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  پيشگفتار
 
 

یکی از “ مسایل اقتصادی سوسياليسم در اتحاد جماهير شوروی“کتاب 
این سند یک اثر تئوریک و . اسناد ارزشمند جنبش جهانی کمونيستی است

سوب می شود که تراوش اندیشه و قلم رفيق جاودانی جنبش کمونيستی مح
دشمنان کمونيسم که از خواندن این اثر توسط مردم ميهراسند، . استالين است

زیرا قدرت کالم رفيق . ترجيح می دهند وجود این اثر را به سکوت برگذار کنند
 وی که بر اساس تجارب جامعه ىاستالين در این اثر و منطق شکننده

نا شده است آنها را به خفقان وا می دارد و وادارشان می سوسياليستی شوروی ب
 بر هاکند که خویش را در پشت انبان اتهامات بورژوازی جهانی و امپریاليست

آنها ترجيح می دهند با دروغ و ریا زندگی کنند تا . ضد رفيق استالين پنهان کنند
  . با زندگی پيکارگر

ی به رهبری رفيق حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروی سوسياليست
استالين در کشور شوراها، جامعه سوسياليستی را برپا داشت و از این بابت 

استالين مظهر سوسياليسم .  طبقات ارتجاعی را برای خویش خریدىدشمنی همه
  .است و دشمنی با وی دشمنی با سوسياليسم خواهد بود

 اقتصادی ى سوسياليستی را در عرصهىاستالين خطوط اساسی جامعه
 هاىترسيم کرد و سوسياليسم چيز دیگری نيست بجز آنچه در این اثر قانونمندی

استالين این معمار بزرگ ساختمان . آن توسط رفيق استالين تدوین شده است
سوسياليسم در شوروی می خواست جهانی را برپا دارد که تاریخ نظير آن را تا 

ای سرمایه داری،  دنيىوی می خواست بر ویرانه. کنون به چشم ندیده بود
 پيروان راه آزادی طبقه ىجهانی نوین برپا دارد و قوانين آنرا برای استفاده
 مارکس و هاىوی تئوری. کارگر تدوین نماید وی در این عرصه موفق بود

 ى دشمنان طبقهىانگلس و لنين را برای نخستين بار در زیر حمالت کينه توزانه
ز عرصه تئوری به عمل در آورد و کارگر در درون و بيرون اتحاد شوروی ا

 سوسياليستی و مفهوم ىنتایج عملی آنها را مجددا تدوین کرد و تعریف جامعه
  . سرمایه داری جهانی بيان داشتىرا در شرایط محاصره اقتصادی آن

 آنهائی است که به نفی ىاین اثر بزرگ تئوریک تودهنی محکمی به همه
غولند و از سوسياليسم تصویر دست ساختمان سوسياليسم در اتحاد شوروی مش

دست “نيافتنی ترسيم می کنند تا هيچکس جسارت مبارزه برای تحقق امری که 
این اثر در افشاء کسانی است که نازایند، . خود راه ندهده است ب“ نيافتنی

استالين با این اثر خود خط . ند و خودشان هيچ چيز برای ارائه ندارندانيهيليست



 ٤

 نازاها کشيد که وها یوسان، بی دورنماها، غرغروأيدان، مام بطالنی بر نا
  .    همواره خرابکارند، بار خاطرند و نه یار شاطر

زیرا . به تجدید چاپ این اثر جاودانی می پردازد) توفان(حزب کار ایران
 آن آشفته فکران سترونی که نه خود چيزی برای ىآنرا پاسخی می داند به همه
مائی برای مبارزه می بينند و در عوض زبانشان دراز عرضه دارند و نه دورن

    آنها که هيچگاه دستی بر آتش مبارزه . است و بهمه چيز ایراد می گيرند
نداشته اند از سوزش این آتش بی خبرند و تنها مترصدند که داغ خطاها را بر 

نها آ. مبارزین خرده بگيرند و در انتظار معصومين چهارده گانه به ذکر بنشينند
  .قهرمانان کمترین اشتباهات اند

از همان صفحات نخست این اثر روشن است که این سند مورد بحث همه 
 رفقای حزبی قرار گرفته و رفيق استالين بيک یک انتقادات رفقای ىجانبه

چنين دموکراسی پرولتری را سرمایه . حزبی در مورد این سند پاسخ داده است
  . داری هرگز نمی تواند تحمل کند

 رهروان راه آزادی طبقه کارگر را فرا می خوانيم که این اثر ىما همه
  .را مطالعه کرده و از آن بياموزند

  
  
  
  

  )توفان ( حزب کار ایران 
  ١٣٨٤ مرداد
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   اقتصادی سوسياليسممسائل
  در اتحاد شوروی سوسياليستی

  »اقتصادی ى به شرکت کنندگان در مباحثه« 
ماه ى  اقتصادی مربوط به مباحثهمسائلى مالحظاتی درباره

  ١٩٥١نوامبر سال 
  
  
  
  
 

اقتصادی را که به مناسبت ارزیابی طرح ى  مدارک مباحثهىمن همه
« .منجمله.مابرگزار شده است دریافت داشتهکتاب درس اقتصاد سياسی 

پيشنهادات « ، » پيشنهادات برای اصالح طرح کتاب درسی اقتصاد سياسی 
 مسائلجع به اطالعات را«  طرح، »  و نکات غير دقيق ای رفع اشتباهاترب

  .به من رسيده است» قابل بحث 
طرح ى این مدارک و هم چنين دربارهى همهى الزم می دانم درباره

  .کتاب درسی نکات زیر را یاد آور شوم 
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مربوط به خصلت قوانين اقتصادی در ى  ــ مسئله١
  سوسياليسم
  

عينی قوانين علم، به خصوص قوانين اقتصاد از رفقا خصلت ى اپاره
آنها نفی ميکنند که قوانين اقتصاد نواميس . سياسی در سوسياليسم را نفی ميکنند

آنها . انجام می گيرد، منعکس می سازدها انسانى جریاناتی را که خارج از اراده
دولت شوروی ى که نظر به نقش مخصوصی که تاریخ به عهدهعقيده دارند 

، »تشکيل دهند « دولت شوروی، رهبران آن، می توانند قوانين جدیدی گذارده، 
  .»وضع کنند « قوانين جدیدی 

آنها مثل این که، قوانين علم را که جریانات . این رفقا عميقًا اشتباه ميکنند
ى عينی طبيعت و اجتماع را منعکس می کنند، قوانينی که خارج از حيطه

وضع ها حکومتى  قوانينی که به وسيلهانجام ميگيرد، باها انسانى اراده
ایجاد ميگردند، و فقط اعتبار قضائی دارند، ها انسانى ميگردند، بنا به اراده

  .ولی بهيچ وجه نميتوان آنها را مشتبه ساخت. مشتبه می کنند
مارکسيسم قوانين علم را ــ قطع نظر از این که سخن از قوانين علوم 

انعکاس جریانات ى اقتصاد سياسی ــ  به مثابهطبيعی در ميان باشد و یا قوانين 
ميتوانند ها انسان. ، می فهمدانجام می گيردها انسانى عينی که خارج از اراده
 بدانند، آنها را مطالعه کنند، آنها را در عمليات خود این قوانين را کشف کنند،

وانند آنها نمی تها ولی انسان.  از آنها به نفع اجتماع استفاده کنند ومنظور دارند
 به طریق اولی آنها نميتوانند برای علم قوانين جدید، .را تغيير داده و یا لغو کنند
 .تشکيل دهند و یا وضع کنند

آیا این بدین معنی است که مثًال، نتایج عمل قوانين طبيعت، نتایج عمل 
ى نيروهای طبيعت به طور کلی غير قابل جلوگيری است، که تأثير ویران کننده

ها ای طبيعت همه جا همواره با نيروی قهریه غير قابل جلوگيری که انساننيروه
اگر . نمی توانند در آنها تأثير کنند، انجام می گيرد؟  نه، بدین معنی نيست

از جریانات همانند آنها را که واقعًا اى جریانات نجومی، ژئولوژیک و پاره
ده باشند، از تأثير بر رحتی اگر قوانين تکامل این جریانات را درک کها انسان

ند، کنار بگذاریم، در بسياری از موارد دیگر، مردم بهيچ وجه از اآنها عاجز
بر ها این موارد انسانى در کليه. لحاظ امکان تأثير بر جریانات عاجز نيستند

قوانين طبيعت وقوف حاصل نموده با منظور داشتن و تکيه بر آنها، با به کار 
از آنها، ميتوانند ميدان عمل قوانين طبيعت را محدود  و استفاده بردن ماهرانه

آن را به نفع اجتماع به . سازند، به نيروهای ُمخرب طبيعت جهت دیگر بدهند
  . کار اندازند
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بسيار قدیم، ى در ازمنه. در نظر بگيریم  متعد د  را  هاىیکی از مثال
غير قابل ى ليهکه بدین مناسبت روی ميداد، بها ، ویرانی مساکن و کشتزارهاسيل

در برابر آن عاجز بودند، لکن با گذشت ها جلوگيری محسوب ميشد که انسان
ساختن سدها و مراکز ها زمان، با تکامل معلومات بشری، هنگامی که انسان

بر جامعه که سابق غير قابل ها برق آبی را آموختند، جلوگيری از بالیای سيل
آموختند که ها بر آن انسانعالوه . جلوگيری به نظر می رسيد، ممکن شد 

مخرب طبيعت را مهار کنند،  به اصطالح آنها را رام کنند، نيروهای هاى نيرو
مزارع، برای به دست آب را به نفع اجتماع به کار اندازند و از آن برای آبياری 

  . آوردن انرژی، استفاده کنند
وانين علم  بدین وسيله قوانين طبيعت، قهاآیا این بدین معنی است که انسان

این جریانات ى مطلب در آن است که همه. ؟ نـه، بدین معنی نيستندارا رد کرده
مخرب آب و استفاده از آن در مصالح اجتماع بدون هاى جلوگيری از اثرات نيرو

هر گونه نقض یا تغيير و یا محو قوانين علم، بدون وضع قوانين نوین علم،  
 با انطباق دقيق با قوانين طبيعت، اتاین جریانى برعکس، همه. انجام می گيرد

کوچک ترین   قوانين علم انجام می گيرد، زیرا هر گونه نقض قوانين طبيعت،
  .نقض آنها، فقط منجر به اختالل کار و عقيم ماندن ميشد

قوانين اقتصاد سياسی نيز، ى قوانين تکامل اجتماعی، دربارهى درباره
اری در ميان باشد و یا از دوران دقطع نظر از این که سخن از دوران سرمایه

در این جا نيز مانند علوم طبيعی، قوانين تکامل . سوسياليسم، همين را باید گفت
اقتصادی، قوانين عينی می باشند که جریانات تکامل اقتصادی را که مستقل از 

 این می توانندها انسان. انجام می گيرد، منعکس می سازندها انسانى اراده
 کنند، بر آنها وقوف حاصل نمایند و با تکيه به آنها، از آنان به قوانين را کشف

 مخرب برخی قوانين جهت دیگر بدهند، تنفع اجتماع استفاده کنند، به تأثيرا
ميدان عمل آنها را محدود سازند، به قوانين دیگر که برای خود راه باز می کنند، 

ى د سازند و یا قوانين تازهلکن آنها نمی توانند این قوانين را نابو. دهندميدان 
   .اقتصادی وضع کنند

 قوانين آن اقتصاد سياسی عبارت از آن است کهیکی از خصوصيات 
 قوانين علوم طبيعی، ابدی نيستند، الاقل اکثر آنها، در طول دوران معين برخالف

ولی . تاریخی تأثير می کنند و پس از آن جای خود را به قوانين جدید می دهند
 اقتصادی جدید اعتبار شرایطن قوانين ـ نابود نمی شوند، بلکه به حکم آنها ـ ای

خود را از دست می دهند و از صحنه خارج می شوند تا جای خود را به قوانين 
 نوین شرایطى وضع نمی گردند بلکه بر پایهها انسانى جدیدی بدهند که با اراده
  .اقتصادی پدید می آیند
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با از بين  این که ى ه فرمول او دربارهانگلس ؛ ب» آنتی دورینگ « به 
 توليد خود وسایلبر ها  توليد، انسانوسایلاری و اجتماعی شدن درفتن سرمایه

پيدا خواهند کرد، از ستم روابط اجتماعی و اقتصادی رهائی خواهند  لطهـُس
انگلس این . می جویندزندگی خود خواهند گشت، استناد  » اربابان « یافت، 

  . می نامد» ضرورِت دانسته «  اختيار را 
چه معنی ميتواند داشته باشد؟ این بدین معنی است » ضرورِت دانسته « 
دانش پيدا کرده، آنها را کامًال ) » ضرورت « ( بر قوانين عينی ها که انسان

به خصوص به همين جهت است که . آگاهانه به نفع اجتماع به کار خواهند بست
   :انگلس در همان جا می گوید که

  
ى که تا کنون به مثابهها قوانين اعمال اجتماعی خود انسان« 

قوانين بيگانه و حاکم بر آنها در مقابلشان قرار داشتند، با اطالع کامل 
ى به کار رفته و بنابراین تابع ُسـلطهها انسانى از جریان امر به وسيله

    ».آنان خواهد شد
   

به نفع کسانی که تصور چنان که معلوم است فرمول انگلس به هيچ وجه 
 سوسياليسم می توان از بين ُبرد و قوانين شرایطمی کنند قوانين موجود را در 
برعکس این فرمول مستلزم محو قوانين اقتصادی . جدیدی وضع نمود، نمی باشد
  .ماهرانه از آنها را ایجاب می نمایدى نيست بلکه اطالع و استفاده

هری دارند، تأثير این قوانين غير می گویند که قوانين اقتصادی خصلت ق
. این درست نيست. قابل جلوگيری می باشند و اجتماع در مقابل آنها ناتوان است

از قوانين است، این تسليم به اسارت )  بت تراشی    (١»فتيشيزاسيون « این 
 ثابت شده است که اجتماع در مقابل قوانين عاجز نيست، اجتماع . قوانين است

از وقوف بر قوانين اقتصادی، با تکيه بر آنها، ميدان عمل آنها را می تواند پس 
هم آن گونه » رام کند « محدود سازد، از آنها به نفع خویش استفاده کند، آنها را 

نيروهای طبيعت و قوانين آنها روی ميدهد، هم آن گونه که در مثال که در مورد 
  .طغيان رودهای بزرگ روی ميدهدى مذکور درباره

نقش خاص حکومت شوروی در امر ساختمان سوسياليسم که گویا به به 
 اى آن امکان ميدهد، قوانين موجود تکامل اقتصادی را نابود سازد و قوانين تازه

نقش خاص حکومت .  این هم درست نيست.، استناد می جویند»تشکيل دهد « 
تی اوًال این که حکومت شوروی نمی بایس: شوروی ناشی از دو کيفيت است 

جانشين مانند آن چه که در انقالبات سابق انجام می گرفت، یک شکل استثمار را 
ثانيًا این  شکل دیگر آن نماید، بلکه می بایستی هر گونه استثمار را نابود سازد ؛
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اقتصاد سوسياليستی در کشور، این ى آمادههاى که نظر به فقدان هر گونه نطفه
اشکال جدید ؛ اشکال »  خالی جای« حکومت می بایستی به اصطالح در 

  .سوسياليستی اقتصاد را ایجاد کند
این وظيفه بدون شک دشوار و پيچيده و بی سابقه است با وجود این، 

ى لکن انجام آن به وسيله. شرافتمندی انجام دادحکومت شوروی این وظيفه را با 
انين حکومت شوروی نبود که گویا قوانين اقتصادی موجود را از بين برد و قو

حکومت شوروی به قانون داد، بلکه از آن رو بود که » تشکيل « جدیدی 
   مناسبات توليدی با خصلت نيروهای مولده تکيه  هم آهنگی اجباریاقتصادی 
کشور ما، به خصوص در صنعت، خصلت اجتماعی ى  مولدهىنيروها.  می کرد

تکيه به قانون  با .اری بوددداشتند و حال آن که شکل مالکيت خصوصی، سرمایه
حکومت مولده، هاى اقتصادی هم آهنگی اجباری مناسبات توليدی با خصلت نيرو

خلق در آورد ى  توليد را اجتماعی کرد ؛ آنها را به مالکيت همهوسایلشوروی 
و بدین وسيله سيستم استثمار را محو نمو، اشکال سوسياليستی اقتصاد را ایجاد 

ى ه آن، حکومت شوروی نمی توانست وظيفه بدون این قانون، بدون تکيه ب.کرد
  .خود را انجام دهد

قانون اقتصادی هم آهنگی اجباری مناسبات توليدی با خصلت نيروهای 
   اری راه خود را باز دسرمایههاى مدیدی است که در کشورهاى مولده، مدت

اگر این قانون هنوز راه خود را باز نکرده و ميدان نيافته است، بدین . می کند
   مقاومت ترین اجتماع با شدیدى هت است که از طرف نيروهای زوال یابندهج

. صيت دیگر قوانين اقتصادی مواجه می شویماین جا ما با خصو. بر خورد ميکند
برخالف قوانين علوم طبيعی، که در آنها کشف و به کار بستن قانون جدید، کم و 

قانون ه کار بستن اقتصادی، کشف و بى بيش به نرمی می گذرد، در زمينه
طرف این از اجتماع برمی خورد، ى جدیدی که به منافع نيروهای زوال یابنده

از این رو نيروئی الزم است، . مقاومت روبرو ميشود نيروها با شدید ترین
چنين نيروئی در کشور . نيروی اجتماعی که قادر باشد بر این مقاومت غلبه کند

جامعه را تشکيل قانان که اکثریت مطلق کارگر و دهى ما به صورت اتحاد طبقه
چنين نيروئی هنوز در کشورهای دیگر، در کشورهای . می دهند، پيدا شد

این است رمز این که حکومت شوروی موفق شد . اری پيدا نشده استدسرمایه
اجتماع را در هم شکند و قانون اقتصادی هم آهنگی اجباری ى نيروهای کهنه

  .روهای مولده در کشور ما ميدان کامل یافته استمناسبات توليدی با خصلت ني
کشور اقتصاد ملی ) متناسب ( می گویند که ضرورت تکامل طبق نقشه 

ما به حکومت شوروی امکان ميدهد قوانين اقتصادی موجود را نابود کرده، 
ساالنه و پنج هاى این کامًال نادرست است، نباید نقشه. قوانين جدیدی وضع کند

، اقتصاد ملی )متناسب ( ا قانون اقتصادی عينی تکامل طبق نقشه، ما را بى ساله
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مقابل ى وزنهى اقتصاد ملی به مثابهى قانون تکامل طبق نقشه. مشتبه ساخت
این . اری، به وجود آمده استدقانون رقابت و هرج و مرج توليد در سرمایه

ابت و هرج  پس از آن که قانون رق؛  توليدوسایلاجتماعی کردن ى قانون بر پایه
قانون مذکور از این رو . و مرج توليد اعتبار خود را از دست داد، به وجود آمد

تکامل اعتبار یافت که اقتصاد ملی سوسياليستی را فقط بر اساس قانون اقتصادی 
این بدین معنی است که قانون تکامل . طبق نقشه اقتصاد ملی می توان اداره کرد

ت طراح ما امکان می دهد توليد اجتماعی را اقتصاد ملی به مقاماى طبق نقشه
.   را نمی توان با واقعيت مشتبه ساختامکان لکن .درست طرح و تنظيم کنند
برای این که این امکان را به واقعيت نمود، باید این . این دو چيز مختلف است

قانون اقتصادی را مطالعه کرد، الزم است به آن مسلط شد، الزم است به کار 
ئی تنظيم نمود که هاآموخت، باید چنان نقشه را با علم کامل به موضوع بستن آن

ساالنه هاى  نمی توان گفت که نقشه.تقاضاهای این قانون را کامًال منعکس سازند
  .و پنج ساله، تقاضاهای این قانون اقتصادی را کامًال منعکس می سازند

زشی که، در از قوانين اقتصادی، منجمله قانون اراى می گویند که پاره
ى سوسياليسم عمل می کنند، قوانينی هستند که بر پایه  شرایطکشور ما، در 

     به طور اساسی دگرگون « و یا حتی » دگرگون شده « اقتصاد با نقشه، 
. » به طور اساسی « آن هم » دگرگون ساخت « نمی توان قوانين را . »ند اشده

 ميتوان آنها را نابود کرد، هم چنين آن گاه» دگرگون ساخت « اگر بتوان آنها را 
» دگرگون ساختن « مربوط به ) حکم ( قوانين دیگری جانشين آنها ساخت 

گرچه .  قوانين است » تشکيل « و » محو « قوانين از بقایای فرمول نادرست 
ست که نزد ما رایج هافرمول مربوط به دگرگون ساختن قوانين اقتصادی مدت

 ميتوان محيط عمل این یا .قت باید از آن صرفنظر کردشده است، ناچار، برای د
آن قوانين اقتصادی را محدود ساخت، ميتوان از تأثيرات مخرب آنها، البته اگر 
         چنين تأثيراتی وجود داشته باشند، جلوگيری نمود، ولی نمی توان آنها را 

  .» نابود کرد «و یا  » دگرگون ساخت « 
نيروهای طبيعت یا نيروهای اقتصادی، » سخير ت« بنابراین هر وقت از 

 به هيچ وجه ناظر بر این نيستند بر آنها و غيره صحبت می کنند،»  تسلط«  از 
    تشکيل « و یا آنها را » محو سازند « می توانند قوانين علم را ها که انسان

   اه بدین وسيله آنها تنها این را می خواهند بگویند که انسانبر عکس. »دهند 
می توانند قوانين را کشف کنند، بر آنها وقوف یابند، به آنها مسلط شوند، 
بياموزند که با علم کامل آنها را به کار بندند، از آنها به نفع اجتماع استفاده کنند و 

  .ل شوندئابدین طریق آنها را مسخر سازند و به ُسـلطه بر آنها ن
نين عينی می باشند که اقتصاد سياسی در سوسياليسم، قواپس قوانين 

ما انجام می گيرند، ى ناموس جریانات حيات اقتصادی را که مستقل از اراده
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کسانی که این حکم را نفی می کنند، در واقع امر، علم را . کس می سازندمنع
نفی ميکنند و با نفی علم، امکان هر گونه پيش بينی را هم نفی می نمایند و لذا 

  . را انکار می کنندامکان رهبری حيات اقتصادی
می توانند بگویند که هر آن چه این جا گفته شده، درست است و بر همه 

ندارد و بنابراین ارزش ندارد که برای تکرار اى روشن است، ولی چيز تازه
 البته واقعًا هم در این جا .حقایقی که بر همه کس روشن است، وقت صرف نمود

گر فکر می کردیم که وقت صرف نيست، لکن نادرست می بود اى اچيز تازه
مطلب .  ارزش ندارداز حقایقی که بر ما معلوم است،اى کردن برای تکرار پاره

ى هستهى در آن است که هر سال هزاران کادر جدید جوان به ما، به مثابه
رو می آورند، آنها مشتاق کمک به ما هستند، مشتاق ابراز رهبری کننده، 

ی مارکسيستی ندارند، بسياری از حقایق را که شایستگی هستند، لکن تربيت کاف
برای ما خوب روشن است، نمی دانند و ناچار هستند در ظلمات سر در گم 

هاى ند، موفقيتاغول آسای حکومت شوروی ُبهت زدههاى آنها از موفقيت. باشند
نظام شوروی سر آنها را به دوار می آورد و بنا می کنند به تخيل ى لعادهاخارق
از چيزی باک « و » همه چيز می تواند « ین که حکومت شوروی اى درباره
اى  و قوانين تازه، حکومت شوروی می تواند قوانين علم را نابود سازد»ندارد

  .تشکيل دهد
با این رفقا چه باید بکنيم؟ چگونه آنها را با روح مارکسيسم ـ لنينيسم 

 که به اصطالح     تربيت کنيم؟ من خيال می کنم که تکرار سيستماتيک حقایقی 
 تربيت وسایلآنها، یکی از بهترین ى ، توضيح با حوصله»ند امشهور عام« 

  .مارکسيستی این رفقاست
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  توليد کاالئی در سوسياليسمى  ــ مسئله٢
  

  
ند که روش حزب در حفظ توليد کاالئی پس از به ابرخی رفقا مدعی

. د در کشور ما، درست نبوده است توليوسایلدرت و ملی کردن دست گرفتن ق
آنها . آنها بر آنند که حزب می بایست همان وقت توليد کاالئی را از بين می ُبرد

 : در ضمن به انگلس استناد می جویند که می گوید
  

 توليد را به تملک آورد، توليد کاالئی وسایلهمين که اجتماع « 
 نيز از بين خواهد محصوالت بر توليد کنندگانى و به همراه آن ُسـلطه

 » آنتی دورینگ « رجوع شود به . » رفت 
  

  .این رفقا عميقًا اشتباه می کنند
فرمول انگلس را نمی توان کامًال روشن و : فرمول انگلس را تحليل کنيم

 توليد وسایل  ىهمهدقيق شمرد زیرا در آن قيد نشده که آیا سخن بر سر انتقال 
  ىهمه توليد، یعنی آیا وسایلاز   قسمتیل به مالکيت اجتماع است و یا انتقا

.  توليدوسایل از قسمتیخلق گذارده شده و یا فقط ى  توليد در اختيار همهوسایل
  .پس این فرمول انگلس را به هر دو شکل می توان درک کرد

  وسایل ىهمه« ، انگلس از تملک »آنتی دورینگ « در جای دیگر 
پس . سخن می گوید»  توليد وسایلى   مجموعهىهمه« ، از تملک » توليد 

 توليد را در نظر دارد و نه وسایل ىهمهانگلس در فرمول خود ملی کردن 
 توليد صنعتی به وسایلقسمتی از آن را، یعنی انگلس تنها ناظر به واگذاری 

  توليد در کشاورزی هم وسایلمالکيت عموم خلق نبود بلکه ناظر به واگذاری 
  .می باشد

 ی آید که انگلس کشورهائی را در نظر دارد که از این جا بر م
 و تمرکز توليد نه تنها در صنعت، بلکه در کشاورزی هم به قدر اریدسرمایه

 توليد کشور را مصادره کرده، به مالکيت وسایلى ند تا همهاکافی تکامل یافته
 در چنين کشورهائی الزم بنابراین انگلس عقيده دارد که. عموم مردم در آورند

، توليد کاالئی را از بين ُبرد،  توليدوسایل  ىهمه همراه با اجتماعی کردن است
  .و این البته کامًال درست است

فقط یک کشور » آنتی دورینگ « در پایان قرن گذشته، هنگام انتشار 
اری و تمرکز توليد چه دچنين وضعی داشت و آن انگلستان بود که تکامل سرمایه

رسيده بود که امکان داشت در اى ه نقطهدر صنعت و چه در کشاورزی ب
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 توليد در کشور وسایل ىهمهپرولتاریا، ى  بدست گرفتن قدرت بوسيلهصورت
  .خلق گذارده و توليد کاالئی را از بين ببرندى را در اختيار همه

اهميت تجارت خارجی را برای انگلستان با ى من در این مورد مسئله
 .ن کشور دارد در نظر نمی گيرموزن مخصوص عظيمی که در اقتصاد ملی آ

 سرنوشتى  این موضوع، ميشد مسئلهىمن خيال ميکنم که فقط پس از مطالعه
پرولتاریا و ى توليد کاالئی در انگلستان را پس از بدست گرفتن قدرت به وسيله

  .به طور قطعی حل کرد  توليدوسایل ىهمهملی کردن 
ال حاضر هم هيچ وانگهی نه تنها در پایان قرن گذشته، بلکه در ح

