون بیش از پیش ادق میكند

بیرای تولیید ارزش مصیرف بیه . هدف تولید سوسیالیستی رفع نیازهای دولت و مردم است

حداكثر میزان ممك  و با ارف حداقا كار، باید در زمان كار ارفه جوئی كرد و زمان كیار 
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بییرای رفییع نیازهییای فزاینییده دولییت و خلیی  . ادبصییورت نقصییه منیید در كییا جامعییه تخصیییص د

بنییابرای  اییرفه جییوئی كییردن منلسیی  بییر . بحییداكثر ممكیی ، اینهییا روش هییای اساسییی هسییتند

نقض قیانون ایرفه جیوئی بیه معنیای . ملزومات نینی قانون اساسی اقتصادی سوسیالیسم است

تارییا و زحمتكصیان نقض ملزومات پایه ای توسعه اقتصادی سوسیالیستی و منیافع پاییه ای پرول

بنییابرای ، اجییرای اییرفه جییوئی در درجییه اول بییه معنییای قسییول قییوانی  نینییی اقتصییاد . اسییت

 .سوسیالیستی و ارزش قائا شدن برای منافع اساسی پرولتاریا و خل  كارك  است

 practicing strict)در كصیییور سوسیالیسیییتی نمیییا كیییردن بیییه اقتصیییاد بیییا ایییرفه 

economy)بییرای اینكییه . فییزایش انساشییت از  رییی  اتكییاء بخییود اسییت، ییی  روش مهییم بییرای ا

كصور سوسیالیستی درگیر ساختمان اقتصادی كیالن شیود نییاز بیه حجیم كالنیی از  خیایر نقیدی 

(funds )ای   خایر از كجا تامی  میصوند؟ جامعه سوسیالیستی بیرخالف جوامیع كاپیتیال . دارد

م خیییود را اسیییتثمار كنییید، در خیییارج از امپریالیسیییتی و سوسییییال امپریالیسیییتی، نمیتوانییید میییرد

مرزهایش به تجاوزگری و غارت بپردازد، تقا ای غرامت جنگی كند یا منیابع ملیی را بیرای 

كصیور سوسیالیسیتی بیرای انساشیت فقید میتوانید بیه نییروی پیرتالش . توسعه اقتصادش بفروشید

ممكی  نییروی از یكلیرف، واحید تولییدی بیه حید . زحمتكصان و ارفه جوئی داخلیی اتكیاء كنید

انسانی، مواد و  خایر نقدی را ارفه جوئی میكند،  خایر را بلور منلقی تخصیص میدهید و 

از  ییرف دیگییر، واحییدهای غیییر تولیییدی نظیییر . دهیید مییی بییی وقفییه مقیییاس تولییید را گسییترش 

، مدارس و تصكالت خلقی باید ایرفه جیوئی كیرده و اتیالف می نهادهای دولتی، واحدهای نظا

. بسرند تا سهم هزینه های بخش غیر تولیدی در بودجیه دولیت را بیه حیداقا برسیانندرا از میان 

كصییور . بییدی   رییی ،  خییایر نقییدی بزرگییی را میتییوان بییرای سییاختمان اقتصییادی انساشییت كییرد

سوسیالیستی برای تسریع ساختمان سوسیالیستی و پاسخگوئی بهتر به نیازهای فزاینده دولت و 

 .رفه كرده و با اتالف مسارزه كندخل ، باید اقتصاد را با ا

چیی  نیه فقید كصیوری . ارفه جوئی بویژه برای سیاختمان سوسیالیسیتی چیی  اهمییت دارد

بزرگ است بلكه از لحاظ اقتصادی، كصوری نقب مانده و فقیر بوده و در حال توسعه بحساب 

ریم، امییا مییا میخیواهیم سییاختمان كیالن را بییه پییش بیی” : ایدر مییائو خیا ر نصییان كیرد. آییید میی 

ی  راه حیا بیرای ایی  تضیاد، . اینجا، تضادی در میان است. كصور ما كماكان بسیار فقیر است

بنیابرای ، ( 0)“ .تالشی پیگیرانه برای بعما درآوردن اقتصاد با ارفه در همه نراه هاست

كارخانه ها، فروشگاه ها و همیه موسسیات دولتیی ” : ادر مائو از كا خل  را دنوت كرد كه

ااا تیالش وافیر و . ونی، و سایر موسسات را با تالش وافر و بلور اقتصادی بچرخانیدو تعا

( 8)“ .ااا ارفه جوئی همی  اسیت. اقتصادی كار كردن باید در مورد همه چیز انمال شود

توده وسیع كارگران و دهقانان فقیر و میانیه حیال كیه در خلیو  اول جسهیه تولیید میجنگنید، بیه 

تیوده . فهمنید میی آنها اهمیت نظیم ارفه جیوئی را . توجه دقی  دارندرهنمودهای ادر مائو 

تالش وافر كردن بدون اقتصادی نما كیردن، نییرو هیدر ” : های كارك  چه خوب گفته اند كه
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فقیید از  رییی  تییالش وافییر و اییرفه جییوئی تییوده هییای كییارك  میتواننیید ثییروت . “دادن اسییت

د، و چیی  میتوانید بیزودی توسیعه یافتیه و بیه یی  بیافرینند و نظیمتری  نقش ممك  را بازی كننی

در نییی  حییال، كصییور مییا باییید پاسییخگوی . كصییور بییزرگ و قدرتمنیید سوسیالیسییتی تسییدیا شییود

هیر چیه بیصیتر در داخیا ایرفه . تعهدات انترناسیونالیستی خیود در خیارج از مرزهیایش باشید

 .خدمت نمائیمجوئی كنیم، بیصتر میتوانیم در سل  بی  المللی به انقالب جهانی 

بایید در پیی افیزایش .... میلییون خلی  كصیور میا 122همیه ” : ادر مائو خیا ر نصیان كیرد

اییی  نییه فقیید از لحییاظ . تولییید و اییرفه جییوئی باشییند و از ریخییت و پییاش و اتییالف بپرهیزنیید

پصیتكار و ایرفه جیوئی ( 2)“.اقتصادی كیه در بعید سیاسیی هیم حیائز اهمییت درجیه اول اسیت

تحت هدایت خید انقالبیی ایدر میائو، . ولتاریا و خل  كارك  بوده استهمواره خصوایت پر

 می ایی  بیه یی  نیادت نمیو. گذارنید میی توده های وسیع چی  پصتكار و ارفه جوئی را بعمیا 

اسیراف . اسراف و اتالف، سموم بورژوازی و دیگر  سقات اسیتثمارگر اسیت. تسدیا شده است

باند لیو شائوچی و لی  پیائو هماننید استادشیان . ستو اتالف بخصی از ماهیت  سقه استثمارگر ا

انداختند و نمیتوانستند  می كنفوسیوس از افرادی تصكیا میصد كه هرگز اندامهای خود را بكار ن

آنهیا از سیاسیت ایدر میائو مسنیی بیر كصیور را بیا پصیتكار و . پن  غله را از هم تصیخیص دهنید

ساختمانی بدنسال پروژه های بیزرگ، خیارجی و  آنها در كار. ارفه جوئی بسازید متنفر بودند

بودجیه ” : تیوان اینلیور تعرییا كیرد میی سیاست آنها را در زمینه اداره منابع . جادوئی بودند

” در نملكرد و مدیریت به آنجا رسییده بودنید كیه میگفتنید، . “سخاوتمندانه، هزینه سخاوتمندانه

باشیم، حتی اگر برای سه سال بیه حسیابها  احتیاج نیست نگران پولهائی كه به خارجه میگریزد

 ییرح جنایتكارانیه آنهیا ایی  بییود كیه نگیرش افیراد متزلییزل در “ .رسییدگی نصیود  یوری نیسیت

و  افوف انقالب را رفته رفته منحرف كنند، منابع ملی را تلا نمایند، سوسیالیسم را تضیعیا

بنییابرای ، مییا بییا . ء نماینییددر دیكتییاتوری پرولتاریییا خرابكییاری كییرده و سییرمایه داری را احیییا

اجرای اقتصاد بیا ایرفه و مسیارزه بیا اتیالف نیه فقید سیاختمان سوسیالیسیتی را شیتاب خیواهیم 

بخصید بلكه  ربه سیاسیی قدرتمنیدی بیر افیرادی نظییر لییو شیائوچی و لیی  پییائو وارد خیواهیم 

و در رد  انتقییاد نمییی  از مفییاهیم سیینتی و خییرد متعییارف بییوده بعییالوه اییی  جهییت گیییری. كییرد

ما باید آگاهانه در برابر انحلا  و حمیالت اییدئولوژی بیورژوائی مقاومیت كنییم و از . آنهاست

یعنی ما باید موسسات نیوی  را بیا سرسیختی و پصیتكار . سنت پر افتخار پرولتاریا پیروی نمائیم

بفهمنید ما باید به جوانان خود كم  كنیم كیه ” . و اجرای سیاست اقتصاد با ارفه بوجود آوریم

كصور ما كماكان بسیار فقیر است و در كوتاه مدت نمیتوانیم او ا  را بلور ریصه ای نو  

خلیی  كییه دسییتان خییویش را بكییار  می و فقیید از  رییی  تییالش متحیید نسییا جییوان مییا و تمییا. كنیییم

 (2)“ .میگیرند، چی  میتواند  ی چند دهه قوی و ثروتمند شود

 

 استنظام سوسیالیستی راهگشای صرفه جوئی 
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اییرفه جییوئی  تكامییا انقییالب و سییاختمان سوسیالیسییتی بییه لحییاظ نینییی  لییب میكنیید كییه مییا

در . كنید می نظام سوسیالیستی هم امكان ارفه جوئی را فراهم  .اقتصادی را به اجراء گذاریم

هییدف نهییائی از اییرفه جییوئی در . جامعییه سوسیالیسییتی زحمتكصییان همییه كییاره جامعییه شییده انیید

بنیابرای  ایرفه . مادی و  خایر نقدی، خدمت به پرولتارییا و میردم اسیت نیروی انسانی، منابع

تواند تسدیا به فعالیت آگاهانه توده های وسیع  می جوئی در انلساق با منافع زحمتكصان است و 

 میی با برانگیخت  شور و شوق سوسیالیستی توده ها تمام روشهای ارفه جوئی را . مردم شود

بیرای بهیره بیرداری از مصیالحی كیه  اری از انسارهیا و مخیازنایورت بیرد: توان اتخا  كیرد

ظرفیت استفاده دارند ولی بال اسیتفاده مانیده انید  دسیت زدن بیه نیوآوری هیای فنیی بیرای بهیره 

برداری از ظرفیت تجهیزات و ابزار بالاستفاده  بهسود سازمان یابی كار و روشها بیرای فعیال 

اینعتی بیه “ فضیوالت” بیرای تسیدیا “ ری سیایكا”ار كردن تمام ظرفیتها  براه انداخت  كارز

مثال مجتمع داروئی شیمال شیرقی، . “با فایده”به مواد “ بیفایده”مواد قابا استفاده و تسدیا مواد 

كیارگران و متخصصیان ميزشیان را . توده ها را برای براه انداخت  چنی  كارزاری بسی  كیرد

ه كردن زباله جامد، زباله میایع و زبالیه گیازی شیكا قابا استفاد بكار انداختند تا راه هائی برای

كارخانیه نیرق كصیی اایلی پكی  قیسال فقید . نتیجتا محصوالت جدید متعیددی ا یافه شید. بیابند

پ  از براه انداخت  كارزار توده ای جهت افیزایش تولیید و ایرفه جیوئی، . لیكور تولید میكرد

رخانیه بیه یی  شیركت متنیو  تسیدیا شید و ایی  كا. از سه زباله آنجا تولید شد می محصوالت مه

داننید و  میی توده های زحمتكش اهمیت ارفه جیوئی را . انوا  مختلا محصول را تولید كرد

در . چنیی  كیاری در جامعیه سیرمایه داری ممكی  نیسیت. بندنید میی آنرا به هیزار  ریی  بكیار 

دف اینسیت كیه هی. سرمایه داری، سرمایه دار ارفه جوئی را در شركت خودش اجیراء میكنید

مضییمون اییرفه . هزینییه هییا را بییه حییداقا رسییانده و حییداكثر ارزش ا ییافه را اسییتخراج كنیید

تولیید سیرمایه داری، ” : میارك  خیا ر نصیان كیرد. جوئی، تصدید استثمار كار اجیر شده است

زمانیكه جدا از پروسه گردش و افرا های رقابت جوئی در نظر گرفته شود، در ارتسا  با كار 

بییا اییی  وجییود، بیییش از هییر شیییوه . در كاالهییا بسیییار مقتصییدانه نمییا میكنیید یافتییه نهفتییهمادیییت 

نییه فقیید خییون و گوشییت انسییانها بلكییه ميییز و  تولیییدی دیگییر، حیییات انسییانی یییا كییار زنییده را ،

سیرمایه دار  “ایرفه جیوئی هیاي” توده هیای زحمیتكش از ( 1)“ .انصابصان را بر باد میدهد

 .در مقابا آن مقاومت كرده و نلیه آن شورش میكنند كنند و می ابراز انزجار 

سوسیالیسیتی، قیانون ایرفه جیوئی نیه فقید درون موسسیات  می تحت شراید مالكیت نمو

اقتصییاد سوسیالیسییتی ییی  . گونییاگون، بلكییه مهمتییر از آن در كییا اقتصییاد ملییی نقییش بییازی میكنیید

 .اقتصاد برنامه ریزی شده است

برنامیه اجتمیانی معیی ،  یام  حفیظ تناسیب ایحی   سهم بندی زمان كار بر حسیب یی ” 

كصیییور ( 7)“ .مییییان انیییوا  مختلیییا كیییار میییورد نییییاز و تقا یییاهای گونیییاگون جامعیییه اسیییت

اقتصیادی سراسیری، نییروی انسیانی و منیابع  سوسیالیستی میتواند از  ری  یی  برنامیه رییزی
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بلییور مركییزی  دولییت را بلییور بهینییه بكییار گیییرد و تولییید و گییردش را مییادی و  خییایر نقییدی

سازمان دهد، تعاون سوسیالیستی را در كا كصور گسترش داده و ارفه جوئی در هر موسسه 

در سرمایه داری، بعلت رقابت میان شیركتها و . را با ارفه جوئی در كا جامعه در هم آمیزد

هرج و مرج در تولید اجتمانی، اجرای ارفه جوئی بلور منظم در كا اقتصاد اساسا ناممك  

نلت ای  امر بویژه اتالف جدی نیروی انسانی و منابع مادی و  خایر نقدی بهنگام وقو   .است

شیوه تولید سرمایه داری در نی  ” : مارك  خا ر نصان كرد. متناوب سیكا های بیزن  است

كند امیا از سیوی  می حال كه از یكلرف، در هر كسب و كار منفرد با روشی مقتصدانه نما 

رقیابتی اش، بانییث وحصیتناك تییری  اتیالف نیییروی كییار و  پییر هیرج و مییرجدیگیر، بییدلیا نظیام 

راهگصای ارفه جوئی است، اما  هرچند نظام سوسیالیستی( 3)“ .ابزار اجتمانی تولید میصود

برای ممك  كردن سیاست ارفه جوئی، ما باید توده ها و كادرها را بر مسنای خد ایدئولوژی  

ناپذیر نلییه اتیالف را پییش بیریم و اییده تقوییت كصیور از و سیاسی آموزش دهیم، مسارزه وقفه 

از سییوی دیگییر، مییا باییید .  رییی  پصییتكار، اییرفه جییوئی و مسییارزه سرسییختانه را اشییانه دهیییم

فعالیت ایدئولوژی  و سیاسی را با فعالیت پیچیده اقتصادی درآمیزیم و یكرشیته آئیی  نامیه هیا و 

تقوییت حسابرسیی سوسیالیسیتی در . سییت كنییممقررات منلقی را جهت هدایت چنی  فعیالیتی تث

موسسییات گونییاگون و در كییا اقتصییاد ملییی، و چرخانییدن موسسییات سوسیالیسییتی بییر مسنییای 

 .برای اجرای ارفه جوئی است می حسابرسی اقتصادی، وسیله بسیار مه

 

 برای می حسابرسی سوسیالیستی وسیله مه

 با نتایج  توسعه اقتصاد سوسیالیستی

 ، بهتر و باصرفه تر استعظیمتر، سریعتر
 

 برای كسب نتایج عظیمتر، سریعتر، بهتر و باصرفه تر، 

 حسابرسی سوسیالیستی را بكار گیرید

ثسییت كییردن، محاسییسه نمییودن، تحلیییا : حسابرسییی سوسیالیسییتی شییاما فعالیتهییای زیییر اسییت

لد یا مصرف مو}(. یا مدیریت)كردن، و مقایسه مصرف مولد و نتای  تولیدی در پروسه تولید 

مصرف انعتی به مصرف ماشی  آالت  مواد خام  محصوالت نیمیه تمیام و غییره در پروسیه 

گویند حسابرسی كه معموال به دفتیرداری و موازنیه  می به كا ای  ها { .شود می تولید ا الق 

انسان در زمانهای بسیار قدیم در جریان مسارزه تولیدی اهمییت . شود می دخا و خرج ا الق 

در كمیون ابتیدائی هنید، دفتیرداری بیود كیه دخیا و . ز حسابرسی اقتصیادی را آموخیتاستفاده ا

میارك  بیرای تو یی   یرورت ( 9. )خرج كصاورزی و همه مسائا مربو ه را ثسیت میكیرد

حسابداری در پروسه تولید از داستان فردی بنام رابینسون كروزو اسیتفاده كیرد كیه در جزییره 

هرچنید آدم ” : بیی  اقتصیاد دانیان بیورژوا  رفیدار داشیت زیست  ای  داسیتان در می ای پرت 
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معتدلی بود، اما نیازهای محدودی داشت كه برای ار اء آنها باید مقیداری كیار مفیید از انیوا  

 یرورت .... داد می مختلا مانند ساخت  ابزار و اثاثیه، بز چرانی، ماهیگیری و شكار انجام 

دفتیر موجیودیش .... رهای گوناگون به دقت تقسیم كنداو را واداشت كه وقتش را برای انجام كا

ابزار مورد استفاده كه به وی تعل  داشتند  نملیاتی كیه بیرای تولیید آنهیا : شاما لیست زیر بود

 روری بود  و زمان كار متوسلی كه برای ساخت  مقدار معینیی از هیر یی  از آنیان ایرف 

ود، حسابرسییی اقتصییادی  ییرورت هییر چییه پروسییه تولییید اجتمییانی تییر شیی( 62)“ .كییرده بییود

در شیوه تولید سیرمایه داری  یروری تیر اسیت تیا در تولیید ... دفترداري” . یابد می بیصتری 

تولییید  از  ییروری تییر( جمعیی ) و در تولییید كلكتیییو . پراكنییده ایینایع دسییتی و اقتصییاد دهقییان 

 (66.)سرمایه داری است

تمییانی حسابرسییی اقتصییادی تحییت نظامییات اجتمییانی مختلییا، شییكا، محتییوا و نتییای  اج

در جامعیه سیرمایه داری، سیرمایه دار از حسابرسیی اقتصیادی بیرای اسیتخراج . متفاوت است

هییر چییه اییی  . حییداكثر ارزش ا ییافه بییا بكییار انییداخت  كمتییری  میییزان سییرمایه اسییتفاده میكنیید

حسابرسییی سییفت و سییخت تییر باشیید، سییرمایه بیصییتری  خیییره شییده، اسییتثمار كییار اجیییر شییده 

در جامعیه سوسیالیسیتی حسابرسیی دیگییر . نه تیر اسیت و خلی  زحمیتكش فقیرتییر میصیودوحصییا

بلكیه بازتیاب مناسیسات تولییدی سوسیالیسیتی . مناسسات سرمایه دارانه تولیدی را منعك  نمیكنید

حسابرسی اقتصادی سوسیالیستی از  ری  تقویت ارفه جوئی در زمان، رشد بی وقفه . است

نموده و از ای   ری  بهتر میتواند نیازهیای فزاینیده دولیت و خلی   تولید سوسیالیستی را تقویت

 .را رفع كند

حسابرسییی اقتصییادی سوسیالیسییتی بعنییوان ییی  وسیییله مهییم بییرای نملییی كییردن اقتصییاد كییم 

ای  امر همچنی  مستلزم آن است كه بیه توسیعه . هزینه، ارفه جوئی همه جانسه را  لب میكند

ا نتای  نظیمتر، سریعتر، بهتر و با ارفه تیر بعنیوان یی  كیا همه جانسه اقتصاد سوسیالیستی ب

اگر در تولید، ااول ارفه جوئی را بكار بریم و از مصیرف میواد خیام، . واحد برخورد شود

سوخت و كار بكاهیم و نتیجتا هزینه های كمتری داشته باشیم، آنوقیت میتیوانیم از همیان مییزان 

بهسییود در . بییرای گسییترش تولییید اسییتفاده كنیییم كییار و منییابع مییادی و مییالی اییرفه جییوئی شییده

 راحی محصوالت و پروژه هیا، حیذف برخیی پروسیه هیای كیاری و نملییات غییر  یروری 

میتواند زمان مورد نیاز برای تولید محصیول و خاتمیه پیروژه هیای سیاختمانی را كوتیاه كیرده، 

انتخاب . شتاب بخصد مصرف كار زنده و كار مادیت یافته را كاهش دهد و تولید و ساختمان را

درست مواد خام و جایگزی  كردن مواد خام ارزانتیر و كیفیتیا بهتیر بجیای گرانترهیا و آنهیا كیه 

كیفیت پائینتری دارند، میتواند هزینه های تولید را كاهش داده و كیفیت محصوالت و پروژه ها 

سیریعتر و بهتیر و بیا بنابرای ، ی  وحدت نینی مییان دسیتیابی بیه نتیای  نظیمتیر، . را باال بسرد

ما نساید به ای  نواما  وری برخیورد كنییم كیه گیوئی هیر یی  مللقیا بیا . ارفه تر وجود دارد

اگر ما تضادهای . هرچند، بلور نسسی جنسه ای از تضاد موجود هست. دیگری در تضاد است
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ر كیفییت می كیه نهایتیا بی موجود میان ای  نواما را نادیده بگیریم و یكجانسه در پی  خییره كیردن

محصوالت و پروژه ها تاثیر میگذارد م باشیم، آنوقیت نتیای  نیه فقید نظیمتیر، سیریعتر و بهتیر 

برنك ، اتالف بسیار باال خواهید . نخواهند بود، بلكه در واقع حتی باارفه تر هم نخواهند شد

 .بود

 

 حسابرسی اقتصادی اند توده های زحمتكش استادان

وسیله مهم بیرای اجیرای اقتصیاد بیا ایرفه و توسیعه حسابرسی اقتصادی سوسیالیستی ی  

امیا ایی  امیر فقید . اقتصاد سوسیالیستی با نتای  نظیمتیر، سیریعتر، بهتیر و بیا ایرفه تیر اسیت

ایی  او یانی . میتواند با اتكاء بیه شیور و شیوق آگاهانیه تیوده هیای وسییع كیارگر متحقی  شیود

یییرا حسابرسییی اقتصییادی در ز. كییامال متفییاوت از حسابرسییی اقتصییادی سییرمایه داری اسییت

شركت سرمایه داری به بورژوازی خدمت میكنید و از پاییه و اسیاس بیا منیافع خلی  كیارك  در 

. حسابرسی اقتصادی مصيله ارفا چند متخصص تحت استخدام بیورژوازی اسیت. تضاد است

حسابرسی اقتصادی سوسیالیستی به منافع كیارگران خیدمت میكنید و در راسیتای منیافع اساسیی 

بنابرای ، حسابرسی اقتصادی در موسسه سوسیالیستی ایرفا كیار متخصصیان نسیوده . هاستآن

 .بلكه فعالیتی اقتصادی است كه با شركت آگاهانه توده های كارك  انجام میصود

نظام سوسیالیستی بعنوان ی  شراید  روری حسابرسی اقتصیادی توسید متخصصیان را 

آمیزد و امكان نینی چنی  كیاری را  می در هم با حسابرسی اقتصادی توسد توده های كارگر 

تجربه چی  نصان میدهد كه برای انجام درست حسابرسی اقتصادی توده ها باید . كند می فراهم 

حسابرسی اقتصادی توسد متخصصان باید مستنی بر حسابرسیی تیوده . در اینكار شركت جویند

سیخت در جسهیه تولییدی تجیارب ای باشید زییرا تیوده هیای وسییع كیارگر از مسیارزه  یوالنی و 

آنهیا بخیوبی میداننید كیه كجییا . ارزشیمندی بدسیت آورده انید و بیا شیراید تولییدی خییویش آشینایند

آنها بسیار خوب میدانند كیه . گیرد و كجت میتوان بیصتر ارفه جویی كرد می اتالف اورت 

هیای كیار و  چگونه میتوان ف  آوری را بیرای ارتقیاء بیارآوری بهسیود بخصیید و چگونیه هزینیه

منابع مادی و  خایر نقیدی را جهیت دسیتیابی بیه نتیای  نظیمتیر، سیریعتر، بهتیر و باایرفه تیر 

حسابرسییی گروهییی، سییازمان هییای بازرسییی اقتصییادی و كنفرانسییهای تحلیییا . محاسییسه كییرد

فعالیتهای اقتصادی در موسسات چی  سوسیالیستی در زمره اشكال حسابرسی اقتصادی خیوب 

شكا های در نتیجه بدست گرفت  كنترل میدیریت میالی توسید تیوده هیا و ایجیاد ای  . باشند می 

در موسسیه سوسیالیسیتی، . تركیسی از كارگران و متخصصیان در حسابرسیی، بوجیود آمیده انید

توده ها بعنوان همه كاره، درحسابرسی گروهی، تحلیا از فعالیتهای اقتصادی و مدیریت میالی 

سی اقتصادی نه فقد در تقویت نتای  نظیمتر، سریعتر، بهتر بنابرای  حسابر. كنند می شركت 

كننید بلكیه كارمنیدان نالیرتسیه و كادرهیای وسییع را  میی و با ارفه تیر نقیش بزرگتیری بیازی 
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مصیخص آن نمیا كننید تیا موسسیه در  می كند كه  س  خد حزب و سیاستهای نمیو می وادار 

 .راستای سوسیالیستی به پیصروی ادامه دهد

. سییی اقتصییادی سوسیالیسییتی بكییار گییرفت  متخصصییان كییامال  ییروری اسییتدر حسابر

زیرا ای  امر آنیان . متخصصان باید كارگاهها و بخصهای گوناگون ی  موسسه در ارتسا  باشند

رهسیری و سیازماندهی فعالیتهیای  كند كه كامال با او ا  كا موسسه آشنا شیوند و می را قادر 

متخصصیان همچنیی  بایید بیه . اما ای  كیافی نیسیت. كند ی ممتعدد و متنو  اقتصادی را تسهیا 

خلو  مقدم تولید بروند  كامال بر توده هیا متكیی باشیند  بررسیی و تحقیی  را تقوییت كننید  بیه 

خالقیت توده ها احترام بگذارند و مصكالت حسابرسی اقتصادی را كه در پروسه تولید سیربلند 

 .توانند نقش شایسته خود را بازی كنند می ان فقد بدی   ری  آن. كند بموقع حا كنند می 

 

 نظام حسابرسی اقتصادی یك نظام مدیریت موسسه سوسیالیستی است
 

 نظام حسابرسی اقتصادی نمایان گر روابط میان دولت و 

 موسسا  دولتی، و میان موسسا  دولتی میباشد

 

ار كیرد، موسسیه بعد از آنكه كصیور سوسیالیسیتی یی  اقتصیاد دولتیی سوسیالیسیتی را برقیر

 دولتی چگونه باید اداره شود؟ 

دولت سوسیالیسیتی، . است( مترجم –زحمتكصان )اقتصاد دولتی مایمل  كلیت مردم كارك  

دولت . كند می بعنوان نماینده كا مردم كارك ، اقتصاد دولتی را كنترل كرده و بر آن مدیریت 

كنید و بلیور  میی سسیه دولتیی تعییی  سوسیالیستی برنامه تولید و وظایا نملییاتی را بیرای مو

مركزی میزان محصول و درآمد موسسه دولتی را جهت رفع نیازهای دولت و خل  تخصیص 

 . دهد می 

آیییا مییدیریت دولتییی بییر اقتصییاد دولتییی بییدی  معناسییت كییه در موسسییات دولتییی گونییاگون 

زار تولید و وجوه هیچگونه استقالل نسسی اقتصادی وجود ندارد؟ آیا ای  بدان معناست كه كا اب

نقییدی بییرای تییامی  كییارگران و كارمنییدان بییه رایگییان در اختیییار موسسییه دولتییی قییرار داده شییده 

اسییت؟ و آیییا همییه تولیییدات موسسییه دولتییی بییدون پرداخییت مابییه ازا بییه دولییت داده میصییود؟ و 

هیچگونه حسابرسی مستقا در مورد سود و زیان موسسه دولتیی وجیود نیدارد؟ ایی  نیو  نظیام 

. یریت موسسات تولیدی در واقع دارای تاریخچه اسیت و نیامش نظیام نر یه رایگیان اسیتمد

دراتحیاد شیوروی  6902تیا  6963ای  نو  نظام مدیریت موسسیات دولتیی در فاایله سیالهای 

امییا تحیت شییراید . اتخیا  شید كییه تحیت شیراید تییاریخی و وییژه كمونیسیم جنگییی  یروری بیود

فقدان حسابرسی مستقا سود و زیان تحت ی  نظیام . ستساختمان سوسیالیسم نملی نی می نمو

اتالفهیای پروسییه تولیید و نملیییات را دشییوار  نر یه رایگییان، كیار ردیییابی نیدم كییارآیی هیا یییا
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نتیجتا شراید برای بسی  كاركنان موسسه دولتی جهیت بعهیده گیرفت  مسیئولیت نملیی . میسازد

تحقیی  ااییا اییرفه جییویی نیییز چرخانییدن اییی  موسسییات مسییاند نخواهیید بییود و شییراید بییرای 

 .مساند نخواهد بود

پ  آیا موسسیات دولتیی مجازنید كیه بابیت سیود و زییان خیویش مسیئولیت مسیتقا بیه نهیده 

اگر ای  نظام برقیرار شیود نظیام مالكییت سوسیالیسیتی تمیام . گیرند؟ اما ای  غیر نملی تر است

لكیت گروهی و نهایتا به نظام مردم، فقد ی  اسم خواهد بود و به نظام مالكیت شركتی، نظام ما

 .مالكیت خصوای سرمایه داری تيییر ماهیت خواهد داد

 می در جامعه سوسیالیستی، مدیریت اقتصادی موسسات توسید دولیت، از لحیاظ نینیی نظیا

 می نظام حسابرسیی اقتصیادی چیسیت؟ در مفهیو. كند می شسیه نظام حسابرسی اقتصادی  لب 

 میی اقتصیادی اسیت كیه رهسیری مركیزی دولیت را تضیمی  ساده، ی  نظام مدیریت حسابرسیی 

 .شمارد می كند اما در نینحال، نما نسستا مستقا موسسات را نیز مجاز 

یی  نظیام حسابرسیی  رهنمودهائی را برای برقراری 6920ادر مائو سالها پیش در سال 

” او اایا در ای  رهنمودها . بخصهای اقتصاد دولتی منا   آزاد شده اادر كرد اقتصادی در

رهسیری متمركیز بیه معنیای اداره بیا . را پییش نهیاد“ غییر متمركیز رهسری متمركیز و میدیریت

برنامه مركزی در . برنامه موسسات دولتی  س  خلو ، رهنمودها و سیاستهای مركزی است

كند از جمله خلیو  كلیی را  می پرتو شراید مصخص هر واحد، برای آنها آماج تولیدی تعیی  

 ، كمیییت، كیفیییت، ارزش تولییید، بییارآوری كییار، هزینییه هییا و سییودی كییه باییید بییه در مییورد تنییو

هر موسسیه بایید در برابیر برنامیه دولتیی حسیاب پی  . كند می دولت بازگردانده شود مصخص 

مدیریت غیرمتمركز بمعنای آن . دهد و اهداف مختلا تعیی  شده توسد دولت را پاسخگو باشد

ابع مادی و مالی را برحسیب تولیید و ملزومیات نملییات هیر است كه دولت میزان معینی از من

آن موسسیه تولیید، نر یه، و . موسسه دولتی در اختییارش قیرار میدهید تیا از آنهیا اسیتفاده كنید

فعالیتهای بازاریابی خود را سازمان خواهد داد اما اینكار برمسنای مصخصات برنامه كه توسید 

سییه دولتییی از اسییتقالل نمییا نسییسی معینییی هییر موس. دولییت تعیییی  شییده اییورت خواهیید گرفییت

هر موسسه باید محاسساتش را مستقالنه انجام دهد، دسیتاوردها و  یررهایش . برخوردار است

را مصییخص كنیید و از درآمییدهای خییود بییرای پرداخییت هزینییه هییا و تییامی   خییایر نقییدی جهییت 

 میی كلرف  لیب مدیریت غیرمتمركز تحت رهسری متمركز، از ی. انساشت دولتی استفاده نماید

كند كه موسسه دولتی بنحیو بهتیری بیر تولیید و نملییات میدیریت كنید، حسابرسیی اقتصیادی را 

تقویییت نماییید و تحقیی  برنامییه دولتییی را تضییمی  كنیید  و از سییوی دیگییر، دولییت باییید شییراید 

بلیور مثییال، .  یروری بیرای بهسیود تولیید و پیصیرفت نملییات موسسیه دولتیی را فیراهم نمایید

ی تولید باید بموقع انالم شوند و نر ه موادخام و همكاری گسترده سوسیالیستی بیه برنامه ها

مدیریت موسسه دولتی توسید دولیت از  ریی  نظیام حسابرسیی اقتصیادی، . موقع سازمان یابد

 ییام  انمییال رهسییری متمركییز توسیید دولییت بییر موسسییات دولتییی و نیییز تسییهیا كننییده ابتكییار 
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ای  نظام، هم از كنترل بیش از حد كه میتواند بحال . د بودنملهای سوسیالیستی موسسات خواه

كند و هم جلوی استقالل بیش از حد  می حسابرسی اقتصادی موسسه نامللوب باشد جلوگیری 

 .گیرد می موسسه را كه میتواند به گرایش سرمایه داری فعالیت آزاد پا دهد، 

ت دولتیی شیكا مصیاركت تحت نظام حسابرسیی اقتصیادی، مناسیسات اقتصیادی بیی  موسسیا

موسسات دولتی مایمل  پرولتارییا و كیا میردم كیارك  . جمعی و حسابرسی مستقا بخود بگیرد

آنها نه فقد از  ری  تقسیم كار اجتمانی بلكه بیه دلییا اینكیه ااحسانصیان یكیی اسیت بیه . هستند

كر همكاری یكدیگر مرتسلند و از لحاظ نینی مجسورند با یكدیگر هماهنگی كنند و خودشان مست

ای  موسسات از پایه و اساس با موسسات سرمایه داری كیه بیر نظیام مالكییت . میان خود باشند

هرچنیید تحییت شییراید بكاربسییت نظییام حسابرسییی . كننیید مییی خصواییی مستنییی هسییتند، فییرق 

كیه  می بنیابرای  هنگیا. اقتصادی، موسسات دولتی نیز واحدهایی با مدیریت نسستا مستقا هستند

شود، نه فقد تقوییت شییوه  می نی و منابع مادی و مالی بی  موسسات دولتی مسادله نیروی انسا

تعاون كمونیستی  روری است بلكه باید ااا مسادله ارزشهای برابر را هیم در نظیر گرفیت، 

حساب دخا و خرج را داشت، همیه چییز را ثسیت كیرد تیا بتیوان تیاثیرات اقتصیادی را محاسیسه 

 .نمود

رسی اقتصادی، روابد فوق الذكر بی  دولت و موسسات دولتیی، و تحت شراید نظام حساب

كند كه به همكیاری نزدیی  پرداختیه  می میان خود ای  موسسات، ادها هزار موسسه را قادر 

و تولید را بلور هماهنگ و به مثابه ی  واحد ارگانی  سازماندهی كننید و در نیی  حیال كیامال 

تراسییتها و ” : لنییی  گفییت. خییود را بییه اجییرا گذارنییدمسییئولیت مییدیریت و ابتكییار نمییا جداگانییه 

كارخانیه هیا بیدی  خیا ر برپاییه خیود م حمییایتی تاسیی  شیده انید كیه خودشیان مسیئول كییاركرد 

موسسه شان باشند و مضاف بر آن خودشان مسئول آن باشند كه موسسه شان بدون كسری كار 

حییاال كییه همییه : جییب گفتنییدزمییانی كییه لنییی  اییی  حییرف را زد برخییی افییراد بییا تع( 60)“ .كنیید

موسسات دولتی مایمل  دولت هستند چه نیازی به ای  نظیام ظرییا حسابرسیی اسیت؟ امیا نفیی 

در جامعییه . نظییام حسابرسییی اقتصییادی در واقییع نقییض ااییا سوسیالیسییتی اییرفه جییویی اسییت

سوسیالیسییتی، گسییترش تولییید و بكاربسییت اقتصییاد بییا اییرفه در درجییه اول وابسییته بییه كییار 

امیا برقیراری .   و سیاسی حزب و توان آن در ارتقا آگیاهی كادرهیا و تیوده هیا اسیتایدئولوژی

اگییر نظیییام . ییی  نظییام مسییئولیت در زمینیییه نملیییات تولیییدی و مییدیریت نییییز  ییروری اسییت

حسابرسی اقتصادی برقرار نصده بود، شراید برای تقویت مسئولیت نملیاتی كاركنان مدیریت 

 .شد می نیروی انسانی، منابع مادی و مالی  شد و نتیجه اش اتالف می فراهم ن

 

 با استقرار نظام حسابرسی اقتصادی در كمونهای روستایی

 خلق مدیریت را تقویت كنید
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اجرای مدیریت از  ری  حسابرسی اقتصادی نه فقد برای اقتصاد دولتی  روری است، 

د سوسیالیسیتی كیه در آن بخش از اقتصا. مللقا  روری است( جمع )بلكه در اقتصاد كلكتیو 

زحمتكصان است، ابزار تولید و تولیید بیه سیازمانهای جداگانیه ( جمع )مستنی بر مالكیت كلكتیو 

  س  خید هر سازمان اقتصادی كلكتیو ی  واحد حسابرسی است كه تولید را. كلكتیو تعل  دارد

را برنامییه دولتییی سییازمان میدهیید و بییر حسییب قیمتهییای تعیییی  شییده توسیید دولییت، كاالهییایش 

تولید و توزیع درآمد، . كند و در قسال سود و زیانش مسئول است می میفروشد  مستقالنه نما 

وجیوه نقیدی بیرای انساشیت دولیت از  ریی  مالییات در اختییار . پیش برده میصیود درون كلكتیو

برنامییه اقتصییادی واحیید . اقتصییاد ملییی سوسیالیسییتی ییی  كییا واحیید اسییت. دولییت قییرار میگیییرد

. شود دربرگیرنیده اقتصیاد كلكتییو و اقتصیاد دولتیی اسیت می د دولت ریخته سراسری كه توس

اجییرای مییدیریت در اقتصییاد كلكتیییو بییر پایییه ییی  نظییام حسابرسییی اقتصییادی مناسییب و تقویییت 

حسابرسی اقتصیادی در هیر واحید اقتصیاد كلكتییو بیه سیود توسیعه كیا اقتصیاد ملیی و تحكییم و 

 .توسعه اقتصاد كلكتیو خواهد بود

زحمتكصیییان در بخیییش هیییای ( جمعییی )تصیییاد سوسیالیسیییتی چیییی ، مالكییییت كلكتییییو در اق

در اینجییا . ، حمییا و نقییا و تجییارت موجییود اسییت(منجملییه ایینایع دسییت )كصییاورزی، ایینعت 

مصيله ما نمدتا بررسی مسئله تقویت مدیریت از  ری  نظیام حسابرسیی اقتصیادی در اقتصیاد 

 .كلكتیو كمون روستائی خل  است

كمییون روسییتائی خلیی  در چییی  از نظییام مالكیییت سییه رتسییه ای در سییل  در حییال حا ییر، 

كمون، بریگاد و تیم تولیدی همگی واحدهای . كمون، بریگاد تولیدی و تیم تولیدی استفاده میكند

داد و سیتدهای میالی . حسابرسی هستند كه مستقا نمیا میكننید و مسیئول سیود و زییان خویصیند

مهای تولیدی، و نیز تخصیص منابع مادی و نیروی كار باید متقابا میان كمونها، بریگادها و تی

 .باشد“ ااا مسادله برابر بلور داو لسانه و بر اساس نفع دو جانسه” مستنی بر 

، میدیریت بوسییله نظیام (جمعی )در اقتصاد كمون روستائی خل  تحت نظام مالكیت كلكتیو 

ت بریگادی توسد بریگیاد حسابرسی اقتصادی در موسسات كمونی توسد كمون، و در موسسا

 می كمون و بریگاد موسسات مربو ه خود را بلور واحد رهسری . شود می به اجراء گذاشته 

كنند، برای هر موسسه میزان معینی از  خایر نقیدی را تخصییص داده و از آنهیا میخواهنید كیه 

بیه آنیان داده  مسئوالنه بكار برند و برنامیه تولییدی را كیه دولیت، كمیون و بریگیاد ای  وجوه را

كنند كه از  ری  درآمدهایصیان هزینیه هیای خیود را تیامی   می متحق  كنند  و آنان را موظا 

را كیه كمیون و بریگیاد بیرای روانیه كیردن بیه ایندوق انساشیت تعییی  كیرده انید  می كنند و سه

ه با توسیعه موسسیات كمیونی و بریگیادی، و بیا توسیع. تامی  كرده و حتی از آن هم فراتر روند

اقتصاد كلكتیو در سلوح گونیاگون، واحیدهای بیصیتری در درون كمیون خلی ، میدیریت توسید 

 .ای  نو  مدیریت باید بیش از پیش تقویت شود. نظام حسابرسی اقتصادی را بكار میگیرند
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وجیوه نقیدی جمعیی تییم . تیم تولیدی ی  واحد حسابرسی پایه ای است كه مستقا نما میكند

یدی یا كمون تامی  نمیكند بلكیه از  ریی  كمكهیای انضیای تییم و انساشیت تولیدی را بریگاد تول

بیرای توسیعه اقتصیاد كلكتییو، كمیون و بریگیاد بایید تییم تولییدی را . شیود می تولیدی تیم تامی  

آنها نمیتوانند از  خایر نقدی تیم تولیدی بیرای توسیعه اقتصیاد كمیون ییا . رهسری و حمایت كنند

بی  بریگاد تولیدی و تیم تولیدی رابله مدیریت از  ری  نظام حسابرسیی . بریگاد استفاده كنند

ای  بدان معناست كه بریگاد تولیدی مسئول نهائی سود ییا زییان حاایله . اقتصادی وجود ندارد

 .خود تیم ها در ای  زمینه مسئولند. از كار تیم تولیدی نیست

بی  كمون و بریگاد تولیدی  اگر چه ی  رابله مدیریت از  ری  نظام حسابرسی اقتصادی

حسابرسیی . با تیم تولیدی وجود ندارد، اما تیم تولیدی هم بایید بیه حسابرسیی اقتصیادی بپیردازد

اقتصادی در تیم تولیدی در درجه اول شاما محاسیسه مصیرف سیاالنه كیار مادییت یافتیه و كیار 

ج و هزینیه هیا، زنده در تولید، حساب دهی در میورد درآمیدها و مخیارج سیاالنه، كیاهش مخیار

اجتناب از كار غیر مولید و سیایر هزینیه هیای اینچنینیی، و مقابلیه قا عانیه بیا اسیراف و اتیالف 

كلییه هزینیه هیا بایید تیابع . بویژه برقراری ی  نظام سالم مدیریت مالی حائز اهمیت اسیت. است

آمیدها و كلییه در. در امور مالی باید دمكراسی اجیرا شیود. فرآیند تصمیم گیری  روری باشند

، (غییالت)بییرای دانییه هییای خییوراكی . اقییالم بیییرون رونییده باییید ماهانییه بییه انضییاء انییالم شییود

مصییال  ، پییول و حسییابها باییید مسییئولیتهای جداگانییه وجییود داشییته باشیید تییا از مصییرف زیییادی، 

بیا تقوییت حسابرسیی اقتصیادی و بهسیود نظیام میدیریت . دزدی و ریخت و پاش جلیوگیری شیود

زینه های تولید را كاهش داد، بر انساشت  خایر نقدی و درآمد انضاء افزود، و مالی، میتوان ه

انضاء به اقتصاد جمعی بیش از پیش نص  خواهند ورزید و جهت تحكیم و توسعه ای  اقتصاد 

 .مسارزه كرده و با گرایصات خودروی سرمایه دارانه مقابله خواهند نمود

 

 ارزشحل صحیح تضاد میان محاسبه ارزش مصرف و 

 می كه مدیریت از  ری  حسابرسی اقتصادی را به اجرا ( جمع )اقتصاد دولتی و اقتصاد 

. گذارند نیازمند مقایسه و محاسسه مصرف مولد با نتای  تولیدی در پروسیه هیای تولییدی هسیتند

پروسه تولید سوسیالیستی هیم یی  پروسیه كیار اجتمیانی مسیتقیم اسیت و هیم یی  پروسیه ارزش 

جنسه كار اجتمانی مستقیم را در نظر بگیریم اینلور است كه كیارگران بیر حسیب اگر . آفرین 

 میی برنامه ها، ارزش مصرف هیای گونیاگون كیه منلسی  بیر نیازهیای دولیت و خلی  اسیت را 

اگر جنسه ارزش آفرینی را در نظر بگیریم اینلور است كه كارگران به غیر از انتقیال . آفرینند

بنییابرای ، . مییواد خیام بییه تولییدات ، ارزش جدییید هیم تولییید میكننید ابییزار تولیید و می ارزش قیدی

یییا حسابرسییی ارزش { ماتریییال مصییرف شییده و ماتریییال تولییید شییده}محاسییسه ارزش مصییرف 

دو وجیه حسابرسیی اقتصیادی سوسیالیسیم را ( یا حسابرسیی ارزش)مصرف و محاسسه ارزش 

 .تصكیا میدهند
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ارزش . دو جنسیه وحییدت و تضیاد هسییتندمحاسیسه ارزش مصیرف و محاسییسه ارزش دارای 

اگر نو  معی  و مصخصی از محصول را در نظر بگییریم، . مصرف حاما مادی ارزش است

 مییی نمومیا اینلییور اسییت كیه دسییتیابی بییه حجیم تولییید و كیفیییت بیاالتر، ارزش بیصییتری بهمییراه 

زش مصیرف بنابرای ، نموما میتوان گفت كه اگر موسسیه ای موفی  بیه تولیید مییزان ار. آورد

توانید  میی تعیی  شده توسید دولیت شیود، همچنیی  ( نو ، خصوایات، حجم و كیفیت و غیره)

را ( مانند ارزش تولیدات و سودی كه باید به دولت تحویا داد و غیره)آماج ارزشی تعیی  شده 

با ای  . ای ، آن جنسه وحدت بی  محاسسه ارزش مصرف و محاسسه ارزش است. نیز متحق  كند

. ینهییا دو نییو  مختلییا محاسییسه هسییتند كییه از دو زاویییه مختلییا اییورت میگیرنییدواییا، ا

آماج ارزشی كه از سوی دولت برای هر موسسه . بنابرای ، باید ی  جنسه تضاد هم داشته باشند

از . اهیداف تركیسیی هسییتند( مییثال ارزش تولییدات، سیود واگیذار شییده و غییره)شیود  میی تعییی  

ماننیدانوانی كیه )كنید  میی برای تولید ارزش مصرف تعییی   كه دولت  رف دیگر، آماجی را

زمانیكه یی  موسسیه  .شوند می بعنوان آماج مجزا تصری  ( تولید شود، حجم تولید و غیره باید

را كیامال تیامی  ( شیود و غییره میی ارزش تولیدات و سودهائی كیه تسیلیم دولیت )آماج ارزشی 

میورد نظیر ارزش مصیرف از حییث تنیو  و حجیم میكند، لزوما به معنای ای  نیست كه میزان 

بنییابرای  تضییادی كییه غالسییا هییر موسسییه در پروسییه . تولییید و غیییره را هییم بییرآورده كییرده اسییت

 .حسابرسی اقتصادی با آن روبروست، دقیقا بی  محاسسه ارزش مصرف ارزش است

بییرای حییا اییحی  اییی  تضییاد، پیییش از هییر چیییز مییا باییید درك اییحیحی از ماهیییت دسییته 

 .یهای ارزشی در حسابرسی اقتصادی سوسیالیستی داشته باشیمبند

در نظیام )*(  خایر سرمایه ای ، هزینه های تولیید، سیودها و سیایر دسیته بنیدیهای ارزشی 

بنیابرای ، مناسیسات . حسابرسی اقتصادی سوسیالیستی با مالكیت سوسیالیستی همگانی مرتسلنید

، هزینیه هیای تولیید، سیودها و سیایر دسیته كننید و بیا سیرمایه میی تولیدی مصخصی را منعك  

سرمایه در سرمایه . كنند می بندیهای ارزشی در نظام حسابرسی اقتصادی سرمایه داری فرق 

داری، ارزشییی اسییت كییه ارزش ا ییافه تولییید میكنیید، و دسییته بنییدی ارزشییی بازتییاب روابیید 

ایه ای در موسسیه وجیوه سیرم. كنید میی كار اجیر شیده را اسیتثمار  استثماری است كه سرمایه

 دولتی سوسیالیستی، آن بخش از ثروت انساشت شده دولتیی اسیت كیه بیرای تولیید و نملییات هیا

استفاده هر موسسه از ای  وجوه در تولید و فعالیتهای نملیاتی تابع . مورد استفاده قرار میگیرد

ینییده  ییروریات قییانون اساسییی اقتصییاد سوسیالیسییتی اسییت كییه نسارتسییت از رفییع نیازهییای فزا

اسیتفاده خردمندانیه از وجیوه . كنید میی دولت و خل  و به بازتولید گسترش یابنیده تولیید خیدمت 

 .سرمایه ای برای توسعه اقتصاد سوسیالیستی از اهمیت زیادی برخوردار است

كیاهش هزینیه در یی  . هزینه در ی  موسسه سیرمایه داری بمعنیای مصیرف سیرمایه اسیت

هزینیه در یی  . ره كردن سرمایه و تصیدید اسیتثمار كیار اسیتموسسه سرمایه داری بمعنای  خی

از آنجییا كییه در سیسییتم . موسسییه سوسیالیسییتی مخییارج تولییید میییزان معینییی از محصییول اسییت
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حسابرسی اقتصادی موسسات برای تامی  هزینه هیا وكسیب سیود بیه درآمید حاایا از فیروش 

معنای  خییره میداوم زمیان كیار و تولیدات خود وابسته اند، كاهش مداوم هزینه های تولیدی به 

به ای  ترتیب دولت یا كلكتیو میتوانند بیصیتر انساشیت كننید و نتیجتیا . افزایش بارآوری كار است

 .محصوالت بیصتری برای رفع نیازهای دولت و خل  میتوانند تولید كنند

سودهای سرمایه داری ارزش ا افه تيیییر شیكا یافتیه ای اسیت كیه توسید سیرمایه داری 

سودها در موسسات سوسیالیستی، درآمد خالص اجتمانی هستند كیه توسید . شود می احب تص

ای  سودها بیه دو شیكا یعنیی سیودهای واگیذار شیده و مالیاتهیا . توده های كارك  آفریده شده اند

شییوند و نمییدتا بییرای توسییعه تولییید سوسیالیسییتی و ارتقییا سییل   مییی در دسییت دولییت متمركییز 

 .(به تو یحات رجو  كنید× . )گیرد می ی مردم مورد استفاده قرار معیصت و استاندار زندگ

. بعالوه در اقتصاد سوسیالیستی میتوان به سودها ازچصم انداز كلیت اقتصاد ملی نگریسیت

تحت شراید معینی دولت سوسیالیستی میتواند به برخیی موسسیات اجیازه دهید كیه فقید دخیا و 

مییثال بییرای آنكییه قابلیتهییای . ر خییود ادامییه دهنییدخرجصییان را یكییی كننیید و حتییی بییا  ییرر بییه كییا

انعتی در سراسر كصور بلور میوزون توزییع شیود، در منیا   نمقیی كصیور اینایع محلیی 

در میییان اینهییا ممكنسییت برخییی موسسییات بییدلیا شییراید نامسییاند تییا مییدتی . توسییعه یافتییه انیید

یا مثیال دیگیری را در . دكن می اما دولت كماكان از توسعه آنها حمایت . سوددهی نداشته باشند

بیویژه ) كننید  می برخی موسسات تولیدی كه محصوالت انعتی معینی را تولید . نظر بگیریم

ممكی  اسیت ( محصوالت جدید، مواد جدیید و محصیوالتی كیه بیرای تقوییت كصیاورزی الزمنید

ارگر اما منافع اقتصاد ملی در كلیت خود و تحكیم اتحاد ك.  ی دوره زمانی معینی  رر بدهند

كند كه بلور موقت و بلور برنامه ریزی شده  رردهی آنها مجیاز شیمرده  می م دهقان حكم 

” شیود،  میی منیافع اقتصیاد ملیی در كلییت خیود ارزییابی  ای  نو  سود دهی كه از منظر. شود

سییود دهییی در ”اییی  نیو  . شیود مییی خوانیده “ منییافع نییالیتر”ییا “ سیود دهییی در سیلوح بییاالتر

الستیه منظیور ایی  . ر واقع تسارز مصخصی از برتری نظیام سوسیالیسیتی اسیتد“ سلوح باالتر

نیست كه سود دهی در موسسات و بخصهای مختلا اهمیتی ندارد و قیرار نیسیت كیه موسسیات 

در كا اقتصاد ملی نهایتا وابسته  زیرا سود دهی. مختلا ای  را بهانه ای برای مدیریت بد كنند

بنیابرای  موسسیاتی كیه بلیور میوقتی  یرر . داگانیه اسیتبه سود دهی موسسات و بخصیهای ج

میدهند باید سخت بكوشند تا نملیات تولیدی خود را بهسود بخصیند، هزینیه هیای تولیید را كیاهش 

دهنیید، از زیانهییا كییم كننیید و زیییان را بییه سییود تسییدیا كییرده و بییه افییزایش انساشییت سوسیالیسییتی، 

 .خدمت كنند

نابع سرمایه ای، هزینیه هیا، سیودها و سیایر دسیته بنیدی از تحلیا فوق میتوان دریافت كه م

 مییی هییای ارزشییی در حسابرسییی اقتصییادی سوسیالیسییتی بازتییاب روابیید تولیییدی سوسیالیسییتی 

. شوند می ای  دسته بندی ها توسد پرولتاریا برای ساختمان سوسیالیستی بخدمت گرفته . باشند

اسییسه ارزش مصییرف و ارزش، مسییئله تییوانیم در جریییان حییا تضییاد بییی  مح مییی بنییابرای  مییا ن
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بلكیه بایید آنهیا را جیدی . تحق  اهداف ارزشی تعیی  شده توسد دولت را بی اهمیت قلمیداد كنییم

 .گرفته و فعاالنه و بلور همه جانسه درپی تحق  اهداف ارزشی گوناگون باشیم

ز از سوی دیگر ای  را هم باید تصخیص دهیم كیه دسیته بنیدی هیای ارزشیی قسیا از هیر چیی

از نظام كاالیی  دسته بندی های ارزشی بخصی. بقایای نظام اقتصادی مالكیت خصوای هستند

بلور مثال از آنجیا كیه قیمتهیا نسیست بیه ارزشیها . بخصند می هستند و ح  بورژوایی را تجسم 

نوسان دارند، موسساتی كه ی  اندازه كار برای تولید انوا  گوناگون تولیدات با مصخصیه هیای 

موسسیاتی . آورنید میی كنند، میزان نابرابری از ارزش تولید و سود بدست  می زینه متفاوت ه

 میی كننید راحیت تیر  میی كه بیصیتر از بقییه موسسیات محصیوالتی بیا ارزش و سیود بیاال تولیید 

. توانند آماجی را كه دولت برای تولید ارزش و تحویا سودها برایصان تعیی  كرده تحق  بخصند

كننید كیه ارزش و سودشیان پیائی  اسیت،  میی صیتر محصیوالتی را تولیید بی برای موسسیاتی كیه

اینهیا . تحق  آماجی كه دولت در زمینه تولید رزش و تحوییا سیود تعییی  كیرده سیخت تیر اسیت

 .نمونه هائی از نملكرد ح  بورژوایی در جامعه سوسیالیستی است

ابرسییی ارزش كنیید كییه مییردم در حییا تضییاد بییی  حس مییی منییافع  سقییاتی پرولتاریییا  لییب 

” مصرف با حسابرسی ارزش، آگاهانه ای  نو  ح  بورژوایی را محدود كرده، از خد مصیی 

انتقیاد كننید و تولیید ارزش “ در فرمانیدهی قیرار دادن سیود” و “ اولوییت دادن بیه تولیید ارزش

 دارد بیصیتر تولیید كننید  محصیوالتی را كیه سیود پیائی  دارد را در بخصها و موسساتی كه تحت كنترل خودشان است پیاده كنند  محصوالتی را كه سود باال“ قرار دادن سود در فرمانده ”و “ اولویت دادن به تولید ارزش” خواهند از ح  بورژوایی استفاده كرده و آن را بسد دهند  خد مصی  می بورژوازی و نمایندگانش در حزب  .محاسسه ارزش مصرف كنند  ای نیازهای دولت و مردم را در الویت قرار دهند و محاسسه ارزش را تابعهای مصرفی برای ار

حسابرسیی تیام ” نظیام . كمتر تولید كنند  محصوالتی را كه هی  سودی ندارد ااال تولید نكننید

كه مرتدی  رویزیونیست حاكم بر شوروی  راحی كرده اند برای اجرای ای  اایا  “اقتصادي

در نظییام حسابرسییی تییام . فرمانییدهی قییرار دادن سییود را در مقییام: نمیقییا سییرمایه دارانییه اسییت

مهمتری  شاخص های اختصاری برای فعالیت مالی موسسات، سیود و نیره سیود ” اقتصادی، 

رود  میی در واقع هر موسسه انو  و كمیت تولییدش را برحسیب سیودهائی كیه انتظیار “ .است

اج كنند و برای كاهش توانند كارگران را اخر می موسسات برای افزایش سود . كند می تعیی  

كیه سیود را در “ نظام حسابرسی تام اقتصادي” ای  . هزینه های تولید، شدت كار را باال بسرند

مقییام فرمانییدهی قییرار میدهیید، تسییدیا بییه ییی  نظییام اسییتثمارگرانه شییده كییه از سییوی بییورژوازی 

و  بوروكرات م انحصاری رویزیونیست شوروی بر مردم زحمتكش اتحادشوروی تحمیا شده 

 .برای احیای سرمایه داری در اتحاد شوروی بوده است می وسیله مه

توانیم بسینیم كه در تحلییا نهیایی، در نظیام حسابرسیی اقتصیادی سوسیالیسیتی  می بنابرای  

تضاد بی  محاسسه ارزش مصرفه و ارزش خود را بصكا مسارزه بی  پرولتاریا و بیورژوازی، 

فقد با درك ای  حلقیه كلییدی در . گذارد می داری بنمایش میان راه سوسیالیستی و راه سرمایه 

مسارزه بی  دو  سقه و دو راه، و تحدید ح  بورژوایی در نراه حسابرسی ارزشی اسیت كیه 

ما میتوانیم ای  تضاد را بلور احی  درك و حا كنیم  محاسسه ارزش را تابع محاسیسه ارزش 

 .سیر انحرافی در پیش گیردمصرف كنیم و مانع آن شویم كه حسابرسی اقتصادی م



 101: صرفه جوئی یک اصل مهم در اقتصاد سوسیالیستی 

 

 

 :توضیحا 
در ای  بخش كتاب كه سود سوسیالیستی با سود سرمایه داری مقایسه شده اسیت از واژه × 

 ینگ ل 

Ying-li  اسیت مییان واژه سیود و واژه دسیتاورد( پیونیدي)استفاده شده است كه هیسریدی. 