کشاورزی در اری و تمرکز توليد د از تکامل سرمایهکشوری هنوز به آن درجه
و اما در سایر کشورها، با وجود . که در انگستان مشاهده می کنيم، نرسيده است

خرده پا و ى مالکين توليد کنندهى هنوز در ده طبقهاری در ده، دتکامل سرمایه
ه می باشد، وجود دارد که می بایستی متوسطی که به قدر کافی کثيروالعد

  .پرولتاریا تعيين گرددى سرنوشتشان در صورت بدست گرفتن قدرت به وسيله
اگر در این یا آن کشور، منجمله در کشور : اینک پرسشی پيش می آید

پرولتاریا و واژگونی ى ما، شرایط مساعدی برای بدست گرفتن قدرت به وسيله
 توليد را وسایلاری در صنعت آن قدر د سرمایهاری وجود داشته باشد،دسرمایه

متمرکز کرده باشد، که بتوان آنها را مصادره کرد و به تملک اجتماع در آورد، 
اری، هنوز آن قدر بين توليد دولی اقتصاد روستائی با وجود تکامل سرمایه

ى کنندگان و مالکين خرده پا و متوسط تقسيم شده باشد که امکان طرح مسئله
کيت از این توليد کنندگان در ميان نباشد، پرولتاریا و حزب آن چه باید سلب مال
  .بکنند؟

 وانگهی این فرمول نباید هم فرمول انگلس به این پرسش پاسخ نمی دهد،
 یعنی .پرسش دیگری به وجود آمده استى به این پرسش پاسخ دهد، زیرا بر پایه

ليد کاالئی پس از این پرسش به وجود آمده است که سرنوشت توى بر پایه
 توليد چه باید بشود؟  پس، اگر فقط قسمتی از وسایل ىهمهاجتماعی کردن 

شرایط مساعد برای این که   آن، ولیىنه همه توليد اجتماعی شده و وسایل
پرولتاریا قدرت را بدست گيرد، موجود باشد، چه باید کرد؟ آیا پرولتاریا باید 

ه یک باره پس از آن توليد کاالئی را از قدرت را بدست گيرد و آیا الزم است ب
  .رد؟بين ُب

ناشی را دائر بر این که در هاى از مارکسيستاى پارهى البته، عقيده
 چنين شرایطی الزم است از بدست گرفتن قدرت صرف نظر نمود و منتظر شد

توليد کنندگان ُخرده پا و متوسط را ورشکست ها اری بتواند ميليوندتا سرمایه
 توليد را در اقتصاد روستائی وسایلرا به مزدور ده تبدیل نماید و کند، آنها 

 ىقدرت به وسيلهبدست گرفتن ى متمرکز سازد و فقط پس از آن می توان مسئله
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 را مطرح نمود، نمی توان  توليدوسایل ىهمهپرولتاریا و دسته جمعی کردن 
 رسوا   اگر نخواهند خود را کامًالهاروشن است که مارکسيست. پاسخ ناميد

  .تن در دهند» راه عالجی « سازند، نمی توانند به چنين 
شی دیگر را هم که تصور می کنند که شاید ناهاى مارکسيستى عقيده

الزم است، قدرت را بدست گرفت و به سلب مالکيت از توليد کنندگان ُخرده پا و 
ی  توليد آنها را اجتماعی ساخت، نمی توان پاسخوسایلمتوسط ده پرداخت و 

         ها به این راه جنایت کارانه و بی معنی هم، مارکسيست. محسوب داشت
 تن در دهند، زیرا این راه، هر گونه امکان پيروزی انقالب پرولتاریائی نميتوانند

    به اردوگاه دشمنان پرولتاریا ها را عقيم می گذاشت و دهقانان را برای مدت
  .می انداخت

و » ماليات جنسی ى «  در آثار خود در بارهپاسخ به این پرسش را لنين
  .مشهور خود داده است» کئوپراتيوی ى نقشه« 

  : عبارت است ازپاسخ لنين به اختصار 
  

ــ  نباید شرایط مساعد برای بدست گرفتن قدرت را از دست داد، )  الف  
اری بتواند جمعيت ميليونی توليد دکه سرمایهاى پرلتاریا نباید در انتظار لحظه

بلکه باید قدرت . سازد، بنشيندت سکنندگان انفرادی ُخرده پا و متوسط را ورشک
  .را بدست گيرد

 توليد در صنعت مصادره شده و در دسترس عموم خلق وسایلــ  )  ب 
  .گذارده شود
را باید تدریجًا و اما توليد کنندگان انفرادی ُخرده پا و متوسط   ــ )  ج  

توليدی یعنی در مؤسسات بزرگ ) تعاونی هاى شرکت( در کئوپراتيوهای 
  .متحد ساختکلخوزها  و کشاورزی

تکنيکی ى  تکامل داده، پایهوسایلى را باید با کليهــ  صنایع )  د  
معاصر توليد بزرگ برای کلخوزها به وجود آورد، ضمنًا از آنان سلب مالکيت 

عالی تجهيز هاى نننمود، بلکه بالعکس آنها را مؤثرتر با تراکتورها و سایر ماشي
  .کرد

  ــ اما برای پيوند اقتصادی شهر و ده، صنعت و اقتصاد روستائی، ) ه 
  تنهاىرا به مثابه) مبادله از راه خرید و فروش ( برای مدت معينی توليد کاالئی 

 است، حفظ نمود، با قابل قبول اقتصادی با شهر که برای دهقانان شکل مناسبات
وروی  و دولتی، کئوپراتيوی کلخوزی را توسعه داده تمام امکانات بازرگانی ش

  .طرد کرد را ناراد و هر گونه سرمایهو همه
تاریخ ساختمان سوسياليستی ما نشان می دهد که این راه تکامل که به 

  .کامًال خود را توجيه نمودلنين طرح شده ى وسيله
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کم و ى اری که طبقهدکشورهای سرمایهى تردیدی نيست که برای همه
توليد کنندگان ُخرده پا و متوسط دارند، این راه تکامل برای ى ش کثيرالعدهبي

  .سوسياليسم تنها راه ممکن و مقرون به صالح می باشدپيروزی 
شرایط باید منجر به ى می گویند که توليد کاالئی معذالک در همه

  .  و اجبارًا هم خواهد شدگردداری دسرمایه
نباید توليد !  چنين نيست شرایطى هميشه و در همه. این درست نيست

 توليد .ندااینها دو چيز مختلف. اری یکی دانستدکاالئی را با توليد سرمایه
 وسایل مالکيت خصوصی بر اگر. اری شکل عالی توليد کاالئی استدسرمایه

ار بتواند آن دکاال که سرمایهى  نيروی کار به مثابهاگرتوليد وجود داشته باشد، 
به بازار در آید، اگر، بنا بر ن توليد از آن بهره کشی کند، را بخرد و در جریا

اران وجود داشته باشد، دسرمایهى سيستم استثمار کارگران مزدور به وسيلهاین، 
توليد . اری می گردددتوليد کاالئی منجر به سرمایهفقط در چنين صورتی، 

خصوصی هاى  توليد در دستوسایلاری آن جا شروع ميشود که دسرمایه
 توليد ناچار باشند، نيروی کار خود وسایلمرکز باشد و کارگران محروم از مت

  . اری وجود ندارددبدون این،  توليد سرمایه. کاال بفروشندى را به مثابه
 اری تبدیل دخوب، اگر این شرایط که توليد کاالئی را به توليد سرمایه

تی باشد و دیگر در  توليد در مالکيت سوسياليسوسایلمی کند، موجود نباشد، اگر 
اگر سيستم کار مزدوری وجود نداشته باشد و نيروی مالکيت خصوصی نباشد، 

 آن ،قبل نابود شده باشد ها کار دیگر کاال نباشد، و اگر سيستم استثمار از مدت
  ؟گاه چه باید کرد

آیا می توان بر این عقيده بود که توليد کاالئی باز هم منجر به 
آخر نه این است که اجتماع ما همانا آن .  نه،  نمی تواناری خواهد شد؟ دسرمایه

 توليد، سيستم کار وسایلچنان اجتماعی است که در آن مالکيت خصوصی بر 
  .است دیگر وجود نداردهمزدوری، سيستم استثمار، مدت

 نمی توان توليد کاالئی را چيزی قائم بالذات مستقل از شرایط اقتصادی
اری بيشتر است، توليد کاالئی دعمرش از سرمایهتوليد کاالئی . محيط دانست

هنگام نظام بردگی وجود داشت و به آن خدمت می کرد، معذالک منجر به 
توليد کاالئی در دوران فئوداليسم نيز وجود داشت و به آن . اری نشددسرمایه

خدمت می کرد معذالک، با وجود این که بعضی شرایط را برای توليد       
این پرسش پيش می آید، . اری نشددده کرد،  منجر به سرمایهاری آمادسرمایه

اری نامحدود داگر در نظر بگيریم که توليد کاالئی نزد ما مانند شرایط  سرمایه
شرایط قاطعی نظير مالکيت ى در سایه و همه جا را در بر نمی گيرد، نيست

 در ر محو سيستم استثما و توليد، محو سيستم کار مزدوریوسایلاجتماعی بر 
 چرا توليد کاالئی نمی تواند بدون این که .تنگی محدود شده استى چهار چوبه
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اری گردد، برای دوران معينی به اجتماع سوسياليستی ما دمنجر به سرمایه
  خدمت کند؟

 وسایلمالکيت اجتماعی بر ى می گویند پس از آن که در کشور ما ُسـلطه
هره کشی محو شد، موجودیت توليد استقرار یافت و سيستم کار مزدوری و ب

خود را از دست داده است و بنابراین الزم بود توليد کاالئی مفهوم توليد کاالئی 
  .را از بين ُبرد

در حال حاضر ما دو شکل اساسی توليد . این هم درست نيست
 آن عموم خلق و کلخوزی که آن را نمی توان زدولتی، ا: سوسياليستی داریم

 توليد و محصول توليد، وسایلدر مؤسسات دولتی، . دمتعلق به عموم خلق نامي
و اما در مؤسسات کلخوزی، گرچه . مالکيت عموم خلق را تشکيل می دهند

 به دولت تعلق دارند، معذالک محصول توليد )ها زمين و ماشين(  توليد وسایل
در مالکيت کلخوزها است، زیرا کار در کلخوزها و هم چنين بذر از آن خود 

دائم به آنها واگذار شده است، ى حال آن که زمين هم که برای استفادهآنهاست و 
ه نمی توانند آن را بفروشند، بخرند، به اجاره دهند و یا به رهن با وجودی ک

این کيفيت . بگذارند، عمًال  کلخوزها آن را مانند مالکيت خود در اختيار دارند
تی را می تواند در می گردد که دولت فقط محصول مؤسسات دول منجر به آن

اختيار داشته باشد و حال آن که فقط کلخوزها هستند که می توانند محصول 
 ولی کلخوزها .مالکيت شخصی در اختيار داشته باشندى به مثابهکلخوزی را 

خواهند محصوالت خود را از اختيار خود خارج سازند مگر به شکل کاال،  نمی
  .دارنددر برابر کاالهای دیگری که آنها الزم 

کلخوزها در حال حاضر مناسبات اقتصادی دیگری را با شهر، جز 
از این رو توليد کاالئی و . مبادله از طریق خرید و فروش، نخواهند پذیرفت

گردش کاال در حال حاضر نزد ما همان قدر ضرورت دارد که، مثًال سی سال 
 اعالم گردش کاالها راى همه جانبهى پيش، هنگامی که لنين ضرورت توسعه

اساسی توليدی دولتی و ) بخش ( مسلمًا هنگامی که، به جای دو سکتور . نمود
توليد را شامل شود، بوجود آید که حق ى کلخوزی، یک سکتور توليدی که همه

 محصول مصرفی کشور را در اختيار گيرد، گردش کاالئی با ى داشته باشد همه
قتصاد ملی، ناپدید خواهد عنصر غير الزم اى ش، به مثابها» اقتصاد پولی « 
ولی هنوز این وضع موجود نيست، تا وقتی که دو سکتور اساسی توليدی . شد

عنصر ضروری و بسيار ى باقی است، توليد کاالئی و گردش کاال باید به مثابه
 ایجاد سکتور واحد .ما، به اعتبار خود باقی بمانندمفيدی در سيستم اقتصاد ملی 
سکتورکلخوزی به ى از راه بلعيدن ساده. د گرفت؟ومتحدی چگونه انجام خواه

سلب ى زیرا این عمل به منزله( سکتور دولتی، که احتمالش کم است ى وسيله
، و یا از طریق سازمان دادن ارگان اقتصادی )مالکيت از کلخوزها تلقی ميشد 



 ١٧

ى با حق محاسبه) با نمایندگی از صنایع دولتی و کلخوزها  ( لق خ عموم   واحد 
محصول مصرفی کشور در ابتداء و با گذشت زمان هم چنين با حق ى ههم

است ى ا این مسئله.محصول؟ ى توزیع محصول به ترتيب، ِمن باب مثال مبادله
  .که مستلزم بحث جداگانه است

بنابراین، توليد کاالئی ما، توليد کاالئی عادی نيست بلکه توليد کاالئی 
اران است که اساسًا با کاالهای دمایهنوع خاصی است، توليد کاالئی بدون سر

سر و کار ) دولت، کلخوزها و کئوپراسيون ( توليد کنندگان متحد سوسياليستی 
به هيچ  دارد و محيط عملش با اشياء مصرف خصوصی محدود شده است و یقينًا

اری تکامل یابد و سرنوشتش این است که به دوجه نمی تواند به توليد سرمایه
  .خود به امر تکامل و تحکيم توليد سوسياليستی خدمت کند» ولی اقتصاد پ« اتفاق

از این رو رفقائی که می گویند تا اجتماع سوسياليستی، اشکال کاالئی 
اری، داقتصادی خاص سرمایههاى مقولهى اقتصاد را نابود نکند، گویا باید همه

متوسط کاال، ارزش اضافی، سرمایه، سود سرمایه، ميزان ى نيروی کار به مثابه
اینان توليد . سود و غيره در کشور ما احياء گردد، به هيچ وجه محق نيستند

اری اشتباه می کنند و بر آنند که چون توليد کاالئی دکاالئی را با توليد سرمایه
آنها نمی فهمند که توليد کاالئی ما . اری هم باید باشددوجود دارد، توليد سرمایه

  . وت اساسی داردااری تفدبا توليد کاالئی در درون سرمایه
را هم که از به عالوه، من خيال می کنم الزم است برخی از مفاهيم دیگر 

     اری را مورد تحليل قراردمارکس، آنجائی که مارکس سرمایه» کاپيتال « 
می دهد، اخذ شده و مصنوعًا به مناسبات سوسياليستی ما چسبانده ميشود، کنار 

، »اضافی « و » الزم « يمی است نظير کار منظورم، منجمله مفاه. گذاشت
مارکس از این . »اضافی « و » الزم « ، وقت »اضافی « و » الزم « محصول 

ى اری را مورد تجزیه و تحليل قرار داده تا منشاء استثمار طبقهدرو سرمایه
 توليد وسایلکارگر که از ى کارگر، ارزش اضافی را روشن سازد و به طبقه

روشن است . معنوی دهدى اری، اسلحهد واژگونی سرمایهمحروم است، برای
استفاده می کند که با مناسبات ) مقوالتی ( که مارکس ضمن این کار از مفاهيمی 

لکن استفاده از این مفاهيم حاال، هنگامی که . اری کامًال مطابقت دارنددسرمایه
 عکس  توليد محروم نيست، بلکه بهوسایلکارگر نه تنها از قدرت و ى طبقه

 توليدی می باشد، بسيار شگفت وسایلقدرت را در دست خود دارد و مالک 
» اجير کردن « کاال و ى حاال، در رژیم ما سخن از نيروی کار به مثابه. است

 ،   توليدوسایلکارگر مالک ى گویا طبقه. کارگران به قدر کافی بی معنی هستند
سخن از .  خودش می فروشد خود را اجير می کند و نيروی کار خود را به،خود
گوئی در شرایط ما کار . نيز همان قدر شگفت است» اضافی « و » الزم « کار 

آموزش، بهداری و سازمان دادن امر ى توليد، توسعهى کارگران که برای توسعه
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کارگری که حاال بر سر قدرت ى دفاع و غيره مصرف می شود، برای طبقه
مين حوائج خصوصی کارگر و کاری که به مصرف تأى است به اندازه

  .رسيده است، الزم نيست شاخانواده
  ى انتقاد بر برنامه« باید خاطر نشان ساخت که مارکس در اثر خود 

اول اجتماع کمونيستی را بررسی می کند ) مرحله ( که در آن ضمنًا فاز  » گوتا
، توليد، آموزش، بهداریى اری را، کاری را که برای توسعهدو نه سرمایه

کاری ى اداری، ایجاد ذخایر و غيره وقف اجتماع می گردد، به اندازههاى زینهه
      کارگر صرف می شود، ضروریى که برای تأمين حوائج مصرفی طبقه

  .می داند
 ما باید با تعویض مفاهيم قدیم به هاىاندکه اقتصادمن تصور می کنم 

، به این عدم تطابق مفاهيم جدیدی که با وضع جدید مطابقت داشته باشندى وسيله
  .مفاهيم سابق با وضع جدید کشور سوسياليستی ما، خاتمه بخشند

ما می توانستيم تا مدت معينی این عدم انطباق را تحمل کنيم، ولی حاال 
  .وقت آن رسيده است که ما باید باالخره، این عدم تطابق را از بين ببریم
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   ارزش در سوسياليسمقانونى ــ مسئله ٣

  
  

آیا در نزد ما، در رژیم سوسياليستی ما قانون ارزش : گاهی می پرسند
  . وجود دارد؟ ، عمل می کند؟

که کاال و توليد کاالئی است، قانون آنجا . آری وجود دارد و عمل می کند
ميدان عمل قانون ارزش در نزد ما بيش از همه . ارزش هم نمی تواند نباشد

کاالها از طریق خرید و فروش، به طور عمده شامل ى ئی، مبادلهکاالى مبادله
، قانون ارزش اینجا، در این زمينه. کاالهای مصرف شخصی می شودى مبادله

  .البته تا حدود مشخصی نقش تنظيم کننده را برای خود محفوظ نگاه  می دارد
. دنمی گرد  کاالئی محدودى ولی اثر و عمل قانون ارزش به ميدان مبادله

درست است که قانون ارزش در توليد . این اثر و عمل شامل توليد هم می شود
بر توليد اثر  سوسياليستی ما اهميت تنظيم کننده ندارد ولی این قانون هر چه باشد 
موضوع از . می کند و این امر را نمی توان در رهبری توليد در نظر نگرفت

ين مصرف نيروی کار در این قرار است که محصوالت مصرفی که برای تأم
جریان توليد مورد لزوم قرار می گيرد، نزد ما به عنوان کاال توليد و فروخته 

  .می شود، کاالئی که در معرض اثر قانون ارزش است
همين جا به ویژه تأثير قانون ارزش بر امر توليد آشکار می گردد به 

ل بازرگانی و رعایت اصوى مسئلهی مانند مسائلهمين مناسبت در مؤسسات ما 
. و غيره اهميت عملی داردها قيمتى قيمت تمام شده، مسئلهى سود آوری، مسئله

بنابراین امور مؤسسات ما نمی تواند و نباید هم بدون در نظر گرفتن قانون 
  .ارزش بگذرد

در شرایط کنونی ما این واقعًا بد نيست . آیا این خوب است؟  بد نيست
      معقول توليد، تربيت ى  ما را با روح ادارهزیرا این امر کارکنان اقتصادی

بد نيست، زیرا این امر کارکنان اقتصادی . و آنان را با انضباط ميسازدمی کند 
ما را تعليم می دهد که مقادیر توليدی را محاسبه نمایند، آنها را دقيق محاسبه کنند 

رند و به سخن دقيق، اشياء واقعی را در توليد به حساب آوى و به همين اندازه
 زیرا .که از هوا گرفته شده، اشتغال نورزند» ارقام تقریبی ى « دربارهپردازی 

این امر کارکنان اقتصادی ما را تعليم ميدهد، ذخائر پنهان را که در اعماق توليد 
نهفته است، جستجو کنند، بيابند و مورد استفاده قرار دهند، نه آن که این ذخائر 

بد نيست، زیرا این امر کارکنان اقتصادی ما را می آموزد که . را لگد مال نمایند
توليد را تنزل ى توليد را به نحوی منظم بهبود بخشند، قيمت تمام شدههاى شيوه
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تأمين دهند، اصول بازرگانی را اجرا کنند و بکوشند تا سود آوری مؤسسه را 
تبدیل آنان این مکتب عملی خوبی است که رشد کادرهای اقتصادی ما و . نمایند

    کنونی تکامل را تسریع ى به اداره کنندگان واقعی توليد سوسياليستی در مرحله
  .می کند

. عيب کار در آن نيست که قانون ارزش نزد ما بر امر توليد اثر ميکند
ما، به هاى عيب کار در آن است که کارکنان اقتصادی و تنظيم کنندگان نقشه

 قانون ارزش به خوبی آشنا نيستند، این تأثيرات قليلی، با تأثيراتى عده استثنای
 را بررسی نمی کنند و منظور داشتن این تأثيرات را در محاسبات خود بلد 

   .نيستند
سياست ى  امر آن سر در گمی را که هنوز هم در مسئلهبه ویژه همين

چندی :  متعددهاى اینک یکی از نمونه. نزد ما حکمفرماست، بيان ميکندها قيمت
تصميم گرفته شد به منظور تأمين منافع زراعت پنبه، تناسب قيمت ميان پنبه پيش 

به این . یابدکه تحویل دولت می گردد، افزایش اى قيمت پنبه. و غله تنظيم شود
ما، پيشنهادی تسليم کردند هاى مناسبت کارکنان اقتصادی و تنظيم کنندگان نقشه

سازد، زیرا طبق این مرکزی را متعجب نى که نمی توانست اعضاء کميته
یک تن پيشنهاد قيمت یک تن غله تقریبًا به همان اندازه پيشنهاد ميشد که قيمت 

پخته در نظر گرفته شده پنبه، ضمنًا قيمت یک تن غله برابر قيمت یک تن نان 
به ایراد اعضاء کميته مرکزی که قيمت یک تن نان پخته باید باالتر از . بود

 آرد کردن و پختن باشد، که پنبه به طور هاىینهقيمت یک تن غله به علت هز
بين المللی هاى کلی به مراتب گران تر از غله است و شاهد آن می تواند قيمت

پنبه و غله باشد، صاحبان این پيشنهاد نمی توانستند چيزی که معنائی داشته باشد، 
بگيرد، به این مناسبت کميته مرکزی ناگزیر شد این کار را به دست خود . بگویند

اگر پيشنهاد این رفقا اعتبار . قيمت غله را تنزل دهد و قيمت پنبه را بيافزاید
ما کشاورزان پنبه را ورشکست می گرفت چه اتفاقی می افتاد؟   قانونی به خود 

  .بدون پنبه می ماندیم می کردیم و 
 عمل قانون ارزش نزد ما همان اینها به آن معنی است کهى ولی آیا همه

اری دارا می باشد، که قانون ارزش نزد ما تنظيم دا دارد که در سرمایهدامنه ر
در واقع امر محيط عمل قانون . توليد است؟  خير به آن معنی نيستى کننده

. ارزش در رژیم اقتصادی ما به شدت محدود و در چهار چوبی محصور است
 و در چهار در باال گفته شد که محيط عمل توليد کاالئی در رژیم ما محدود است

 .محيط عمل قانون ارزش نيز همين را باید گفتى درباره. چوبی قرار گرفته
 وسایل توليد و اجتماعی کردن وسایلمالکيت خصوصی بر شک نيست که فقدان 

ى توليد چه در شهر و چه در ده نمی تواند محيط عمل قانون ارزش و درجه
   .تأثير آن را بر توليد محدود ننماید
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اقتصاد ملی نيز که جایگزین قانون ) متناسب (  طبق نقشه قانون تکامل
  . توليد گردیده، در همين جهت عمل می کند رقابت و هرج و مرج 

طور کلی تمام سياست اقتصادی ما ما و به ى ساليانه و پنج سالههاى نقشه
اقتصاد ملی متکی است نيز در همين ى که بر مقتضيات قانون تکامل طبق نقشه

  .نمایدجهت عمل می 
 ارزش نزد ما،  قانون عملاینها مجموعًا سبب می شود که محيطى همه

ى  نقش تنظيم کنندهنمی تواندبه شدت محدود است، و قانون ارزش در رژیم ما 
را توجيه » شگفت آور «  به ویژه همين امر این واقعيت .توليد را بازی کند

ما، قانون ارزش اليستی ميکند که با وجود رشد بدون انقطاع و سریع توليد سوسي
در نزد ما به بحران اضافه توليد منجر نمی گردد و حال آن که همين قانون 

اری دارد با وجود آهنگ ضعيف رشد دارزش که محيط عمل وسيعی در سرمایه
 متناوب اضافه توليد منتهی هاى اری ــ به بحراندسرمایههاى توليد در کشور

  . می شود
هاى دورهى انون ثابتی است که برای کليهمی گویند که قانون ارزش ق

ى تکامل تاریخی، اجباری است، که اگر قانون ارزش به عنوان تنظيم کننده
اجتماع کمونيستی اعتبار خود را از ) مرحله ( در دومين فاز اى مناسبات مبادله

مناسبات ميان ى تکامل به عنوان تنظيم کنندهى دست بدهد، ولی در این مرحله
توليد هاى توزیع کار ميان رشتهى لف توليد، به عنوان تنظيم کنندهمختهاى رشته

  .به قوت خود باقی خواهد ماند
تاریخی ى ارزش مانند قانون ارزش یک مقوله. این کامًال نادرست است

است که با موجودیت توليد کاالئی مربوط است، با از ميان رفتن توليد کاالئی، 
  .زش از ميان خواهد رفتهم ارزش با اشکال آن و هم قانون ار

مقدار کاری که برای توليد اجتماع کمونيستی دوم ) مرحله ( در فاز 
ارزش و ى  مصرف شده است نه از طریق غير مستقيم، نه به وسيلهمحصوالت

اشکال آن ــ آن گونه که در توليد کاالئی مرسوم است ــ بلکه مستقيمًا و بدون 
ساعتی که برای توليد محصوالت  مقدار زمان، مقدار ىواسطه، به وسيله

مربوط به توزیع کار و اما آن چه . مصرف شده است، اندازه گيری خواهد شد
قانون ارزش، که تا آن ى  توليد نه بوسيلههاىاین توزیع کار ميان رشته: است

رشد حوائج اجتماع به ى وقت اعتبار خود را از دست خواهد داد، بلکه به وسيله
ى این اجتماعی خواهد بود که در آن توليد به وسيله. شدمحصوالت تنظيم خواهد 

احتياجات اجتماع تنظيم خواهد شد و احتساب حوائج اجتماع اهميت درجه اولی 
  .نقشه، کسب خواهد نمودى تنظيم کنندههاى برای ارگان
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) مرحله ( این اظهار نظر نيز که در رژیم اقتصادی کنونی ما، در فاز 
توزیع کار ميان » نسبت « تی قانون ارزش گویا اول تکامل اجتماع کمونيس

  .مختلف توليد را تنظيم می کند، کامًال نادرست استهاى رشته
اگر این درست می بود، در آن صورت مفهوم نيست که چرا در نزد ما 
صنایع سبک را که بيش از همه سود آور است، نسبت به صنایع سنگين که 

          قوا توسعه ى  سود آور نيست با کليهاغلب کمتر سود آور است و گاهی اصًال
  .؟ نمی دهند

اگر این درست می بود در آن صورت مفهوم نيست که چرا در نزد ما 
یک رشته از مؤسساِت صنایع سنگين را که هنوز سود آور نيست و کار 

را نمی بخشد، تعطيل نمی کنند و مؤسسات » اثر مطلوب « کارگران در آنها 
 را که بدون شک سود آور است و کار کارگران در آنها جدید صنایع سبک

  .نمی نمایند؟به بار آورد، تأسيس » اثر بيشتری « ميتواند 
اگر این درست بود، در آن صورت مفهوم نيست که چرا در نزد ما 
کارگران را از مؤسسات کم سود، اگر چه بسيار ضرور برای اقتصاد ملی، به 

توزیع کار » نسبت « قانون ارزش که گویا مؤسسات با سود بيشتر به موجب 
  .مختلِف توليد را تنظيم ميکند، منتقل نمی کنند؟هاى ميان رشته

، ناگزیر آشکار است که اگر می خواستيم از نظر این رفقا پيروی نمائيم
.  مصرف صرفنظر کنيموسایل توليد، به سود توليد وسایلبودیم از تقدم توليد 

 توليد بچه معنی است؟ این بدان معنی وسایلتوليد ولی صرفنظر کردن از تقدم 
است که امکان رشد بدون انقطاع اقتصاد ملی خود را از ميان برداریم، زیرا 

 توليد، وسایلتحقق رشد بدون انقطاع اقتصاد ملی بدون تحقق هم زمان تقدم توليد 
  .غير ممکن است

ری، در اداین رفقا فراموش می کنند که قانون ارزش فقط در سرمایه
 توليد، در صورت وجود رقابت، وسایلصورت وجود مالکيت خصوصی بر 

 .توليد باشدى اضافه توليد، می تواند تنظيم کنندههرج و مرج توليد و بحران 
اینان فراموش می کنند که محيط عمل قانون ارزش در نزد ما به علت وجود 

اقتصاد ى  طبق نقشه توليد، به علت اثر قانون تکاملوسایلمالکيت اجتماعی بر 
ما نيز، ى ساليانه و پنج سالههاى نقشهى ملی، محدود است و بنابراین به وسيله

  .که انعکاس تقریبی مقتضيات این قانون است، محدود می باشد
از رفقا از این جا چنين نتيجه می گيرند که قانون تکامل طبق اى پاره

.  توليد را از ميان ميبرداقتصاد ملی و تنظيم اقتصاد ملی اصل سودآوریى نقشه
سودآوری ى اگر مسئله. موضوع اتفاقًا برعکس است. این کامًال نادرست است

توليد جداگانه و در مقطع یک سال، هاى را نه از نقطه نظر مؤسسات یا رشته
 سال، که یگانه ١٥ ــ ١٠بلکه از نقطه نظر تمام اقتصاد ملی و در مقطعی مثًال  
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 بررسی می کردیم آن وقت مالحظه می شد که برداشت صحيح مسئله است،
توليد به هيچ وجه هاى از مؤسسات، یا رشتهاى سودآوری موقتی و نا پایدار پاره

قابل مقایسه با آن عالی ترین شکل استحکام و ثبات سودآوری نيست که عمل 
اقتصاد ملی، بدست ميدهد ى اقتصاد ملی و تنظيم نقشهى قانون تکامل طبق نقشه

متناوب اقتصادی که اقتصاد ملی را ویران می کند و هاى از بحرانو ما را 
، نجات می دهد و رشد بدون خسارات مادی عظيمی به اجتماع وارد ميسازد

  .سریع آن را برای ما تأمين ميکندهاى انقطاع اقتصاد ملی با آهنگ
تردیدی نمی توان داشت که در شرایط کنونی سوسياليستی :  خالصه 

در امر توزیع کار ها » نسبتى تنظيم کننده« ون ارزش نمی تواند توليد ما، قان
  .مختلف توليد باشدهاى ميان رشته
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       و ده،  از ميان بردن تضاد ميان شهر ى لهئــ مس٤
بر طرف ساختن ى ميان کار فکری و بدنی و نيز مسئله
  تفاوت ميان آنها

  
  
  

ی می شود که تفاوت ماهيتی با یک ائلمساین عنوان شامل یک رشته 
دیگر دارند معذالک من آنها را نه برای مخلوط کردن با یک دیگر بلکه صرفًا 

  .برای اختصار بيان،  در یک فصل جمع می کنم
 تضاد ميان شهر و ده، ميان صنعت و اقتصاد از ميان بردنى مسئله

مارکس و انگلس ى پيش به وسيلهها مشهوری است که از مدتى روستائی مسئله
شهر، سلب ى مبنای اقتصادی این تضاد، استثمار ده به وسيله .طرح شده است

تمامی ى مالکيت از دهقانان و خانه خرابی اکثریت اهالی ده نشين به وسيله
. اری استدجریان تکامل صنعت، بازرگانی و سيستم اعتبارات در سرمایه

 باید به عنوان تضاد منافع در اریدبنابراین تضاد ميان شهر و ده را در سرمایه
بر این زمينه، مناسبات خصومت آميز ده نسبت به شهر و به طور . نظر گرفت
  .پدید آمده استها » به شهری« کلی نسبت 

اری و سيستم استثمار، با استحکام رژیم دشک نيست که با انهدام سرمایه
نایع و سوسياليستی در کشور ما می بایست تضاد ميان شهر و ده، ميان ص

کمک به دهقانان ما از طرف شهر . این طور هم شد. کشاورزی نيز ناپدید گردد
ها کارگر که در امر انهدام مالکين و کوالکى سوسياليستی، از طرف طبقه

کارگر و دهقانان استحکام بخشيد و ى مبذول گردید، زمينه را برای اتحاد طبقه
رها و سایر ماشين آالت عالی، کتواآنان با ترهاى تأمين منظم دهقانان و کلخوز

البته . کارگر و دهقانان را به دوستی ميان آنان مبدل ساختى اتحاد طبقه
را تشکيل می دهند که از ى اکلخوزی با این وجود دو طبقهکارگران و دهقانان 

یک دیگر به علت موقعيت خود متمایز می باشند، ولی این تفاوت به هيچ وجه 
بالعکس منافع آنها در یک جهت واحد و .  کنددوستی آنها را تضعيف نمی

. مشترک، در جهت تحکيم سازمان سوسياليستی و پيروزی کمونيسم قرار دارد
بنابراین تعجب آور نيست که از عدم اعتماد سابق و به طریق اولی از نفرت ده 

  .از شهر اثری هم بجا نمانده است
شهر و ده، ميان ه زمينه برای تضاد ميان آنست کى اینها نشانهى همه

  . نظام کنونی سوسياليستی ما منهدم گردیده استىصنایع و کشاورزی به وسيله
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این البته بدان معنی نيست که از ميان رفتن تضاد ميان شهر و ده باید به 
انگلس مراجعه » آنتی دورینگ « به ( منتهی گردد » شهرهای بزرگ  انهدام« 

واهند شد، بلکه شهرهای بزرگ و جدید منهدم نخشهرهای بزرگ نه تنها ). کنيد 
دیگری به عنوان مراکز بيشترین رشد فرهنگ، به عنوان مراکز نه تنها صنایع 

نيرومند ى بزرگ بلکه مراکز تغيير و تبدیل محصوالت کشاورزی و توسعه
شکفتگی فرهنگی  این امر .صنایع اغذیه نيز پدیدار خواهند شدهاى رشتهى کليه

نمود و به هم طراز شدن زندگی در شهر و ده منجر کشور را تسهيل خواهد 
  . خواهد گردید

از ميان بردن تضاد ميان کار فکری و بدنی ى وضع مشابهی در مسئله
ى مشهوری است که از دیر زمانی به وسيلهى  این نيز مسئله.مشاهده می کنيم

مبنای اقتصادی تضاد ميان کار فکری و . مارکس و انگلس طرح گردیده است
نمایندگان کار ى ، استثمار افرادی است که کار بدنی می کنند به وسيلهبدنی
اری ميان افرادی که در د که در سرمایه همه از آن فاصله و گسيختگی.فکری

  همه  .  کار بدنی می کنند با کارکنان اداره کننده وجود داشت، آگاهندمؤسسات
ی از طرف این گسيختگی مناسبات خصومت آميزى که بر پایه می دانند

کارگران نسبت به مدیر کارخانه، استاد کار، مهندس و سایر نمایندگان کارکنان 
  .دشمنان خود بسط و توسعه می یافتى فنی به مثابه

اری و سيستم استثمار می بایست تضاد دبدیهی است که با انهدام سرمایه
 در نظام و این تضاد واقعًا هم. نيز ميان کار بدنی و فکری ناپدید می شدمنافع 

اکنون افرادی که کار بدنی می کنند و . کنونی سوسياليستی ما ناپدید گردید
کارکنان اداره کننده، نه آن که دشمن بلکه رفيق و دوست و اعضاء یک جمع 

و بهبود توليد نفع حياتی دارند و واحد توليدی هستند که در پيشرفت ) کلکتيف ( 
ناپدید شدن ى مسئله. ی نمانده استاز خصومت سابق ميان آنان اثری هم به جا

، ميان کار بدنی و فکری ماهيت )کشاورزی ( و ده ) صنایع ( تفاوت ميان شهر 
مارکسيسم مطرح نشده هاى این مسئله از طرف کالسيک. به کلی دیگری دارد

پراتيک ساختمان سوسياليستی ما ى است که به وسيلهاى تازهى این مسئله. است
  . مطرح شده است

ین مسئله تخيلی نيست و آیا این مسئله برای ما اهميتی عملی یا آیا ا
بالعکس این مسئله . تخيلی دانستتئوریک دارد؟  خير، این مسئله را نمی توان 

  .جدی استاى برای ما بسيار مسئله
اگر مثًال تفاوت ميان کشاورزی و صنایع را در نظر بگيریم، این تفاوت 

یط کار در کشاورزی از شرایط کار ت که شرادر نظر ما تنها محدود به آن نيس
این تفاوت در آن در صنایع متفاوت است، بلکه بيش از همه و به طور عمده 

 توليد و محصول توليد وسایلاست که در صنایع ما، مالکيت همگانی خلق بر 
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داریم و حال آن که در کشاورزی ما مالکيت همگانی خلق نداریم بلکه مالکيت 
در باال گفته شد که این امر به حفظ و بقاء . کلخوزی داریمگروهی، مالکيت 

گردش کاالئی منجر می شود و فقط با از ميان رفتن این تفاوت ميان صنایع  و 
. نتایج ناشی از آن می تواند از ميان برودى کشاورزی، توليد کاالئی با همه

ميان بنابراین، نمی توان انکار کرد که از ميان رفتن این تفاوت اساسی 
  . کشاورزی و صنایع باید برای ما حائز اهميت درجه اولی باشد

از ميان بردن تفاوت اساسی ميان ى مسئلهى همين مطلب را باید درباره
این مسئله نيز برای ما دارای اهميت درجه اولی . کار فکری و کار بدنی گفت

 در سوسياليستی دسته جمعی، رشد صنایعى پيش از آغاز گسترش مسابقه. است
کند کردن آهنگ ى نزد ما با اشکال پيش می رفت و بسياری از رفقا حتی مسئله

و این امر به طور عمده بدان سبب بود که . صنایع را مطرح می کردندى توسعه
سطح فرهنگی و فنی کارگران بسيار پائين و به ميزان زیادی از سطح کارکنان 

سوسياليستی در نزد ى ابقهولی جریان کار پس از آن که مس. فنی عقب می ماند
به ویژه پس از این، . دسته جمعی به خود گرفت، از ریشه تغيير کردى ما جنبه

ى سوسياليستی جنبهى چرا مسابقه. به پيش رفتاى صنایع به آهنگ مسرعه
ئی از رفقا هادسته جمعی به خود گرفت؟  از آن جهت که ميان کارگران گروه

فنی را فرا گرفتند، بلکه جلوتر از آن رفتند، یافت شدند که نه تنها حداقل ارزش 
و مهندسين، شکستن موازین ها سينيهم سطح کارگران فنی شدند، به تصحيح تکن

موجود چون چيزی کهنه شده و رایج کردن موازین تازه و جدید تر و غيره 
کارگران ــ ى جداگانههاى چه می شد اگر اکثریت کارگران ــ نه گروه. پرداختند

گی و فنی خود را تا سطح کارکنان مهندسی و فنی ارتقاء می دادند؟  سطح فرهن
سایر کشورها غير قابل صنایع ما به سطحی ارتقاء می یافت که برای صنایع 

بنابراین، نمی توان انکار کرد که از ميان برداشتن تفاوت اساسی . حصول بود
ران تا سطح ميان کار فکری و بدنی از طریق ارتقاء سطح فرهنگی و فنی کارگ

  .کارکنان فنی نمی تواند برای ما حائز اهميت درجه اولی نباشد
از رفقا اظهار می دارند که به مرور زمان نه تنها تفاوت اساسی اى پاره

ميان صنایع و کشاورزی، ميان کار بدنی و فکری از ميان خواهد رفت بلکه هم 
از ميان . ست نيستاین در.  ناپدید خواهد شد تفاوت ميان آنهاهمه نوعچنين 

رفتن تفاوت اساسی ميان صنایع و کشاورزی نمی تواند به از ميان رفتن هر نوع 
نوعی تفاوت گرچه غير اساسی، بدون شک به علت . تفاوت ميان آنها منجر شود

حتی در صنایع . اختالف در شرایط کار در صنایع و کشاورزی باقی خواهد ماند
بگيریم، شرایط کار همه جا یک سان مختلف آن را در نظر هاى اگر رشته

ى  شرایط کار مثًال معدن چيان از شرایط کار کارگران فابریک مکانيزه.نيست
کفش دوزی متمایز است و شرایط کار استخراج کنندگان سنگ فلزات با شرایط 
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 اگر این صحيح است پس به طریق اولی .کار کارگران ماشين سازی تفاوت دارد
همين مطلب را باید . ن صنایع و کشاورزی باقی بماندباید تفاوت مشخصی ميا

 تفاوت اساسی ميان آنها به .تفاوت ميان کار فکری و کار بدنی گفتى درباره
.  شک ناپدید خواهد شدمفهوم گسيختگی و جدائی در سطح فرهنگی و فنی بدون

 ولی نوعی تفاوت اگر چه غير اساسی، باز هم باقی خواهد ماند، اقًال به آن علت
که شرایط کار هيئت اداره کنندگان مؤسسات با شرایط کار کارگران یک سان 

  . نيست
به فرمول معينی رفقائی که عکس این را اظهار می کنند، از قرار معلوم 

در بعضی از اظهارات من تکيه می کنند که در آن از امحاء تفاوت ميان صنایع 
 این توضيح که صحبت و کشاورزی، ميان کار فکری و بدنی سخن رفته، بدون

رفقا فرمول مرا .  است و نه هر نوع تفاوتاساسیبر سر از ميان بردن تفاوت 
ند که این فرمول مبنای امحاء اند و تصور نمودهابه ویژه همين گونه درک کرده

ولی این به آن معنی است که فرمول غير دقيق و غير . هر نوع تفاوت است
  .رضایت بخش بوده است

هاى دور انداخت و با فرمول دیگری که از امحاء تفاوتآن را باید ب
غير اساسی ميان صنایع و کشاورزی، ميان کار  هاىاساسی و حفظ تفاوت

  .فکری و کار بدنی حکایت کند، جای گزین ساخت
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بازار واحد جهانی و عميق تر شدن ى تجزیهى  ــ مسئله٥
  اری جهانیدبحران سيستم سرمایه
  
  

   
 اقتصادی جنگ جهانی دوم و عواقب اقتصادی آن را ىنتيجه  ترینمهم
این امر سبب عميق تر شدن . واحد و جهان شمول دانستبازار ى باید تجزیه

  .اری جهانی شده استدبحران عمومی سيستم سرمایه
هر یک از دو ائتالف . جنگ دوم جهانی خود مولود این بحران بود

 در آویخته بودند که طرف را در هم اری که در زمان جنگ به همدسرمایه
          در این جستجو آنها راه بيرون آمدن از بحران را . شکنند و تسلط جهانی بيابند

ایاالت متحده آمریکا به این حساب بود که خطرناک ترین رقبای خود . می کردند
را خارجی و منابع جهانی مواد خام هاى آلمان و ژاپن را از پای در آورد، بازار

  .به چنگ آورد و سيادت جهانی تحصيل نماید
 درست است که آلمان و .را تحقق نبخشيدها ولی جنگ این اميدواری

آمریکا،  ایاالت متحده: اری دسرمایهى ژاپن به عنوان رقبای سه کشور عمده
هاى انگلستان و فرانسه از پای در آمدند، ولی همراه با آن چين و سایر کشور

اری جدا شدند و به اتفاق اتحاد داروپا از سيستم سرمایهدموکراتيک خلق در 
را که در برابر اردوگاه    واحد و نيرومند سوسياليستی شوروی، اردوگاه 

  .اری قرار گرفته است، تشکيل دادنددسرمایه
اقتصادی وجود دو اردوگاه متقابل آن شد که بازار واحد و جهان ى نتيجه

دو بازار جهانی موازی که باز هم در مقابل شمول تجزیه گردید و در اثر آن ما 
  .ند، دارا می باشيمایک دیگر قرار گرفته

 باید خاطر نشان ساخت که ایاالت متحده آمریکا و انگلستان و فرانسه ، 
خود ــ به تشکيل و تحکيم بازار جدید موازی جهانی ى ــ البته عليرغم اراده

اى دموکراسی تودههاى  کشور آنها اتحاد جماهير شوروی، چين و.کمک نمودند
نشدند، به این خيال که آنها را خفه  » مارشالى نقشه« اروپا را که وارد سيستم 

در عمل به جای خفه شدن، اقتصادی قرار دادند ولی ى کنند، تحت محاصره
با این وجود موضوع اساسی در این امر . تحکيم بازار جدید جهانی نتيجه شد

نيست، بلکه در آن است که در دوران پس از  اقتصادی ىالبته در محاصره
جنگ، این کشورها از لحاظ اقتصادی به هم پيوستند و هم کاری اقتصادی و 

  .کمک متقابل را بر قرار ساختند
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اری قادر داین همکاری نشان می دهد که هيچ کشور سرمایهى تجربه
عالی را که اتحاد شوروی به نبود یک چنين کمک واقعی و از نظر فنی 

مطلب تنها در آن نيست که این  .می نماید، برسانداى  تودهشورهای دموکراسیک
 مطلب بيش از هر چيز .اول استى کمک حداکثر ارزان و از لحاظ فنی درجه
یل صادقانه به بذل کمک به یک دیگر ادر آن است که در مبنای این همکاری تم

هاى  آهنگدر نتيجه ما. و کوشش برای رونق مشترک اقتصادی نهفته است
 می توان با اطمينان گفت که با یک .سریع رشد صنایع در این کشورها داریم

تکامل صنایع بزودی کار به آنجا خواهد کشيد که این کشورها ى هاچنين آهنگ
اری نخواهند داشت دنه تنها احتياجی به وارد کردن کاال از کشورهای سرمایه

 را به خارج احساس خواهند لزوم صدور کاالهای مازاد توليد خودبلکه خود 
  .نمود

ولی از این جا این نتيجه می شود که محيط به کارانداختن قوای 
در ) ایاالت متحده آمریکا، انگلستان و فرانسه ( اری دسرمایهى کشورهای عمده

 طیمورد منابع جهانی توسعه نخواهد یافت بلکه نقصان خواهد پذیرفت، که شرا
شورها وخيم تر خواهد شد و کم کاری مؤسسات بازار فروش جهانی برای این ک

  .در این کشورها، افزایش خواهد یافت
اری جهانی، در اثر دعميق تر شدن بحران عمومی سيستم سرمایه

ارها داین را خود سرمایه. به ویژه عبارت از همين استبازار جهانی ى تجزیه
 اتحاد احساس می کنند زیرا مشکل است از دست دادن چنين بازارهائی چون

 ىنقشه« آنها می کوشند که این مشکالت را با . شوروی و چين را احساس نکرد
تسليحاتی و نظامی کردن صنایع جبران ى مسابقه ، جنگ در کره،»مارشال 

  .ولی این شبيه به آن است که غریقی به پر کاهی توسل جوید. کنند
  . استدو مسئله مطرح شده ها به لحاظ این وضع در برابر اقتصاد دان

ثبات ى آیا می توان اظهار نمود که تز معروف استالين درباره)  الف 
اری که پيش از جنگ دوم دبحران عمومی سرمایهى نسبی بازارها در دوره

  . کماکان به قوت خود باقی است؟ جهانی بيان شده، 
آیا می توان اظهار نمود که تز معروف لنين که در بهار سال )  ب 

  اری       د شد مبنی بر این که، با وجود پوسيدگی سرمایه توسط او بيان١٩١٦
کماکان به » اری در مجموع به مراتب تند تر از سابق رشد می یابد دسرمایه« 

  . قوت خود باقی است؟ 
به لحاظ شرایط . من تصور می کنم که نمی توان چنين اظهاری نمود

تز را باید چون تزهائی ند هر دو اجدید که به مناسبت جنگ جهانی دوم پدید آمده
  . ند به حساب آورداکه اعتبار خود را از دست داده
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                   بين ها  ــ  موضوع ناگزیری جنگ٦
  اریدسرمایهکشورهای 

       
  
  

 ادعا می کنند که به حکم تکامل شرایط جدید بين المللی از رفقاى اپاره
اری دیگر ناگزیر دهبين کشورهای سرمایها پس از جنگ دوم جهانی، جنگ

اری از دآنها بر آنند که تضاد بين اردوگاه سوسياليسم و اردوگاه سرمایه. نيستند
اری شدید تر است، ایالت متحده آمریکا، دتضاد بين کشورهای سرمایه

اری دیگر را آن اندازه تابع خود ساخته است که مانع جنگ دکشورهای سرمایه
ى اری از تجربهدفراد پيشرو سرمایهبين خود و تضعيف یک دیگر شوند، که ا

، جّدی وارد آورده استى اری لطمهدجهان سرمایهى دو جنگ جهانی که به همه
اری به جنگ دند، تا نگذارند بار دیگر کشورهای سرمایهاآن قدر عبرت گرفته

این مراتب، جنگ بين کشورهای  ى بين خود کشانده شوند، و نظر به همه
  .تاری دیگر ناگزیر نيسدسرمایه

       ظاهری را که روی سطح هاى آنها پدیده. این رفقا اشتباه می کنند
 ولی آن نيروهای عمقی را که گرچه هنوز نامحسوس عمل .می لغزند، می بينند

  .می کنند ولی به هر حال جریان حوادث را تعيين خواهند کرد، نمی بينند
 متحده ایاالت: است» روبراه « همه چيز برحسب ظاهر، مثل این که 

 اری را به جيرهدآمریکا ــ  اروپای غربی، ژاپن و سایر کشورهای سرمایه
، انگلستان، فرانسه، ایتاليا و ژاپن که در چنگال ایاالت )غربی ( ند؛ آلمان ابسته

لکن . ند، مطيعانه اوامر ایاالت متحده آمریکا را انجام ميدهندامتحده آمریکا افتاده
» تا ابد « می تواند » روبراهی « دیم که این نادرست می بود اگر فکر می کر

ود و این کشورها الی غيرالنهایه سيادت و ستم ایاالت متحده آمریکا را حفظ ش
تحمل کرده و نخواهند کوشيد از انقياد آمریکا برهند و در راه تکامل مستقل قدم 

  . گذارند
 کشورها بدون تردید این. قبل از همه انگليس و فرانسه را در نظر بگيریم

بدون تردید مواد خام و بازارهای فروش تأمين شده برای . امپریاليستی هستند
  . آنان اهميت درجه اول دارند

آیا می توان عقيده مند بود که آنها وضع کنونی را الی غيرالنهایه تحمل 
  بر طبق » کمک « خواهند کرد، این وضع را که آمریکائيان زیر سر و صدای 

به اقتصادیات انگليس و فرانسه رخنه می کنند و می کوشند »   مارشالىنقشه« 
اقتصاد ایاالت متحده آمریکا تبدیل سازند، این وضع را که ى آن را به زائده
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آمریکائی مواد خام و بازارهای فروش مستعمرات انگليس و فرانسه ى سرمایه
 اران انگليسی ودرا غصب می کند و بدین طریق برای سودهای کالن سرمایه

  .فرانسوی فالکتی تهيه می بيند؟ 
اری و به دنبال دسرمایهآیا صحيح تر نمی بود اگر می گفتيم که انگلستان 

اری هم باالخره ناچار خواهند شد خود را از آغوش ایاالت دآن فرانسه سرمایه
متحده آمریکا برهانند و به تصادم با آن تن در دهند تا موقعيت مستقل و البته 

  .  برای خود تأمين سازند؟ سودهای کالن را
. ، ژاپن)غربی ( شکست خورده، آلمان ى برویم به سر کشورهای عمده

  . زندگی رقت انگيزی دارندآمریکا امپریاليسمى این کشورها حاال زیر چکمه
تجارت، سياست خارجی و داخلی آنان، صنایع و اقتصاد روستائی آنان، 

ولی مگر نه این . کا مقيد شده استاشغالی آمری» رژیم « زندگی آنان، با ى همه
بزرگ امپریاليستی بودند هاى است که همين دیروز این کشورها هنوز هم قدرت

سيادت انگلستان، ایاالت متحده آمریکا و فرانسه را در اروپا و آسيا هاى که پایه
می لرزاندند؟  تصور این که این کشورها کوشش نخواهند کرد بار دیگر بر سر 

ایاالت متحده آمریکا را بشکنند و در راه تکامل مستقل قدم » رژیم  « پا بایستند و
  . به معجزات استدگذارند، در حکم اعتقا

اری و سوسياليسم از تناقض بين دمی گویند تناقض بين سرمایه
از لحاظ  تئوری، این البته درست است، . اری شدید تر استدکشورهای سرمایه

درست است، بلکه هم چنين پيش از جنگ دوم این نه تنها اکنون در زمان حاضر 
  اری کم و بيش دجهانی هم درست بود و این را زمام داران کشورهای سرمایه

معذالک جنگ جهانی ، با جنگ بر ضد اتحاد جماهير شوروی آغاز . می فهميدند
چرا؟  اوال از این رو، . اری آغاز شددنشد، بلکه با جنگ بين کشورهای سرمایه

 جنگ با کشور ىتحاد جماهير شوروی سوسياليستی، به مثابهکه جنگ با ا
  اری، داز جنگ بين کشورهای سرمایهاری دسوسياليسم، برای سرمایه

ى اری فقط مسئلهدخطرناک تر است، زیرا اگر جنگ بين کشورهای سرمایه
اری را داری بر کشورهای دیگر سرمایهدتفوق گروهی از کشورهای سرمایه

ى ا اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی، ناگزیر مسئلهمطرح می سازد، جنگ ب
  .اری را مطرح خواهد ساختدموجودیت خود سرمایه

» تبليغاتی « اران گرچه به منظورهای دثانيًا، از این رو که سرمایه
تجاوزکاری اتحاد شوروی سرو صدا می کنند، خود به تجاوز کاری آن ى درباره

ميز اتحاد شوروی را در نظر می گيرند و عقيده ندارند، زیرا آنها سياست صلح آ
  .اری حمله نخواهد کردداتحاد شوروی خود به کشورهای سرمایهمی دانند که 

پس از جنگ جهانی اول نيز عقيده داشتند که آلمان به طور قطع از صف 
خارج شده، همان طور که حاال برخی از رفقا تصور می کنند که ژاپن و آلمان 
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     آن زمان هم در مطبوعات سر و صدا .نداج شدهبه طور قطع از صف خار
می کردند و می گفتند که ایاالت متحده آمریکا اروپا را به جيره بسته است، آلمان 