 .رفت می ظاهرا ای  واژه برای متمایز كردن سود در سوسیالیسم بكار 

تولید اجتمانی از  ری  استثمار كارمزدی و سلله منیافع بیگانیه در اقتصاد سوسیالیستی، 

سود نه هدف تولید اسیت و نیه . رود می و متخاام بر نیروی كار و بازتولید ای  سلله، پیش ن

یابنید و نیه معییاری كیه بیر حسیب آن نملكیرد و  میی محكی كه بیر حسیب آن منیابع اختصیاص 

در سییل  ملییی و در سییل  هییر موسسییه، . گیییرد مییی مییورد قضییاوت قییرار  موفقیییت موسسییات

دستاورد فردی و خصوای دیگر ااا انگیزه دهنده و . سیاست در فرماندهی تولید قرار دارد

 .سازمانده جامعه نیست

ایی  . شیود میی انساشیت ا یافه اجتمیانی ا یالق  در سوسیالیسم، سود ییا درآمید خیالص بیه

ایی  . پروسیه كیاری كلكتییو و غییر اسیتثماری سوسیالیسیتی اسیتا افه اجتمانی محصول یی  

ا افه اجتمانی توسد دولت پرولتری برای تولید نیازهای اجتمانی و انقالبی كردن جامعیه و 

اگر بخواهیم بر حسب پول در سل  موسسه تولیدی سوسیالیستی نگیاه . شود می جهان استفاده 

: شیود در شیرایلی كیه میی و قیمیت نهیائی مصیت   كنیم ای  ا افه از تفاوت مییان هزینیه تولیید

قیمتهیا و )رود  میی فعالیتهای تولیدی موسسه به مثابه بخصی از ی  برنامه مركیزی پییش ( الا

قیمتهیای (   ب(كننید میی سودها نه تركیب و نه سل  تولید و نه جهت ابیدانات فنیی را تعییی  ن

توانید بیدلخواه قیمیت گیذاری  میی سسیه نمو)شیود  میی كلیه نهاده ها و تولیدات به موسسیه داده 

 مییی   سییودهای هییر واحیید تولیییدی در دسییترس توسییعه كلییی اجتمییانی و اقتصییادی گییذارده (كنیید

 . شود

در اقتصیاد سوسیالیسیتی ( هر چند ثانوي)با ای  واا، بدلیا آنكه سود ی  نقش  روری 

ئی و بیر فعالیتهیای تواند تاثیر منفی بر تخصیص و معیارهای سنجش كارآ می كند،  می بازی 

گیذارد بیه ایی  ایورت كیه گیرایش بیه حیداكثر كیردن درآمید و بازگصیت  می تولیدی بگذارد و 

در واقع اینها جزو مو ونات ای  . كند می خد مصی ار ای منافع اجتمانی را تقویت  بجای

  .باشند می كتاب 

 

 منابع مطالعاتی مرجع
 (به زبان انگلیسی موجود نیست)مونیستی مارك ، انگل ، لنی  و استالی  درباره جامعه ك

مائو یادداشت مقدماتی در مورد اداره ی  شركت تعاونی با پصتكار و ارفه جوئی م كتیاب 

 637سره مائو ص 
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 66حا احی  تضادها م بخش 

 

 یادداشتها
 678ص  –م مارك ، گروندریسه  6

 272آثار دست چی  شده ص  –م مائو، حا احی  تضادها  0

 637ص  –تاب سره م مائو، ك 8

  272همانجا ص  –م مائو، حا احی  تضادها  2

 229همانجا ص  -2

 891ص  8مارك ، كاپیتال جلد  -1

 38مارك ، كاپیتال جلد ی  ص  -7

 291همانجا ص  -3

 887م همانجا ص  9

 36م همانجا ص  62

 682ص  0م مارك ، كاپیتال جلد  66

  221ص ( 6978انتصارات ) 82جلد  م لنی ، نامه به سوكولنیكوف، كلیات آثار 60

 

 معادل های فارسی: توضیح مترجم
 economizeمقتصدانه  –اقتصادی نما کردن 

 frugalityارفه جوئی 

  practicing strict economyاقتصادی نما کردن

 manpower, material and fundsنیروی انسانی، مواد و  خایر نقدی 

  capital funds خایر سرمایه ای 

 value categoriesته بندیهای ارزشی دس

 



 

 

 

1 

تولید  مبادله، یك شكل اقتصادی است كه

 را به توزیع متصل میكند
 

 مبادله و گردش پول در جامعه سوسیالیستی
تواننیید وارد  مییی اغلییب محصییوالت كییار در جامعییه سوسیالیسییتی فقیید از  رییی  مسادلییه 

لیه در جامعیه سوسیالیسیتی ایفات مصخصیه مساد. نراه های مصرف مولید و شخصیی شیوند

یابد؟ قوانی  نینی حاكم بر آن كدامند؟ اگر قیرار  می چیست؟ مسادله سوسیالیستی چگونه تحق  

 .است اقتصاد سوسیالیستی توسعه یابد باید ای  مو ونات را بروشنی درك كرد

 

مبادله سوسیالیستی از كیتیا ، صتا  مشخصه و عملكردهای نوینی 

 برخوردار است
 

 شخصه سه نوع مبادله در یك جامعه سوسیالیستیصتا  م

تولید در جامعیه سوسیالیسیتی خصیلتی دوگانیه دارد و همیی  . كند می مسادله را تولید تعیی  

بییرای فهییم كیفیییات و اییفات . كنیید مییی مسادلییه سوسیالیسییتی را تعیییی   مییی امییر پیچیییدگی الزا

كییه در جامعییه سوسیالیسییتی مصخصیه مسادلییه سوسیالیسییت ، اول از همییه  ییروری اسییت بییدانیم 

 .مفرو  در مقلع كنونی چه روابد مسادله ای موجود است

بعد از آنكه تحول سوسیالیستی مالكیت بر ابزار تولید در چی  اساسا به انجام رسید، روابد 

 :مسادله در سه دسته بندی االی جای گرفت

ایینعت و  بقایییای مالكیییت خصواییی در)م مسادلییه مستنییی بییر نظییام مالكیییت خصواییی  6

كصییاورزي، قلعییات شخصییی كییه در اختیییار انضییای كلكتیوهییای زرانییی قییرار دارد، و تولییید 

اما . یابد می ای  نو  مسادله نمدتا در داد و ستد در بازارهای محلی تحق  *.( جنسی خانوادگی 

 میی هنوز ی  بخش دیگیر هیم هسیت كیه در شیكا فیروش بیه بخیش تجیارت سوسیالیسیتی تحقی  

 .یابد

، و نیز مسادله درون (جمع ) له بی  موسسات سوسیالیستی دولتی و اقتصاد كلكتیو م مساد 0

انضای اقتصیاد كلكتییو روسیتائی بیا پیولی كیه از  ریی  اقتصیاد كلكتییو توزییع . اقتصاد كلكتیو

ای  اساسا مسادله ای اسیت مییان اقتصیاد تحیت اداره . شده، از فروشگاه های دولتی كاال میخرند

 .لكتیودولت و اقتصاد ك
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م مسادله درون نظام مالكیت سوسیالیستی تمام مردم، شکا سوم است که شاما مسادله بی   8

 مییی موسسییات سوسیالیسییتی تحییت اداره دولییت، و مسادلییه میییان دولییت بییا كارمنییدان و كییارگران 

 .باشد

. وجود ای  سه نو  روابد مسادله اي، به روشنی نصانگر خصلت گیذاری سوسیالیسیم اسیت

 .عنا كه سوسیالیسم ی  دوره تاریخی گذار از سرمایه داری به كمونیسم استبه ای  م

ای  اساسیا همیان . مسادله كاال بر مسنای مالكیت خصوا ، نو  اول روابد مسادله ای است

اییی  نییو  مسادلییه، بخییش نمییده روابیید . خصییلتی را دارد كییه مسادلییه كییاال در جامعییه كهیی  داشییت

 .دهد می را تصكیا نمسادله ای در جامعه سوسیالیستی 

مستنیی بیر دو نیو  مالكییت  ایی  روابید مسادلیه ای. نو  دوم، مسادله سوسیالیستی كاالهاسیت

كیفیییات و اییفات مصخصییه اییی  نییو  مسادلییه را باییید از دو جنسییه . سوسیالیسییتی اسییت می نمییو

 می از ییی   ییرف، بعلییت اینكییه اییی  روابیید مسادلییه مستنییی بییر مالكیییت نمییو. مختلییا محیی  زد

از . الیستی اسیت، كاالهیای مسادلیه شیده محصیوالت مسیتقیم یی  نظیام سوسیالیسیتی هسیتندسوسی

آنجا كه بلیور نمیوم خصیلت تولیید تعییی  كننیده خصیلت مسادلیه اسیت، ایفات مصخصیه تولیید 

ایی  ایفات مصخصیه بیه اشیكال زییر ظیاهر . یابید میی سوسیالیستی بناگزیر در مسادلیه بازتیاب 

 :میصود

 .بلكه تامی  نیازهای دولت و مردم است. سادله، سود نیستم هدف از ای  نو  م 6

م ای  نو  مسادله بر زمینه رقابت میان واحدهای تولییدی و هیرج و میرج در تولیید انجیام  0

 .بلكه تحت هدایت ی  برنامه دولتی اورت میگیرد. نمیصود

بلكییه توسیید دولییت . م قیمییت محصییوالت بلییور خودبخییودی در بییازار شییكا نمیگیییرد 8

 .سیالیستی معی  میصودسو

 می ایییی  ایییفات مصخصیییه نصیییانگر آنسیییت كیییه مسادلیییه بیییر مسنیییای دو نیییو  مالكییییت نمیییو

 .سوسیالیست ، با مسادله كاالها در جامعه كه  تفاوت دارد

از  رف دیگر، از آنجا كیه ایی  نیو  مسادلیه همچنیان مسادلیه بیی  دو دارنیده مختلیا اسیت، 

 :له كاالئی است و ای  خصائا را داردمساد می كماكان دارنده افات مصخصه نمو

 م از آنجا كه مسادله كاالئی اسیت،  یرورتا تیابع نقیش تنظییم كننیده قیانون ارزش اسیت و 6

 .ای  قانون مستلزم مسادله بر حسب ارزشهای برابر است

بی  دو بخش . م ای  نو  مسادله كماكان مستلزم استفاده از پول بعنوان واسله مسادله است 0

سوسیالیسییتی كماكییان روابیید خرییید و فییروش و مسادلییه از  رییی  پییول وجییود  می مییومالكیییت ن

 .دارد

بنیابرای  نوسیان بیی  . م ارزش كاالی مسادله شیده كماكیان بایید در شیكا قیمیت تسیارز یابید 8

ااحب كاالئی كه قیمیتش از ارزش آن پیصیی بگییرد : قیمت و ارزش كاالها ادامه خواهد یافت
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و اییاحب كییاالئی كییه . ز  رییی  مسادلییه، درآمیید ا ییافی حااییا كنییدكماكییان خواهیید توانسییت ا

 .قیمتش از ارزش آن پایینتر بیفتد، كماكان درآمدش كاهش خواهد یافت

از ای  افات مصخصیه میتیوانیم بسینییم كیه حی  بیورژوائی در مسادلیه كیاالئی مستنیی بیر دو 

و فرق زیادی با ح  . دسوسیالیستی كماكان به موجودیت خود ادامه میده می نو  مالكیت نمو

 .بورژوائی در روابد مسادله در جامعه كه  ندارد

مسادله كاال درون بخش دولتی مالكیت سوسیالیستی تمام میردم، سیومی  نیو  روابید مسادلیه 

. اشیكال دیگیر مسادلیه كیاالئ ، تفیاوت بزرگیی وجیود دارد می بی  ایی  نیو  مسادلیه بیا تمیا. است

بیی  كمونهیای اولییه ییا مسادلیه كیاالئی در  ریخ م چیه مسادلیه كیاالمسادلیه كیاالئی در تمیام  یول تیا

آن نیو  مسادلیه كیه میا اینی  تجربیه . جامعه سرمایه داری م مسادلیه مییان ایاحسان مختلیا اسیت

بنیابرای  . میكنیم، مسادله در داخا ی  نظام مالكیت واحد است یعنی مسادله میان ااحسان یکسان

در زییر بیه بررسیی میورد بیه . سیتخوش تحیول شیده اسیتكیفیات و ایفات مصخصیه مسادلیه، د

 مییی مییورد مسادلییه بییی  دولییت بییا كارمنییدان و كییارگران، و مسادلییه بییی  موسسییات تولیییدی دولتییی 

 .پردازیم

مسادله بی  دولت با كارمندان و كارگران، شكا مصخص استفاده از پولی كه بعنوان مزد بیه 

ه، در خریییید محصیییوالت مصیییرفی از كارمنیییدان و كیییارگران موسسیییات دولتیییی پرداخیییت شییید

ایی  نیو  مسادلیه بیا اشیكال پیصیی  مسادلیه كیاالئی تفیاوت . فروشگاه های دولتی را بخیود میگییرد

كیاال م پیول م »ییا  «كیاال بیه كیاال»از لحاظ تاریخ ، همه مسیادالت كیاالئ ، تسیارز حركیت . دارد

میثال، . نید و هیم فروشیندهای  روابلیی بیود كیه در آن  یرفی  هیم خرییدار بود. بوده است «كاال

كارگر در جامعه سرمایه داری نیروی كارش را به سرمایه دار میفروشد و در مقابا، درآمدی 

سییپ  او بخصییی از اییی  پییول را بییرای خرییید فییرآورده هییای مصییرفی از . نقییدی دریافییت میكنیید

پییول  بییه( نیییروی كییار)كییاال » اییی  نییو  مسادلییه شییكا . سییرمایه دار، مییورد اسییتفاده قییرار میدهیید

اما در ی  جامعه سوسیالیست ، . *را بخود میگیرد« (فرآورده های مصرف )كاال  به (دستمزد)

در روابیید مسادلییه ای بییی  دولییت بییا كارمنییدان و كییارگران، اینییان اییاحسان دولییت و موسسییات 

بهمی  دلیا، كا مسادله كاالئ ، خود . فروشند می بنابرای  در واقع نیروی كار خود را ن. هستند

از جانب كیارگر و كارمنید فقید فیروش ملیرح : را بعنوان ی  حركت یكجانسه بنمایش میگذارد

چنییی  و ییعی کییه در آن، . و از جانییب دولییت، فقیید خرییید اسییت و نییه فییروش. نییه خرییید اسییت،

كارمنییدان و كییارگران موسسییات دولتییی دسییتمزد نقییدی میگیرنیید و بییرای خرییید فییرورده هییای 

راجعه میكنند، به همان و عی نزدی  اسیت كیه میارك  در مصرفی به فروشگاه های دولتی م

گییرد کیه ایی  ییا آن مقیدار  میی از جامعیه گواهینامیه ( كیارگر)» : تصری  نمود نقد برنامه گوتا

وی بیا ایی  (. شیود میی بخصی از آن برای اندوق  خییره مصیتر، کسیر )کار انجام داده است 

( 6)« .اجتمانی وسائا مصرف بهره مند میصودگواهینامه، به اندازه هزینه های كار از  خایر 

 مییی اییی  نیییز روابیید مسادلییه اسییت و از همییان ااییلی پیییروی میكنیید كییه مسادلییه كییاالئی را تنظیییم 
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یعنیی مییزان معینیی از یی  شیكا كیار میتوانید در كلییت خیود بیا مییزان مصیابهی از شیكا : نماید

و كیارگران شیكا خاایی از روابید امیا مسادلیه بیی  دولیت بیا كارمنیدان . دیگر كار مسادله شیود

ای  در واقع شكلی است كه دولت سوسیالیستی از كاالهیا و روابید . آورد می مسادله را بوجود 

. کنید میی پولی برای توزیع فرآورده های مصرف شخصی بیی  كارمنیدان و كیارگران اسیتفاده 

ه جدیییدی كییاالئی سیینتی، از مضییمون و اییفات مصخصیی اییی  نییو  مسادلییه در قیییاس بییا مسادلییه

 .برخوردار است

مسادالت بی  موسسات دولتیی سوسیالیسیتی نمیدتا در خریید متقابیا ابیزار تولیید از یكیدیگر 

از آنجا كه نظام مالكیت سوسیالیستی تمام مردم، وارد روابید مسادلیه كیاالئی بیا . یابد می تسارز 

لیستی باید استقالل میصود، و از آنجا كه هر موسسه دولتی سوسیا( جمع )نظام مالكیت کلکتیو 

نسیسی نملكییرد و میدیریت را حفییظ كنید، اگییر یی  موسسییه دولتیی نیازمنیید محصیول موسسییه ای 

دیگر باشد، كماكان باید قیمت را محاسسه و پول پرداخت کند و ااا مسادله ارزش هیای برابیر 

سیات دولتیی بینیم که مسادالت بیی  موس می اگر از ای  جنسه به مسئله نگاه کنیم . را اجراء نماید

چیزی كه ای  نو  مسادله را از سیایر اشیكال . كماكان از خصلت مسادله كاالئی برخوردار است

مسادله كاالئی از لحاظ تاریخ ، مسادله بی  دارندگان مختلا : مسادله پیصی  متمایز میكند، اینست

ست میدهد و فروشنده، مالكیت را از د. یابد می مسادله انتقال  مالكیت محصول از  ری . است

اما مسادله بی  موسسات تحت اداره دولت، مسادله بیی  . خریدار مالكیت محصول را كسب میكند

وقتی محصیولی بیی  دو موسسیه دولتیی مسادلیه میصیود، كماكیان مایملی  . دارندگان همسان است

دلیه در نی  حال، از آنجا كه مو و  مسا. انجامد می ای  مسادله به انتقال مالكیت ن. دولت است

ان میی مسادله ابزار تولید است، ای  نو  مسادلیه، بیه ایورت واسید  بی  موسسات دولتی نمدتا

منظور از مصیرف مولید اسیتفاده از فیرآورده هیائی اسیت کیه بیرای راه )تولید و مصرف مولد 

ایی  نیو  مسادلیه، . کنید میی نمیا (متیرجم -شیود  ماننید ماشیی  آالت میی انداخت  تولیید اسیتفاده 

بنییابرای ، اییی  مسادلییه كییاالئی نسییست بییه مسادلییه فییرآورده هییای . مسییتقیم بییا تولییید داردارتسییا ی 

اینكییه پاسییخگوی  اییی  مسادلییه بییرای. شییدیدتری اسییت مصییرفی معمییول، مسییتلزم برنامییه ریییزی

نیازهای تولید اجتمانی مستقیم سوسیالیستی باشد باید هر چه مستقیم تر در مدار برنامیه رییزی 

بیرای مسادلیه ابیزار تولیید درون موسسیات دولتی ، تخصییص و توزییع بایید . دولتی قرار بگیرد

ای  نیو  مسادلیه . تحت برنامه ریزی دولتی اورت گیرد و نساید قوانی  بازار آن را هدایت کند

هییر چنیید هنییوز نصییانه هییای مسادلییه کییاالئی را دارد ولییی ننااییر جامعییه كمونیسییتی آینییده یعنییی 

ای  یکی از اشکال گذاری است که مسادله . ها را در خود داردتوزیع اجتمانی مستقیم فرآورده 

پیصروی بسیوی توزییع اجتمیانی مسیتقیم كمونیسیتی فیرآورده هیا ، بخیود  سوسیالیستی كاال  ی

 .میگیرد

سییه دسییته بنییدی روابیید توزیییع كییه فوقییا  كییر شیید، پیچیییده گییی روابیید توزیییع  ییی دوران 

االئی بیر مسنییای مالكیییت خصوایی بییر ابییزار مسادلییه كیی. سوسیالیسیم را بروشیینی تصییویر میكنید
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مسادلیه . مسادله کیاالئی بیر مسنیای مالکییت خصوایی ابیزار تولیید وجیود دارد. تولید وجود دارد

مهیم تیر اینکیه مسادلیه . ابیزار تولیید وجیود دارد می کاالئی سوسیالیستی بر مسنای مالکییت نمیو

ظیام سوسیالیسیتی مالکییت تمیام كاالئی درون بخیش دولتیی اقتصیاد سوسیالیسیت ، یعنیی درون ن

مسادله درون بخش دولتی در برگیرنیده نناایر مسادلیه كیاالئی و . مردم نیز همچنان نما میكند

چگونگی برخورد به سیه . باشد می نیز نناار توزیع اجتمانی مستقیم كمونیستی فرآورده ها 

اسیت  میی ئله مهدسته بندی روابد مسادله بر حسب كیفیات و افات مصخصه متفاوت آنها، مسی

 .كه پرولتاریا هنگام ساختمان سوسیالیستی و تحكیم دیكتاتوری خود با آن مواجه است

 

 باید محدود شود حق بور وائی در مبادله سوسیالیستی

مانیید، حیی   میی تیا زمانیكییه مسادلیه سوسیالیسییت ، بیه درجییات گونیاگون مسادلییه كیاالئی بییاقی 

ما باید ح  بیورژوائی را تصیخیص دهییم، . نمال میكندبورژوائی به ناگزیر خود را در مسادله ا

 .هم از آن استفاده كنیم و هم محدودش کنیم

حیی  بییورژوائی در مسادلییه كییاالئی زمینییه مسییاندی بییرای ظهییور سییرمایه داری و ننااییر 

سرمایه داری و بورژوازی از لحاظ تاریخی از دل مسادلیه كیاالئی زاده شیدند . بورژوائی است

بعلییت ادامییه حیییات مسادلییه . ن تولییید كننییدگان كییاالئی كوچیی  سییر بلنیید كردنییدو از دو قلسییی شیید

كییاالئی در جامعییه سوسیالیسییت ، سییرمایه داری و ننااییر بییورژوائی نوخاسییته بلییور اجتنییاب 

 میی تحت شرایلی که هنوز مسادلیه كیاالئی بکیار گرفتیه  از ی   رف،. آیند می ناپذیر بوجود 

امیا از  یرف . ارزش محصیول و سیود را محاسیسه كننیدشود، موسسات سوسیالیستی مجسورند 

تواند او انی را در ای  ییا آن بخیش پییش آورد کیه نیازهیای دولیت و  می ن کار می دیگر، ه

مردم، والزامات برنامه ریزی دولتی نادیده گرفته شود  و ارزش تولیدی و سود در فرمانیدهی 

ه شییود کییه موجییب انحلییا  برخییی قییرار گیییرد و نملیییات آزادانییه سییرمایه داری بییه پیییش بییرد

بعیالوه، تحیت شیراید مسادلیه كییاالئ ، . موسسیات از سوسیالیسیتی بیه سیرمایه داری خواهید شید

همواره تضادهائی بی  نر ه و تقا ا وجود خواهد داشیت و همیواره قیمیت نسیست بیه ارزش 

انه ارزش بیصرم –تقا ا و قیمت  –ان نر ه می افرادی از تضادهای . انحراف خواهد یافت

سوء استفاده کرده و با هدف کسب سود سریع درگیر احتکار و گمانه زنی شیده و كارگیاه هیای 

زیرزمینی باز خواهند کیرد م و بیدی  ترتییب گیروه گیروه نناایر بیورژوای نوخاسیته را خلی  

 (6.)خواهند شد

بنابرای ، اگر دولت سوسیالیستی تحت دیکتیاتوری پرولتارییا حی  بیورژوائی را در مسادلیه 

در اتحییاد شییوروی، ننااییر . کییاالئی محییدود نکنیید سییرمایه داری بسییرنت رشیید خواهیید کییرد

مسادلیه  می بورژوازی قدیم و نوی  همکاری کردنید و از  یرق قیانونی و غییر قیانونی پاییه قیدی

کاالئی را برای سست کردن و از هم گسیخت  پایه اقتصاد سوسیالیسیتی اسیتفاده کیرده و بلیور 

 مییی ت نظیمییی اییی  مسییئله دارای اه. ری را در شییوروی احیییاء کردنییدهمییه جانسییه سییرمایه دا
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ما باید کامال به ای  مسئله واقا باشیم کیه یی  مسیارزه  سقیاتی پیچییده و سیخت در بلی  . است

 .فرآیند مسادله سوسیالیستی موجود است

رویزیونیسییتهای شییوروی، در حیلییه گییردش، اقتصییاد برنامییه ریییزی شییده سوسیالیسییتی را 

مسادله سوسیالیستی که قیسال در . ه و اقتصاد سرمایه داری بازار را جانصی  آن کرده اندکنار زد

خدمت رشد تولید سوسیالیسیتی و بهتیر کیردن زنیدگی میردم بیود کیامال تيیییر کیرده و تسیدیا بیه 

امیروز در . کنید میی نظام فعالیتهای تجاری سرمایه داری شده اسیت کیه بیه تولیید سیود خیدمت 

. ر رابله با گیردش ابیزار تولیید یی  نظیام تجیاری سیرمایه داری حیاکم اسیتاتحاد شوروی، د

شیود و یی  سیوم  میی ی  سوم ابیزار تولیید از  ریی  کانالهیای تجیاری نمیده فروشیی مسادلیه 

ان نر ه کنندگان ابزار تولید و متقا یان ابزار تولید مسادلیه می دیگر از  ری  تجارت آزاد 

نیز کامال تحت ااول نملیات سرمایه داری با هدف  گردش وسائا مصرف زندگی. شود می 

کارگاه های تولییدی دولتیی برژنیا و شیرکاء مصیرف كننیدگان را . گیرد می کسب سود انجام 

در اتحیییاد شییوروي، سیییوای . مكنیید میییی سییر كیسییه میكننییید و خییون كارمنیییدان و كییارگران را 

رده هیای مصیرفی وجیود فروشگاه های دولت ، سه نو  بازار آزاد برای خرید و فیروش فیرآو

بییازار كلكتیوهییای زرانییی ، تعاونیهییای متخصیییص در ارائییه فیییرآورده هییای گرانقیمیییت : دارد

درایید بییازار كلكتیوهییای  72. تجییاری، و بییازار آزاد بییرای فییرآورده هییای مصییرفی ایینعتی

زرانی در شهرها برپا شده است  یعنی جائی كه قیمتهای بازار هر روز باال و پایی  مییرود و 

تعاونیهای فرآورده .   حقه بازیها و معامالت سودآور بلرز افسارگسیخته در جریان استانوا

آنها بر حسیب اایا . کنند می های گران قیمت تجاری محصوالت جانسی كصاورزی نیز ارائه 

کنند و كمیسیون گیرفت  هیم بخصیی از فعالیتصیان را تصیكیا  می ارزان بخر گران بفروش نما 

خیلی از تعاونیهای فرآورده های . ان آنها و بازار كلكتیو زرانی نیست میفرق زیادی . میدهد

اغلیییب محصیییوالتی كیییه در . تجیییاری گرانقیمیییت در بازارهیییای كلكتییییو زرانیییی برپیییا شیییده انییید

: بازارهای آزاد فرآورده های مصرفی انعتی معامله میصود از  رق غیرقانونی و فاسد است

کارگییاه هییای »ز امتیییازات ویییژه و یییا دسترسییی بییه از در نقییب، زیییر میییزی، یییا بییا اسییتفاده ا

 ریقیه دیگیر، . {کنید  میی دست داشت  در کارخانه ای که فرآورده معینیی را تولیید }« تولیدی

. خرید ای  محصوالت از توریستها و كصیتیرانان و سیپ  فیروش آنهیا در بازارهیای آزاد اسیت

نسیار فروشییگاه هیای دولتییی اسییت كیه مدتهاسییت در ا میی محصیوالت مییورد فیروش، نمییدتا اقال

قیمتها معمیوال دو تیا سیه برابیر نیره فروشیگاه . رسد می وجود ندارد یا اینكه در آنجا بفروش ن

خیلی از فروشندگان در ای  بازارهای آزاد، محتکیران و سیودجویانی هسیتند . های دولتی است

. یرونییدكییه هییزاران كیلییومتر راه را بییرای قاچییاق و فییروش محصییوالت اینلییرف و آنلییرف م

بازارهییای آزاد بییرای نر ییه فییرآورده ای مصییرفی ایینعت ، درسییت نظیییر بازارهییای كلكتیییو 

 .زران ، بهصت سودجویان حرفه ای است
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لنی  در تحلیا از روابد مسادله كاالئی در جامعه سوسیالیستی كه بیه ظهیور مجیدد سیرمایه 

سیتد بیه نیاگزیر بیه ظهیور  مسادله كیاالئی و آزادی داد و» : انجامد، خا ر نصان كرد می داری 

در اتحاد شوروي، تسارزات تكیان ( 0)« .گصاید می سرمایه داران و روابد سرمایه دارانه راه 

دهنیده احیییای همییه جانسییه سییرمایه داری در حیلییه گییردش، بنحییوی كییه فوقییا تصییری  شیید، تحییت 

بیورژوائی در ای  امر نتیجه توسعه و تقویت بالمیانع حی  . ننوان داد و ستد آزاد توجیه میصود

 .مسادله كاالئی است

چگونه پرولتاریا ح  بورژوائی را در حیله گیردش محیدود میكنید؟ مهمتیری  كیار اینسیت 

« داد و سیتد آزاد» پیصیسرد . تولید و مسادله كاالها در مدار برنامیه رییزی دولتیی قیرار گییرد كه

انش در حزب از هر بورژوازی و نمایندگ. در نقض برنامه های دولت ، مللقا غیر مجاز است

آنها هر كجیا فرایت یابنید، . وسیله ممك  برای مخالفت با چنی  محدودیتی استفاده خواهند كرد

بنیابرای ، مسیارزه . در برنامه دولت خرابكاری كرده و داد و سیتد آزاد را بیه پییش خواهنید بیرد

ا نیدم تحدیید در حاد بی  پرولتاریا و بورژوازی تحت دیكتاتوری پرولتاریا حول مسئله تحدید یی

افیرادی . ای  مسارزه در كصور ما فوق العاده حاد بیوده اسیت. حیله گردش اجتناب ناپذیر است

نظیر لیو شائوچی و لی  پییائو همیه تیالش خیود را بیرای پیصیسرد خید رویزیونیسیتی داد و سیتد 

. ار بردنیدآزاد، تصوی  ایده های قالبی بازار آزاد، قیمت گذاری آزاد و رقابیت آزاد و غییره بكی

آنهییا سرسییختانه بییا اقییدامات پرولتاریییا بییرای محییدود كییردن حیی  بییورژوایی در حیلییه گییردش 

لسرییز  آنها كوشییدند ایی  نرایه را از نیروهیای سیرمایه داری شیهر و روسیتا. مخالفت كردند

و غییره " اول تجیارت"، "سیود در مقیام فرمانیده "آنها به مونظه نظیرات غللیی چیون . كنند

. شیدند ااول مدیریت سیرمایه داری را در امیر مسادلیه سوسیالیسیتی بكیار گیرنیدپرداخته و كو

باید » لیوشائوچی مدافع ای  بود كه افرادی که در حیله مفرو  از فعالیت اقتصادی درگیرند 

لی  پیائو ای  ایده قالبی را اشانه . «اجازه خرید مقدار بیصتری ازتولید آن بخش را داشته باشند

« از در نقیب وارد شیدن» ، «ان انسیان هیا فراتیراز قیوانی  جامعیه اسیتمی سادله م» میداد كه 

سایر نناار بورژوای . فاسد كنند آنها كوشیدند  ه  مردم را. کار غیر قانونی نیست و امثالهم

كوشیند در حیلیه گیردش دردسیر آفرییده و بیه پرولتارییا و  میی كهنه و نوخاسته در جامعه نیز 

کننید دارائیی  میی آنها برای فاسد كردن كادرها، رشیوه میدهنید و تیالش . سوسیالیسم حمله برند

آنهیا معیامالت پرسیود و متقلسانیه . های دولتی و کلکتیوی را تسدیا به دارائی شخصی خود کننید

پردازنیید تییا بییازار سوسیالیسییتی را مختییا كییرده و در آن  مییی برنیید و بییه قاچییاق  مییی را پیییش 

 .خرابكاری كنند

انقالبی ادر مائو و پ  از زور آزمائی های مکرر، مردم موفی  بیه در  تحت هدایت خد

نیروهای سرمایه داری میداوما . هم شکست  تو ئه های لیو شائوچی و لی  پیائو و شركاء شدند

اما تیا زمیانی كیه مسادلیه كیاالیی موجیود اسیت و همیراه بیا آن .  ربات سختی دریافت كرده اند

ینییه مسییاندی بییرای ظهییور سییرمایه داری و بییورژوازی حیی  بییورژوایی آن وجییود دارد، زم
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بنابرای  مسارزه  سقاتی بی  پرولتاریا و بورژوازی در حیله گردش ادامیه . موجود خواهد بود

پرولتاریا باید مسادلیه ابیزار اساسیی تولیید را بیه میدار برنامیه رییزی سوسیالیسیتی . خواهد یافت

كنید، و جلیوی آن را بگییرد کیه نناایر  ریبكصاند، روند گسترش تعیاون سوسیالیسیتی را رهسی

از ابیزار تولیید بیرای راه انیداخت  نملییات سیرمایه دارانیه اسیتفاده  كه  و نوخاسته بورژوازی

ن کند، می پرولتاریا باید جریان یابی مسادله مصال  و فرآوردها بی  شهر و روستا را تض. کنند

هیای سیرمایه داری در شیهر و روسیتا بازار و قیمت را تقویت كنید و نگیذارد كیه نیرو مدیریت

تیوانیم بلیور  میی فقید بیر ایی  مسناسیت كیه میا . بازار را مختا كیرده و در آن خرابكیاری كننید

موثر ح  بورژوایی در مسادله را محیدود كیرده، خیا، ظهیور سیرمایه داری و بیورژوازی را 

توانید  میی سیالیستی بدی   ری  است كه مسادله سو. ان بسریممی ق تر کنده و باالخره از می ن

هر چه بهتر به تولید انعتی و كصاورزي، به توده های كارگر م دهقان م سرباز، و به سیاسیت 

 .پرولتاریا خدمت کند

 

 مبادله سوسیالیستی را توسعه دهید، تولید را

 و  بیشتر گسترش دهید

 استاندارد زندگی مردم را بهبود بخشید

 

بیا ایی  وجیود، مسادلیه . كند می قصی تعیی  كننده بازی در پروسه بازتولید اجتمان ، تولید ن

هیر یی  از » انگلی  گفیت، . نهد می چه بلور مستقیم و چه غیرمستقیم بر تولید تاثیری متقابا 

تیابع تییاثیرات فاكتورهیای ویییژه و گسیترده خییارجی ( تولیید و مسادلییه)ایی  دو نملكیرد اجتمییانی 

اما از سیوی دیگیر، آنهیا . انی  ویژه خود را دارنداست و نتیجتا هر ی  به میزان گسترده ای قو

گیرد  می ای  كار بدرجه ای اورت . گذارند می مداوما یكدیگر را تعیی  كرده و بر هم تاثیر 

ایی  ( 8)« .كه شیاید بتیوان آنهیا را بعنیوان دو محیور مختصیات منحنیی اقتصیادی تعرییا نمیود

 .اادق است حرف انگل  در مورد مسادله كاالیی سوسیالیستی نیز

توسیییعه تولیییید اییینعتی و كصیییاورزی سوسیالیسیییتی مسنیییای میییادی تولیییید و مسادلیییه كیییاالیی 

 می آن سیاست نمو» : خا ر نصان كرد كه 6920ادر مائو سالها پیش در . سوسیالیستی است

کنیید نسارتسییت از توسییعه اقتصییاد و تضییمی   مییی کییه فعالیییت اقتصییادی و مییالی مییا را هییدایت 

ف بدان معناست كه فقد وقتی تولید كصاورزی توسعه یابد میتیوان ابیزار ای  حر( 2)« .نر ه

. تولید كافی برای رفع نیازهای گسترش بیصتر تولید و گسترش ساختمان اقتصادی بدسیت آورد

توان محصوالت مصیرفی كیافی بیرای تیامی  بازارهیا و تثسییت قیمتهیا حاایا  می بدی   ری  

رزي، بهسییود مسادلییه كییاالیی سوسیالیسییتی نییاممك  بییدون توسییعه تولییید ایینعتی و كصییاو. كییرد

از سوی دیگر، مسادله سوسیالیستی نیز نقصی نظیم و محیرك در توسیعه تولیید اینعتی و .است

فقیید از  رییی  مسادلییه سوسیالیسییتی مسادلییه مییواد خییام بییی  منییا   . كنیید مییی كصییاورزی بییازی 
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توانید ایورت  میی تصاد مختلا كصور و بی  موسسات مختلا دولتی در بخصهای گوناگون اق

توان بلور مناسب روابید بیی  كصیاورزی  می فقد از  ری  مسادله كاالیی سوسیالیستی . گیرد

و انعت، بی  تولید و توزیع، بی  اقتصاد تحت مالكیت دولتی و اقتصاد تحت مالكییت کلکیتیو، 

ول نر یه دپارتمان های دولتی که مسئ. و روابد بی  نواحی شهری و روستایی را تنظیم کرد

منابع مادی هستند و دپارتمان هیای تجیارت کیه مسئولیتصیان سیازمان دادن مسادلیه سوسیالیسیتی 

دپارتمیان هیای . ان موسسات دولتی فعاالنه سازمان میدهندمی باشد، مسادله ابزار تولید را  می 

تجییاری سوسیالیسییتی كییه مسییئول مسادلییه كییاالیی سوسیالیسییتی هسییتند، در مهلییت مناسییب خرییید 

الها از بخصهای تولیید اینعتی وكصیاورزی را فعاالنیه سیازمان داده و سیپ  آنهیا را بنحیوی كا

ایی  امیر نقصیی مهیم در توسیعه سیریع . فروشند می نقصه مند و سیستماتی  به مصرف كنندگان 

اقتصاد ملی بنحوی نقصه مند و حساب شده بازی كیرده و شیراید معیصیت در نیواحی شیهری و 

 .ای  نیز جنسه ای مهم از تحكیم وحدت كارگر م دهقان است. بخصد می روستایی را بهسود 

نالوه بر تصخیص ح  بورژوائی در حیله مسادله سوسیالیستی و برخیورد ایحی  بیه آن، 

ما باید تضادهای خاص انوا  گوناگون روابد مسادله را نییز بدرسیتی حیا کنییم تیا بتیوانیم نقیش 

 .رش مصرف را به حد كمال برسانیممسادله سوسیالیستی در تسریع تولید و گست

ان موسسیات دولتیی ایی  اسیت کیه دپارتمیان هیای میی ی  حلقه بسیار مهم در توسعه مسادله 

ده و میی ان نر ه و تقا ای ابزار تولیید را فهمی نر ه منابع مادی بلور کاما تضادهای 

ر یه ابییزار در پروسییه توسیعه فیوق العیاده سییریع سیاختمان سوسیالیسیت ، ن. آنهیا را حیا کننید

از سییوی . رود مییی تولییید نمومییا بییا نرخییی سییریعتر از نر ییه محصییوالت مصییرفی بییه پیییش 

دیگییر، كمیییت، كیفیییت، تنییو  و ویژگییی هییای ابییزار تولییید غالسییا بییا الزامییات تكییاملی سییاختمان 

بییی  نر یه و تقا یای ابیزار تولیید بیرای مییدتها از . سوسیالیسیتی بلیور كامیا خوانیایی نیدارد

هائی وجود خواهد داشت و در بخصهای گوناگون اقتصاد مل ، منا   مختلا لحاظ نینی تضاد

فقیید از  رییی  ملالعییه روزمییره و  راحییی . و موسسیات دولتییی گونییاگون میینعك  خواهیید بیود

تیوان یی  تعیادل نسیسی  میی نقصه های متعیادل و مناسیب و همخیوانی نر یه بیا تقا اسیت كیه 

ت آن را حفیییظ كیییرد و توسیییعه سیییریع اقتصیییاد ادامیییه دار بیییی  تولیییید ابیییزار تولیییید بیییا ملزومیییا

 .سوسیالیستی را به پیش راند

پروسییه مسادلییه بییی  اقتصییاد دولتییی و اقتصییاد کلکتیییو، بییی  سییلوح و واحییدهای گونییاگون 

مو یو  مسادلیه . اقتصاد کلکتیو، و بی  دولیت بیا كارمنیدان و كیارگران پیچییده تیر از اینهاسیت

 مییی یییزان معینییی از ابییزار تولییید را هییم در بییر كییاالیی نمییدتا محصییوالت مصییرفی اسییت امییا م

شیود بیرای  میی تضاد میان نر ه و تقا ا كه در ای  روابد پیچییده مسیادالتی متظیاهر . گیرد

ای  تضاد خود را مصخصا در تضاد بی  بخیش تجیاری و . دورانی  والنی وجود خواهد داشت

 .كصاورزي، و بی  انعت و مصرف كننده نصان خواهد داد
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بی  تجیارت سوسیالیسیتی و كصیاورزی نمیدتا در سیهم محصیوالت جنسیی میورد  تضادهای

خرید و فروش، در قیمتهای خرید، در اشكال خرید محصوالت، در نر ه و نره محصوالت 

بخصی از تولید كصاورزی و جنس ، تولیید كیاالیی بیرای رفیع نیازهیای . یابند می انعتی تسارز 

بنیابرای  . بیرای رفیع نیازهیای خیود دهقیان اسیتبخیش دیگیر تولیید خودمصیرفی . جامعه اسیت

بییرای بخصییهای تجییاری  ییروری اسییت كییه در خرییید محصییوالت كصییاورزی جنسییی تناسییب 

دارد بوجیود آورنید   میی مللوبی بی  آنچه توسد دولت خرییداری میصیود و آنچیه دهقیان نگیاه 

ت آورد و بنحوی كه دولت بتواند میزان مورد لزوم از محصوالت كصیاورزی و جنسیی را بدسی

در نییی  . نیازهییای مصییرفی اش را بر ییرف كنیید دهقییان نیییز بتوانیید تولیییدش را حفاظییت کنیید و

حال، وقتی بخش تجارت دولتیی سوسیالیسیتی محصیوالت كصیاورزی و جنسیی را میخیرد، بایید 

یعنیی بایید در . بتواند منا   روستایی را از حیث فرآورده های انعتی نییز بخیوبی تیامی  كنید

ش محصوالت و منابع بنحوی باشد كه ملزومات تولید كصاورزی سوسیالیسیتی پی تضمی  گرد

قیمتهیای خریید محصیوالت كصیاورزی و جنسیی و . و معیصت دهقان را بلور كاما پاسیخ گویید

قیمتهای نر ه محصوالت انعتی مستقیما بر درآمد دهقیان، بیر گسیترش تولیید كصیاورزی و 

قیمتهای منلقی خرید محصوالت كصاورزی و جنسیی تعیی  . گذارد می بر انساشت دولتی تاثیر 

باییید شییراید را بییرای كییاهش . و قیمتهییای منلقییی محصییوالت ایینعت ، كییاری  ییروری اسییت

میداوم تفاوتهییای تییاریخی و دیرینیه موجییود بییی  قیمییت محصیوالت ایینعتی و كصییاورزی ایجییاد 

حصیوالت اینعتی و در ای  مسیر، روابد مسادله مستنی بر مسادله ارزشهای برابیر بیی  م. نمود

حا تضادهای بی  تجارت و كصاورزی  سی  اایول ایحی ، . تواند حفظ شود می كصاورزی 

انجام مسادله كاالیی بی  نواحی شیهری و روسیتایی را بنحیوی مناسیب امكانپیذیر سیاخته و بنفیع 

بییرانگیخت  شییور و شییوق دهقانییان در تولییید سوسیالیسییت ، پیصییسرد امییر توسییعه تولییید ایینعتی 

 .و تحكیم اتحاد كارگر م دهقان است كصاورزی

. تضادهای بی  تجارت و انعت سوسیالیستی نمدتا تضیادهای درون اقتصیاد دولتیی اسیت

تضیادهای بیی  اینعت و . تجارت دولتیی درگییر بازارییابی اسیت. انایع دولتی درگیر تولیدند

اسیت و  تجارت از یكسو نمدتا در برگیرنده كمیت، كیفیت، تنو  و قیمیت محصیوالت اینعتی

اما . در تولید انعتی ثسات نسسی وجود دارد. شود می از سوی دیگر ملزومات بازار را شاما 

تضادهای بیی  تولیید اینعتی نسیستا بیا ثسیات و ملزومیات متيییر . كند می ملزومات بازار تيییر 

سییایر تضییادها، ناشییی از فقییدان . بییازار غالسییا مو ییو  تضییادهای بییی  ایینعت و تجییارت اسییت

بی  برنامه تولید و برنامیه بازارییابی اسیت كیه از تحقیی  و ملالعیه ناكیافی در میورد هماهنگی 

تیاثیر اییده هیای سیرمایه دارانیه در . شیود میی توسعه و تيییرات، و قوانی  تولید و بازار ناشی 

 میی تصیدید  مورد نحوه كار، یا تاثیر خید رویزیونیسیت ، تضیادهای مییان اینعت و تجیارت را

ی  ایی  تضیادها، بخصیهای تجیاری بایید از ملزومیات قیانون اساسیی اقتصیاد برای حا اح. كند

سوسیالیسییتی تسعیییت كننیید، ملالعییه و تحقییی  را تقویییت نماییید، در مییورد ملزومییات مصییرف 
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كنندگان به بخصیهای اینعتی گیزارش دهنید، همكیاری نزدیكتیری بیی  اینعت و تجیارت ایجیاد 

یید، گسیترش تنیو  و بیاال بیردن كیفییت جهیت كنند و فعاالنه به بخصهای اینعتی در توسیعه تول

 .رفع هر چه بهتر نیازهای دولت و مردم یاری رسانند

تضادهای بی  تولید و تقا ا در پروسه مسادلیه كیاالیی نهایتیا بصیكا تضیادهای بیی  تجیارت 

بییا توسییعه سییریع ایینعت و . سوسیالیسییتی و تییوده هییای وسیییع مصییرف كننییده ظییاهر میصییود

اییی   سیعییی اسییت كییه آنهییا از تجییارت .   مییداوما بییاال رفتییه اسییتكصییاورزي، قییدرت خرییید خلیی

سوسیالیستی انتظار داشته باشند محصوالت مصرفی بیصتر و بهسود یافتیه تیر از نظیر تنیو  را 

با ای  وجود، رشد تولید اجتمانی همواره از رشید تقا یای اجتمیانی . در اختیارشان قرار دهد

  تجارت و كصاورزي، و تجیارت و اینعت، یی  بنابرای  حا احی  تضادهای بی. نقب است

بعیالوه بیرای حیا . شر   روری برای حا تضادهای بیی  تجیارت و مصیرف كننیدگان اسیت

احی  تضادهای بی  تجارت و مصرف كنندگان، اساسی است كه كاركنان بخیش تجیارت ایی  

ت در چیی  كارگران بخش تجار. ااا را بكار بندند كه از امیم قلب باید به مردم خدمت كنند

انسیار حجیم معینیی دارد امیا خیدمت بیه كیارگران و دهقانیان و سیربازان » : گوینید میی بدرستی 

كه ایی  جهیانسینی نمیقیا ریصیه بدوانید تجیارت سوسیالیسیتی  می فقد هنگا« .شناسد می مرزی ن

میتوانید فعاالنییه نر ییه كاالهییا را سییازمان دهیید، بلییور منلقییی كاالهییا را توزیییع كنیید و بلییور 

ب بازار سوسیالیستی را بر حسب نیازهای گوناگون كارگران، دهقانان و سیربازان تنظییم مناس

در نینحییال تجییارت سوسیالیسییتی بییه هنگییام سییازماندهی خییویش جهییت پاسییخگویی بییه . نماییید

نیازهای مصرفی مردم نساید ارفا و بلور منفعا خود را با نیاز مصرف كننیده هماهنیگ كنید 

نیه سیازماندهی نیازهیای می ف تاثیر گذاشته و آنرا جهت دهد و در زبلكه باید فعاالنه بر مصر

معیصتی مردم بر حسب شراید تكاملی تولید انعتی و كصاورزی سوسیالیستی و شیراید منیابع 

 .مل ، کیفیت باالتری را از خود نصان دهد

 

 مبادله سوسیالیستی باید اشكال سازماندهی مناسب داشته باشد
 

 و كانالهای مناسب مبادله را بر قرار كنید رضهیك نظام مناسب برای ع

گردش ابزار تولید بی  موسسات دولتی تولید كننده ابزار تولید با موسسات دولتیی مصیرف 

بیرای ایی  كیار اشیكال مناسیب مسادلیه تحیت هیدایت . كننده آنهیا، یی  پروسیه بسییار پیچییده اسیت

حیلیه تولیید بیه حیلیه مصیردف برنامه مركزی دولتی  لب میصیود تیا حركیت ابیزار تولیید از 

اگر قرار است كه ای  ابزار به توسیعه تولیید كمی  كننید بایید بیه موقیع و بیه . مولد را تسهیا كند

بیه تو ییحات ناشیر . )میزان احی  توزیع شده و از استاندارد كیفیت معینی برخیوردار باشیند

 (6رجو  کنید 
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تقابا مییان موسسیات تحیت مالكییت مسادله ابزار تولید بی  موسسات دولتی بازتاب روابد م

ان بخصها، و بیی  بخصیهای مركیزی می ان منا  ، می سوسیالیستی تمام مردم، روابد درونی 

آمیوزد كیه  میی تجربه ساختمان سوسیالیسم در چی  بما . اقتصاد و بخصهای محلی اقتصاد است

یی  روابید ایجیاد یی  سیسیتم منلقیی بیرای نر یه منیابع میادی بعنیوان بخصیی از پروسیه حیا ا

 .متقابا اهمیت بسیار دارد

نظام نر ه منابع مادی چی  باید منلس  بیر سیاسیت اسیتراتژی  بیزرگ ایدر میائو باشید 

نلیه جنگ آماده باشید، نلیه بالیای  سیعی آماده باشید و در راه خل  از هیچكیاری فیرو » كه، 

بیصییتری را تحییت ییی  بگذارییید واحییدهای محلییی فعالیییت » : و بییر آمییوزه مییائو كییه« گییذار نكنییید

برای انلساق با ای  رهنمودها، نظام نر ه منابع مادی . «برنامه واحد مركزی بر نهده گیرند

پییروی « رهسری متمركز، میدیریت در سیلوح مختلیا، و نملییات تخصصیی » از ااا  باید

 . کند

 »در حال حا ر نظام نر ه منابع مادی در چی  بر مسنای ااا فوق، تدریجا از شییوه، 

تعادل منلقه اي، تخصیص های متمایز، تنظیم تنو  تولید و تضمی  انتقیال محصیول بیه دولیت 

ایی  امیر در ( 0به تو یحات ناشر رجو  کنید. )کند می پیروی « تحت ی  برنامه واحد دولت 

چارچوب یی  برنامیه واحید دولتیی و انتقیال تضیمی  شیده بیه دولیت، مسیتلزم تولیید میواد خیام و 

محلی اسیت  تیا تعیادل را در سیل  محلیی حفیظ كیرده و یی  رشیته كامیا از  ماشی  آالت بلور

ای  شیوه به پیصسرد سیاست استراتژی  كسیر آمادگی . ماشی  آالت بتواند در آن سل  تولید شود

ایی  شییوه، برقیراری . كند می در برابر جنگها و بالیای  سیعی و خدمت حداكثر به خل  كم  

منیا   هماهنیگ شیده گونیاگون و حتیی در سیل  شهرسیتانهای گام بگام نظامهیای اینعتی در 

منفییرد، بسییی  ابتكییار نمییا هییا در سییل  مركییزی و محلیی ، حییا اییحی  روابیید متقابییا بییی  

واحدهای مركزی و محلیی و بیی  منیا   و بیی  موسسیات را تصیوی  كیرده و تكامیا نیروهیای 

 .مولده را بانث میصود

ادی برقرار شد، اشكال مناسب مسادله همراه بیا بعد از آنكه ی  نظام مناسب نر ه منابع م

كانالهییای مصخصییی بییرای هییدایت اییی  مسادلییه باییید برقییرار شییود تییا جریییان گییردش محصییوالت 

اگر در بخش گردش پیوندهای منلقیی برقیرار شیود، ابیزار تولیید بنحیوی . بخوبی به پیش رود

در حییال . شییود مییی سییریع و بییا اییرفه از ییی  موسسییه دولتییی بییه موسسییه دولتییی دیگییر منتقییا 

سه كانیال وجیود . ان موسسات دولتی سه شكا مصخص داردمی حا ر، مسادله ابزار تولید در 

 .كند می دارد كه ابزار تولید از  ری  آنها درون موسسات دولتی چی  گردش 

ای  شكلی از مسادله است كه تحت آن، مواد خیام . در درجه اول، نر ه مستقیم قرار دارد

و غیییره كییه توسیید ییی  موسسییه دولتییی تولییید شییده، مسییتقیما و بییدون هییی  حلقییه و ماشییی  آالت 

اینكار تحت ی  برنامیه واحید دولتیی و  سی  قراردادهیای . واسلی بدست مصرف كننده میرسد

اییی  شییكا مسادلییه، زمییان گییردش را كوتییاه و هزینییه هییای . نر ییه بییی  موسسییات تنظیییم میصییود
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بخصید و بیه بهسیود كیفییت تولیید كمی   میی ا ثسیات گردش را كم كرده، روابد نر ه م تقا ا ر

امیا از ایی  شیكا . ایی  جهیت گییری تكیاملی مسادلیه محصیول بیی  موسسیات دولتیی اسیت. میكند

كانیال مناسیسی بیرای  می ایی  شیكا بلیور نمیو. مسادله نمیتوان تحت هر شرایلی اسیتفاده كیرد

و روابید نر یه م  گیردش بیی  آن موسسیاتی اسیت كیه حجیم نر یه م تقا ایصیان زییاد اسیت

 .باشد می تقا ای محصولصان با ثسات 

اییی  مسادلییه نیییز در . دومییی  شییكا مسادلییه، نر ییه توسیید دپارتمییان هییای منییابع مییادی اسییت

ایی  شیكا هماننید شیكا قسلی ، در چیارچوب . شیود می برنامه واحد دولتی انجام  چارچوب ی 

د بیه دپارتمیان هیای نر یه منیابع اما فیرآورده هیا اول بایی. گیرد می تخصیص با برنامه قرار 

به نسارت دیگر  س  قرارداد نر ه منابع میادی، همیه تولییدات یی  . مادی تحویا داده شوند

شعب دپارتمان  موسسه تولیدی انم از مواد خام، ماشی  آالت و غیره باید جمع آوری شده و به

بع مادی آنهیا را آمیاده كیرد بعد از آنكه دپارتمان های منا. های منابع مادی دولتی فرستاده شوند

میواد خیام و . و تنظیمات  روری را انجیام داد، در اختییار موسسیات مصیرفی قیرار میگیرنید

اگیر چیه حجیم . ماشی  آالتی كه مو و  ای  شکا از مسادله هستند، نموما تقا ای زیاد دارنید

حال اگر  .اما بلور نموم تقا ا برای ای  ها زیاد است تقا ای برخی موسسات، كوچ  است

قرار بود ای  فرآورده ها مستقیما توسد موسسات تولیید كننیده بدسیت موسسیات مصیرف كننیده 

با وجود . برسند، اولی ها باید ی  تصكیالت وسیع برای نر ه بموقع محصول درست میكردند

رسید اسیتفاده از دپارتمیان هیای منیابع میادی دولتیی بیرای توزییع، آهسیته تیر و  می اینكه بنظر 

شود که هزینه های  می در واقع ای  روش بانث  ر از كانالهای نر ه مستقیم است، اماگرانت

انسارداری و حما و نقا کاهش یابد و ابزار تولید سریعتر به موسسیات مصیرف كننیده نر یه 

بعییالوه از آنجییا كییه دولییت باییید مقییداری  خیییره در ابییزار تولییید داشییته باشیید و ممکنسییت . شییود

( گیذارد میی بدلیا تيییر در وظیایفی کیه برنامیه دولتیی برنهیده شیان )  موسسات دولتی یکساره

متقا ی مقدار بیصتری از ابزار تولید باشند، دپارتمان های منابع میادی دولتیی بایید ماننید حلقیه 

 . نر ه ابزار تولید نما كند واسد در سازماندهی و كنترل

. اری سیازماندهی میصیودسومی  كانال گردش، نر ه ای است كه توسد دپارتمانهیای تجی

 میی ای  دپارتمان در برگیرنده محصوالتی است كه یا توسد مصرف مولد مورد اسیتفاده قیرار 

برخی از اینها قلعات یدكی كوچ  و ابزار فلزی بیا ویژگیی هیای . گیرد و یا مصرف شخص 

كیه  مقرون به ارفه است. گوناگون هستند و مورد استفاده برخی دیگر، محدودتر از اینهاست

ای  ابزار تولییدی كوچی  و متنیو  توسید دپارتمانهیای تجیاری نر یه شیود تیا واحید مصیرف 

 .کننده بتواند هر زمان که بخواهد آنها را در بازار بیابد

 

 را به حداكمر برسانید تاثیرا  تجار  سوسیالیستی



 ...اقتصاد مائوئیستی  111

 

مسادلیییه بیییی  موسسیییات دولتیییی سوسیالیسیییتی نمیییدتا از  ریییی  نر یییه مسیییتقیم و توسییید 

نقیش . گییرد میی كننید ایورت  می نهای منابع مادی كه نقش حلقه های واسد را بازی دپارتما

اما در مسادله بی  اقتصیاد دولتیی . واسله دپارتمانهای تجاری در ای  نو  مسادله، اساسی نیست

و اقتصییاد کلکتیییو، درون و بییی  سییلوح و واحییدهای مختلییا اقتصییاد کلکتیییو و بییی  دولییت بییا 

الزم است کیه دپارتمیان هیای تجیارت در ظرفییت کامیا خیود بیه ننیوان كارمندان و كارگران، 

 .حلقه واسد نما کنند

در بازار واحد سوسیالیست ، تجارت دولتیی بخیش نمیده را تصیکیا داده و نییروی رهسیری 

اكثر فروشگاههای نر ه محصول و تمام ارتسا یات مراكیز نمیده فروشیی را . کننده آن است

های مصرفی و بخصی از فرآورده های تولیدی كه توسد انایع  همه فرآورده. كند می كنترل 

از  میی بخیش مه. شیود میی شوند، توسد دپارتمان تجارت دولتی خرییداری  می دولتی ساخته 

محصوالت جنسی كصاورزی و بخصی از محصوالت انعتی كه توسد موسسات کلکتییو تولیید 

كاالهییا از . شیود میی خرییداری شیوند نییز در درجیه اول توسید دپارتمییان تجیارت دولتیی  میی 

ای  دپارتمانها باید كا اهیالی . رسد می  ری  دپارتمانهای تجاری دولتی بدست مصرف كننده 

برنامیه رییزی : كصور را تحت ی  برنامه مورد توجه قرار دهند و از ااول زییر پییروی کننید

 98ر 2تییی تجییارت دول 6978در سییال . كلیی ، انجییام تنظیمییات مناسییب و تضییمی  نقییا  كلیییدي

 .دراد از حجم كا داد و ستد داخلی را شاما میصد

تجییارت کلکتیییو نمییدتا بییه تعییاونی هییای . كنیید مییی تجییارت کلکتیییو بییه تجییارت دولتییی كمیی  

فروشیگاههای تعیاونی شیهری نییز بیه . نر ه روستایی و فروشگاههای تعاونی ا الق میصود

 .دسته بندی تجارت تحت نظام مالكیت کلکتیو تعل  دارد

چییی  بعیید از كسییب قییدرت سیاسییی توسیید پرولتاریییا، ییی  بییازار وسیییع روسییتایی وجییود  در

اگیر سوسیالیسیم پییروز نمیصید، ایی  بیازار بیه چنگیال . داشت كه اقتصاد فردی بر آن مسلد بود

در نتیجیه در نیی  حیال كیه . شید میی سرمایه داری افتاده و به مرکز رشد سرمایه داری تسدیا 

شیدند تیا از  ریی   میی یافیت، تیوده هیا بایید بسیی   می فعال گسترش تجارت دولتی باید بلور 

داد و سیتد تعیاون ، مکمیا . تالشهای خودشان، بلور فعال تعاونی های تجاری را توسعه دهنید

تجارت تعیاونی بیه تنظییم نر یه و تقا یا، كنتیرل بیازار و تثسییت قیمتهیا . تجارت دولتی است

در چییی ، ایجییاد و توسییعه تعییاونی هییای نر ییه و تجربییه نصییان داده اسییت کییه . كنیید مییی كمیی  

را در تقویت تجارت سوسیالیستی و قلع بند ناف اقتصاد فردی از اقتصیاد  می فروش نقش مه

بعد از بیست . سرمایه داری بازی كرده و به تحول سوسیالیستی اقتصاد فردی خدمت نموده اند

هیای نر یه و فیروش روسیتایی سال توسعه، تيییر بزرگی در تامی  مالی و میدیریت تعیاونی 

پول خود را از  ری  سهام جمع کردند اما امروز  در مراحا اولیه، اینها. اورت گرفته است

در واقیع تعیاونی هییای . ایی  گونیه مسلیغ بخیش كییوچكی از ایندوق تعیاونی هیا را تصییكیا میدهید

 .ده استنر ه و فروش این  به بخش الیتجزایی از تجارت سوسیالیستی تمام مردم، تسدیا ش
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اییی  . فروشییگاههای تعییاونی ابتییدا توسیید كاركنییان منفییرد در نییواحی شییهری شییكا گرفییت

در حیال حا یر در . تعاونی ها معرف ی  شكا گذاری از تجارت فردی به تجارت دولتی بیود

برخی نواحی چی  فروشگاههای تعاونی در سلحی گسترده به فروشگاههای دولتی تسدیا شیده 

. ا های گوناگون بكار گرفته شده تا امر تحول سوسیالیستی ادامیه یابیددر سایر نواح ، شك. اند

فروشییگاههای تعییاونی موجییود بییرای اهییالی شییهرها بییه اییرفه اسییت و خییرده خرییید كاالهییای 

 .كند می روزمره را تسهیا 

. شید میی در اد از كا حجم تجارت داخلی را شاما  7ر8تجارت کلکتیو  6978در سال 

بخیش معینیی از داد و سیتد در ( تجیارت دولتیی و کلکتییو) یالیسیتی سوای دو نو  تجارت سوس

بازار روستائی ی  شکا از تجیارت اسیت کیه منلسی  . گیرد می بازارهای روستایی اورت 

بازارهای روستایی  میمه ای از تجارت  .بر مسادله کاالئی بر اساس مالکیت خصوای است

نسیستا كیوچكی از محصیول زرانیی كیه در  دهقانان در آنجا بخیش. با برنامه سوسیالیستی است

قلعات خصوای بعما آورده اند، محصوالت جنسیی خیانگی و اینایع دسیتی را كیه نیه بیرای 

دهنید، نر یه  میی کنند و نه برای فروش بیه دولیت  می رفع نیازهای شخصی خودشان تولید 

 مییی آنجییه را  اییی  بازارهییا مکییان هییائی هسییتند کییه در آن دهقانییان آنچییه را دارنیید بییا. كننیید مییی 

در . پردازنید میی کنند و دهقانان بلور مستقیم بیا اهیالی شیهر بیه داد و سیتد  می خواهند مسادله 

 .ای  بازارها هی  واسله ای ح  داد و ستد ندارد

از یكلرف بعنوان  میمه بازار برنامیه رییزی شیده . بازار روستایی خصلتی دوگانه دارد

ی و درآمیید انضییای تیمهییا تییاثیر گذاشییته و اقتصییاد سوسیالیسییت ، بییر افییزایش محصییول اجتمییان

اگیر . از  رف دیگر، آنها ی  بازار برنامیه رییزی نصیده هسیتند. روستایی را رون  بخصیده اند

بلیییور خودبخیییودی و خیییارج از كنتیییرل گسیییترش یابنییید، در كیییار بیییازار برنامیییه رییییزی شیییده 

هیر زمیان کیه . اهند شیدنیروهای سرمایه داری خو سوسیالیستی اخالل کرده و موجب پرورش

تحییت نظییام سوسیالیسییتی  ییروری باشیید، در  وجییود بییازار روسییتایی بییرای ییی  دوران معییی 

آنصورت رهسری و كنترل آنها باید تقوییت شیود تیا تیاثیرات مثسیت بیر جیای گذاشیته و تیاثیرات 

تواننیید بییه اقتصییاد  مییی بییدی  ترتیییب اسییت كییه اییی  بازارهییا بهتییر . منفییی شییان محییدود شییود

 .یستی خدمت كندسوسیال

 

 پول باید به مبادله سوسیالیستی خدمت کند
 

 كند می خصوصیا  و عملكرد نوینی كسب  کم کم پول تحت نظام سوسیالیستی

 

در تاریخ بصر، زمانی كه تولیید كیاالیی و مسادلیه كیاالیی بیه سیل  معینیی از تكامیا رسیید، 

تیا . پیا بعرایه وجیود گذاشیت( بیرای همیه كاالهیا)پول بعنیوان معیادل نیام و واحید حسابرسیی 
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زمانی كه موجودیت تولید كاالیی و مسادلیه كیاالیی در جامعیه سوسیالیسیتی ادامیه یابید، كماكیان 

 .وجود پول  روری است

بییا توجییه بییه خصییلت دوگانییه تولییید اجتمییانی و محصییوالت كییار اجتمییانی در ییی  جامعییه 