اری جنگ ددیگر نمی تواند سر پا بایستد، از امروز دیگر بين کشورهای سرمایه
، ز شکستنباید در گيرد، لکن، با وجود این، آلمان پس از ده پانزده سالی بعد ا
قدرت ى خود را از انقياد رهانيد، در راه تکامل مستقل قدم گذارد، به مثابه

 ضمنًا جالب این است که، به خصوص همين .بزرگ به پاخاست و سر پا ایستاد
انگلستان و ایاالت متحده آمریکا به آلمان کمک کردند که از لحاظ اقتصادی به 

  .اال بردرا بش اپا خيزد و امکانات اقتصادی و جنگی
البته وقتی ایاالت متحده آمریکا و انگلستان به آلمان کمک می کردند تا 
از لحاظ اقتصادی بپا خيزد، منظورشان این بود که آلمان بپاخاسته را عليه اتحاد 

ولی آلمان . شوروی متوجه سازند، از آن عليه کشور سوسياليسم استفاده نمایند
لوک انگليس،  فرانسه و آمریکا متوجه باول عليه ى نيروهای خود را در وهله

و هنگامی که آلمان هيتلری به اتحاد شوروی اعالن جنگ داد، بلوک . ساخت
 تنها به آلمان هيتلری ملحق نشد، بلکه بر عکس، انگليس،  فرانسه و آمریکا نه

ناچار شد عليه آلمان هيتلری وارد ائتالف با اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی 
  .گردد

اری به خاطر بازارها و ميل به دکشورهای سرمایهى این، مبارزهبنابر
اری و اردوگاه دغرق کردن رقيبان خود عمًال از تناقض بين اردوگاه سرمایه

  .سوسياليسم شدید تر از آب در آمد
چه تضمينی وجود دارد که آلمان و ژاپن مجددًا :  این پرسش پيش می آید

نقياد آمریکا رها سازند و حيات مستقل خود بپا نخيزند، کوشش نکنند خود را از ا
پس، از این . ئی وجود نداردهارا آغاز کنند؟  من تصور می کنم که چنين تضمين

اری به دهای سرمایهبين کشورها مطلب چنين بر می آید که ناگزیری جنگ
  .اعتبار خود باقی است

مولد این که امپریاليسم به طور ناگزیر ى می گویند حکم لنين را درباره
 کهنه شده محسوب داشت، زیرا در حال حاضر نيروهای  باید؛ جنگ است

این . نداند که به دفاع از صلح و عليه جنگ جهانی بر خاستهامقتدری رشد کرده
  .درست نيست

مردم را به هاى جنبش کنونی به خاطر صلح هدفش این است که توده
لذا، این .  خيزاندمبارزه برای حفظ صلح، برای جلوگيری از جنگ جهانی بپا

  و استقرار سوسياليسم را تعقيب      اریدجنبش هدف واژگون ساختن سرمایه
     دموکراتيک مبارزه به خاطر حفظ صلح محدود هاى نمی کند، بلکه به هدف

از این لحاظ جنبش کنونی به خاطر حفظ صلح، از جنبش دوران . می گردد
يستی به جنگ داخلی، متفاوت جنگ جهانی اول به خاطر تبدیل جنگ امپریال
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   سوسياليستی را تعقيب هاى است، زیرا جنبش اخير جلوتر می رفت و هدف
 ممکن است که در اوضاع و احوال معينی، مبارزه به خاطر صلح، .می کرد

اینجا و آنجا، به مبارزه به خاطر سوسياليسم گسترش یابد، ولی این دیگر جنبش 
اری دواژگونی سرمایه بلکه جنبشی به خاطر کنونی به خاطر صلح نخواهد بود،

  .خواهد بود
پيش از همه این احتمال ميرود که جنبش کنونی به خاطر صلح، به 

جنبش به خاطر حفظ صلح، در صورت موفقيت، منجر به جلوگيری از ى مثابه
منجر به تعویق موقتی آن، منجر به حفظ موقتی صلح  گردد، مفروضجنگ 

حکومت ى  حکومتی جنگجو و تعویض آن به وسيله، منجر به استعفاءمفروض
حتی .  این البته خوب است.دیگری گردد که حاضر باشد موقتًا صلح را حفظ کند

اری دمعذالک برای محو ناگزیری جنگ بين کشورهای سرمایه. بسيار خوبست
هاى این موفقيتى زیرا با همهت، به طور کلی، این کافی نيست؛  کافی نيس

ح، امپریاليسم باز هم حفظ می گردد، به اعتبار خود باقی جنبش به خاطر صل
  .نيز به قوت خود باقی استها است، و بنابراین ناگزیری جنگ
    . امپریاليسم را نابود ساختبایدها برای محو ناگزیری جنگ
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                               قوانين اساسیى  ــ مسئله٧
   معاصر و سوسياليسماریدسرمایه اقتصادی

  
  
  

اری و داقتصادی سرمایهقوانين اساسی ى  معلوم است، مسئلهچنان که
در این باره نظریات .  چندین بار در مباحثه پيش کشيده شده،سوسياليسم

درست است که . گوناگونی و حتی خيال بافانه ترین نظریات ابراز می گردد
عکس العمل ضعيفی نشان دادند اکثریت شرکت کنندگان مباحثه نسبت به این امر 

ولی، هيچ یک از شرکت . و هيچ گونه تصميمی در این باره در نظر گرفته نشد
  .کنندگان مباحثه وجود چنين قوانينی را انکار نکرد

. اری وجود دارد؟  آری وجود دارددآیا قانون اساسی اقتصادی سرمایه
انون اساسی آن عبارت از چيست؟   قاین چه قانونی است و خطوط مشخص 

این ى جریانات عمدهى اری چنان قانونی است که جهات عمده و همهدسرمایه
تکامل را مشخص می سازد، نه آن که یکی از جهات یا جریانات تکامل توليد 

، ماهيت آن را معين    اریداری را،  و بنابراین خصلت توليد سرمایهدسرمایه
  .می نماید

. اری نيست؟  خيرددی سرمایهآیا قانون ارزش، قانون اساسی اقتصا
این قانون پيش از .  بيش از هر چيز قانون توليد کاالئی استقانون ارزش

مانند توليد اری داری نيز وجود داشت و پس از سرنگونی سرمایهدسرمایه
کاالئی، مثًال در کشور ما اگر چه با ميدان عمل محدود، به موجودیت خود ادامه 

اری ده ميدان عمل وسيعی در شرایط سرمایهالبته، قانون ارزش ک. می دهد
دارد، نقش بزرگی در امر تکامل توليد بازی می کند، ولی این قانون نه تنها 

اری را مشخص نمی سازد، داری و مبانی سود سرمایهدماهيت توليد سرمایه
  .ی را حتی طرح هم نمی کندمسائلبلکه چنين 

اری دتصادی سرمایهبنابراین، این قانون نمی تواند قانون اساسی اق
  .معاصر باشد

به همين مالحظات، قانون رقابت و هرج و مرج توليد یا قانون تکامل 
های مختلف، نمی تواند قانون اساسی اقتصادی اری در کشوردسرمایهناموزون 
  . اری باشددسرمایه

می گویند که قانون ميزان متوسط سود، قانون اساسی اقتصادی 
 اری معاصر،دسرمایه.  درست نيستاین. اری معاصر استدسرمایه
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 سودی که به ی انحصاری، نمی تواند با سود متوسط ارضاء گردد،اردسرمایه
. سرمایه تمایلی به کاهش دارد) ارگانيک ( علت ارتقاء ترکيب آلی ه عالوه ب
اری انحصاری معاصر نه سود متوسط، بلکه حداکثر سود را که برای دسرمایه

  .د توليد گسترش یافته ضرور است، طلب می کندانجام کم و بيش منظم تجدی
يش از همه با قانون ارزش اری بدمفهوم قانون اساسی اقتصادی سرمایه

این قانون واقعًا . اری مطابقت می کندداضافی، قانون توليد و رشد سود سرمایه
  .اری را مشخص و معين می سازددخطوط اساسی توليد سرمایه

بيش از اندازه عمومی است که به ولی قانون ارزش اضافی قانونی 
اری انحصاری د سرمایهکاملتباالترین ميزان سود که تأمين آن شرط ى مسئله

  .است، مربوط می گردد
برای جبران این نقص؛ باید قانون ارزش اضافی را مشخص ساخت و آن 

اری انحصاری تکامل بخشيد، و ضمنًا در نظر درا به تناسب شرایط سرمایه
اری انحصاری نه هر نوع سود، بلکه به ویژه حداکثر سود را دگرفت که سرمایه

  .اری معاصر خواهد بوددو این همان قانون اساسی اقتصادی سرمایه. می طلبد
اری معاصر دقانون اساسی اقتصادی سرمایهى خطوط و مطالبات عمده

اری از دتأمين حداکثر سود سرمایه:  را می شد تقریبًا به این شکل فرموله کرد
ق استثمار، خانه خرابی و فقير شدن اکثریت اهالی کشور مفروض، از طری

هاى ، بخصوص کشورهاسایر کشورهاى طریق اسير ساختن و غارت منظم خلق
و نظامی کردن اقتصاد ملی که برای ها  باالخره از طریق جنگ وعقب مانده

  .مورد استفاده قرار می گيرندها تأمين باالترین سود
اری دوسط را با این همه ميشد برای تکامل سرمایهمی گویند که سود مت

 حداقل سود متوسط. این صحيح نيست  .در شرایط معاصر کامًال کافی دانست
. اری غير ممکن می گرددد آوری است، که پائين تر از آن، توليد سرمایهسود

اری انحصاری معاصر که مستعمرات دولی تصور این که،  گردانند گان سرمایه
 را بر پا می نمایند، فقط ها ی کنند، ملل را اسير می سازند و جنگرا تسخير م

خير، نه سود . می کوشند برای خود سود متوسط را تأمين کنند، خنده آور می بود
یش مختصری بر سود متوسط است، امتوسط و نه اضافه سود که قاعدتًا فقط افز

همانا لزوم . اری انحصاری استدحداکثر سود، محرک سرمایهبلکه به ویژه 
اری انحصاری را به یک چنين اقدامات پر دتحصيل حداکثر سودها، سرمایه

مانند اسير ساختن و غارت نمودن منظم مستعمرات و سایر اى مخاطره
وابسته، هاى مستقل به کشورهاى عقب مانده، تبدیل یک رشته کشورهاى کشور

       بهترین اری معاصردجدید که برای  گردانند گان سرمایههاى ترتيب جنگ
برای تحصيل سودهای حداکثر است و باالخره ) کار و کسب ( » بيزنس « 

  .مساعی به دست آوردن تسلط اقتصادی جهانی، سوق ميدهد
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اری از آن جمله در آن است که داهميت قانون اساسی اقتصادی سرمایه
يد، اری تولدسرمایهى تکامل شيوهى در زمينهها مهم ترین پدیدهى این قانون همه

، نآن، محاسن و معایب آهاى آن، پيروزی و شکستهاى و بحرانها رونق
ها جریان تکامل پر تناقص آن را معين ساخته، امکان می دهد این پدیده سراسر

  .درک شود و توجيه گردد
  :متعدد »شگفت آور « هاى اینک یکی از نمونه

ه نشان اری اطالع دارند کدهمه از واقعياتی در تاریخ و پراتيک سرمایه
اری است، زمانی که دو پر شور تکنيک در دوران سرمایهتکامل سریع ى دهنده

 داران تکنيک پيشرو، به عنوان انقالبيون در  به عنوان پرچماراندسرمایه
ولی واقعياتی از نوع دیگر نيز معلوم هستند . تکامل توليد اقدام می کنندى زمينه

اریست، زمانی که دهتوقف تکامل تکنيک در سرمایى که نشان دهنده
تکامل تکنيک جدید اقدام می نمایند ى اران به عنوان مرتجعين در زمينهدسرمایه

  .و اغلب به کار دستی می پردازند
  .به چه وسيله می توان این تناقض بارز را توجيه نمود؟ 

اری داین تناقض را فقط به کمک قانون اساسی اقتصادی سرمایه
  .ل حداکثر سودها می توان توجيه کردمعاصر، یعنی ناگزیر بودن تحصي

فدار تکنيک جدید است، موقعی که این تکنيک باالترین اری طردسرمایه
  .سودها را به وی نوید می دهد

اری مخالف تکنيک جدید و طرفدار انتقال به کار دستی است، دسرمایه
  .زمانی که تکنيک جدید دیگر باالترین سودها را نوید نمی دهد

  .اری معاصردانون اساسی اقتصادی سرمایهچنين است امر ق
  .آیا قانون اساسی اقتصادی سوسياليسم وجود دارد؟ 

این قانون عبارت از  و مطالبات خطوط مشخصه. آری، وجود دارد
  . چيست؟ 

     خطوط مشخصه و مطالبات قانون اساسی اقتصادی سوسياليسم را 
دائم هاى ء حداکثر نيازمندیتأمين ارضا:  می شد تقریبًا به این شکل فرموله کرد

اجتماع از طریق رشد و تکامل بدون انتقاع توليد ى التزاید مادی و فرهنگی همه
  .تکنيک عالیى سوسياليستی بر پایه

به جای تأمين سودهای حداکثر، تأمين ارضاء حداکثر :  بنابراین
 ئیهامادی و فرهنگی اجتماع؛  به جای تکامل توليد با گسيختگیهاى نيازمندی

نقطاع توليد؛ به جای  از بحران به رونق ــ رشد بدون ااز رونق به بحران و
 مالزممتناوب در تکامل تکنيک که با انهدام نيروهای توليدی اجتماع هاى وقفه

  .تکنيک عالیى توليد بر پایهى است؛ تکامل بدون وقفه
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که قانون اساسی اقتصادی سوسياليسم قانون تکامل طبق نقشه می گویند 
اقتصاد ملی، ى تکامل طبق نقشه. این درست نيست. تناسب اقتصاد ملی استو م

    اقتصاد ملی ــ که انعکاس کم وبيش درست این قانون ى والجرم تنظيم نقشه
ى است ــ به خودی خود، اگر معلوم نباشد به خاطر چه هدفی، تکامل طبق نقشه

می توانند چيزی به هدف روشن نباشد، ناقتصاد ملی انجام می پذیرد و یا اگر 
اقتصاد ملی تنها در صورتی می تواند اثر ى قانون تکامل طبق نقشه. دست بدهند

مطلوب را به بار آورد که هدفی موجود باشد و به خاطر نيل به آن، تکامل طبق 
ى این هدف را خود قانون تکامل طبق نقشه. اقتصاد ملی انجام پذیردى نقشه

ى به طریق اولی این هدف را تنظيم نقشه. هداقتصاد ملی نمی تواند به دست د
این هدف در قانون اساسی اقتصادی . اقتصاد ملی هم نمی تواند به دست دهد

. سوسياليسم، به صورت مطالبات آن که در باال بيان شد، گنجانده شده است
     اقتصاد ملی تنها در آن صورت ى طبق نقشهبنابراین تأثيرات قانون تکامل 

يدان عمل کامل پيدا کنند که بر قانون اساسی اقتصادی سوسياليسم می توانند م
  .متکی باشند

این تنظيم تنها در . اقتصاد ملی استى و اما آن چه مربوط به تنظيم نقشه
  :  صورت رعایت دو شرط زیر می تواند نتایج مثبت به دست آورد

ملی به اقتصاد ى اگر این تنظيم، مطالبات قانون تکامل طبق نقشه)  الف  
  .درستی منعکس سازد

مطالبات قانون اساسی اقتصادی سوسياليسم ى اگر این تنظيم با کليه)  ب  
  . منطبق گردد
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   دیگرمسائل ــ ٨
  
  
  

  . در دوران فئوداليسم غير اقتصادیاجبارى مسئله  ) ١
 دار  البته غير اقتصادی در امر استحکام قدرت اقتصادی مالکين سرف

اشته است ولی مالکيت قئودالی بر زمين مبنای فئوداليسم بود، نه این ی دنقش
  .اجبار

  .مالکيت خصوصی خانوار کلخوزیى مسئله )  ٢
هر خانوار « :  طرح کتاب درسی گفته شودصحيح نيست اگر در 

در . »  خصوصی خود، گاو، اغنام کوچک و طيور داردى کلخوزی در استفاده
، گاو، اغنام کوچک، طيور و غيره نه در واقع امر چنان که معلوم است

.  خصوصی خانوار کلخوزی استکيتلدر ماخصوصی بلکه ى استفاده
آرتل اى نمونهى ظاهرًا از اساسنامه» خصوصی ى در استفاده« اصطالح 

آرتل کشاورزی اى نمونهى  ولی در اساسنامه. کشاورزی برداشته شده است
هير شوروی که با دقت احاد جمدر قانون اساسی ات. اشتباهی رخ داده است
  : چيز دیگری گفته شده و بخصوص گفته شده کهبيشتری تنظيم شده است 

هر خانوار کلخوزی در مالکيت شخصی خود یک اقتصاد فرعی روی « 
مسکونی، دام محصول ده، مرغ خانگی و ى قطعه زمين مجاور خانه، خانه

  .این البته صحيح است. » ابزار کوچک کشاورزی دارد 
الزم بود عالوه بر آن با تفصيل بيشتری بيان کرد که هر خانوار 

تا فالن گاو، بسته به شرایط محلی، کلخوزی در مالکيت شخصی خود از یک 
باز هم از فالن مقدار تا فالن مقدار بسته به ( فالن مقدار گوسفند، بز، خوک 

  .دارد) ن اردک، غاز و بوقلمو( و تعدادی نامحدود مرغ خانگی ) شرایط محلی 
رفقائی . این جزئيات برای رفقای خارجی ما واجد اهميت بزرگی است

که مایلند به دقت بدانند پس از آن که اشتراکی کردن کشاورزی در کشور ما 
انجام پذیرفته، چه چيز بخصوص در مالکيت شخصی خانوار کلخوزی باقی 

  .مانده است؟ 
هقانان پرداخت ميشد دى زمين که به وسيلهى ارزش اجارهى مسئله ) ٣ 

  .خرید زمينهاى و هم چنين ارزش هزینه
دهقانان از « در طرح کتاب درسی گفته شده که در اثر ملی کردن زمين 

پرداخت اجاره زمين به مالکين به مبلغ قریب پانصد ميليون روبل در سال معاف 
حاسبه این رقم را می بایست دقيق تر م). » روبل طال « باید گفت . (  »نداگریده
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ى اجارهى نمود زیرا به طوری که به نظر من می رسد، این رقم نشان دهنده
ضمنًا باید . زمين در تمام روسيه نبوده، بلکه شامل اکثر ایاالت روسيه می باشد

زمين به طور ى در نظر داشت که در یک رشته از نواحی اکناف روسيه اجاره
 نویسندگان طرح کتاب توجهجنسی پرداخت می شد که از قرار معلوم مورد 

  .درسی قرار نگرفته است
که دهقانان نه تنها از پرداخت اجاره  ، باید در نظر داشتعالوه بر آن

آیا . ندا برای خرید زمين معاف گردیدهساليانههاى زمين، بلکه هم چنين از هزینه
این موضوع در طرح کتاب درسی منظور شده است؟ من تصور می کنم که 

  .ل آن که می بایست منظور شودمنظور نشده و حا
  .بهم پيوستن انحصارات با دستگاه دولتیى مسئله )  ٤

این اصطالح به طور سطحی و . مناسب نيست» بهم پيوستن « اصطالح 
وصفی به نزدیک شدن انحصارات و دولت اشاره می کند، ولی مفهوم اقتصادی 

ین نزدیک شدن، مطلب آن است که در جریان ا. این نزدیکی را فاش نمی نماید
     نه فقط بهم پيوستن ساده، بلکه تبعيت دستگاه دولتی از انحصارها صورت 

را بدور افکند و آن را با » بهم پيوستن ى « بنابراین الزم بود کلمه. می گيرد 
  .جای گزین ساخت» تبعيت دستگاه دولتی از انحصارها « کلمات 

  .سوسياليستیر شوروی بکار بردن ماشين در اتحاد جماهيى مسئله )  ٥
در اتحاد جماهير شوروی « در طرح کتاب درسی گفته شده که 

مواردی که کار را برای اجتماع صرفه جوئی ى در کليهها سوسياليستی، ماشين
        این به هيچ وجه آن چيزی نيست که . »می نمایند، به کار برده می شوند 

 جماهير شوروی سوسياليستی، در اتحادها اوًال، ماشين. می بایست گفته شود
هميشه کار را برای اجتماع صرفه جوئی می کنند و به همين جهت ما مواردی 
سراغ نداریم که آنها در شرایط اتحاد شوروی، کار را برای اجتماع صرفه 

نه تنها کار را صرفه جوئی می کنند، بلکه ها ينشثانيًا ما. نداجوئی نمی کرده
ما، بر   به همين جهت در شرایط.را تسهيل می نمایندبا آن، کار کارکنان همراه 

ا را در جریان هاری، کارگران با رغبت فراوانی ماشيندخالف شرایط سرمایه
بنابراین می باید گفته می شد که هيچ کجا مانند . کار مورد استفاده قرار می دهند

 زیرا به کار برده نمی شوند،ها اتحاد جماهير شوروی این گونه با رغبت ماشين
        کار اجتماع را صرفه جوئی می کنند و کار کارگران را تسهيل ها ماشين

می نمایند و از آنجا که در اتحاد جماهير شوروی بی کاری وجود ندارد، 
        را در اقتصاد ملی مورد استفاده قرار ها کارگران با ميل فراوانی ماشين

  .می دهند
  .اریدرگر در کشورهای سرمایه کاىوضع مادی طبقهى مسئله  )   ٦
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کارگر صحبت می کنند، معموًال ى هنگامی که از وضع مادی طبقه
کارگران مشغول در توليد را در نظر دارند و وضع مادی به اصطالح ارتش 

وضع مادی ى آیا این روش در مسئله. بيکاران را به حساب نمی آورندى ذخيره
اگر ارتش . صحيح نيستکارگر صحيح است؟ من گمان می کنم که ى طبقه
جز فروش ى ابيکاران وجود دارد که افراد آن برای زندگی وسيلهى ذخيره

ى در آن صورت بيکاران نمی توانند در ترکيب طبقهنيروی کار خود ندارند، 
 وضع کارگر می شوندى کارگر وارد نشوند، ولی اگر آنها  وارد ترکيب طبقه

 .رگران مشغول در توليد تأثير ننمایدآنها نمی تواند در وضع مادی کاى فقيرانه
کارگر در ى بنابراین من فکر می کنم که هنگام توصيف وضع مادی طبقه

کارگران بيکار را نيز به ى اری، باید وضع ارتش ذخيرهدهای سرمایهکشور
  .حساب آورد
  .لیدرآمد مى مسئله  )   ٧

فصل جدیدی   باید در طرح کتاب درسیحتمًامن فکر می کنم که 
  .درآمد ملی افزودى ارهدرب

لنين و استالين، ى فصل مخصوص در کتاب درسی دربارهى مسئله ) ٨
  .به عنوان موجدین اقتصاد سياسی سوسياليسم

. سوسياليسمى آموزش مارکسيستی درباره« من فکر می کنم که فصل 
را » استالين . و. لنين و ای.  ای.وى ایجاد اقتصاد سياسی سوسياليسم به وسيله

این فصل در کتاب درسی به هيچ وجه لزومی . از کتاب درسی حذف نمودباید 
نمی دهد و فقط به طور رنگ پریده آن چه را که اى ندارد، زیرا هيچ چيز تازه

  .در فصول قبلی کتاب درسی با تفضيل بيشتری بيان شده، تکرار می کند
ى  است، من نظریات دیگری در بارهمسائلو آن چه مربوط به سایر 

   و دیگران٥، گاتووسکی٤، شپيلف٣، لئونتيف ٢هادات رفقا استرو ویتيانفپيشن
  .ندارم

  .اهميت بين المللی کتاب درسی مارکسيستی اقتصاد سياسی )  ٩
من فکر می کنم که رفقا تمام اهميت کتاب درسی مارکسيستی اقتصاد 

 کتاب درسی تنها برای جوانان شوروی ما الزم. سياسی را در نظر نمی گيرند
کشورها و برای کسانی ى کليههاى برای کمونيستاین کتاب مخصوصًا . نيست

 رفقای خارجی ما مایل هستند بدانند . هستند الزم استها که هوادار کمونيست
، چه گونه اقتصادیات کشور ؟خالصی یافتيماری دچه گونه ما از اسارت سرمایه

                                                           

  Ostrovitianov   ــ١ 
  Leontiev   ــ ٢
  Chepilov ــ   ٣
  Gatovsky ــ   ٤
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 با دهقانان را بدست ، چه گونه دوستی؟را با روح سوسياليسم تغيير شکل دادیم
، چه گونه ما موفق شدیم که کشور خود را که هنوز چندی پيش کشوری ؟آوردیم

 کلخوزها چگونه ،؟فقير و ضعيف بود، به کشوری غنی و توانا مبدل سازیم
 توليد، توليد کاالئی، پول، وسایلما با وجود اجتماعی کردن چيزی هستند؟، چرا 

ینها و بسياری اى آنها مایلند همه.  ؟ بریم بازرگانی و غيره را از بين نمی
مطالب دیگر را بدانند، نه به صرف کنجکاوی، بلکه برای آن که از ما درس 

 بنابراین .ما را برای کشور خود مورد استفاده قرار بدهندى بگيرند و تجربه
پيدایش یک کتاب درس مارکسيستی خوب، در موضوع اقتصاد سياسی، نه تنها 

  .اخلی، بلکه هم چنين اهميت بزرگ بين المللی دارداهميت سياسی د
بنابراین چنان کتاب درسی الزم است که بتواند نه تنها در داخل کشور 

این کتاب نباید . بلکه در خارج از آن نيز، کتاب روميزی جوانان انقالبی باشد
 که زیاد حجيم باشد نمی تواند کتاب روميزی زیاد حجيم باشد، زیرا کتاب درسی

ولی این کتاب باید . شد و فراگرفتن و مسلط شدن بر آن مشکل خواهد بودبا
حاوی تمام مطالب اساسی، هم مربوط به اقتصاد کشور ما و هم به اقتصاد 

  .اری و سيستم مستعمراتی باشددسرمایه
که یک رشته فصول  از رفقا ضمن مباحثه پيشنهاد می کردنداى پاره

ى تاریخ، سياسيون ــ دربارهى جدید به کتاب درسی اضافه شود، مورخين درباره
ولی این سبب . اقتصادى فلسفه، اقتصادیون ــ دربارهى سياست، فالسفه ــ درباره

. نمی توان اجازه داداین را البته . ميشد که کتاب درسی حجم نامحدودی پيدا کند
 اقتصاد سياسی مورد استفاده مسائلرا برای تشریح تاریخی ى کتاب درسی شيوه

قرار می دهد ولی این هنوز به آن معنی نيست که ما باید کتاب درسی اقتصاد 
  .سياسی را به تاریخ مناسبات اقتصادی تبدیل نمائيم

.  صفحه الزم است نه بيش از آن٦٠٠، حداکثر ٥٠٠برای ما کتابی در 
اد سياسی مارکسيستی و ارمغان خوبی این یک کتاب روميزی در موضوع اقتص

  .کشورها خواهد بودى جوان کليههاى برای کمونيست
ضمنًا به علت سطح غير کافی رشد مارکسيستی اکثر احزاب کمونيست 

هاى ستيمی تواند سود فراوانی برای کموندرسی خارج، چنين کتاب هاى کشور
  .کادر غير جوان این کشورها نيز داشته باشد

  .اصالح کتاب درسی اقتصاد سياسیطرق   )   ١٠
از رفقا در موقع مباحثه با جدیتی بيش از اندازه طرح کتاب اى پاره
 نویسندگان آن را به خاطر اشتباهات و می گرفتند،» به باد انتقاد « درسی را 

مطالب از قلم افتاده مورد سرزنش قرار می دادند و اظهار می نمودند که طرح 
البته اشتباهات و مطالب از قلم افتاده در کتاب . نه نيستاین عاقال. توفيقی نيافت

ولی . درسی وجود دارد، چنين چيزهائی تقریبًا هميشه در کار بزرگی وجود دارد
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 که طرح به هر حال، اکثریت قاطع شرکت کنندگان مباحثه، با این وجود پذیرفتند
اصالحات اى هکتاب درسی می تواند مبنای کتاب درسی آینده باشد و فقط به پار

 در واقع نيز، کافی است فقط طرح کتاب درسی .و مطالب تکميلی احتياج دارد
با کتب درسی اقتصاد سياسی که در جریان هستند مقایسه شود تا این نتيجه 
بدست آید که طرح کتاب درسی یک سر و گردن تمام باالتر از کتب درسی 

  .درسی استو این خدمت بزرگ نویسندگان طرح کتاب . موجود است
من فکر می کنم برای اصالح طرح کتاب درسی می بایستی کميسيونی 
که اعضاء آن زیاد نباشد با شرکت نه تنها نویسندگان کتاب درسی و نه تنها 

اکثریت،    طرفداران اکثریت شرکت کنندگان مباحثه، بلکه هم چنين مخالفين 
  .انتقاد کنندگان شدید طرح کتاب درسی، معين نمود

آمار ى می بود که در کميسيون هم چنين یک متخصص با تجربهخوب 
ان با تجربه دبرای کنترل ارقام و وارد کردن مواد آماری جدید و نيز یک حقوق

  .مودوارد نها برای کنترل دقت فرمول
اعضاء کميسيون را می بایستی موقتًا ازهرکار دیگر آزاد ساخت، آنها را 

 این که بتوانند تمامًا به کار روی کتاب درسی  نمود تا تأميناز نظر مادی کامًال
  .بپردازند

عالوه بر آن می بایستی یک کميسيون تصحيح مثًال از سه نفر برای 
این کار برای آن نيز الزم است که . تصحيح نهائی کتاب درسی تعيين نمود

در طرح کتاب درسی موجود نيست، تأمين وحدت سبک نگارش که متآسفانه 
  .شود

  .مرکزی یک سال استى کتاب درسی حاضر به کميتهى همهلت ارائ
  
  
  

  استالين. ی                                                        
                                                          

  ١٩٥٢اول فوریه سال                                                  
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 ٦ نوتکين   رفيق آلکساندر ایليچپاسخ به

 
 

  .رفيق نوتکين
ید ای را که شما طرح کردهمسائلنکردم، زیرا اى من در پاسخ عجله

فوری دارند و ى  دیگری هستند که جنبهمسائلبخصوص که . فوری نمی دانم
 یکی یکی پاسخ ها به موضوع. شما منحرف می کنندى مسلمًا توجه را از نامه

  .می دهم
  موضوع اول 

  
حکمی است دایر بر این که اجتماع در مقابل قوانين »  مالحظات  «در

می توانند بر قوانين اقتصادی وقوف حاصل نموده از ها علم عاجز نيست، انسان
شما می گوئيد که این حکم نمی تواند شامل . آنان به نفع اجتماع استفاده کنند

ياليسم و کمونيسم  گردد و فقط در سوسعادیگر اجتم) اشکال ( هاى فرماسيون
جریانات اقتصادی، مثًال در ) خود به خودی ( قهری ى اعتبار دارد و جنبه

اری، به اجتماع امکان نمی دهد از قوانين اقتصادی به نفع اجتماع دسرمایه
  .استفاده نماید

در عصر انقالب بورژوازی، مثًال در فرانسه، . این درست نيست
 با خصلت نيروهای باری مناسبات توليدیبورژوازی، قانون معلوم هم آهنگی اج

مولده را عليه فئوداليسم مورد استفاده قرار داد، مناسبات توليدی فئودالی را 
بورژوائی ایجاد نمود و این مناسبات ى واژگون ساخت، مناسبات توليدی تازه

توليدی را با خصلت نيروهای مولده که در اعماق نظام فئودالی رشد کرده بود 
هاى بورژوازی به حکم استعدادى انجام این کار به وسيله. اختهم آهنگ س

مخصوص او نبوده است، بلکه از این رو بود که بورژوازی در این کار نفع 
به حکم کند ذهنی خود نبود که در برابر این کار مقاومت ها فئودال. حياتی داشت

ن نفع حياتی می کردند، بلکه از این رو بود که در عقيم گذاردن اجرای این قانو
  .داشتند

ى  طبقه.انقالب سوسياليستی در کشور ما نيز همين را باید گفتى درباره
لده کارگر از قانون هم آهنگی اجباری مناسبات توليدی با خصلت نيروهای مو

استفاده کرده، مناسبات توليدی بورژوائی را واژگون ساخت، مناسبات توليدی 
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 هم مولدههاى و آنها را با خصلت نيرونو، مناسبات سوسياليستی ایجاد نمود 
خاص خود نبود که توانست هاى کارگر به حکم استعدادى طبقه. آهنگ ساخت

. این کار را انجام دهد، بلکه به جهت آن بود که در این کار نفع حياتی داشت
، دیگر به نيروی بورژوازی که در آغاز انقالب بورژوازی نيروی پيشروئی بود

 شده و در برابر عملی شدن این قانون همه گونه مقاومت     ضد انقالبی تبدیل 
و این مقاومت به خاطر عدم تشکل خود نبود، به خاطر آن نبود که . می کرد

جریانات اقتصادی او را به مقاومت ميراند، ) خود به خودی ( خصلت قهری 
  .بلکه بيشتر از این رو بود که عليه اجرای این قانون نفع حياتی داشت

  : براینبنا
کم و بيش از جریانات اقتصادی، از قوانين اقتصادی به ى  ــ استفاده١

دیگر هاى نفع اجتماع، تنها در سوسياليسم و کمونيسم نيست، بلکه در فرماسيون
  .هم انجام می گيرد

 ــ استفاده از قوانين اقتصادی همواره و همه جا در اجتماع طبقاتی، ٢
استفاده از قوانين اقتصادی به نفع ًا پرچم دار ضمندرونی طبقاتی دارد، ى انگيزه

پيشرو است، حال آن که طبقات عمر ى اجتماع همواره و در همه جا طبقه
  .سرآمده در مقابل آن مقاومت می کنند

در این مورد تفاوت بين پرولتاریا از یک طرف و طبقات دیگری که در 
یگر، در آن است که ند از طرف داطول تاریخ در مناسبات توليدی انقالب کرده

منافع طبقاتی پرولتاریا با منافع اکثریت قاطع اجتماع تلفيق می شود، زیرا انقالب 
پرولتاریا به مفهوم محو این یا آن شکل بهره کشی نيست، بلکه محو هر گونه 

استثمار بهره کشی است، و حال آن که انقالبات طبقات دیگر تنها این یا آن شکل 
منافع تنگ طبقاتی خود که با منافع اکثریت هاى چهارچوبرا از بين برده، در 

  .اجتماع در تناقض بود، محدود می شدند
طبقاتی؛ امر استفاده از قوانين  درونیى از انگيزه» مالحظات « در 

برخالف قوانين « آنجا گفته شده است که . اقتصادی به نفع اجتماع سخن رفته
د در آن کم و بيش با نرمی برگزار علوم طبيعی که کشف و بکاربستن قانون جدی

 قانون جدیدی که به منافع اقتصادی کشف و بکاربستنى می شود، در زمينه
نيروهای عمرسرآمده لطمه می زند، از طرف این نيروها با شدید ترین مقاومت 

  .یداولی شما به این نکته توجه نکرده. »برخورد می کنند 
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  در موضوع دوم
  

 هم آهنگی کامل مناسبات توليدی با خصلت هشما ادعا می کنيد ک
نيروهای مولده فقط در سوسياليسم و کمونيسم می تواند حاصل گردد و در 

  .دیگر تنها هم آهنگی ناقص می تواند تحقق یابدهاى فرماسيون
در عصر پس از انقالب بورژوازی، هنگامی که . این درست نيست

ساخت و مناسبات توليدی بورژوازی مناسبات توليدی فئودالی را ویران 
بورژوائی بر قرار کرد، بدون تردید ادواری بود که مناسبات توليدی بورژوائی 

در غير این صورت . با خصلت نيروهای مولده کامًال هم آهنگی داشت
     تکامل زی اری نمی توانست با سرعتی که پس از انقالب بورژوادسرمایه

  .می یافت، تکامل یابد
را نمی توان به مفهوم مطلق گرفت، » آهنگی کامل هم « سپس کلمات 

نمی توان آن را این طور درک کرد که گویا در سوسياليسم هيچ گونه عقب 
نيروهای مولده . از رشد نيروهای مولده، وجود نداردبات توليدی سماندگی منا

این نيروها بدون شک . متحرک ترین و انقالبی ترین نيروهای توليد می باشند
مناسبات توليدی فقط پس . اليسم هم در جلوی مناسبات توليدی می رونددر سوسي

  . از مدتی به تناسب خصلت نيروهای مولده تغيير می یابند
را چه گونه باید فهميد؟ » هم آهنگی کامل « پس، در این صورت کلمات 

آنها را چنين باید درک کرد که در سوسياليسم کار معموًال به تصادم بين مناسبات 
ليدی و نيروهای مولده نمی رسد، اجتماع امکان دارد به موقع خود مناسبات تو

اجتماع . توليدی را که عقب می افتند، با خصلت نيروهای مولده هم آهنگ سازد
سوسياليستی امکان دارد این را انجام دهد، زیرا در ترکيب خود، طبقات ميرنده 

ه در سوسياليسم هم نيروهای البت. که قادر باشند مقاومتی سازمان دهند، ندارد
ند و ضرورت تغيير مناسبات توليدی را اراکدی که عقب می مانند و فاقد تحرک

درک نمی کنند، وجود خواهند داشت، لکن غلبه بر آنها، بدون رساندن کار به 
  .تصادم، مشکل نخواهد بود

  
  در موضوع سوم 

  
از همه ابزار  توليد و قبل وسایلاز استدالالت شما بر می آید که شما 

  ما فراورده می شود، کاال تلقی    ى مؤسسات ملی شدهى توليد را که به وسيله
  .می کنيد

کاال در ى آیا می توان وسایل توليد را در نظام سوسياليستی ما به منزله
  .من، به هيچ وجه نمی توانى نظر گرفت؟  به عقيده
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می شود،  ختهکاال آن چنان محصول توليد است که به هر خریداری فرو
در ضمن هنگام فروش کاال، صاحب کاال حق مالکيت بر آن را از دست می دهد 
و خریدار، مالک کاال می شود، مالکی که می تواند آن را مجددًا به فروش 

       آیا وسایل توليد مشمول چنين تعریفی . ند، به رهن بگذارد و بپوساندابرس
 توليد به هر اوًال، وسایل. روشن است که مشمول نمی شود.  می گردد؟
، »فروخته نمی شود « ، حتی به کلخوزها هم »فروخته نمی شود « خریداری 

 ثانيًا، صاحب .دولت بين مؤسسات آن توزیع می گرددى بلکه فقط به وسيله
آنها به این یا آن مؤسسه، به هيچ  ، هنگام واگذاری  ــدولت   ــ یعنیوسایل توليد،

آن  وسایل توليد از دست نمی دهد، بلکه بر عکس کامًال وجه حق مالکيت را بر
 از دولت وسایل توليد دریافت هثالثًا مدیران مؤسساتی ک. ميکند را حفظ 

ند، نه تنها مالک آنها نمی شوند، بلکه به عکس به عنوان نمایندگان مختار اداشته
ف ئی که از طزهایل توليد بر طبق نقشهادولت شوروی برای استفاده از وس

  .می گردند دولت داده شده، تعيين 
چنان که معلوم است، وسایل توليد را در نظام ما به هيچ وجه نمی توان 

  .کاال نمودى مشمول مقوله
پس چرا در این صورت از ارزش وسایل توليد، از ارزش تمام شده، از 

  .بهای آن و غيره صحبت می کنند؟
  : به دو علت

، برای تعيين سود هاای تسویه حساب، براوًال، این امر برای محاسبه
لکن این تنها . آوری مؤسسات، برای بازرسی و کنترل مؤسسات ضرورت دارد

  .کار استظاهری ى جنبه
ثانيًا ضرورت این کار برای آن است که امر فروش وسایل توليد به 

ى در این جا، در زمينه. خارجی، به نفع تجارت خارجی انجام گيردهاى دولت
 وسایل توليد ما واقعًا کاال هستند و تنها در این زمينه،، ولی تجارت خارجی

  ).بدون گيومه ( . واقعًا فروخته می شوند
گردش تجارت خارجی، ى  در زمينهبدین ترتيب معلوم می شود که

مؤسسات ما ساخته می شود، چه از لحاظ ماهيت و ى وسایل توليدئی که به وسيله
ى ظ می کند، و حال آن که در زمينهچه از لحاظ ظاهر، خواص کاال را حف

گردش اقتصادی داخل کشور، وسایل توليد خواص کاال را از دست می دهند، 
ى در آمده، فقط پوستهدیگر کاال نيستند و از حدود ميدان عمل قانون ارزش 

  .را حفظ می کنند) محاسبه و غيره ( خارجی کاالها 
  .چه گونه می توان این وضع بخصوص را توجيه نمود؟

مطلب در آن است که در شرایط سوسياليستی ما، تکامل اقتصادی نه به 
شکل انقالبات بلکه به شکل تغييرات تدریجی انجام می گيرد، به شکلی که در آن 
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بلکه طبيعت خود را به تناسب وضع کهنه به طور ساده کامًال لغو نشده، ى پدیده
نو به ى  می کند و پدیدهدر حالی که فقط شکل خود را حفظ. نوین تغيير می دهد

طور ساده کهنه را نابود نمی سازد، بلکه در کهنه رسوخ می کند، طبيعت و 
، بدون این که شکل آن را بشکند، این شکل را برای وظایف آن را تغيير می دهد

این وضع تنها در مورد کاالها . نو مورد استفاده قرار می دهدى تکامل پدیده
پول در گردش اقتصادی ما، هم چنين در مورد صدق نمی کند بلکه در مورد 

ئی که وظایف قدیم خود را از دست داده، هابانک. نيز صدق می کندها بانک
نظام ى وظایف جدیدی کسب می نمایند ولی شکل سابق خود را که به وسيله

  .سوسياليستی مورد استفاده قرار می گيرند، حفظ می نمایند
ها ر جریاناتی که در سطح پدیدهاگر از نقطه نظر ظاهر، از نقطه نظ

مسئله را بررسی کنيم، ممکن است به استنباط نا درستی برسيم انجام می گيرند، 
اری گویا اعتبار خود را در اقتصاد ما حفظ دسرمایههاى مبنی بر این که مقوله

اما اگر با تحليل مارکسيستی که بين محتوی اقتصادی جریان و شکل . می کنند
 سطحی تفاوت جدی می گذارد، به هاى عمقی تکامل و پدیدهآن، بين جریانات

موضوع نزدیک شویم به این تنها استنباط درست می توان رسيد دائر بر این که 
اری نزد ما بيش تر، شکل، ظاهر خارجی حفظ شده و داز مقوالت قدیم سرمایه

تکامل اقتصاد ملی وائج حاما از لحاظ ماهيت این مقوالت نزد ما به تناسب 
  .نداسوسياليستی تغيير اساسی یافته

  
  مچهاردر موضوع  
      

که » وسایل توليد هاى « شما اظهار می کنيد که قانون ارزش، بر قيمت
             دولتی به دولت تسليم هاى در اقتصاد روستائی فراورده و طبق قيمت

 مواد خام، نظير» وسایل توليدی « ضمنًا شما  . تأثير تنظيم کننده داردمی شوند، 
شما می توانستيد کتان، پشم و سایر مواد خام . مثًال پنبه را در نظر دارید

  .کشاورزی را هم به آن اضافه کنيد
  قبل از همه باید خاطر نشان ساخت که در این مورد، اقتصاد روستائی 

  توليد نمی کند، بلکه یکی از وسایل توليد، مواد خام تهيه      » وسایل توليد « 
هنگامی که . بازی کرد» وسایل توليد « نمی توان با کلمات .  کندمی

از توليد وسایل توليد سخن می گویند، آنها قبل از همه توليد ابزار ها مارکسيست
وسایل مکانيکی کار که « مارکس که دارند، آن چه را توليد را در نظر 

می خواند » توليد ناميد اى آن را می توان سيستم استخوانی و عضلهى مجموعه
  .عصر معين توليد اجتماعی را تشکيل می دهندى مميزههاى که نشانه
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و وسایل توليد منجمله ابزار توليد ) مواد خام ( قسمتی از وسایل توليد 
را، در یک ردیف قرار دادن، یعنی در مقابل مارکسيسم مرتکب گناه شدن، زیرا 

یر وسایل توليد، تعيين کننده ساى مارکسيسم نقش ابزار توليد را در مقایسه با همه
هر کسی می داند که مواد خام به خودی خود نمی تواند ابزار توليد، . می داند

مصالح توليد ابزار توليد ى از انواع مواد خام به مثابهاى گر چه پارهتوليد نماید، 
  . خامی بدون ابزار توليد نمی تواند، توليد شودى ند، و حال آن که هيچ مادهاالزم

آیا آن چنان که شما، رفيق نوتکين می گوئيد تأثير قانون ارزش بر . سپس
 است؟ تأثير تنظيم کنندهقيمت مواد خامی که در اقتصاد روستائی توليد می شود، 

مواد خام کشاورزی نزد ما وجود داشت، اگر هاى قيمت» آزاد « اگر بازی 
اقتصاد با نقشه قانون رقابت و هرج ومرج توليد نزد ما عمل می کرد، اگر ما 

نقشه تنظيم نمی شد، تأثير مذکور هم تنظيم کننده نداشتيم، اگر توليد مواد خام با 
این اگرها وجود ندارند، تأثير قانون ارزش بر قيمت ى می بود ولی چون همه

هاى اوًال، قيمت.  باشدمواد خام کشاورزی به هيچ وجه نمی تواند تنظيم کننده
. نيستند» آزاد « ند و انقشه تعيين شدهى هلو به وسيمواد خام کشاورزی ما ثابت 

عوامل تصادفی ى  به خودی و یا به وسيلهدتوليد مواد خام، خوهاى ثانيًا، اندازه
  . نقشه تعيين می گرددى تعيين نشده بلکه به وسيله

افراد هاى ثالثًا، ابزار توليد الزم برای توليد مواد خام کشاورزی در دست
لذا پس . دولت استهاى  بلکه در دستاز افراد متمرکز نشده،جداگانه یا گروهی 

معلوم می شود که خود .  دیگر چه چيز باقی می ماند؟ از این از نقش تنظيم کننده
ئی که در باال به آن اشاره شده است و خاص هاواقعيتى قانون ارزش به وسيله

  .توليد سوسياليستی می باشد، تنظيم می گردد
هاى نفی کرد که قانون ارزش در به وجود آمدن قيمتبنابراین نمی توان 

     به طریق اولی . مواد خام کشاورزی تأثير دارد و یکی از عوامل آن است
  .نمی توان نفی نمود که این تأثير تنظيم کننده نيست و نمی تواند هم باشد

  
  در موضوع پنجم 

  
 خود »مالحظات «  سودآوری اقتصاد ملی، من در ىهنگام بحث درباره

ما برای ى از آنجا که اقتصاد ملی با نقشه:  با برخی از رفقا که می گویند
مؤسسات سودآور مزیت بزرگی قائل نمی شود و وجود مؤسسات غير سودآور 

، خود اصل سودآوری را در داند را هم در ردیف مؤسسات فوق مجاز می
ه است که گفته شد» مالحظات «  در .مااقتصاد نابود می کند، مخالفت کرده

توليد، با آن سودآوری ى جداگانههاى سودآوری از نقطه نظر مؤسسات و رشته
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اضافه توليد و تأمين هاى که توليد سوسياليستی با نجات ما از بحراناى عالی
  .، به هيچ وجه قابل مقایسه نيستميدهدنقطاع توليد برای ما ارشد بال

ی شد که موضوع لکن نادرست می بود اگر از این جا چنين استنباط م
و ارزش توليد ارزش مخصوصی ندارد هاى سودآوری بعضی مؤسسات و رشته

. این، البته نادرست است. توجه جدی به آن مبذول گرددکه آن را ندارد 
توليد از نقطه نظر تکامل توليد ما هاى سودآوری بعضی مؤسسات و رشته

 چه در تنظيم ساختمان وى  این موضوع چه در طرح نقشه.اهميت عظيمی دارد
کنونی تکامل، الفبای فعاليت ى این در مرحله. توليد باید منظور گرددى نقشه

  .اقتصادی ماست
  

  در موضوع ششم 
  

توليد منبسط به « :  اریدسرمایهى معلوم نيست که کلمات شما درباره
که این ، چه گونه باید فهميده شود »شکلی که به طور فاحش مسخ شده است 

  .آن هم منبسط، در جهان یافت نمی شودئی هاچنين توليد
 از آن که بازار جهانی انشقاق یافت و ميدان به کار آشکار است، پس

آمریکا،  کشورهای متحده( اری دسرمایهى انداختن نيروهای کشورهای عمده
در مورد منابع جهانی رو به تقليل گذاشت، خصلت سيکلی ) انگلستان و فرانسه 

اری ـ توسعه و تقليل توليد ـ باز هم باید حفظ د سرمایهتکامل) ، متناوب اىدوره( 
انجام خواهد اى محدود شدهى لکن رشد توليد در این کشورها بر پایه. گردد

  .گرفت، زیرا حجم توليد در این کشورها تقليل خواهد یافت
  

  در موضوع هفتم 
  

اری در دوران جنگ جهانی اول، دبحران عمومی سيستم جهانی سرمایه
 .اری، آغاز شددجدا شدن اتحاد شوروی از سيستم سرمایهى  نتيجهبخصوص در
 در دوران جنگ جهانی دوم، بخصوص .اول بحران عمومی بودى این مرحله

اری د اروپا و آسيا از سيستم سرمایهاىپس از آن که کشورهای دموکراسی توده
بحران اول در دوران . دوم بحران عمومی گسترش یافتى جدا شدند، مرحله

ى به مثابه  جهانی اول و بحران دوم را در دوران جنگ دوم جهانی، باید جنگ
اری جهانی بررسی کرد و نه به دسرمایهسيستم مراحل تکامل بحران عمومی 

  .مربوط به هممستقل و جداگانه و غير هاى بحرانى مثابه
اری تنها بحران سياسی است و یا تنها بحران دآیا بحران عمومی سرمایه

 این بحران، بحران عمومی است، یعنی بحران .ه این است و نه آناقتصادی؟ ن
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اری است که هم شامل اقتصاد است و هم دسيستم جهانی سرمایهى همه جانبه
ضمنًا روشن است که اساس آن از یک طرف تجزیه و تالشی . شامل سياست

اری است که بيش از پيش شدت می یابد و از دسيستم اقتصادی جهانی سرمایه
یگر قدرت روز افزون اقتصادی کشورهای اتحاد جماهير شوروی طرف د

است که از سيستم اى سوسياليستی، چين و سایر کشورهای دموکراسی توده
  .ندااری جدا شدهدسرمایه

  استالين . ای                                                        
   
  ١٩٥٢  آوریل سال٢١                                                 
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 ٧  یاروشنکو. د. اشتباهات رفيق لى درباره
 
 
 

 مارس سال ٢٠مورخ ى  از طرف رفيق یاروشنکو نامهچندی پيش
 معروف نوامبر ى اقتصادی که در مباحثهمسائلیک رشته از ى جاری درباره

مرکزی حزب ى  کميتهمورد بحث قرار گرفته بود، برای اعضای پوليت بوروی
نامه حاوی شکایت نویسنده . سراسر شوروی فرستاده شد) بلشویک ( کمونيست 

  است از این که، در مدارک اساسی که نتایج را تعميم داده بود و هم چنين در    
به هيچ وجه ) رفيق یاروشنکو ( نقطه نظر « رفيق استالين، » مالحظات « 

یادداشت حاوی پيشنهاد رفيق یاروشنکو است عالوه بر آن . »منعکس نشده است 
اقتصاد « این که به او اجازه داده شود طی یک سال یا یک سال و نيم ى درباره

  .را تهيه نماید و برای این منظور دو معاون به او بدهند» سياسی سوسياليسم 
باید هم ماهيت شکایت و هم ماهيت پيشنهاد من تصور می کنم که لزومًا 

  .کو را بررسی کردرفيق یاروشن
  .از شکایت او شروع می کنيم

رفيق یاروشنکو که به هيچ وجه در مدارک » نقطه نظر « به بينيم 
  مذکور انعکاسی نيافته است، عبارت از چيست؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  Iarochenko ــ ٧
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 ١بخش 
 

  اشتباه اصلی رفيق یاروشنکو
  
  

 را در دو کلمه توصيف کنيم، باید بگوئيم اگر نقطه نظر رفيق یاروشنکو
  .که این نقطه نظر غير مارکسيستی و بنابراین عميقًا اشتباه آميز است

اشتباه اصلی رفيق یاروشنکو عبارت از آن است که او در موضوع 
مربوط به نقش نيروهای مولده و مناسبات توليدی در تکامل اجتماع، از 
مارکسيسم عدول می کند، نقش نيروهای مولده را بيش از اندازه بزرگ می کند 

 هم چنين نقش مناسبات توليدی را بيش از اندازه کوچک می کند و کار را  به و
جائی می رساند که مناسبات توليدی دوران سوسياليسم را قسمتی از نيروهای 

  .مولده اعالم می نماید
           ایط ررفيق یاروشنکو حاضر است برای مناسبات توليدی در ش

ئل گردد، زیرا در اینجا مناسبات توليدی با نقشی قا» تناقضات طبقاتی الینحل « 
ولی او این نقش را به نقش منفی . »تکامل نيروهای مولده در تناقض هستند « 

محدود می سازد، به نقش عاملی که تکامل نيروهای مولده را ترمز می کند، 
وظایف دیگر، وظایف مثبتی برای مناسبات . تکامل آنها را مقيد می سازد

  .یاروشنکو نمی بيندتوليدی، رفيق 
تناقضات طبقاتی « نظام سوسياليستی، جائی که آنجا دیگر ى و اما درباره

دیگر با تکامل نيروهای مولده در « وجود ندارد و مناسبات توليدی » الینحل 
رفيق یاروشنکو عقيده دارد که در اینجا هر گونه نقش مستقل ؛ »تناقض نيستند 

 مناسبات توليدی دیگر عامل جدی تکامل نيست مناسبات توليدی ناپدید می گردد،
نيروهای مولده مستحيل ى جزئی که در کل تحليل برود، به وسيلهى و به مثابه
ها مناسبات توليدی انسان« رفيق یاروشنکو می گوید که در سوسياليسم . می شود
» وسيله، عاملی در سازمان نيروهای مولده وارد آن  می گردد ى به مثابه

پس ). مرکزی ى رفيق یاروشنکو به پوليت بوروی کميتهى د به نامهرجوع شو( 
رفيق . اصلی اقتصاد سياسی سوسياليسم چيست؟ى در این صورت وظيفه
اصلی اقتصاد سياسی سوسياليسم از این رو ى مسئله« یاروشنکو پاسخ می دهد 