 .كند می سوسیالیست ، ماهیت و نملكرد پول نیز شرو  به تيییر 

در نظیام سوسیالیسییتی، پییول در رابلیه بییا تولییید كیاالیی و مسادلییه كییاالئی کماکیان ییی  واحیید 

تولیید كیاالیی و . كنید میی حسابرسی است، اما دیگیر روابید سیرمایه دارانیه تولیید را مینعك  ن

بخصید دیگیر بیا ایی  پیول  میی مسادله كاالیی سرمایه داری كه استثمار كیار اجییر شیده را تجسیم 

پول این  با تولید و مسادله كاالیی سوسیالیستی همیراه شیده كیه مسادلیه متقابیا كیار . تهمراه نیس

بگذارییید بییه . بخصیید مییی را تجسییم ( پرولتاریییا و دهقانییان)درون دو  سقییه كییارك  و بییی  آنهییا 

 .بررسی خصوایات پول در تولید مستقیم اجتمانی سوسیالیستی بپردازیم

یزی شده اقتصاد ملی باید از پول بعنوان ی  معیار دولت سوسیالیستی در رهسری برنامه ر

در فرمولیه كیردن اهیداف تولیید، تخصییص : واحد برای اندازه گیری كار اجتمانی استفاده كنید

اییی  بییدان معناسییت كیییه پییول تحییت نظیییام . منییابع مییادی و یییا توزییییع كییا محصییول اجتمیییان 

الییت برنامیه رییزی شیده اقتصیاد رود تا بعنوان ابزار اندازه گیری كار در فع می سوسیالیستی 

و هرچییه تولییید مسییتقیم اجتمییانی سوسیالیسییتی بیصییتر . ملیی ، ییی  خصوایییت نییوی  كسییب كنیید

پیول در سییر تكیاملی خیود، همیدوش . شود می پیصرفت كند، ای  خصوایت جدید پول مهمتر 

واهید محو تدریجی تولید كاالیی و مسادلیه كیاالی ، بعنیوان یی  واحید حسابرسیی تیدریجا نیابود خ

اما حتی در آن موقع هم ابیزاری بیرای انیدازه گییری كیار در فعالییت اقتصیاد ملیی كماكیان . شد

 .مورد نیاز خواهد بود

نه توزیع فرآورده های مصرفی شخص ، پول نالوه بیر می در جامعه سوسیالیست ، در ز

ده هیای توزییع فیراور. کنید میی اینكه ی  واحد حسابرسی است بعنوان گواهینامه كار هیم نمیا 

مصرفی شخصیی بیی  دپارتمیان هیائی كیه تحیت مالكییت دولتیی سوسیالیسیتی قیرار دارنید بیدی  

دولت به كارمندان و كیارگران  سی  اایا از هیرك  بیر حسیب توانیایی اش، بیه : ترتیب است

كارمنیدان و كیارگران از پیول بیرای خریید . پردازد می هرك  بر حسب كارش دستمزد نقدی 

اینجا نقش پیول شیسیه همیان گواهینامیه . كنند می رد نیاز خود استفاده فراورده های مصرفی مو

گواهینامه كار ارفا شاهدی است بر آن كه بخصیی از : های كار است كه مارك  تصری  نمود

كار جمعی را فرد در اختیار گرفته و ح  دارد كه از بخش معینی از محصول جمعی كه برای 

 (2. )مصرف تولید شده، استفاده كند

تيییر در ماهیت پول در نظیام سوسیالیسیتی بازتیاب ایفات مصخصیه روابید سوسیالیسیتی 

 .اما نملكردهای پول نیز تيییر یافته است. تولید است

در جامعیه سوسیالیسیتی  .اولی  نملكرد پول ای  است كه معییار انیدازه گییری ارزش اسیت

 مییی الهیا میورد اسیتفاده قیرار جیدا از اینكیه پیول بیرای انیدازه گییری كییار اجتمیانی نهفتیه در كا
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. گیییرد، بعنییوان وسیییله ای جهییت مییدیریت برنامییه ریییزی شییده اقتصییاد دولتییی نیییز كییاركرد دارد

كنیید تییا قیمییت  مییی دولییت سوسیالیسییتی از نملكییرد پییول بعنییوان معیییاری بییرای ارزش اسییتفاده 

ارزشیی را كاالها و محصوالت را تعیی  كرده و اهیداف تولیید، هزینیه هیا و سیودها در مفهیوم 

 .جهت انمال مدیریت با برنامه در اقتصاد ملی تثسیت نماید

پول بعنوان ابزار گردش در هر سه شكا روابد مهم مسادله ای در نظام سوسیالیستی نما 

. در جامعیه سوسیالیسیت ، ایی  نملكیرد پیول توسید اسیكناس بیه پییش بیرده شیده اسیت. كند می 

در چیی  ایی  مظهیر . س ایرفا مظهیر ارزش اسیتاسكنا. اسكناس هیچگونه ارزش  اتی ندارد

دولیت . رنمینسیی نیام دارد كیه توسید بانی  خلی  چیی  منتصیر شیده اسیت( یا پول رسیم )ارزش 

گییرد تیا روابید اقتصیادی بیی   میی سوسیالیستی نملكرد پول را بعنوان ی  وسیله گردش بكار 

. گسیترش دهیید اینعت و كصیاورزي، نیواحی شیهری و روسیتای ، و مییان موسسیات دولتیی را

ماند، اما فردی كه آن را ااحب است دیگر ح  خریید  می هرچند پول ی  وسیله گردش باقی 

( یعنی آنچه كه شر  اساسی موجودیت پول تحت سرمایه داری بیود)ابزار تولید یا نیروی كار 

تواند برای خرید برخی وسایا كه جهت انایع دسیتی میورد  می پول فقد . محروم گصته است

بییه اییی  ترتیییب، در جامعییه . اسییت و اقییالم مصییرف شخصییی مییورد اسییتفاده قییرار گیییردنیییاز 

سوسیالیستی، محدودیتهای زیادی بر پول گذاشته شده است که دامنه تاثیر نملكرد پیول بعنیوان 

 . ی  وسیله گردش را کم کرده است

ی موسسیات دولتی. كنید میی در جامعه سوسیالیست ، پول بعنیوان یی  وسییله پرداخیت نمیا 

سوسیالیستی از ای  نملكرد برای پرداخت مالیاتها و سودها به دولت، و دسیتمزد بیه كارمنیدان 

دولیت سوسیالیسیتی از . كنید می و كارگران، و بازپرداخت قرو  به موسسات برادر استفاده 

كنیید تییا  مییی اییی  نملكییرد پییول بییرای تمركییز و توزیییع بودجییه و منییابع انتسییاری دولتییی اسییتفاده 

 .وسیالیستی را تضمی  كرده و پیصرفت دهدساختمان س

درآمید . پول در جامعه سوسیالیستی بعنوان ی  وسیله انساشت و پ  انداز هیم كیاركرد دارد

خالص اجتمانی كه توسد توده های مردم كارك  ایجاد شده به انساشیت سوسیالیسیتی دولیت در 

نیوز خیرج نصیده اسیت بیه آن بخش از پرداختی ها بیه زحمتکصیان کیه ه. شكا پول تسدیا میصود

شکا پول به بان  دولتی سپرده شده تا برای پیصسرد ساختمان سوسیالیستی میورد اسیتفاده قیرار 

 .گیرد

در . كند می در روابد اقتصادی خارجی دولت سوسیالیست ،  ال بعنوان پول جهانی نما 

 می نمیو زمینه كمكهای خارجی و تجارت خارجی دولت سوسیالیست ،  یال بعنیوان یی  وسییله

از آنجیا كیه رنمینسیی چیی  در سیل  . كنید میی از ثیروت اجتمیانی خیدمت  می پرداخت و تجسی

در تجارت خارجی . جهان ی  پول ویژه و با ثسات است، از انتسار باالیی برخوردار شده است

خواهند از رنمینسی بعنوان وسیله محاسسه قیمتهیا و حسابرسیی  می چی ، كصورها بیش از پیش 

 .لی استفاده كنندبی  المل
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بیر ابیزار تولیید و  می در جامعه سوسیالیستی بواسله تاثیر قدرتمند برقراری مالكیت نمو

تيییرات ناشی از آن در تولید و مسادله، نملکردهای پول ماننید نملکیرد آن در جامعیه سیرمایه 

مایه در جامعیه سیر. کنید میی داری نیست   در اینجیا پیول روابید تولییدی متفیاوتی را مینعک  

شیود تیا سیرمایه دار از آن بیرای خریید نییروی كیار و ابیزار  میی داري، پول به سرمایه تسدیا 

دولییت بییورژوایی از قییدرت خییود . تولییید جهییت اسییتخراج ارزش ا ییافه از كییارگر اسییتفاده كنیید

ایی  امیر بیه . كنید میی برای چاپ پول بعنوان وسیله جسیران كسیری هیای میالی خیویش اسیتفاده 

دولیت بیورژوایی همچنیی  از . كنید میی امیده و فالكت خلی  زحمیتكش را تصیدید تورم مالی انج

پول بعنوان وسیله ای جهت تجاوز اقتصادی و گسیترش ورای مرزهیای ملیی خیود و تصیاحب 

در جامعیه سوسیالیسیت ، انتصیار و كنتیرل پیول نمیدتا در دسییت . كنید میی فیوق سیودها اسیتفاده 

بعنیوان معییاری بیرای محاسیسه مییزان كیار ایرف  پیول. دولت تحت دیكتاتوری پرولتاریاسیت

شییده در محصییول اجتمییانی و بییرای تقویییت و گسییترش حلقییه هییای اقتصییادی بییی  ایینعت و 

بعالوه پیول، توزییع . گیرد می كصاورزی و میان موسسات گوناگون دولتی مورد استفاده قرار 

تیوانش، بیه  از هیرك  بیه انیدازه» فراورده هیای مصیرفی شخصیی كیه از اایا سوسیالیسیتی 

پیول وسییله ای اسیت كیه توسید . نماید می كند را تسهیا  می پیروی  «هرك  به اندازه کارش

دولییت دیكتییاتوری پرولتاریییا جهییت پیصییسرد مسییارزه  سقییات ، اداره تولییید سوسیالیسییتی و توزیییع 

 . محصوالت از آن استفاده میصود

بازمانییده اسییتثمار » . تامییا پییول نیییز ماننیید کییاال بازمانییده ای از اقتصییاد خصواییی اسیی

ما به هنگام استفاده از پول برای خدمت به اقتصیاد سوسیالیسیتی بایید ایی  ( 1)« دیروزی  است

و واحیید  می در جامعییه سوسیالیسییت ، پییول بعنییوان معییادل نمییو. واقعیییات را بروشیینی دریییابیم

، وسییله پول هنوز بعنوان معییار ارزش. حسابرسی كماكان تجسم مستقیم ثروت اجتمانی است

ایی  تصیویر بیا جامعیه . کنید میی گردش، وسیله پرداخت، وسیله پ  انداز و پول جهیانی نمیا 

وجود پول زمینه مساندی برای سیرمایه داری و نناایر بیورژوای . كه  چندان تفاوتی ندارد

 .نوخاسته است

تیه ای  كاالیی است كه همه كاالهای دیگر را در خیود نهف. كصا شد( پول)كاالی كاالها » 

( 7)« .تواند بلور ارادی به هر چیز دلخواه تسدیا شود می ای  ابزاری جادویی است كه . دارد

افیراد از لحیاظ ایوری در پیصیگاه . یابید میی ح  بورژوایی بلور فصرده در شكا پول تسیارز 

توانیید از پییول بییرای خرییید  مییی هییرك  . توانیید اییاحب پییول باشیید مییی هییرك  . پییول برابرنیید

امیا ایی  برابیری در واقیع . پیول بیرای همگیان یكسیان اسیت. یازش اسیتفاده كنیدكاالهای مورد ن

نیه فقید از سیل  معیصیت  آنها كیه پیول بیصیتری دارنید. نابرابری را درون خود جای داده است

تواننیید تحییت شییراید معییی  از پییول بییرای اسییتثمار دیگییران  مییی بییاالتر بهییره منیید میصییوند بلكییه 

ه داری بكیار انیداخت  یی  كارخانیه، بیورس بیازي، ربیاخواری و در جامعه سرمای. استفاده كنند

همیه اینهیا شییوه هیائی اسیتثمارگرانه بیرای تصیاحب كیار دیگیران : رشوه گیری اساسیا یكسیانند
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در جامعیه سوسیالیسیت ، . همه اینها وسیله ای استثمارگرانه برای كسب پول بیصتر اسیت. است

آورد بلكه ای  امكیان  می ودش نابرابری بوجود توزیع درآمد نقدی برحسب كار خ نه فقد نظام

الستیه . از مسادله پولی سوء استفاده کرده و مال  کیار دیگیران شیوند نیز وجود دارد كه نده ای

امیا تیا زمیانی كیه پیول . ای  فعالیتهای استثمارگرانه تحت دیكتاتوری پرولتاریا غیرقانونی است

سییته در شییهر و روسییتا اییی  خلییر را بجییان وجییود دارد، نیروهییای سییرمایه داری كهیی  و نوخا

میخرنیید كییه از قییانون سییرپیچی كییرده بییه فعالیتهییای سییودآور متقلسانییه پرداختییه، كارگاههییای 

زننید تیا  میی آنهیا بیه ایی  نیو  كارهیا دسیت . زیرزمینی سازمان دهند، رباخواری كنند و غییره

. خییود تضییمی  نماینیید مالكییت بییر كییار دیگیران و چنییگ انییداخت  بییر مسیالغ نظیییم پییول را بیرای

» : انگل  در انتقاد از بحث دورینگ پیرامون كمونهای اقتصادی ای  نكته را خا ر نصان كرد

کمون با قسول بیی بیرو و برگیرد پیول در پرداختهیا، در را بیه روی ایی  امكیان كیه ایی  پیول از 

انید د میی كمیون ن. ای  محسیوس نیسیت. گذارد می  ریقی غیر از كار شخصی كسب شود باز 

تا زمیانی كیه میا بتیوانیم پیول را مليیی » : لنی  نیز خا ر نصان كرد (3)« .كه منصاء آن چیست

مییا باییید او ییانی را بییه . باییید از برابییری در گفتییار، در قییانون اساسیی ، پیییروی كنیییم.... كنیییم 

« . رسمیت بصناسیم كه هرك  ااحب پول است نمال از ح  استثمار كردن برخیوردار اسیت

انگل  و لنی  مسنی بر اینكه تا وقتی پول وجود دارد میتواند تحت شیراید معیی  بیه  تزهای( 9)

سیرمایه تسیدیا شیود و بیه خلی  نناایر بیورژوای نوخاسیته بینجامید، حیائز اهمییت فیوق العییاده 

كنییم، بایید  هنمیان روشی   میی وقتی ما از پول در خدمت ساختمان سوسیالیستی استفاده . است

فعالیتهیای غیرقیانونی . ار پول باید توسد دیكتاتوری پرولتارییا محیدود شیودتاثیرات زیانس. باشد

نظیر استفاده از پول جهت استخدام و استثمار كارگران و پرداخت  به معامالت پرسود متقلسانیه 

 .و رباخواری باید بلور جدی تحت حمله قرار گرفته و با مجازات روبرو شود

بیر ابیزار تولیید و تحدیید حی   می رار مالکییت نمیودر ی  جامعه سوسیالیست ، بیدلیا اسیتق

نه تولید کاالئی و مسادله کاالئی، تاثیرات زیانسار بالقوه ای كه با پول همراه می بورژوائی در ز

فتیصیسییم  ن دلیییا بنیادهیای اجتمییانی و اقتصیادیمیی به. اسیت، تحییت كنتیرل قییرار گرفتیه اسییت

کیه کماکیان پیول شیكا مسیتقا ارزش مسادلیه امیا از آنجیا . پولی بحد زیادی تضعیا خواهید شید

« .کنییم میی شكا مللقا اجتمانی ثیروت اسیت کیه میا هیر روزه اسیتفاده » است، كماكان همان 

تیوان در  میی در نتیجیه فتیصیسیم پیولی را ن. پول میتواند تقریسا با هیر كیاالیی مسادلیه شیود( 62)

. ع انگیییزه هییای مییادی بودنییدلیییو شییائوچی و لییی  پیییائو و شییركاء مییداف. کوتییاه مییدت محییو کییرد

بگذارییید همگییی » ، «بییا سییرمایه انییدك، سییودهای كییالن بدسییت آورییید» شعارشییان اییی  بییود کییه 

با پول میتوان خدایان را هم خرید، حتیی ارواح هیم بخیا ر پیول تی  بكیار » یا « .ثروتمند شویم

بایید اینگونیه اییده میا « .به رتسه های بیاالتر دسیت پییدا كنیید و ثروتیی بیندوزیید» ، «خواهند داد

لییو شیائوچی و لیی  پیییائو و . هیای  سقیه اسیتثمارگر را مرتسییا میورد انتقیاد قیرار داده و رد كنیییم

شییركاء همییه تییالش خییود را بییرای مسییموم كییردن ا هییان خلیی  زحمییتكش بییا فتیییش هییای پییولی و 
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ا ما در تالشهای هر چه بیصتر خود برای تضیعی. كمرنگ كردن نظام سوسیالیستی بكار بستند

و محو فزاینده فتیصیسم پولی باید شراید الزم جهت تضعیا اسیاس اجتمیانی و اقتصیادی پیول 

ما هرگز نساید مسارزه نلیه نناار كه  و نوخاسته بورژوا كه از پیول بیرای . را بوجود آوریم

انجام فعالیتهای جنایتكارانه نظیر رشوه خواري، دزدي، سوء استفاده مال ، بورس بازی و باز 

در نینحیال میا بایید بلیور . كننید را تخفییا بخصییم میی كارخانه های زیرزمینی استفاده كردن 

میا بایید . جدی رویزیونیستهای مدرن كنونی كه مدافع انگیزه های میادی هسیتند را محكیوم كنییم

ماركسیست م لنینیست م اندیصه مائو تسه دون را در میان توده های خل  تسلیغ كرده، احساسیات 

. بییر كصییت و كییار بییرای انقییالب را دامیی  زنیییم و بییر ادامییه انقییالب پافصییاری كنیییمپیصییرو مسنییی 

مسارزه نلیه فتیصیسم پولی ی  وسیله اساسیی اسیت كیه پرولتارییا از  ریی  آن دیكتیاتوری همیه 

ای  ی  وظیفه مهم پرولتاریا و كا خل  كارك  در . كند می جانسه اش را بر بورژوازی انمال 

 .سیالیسم استسراسر دوره تاریخی سو

 

 به ساختمان سوسیالیستی خدمت كنید بر قانون گردش پول احا ه یابید تا

اییی  حركییت بییا حركییت . پییول در پروسییه تولییید، مسادلییه، توزیییع و مصییرف، حركییت میكنیید

در جامعه سرمایه داري، تولید و مسادله بلور كوركورانیه و خودبخیودی . كاالها خوانائی دارد

در . ن نحیو خودبخیودی و کورکورانیه اسیتمیی ول در بازار نیز بهگردش پ. رود می به پیش 

دولییت . شییود مییی جامعییه سوسیالیسییت ، تولییید، مسادلییه و توزیییع همگییی برحسییب برنامییه انجییام 

دولییت . سوسیالیسییتی میتوانیید نر ییه پییول را بلریقییی بییا برنامییه توسییعه داده یییا محییدود كنیید

هیدف كیه از  ل را برنامه ریزی كنید  بیا ایی سوسیالیستی میتواند گردش پول و مسادله توسد پو

خلرات موجود در اسیتفاده از پیول مصیون مانیده و تضیمی  كنید كیه پیول در خیدمت سیاختمان 

برای دستیابی به ی  برنامه در حیله گردش پیول، نخسیت  یروری اسیت . سوسیالیستی است

 .دریابیم كه حركت پول تحت نظام سوسیالیستی را فهمیده و قانون نینی گردش پول را

 (نقیدی)در جامعه سوسیالیستی مسادله میان موسسات دولتیی نمومیا مسیتلزم نملییات پیولی 

در پروسه مسادله هنگام محاسیسه قیمتهیا از پیول بعنیوان یی  محی  انیدازه گییری ارزش  .نیست

زمانی كه پیول نملكیردش را بعنیوان محی  انیدازه گییری ارزش انجیام داد، . شود می استفاده 

پرداختهیا . كنید میی مفهوم پول بتنهایی كفایت . ضور آن بصورت نقدی نیازی نیستدیگر به ح

. شییود مییی در مسییادالت بییی  موسسییات نمومییا از  رییی  تسییویه حسییابها در بانیی  دولتییی انجییام 

 .بنابرای  برای انجام اینكار هم نیازی به رد و بدل شدن پول نقد نیست

 .ی انتصار و جسران پول وجود دارددر جامعه سوسیالیست ، چهار كانال االی برا

 میی اوال، موسسات دولتی ، واحیدهای تجیاری و نهادهیای دولتیی از بانی  دولتیی پیول تهییه 

كارمنییدان و كییارگران از دستمزدهایصییان . كننیید تییا بییه كارمنییدان و كییارگران دسییتمزد بپردازنیید

. كننید میی ده برای خرید فرآورده های مصرف شخصی یا رفع سایر هزینه هیای زنیدگی اسیتفا
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بعییالوه . گییردد مییی بییدی  ترتیییب پییول از  رییی  بخییش تجییاری و ایینایع خییدماتی بییه بانیی  بییاز 

كارمندان و كارگران میتواننید بیا سیپردن مسیتقیم پیول بیه بانی ، بیدون مسادلیه كیاالیی پی  انیداز 

 .كنند

ثانیا، شعب بخش تجاری برای خرید محصوالت كصاورزی و محصوالت جنسی از اقتصاد 

ییی  بخییش از درآمیید پییولی از فییروش محصییوالت . گیرنیید مییی تیییو روسییتای ، از بانیی  پییول کلک

كصاورزی و جنسی توسد واحدهای کلکتیو برای خرید كود شیمیای ، سموم آفات نسات ، ماشیی  

بیدی  ترتییب ایی  . گییرد میی آالت كصاورزی و سایر ابزار تولید از دولت میورد اسیتفاده قیرار 

بخیش دیگیر درآمید پیولی اقتصیاد کلکتییو بیی  دهقانیان . بان  بر میگیردد بخش از پول مجددا به

دهقانییان از اییی  درآمییید پییولی بییرای خریییید . كلكتیوهییا برحسییب سیییهم كارشییان توزیییع میصیییود

بیدی  . كننید ییا آن را پی  انیداز مینماینید می محصوالت انعتی از شعب بخش تجاری استفاده 

 .برمیگردد ترتیب ای  بخش پول نیز دست آخر به بان 

ثالثییا، بخصییی از درآمیید پییولی شهرنصییینان نیییز از  رییی  خرییید در بازارهییای داد و سییتد بییه 

افتد  هرچند ای  نیز نهایتا باید از  ری  خرید محصوالت اینعتی توسید دهقانیان  می گردش 

 .و یا سپرده های آنها به بان  برگردد

جیاری و نهادهیای دولتیی اساسیا رابعا، مسادالت اقتصادی بی  موسسات دولت ، واحیدهای ت

اما برای برخی پرداختهای متنو  و كوچ  از پیول نقید . شود می توسد انتقال انتسارات انجام 

موسسیات دولتی ، واحیدهای تجیاری و نهادهیای دولتیی فقید میتواننید آن مییزان . استفاده میصیود

پیولی بیصیتر از ایی   هر مقیدار. پول نقد كه توسد دولت مصخص شده را در اختیار داشته باشند

بنابرای  میزان پول مورد احتییاج در چنیی  گردشیی محیدود . حد باید به بان  دولتی سپرده شود

 .است

گیردش پیول . ای  كانال های گردش پول از نزدی  با مسادله كاالئی سوسیالیستی میرتسد انید

ی  شیده،  س  قانون گردش پیول كیه توسید میارك  تصیر. شود می توسد گردش كاالئی تعیی  

 :فرمول گردش پول چنی  است

 

سرنت  تقسیم بركا ارزش پولی كاالها  مساوی است با( بعنوان وسیله گردش)میزان پول 

 .گردش پول

 

اییی  فرمییول بییدان معناسییت كییه . اییی  فرمییول كماكییان تحییت نظییام سوسیالیسییتی معتسییر اسییت

مسیتقیم بیا كیا ارزش میزان پول مورد نیاز برای گردش در هر مقلع زمانی معیی  در تناسیب 

پولی كاالها قرار دارد كه تحق  آن، مستلزم پول است  و در تناسب معكوس با سرنت گردش 

از آنجا كه اسكناس ها ارفا مظیاهر ارزش هسیتند، انتصیار اسیكناس بایید بیا مییزان . پول است

ول را فقد بدی  ترتیب است كه میتوان ارزش پ. پول مورد نیاز در گردش خوانائی داشته باشد
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اگیر اسیكناس بیه . ثابت نگهداشت و نقیش فعیالش در اقتصیاد پوییای سوسیالیسیتی را كامیا كیرد

مختیا شیود و بموقیع ( بعلیت فقیدان واسیله مسادلیه)میزان كم انتصار یابد، گردش كاالها میتواند 

اگر اسكناس بیش از حد چاپ شود، نتیجتا مقدار زیادی پول در پی . بدست مصرف كننده نرسد

سیپ  قیمیت كاالهیا در بازارهیا بیاال خواهید رفیت و ارزش پیول . اندكی كاال خواهد بیود میزان

بكیار میگییرد تیا  دولیت سوسیالیسیتی آگاهانیه قیانون گیردش پیول را. كاغذی سقو  خواهد كیرد

گردش پول را با گردش كاال هماهنگ كند و حركات برنامه ریزی شده تولیید، مسادلیه، توزییع، 

ت را از  رییی  تنظیییم برنامییه ریییزی شییده كانییال هییای گییردش پییول مصییرف و سییایر ارتسا ییا

 .گسترش دهد

تحت هدایت خد . همانلور كه اشاره شد، رنمینسی چی  ی  پول ویژه و با ثسات جهان است

یابید، درآمیدهای  میی انقالبی و پرولتری ادر مائو، انایع و كصاورزی چی  بی وقفه توسعه 

یی  اقتصیاد قدرتمنید سوسیالیسیتی . باشیند میی المللی متعیادل مالی فراوان اند و پرداختهای بی  

برای پول چی  ریخته و به دولت اجازه میدهد كه بیی وقفیه حجیم گسیترده  شالوده مادی با ثساتی

ای كاال را به قیمتهای با ثسات به بیازار نر یه كنید تیا تقا یای ناشیی از قیدرت خریید فزاینیده 

نمینسییی نتیجییه ای از اسییتفاده آگاهانییه دولییت از قییانون ارزش بییا ثسییات ر. خلیی  را پاسییخگو باشیید

گردش پول و كنترل با برنامه گردش پول جهیت دسیتیابی بیه تعیادل درآمید و پرداختهیای نقیدی 

از یی   یرف، دولیت انتصیار پیول را از  ریی  تنظییم بیا برنامیه تعیداد كارمنییدان و . نییز هسیت

دولتی و واحدهای تجاری و نهادهای كارگران، نره افزایش دستمزدها، قدرت خرید موسسات 

از  یرف دیگیر، دولیت از . دولت ، و تنظیم قیمتهای خرید محصوالت كصاورزی كنترل میكنید

 رییی  نر ییه بییه موقییع و كییافی كاالهییای مییورد نیییاز اهییالی شییهر و روسییتا، تنظیییم بییا برنامییه 

. ان میدهیدقیمتها، و بسی  خل  برای پی  انیداز كیردن، خیروج پیول از حیلیه گیردش را سیازم

بدی  ترتیب، میزان رنمینسی در گردش با میزان میورد نییاز گیردش خوانیائی داشیته و بنیابرای  

 .ارزش با ثسات پول چی  را تضمی  میكند

تنظیم با برنامه گردش پول در جامعه سوسیالیستی از  ری  بان  دولتی به پیش بیرده شیده 

چی  كه رنمینسی را چیاپ و پخیش میكنید  بان  خل . بان  خل  در چی ، بان  دولتی است. است

 مییی و گییردش پییول را  سیی  برنامییه بییر حسییب تكامییا تولییید و ملزومییات گییردش كییاالئی تنظیییم 

ایی  بانی  محیا تسیویه . نماید، به ی  مركز سپرده و پرداخت نقدی در سیل  ملیی تسیدیا میصیود

اد دولتییی در معییامالت غیییر نقیید بییی  كلیییه شییعب و موسسییات و واحییدهای اقتصیی می حسییاب تمییا

بعییالوه اییی  بانیی  ییی  مركییز انتسییاری سراسییری نیییز هسییت كییه از  رییی  . سییل  ملییی اسییت

 میی نگهداری مسالغ دریافت ، پرداختها و سپرده ها، در پی استفاده هر چه كاملتر از پیول راكید 

خالاه آنكه، كیا حسابرسیی هیای پیولی و فعالیتهیای پرداختیی حیول محیور بانی  دولتیی . باشد

بان  سوسیالیستی فقد ی  تصكیالت اقتصادی نسوده، بلكه ی  بانی  دولتیی اسیت . یابد  میتكوی  
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در  میی ایی  بانی  نقیش بسییار مه. دارد كه مسئولیت اداره اقتصاد سراسری دولت پرولتری را

 .انقالب سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیستی بازی میكند

 

 :توضیحا 
تولییید میصییود بییه حیلییه ای كییه آنهییا را گییردش از حیلییه ای كییه ابییزار تولییید در آن  -6

 .دهد می بعنوان نواما پروسه تولید مورد استفاده قرار 

منظور بحثهای ای  پاراگراف ای  است که هدف مکانیسم ها و سیاستهای تخصیص  -0

و تنظیم ای  است که توسعه اقتصادی کلیی را  یوری هماهنیگ کننید کیه ایی  توسیعه اقتصیادی 

اییورت ( و كییاهش نییابرابری هییای میییان منییا  )ایی منلقییه ای کلییی بییر اسییاس تقویییت خودكفیی

آتوریته برنامیه دولتیی و سیاسیتهای نر یه و خریید، اهرمهیای كلییدی اقتصیادی دسیت . بگیرد

بلور مصخص آتوریته های مرکزی در رابله با تخصیص تجهییزات میادی . باشند می مرکز 

تكاما آنها  می و منابع و سل  نمو باید تفاوت میان بخصها و منا   گوناگون در زمینه  خایر

به نواحی فقیرتر كمی  كننید، بیه نیازهیای كصیاورزی و اینایع سیس  توجیه . را در نظر بگیرند

كنند، در زمینه تنظیم ترکیب تولید و هدف آن، مرکز در نی  حا ل که ویژه گی های محلیی را 

عتی را در منیا   گییرد، تولیید حسوبیات خیوراکی و خودکفیائی کصیاورزی و این میی در نظر 

کنیید کییه تولیییدات محلییی بییه سییوی آن  مییی ن می کنیید و در همییان حییال تضیی مییی مختلییا تقویییت 

 .بخصهائی از اقتصاد جریان بیابند که توسعه کلی اقتصاد را تقویت کند

 

 : توضیحا  ناشر
شوند بیه حیلیه ای کیه ایی  ابیزار تولیید  می یعنی از حیله ای که ابزار تولید، تولید  -6

 شوندو می ه نناار فرآیند تولید مصرف به مثاب

شیود اشیاره اسیت بیه  می منظور از ای  نکته و تمام آنچه که در ای  پاراگراف گفته  -0

 allocative and regulatory.)مکانیزمها و سیاستهای تخصیص دادن و تنظیم کیردن اسیت

mechanisms and policies )از که هدفش تقویت توسعه موزون منیا   مختلیا و کاسیت  

توسیعه میوزون و  ان منا   و واا کردن توسعه کلی اقتصاد بیهمی نابرابری های نا معقول 

برد  می اهرم های اقتصادی که مرکز در انجام ای  کار بکار . خود اتکای منا   مختلا است

در رابلیه بیا : بخصیوص. نسارتست از آتوریته برنامه ریزی و سیاست هیای نر یه و خریید

نیه درآمیدها و میی ای مادی، آتوریته های مرکزی بایید تفیاوت هیا را در زتخصیص فرآورده ه

سل  رشد کلی در هر منلقه خاص در نظر داشته باشیند  و در رابلیه بیا تنظییم ترکییب تولیید 

به تقوییت تولیید دانیه هیای خیوراکی و خودکفیائی کصیاورزی و خوداتکیائی اینعتی در منیا   

که تولید محلی به بیرون، به جائی که اقتصیاد بیه آن  ن کنندمی محلی توجه کنند و همزمان تض

  .یابد می نیاز دارد، راه 
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 :منابع اصلی مطالعه و رجوع
 كاپیتال، مارك ، جلد اول، فصا سوم

 مسائا اقتصادی سوسیالیسم، استالی 

 

 :یادداشتها
 انگلیس  62م نقد برنامه گوتا، مارك ، افحه  6

، 80ه نهادهای شورائی محل ، کلیات آثار لنی ، جلید م رهنمودهای شورای كار و دفا  ب 0

  832افحه 

 ، انگلیس 631م آنتی دورینگ، انگل ، افحه 8

م مسیائا اقتصیادی و میالی در جنیگ  ید ژاپنی ، منتخیب آثیار میائو، جلید سیوم، ایفحه  2

 ، انگلیس 666

 n1 93-97م كاپیتال، مارك ، جلد اول، افحه  2

فریب خل  با شیعارهای آزادی و : درباره آموزش اكابر م اولی  كنگره سراسری روسیه 1

 ، انگلیسی823افحه  09کلیات آثار لنی ، جلد  –برابری 

چیاپ اداره زبیان  -026م منصاء خانواده، مالكییت خصوایی و دولیت م انگلی ، ایفحه  7

 6973های خارجی پک  سال 

 892آنتی دورینگ، انگل ، افحه  -3

ایفحه  09در باره آموزش اکابر، کلیات آثیار لنیی  جلید اولی  کنگره سراسری روسیه  -9

823 

 680، مارک  افحه 6کاپیتال جلد  -62

 

 معادل های فارسی: توضیحا  مترجم
 exchange مسادله

 family sidelines production تولید جنسی خانوادگی

 system of socialist ownership by the نظیام مالكییت سوسیالیسیتی تمیام میردم

whole people 

 commodity (فییرآورده هییای مصییرف )كییاال  بیه( دسییتمزد)بییه پییول ( نیییروی كییار)كیاال 

(labor power) to 

money (wages) to commondity (consumer goods) 

 productive consumption مصرف مولد
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01 

  حل صحیح روابط

 میان دولت، كلكتیو و فرد
 

 یستىتوزیع و بازتوزیع درآمد ملى سوسیال
محصوالت تولید شده در جامعه سوسیالیستى نموما بایید قسیا از اینكیه بیه مرحلیه مصیرف 

آن تولیید و مسادلییه و توزییع و مصییرف تكییرار و در  فیر آینییدى كییه. برسید مسادلییه و توزییع شییود

حا احی  روابد میان دولت، كلكتییو و فیرد در . شود، فر آیند بازتولید است می دوباره آغاز 

 در میدیریت سیها میی و توزیع احی  محصول اجتمانى و درآمد ملى نقش مه نراه توزیع

 .كند می بازتولید سوسیالیستى بازى 

 

 شود می مردم است و خر  مردم  درآمد ملى سوسیالیستى از
 

 مداوما و به سرعت افزایش یابد تواند می درآمد ملى سوسیالیستى 

مسییییئله، بازتولییییید مكییییرر  رجییییوه. خییییود را دارد بازتولییییید سوسیالیسییییتى خصوایییییات

هدف بازتولید، تامی  نیازهاى فزاینده دولت سوسیالیستى  .تولید سوسیالیستی است صوایاتخ

بازتولیید . شیودمیی ای  بازتولید برخالف سرمایه دارى بیا هیدف اسیتثمار انجیام ن. و مردم است

كیور سیرمایه  رود و مثیا رقابیتمی به پیش  برنامه ریزی شده و متناسبسوسیالیستى با شكا 

ایی  فیر آینید بیرخالف . بازتولیید انسسیا  یابنیده میداوم اسیتبازتولید سوسیالیستى،  .دارى نیست

خصوایییات بازتولییید سوسیالیسییتى . سییرمایه دارى توسیید بحرانهییاى ادوارى مختییا نمیصییود

 .یابد می بازتاب  و توزیع درآمد ملى سوسیالیستى اجتناب ناپذیردر آفرینشبلور 

كا محصول اجتمانى تولید شیده توسید ر هر كصور مفرو  مساوی است با د درآمد ملى

( معمیوال یی  سیاله)زمیانى معیی   فاایلهكارگران شاغا در شاخه هاى مختلا تولید میادى در 

ای  درآمد، ثروتى است كه توسید كیارگران در شیاخه هیاى . منهاى میزان استهالك ابزار تولید

 .تولید مادى بوجود آمده است

درآمد ملى كیه توسید تولیید سوسیالیسیتى حاایا  خصلت دوگانه تولید سوسیالیستى، دلیاب 

. ارزشبیه شیكا یابید و هیم  می به شكا محصول تجسم هم : یابد می شود بدو شكا تجسم  می 

بیا جمیع سیاده  شیكا محصیول را درتیوانیم درآمید ملیى  میی به نلت تنو  فراوان محصیوالت ن
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 میی اسیت  ارزشدارای محصول اجتمیانى منهیاى اسیتهالك،  ولى از آنجا كه كا. محاسسه كنیم

 .توانیم كا آن و نره افزایش آن را بر مسناى قیمت هاى روز یا ثابت محاسسه كنیم

كییار اجتمییانى، های افزایصیی: افییزایش درآمیید ملییى بییدی  قرارنییددر آفریییدن و نوامییا نمییده 

 .تولید ، و ارفه جویى در مصرف اجتمانى ابزاركار بارآورىهای افزایص

چیه در  ،آنچه موجب زیاد شیدن در آمید ملییبقیه نواما، با ثابت فر  گرفت   ،بلور نام

میزان كار درگیر در تولید اجتمیانی  شود باال رفت  می  ،شكا محصول و چه در شكا ارزش

هدف از تولید و بازتولید، تیامی  نیازهیاى دائمیا در حیال افیزایش دولیت و در سوسیالیسم . است

توانید از رشید پاییدار  میی ود و درآمید ملیى ر می بازتولید سال به سال باال  مقیاس .مردم است

گسیترش )و انسسیا   هدف از تولید و بازتولید در سرمایه دارى، استثمار است. برخوردار شود

 یابد می شدت ا افه تولید نسسى . شود می ختا مبر اثر بحرانهاى اقتصادى اغلب  ،بازتولید( 

. انجامید كیه یی  مصیكا اجتمیانى منحصیر بفیرد سیرمایه دارى اسیت میی گسیترده و به بیكارى 

 .گذارد می ایش درآمد ملى  سعا بیكاری گسترده در سرمایه داری تاثیر منفی روی افز

اگر مقدار كار ثابت باشد، آنگاه هر چه بارآورى كیار در فعالییت تولییدى سیریعتر افیزایش 

یعنى درآمد ملى بیر حسیب قیمتهیاى . كند می ریعتر رشد رآمد ملى هم سفیزیكی دپیدا كند حجم 

در جامعه سوسیالیستى، قوه ابتكار و شور و شیوق میردم كیارك  را . ثابت افزایش خواهد یافت

جنسصیهاى . تیوان وسییعا اشیانه داد میی ف  آورى پیصرفته را  .توان بلور كاما بسی  كرد می 

گسیترده اى  افتد پیش روى ما نراه می براه توده اى كه براى نوآوریهاى فنى و انقالب فنى 

مردم كارك  در جامعیه سیرمایه دارى . گصاید می را بارآورى كار و درآمد ملى افزایش براى 

در سیرمایه داری  .شیود میی تحت ستم و استثمارند و قوه ابتكار و شور فعالییت آنیان سیركوب 

رد كیه بیه افیزایش ارزش ا یافه گی می ف  آورى پیصرفته فقد در اورتى مورد استفاده قرار 

 .دارد وجوددر برابر افزایش بارآورى كار و درآمد ملى  می بنابرای  موانع نظی. بینجامد

اگیر كیا محصیول اجتمیانى ثابیت باشید، . به سومی  ناما تعیی  كننده درآمد ملى بپیردازیم

سیت  مییزان كا آنگاه هرچه ارفه جویى در مصرف ابزار تولید در فر آیند تولیید بیصیتر باشید،

محصیول اجتمیانى كمتیر شیده و رشید درآمید ملیى سیریعتر خواهید  هزینه های استهالك از كیا

تواننید فعاالنیه بیه امیور  میی آنیان . كارك  همه كاره جامعیه سوسیالیسیتى هسیتندتوده های . بود

از میواد خیام و حفاظیت و تعمییر  گانیهمربو  به ارفه جویى، جیایگزی  كیردن، اسیتفاده چنید 

اینكه بازتولید سوسیالیستى خصلت برنامه ریزى . م و استفاده كاما از ابزار تولید بپردازندمنظ

 میی ز ابزار تولید را در مقیاس كیا جامعیه بوجیود عقول تر اشده دارد امكان استفاده كاملتر و م

تولیید و افیزایش  ای  شراید، ارفه جویى در ابزار تولید، كاهش مییزان مصیرف ابیزار. آورد

د نكوشی میی اگرچه در جامعیه سیرمایه دارى نییز سیرمایه داران . كند می د ملى را ممك  درآم

در ابزار تولید ارفه جویى كنند تا از هزینه هاى سرمایه بكاهند اما رقابت و هرج و مرج در 

بعیالوه نیدم اسیتفاده كامیا از . شیود میی تولید به میزان زییادى بانیث اتیالف و ریخیت و پیاش 
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شیود كییه غالسیا بخییش بزرگیى از تجهیییزات مییی بانیث  موجییود در كارخانیه هییاتولییدى ظرفییت 

 .ای  شراید بنفع افزایش درآمد ملى نیست. نا ا و با ا بماند

به نلیت متفیاوت بیودن نوامیا تعییی  كننیده تولیید و رشید درآمید ملیى در شیراید اجتمیانى 

یعتر از آنچه در جامعه تواند سر می متفاوت، درآمد ملى در جامعه سوسیالیستى در درازمدت 

 .سرمایه دارى ممكنست افزایش یابد

 

 منافع پایه ا  مردم كاركن است توزیع درآمد ملى در انطباق با

شود؟ توزیع درآمید ملیى نهایتیا بوسییله  می درآمد ملى بعد از اینكه تولید شد چگونه توزیع 

ه سوسیالیسیتى تحیت مالكییت ابزار تولیید در جامعی. شود می شكا مالكیت بر ابزار تولید تعیی  

بایید در  میی بنابرای  توزییع درآمید ملیى . مردم كارك  بر امر تولید تسلد دارند. است می نمو

كیارك  بیه شییوه اى تیوده هیای انلساق با منافع مردم كارك  و تیامی  نیازهیاى فزاینیده دولیت و 

 .انجام شود برنامه ریزی شده

ای  درآمد در فاز اولیه . شود می آفریده د مادى درآمد ملى توسد كارگران شاخه هاى تولی

در ) بعیید از ایی  توزییع اولیییه، در بنگیاه هییایى .توزیییع شیود ون شیاخه هییاى تولیید میادىبایید در

بهتیر اسیت همیه جیا از یی  . ترجمیه شیده اسیت" موسسیات"بیه شیکا " بنگاه ها"فصلهای قسا 

ستى قرار دارند به دو بخیش تقسییم كه تحت مالكیت دولت سوسیالی (مترجم –واژه استفاده شود 

ی  بخش، دستمزدها هستند كه كارگران بنگاه هیاى دولتیى بیراى مصیارف شخصیى : شود می 

بخش دیگر، درآمد خالص است كه بعد از اینكیه بیه ایورت مالییات و . كنند می از آن استفاده 

 .سود به خزانه دولت برگصت به درآمد خالص متمركز دولت تسدیا میصود

بخصییى از درآمیید ملییى بییه  بعیید از ییی  توزیییع اولیییه، گییاه هییاى تحییت مالكیییت كلكتیییو،بندر 

اورت ما به ازاى كار بی  انضاى كمون تقسییم میصیود تیا بیراى نیازهیاى مصیرفى شخصیى 

درآمید خیالص . بخش دیگر به درآمد خالص كلكتیو تسیدیا میصیود. آنان مورد استفاده قرار گیرد

بیرخالف بنگیاه هیاى تحیت مالكییت دولتیى بلیور كامیا راهیى کلکتییو بنگاه هاى تحیت مالكییت 

بعنوان مالیات به دولیت برمیگیردد تیا بخصیى از درآمید  فقد قسمتى از آن. خزانه دولت نمیصود

و  می بخیش دیگیرى از ایی  درآمید بعنیوان یی  منسیع انساشیت نمیو. ودشیخالص متمركز دولیت 

بنگیاه هیاى كلكتییو و رفیاه یابنیده سیترش گ باقى میمانید تیا بیراى بازتولیید می اندوق رفاه نمو

 . مورد استفاده قرار بگیردجمعی 

بییه درآمیید  تسییدیا درآمیید ملییى سوسیالیسییتى بعیید از توزیییع اولیییه در شییاخه هییاى تولییید مییادى

رابلیه مییان دولیت و  حا احی . دولتى، درآمد بنگاه هاى كلكتیو و درآمد افراد كارگر میصود

در » : ادر مائو به ما می موزد كیه. ، ی  مسئله پرنسیپی استعكلكتیو و افراد در زمینه توزی

بایید بیه شیكا ایحیحى . زمینه توزیع درآمد، باید منافع دولت، كلكتیو و فرد را در نظر بگیریم

انساشیت تعاونیهیا و درآمید ایندوق  خییره رابله سه جانسه میان مالیات دولیت بیر كصیاورزى، 
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قیب باشییم و بیراى حیا تضیادهایى كیه بیی  اینهیا وجیود شخصى دهقانان را حا كنیم، دائمیا مرا

اییدر مییائو اییی  دسییتورالعما را بییه هنگییام ( 6) «.دارد دسییت بییه تعییدیالت و ااییالحات بییزنیم

امیا ایی  اایا در زمینیه توزییع كیا درآمید ملیى قابیا . احست درباره اقتصاد كلكتیو ارائه كرد

 .بكاربست  است

را شیکا بایید بیازتوزیع شیود تیا دور دوم درآمید  بخصى از درآمید ملیى بعید از توزییع اولییه

چرا درآمد ملیى بایید بیازتوزیع شیود؟ زییرا در جامعیه سوسیالیسیتى نیالوه بیر شیاخه ( 0. )دهد

هاى تولید مادى، شاخه هاى فرهنگى و آموزشى و درمانى، برخى اینایع خیدماتى، نیروهیاى 

ى تولید غیرمادى هستند كه درآمید اینها شاخه ها. و نهادهاى ادارى دولتى هم وجود دارد مسل 

ملى تولید نمیكنند اما براى توسعه جامعه سوسیالیستى، غنا بخصیدن به زندگى مادى و فرهنگى 

درآمید شخصیى كیارگران شیاخه هیاى تولیید . مردم كارك  و تحكیم دیكتاتورى پرولتاریا الزمند

ازتوزیع درآمید ملیى بیراى بعیالوه، بی. شود می غیرمادى از  ری  بازتوزیع درآمد ملى فراهم 

تامی  نیازهاى رفاه اجتمانى و همیارى اجتمیانى نییز الزمسیت و از ایی   ریی  بیه بخصیى از 

 .درآمد شخصى كسانى تسدیا میصود كه از ای  خدمات و همیاریها بهره مند میصوند

ى اما فعالیتهیا. بازتوزیع درآمد ملى نمدتا از  ری  بودجه دولت سوسیالیستى انجام میصود

میثال، آرایصیگاه هیا و . شیودبخصیى از درآمید ملیى  موجب بیازتوزیع انایع خدماتى نیز میتواند

بخصییى از اییی  حیی  الزحمییه هییا بعنییوان . رختصییوییها از مراجعییان خییود حیی  الزحمییه میگیرنیید

بدی  ترتییب درآمید شخصیى از بیازتوزیع اولییه . دستمزد به كاركنان ای  اماك  پرداخت میصود

بیازتوزیع کیه خیود بخصیی از جرییان  كارگران انایع خیدماتى تسیدیا میصیودبه درآمد شخصى 

 .درآمد ملى است

میثال، . بعالوه، بازتوزیع درآمد ملى به درجه معینى از  ری  تنظیم قیمت ها انجام میگیرد

توسد كاهش قیمت كاالهاى انعتى و محصوالت سرمایه اى بخش كصاورزى و ازدیاد قیمیت 

 .، كه نتیجه اش افزایش درآمد دهقانان استخرید محصوالت كصاورزى

یی  . درآمد ملى در جامعه سوسیالیستى بعد از توزیع و بازتوزیع به دو بخش تقسییم میصیود

بخش تحیت كنتیرل دولیت سوسیالیسیتى و بنگیاه هیاى تحیت مالكییت كلكتییو قیرار دارد تیا بیراى 

بخش دیگر . فاده قرار گیردگسترش بازتولید و تامی  سایر نیازهاى مصترك اجتمانى مورد است

نهایتیا ایی  . متعل  به هر مرد یا زن كارگر است تا ملزومات زندگى شخصى خود را تامی  كند

دو بخش از درآمد ملى، بر حسب موارد استفاده متفیاوتى كیه دارنید، راهیى ایندوق انساشیت و 

 .اندوق مصرف میصوند

تیوان بیه میی ، نتیجیه نهیایى را بعد از توزیع و بیازتوزیع محصیول اجتمیانى و درآمید ملیى

 .شكا جدولى كه مصاهده میكنید تقسیم بندى كرد

 

=========== 
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 :یافته

سیییییرمایه فعیییییال بیییییراى تصیییییكیا سیییییرمایه 

بیییه بخیییش تولیییید در اییینعت و   مربیییو 

ى افیزایش كصاورزى و حما و نقا، و برا

 .تعداد بنگاه ها

صهههههههههندوق 
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سهههههههههرمایه 

بخشهههههههای 

غیهههههههههههههههههههر 

 :تولیدی

بخصهاىفرهنگى،   براى تصكیا سرمایه در

آموزشیى، درمیانى، ادارات دولتیى، شییاخه 

هییاى دفییا  ملییى، و تصییكیا سییرمایه بخییش 

غیر تولیدى در شیاخه هیاى تولیید اینعتى 

 .و كصاورزى

صهههههههههندوق 
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 :اجتماعی

ت سوسیالیسییتى و بنگییاه  خییایر مییادى دولیی

در برابیییر جنیییگ و  هیییا بیییراى آمیییادگى

كمسودهییا و جلییوگیرى از اخییتالالت اتفییاقى 

ایی   خیایر شیاما  خییره . فر آیند تولید در

مییواد خییام و سییوخت و خواروبییار توسیید 

دولییت و  خیییره مییواد خییوراكى در كمییون 
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 اداره دولتی و دفاع ملىبرا  مخار  
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فرهنگههى و 
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 :درمان

علهوم، آمهوزِش و  برا  مخار  در بخش 

 .پرورش، درمان، هنر
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 :اجتماعی

برا  مخار  مربو  به بیمه كار، خدما  

پزشكى رایگان، کمکهای اجتماعى دولت 

 .سوسیالیستى و بنگاه ها

ت دستمزد به این مخار  شامل پرداخ
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كا درآمد ملى سوسیالیستى به شكا مستقیم یا غیر مستقیم انجام توزیع و بازتوزیع، پ  از  

فاه یابد به ر می بخش كه به جامعه اختصاص آن . شود می  کارک خدمت به مردم ارف 

 »: درست همانگونه كه مارك  گفت. كند می جمعى كارگران و منافع درازمدت آنان خدمت 

" حااا کاهش یافته"نهانى به شكا پبه  "حااا کار کاهش نیافته کارگر"در اینجا دیگر 

 از تولید کننده در مقام فرد خصوای دریغ شده است، بلورآنچه كه ولی . تسدیا شده است

 (8)« .رساند می به وی در مقام فردی از جامعه منفعت مستقیم یا غیر مستقیم 

. شیود میی خیرج میردم گیرد و بیرای آنیان  می سرچصمه درآمد ملى سوسیالیستى از مردم 

در جامعیه اى كیه تحیت . فیر آینید، بنییادا بیا توزییع درآمید ملیى در جامعیه كهی  تفیاوت داردای  

زحمتكصیان را  سقیه  سلله  سقه استثمارگر است، بخش بزرگى از درآمد ملى تولید شده توسد

افیرادى نظییر لیی  پییائو در پیى . كنید تیا پصیتوانه مصیتى انگیا قیرار دهیدمیی استثمارگر غصب 

آنییان پییا جییاى پییاى . كییه در آن اسییتثمار انسییان توسیید انسییان برقییرار باشیید بودنیید مییی احیییاى نظ

اگیر نجسیا نساشیند » : گفیت میی منسیوس یكى از شاگردان وفادار كنفوسییوس گذاشیته بودنید كیه 

کسیی نخواهید بیود کیه اگر بیى فرهنگیان نساشیند . هیچك  بر بى فرهنگان حكومت نخواهد كرد

ولیى . سلله و ستم بر زحمتكصان قانون خدشه ناپیذیر اسیت از نظر آنان، «.ن کندمی نجسا را تا

نظیام اسیتثمار محكیوم بیه نیابودى . بیریم میی ما در نصیر امپریالیسیم و انقیالب پرولتیرى بسیر 

 سقه  "نجساى" مردم كارك ، دیگر از . نابود شده استسوسیالیستى در واقع در جامعه  است و

كوشیدند چره تیاریخ را  می   پیائو كه مذبوحانه افرادى نظیر لی. كنند می استثمارگر حمایت ن

 .به نقب برگردانند نتوانستند خود را از خرد شدن زیر ای  چره برهانند

 

 در توزیع و بازتوزیع درآمد ملى می نقش مهم فینانس عمو
 

 مهم در نظام مالى است بودجه دولتى یك حلقه

ن و می تییا)فینییان   تا از راهتوزیییع و بییازتوزیع درآمیید ملییى در جامعییه سوسیالیسییتى نمیید

سوسیالیسیتى شیاما بودجیه دولتیى، میالی نظیام . آییدمیی بیه اجیراء در (مترجم -تخصیص مالی 

س فینان  بنگاه دولتی اسااز بی  اینها، . فینان  بنگاه دولتیانتسارات و وام هاى بان  دولتى و 

سییرمایه اى در منییابع واگصییت بلییور میینظم بكییارگیرى و کییه  سوسیالیسییتى اسییتمییالی نظییام 

بعیالوه اینكیار، توزییع اولییه درآمید ملیى بیراى . كنید میی فعالیتهاى تولیدى بنگاه ها را مینعك  

بانكهاى دولتى منابع موقتا غیرفعیال را . بخصدمی تصكیا درآمد خالص متمركز دولت را تحق  

ل در بخیش ی فعیاسرمایه هیا کوتاه مدت كنند تا نیازهاىمی به شكا وام در اقتصاد ملى توزیع 

رآمدهاى بودجه دولتى از راه مصاركت در توزیع درآمد ملیى بیراى تیامی  د. تامی  كندتولید را 

بخیش . شیود میی نیازهاى تحكیم دیكتاتورى پرولتاریا و ساختمان اقتصادى و فرهنگى حاایا 

نسستا بزرگیى از درآمید ملیى توزییع شیده، بیه وییژه آنچیه قسیمت نمیده انساشیت سوسیالیسیتى را 
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بودجیه دولیت یی  حلقیه مهیم . شود می دهد، از  ری  تخصیص بودجه دولت تامی  می یا تصك

 .نظام مالى سوسیالیستى است در

كند؟ از آنجا كه بودجه دولتى شاما  می چگونه بودجه دولتى در توزیع درآمد ملى شركت 

هاى درآمید. درآمدها و مخیارج اسیت بایید از دریچیه ایی  دو جنسیه، بیه پرسیش فیوق پاسیخ گفیت

بودجه دولت سوسیالیستى نموما شاما درآمد حااا از فعالیتهاى اقتصادى و خدماتى، مالیات 

اقالم درآمد بودجه نمدتا از درآمد خالص بنگیاه هیاى . و سایر اقالم درآمد است هاى گوناگون،

شود كه به شكا مالیات و سیود بلیور كامیا در اختییار بودجیه  می دولتى سوسیالیستى حااا 

دراید درآمیدهاى بودجیه چیی ، پرداخیت  99در حیال حا یر بییش از . گییرد میی رار دولت ق

)  می اقیالم بیدهى نمیو. گییرد می هایى است كه توسد اقتصاد دولتى و اقتصاد كلكتیوى انجام 

و بدهى خارجى، دیگیر در بودجیه چیی  ( مترجم - منظور قر ى است كه دولت به مردم دارد

 .وسیالیستى تسدیا شده كه نه بدهى داخلى دارد نه خارجىچی  به ی  كصور س. جایى ندارد

مخارج بودجه دولت سوسیالیستى نموما شاما هزینه هاى ساختمان اقتصادى، هزینه هاى 

. انجام وظایا اجتمانى و فرهنگى و آموزشى، هزینه هاى دفا  ملى و كمكهاى خارجى اسیت

و نقصییه منید اییندوق هیای مییالی بلیور برنامییه رییزی شیده  بودجییه،از  ریی  ایی  هزینییه هیای 

جود آمده تا نیازهاى تحكییم دیكتیاتورى پرولتارییا، گسیترش تولیید، و توسیعه خیدمات بومختلفى 

در بی  مخارج بودجیه، اهمییت نمیده بیا سیاختمان . را پاسخ دهددرمانی فرهنگى و آموزشى و 

 81رایه كیه هزینه هاى ای  دو ن. آموزشى است ،فرهنگى ،اقتصادى و هزینه هاى اجتمانى

. دراد رسید 72به  6978داد در سال می را تصكیا  6922دراد بودجه دولت چی  در سال 

بسیییار بزرگییى از مخییارج بییالعک ، در کصییورهای امپریالیسییتی و سوسیییال امپریالیسییتی بخییش 

. دهید میی تصیكیا  دسیتگاه اداری دولتییبودجه دولتى را هزینه هیاى توسیعه تسیلیحات و بخیش 

ی  مخارجى را براى تجاوز و غارت نلیه زحمتكصان كصورهاى خیارجى و سیتم امپریالیسم چن

مخییارج اغلییب بییر درآمییدها . دانیید مییی و اسییتثمار بییر زحمتكصییان كصییورهاى امپریالیسییتى الزم 

 .شود می نظیم بودجه های گیرد و بانث كسرى می پیصى 

 لىتیییامی  و تخصییییص میییا)فینیییان  سوسیالیسیییتی سیییت كیییه ا شیییراید فیییوق نصیییانگر ایییی 

مصیاركت دولیت سوسیالیسیتى در ش ی  رابله توزیعى است كیه مركیز( مترجم –سوسیالیستی 

سوسیالیسییتى ابییزارى بییراى تحكیییم دیكتییاتورى  فینییان  .اسییتتوزیییع و بییازتوزیع درآمیید ملییى 

پرولتاریییییا، توسییییعه اقتصییییاد و خییییدمات فرهنگییییى و آموزشییییى و درمییییانى و انجییییام وظییییایا 

سیرمایه دارى فینیان  وسیالیسیتى و فینیان  ساوتهیایى كیه بیی  ریصیه تف. انترناسیونالیستى اسیت

سوسیالیسیتى نهایتیا بیه منیافع تیوده هیاى وسییع كیارك  فینیان  وجود دارد ای  واقعیت است كیه 

سوسیالیسیتى در توزییع و فینیان  . كنید و در پیى لگید میال كیردن ایی  منیافع نیسیت میی خدمت 

فینیان  . كنید میی غییر تولییدى شیركت  هیم ودر نرایه هیاى تولییدى هم بازتوزیع درآمد ملى 
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را بهیم  فینیان  بنگیاه دولتییو  ،بانی  دولتیى اتانتسیار، بودجیه دولیتاز نزدیی  سوسیالیستى، 

 .كند تا در خدمت رشد تولید قرار بگیرند می مرتسد 

 

 گذارد می فینانس به نوبه خود بر اقتصاد تاثیر  اقتصاد تعیین كننده فینانس است؛

تمرکیز یافتیه در سوسیالیستى ی  رابلیه توزییع و بیازتوزیع درآمید ملیى ینان  فاز آنجا كه 

گویید كیه تولیید میی ماركسیسم به ما . ، موقعیتش وابسته به توسعه اقتصاد ملى استدولت است

شیكا هیاى مختلیا . گیذارد میی تعیی  كننده توزیع است و توزییع بیه نوبیه خیود بیر تولیید تیاثیر 

و ثروتى كه . شود می یله شكا هاى مختلا تولید اجتمانى تعیی  توزیع در جوامع مختلا بوس

دهید نییز توسید درآمید ملیى كیه در حیلیه تولیید میی جامعه براى توزیع شدن در دسترس قرار 

فینیان  ادر مائو به ما در مورد رابله دییالكتیكى بیی  اقتصیاد و . شود می حااا شده تعیی  

 میی که قلب نمای فعالیت اقتصادی و مالی میا  ی مسیاست نموآن » : مود داده استچنی  رهن

در نی  حال كیه یی  سیاسیت خیوب ... فرآورده هاتوسعه اقتصاد و تضمی   :باشد نسارتست از

 «.كنید میی ای  اقتصاد است كه امور مالى را تعیی  اما گذارد،  می یا بد مالى بر اقتصاد تاثیر 

ن بخیش میالى رهنمیود ایدر میائو را بكیار از زمان آزادى كصور، شمار زیادى از كاركنا (2)

نخسیت توجیه وییژه اى بیه اقتصیاد و تصیوی  رشید پاییدار تولیید اینعتى و كصیاورزى . بسته اند

در نتیجه، ی  پایه مادى محكم و قابا اتكاء براى بخش مالى چیی  تضیمی  شید و . مسذول داشتند

تیا  6922در فاایله ی،  سی  محاسیسات ارزشی. میزان درآمدها و مخارج نسستا سریع رشد كرد

تولییدات اینعتى سیس   ن دورهمیی برابیر رشید داشیت   یی ه 6ر3تولیدات کصاورزی  6978

درآمیدهاى میالى چیی  نییز در . برابیر افیزایش یافیت 29برابر و تولییدات اینایع سینگی  60ر3

 .میزان افزایش مخارج مالى یازده برابر بود. شد همان دوره تقریسا سیزده برابر

، كوچ  شمردن اهمیت فینان بنابرای  تاكید ی  جانسه بر . فینان  استی  كننده اقتصاد تعی

افیرادى كیه چنیی  . توسعه اقتصاد، و بكار بست  ی  نظرگاه منحصیرا میالى، تمامیا اشیتساه اسیت

در، تولیید و توزییع را  ،تواننید روابید دییالكتیكى اقتصیاد و امیور میالى میی نظرگاهى دارنید ن