 اجتماع سوسياليستی را مطالعه کند،هاى  که مناسبات توليدی انساندر آن نيست
اجتماعی،   نيروهای مولده در توليد، تئوری علمی سازمانبلکه در آن است که
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رجوع شود ( . »تکامل اقتصاد ملی را بسط و گسترش دهد ى تئوری طرح نقشه
  ).به سخن رانی رفيق یاروشنکو در پلنوم مباحثه 

ئل اقتصادی مسااین است همانا علت این که رفيق یاروشنکو به چنين 
ی، نظير وجود اشکال مختلف مالکيت در اقتصاد ما، گردش رژیم سوسياليست

 نشان نداده، آنها را مسائل درجه دومیاى کاالئی، قانون ارزش و غيره عالقه
او صریحًا که در .  می گردد٨می داند که فقط موجب مباحثات سکوالستيک

ى نقش این یا آن مقولهى مباحثات درباره« اقتصاد سياسی سوسياليسم وی، 
ى د سوسياليسم ـ ارزش، کاال، پول، اعتبار و غيره ـ که غالبًا نزد ما جنبهاقتصا

سازمان معقول ى ، مباحثات سالم دربارهسکوالستيک به خود می گيرد
پایه گذاری علمی ى نيروهای مولده در توليد اجتماعی و درباره) راسيونل ( 

وشنکو در رجوع شود به نطق رفيق یار( »  می شود جای گزینچنين سازمان، 
  ).پلنوم مباحثه ى شعبه

  .پس اقتصاد سياسی بدون مسائل اقتصادی
سازمان معقول نيروهای « رفيق یاروشنکو تصور می کند کافی است 

را روبراه کرد تا انتقال از سوسياليسم به کمونيسم بدون مشکالت خاص » مولده 
م کامًال کافی او عقيده دارد که این کار برای انتقال به کمونيس. برگزار گردد

اساسی به خاطر ى در سوسياليسم مبارزه« او صراحتًا می گوید که . است
ساختمان اجتماع کمونيستی منجر به مبارزه به خاطرسازمان صحيح نيروهای 

رجوع شود به . ( »معقول از آنها در توليد اجتماعی می گردد ى مولده و استفاده
  ).سخن رانی در پلنوم مباحثه 

کمونيسم سازمان عالی « کو با طنطنه اعالم می دارد که رفيق یاروشن
  .»علمی نيروهای مولده در توليد اجتماعی است 

سازمان معقول « از قرار، معلوم می شود که ماهيت نظام کمونيستی به 
  .محدود می گردد» نيروهای مولده 
نمی تواند برای اینها رفيق یاروشنکو چنين استنباط می کند که ى از همه

اجتماعی ـ اقتصاد سياسی واحدی وجود داشته باشد، دو هاى فرماسيونى ههم
ماقبل سوسياليستی که هدفش هاى یکی برای فرماسيون: اقتصاد سياسی باید باشد

است، دیگری برای نظام سوسياليستی که همناسبات توليدی انسانى مطالعه
ى نه مطالعهنيروهای مولده باشد و مسائل سازمان معقول ى هدفش باید مطالعه

  .مناسبات توليدی یعنی اقتصادی
  .چنين است نقطه نظر رفيق یاروشنکو

  .این نقطه نظر چه می توان گفت؟ى درباره
                                                           

هاى    ــ مدرسی، مکتب قرون وسطائی که نمایندگانش به بحثScolastique  ــ   ٨
  رداختند ــ یاداشت مترجمتوخالی، صوری می پ
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اوًال صحيح نيست که نقش مناسبات توليدی در تاریخ اجتماع فقط به نقش 
هنگامی که . ترمزی که تکامل نيروهای مولده را مقيد می سازد، محدود گردد

مناسبات توليدی سخن می گویند، منظورشان ى ز نقش ترمز کنندهاها مارکسيست
هر گونه مناسبات توليدی نيست، بلکه فقط مناسبات کهنه است که دیگر با رشد 

غير از نيروهای مولده متناسب نبوده، بنابراین تکامل آنها را ترمز می کند ولی 
وینی نيز وجود مناسبات توليدی کهنه، چنان که معلوم است، مناسبات توليدی ن

آیا می توان گفت که نقش مناسبات توليدی . دارند که جای کهنه را می گيرند
برعکس، مناسبات . نوین نقش ترمز نيروهای مولده است؟، خير، نمی توان

توليدی نوین، آن نيروی اصلی و قطعی است که به ویژه تکامل بعدی، آن هم 
زد و بدون این مناسبات توليدی تکامل نيرومند نيروهای مولده را تعيين می سا

اری، دکنونی کشورهای سرمایهى جدید نيروهای مولده مانند نيروهای مولده
  .محکوم به رکود می باشند

صنایع شوروی ى سای نيروهای مولدهآهيچ کس نمی تواند تکامل غول
اری را در اکتبر دسرمایهى  اما اگر ما مناسبات کهنه.نفی کندها پنجسالهرا طی 

مناسبات توليدی نو، مناسبات توليدی سوسياليستی عوض ى  به وسيله١٩١٧سال 
نمی کردیم، این تکامل روی نمی داد، بدون این انقالب در مناسبات توليدی، در 

ى ما هم نظير نيروهای مولدهى مناسبات اقتصادی کشور ما، نيروهای مولده
  .اری راکد می ماندنددکنونی کشورهای سرمایه

سای نيروهای مولده را در اقتصاد آد تکامل غولهيچ کس نمی توان
 ٣٠هاى اما اگر در سال.  سال اخير انکار کند٢٥ ـ ٢٠روستائی ما طی 

و مناسبات توليدی جدید، مناسبات کرده نمناسبات توليدی را در ده عوض 
      را جانشين آن نمی ساختيم، این تکامل انجام ) دسته جمعی ( توليدی کلکتيویستی 

ما نيز مانند  اقتصاد روستائی بدون این انقالب توليدی نيروهای مولده،. تنميگرف
  .اری کنونی راکد می مانددکشورهای سرمایه

 البته مناسبات توليدی جدید نمی توانند تا ابد جدید بمانند و جدید هم  
نميمانند، شروع می کنند به کهنه شدن و با تکامل بعدی نيروهای مولده وارد 

، آنها به تدریج نقش محرک اصلی نيروهای مولده را از دست ردندتناقض می گ
آنگاه به جای چنين مناسبات توليدی که دیگر . داده، به ترمز آنها تبدیل می شوند

ند، مناسبات توليدی جدیدی ظاهر می شوند که نقششان در آن است که اکهنه شده
وص به خود این وضع مخص. محرک اصلی تکامل بعدی نيروهای مولده باشند

تکامل مناسبات توليدی از نقش ترمز نيروهای مولده به نقش محرک اصلی آنها 
نيروهای مولده، یکی از به جلو و از نقش محرک اصلی به جلو به نقش ترمز 

ى این را حاال همه. عناصر اصلی دیالکتيک ماتریاليستی مارکسيستی است
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 شود رفيق یاروشنکو آن معلوم می. مارکسيسم می دانندى شاگردان کالس تهيه
  .را نمی داند

ثانيًا، نادرست است که نقش مستقل مناسبات توليدی یعنی اقتصادی، در 
ى سوسياليسم ناپدید می شود، نادرست است که مناسبات توليدی به وسيله

نيروهای مولده مستحيل می شوند و توليد اجتماعی در سوسياليسم به سازمان 
واحد ى مارکسيسم توليد اجتماعی را به مثابه. ددنيروهای مولده محدود می گر

نيروهای . تفکيک ناپذیر داردى در نظر می گيرد که دو جنبهاى یک پارچه
روابط اجتماع با نيروهای طبيعت، نيروهائی که اجتماع در ( اجتماع ى مولده

مناسبات ( و مناسبات توليدی ) مبارزه با آنها نعم مادی الزم را تهيه می کند 
مختلف توليد ى اینها دو جنبه). نسبت به هم در جریان توليد ها نانسا

و . ند، گرچه به طور تفکيک ناپذیری به هم مربوط می باشندااجتماعی
مختلف توليد اجتماعی را تشکيل می دهند، می توانند ى هابخصوص، چون جنبه
ى سيلهمی تواند به وها ادعای این که یکی از این جنبه. بر یک دیگر تأثير کنند

ارتکاب ى دیگر مستحيل شود و به جزء ترکيبی آن تبدیل گردد، به منزلهى جنبه
  .جدی ترین گناه در مارکسيسم می باشد

  : مارکس می گوید
  

نه تنها بر طبيعت، بلکه بر هم دیگر نيز ها در توليد، انسان« 
 آنها نمی توانند توليد کنند، مگر این که برای فعاليت .می کنند تأثير 
 .متقابل فعاليت خود، به نحوی متحد گردندى رک و برای مبادلهمشت

وارد مناسبات و روابط معينی می گردند و ها برای توليد کردن، انسان
آنها با ى تنها از طریق این روابط و مناسبات اجتماعی است که رابطه

کارل  . (» طبيعت موجودیت پيدا می کند و توليد انجام می پذیرد 
   ).٤٢٩، ص ٥ ـ جلد  گلسان. مارکس و ف

  
 تشکيل یافته است که با وجود این که بنابر این توليد اجتماعی از دو جنبه

به طور تفکيک ناپذیری به هم مربوط می باشند، معذالک دو رشته مناسبات 
و ) نيروهای مولده ( انسان با طبيعت ى رابطه: مختلف را منعکس می سازند

تنها ). مناسبات توليدی ( در جریان توليد نسبت به یک دیگر ها روابط انسان
توليد است که توليد اجتماعی را به ما می دهد، قطع نظر از ى وجود هر دو جنبه

اجتماعی هاى این که سخن از نظام سوسياليستی در ميان باشد و یا فرماسيون
  .دیگر

ن او عقيده دارد که ای. رفيق یاروشنکو یقين با مارکس کامًال موافق نيست
همانا از این روست که . م مارکس قابل انطباق با نظام سوسياليستی نيستحک
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سازمان معقول نيروهای ى اقتصاد سياسی سوسياليسم را او به مسئلهى مسئله
مولده محدود ساخته، مناسبات توليدی، مناسبات اقتصادی را دور می اندازد و 

  .نيروهای مولده را از آن جدا می کند
قتصاد سياسی مارکسيستی در نظریات رفيق بنابراین، به جای ا

  .بوگدانف پدیدار ميشود» علم سازمانی عمومی « یاروشنکو، چيزی نظير 
بدین ترتيب رفيق یاروشنکو این فکر صحيح را دائر بر این که نيروهای 

گرفته آن را تا حد  ترین و محرک ترین نيروهای توليد می باشند، نقالبیمولده ا
      نفی نقش مناسبات توليدی، اقتصادی در سوسياليسم چيزی بی معنی تا حد

و یک  بی جان می رساند و ضمنًا به جای توليد اجتماعی جاندار او تکنولوژی
بوخارین است، پيش » تکنيک اجتماعی سازمانی « جانبه را که چيزی شبيه به 

  .می کشد
  

  : مارکس می گوید
    

توليد نعم مادی یعنی در  ( ِددر توليد اجتماعی زندگی خو« 
وارد مناسبات ها  انسان)استالين . ـ یها ضروری برای زندگی انسان

 این .می باشد   آنها ىمعين و ضروری می گردند که مستقل از اراده
معينی از تکامل ى که با درجه می باشند مناسبات، مناسبات توليدی

این مناسبات ى مجموعه. آنها هم آهنگی دارندى نيروهای مولده
يدی، بنای اقتصادی اجتماع، زیر بنای واقعی آن را تشکيل می دهد تول

که روبنای حقوقی و سياسی بر روی آن باال رفته و اشکال معين 
در « رجوع شود به مقدمه ( » . آگاهی اجتماعی با آن مطابقت دارند

  ).» انتقاد اقتصاد سياسی ى باره
  

له اجتماع این بدین معنی است که هر فرماسيون اجتماعی، منجم
مناسبات ى سوسياليستی هم، زیر بنای اقتصادی خود را دارد که از مجموعه

زیر بنای ى ید که مسئلهآیپرسشی پيش م. تشکيل شده استها توليدی انسان
چنان که . رفيق یاروشنکو چه گونه است؟ى اقتصادی نظام سوسياليستی به عقيده

ى سوسياليسم را به منزلهمعلوم است، رفيق یاروشنکو دیگر مناسبات توليدی 
کم وبيش مستقل از بين برده است و جزء کوچک آن را هم که باقی مانده ى رشته

ید که آیا نظام آاین سئوال پيش می. مشمول سازمان نيروهای مولده کرده است
سوسياليستی زیر بنای مخصوص به خود دارد؟ یقينًا، چون مناسبلت توليدی در 

 کم و بيش مستقلی ناپدید شده، نظام سوسياليستی نيرویى سوسياليسم به مثابه
  .بدون زیر بنای اقتصادی خود می ماند
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بنابراین، نظام سوسياليستی بدون زیر بنای اقتصادی خود، داستان بس 
  ....یدآمضحکی از آب در می

نظام اجتماعی بدون زیر بنای اقتصادی ممکن است؟  آیا به طور کلی 
اما مارکسيسم عقيده دارد که . ه دارد ممکن استرفيق یاروشنکو، یقينًا، عقيد

  .چنين نظامات اجتماعی در جهان وجود ندارند
باالخره، صحيح نيست که کمونيسم سازمان معقول نيروهای مولده است 

نيروهای مولده تعریف ماهيت نظام کمونيستی را تمامًا ) معقول ( و سازمان 
وص به کمونيسم کافی است که بيان می کند و برای انتقال بدون مشکالت مخص

در ادبيات ما تعریف فرمول دیگری . ما توليد را به طور معقول سازمان دهيم
کمونيسم حکومت « :  لنين استبرای کمونيسم وجود دارد که همانا فرمول 

البد فرمول لنين . »کشور ى الکتروفيکاسيون همهى شوروی است به اضافه
 و او فرمول معين من درآوردی خود را به مورد پسند رفيق یاروشنکو نمی باشد

کمونيسم سازمان علمی عالی نيروهای مولده در توليد « :  جای آن می گذارد
  .»اجتماعی است 

    و یا       » علمی عالی « اوًال، بر کسی معلوم نيست که این سازمان 
 که رفيق یاروشنکو آن را تبليغ می کند چيست؟  نيروهای مولده» معقول « 

را در اى محتوی مشخص آن چه می باشد؟ رفيق یاروشنکو این فرمول افسانه
ى خود به نام اعضاى در پلنوم و شعبات مباحثه، در نامهخود هاى سخن رانی

اى بار تکرار می کند، ولی در هيچ جا نمی کوشد حتی با کلمهها دهپوليت بورو، 
یا تعریف تمام و نيروهای مولده را که گو» سازمان معقول « توضيح دهد که 

  .کمال ماهيت نظام کمونيستی است، به طور مشخص چه گونه باید درک کرد
به عمل آید، باید به  ثانيًا، اگر هم بنا شود بين دو فرمول، انتخابی

اصطالح فرمول یاروشنکو را که علنًا اختراعی و غير مارکسيستی است و از 
ـ  اقتباس شده است، به دور ـ» علم سازمانی عمومی « بوگدانف ــ ى زرادخانه

  .انداخت و نه فرمول لنين را که تنها فرمول درست می باشد
رفيق یاروشنکو تصور می کند برای این که فراوانی محصوالت حاصل 

به » به هر کس بر حسب کارش « :  شود و به کمونيسم منتقل شویم، از فرمول
فی است که نيروهای منتقل شویم، کا» به هر کس بر حسب حوائجش « :  فرمول

این گمراهی بزرگی است که دال بر . مولده را به نحوی معقول سازمان دهيم
  رفيق یاروشنکو . عدم فهم کامل قوانين تکامل اقتصادی سوسياليسم می باشد

خود گذاردن چنين واقعيات اقتصادی مانند مالکيت نمی فهمد که با به قوت 
ه به فراوانی محصوالتی که بتواند گروهی کلخوزی، گردش کاالئی و غيره، ن

به هر «  حوائج اجتماع را تأمين سازد، می توان رسيد و نه به انتقال به فرمول
رفيق یاروشنکو نمی فهمد که قبل از انتقال به فرمول . »ئجش  کس بر حسب حوا
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، باید یک رشته مراحل تجدید تربيت فرهنگی »به هر کس برحسب حوائجش « 
امرار ى  را که طی آن کار در انظار اجتماع تنها وسيلهو اقتصادی اجتماع

اول و مالکيت اجتماعی به اساس خلل ناپذیر و ى معاش، به احتياج حياتی درجه
  .  موجودیت اجتماع تبدیل گردد، طی نمودمصون

برای آماده کردن انتقال به کمونيسم در واقع و نه در لفظ، الاقل باید سه 
  .ی ساختشرط اساسی مقدماتی را عمل

 سریع تر  توليد اجتماعی با رشدى  ــ  اوًال الزم است رشد الینقطع همه١
ى اافسانه» سازمان معقول « توليد وسائل توليد را به طور ثابت تأمين نمود و نه 

ضرورت رشد بيشتر توليد وسائل توليد تنها از این رو نيست . نيروهای مولده را
ات خود را تأمين کند و هم تجهيزات که این توليد باید هم تجهيزات مؤسس

دیگر اقتصاد ملی را، بلکه از این جهت نيز می باشد هاى شتهرى مؤسسات همه
  .که بدون آن اساسًا تجدید توليِد گسترش یافته را نمی توان عملی ساخت

تدریجی که با صرفه برای هاى انتقالهاى  ــ  ثانيًا الزم است از راه٢
اجتماع عملی می گردد، مالکيت کلخوزی را تا ى همهکلخوزها و بنابراین برای 

هاى از راه انتقالسطح مالکيت عموم خلق ارتقاء داد و گردش کاال را هم 
محصول تعویض نمود تا حکومت مرکزی و ى سيستم مبادلهى تدریجی به وسيله

محصول ى محصول همهى یا هر مرکز اقتصادی اجتماعی دیگر بتواند همه
  .ه نفع اجتماع فرا گيردتوليد اجتماعی را ب

رفيق یاروشنکو که می گوید در سوسياليسم هيچ گونه تناقضی بين 
البته . وجود ندارد، اشتباه می کنداجتماع ى مناسبات توليدی و نيروهای مولده

مناسبات توليدی کنونی ما دورانی را می گذارند که کامًال هم آهنگ با رشد 
   لکن نادرست     .رسنگی به جلو می برندفهاى نيروهای مولده، آنها را با گام

می بود اگر به همين دلخوش می شدیم و تصور می کردیم که بين نيروهای 
تناقض بدون شک . مولده و مناسبات توليدی، هيچ گونه تناقضی وجود ندارد

هست و خواهد بود، زیرا تکامل مناسبات توليدی از تکامل نيروهای مولده عقب 
با سياست درست مقامات رهبری کننده، این . واهد ماندمی ماند، عقب هم خ

نميتواند به تضاد تبدیل گردد و کار، اینجا نمی تواند به تضاد بين  تناقض
 اگر ما سياست نادرستی را .اجتماع برسدى مناسبات توليدی و نيروهای مولده

 .نظير آن چه که رفيق یارشنکو توصيه می کند، اجراء کنيم، امری است عليحده
در این صورت تصادم ناگزیر خواهد بود و مناسبات توليدی ما ممکن است به 

  .جدی ترین ترمز تکامل بعدی نيروهای مولده تبدیل گردند
رهبری کننده در آن است که به موقع هاى ارگانى از این رو وظيفه

تناقضات شدت یابنده شوند و به موقع جهت بر طرف ساختن آنها از ى متوجه
 این .گ کردن مناسبات توليدی با رشد نيروهای مولده، اقدام کنندطریق هم آهن
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اقتصادی نظير مالکيت گروهی هاى موضوع پيش از همه مربوط به پدیده
برای تکامل ها  البته در حال حاضر این پدیده.کلخوزی و گردش کاالئی است
 و ما با موفقيت مورد استفاده قرار می گيرندى اقتصادی سوسياليستی به وسيله

هم آنها نزدیک ى  بدون شک در آینده.مسلمی می رسانندى ما فایدهبه اجتماع 
 می بود اگر نمی دیدیم که این ولی نابينائی بخشش ناپذیر. فایده خواهند رساند

در عين حال از هم اکنون بنای ترمز کردن تکامل سریع نيروهای ا هپدیده
اقتصاد ملی، ى  گرفتن کامل همهند، زیرا آنها در مقابل فرااما را گذاردهى مولده

  دولتی، موانعی ایجاد هاى طرح نقشهى بخصوص اقتصاد روستائی به وسيله
رشد ها شکی نمی توان داشت که هر چه بيشتر پيش برویم این پدیده. می کنند

بنابراین وظيفه . کشور ما را بيشتر ترمز خواهند کردى بيشتر نيروهای مولده
ا از راه تبدیل تدریجی مالکيت کلخوزی به مالکيت این است که این تناقضات ر

محصول ـ به جای گردش کاال ـ آن هم به ى عموم خلق و متداول ساختن مبادله
   .ردبين ُب  تدریج از 
 رشد فرهنگی اجتماع نائل شد که تکامل  ــ   ثالثًا، الزم است به چنان٣
جامعه تأمين اعضاء ى استعدادهای بدنی و فکری را برای همهى همه جانبه
اعضاء جامعه امکان داشته باشند تحصيالت الزم برای این که ى نماید، همه

امکان داشته باشند آزادانه شغل گيرند، ا کارکنان فعال تکامل اجتماعی باشند، فر
عمر به حکم تقسيم کار موجود به یک شغل ى خود را انتخاب کنند و برای همه

  . این کار الزم است؟ چه چيزی برای.معينی ميخ کوب نگردند
نادرست می بود اگر فکر می کردیم که بدون تغييرات جدی در وضع 

برای این کار الزم است قبل . کنونی کار می توان به رشد فرهنگی جدی رسيد
ضرورت .  ساعت تقليل داد٥ و بعد تا ٦از همه ساعات کار روزانه را حداقل تا 

قدر کافی وقت آزاد که برای تحصيل این کار از این روست که افراد اجتماع به 
سپس برای این کار . و کسب معلومات همه جانبه الزم است، داشته باشند

) دارالفنونی ى تحصيالت همه جانبه(  لی تکنيکـضرورت دارد تحصيالت ُپ
عمر به یک ى خود را انتخاب نمایند و برای همهى داشته باشند، آزادانه حرفه

باز برای این کار الزم است شرایط سکنی را  د،معينی ميخ کوب نباشنى حرفه
به طرز اساسی اصالح کرد و دستمزد واقعی کارگران و کارمندان را، چه از 
راه ارتقاء مستقيم دستمزد پولی وچه بخصوص، از راه تقليل سيستماتيک بيشتر 

  .لمصرف، حداقل دو برابر کرد، بلکه بيشترااشياء عامهاى قيمت
  

  .سی تدارک انتقال به کمونيسم چنين است شرایط اسا
 من حيث المجموع،   ، این شرایط مقدماتیىهمهفقط پس از اجرای 

نخستين « ميتوان اميدوار بود که کار در انظار اعضاء اجتماع از سربار به 
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کار از بار سنگين به لذت تبدیل « تبدیل شود، ) مارکس ( » احتياج حياتی 
اعضاء جامعه به ى همهى  به وسيله، مالکيت اجتماعی) انگلس ( » گردد
  .اساس تزلزل ناپذیر و مصون موجودیت اجتماع، تلق شودى منزله

این شرایط مقدماتی، من حيث المجموع، است ى فقط پس از اجراء همه
از هر کس برحسب استعدادهایش و به  «  ــ که می توان از فرمول سوسياليستی

برحسب از هر کس  «  ــبه فرمول کمونيستی» هر کس برحسب کارش 
  .عبور کرد»  استعدادهایش، به هر کس برحسب حوائجش

این انتقال اساسی از یک اقتصاد، اقتصاد سوسياليسم به اقتصاد دیگر، 
چنان که معلوم است کار انتقال از . اقتصاد عالی، اقتصاد کمونيستی خواهد بود

  .د، ساده نيستسوسياليسم به کمونيسم آن طور که رفيق یاروشنکو تصور می کن
    این کار بغرنج و متنوع که مستلزم ى کوشش منحصر نمودن همه

آن » سازمان معقول نيروهای مولده « جدی ترین تغييرات اقتصادی است، به 
به جای    ٩طور که رفيق یاروشنکو می کند، در حکم قالب زدن بوگدانویسم

  .مارکسيسم است
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 ٢بخش 
 
 

  » دیگر رفيق یاروشنکو اشتباهات« 
  
  

خصلت و ى باره ــ  رفيق یاروشنکو از نقطه نظر نادرست خود در١
  .موضوع اقتصاد سياسی استنباطات غلطی می کند

ى رفيق یاروشنکو ضرورت اقتصاد سياسی واحد برای همه
اجتماعی را بر این مبنا که هر فرماسيون اجتماعی قوانين هاى فرماسيون

لکن او به هيچ وجه محق نيست . د دارد، نفی می کندبه خواقتصادی مخصوص 
  .ئی نظير انگلس و لنين اختالف نظر پيدا می کندهاو در اینجا با مارکسيست
   که اقتصاد سياسی،انگلس می گوید

  
 در اجتماعات انسانی مختلفعلم شرایط و اشکالی است که در آنها ـ  « 

 ن هر بار توزیع محصوالت انجام ـ توليد و مبادله انجام می گيرد و متناسب با آ
  ).آنتی دورینگ ( » می پذیرد 
  

اجتماعی هاى بنابراین اقتصاد سياسی، قوانين تکامل اقتصادی فرماسيون
  .فرماسيون اجتماعی معينمختلف را مطالعه می کند و نه یک 

با این موضوع کامًال موافق است و در به طوری که معلوم است لنين 
بوخارین، گفته » اقتصاد دوران انتقالی « کتاب ى بارهمالحظات انتقادی در

 که بوخارین محق نيست که ميدان عمل اقتصاد سياسی را با توليد کاالئی ،است
اری محدود می کند و در ضمن اضافه نموده است که دو قبل از همه سرمایه

  .»یک گام در مقابل انگلس عقب نشينی می کند « بوخارین در این جا 
  

ه در طرح کتاب درسی اقتصاد سياسی از اقتصاد سياسی شده تعریفی ک
قوانين توليد اجتماعی و توزیع نعم مادی « اقتصاد سياسی علمی است که :  است

مطالعه می کند کامًال با تعریف » . .  تکامل اجتماع انسانیمراحل مختلفرا در 
عی در مختلف اجتماهاى فرماسيون. دليلش هم واضح است. باال مطابقت دارد

تکامل اقتصادی خود تنها تابع قوانين اقتصادی خاص خود نيستند، بلکه تابع آن 
مثًال تابع . ند، ميباشدامشترکها فرماسيونى هم که برای همهی اقتصادقوانين 

قوانينی از قبيل قانون وحدت نيروهای مولده و مناسبات توليدی در توليد واحد 
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لده و مناسبات توليدی در جریان تکامل اجتماعی، قانون رابطه بين نيروهای مو
اجتماعی تنها هاى بنابراین، فرماسيون. اجتماعی می باشندهاى فرماسيونى همه

قوانين اقتصادی که ى ، بلکه به وسيلهبا قوانين مختص به خود از هم جدا نيستند
  .مشترک هستند، به هم مربوط می باشندها فرماسيونى برای همه

  :وقتی که می گفتانگلس کامًال حق داشت 
  

برای این که این انتقاد از اقتصاد سياسی بورژوائی را همه « 
اری توليد و مبادله و توزیع دجانبه انجام دهيم، آشنائی با شکل سرمایه

قل در خطوط کلی خود، اشکالی را االزم بود هم چنين، ال. کافی نبود
تر هم پای هم که ماقبل آن و یا اشکالی را که در کشورهای عقب مانده 