آنان قادر به حا مسئله درآمدها و مخیارج میالى . رشد و تقویت تولید بپردازندو فعاالنه به  کنند

 .نیستند

فینیان  . ارفا ی  ناما منفعیا ییا منفیى نیسیت فینان اما  فینان  استاقتصاد تعیی  كننده 

وقتییى كییه دولییت قصیید . كنیید مییی در توسییعه اقتصییادى بییازى  مییی بییه نوبییه خییود نقییش بسیییار مه

و بنگاه میخواهد تولیید را افیزایش دهید، منیابع میالى  یرورى را بایید  دارد یساختمان اقتصاد

بیا اسیتفاده از درآمید سوسیالیستى از  ری  شركت در توزیع درآمید ملیى، فینان  . سازمان داد

کند که آنها هیم از  می ن می خالص تمرکز یافته دولت، منابع بودجه ای بنگاه های دولتی را تا

هنگیام تخصییص منیابع، بایید در توزییع  .کننید میی قتصیادی اسیتفاده ای  منابع برای سیاختمان ا

را بتییوان بییا بییه نسییارت دیگییر، اگییر حركییت ارزش . مییادى بییه تعییادل دسییت یافییتدارائییی هییای 
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، بیه ایورتى كیه مییزان معینیى از کیردهمیراه ( ارزشهاى مصرفى)مادى دارائی های حركت 

بییه دارائییی هییا ، و اگییر اییی  ا مسادلییه کییردهمسیینگی از دارائییی هییبییا میییزان  را بتییوانمنیابع مییالى 

اورتى با ارفه و ایحی  میورد اسیتفاده قیرار گیرنید، آنوقیت توسیعه سیریع اقتصیاد ملیى بیه 

سوسیالیسیتى بنحیوى فینان  برنك ، اگر . تواند تضمی  شود می شیوه اى نقصه مند و متعادل 

دارائی و حركت  نااحی  دست به تامی  و تخصیص مالى بزند،  ورى كه بی  حركت ارزش

مادى به شكا منلقى مصرف نصود، آنگاه توسیعه  دارائی هایمادى جدایى بیفتد، یا اینكه های 

 .اقتصاد ملى با مانع روبرو خواهد شد

می سوسیالیستى، درآمد ملى تولید شده در نراه تولید را در دست دولت متمركز  فینان 

امیا . صاد ملى مورد استفاده قیرار میگییردسپ  ای  درآمد خالص متمركز براى توسعه اقت. كند

شیمار وسییع كیارگران بخیش میالى كیه بلیور گسیترده بیا شیراید . ای  بخودى خود كافى نیسیت

آنیان . بعهیده بگیرنید میی بنگاه هاى گوناگون در ارتسا ند و از آنها شناخت دارند، باید نقیش مه

ابد مستنى بیر تعیاون، كیاملتر كیردن باید بنگاه ها را در بهسود امر مدیریت و نملكرد، ایجاد رو

روابد میان بنگاه ها، و فعال كیردن هیر چیه بهتیر نیروهیاى بیالقوه بیراى تقوییت پاییدار توسیعه 

بیدی   ریی  و بیر پاییه توسیعه اقتصیاد، منیابع میالى . تولید ملى و افزایش درآمد ملى یارى كنند

 .سوسیالیستى را میتوان افزایش داد و تضمی  كرد

 

 دل بین انباشت و مصرف، روابط متعادل همه جانبه استروابط متعا
 

 انباشت سوسیالیستى منبع بازتولید گسترش یافته است

بیی  انساشیت و مصیرف وجیود دارد كیه ناسیسی توزیع و بازتوزیع درآمد ملى، روابد متدر 

در اییی  بحییث،  *. )گییذاردمییی مییردم تییاثیر  *زنییدگی مسییتقیما بییر توسییعه اقتصییاد ملییى و بهسییود 

روابید .( زنیدگى اسیت درآمید و كیا مصیرف و اسیتاندارد/ بیی  كیار ، نسیستظور از معیصتمن

متعادل میان انساشت و مصرف نیز مانند روابید متعیادل مییان اینعت و كصیاورزى، و روابید 

 .متعادل میان كصاورزى و انایع سس  و انایع سنگی ، روابد متعادل همه جانسه است

مییزان ن کنید کیه می تضیسوسیالیستى باید فینان   رآمد ملىدر فر آیند توزیع و بازتوزیع د

( انسسییا )منسییع بازتولییید گسییترش  .بکییار رود راى بازتولییید گسییترش یافتییهبییمعینییى از انساشییت 

در جامعییه . امییا انساشییت در جوامییع مختلییا، خصوایییات متفییاوتى دارد. اسییت ، انساشییتیافتییه

ت و تنهیا شیكا انساشیت، انساشیت سیرمایه سرمایه دارى ابزار تولید در دست سیرمایه داران اسی

. كندمی ای  انساشت به ادامه استثمار و ستم  سقه استثمارگر بر زحمتكصان خدمت . دارى است

در جامعه سوسیالیستى، مردم كارك  كنترل قدرت سیاسى و ابزار تولید متعلی  بیه خیود را در 

منیابع میالى را انساشیت كننید و از  ،توانند از  ری  دولت و كلكتیو می نتیجتا آنان . دست دارند

هیر چیه ثیروت انساشیت شیده . آن براى گسترش بازتولید و خدمت به منافع خیویش اسیتفاده كننید
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توسیید جامعییه سوسیالیسییتى بیصییتر باشیید سییل  و ظرفیییت تولییید اجتمییانى بزرگتییر و اسییتاندارد 

عنوى، فكرى و میادى ، توسعه همه جانسه مآننتیجه . زندگى مادى و فرهنگى باالتر خواهد بود

بیه تیدری  شیراید میادى و اییدئولوژی  نییز بیراى گیذر بیه جامعیه كمونیسیتى ایجیاد . خواهد بود

آمیده مقیداری در  60فصیا در کیه " كمونیسیم جهیانى"ای  بیا بحیث : تو ی  ناشر. )خواهد شد

 .(ای  کتاب دارای برخی ناروشنی هاست که ای  یکی از آنهاست. تناقض است

ان و رویزیونیسییتهاى رنگارنییگ كوشیییده انیید تفییاوت اساسییى بییی  انساشییت فراییت  لسیی امییا

درآمید  تسلیغ کرده اند کیه آنانبلور متعارف . سوسیالیستى و انساشت سرمایه دارى را بپوشانند

بیییش از ایید سییال پیییش یكییى از رهسییران جنییسش . ت خییود توزیییع شییودمی سوسیالیسییتی در تمییا

. صینهاد كیردرا پی" حاایا کیاهش نیافتیه کیار" االالحكارگرى آلمان به نام السال نسارت به 

لیوشیائوچى نییز نظییر . داشیترا " درآمید کامیا کیار"بیه نیام دورینگ پیصنهاد مسخره مصابهى 

توزییع ’زد كیه سوسیالیسیم یعنیى  میی السال، دورینگ و سایر فریسكاران هم قماش آنیان فرییاد 

’ فقییر میی دولتیى ثروتمنید بیا مرد’ه چیی  گفت ك می او با بد ینتى  .’دستمزد بیصتر’و ’ بیصتر

میی اسیت حملیه ’ استثمار تيیییر چهیره داده’او به انساشت سوسیالیستى تحت ننوان اینكه . است

نقد برنامه  مارك  و انگل  در. زد می كرد و براى محو انساشت سوسیالیستى دست به تو ئه 

غلیید اگییر نظییرات . اب دادنییدجییو مسییتقیما بییه چنییی  تسلیيییات مسییخره اى آنتییى دورینییگ وتهها گییو

نتیجتیا، . گرفیتمیی به اجراء در می مد، انساشت اجتمیانى بیه هیچوجیه ایورت ن هارویزیونیست

یعنیى فقید میتوانسیت . توانسیت بازتولیید گسیترش یافتیه را انجیام دهیدمیی اقتصاد سوسیالیستى ن

نتیجه نهایى، . ددست به بازتولید ساده بزند یا اینكه كار انساشت را به بخش خصواى منتقا كن

نر ییه شییده توسیید غلیید  تییوانیم بسینیییم كییه نظییرات مییی بنییابرای  . احیییاى سییرمایه دارى بییود

لیوشائوچى و لی  پیائو كه توزیع و خرج كردن همه چیز را مونظه میكردند، تالشى مذبوحانه 

 .براى تضعیا اقتصاد سوسیالیستی و احیاى سرمایه دارى بود

 

 شت و مصرف برقرار شودبین انبا باید تناسب صحیحى

انساشت مورد استفاده قرار میگیرد، هر چه از درآمد ملیى اندوق به غیر از آنچه به مثابه 

تصمیم گییرى بیر » . شود می بكار گرفته اندوق مصرف ماند بعنوان  می سوسیالیستی باقى 

و نیییز ... سیر نسیست اییحی  انساشیت بیه مصییرف در هیر یی  از دو بخییش اقتصیاد سوسیالیسیتى

بنیابرای  مصیكا بتیوان یی  . نسست احی  بی  ای  دو بخیش از اقتصیاد، مسیئله پیچییده اى اسیت

منظیور :  *ناشر انگلیسییتو ی  ) *( 2) «.شسه به ی  نتیجه منلقى كاما در ای  زمینه رسید

از دو بخش اقتصیاد سوسیالیسیتی، بخصیی کیه مستنیی بیر مالکییت همگیانی تمیام میردم بیر ابیزار 

درآمیید ملییى، در هییر مقلییع  .(نییی بییر مالکیییت کلکتیییوی بییر ابییزار تولییید اسییتتولییید و بخییش مست

نسیست اگر نسست مورد استفاده براى افزایش انساشت باال بیرود،  .محدود است ،مفرو زمانى 

انساشت در سل  باالتر مسلما جرییان بازتولیید سوسیالیسیتى . مصرف باید به نحوى كاهش یابد
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ی  حال جریان بهسود و یع معیصیتى میردم كیارك  موقتیا كنید را شتاب خواهد بخصید، اما در ن

برنك ، اگر نسست میورد اسیتفاده بیراى مصیرف بیاال بیرود، نسیست میورد اسیتفاده . خواهد شد

هیر چیه سیل  مصیرف بیاالتر باشید بیدون شی  نیازهیاى . براى انساشت باید بنحوى كیاهش یابید

آن اییورت از سییرنت تولییید  معیصییتى جییارى مییردم كییارك  بهتییر تییامی  خواهیید شیید، امییا در

بهسیود و یع  تاثیرات منفى خیود را بیر امر كه ای . سوسیالیستى باید كاسته شودبنده گسترش یا

ایی  شیراید نصیانگر وجیود تضیادهایى بیی  . معیصتى مردم كارك  در آینده باقى خواهید گذاشیت

ینهییا ا. امییا خصییلت اییی  تضییادها آنتاگونیسییتى نیسییت .انساشییت سوسیالیسییتى و مصییرف اسییت

بییه نسییارت . تضییادهایى هسییتند كییه بییی  منییافع دولییت، منییافع كلكتیییو و منییافع افییراد وجییود دارنیید

بیی  منیافع كیا و منیافع جیزء، بیی  منیافع درازمیدت و منیافع كوتیاه میدت  دیگر، اینها تضادهاى

 .ندا مردم

ى ما به هنگام تنظیم رابله تناسسى بی  انساشت و مصرف، باید بهسیود متعیادل و یع معیصیت

افزایش در مصرف  همزمان، مسناى. مردم كارك  را مسناى هرگونه افزایش انساشت قرار دهیم

منافع دولت و كلكتیو و فرد را باید بلیور . و بهسود بارآورى كار باشد تولید پایدار باید گسترش

اگییر بییه بهسییود و ییع معیصییتى مییردم كییارك  توجییه نكنیییم و بلییور . همزمییان میید نظییر قییرار داد

بیییر انساشیییت تاكیییید بگیییذاریم، نخیییواهیم توانسیییت بیییه ملزومیییات نینیییى توسیییعه اقتصیییاد  یكجانسیییه

بیرنك ، . ای  بانث افت شور و شوق كارى مردم كارك  خواهد شید. سوسیالیستى پاسخ دهیم

اگر متوجه انساشت نساشیم و یكجانسه روى مصرف تاكید كنیم، بنفیع منیافع پاییه اى و درازمیدت 

ا براى ایجاد شراید مساند جهت حا احی  ای  تضاد بایید در پیى م. مردم كارك  نخواهد بود

تا زمانى كه تولید توسعه یابد و درآمد ملى بیصتر شیود، حتیى اگیر . توسعه تولید اجتمانى باشیم

بنیابرای  بیه . نسست انساشت هم باال برود، و ع معیصت مردم كارك  كماكان میتواند بهتر شیود

یالیسیم،  یرورى اسیت كیه بیر روحییه انقالبیى حضیور در خا ر منافع كلى و درازمیدت سوس

 .مسارزات دشوار و ساخت  كصور از امیم قلب و به دور از ریخت و پاش و اتالف تاكید كنیم

رابلییه بیرای اینکیه ایی  . انساشیت و مصیرف در مفیاهیم ارزشیى، یی  رابلییه تناسیسى دارنید

انساشییت بییراى . ن کییردمی ضییباییید دارائیی هییای مییادی را تتناسیسى بلییور اییحی  برقییرار شییود 

زمانى كیه مقیدار معینیى . گیرد می بازتولید گسترش یافته مورد استفاده قرار تصکیا سرمایه و 

موجیود  ر دسترس قرار گرفت، باید ابزار تولید هم بیه مییزان معیی  متناسیب بیا آنمنابع مالی د

تییازه )افه شییده بخییش ا یآن ، فقیید در تولییید سوسیالیسیتی از كییا محصیول اجتمییانى( 1. )باشید

كیه معیادل  بخیش دیگیرو . گییرد می  در بازتولید گسترش یافته مورد استفاده قرار (آفریده شده

بنیابرای  . شودمی است براى بازتولید ساده استفاده ( استهالك ابزار تولید)مصرف سال گذشته 

مسیئله ی منابع انساشت شده در درجیه اول بایید پاسیخگو براى حفظ تعادل بی  نر ه و تقا ا،

شیده نخواهنید توانسیت بیه  منیابع انساشیتییا اگیر اینكیار انجیام نصیود، . باشیند افزایش ابزار تولید

توانید بلیور  میی اندازه کافی ابیزار تولیید بخرنید کیه در ایی  ایورت بازتولیید گسیترش یافتیه ن
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  میازاد ا افه تولید شده فروش نخواهد رفیت و نتیجتیا ییکاما انجام شود  یا اینکه ابزار تولید 

ی  از ای  حاالت بر بازتولید گسترش یافته سوسیالیستى تاثیر  هر. بی برنامه بوجود خواهد آمد

 . منفى خواهد گذاشت

ایندوق مصیرف،  منیابع میالىباید گفیت از آنجیا کیه تا آنجا كه به مصرف مربو  میصود، 

یع میردم كیارك  باید براى تامی  نیازهاى مادى و فرهنگى دولت سوسیالیستى و تیوده هیاى وسی

نر یه شیود تیا رفیع ایی  نیازهیا ی باید بحد مکفیی محصوالت مصرف،مورد استفاده قرار گیرد

اگر افزایش منابع مالى مصرفى با افزایش محصوالت مصرفى همخوانى نداشته . تضمی  شود

باشد، یا نر ه محصوالت از تقا ا پیصى میگیرد و بانث انساشت بیى برنامیه اقیالم مصیرفى 

و یا اینكه تقا ا براى محصوالت مصیرفى از نر یه آن جلیو خواهید افتیاد كیه نتیجیه میصود، 

رسییدن بیه هیدف رفیع نیازهیای دولیت و میردم در هیر دو ایورت،  .خواهید بیود ابیمی اش ك

 .کارک ، مصکا خواهد شد

بنابرای  میتوان مصاهده كرد كه براى حفظ تناسب احی  بی  انساشت و مصرف باید تولیید 

فقد در اورتى كه مسیئله تولیید ابیزار تولیید و محصیوالت مصیرفى . م قوا توسعه دادرا با تما

توان هم انساشت و هم مصرف را افزایش داد و تضاد بی  انساشیت و مصیرف را  می حا شود 

در ای  راستا، ارتقیاء بیارآورى كیار، ایرفه جیویى در اسیتفاده از ابیزار تولیید، . بهتر حا كرد

مییادى و دارائییی هییای ت مییادى، اییرفه جییویى در نیییروى انسییانى و ایجییاد هییر چییه بیصییتر ثییرو

 .، از اهمیت تعیی  كننده برخوردار استفینان 

 

 منابع عمده مطالعاتى
 نقد برنامه گوتا مارك ،

 آنتى دورینگ، بخش سوم از فصا چهارانگل ، 

 حا احی  تضادها، بخصهاى ی  و سهمائو، 

 اپنىمسائا اقتصادى و مالى در جنگ  د ژمائو، 

 

 یادداشتها
 228دست چی  آثار، ص ، حا احی  تضادهامائو،  .6

متمركییزى كییه دولییت از  رییی  شییركت در دور اول توزیییع ( خییالص)درآمید ا ییافه  .0

. درآمد ملى بدست می ورد براى تحق  اهداف گوناگون بیه مجیراى اقتصیاد بیاز گردانیده میصیود

جدیدى كه در دور دوم توزیع درآمید بكیار السته همه اقالم درآمد و یا هزینه ملى به ایجاد درآمد 

میثال مسیاليى را در نظیر بگیریید كیه دولیت در اختییار بنگیاه هیاى . شودمی انداخته شود منجر ن

گذارد كیه هیی  درآمید جدییدى حاایا نمیصیود و هیی  تيیییر میالكیتى هیم بیا ایی  كیار می دولتى 

 .رج میصودای  مسالغ از فر آیند بازتوزیع درآمد ملى خا. اورت نمیگیرد
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 62، افحه نقد برنامه گوتا مارك ، .8

 666، افحه 8، منتخب آثار، جلد مسائا اقتصادى و مالىمائو،  .2

 222، دست چی  آثار افحه احا احی  تضادهمائو،  .2

انساشیت بیراى خریید اجنیاس مصیرفى میورد اسیتفاده منابع اندوق  بخش كوچكى از .1

 .ید میصودقرار میگیرد، اما بخش نمده آن ارف خرید ابزار تول

 



 

 

00 

چگونگی توزیع فراورده های مصرف 

 در جامعه سوسیالیستی شخصی
 

از هركس به اندازه توانش، به » اصل سوسیالیستی 
 «هركس به اندازه كارش

 

ای  توزیع نییز . روابد تولیدی است توزیع فراورده های مصرف شخصی ی  وجه مهم از

ر ابزار تولید معیی  میصیود امیا شیكا توزییع بیه مانند توزیع درآمد ملی، اساسا با شكا مالكیت ب

 .بر نظام مالكیت تاثیر متقابا نهاده و تحكیم و تكاملش را تحت تاثیر قرار میدهد نوبه خود

 

 فرآورده های مصرف شخصی  بق اصل سوسیالیستی

 می توزیع « از هركس به اندازه توانش، به هر کس به اندازه کارش»

 شود
 

 ت بر ابزار تولید معین میشودتوزیع توسط نظام مالكی

 .روابد توزیع مصرف شخصی به اراده یا انتخیاب افیراد بسیتگی نیدارد در هی  جامعه ای

کنید،  میی اینكیه چیه كسیی ابیزار تولیید را كنتیرل . روابد مالكیت روابد توزیع را تعییی  میكنید

ف چگونیه اینکیه ابیزار مصیر» : میارك  خیا ر نصیان كیرد. ت تعیی  كننده اسیتمی دارای اه

امیا توزییع . نتیجه آن است که شیراید تولیید چگونیه توزییع شیده اسیت شود، خودش می توزیع 

چون در جامعه سرمایه داری، ابیزار ( 6)« .شراید تولید، خودش جنسه ای از شیوه تولید است

تولید تحت كنترل سرمایه دار قرار دارد، كارگر بی چیز فقد میتواند نیروی كارش را بفروشد 

در جامعه سوسیالیستی كه ابزار تولید در كنترل . ود را تابع استثمار و ستم سرمایه دار كندو خ

. سوسیالیسیتی برقیرار شیده اسیت می پرولتاریا و كا مردم كارك  است، ی  نظام مالكیت نمیو

قییدرت توزیییع فییراورده هییا توسیید پرولتاریییا و مییردم كییارك  كنتییرل میصییود و ااییا توزیییع 

 .مردم كارك  استسوسیالیستی، بنفع 

ایحست كیردن از توزییع بیدون آنكیه . بنابرای ، توزیع را نمیتوان از نظام مالكیت جدا كرد

. اسیت( تعیی  كننده دیدن توزیع" ) نیسم توزیعمی دتر" رجونی به نظام مالكیت شود، گرایش 

ایی  بیش از اد سال پیش، السال كه یكی از خیائنی  پنهیان در جنیسش كیارگری آلمیان بیود، از 
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. میتییوان بر ییرف كییرد" توزیییع تسییاوی گرانییه" بحییث كییرد كییه فقییر مییردم كییارك  را بییا ییی  

در جامعیه سوسیالیسیتی تضیاد » : لیوشائوچی نیز ای  حرف پوچ را بر زبان جاری میكیرد كیه

یی  نضیو . «روابد تولیدی و نیروهیای تولییدی نمیدتا در زمینیه توزییع جلیوه گیر میصیود میان

توزیع بیر حسیب كیار » : ی  پیائو نیز در یادداشتهای خود چنی  نوشتكلیدی دسته  د حزبی ل

همیه ایی  حرفهیا فقید « .و ااا منافع مادی نیروی تعیی  كننده و محرك در توسعه تولیید اسیت

 رفداری از ای  گیرایش قسیا از اینكیه پرولتارییا قیدرت . نیسم توزیع استمی نسخه ای از دتر

بییه نقیییده . ز شیییوه تولییید سییرمایه داری نمایییان میصییدسیاسییی را كسییب كنیید، بییه شییكا سییتایش ا

.  رفداران ای  گرایش، سرمایه داری فقد ی  اشیكال كوچی  دارد و آنهیم توزییع نیابرابر اسیت

بایست توزییع را بهسیود  می بنابرای ، نیازی به سرنگون كردن نظام سرمایه داری نیست  فقد 

روابید  توان می ت كنترل خود دارد، چگونه اما زمانیكه بورژوازی ابزار تولید را تح. بخصید

است كه روحییه رزمنیده تیوده  می نیسم توزیع سمی را بلور بنیادی  تيییر داد؟ خد دتر توزیع

 رفییداری از اییی  خیید ، بعیید از كسییب قییدرت سیاسییی توسیید . هییای انقالبییی را خییراب میكنیید

 bourgeois welfarism)پرولتاریا، تالشی بود برای کصاندن مردم به راه خیریه بیورژوائی 

امییر تحكیییم و گسییترش نظییام مالكیییت همگییانی، و ماموریییت تییاریخی ادامییه انقییالب تحییت  تییا (

 و بیییدی   ریییی ، كیییار احییییای سیییرمایه داری توسییید. دیكتیییاتوری پرولتارییییا را فرامیییوش کننییید

 .لیوشائوچی و لی  پیائو و دغلكارانی نظیر آنها آسان شود

ایی  نكتیه را ( تعیی  کننده دیدن توزیع)نیسم توزیع می رایش دترما باید به هنگام انتقاد از گ

توزییع را نظییام مالكییت تعیییی  میكنید، امییا . درك كنییم كییه توزییع ییی  مقولیه كییامال منفعیا نیسییت

بنابرای ، كم بهاء دادن بیه نقیش توزییع، . نهد می توزیع نیز به نوبه خود بر نظام مالکیت تاثیر 

 .اشتساهی دیگر است

 

 نتی نظام استمماری است «ركس به اندازه توانش، به هر کس به اندازه کارشاز ه» 

آیا ای  حیرف بیدان . در جامعه سوسیالیستی محصول اجتمانی متعل  به مردم كارك  است

معنییی اسییت كییه كییا محصییول اجتمییانی را میتییوان مسییتقیما بییی  افییراد كییارك  در شییاخه هییای 

خیا ر نصیان كیرد كیه در نقید برنامیه گوتیا رك  در میا. مختلا تولیدی توزیع كرد؟ مسلما خیر

ان میردم کیارک ، میی جامعه سوسیالیستی، قسا از توزییع فیرآورده هیای مصیرف شخصیی در 

اوال، وجیوهی بیرای جسیران ابیزار : باید اقالم زیر را از محصول ناخالص اجتمانی كسر كیرد

و ثالثییا، وجییوه . تولیییدثانیییا، وجییوهی بییرای بازتولییید و توسییعه . تولیییدی كییه مصییرف شییده اسییت

دیگیری هیم  می بعیالوه اقیالم نمیو.  خیره برای مقابله با او ا  ا یلراری و بالییای  سیعی 

اداری  می اوال، هزینه های نمیو: باید قسا از توزیع فرآورده های مصرف شخصی كسر شود

ازهیای ثانیا، هزینه های فرهنگیی و رفیاهی بیه قصید رفیع نی. كه مستقیما به تولید مربو  نیست

ثالثا، وجیوهی بیرای افیراد از كیار افتیاده و . اجتمان   مانند مراكز آموزشی و خدمات درمان 
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امروزه، نالوه بر مواردی كه  كر شد، دولت سوسیالیسیتی بایید بیرای پصیتیسانی از ( 0. )غیره

 .مسارزات انقالبی مردم جهان، اندوق كم  خارجی تاسی  كند

ی  یروری اجتمیانی، از تولیید ناخیالص اجتمیانی بیاقی آنچه بعد از کسر کردن هزینه ها

توان بی  كاركنان شاخه هیای  می ماند به فرآورده های مصرف شخصی تسدیا میصود که  می 

اایا پاییه ای « از هرك  بر حسب توانش، به هیرك  بیر حسیب كیارش» . تولید، توزیع کرد

  معنی كه هر كاركنی بدی. توزیع فرآورده های مصرف شخصی در جامعه سوسیالیستی است

باید خود را به كاملتری  وجه ممك  در كار تولیدی درگیر كند، و سپ  جامعه به او بیر حسیب 

 .دهد می از فرآورده های مصرفی  می میزان كارش، حج

ی  پیصرفت نظییم « از هرك  بر حسب توانش، به هرك  بر حسب كارش» تحق  ااا 

زاران سال تخاام  سقاتی در جامعه بصری، انیوا   ی ه. در نظام توزیع در تاریخ بصر است

و اقسام نظام ها برقرار شد كه در آنها، انسان توسد انسان تحیت اسیتثمار قیرار گرفیت  انسیان 

شود، و آنكه بهره منید  می كند بهره مند ن می آنكه كار » بر انسان ستم راند  و بر مسنای ااا 

در جامعیه بیرده داری، بیرده دار بیه . نابود كیردانسان، همنونش را « كند می كار ن شود، می 

 میی زنیدگی آنهیا همچیون احصیام و اسیتران . كیرد می بردگانش همچون ابزار سخنگو برخورد 

دراید محصیولش را بیه اربیاب  32و حتا گیاه  12، 22در جامعه فئودالی، دهقان باید . گذشت

مایه داری، مزدی كه در برابیر در جامعه سر. برد می تحویا میداد و خود در فقر و فاقه بسر 

بعیالوه، كیارگر . دهید میی كار كارگر پرداخت میصود كفاف خوراك یا پوشاك خیانواده اش را ن

نیه میی ان اسیتثمارگر و اسیتثمار شیونده در زمیی نیابرابری . دائما با خلر بیكیاری روبروسیت

در جامعییه . وردآ مییی مالكیییت بییر ابییزار تولییید، بییه نییاگزیر نییابرابری در توزیییع را هییم پدییید 

 میی بر ابزار تولید جایگزی  مالكیت خصوای بیر ابیزار تولیید  می سوسیالیستی، مالكیت نمو

« از هرك  بر حسب توانش، به هرك  بر حسیب كیارش» انجام ای  کار، اجرای ااا . شود

ایی  اایا، كیار را معییار توزییع فیرآورده هیای . کنید می كه بنفع مردم كارك  است، ممك   را

هیرك  كیار . همه کسانی که قادر به كار هستند باید در كار شیركت كننید. قرار میدهد مصرفی

 اجرای ای  ااا، نظام توزیعی ساب  را که هزاران سال بیر پاییه. خورد می نكند، چیزی هم ن

ایی  یی  پیصیرفت بسییار بیزرگ در نظیام توزییع . بیرهم زد استثمار انسان برقیرار بیود، از بییخ

 .است

» سوسیالیستی، توزیع فرآورده های مصرف شخصی بجای اینکه از ااا  چرا در جامعه

از هیرك  بیه » پیروی كند، از ااا « از هرك  به اندازه توانش، به هرك  بر حسب کارش

کند؟ زییرا جامعیه سوسیالیسیتی تیازه از  می پیروی ن« اندازه توانش، بهر ک  به اندازه نیازش

و تمیایزات مییان كیارگر و دهقیان، منیا   شیهری و  دل جامعه سرمایه داری سر بیرون آورده

كار هنیوز بیه خواسیت درجیه اول . روستائی، و كار فكری و كار یدی هنوز از بی  نرفته است

محصیول اجتمیانی ( 6 -به تو یحات رجیو  شیود. )در زندگی اكثریت مردم تسدیا نصده است
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یسییتی،  سقییات و مسییارزه و از آنجییا كییه در جامعییه سوسیال. بییه سییلحی از وفییور نرسیییده اسییت

نص  به ت  آسائی و نفرت »  سقاتی موجودند،  سقه استثمارگر همواره گرایصات بیهوده مانند 

تحییت اییی  . را اشییانه میدهیید تییا افکییار مییردم کییارک  را مسییموم کنیید« مفتخییوري»و « از كییار

ر از هیرك  بی» فقید اایا . شراید، اجرای ااا توزیع بر حسب نیاز، ممك  یا نملیی نیسیت

تواند به نیازهای توسعه یابنده نیروهای تولیدی  می « حسب توانش، به هرك  برحسب كارش

 .پاسخ گوید و توسد توده های وسیع كارك  قابا فهم و مورد تواف  باشد

 

 توزیع بر حسب كار تتاو  اندكی با جامعه كهن دارد 

هیرك  بیر حسیب از هرك  بر حسب توانش، بیه » در مرحله سوسیالیستی، باید از ااا 

امیا توزییع بیر حسیب . نه توزیع فراورده های مصرف شخصی، پیروی کیردمی در ز« كارش

كوشید در آینیده تحقی  بخصید،  میی آنچیه پرولتارییا . كار قلعا نالیتری  ایده آل پرولتاریا نیسیت

زیرا حقوق . است« از هرك  بر حسب توانش، به هرك  بر حسب نیازش» ااا كمونیستی 

شییود كماكییان و در ااییا، حیی   مییی ن می  رییی  توزیییع بییر حسییب كییار تضیی برابییر کییه از

شییوند،  مییی تییا زمانیكییه محصییوالت بییر حسییب میییزان كییار تقسیییم ... »( 8. )بییورژوائی اسییت

ایدر میائو در رهنمودهیایش ( 2)« .به حیات خود ادامه خواهد داد" ح  بورژوائ "نابرابری 

د كه توزیع بر حسب كار تفیاوت انیدكی بیا پیرامون ملالعه تئوری مارکسیستی خا ر نصان كر

 (2. )جامعه كه  دارد

شود که توزیع بر حسب كار تفاوت اندكی با جامعه كه  دارد، و ح  برابیر  می چرا گفته 

كه در آن تجسم یافته، كماكان ی  ح  بورژوائی است؟ نلت آنسیت كیه توزییع بیر حسیب كیار 

 میی االئی، مسادلیه ارزشیهای برابیر را تنظییم كماكان از همان االی پیروی میكنید كیه مسادلیه كی

 میی یعنی اینكه مسادله میزان معینی از ی  شكا كار با همان میزان از شكلی دیگر مسادله . نماید

افیراد . ای  ااا مسادله از لحاظ اوری برابر است اما در واقیع، منصیاء نیابرابری اسیت. شود

بیرای انیدازه گییری در  -یعنیی كیار -واحید  از ای  نقلیه نظیر برابرنید كیه جامعیه از یی  معییار

امیا شیراید كیارگران بیا هیم فیرق . کنید میی ان آنهیا اسیتفاده میی توزیع فرآورده هیای مصیرفی 

. برخی قویترند و برخی  عیفتر  سل  فرهنگی و فنیی برخیی بیاالتر از سیایری  اسیت: میكند

برابیر نیسیت و حی  برابیر کیه  بنابرای ، میزان كاری كه كارگران به جامعه ارائه میدهند با هم

ان می بلور غیر مستقیم و تلویحی درآمد نابرابر » در ااا توزیع بر حسب كار نهفته است، 

شناسیید و بییه ظرفیییت تولیییدی كییارگر بصییورت ییی  امتیییاز  سیعییی  مییی ت می افییراد را برسیی

ی برخی: در نی  حیال، بیار خیانوادگی كیارگران مختلیا یكسیان نیسیت( 1)« .کند می برخورد 

تحیت شیرایلی كیه در مقابیا كیار برابیر، میزد . نانخور بیصتری دارند و برخی كمتیر و امثیالهم

برابییر پرداخییت میصییود سییل  زنییدگی كسییانی كییه قییوی و مییاهر بییوده و نییانخور كمتییری دارنیید، 

نتیجیه نملیی . و كسانی كه و عصان نك  ای  باشد، سل  زندگی پائینتری دارند. باالتر است
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در . اییی  نییابرابری بییا نییابرابری در جامعییه كهیی  بنیییادا فییرق دارد. ی اسییتاییی  و ییع، نییابرابر

جامعه سوسیالیستی استثمار انسان توسد انسان موجود نیست اما كماكیان در مقایسیه بیا اییده آل 

از هر ك  برحسیب تیوانش، » پرولتاریا که وفور همگانی اشتراکی بر حسب ااا كمونیستی 

مییارک  . شییود مییی محسییوب " نقیص"و ییعیت ییی   اییی  اسیت،« بیه هییرك  برحسییب نیییازش

وجود ایی  نقیایص در مرحلیه اول جامعیه كمونیسیتی، كیه تیازه بعید از دوران  یوالنی » : گفت

 میی حی  هرگیز ن. درد زایمان از دل جامعه سیرمایه داری سیر بیرون آورده، گریزناپیذیر اسیت

سیاختار مصیرو  شیده، تواند از تكاما ساختار اقتصادی جامعه و فرهنگ جامعه كیه توسید آن 

 ( 7)« .پیصی گیرد

از ی   رف، برقراری اایا توزییع فیرآورده هیای مصیرف شخصیی بیر حسیب كیار، از 

از  رف دیگر، حی  برابیر . لحاظ تاریخی  روری است و نمیتوان آن را دلسخواهی نفی كرد

ی كه در آن تجسم یافته كماكان ح  بورژوایی است و زمینیه و شیرایلی اسیت كیه سیرمایه دار

در جامعیه . پ ، ای  ح  باید تحت دیكتاتوری پرولتاریا محدود شیود. میتواند از آن سربلند كند

توان بعنیوان یی  اایا مقیدس كیه بایید تحكییم  می سوسیالیستی، به ااا توزیع برحسب كار ن

اقدام برای تحكیم و توسعه و تقویت حی  بیورژوایی، بلیور اجتنیاب ناپیذیر  شود نگاه کرد زیرا

 میی ا بیه غنیی و فقییر تقسییم کیرده و موجیب رشید سیریع سیرمایه داری و بیورژوازی جامعه ر

بنییابرای  درجامعییه سوسیالیسییتی  ییروری اسییت کییه بییه مییوازات وفییور فزاینییده تولییید . شییود

ان مییردم، از توزیییع برحسییب كییار بییه توزیییع مییی اجتمییانی و بییاال رفییت  آگییاهی كمونیسییتی در 

 میی یالیستی، برخی جاها، توزییع برحسیب نییاز انجیام در جامعه سوس. برحسب نیاز، گذر شود

 میی مثال، در بخصهای خدماتی رفاه اجتمانی کیه زییر اداره دولیت و کلکتییو اسیت نملیی . شود

خدمات درمانی رایگان برای کارگران و کارکنان و بیمه کار که توسید دولیت  شود مانند ارائه

تکاما مرحله به مرحله انقالب و بکیار  در هر حال حا ر باید  س  تئوری. شود می ن می تا

امیا در نیی  . پییش روییم« ااا از هر ک  به اندازه توانش، بهر ک  به اندازه کارش» بست 

توزییع »حال باید بر تئوری انقالب ادامه دار تاکید بگذاریم و نفاالنه شراید مساندی را برای 

ب نییاز را افیزایش دهییم و وقتیی فراهم کنیم  گام به گام نناار توزیع بیر حسی« بر حسب نیاز

توزییع »را کیامال کنیار گذاشیته و « توزیع بر حسب کار» که در آینده شراید پخته شود، ااا 

 .را جانصی  آن کنیم« بر حسب نیاز

 

 مصرف شخصی اجتناب كنید از دو گرایش در توزیع فرآورده های

. ار جرییان دارددر جامعه سوسیالیستی، مسارزه حیادی حیول مو یو  توزییع بیر حسیب كی

آنها . برای كار ادبی بودند گروه لیوشائوچی مدافع دستمزدهای باال، پاداشهای باال و جوایز باال

كوشیدند شكافی نمی  بیی  سیل  بیاالئی و پیایینی دسیتمزد بوجیود آورنید تیا همسسیتگی خلی  را 

تكامیا  کننید  زائا كرده، ابتكار نما كارگران در تولید و شور و شوق آنها را در كار خاموش
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نیروهای تولیدی را مانع شده و ی   سقه ممتاز را بیه منزلیه پاییه ی اجتمیانی خیود در احییای 

گییییروه لیوشییییائوچی در جریییییان انقییییالب كسیییییر فرهنگییییی  تو ئییییه. سییییرمایه داری، بپروراننیییید

 .پرولتاریائی در هم شكسته شد

ریها در توزیع، یكیی از مقابله با دو قلسی شدن توزیع، و تالش برای كاهش تدریجی نابراب

مارك  در جمعسنیدی اش از تجربیه نخسیتی  حكومیت پرولتیری . وظایا انقالبی پرولتاریاست

از  »: جهان یعنیی كمیون پیاری ، قهرمانیان کمیون را بخیا ر اتخیا  سیاسیت زییر تحسیی  کیرد

را بیا دسیتمزدی معیادل دسیتمزد یی   می انضای كمون گرفته به پایی ، همیه بایید خیدمات نمیو

مارك  ایی  را ابیدانی نظییم دانسیت و بیر ایی  تجربیه انقالبیی مهیر ( 3)« .ارگر، انجام دهندك

در دوره اولیییه اسییتقرار حكومییت شییوروی، لنییی  بخییا ر ملزومییات مسییارزه  سقییاتی . تایییید نهییاد

مجسییور شیید كییه بلییور مییوقتی دسییتمزدهای بییاال بییرای  سقییه تحصیییلكردگان بییورژوا را مجییددا 

اثرات فاسد كننده دستمزدهای باال بر مقامات » : بو وح خا ر نصان كرداما وی . برقرار كند

لنی  نمیقیا از دسیتمزدهای بیاال  (9)« .شوروی و نیز بر توده های كارگر غیر قابا انكار است

همه كادرهیای میا، در هیر »: آموزد می ادر مائو پیگیرانه به ما . انتقاد نمود و آن را رد كرد

او مخالا دستمزدهای باال برای ی  اقلیت است و از میا ( 62)« .باشند می مقام، خادمان خل  

ان کاركنییان حییزب، دولییت، مییی میخواهیید كییه بلییور معقییول بییه کییم کییردن شییکاف درآمییدها در 

 .موسسات ، كمونهای خل  و مردم بپردازیم

چرا آموزگاران انقالب پرولتری مرتسا بما ای  مسئله را گوشزد میكننید و میداوما بیر اایا 

 می كمیییون پیییاری  تاییییید مینهنییید؟ زییییرا، اوال دو قلسیییی شیییدن توزییییع بیییا نظیییام مالكییییت نمیییو

در جامعیه سوسیالیسیتی، . ان میردم خوانیائی نیداردمیی روابید سوسیالیسیتی در  سوسیالیستی و

آنهیا مهارتهیای كیاری خیود را اساسیا از . مردم كارك  اربابان دولت و موسسات تولیدی هستند

ممکنسیت بیدلیا تقسییم کیاری کیه در جامعیه کهی  موجیود بیود، در خیدمات . جامعه آموختیه انید

كاری آنها به جامعه تفاوتهائی موجود باشد، اما ای  مسئله نساید موجب اختالف زیاده از حد در 

از لحاظ نینی، پیصیروی در مسییر وفیور همگیانی مسیتلزم كیاهش تیدریجی . سل  زندگی شود

گر راه بر دو قلسی شدن توزیع باز شود، ی  قصیر ممتیاز در ثانیا، ا. نابرابریهای سه گانه است

ایی  دو قلسیی . شیود میی گیرد و پایگاه اجتمانی بیرای احییای سیرمایه داری  می جامعه شكا 

در اتحیاد شیوروی كنیونی، یی  قصیر ممتیاز . شدن به  یرر تحكییم دیكتیاتوری پرولتیری اسیت

( بوروکرات)رژوازی انحصاری دولتی بورژوا که کار دیگران را تصاحب میكند، تسدیا به بو

گیروه مرتید برژنیا نماینیدگی  ایی  یی   سقیه اسیتثمارگر نوخاسیته اسیت كیه توسید. شده اسیت

ثالثیا، دو قلسیی شیدن توزییع، بنفیع . رانید میی میصود و بر مردم زحمتكش اتحاد شیوروی حكیم 

. مییدان میدهیدای  امر بیه اییده بیورژوائی شیهرت و رفیاه . تقویت همسستگی مردم كارك  نیست

 .بنابرای  باید مراقب ای  گرایش باشیم
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تسیاوی گیری مللی  .  دیت با دو قلسی شدن توزیع به معنای تسیاوی گیری مللی  نیسیت

برای همه كارها، بدون توجه به درجه سختی یا شدت و خدمات هر ی ، دستمزدی برابر قائا 

معیادل دسیتمزد یی  كیارگر كمون پاری   رفدار آن بود كه همیه كاركنیان دولیت میزدی . است

میی السته تفاوت . با ای  وجود، كمون درجه بندی دستمزدهای كارگران قسول كرد. دریافت كنند

از » تساوی گری ملل  بهیچوجه با اایا سوسیالیسیتی . ان درجه های مختلا نساید زیاد باشد

ایش مقابلیه باید با ای  گر. خوانائی ندارد« هرك  بر حسب توانش، به هرك  بر حسب كارش

تساوی گری ملل  ... »: بیش از چها سال پیش ادر مائو بو وح خا ر نصان كرد كه. كرد

حتییی در سوسیالیسییم هییم برابییری مللیی  نمیتوانیید . تییوهم محییض دهقانییان و خییرده مالكییان اسییت

چیزها بر مسنای ااا از هرك  بر حسب توانش، به هرك  بر حسب كارش، و . موجود باشد

تسیاوی گیری مللی  نییز هماننید دو ( 66)« .ازهیای تولیید، توزییع خواهید شیدبرآورده کیردن نی

قلسی شدن توزیع به شور و و شوق كاری للمیه میزنید، توسیعه تولیید را كنید میكنید، بیر رشید 

 .محصول اجتمانی تاثیر منفی مینهد و بنفع موسسات سوسیالیستی نیست

ز یییی  سیییو مسیییتلزم در جامعیییه سوسیالیسیییتی، توزییییع فیییرآورده هیییای مصیییرف شخصیییی ا

از سوی دیگیر، بایید مراقیب . بكاربست ااا توزیع بر حسب كار و قسول وجود نابرابریهاست

دو قلسی شدن توزیع باشیم و ح  بورژوائی نهفته در توزیع بیر حسیب كیار را آگاهانیه محیدود 

 وفیور همگیانی بدی   ری  میتوان سل  زندگی کارگران را تیدریجا برابیر کیرد تیا اینکیه. كنیم

حتیی اگیر تحیت شیراید مصخصیی ایی  تضیاد نسیستا ایحی  حیا . ای  ی  تضاد است. بدست آید

کنید كیه  میی ایی  امیر میا را ملیزم . شود، با تيییر شراید تضادهای جدیدی سربلند خواهید كیرد

بلور کاما درك كنیم، بیه جسیتجو  بلور جدی ماركسیسم را ملالعه كنیم، سیاستهای حزب را

م، كامال به توده ها اتكاء كنیم و ای  تضادها را بیا قیرار دادن سیاسیتهای و تحقی  نمی  بپردازی

 .پرولتری در مقام فرماندهی، بلور احی  حا كنیم

 

 فرآورده های مصرف شخصی وجود دارد دو شكل اساسی توزیع
 

 نظام دستمزدی شكل اصلی توزیع در اقتصاد دولتی است

تحت ای  شیراید  .ه كاالئی كماكان وجود دارددر مرحله سوسیالیستی، تولید كاالئی و مسادل

دهنید، مقیداری پیول  می ، دولت در مقابا مقدار کاری که كاركنان و كارگران به جامعه ارائه 

ایی  درآمیدهای پیولی کارکنیان و کیارگران، . را به ننوان مابه ازا کیار بیه آنیان پرداخیت میكنید

در نظیام مالکییت دولتیی سوسیالیسیتی، شود که بر حسب استانداردهای فیک   می مزد خوانده 

 .شوند  می پرداخت 

روابییید تولییییدی  دسیییتمزدها در نظیییام سوسیالیسیییتی و دسیییتمزدها در نظیییام سیییرمایه داری،

دستمزدها، درآمد . نیروی كار تحت نظام سرمایه داری ی  كاالست. متفاوتی را منعك  میكنند
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ارگر، روابید اسیتثمارگر و اسیتثمار روابید مییان كارفرمیا و كی آنهیا. فروش نیروی كار هسیتند

تحیت نظیام سوسیالیسیتی، . بخصند كیه كیارگر را بیه سیرمایه دار بنید میكنید می تجسم  شونده را

دستمزدها دیگر، شکا پولی . نیروی كار كاال نیست. كارگران بر دولت و شركتها حكم میرانند

فیراورده هیای مصیرف  بلکیه شیكلی از توزییع. ارزش نیروی کار یا قیمیت نییروی كیار نیسیتند

از هییرك  بییر حسییب تییوانش، بییه هییرك  بییر حسییب » شخصییی توسیید دولییت بییر مسنییای ااییا 

 .باشند كه بوسیله پول اورت میگیرد می « كارش

دو شكا اایلی دسیتمزد وجیود دارد كیه یكیی را گیاه م میزدی میگوینید و دیگیری بیه قلعیه 

در یی  دوره مصیخص، . صیودگاه م مزدی، بر اساس زمان كیار محاسیسه می. كاری مصهور است

دستمزدی ثابت بلور روزانه یا ماهانه بر حسب سل  حقوقی تعییی  شیده توسید اایا توزییع 

دسیتمزدها . قلعه كاری بر اسیاس محصیول كیار محاسیسه میصیود. سوسیالیستی پرداخت میصود

در . بر پایه تعداد قلعیاتی كیه هیر كیارگر از یی  محصیول معیی  تولیید میكنید، پرداخیت میصیود

، نظام قلعیه 6923قسا از سال . ی ، ای  دو شكا دستمزد پروسه ای تكاملی را  ی كرده اندچ

ایی  جیزء . گرفیت میی كاری در بسییاری از رشیته كارهیا و مصیاغا ییدی میورد اسیتفاده قیرار 

الینفكی از سیل  تكامیا نیروهیای تولییدی در چیی  و درجیه آگیاهی اییدئولوژی  ایا گسیترده 

امییا بییا توسییعه . نییه احیییاء تولییید و توسییعه آن، مییوثر بییودمییی و در ز. كاركنییان و كییارگران بییود

مكانیزاسیییون و ماشییینی شییدن و تكامییا آگییاهی ایییدئولوژی  كاركنییان و كییارگران بییویژه بعیید از 

، بسیاری از نقایص و تیاثیرات منفیی قلعیه كیاری آشیكار 6923جهش بزرگ به پیش در سال 

كاری انفرادی در كارهای متعدد و گوناگون دشوار  با ترقی ف  آوری، كاربرد قلعه اوال،. شد

ثانییا، قلعیه كیاری، . بعالوه مزد قلعه كاری تیاثیرات منفیی بیر روی نیوآوری فنیی داشیت. شد

ان كارگران نسود و بیه راحتیی بیه تضیاد بیی  كیارگران گیاه م میزد بیا می مساند حال همسستگی 

آغیازی  و پاییانی پروسیه كیار، و بیی   ها، بی  مراحا می كارگران قلعه كار، جدیدی ها و قدی

ثالثیا، نظیام قلعیه كیاری براحتیی اییده اولوییت دادن بیه . انجامید می كارگران شیفتهای مختلا 

بعیالوه ایی  امیر بنفیع ارتقیاء . داد میی درآمد شخصیی و نپیرداخت  بیه اقیدام كلكتییو را پیرورش 

گسترده كاركنان و كیارگران، نظیام بنابرای ، بدنسال تقا ای . آگاهی سیاسی و ایدئولوژی  نسود

گیاه م میزدی شیكا . قلعه كاری در بیصتر موسسات مليی شد و نظام گاه م مزدی برقرار گصت

قلعییه كیاری فقیید در برخیی واحییدها و در مییورد . نمیده نظییام دسیتمزدی در چییی  كنیونی اسییت

 .گیرد می برخی از اشكال كار مورد استفاده قرار 

روابد بی  دولت، كلكتییو و فیرد  ای  نه فقد. یده ای استمو و  دستمزدها، مو و  پیچ

روابد بی  كارگران، بی  كارگران و دهقانان، بیی  كیارگران و دهقانیان  را در بر میگیرد، بلكه

بیه مو یو  دسیتمزدها . گییرد میی از یكلرف و دیگر مردم كارك  از  رف دیگر را در بیر 

نلیییرغم تيییییرات متعییددی كییه در نظییام . ودباییید بییا جییدیت و احتیییا  فییوق العییاده برخییورد نمیی

ایدر میائو . دستمزدی چی  اورت گرفته، هنوز مصكالت زیادی وجود دارد كه باید حا شود
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نظییام . گییذارد مییی كصییور مییا درحییال حا ییر ییی  نظییام كییاالیی را بییاجرا » : خا رنصییان كییرد

تحییت . ود دارددسیتمزدی نییز نیابرابر اسیت  میثال درجیه بنیدی هصیتگانه دسیتمزد و امثیالهم وجی

نییابرابری در نظییام ( 60)« .تییوان محییدود كییرد مییی دیكتییاتوری پرولتاریییا اییی  چیزهییا را فقیید 

نظییام هصییت رتسییه ای . دسییتمزدی جلییوه ای از نییابرابری منسعییث از توزیییع برحسییب كییار اسییت

اییی  نظیام بییر نقییش . اسییت كیه در بییی  كییارگران بخیش تولییید اجییرا شیده اسییت می دسیتمزد، نظییا

. گیذارد میی كنید، تاكیید  میی اوت دستمزد در برانگیخت  شور و شوق كار بازی محركی كه تف

 میی ای  نظام از پیچیدگی و مهارت كار بعنیوان تنهیا معییار جهیت تعییی  رتسیه دسیتمزد اسیتفاده 

بی  كار پیچیده  در درآمد مزدی، می بكاربست نظام هصت رتسه ای دستمزدی تفاوتهای مه. كند

از آنجا كه ای  نظام بروشنی . آورد می ر ماهر و كار غیر ماهر، بوجود و كار ساده، و بی  كا

بخصییید، تحدیییید آن تحیییت دیكتیییاتوری پرولتارییییا بییییش از پییییش  میییی حییی  بیییورژوایی را تجسیییم 

 . روری است

در جامعه سوسیالیسیتی، بيییر از دسیتمزد، در مقیا عی معیی  و تحیت شیراید معیی  بیرای 

تر كار كرده اند و نتای  معینی حااا نموده انید، از پیاداش تصوی  كارمندان و كارگرانی كه به

كییار كییردن بییه قصیید پییول "روش پییاداش در همییان محییدوده بییورژوایی . شییود مییی نیییز اسییتفاده 

قسییییا از انقییییالب كسیییییر فرهنگییییی پرولتاریییییایی و تحییییت تییییاثیر خیییید . قییییرار دارد" درآوردن

چییی  بجییای تسلیییغ و تییروی   رویزیونیسییتی لیوشییائوچی، بسیییاری از كارخانییه هییا و موسسییات

همییانلور كییه اییدر مییائو . سیاسییت هییای پرولتییری روش پییاداش دهییی در پیییش گرفتییه بودنیید

امیا . اینلور نیست كیه افیراد خیوب در میدیریت كارخانیه هیا وجیود نداشیتند» : خا رنصان كرد

کردنیید بلوریکییه فقیید از نامییا انگیییزه هییای مییادی بییرای  مییی آنهییا از خیید لیوپییائوچی پیییروی 

آنهیا بجیای . دادنید میی کردنید و کسیب سیود را در فرمانیدهی تولیید قیرار  میی یریت استفاده مد

اییی  تجربییه نصییان داد كییه وقتییی ( 68)« .تقویییت سیاسییتهای پرولتییری، پییاداش میدادنیید و غیییره

سیاستهای پرولتری در فرماندهی قرار نگیرد، وقتی آگاهی كمونیستی توده هیا افیزایش نیابید و 

  بورژوایی از  ری  تصوی  انگیزه های میادی و اسیتفاده از پیاداش بعنیوان برنك ، وقتی ح

وسیله برانگیخت  شور و شوق تولیدی توده ها گسترش یافته و تقویت شود، جهان بینی توده ها 

بذر نفاق در بی  كارگران افصانده شیده، موسسیات بیروی رییا غللیی  .بناگزیر فاسد خواهد شد

 .نیسم روان خواهند شدافتاده و به مرداب رویزیو

تجربه انقالب سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیسم نصان میدهد كه در برخورد به مو یو  

دسیییتمزدها، بایییید قا عانیییه میییدافع قیییرار دادن سیاسیییت در مقیییام فرمانیییدهی و تقوییییت آمیییوزش 

 بییر مسنییای توسییعه تولییید و افییزایش: بعییالوه باییید بییه ااییول زیییر توجییه كنیییم. ایییدئولوژی  باشیییم

انیدازه افیزایش . بارآوری كار دستمزد كاركنان و كارگران باید افزایش یابد ولی نه بیش از حید

بییرای تعیییی  اسییتاندارهای . توانیید بیصییتر از افییزایش در بییارآوری کییار باشیید مییی در مزدهییا ن

ان كیارگر و دهقیان می دستمزد و افرایش دستمزدها، ی  نقصه کلی باید ریخته شود که روابد 
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هنگام تعیی  سل  دستمزد كاركنان و كارگران، میا بایید در نیی  حیال کیه . گرفته شوددر نظر 

روند قلسی شدن و زیاد شدن شکاف ها مقابلیه كنییم بایید مواظیب باشییم کیه نفیی درجیه بنیدی  با

افیزایش دسیتمزدها و بهسیود رفیاه جمعیی بایید . دستمزدها به سل  تسیاوی گیری مللی  نینجامید

برده شوند تا اینکیه بتیدری  نسیست رفیاه جمعیی بیه درآمید فیردی بیاال  دست در دست هم به پیش

دان داده شیود و میی دهید بیصیتر  میی رود و به آن نواملی كیه توزییع بیر حسیب نییاز را نتیجیه 

 .مورد آزمایش قرار گیرند

تحت نظیام سوسیالیسیتی، شیراید توزییع بیر حسیب نییاز بواسیله توسیعه تولیید بهسیود یافتیه 

هرگونه افزایش سیل  زنیدگی كیارگران نیه فقید در افیزایش دسیتمزد، بلكیه در  بنابرای ،. است

. بهسود شراید توزیع بر حسب نیاز، مثال در خدمات رفاه اجتمانی رایگان، منعك  شیده اسیت

كییه یكییی از آثییاراپرای انقالبییی مییدرن پكیی  اسییت، مییاهون لیییان م " در بارانییداز"  در نمایصیینامه

در جامعیه نیوی ، میا كیارگران اسیكله سیربلند و همیه : سیراید می كارگر بازنصسته اسكله چنی  

آسیمان هیم خیرخیواهی حیزب . به تولد، كهولت، بیماری و میرگ میا رسییدگی میصیود. كاره ایم

اینهیا احساسیات حقیقیی  سقیه كیارگری اسیت كیه در جامعیه « .كمونیست و ادر مائو را ندارد

روابید سوسیالیسیتی تولییید را  ری نظییماییی  احساسیات برتی. نیوی  بیه رهیائی دسیت یافتیه اسیت

فهم تفاوت اساسی بی  دستمزد سیرمایه داری و دسیتمزد سوسیالیسیتی، و تفیاوت . منعك  میكند

ایی  فهیم میتوانید . روابید توزییع در جامعیه نیو و جامعیه كهنیه حیائز كمیال اهمییت اسیت بنیادی 

و آگیییاهی كیییار احسیییاس مسیییئولیت میییا بعنیییوان حاكمیییان بیییر سرنوشیییت خیییویش را تقوییییت كنییید 

 .سوسیالیستی را ارتقاء دهد

 

 نظام پوئن ـ كاری شكل اصلی توزیع در اقتصاد کلکتیو روستائی است
توزیع فراورده های مصرف شخصی در كمون روستائی خل  تحیت نظیام مالكییت کلکتییو 

بیا ایی  . پییروی میكنید« از هرك  بر حسب توانش، به هرك  بر حسب كیارش» نیز از ااا 

 نظیام مالکییت تمیام میردمبیا  مالكییت کلکتییودر نظام  می آنجا كه درجه مالكیت نمووجود، از 

در واحییدهای تحییت نظییام مالكیییت تمییام . فیرق میكنیید، شییكا توزیییع نیییز ویژگیهییای خییود را دارد

مردم، ابزار تولید و محصوالت متعل  به دولت بوده و بلور مركزی توسید دولیت تخصییص 

ترتییب، مابیه ازای كیار در كیا جامعیه میتوانید بیا معییاری واحید  بدی . شود می یافته و توزیع 

در مرحلییه كنییونی نظییام مالكیییت کلکتیییو . تعیییی  شییود و دسییتمزدها بصییكا پییولی پرداخییت شییود

نظییام مالكیییت سییه رتسییه ای وجییود دارد کییه تیییم تولیییدی رتسییه پایییه » كمونهییای روسییتائی خلیی ، 

بنابرای ، توزیع را . ای گوناگون كلكتیو استابزار تولید و محصوالت متعل  به واحده. «است

بیرای دسیت ییافت  بیه توزییع مسیاوی، حتیا . در ی  سل  به پییش بیرد توان در کا جامعه می ن

توزیع تنها میتواند مسیتقالنه درون یی  . تواند به ورای مرزهای کمون و تیم تولیدی برود می ن

 .واحد كلكتیو بر حسب شراید تولید آن واحد انجام شود
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به استثناء موسسات تحیت اداره كمیون كیه بعلیت درآمیدهای نسیستا ثابتصیان نظیام دسیتمزدی 

اجراء میصود، توزیع بر حسیب كیار در اقتصیاد کلکتییو كمیون روسیتائی خلی  از  می بلور قس

در بعضیی از تییم هیای تولییدی، پیوئ  . شیود میی  ری  سنجش كار و پوئ  دادن به پیش برده 

ا كاری مربو  به فعالیتهیای زرانیی، سین  تیوده هیا را نییز در نظیر های كار نالوه بر وظای

پییوئ  هییای كییار معیییاری بیرای ارزیییابی از میییزان شییركت انضییاء در كییار كلكتیییو  .گیییرد میی 

مییزان درآمید هیر نضیو یی  تییم تولیید . است  و همچنی  معیاری بیرای توزییع مابیه ازای كیار

معیی  شیده ( ارزش پیوئ  كیاري)ر پیوئ  كیار توسد تعداد پوئ  های كار و نییز ارزش پیولی هی

ای  ارزش را درآمد ساالنه تییم تولیید . ارزش پولی پوئ  های كار از قسا مصخص نیست. است

درآمد تیمهای گوناگون تولیدی بواسله . بعد از كسر مسلغ مورد نیاز برای انساشت، معی  میكند

، و نواما  سیعی و شراید حمیا تفاوتهای موجود در مدیریت و نملكردها، تكنی  و تجهیزات

مییزان هزینیه هیای كسیر شیده بابیت انساشیت نییز میتوانید متفیاوت . و نقا با یكیدیگر فیرق میكنید

بایید  می بنابرای ، درآمد انضای تیمهای گوناگون تولیدی همگون نیست، اما ای  تفاوتها . باشد

ه تقلییا یابید تیا بیه واحیدهای تدریجا توسد كم  فعال به كمونها، بریگادها و تیم های نقیب مانید

اما از تساوی گری ملل  باید پرهیز کرد وگرنه بر توسیعه اقتصیاد كصیاورزی . پیصرفته برسد

 .و تحكیم اقتصاد کلکتیو تاثیری منفی خواهد گذاشت

ما باید همه تالشهای خود را بكیار بنیدیم تیا درآمید شخصیی دهقانیان از افیزایش تولیید در » 

. تحق  ای  امر، الزم و حیائز اهمییت اسیت( 62)« .ه سال افزایش دهیمسالهای نادی را سال ب

نییه تنهییا افییزایش سییل  زنییدگی دهقانییان، بلكییه تحكیییم و توسییعه اقتصییاد کلکتیییو و تحكیییم قییدرت 

 .سیاسی پرولتری نیز امر مللوبی است

نیم چگونییه میتییوان درآمیید دهقییان را افییزایش داد؟ نهایتییا، باییید تولییید را توسییعه دهیییم تییا بتییوا

برای توسعه تولید، باید فعالیت گیری کیاری تیوده هیای دهقیان را کیامال . توزیع را بهسود بخصیم

بسییی  کنیییم و بییرای آن باییید قا عانییه سیاسییت را در مقییام فرمانییدهی قییرار دهیییم، بییه دهقانییان 

ماركسیسیم م لنینیسیم م اندیصیه مائوتسیه دون را بییاموزیم، و اییده زرانیت در خیدمت انقیالب را 

ن رشید همیه جانسیه، می بیرای تضی: ما باید بیر اجیرای سیاسیت زییر پافصیاری کنییم. ویت کنیمتق

كصت دانه های خوراکی را به مثابه حلقه كلیدی در دسیت بگیریید، از نییروی انسیانی و  خیائر 

بایید  بیرای بیاال بیردن حاایا،. میادی و میالی در منیا   روسیتائی، بحیداکثر بهیره گییری کنیید

برای اینکه هزینیه هیا را تیا حید . بکار بریم می را تقویت کنیم و زرانت نلنملیات و مدیریت 

ممک  کاهش دهیم و تولیید و درآمید را بیاال بیریم، بایید بیدقت بودجیه بنیدی کنییم، ایرفه جیوئی 