آنتی ( » آن وجود داشت، مورد تحقيق قرار دهيم و با آن مقایسه کنيم 
  ).ورینگ ُد

  
    آشکار است که در اینجا، در این مسئله رفيق یاروشنکو با بوخارین 

  .هم صدائی می کند
او » ليسم اقتصاد سياسی سوسيا« سپس رفيق یاروشنکومی گوید که در 

ى  به وسيلهش، کاال، پول، اعتبار و غيره ـ  اقتصاد سياسی ـ ارزمقوالت« 
سازمان معقول نيروهای مولده در توليد اجتماعی ى سالم دربارههاى بحث

 اقتصاد سياسی نه مناسبات توليدی اینو بنابراین، موضوع  » جانشين می شوند
طرح تنظيم و تکامل علمی سازمان نيروهای مولده، تئوری « سوسياليسم بلکه 

است و مناسبات توليدی در سوسياليسم اهميت » ملی و غيره اقتصاد ى نقشه
       مولده  جزء ترکيبی نيروهایى مستقل خود را از دست می دهد و به منزله

  .آن بلعيده می شوندى به وسيله
  باید گفت که این چنين ترهات عجيب و غریبی تا کنون در نزد ما هيچ 

، اقتصاد سياسی سوسياليسم بدون آخر. استنگفته اى عقل باخته» مارکسيست « 
  .مسائل اقتصادی توليدی یعنی چه؟

مگر چنين اقتصاد سياسی در جهان می تواند وجود داشته باشد؟ مسائل 
سازمان نيروهای مولده را در اقتصاد سياسی سوسياليسم به جای مسائل 
اقتصادی قرار دادن یعنی چه؟ این به معنای محو اقتصاد سياسی سوسياليسم 

او اقتصاد سياسی سوسياليسم . رفيق یاروشنکو همين طور رفتار می کند. است
 که می گفتبوخارین . می کند، او در اینجا کامًال به بوخارین می پيوندد را نابود

اقتصاد سياسی هم باید محو شود، رفيق یاروشنکو این را  اریدبا محو سرمایه
درست .  می کندو این کار رانمی گوید، ولی با محو اقتصاد سياسی سوسياليسم، ا

 وانمود می سازد که با بوخارین کامًال موافق است که ضمن این کار او چنان
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در واقع امر، او همان . نيست ولی این حيله گری است، آن هم حيله گری ابلهانه
. کار را می کند که بوخارین آن را تبليغ می کرد و لنين با آن مخالفت می نمود

  . بوخارین پيروی می کندرفيق یاروشنکو از
و بعد، رفيق یاروشنکو مسائل اقتصاد سياسی سوسياليسم را به مسائل 

اقتصاد ملی و غيره ى سازمان معقول نيروهای مولده، به مسائل طرح نقشه
مسائل سازمان معقول . محدود می کند، ولی او در گمراهی عميقی است

ه، موضوع اقتصاد سياسی اقتصاد با نقشه و غيرى نيروهای مولده، طرح نقشه
 ، این. رهبری کننده می باشندهاى سياست اقتصادی ارگاننبوده بلکه موضوع 

مختلف است که نباید آنها را مشتبه ساخت، رفيق یاروشنکو این دو ى رشتهدو 
اقتصاد سياسی، قوانين . چيز مختلف را مخلوط کرده و به مخمصه افتاده است

را مطالعه می کند، سياست اقتصادی از آن ها تکامل مناسبات توليدی انسان
استنباطات عملی کرده، آنها را به شکل مشخص در می آورد و بر روی آن کار 

  .خود را می سازدى روزمره
مسائل سياست اقتصادی را سربار اقتصاد سياسی کردن، در حکم محو 

 موضوع اقتصاد سياسی، مناسبات توليدی،. علم استى اقتصاد سياسی به مثابه
اشکال مالکيت بر وسائل )  الف :  ست، از آن جملههامناسبات اقتصادی انسان

        موقعيت دستجات اجتماعی مختلف در توليد که از آن ناشی ) توليد؛   ب 
        می گردد هم چنين روابط متقابل آنها و یا همان طور که مارکس می گوید 

کال توزیع محصوالت که کامًال به این اش)  ؛   ج »متقابل فعاليت آنها ى مبادله« 
اینها من حيث المجموع موضوع اقتصاد سياسی ى همه. روابط وابستگی دارند

  .را تشکيل می دهند
که در تعریف انگلس هست، وجود »  مبادله «ى در این تعریف، کلمه

ى را مبادله» مبادله « از این رو این کلمه وجود ندارد که بسياری معموًال . ندارد
ى اجتماعی است و نه همههاى اال می دانند که فقط خاص بعضی از فرماسيونک

را » مبادله « می گردد، گرچه انگلس چيزی که گاهی موجب سوء تفاهم . آنها
 که معلوم است آن مفهومی کاالئی نمی گرفت، لکن چنانى تنها به مفهوم مبادله
ى  به منزلهلذکراوقمنظور داشت، در تعریف ف» مبادله ى « که انگلس از کلمه

بنابراین، این تعریف از موضوع اقتصاد . جزء ترکيبی آن انعکاس یافته است
  .با تعریف انگلس منطبق استسياسی از لحاظ محتوی خود کامًال 

 ــ  هنگامی که از قانون اساسی اقتصادی این یا آن فرماسيون اجتماعی ٢
     فرماسيون اجتماعی معموًال چنين حساب می کنند که این . سخن می گویند

نمی تواند چند قانون اساسی اقتصادی داشته باشد، بلکه فقط یک قانون اساسی 
 در غير این صورت ما . داشته باشد،اساسیقانون ى اقتصادی، همانا به مثابه

می داشتيم، چيزی  برای هر فرماسيون اجتماعی چندین قانون اساسی اقتصادی 
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لکن رفيق یاروشنکو با این موضوع .  تناقض داردکه با خود مفهوم قانون اساسی
او معتقد است که می توان چند قانون اساسی سوسياليسم داشت و . موافق نيست

او در سخن رانی خود در . این باور نکردنی است، ولی واقعيت است. نه یکی
اجتماعی، مقادیر و تناسبات ذخایر مادی توليد و تجدید توليد « پلنوم مباحثه گفت 

   وجود دورنمای افزایش نيروی کاری که به توليد اجتماعی جلب ى به وسيله
این قانون اساسی اقتصادی اجتماع سوسياليستی است . می گردد، تعيين می شود

این . که ساختمان توليد و تجدید توليد اجتماعی سوسياليستی را مشروط می سازد
 سخن رانی رفيق در همان» قانون اساسی اقتصادی اول سوسياليسم است 

  II و  )توليد توليد وسائل(  Iهاى تناسب بين قسمت« : یاروشنکو می گوید
احتياج توليد ى  در اجتماع سوسياليستی به وسيله١٠ )توليد وسائل مصرفی( 

اهالی مستعد به کار ضروری است، ى وسائل توليد به ميزانی که برای جلب همه
ی سوسياليسم و در عين حال این این قانون اساسی اقتصاد. مشروط می گردد

 .»ميگردد  شوروی ناشیهاى تقاضای قانون اساسی ماست که از حق کار انسان
باالخره . این به اصطالح، قانون اساسی اقتصادی دوم سوسياليسم است

بر این « : خود به نام اعضاء پوليت بورو می گویدى رفيق یاروشنکو در نامه
ون اساسی اقتصادی سوسياليسم را به نظرم، اساس، خطوط و تقاضاهای مهم قان

 توليد شرایط مادی و فرهنگی حيات : بدین شکل فرموله کردمی توان تقریبًا 
  .»اجتماعی که الینقطع رشد می کند و تکامل می یابد 

  .این دیگر قانون اساسی اقتصادی سوم سوسياليسم است
هستند و یا یکی قوانين اساسی اقتصادی سوسياليسم این قوانين، ى یا همه

رفيق ها و اگر تنها یکی از آنهاست، آن کدام است؟  به این پرسش. از آنها
او در . اخير خود به نام اعضاء پوليت بورو پاسخ نمی دهدى یاروشنکو در نامه

خود به نام ى حين فرموله کردن قانون اساسی اقتصادی سوسياليسم در نامه
که در نطق خود در پلنوم » رده بود فراموش ک« اعضاء پوليت بورو، از قرار 

سوسياليسم هم فرموله مباحثه سه ماه پيش، او دو قانون اساسی اقتصادی دیگر 
این عمل الاقل مشکوک نخواهند ى از قرار به این اميد بود که متوجه. کرده است

فرض کنيم دو . او درست در نيامدهاى ولی چنان که معلوم است حساب. شد
رفيق یاروشنکو بيان شده ى اقتصادی سوسياليسم که به وسيلهقانون اولی اساسی 

فرمول سوم خود را است، دیگر وجود ندارد و از امروز دیگر رفيق یاروشنکو 
 به نام اعضاء پوليت بورو نقل شده است، قانون اساسی اقتصاد که در نامه

ر این رفيق یاروشنکو د. رفيق یاروشنکو بپردازیمى به نامه. سوسياليسم می داند

                                                           

 ــ  توضيح داخل پرانتز برای درک بهتر مطالب از توفان است و در متن اصلی این ١٠
  . توضيح نيامده است
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نامه می گوید که او با تعریفی که رفيق استالين از قانون اساسی اقتصادی 
  .کرده است، موافق نيست» مالحظات « سوسياليسم در 

   : او می گوید
  

.... تأمين ارضاء حداکثر » اصلی در این تعریف ى نکته« 
وسيله برای ى توليد در اینجا به منزله. می باشداع ماجتى حوائج همه

این گونه . لی ارضاء حوائج نشان داده شده استه این هدف اصنيل ب
تعریف به ما حق می دهد چنين حساب کنيم که قانون اساسی اقتصادی 

ید مبنایش بر تقدم مصرف است، نه اسوسياليسم که شما فرموله کرده
  .»توليد 
  
آشکار است که رفيق یاروشنکو ماهيت امر را به هيچ وجه نفهميده است  
 از هنگامی که. يند که صحبت تقدم مصرف یا توليد ربطی به کار نداردو نمی ب

تقدم این یا آن جریان اجتماعی در برابر جریانات دیگر، سخن می گویند، معموًال 
.  هستندهمگوناین جریان کم یا بيش ى اساس قضاوتشان بر آن است که هر دو

 وسائل مصرف سخن می توان و باید هم از تقدم وسائل توليد در برابر توليد
بنابراین آنها کم و بيش . گفت، زیرا در هر دو صورت ما با توليد سرو کار داریم

ولی نمی شود، نادرست است اگر از تقدم مصرف در برابر توليد .  هستندهمگون
ى زیرا توليد و مصرف دو رشته. و یا توليد در برابر مصرف سخن بگوئيم

رفيق . ندا هم مربوطند ولی معذالک مختلفدرست است آنها به. نداکامًال مختلف
یاروشنکو از قرار معلوم نمی فهمد که صحبت اینجا بر سر تقدم مصرف یا توليد 

      هدفینيست، بلکه بر سر آن است که اجتماع در مقابل توليد اجتماعی چه 
از این رو .  توليد اجتماعی را در سوسياليسم، تابع چه وظيفه می کند.می گذارد
آن که اساس حيات اجتماع سوسياليستی را ى رفيق یاروشنکو دربارههاى صحبت

 هر اجتماع دیگر، توليد تشکيل می دهد به هيچ وجه ربطی به این کار دمانن
برای ارضاء حوائج خود ها رفيق یاروشنکو فراموش می کند که انسان. ندارد

 از ارضاء حوائج می کند که توليد مجزا و فراموش. توليد می کنند نه برای توليد
  .اجتماع، بی رمق می شود و هالک ميگردد

اری یا دهدف توليد سرمایهى آیا به طور کلی می توان درباره
اری یا سوسياليستی تابع آن دوظایفی که توليد سرمایهى سوسياليستی، درباره

. است، صحبت کرد؟ من تصور می کنم که می توان و باید هم صحبت کرد
  :  مارکس می گوید
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 کاال نيست بلکه توليد، اریدتوليد سرمایهى هدف بالواسطه« 
آنست، نه توليد ى سود به شکل تکامل یافتهتوليد ارزش اضافی یا توليد 

 خوِد کار از این نقطه نظر .محصول اضافی است بلکه توليد ،محصول
خلق ، سود یا محصول اضافی تنها تا آنجا مولد است که برای سرمایه 

ش نمی کند، کارخلق  اضافی محصول سود یا  ه کارگر آنجا ک.می کند
مقدار کار مولد مصرف شده تا آن حد برای  بنابراین .غير مولد است

سرمایه جالب است که از برکت آن ــ یا به تناسب آن ــ  مقدار کار 
تنها تا آن حدی جالب است که آنچه را که ما زمان . اضافی افزایش یابد

، در حدی که کار این نتيجه را نبخشد.  باشدکار الزم ناميدیم، الزم
   . زائد است و باید قطع گردد
اری هميشه عبارت است از ایجاد حداکثر دهدف توليد سرمایه

که از اى ارزش اضافی یا حداکثر محصول اضافی با حداقل سرمایه
کار ى به وسيله پيش به کار انداخته شده است؛ چون این نتيجه

ست که بدست می آید، تمایلی برای سرمایه پيدا کارگران نيى لعادهافوق
برای این که محصول مفروض ، که عبارت است از کوشش می شود

کمتری توليد شود، عبارت است از کوشش ى لمقدور با هزینهاحتی
  ...برای صرفه جوئی نيروی کار و هزینه

    چنين درکی همان طور به نظر ى خود کارگران در زمينه
اری هستند، یعنی فقط وسائل د هم در توليد سرمایهمی رسند که واقعًا

هاى رجوع شود به ـ تئوری( » توليد و نه خود هدف و نه هدف توليد 
  .)ارزش اضافی ـ جلد دوم قسمت دوم 

  
این سخنان مارکس تنها از این جهت جالب نيستند که هدف توليد 

ين از این جهت  بلکه هم چناری را به اختصار و به دقت تعيين می کند،دسرمایه
را که باید در برابرتوليد ى اند که این سخنان آن هدف اساسی، آن وظيفهالباج

  .سوسياليستی گذارده شود، از پيش مطرح می کند
اما لزوم .  در آوردن سود است،اریدبنابراین هدف توليد سرمایه

در آوردن سود را ى اری تنها تا حدی است که وظيفهدرای سرمایهبمصرف 
اری دمصرف مفهوم خود را برای سرمایهى در وراء آن، مسئله. ی سازدتأمين م

  .انسان با حوائجش از ميدان دید ناپدید می گردد. از دست می دهد
اصلی که توليد ى ؟ وظيفهاما هدف توليد سوسياليستی چه گونه است

اجتماعی در سوسياليسم باید تابع انجام آن گردد کدام است؟  هدف توليد 
 انسان با حوائجش می باشد، یعنی ارضاء حوائج مادی و فرهنگی سوسياليستی

رفيق  » مالحظات «  هدف توليد سوسياليستی به طوری که در .اوست نه سود



 ٦٧

لتزاید مادی و فرهنگی اتأمين حداکثر ارضاء حوائج دائم« : استالين گفته می شود
  .است» اجتماع ى همه

مصرف بر توليد » تقدم  « رفيق یاروشنکو تصور می کند که او اینجا با
در واقع امر ما اینجا سروکارمان با . این البته بی فکری است. سروکار دارد

 توليد سوسياليستی از هدف اساسی خود تأمين حداکثر ارضاء حوائج تبعيت
بنابراین . اجتماع است و نه با تقدم مصرفى لتزاید مادی و فرهنگی همهادائم

 هدفاجتماع ـ ى لتزاید مادی و فرهنگی همها ئمتأمين حداکثر ارضاء حوائج دا
تکنيک ى تکامل رشد الینقطع توليد سوسياليستی بر پایه. توليد سوسياليستی است

. چنين است قانون اساسی اقتصادی سوسياليسم.  نيل به هدفىوسيلهعالی ـ 
او . رفيق یاروشنکو مایل است به اصطالح تقدم توليد بر مصزف را، حفظ نماید

تکامل و رشد « در » قانون اساسی اقتصادی سوسياليسم «  می کند که اظهار
این کامًال نادرست . است» الینقطع توليد و شرایط مادی و فرهنگی اجتماع 

رفيق استالين بيان شده » مالحظات « رفيق یاروشنکو فرمولی را که در . است
از وسيله به در فرمول او توليد . است، به نحو فاحشی تحریف و خراب می کند

لتزاید مادی و فرهنگی ا هدف تبدیل می گردد و تأمين حداکثر ارضاء حوائج دائم
 بدست می آید رشد توليد برای رشد توليد است هچيزی ک. اجتماع حذف می شود

دید رفيق خود هدف، ولی انسان با حوائجش از ميدان ى بهاو توليد به مث
  .یاروشنکو ناپدید می گردد
هدف ى شگفتی نيست که با ناپدید شدن انسان به مثابهاز این رو جای 

رفيق یاروشنکو » نظرات « توليد سوسياليستی، آخرین بقایای مارکسيسم نيز از 
  .ناپدید می شود

توليد بر مصرف » تقدم « بدین ترتيب آن چه رفيق یاروشنکو می گوید 
ی ایدئولوژی بورژوازی بر ایدئولوژ» تقدم « نبوده بلکه چيزی شبيه 

  .مارکسيستی است
رفيق .  مارکس جای خاصی دارد تجدید توليدتئوری ى  ــ  مسئله٣

یاروشنکو اظهار می دارد که تئوری تجدید توليد مارکس، تنها تئوری تجدید 
دیگر اجتماع هاى و چيزی که بتواند برای فرماسيون. اری استدتوليد سرمایه

. ار داشته باشد، در بر نداردمنجمله برای فرماسيون اجتماعی سوسياليستی، اعتب
  : می گوید او

  
انتقال شمای تجدید توليد مارکس که او برای اقتصاد « 

اری طرح کرده بود، به توليد اجتماعی سوسياليستی، محصول دسرمایه
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قض ا تعاليم مارکس است و با ماهيت آموزش او تن١١فهم دگماتيک 
  ). مباحثه رجوع شود به نطق رفيق یاروشنکو در پلنوم( » دارد 

  
شمای تجدید توليد مارکس با قوانين « او سپس اظهار می دارد که 

ى مطالعهى  هم آهنگی ندارد و نمی تواند پایهاقتصادی اجتماع سوسياليستی 
رفيق ). جا  رجوع شود به همان( » تجدید توليد سوسياليستی قرار گيرد 
اسب معينی بين توليد مارکس آنجا که تنى یاروشنکو به تئوری تجدید توليد ساده

     بر قرار ) قسمت دوم ( و توليد وسائل مصرفی ) قسمت اول ( وسائل توليد 
  :می کند اشاره  نموده، می گوید

   
ى اول و دوم در اجتماع سوسياليستی به وسيلههاى تناسب بين قسمت« 

در .  مشروط نمی گردد١٢ قسمت دوم C قسمت اول و V + Mفرمول مارکس 
اول و دوم هاى  در تکامل بين قسمتکور مذمتقابلى ليسم رابطهشرایط سوسيا

  ).رجوع شود به همان جا (  » .نباید وجود داشته باشد
  در II و   Iىهاتناسب قسمتى تئوری مارکس درباره« او می گوید 

شرایط سوسياليستی، قابل قبول نيست زیرا اساس تئوری مارکس اقتصاد 
رفيق یاروشنکو به ى رجوع شود به نامه( » . شداری با قوانين آن می بادسرمایه

  ) .نام اعضاء پوليت بورو
 رفيق یاروشنکو تئوری تجدید توليد مارکس را بدین سان به باد دشنام 

قوانين توليد ى مطالعهى البته تئوری تجدید توليد مارکس که در نتيجه. می گيرد
اری را دهتوليد سرمایى مميزههاى اری تنظيم شده است خصيصهدسرمایه

اری ریخته شده دمنعکس کرده و بالطبع در قالب روابط ارزشی کاالئی و سرمایه
ولی در تئوری تجدید توليد مارکس تنها . غير از این هم نمی توانست بشود. است

اساس آن نشدن، به محتوی اساسی آن که اعتبارش ى این قالب را دیدن و متوجه
ی نيست توجه نکردن، بدین معنی است اردتنها برای فرماسيون اجتماعی سرمایه

اگر رفيق یاروشنکو چيزی از این . که انسان چيزی از این تئوری سر در نياورد
تجدید توليد هاى  حقيقت مسلم را می فهميد که ِشمان، آن گاه ایکار سرش می شد

اری محدود نشده، حاوی دتوليد سرمایهى مميزههاى مارکس به انعکاس خصيصه
هاى فرماسيونى اساسی تجدید توليد می باشند که برای همهیک رشته احکام 

اجتماعی منجمله و بخصوص برای فرماسيون اجتماعی سوسياليستی اعتبار 
احکام اساسی تئوری تجدید توليد مارکس نظير حکم مربوط به تقسيم توليد . دارند

                                                           

 Dogmatique  ــ ١١
متغير ى  ـ سرمایهVثابت و ى  ـ سرمایه C.   عالمت اختصاری ارزش اضافیM ــ ١٢
  مترجم. ت اس
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اجتماعی به توليد وسائل توليد و توليد وسائل مصرف؛ حکم مربوط به رشد 
شتر توليد وسائل توليد در تجدیدتوليد گسترش یافته، حکم مربوط به تناسب بين بي

تنها منبع تراکم، ى  حکم مربوط به محصول اضافی به مثابه،II  و Iهاى  قسمت
مدن و هدف ذخایر اجتماعی، حکم مربوط به تراکم به وجود آحکم مربوط به ب

این احکام اساسی تئوری ى تنها منبع تجدید توليد گسترش یافته، همهى مثابه
تجدید توليد مارکس همان احکامی هستند که اعتبارشان تنها برای فرماسيون 

اری نمی باشد و هيچ اجتماع سوسياليستی نمی تواند بدون به کار بستن دسرمایه
جالب توجه است که خود رفيق یاروشنکو . اقتصاد ملی را تنظيم کندى آنها نقشه

مارکس پوزخند می زند » ِشماهای تجدید توليد  « که با چنين تفرعنی به روی
  هنگام بحث مسائل تجدید توليد سوسياليستی چپ و راست ناچار است به کمک 

  .متوسل گردد» ِشماها « 
  

  .؟لنين و مارکس به این مسئله چه گونه نگاه می کردند
بوخارین بر » اقتصاد دوران انتقالی « مالحظات انتقادی لنين به کتاب 

در این مالحظات چنان که معلوم است لنين قبول کرده که . روشن استهمه 
 رفيق یاروشنکو عليه آن خروج کرده،    کهII  وIهاى  فرمول تناسب بين قسمت

یعنی برای فاز دوم کمونيسم » کمونيسم خالص « چه برای سوسياليسم، چه برای 
 دوست نداشت از و اما مارکس، چنان که معلوم است،. به اعتبار خود باقی است

خود به ) کاپيتال ( اری منحرف شود و در دقوانين توليد سرمایهى مطالعه
. تجدید توليد خود سوسياليسم نپرداخته استهاى قابل استعمال بودن ِشماى مسئله

دائمی ى سرمایه« تحت عنوان  »کاپيتال   «  دوم جلد٢٠در فصل معذالک 
 ، در داخل Iمحصوالت قسمت ى همبادلى آنجا که مارکس درباره  » Iقسمت  

محصوالت در این ى این قسمت بحث می کند، در ضمن اشاره می کند که مبادله
اری انجام دقسمت اگر در سوسياليسم هم بود با همان ثباتی که در توليد سرمایه

  .می گيرد، جریان می یافت
  : مارکس می گوید

  
اه روشن ، آن گاریداگر توليد اجتماعی می بود و نه سرمایه« 

   به منظور تجدید توليد، با همان ثبات به Iاست که محصوالت قسمت 
: توليد این قسمت تقسيم می شدندهاى وسائل توليد بين رشتهى مثابه

محصول ى یک قسمت بالواسطه در همان محيط توليدی که به منزله
، به جاهای از آن در آمده است، باقی می ماند، قسمت دیگر، به عکس

قل می شد و بدین ترتيب بين جاهای مختلف توليد این قسمت دیگر منت
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« رجوع شود به ( » حرکت دائمی در جهات متقابل بر قرار می شد 
   )  ٣٠٧   چاپ هشتم ص  دوممارکس، جلد» کاپيتال 

  
 تئوری تجدید توليد او اعتبارش بنابراین مارکس هيچ گاه بر آن نبود که

اگر چه او به تحقيق قوانين توليد اری است، دتنها برای توليد سرمایه
بر عکس چنان که معلوم است، او بر آن بود که . اری اشتغال می ورزیددسرمایه

  .تئوری تجدید توليدش برای توليد سوسياليستی هم می تواند اعتبار داشته باشد
هنگام ) گوتا ى انتقاد از برنامه( باید خاطر نشان ساخت که مارکس در 

اليسم و دوران انتقالی به کمونيسم بر احکام اساس تئوری اقتصاد سوسيتحليل 
تجدید توليد تکيه می کند و از قرار معلوم آنها را برای نظام کمونيستی هم 

  .اجباری محسوب می دارد
 ) ُدورینگآنتی ( الزم است هم چنين خاطر نشان ساخت که انگلس در 

 توصيف اقتصاد نظام  وُدورینگ ١٣»سيستم سوسياليتر « خود هنگام انتقاد از 
سوسياليستی، نيز بر احکام اساسی تئوری تجدید توليد مارکس تکيه می نماید و 

  .آنها را برای نظام کمونيستی اجباری می داند
  .چنين است واقعيات

  
تجدید توليد نيز رفيق یاروشنکو ى معلوم می شود که در اینجا در مسئله

مارکس مجددًا پایش به گل فرو » ی ِشماها« ش نسبت به ابا وجود لحن گستاخانه
  .رفته است
پوليت بورو با این ى خود را به اعضاى   ــ  رفيق یاروشنکو نامه٤

به او » اقتصاد سياسی سوسياليسم « پيشنهاد خاتمه می دهد که تهيه و تدوین 
  : واگذاشته شود ـ او می نویسد

بر اساس موضوع علم اقتصاد سياسی سوسياليسم که من در « 
م با استفاده از اعمومی، در شعبات و در این نامه بيان داشتهى سهجل

متد دیالکتيکی مارکسيستی، من می توانم طی یک سال، حداکثر یک 
تئوریک مسائل اساسی اقتصاد اى هراه حلسال و نيم به کمک دو نفر 

سوسياليسم را تدوین کنم، تئوری مارکسيستی، لنينی و استالينی اقتصاد 
واقعی ى آن به اسلحهى  را که این علم به وسيلهاىیئورتسوسياليسم، 

  . »خلق به خاطر کمونيسم تبدیل گردد، تشریح کنمى مبارزه

                                                           

ترکيب را برای نشان دادن اجتماع به سوسياليسم است و ُدورینگ این ى  ــ از ریشه١٣  
  .طالح سوسياليستی خود انتخاب کردهاص
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نمی توان از اذعان این نکته خود داری کرد که رفيق یاروشنکو به درد 
از ادبا می توان اى به عالوه، با استفاده از سبک پاره. کم روئی مبتال نيست

   .» بر عکس حتی کامًال«  : گفت
باالتر گفته شد که رفيق یاروشنکو اقتصاد سياسی سوسياليسم را با 

آن چه را که او موضوع .  می سازدسياست اقتصادی مقامات رهبری کننده
اقتصاد سياسی سوسياليسم می داند ــ سازمان معقول نيروهای مولده، طرح 

ـ موضوع اقتصاد  اجتماعی و غيره ـائرخاقتصاد ملی، به وجود آوردن ذى نقشه
سياسی سوسياليسم نبوده، بلکه موضوع سياست اقتصادی مقامات رهبری کننده 