 .منابع جایگزی  بیابیم و غیره اقتصادی کنیم ،

قیرار دادن پیوئ  هیای هنگام محاسسه مابه ازای كار انضای تیم های تولیدی، باید بیا شییوه 

كییاری در مقییام فرمانییدهی و بییی تییوجهی بییه آمییوزش ایییدئولوژی  مقابلییه كنیییم، و باییید ااییا از 

بی  انضای میرد و زن بایید . هرك  به اندازه توانش، به هرك  به اندازه كارش را بكار بندیم
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ی كار برابیر پرداخت نابرابر برا. ااا پرداخت برابر در ازای كار برابر را به اجراء گذاریم

كه در آن مرد بیرای یی  روز كیار بییش از ده پیوئ  بگییرد امیا زن نتوانید بییش از هصیت پیوئ  

 .بدست آورد خالف ااا توزیع سوسیالیستی است

 

 از ایدئولو ی حق بور وائی انتقاد كنید، آن را رد كنید؛

 رویکرد کمونیستی را نسبت به کار پرورش دهید
 

مونیسم مستلزم آن است که ما رویکرد کمونیستی ساختمان سوسیالیسم و تحقق ك

 نسبت به کار را پرورش دهیم

« از هرك  بر حسب توانش، به هیرك  بیر حسیب كیارش» در جامعه سوسیالیستی ااا 

امیا اایا توزییع بیر . اسیت میی ایی  حت. باید در توزیع فرآورده های مصیرف بیه اجیراء درآیید

شراید، ای  ااا تدریجا به توزیع بر حسب نیاز  با تيییر در. حسب كار مسری از تيییر نیست

یابد و زمانیكه در آینده ما به جامعه كمونیستی پا گذاشتیم، كامال جای خود را بیه آن  می تحول 

ای  امر مستلزم آنست كه ما ااا توزیع سوسیالیستی را در كار خود درك كنیم اما . خواهد داد

از  میی بپیردازیم و بیه گر دئولوژی ح  بیورژوائیهمچنی  مستلزم دورنگری داشته و به رد ای

 .رویکرد کمونیستی نسست به کار استقسال کنیم و آنرا تقویت نمائیم

مختصیر و ایری ، كیار  می كار كمونیسیتی در مفهیو» : كار كمونیستی چیست؟ لنی  گفت

بدون دستمزد در خدمت جامعه است  ای  كاری نیست كه بخا ر اجرای برخیی تعهیدات، حی  

. خوردار شدن از برخی محصوالت، یا برای تامی  ی  سهمیه از پیش تعیی  شده انجام گیردبر

پیاداش شیر  . كار كمونیستی، كاری داو لسانه، بدون سهمیه، بدون چصمداشت بیه پیاداش اسیت

 ( 62)« .انجام آن نیست

فقید بعیید از آنكیه پرولتاریییا قییدرت سیاسیی را كسییب كیرد و تییوده هییای كیارك  بییر دولییت و 

زییرا . موسسات حاكم شدند، كار كمونیسیتی میتوانید بیه ظهیور رسید و تیدریجا توسیعه پییدا كنید

بنییابرای  . تحییت نظییام اسییتثماری، مییردم كییارك  همگییی بییرای  سقییه اسییتثمارگر كییار میكننیید

امییور در . هیچگونیه شیور و شیوق بیرای کییار ییا فعیالیتگری کیاری نمیتوانیید وجیود داشیته باشید

مردم كارك  از بردگان اجیر تسدیا به اربابان دولت و . ال متفاوت استجامعه سوسیالیستی كام

دیگر میردم . هر کار و هر محصول کار به منافع مردم كارك  مربو  است. موسسات شده اند

بنییابرای ، شییور و شییوق . كییارك  نییه بییرای اسییتثمارگران كییه بییرای  سقییه خییویش كییار میكننیید

اییی  ییی  شییر  پایییه ای بییرای توسییعه . موجییود اسییتسوسیالیسییتی نظیییم و فعییالیتگری در آنهییا 

 .تدریجی رویکرد كمونیستی نسست به كار است
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ظهور و توسعه تدریجی رویکرد کمونیستی نسست به کیار یی  واقعیه بسییار مهیم در تیاریخ 

بایید آن را گسیترش داده و بیه نیروئیی نظییم . تسلیغ و تحسینش كنییم باید آن را. تكاما بصراست

 .هان كهنه و برقراری جهان نوی  كمونیستی تسدیا كنیمبرای سرنگونی ج

روابیید سیینتی  ریصییه ای تییری  گسسییت از» رشیید رویکییرد کمونیسییتی نسییست بییه كییار بیییان، 

و یی  گسسیت همیه جانسیه از ( 61)« .ریصه ای تری  گسست از افکار سنتی اسیت... مالكیت، 

 .ایدئولوژی ح  بورژوائی است

در توزییع . حی  بیورژوایی در حیلیه اییدئولوژی اسیتایدئولوژی حی  بیورژوایی بازتیاب 

فییرد را وامیییدارد كییه بییا .... افیی  تنییگ حیی  بییورژوای » فییرآورده هییای مصییرف شخصییی، 

خونسردی شایلوك وار به محاسسه بپردازد کیه مسیادا نیمسیانت از کی  دیگیر بیصیتر کیار کیرده 

دئولوژی حی  بیورژوایی اگیر از ایی( 63)« .باشد و مسادا از یکی دیگیر کمتیر میزد گرفتیه باشید

نمیقا گسسیت نكنییم و اگیر روحییه بیورژوائی كیار فقید بخیا ر پیول را نمیقیا نقید و رد نكنییم، 

 میی ایدئولوژی پرولتری نمیتواند در ای  میدان پیروز شود، رویکرد كمونیستی نسست بیه کیار ن

. میصییودتوانیید تثسیییت شییود، و انقییالب سوسیالیسییتی و سییاختمان سوسیالیسییم بییا مییانع روبییرو 

تیا اینکیه رفقیای  (69)« .بنابرای ، ما باید ایده های كمونیسیتی را هیر چیه وسییعتر فراگییر كنییم

 .بیصتری تسدیا به الگوهائی شوند که بدون چصمداشت پاداش حا رند سخت کار کنند

پرورش رویکرد كمونیستی نسست بیه كیار میتوانید سیاختمان سوسیالیسیتی را تسیریع كنید و 

جامعه كمونیسیتی، درخصیان تیری  و . مساند را برای تحق  كمونیسم آماده نمایدفعاالنه شراید 

پرولتارییا و میردم كیارك  بایید بیرای رسییدن بیه ایی  هیدف . زیساتری  شکا جامعه بصری است

هر چند کمونیسم گرایش اجتناب ناپذیر تكاما اجتمانی است اما جامعه كمونیستی . مسارزه کنند

. آیید میی اكانه و كیار دشیوار و كوشیش میلیونهیا میردم انقالبیی بدسیت فقد از  ری  مسارزه بیس

قسا از رهائی، نسا انقالبی مسی  میا بیرای تیامی  روغی  خیوراكی، نمی  و سیسزیجات روزانیه 

آنهیا در شیرایلی . نه دستمزدی در كار بیود، نیه خیدمات رفیاه . خود، فقد پن  سنت میگرفتند

ییییا بیییا امپریالیسیییم، فئودالیسیییم و سیییرمایه داری فیییوق العیییاده دشیییوار بخیییا ر رهیییائی پرولتار

همی  روحیه كمونیستی . آنها سخت كار كردند و شجانانه جنگیدند. بوروكراتی  مسارزه كردند

كمی  كیرد میرتجعی  را شكسیت دهنید و چیی  نیوی  را تاسیی   بود كه به نسیا انقالبیی مسی  میا

تقوییت  خت بدون انتظیار دسیتمزد راامروز، ما كماكان باید آن روحیه کمونیستی کار س. نمایند

تییوانیم جامعییه  مییی در غیییر اینصییورت ن. کنیییم و سیین  انقالبییی مسییارزه بییی باكانییه را پیییش بییریم

 .سوسیالیستی را بسازیم و جامعه کمونیستی آینده را متحق  کنیم

 

 در پرورش رویکرد كمونیستی نسبت به کار باید انگیزه های مادی را نقد و رد كنیم

سیییتقرار تیییدریجی رویکیییرد كمونیسیییتی نسیییست بیییه کیییار نصیییانگر رشییید تیییدریجی ظهیییور و ا

بنیابرای ، در پروسیه . ایدئولوژی كمونیسیتی و سیقو  تیدریجی اییدئولوژی سیرمایه داری اسیت
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پرورش و تيذیه رویکرد كمونیستی نسست به کار، سیربلند کیردن یی  مسیارزه ای حیاد بیی  دو 

ای  ماهیت بیورژوازی اسیت كیه در . ذیر خواهد بود سقه، دو ایدئولوژی، و دو خد اجتناب ناپ

آنها بخا ر . اما بورژوازی آن را بعنوان سرشت نام انسانی تعمیم میدهد. پی پول و سود باشد

 .«كار كردن بخا ر پول در سرشت انسان است» : مسموم كردن پرولتاریا میگویند كه

از » ا سوسیالیسیییتی رویزیونیسییتهای مییدرن میكوشییند انگیییزه هیییای مییادی را بجییای اایی

آنهیا بیا میردم كیارك  همچیون . بنصیانند« هرك  بر حسب توانش، به هیرك  بیر حسیب كیارش

برنید اگیر از پیول بعنیوان یی  انگییزه اسیتفاده نصیود،  میی برده گان اجیر رفتار میكننید و گمیان 

رویزیونیسیتهای شیوروی میدافعان پیگییر . شور و شوقی برای كار كردن وجود نخواهد داشیت

انگییزه هیای میادی یکیی از "آنها ای  شعار پوچ را نلم کیرده انید کیه . گیزه های مادی هستندان

افیرادی نظییر لیوشیائوچی و لیی  پییائو در ". مهمتری  اهرمها برای افزایش بارآوری كار است

 رفداری از انگیزه های مادی، حتی به سفسله های كنفوسیوسی چنگ انداختند و بیه تقلیید از 

آنهیا ادنیا ." نخسگان در پیی حیرف حی  انید، ولیی نیوام بیدنسال منفعیت اسیت: " ت کنفسیوس گف

بیصیتر از پیول  میی اگیر ك"و " بخصید میی انگیزه های مادی، حركت كار را شیتاب "كردند كه 

آنهیا بیه زحمتکصیان تهمیت ." استفاده نكنیم، شور و شوق زیادی برای تولید كردن نخواهید مانید

 "دست یافت  به ثروت بادآورده و گین  و رفیاه"پرورانند  می ر سر زدند كه تنها فكرهائی که د

نقش قدرتمند "پنداشتند و مرتسا از  می بر پایه ای  تحلیا، انگیزه های مادی را نوشدارو . است

نلت ای  همه سر و ایدا از جانیب اینیان چیه بیود؟ نییت . کردند می تعریا و تمجید " دستمزد

رژوایی در امیر توزییع، پیرورش نناایر نوخاسیته بیورژوا و نهائی آنها بسد و تحكیم حی  بیو

انگییزه هیای میادی افییونی اسیت » : رفقای كارگر چه خوب گفتند كه. احیای سرمایه داری بود

و خنجیری از پرنییان  كه روحیه مسارزه جویانه انقالبی را خیراب میكنید  شیوكرانی شیهد آگیی 

 «.هالك میكنداست كه قربانیش را بدون جاری شدن قلره ای خون 

در جامعه سوسیالیستی، گرایش بورژوائی ترجی  تی  آسیائی بیه كیار كیردن بلیور اجتنیاب 

كننید و  میی یابد بلوریکه برخیی از آنهیا سیخت كیار ن می ناپذیر در میان مردم كارك  بازتاب 

در ای  موارد چه باید كرد؟ برای حا ای  مسئله . شور و شوق كار سوسیالیستی آنها باال نیست

آیا باید پیگیرانه سیاست پرولتیری را در فرمانیدهی قیرار دهییم و آمیوزش اییدئولوژی  را پییش 

بر انگیزه های میادی و قیرار دادن پیول در مقیام فرمانیدهی اتکیاء کنییم؟ ایی   بسریم یا اینکه باید

مربو  به . مو ونی است كه به جهت اساسی حركت پرولتاریا و مردم كارك  مربو  میصود

 .خواهد در پیش بگیرد می ه جامعه چه مسیری را آن است ک

فقد با قرار دادن قا عانه سیاسیت پرولتیری در فرمانیدهی، . سیاست، فرمانده و روح است

خییوب نمیییا كیییردن در نرایییه اییییدئولوژی و سیاسیییت، پیگیرانیییه تیییوده هیییا را بیییا اییییدئولوژی 

دارانه، و همزمان اجرای  سوسیالیستی و كمونیستی آبدیده كردن، انتقاد و رد گرایصات سرمایه

جدی اایا از هیرك  بیر حسیب تیوانش، بیه هیرك  بیر حسیب كیارش، میتیوان شیور و شیوق 
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تعلییم اییدئولوژی ماركسیسیتی بیه تیوده هیای کیارک ، . سوسیالیستی توده ها را كامال بسی  نمود

پصیتكار و تیالش  ایی  كیاری اسیت کیه. كاری است که باید بیه دقیای  و ظیرایفش هیم توجیه کیرد

آیید، سوسیالیسیتی، كمونیسیتی،  میی برد اما شور و شوقی كه از ایی   ریی  بدسیت  می یار بس

 .محكم و پایدار است

افرادی كه نمیقا تحت تاثیر انگیزه های مادی، که ی  سم سرمایه داری است بودند،  ور 

كیار برخیی از آنهیا . آنهیا اساسیا بیه تیاثیرات كیار اییدئولوژی  شی  داشیتند. دیگری رفتار كردند

ایدئولوژی  را آغاز كردند اما بعد از چند تجربه ناخوشایند سرشان را تكان داده و گمیان بردنید 

 میی فقید پیول . ایی  چیزهیا كیار نمیكنید» : گفتند می آنها . كه كار ایدئولوژی  تاثیر پایدار ندارد

و بمحیض . آنهیا از انجیام كیار اییدئولوژی  دشیوار و دقیی  هیراس داشیتند« .تواند تاثیر بگذارد

: اما معموال نتیجه بهتر نسود. آوردند می خوردند به انلای پاداش روی  می اینكه به مصكا بر

اییدئولوژی را ورشكسیته انیالم . «هر چه پاداش بیصتری داده میصود، كارها خرابتیر میگیردد»

وهر چنیی  افیرادی تیوان آن را نداشیتند کیه جی. شد می کردند و انمال تسهكارانه دو چندان  می 

آنهیا بیاور نداشیتند کیه تحیت شیراید . نص  و شور توده ها نسست بیه سوسیالیسیم را کصیا کننید

ان مییردم كییارك  مییی اگییر چییه سییل  آگییاهی در . تییوان نییو  کییرد مییی معینییی هییر چیییزی را 

 میی و یکدست نیست و ارتقاء آگاهی و تحول یافت  آنها سیریع نیسیت و نیاموزون پییش  موزون

ا سیاسیتهای پرولتییری را قا عانییه در فرمانیدهی قییرار دهیییم، آمییوزش رود امیا در اییورتیكه میی

ایییدئولوژی  را بییه پیییش بییریم و در كییار خییود بییا حواییله و دقییت نمییا كنیییم، میتییوانیم بییه نتییای  

 .مللوب دست یابیم

او بارهیا بیه میا گفتیه اسیت کیه بایید از . ستاید می ادر مائو دائما رفتار كار كمونیستی را 

بسیون و از تعهد کاما و همه جانسه رفی  چیان سیوته بیه ( نورم )شته رفی  روحیه از خود گذ

مانه آنان به انقالب و خل  بیرای همیصیه درخصیندگی می تعهد ا( 69. )منافع خل ، یاد بگیریم

كمونیستی را بنمایش خواهد گذاشت و به میا در پیصیروی بیی باكانیه بیر مسییر انقیالب، روحییه 

 .خواهد داد

 

 :العه و رجوع منابع اصلی مط
 م مارك ، نقد برنامه گوتا

 09لنی ، ابتكار نظیم ، کلیات آثار لنی  جلد  -

 مائو، درباره تصحی  نظرات نادرست درون حزب  منتخب آثار مائو، جلد ی   -

 مائو، درباره حا احی  تضادهای درون خل  -

 

 :یادداشتها
 63م مارك ، نقد برنامه گوتا، افحه  6
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 62ه م همانجا، افح 0

 61م همانجا، افحه  8

 انگلیسی 660م لنی ، دولت و انقالب  افحه  2

دربیاره انمیال دیكتیاتوری همیه " م نقا شده توسد چان چیون چییائو در مقالیه ای بیه نیام  2

 "جانسه بر بورژوازي

 .نوشته ریموند لوتا رجو  کنید" بود می و مائو پنج"برای یافت  ای  مقاله به کتاب 

 61د برنامه گوتا، افحه م مارك ، نق 1

 67م همانجا، افحه  7

 ( 6972 –چاپ اداره انتصارات پک  ) 12م مارك ، جنگ داخلی در فرانسه، افحه  3

 022، افحه 07م لنی ، وظایا فوری دولت شوروی، کلیات آثار لنی  جلد  9

 6922دسامسر سال 61م روزنامه رهائی، ینان،  62

رات نادرسیت درون حیزب   منتخیب آثیار میائو جلید م ادر مائو، دربیاره تصیحی  نظی 66

 666اول افحه 
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 پیش روی بسوی كمونیسم 
 

 از جامعه سوسیالیستی به جامعه كمونیستی
تئوری اقتصاد سیاسیی سوسیالیسیتی كیه توسید ماركسیسیم م لنینیسیم م اندیصیه مائوتسیه دون 

گذاشته شده، قوانی  حركتی شیکا گییری و توسیعه روابید تولییدی سوسیالیسیتی را بلیور  پیش

 ، اییی  تئییوری  ییرورت تییاریخی تكامییا جامعییه نییالوه بییر اییی. تجزیییه و تحلیییا میكنیید مییی نل

كمونیسییم نییالیتری  آرمییان پرولتاریییا و . سوسیالیسییتی بییه جامعییه كمونیسییتی را آشییكار میسییازد

كمونیسم، كاملتری ، مترقی تیری ، انقالبیی تیری  و معقیول تیری  . میلیونها خل  زحمتكش است

: ادر مائو خا ر نصان كرد .كمونیسم هدف نهائی انقالب پرولتری است. نظام اجتمانی است

كمونیسییتها در پییی تحققییش هسییتند، ایجییاد جامعییه سوسیالیسییتی و  می آن هییدف نهییائی كییه تمییا» 

یا مرد رزمنده انقالبی در سراسر نمرش باید بخیا ر كمونیسیم  هر زن( 6)« .كمونیستی است

 .نسرد كند

 

 كمونیسم، روند غیر قابل اجتناب تكامل تاریخی است

 
 در مسیر جامعه كمونیستی است ستی یك مرحله ضروریجامعه سوسیالی

توانید بیه  میی نیو  بصیر از سیرمایه داری بلیور مسیتقیم فقید » : لنی  خا ر نصان کرد کیه

بعسارت دیگر، به مالكییت اجتمیانی ابیزار تولیید و توزییع محصیوالت بیر . سوسیالیسم گذر كند

 می ه سوسیالیسیتی، مالكییت نمیودر جامع( 0)« .دهد می حسب میزان كاری كه هر فرد انجام 

بر ابیزار تولیید برقیرار شیده، خلی  كیارك  بیه همیه كیاره جامعیه و موسسیات، و ماركسیسیم بیه 

از اییی  رو، جامعییه سوسیالیسییتی دارنییده ننااییر . اندیصییه راهنمییای جامعییه بییدل گصییته اسییت

اسیت  با ای  وجیود، جامعیه سوسیالیسیتی ایرفا مرحلیه اول جامعیه كمونیسیتی . كمونیسم است

در جامعیه سوسیالیسیتی، چیه در روابید تولییدی و چیه . هنوز ی  جامعه نارس كمونیستی است

در روبنا، كماكان سن  سرمایه داری و نالئم متولید شیدن از بلی  جامعیه سیرمایه داری، حی  

اگیر از زاوییه روابید  سقیاتی بیه جامعیه . بورژوائی و ایدئولوژی ح  بیورژوائی وجیود دارنید

اه كنیم، كماكان  سقات، تضادهای  سقاتی و مسیارزه  سقیاتی در سراسیر حییات سوسیالیستی نگ

اییی  جامعییه موجییود اسییت  مسییارزه بییی  پرولتاریییا و بییورژوازی، بییی  راه سوسیالیسییتی و راه 

 .از ای  رو، جامعه سوسیالیستی با جامعه كمونیستی تفاوت دارد. سرمایه داری، موجود است
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وران سوسیالیسیییتی، انمیییال دیكتیییاتوری همیییه جانسیییه بیییر وظیفیییه تیییاریخی پرولتارییییا در د

مراحییا تكییاملی انقییالب، کییامال ميلییوب کییردن  می بییورژوازی در كلیییه نراییه هییا و در تمییا

روابد تولییدی كیه  می  سقات و تمایزات  سقاتی، محو تما می بورژوازی، بلور نام محو تما

ی کیه بیر آن روابید تولییدی روابید اجتمیان می پایه ظهیور  سقیات و تمیایزات اسیت، محیو تمیا

منلس  است، دگرگون كردن كلیه ایده هیای منیت  از آن روابید اجتمیانی، و تیداوم بخصییدن بیه 

حركت جامعه سوسیالیستی بسوی جامعه ای نالیتر و رشد یافته تر، بسوی جامعیه كمونیسیتی، 

و  .بنییابرای ، جامعییه سوسیالیسییتی تییدارك  ییروری جامعییه كمونیسییتی محسییوب میصییود. اسییت

 .جامعه كمونیستی به نوبه خود گرایش نینی تكاملی جامعه سوسیالیستی است

 پ ، ی  جامعه رشد یافته كمونیستی چیست؟ 

 

جامعه كمونیستی، كاملترین، مترقی ترین، انقالبیترین و معقول ترین 

 جامعه است
 

و، جامعیه بنیا بیر ماركسیسیم م لنینیسیم م اندیصیه میائ. دقیی  دارد می ، مفهیومیی كمونیسیم نل

جامعیه ای . كمونیستی جامعه ای است كه  سقات و تمایزات  سقاتی را كامال نیابود كیرده اسیت

جامعیه . كه در آن، كا مردم دارنده درجه بیاالئی از آگیاهی كمونیسیتی و اخیالق كمونیسیتی انید

از هییرك  بییر » جامعییه ای كییه در آن ااییا . ای كییه در آن وفییور تولییید اجتمییانی وجییود دارد

جامعیه ای اسیت کیه در آن، دولیت . شیود می اجرا « وانش، به هرك  بر حسب نیازشحسب ت

 .زوال یافته است

در مرحله باالتر جامعه كمونیسیتی، بعید از اینكیه تسعییت بیرده » : مارك  خا ر نصان كرد

وار فرد از تقسیم كار، و همراه با آن آنتی تز میان كار فكری و كار ییدی از مییان رفتیه اسیت  

ز اینكه كار نه فقد به ی  وسیله زندگی بلكه به نخستی  خواسیت زنیدگی تسیدیا شیده اسیت  بعد ا

بعد از اینكه نیروهای تولیدی نیز با تكاما همه جانسه فرد رشد كرده است، و همیه چصیمه هیای 

تیوان از افی  محیدود  میی ثروت تعاونی با وفوری بیش از پیش فوران كرده است  فقد آنوقت 

فقید آنوقیت جامعیه بیر درفصیهای خیویش خواهید . ر تمامییت خیود فراتیر رفیتح  بورژوائی د

 سیی  تئییوری ( 8)« !از هییرك  بییر حسییب توانییائیش، بییه هییرك  بییر حسییب نیییازش: نوشییت

 : ، تحق  جامعه كمونیستی مستلزم ایجاد شراید زیر استمی ماركسیستی كمونیسم نل

تمیایزات بیی  كیارگر و دهقیان،  یکم، نابودی کاما كلیه  سقات و تمایزات  سقیاتی، منجملیه

در جامعیه كمونیسیتی، . شهر و روسیتا، كیار فكیری و كیار ییدی، و محیو كامیا حی  بیورژوائ 

همیه میردم بیه كمونیسیتهای نیوی  و کیامال . مسنای احیای سرمایه داری كیامال نیابود گصیته اسیت

نی درك كیرده و مردم بلور آگاهانیه قیوانی  نینیی تكامیا اجتمیا. تکاما یافته تسدیا خواهند شد

الستیه نییابودی  سقیات و تمییایزات  سقییاتی . جامعیه كمونیسییتی را بیی وقفییه بیه پیییش خواهنید رانیید
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در . بمعنای آن نیست كیه در جامعیه كمونیسیتی هیی  تضیاد و مسیارزه ای وجیود نخواهید داشیت

 آنجا تضادهایی بی  روبنا و زیربنای اقتصیادی، و روابید تولییدی بیا نیروهیای تولییدی كماكیان

و كماكان مسارزاتی بی  پیصرو با نقب مانده، بیی  خلیو  ایحی  و اشیتساه . موجود خواهد بود

بنابرای  حتی در جامعه كمونیسیتی هیم ادامیه انقیالب  یروری خواهید . آمیز جاری خواهد بود

 .بود

در . دوم، برقیراری یی  نظیام واحیید مالكییت كمونیسیتی بیر ابییزار تولیید توسید نمیوم مییردم

تی، نظام كمونیستی مالكیت توسد تمام مردم بیه یگانیه زیربنیای اقتصیادی تسیدیا جامعه كمونیس

پیصییرفته تییری  روابیید تولیییدی كمونیسییتی كییه بییر اییی  نظییام مالكیییت مستنییی اسییت، . خواهیید شیید

بیدی  ترتییب، بیارآوری . سریعتری  تكاما ممك  برای نیروهای تولیدی را تضمی  خواهد كیرد

برای دسیتیابی بیه مالكییت كمونیسیتی توسید تمیام . یش خواهد یافتكار با شتاب بیسابقه ای افزا

ای  بدان معناست كه . مردم، ایجاد شراید در مرحله تكاملی سوسیالیستی امری  روری است

ح  بورژوایی در نظام مالكیت باید نهایتا نیابود شیود، مالكییت کلکتییو سوسیالیسیتی تیدریجا بیه 

رتقا یابد و سپ  به مالكیت كمونیستی تمام مردم، تسیدیا سل  مالكیت سوسیالیستی تمام مردم، ا

كمونهای خل  كه توسد خل  چی  ایجاد شده بهتری  شكا سازمانی است كه ای  گیذار را . شود

 .كند می تسهیا 

جامعییه كمونیسییتی،  هنگییام برقییراری. سییوم، ایجییاد وفییور بسیییار در محصییول اجتمییان 

توانیایی میردم در غلسیه بیر  سیعیت . سعه یافته اندنیروهای تولیدی اجتمانی به سلحی نوی  تو

در آن موقییع، مییردم بلیور كامییا از منییابع . دههیا هییزار بیار بیصییتر از حییال حا یر خواهیید بیود

 سیعییی در خییدمت جامعییه بصییری اسییتفاده كییرده و محصییول اجتمییانی وافییری را بییرای رفییع 

تولید كاالیی خاتمیه خواهید در آن موقع، . نیازهای كا جامعه و كا کارگران ایجاد خواهند كرد

كاالها و پیول كیه در حیلیه اقتصیاد كیاالیی قیرار دارنید، بیاالخره از ایحنه تیاریخ کنیار . یافت

سیل  تكامیا نیروهیای تولییدی اجتمیانی در جامعیه . رفته و به موزه تاریخ سپرده خواهنید شید

كمونیسیم، رشید  بیرای تحقی . كمونیستی با سل  فعلی تكاما نیروهای مولده قابا مقایسه نیست

 .نظیم نیروهای تولیدی اجتمانی  روری است

چهییارم، پیییرورش درجیییه بیییاالیی از آگییاهی اییییدئولوژی  كمونیسیییتی و معیارهیییای اخالقیییی 

مفیاهیم خودخواهانیه  می جامعه كمونیستی تفكر بیورژوایی و تمیا. كمونیستی در میان كا مردم

یی  شییوه تییامی  )وسییله زنیدگی  دیگیر كییار ایرفا یی . را بلیور همیه جانسیه محیو خواهید كیرد

كیا جهیان شیاهد یی  ظهیور . نسوده بلكه، به خواست درجه اول زندگی تسدیا خواهد شید( معاش

. كییامال نییوی ، اندیصییه نییوی ، فرهنییگ و آداب نییوی  و معیارهییای ایییدئولوژی  نییوی  خواهیید بییود

ائو خا رنصیان درست همانلور كه ادر م. رفتار پرولتاریا به نملكرد نموم تسدیا خواهد شد

نصر كمونیسم جهانی زمانی فرا خواهید رسیید كیه كیا نیو  بصیر داو لسانیه و آگاهانیه » كرد، 

السته حتی در آن موقع هم كماكان تضادهای میان پیصرو و نقب ( 2)« .خود و جهان تيییر دهد
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بیی   در آن موقع كماكان. مانده، درست و نادرست، ماتریالیسم و ایده آلیسم وجود خواهد داشت

امیا ماهییت و شیكا مسیارزه بیا آنچیه در جامعیه  سقیاتی وجیود . مردم مسارزه جاری خواهید بیود

 .دارد تفاوت خواهد كرد

هنگیام . «از هرك  برحسب توانش و بیه هیرك  برحسیب نییازش» پنجم، بكاربست ااا 

یسیتی برقراری جامعه كمونیستی از آنجا كه كلیه ابزار تولید تحت ی  نظیام واحید مالكییت كمون

تمام مردم قرار خواهد گرفت، تفاوت اساسی بی  كار فكری و یدی نابود خواهد شید، محصیول 

ارتقا خواهد یافت، و دیگیر  می اجتمانی بحد وافر رسیده و آگاهی ایدئولوژی  مردم بنحو نظی

كار ارفا وسیله ای بیرای زنیدگی نسیوده بلكیه خواسیت درجیه اول زنیدگی خواهید بیود، توزییع 

معییار . ای مصرفی شخصی دیگر توسد سهم كار افراد در جامعه تعیی  نخواهد شدفرآورده ه

در آن موقیع، كلییه نیازهیای منلقیی در زنیدگی میادی و . ای  توزیع، نیازهای افراد خواهد بیود

 .فرهنگی افراد بلور كاما تامی  خواهد شد

سیم، سیرمایه داری با نابودی كامیا امپریالی. شصم، دولت بلور اتوماتی  زوال خواهد یافت

نظامییات اسییتثمارگرانه در كییا جهییان، و بییا نییابودی  سقییات و تمییایز  سقییاتی، دولییت  می و تمییا

وقتیی » : ایدر میائو خا رنصیان كیرد. بعنوان ابزار مسارزه  سقاتی  رورتا ناپدید خواهد شید

خیود   سقات ناپدید شوند، همه وسایا مسارزه  سقاتی م ماننید احیزاب و ماشیی  دولتیی م نملكیرد

را از دسییت داده،  ییرورت آنهییا خاتمییه یافتییه، بنییابرای  تییدریجا زوال خواهنیید یافییت و رسییالت 

( 2)«.آنگاه جامعه بصری به مرحله نالیتری گذر خواهد كیرد. تاریخی شان بپایان خواهد رسید

كمونیسم هم ی  دسیتگاه كامیا اییدئولوژی پرولتیری » : ادر مائو مدتها پیش به ما رهنمود داد

كمونیسیم بیا هیر اییدئولوژی ییا نظیام اجتمیانی دیگیر . و هم ی  نظام اجتمانی نیوی  اسیتاست 

كمونیسم، كاملتری ، مترقی تری ، انقالبی تری  و معقول تری  نظام در تیاریخ بصیر . فرق دارد

درخصیندگی و زیسیایی نامحیدود  اییده آلتیری   جامعه كمونیستی، جامعه ای اسیت بیا( 1)« .است

 .استجامعه نو  بصر 

 

 كمونیسم دروغین همان سرمایه داری واقعی است 
دیالكتی  تاریخ چنان بود كه پیروزی تئوری  ماركسیسم، دشمنانش را واداشت کیه نقیاب » 

بانییید مرتییید رویزیونیسیییتهای شیییوروی و خائنیییانی نظییییر ( 7)« .ماركسیسیییتی بیییه چهیییره زننییید

هیا از برچسیب كمونیسیم بیرای آن. لیوشائوچی و لی  پیائو، ماركسیست های دروغی  معاایرند

 .جویند می احیای سرمایه داری سود 

اشییكال كمونیسییم  می كمونیسییم دروغییی  رویزیونیسییتهای شییوروی، نمونییه و نماینییده تمییا

" موا ییع ارتجییانی نظیییر نقلییه نزیمییت رویزیونیسییتهای شییوروی. دروغییی  معااییر اسییت

» كننیید كییه  میی وه گییوئی اینهیا یییا. اسییت"  سیعییت بصیري" و تئییوری " تئیوری نیروهییای مولیده

كمونیسم انسانی تری  و خیرخواهانه تری  نظام ایدئولوژی  است و مترادف است بیا همیه چییز 
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آنهییا . اسییت« گوشییت و لوبیییای لذیییذ »و ماننیید ییی  خییوراك « بییرای خلیی  و بییرای شییادی خلیی  

  هیچگییاه اییحست از نییابودی كلیییه  سقییات و تمییایزات  سقییاتی، یییا از تحدییید و ليییو نهییایی حیی

 میی آنهیا كمونیسیم نل. کنند می بورژوایی كه زمینه پیدایش بورژوازی و سرمایه داری است، ن

ایی  نیو  كمونیسیم نیه فقید قالبیی اسیت بلكیه . سیازند می را كامال از محتوای انقالبی اش تهی 

ایی  كمونیسیم . ای  كمونیسم حول دیدگاه منحد بورژوایی بنا گصیته اسیت. بسیار ارتجانی است

اییی  كمونیسییم دروغییی  و سییرمایه داری . شیییوه زنییدگی بییورژوایی شییكا گرفتییه اسییتبرحسییب 

 .راستی  است

آنهیا انیالم . در چی  نیز، خائنینی نظیر لی  پییائو در پیی اسیتقرار كمونیسیم دروغیی  بودنید

و بایید واژه مالكییت را بیر پیرچم خیویش بیا  می مالكییت نمیو» كردنید كیه كمونیسیم یعنیی  می 

. اسیت" ثروتمنید كیردن همگیان"كردند كه كمونیسیم بیه معنیای  می آنها انالم « .تاكید ح  كنیم

تمیام توجیه آنهیا . ای  گروه  د مارکسیست هرگز از نابودی مالكان و بورژوازی حرفی نزدند

چه بیود؟ مفهیوم  سقیاتی آن " نموم"مفهوم  سقاتی ای  . بود" مالكیت"و " نموم "به دو واژه 

 میی آنها همیان بیود كیه كنفسییوس و همپالگیانش تسلییغ “ نموم ”. مالكیت چه بود؟ روش  است

بر سراسر  می زمانی كه تائوی كسیر در جهان ره بنماید، ی  روح نمو” : گفتند می كردند و 

، نمییوم بییرده داران، فئودالهییا و “نمییوم ”بنییابرای  منظییور از  “.كائنییات حكییم خواهیید رانیید

. یز مالكیت برده داران، فئودالها و بورژوازی بودن“ مالكیت” منظورشان از ! بورژوازی بود

. توانست به آن معنا باشد كه مصت قلیا  سقات استثمارگر میلیونر شیوند می ثروتمند شدن فقد 

شدند، پرولتاریا و توده های وسییع كیارك   می اگر ای  مرتدان موف  به پیصسرد تو ئه هایصان 

مرداب دشواری هیا و رنجهیا بیه مقیام بردگیان تنیزل  بار دیگر ابزار تولید را از كا داده و در

گروه رویزیونیسیتهای . ای  همان چیزی است كه در اتحادشوروی اتفاق افتاده است. یافتند می 

شوروی ثروتی را كیه پرولتارییا و تیوده هیای وسییع كیارك  مصیتركا خلی  كیرده انید، مصیادره 

ك بییورژوازی بییوروكرات م ییی  قصییر نییاز می نمییو“ مالكیییت” اییی  ثییروت بییه . كییرده اسییت

بار دیگر توده های وسیع خل  در اتحادشوروی زندگی فالكتسیاری . انحصاری تسدیا شده است

. برنید و گرفتیار گیرداب دشیواری هیا هسیتند میی گذرانند و گویی در دوران تزار بسر  می را 

اتحادشیییوروی امیییروز تحیییت دیكتیییاتوری ” : ایییدر میییائو بگونیییه ای نافیییذ خا رنصیییان كیییرد

ژوازی، دیكتاتوری بورژوازی بزرگ، دیكتیاتوری نیو  آلمیان فاشیسیتی، دیكتیاتوری نیو  بور

كیه بانید لیی  “ مالكیت گرائی نموم ” بنابرای ، وا   است كه خد ( 3)“ .هیتلری قرار دارد

میورد نظیر ماركسیسیم در تضیاد بیوده و از همیان جین   میی پیائو مدافع آن بود بیا كمونیسیم نل

 .د نظر رویزیونیسم شوروی استكمونیسم دروغی  مور

هییر . كمونیسیم رونیید مقاومییت ناپیذیر اسییت: تیاریخ جنییسش كمونیسییتی بروشینی نصییان میدهیید

بازگرداندن چرخهای تاریخ سخت تیالش كننید، كمونیسیم نهایتیا در  چقدر هم كه مرتجعی  برای

 .سراسر جهان به پیروزی خواهد رسید
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 تحقق كمونیسم یك انقالب عمیق اجتماعی است
 

 تنها راه تحقق كمونیسم است ادامه انقالب تحت دیكتاتوری پرولتاریا

پرولتارییییا در گیییذار از جامعیییه سوسیالیسیییتی بیییه جامعیییه كمونیسیییتی بایییید بیییورژوازی و 

. اییدئولوژی بیورژوازی را كیامال شكسیت داده و كلییه  سقیات و تمیایزات  سقیاتی را نیابود كنیید

ولییدی و هیم در روبنیا، معیرف جهصیی كیفیی بیوده و بنابرای ، ای  تحول هم در حیله روابید ت

 .دربرگیرنده ی  رشته انقالبات نمی  اجتمانی است

كه پیروز شده اند حكم خوراك و  می برای مرد” قدرت دولتی تحت دیكتاتوری پرولتاریا، 

 می ایی  پدییده نیالی،  لسی. كه حتی ی  لحظیه هیم نمیتوانید بیدون آن سیر كنید.... پوشاك را دارد

كه مردم را حفاظت میكند  گنجی است كه قسا از محو كاما و همیه جانسیه امپریالیسیم در است 

ایدر ( 9)“ .خارج مرزها و  سقات درون كصور، تحت هی  شرایلی نسایید از آن دسیت كصیید

مائو بر مسنای ااول اساسی ماركسیسم از تجربه تاریخی دیكتاتوری پرولتاریا جمع بندی كرد 

قسول تئوری ادامه انقیالب تحیت . ب تحت دیكتاتوری پرولتاریا را ارائه دادو تئوری ادامه انقال

دیكتاتوری پرولتاریا مستلزم توانائی در بكاربست شیوه، تئوری و نگرش ماركسیسم م لنینیسم م 

 می اندیصییه مائوتسییه دون در بررسییی و تحلیییا جامعییه سوسیالیسییتی، و پافصییاری بییر خیید نمییو

ایی  امیر حلقیه كلییدی تحكییم هیر چیه بیصیتر . سوسیالیسم است حزب در سراسر دوران تاریخی

دیكتاتوری همه جانسه پرولتاریا بر بورژوازی در حیله های سیاسی، ایدئولوژی ، فرهنگیی و 

انمال یا .ای   ام  اساسی ساختمان سوسیالیسم و انجام گذار به كمونیسم است. آموزشی است

ر بورژوازی، و پیروی قا عانه یا ندم پییروی از ندم انمال دیكتاتوری پرولتری همه جانسه ب

كنید كیه میا در حیال  می تعیی   ادامه انقالب تحت دیكتاتوری پرولتاریا، اهمیت اساسی داشته و

گیییروه . پیصیییرفت بسیییوی كمونیسیییم هسیییتیم ییییا در حیییال نقیییب گیییرد بیییه جانیییب سیییرمایه داري

را تحرییا  میی سیم نلرویزیونیستهای شوروی بصیدت تیالش دارنید تئیوری ماركسیسیتی كمونی

آنها ادنا میكنند كه برای گذار از سوسیالیسم به كمونیسم، نیه انقیالب  یروری اسیت، نیه . كنند

در جامعیه ” : آنهیا بیه نحیو مسیخره ای انیالم میكننید. مسارزه  سقاتی و نه دیكتاتوری پرولتاریا

یالیسییم بییه سوسیالیسییتی  سقییات متخااییم بهیچوجییه وجییود ندارنیید و بنییابرای ، نسییور از سوس

اگیییر چیییه ایییی  گیییروه “ .كمونیسیییم دربرگیرنیییده انقیییالب اجتمیییانی ییییا تخاایییم  سقیییاتی نیسیییت

رویزیونیست فراخوان تحق  كمونیسم را میدهد، اما ای  ارفا پرده ساتری برای فرییب خلی ، 

رویزیونیستهای شیوروی از . خرابكاری در دیكتاتوری پرولتاریا، و احیای سرمایه داری است

وری پایییه ای ماركسیسییتی در مییورد وجییود  سقییات، وجییود تضییادهای  سقییاتی و  رییی  نفییی تئیی

مسارزه  سقاتی، دیكتاتوری پرولتاریا را منحا كرده، ادامیه انقیالب تحیت دیكتیاتوری پرولتارییا 
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را خاتمه داده، بورژوازی را برای حمله به پرولتاریا بسی  نموده، دیكتاتوری پرولتیری را بیه 

 .نظام سوسیالیستی را به نظام سرمایه داری تسدیا میكنند دیكتاتوری بورژوائی و

فقیید بییا پافصییاری بییر ادامییه انقییالب تحییت دیكتییاتوری پرولتاریاسییت كییه میتییوان دیكتییاتوری 

پرولتارییا را تحكیییم بخصیید، از احیییای سیرمایه داری جلییوگیری كیرد، سوسیالیسییم را سییاخت و 

 .ودهمه شراید  روری برای تحق  كمونیسم را ایجاد نم

 

 و از انقالب جهانی پشتیبانی نمائید پرچم انترناسیونالیسم پرولتری را برافرازید

ایدر میائو . نصری كه ما در آن بسر میسریم، نصر امپریالیسم و انقیالب پرولتیری اسیت

از زمان تولید هییوالی امپریالیسیم، امیور جهیان تنگاتنیگ بهیم بافتیه شیده و ” : خا ر نصان كرد

ما برای دستیابی به كمونیسیم بایید امپریالیسیم، سیرمایه  (62)“ .ممك  است جدا كردن آنها غیر

 می بدی   ری ، تما. داری و كلیه نظامات مستنی بر استثمار انسان از انسان را كامال نابود كنیم

بنیابرای ، كسیب قیدرت سیاسیی در یی  ییا چنید كصیور و . نو  بصر بلور كاما رهیا خواهید شید

پرولتارییا فقید بیا . ستی توسد پرولتاریا، به معنای خاتمه انقالب نیسیتاستقرار جامعه سوسیالی

ایی  بیدان خیا ر اسیت كیه . نو  بصر است كه میتواند سرانجام خیود را رهیا كنید می رهائی تما

تییا زمانیكییه كماكییان امپریالیسییم، سییرمایه داری و نظامییات . سییرمایه، نیروئییی بییی  المللییی اسییت

ما در مقابلیه بیا كصیورهای سوسیالیسیتی از دو شییوه ارتجیانی استثمارگرانه وجود دارنید، مسیل

تحیت چنیی  شیرایلی، . مداخله مسلحانه، و نفیو  و اخیتالل مسیالمت آمییز اسیتفاده خواهنید كیرد

دولییت سوسیالیسییتی همییواره بییا خلییر تجییاوز و خرابكییاری از سییوی امپریالیسییم و سوسیییال 

  نیروی بی  المللیی اسیت، هیدف پرولتیری از آنجا كه سرمایه ی. امپریالیسم روبرو خواهد بود

لنی  بعد از آنكه پرولتاریا در انقالب اكتسر قدرت سیاسی . فقد میتواند ی  هدف بی  المللی باشد

را كسب كرد و رشد انقیالب سوسیالیسیتی و سیاختمان سوسیالیسیتی را آغیاز نمیود، بروشینی و 

س جهانی و فقید از  ریی  تیالش پیروزی نهائی فقد در مقیا” : دقت چنی  خا ر نصان ساخت

استالی  در مسارزه اش با ترتسكی، از  (66)“ .مصترك كارگران همه كصورها امكان پذیر است

گروه مرتد خروشچا م برژنا مرتسا ادنا كردنید كیه در اتحیاد  اما. لنینیسم پیروی و دفا  كرد

ایی  . دست یافته اسیتشوروی، سوسیالیسم نه فقد به پیروزی كاما، كه به پیروزی همه جانسه 

هدف از ادنای مسخره ای  گیروه مرتید در سیل  داخلیی، پیرده . خیانت محض به لنینیسم است

افكندن بر مسارزات حیاد مییان پرولتارییا و بیورژوازی، و مخفیی كیردن تو ئیه احییای سیرمایه 

  از لحاظ بی  المللی، ای  خیانیت بیه ماركسیسیم بیرای اشیانه ایی. داری در كصور شوروی بود

 توهم بود كه گویا سرشت تجاوزگرانه امپریالیسم نو  شیده اسیت  اینیان بیر سیر هژمیونی بیا

 .خواستند ای  كار زشت خود را بپوشانند می دیگر وارد مسارزه شده بودند و “ ابرقدرت”

ادر مائو از لنینیسم در مقابا تحریا و خیانت رویزیونیسم مدرن دفا  كیرد و آن را غنیا 

اما  سقه ميلیوب همچنیان . بدست آورده ایم می ما پیروزی نظی” : نصان كرداو خا ر . بخصید
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. ای  افراد كماكان در ا راف میا هسیتند و ایی   سقیه كماكیان موجیود اسیت. مسارزه خواهد كرد

میا . حتیی تیا چنید دهیه دیگیر هیم نمیتیوانیم. بنابرای  نمیتوانیم از ی  پیروزی نهائی حرف بیزنیم

 سیی  نقلییه نظییر لنینیسییتی، پیییروزی نهییائی ییی  كصییور . ز دسییت بییدهیمنساییید هصیییاری خییود را ا

سوسیالیستی نه فقد تالشهای پرولتاریا و توده های وسیع خل  كصیور را  لیب میكنید، بلكیه در 

گرو پیروزی انقالب جهانی و اليای نظام استثمار انسان از انسان در كا جهان نیز هسیت  كیه 

بنیابرای  حرفهیای سیلحی در میورد پییروزی . واهید شیدنیو  بصیر رهیا خ می بر ای  مسنیا، تمیا

 میی ای  خالف لنینیسم اسیت و بیا واقعییات جیور در ن. نهائی انقالب در كصور ما نادرست است

برای دستیابی به پیروزی نهائی در انقالب سوسیالیسیتی و رسییدن بیه كمونیسیم در ( 60)“ .آید

ترناسیونالیسیم پرولتیری را بیه اهتیزاز سراسر جهان، پرولتاریای كصورهای گوناگون درفش ان

درآورده، از یكییدیگر پصییتیسانی كییرده، همییدوش هییم مسییارزه نمییوده، شییجانانه بییه پیییش تاختییه و 

 .ماركسیستی كمونیسم بی  المللی پیروی میكند می استوارانه از خد نمو

پرده در نصر امپریالیسم و انقالب پرولتری، بخصی از نظام امپریالیستی به موزه تاریخ س

ماند كه پصیت تپیه غیرب  می بخش محتضری كه باقی مانده، به خورشیدی كمرنگ . شده است

. او نییز بیزودی روانیه میوزه خواهید شید. ای  آخری  تقالها و آخری  نفسهای اوست. گم میصود

دكتری  و نظام اجتمانی كمونیستی سراسر جهان را با درخصش ده هزار تندر همزمان روشی  

كمونیسییم باییید . وه هییای سییر بییه فلیی  كصیییده و اقیانوسییهای مییواج، قدرتمنیید اسییتمیكنیید  ماننیید كیی

اقتصاد سیاسی ماركسیستی خود را بر قوانی  نینیی . همیصه جوانی و شادابی خود را حفظ كند

كند  حركت و تكاما روابد تولیدی در اشكال گوناگون جوامیع  می تكاما جامعه بصری مستنی 

میرسد كه نظیام سیرمایه داری محكیوم بیه  می ه ای  نتیجه گیری نلرا تجزیه و تحلیا كرده و ب

اقتصیاد سیاسیی . نابودی بوده و نظامات سوسیالیستی و كمونیستی به ناگزیر غالب خواهنید شید

تكامیا تیاریخی برمییدارد و سیالح اییدئولوژی  قدرتمنیدی  می ماركسیستی پرده از گرایش نمو

 .برای پرولتاریا در انجام انقالبست

 لیعییه . جهییان در دل بییی ثسییاتی پیصییروی میكنیید. یابیید مییی ریخ از  رییی  مسییارزه تكامییا تییا

جهییان نییوینی كییه در آن از امپریالیسییم، سییرمایه داری و نظامییات اسییتثمارگرانه نصییانی نیسییت، 

آینده روش  است  راه پر پی  ” : آموزد می ادر كسیر، مائوتسه دون به ما . پدیدار گصته است

بگذارید درفش ظفرنمون ماركسیسم م لنینیسم م اندیصه مائوتسیه دون را هیر  (68)“ .و خم است

چه رفیعتر به اهتزاز درآوریم، با پرولتارییای بیی  المللیی و خلقهیا و ملیا سیتمدیده جهیان متحید 

شویم، ثابت قدم باشیم، از هیچگونه فداكاری نهراسیم و هیر میانعی را تیا كسیب پییروزی پصیت 

 !سر نهیم

 

 طالعاتی و رجوعمنابع مهم م
 مانیفست كمونیستمارك  و انگل ، 
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 جمعبندی

تئوری و پراتیک برنامه ریزی 

 :مائوئیستی

دفاعیه ای برای یک سوسیالیسم عملی و 

 رویاپرداز

 
 ریموند لوتا: نوشته

 

 مقدمه
توانید از نیابرابری و انسیان  میی سیت و اشدنی  ،آیا اقتصاد برنامه ریزی شده سوسیالیستی

 زدائی جامعه  سقاتی دور شده و مصعلدار پیصروی باشد؟

 کنند که، اقتصیاد سوسیالیسیتی هیر زمیان و هیر جیا می ایدئولوگ های سرمایه داری ادنا 

آنهیا بیرای . هم کیار نخواهید کیرد هرگزاست  و نه تنها کار نکرده، بلکه  نکردهپیاده شده، کار 

شیود کیه اقتصیاد میدرن آنقیدر پیچییده  میی اول، گفتیه . دهند می معموال دو دلیا ارائه  ای  ادنا

توان بلور مرکزی برایش برنامه ریزی کرد و بلور میوثر آن را اداره  می است که ااوال ن

ا النات غیر قابا اداره بدست آورده و تجزیه و  می برنامه ریزان مجسورند مقدار نظی. نمود

گویند، از آنجا که چنی  کاری ممک  نیست، برنامه ریزی دولتی سوسیالیسیتی   می. تحلیا کنند

پ ، فقد از  ریی  بیازار . شود می منجر به قضاوت های غلد، اتالف منابع، و بوروکراسی 

توانید تولیید شیده و  میی آزاد و کنش واکنش شیرکتهای رقییب، ا النیات اقتصیادی قابیا اتکیاء 

 .مورد استفاده قرار گیرد

شود سوسیالیسم بیا موانیع انگییزه ای غیرقابیا نسیور مواجیه اسیت و بیخیود  می ، گفته دوم

ییی  اقتصییاد برنامییه ریییزی شییده بییا پییاداش هییا و تنسیهییاتی کییه موجییب . کوبیید مییی سییر بییر آنهییا 

اگر منفعت . شود، سر و کار ندارد می ( سرمایه داری: بخوانید" )معقول"رفتارهای اقتصادی 

زی برای تحری  ارفه جوئی در هزینه ها، می بنگاه ها دیگر مه  لسی فردی سرکوب شود،

تقا ا مصرف کنندگان نخواهند داشت  و افیراد بیرای سیخت و خیوب کیار  و ار ای ابدانات

 .کردن، انگیزه ای نخواهند داشت
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: خواننید کیه میی و به ای  ترتیب متخصصیی  بیورژوا آواز دسیته جمعیی کلیسیائی خیود را 

کنند، ای  همیان درسیی اسیت کیه بایید از  می و استدالل . بازار وجود نداردبدیلی برای اقتصاد 

 .ا محالل شوروی گرفت

ییی  چهییارم بصییریت ( نگاشییته شییده اسییت 6990اییی  مقالییه در سییال )امییا بیسییت سییال پیییش 

قیا از سیرمایه داری میی درگیر تالشی شگفت انگیز برای آفریدن جامعه و اقتصادی بیود کیه ن

دولتییی در اتحییاد جمییاهیر  –غییرب و سییرمایه داری انحصییاری  خصواییی در –انحصییاری 

به بعد تسدیا به ی   6921زد درحالیکه از سال  می که نقاب سوسیالیستی بر چهره )شوروی 

می . ای  ی  چهارم بصریت، چی  سوسیالیستی بود. متفاوت بود( کصور سرمایه داری شده بود

 .نه فئودالیسم و سرمایه داری را ریصه کی  کردنیدلیونهائی که قسال فقیر و بی قدرت بودند آگاها

جامعه ای مستنیی بیر : کارگران و دهقانان آگاهانه در حال ساختمان جامعه ای کامال نوی  بودند

تعییاون، اجتمییا ، و مسییارزه مصییتر، بییرای محییو تمییایزات  سقییاتی و روابیید اجتمییانی سییسعانه 

ایی  . مایه داری که مانند زندان اسیتدر سر" پولتار ننکسوتی شسکه "جامعه سرمایه داری و 

 .تالش نظیم، نالیتری  نقله تکاما جامعه بصری، تا به امروز است

دوام آورد و سیپ  توسید نیروهیای  6971تیا  6929انقالب سوسیالیستی چی  کیه از سیال 

سییرمایه داری سییرنگون شیید، شییاهد زنییده اییی  واقعیییت بییود کییه اقتصییاد برنامییه ریییزی شییده 

تواند انرژیهای خالق را در مقیاسی که تاریخ بصر تا کنون بخیود ندییده، رهیا  می سوسیالیستی 

تواند توده ها را قادر کند که آگاهانه از نیروهای مولده برای فائ  آمیدن بیر  می و شکوفا کند  

نییابرابری هییای اقتصییادی و اجتمییانی اسییتفاده کننیید  و کییار و زنییدگی و آمییوزش را دگرگییون و 

رشیید همییه جانسییه  توانیید مصییارکت آگاهانییه را دامیی  زده و بلییور فزاینییده  میییاجتمییانی کنیید  و 

 .قابلیتهای اکثریت جامعه را باال برد

ق تییر مسیئله اسیت، قابیا انعکییاس میی ایی  بعید از نملکیرد اقتصیادی و پیصییرفت کیه بعید ن

و بهتر است بگوئیم که ای  بعد از مسیئله . توسد آمارهای مرسوم اقتصادهای بورژوائی نیست

اما حتا اگر بخوایم از شیاخص هیای ! خورد می ااال به ماشی  حساب اقتصاد سرمایه داری ن

رشد مرسوم استفاده کنیم، چی  انقالبیی در سیالهای مائوئیسیتی نمیرات خیوبی در کارنامیه خیود 

با ای  وجیود، متخصصیی  و اییدئولوگها، روشیهائی بیرای پرهییز از هیر نیو  بحیث . جمع کرد

ردهای چیی  مائوئیسیتی دارنید و خیلیی راحیت بیا گفیت  اینکیه توتالیتاریسیم جدی در بیاره دسیتاو

گوینید، انقالبیات کمونیسیتی مجسورنید  می به ما . کصند می اتوپیائی بود خد بلالنی بر رویش 

خواهنیید تيییییرات اجتمییانی را بییه  مییی دسییت بییه کارهییای شیییلانی بییاور نکردنییی بزننیید چییون 

بعید از شیلی  ایی  تیوپ اییدئولوژی ، بحیث را . ل کننیدی مخواهد، تح می جمانتی که آن را ن

 .پندارند می تمام شده و کافی 

میی امیا در . توان انتظار داشت می السته از مدافعان امتیاز و تمایز و استثمار بیش از ای  ن

بینییم کیه تالشیی نامدانیه  میی باشیند نییز  میی کننید سوسیالیسیت  میی ان بسیار کسانی که ادنیا 
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برخیورد مارکسیسیم غربیی بیه . شیود میی ز از بحث در میورد دسیتاورد مائوئیسیتی برای پرهی

 –نظمیت  لسیی اروپیائی = اورو شوونیسیم . )شوونیسیتی اسیت–اورو مائو آلیوده بیه تعصیسات

ان پژوهصگران غربی، امری رای  است که بر تجربه چی  انقالبیی تحیت ایی  می در (. مترجم

و " خردگرایانیییه"بیییه جامعیییه غربییی و سییینتهای  ننییوان کیییه نقیییب مانییده اسیییت و هیییی  ربلییی

چیون بیرای تیوده هیا )آن ندارد، مائو متفکری است که بیش از حید زمخیت بیود " دموکراتی "

و " ترور تیوده ای"به اورت نما انقالب فرهنگی اینها به . ، خد بلالن بکصند!(نوشت می 

نیدتا بایید حقیقیت جیوتر از ایی  متاسفانه، برخیی از اینیان کیه قا. نگرند می نه انقالب توده ای، 

" متخصصییی "باشییند، فریییب درو  هییا و تحریفییاتی کییه توسیید حکییام  یید مائوئیسییت چییی  و 

 .شود، را خورده اند می بورژوازی غرب تولید 

بسیییاری از . انقییالب بلصییویکی و انقییالب چییی . در قییرن بیسییتم، دو انقییالب بییزرگ ره داد

آشنا بوده و در رابله با تجربه شوروی آشنائی  روشنفکران با مو ونات انقالب سوسیالیستی

توانند بنصینند و جزئیاتی مانند خد بوخاری  در باره کصاورزی ییا نقلیه  می آنها . خوبی دارند

امیا در بحثهیا، . نظرات پره اوبراژنسکی در باره فینان  کردن ساختمان انعتی، احست کنند

خیییارج از محیییدوده . آورنییید میییی اب بنیییدرت تئیییوری و پراتیییی  اقتصیییاد مائوئیسیییتی را بحسییی

از روشیینفکران سوسیالیسییت در بییاره نظییرات مییائو در  مییی متخصصییی  چییی ، تعییداد بسیییار ک

در بییاره مسییئله "کییه در مقییاالت مییائو بییه نییام ) داننیید  مییی ایینعت  –مییورد روابیید کصییاورزی 

ت بیا نقلیه نظیرا ییا( مینعک  اسیت" در بیاره ده مناسیسات بیزرگ"و " کئوپراسیون کصیاورزی

بکیار بیرده شیدند، " جهیش بیزرگ بیه پییش"دوراندیصانه وی در مورد ف  آوری مناسب که در 

آشنایند یا چیزی در مورد ااول جسورانه مربو  به میدیریت بنگیاه هیای سوسیالیسیتی کیه در 

جمعسنیدی شید و ییا منیاظره هیای تیوده ای الهیام بخیش در بیاره انگییزه " اساسنامه فوالد آنصان"

 میی در جیای جیای جامعیه جرییان داشیت،  انقیالب فرهنگییقی که در جریان های مادی و اخال

 . دانند

اقتصیییاد " سوسیالیسیییت هیییای غربیییی، اغلیییب، چیییی  مائوئیسیییتی را بعنیییوان یکیییی از انیییوا 

تعریفصان از ) کنند  می خورد،  سقه بندی  می که با حوادن اتوپیائی رقم " استالینیستی آمرانه

وزارتخانیه ای بیر روی  –آن است که کنترل بصدت متمرکز حزبیی اقتصاد آمرانه استالینیستی 

بنابرای  نیازی (. شود می انمال  سرمایه گذاری و تولید  و کنترل محکم بر مدیریت بنگاه ها،

در حالیکیه نقید میائو بیه تئیوری و پراتیی  اقتصیاد شیوروی در  ...بیننید  میی به بررسی میائو ن

  درحالیکییه، مییائو از (6)سیاسییی سوسیالیسییتی اسییت زمییره مهمتییری  آثییار در بییاره اقتصییاد 

بریده بود و ی  نظام  "(مدیریت جزء به جزء از باال"یعنی )رویکرد استالی  به برنامه ریزی 

برنامییه ریییزی چنییدی  الیییه در سراسییر چییی  کییه حتییا کییوچکتری  تعییاونی هییا را در درون خییود 

حاد شیوروی بیرای سیاختمان اقتصیاد چی  انقالب راهی متفاوت از ات. داشت، حدادی کرده بود

.( الستییه مییائو از تجربییه شییوروی در زمییان اسییتالی  نیییز بسیییار آموختییه بییود. )در پیییش گرفییت
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انقالبیییون مائوئیسییت ییی  رویکییرد منسییجم و جدییید را در پیییش گرفتنیید کییه روش هییای غیییر 

بدون )بوروکراتی  هماهنگی مرکزی را با شکا های اداری غیر متمرکز و انعلاف بنگاهی 

آنها برنامه رییزی  .کرد می ترکیب  (دان برای بازار و نیروهای قلسی کننده آنمی باز کردن 

آنهییا الویتهیییای اقتصییادی را بیییا . را بییا مصییارکت تیییوده ای و نظییارت تیییوده ای ترکیییب کردنییید

آنهیا . روستا، بهداشت و جمعیت، و محیید زیسیت پیونید زدنید –مو وناتی مانند روابد شهر 

دند که ساختمان سوسیالیستی بلور الینفکی وابسته است به امواج مسارزات توده کر می در، 

 .اما بیصتر ای  حرفها برای بسیاری از پژوهصگران نا آشناست. ای و تجربه کردن

تعصییسات مارکسیسییم غربییی بییا آلییودگی حمییالت ایییدئولوژی   سقییات حاکمییه غییرب نلیییه 

ا اسیتفاده از سیقو  جوامیع سیتمگرانه در  سقیات حاکمیه غیرب بی. کمونیسم ، ترکیب شیده اسیت

کننیید اییی  فکییر را در کلییه مییردم فییرو کننیید کییه  مییی شییوروی سییاب  و اروپییای شییرقی، تییالش 

ایی  پییام تیاثیرات خیود را . توانسیت باشید میی کمونیسم ورشکسته از آب درآمد و جز ای  نیز ن

از ی   رف، . ه استگذاشته و  ربات زیادی به مساحث معاار در باره آینده سوسیالیسم زد

ایی  بسییار  نیز آلیود . قی در باره سوسیالیسم ایجیاد کیرده اسیتمی در محافا مترقی، بدبینی ن

جامعیه ای بیود کیه در جوانیب . است زیرا دهها سال بود کیه شیوروی اایال سوسیالیسیتی نسیود

فروپاشییی بلییو، . اساسییی اش تفییاوت چنییدانی بییا آنچییه امییروز در غییرب موجییود اسییت نداشییت

اتفاقیا . در رابله با بالندگی و شدنی بودن سوسیالیسیم ثابیت نکیرد ی ساب  هی  چیزی راشورو

 !بگذار مردگان را مردگان بردارند. محتضر است می ثابت کرد که سرمایه داری نظا

از سوی دیگر، تحت تاثیر نمایش پر هیاهوی شکست سوسیالیسم، نده ای راه افتیاده انید و 

شیینویم کییه  مییی مرتسییا اییی  ترجیییع بنیید را . کننیید" از نییو تعریییا"خواهنیید سوسیالیسییم را  مییی 

 سی  ایی  . کند" رها"ران تاریخی اش که گویا ناخوشایند است می سوسیالیسم باید خود را از 

و اغلب منظورشان ایی  اسیت کیه بایید . روایت، سوسیالیسم باید تعریا جدیدی از سیاست بکند

را ( نون برای امپریالیستهای غربی مساند بیوده اسیتکه تا ک)دموکراسی انتخاباتی چند حزبی 

که اغلب منظورشان . گویند، سوسیالیسم باید تعریا مجددی از اقتصاد هم بکند می . اتخا  کند

واقعیا یی  . اتخا  روایت باشکوه تری از دولت رفاه در کصیورهای سیرمایه داری غیرب اسیت

میدل هیا را بهیم . ی سیربلند کیرده اسیتانایع دستی تولید مدل های مختلا اقتصیاد سوسیالیسیت

به لحاظ نظری، تفننی تخیلی  به لحاظ ریا ی، فرمال  : دهند می زنند و به هوا فر  می بخیه 

پییروژه ای بییرای سییرنگون . اییی  ااییال رهییائی بخییش نیسییت. و بییه لحییاظ ماهیییت، غیییر انقالبییی

ت می سیاس حیاککردن دیکتاتوری بیورژوازی نیسیت  پیروژه ای بیرای بازسیازی جامعیه بیر ا

 .زیر پتو استبلکه سرمایه داری . پرولتری نیست

انقییالب چییی  بییرای اولییی  بییار، راه حییا برخییی از سییخت تییری  . نجاسییتمییی مسییئله در ه

مصکالت برنامه ریزی و اداره ی  اقتصاد برای ار یای نیازهیای اجتمیانی و انقالبیی کیردن 

ل ی  سوسیالیسم رهیائی بخیش اسیت مدل چی ، پیصرفته تری ، نملی تری  مد. جامعه را یافت
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امیا ایی  مجمونیه غنیی و الهیام بخیش تئیوری اقتصیاد سوسیالیسیتی و  .کیه تیا کنیون بدسیت آمیده

یکیی از چیالش هیای ایی  دوره دقیقیا آن . تجربه نملی، پنهان مانده و بصدت تحرییا شیده اسیت

 . است که ای  تاریخ و دستاورد سرکوب شده را به روشنائی روز بکصانیم

یالیسم ی  جنسش تاریخی و ی  فرآیند تاریخی اسیت کیه انیرژی هیا، فیداکاری هیا، و سوس

ایی  جنیسش و . از بصریت تحت ستم را بخیود مصیيول داشیته اسیت می جسارت های بخش نظی

اولیی  راهگصیائی، کمیون پیاری  در سیال . فرآیند ی  موج تاریخی را پصت سیر گذاشیته اسیت

بعییدی نلیییه سییرمایه داری، انقییالب بلصییویکی سییال  حملییه. بییود کییه نمییری کوتییاه داشییت 6376

ایی  انقیالب، اولیی  تیالش بیرای سیاخت  یی  اقتصیاد . ق تیر از اولیی بیودمیی بود کیه ن 6967

در سیال . کیرد میی ق و گسترش انقالب سوسیالیستی را نماینیدگی می سوسیالیستی و دفا  ، تع

انقیالب  ،ل انقالبها  پرولتهریمهو  او نالیتری  نقلیه ی. انقالب چی  به پیروزی رسید 6929

میا اکنیون در پاییان یی  دوره تیاریخی کیه بیا تاسیی   .در چیی  بیود کسیر فرهنگیی پرولتارییائی

انترناسییونال اول بیه نیام فدراسییون . )شرو  شد، قرار دارییم 6312انترناسیونال اول در سال 

ی رسیاند و هیدایتش بی  المللی سازمان های  سقه کارگر که کارل میارک  بیه اسیتقرار آن ییار

 (0.( )کرد

آییییا ایییی  بیییدلیا آن اسیییت کیییه  .امیییروز در جهیییان، هیییی  کصیییور سوسیالیسیییتی وجیییود نیییدارد

باشید؟ خییر، سوسیالیسیم بدسیت  میی سوسیالیسم  اتا نقص دارد و بنیابرای  محکیوم بیه شکسیت 

اول )سرمایه داری جهانی که نیروهای مادی و ایدئولوژی  قیوی تیری داشیت شکسیت خیورد 

ایی  یی  حقیقیت تلیخ اسیت امیا (. در چیی  6971در شوروی و بعد در سال  6922الهای در س

خواهد تمام  می انقالب سوسیالیستی . حقیقتی است که باید بر بستر تاریخی اش به آن نگریست

تارهای شسکه ستمگری را که بصریت در چنگال آن اسیر است، پاره کنید و جسید میرده گذشیته 

آییا نجییب اسیت کیه چنیی  انقالبیی بیا سیختی هیا . به کنار پرتیاب کنیدرا از روی جامعه بصری 

 مواجه شود؟

. رود میی انقالب جهانی پرولتری در ی  خد مستقیم با پییروزی هیای بیال انقلیا ، پییش ن

ایی  انقییالب، جمییع حسییابی انقالبییات مجییزا کییه سوسیالیسییم سییها و سییاده و بلییور قلییع در ییی  

بلکییه، حرکتییی . شییود، نیسییت مییی گییری، تثسیییت کصییور و سییپ  در دیگییری، و سییپ  در دی

ایی  . با اوج گرفتنها و پیصرفتها، تحکیم و نقب نصینی، شکستها و نقیب گردهیا: مارپیچی دارد

. کنید میی ان احییاء و  ید احییاء، گیذر میی ان انقالب و  د انقیالب، می انقالب، از دل جدال 

امییا مجسییور نیسییت از . وار اسییتانقییالب کمونیسییتی ییی  فرآینیید پیچیییده،  ییوالنی مییدت، و نییاهم

کیه قیدرت را در دسیت  می که  سقه کارگر، هنگا می در دل موفقیتهای نظی. افر شرو  کند

منجملیه از )داشت، کسب کرد  و در شناختی که از بل  مسارزه برای آفریدن ی  جهان نیوی  

ه با اتکاء به کسب شده است، شالوده و قدرتی نهفته است ک( اشتساهات و کمسودهای ای  مسارزه

 .آن باید پیصروی کرد



 181: جمعبندی 

 

سیرمایه داری، جهیان را . شیود میی مقاله ای کیه پیصیاروی شماسیت، بیا ایی  روحییه ارائیه 

اگیر قیرار اسیت نیازهیای اساسیی تیوده هیا . تسدیا به کابوسی برای اکثریت بصیریت کیرده اسیت

در جنگلهیا و زاغیه مائوئیسیتهای پیرو، . پاسخ بگیرد، ای  جهان باید از بیخ و ب  دگرگون شیود

 میی همیانلور کیه میائو . نصی  ها در حال انجیام چنیی  کیاری انید تیا راه رهیائی را روشی  کننید

 .توان می جامعه را باید به گونه ای دیگر اداره کرد و . گوید، هر جا ستم است، مقاومت است

و  کنید میی و پراتیی  برنامیه رییزی مائوئیسیتی را بررسیی  ای  مقالیه اایول، متیدولوژی

ان میی نقیش سیاسیت در فرآینید برنامیه رییزی  رابلیه : کانون توجهش روی سه ننصیر اسیت

هیدف ایی  مقالیه آن اسیت کیه . تمرکز و ندم تمرکیز  و ماهییت تعیادل اقتصیادی در سوسیالیسیم

نیه برنامیه رییزی سوسیالیسیتی را تصیری  کنید تیا توجهیات را بیه میی دستاورد مائوئیسیتی در ز

و مهمتر از آن اینکه، بیه مسیارزه . یا پرداز است و هم نملی، جلب کندکه هم رو می سوسیالیس

  .در راه تسدیا آن به ی  واقعیت نملی، یاری برساند
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 سیاست در فرماندهی –الف 
بدون ی  رویکرد سیاسی احی  نسست بیه مسیئله،  سقیه میورد نظیر نخواهید توانسیت در 

 .دی اش نیز حا کندراس بماند و در نتیجه نخواهد توانست مسائا تولی

 (8)لنی   --

 

 .انقالب را دریابید، تولید را باال بسرید

 شعار انقالب فرهنگی --

 

هدف اساسی برنامه ریزی سوسیالیستی چیست؟ آیا ارفا رشید اسیت ییا حرکیت کیردن بیه 

محیی  نمییده در سیینجش  ورای چییارچوب تولییید کییاالئی و پییول و حییدادی ییی  جامعییه نییوی ؟

آئی، بازدهی، و سودآوری یا اینکه تا چیه درجیه کنتیرل کلکتییو جامعیه موفقیت آن چیست؟ کار

 چه نو  رشدی و برای چه هدفی؟: مو و  در نهایت ای  است کند؟ می را تقویت 

ی  جامعه سوسیالیستی باید منابع تولیدی را بسی  کنید و ا یافه اجتمیانی را بکیار انیدازد 

که باالتر از سلحی است که برای بازتولیید ا افه اجتمانی آن بخش از تولید اجتمانی است )

اما همانلور که باب آواکیان، ادر حزب (. جامعه در همان سل  توسعه قسلی  روری است

مسئله تعیی  کننده ای  نیست که آیا ا افه » : کمونیست انقالبی آمریکا، خا ر نصان کرده است

راه " کارآمیدتری "فه نیست  یا اینکیه ای تولید خواهد شد یا نه  مسئله نمده حتا اندازه ای  ا ا

برای تولید بیصیتری  ا یافه چیسیت  بلکیه مسیئله ایی  اسیت کیه آییا ا یافه بیه  ریقیی، و تحیت 

هدایت ااولی تولید خواهد شد، و به  ریقی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که در هر مقلع 

همیه در جهیان، بیردارد ییا بلندتری  گام ممک  را بسیوی دگرگیونی انقالبیی جامعیه و بیاالتر از 

در جامعه سوسیالیستی، دست نامرئی بازار باید جای خود را به دست مرئی سیاست ( 2)« نه؟

ای  حرف به معنای انکار آن نیست که برنامه ریزی سوسیالیستی باید به هزینه هیا توجیه . دهد

امیا . کنید نیروی کار، مصال ، و ایندوق  خیایر را بلیور اقتصیادی مصیرف کند و تالش کند

م گرفتنید می بیرای مثیال در چیی  انقالبیی، تصی. ) همه اینها باید تابع سیاست های انقالبیی باشید

م گییری می دلییا تصی. انایع را در منا   داخلی کصور که کمتر توسعه یافته بیود قیرار دهنید

لیا آن بلکیه بید. راه برای توسعه تولید کلی انایع بیود" کارآمدتری "فوق ای  نسود که ای  کار 

اما زمیانی کیه کارخانیه هیا . کرد می بود که به کاست  شکافها و نابرابریهای منلقه ای خدمت 

  .(شد می استقرار یافتند، برای کارآمد کردن تولید در آنها تالش 

هی  جنسه از توسعه اقتصادی، هی  شکا از سازمان اقتصادی، هی  شکا از سازمان یابی 

پاییه ای . در چارچوبه ی  روابید تولییدی و  سقیاتی معیی  نساشیدفرآیند کار، موجود نیست که 

مانند اینکه چه چیزی تولید شود، چگونه تولید شود، بیرای )تری  مو ونات توسعه اقتصادی 

د، مگیر میی تیوان فه میی توان جواب داد، و ااال ن می را ن( چه کسانی و برای چه تولید شود
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لت  سقاتی دارد  مستنیی اسیت بیر بیه حیداکثر رسیاندن کاپیتالیستی خص" کارآئی. "با زبان  سقه

تولید کارگر و به حداقا رساندن مقاومت کارگر، مستنی است بر به بند کصیدن تولید کننیدگان و 

معنی ندارد مگر در چارچوب روابد  سقاتی که " نقالئی"اقتصاد . ظرفیت خالق کلکتیو آنان

ایی  یی  مولفیه بسییار مهیم از . کنید میی دمت کند و مقاادی که خی می در بر دارد و بازتولید 

 .تفکر مائوئیستی است

از نظر انقالبیون مائوئیست، توسعه سوسیالیستی باید مرتسد بود با فیائ  آمیدن بیر اخیتالف 

ان میی ان میرد و زن و می ان ملیتها، می ان شهر و روستا، می ان انعت و کصاورزی، می 

ن آن بیود کیه می فرمانیدهی اساسیا بیه معنیای تضیو قیرار دادن سیاسیت در . کار فکری و ییدی

استراتژی اقتصادی، دگرگونی های انقالبی جامعه را تقویت کند، بر بسی  اجتمیانی تکییه کنید 

 . و ارزشهای سوسیالیستی را اشانه دهد و به آرمان انقالب جهانی خدمت کند

نهییا باییید بداننیید آ. در ییی  جامعییه سوسیالیسییتی، تییوده هییا باییید بییه لحییاظ سیاسییی مسییل  شییوند

نیازها چیست و مصکالت کدام است، از تجارب پیصرفته بیاموزند، و ابتکار نمیا را در دسیت 

درسیی را کیه . داشته باشند، و در مسارزه بر سر اهداف و ماهیت برنامه رییزی مصیارکت کننید

نه آئی  و نه متخصصی ، نه کامپیوترها، ) مائو جمعسندی کرد ای  بود که با قرار دادن سیاست 

تییوان مصییکالت توسییعه  مییی در فرمانییدهی ( ه هییای تولییید و ملمئنییا نییه سییودمی نامییه هییا و سییه

 .توان اقتصاد را به نفع توده ها به جلو راند می اقتصادی را حا کرد و به ای  ترتیب 

 

 هدایت و سنجش توسعه اقتصادی

ی  سوسیالیسیتی مصاهده شده که اقتصیاد دانیان غربیی اغلیب در فهیم نظیام برنامیه رییزی چی

مصییکالت زیییادی دارد زیییرا در اییی  نییو  برنامییه ریییزی تعییداد بسیییاری اهییداف غیییر اقتصییادی 

استانداردهای چی  سوسیالیستی برای سنجش موفقیت اقتصادی بسیار گسترده تر . موجود است

ت انقالبیون چینی تاثیرات اجتمانی و تاثیرا. بود( و توسعه)از دست یابی به آماج های تولیدی 

آنهییا تعریییا گسییترده تییری از مقولییه . سیینجیدند مییی اقتصییادی درازمییدت توسییعه اقتصییادی را 

ارائه دادند که شاما منفعت اجتمانی و تاثیرات آموزشی جانسی و کم  به نیازهیای " کارآئی"

شید و سیازمان  میی توسعه محلی نیز بود  یعنی کارآئی روش های تولیدی، فنیونی کیه اسیتفاده 

 (2. )شد می غیره بر مسنای ای  تعریا گسترده سنجیده کارخانه ای و 

مائوئیستها، ای  نظیر را کیه توسیعه اقتصیادی الزامیا بیه معنیای اینایع بیزرگ و متمرکیز، 

نه تنها ای  رونیدها . گسترش بی رویه شهرها، و تخصصی شدن منا   است، را قسول نکردند

کردنیید بلکیه آگاهانییه نلیییه اییی  شید، قسییول ن مییی توسییعه اینعت مییدرن خوانییده " منلیی "را کیه 

نییه تحقیی  آمییاج برنامییه باییید گفییت کییه در برنامییه ریییزی چییی  مییی در ز. رونییدها مسییارزه کردنیید

ت مییی مهیم بودنید و در سییل  ملیی و در سیل  بنگییاه هیا دارای اه مییی سوسیالیسیتی، اهیداف ک

) کردنید   مییو بیه اهیداف کیفیی خیدمت  ت قرار داشتهمی اما در درجه دوم اه. نملیاتی بودند
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کیرد ایرفا ایی  نسیود  میی بلور مثال، مسئله مهم برای کارخانه ای که ابزار کصاورزی تولید 

که به آماج مالی اش برسد بله ای  بود که واقعیا نیازهیای کصیاورزی را بفهمید و تیالش کنید در 

 .(جهت ار ای آن نیازها کار بهتری انجام دهد

ری بیر قیرار دادن سیاسیت در فرمانیدهی بیه در برنامه رییزی و سینجش برنامیه هیا، پافصیا

بایید تیابع ( ای  یا آن شعسه از انعت یا منلقه مصخص)معنای آن بود که منافع فردی و بخصی 

خید مصیی "منافع کلکتییو و منیافع پیصیروی انقیالب باشید  بیر تیوده هیای اتکیاء شیود  بیر  سی  

فت ، هیدف را بلنید گیرفت ، و با تمام قوا پیش ر» یعنی )نه توسعه اقتصادی می در ز" می نمو

نمیا "( در ساختمان سوسیالیسم به نتای  نظیم تر، سیریعتر، بهتیر و اقتصیادی تیر دسیت ییافت 

بیرای جنیگ آمیاده »: یکرشته ااول کیه شیاما میوارد زییر بیود بیه اجیرا گذاشیته شیود شود  و

را بیه مثابیه کصیاورزی »  «باشید  برای فجایع  سیعی آماده باشید و برای خل  هر کاری بکنید

 «.شالوده بگیرید و انعت را به مثابه ناما هدایت کننده

نامیا مهییم در  2تیوانیم روی  مییی در اینجیا . تمیام اینهیا مفییاهیم نملیی بسییار واقعییی داشیت

برنامه ریزی سوسیالیستی، با توجه به اهداف و روش های آن که هر دو مینعک  کننیده جهیت 

 .کرد، تاکید کنیم می آن خدمت بود و به " سیاست در فرماندهی"گیری 

خواسیت  میی چیی  . الگوی سرمایه گذاری انعتی غرب و رشید شیهری آن، رد شید اول،

انعت را پخش کند و مانع از رشد کنترل نصیده شیهرها و تجمیع اینایع در ا یراف شیهرهای 

ی در واقع، برای اولی  بار در تاریخ، فرآیند انعتی کردن همزمان فرآیند رشد بی. بزرگ شود

برای تثسیت یا کم کردن اندازه شهرهای بزرگ و حمایت از رشید شیهرهای . رویه شهرها نسود

کوچ  و متوسد ، و جابجائی انایع به ای  شهرها و ایجاد منا   انعتی جدید در خارج از 

بییه اییی  ترتیییب نیییاز جامعییه بییه امییاک  مسییکونی و کنتییرل . شیید مییی محییدوده اییی  شییهرها تییالش 

همانلور که قسال گفته شد، سیاست انعتی، اهیدافی ماننید  (1. )گرفت می  آلودگی بهتر جواب

 .کرد می ان منا   مختلا و اختالف درآمدها را نیز دنسال می کاست  فااله رشد 

نظام برنامه ریزی، توسعه نظام های انعتی نسستا کاما و مستقا را در هر ی  از استان 

مجتمیع . کیرد میی دانیه هیای خیوراکی را تصیوی   های چی  تسهیا کرده و خودکفیائی در تولیید

های تولیدی از نو  جدید که در آن انعت بیا کصیاورزی، محیا زنیدگی و کیار، مسیتقیم تیر از 

اینعت چیی  بیه  یرف خیدمت بیه کصیاورزی جهیت . گذشته با هم ادغام شده بودند، بوجود آمد

وشیی بیرای مهیار کیردن داده شد  در همان حال شسکه های انعتی و فنی روستائی به مثابیه ر

ان شهر و روستا، گسترش می ظرفیت های مولد در روستا و کاست  از شکاف های اجتمانی 

دراد تولیدات سیمان و کود  12، انایع کوچ  روستائی حدود 6972-6978در سال . یافت

. کردنید میی دراید تولیید فیوالد را تولیید  62دراد ظرفیت تولید برق آبی، و  82ائی، می شی

اغلییب ماشییی  آالت و ابییزار زرانییی بجییز سیینگی  تییری  آنهییا در کارخانییه هییای کوچیی  و  (7)

 .شد می متوسد محلی تولید 
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ای  سیاست ها شرو  به درهم شکست  الگوهای کهنسال اقتصیادی و توسیعه اجتمیانی کیه 

میی ان میی راندند کرد  ای  سیاست ها به کاست  شکاف  می  س  آن شهرها بر روستاها حکم 

قیا از میی نالوه بر اینهیا، ایی  اقیدامات کمی  کیرد تیا چیی  ن. ار فکری و یدی کم  کردان ک

کنیید،  مییی ل مییی اقتصییاد جهییانی امپریالیسییتی و وابسییتگی کییه امپریالیسییم بییه ملییا تحییت سییتم تح

توسیعه متکیی بخیود، بازتولیید قیائم بیه . داشیت میی ای  مسئله ابعاد اسیتراتژی  مه. گسست کند

داد کیه در مقابیا  می تمرکز که چی  در آن گام گذاشته بود به وی امکان  ات، و توسعه غیر م

فصارهای اقتصادی امپریالیسم بهتر ایستادگی کند، در مقابا حمیالت و تهاجمیات احتمیالی بهتیر 

 .بایستد، و برای خدمت به نیازهای انقالب جهانی کار بیصتری انجام دهد

در سیل  کیا جامعیه، چیی  . وم قرار داشیتبرنامه در درجه اول و قیمت در درجه د دوم،

توانست از سود، قیمت و دیگر انیدازه گییری هیائی کیه سیرمایه داری بیرای  می سوسیالیستی ن

برد برای تعییی  اینکیه سیرمایه گیذاری کجیا انجیام شیود، چیه چییزی  می سنجیدن کارآئی بکار 

. چیه باشید، اسیتفاده کنید تولید شود و نره و جهت تيییر تکنولوژی  یا هدف فعالیت های بنگاه

توانست منابع سرمایه گذاری را بازتوزیع کرده و  می شد، دولت ن می اگر قیمت و سود نمده 

شید،  میی اگر قیمیت و سیود نمیده  .از منا   ثروتمند به سوی منا   کم تر توسعه یافته براند

یییرا اییی  کصییاورزی هسییتند را تصییوی  کنیید ز می توانسییت توسییعه ایینایعی کییه حییا مییی دولییت ن

توانسیت تولیید را افیزایش دهید و قیمیت فیروش برخیی از  می انایع خیلی سودآور نیستند  و ن

فرآوردهای مصرفی پایه ای را سوبسیدی کند و یا اینکه برای جنسش های انقالبیی کمی  هیای 

  .رفیقانه گسیا دارد

اما بلور . شدند ی مقیمتها هنوز مرتسد بودند با شراید هزینه ها و کامال به دلخواه تعیی  ن

. شدند تا به یکسری اهداف معی  خدمت کننید می تعیی  ( در سراسر کصور)آگاهانه و یکدست 

میی تیوان در رابلیه مسیادالتی  میی ی  نمونیه مهیم را . قیمتها نیز بازتابی از خد سیاسی بودند

یی  کیرد بیه ا میی نظام قیمت گذاری مساند حال کصاورزی نمیا . ان انعت و کصاورزی دید

شید و قیمتهیائی  میی ائی پائی  نگاه داشیته می ترتیب که، قیمت های ابزار کصاورزی و کود شی

یعنییی درسییت مخییالا )یافییت  مییی پرداخییت افییزایش  مییی کییه دولییت بابییت تولیییدات کصییاورزی 

توانسیت اجیازه دهید  میی چیی  سوسیالیسیتی ن(. روندی که در کصورهای جهان سوم حاکم است

 .ولی ی  نقش خودمختار در هدایت نملیات اقتصادی داشته باشدکه قیمت ها و برگصت پ

برنامییه را در درجییه اول قییرار دادن و قیمییت را در درجییه دوم، در سییل  ییی  بنگییاه چییه 

تیوان  می معنائی داشت؟ به ای  معنا بود که هزینه ها و منفعت های فعالیت های اقتصادی را ن

یا کوته نظرانیه از زاوییه بیه حیداکثر رسیاندن  بر مسنای مصال  مالی تنگ نظرانه محاسسه کرد

 :کردند می انقالبیون چی  مسئله را اینلور تصری  . درآمد ی  واحد تولیدی نگریست

در برخی موارد، اگر فقد به ظاهر نگاه کنیم، ممکنست در یی  کارخانیه مصیخص  یرر 

تیی کیه بیرای کیا منفع}اما، اگر و عیت کلی را در نظیر بگییریم، سیود آن . بیش از سود باشد
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اگییر مصییيله مییان فقیید سییودهای کوچیی  باشیید و از  ...بیصییتر از  ییرر اسییت { جامعییه دارد

مو ونات بزرگ غفلت کنیم، اگر فقد به امروز نظر داشته باشیم و از آینده غفلت کنیم، اگیر 

بجای اینکه و عیت کلی را در نظر بگیریم فقد مواظب واحد خودمان باشییم ، و اگیر فقید بیه 

 بایید بیدانیم کیه... رود، تیالش کنییم  میی کیه توقیع ( منفیردی)اندازه رسییدن بیه دسیتاورد نسست 

 ( 3. )تئوری سود در فرماندهی، ما را مسموم کرده است

آیا کافی بود که ارفا به تحق  برنامه تولیدی بپردازند بدون آنکه به هزینه هیای اجتمیانی 

المت کیارگر، و بیه محیید زیسیت نظیر بزرگتر، مانند بیگیانگی کیارگر،  یربه خیوردن بیه سی

تیوان بیه ایورت  میی کردنید کیه بیه ایی  مو یونات ن میی اندازند؟ مائوئیستها مصرانه تاکیید 

تییوان  مییی ن. ت درجییه دوم هسییتند، برخییورد کییردمییی مصییکالتی مجییزا از تولییید کییه دارای اه

باید نیازهای کا واحدهای مجزا : بنگاه را باالی هر چیز دیگر قرار داد( یا سودآوری)کارآئی 

گرفتنیید و کییارگران و پرسیینا بییا روحیییه انجییام هییر کییاری کییه بییه خلیی   مییی جامعییه را در نظییر 

کردنید کیه هزینیه هیا و  میی مائوئیسیتها مصیرانه تاکیید . شیدند میی رسیاند، هیدایت  می منفعت 

 .توان بر پایه برگصت پولی فوری، تعیی  کرد می منفعت ها را ن

لور موقت برخیی مصیکالت تولییدی بوجیود آورد، آییا بیا بهانیه اگر ابتکار نما کارگری ب

انقهالب  کردن اهداف برنامه ای، باید ابتکیار نمیا کیارگری را خفیه کیرد؟ در سیالهای پییش از

در کارخانه ها ای  بود که وقتی کارگران  رحی جدیید و روش  می ، ی  تجربه نموفرهنگی

ایی  . شیدند میی توسد میدیران مواخیذه و تنسییه انداختند، اغلب  می های تولیدی بدیعی را بکار 

ترسیدند که چنی  ابداناتی در روش های کاری مرسوم اخالل کرده و میانع از آن  می مدیران 

در (. و نمیره آنهیا کیم شیود)تولید کنید  ت مقرر شده توسد برنامه رامی شود که کارخانه آنها ک

برنامیه ای و چنیی   هیداف مقیرر شیدهجریان انقالب فرهنگی، چنی  رفتاری نسست بیه اجیرای ا

در نتیجییه، فضییائی ایجییاد شیید کییه . تحقیییری نسییست بییه کییارگران زیییر حملییه شییدید قییرار گرفییت

روش هیای مرسیوم گسسیت کننید  و میثال در کصیتی سیازی راه  شیدند از میی کارگران تصیوی  

. گری کننید راحیی ماشیی  را بیازن هائی را در پیش بگیرند که تا قسا از آن سابقه نداشیت و ییا

 .ای  رویکرد، در درازمدت موجب رشد تولید شد

اسیت کیه مسیئله اش  می گویند نظیا می نظریه پردازان بازار، به سوسیالیسم حمله کرده و 

ه های تولیدی می کنند تا سه می ت است و کارخانه ها ارفا محصوالت بنجا تولید می فقد ک

-plan .)نیام نهیاده انید" دادن تحقی  برنامیهمسئله شیاخص قیرار " به ای ،. خود را متحق  کنند

fulfillment-indicator problem .) خواهنیید آمییاج  مییی بییه نسییارت دیگیر، مییدیران اییرفا

کننید و نسیست  می را متحق  کنند و برای اینکار ساده تری  راه ها را انتخاب ( و ارزش)تولید 

یکییی از مو ییونات جییدال امییا واقعیییت چیسییت؟ در واقییع ( 9. )بییه کیفیییت تولییید بییی تفاوتنیید

دقیقیا بیر سیر ( یعنی همانها کیه امیروز در چیی  حیاکم انید)رهروان سرمایه داری  مائوئیستها با

اییی  بییود کییه نگذارنیید شییکا هییای مییدیریت رویزیونیسییتی بییر اقتصییاد غلسییه کنیید زیییرا مییدیریت 
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کلیی کیرد و بلیور  میی ت ییا بازگصیت میالی تاکیید می رویزیونیستی بلور یکجانسه بر تحق  ک

کرد و آن را به بهای قربانی کردن  می ی  رویکرد تنگ نظرانه نسست به تحق  برنامه اتخا  

 .کرد می اهداف حزب و دولت سوسیالیستی نملی 

در چی  انقالبی، شاخص های موفقیت درست مخالا شاخص های برنامیه رییزی از نیو  

در . غالیب بیود"( کیلیوئی"ییا " ) رز تفکیر تنیی"در برنامه ریزی نو  شوروی . شوروی بود

واقع، یکی از شعارهائی که برای اولی  بار کارگران بارانداز در جرییان انقیالب فرهنگیی راه 

بیرای سینجش نملکیرد  ".اربابان بارانداز باشیید و نیه بیرده تی : "انداختند و فراگیر شد ای  بود

ت هیای بزرگتیر خیدمت ت، اولی  مح  ای  بود که آیا منابع و تولیدات به سیاسیمی در تولید ک

ان بنگیییاه هیییای میییی کنییید ییییا خییییر  ترکییییب درسیییت و کیفییییت تولییییدات و تقوییییت تعیییاون  میییی 

سنگ مح  کلیدی نه قیمت بود و . سوسیالیستی مهمتر از ارزش تولیدات یا نره بازگصت بود

و ( کنید میی یعنیی آنچیه نیازهیای جامعیه را ار یا )ت بلکه ارزش مصیرف اجتمیانی می نه ک

 .ی و جهت گیری فعالیت های اقتصادی بودمحتوای کل

بالعک ، تالش هیای . ای  به معنای آن نیست که حسابداری و کارآئی کنار گذاشته شده بود

 میی ن کیفییت تولییدات می برای به حداقا رساندن خرج ها، کم کردن هزینه ها و تضی می نظی

هیای حسیابداری گروهیی، اما اینکار تسدیا به مسئولیت کارگران شید، هیم از  ریی  شیکا . شد

تجزیه و تحلیا فعالیتهای اقتصیادی، و میدیریت میالی و هیم از  ریی  راه انیداخت  جنیسش هیای 

 . توده های با هدف دست زدن به ابدانات و کم کردن هزینه ها

 

 مدیریت کردن، اداره کردن، و انگیزه تولید کردن از  ریق سیاست

اهییداف برنامیه شیاما محییدود . نقالبیی شیدسیازمان و میدیریت ایینعتی، اجتمیانی و ا سیوم،

تمیایزات . کردن بیگانگی و از هم گسیختگی اجتمانی که همزاد تخصیص در شیيا اسیت، بیود

ان مصیاغا مختلیا میی ان مهارت های مختلا درهم شکسیته شید، پرسینا بلیور دوره ای می 

آئیی  نامیه هیا و ، (داشیتند میی و کارخانه ها کارگران را به روستا نیز گسیا )شدند  می جابجا 

 میی قوانی  سرکوبگرانه به زباله دانی پرتاب شید، و نظیام پیاداش کیه کیارگران را بیه جیان هیم 

شدند و تکنیسی  ها و کیارگران  می ان کارگران تربیت می تکنیسی  ها از . انداخت، حذف شد

آمید و  شکا هیای میدیریت کلکتییو بوجیود. کردند می در تیم های اخترا  و ابدا  متحدانه کار 

. گذراندنیید میی رهسییران بنگیاه هییا دوره هیای میینظم را در کیار در کارخانییه . میدیریت سییاده شید

کیرد حتیا  میی بلکه با دیگران همکاری : بنگاه انعتی ارفا ی  واحد اقتصادی در خود نسود

اگر ای  به معنای  رر دهی کوتاه مدت بود  نیازهیای اهیالی محیا و خیدمات اجتمیانی را در 

  .گرفت، و باالتر از همه اینکه تسدیا به ی  محا مسارزه سیاسی و  سقاتی شده بود می نظر 

بیرای اینکیه یی  . شید میی  رق سیاسی و اییدئولوژی  اداره  اقتصاد نمدتا توسدچهارم،

در غیییر اینصییورت، . برنامییه مییوثر باشیید، جامعییه باییید نسییست بییه انجییام آن تعهیید داشییته باشیید



 ...اقتصاد مائوئیستی  111

 

پیذیرفت  و بیه "بلیور نینیی مسیئله  در اینجیا،. ی، امکیان نیداردهماهنگی و برنامه ریزی واقعی

اهییداف و اسییتانداردهای آن بییه سییلوح  آییید  یعنییی وقتییی برنامییه و مییی بوجییود " اجییرا گذاشییت 

شود، آیا آنها، بخصوص بنگاه های اینعتی،  می مختلا منتقا شده و به شراید آنها وف  داده 

گوینیید،  مییی گذارنید؟ تئوریسییی  هییای سییرمایه داری  مییی و بییه اجییرا " پذیرفتییه" ایی  برنامییه را

مسئولی  برنامه ریزی سوسیالیستی باالجسار با وظیفه غیرممکنی مواجهند و مجسورند با قربان 

گویند، مصکا از  می . ادقه و فصار مدیران بنگاه ها را به اجرای قرارهای برنامه متعهد کنند

شیوند و چصیم انییداز  میی اقیع بینانییه  راحیی شیود کیه برنامییه هیا بلیور غییر و میی آنجیا ناشیی 

 س  روایت بورژوائی، نتیجیه آن اسیت . کند می برنامه ریزان و مدیران الزاما با هم برخورد 

 می ان آتوریته های برنامه ریز و مدیریت جنگ فرساینده ای شرو  شده و بیزار کننده می که 

شییود کییه  مییی زی سییرکوبگر حییا گییردد و دیییر یییا زود بییا نهادینییه شییدن ییی  نظییام برنامییه رییی

شیود و  میی مختصاتش ای  است که دستورات بلور یکسویه و بدون حساسیت از بیاال ایادر 

 .شود می در پائی  بصورت منفعا و پراگماتیستی وف  داده 

اما ای  به چه معناسیت . اجرای برنامه توسد اقتصاد سوسیالیستی، ی  وظیفه واجب است

 ؟ در شییوروی سوسیالیسییتی بییه همییاهنگی برنامییه ریییزی شییده ودمییی و آن را چگونییه باییید فه

شید کیه اینهیا یکسیری مقیررات هسیتند کیه  می اجرای برنامه، نموما به ای  اورت نگریسته 

ن پذیرفتیه شیدن و اجیرای برنامیه از سیوی بنگیاه هیا، از یی  می باید اجیرا شیوند و بیرای تضی

 میی مرتسیا بیر بوروکراسیی اش ا یافه کردنید کیه  می شسکه کنترل و بازرسی گسترده استفاده 

 .شد

خواهید از  ریی  مقیررات  میی انقالبیون مائوئیست جمعسندی کردند که آن نظام اداری که 

کند با نگهسانی، مردم را به اجرای مقررات متعهد کند، نه تنها  می حکومت کند و نمدتا تالش 

بیرای همیه . نخواهید کیردشود بلور افرا یی بوروکراتیی  باشید بلکیه اایال کیار  می مجسور 

شیود، نسیستا  میی سلوح مسئولی ، دور زدن کنترل های بیرونی و مقرراتی که از بیاال ایادر 

... کنید  میی مقررات بخیودی خیود کیار ن» گفت،  6927همانلور که مائو در سال . ساده است

ایجیاد ن دلیا ابعاد اییدئولوژی  مسیئله مهیم اسیت  می به( 62)« . هنیت آدمها باید نو  شود

 ییروری اسییت   م گیییری هییا در همییه سییلوح باشیید،می فضییای ایییدئولوژی  کییه بسییتر تصیی

مسئولیت کلکتیو، مهم است  اینکه مردم اهداف برنامه را درونی کننید و درگییر جیدال سیاسیی 

 . فعال و سرزنده شوند، مهم است

رد بلکه نکته در آن است که برنامه ریزی فقد در معر  فصارهای فنی و اداری قرار ندا

شود نیز قیرار  می در معر  فصار نواما سیاسی و محدودیتهائی که توسد ایدئولوژی ایجاد 

. شیود می گیرد و اجرا  می برنامه ریزی در چارچوبه مسارزه  سقاتی در جامعه، شکا . دارد

در جامعه سوسیالیستی جواب سواالتی از ایی  قسییا کیه برنامیه رییزی بایید چیه جهتیی داشیته و 

تيیییر و تحیوالتی شیود؟ بیرای چیه کسیانی و چیه هیدفی باشید؟ حا یر و آمیاده  چه نیو موجب 
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از نظیر میائو مو یو  نمیده ای کیه . نیست بلکه اینها مو وناتی هستند که مورد مسیارزه انید

. شد، تقابا مکانیسم های اجرائی آتوریته برنامیه رییز و خیود رائیی میدیران، نسیود می باید حا 

توده ها باید در، کنند که  رورت سیاسی چیست و . اجرای برنامه بودبلکه نقش توده ها در 

داشیته باشیند ( قوانی  اقتصادی آن، اهدافش و تضیادهایش)دانش گسترده ای در مورد کا نظام 

تا خودشان تسدیا به بازیگران شوند تا مواد خام بیجانی که بازار یا فرآیند بوروکراتی  برنامه 

 .توده ها باید کنترل کنندگان را کنترل کنند... کند می ری م گیمی ریزی در موردش تص

انقالبیون چی ، بجای اینکه از روش های فنی و استانداردهای اقتصادی برای اداره کیردن 

استفاده کنند، دسیت بیه ابیدا  روش هیای غییر بوروکراتیی  و  ید بوروکراتیی  بیرای منتقیا 

کییه نسییارت بییود از سییاخت  تجربییه هییا و کییردن سیاسییت و گذاشییت  ییی  اسییتاندارد جدییید زدنیید 

بریگادهییا و )آنهییا مییردم را تصییوی  بییه آمییوخت  از نهادهییای نمونییه . الگوهییای اخالقییی پیصییرفته

در . را بکار بسته بودنید، کردنید می که خد نمو( کمون های نمونه در روستا و یا کارخانه ها

ه بررسیی و ملالعیه ایی  بسیاری موارد دهقانیان و کیارگران نقیا  مختلیا کصیور از نزدیی  بی

. اما ملالعه ای  مدلها بیرای آن نسیود کیه ایرفا از روی آن کپیی بزننید. پرداختند می نمونه ها 

بلکه با ای  هدف بود که مردم یاد بگیرند کیه ایی  میدلهای نمونیه چگونیه مصیکالت را تجزییه و 

ن سییرمایه داری تحلییا کییرده و بییر آنهییا فییائ  آمدنیید  چگونییه در رویییاروئی بییا مقاومییت رهییروا

راهگصائی کردند  از  ری  تجدیید سیازمان دهیی روابید مالکییت و اجتمیانی چیه پیصیرفتهائی 

کردند و نیز کدام مصکالت سیاسی و فنی هنوز الینحا مانده اند  و اینکه ای  درسها را چگونیه 

کیه یی  تیالش کلکتییو )تجربیه سیاخت  کانیال پیرچم سیره . در شراید محلی خود بیه کیار برنید

( ن هیا را وسییعا افیزایش دادمیی ظیم شگفت انگیز توسد دهقانان بود که سل  زیرآبییاری زن

یا مسارزه با شراید بیرحمانه  سیعیت در بریگیاد روسیتائی تاچیای، زمیانی کیه رهسیریش دسیت 

توانند بر هیر گونیه مصیکالت فیائ  آینید و  می انقالبیون بود، نمونه هائی از آن بود که توده ها 

نیه میی اساسنامه فوالد آنصیان در ز. ساختمان اقتصادی قواند مرسوم را کنار بزنندنه می در ز

 میی بلیور خالایه، ارائیه ایی  میدلها بانیث . مدیریت انقالبی انایع، استاندارد نیوینی گذاشیت

 .قتر در، کنندمی شد که توده های مردم، هم اهداف و هم روش های انقالب کمونیستی را، ن

افتاد که وسیله ای بود برای جلب  می های سیاسی سراسری به راه در همان حال، کارزار

میثال، کیارزار . توجه توده ها و تییز کیردن هصییاری آنیان نسیست بیه مو یونات کلییدی جامعیه

انتقییاد از حیی  بییورژوائی و محییدود کییردن آن، انتقییاد از ایییده هییای کنفسیوسییی و دنسالییه روی 

بر بستر مسیارزه  6972که در اوایا و اواسد دهه کورکورانه از مسئولی ، کارزارهائی بودند 

ان راه هییای سییرمایه داری و سوسیالیسییتی و مسییارزه دو خیید در درون حییزب کمونیسییت مییی 

هیدف ایی  بیود کیه میردم را بیه لحیاظ فکیری مجهیز کننید تیا . چی ، توسد انقالبیون براه افتادنید

فعالییت هیای مختلیا را محی   م گیری کرده ومی بتوانند با در نظر داشت منافع وسیع تر تص

زنند و بتوانند تجزیه و تحلیا کنند که فالن نهاد و سیاست مصخص فی الواقع چه منافع  سقیاتی 
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کنیید  هییدف از اییی  کارزارهییا بییاال بییردن ظرفیییت تییوده هییا در دسییت زدن بییه  مییی را نماینییدگی 

 .مسارزه برای حفظ قدرت سیاسی و گسترش آن بود

پرولتیار دولتیی الزم دارد کیه منیافعش . دولت آن متمرکز اسیت قدرت سیاسی پرولتاریا در

کافی نیست که مسائا در سل  محلی و در سل  ای  کارخانیه و آن کارخانیه . را نمایندگی کند

سیاست، فرهنگ، و  به: پرولتاریا  رورتا باید به مسائا جامعه در کا و جهان بپردازد. بماند

انقالب فرهنگیی ایی  بیود کیه زحمتکصیان از  ریی   یکی از نورهای روشنی بخش. ایدئولوژی

ان مسیارزه دو خید بیر سیر می تجربه خود در مسارزه و ملالعه مارکسیسم، باید حلقه ارتسا ی 

سیاست هیای اقتصیادی . مسائا اقتصادی و مسارزه دو خد در نراه های دیگر را در، کنند

ه هیای میردم بیه موقعییت اسیتر رویزیونیستها بخصی از ی  برنامه کلی بیرای بازگردانیدن تیود

در نرایه ( چه برسید بیه نسیرد و پییروزی)و اگر قرار بود توده ها دست به نسرد . بارکش بود

های مختلا، منجمله نراه اقتصادی، بزنند و میانع از قیدرت گییری رهیروان سیرمایه داری 

و . یر بگذارنیدداد دخالت کرده و بر آن تاث می شوند، پ  باید در آنچه که در کلیت جامعه ره 

بنابرای  بصدت مهم بود که بنگیاه هیا از واحیدهای ایرفا تولییدی تسیدیا بیه آن چییزی شیوند کیه 

دانصگاه هیائی کیه گیروه هیای ملالعیه تئوریی  در . «دانصگاه های مسارزه  سقاتی»: مائو گفت

در  .آنها بر پا شد، فعالیت فرهنگی پرولتری و بسیاری فعالیت هیای دیگیر در آن جرییان یافیت

همان حال، تیم های کارگر و دهقان وارد دانصیگاه هیا شیدند تیا در مسیارزات سیاسیی بزرگتیری 

واقعیت آن است که اگر میردم نیادی بحیول مسیائا بزرگتیر جامعیه . که جاری بود شرکت کنند

شییدند، دسییت زدن بییه تيییییرات بنیییادی  در سییازمان اقتصییادی، مییدیریت و  مییی بسییی  سیاسییی ن

 .شد می ق ای  تيییرات، ممک  نی مفرآیند کار و تع

شییراید زنییان، سییتم بییر ملییا اقلیییت، )ت آن می پرولتاریییا  ییرورتا باییید جامعییه را در تمییا

پرولتارییا نیازمنید . دگرگیون کنید( یابد، و غییره می ارزشهائی که توسد نظام آموزشی اشانه 

د کیه بیه انقیالب دولتی است که تيییرات سیاسی، اجتمانی و اقتصادی را بیه گونیه ای پییش بیر

 می ت پرولتاری در مقابا نیروهائی که می و نیاز به دولتی دارد که از حاک. جهانی خدمت کند

اما تمام اینهیا بیی معنیی اسیت مگیر اینکیه . ل کنند، دفا  کندمی خواهند نظم که  را احیاء و تح

لیت دسیت بیه کارگران در نما تسدیا به اربابان دولت شوند و بیر سیر ماهییت و انمیال ایی  دو

کنید کیه چیه کسیی ابیزار  میی کند در نهایت تعیی   می زیرا آنکه دولت را کنترل . مسارزه زنند

 .به ای  دلیا است که سیاست باید در فرماندهی اقتصاد باشد( 66. )کند می تولید را کنترل 

بیرای  ی  برنامه، اساسا باید تجربه و آمال پیصرفته توده ها را در خود فصرده کند  برنامه

. اینکه مورد استفاده توده ها قرار گیرد بایید سیاخته شیود و بایید ابتکیار نملصیان را شیکوفا کنید

نه ی  باند سلله گر بلکیه یی  حیزب : ای  امر نیازمند ی  رهسری سیاسی از نو  ویژه است

ه کند   یصاهنگی که قادر است تود می پیصاهنگ واقعی که با مردم پیوند دارد و به آنها خدمت 
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ان مسییارزه پیچیییده بجلییو و بسییوی ایجییاد ییی  جامعییه نییوی  و انقالبییی کییردن خییود مییی هییا را از 

  .ای  نیز به معنای آن گذاشت  سیاست در فرماندهی است. پیصاهنگ، هدایت کند

 

 تمرکز، عدم تمرکز، و مشکل ا العا  –ب 
ر و تیوده هیای توانید منیافع اساسیی  سقیه کیارگمیی { دیکتاتوری پرولتارییا}فقد ای  دولت 

اندگی کنید و اایول و سیاسیتهائی را کیه بایید توسید بنگیاه هیا پییروی شیود، می زحمتکش را ن

. جهتگیری توسعه آنها، تولید و توزیع محصوالتصان و استفاده از دارائی هایصان را تعییی  کنید

کنیید، یعنییی قییدرت  مییی در رابلییه بییا بنگییاه هییا، دولییت روش مرکزیییت دموکراتییی  را اتخییا  

نه مو یونات فرنیی، رهسیری می مرکز بر سر مو ونات مهم و ندم تمرکز قدرت در زمت

 .متمرکز و مدیریت سل  به سل 

 (60)ته انقالبی در استان کیری  می گروه نویسندگان ک --

 

تاریخ را . سازند می توان تصور کرد که تاریخ را برنامه ریزان  می تحت هی  شرایلی ن

  .سازند می توده ها 

 (68)ئوتسه دون ما --

 

 میی شاید بتوان گفت که االی تری  انتقادی که به اقتصاد برنامه رییزی شیده سوسیالیسیتی 

برای : شود آن است که اقتصاد برنامه ریزی شده متکی بر ی  فر  کامال غیر واقعی است 

ریخت  یی  برنامیه میوثر در مقییاس کیا جامعیه الزم اسیت کیه برنامیه رییزان بیه  ریقیی تمیام 

نات مربو  به تولیید و مصیرف را کیه مرتسیا در حیال تيیییر اسیت بدسیت آورنید، آنهیا را ا ال

جامعه انعتی آنقدر پیچییده اسیت و : استدالالت ای  منقدی  چنی  است که .تجزیه و تحلیا کنند

دانش جمعی و مهارتها در آنچنان پهنیه وسییعی پراکنیده اسیت، کیه غییرممک  اسیت کیه برنامیه 

نند تمام ا النات  روری را بدست آورده، آنهیا را تجزییه و تحلییا کیرده ریزان مرکزی بتوا

وبدست بازیگران اقتصادی گوناگون که به آنها نیاز دارنید برسیانند و انمیال ایی  بیازیگران را 

 میی کیه تيیییرات مربیو  بیه نر یه و تقا یا را رد ییابی ) هماهنگ کند  فقد مکانیسیم قیمیت 

توانید بلیور میوثر ایی  نیو   میی  رفهیای قیرارداد جرییان دارد ان می و داد و ستدی که ( کند

ا ییال  رسییانی را انجییام دهیید  هییر تالشییی بییرای اداره اقتصییاد  سیی  رهسییری مرکییزی فقیید بییه 

ر ساده بایید از سیلوح بیی می بلور مثال تقا ای ی  تع)شود می کابوس بوروکراسی منجر 

تنهیا منسیع ییا منسیع اایلی بیرای    و وقتی کیه یی  برنامیه مرکیزی(شمار بوروکراسی رد شود

م می نیه تصیمیی رساندن ا النات  روری به تولید کنندگان شید، آنگیاه تمرکیز افرا یی در ز

 میی کنند آنچه را که اساسا ن می آید  از آنجا که برنامه ریزان مرکزی سعی  می گیری بوجود 
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آنگیاه ( شود می اره یعنی ی  اقتصاد نظیم که بصکا مرکزی اد)توان سامان داد، سامان دهند 

 .هی  چاره ای ندارند جز آنکه با مصت آهنی ، با مصت دیکتاتوری، آن را اداره کنند

قیرار اسیت بیر  کیه" برنامه ریز همه چیز دان"ای  منقدی  اول ی  لولوی سرخرم  یعنی 

ایی  نقید . سیازند میی پایه ا النات بی نیب و نقص و آینده نگری بی نیب و نقص نما کنید، 

ه یییا چییالش مقابییا روی اقتصییاد سوسیالیسییتی را اساسییا ییی  چییالش محاسییسه ای و اداری وظیفیی

که بتواند مو از الی ماست بکصد و انداد درست را برای مدیریت اقتصاد در : کنند می فر  

در حالیکییه . از بانیی  مرکییزی تییا کییوچکتری  کارخانییه بدسییت آورد micromanageجزئیییات

قا سیاسی است که توده هیا بایید بلیور می ریزی ی  وظیفه ن برنامه. برنامه ریزی ای  نیست

کلکتیییو مسییئولیت آن را بییر نهییده گیرنیید و وظیفییه ای اسییت کییه آنهییا باییید کنتییر کلکتیییو خییود را 

 میی اما برای منتقیدی ، برنامیه رییزی تسیدیا بیه یی  نمیا محاسیساتی و حسابرسیی . انمال کنند

کننید بییه کنتییرل  مییی سیعی ( یییت ییا نییدم موفقیییتبیا موفق)شیود کییه در آن برنامیه ریییزان دولتییی 

 .اقتصاد در جزئیات آن دست یابند

 

 سرمایه داری و مشکل ا العا  

در اینجا به برخی از مو ونات سیاسی و نملیاتی که مربیو  بیه مسیئله انتقیال ا النیات 

 اقتصادی و اجتمانی در ی  برنامه ریزی اقتصادی واقعا سوسیالیستی است، خواهیم پرداخت

نیه، میی اما قسا از آن الزم اسیت چنید نکتیه در میورد برتیری ظیاهری سیرمایه داری در ایی  ز

 . گفته شود

اول، در اقتصادهای بازاری غیرب، سیرمایه داران خصوایی و مصیرف کننیدگان هنگیام 

م گیییری هییای اقتصییادی و انتخییاب کییردن، بهیچوجییه تمییام یییا بیصییتر ا النییات قیمتییی می تصیی

. را ندارنید( ده، پائی  تری  قیمت برای ی  فرآورده مصیرفی و غییرهارزان تری  نر ه کنن)

همچنی  باید تذکر داد که ناتوانی سرمایه داری در حا مسائا اجتمانی نمده مانند بی خانمیانی 

ای  مصیکا و . نه ا النات نداردمی در ایاالت متحده آمریکا، تقریسا ربلی به ناکارآمدی در ز

نه ملالسات اجتمیانی می همچنی  در ز. قوه کامال شناخته شده استبسیاری از راه حا های بال

امیا اینکیه . شی  نیسیت کیه فقیرا  الیب محیا سیکونت مناسیب انید. نیز ناکارآمدی وجیود نیدارد

گمیارد  میی ن آن همیت می دهد و آیا بیه تیا می معی  را تصخیص " ملالسه"سرمایه داری ی  

 میی پیولی کیه بیرایش خیرج خواهید شید، تعییی   یا نه، نمدتا توسد سیود حاایا از آن و درآمید

 .شود

شیود کیه اقتصیاد سوسیالیسیتی زییر آوار یی  دسیتگاه سلسیله مراتسیی بیرای  می دوم، ادنا 

شود در حالیکیه اقتصیاد سیرمایه  می یافت  مصال  و هدایت فعالیت های اقتصادی، کمرش خم 

. ی بیه تولیید کننیدگان دارددرای ی  وسیله اتوماتی  و کارآمد بیرای انتقیال ا النیات  یرور

میثال اگیر قیمیت در حیال بیاال رفیت  . شیود می ای  ا النات در نملیات بازارها و قیمتها یافت 
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فیرآورده حرکیت  توانند بیرای تولیید بیصیتر آن می است، تقا ائی وجود دارد و سرمایه داران 

و غییر مسیتقیم در یی  مکانیسیم پیر هیرج و میرج : اما خصلت ای  مکانیسم را نگیاه کنیید. کنند

در سیرمایه داری، توسیعه اقتصیادی بیا یی  برنامیه . نه ا ال  رسانی و هماهنیگ کیردنمی ز

نیازهیا و . گییرد میی اقتصادی کلی از پیش تنظیم شده یا مقااد اجتمانی هدایت نصده و شکا ن

شیود و  میی  رورتهای تولیدی کلی از قسا تعییی  و بیرای بیرآورده کیردن آن برنامیه رییزی ن

ان واحیدهای مجیزای سیرمایه کیه میی تواند چنی  باشد، زیرا فعالیت مولده جامعه  می اوال نا

سیرمایه هیای منفیرد، در سیلوح شیرکت و . بلور خصوای سازمان یافته انید، پراکنیده اسیت

امیا در سیل  کیا . یابنید میی دسیت ( و برنامیه رییزی)به درجه باالئی از سیازمان ییابی  بنگاه،

داننید کیه بیرای  میی نگی نیست و ای  سرمایه های منفیرد پییش از موقیع نجامعه هی  نو  هماه

کننید میورد نییاز  میی کنند، یا حتیا اینکیه آییا آنچیه تولیید  می تی تولید می چه کسانی و در چه ک

آنها درگیر جنگ بر سر سود و سیهم بازارنید و بخیا ر ایی  جنیگ، تولیید را بسید . هست یا نه

امیا اینکیه آییا فرآینیدهای کیار کیه تحیت فرمانیدهی . گیرند می ار دهند و ف  آوری جدید بک می 

ایی  ا النیات و ... شان است واقعا مورد نیازند یا اینکه در سل  استانداردهای رقابتی هستند 

زمانی که بازار آنچه را برای فروش بدرون آن پرتاب شده است را : آید می اخسار بعدا بدست 

در جیواب بیه ایی  سییگنالهای . وسید حرکیات قیمیت هیا و سیدهاکنید، و ت می کند یا ن می جذب 

شیود، و  میی چرخند، نیروی کار زییاد ییا کیم  می بازار، سرمایه گذاری ها به ای  یا آن سمت 

کند  از  ری  تیراندازی کیه ممکی  اسیت  می از ای   ری  بیان  بازار انضسا  خود را .غیره

فرآینید آزمیایش و خلیا کیه  تفیرید در تولیید، وبه هدف ااابت کند و ممکنست نکند، افیرا  و 

 . توان آن را ااالح کرد می  پ  از وقو 

شیود کارآمید  می مضافا، سوال اینجاست که اگر مکانیسم بازار و قیمت تا ای  حد که گفته 

از دالالن سهام، کارشناسان بیازار، و پرسینا  می است، چرا سرمایه داری نیازمند لصگر نظی

بتواند بازارهایش را سودآورد کند؟ جواب ای  است که در بازاری که با هیرج  تسلیيات است تا

کند، شرکتها و کورپوراسیون های رقییب بایید بلیور فزاینیده و بیا سیرنت  می و مرج حرکت 

اتالف و هدر دادنیی کیه از ایی  کیارکرد . فزاینده ا النات جمع کنند تا بتوانند رقابت جو شوند

نیده اسیت زییرا انیوا  و اقسیام تکنولیوژی هیا و فعالییت هیا فقید بیرای شود دیوانیه کن می ناشی 

شیود،  میی شود و سرمایه گذاری هائی که روی ا النات بیازار  می بازار درست " خواندن"

شیود تیا تقا یا ایجیاد شیود،  میی لیارد دالری که ساالنه در آمریکیا هزینیه تسلیيیات می  682یا 

 .ت سرمایه داری استمی ی  سند محکو

م گیری های تولیدی خیود را بیر روی ا النیاتی می هر چند سرمایه داران تص کته آخر،ن

قیمیت یکرشیته  -امیا مکانیسیم هیای بیازار. کننید میی کننید، مستنیی  میی که قیمتهای بازار منتقیا 

ا النات اجتمانی مللقا حیاتی، مانند آلودگی زیست محیلیی تولیید شیده توسید یی  کارخانیه 

شرکتها و بنگاه . دهند می کنند و بلور منظم مورد بی توجهی قرار  می ن فوالد، را ااال ثست
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های منفرد تاثیرات فعالیتهایصیان را وقتیی در داخیا حیوزه خصوایی محاسیسه هزینیه و قیمیت 

. شیود میی آلودگی هوا معموال خرید و فروش ن: آورند می گیرند، ااال به حساب ن می قرار ن

کننید و تیاثیرات  میی غفلیت  از هزینیه هیای اجتمیانی بزرگتیر در واقع، بازار به شرکتهائی که

دهد زییرا ایی  بیی انتنیائی و غفلیت  می گیرند، پاداش  می درازمدت فعالیتهایصان را در نظر ن

 (62. )افزاید می بر سودشان 

و  6972گوینید، بیه شیوروی سیاب  در سیالهای  میی با ای  وجیود، مخیالفی  برنامیه رییزی 

هزینییه هییای مییدیریت مرکییزی نظیییم بییود و بنگییاه هییای مختلییا بلییور  نگییاه کنییید کییه 6932

و برنامیه رییزان . کردنید می روزمره ا النات غلد به سوی آژان  های برنامه ریزی روان 

توان گفیت کیه ایی  و یعیت برتیر از سیرمایه  می چلور . دانستند چه خسر است می مرکزی ن

بیی . شید میی رآمد و آگاهانه هماهنیگ نداری است؟ وا   است که در شوروی تولید بلور کا

بنگیاه هیا هنگیام گیزارش دادن بیه برنامیه . ش  ای  بیان درست و عیت شیوروی سیاب  اسیت

قابلیتهیای  نیازهایصیان بیه منیابع را زییادی انیالم کیرده و ریزان مرکزی و معامله با آنها، نمدا

نامیه رییزان مستاایالنه در نتیجیه، بر. کردنید میی تولیدی خود را کمتر از آنچیه بیود گیزارش 

تا بتوانند اقتصیاد را میانیتور و کنتیرل  آوردند می الیه های بیصتری از بوروکراسی را بوجود 

  .کنند

گزارش غلید دادن و پنهیان کیردن قابلیتهیای تولییدی . اما اینها کارکردهای سوسیالیسم نسود

اه های سیرمایه داری ان بنگمی انعکاس رقابتی بود که در چارچوب نظام حداکثرسازی سود، 

در واقع بصکا فاسدی، ی  استراتژی . دولتی، بر سر انتسارات و منابع مرکزی، وجود داشت

 میی بنیابرای  بنگیاه هیا تیالش . کیرد میی برنامه ای کیه در واقعییت کیار ن" دور زدن"بود برای 

میه رییزی و در دراز میدت بیا هیر چیه برنا. کردند تولیدات خود را پنهان کیرده و انساشیت کننید

 . غیر قابا اتکاء تر و پر هرج و مرج تر شد، و ع وخیم تر شد

شی  نیسیت کیه حتیا در شیراید . بیائید در مورد اقتصاد سوسیالیسیتی واقعیی ایحست کنییم

اما ایی  مصیاهده، نیه یی  . سوسیالیسم، کسب ا النات اقتصادی کاما و بی نقص ممک  نیست

تییوان آن را بعنییوان اسییتداللی نلیییه  مییی لمئنییا نو م... ق اسییت و نییه مفییید مییی مصییاهده خیلییی ن

برنامه ریزی سوسیالیستی ی  فرآینید کصیا میداوم اسیت کیه از . برنامه ریزی به حساب آورد

یابید  میی شود که در آن ا النات در جهات مختلا جریان  می تداخا شناخت و نما حااا 

. کنید میی اجتمیانی خیدمت نیازهیای  رود و بیه ار یای می تا تولید هماهنگ شود، در، باال 

مضافا، برنامه ریزی باید جیائی بیرای وقیایع غییر قابیا پییش بینیی و تال میات بیاز کنید، جیائی 

بلیور خالایه، یی  برنامیه . برای منلس  کردن به شراید جدید و تصیحی  اشیتساهات بگیذارد

اشید  بلکیه ییا ماکیت ییخ زده ب( غییر قابیا تيیییر)می تواند ی  برنامه پیش بینی دقی  ارقا می ن

اگیر )ن ها و  رح های اساسی برای رسیدن به اهداف پاییه ای می نسارتست از تقریب ها، تخ
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اسیت و مسیئله ( بخواهیم به زبان فنی بگوئیم، برنامه باید بر حسب شرو  احتمیالی  یرح شیود