  .است
من دیگر چيزی در این باره نمی گویم که اشتباهات جدی رفيق 

غير مارکسيستی وی برای واگذاری چنين مأموریتی » نقطه نظر « یاروشنکو و 
  .مساعدی را ایجاد نمی کنندى به او زمينه

   
  : نتایج

  
  ــ  شکایت  رفيق یاروشنکو از اداره کنندگان مباحثه بی معنی است، ١

تعميم زیرا اداره کنندگان مباحثه که مارکسيست هستند نمی توانستند در مدارک 
   .غير مارکسيستی رفيق یاروشنکو را منعکس سازند» نقطه نظر « خود ى دهنده

نگارش اقتصاد سياسی   ــ  تقاضای رفيق یاروشنکو را دایر به این که ٢
سوسياليسم به او واگذار شود، نمی توان جدی دانست، الاقل به خاطر این که از 

  .می آید ١٤آن بوی خلستاکویسم
  
  

  ١٩٥٢استالين  ــ   .                                                   ی
  
  
  
  
  

                                                           

سيمای او . ميباشد»بازرس «گوگول موسوم به ى  ــ خلستاکف ـ قهرمان نمایش نامه ١٤
کسی که سرش « آدم توخالی، بسيار سبک مغز، : در کتاب این گونه توصيف شده است

 بگيرد، خود را باالتر از آن چه هست نشان ، دوست دارد تظاهر کند، خودی»سلطان ندارد
    ــ مترجم .... دهد
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   ١٥سانينا.  و.  پاسخ به رفقا  آ
   
  و 
  

  ١٦ژرون.  گ. و
    
  

چنان که معلوم است نویسندگان این . شما را دریافت داشتمهاى مهمن نا
هاى  فرمول.مسائل اقتصاد کشور ما را عميقًا و جدًا مطالعه می کنندها نامه

اى کم نيست ولی در عين حال پارهها درست و مالحظات جالب در نامه
این  در این پاسخ من خيال دارم همانا به .اشتباهات تئوریک نيز در آنها هست

  .اشتباهات بپردازم
  
   خصلت قوانين اقتصادی سوسياليسمى   ــ  مسئله١
  

ى عمل آگاهانهى تنها در سایه« رفقا سانينا و ونژر می گویند که 
شوروی که مشغول توليد مادی می باشند، قوانين اقتصادی سوسياليسم هاى انسان

  .»وجود می آید به 
  .این حکم کامًال نادرست است

 کامل اجتماعی به طور عينی، خارج از ما و مستقل از ارادهآیا نواميس ت
. ميدهد وجود دارد؟ مارکسيسم به این پرسش، پاسخ مثبتها و آگاهی انسان

مارکسيسم بر آن است که قوانين اقتصاد سياسی سوسياليسم انعکاسی هستند در 
قا  فرمول رفاز نواميس عينی که در وراء ما وجود دارند ولیها مغزهای انسان

این بدین معنی است که . سانينا و ونژر به این مسئله به طور منفی پاسخ می دهد
نين تکامل اقتصادی در ااین رفقا در مواضع تئوری نادرستی که مدعی است قو

دگرگون «  ميشوند اجتماع وضعى مقامات رهبری کنندهى سوسياليسم به وسيله
و در   از مارکسيسم  می ُبرند به عبارت دیگر آنها. ، قرار می گيرند»می گردند 
  .قرار می گيرند  )ذهنی ( ليسم سوبژکتيف آراه ایده

                                                           

     A. V.  Saninaــ١٥
  .ــ آمده است  Wensher     ــ  در متن آلمانی  ونشر ــV.  G.  Vengerــ ١٦



 ٧٣

 می توانند این نواميس عينی را کشف کنند، بر آنان وقوف هاالبته انسان
ولی آنها نمی توانند . یابند و به اتکاء بر آنها به نفع اجتماع از آنان استفاده نمایند

  .دگرگون سازند« و نه کنند » وضع « این قوانين را نه 
نادرستی که وجود فرض کنيم که ما برای یک دقيقه در مواضع تئوری 

» وضع « نواميس عينی را در حيات اقتصادی سوسياليسم نفی می کند و امکان 
این . آنان را اعالم می دارد، قرار گرفتيم» دگرگون ساختن « قوانين اقتصادی و 

مل منجر به آن می شد که ما دچار   کار منجر به چه چيزی می شد؟  این ع
 هرج و مرج و تصادفات می شدیم، دچار وابستگی برده وار این فرمانروائی

            ما خود را نه تنها از امکان فهم، بلکه از امکان . تصادفات می شدیم
  .از این هرج و مرج تصادفات محروم می کردیمسردرآوردن 

یک علم از ى اد سياسی را به مثابهاین منجر به آن می شد که ما اقتص
؛ بدون )برون ذاتی ( بين می ُبردیم، زیرا علم بدون قبول نواميس عينی 

این نواميس نمی تواند زندگی کند و تکامل یابد و اما با از بين بردن ى مطالعه
علم، ما خود را از امکان پيش بينی جریان حوادث در حيات اقتصادی کشور 

نی ما خود را از امکان روبراه کردن رهبری اقتصادی  یع.محروم می ساختيم
  .، محروم می کردیمگر چه در ابتدائی ترین شکل آن هم باشد

قرار می گرفتيم » اقتصادی «  ما در ید قدرت ماجراجویان به هر حال
و بدون فهم و منظور » نابود سازند « که حاضرند قوانين تکامل اقتصادی را 

  .کنند» وضع « ين جدیدی داشتن نواميس عينی، قوان
 خود از مشی مارکسيستی ُدورینگفرمول کالسيکی که انگلس در آنتی 
  : در این باره، داده است بر همه کس معلوم است

  
اجتماعی مانند نيروهای طبيعت تا هنگامی که ما هاى نيرو« 

مخرب و ه، جبری کوران آن را ندانسته و به حسابشان نگذاریم، کور
 جهت و تأثير ،ما آنها را دانستيم، عمللی هم این که و. عمل می کنند

آنها را مطالعه کردیم دیگر دست خود ماست که آنها را بيش از پيش 
. خود نائل گردیمهاى خود سازیم و به کمک آنها به هدفى تابع اراده

، کنونی صدق می کندمقتدر ى این بخصوص در مورد نيروهای مولده
ز فهم طبيعت و خصلت آنان خود داری تا وقتی که ما با سر سختی ا

آن هستند که در برابر اری و مدافعين د طرز توليد سرمایه ــمی کنيم
ـ نيروهای مولده علی رغم ما، عليه ما عمل ـاین فهم مقاومت می کنند 

می کنند، همان طوری که در باال به تفصيل نشان داده شده بر ما 
توليد هاى د، آنها در دستولی همين که طبيعت آنها درک شو. حاکمند

 در .کنندگان متحد از آمرین اهریمنی به ُخدام مطيع تبدیل خواهند شد
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اینجا تفاوت همان تفاوتی است که بين نيروی مخرب الکتریسيته در 
 رام شده در دستگاه تلگراف و چراغ يتهصاعقه و الکتریسهاى برق

تش در قوس وجود دارد، همان تفاوتی است که بين آتش سوزی و آ
کنونی هم ى وقتی که با نيروهای مولده. خدمت انسان وجود دارد

 رفتار کنند، ،یما که باالخره بر آن آگاهی پيدا کردهتشانعآهنگ با طبي
هرج و مرج اجتماعی در توليد، جای خود را به تنظيم اجتماعی بر 

اجتماع و هر فرد ى توليدی که برای ارضاء حوائج همهى طبق نقشه
  .ه است، خواهد دادآن حساب شد

ابتدا اری که در آن محصول، دآن گاه طرز تصاحب سرمایه
محصوالت را هم اسير می کند، ى توليد کننده سپس خود تصاحب کننده

جای خود را به طرز جدید تصاحب خواهد داد که مبتنی بر خود 
 از طرفی به تصاحب مستقيم .طبيعت وسائل توليد کنونی است

وسائل ضروری برای حفظ و گسترش ى ثابهاجتماعی محصوالت به م
وسائل ى توليد، از طرف دیگر به تصاحب مستقيم انفرادی آنها به مثابه

  ١٧»معيشت و لذت 
  
  
  

                  مربوط به اقدامات ارتقاء مالکيت کلخوزیى   ــ   مسئله٢
  سطح مالکيت عموم خلقتا 

  
بته مالکيت عموم خلق نيست، تا سطح  که البرای ارتقاء مالکيت کلخوزی

      چه اقداماتی الزم است؟ بعضی از رفقا خيال ) ملی ( مالکيت عموم خلق 
می کنند که به طور ساده الزم است مالکيت کلخوزی را ملی کرد، همان کاری 

اری شد، این پيشنهاد کامًال نادرست است و دکه در زمانی با مالکيت سرمایه
    مالکيت کلخوزی مالکيت سوسياليستی است و ما .  استقبولمسلمًا غير قابل 

اری شده دبه هيچ وجه نمی توانيم با آن همان کار را بکنيم که با مالکيت سرمایه
از این که مالکيت کلخوزی مالکيت عموم خلق نيست، به هيچ وجه چنين . است

  .بر نمی آید که مالکيت سوسياليستی نيست
مجزا به مالکيت هاى تقال مالکيت افراد یا گروهاین رفقا بر آنند که ان

در واقع . این درست نيست.  بهترین شکل ملی کردن استلدولت تنها و یا حداق
امر انتقال به مالکيت دولت تنها شکل و حتی بهترین شکل ملی کردن نيست، 
                                                           

   مترجم   . ٣٤٧ ـ ٣٤٦ص » آنتی ُدورینگ « انگلس ـ . ــ  ف١٧
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       می گوید و صحيح هم  » ُدورینگ آنتی  «بلکه همان طور که انگلس در
بدون شک تا هنگامی که دولت وجود . ملی کردن استى  شکل اوليهمی گوید،

ولی . ملی کردن استى دارد، انتقال به مالکيت دولت قابل فهم ترین شکل اوليه
  .نخواهد داشتوجود  تا ابد دولت 

 رو  ميدان عمل سوسياليسم در اکثر کشورهای جهان، دولت ى هبا توسع
 این موضوع انتقال دارائی افراد و خواهد رفت و البته به مناسبتزوال ه ب

دولت رو به زوال خواهد . مجزا به مالکيت دولت منتفی خواهد شدهاى گروه
رفت ولی اجتماع باقی خواهد ماند و بنابراین دیگر جانشين مالکيت عموم خلق 

ش خواهد بود و نه اخود اجتماع در شخص ارگان رهبری مرکزی اقتصادی
  .فتدولت که رو به زوال خواهد ر

پس در این صورت برای ارتقاء مالکيت کلخوزی تا سطح مالکيت عموم 
 اقدام اساسی چنين ىخلق چه اقدامی باید کرد؟ رفقا سانينا و ونژر به منزله

ابزار اساسی توليد که در مراکز :  ارتقاء مالکيت کلخوزی پيشنهاد می کنند
د و بدین ترتيب ند به مالکيت کلخوزها فروخته شواماشين و تراکتور متمرکز

دولت از زیر چنين بار سرمایه گذاری اساسی در اقتصاد روستائی رها شود و 
داری و تکامل مرکز ماشين و تراکتور را کوشش شود کلخوزها مسئوليت نگاه

  :آنها می گویند. به عهده خود گيرند
  

نادرست می بود اگر تصور می کردیم که سرمایه گذاری  «  
احتياجات تمدن ده کلخوزی گردد و برای ى وجهکلخوزی باید بيشتر مت

هاى احتياجات توليد اقتصاد روستائی کمافی السابق سرمایه گذاری
آیا درست تر نمی بود اگر . دولت انجام گيردى وسيلهباید به  اساسی

 چون که کلخوزها کامًال قادرند این ،رهاندیم دولت را از این بار می
  .بار را تمامًا به عهده گيرند؟

دولت موارد زیادی خواهد یافت که امکانات خویش را به 
  ».منظور ایجاد وفور اجناس مورد نياز، در کشور به کار گيرد

  
بدهند، صاحبان پيشنهاد چند دليل ى ابرای این که به این پيشنهاد پایه

  . ورندآمی
این که وسائل توليد حتی به ى درباره. استالينهاى اوًال ــ با استناد به گفته

لخوزها هم فروخته نمی شود، صاحبان پيشنهاد، این تز استالين را مورد شک ک
قرار داده، می گویند که معذالک دولت به کلخوزها وسائل توليد، وسائل توليدی 

، موتور مولد کوچک و غيره  نظير ابزار کوچک مانند داس بزرگ و کوچک
      د را به کلخوزها آنها عقيده دارند که اگر دولت این وسائل تولي. می فروشد
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مراکز هاى وسائل توليد دیگر را هم مانند ماشينى می فروشد پس می تواند همه
  .ماشين و تراکتور بفروشد

البته دولت ابزار کوچک را طبق مقررات . این دليل باطل است
ولی آیا    . آرتل کشاورزی و قانون اساسی به کلخوزها می فروشدى اساسنامه

چک را با وسائل اساسی توليد در اقتصاد روستائی مانند می توان ابزار کو
مراکز ماشين و تراکنور و یا مثًال زمين که آن هم آخر یکی از وسائل هاى ماشين

  اساسی توليد اقتصاد روستائی است، در یک ردیف گذاشت؟ واضح است که 
  ابزار کوچک به هيچ وجه سرنوشت توليد کلخوز رانمی توان زیرا. نمی توان 

مراکز ماشين و هاى تعيين نمی کند، و حال آن که وسائل توليدی نظير ماشين
تعيين    کنونی  تراکتور و زمين تمامًا سرنوشت اقتصاد روستائی را در شرایط

  .می کند
فهم این موضوع دشوار نيست که وقتی استالين می گوید وسائل توليد به 

: سی توليد کشاورزیکلخوزها فروخته نمی شود، منظور نظرش وسائل اسا
.  و زمين است و نه ابزار و آالت کوچککتورامراکز ماشين و ترهاى ماشين

چيز مختلف را بازی می کنند و دو » وسائل توليد « پيشنهاد دهندگان با کلمات 
  .مشتبه می سازند و متوجه نمی شوند که آنها دچار مخمصه می شوند

 در این موضوع استناد می کنند کهرفقا سانينا و ونژر، سپس به  ثانيًا  ــ  
 و آغاز سال ١٩٢٩دوران آغاز جنبش دسته جمعی کلخوزی ــ در پایان سال 

سراسر شوروی ) بلشویک (  ــ  خود کميته مرکزی حزب کمونيست ١٩٣٠
طرفدار آن بود که مرکز ماشين و تراکتور به کلخوزها واگذار و از کلخوزها 

آنها عقيده دارند که .ها مستهلک گرددخواسته شود که طی سه سال ارزش آن
کلخوزها، دچار شکست شد ولی » نظر به فقر « گرچه این کار در آن زمان 
د به این سياست فروش مراکز ماشين و وند، می شاحاال که کلخوزها غنی شده

  .ه کلخوزها،  برگشتتراکتور ب
) بلشویک ( مرکزی حزب کمونيست ى در کميته. این دليل هم باطل است

 تصميمی مبنی بر فروش مراکز ١٩٣٠ واقعًا در آغاز سال شورویسراسر 
  .ماشين و تراکتور گرفته شد

پيشتاز به شکل ى هااز کلخوزیاى این تصميم به موجب پيشنهاد دسته
نزدیک مجددًا به این مسئله پرداخته ى آزمایش اتخاذ گردید تا این که در آینده
لکن، همان اولين آزمایش، صالح نبودن . شود و مجددًا مورد بررسی قرار گيرد

 این تصميم ١٩٣٠را نشان داد و پس از چند ماه همانا در پایان سال این تصميم 
 هارشد بعدی جنبش کلخوزی و تکامل ساختمان کلخوزها، چه کلخوزی. لغو شد

و چه کارمندان اداره کننده را به طور قطع متقاعد ساخت که تمرکز ابزار 
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 تنها رزی در دست دولت، در دست مراکز ماشين و تراکتور،اساسی توليد کشاو
  .سریع رشد توليد کلخوزی استهاى هنگآتأمين ى وسيله

از افزایش غول آسای توليد کشاورزی کشور، افزایش توليد ما ى همه
منشاء این افزایش کجاست؟ . غله، توليد پنبه، کتان، چغندر و غيره شاد می شویم

متعدد معاصر است که هاى يک معاصر، در ماشينمنشاء این افزایش در تکن
کار اینجا تنها در تکنيک به طور کلی . خدمت می کندها این رشتهى برای همه

نيست، بلکه در آن است که تکنيک نمی تواند در یک جا بماند، باید هميشه رو 
خارج گردد و جای آن را تکنيک جدید تکنيک قدیم باید از صف . به کمال برود

بدون این کار سير ارتقائی زراعت .  جای جدید را ـ تکنيک جدید تربگيرد و
سوسياليستی ما قابل تصور نيست، نه محصول زیاد قابل تصور است و نه 

اما معنی خارج کردن صدها هزار تراکتور . فراوانی محصوالت کشاورزی
تراکتور زنجيری، ى چرخی از بهره برداری و جانشين ساختن آنها به وسيله

جدید جانشين ساختن، هاى کمباینى  هزار کمباین کهنه شده را به وسيلههاده
این به معنای تحمل . جدید مثًال برای نباتات فنی، چيست؟ هاى ایجاد ماشين

آیا .  سال می تواند مستهلک گردد٨ ـ ٦پس از  ميلياردی است که فقطهاى هزینه
ارج را تحمل گردند؟  کلخوزهای ما، حتی اگر ميليونر باشند، می توانند این مخ

 ٨ ـ ٦ميلياردی را که فقط پس از هاى نميتوانند، زیرا آنها قادر نيستند هزینه نه، 
     را فقط دولت ها این هزینه. خود گيرندى سال می تواند مستهلک گردد، به عهده

ميتواند به عهده گيرد، زیرا اوست که قادر است خسارات ناشی از خارج کردن 
ى نو را به عهدههاى ماشينى ه برداری و تعویض آنها به وسيلهاز بهرها ماشين

 سال ٨ ـ ٦خود گيرد زیرا او و تنها اوست که قادر است این خسارات را طی 
  .تحمل کند تا پس از انقضای این موعد، مخارج انجام گرفته، جبران شود

درخواست فروش مراکز ماشين و تراکتور به مالکيت  کلخوزها پس از 
 چه معنی دارد؟ معنی آن، این است که کلخوزها به خسارات هنگفتی این همه

کشانده شده و ورشکست گردند، مکانيزاسيون اقتصاد روستائی مختل گشته، 
  .آهنگ توليد کلخوزی پائين بياید

با پيشنهاد فروش مراکز ماشين و :  از اینجا این نتيجه بدست می آید
ر یک قدم به پس به سوی عقب ماندگی تراکتور به کلخوزها، رفقا سانينا و ونژ

  .بر می دارند و می کوشند چرخ تاریخ را به عقب بر گردانند
که ما پيشنهاد رفقا سانينا و ونژر را قبول اى فرض کنيم برای لحظه

کردیم و به فروش ابزار اساسی توليد، مراکز ماشين و تراکتور به کلخوزها 
  .پرداختيم

  . آورد؟به بار میاى این کار چه نتيجه
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اوًال  ــ  چيزی که از این کار عاید می شد این بود که کلخوزها صاحب 
ابزار توليد می شدند، یعنی آنها در موقعيت استثنائی قرار می گرفتند که هيچ 

در کشور ما آن را ندارد زیرا، چنان که معلوم است، حتی مؤسسات اى مؤسسه
  .ملی شده، صاحب ابزار توليد نمی باشند

عيت استثنائی کلخوزها را با چه مقتضيات ترقی، پيشرفت به جلو این موق
می توان توجيه نمود؟ آیا می توان گفت که چنين موقعيتی ممکن بود به ارتقاء  
مالکيت کلخوزی تا سطح مالکيت عموم خلق کمک کند، انتقال اجتماع ما را از 

وئيم که چنين سوسياليسم به کمونيسم تسریع نماید؟ آیا درست تر نيست اگر بگ
وضعی فقط می توانست مالکيت کلخوزی را از مالکيت عموم خلق دور سازد و 

  . گردد و نه نزدیک شدن آن؟منجر به دور شدن کمونيسم
ميدان عمل گردش کاالئی می شد زیرا ى این کار توسعهى ثانيًا  ــ  نتيجه

       گردش کاالئی قرار ى مقدار هنگفتی ابزار توليد کشاورزی در حيطه
ميدان عمل ى ه آیا توسع؟ رفقا سانينا و ونژر چه گونه فکر می کنند. ميگرفت

گردش کاالئی می تواند به حرکت ما به سوی کمونيسم کمک نماید؟ آیا درست 
نيست اگر گفته شود که این عمل فقط می تواند حرکت ما را به سوی کمونيسم 

  .ترمز کند؟
آن است که آنها نقش و اهميت اشتباه اساسی رفقا سانينا و ونژر در 

گردش کاال را در سوسياليسم نمی فهمند،  نمی فهمند که گردش کاالئی با       
آنها گویا تصور .  استناسازگاردورنمای انتقال از سوسياليسم به کمونيسم 

ميکنند که با وجود گردش کاالئی هم  می توانند از سوسياليسم به کمونيسم عبور 
این گمراهی عميقی است . ئی نمی تواند مزاحم این کار گرددکنند و گردش کاال

  .مارکسيسم پدید آمده است فهم  عدم ىکه بر پایه
 را ُدورینگ» کمون اقتصادی « خود  » ُدورینگآنتی «  انگلس در

ثابت نموده است که وجود گردش اى مورد انتقاد قرار داده، به طور قانع کننده
 را به ُدورینگ» اقتصادی هاى کمون«  اصطالح به طور ناگزیر باید بهکاالئی 

رفقا سانينا و ونژر گویا با این موضوع موافق . اری منجر سازدداحياء سرمایه
به حکم معروف مارکسيستی دایر بر ها ولی ما مارکسيست. نيستند، بدا بحال آنها

این که انتقال از سوسياليسم به کمونيسم و اصل کمونيستی توزیع محصوالت 
کاال را نفی می کند، بنابراین تبدیل محصول ى ب حوائج، هر گونه مبادلهبرحس

  .به کاال و توأم با آن تبدیل آنها به ارزش را هم نفی می نماید، متکی هستيم
پس . وضع پيشنهاد و استدالالت رفقا سانينا و ونژر از این قرار است

  .ه باید کرد؟چق باالخره برای ارتقاء مالکيت کلخوزی تا سطح مالکيت عموم خل
کلخوز روی زمينی کار می کند، . است غير عادیاى کلخوز مؤسسه

ست دیگر از آن کلخوز نبوده و بلکه در هاروی زمينی زراعت می کند که مدت
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بنابراین کلخوز مالک زمينی که روی آن زراعت     . مالکيت عموم خلق است
  .می کند،  نمی باشد

وليد که در مالکيت اجتماعی هستند سپس، کلخوز به کمک ابزار اساسی ت
         بنابراین کلخوز مالک ابزار اساسی توليد . و نه کلخوزی، کار می کند

  .نمی باشد
است کئوپراتيوی، کلخوزاز کار اعضاء خود اى آن گاه، کلخوز مؤسسه

را بين اعضاء برحسب روز کار تقسيم می کند، ضمنًا ها استفاده می کند و درآمد
  .ود بذر دارد که هر سال تجدید شده و وارد توليد ميشودکلخوز از خ

پس کلخوز به طور مشخص مالک چيست؟ آن مالکيتی :  سئوال می شود
که کلخوز می تواند آزادانه، با نظر خودش در آن دخل و تصرف کند، 

را ها و اقتصاد شخصی کلخوزیها این چنين مالکيت، اگر ساختمان. کجاست؟ 
ه شان حساب نکنيم، محصول کلخوز، محصول توليد مجاور خانى در باغچه
مطلب در آن . يره استغ، غله، گوشت، تره بار، پنبه، چغندر، کتان و کلخوزی

است که قسمت اعظم این محصول مازاد توليد کلخوزی به بازار آمده و بدین 
همانا این کيفيت است که مانع . ترتيب در سيستم گردش کاالئی، وارد می شوند

بدین جهت همانا . مالکيت کلخوزی تا سطح مالکيت عموم خلق می گرددارتقاء 
از این گوشه است که باید فعاليت به منظور ارتقاء مالکيت کلخوزی تا سطح 

  .مالکيت عموم خلق را شروع کرده و گسترش داد
 مالکيت کلخوزی تا سطح مالکيت عموم خلق باید مازاد  برای ارتقاء

ى  گردش کاال خارج کرد و آن را وارد سيستم مبادلهتوليد کلخوزی را از سيستم
  .اصل مطلب در این است. محصوالت بين صنایع دولتی و کلخوزها نمود

هاى محصوالت نداریم، ولی نطفهى مبادلهى ما هنوز سيستم تکامل یافته
. محصوالت روستائی داریم» کاالئی کردن « محصوالت را به شکل ى مبادله

حصول کلخوزهای کشت پنبه، کتان، چغندر و غيره چنان که معلوم است، م
        درست است جزئی و به طور ناقص » کاالئی می گردد « ست که هامدت

       ضمنًا اشاره کنيم که . »کاالئی می گردد « ، معذالک  »کاالئی می گردد« 
محصول ى مناسبی نيست، خوب بود به جای آن مبادلهى کلمه» کاالئی کردن « 

محصوالت را در ى مبادلههاى وظيفه در آن است که این نطفه.  می بردیمبه کار
اقتصاد روستائی تشکيل داده، آنها را تکامل داده به صورت هاى رشتهى کليه

کاال درآورد، تا آن که کلخوزها در ازاء محصوالت خود ى سيستم وسيع مبادله
چنين .  کنندتنها پول دریافت ندارند، بلکه بيشتر محصوالت ضروری دریافت

سيستمی افزایش عظيم محصوالتی را که شهر به ده می فرستد، ایجاب خواهد 
کرد، از این رو اوًال باید آن را بدون شتاب زدگی خاصی، برحسب تراکم 

 ولی باید به طور انعطاف ناپذیر، بدون تردید، . متداول ساختمحصوالت شهری
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محصوالت قدم ى ن عمل مبادلهميداى با تقليل ميدان عمل گردش کاالئی و توسعه
  .به قدم آن را متداول ساخت

این چنين سيستمی با تقليل ميدان عمل گردش کاالئی انتقال از سوسياليسم 
عالوه بر آن این سيستم امکان خواهد داد . به کمونيسم را تسهيل خواهد کرد

مالکيت اساسی کلخوزها محصول توليد کلخوزی را وارد سيستم عمومی تنظيم 
این کار برای ارتقاء مالکيت کلخوزی تا سطح مالکيت . عموم خلق بنمائيمى شهنق

  .واقعی و قطعی خواهد بوداى عموم خلق در شرایط کنونی ما وسيله
با صرفه آیا چنين سيستمی برای دهقانان کلخوزی با صرفه است؟ مسلمًا 

» ئی گردش کاال« با صرفه است، چون که دهقانان کلخوزی در مقایسه با . است
بر همه کس . ارزان تری دریافت خواهند کردهاى محصوالت بيشتر و به قيمت

محصوالت ) کاالئی کردن(ى ئی که با حکومت دربارههامعلوم است که کلخوزی
می باشند به     هائی دادارئی که فاقد چنين قرهاقراردادهائی دارند، از کلخوزی

محصوالت ى اگر سيستم مبادله. طور غير قابل مقایسه، بيشتر استفاده می کنند
دهقانان ى کشور شامل گردد این استفاده در دسترس همههاى کلخوزى بر همه

  . کلخوزی ما قرار خواهد گرفت
  
   
   استالين  .          ی                                            

  
  ١٩٥٢  سپتامبر سال ٢٨                                          