 . کلیدی یادگیری از تجربه است

ه الویتهیای اقتصیادی و معذال ، برای ی  جامعیه سوسیالیسیتی کیامال واقیع بینانیه اسیت کی

اجتمانی را تصخیص داده و  سقه بندی کند  تعیی  کند کدام نیازهای اجتمانی را بایید بیرآورده 

مانند ساخت  بیمارستان های جدید ییا اسیتادیوم )از همه ناجا تر است  ،می ن کدامی کند و تا

روش هیای  فرمولیه کیردن آمیاج هیای کلیی و ارزییابی  یرق مناسیب و بیدیا و(. های ورزشی

نملی کیردن تعیادل در تولییدات میادی، امکیان پیذیر . دست یافت  به آنها کامال امکان پذیر است

توان تولید ی  فرآورده معی  را باال برد  یا با توجه  می مانند حا ای  مسئله که چگونه : است

ر دهییم کیه در اینجا تذک)به منابع، ف  آوری موجود، و توانائی های تولیدی و کاری در جامعه 

نه گصودن دریچه هیای نیوی  بیرای حیا مصیکالت تولییدی بیر نقیش می اقتصاد مائوئیستی در ز

تییوان دسییت بییه سییاختمان و توسییعه ایینعتی زد  و حلقییه هییای  مییی ( نامییا انسییان تاکییید داشییت

در مورد مصخص چی ، . ان بخش های مختلا تولید برقرار کردمی اتصال های  روری را 

 برای ایی  کیار اول یی  بیرآورد .بعنوان نقله آغاز برنامه ریزی گرفتند کصاورزی را آگاهانه

ائی، آه  و فوالد، و ماشی  آالت و می کود شی)واقع بینانه از ظرفیت تولید کصاورزی و منابع 

شد  و بر ای  پایه ی  برنامه جزئیی  می  روری برای متحق  کردن آماج کصاورزی ( غیره

ای  ترتیب فرموله کردن برنامه های قابیا اتکیاء کیه روابید و به . شد می برای انعت ریخته 

بییه مثابییه بخصیی از پییروژه بزرگتییر  ان کصییاورزی و اینعت رامییی حلقیه هییای حمایییت متقابیا 

ای  ی  نیو  . شد می کرد، امکان پذیر  می تقویت  جهت فائ  آمدن بر شکاف شهر و روستا،

دافی اسیت کیه بلیور سیاسیی تعرییا محاسسه است که نقله شیرونش نیازهیای اجتمیانی و اهی

ماننیید تییاثیر واکنصییی الگوهییای تولییید و مصییرف پایییه منسییع و ) شییده انیید و تییاثیرات درازمییدت

 . آورد می را بحساب (  اکوسیستم

 

 عدم تمركز و برنامه ریزی منطقه ای مائوئیستی

آییا یی  . مصيله های نمده مخالفیان برنامیه رییزی، مو یو  كنتیرل مركیزی اسیتیکی از 

انجامید؟  میی اقتصاد برنامه ریزی شده  رورتا به رشد ی  بوروكراسی نظییم و سیتمگرانه 

در واقیع ایی  سیرمایه داری اسییت كیه مسیتلزم انمیال كنتییرل سلسیله مراتسیی و بوروكراتیی  بییر 

كافی است به سازماندهی درونی کورپوراسیون های مدرن نگاه كنیم كیه چنیدی  و . مردم است

كرات و مسئول نظارت دارند  دستگاه سیاسی و حکومتی گسترده سرمایه چند رتسه مدیر، تكنو

برنامه ریزی سوسیالیسهتی بایهد رهبهری و مائو تاكید كرد كه . داری مدرن كه جای خود دارد

بیا ایی  كیار جامعیه  .دجهت گیری متمركز را با ابتكار عمل و مدیریت غیر متمركز در هم آمیز

های اقتصادی را تحت كنترل آگاهانیه قیرار دهید و مصیاركت شود فرایند می سوسیالیستی قادر 

توده ها در اداره اقتصاد را به حداكثر برساند، یعنی كارهیایی كیه تحیت سیرمایه داری نیاممك  
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پرولتاریا برای دفا  از انقالب در برابر دشمنان داخلی و خارجی و پیصیسرد انقیالب، بیه . است

بیه رهسیری قدرتمنید سیاسیی بیرای متمركیز كیردن . دانمال قدرت دولتی متمركز خود نیاز دار

به برنامه ریزی برای هماهنگ كردن تولید اجتمانی نییاز . تجربه و شناخت پیصرفته نیاز دارد

اما بر ایی  اسیاس، بایید نیدم تمركیز نییز بیه شیكا گسیترده موجیود باشید تیا نییروی میردم . دارد

 .برانگیخته شود و مصكالت به مناسستری  شكا حا شوند

بییش از حید بیر اقتصیاد، ابتكیار ( از باال به پایی )جمعسندی مائو ای  بود كه كنترل نمودی 

توانید توانیایی هیای محلیی را  میی ای  نو  نظیام برنامیه رییزی ن. كند می نما توده ها را خفه 

بعییالوه اییی  امییر، . بلییور كامییا فعییال كنیید و بییرای اسییتفاده خییالق از  خییائر محلییی راه بگصییاید

كرد، زییرا هیر انیدازه هیم كیه ا النیات آمیاری و  می تحدانه كا اقتصاد را تضعیا رهسری م

تییوان بییر پایییه  مییی محاسییسات قیمییت هییا دقییی  باشیید، ییی  اقتصییاد پیچیییده و متنییو  را بهییی  رو ن

در اتحاد شوروی  ی دورانی كه . شود اداره كرد می ء به جزئی كه از باال اادر  فرامی  جز

نییو  مییدیریت و كنتییرل جییزء بییه جییزء اقتصییاد توسیید وزارتخانییه هییای سوسیالیسییتی بییود، اییی  

ایینایع و مقامییات برنامییه ریییزی مركییزی، موجییب تحریییا محاسییسات اقتصییادی شیید و برخییی 

بیرای مثیال، اگیر كارخانیه ای نیازمنید میواد و منیابع . نملكردهای غیر منلقیی را بوجیود آورد

داد و به نلت دور بودن محا  می قا ا بایست به وزارتخانه انابع مربو ه ت می ا افه بود 

تامینات كه تحت كنترل همان وزارتخانه قرار داشت، برخیی اوقیات تحوییا میواد و منیابع چنید 

توانست نیازهای خود را از تولیدی كه همیان نزدیكیی بیود  می در حالی ... كصید می ماه  ول 

متصا بیه یی  وزارتخانیه دیگیر توانست اینکار را بکند چون آن تولیدی  می برآورده کند اما ن

 .بود

امیا . داد میی در چی  مائوئیستی، برنامه سراسری برای نیازمندیهای نمده استان ها  رح 

استان ها و واحدهای محلی در زمینه برنامه ریزی و مدیریت اقتصیادی از قیدرت گسیترده ای 

. آمید میی سیاب برخوردار بودند كه ای  یی  گسسیت وا ی  از سیاسیتهای دوران اسیتالی  بیه ح

توانید شیاما همیه تصیمیماتی باشید كیه بیرای پیصیسرد  می مائو فهمید كه برنامه ریزی مركزی ن

می ااا ای  بود که به همان رده ی پائی  تر که بایید تصی. اقتصاد باید اتخا  كرد را شاما شود

اییی  نییدم تمركییزی درسییل  قییدرتهای . م گیییری داده شییودمی مییات را نملییی کنیید، قییدرت تصیی

كه در سلوح محلی وظایا تعرییا و نملیی شیده  هدف از ای  کار آن بود. محلی بودسی سیا

میالدی در  6912 ی دهه . و مصکالت حا شوند و راه ابتكار نما بیصتر توده ها گصوده شود

اروپای شرقی نیز ندم تمركز اورت گرفت اما كامال با مورد چیی  تفیاوت داشیت زییرا نیدم 

داری بود، بدی  شكا كه برخی مسئولیت ها از دست برنامیه رییزان تمركز آن از نو  سرمایه 

بنگیاه هیای اینعتی انتقیال یافیت و ایی  كیار بیا اتكیای هیر چیه  مهدیرانمركزی خارج شید و بیه 

 .بیصتر به نیروهای بازار، و نه مردم، ترکیب شد
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و ظهیور كمونهیای  جههش بهزرگ بهه پهیشیعنی قسیا از دوران  6923 – 12قسا از مقلع 

و خیزش و نوآوری نظیم انقالبی، نظام برنامیه رییزی در چیی  در بسییاری جهیات شیسیه  خل 

بییدی  شییكا كییه . نظییام برنامییه ریییزی شییوروی بییود کییه تحییت رهسییری اسییتالی  فرمولییه شییده بییود

کردند و بنگاه  می مقامات وزارتخانه های انعتی در مركز، برای انایع خود برنامه ریزی 

امیا ایی  و یع . دادنید میی نترل اکید شعسه تولیدی مربو ه قرار های تولیدی بزرگ را تحت ك

را ( محصیوالت اینعت )به جای نظام برنامه ریزی و مدیریتی كه ت  ت  اقیالم ’تيییر كرد و 

كیانون  منها ق مختلهفتی  تی   برقیرار شید كیه می داد، نظیا میی كانون توجه نمده خود قیرار 

 (61)’ .توجه اش بودند

وزارتخانه های انعتی برای تامی  نیازهیا و . تدوی  شد’ دو جانسه’ ی  نظام برنامه ریزی

، و در نیی  (ایی  یی  جنسیه بیود)كردنید  میی ملزومات شاخه های تولیدی خاص برنامه رییزی 

حال برنامه هایی هم برای تقویت امر توسعه و رفع نیازهیا و ملزومیات هیر منلقیه جيرافییائی 

سییپ  كمیسیییون برنامییه ریییزی اییی  دو جنسییه را . (كییه اییی  جنسییه دوم بییود)شیید  مییی  راحییی 

همانلور كه قسال اشاره شد، . بود’ منلقه اي’اما جنسه نمده، برنامه ریزی . كرد می هماهنگ 

ی  هدف برنامه ریزی مائوئیستی، ایجاد نظام های انعتی همه جانسه و متكیی بیه خیود منلقیه 

بیه همیی  . تیوده هیا از پیائی ، بیود ای و محلی مرتسد با بخش كصاورزی و تصیوی  ابتكیار نمیا

بواسییله انتقییال . شییدند مییی تییدوی   منهها قدالیییا، برنامییه هییای تولیییدی نمییدتا در چییارچوب 

مسئولیت تصمیم گیری های پایه ای در زمینه تولید و تخصیص منیابع، بیه سیلوح محلیی، كیا 

بیدی  ترتییب،  .فرایند هماهنگ ساخت  تولید اجتمیانی سیاده تیر شید و كیارآیی هیا افیزایش یافیت

و مییدیریت روز بییه روز ’ محاسییسات مصیینونی’مقامیات برنامییه ریییز مركییزی نیییز از بسیییاری 

خییالص شییدند و بجییای اینكارهییا توانسییتند توجییه خییود را بییه مسییائا مهییم برنامییه ریییزی كلییی 

 .اقتصادی در سل  ملی معلوف کنند

ر درون مرزهیای استان ها مسئولیت تامی  محصوالت كلیدی برای بنگاه هیای اقتصیادی د

برنامییه ریییزی منلقییه ای، جییدایی شییدیدی كییه میییان بنگییاه هییا بییر اسییاس . خییود را بعهییده گرفتنیید

واحییدهای تولیییدی همسییایه تصییوی  شییدند كییه حلقییه هییای . تولیدشییان وجییود داشییت را رفییع كییرد

ارتسا ی گسترده ای بی  خود برقیرار كننید تیا بیدی   ریی  خیود را هماهنیگ كننید، بیه یكیدیگر 

هیر جیا كیه امكانپیذیر . نند و از هم بیاموزند و به اهالی منلقه پیرامون خود خیدمت كننیدكم  ك

انعلیافی كیه در ایی  نیو  . شید میی بود، قلعات یدكی و مواد مورد نیاز در خیود منلقیه تولیید 

شیید كییه مصییكالت ناشییی از كمسییود محصییوالت یییا  مییی برنامییه ریییزی منظییور شییده بییود بانییث 

در شرایلی كه بنگاه نیاز به مواد . آمد ساده تر رفع شود می وزیع پیش اختالالتی كه در امر ت

توانسییت بییه مقامییات اسییتان  مییی توانسییت پاسییخگوی آن باشیید،  مییی ا ییافی داشییت كییه برنامییه ن

ییا بیرای تهییه  توانست در سل  محلی برای تامی  نیازهایش سازماندهی كند، می رجو  كند، 

و ییا راه هیایی بیرای ایرفه جیویی در میوادی كیه در اختییار و تولید مواد جایگزی  اقدام كنید، 
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كرد كه به فعالیتهای تولیدی خود تنو   می بعالوه، خد انقالبی، بنگاه ها را تصوی  . دارد بیابد

تولیید  خودشهانتعمییر را ابیزار بخصند و بتوانند بخش بیصتر قلعات یدكی، میواد میورد نییاز و 

 (67. )كرد می یزی را ساده تر ای  كار نیز دستگاه برنامه ر. كند

كصیاورزی همیه  –ای  نو  برنامه ریزی منلقه ای و ادغام منلقه ای ی  توسعه انعتی 

شیدند کیه اینایع را در منیا قی  می اگر وزارتخانه ها به حال خود رها . جانسه را متحق  کرد

نیده کماکیان ایجاد و مستقر کنند که پیصاپیش سل  انعتی شان باالسیت آنوقیت منیا   نقیب ما

از  ری  سیاست برنامه ریزی و ادغیام منلقیه ای، رشید اقتصیادی بیه . ماندند می نقب مانده 

جمعسنیدی شیده بیود كیه كنتیرل و . شكا بسیار موثری به اهداف گسترده تر اجتمانی مرتسد شد

شود كه اولوییت را بیه  می سازماندهی نمودی توسد وزارتخانه ها به تقویت گرایصاتی منجر 

ایی   6921در سیالهای قسیا از . كننید میی دهند و اهیداف غییر اقتصیادی را فیدای آن  می ید تول

هیدف برنامیه . مصكالت در اتحاد شوروی كه كماكان ی  كصور سوسیالیستی بیود وجیود داشیت

و رشد سریع اقتصادی بیود و بیر ایی  مسنیا بنگیاه هیای  (efficiency)ریزان باال بردن بازدهی

گذاشیتند  میی فصیار زییادی  (enterprises)کردند و بر بنگاه هیا می اد غول آسای انعتی ایج

بخیییش ’همزمیییان، وزارتخانیییه هیییای اییینایع دچیییار . تیییا تولیییید خیییود را بیییه حیییداكثر برسیییانند

یعنی توجهصان در درجه اول به بنگاه هیای مربیو  . شده بودند (departmentalism)’گرائ 

اقتصادی، اجتمانی و زیست محیلیی بیه دنسیال  همه اینها نتای  منفی. به خودشان معلوف بود

توانسییت بییه شییكا همییه جانسییه تییری ( در چییی )برنامییه ریییزی منلقییه ای  داشییت  در حالیکییه

از ای   ری ، منیا   مسیكونی بیه . مصکالتی مانند تراکم جمعیت، آلودگی، و بهداشت بپردازد

 میی كیه تیاثیرات نظی)نو  جدیدی از واحدهای اقتصادی جمعیی و زنیدگی اجتمیانی تسیدیا شید 

و نیز بر تفاوتهیا و مناسیسات متقابیا شیهر و روسیتا تیاثیر ( در راه رهائی زنان بر جای گذاشت

مائوئیسیتها : باید ا افه كنیم كه ندم تمركز در مقییاس تولیید هیم بازتیاب یافیت. بسزائی گذاشت

وسید تیوده مسحور كارخانجات نظیم نصدند بلكه با گسترش بنگاه های كوچ  و متوسلی كیه ت

 .شد، انعلاف پذیری باالئی بوجود آوردند می ها اداره 

 

 باز هم درباره جهت گیری مركزی، هماهنگی محلی و ا العا  اجتماعی

گذاشیتند،  میی انقالبیون مائوئیست تاکید فراوانی بر ابتكیار نمیا محلیی و مسیئولیت محلیی 

اهیرم هیای كنتیرل . زی بیودولی حكومت مركیزی همچنیان از نزدیی  درگییر فراینید برنامیه ریی

نظییام نر ییه مییواد و نقییا و : شیید مییی مركیزی در نظییام برنامییه ریییزی، مییوارد زیییر را شیاما 

استانهای مختلا  سیاست مالی ملی منجمله  انمی و وجوه مالی  (resources) انتقال درآمدها

 یه در تعیی  و یكسان سازی قیمت ها  و نظام مدیریت مصیترك بنگیاه هیا بوسییله وزارت مربو

و مقیام سیاسیی محلیی مربو یه در سیل  اسیتان ییا شهرسیتان ( وجه متمركز)حكومت مركزی 

بدی  ترتیب میزان تولید محصوالت نمده، توزییع اینایع بیی  اسیتان هیا، (. وجه غیر متمركز)
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قیمت فیروش كاالهیای كلییدی و تقسییم بودجیه بیی  وزارتخانیه هیا، تحیت هیدایت متمركیز قیرار 

کز، برای بسی  منابع در خدمت تحق  نیازهیای الوییت دار و بیراه انیداخت  ای  نو  تمر. داشت

بخصهای درجه اول، به اجرا گذاشت  تيییرات ساختاری سریع، و جلوگیری از ازهم گسیختگی 

 . سیاسی و اقتصادی، امری اساسی بود

با وجود ای ، شمار وزارتخانه های مركزی و سیایر نهادهیای برنامیه رییزی مركیزی  یی 

كیه در بیرای ’ كلییدي’به استثنای چند بنگاه . قالب فرهنگی پرولتاریائی در چی ، كاهش یافتان

اغلب بنگیاه هیای اینعتی  6972دفا  و ساختمان اقتصاد سراسری تعیی  كننده بودند، از سال 

 0222مییالدی، حیدود  6972در اواییا دهیه . و تجاری دولتی تحت كنترل محلی قیرار گرفتنید

تحیت كنتیرل ( دراید آنهیا 22یعنیی كمتیر از )بنگیاه كوچی  و متوسید  2222 بنگاه از مجمو 

همزمان، فعالیتهای برنامه ریزی شده واحدهای انعتی که ( 63. )مستقیم مركزی قرار داشتند

اسییتانها . تحییت كنتییرل مركییزی قییرار داشییتند، در برنامییه هییای اسییتانی و شهرسییتانی ادغییام شیید

امیا بخصیی از درآمیدها كیه میازاد بیر اهیداف . مركیز داشیتندتعهدات مالی از پیش تعیی  شده به 

 .گرفت می آمد، در اختیار حكومتهای استانی و محلی قرار  می مقرر بدست 

میثال سیاخت  مجتمیع هیای )شید  میی تا آنجا كه به  رح های نمده سیرمایه گیذاری مربیو  

ی اینعتی در هیر رشیته ، تصمیم گیری در مورد قابلیت تولید مل(بزرگ و پیصرفته تولید فوالد

در ایی  زمینیه . یافیت میی خاص با مركز بود  مواد و منابع مالی نیز بلور مركزی تخصیص 

اما برنامه های مصیخص بیرای افیزایش . كردند می بازی  می وزارتخانه های انعتی نقش مه

واد  ی انقالب فرهنگی، از شمار می. شد می توان تولید انعتی، در برنامه های استانی ادغام 

مییالدی، ایی   6972در اوایا دهیه . یافت كاسته شد می و منابعی كه بلور مركزی تخصیص 

رسید كه در مقایسه با اتحاد شیوروی حتیا در دوران سوسیالیسیتی  می قلم  022 – 822رقم به 

مقایسه  6932و  6972و اگر بخواهیم ای  رقم را با شوروی سالهای . )بودن آن، بسیار كم بود

قلیم از میواد و منیابع !! شصیت و پین  هیزار حیدود در ایی  دو دهیه: مقایسیه ایی  اسیت كنیم رقم

بلیور خالایه، مجیاری اداری و ( 69( )شید میی توسد آتوریته های مرکزی شوروی کنترل 

برنامه ریزی در چی  سوسیالیستی، نلییرغم تنیو  و پیچییدگی فزاینیده اقتصیاد آن، سیاده شید و 

 .ن، بیسابقه بودای  امر در تاریخ اقتصاد مدر

ایی  بیه . اسیت (material balancing)برنامیه رییزی سوسیالیسیتی مسیتلزم موازنیه میواد

میثال، بایید حسیاب كیرد كیه . معنی تخمی  كمیت نهاده های الزم بیرای هیر واحید از تولیید اسیت

 به نسارت دیگر، باید منیابع. چقدر فوالد برای تولید میزان مورد نظر ابزار ماشینی الزم است

ن شیود و شیاخه هیای مختلیا بیا نیازهیای می تولیدی  روری برای تامی  نیازهای تولیید تضی

بعالوه، ای  به معنی . یكدیگر همخوان و به یكدیگر متصا باشند تا بتوانند برنامه را نملی كنند

نیییز هسییت  یعنییی اینکییه بییرای تولییید ییی  واحیید مصییخص از اییی  یییا آن " اسییتانداردها"تعیییی  

منظییور برنامییه )در چییی ، برنامییه ملییی . الزم اسییت مقییدار کییار یییا مییواد خییام فییرآورده ، چییه
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کرد اما میزان  می ، آماج کلی برای تولید هر كاالی خاص را تعیی  (مترجم –سراسری است 

موازنییه منییابع در سییلوح جزئییی تییر را حكومتهییای . کییرد مییی تعیییی  ن دقییی  سییهمیه تولیییدی را

ان تولیید میی اهداف گسترده تولیدی، در جلسات حضوری . دادند می منلقه ای و محلی انجام 

کننییدگان و برنامییه ریزهییا و مصییرف کننییدگان در کنفییران  هییای نر ییه و فییروش، مفهییوم 

شید  میی تعیی  ( و استانداردهای كیفی آنها و غیره)مصخص یافته و انوا  محصوالت مصخص 

 .شد می و قراردادهای انتقال و توزیع محصول بسته 

ییی  بییدنت . زاری كنفییران  ییی  پدیییده جدییید در برنامییه ریییزی سوسیالیسییتی بییودنظییام برگیی

گذاری برای گیردهم آوردن نماینیدگان واحیدها و سیازمانهای اقتصیادی تیا اینکیه مصیترکا امیور 

میان بنگاه ها و قراردادهای نر ه و انتقال كیاال را تنظییم كننید و ملزومیات موازنیه را پاسیخ 

راهی كه نه به بازار تكیه داشت و نه به . ع منابع و مواد تولیدی بودای  راهی برای توزی. دهند

نظییام برگییزاری كنفییران ، بییا نهادینییه كییردن ارتسا ییات . برنامییه ریزانییی كییه از اییحنه دورنیید

مستقیم كاركنان، مسادله ا النات بی  بنگیاه هیا را بهسیود بخصیید و بیدی   ریی ، برنامیه رییزی 

ه ا النات فقد بیی  واحیدهایی كیه در یی  شیاخه تولییدی قیرار مسادل. )كارآتر و منعلا تر شد

گرفییت بلكییه مسادلییه ا النییاتی شییاما ارتسییا  بییی  واحییدهای تولیییدی و  مییی دارنیید اییورت ن

 .(واحدهای مصرفی در مورد اقالم مورد نظر  رفی  نیز بود

سست كوشید ن می شد، نظام برنامه ریزی  می تا آنجا كه به نیازهای مصرف كننده مربو  

دپارتمییان هییای تجییاری در اقتصییاد . مصییرف كننییدگان حسییاس باشیید( یییا ناخصیینودي)بییه نالقییه 

. آوردنید میی دولتی تالش قابا توجهی برای تحقی  و بررسی در مورد مصرف كننده به نما 

همزمییان، كارخانییه هییای تولییید كننییده محصییوالت مصییرفی منظمییا نماینییدگانی را از اییفوف 

كردنید تیا  میی كیرد انیزام  میی هایی كه ای  محصوالت را نر ه كارگران خود به فروشگاه 

آمید كیه آنیان بیا  میی خیلیی پییش )از میزان ر ایت و ترجیحات مصرف كنندگان باخسر شیوند 

 میی چینی ها نصان دادند كه اقتصاد سوسیالیستی .( همی  هدف نازم كمون های روستایی شوند

الستیه نیازهیای تیوده هیای وسییع مید )و پاسخ دهید  تواند نیاز و سلیقه مصرف كنندگان را دریابد

 (02(. )نظر بود و نه تجمالت مورد مصرف ی  بخش ممتاز در جامعه

امیا . تا اینجا بحث بر در، جمعی جامعه از نیازهیای تولیید و مصیرف متمرکیز شیده اسیت

کیه نیه انتقیال شیناختی میی توانایی جامعیه در ز: ی  بعد مهم دیگر هم دارد" مصکا ا النات"

ان میییی » در یییی  اقتصیییاد سیییرمایه داری، . در مسیییارزه بدسیییت آمیییده بیییه دیگیییران و اشیییانه آن

خصوای كردن ایده های نوآورانه و تزری  ای  ایده ها بدرون اقتصاد، ی  استحکا، وجیود 

اقتصاد سیرمایه داری بیه ابیدا  گیران بخیا ر پنهیان کیردن اییده هایصیان از چصیم ( 06)« .دارد

تواند با تولید ی  محصول تکنولوژی   می ی  شركت سرمایه داری . دهد می سایری ، پاداش 

جدید و استفاده از پنهانكاری و انحصارنامه و امثالهم برای جلوگیری از اسیتفاده و سیود بیردن 

از سوی دیگر، اگر شركتی احساس كند كه ایی  ییا . )دیگران از آن، در جنگ رقابت پیش بیفتد
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ی ندارد یا اینكه بقیه ممكنست سودش را بسرنید، ممكنسیت از چنیی  آن ابدا  برایش سودی در پ

ابیدانات و . كنید میی سوسیالیسیم سید مالكییت خصوایی را نیابود .( نوآوری هایی دسیت بكصید

دقیقا یكیی از وظیایا نظیام برنامیه رییزی در چیی ، . شود می دانش به مالكیت اجتمانی تسدیا 

ایجییاد ارتسا ییات تعییاون بییی  : مییوارد زیییر بییود اییی  فراینیید شییاما. اجتمییانی كییردن دانییش بییود

واحییدهای تولیییدی بییه قصیید اشییانه ایییده هییای نییوی  و آموزانییدن فیی  آوری هییای تولیییدی جدییید، 

ان دهنیدگان ابیدانات و گیرنیدگان ابیدانات و ارائیه كمی  مسیتقیم می برقراری مناسسات متقابا 

رفته تیر بیه منیا   و واحیدهای در محا، انزام تكنیسی  ها از منا   و واحیدهای تولییدی پیصی

تولیییدی نقییب مانییده تییر، ایجییاد موسسییات ویییژه كییارگری در كارخانییه هییا و ایجییاد مییدارس در 

بردنیید، انییزام جوانییان  مییی روسییتاها كییه آمییوزش فنییی و آمییوزش سیاسییی را توامییان بییه پیییش 

د ییی  اقتصییا( 00. )تحصیییلكرده بییه روسییتاها، و پخییش وسیییع کتابهییای سییاده فهییم در اییی  مییورد

سوسیالیستی با گسترش قابلیت ها و تجارب كارگران ساده و شكست  دیوارهای تنگ تخصیص 

بیرای )توانید ا النیاتی بیه مراتیب بیصیتر و مفییدتر  میی در وظایا و مهارت هیای گونیاگون، 

داری که در آن دیوارهیای تنیگ تخصیص و سلسیله  از شراید سرمایه (رفاه و پیصرفت جامعه

 (08. )کند مراتب حاکم است، تولید

 

 برنامه ریزی بر مبنای خط 

در امیر برنامیه ( هیم از جانیب مركیز و هیم منیا  " )دو جانسیه"مائوئیستها بر ابتكار نما 

می اما درون چنی  نظا. كردند می ریزی، و بر دادن مسئولیت به منا   تا حد ممك ، اارار 

 میی بیا منیافع چگونیه حیا شید؟ تقا میی ، موازنه میان منیافع فیوری و درازمیدت چگونیه ایجیاد 

گذاشیت اسیتانها و منیا   فقید و فقید بیه  میی شد؟ چه نوامیا بازدارنیده ای وجیود داشیت كیه ن

 آمد؟ می منافع توجه كنند؟ هماهنگی بی  اینهمه واحد مختلا برنامه ریزی چگونه بوجود 

ه یی  رشیت. شیود میی اینجاست كه نقش جوانب متمركز كننده در نظام برنامه ریزی آشكار 

سیاختار میدیریت در سراسیر : گرفیت میی خلو  راهنمای پایه ای بود كیه بایید مید نظیر قیرار 

 و می خید سیاسییی نمییو در چییارچوب كصیور نمومییا متحدالصیكا بییود، واحییدهای جداگانیه فقیید

م گییییری در میییورد مسیییائا گونیییاگون می از اختییییارات و قیییدرت تصییی می رهنمودهیییای نمیییو

شد، و نملكرد خود ی  بنگاه  می دولتی به دولت منتفا  برخوردار بودند، سودهای بنگاه های

اینهیا بلیور مرکیزی )كیرد  میی مصخص، میزان و رتسه بندی دستمزدها در آن بنگاه را تعیی  ن

، واحیدهای تولییدی حی  نداشیتند بیا تصیمیم گییری مسیتقا خیود اهیداف كلییدی (شدند می تعیی  

 .تعیی  شده در برنامه مرکزی را تيییر دهند

در ایی  نیو  تمركیز، بییرای . کردنیید میی اتکیاء " غییر مسیتقیم"بیر نیونی تمركییز  هیا چینیی

شید و نیه از  میی هماهنگ کردن برنامه ریزی و جلب حمایت مردم از آن، از سیاست اسیتفاده 

داده بودنید، بیه  "پن  متحد كننده"بكارگیری آنچه بدان ننوان  انقالبیون با. کنترل سفت و سخت
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كییه در مییورد نظییام  مییی رونالیید برگییر در ملالعییه و بررسییی مه. یافتنیید مییی اییی  اهییداف دسییت 

 :شمرد می برنامه ریزی چی  انجام داده، اینها را چنی  بر

بیه ایی  معنییا كیه افیراد بیر پایییه یی  در، سیاسیی و اییدئولوژی  انقالبییی در  درک واحهد –آ 

ریی  ملالعیه و مسیارزه كردند و ایی  در، از   می مورد اینكه جامعه باید به كجا برود، نما 

 . رفت می سیاسی باال 

سیلوح اقتصیاد و  می در تمیا می به ای  معنا كه ای  خید سیاسیی نمیو سیاست متحد –ب 

 . شد می در هر مرحله از توسعه برای حا مصکالت مصخص بکار برده 

ان بخصهای مختلا و منافع می به ای  معنا كه برای اجرای ای  سیاست،  نقشه متحد –پ 

 .گرفت می لا هماهنگی اورت مخت

اایلی بیود كیه توسید آن هیر واحید اقتصیادی و اجتمیانی، واحید  جهت گیهری متحهد، –ت 

 .كرد می بعدی كه پایینتر از آن قرار داشت را رهسری 

بییه اییی  معنییا كییه در هییر سییل ، باییید بییه تییوده هییا اتكییاء كییرد و آنییان را  عمههل متحههد –ن 

 .برانگیخت

نییه اختیییارات محلییی در وحییدت دیییالكتیكی بییا رهسییری متحیید بنییابرای  سیاسییت گسییترش دام

ابتكار نما محلی بر رهسری مركزی و برنامه . مركزی و برنامه ریزی متحد به پیش برده شد

امها عامهل واقعهی انسهجام ایهن نظهام و . ریزی متحد اثر تقویت كننده داشیت، نیه تضیعیا كننیده

شود، عامل سیاسی و  می الب دارد متحقق ن کننده اینکه منافع کل و نیازهای کلی انقمی تض

ن ایی  اینکییه می ، از تیوده هییا بیه تییوده هیا، تضیی"خید تییوده ای"نملیی کییردن  .دایهدئولو یك بههو

شیود، بیرای نامیا سیاسیی  میی برنامه ریزی بر  س  منافع توده ها و بر پایه بسی  آنان انجیام 

 .ایدئولوژی  تعیی  کننده بود

ه رییزی جیدا از تیوده هیا، ییا سیپردن برنامیه رییزی بدسیت مائوئیستها برای توایا برنامی

برنامییه ریییزی توسیید ماشییی  تحریییر و » : کردنیید مییی از اییی  نسییارت اسییتفاده " متخصصییان"

برنامه ریزی مائوئیستی بیصتر از آنكه بر جمیع آوری آمارهیای دقیی  متكیی « .كامپیوتر و تلف 

از سیوی مقامیات برنامیه رییز، رفیت  و باشد بر ملالعیه مییدانی، تحقیقیات و مصیاورات مسیتقیم 

در . یافت  واقعیات به جای نصست  پصیت مییز كیار، و مسادلیه تجیارب بیی  بنگیاه هیا اسیتوار بیود

بایید دفیاتر كیار » : خوانیم می مقاله ای كه  ی دوران جهش بزرگ به پیش انتصار یافت چنی  

ت درهیای بسیته بنصیینیم و در بیه جیای اینكیه ایرفا پصی. خود را ترك كنیم و بی  توده ها بیرویم

( 02)« .تخمی  و محاسسه غرق شویم، به قدرت توده ها انتماد داشیته باشییم و بیه آن تكییه كنییم

در همییاهنگی كلیییی » : جریییان جهییت دهنیییده كلیییدی در امییر ا النیییات، از پییایی  بییه باالسیییت

كییه بعیید از اییی  مركییز اسییت كییه باییید توسیید گزارشییات و داده هییا و برنامییه ریزانییی ... اقتصییاد

 (01)« .پیصسرد تحقیقات از منا   مختلا بازگصته اند بمساران شود
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انقالبیون به هنگام ترسیم و بیازبینی برنامیه هیا بیر اهمییت مصیاوره میداوم در همیه مراحیا 

( از  ریی  بحیث و منیاظره تیوده اي)« برنامیه رییزی بیر مسنیای خید» فرآیند برنامه ریزی و 

بیه معنیی آن بیود كیه مساحثیات در میورد برنامیه هیای " تیوده اي مصیی"بكاربسیت . تاكید داشتند

افتید، تصیحیحات پیصینهادی از  ریی  ارتسیا  متقابیا  می پیصنهادی در پایی  تری  سلوح براه 

گیییرد، و ارزشییمندتری   مییی میییان سییلوح بییاالیی و پییایینی در اختیییار برنامییه ریییزان قییرار 

 .شود می پیصنهادات در برنامه لحاظ 

ی  برنامه اولییه كیه بیر . نامیدند می ’ دو بار باال، دو بار پایی ’یند كلی را چینی ها ای  فرا

شید و در  میی تجربه گرد آورده شده توده ها و نیازهای كلی پیصیسرد انقیالب مستنیی بیود تیدوی  

 مییی سییپ  تییوده هییا بییه بررسییی آن . گرفییت مییی اختیییار سییلوح مختلییا اداری و تولیییدی قییرار 

سیرانجام برنامیه تصیحی  شیده نهیایی . كردنید میی نهادات خود را به بیاال منتقیا پرداختند و پیص

منظور نمده از ای  پروسدورها و مكانیسم ها ای  بیود كیه . شد می مجددا در به پایی  فرستاده 

سیاسییی، بییه  می برنامییه، در انلسییاق بییا خیید نمییو( اسییتانداردهای تولیییدي)اهییداف و معیارهییا 

اما برنامه ریزی بر مسنای خد نیه فقید مسیتلزم . ی توده ها تسدیا شودمو و  مساحثه و ارزیاب

فرایند ارتسا  و مسادله باال و پایی  و بدی   ری  تدوی  ی  برنامه هر چه احی  تر بیود، بلكیه 

تا آنان بتواننید بیا در نظیر داشیت  . كرد می توجیه سیاسی برنامه در  ه  توده ها را هم ایجاب 

در غییر ایی  . مسیئولیتهای مصیخص خیود را تعییی  كننید و بیدان پاسیخ دهنیدمنافع كلیی انقیالب، 

رفتیاری منفعالنیه در  بیدی  معنیی كیه آنیان. شد می اورت، گرایش خودرویی بر افراد غالب 

كردند كه سیاده تیری  راه انجیام تعهیدات مصیخص خیود را  می گرفتند و ارفا تالش  می پیش 

كننید و بیه هیر كیاری كیه بانیث بیصیتری  سیود فیوری ییا  پیدا كننید، ییا اینكیه برنامیه را تحرییا

 .شد چنگ بیندازند می منلقه ای 

یعنیی بیر . گذارنید میی آنها بر سیاختار  سقیاتی تیاثیر . روشهای برنامه ریزی، خنثی نیستند

و همییان ابییزاری كییه بییرای گییردآوری و  .شییوند مییی اینكییه چییه كسییانی و چییه چیزهییایی كنتییرل 

نظیام . گیذارد میی گییرد بیر مسیارزه  سقیاتی تیاثیر  میی سیتفاده قیرار ارزیابی ا النیات میورد ا

ایی   .برنامه ریزی چی  كه هم منسجم بود و هم منعلا بر پایه مصیاركت تیوده هیا اسیتوار بیود

نتیجیه آمیییزش منحصییر بفییرد مكانیسییم هییای برنامیه ریییزی متمركییز و غیییر متمركییز و نملكییرد 

 .جدیدی از برنامه ریزی سوسیالیستی بودای  نو  . سیاستهای انقالبی توده ای بود

 

 قوانین اقتصادی، موازنه و انعطاف پذیری برنامه –  
رویزیونیستی در مورد برنامه ریزی نافی حركت دیالكتیكی پدیده هاست و تیالش  رویکرد

دارد نظم و تعادل را از باال، بوسییله شییوه هیای بوروكراتیی  و احكیام جیدا از تیوده هیا انمیال 

كه هم در  دیت با توده هیا و ابتكیار نمیا آنیان قیرار دارد و هیم مخیالا قیوانی   می كااح. كند

 (07)باب آواكیان  -- .واقعی توسعه اقتصادی است
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نییدم تعییادل، . بییدون نییدم تعییادل، تعییادلی در كییار نیسییت. تعییادل و نییدم تعییادل بهییم مرتسلنیید

دقیقیا بیه نلیت اینكیه .... از استبه همی  نلت، به تعادل نی. پدیده هاست می مصخصه تكاما تما

 . افتد، برنامه ها باید بلور مداوم مورد بازبینی قرار گیرد می ندم تعادل های جدید اتفاق 

 (03)مائو تسه دون  --

 

 . توان در دریاهای آرام و نسیم نوازشگر بنا كرد می سوسیالیسم را ن

 (09)مائو تسه دون  --

 

مییورد تحقییی  و نظریییه  مییی ی از مو ییونات دائخصییلت قییوانی  اقتصییادی سوسیالیسییم یكیی

كتییاب آموزشییی شییانگهای اییی  مسییئله هنگییام ملالعییه . پییردازی نیروهییای انقالبییی در چییی  بییود

 س  تعرییا میائو، قیوانی  نینیی پدییده هیا آن خصیائلی اسیت کیه در . آید می بو وح به چصم 

ظیور از قیوانی  اقتصیادی، من( 82. )كنید میی حرکت پدیده ها بلور پیاپی، و نه اتفاقی، بیروز 

روابد و اتصالهای پایه ای، اما فعال و پویائی، است که تولید اجتمیانی و توسیعه اقتصیادی را 

کنند که در محدوده های مصخصی خیود را  می كنند و واحدهای اقتصادی را وادار  می تنظیم 

و فرایندهای نینی ای  قوانی  ریصه در ساختارها . سازمان دهند و رفتار مصخصی داشته باشند

. اقتصییادی جامعییه، دارنیید  سییاختارها و فراینییدهایی كییه تكییاملی تییاریخی را از سییر گذرانییده انیید

اادقانه باید ا نان كنیم كه در مورد نملكرد قوانی  اقتصادی در سوسیالیسم باید بیش از اینهیا 

اقتصادی بدون  اما تجربه ساختمان سوسیالیستی نصان داد كه نیروی قوانی . شناخت كسب كرد

کند، منجمله وقتی که ای  قوانی  را نصناخته و  س  آنها نمیا  می ل می برو برگرد خود را تح

 .ساختمان سوسیالیستی فرایندی است که باید آگاهانه هدایت شود. نکرده ایم

شاید بتوان گفت كه یكی از مصخصات قیانون گونیه سوسیالیسیم اینسیت كیه در سوسیالیسیم، 

امییا اییی  . در هییدایت توسییعه اقتصییاد سوسیالیسییتی دخیییا نیسییت" دسییت نییامرئی"هییی  شییکا از 

ایدئولوگهای غربی و شوروی اغلب مائو را به داشت  ای  دیدگاه . )مترادف اراده گرائی نیست

بیه ایی  معنیی كیه گوییا در هیر مقلیع زمیانی بیدون توجیه بیه شیراید میادی و . كردنید می متهم 

تدوی  و اجرای برنامه شیاما ملالعیه آگاهانیه و .( ن انجام دادتوا می ایدئولوژی  هر كاری را 

استفاده آگاهانه از قوانی  نینی، و بدست آوردن شناخت همیه جانسیه تیر از خصیلت ایی  قیوانی  

بر ای  اساس، دامنه فعالییت هیدف دار و نقصیه منید . توسد بكاربست و تحقی  و جمعسندی است

له، تحدید دامنه نملكیرد و تیاثیرات منفیی برخیی قیوانی  ای  مسئ. یابد می بصری بسیار افزایش 

كییه )روبنییا گذاشییته بودنیید " نقییش آغییازگر" مائوئیسییتها اسییم اییی  را . گیییرد مییی را هییم در بییر 

 .(منظورشان نقش فعال و پویای سیاست و فرهنگ و ایدئولوژی بود
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انون ارزش كیه قی. در ارتسا  با برنامه ریزی، کانون توجه مائوئیستها روی سه قیانون بیود

كاالها به نسست زمان كیار اجتمانیا الزم بیرای )كند  می كیفیت مسادله پذیری كاالها را منعك  

در اقتصییاد سوسیالیسییتی، اییی  قییانون كماكییان در برنامییه ریییزی (. شییوند مییی تولیدشییان مسادلییه 

بیر نیره نه محاسسه هزینه ها، تاثیرگذاری بر تعیی  قیمت هیا و تاثیرگیذاری می اقتصادی در ز

اما دارای نقش . كرد می های مسادله كاالها با یكدیگر، و یافت  ناکارآئی های تولید، نقش بازی 

. شید میی ای  قانون به مثابه میران سیرمایه داری بایید محیدود . كنترل كننده و تنظیم كننده نسود

ار تولیید بیه مستلزم اینست كیه كیار اجتمیانی و ابیز( و متعادل)قانون توسعه برنامه ریزی شده 

نسست های احی  بی  شاخه ها و حیله های مختلا اقتصیاد توزییع شیود تیا كلییت اقتصیاد بیه 

را  می ایی  قیانون ملزومیات تولیید اجتمیانی در شیراید مالكییت نمیو. شكا موزون تكاما یابید

 كتییابهمییانلور كییه . كییرد، امییا تعیییی  كننییده جهییت گیییری توسییعه اجتمییانی نسییود مییی میینعك  

كنید، جهیت گییری توسیعه اجتمیانی در سوسیالیسیم توسید  می خا ر نصان گهای آموزشی شان

 .رفع نیازهای فزاینده دولت پرولتری و مردم: شد می ی  قانون اقتصادی بنیادی تر تعیی  

ایی  قیوانی ، تحیت تیاثیر قیوانی  و نوامیا . كنند می قوانی  اقتصادی به مثابه گرایش نما 

بنابرای  . بعالوه، ای  قوانی ، تناقضات خود را دارند. ار دارنددیگر، و نیز شراید تاریخی، قر

ایی ، . حركات و تاثیرات واقعی قوانی  اقتصادی، ساده و مستقیم الخد نسیوده بلكیه پیچییده اسیت

 .كند می در مورد جامعه سوسیالیستی هم ادق 

باالجسیار سوسیالیسم ی  دوره گذار از سرمایه داری به كمونیسم اسیت و تكامیا اقتصیادی 

ای  دوره گذار با تال م و دگرگیونی . مسارزه ای میان راه سوسیالیسم و راه سرمایه داری است

یكی از سوء تفاهم های رایی  در میورد اقتصیاد سوسیالیسیتی، ییا شیاید بهتیر اسیت . همراه است

از آن نیو  کیه در شیوروی برقیرار " نظم و قیانون"بگوییم یكی از ااول سوسیالیسم دروغی  

ت، ای  است كه گویا سوسیالیسم ی  شكا بندی با ثسات اجتمانی است كه قیوانی  اقتصیادیش اس

 میی رشد نرم و راحت تولید را ممک  کرده و جامعه بلور تدریجی و ملمئ  بسیوی کمونیسیم 

 .و نظم است... بر پایه چنی  درکی مصيله دائم رویزیونیستهای شوروی تعادل  .رود

هییدایت كننییده ’وی قییوانی  اقتصییادی جامعییه را اییاحب ییی  بنظییر رویزیونیسییتهای شییور

ایی  درك از نظیر اییدئولوژی ، بیه . رسیاند میی كرد كه آن را به مقصد كمونیسم  می ’ خودكار

گفیت  میی بورژوازی دولتی بیه تیوده هیا . كرد می معاف شدن توده ها از امور سیاسی خدمت 

رر شییده كییه وجییود داشییته باشیید، كییه نگییران مسییائا سیاسییی نساشییید، هییر چییه وجییود دارد مقیی

منظییور )كنیید و الستییه بییرای خییود رهسییری را بوجییود آورده  مییی سوسیالیسییم از خییود مراقسییت 

 میی اقتصیادی اداره ’ قوانی ’اقتصاد را در انلساق با ’ بلور نلم ’كه ( بورژوازی نوی  است

انعلیاف ناپیذیر  مكانیسیم هیای بیه شیدت. واقعیت اتحاد شوروی السته كامال خالف ایی  بیود. كند

اقتصیادی شید،  میی برنامه ریزی سیرمایه داری دولتیی در درازمیدت فقید بانیث تصیدید بیی نظ

 .توان كنترل كرد می زیرا سرمایه داری و قوانینش را ن
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 ثبا ، عالیترین هدف نیست

تنظیییم اقتصییادی كییالن )در ییی  اقتصییاد سوسیالیسییتی واقعییی، تنظیییم آگاهانییه كییا اقتصییاد 

macro economic regulation ) توانید  میی جامعیه منظور اینسیت كیه . شود می امكانپذیر

امیا ایی  امیر، سیئواالت  .تمام شاخه های اقتصاد را بر ی  مسنای مینظم و سراسیری كنتیرل كنید

آیا قابلیت كنترل تولید اجتمانی به معنی اینست كه اقتصاد برنامیه . كصد می را به میان  می مه

تواند به ثسات اقتصاد كالن دست یابد؟ و دستیابی به چنی  ثساتی تیا   میریزی شده سوسیالیستی 

باید هدف الویت داری بیرای اقتصیاد سوسیالیسیتی باشید؟ وا ی  اسیت كیه یكیی از  می چه حد 

استدالالت قوی نظام سوسیالیستی و یكی از برتری های نینی ای  نظام، ای  است که ای  نظام 

و بیه ایی  ترتییب، جامعیه را قیادر . کنید میی را امکان پیذیر  مدیریت اجتمانی نیروهای تولیدی

کنیید كییه تولییید را  سیی  ییی  برنامییه ریییزی آگاهانییه و نییاظر بییر ار ییای نیییاز اجتمییانی،  مییی 

ای  امر به محو انوجاج اقتصیادی و فالکیت اجتمیانی كیه زایییده اجسیار سیرمایه . هماهنگ كند

اری وحصییانه کیه  اتیی نملکیرد قیوانی  داری به كسب سیود و افیت و خییز هیا و تنظیمیات بیاز

 .شود می منجر  سرمایه داری است،

بنییییادی  تولیییید اجتمیییانی سیییرمایه داری و ( بیییی برنیییامگ )سوسیالیسیییم بیییر هیییرج و میییرج 

امیا . كنید میی رانند غلسیه  می شرایلی كه در آن نیروهای كور اقتصادی بر زندگی مردم حكم 

. اسییت و در آن مسییارزه و تيییییر وجییود داردجامعییه سوسیالیسییتی در حركییت و جنییب و جییوش 

از نظییر مائوئیسییتها، وظیفییه . ثسییات و كنتییرل در جامعییه سوسیالیسییتی، امییوری نسییسی هسییتند

ساختمان برنامه ریزی شده سوسیالیستی دستیابی به تعادل در ت  ت  بخصهای اقتصاد یا در ت  

گیخت  و بهیم پیوسیت  نیروهیای ، بلكه بران(كه السته كاری ناممك  است)ت  مراحا توسعه نسود 

. فعال و پویا و مهمتری  آنها یعنی میردم بیرای تحقی  اهیداف مصیخص سیاسیی و اجتمیانی بیود

 :دهد می مائو حركت توسعه اقتصادی سوسیالیستی را چنی  تو ی  

سیاختمان . پرهییز كنید و نقیب رونیده توانید از حرکیات پیصیرونده میی ساختمان اقتصادی ن

اوج هیا و فرودهیا . بلكه میوج وار اسیت... ت بی وقفه و مستقیم الخد نیستاقتصادی ی  پیصرف

منظور اینست كه تعادل و اختالل وجیود دارد و بعید از . رسد می دارد و موج از پی موج فرا 

السته ای  افت و خیزها در پیصروی موج وار نساید بیش از حد . شود می اختالل، تعادل برقرار 

میاجراجوئی منجیر خواهید شید كیه محافظیه كیاری را بیه دنسیال خواهید نظیم باشیند، وگرنیه بیه 

 (86. )اما پیصروی موج وار ی  جنسه ناگزیر و همیصگی ساختمان اقتصادی است. داشت

( غییر پوییا)مائو، مدل سنتی برنامه ریزی را رد كرد زیرا ای  مدل با ی  درك ت  خلیی 

پنداشت و  می آورانه را مفرو ات ثابت ظرفیت های تولیدی، میزان  خائر و قابلیت های ف  

) سنجید می ( input-output planning) داده -رشد متعادل را با برنامه ریزی ایستای نهاده 

كافیست هر چیز را جای درسیتش ... یعنی فالن مقدار ماشی  آالت، فالن مقدار فوالد نیاز دارد
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ش قسا گفتیم، السته كه مائوئیسیتها بیه همانلور كه در بخ(. قرار بدهی تا نتای  درست بدست آید

اما کیانون توجیه شیان بیر روی تحرکیی بیود کیه در . ملزومات فنی تولید هماهنگ توجه داشتند

نیوآوری  شد  کانون توجه شان بر روی می نتیجه برانگیخت  مردم برای حا مصكالت حااا 

و ای  کیار را در چیارچوب  .های توده ها از پائی ، بر بسی  خالقانه  خائر انسانی و مادی بود

شد آن را محتا انیه و مهیار شیده انجیام  می دادند كه مصكا  می انجام " كصا نیروهای بالقوه"

 .داد

 میی تیوده ای، بیه نیاگزیر نیدم تعیادل هیا بییرون  به هنگیام نملیی کیردن برنامیه هیا و بسیی 

بایسییت  مییی آمیید كییه  مییی برخییی نییدم تعییادل هییای منفییی اقتصییادی و اجتمییانی بوجییود . جهییید

برخیی نیدم . شید میی شد  گلوگاه ها و نقا   عا بیر  یرف  می بسرنت و قا عانه تصحی  

امیا برخیی نیدم تعیادل هیا و . تعادل ها نتیجه كارشكنی و مداخالت رهروان سیرمایه داری بیود

میثال تال میات ناشیی از . اختالالت راه های كامال جدیدی را پیصاروی رشد و توسعه بیاز کیرد

. ، اینکیار را کیردجهش بزرگ بهه پهیشتحوالت اجتمانی، اقتصادی و فنی در دوران تيییر و 

بیرای . برخی ندم تعادل ها، نوار  جانسی ناگزیر مربو  به دست یابی به آماج بزرگتر بیود

مثال، بردن انعت به روستاها بانث شد که دهقانان فراینیدهای تولیید اینعتی را ییاد گرفتیه و 

ون کنند، اما در کوتاه مدت موجب شد که در میواردی کمسیود نییروی جامعه روستایی را دگرگ

. تاثیرات منفی بر تولیدات کصاورزی گذاشت( هر چند بلور موقت)کار و منابع بوجود آید که 

بایسیت از  میی  باالخره اینكه، بیصتر ندم تعادل ها در واقع معرف تجربیه پیصیرفته ای بیود كیه

به نیدم تعیادل، رفتیاری " مائوئیستها همه را فراخواندند که به همی  خا ر بود كه . آن آموخت

 ".مثست اتخا  کنید

. نامتعادل، گذشت و حااا شد –در واقع رشد و شکوفائی از درون فرآیند توسعه متعادل 

" با برنامه ریزی دور بزند"وظیفه برنامه ریزی ای  نسود كه از ندم تعادل پرهیز كند یا آن را 

 میی تا بتوان توسعه را به پیش راند  مائو تاکیید " سوار شد"باید بر ای  امواج بلكه به قول مائو 

کرد برای دست یافت  به تنظیم اجتمیانی هیر چیه آگاهانیه تیر تولیید، بایید سییکا هیای میارپیچی 

 .ق تر در، کردمی تعادل را ن -ندم تعادل-تعادل

غییر "یكیم، برخیی نوامیا . دپافصاری ی  جانسه بر تعادل، سه تاثیر منفی در پی داشته باشی

مثال انایع كوچی  در روسیتاها و شیهرهای چیی  . زد می اما پویای اقتصادی را مهار " منظم

آوردنید، از آن  میی كه مخالفان رویزیونیست مائو آنها را تهدییدی بیرای نظیم اقتصیادی بصیمار 

میدت، در واقیع مهار زدن بیر بخصیها و واحیدها تحیت ننیوان تعیادل كوتیاه  دوم، با. جمله بودند

سیوم، . كیرد می كار دست و پنجه نرم كردن با مصكالت و شراید پیش بینی نصده را مصكا تر 

رویکرد رویزیونیستی به برنامیه . كرد می ابتكار نما و تجربه و آزمون توده ای را سركوب 

ثسیات کرد، در حالیکه برای مائو مسئله كلیدی  می ریزی، پدیده تعادل، نظم و كنترل را ملل  

 .دگرگونی انقالب : اقتصادی یا سیاسی نسود بلكه دگرگونی بود
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 انعطاف پذیری برنامه

دیییالكتیكی مییائو بییه تعییادل، تسییارز مصییخص خییود را در متییدولوژی برنامییه ریییزی  رویکییرد

تیا . برنامه های كوتاه، میان و درازمدت همگی بازتاب اایول سیاسیی الوییت دار بودنید. یافت

شید، اهیداف گسیترده اقتصیادی و اجتمیانی در برنامیه  میی ی زمانی مربیو  آنجا كه به اف  ها

داد و  میی اما ای  برنامیه هیا بیصترشیکا آتیی جامعیه را نصیان . یافت می های درازمدت تجسم 

بیصیتر، برنامیه هیای نملییاتی پین  سیاله و  .نملکیرد نداشیت" میادر" میی بعنوان برنامه هیای ک

 .شد می بود در جزئیات و با آمار و ارقام دقی  فرموله  بویژه برنامه های تولیدی ساالنه

به قول مائو، ی  برنامه پن  ساله . شد روی ح  ح  کرد می اما آماج و مفرو ات را ن

چنیی  تکیری فقید از . توانسیت همیه ملزومیات قیانون اقتصیادی را بیرآورده كنید می یا ساالنه ن

چیی ، تعیادل كلیی اقتصیاد بیه مییزان در شیراید مصیخص . شید میی  ری  پراتی  امکان پیذیر 

هیای غییر قابیا پییش بینیی ’متيییر’و . بسیار مصرو  بیه افیت و خیزهیای تولیید كصیاورزی بیود

 . مانند مسارزه سیاسی و جنگ و انقالب نیز ملرح بود

امیییا جامعیییه . هیییر چنییید همیییاهنگی سیییل  بیییاال بیییرای برنامیییه رییییزی میییوثر اساسیییی اسیییت

همچنییی ، . افتیید مییی ت کییه توسیید برنامییه ریییزان بکییار سوسیالیسییتی مثییا مکانیسییم سییانت نیسیی

ی  اقتصاد برنامیه . همانلور كه قسال گفتیم، قوانی  اقتصادی بلور مکانیکی بر آن حاکم نیستند

: خییود را داشییته باشیید(feedback mechanisms)ریییزی شییده باییید مكانیسییم هییای بییازخورد 

ای توسییعه، و بییازخوردی کییه از بییازخورد از  رییی  منییاظره سیاسییی بییر سییر اشییکال و الویتهیی

ی  برنامه باید در نما مح  بخورد و تصیحی  . آید می کسب تجربه در مسارزه تولیدی بدست 

نظیارت بیر اهیداف و اسیتانداردها، و نییز تعهید بیه تحقی  اهیداف مصیخص برنامیه، بیرای . شود

ایی  نظیر را کیه  برنامه بایید بیه اجیراء درآیید، امیا مائوئیسیتها. برنامه ریزی موثر اساسی است

و بر سر در برنامه ریزی رویزیونیسیتی شیوروی حی  شیده بیود، " برنامه، قانون است"گویا 

 .رد کردند

. نظام برنامه ریزی در چی  انقالبی بیر سیهمیه هیای غییر قابیا انعلیاف، پافصیاری نداشیت

 میی داف اما اهی. نقش انگیزشی، نداشتند هی  جهت و اقتدار یا منظورمان ای  نیست كه اهداف،

شدند تا بازبینی و تصحیحات میداوم در جرییان اجیرای  می بایست به حد كافی گسترده ملرح 

برنامه، در چارچوب حفظ انسجام آن و بر مسنای مصاوره بی  رده هیای بیاالیی و پیایینی ممكی  

نیه كنیم كه ای  اهداف نمدتا مستنی بر تحقی  آگاهانه سیاسیی بودنید و  می و مجددا تاكید . )شود

بلور خالاه، اینكه اقتصاد بتواند راحت تیر تنظیمیات و تصیحیحات را پیذیرا (. آمار قیمت ها

بعییالوه، بییه مفهییوم اییی  بییود كییه ( 80. )شییود مهمتییر از چسییسیدن بییه اهییداف انعلییاف ناپییذیر بییود

 .مصكالت را باید در همان پایی  تری  سلوح از  ری  اتكاء به خود و بوسیله تعاون رفع كرد
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شیید دسییت  مییی نامیییده " سییفت و سییخت"کییه انقالبیییون چییی  از آنچییه برنامییه ریییزی مهییم آن

یعنییی تعیییی  آمییاج بییاال بییرای تولییید از یکسییو و تخصیییص نهییاده هییای پییائی  از سییوی )كصیییدند 

. كییرد برداشییت كننیید مییی خواسییتند بیصییتر از آنچییه منلیی  حكیم  میی بییه نسییارت دیگییر ن(. دیگیر

مصییكالت  ر قابییا انعلییاف، نر ییه محصییوالت را بییاآنگونییه برنامییه ریییزی هییای بییه شییدت غییی

 :گذارد می مضافا بر روحیه توده ها هم تاثیر . كند می مكرر مواجه 

اما معنایش ایی  نیسیت كیه هیر چیه آمیاج بیاالتر باشید، بهتیر . آماج برنامه باید پیصرفته باشد

شیور و اشیتیاق  توانید میی آماجی که زیاده از حد باال و غیر قابیا تحقی  اسیت، نیه فقید ن. است

در " فضیای میانور"مقیداری . شیود میی توده ها را برانگیزد بلكه بانث فروكش ای  روحییات 

 (88. )باز گذارید برنامه

منیابع میادی و میالی و  خیائر ( ییا میازادی از)در برنامه، بودجه احتیا ی " فضای مانور"

کیرد در مواقیع او یا   میی كاری بود كه سلوح مختلا منلقه ای، استانی یا شهری را قادر 

کیرد کیه بتواننید  میی ا لراری بتوانند با مصکالت دست و پنجه نرم كنند و بنگیاه هیا را قیادر 

و )دراد  62بنگاه های تحت مالكیت دولت مجاز بودند تا  .خود را بر او ا  جدید وف  دهند

رات محلیی از  خایر نواما تولید را برای شیراید ا یلراری و نییز بیرای ابتكیا( گاهی بیصتر

اما همانلور كه جدول شیماره . شد می بنگاه ها، بلور مركزی تعیی   می آماج ک. استفاده كنند

تیا  3 توانست بیه اختییار خیود و بیدون اجیازه می آماج االی، بنگاه  60دهد، از  می ی  نصان 

 انقالبییون جمعسنیدی كردنید كیه. ایی  نییز یی  شیاخص دیگیر انعلیاف پیذیری بیود. را تيییر دهد

تعیی  یكرشته آماج پیچیده و اجساری، نظیر آنچه در دوران سوسیالیستی بودن شیوروی انمیال 

در ( كردنید میی و چینی هیا نییز در دوره اولییه نظیام برنامیه رییزی خیود از آن تقلیید )شد  می 

ایی  كیار بانیث شیده بیود کیه غالیب بنگیاه هیا . كنید میی واقع خالف برنامه ریزی منسجم نمیا 

میی کردند و یا حتیی در آمیار و ارقیام را در ز می ا به بهای برخی دیگر متحق  برخی آماج ر

شراید فنی بنگاه ها به میزان زیادی با هم فیرق داشیت، . کردند می نه تولیدات خود دستکاری 

كیرد، و ایی  مسیائا بایید در برنامیه هیا در نظیر  میی شراید اقتصادی و سیاسی باالجسار تيییر 

ر خییالص اییی  نییو آوری در امییر برنامییه ریییزی اییی  بییود کییه تيییییرات و تییاثی. شیید مییی گرفتییه 

شیید در حییی  اجییرای برنامییه، بییدون منحییرف كییردن كلیییت برنامییه یییا كنییار  مییی تصییحیحات را 

 (82. )گذاشت  آن، انجام داد

انعلاف پذیری برنامه ارفا بیه معنیی راحیت گذاشیت  بنگیاه هیا و واحیدهای اقتصیادی در 

راه تعادل بخصیدن به ندم تعادل هیای ناشیی از رشید نیاموزون، راه غلسیه . ای  یا آن زمینه نسود

کردن بر گلوگاه هیا و کمسودهیا، اساسیا نسیارت بیود از تصیوی  تمیام سیلوح اقتصیادی بیه فعیال 

و بسیی  همیه ( رفت می كه قسال شناخته شده یا مورد توجه نسود، و یا هدر )كردن  خائر بالقوه 

نامیدند كه معنیایش  می " فعال"ای  را ااا موازنه . ای توده اینواما مثست از  ری  جنسصه

جستجوی راه حا بیرای تحقی  اهیداف تعییی  شیده و اسیتفاده از تجیارب بخصیهای پیصیرو بیرای 
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الهام بخصیدن به بخصهایی كیه كمتیر پیصیروی كیرده بودنید، بیود تیا بیدی   ریی  آنهیا هیم بتواننید 

قرار داشت كیه رویکیردش دسیت ییافت  بیه " منف "زنه ای  ااا در تقابا با موا. پیصروی كنند

پیایی  كصییدن سیلوح )تعادل اوری بود حتا اگر به معنای مهار زدن به بخصهای فعال و پوییا 

 .ای  یعنی گرایش به تصوی  انفعال در سلوح پایینتر. بود می ( باال به نفع سلوح پایین 
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 مهی اعطا  می گاه های صنعتی در زمینه تحقق آما  كانعطافی که به بن: جدول شماره یك

 شد

 توانستند تيییر دهند می آماجی كه بنگاه ها بدون اجازه ن

 میزان تولید كاالهای نمده( 6 مادی

 سود كل ( 0 مالی

 میانگی  نیروی كار( 8 كار

 میزان كا دستمزدهای پرداخت شده ( 2

 

 ر خود را داشتنداهدافی كه بنگاه ها اختیار تيییر آن به ابتكا

 تولیدات آزمایصی كاالهای جدید( 6 مادی

مییثال میییزان الكتریسیییته تولییید شییده در ازای هییر )اسییتانداردهای فنییی و اقتصییادی نمییده ( 0

 (واحد  غال سنگ

 ارزش كلی محصوالت( 8 مالی

 ارزش كلی كاهش هزینه ها( 2

 نره كاهش هزینه( 2

 نیروی كار پایان هر سال( 1 كار

 میانگی دستمزد ( 7

 بازدهی كار( 3

 –انتصیارات بیه ی سیی  )نوشته كریستوفر هیو وی ’ اقتصاد چی ’مستخرج از كتاب : منسع

  20افحه  -67جدول ( 6973 –نیویورك 

توسیید ییی  برنامییه  در ییی  اقتصییاد برنامییه ریییزی شییده سوسیالیسییتی، بنگییاه هییای ایینعتی

آمیاج و اهیداف تعییی  شیده توسید کننید تیا  میی ایی  بنگیاه هیا تیالش . شیوند می مركزی هدایت 

مقامات سیاسی مركزی، منلقه ای و محلی را برآورده کنند تیا تولیید اجتمیانی بتوانید بیه مثابیه 

اما بیصتر اوقیات نظامیات برنامیه رییزی . ی  كا واحد نما كند و نیازهای جامعه را پاسخ دهد

کیه ایی  امیر انلسیاق دادن  مركزی، آماج غیر قابا انعلیافی را بیرای بنگیاه هیا تعییی  کیرده انید

تواند به خفه کردن ابتكار نما كارگران نییز  می سازد و  می خود به شراید متيیر را دشوار 

دهد كه در چیی  انقالبیی، بنگیاه هیا بیرای تنظییم شیمار زییادی از  می ای  جدول نصان . بینجامد

 .اهداف در چارچوب ی  برنامه واحد، انعلاف پذیری داشتند
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 ر از تعادلدرك عمیقت

گوییم كه در چی  انقالبی بیه نیدم تعیادل بیه مثابیه شیر  الزم پیصیرفت جامعیه و  می وقتی 

شید، معنیایش ایی  نیسیت كیه در دوران میائو، نظیام برنامیه  میی برقراری تعیادل آتیی نگریسیته 

ریزی به تعادل بی توجه بود یا اینكه در اقتصاد برنامه ریزی شده، تعادل را ی  هدف مللوب 

دربیاره ده مناسیسات " تحیت ننیوان  6921تیوان بیه سیخنرانی میائو در سیال  می . دانست ی من

اییی  سییخنرانی، انتقییادی اسییت بییه جوانییب نمییده مییدل رشیید اقتصییادی در . رجییو  كییرد" بییزرگ

ای  مدل بیر اینایع سینگی  تاکیید یی  جانسیه داشیت و محصیوالت . شوروی در دوران استالی 

مانید  می كرد  در نتیجه میزان منابعی كه در اختیار دهقانان   ی مدهقانان را زیاده از حد اخذ 

میائو در ایی  اثیر، . تا از  ری  فعالیت های خود بیه انساشیت آتیی ادامیه دهنید، بسییار انیدك بیود

ساختمان سوسیالیستی را به مثابه ی  سلسله تضیاد تئیوریزه کیرد و یی  رویکیرد دییالكتیكی را 

در همییی  . )ان بخصییهای مختلییا، ارائییه دادمییی نسییست هییای  بییرای تنظیییم اولویییت هییا و تعیییی 

 .(کند می سخنرانی، وی تاكید یكجانسه بر كنترل مركزی را نیز نقد 

ان بخیش هیای کلییدی اقتصیاد میی توسعه متناسب مستلزم حا احی  برخی روابد نسیستی 

یر بی  كصاورزی و اینعت، درون بخیش كصیاورزی بیی  تولیید دانیه هیای خیوراكی و سیا: بود

محصییوالت، درون بخییش ایینعتی بییی  حلقییه هییای كلیییدی و حلقییه هییای فرنییی، بییی  بخصییهای 

كصاورزی و انعتی از یكسو و بخش ارتسا ات و حمیا و نقیا از سیوی دیگیر، بیی  سیاختمان 

اتخا  سیاست ایحی  در . اقتصادی و فعالیتهای فرهنگی و آموزشی، و بی  انساشت و مصرف

بیه اولوییت هیای سیرمایه گیذاری، نیره هیای رشید در نرایه مورد ای  روابد، مستلزم توجه 

بعیالوه، . ان بخصها و انایع مختلا بیودمی های كلیدی اقتصاد، و تاثیرات آنها بر نسست های 

بخیش اینعت، . مستلزم توجه به تاثیر ای  تناسسها بر مناسسات  سقیاتی در جامعیه چیی  هیم بیود

امیا برقیراری . رد نیاز جامعیه الزم داشیتبرخی مواد كصاورزی را برای تولید محصوالت مو

، تعییی  ایحی  سیهمیه هیای (اینعت و كصیاور زي)تناسب احی  بیی  ایی  دو شیاخه تولییدی 

تولییدات بخیش اینعتی بیا بكیارگیری آن میواد )و محصوالت ( از بخش كصاورزي)مواد اولیه 

بییه تعییادل  اگییر بییرای رسیییدن: بلكییه امییری سیاسییی هییم بییود. ، اییرفا ییی  امییر فنییی نسییود(اولیییه

كصییدند ییا بیرای رسییدن بیه تعیادل  میی محصول، شییره دهقانیان را  –بی  مواد خام " احی "

توانسیت انتمیاد دهقانیان بیه نظیام را تضیعیا  میی بستند،  می آنان بیش از حد مالیات  مالی به

 .كند و اتحاد كارگران و دهقانان را از هم بگسلد

اما به ای  مسئله نیز، نظیر . کرد می امر تعادل برنامه ریزی مائوئیستی توجهی نمیقی به 

وجییوه اقتصییاد سیاسییی و اسییتراتژی مائوئیسییتی، از دریچییه پیصییروی بسییوی جامعییه  می تمییا

تعیادل مییان : چرخیید میی توسعه متعادل بر محور سه ننصیر كلییدی . شد می كمونیستی نگاه 

و اینایع سینگی  مید نظیر در مفهوم كلی كه اساسا تعادل بیی  كصیاورزی، اینایع سیس   بخصها

كه منظور از آن، كاهش نابرابری هیای اقتصیادی و اجتمیانی تعادل در توسعه منلقه ای . بود
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كه به معنی وجود  یا متعادلی از فنون تولیدی تعادل در نراه ف  آوری و . بی  منا   بود

رنامیه توجیه نظیام ب( 82. )فی  آوری بیزرگ و میدرن و خیارج  در جامعه بیود  نیه اینكیه فقید

ریزی مركزی بیصتر معلوف به ای  نو  تعادل ها بود تا متعیادل كیردن رییز بیه رییز منیابع و 

اقتصاد چی  دستاوردهای قابا توجهی در زمینه ای   6929-71در دوره . مواد و تثسیت اهداف

 .نو  اقتصاد متعادل كسب كرد

شیرو  فراینید  و همیانلور كیه گفتییم، نقلیه)توجه زیادی به بخش كصاورزی معلوف شید 

منییابع قابییا تییوجهی از بخییش ایینعت بییرای نر ییه محصییوالت (. برنامییه ریییزی قییرار گرفییت

دولیت دسیت بیه سیرمایه گیذاری مسیتقیم و . انعتی مدرن به بخش كصاورزی اختصاص یافیت

گسترده در بخش زیرسیاخت كصیاورزی نظییر پیروژه هیای حفیظ منیابع آبی   و توسیعه اینایع 

در اواییا ایی  نوشیته از مسیئله قیمیت هیا بحیث . شید، زد میی داره روستائی که توسد توده ها ا

 ییی سییالهای حاكمیییت مائوئیسییتی، شییراید مسادلییه محصییوالت بییی  بخییش كصییاورزی و . كییردیم

. نمودار شماره ی  گیواه روشی  ایی  امیر اسیت. بخش انعت به نحو بسیار موثری بهسود یافت

 12خریییداری شییده توسیید دولییت قیمتهییای محصییوالت زرانییی  6972تییا  6920بییی  سییالهای 

ای  در حالی بود كه بهیای محصیوالت اینعتی فروختیه شیده بیه منیا   . دراد افزایش داشت

بیرای دسیت ییافت  بیه تعیادل در زمینیه فی  آوری، . روستائی كمتر از ی  دراید افیزایش یافیت

یییا )ه یییا اسییتفاده از هییر دو نییو  فیی  آوری پیصییرفته و سییاد" راه رفییت  بییه روی دو پییا" سیاسییت 

توانستند فرابگیرنید و  می كه مردم  می ف  آوری و شناخت نل جلو گذاشته شد  و انوا ( سنت 

مییثال، دهقانییان انتخییاب بییذر و دسییته بنییدی بییذرهای خییوب و بیید را . )بكییار بندنیید، اشییانه یافییت

 .(آموختند و به اجراء گذاشتند

که در آن اینایع میدرن  بود" بادكنك " هدف تعادل منلقه ای جلوگیری از الگوی توسعه 

یابنید و  میی و سریعا در حال رشد در چند منلقه ساحلی و مجزا از سایر نقیا  كصیور تمرکیز 

در چی  امروز، ای  نو  توسعه معوج، با هرج . )شوند می سایر نقا  کصور محکوم به ركود 

در چییییی  .( رود مییییی و مییییرج دیوانییییه وار، زیییییر بیییییرق ااییییالحات و مدرنیزاسیییییون پیییییش 

یالیستی دیروز، سیاست پخش منلقی ظرفیت انعتی به منیا   مختلیا، در پییش گرفتیه سوس

سیهم  كصیور ایجیاد شید و( متیرجم –و نیه سیاحلی )مراكز اینعتی جدیید در منیا   داخلیی . شد

تییوان در  مییی اییی  را . اسییتان هییای داخلییی در تولییید محصییوالت ایینعتی مییداوما افییزایش یافییت

جدول نصانگر سهم در حال كاهش محصیوالت تولیید شیده در ای  . مصاهده كرد 0جدول شماره 

و بایید بدانیید كیه پییش از آن، سینتا، (. با استثنای بسیار کیم در دو بخیش)استانهای ساحلی است 

بعییالوه حكومییت مركییزی دسییت بییه . اسییتانهای سییاحلی مراكییز توسییعه ایینعت در چییی  بودنیید

لی زد یعنی از منا   غنی گرفت و به اقدامات قا ع جهت بازتوزیع منابع سرمایه گذاری و ما

 می بینید، منا   كامال انعتی بیش از نی می  8همانلور كه در جدول شماره . منا   فقیر داد

فرسیتادند، حیال آنكیه منیا   كیم توسیعه یارانیه هیای قابیا  میی از درآمدهای خود را بیه مركیز 
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ظم از نواحی پیصیرفته تیر بیه نیروی كار ماهر و كار فنی بلور من. كردند می توجهی دریافت 

هزار كیارگر  222میالدی بیش از  6972از اوایا دهه . یافت می نواحی نقب مانده تر انتقال 

در نتیجیه ( 81. )ماهر شاغا در شانگهای به بخیش اینایع اسیتانهای داخلیی چیی  انیزام شیدند

ند، بیاالتری  شید میی ای  سیاست و سیاستهای دیگر، منا قی كه كمتر از بقیه انعتی محسوب 

هرچنید كیه سیل  مللی  توسیعه آنهیا كماكیان بیه مییزان قابیا )نره های رشید را تجربیه كردنید 

 (87.( )توجهی نقب تر از منا   پیصرفته باقی ماند

در برنامه مائوئیستی، حیا ایحی  روابید كلییدی اقتصیادی و اجتمیانی مهمتیر از رشید ییا 

ادل، در درازمدت موجیب رشید پاییدار شید ای  رویکرد نسست به توسعه متع. تعادل ارف بود

نابرابریهای اجتمانی و اقتصیادی  بر اقتصاد را افزایش داد و هم( جمعی)که هم احا ه کلکتیو

 .و منلقه ای را کاست
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  6922-6972بهسود شراید تجارت بی  بخش كصاورزی و بخش انعت،  -نمودار ی  

 

 (622= 6920)قیمت خرید محصوالت زرانی توسد دولت 

 

 ( 622=6920)قیمت كاالهای انعتی فروخته شده در منا   روستائی 

 

نصیییریه  -" برنامیییه رییییزی اقتصیییادی و توزییییع درآمییید در چیییی " نییییكالس الردی، : منسیییع

Current Scene  1افحه  – 6971نوامسر 

در ( نظییر ابیزار و كیود شییمیای )دهد كه قیمت محصوالت انعتی  می ای  نمودار نصان 

اییی  در حییالی اسییت كییه . نسییستا ثابییت نگهداشییته شیید 6922-6972ئو در فااییله چییی  دوران مییا

در کصورهای جهان سیوم . داد می دولت مداوما قیمت خرید محصوالت كصاورزی را افزایش 

اقتصیادی درونیی ایی  کصیورها و چیه در رابلیه بیا  چیه در روابید) ای  و عیت بلور نمیوم 

سادله برای تولیدكنندگان كصاورزی نامسیاندتر برنک  است بلوریکه شراید م( بازار جهان 

سیاسیت قیمیت گیذاری در برنامیه مائوئیسیتی . شیود میی شیود و در  یول زمیان وخییم تیر  می 

کردنید و مصیمم بودنید تیا بیر  می دهد که کصاورزی را بعنوان حلقه کلیدی محسوب  می نصان 

 .آیند تفاوتهای موجود بی  انعت و كصاورزی و میان شهر و روستا فائ  

=========== 

 

بیه ) 6920 – 6972سهم استانهای ساحلی از كا محصوالت تولیید شیده، : 0جدول شماره 

 (دراد

 6972 6912 6927 6920 

 12 12 22 27 انرژی برق

 82 81 81 22  غال سنگ

 72 22 61 68 نفت خام

 32 38 12 21 فوالد

 622 33 29 22 كود شیمیایی

 70 10 26 81 سیمان

 22 22 22 89 ذكاغ

ابییییییییییییییییییزار 

 ماشینی

32 . . 92 

السسییییه پنسییییه 

 ای

16 16 72 30 
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 22 88 27 27 شكر

  

تعادل در توسعه انعتی منا   ساحلی و "  رول جونیر و كونگ چیا یه . چارلز ر: منبع

 – 6972كمیته مصترك اقتصیادی سینای آمریكیا،  -ی  ارزیابی مجدد اقتصادی :   چی "داخلی

  39 جدول چهار، افحه

یكی از اهداف توسعه اقتصاد سوسیالیستی در چی  ای  بود كه توزیع ظرفیتهای تولیدی را 

پیش از سیال . بی  منا   ساحلی و منا   داخلی کصور كه فقیرتر بودند هر چه متعادل تر كند

. و منچیوری متمركیز بیود( نیواحی سیاحل )بیصتر انایع چی  در شانگهای و تی  سیی   6929

  سرمایه داری یعنی تمركز منابع سرمایه گذاری در منا   پیصایش توسعه یافته انقالب، منل

بعییالوه، از الگییوی شییوروی یعنییی . را رد كییرد"( آبییادتری  را بچسییب"منلیی  بییه ااییلالح )

به جای اینها، چی  انقالبی دسیت . ساخت  مجتمعات تولیدی فوق العاده متمركز هم پیروی نكرد

نعتی زد كیه هیم نیازهیای اولییه اهیالی محیا و هیم نیازهیای بخیش به ایجاد ی  شسكه گسترده ای

دهید کیه سیهم تولیید اقیالم اینعتی  می ای  جدول نصان . داد می انعت در آن منا   را پاسخ 

 .بلرز قابا توجهی افزایش یافت 6920-6972كلیدی توسد منا   غیر ساحلی در دوره 
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 :ت در منا   فقیربازتوزیع منابع مالی توسد حكوم - 8جدول شماره 

 سهم حكومت و استانها از درآمدها

 یافت می دراد كا درآمدهای استانی كه به خود استان مربو ه اختصاص 

 فهرست استانها

  6912بعد از سال  6929سال  (بر مسنای سل  توسعه انعتی)

 

  62( 6970) 3/69 شانگهای

  63( 6970) 6/81 لیائونی 

  82( 6970) 2/22 كیانسو

  662( 6972) 3/66 یونان

 ** 2/33 (6927) ميولستان مركزی

 ** 1/623 (6927) كوانسی

  682 (6922 – 70) 9/602 سی  كیان

 620 (6923 – 72) ** نی  سیا

  622( +6912 – 78) 2/638 تست

 

نصانگر وجود ی  یارانیه ثابیت از سیوی حكومیت مركیزی  622درادهای باالی : تو ی 

توانسیتند بیصیتر از آنچیه کیه  میی شیدند  میی كیه شیاما ایی  یارانیه استانهائی . برای استان است

 .داد، هزینه کنند می درآمدهای خودشان اجازه 

به معنی اینست كه مخارج در ای  استانها بیصیتر از درآمیدهای پییش بینیی شیده )**( نصانه 

رانیه داده بوده و نتیجتا حكومت مركزی یارانیه ای را در اختییار آنهیا گذاشیته اسیت امیا حجیم یا

 .شده در ارتسا  با هزینه ها، مصخص نیست

نویسیینده  –" رشیید اقتصییادی و توزیییع در چییی " مسییتخرجه از كتییاب : منسییع تهیییه جییدول

 610افحه  2-8جدول ( 6973 –انتصارات دانصگاه كمسری   –كمسری  )نیكالس الردی 

ای رفع نیابرابری ای  جدول نمایصگر یكی از راه هایی است كه نظام برنامه ریزی چی  بر

های بی  منا   و استانهای توسعه یافته تر انعتی و شهری و منا   روسیتائی و كصیاورزی 

منییا   بسیییار ایینعتی مثییا شییانگهای بخییش انظییم . كییرد مییی و نقییب مانییده تییر كصییور دنسییال 

گرفتنید  میی منا   فقیر نظیر تست از مركز یارانیه . فرستادند می درآمدهای خود را به مركز 

ایی  منیا   فقییر از . كردنید میی از هزینه هیای خیود را از ایی   ریی  تیامی   می یش از نیو ب

سیاست بازتوزیع منابع مالی یعنی گرفت  از منا   غنی . حمایت های دیگر هم بهره مند بودند

بعید از انقیالب سوسیالیسیتی در . تر و دادن به منا   فقیرتر توسد انقالب فرهنگی تقوییت شید
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آمریكیا، اجییرای چنییی  سیاسیتی بییه معنییی بیازتوزیع گسییترده منییابع میالی بییه نفییع  كصیوری نظیییر

 .محالت فقیر شهری و منا   فقیر روستایی خواهد بود

=============== 
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 برنامه سوسیالیستی پیروز شد و افق های نوینی را گشود –د 
جیدول شیماره شیود در  میی ای  را . بدست آورد می چی  انقالبی موفقیتهای اقتصادی نظی

 -71و  6920-6911دییید كییه افییزایش مییداوم محصییوالت كصییاورزی و ایینعتی در دو دوره  2

در منییا   روسییتایی مصییكا تيذیییه حییا شیید و گرسیینگی و بیمییاری . دهیید مییی را نصییان  6911

دادند میزان مصرف مردم  می ی  سل  مصرف تثسیت شد كه اجازه ن. رخت بربست می نمو

 ییی سییالهای انقییالب . سییتانداردهای زنییدگی تییوده هییا ارتقییاء پیییدا كییرداز آن پییایی  تییر بییرود و ا

كیه چیی  مائوئیسیتی بیه ادنیای دشیمنانش در آسیتانه فاجعیه اقتصیادی ( 6911-6971)فرهنگی 

. خییره كننیده اسیت میی دراد رسیید كیه رق 66بود، نره رشد ساالنه تولید انعتی به بیش از 

تیوان بیه ایجیاد  میی ت كیه در ایی  زمینیه ایورت گرفی میی راهگصائی های مهیم اینعتی و نل

ایینایع گسییترده ابییزار ماشییینی، پیصییرفت هییای بییزرگ در کصییتی سییازی، و سییاخت  انسییولی  

دراد در سال رشید  0مصرف اهالی شهر و روستا با نره نسستا خوب . مصنونی اشاره كرد

مقام مقایسه با در . چی  انقالبی در مقایسه با سایر كصورها مناسب بود می ركورد رشد ك. كرد

، 6922-6976و  6372-6922نره رشید كصیورهای پیصیرفته اینعتی معاایر  یی دو دوره 

نیره رشید چیی   6912-72در دوره . فقد ژاپ  بود كه رشد درآمد سرانه اش بهتر از چی  بود

 (83. )در قیاس با سایر كصورهای كم درآمد جهان سوم خیلی باال بود

تاكییدش بیر كیاهش نیابرابری : رشید برنامیه رییزی شیده بیود اما مهمتر از اینها، كیفیت ایی 

 اجتمییان   جلییوگیری اش از اینکییه بییازار تعیییی  کننییده تخصیییص منییابع و توزیییع درآمیید باشیید 

پافصاری اش بر اینکه رشد اقتصادی باید بر پاییه کنتیرل کلکتییو توسید تیوده هیائی کیه در کیا 

تفاوتهای درآمد و مصرف . ی  مائوئیستی بوداینها واقعیت رشد در چ. جامعه قرار دارند، باشد

هی  کصیور کیم درآمیدی نتوانسیت بیه )شهری با هر معیاری كه سنجیده شود فوق العاده كم بود 

در بخیش اینایع، بیاالتری  حید دسیتمزد كیه بیه برخیی میدیران و (. ای  سل  حتا نزدیی  شیود

یعنی نره تفیاوت )اهر بود دستمزد كارگران غیر م برابر 2شد فقد  می كاركنان فنی پرداخت 

ایی  در حیالی بیود كیه در بسییاری از كصیورهای جهیان سیوم در آفریقیا و (. دستمزد پن  بیه یی 

 (89. )غیر نادی نسود 6به  22تا حتی  6به  82آسیا، نره تفاوت دستمزد از 

ی  رشته اقدامات برای پاسخگویی به مسئله نابرابری شهر و روستا انجام شد كیه قیسال یی  

نیالوه . نه آن یعنی تالش برای بهسود شراید تجاری به نفع بخش كصاورزی را  كیر كیردیمنمو

. میدارس متوسیله گسیترش یافیت. بر ای ، انایع روستایی و شسكه فنی روستایی توسعه یافیت

خیدمات درمیانی و . جوانیان دانصیجو بیه روسیتاها انیزام شیدند. دهقانان به دانصگاه ها راه یافتند

قسیا از انقیالب فرهنگیی، دو سیوم ایندوق بودجیه . )گسترش پییدا كیرد وسیعارفاهی روستایی 

در نتیجیه انقیالب فرهنگیی، ایی  . شد می خدمات پزشكی و درمانی در منا   شهری مصرف 

و   ول نمر متوسد در ای  جامعه پهناور و کم توسعه یافته.( دراد كاهش یافت 22نسست به 



 ...اقتصاد مائوئیستی  118

 

، نیره 6972در سیال ( 22. )كصیورهای كیم درآمید بیود نمدتا روستایی، بسیار باالتر از سیایر

 .مرگ و میر كودكان در شانگهای كه بزرگتری  شهر چی  است پایینتر از نیویورك بود

ف  آوری بلور . نگاهی به مکان کار بیندازیم. ای  ی  اقتصاد و جامعه بالکا متفاوت بود

. سیییتخوش دگرگیییونی شیییدفراینییید كیییار و تقسییییم اجتمیییانی كیییار د. شییید میییی اجتمیییانی کنتیییرل 

بوروكراسیییی اداری و سلسیییله مراتیییب فنیییی بیییا فیییرامی  و قیییوانی  و مقیییررات آزاردهنیییده و 

کییه توسیید اییی  " فکییری"ان کییارگران یییدی و متخصصییی  مییی سییركوبگرانه اش، و تخااییم 

بوروکراسی و سلسله مراتب فنی نهادینه شده بود، مورد نقد قرار گرفتیه، تجدیید سیازمان یافتیه 

نیوآوری هیای شیجانانه كیارگران و . میدیریت در برابیر كیارگران، پاسیخگو شید. ندو ساده شید

در سراسیر جامعیه، موسسیات تیوده ای . دهقانان رایی  شید و در دسیتور كیار دائیم قیرار گرفیت

مهمتر . از انتقاد كارگران و دهقانان نادی معاف نسود می هی  مقا. برای انمال كنترل برپا شد

ونات سیاسی کیه بیرای انقیالب حییاتی بیود درگییر مساحثیه و مسیارزه اینكه، توده ها حول مو 

چیی  . مجسم كنید جامعیه ای را كیه حیول اایا خیدمت بیه خلی  سیازمان یافتیه باشید. شدند می 

 .مائوئیستی، ای  چنی  بود
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تولییدات . اسیت 6972ی سیال واحد ارزش تولیدات، میلیارد یوان بر حسب قیمتها: تو ی 

دانه های خوراكی نیز خام یعنی تسیدیا نصیده بیه فیرآورده محاسیسه شیده و واحید آن، میلییون تی  

 .است

فصیلنامه چیی   –" 6929رشد اقتصادی چیی  از سیال "ایصیكاوا، . س S. Ishikawa:منسع

  6جدول  – 6938ژوئ   –

ول بیه فیاز ابتیدایی سیاختمان مرحلیه ا. ای  جیدول نصیانگر رشید چیی   یی دو مرحلیه اسیت

یعنیی زمییانی كیه چییی  شیالوده ییی  اقتصیاد برنامییه رییزی شییده . شییود میی سوسیالیسیتی مربییو  

یعنی دوران . گردد می مرحله دوم به سالهای انقالب فرهنگی بر . ریخت می سوسیالیستی را 

ت رشید دهید كیه گرایصیا می ای  جدول نصان . خیزشهای نظیم سیاسی و آزمون های اجتمان 

بویژه در قیاس با سایر كصورهای در حال )در مورد اغلب شاخص های كصاورزی و انعتی 

دهید كیه اقتصیاد چیی   یی انقیالب فرهنگیی، نلییرغم  می بعالوه نصان . بسیار باال بود( توسعه

. كیرد میی كننید، بخیوبی كیار  میی اینكه ناقدان چی  مائوئیستی آن دوره را فاجعه كاما وانمود 

" انقیالب را دریابیید، تولیید را بیاال بسریید" قیت، اتفاقی نسود بلكه از سیاست مائوئیسیتی ای  موف

 .گرفت می نصئت 

============ 
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ای  واقعیت كه چی  مائوئیستی كصوری بسیار فقیر و وسیعا دهقانی بود، برخی ناظران را 

صیادی قابیا سیتایش باشید به ای  نتیجه رسانده كه شاید استراتژی چی  انقالبی بیرای توسیعه اقت

به نقیده ایی  نیاظران، . خورد می اما ای  استراتژی اساسا فقد به درد غلسه بر توسعه نیافتگی 

اما ای  نقیده كامال اشیتساه . تجربه مائوئیستی حرف چندانی برای جوامع پیصرفته انعتی ندارد

رولتیری یی  مسیارزه اوال، انقیالب پ. است و رك و راست بگیوییم یی  نقییده اروپیا محیور اسیت

پیچیده و جهانی است كه یكی از اهداف كلیدیش نو  کردن و عیت توزیع نابرابر و تمركز 

 میی اكثریت اهالی جهیان در جهیان سیوم زنیدگی . نابرابر نیروهای مولده در جهان کنونی است

، انقالب در ای  منا   نومستعمراتی. كنند كه امپریالیسم بر آنها سلله داشته و نفو  کرده است

راه . باییید و ییعیت توسییعه وابسییته و معییوج منییت  از سییلله امپریالیسییم را كییامال دگرگییون كنیید

از اقتصیاد  منفصیا شیدنمائوئیسیتی رسییدن بیه سوسیالیسیم در جهیان سیوم كیه معنیای واقعییش 

اسیت، كیامال بیه دنییای سوسیالیستی جهانی امپریالیستی و دستیابی به رشد متكی بخود و پایدار 

باید ا افه كنییم هیر انقالبیی کیه در كصیورهای پیصیرفته سیرمایه داری بیه . دارد خورند امروز

بایییید در هیییم شكسیییت  روابییید  رسییید، در چیییارچوب تقوییییت انقیییالب جهیییانی، میییی پییییروزی 

 .باید در راس دستور كار قرار دهد استثمارگرانه موجود با ملا ستمدیده را

. توسیعه اقتصیادی حتیی گسیترده تیر از اینسیتثانیا، قابلیت كاربردی استراتژی مائوئیستی 

میثال )بسیاری از مو ونات مصخص در توسعه اینعتی كیه چیی  انقالبیی بیا آنهیا درگییر بیود 

مكییان و گسییتردگی مراكییز ایینعتی، شییكا ادغییام محییا زیسییت و محییا كییار، شییكا ادغییام تولییید 

ری از رشیید اینعتی بییا فعالیتهییای غیرایینعتی، كنتییرل آلییودگی و حییا مصییكا زبالییه هییا، جلییوگی

بیدون شی  مو یونات و ( معوج جمعییت شیهری و حمیا و نقیا اینعتی و الگوهیای مصیرف 

 میی تجربیاتی هستند كه به جوامع اینعتی غیرب بسییار مربو نید و مسیائلی ناجیا بیه حسیاب 

 .آیند

مقابله جدی با انوا  مصكالتی كیه در جوامیع پیصیرفته . ی  مو و  بزرگتر هم وجود دارد

از نیازهای درمانی و آموزش گرفته تیا آلیودگی محیید و )دارد و حا آنها  سرمایه داری وجود

مسیتلزم انقالبیی اسیت كیه نیه فقید منیابع را بیر حسیب اولوییت هیای ( شراید محیالت فقیرنصیی 

. نیازهای انسیانی مید نظیر قیرار دهید بلكیه راه مصیاركت كامیا و رهیایی  هی  میردم را بگصیاید

اد كیه یی  جامعیه سوسیالیسیتی بایید انیرژی و قیدرت خالقیه تجربه انقالب در قرن بیستم نصان د

انسانها را از  ری  تقویت ارزشهای سوسیالیستی، ارتقاء آگاهی و تصوی  ابتكار نما توده ها 

در ای  زمینه، پروژه مائوئیستی در چیی  سرمصی  . سلوح، تكاما دهد و رها سازد می در تما

 .بود

م ای  را هم نصیان داد كیه یی  اقتصیاد سوسیالیسیتی تجربه انقالب سوسیالیستی در قرن بیست

باید نیروهای مولده اجتمانی شده را كه نیازمند درجه بیاالئی از همیاهنگی متمرکیز هسیتند، بیا 

مدل اقتصیاد برنامیه رییزی شیده شیوروی . و ابتكار نما محلی ترکیب کند ندم تمرکز گسترده
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از  یرف دیگیر، مكانیسیم . كیز متكیی بیودكه در دوران استالی  تكوی  یافت بیش از حد بیر تمر

های بازار سیرمایه داری كیه برخیی بیه اشیتساه آن را پیادزهری بیرای بوروكراسیی جیا سینگی  

كردند، به ناگزیر به تمركز ثروت و قدرت، تسعیت كار زنده از انساشیت سیرمایه و  می تصور 

فته تری  سینتز تمركیز برنامه ریزی مائوئیستی معرف پیصر. انجامد می هرج و مرج در تولید 

 .و ندم تمركز، هماهنگی ساختاری و مصاركت توده ای است

سرانجام، ای  سئوال وجود دارد كه برنامه ریزی چیست؟ برنامه بخودی خود هدف نیست 

بلكه باید به هدف محیو تولیید كیاالیی و  سقیات خیدمت كنید و بیا ایی  هیدف میورد سینجش قیرار 

مادی و اجتمانی استثمار و ستم هجیوم بیرد، شیراید و مناسیساتی برنامه باید به پایه های . گیرد

. دهید را دگرگیون كیرده، نهایتیا ریصیه كی  كنید میی كه به تقسیمات  سقاتی و ملی و جنسیتی پیا 

باید همراه با نمیقتری  مسارزه سیاسی و اییدئولوژی  در پیی نیابودی تمیایزات موجیود بیی  كیار 

ایی  مسییر . كارمنید دولیت و نضیو نیادی جامعیه باشیدفكری و كار یدی، روشنفكر و كیارگر، 

 .اقتصاد برنامه ریزی شده سوسیالیستی در چی  بود

الستیه خواهیم بگوییم كه در چی  مائوئیستی هی  مصكا یا مسیئله ای وجیود نداشیت؟  می آیا 

 .شییود جامعیه ای کییه در حییال زییر و رو شییدن اسییت مصیکلی نداشییته باشیید مییی مگیر ! کیه خیییر

دانش فكیری، " ممنونه"ساب  به نراه های " هی  بودگان"هقانان، زنان و سایر كارگران، د

در ایی  زمینیه هیا، تجربیه و میدل . تخصص فنی و فرهنیگ وارد شیده و در حیال فیت  آن بودنید

بیصیتر كارهیایی كیه در ایی  زمینیه هیا . های قسلی چندانی وجود نداشت كه از آنهیا پییروی شیود

شد  می بنابرای  درسها و اشتساهات باید جمعسندی . تجربی داشت شد، تا حدی كیفیت می انجام 

و نسایید از ییاد بیرد كیه تيیییرات ناشیی از انقیالب فرهنگیی . گرفیت میی و تصحیحات ایورت 

و با چنگ و دندان تیالش ... كردند می نلیه امتیازات و جایگاه كسانی بود كه بر توده ها آقائی 

 .را بگیرند یا تضعیفش كنندكردند تا جلوی چنی  تيییراتی  می 

شود، نلیرغم جنسیه نمومیا مثسیت توسیعه اقتصیادی،  می تا آنجا كه به خود اقتصاد مربو  

: قا نسیست بیه آنهیا آگیاه بودنیدمی مصكالت و مصاف های جدیدی هم موجود بود كه انقالبیون ن

ما و نقا   عا ساختاری در بخصهای معی  نظیر انرژی،  غال سنگ، سنگ معدن آه  و ح

میی کیه كماكیان در اسیتانداردهای زنیدگی  می نقا  نره رشد ایستا در كصاورزي  تفاوتهای مه

 ان کمونها موجیود بیود  مصیكالت موجیود در اسیتفاده مولید حیداکثر از نهیاده هیای سیرمایه اي 

آورد، ماننیید مییدیریت منییابع و كنتییرل محییید  مییی وظییایا جدیییدی كییه توسییعه اقتصییادی پدییید 

ستها برای مواجهه با ای  مصكالت و مصاف ها آماده بودند و رویکردشان برای مائوئی. زیست 

 .حا ای  مسائا را در دست داشتند

اما سیاستهای مائوئیستی، منجمله ااول برنامه ریزی كه در ای  نوشته در میوردش بحیث 

در چییارچوب مسییارزه دو خیید درون حییزب كمونیسییت و جییدال . شیید مییی شیید، در خییالء پیییاده ن

سیالهای مییانی دهیه . شید میی بر سر قدرت، بر سر ای  سیاستها و اجرای آنها، مسیارزه  ی مدائ
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تصدید ای  مسیارزه بیر نملكیرد اقتصیادی و امیر . شاهد ی  دور جدید مسارزه  سقاتی بود 6972

برنامه ریزی تاثیر گذاشت، و در نحوه مدیریت بنگاه ها و مسارزه بر سر انضسا  و شكا های 

نیروهیای رویزیونیسیت كیه حیول . د و كمییت و كیفییت محصیوالت میوثر افتیادپرداخت دسیتمز

چییوئ  الی و دن سیییائو پییی  حلقییه زده بودنیید، شییسكه وسیییعی از كارمنییدان را بییه شییكا سییازمان 

كردند و به تو ئه های بوروكراتی  و انوا  تاكتی  هیای اخیالل گرانیه متوسیا  می یافته اداره 

واقعیت چنی  بیود . مائوئیست در پی جلب حمایت توده ها بودنددر مقابا، نیروهای . شدند می 

شکسیت . و بواسله یکرشته نواما ملی و بی  المللیی، آراییش قیوا مسیاند حیال انقالبییون نسیود

سوسیالیسم در چی  نه نتیجه سقو  و ا محالل بود و نه دود شدن ی  خواب و خیال غیر قابا 

ز نسردهییایش بییا نیروهییای داخلییی و بییی  المللییی سوسیالیسییم در چییی  در جریییان یكییی ا. تحقیی 

 .سرمایه داری شكست خورد

 

 بیش از هر زمان دیگر راه حل امروز است -هـ 
كننیید، پسییت تییری   مییی در دوره ای كییه بییا بییوق و كرنییا پیییروزی سییرمایه داری را انییالم 

قالبیی را غییر كنند و امییدها و رویاهیای ان می انگیزه ها در رفتار بصر را مایه افتخار معرفی 

در . خوانند، دفا  ایدئولوژی  از انقالب سوسیالیستی اهمیتیی نظییم یافتیه اسیت می واقع بینانه 

بریم كه سازمان تولید اجتمانی، افراد را از یكدیگر و از قوه خالقه شیان جیدا  می دنیایی بسر 

. نمیی  نسیوده اسیتدنیایی كه هیچگاه شكاف دو قلب دارا و ندار در آن تا به ای  حد . کند می 

و روشی  . دنیایی كه به نلت توسعه كور اقتصادی با خلر نابودی محید زیستی روبیرو اسیت

قیرار دارد كیه از سیود  می ایی  دنییا تحیت سیلله نظیا: كردن نلت همه اینها كیار سیختی نیسیت

 وجیود دارد میی اما مسنای میادی نظی. كند می بعنوان معیار و موتور توسعه اجتمانی استفاده 

که بتوانیم جامعه را در مقیاسی جهیانی بیر شیالوده ای غیراسیتثماری سیازمان دهییم و همزمیان 

در چنی  دورانی و چنی  دنیائی، . دهد می ای  نظام جهانی ستمگر بلور مستمر به مقاومت پا 

بایید بیا ا یلراری . به مسارزه برای برقراری سوسیالیسم نساید فقد بعنوان ی  اایا نگیاه کنییم

 .تازه و نوی  برای آن در نما بجنگیمتر و 

 میی فروپاشی اتحاد شوروی گواهی بر غلد از آب در آمیدن سوسیالیسیم نیسیت بلكیه نصیان 

هیر چییزی کمتیر از یی  سوسیالیسیم رهیائیسخش، یعنیی كمونیسیم انقالبیی، قیادر نیسیت  دهد كه

به همی  دلیا . للسدبنیان های ساختاری و ایدئولوژی  استثمار و حاكمیت  سقاتی را به چالش ب

توانید و  میی دهد كیه سوسیالیسیم  می ای  تجربه نصان . تجربه چی  انقالبی، بصدت حیاتی است

باییید، هییم رویییا پییرداز باشیید و هییم تحقیی  یییافتن   اییی  تجربییه مسیییری بییرای دفییا  از انقییالب و 

ند، ترسیم کص می پیصروی آن در مقابا کسانی که برای تسدیا شدن به استثمارگران آینده اا 

میران چی  مائوئیستی، انسیانی اسیت از تجیارب گذشیته و دورنماهیای آینیده، روش و . کند می 
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تیوانیم از آن بییاموزیم  میی آیا . ااول، تئوری و نما برای ریصه ك  كردن كهنه و ساخت  نو

 توانیم از آن نیاموزیم و نواقب آن را بپذیریم؟ می و آن را تکاما دهیم؟ آیا ااال 

 

 داشتها یاد
ارزیابی انتقادی مائو از اقتصادیات شیوروی در مقدمیه همیی  كتیاب میورد بحیث قیرار  (6

 .گرفته است

مجلیه  –بیه قلیم بیاب آواكییان " آغاز مرحله ای جدید –پایان ی  مرحله "رجو  كنید به  (1

 6992پاییز  –انقالب 

 (80جلد )مجمونه آثار  –لنی   –باز هم درباره اتحادیه های انفی  (1

 باب آواكیان –ای منتصر نصده نامه ه (1

 (6977نصر پانتئون )به قلم استیف  اندورز " انقالب انعتی چی "رجو  كنید به  (1

پیصیرفت "شیماره وییژه مجلیه  –" برنامه رییزی و شهرسیازی در چیی "رجو  كنید به  (1

انقیالب فرهنگیی و سیازماندهی اقتصیادی در "كتاب  - 6977سال  3شماره " در برنامه ریزي

اینایع كوچی  روسیتایی در "كتیاب  - (6972نصیر میانتلی ریوییو )قلیم شیارل بتلهیایم بیه " چی 

سییخنرانی تحییت  –( 6977نصییر دانصییگاه بركلییی )بییه قلییم دویییت پركینییز " جمهییوری خلیی  چییی 

توسد لیو اورلینز در كمیتیه مصیترك اقتصیادی " محید زیستی چی  –مسائا اقتصادی "ننوان 

دگرگیونی خیاك "  می و كتیاب ارزشیمند قیدی –( 6972یكیا بنگاه نصر دولیت آمر)كنگره آمریكا 

 (6972انتصارات پرایجر نیویورك )به قلم كیت بوكانان " چی 

( 6973انتصییارات هییارپر نیویییورك )بییه قلییم كریسییتوفر هییووی " اقتصییاد چییی "كتییاب  (1

ارقییام تناسییسی كییه در مییورد توانییایی تولییید انییرژی هیییدروالكتریكی  كییر شییده در  - 27جییدول 

 .ای  تفاوت، ناشی از تفاوت های تعریفی است. های دیگر كمتر از ای   کر شده استپژوهص

كه در اینجا نقا شده، مستخرج از منابع چینی و تحقیقات غربی هاست كیه نمومیا  می ارقا

آییا ایی  آمیار و ارقیام قابیا انتمادنید؟ تامیاس . كردند می از داده های دفاتر آماری چی  استفاده 

شیاخص "که در کتابی با نام " آمار كصاورزی در جمهوری خل  چی "ای به نام وی  در مقاله 

نصییر دانصییگاه  –بییه ویراسییتاری الكسییاندر اكسییتای  " )هییای كمیتییی محصییوالت ایینعتی چییی 

. باشید میی گوید، مجمونه آمار و ارقام در مورد كصاورزی، قابا اتكاء  می ( 6932میصیگان 

صییاورزی  ییی انقییالب فرهنگییی، حتییا مییورد تائییید در مییورد نملكییرد بخییش ك می گییزارش رسیی

 باشید و ایحت ایی  داده هیا را میی رهسری کنونی چی  كه  د مائو و انقالب فرهنگی اسیت، 

قابیا اتكیاء  6917-71آییا آمیار اقتصیادی چیی  در سیالهای "رجو  كنید به مقاله . كند می تایید 

اسییتیف  (. 6932مییارس  60منییدرج در خسرنامییه پكیی ، شییماره )بییه قلییم لییی چیی  رویییی " اسییت؟

بحیث مفییدی را بیا ( 6996انتصارات نیوآمسیتردام نیوییورك " )خا، سره" اندیكوت در كتاب 

 .به پیش برده است رجو  به همی  اسناد
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به هنگام استفاده چندمنظوره از مواد اولیه باید هر آنچه مفید اسیت را تقوییت، و "مقاله  (8

( 6976سیپتامسر  7 –روزنامیه خلی  )هوا چی  یوان به قلم " هر آنچه مضر است را نابود كرد

 – 07جلید  –مجمونه كیكلیوس )ویلیام كاپ . نوشته ك" بازیافت در چی  معاار"نقا شده در 

 (6972چاپ 

یكی از نقا   عا نظام برنامه ریزی در دوران استالی  ای  بود كه انمال فصار همیه  (1

بیه . شید میی ت شیدید كیفییت محصیوالت ، گاهی اوقات بانث افمی جانسه برای تحق  اهداف ك

. نلت كیفیت نیازل كاالهیا، كارخانیه هیا مجسیور بودنید كمییت بیصیتری از آنهیا را مصیرف كننید

داشت كه فصار بیصتری برای افزایش كمییت  می همی  مسئله به نوبه خود، برنامه ریزان را وا

تیوان از ایی  دور  میی كیفییت  مائو تاكید كرد كه فقد با فهم ارتسا  متقابا كمییت و. انمال كنند

و باید فهمید كه كلید حا (. توان نادیده گرفت و نه كیفیت را می نه كمیت را )با ا خالص شد 

ای  تضادها، برانگیخت  شور و شوق نملی توده ها و تكیه بیر آن بیرای ادغیام ایحی  كمییت، 

 .كیفیت و هزینه، با هدف پیصرفت اقتصاد است سرنت،

انتصییارات لیتییا، بییراون و )نوشییته هییان سییو یییی  " بییاد در بییرج" نقییا شییده در كتییاب  (01

ان درسیت و غلید در میی مائو، بلور کلی دارد به نحوه حا تضاد (. 6971بوستون  –شركاء 

امیا ایی  جهیت گییری در میورد امییور . پیردازد میی ان خلی  در یی  جامعیه سوسیالیسیتی، میی 

 .مربو  به مدیریت اقتصادی نیز کاربست دارد

لنینیسیم، اندیصیه میائو تسیه دون  –هی  چیز انقالبی تر از ماركسیسم "نید به رجو  ك (00

 (6930شیكاگو  –انتصارات آر سی پی )به قلم باب آواكیان " نیست

بیه قلیم گیروه نگیارش " ساختمان سوسیالیستی و مسیارزه  سقیاتی در حیلیه اقتصیاد"  (01

 (6972آوریا  – 61شماره  –مندرج در خسرنامه پك  )كمیته انقالبی استان كیری  

 (6977نیویورك  –انتصارات مانتلی ریویو )مائو تسه دون  -نقد اقتصاد شوروی  (01

برخی نظریه پردازان سوسیالیست تالش كرده اند با همان استدالالت نقادان بیورژوا  (01

كننید كیه تكیامالت انجیام شیده در نرایه  میی ایی  نظرییه پیردازان ملیرح . به آنان پاسخ دهنید

آوری ارتسا ات از راه دور، بیه شیكا میوثری مقامیات برنامیه رییز مركیزی را  كامپیوتر و ف 

سازد كه همه ا النات  روری برای ای  نو  مدیریت جزء به جزء را در اختییار  می قادر 

را " محاسییسه كامییا"در واقییع، اینییان در  هیی  خییود، دسییت هییدایت كننییده خیییالی . داشییته باشییند

مسئله محوری یعنی نقش تیوده هیا . كرده اند" رقابت كاما"جایگزی  دست هدایت كننده خیالی 

 .و مسارزه  سقاتی، از فرایند برنامه ریزی حذف شده است

بییه قلییم نیییكالس كسییتللو و همكییاران " ورای اقتصییاد قمارخانییه اي" رجییو  كنییید بییه  (01

 (6939لندن  –انتصارات ورسو )

ازتكثیر شیده در كتیاب بی( 6923)بیه قلیم لییائو جیلیی  -بحث در مورد نظام دو جانسیه  (01

واكییر . بییه قلییم كریسییتوفر هییووی و كییه نییت ر" شییالوده هییای اقتصییاد برنامییه ریییزی شییده چییی :
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" نظیام تراسیتی"انتقاداتی كه  ی انقیالب فرهنگیی نلییه (. 6939لندن  –انتصارات م  میالن )

بیه قلیم " انقیالب اینعتی چیی "در سازماندهی و برنامه رییزی اینعتی ملیرح شید، در كتیاب 

در جرییان مسیارزه قیدرت نلییه میائو و نیروهییای . نیدورز بیه شیكا خالایه تصیری  شیده اسییتآ

انقالبی، نیروهای حلقه زده حول دن سییائو پیی  و چیوئ  الی برنامیه رییزی نمیودی را احییاء 

نظراتیی دربیاره اییده هیای اقتصیادی بیورژوا كمپیرادوری دن سییائو "شاید بتیوان مقالیه . كردند

را ( نوشیته ریمونید لوتیا – بهود مهی مهائو پنج نقا شیده در كتیاب)چان كو  - وبه قلم كائو ل" پی 

کیه سیرمایه داری دولتیی در حیال " نظیام تراسیتی"آخری  انتقاد مائوئیسیتهای در قیدرت، نلییه 

 . ظهور بود، دانست

میدیریت اقتصیادی در "بحث در مورد ااول برنامه ریزی در ای  بخیش، از كتیاب  (01

اخیذ شیده ( 6978چینیی  –انیستیتوی آموزشی آنگلیو )خوان رابینس   به قلم 6970سال  ،"چی 

 .است

 (6937نصر دانصگاه كلمسیا )لیونز . نوشته تاماس پ -ادغام اقتصادی چی  (08

میییران مائوئیسییتی و دورنماهییای دهییه : مالكیییت و كنتییرل در اقتصییاد چییی "مقالییه  (01

تیه مصیترك اقتصیادی كمی –چصیم دوختیه اسیت  0222اقتصیاد چیی  بیه سیال "از كتاب " 6932

میییدیریت "و ( 6979واشیییینگت  دی سیییی  –انتصیییارات دولیییت آمریكیییا  اداره" )كنگیییره آمریكیییا

 .به قلم رابینس " اقتصادي

خسرنامه پك  " )هدف از تجارت سوسیالیستی كسب سود نیست"رجو  كنید به مقاله  (11

نیابع در برای تو یحاتی در مورد جزئیات نظیام كنفرانسیی تخصییص م(. 6979ژوئیه  82 –

نصیر )نوشیته مایكیا ال می  " برنامیه رییزی سوسیالیسیت "چی  انقالبیی، رجیو  كنیید بیه كتیاب 

 .به قلم رابینس " مدیریت اقتصادي"و كتاب ( 6979دانصگاه كمسری  

 (6939نصر دانصگاه بركلی )به قلم فرد بلوك  -فراتهای پسا انعتی  (10

ایینعتی "كینییز و مقالییه نوشییته پر" ایینایع كوچیی  روسییتائ "رجییو  كنییید بییه كتییاب  (11

منییدرج در مجلییه )نوشییته جییون سیگاردسیی  " سیاسییتها و دورنماهییا: كییردن روسییتاها در چییی 

یكییی از دسییتاوردهای فنییی (. 6972تابسییتان  – 3و  7شییماره  –دوره سییوم  –توسییعه جهییانی 

بزرگ چی  سوسیالیستی، ابداناتی بود كه در زمینه گسترش كصت غالت در منا   گونیاگون 

 .ت كالن انوا  غالت انجام دادو برداش

انتصیارات " )اقتصاد چیی  و اسیتراتژی مائوئیسیت :ای  نكته را جان گارلی در كتاب  (11

 .ملرح كرده است( 6971نیویورك  –مانتلی ریویو 

مندرج در مجله توسیعه )به قلم رونالد برگر " برنامه ریزی اقتصادی در چی "مقاله  (11

 (6972ابستان ت – 3و  7شماره  –دوره سوم  –جهانی 

 –منییدرج در رنمییی  ریسییائو " )بییر هییم زدن تعییادل كهنییه، برقییراری تعییادل نییو"مقالییه  (11

 .به قلم هووي" شالوده های اقتصاد برنامه ریزی شده"بازتكثیر در كتاب  –( 6923فوریه 
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 –انتصییارات هیومییانیتیز )بییه قلییم فیلییی  كوریگییان و همكییاران " در دفییا  از مییائو" (11

 (6979نیوجرسی 

شییكاگو  –انتصارات آر سی پی )نوشته باب آواكیان  -فناناپذیر مائو تسه دون خدمات (11

6973) 

 به قلم مائو -نقد اقتصاد شوروی  (18

نوشیته ( 6927نصر زبانهیای خیارجی پكی  )خیزش سوسیالیستی در روستاهای چی   (11

 مائو

ا كند كه دسیته بنیدی هی می در ای  اثر، مائو تاكید . نوشته مائو -نقد اقتصاد شوروی  (11

. و قوانی  اقتصادی نظیر توزیع بر حسب كار و قانون ارزش، ابدی و غییر قابیا تيیییر نیسیتند

اینهییا بییه لحییاظ تییاریخی نسییسی هسییتند و در مقلعییی تییاریخی بییر اثییر تكامییا و دگرگییونی هییای 

 .اجتمانی بوجود آمده اند

ئو تسیه نقیا شیده در مجمونیه آثیار پراكنیده میا)نوشته مائو  -نمونه هایی از دیالكتی   (10

ترجمیه ای (. 6972انتصارات مصترك خیدمات تحقیقیی، ارلینگیت   –بخش اول  6929-13دون 

 . كه در اینجا ارائه شده متفاوت است

یكییی از بیانیییه هییای مهییم مییائو کییه سیاسییت در مییورد . بییه قلییم هییووي -اقتصییاد چییی  (11

قابیا " له سیومسخنرانی پیرامون برنامه پن  سیا"دهد، در  می روشهای برنامه ریزی را نصان 

شیالوده هیای اقتصیاد برنامیه "مت  ای  سخنرانی مائو را هووی و واكیر در كتیاب . رویت است

 .چاپ کرده اند" ریزی شده

 كتاب حا ر( معادل در چاپ فارس ؟؟؟؟؟؟) 622-22رجو  كنید به افحات  (11

 –نصیر دانصیگاه كارولینیای جنیوبی )نوشته یان پریسیال " اقتصاد چی "رجو  كنید به  (11

نوشیته جیمیز اسیتپن  " انعلاف پیذیری برنامیه در جمهیوری خلی  چیی :مقاله  –( 6973لمسیا ك

 .نوشته هووي" اقتصاد چی "و ( 8شماره  –دوره اول  –مندرج در مجله چی  معاار )

منییدرج در )نوشییته سییوزان پییی ن  -درك مائوئیسییتی و تجربییه چییی : توسییعه متعییادل (11

 (6971 – 2ه شمار –دوره چهارم  –مجله توسعه جهانی 

 (6977نصر دانصگاه كمسری  )به قلم الكساندر اكستای   -انقالب اقتصادی چی  (11

نصیر )نوشته نییكالس الردی " رشد اقتصادی و توزیع در چی "رجو  كنید به كتاب  (11

 (6973دانصگاه كمسری  

بییه قلییم كییارل " مییورد چییی : داوری دربییاره توسییعه اقتصییادي"رجییو  كنییید بییه مقالییه  (18

 (6977اكتسر  –چاپ هند  –ج در هفته نامه اقتصادی و سیاسی مندر)ریسكی  

در (. 6972نصر دانصیگاه میصییگان )نوشته الكساندر اكستای   -توسعه اقتصادی چی  (11

دستمزد پایه برای ی  مقام اداری در كانتون كیه بیاالتری  سیل  حقیوق را دریافیت  6972سال 

بیر دسیتمزد پاییه یی  كیارگر بیا كمتیری  هصیت برا( و ادر كمیته انقالبیی اسیتان بیود)كرد  می 
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نوشیته " اقتصیاد چیی "رجیو  كنیید بیه كتیاب . )سل  مهارت در بخش انایع مدرن استان بود

 (پریسیال

’ اقتصیاد سیاسیی چیی ’برخی داده های مهم را كارل ریسكی  در فصا دهم از كتاب  (11

مییزان  6972 تیا 6920در فاایله سیالهای . گیرد آورده اسیت( 6937نصر دانصیگاه اكسیفورد )

امییا نییره رشیید (. اكسییتای  –انقییالب اقتصییادی چییی  )مصییرف سییرانه در چییی  دو برابییر شیید 

برای هیر نفیر، ییا بیر حسیب درآمید ( مواد غذائی، پوشاك و سایر محصوالت نساج )مصرف 

شیود همیصیه بیا  میی و ن)سرانه، فقد یكی از شاخص هیای بهسیود اسیتانداردهای معیصیتی اسیت 

كیاهش ییا افیزایش میرگ و مییر .( اقتصیادی یی  كصیور را ارزییابی كیرد نگاه بیه آن، و یعیت

سوادآموزی، انتظار نمر میانگی  و امثالهم، شیاخص هیای فیوق العیاده مهیم پیصیرفت  كودكان،

تییا  6929همییانلور كییه اشییاره شیید، اییی  شییاخص هییا در چییی  در فااییله . باشییند مییی اجتمییانی 

ی  امر نتیجه تخصیص فزاینده خدمات درمیانی، به شكا خیره كننده ای بهسود یافت كه ا 6971

خدمات اجتمانی بر پایه نیازهای میردم، و ناشیی از سیاسیت " فرآورده های"آموزشی و سایر 

یعنی اقدامات و سیاستهایی كه ایفت مصخصیه . بسی  توده ها برای حا مصكالت اجتمانی بود

كاهش تفاوتهیای اجتمیانی و  درباره مو و  استانداردهای زندگی،. سوسیالیسم در چی  بودند

برای نمونه . در چی  مائوئیستی، مقاالت و كتاب های زیادی منتصر شده است" كیفیت زندگ "

نوشته ماریا آنتیونی یتیا میاچوكی " زندگی روزمره در چی  انقالب : "توانید رجو  كنید به می 

قلم ویلفرد بارچیت و به " كیفیت زندگ : چی "، (6970 –نیویورك  –انتصارات مانتلی ریویو )

نوشیته " انقیالب ادامیه یافیت: چیی "و ( 6971 –میدل سك   –انتصارات پنگوئ  )ریوای االی 

 (6970 –نیویورك  –انتصارات وینته ی  )یان میردال و گان كسا 

 



 111: جمعبندی 

 

 

 فهرست کتاب های پیشنهادی

 برای مطالعه در باره

 سوسیالیسم و اقتصاد سیاسی سوسیالیسم

 

 برنامه گوتانقد کارل مارکس، 

امییا در اییی  اثییر . از کییارکرد ییی  اقتصییاد سوسیالیسییتی ارائییه نییداد مییی مییارک  شییرح منظ

کوتاه، که در اواخر نمرش نگاشته شده است، بحثهای زیادی در میورد شیراید ظهیور جامعیه 

 .کند می سوسیالیستی و سازمان اقتصادی و اجتمانی آن و جامعه کمونیستی 

 

 البدولت و انق، لنین. ای. و

لنی  در مقابا حمالت رویزیونیستها از نظرات مارک  دفیا  کیرد و ایی  نظیرات را کامیا 

او در ای  اثر، ماهیت دولت پرولتری و نواما اقتصادی و سیاسی درگیر در گذار از . تر کرد

 .دهد می سوسیالیسم به کمونیسم را مورد بحث قرار 

 

 اد جماهیر شورویمسائا اقتصادی سوسیالیسم در اتح وزف استالین، 

کوشیید مصییکالت کلیییدی  مییی نگاشییته شییده اسییت، اسییتالی   6920در اییی  اثییر، کییه در سییال 

تصییخیص داده و  برخاسییته از بقایییای سییرمایه داری کییه هنییوز در سوسیالیسییم موجییود اسییت را

بحث  ییا وسییعی از مسیائا ماننید قیانون ارزش، تولیید کیاالئی، و تیداوم  .تجزیه و تحلیا کند

هیر چنید یی  اثیر جیدی در . گییرد می ان روابد تولیدی و نیروهای مولده را در بر می تضاد 

به کتاب بعیدی رجیو  . مورد اقتصاد سیاسی سوسیالیستی است اما دارای اشتساهات جدی است

 .کنید

 

 (6977نیویور،، انتصارات مانتلی ریویو ) نقدی بر اقتصاد شوروی ،مائوتسه دون

بیه  6912و اوایا  6922ان اواخر دهه می که در فااله  مجمونه از نوشته های راهگصا

در ایی  اثیر میائو، میدل سیاختمان سوسیالیسیتی شیوروی و اایول اقتصیاد . نگارش درآمیده انید

جههش بهزرگ بهه با پ  منظیر . کند می سیاسی سوسیالیستی موجود در آن را، نقادانه بررسی 

 میی ران گذار از سوسیالیسم به کمونیسم ، مائو به وارسی فرآیند ادامه انقالب و ماهیت دوپیش

 .کند می وی با ای  کار، ی  قلمرو تئوری  تازه برای مارکسیسم باز . پردازد

 

 در باره بکاربست دیکتاتوری همه جانسه بر بورژوازی  چن چان چیائو،
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انتصارات بنر، شیگاگو،  –بود، ویراستاری ریموند لوتا  می منتصر شده در کتاب مائو پنج)

 (6972آوریا  2، 62همچنی  منتصر شده در خسرنامه پک ، شماره  -6973

چان یکی از رهسران کلیدی انقیالب فرهنگیی و بخصیی از هسیته رهسیری رادیکیال بیود کیه 

مائوتسه دون در آخیری  نسیرد بیزرگش نلییه بیورژوازی درون حیزب کمونیسیت چیی ، بیه وی 

در درون حیزب کمونیسیت چیی  بیر سیر  ، زمانی که مسارزه6972ای  اثر در سال . اتکاء کرد

ای  . ماند یا نه در حال رسیدن به نتیجه قلعی بود می ای  که آیا چی  بر جاده سوسیالیسم باقی 

ی  تحلیا بسیار مهم در مورد روابد تولیدی در سوسیالیسیم، . اثر برای آن مسارزه نگاشته شد

ایدئولوژی  که سرچصیمه تولیید تضادهای درون نظام مالکیت سوسیالیستی، و شراید مادی و 

 . باشد می نیروهای ممتاز و استثمارگر نوی  در جامعه سوسیالیستی است، 

 

 خدمات فناناپذیر مائوتسه دون، باب آواکیان

 (انتصارات آر سی پی: 6979شیکاگو )

یی  سیینتز روشی  و وا یی  در میورد خییدمات میائو در نراییه هیای گونییاگون مارکسیسییم 

ز در میی اسی سوسیالیسم، و در نیی  حیال یی  نقصیه بیرداری تحریی  آمنجمله در اقتصاد سی

ایی  اثیر همچنیی  پاییه هیائی بیرای در، مو یونات کلییدی . مورد تکاما تئیوری مارکسیسیتی

 .دهد می تاریخی و توسعه در چی  انقالبی، ارائه 

 

 


