
 • دوران گذار اقتصاد
  ارنست مندل

  ب. نسرین 
   

؛ ھيچ "نقد برنامه گوتا"، "سرمايه"، "ايدئولوژي آلماني"ي كلي و پراكنده در  ماركس و انگلس جز چند اشاره
اند؛ و داري نپرورانده ي ب5فاصله پس از سرنگوني سرمايه ي نظام اقتصادي در دوره نگرش منظمي را در بارهگونه 

بنيادگذاران ماترياليسم تاريخي بر اين باور بودند كه تدوين طرحي . اين نه از سر تصادف بلكه آگاھانه بوده است
تواند ثمره مشخص شرايطي باشد  اي تنھا مي ين جامعهھا نيست؛ زيرا چن حاضر و آماده از جامعه آينده وظيفه آن

  ١.كه از دل آن پديدار شده است
   

به دRيلي . وان متاسف نشدت ي برخورد ماركس و انگلس قابل فھم است، در عين حال نمي با اين كه شيوه
داري و صنعتي نسبتا  ي سرمايه داري از كشورھاي به لحاظ توسعه دانيم، سرنگوني سرمايه كه ھمه مي

چون برآيند  بيني كرده بود كه گذار به سوسياليسم، ھم مانده آغاز شد، در حالي كه ماركس پيش واپس
  . ند كشور كليدي رخ خواھد نمودزمان در چ داري، ھم ي سرمايه ترين سطح توسعه پيشرفته

   
مانده، تضاد قبلی  داري و صنعتي نسبتا واپس ي سرمايه گذار به سوسياليسم در كشورھاي به لحاظ توسعه

داری مانع رشد  یعنی تضاد بين رشد نيروھای مولده که روابط توليدی سرمایه. کند را با تضاد نوینی تعویض می
تضاد بين نيروھای مولده قبلی با روابط توليد پيشرفته که ھنوز با این . کند آنھاست را با تضاد دیگری عوض می

 در حال گذار به جای تمرکز بر روی پروسه ایجاد روابط توليدی جدید   رھبران جوامع. مناسبات جدید مطابقت ندارد
. مرکز کنندھای خود را بر روی رشد خود نيروھای توليدی مت ھای تازه توزیع ناچار بودند کوشش و شيوه

مانده،  یافته و منحط جوامع گذار در نتيجه انزواي انق5ب در یک یا چند کشور نسبتا عقب بوروکراسی تغيير شکل
  ٢. را درک کند توانست آن اي که مارکس فقط به طور مبھم می این تضادھا را تشدید کرد؛ امر تازه

   
داری به کار گرفته، تنھا روش برای تحليل  ي توليد سرمایه مطابق متدی که مارکس برای مطالعه شيوه

ي توليدی تکامل یافته و با ثبات  خصائل عمومی دوره گذار زمانی کاربرد دارد که این دولت دوره گذار از شيوه
  ٣.داری برخاسته باشد سرمایه

   
تاریخ، اقتصاد فعلی شوروی را، از نوع پيشرفته تلقی نخواھد كرد، سایر کشورھای سوسياليستی با 

رسد که از تجارب متفاوت و غنی تمامی این  البته به نظر می. ستندھای اقتصادی نازل نيز قابل ذکر ني پایه
ھر چند تنظيم این تجارب به شکل یک تئوری عمومی اقتصادی از . توان يك رشته نتایجي اخذ کرد کشورھا می

 و یافته اقتصاد گذار به دو دليل، یکی فقدان شکل تکامل. رسد دوره گذار اگر غير ممکن نباشد، به نظر زودرس می
كه در شرایط (دیگری جدا کردن ویژگی مشخص جوامع دوره گذار از آنچه مربوط به طبيعت تاریخی اين دوره است 

  .که كاري سخت مشکل است) عقب مانده ظھور كردند
   

داری بر پایه مانوفاکتورھای  ھر نوع ت5ش در جھت فرموله کردن تئوری اقتصادی شيوه توليد سرمایه
ھايی که تئوری عمومی  اشتباه فيزیوكرات. رن ھفدھم محکوم به شكست قطعی استانگليسی و ھلند در ق

ای در  که این کشاورزی فرانسه پایه کردند، حتی زمانی اقتصاد را بر پایه واقعيت کشاورزی فرانسه فرموله می
  .جھت خدمت به صنایع پيشرفته و سرمایه مالی و تجاری بود به خوبی شناخته شده است

   
داری در چندین کشور   سرنگوني سرمایه تا زمان(ياب یک تئوری عمومی اقتصادی از دولت گذار اما در غ

 امکان مشاھده کارکرد اقتصاد در چنين جوامعی را که از جبر انباشت سوسياليسم عقب مانده  پيشرفته صنعتی
 یک تحليل سيستماتيک از تجارب عمده ساختن اقتصاد در کشورھای غير سرمایه ٤)آزاد ھستند، فراھم شود

گيری سياسی نيروھای انق5بی که از مفيد از این جھت است که به سمت. داری ھم مفيد و ھم ضروری است
 و یا خواھند شد کمک ميکند و ضروری است از این جھت که ما را قبل با چنين پدیده ھای مشابھی روبرو شده

ای و یا ھای فرقهکند تا انتقاد مارکسيستی از این فصل جدید از تاریخ اقتصاد را بدون اینکه در دام بحثقادر می
تا به ع5وه مشکل عينی مشخص و راھکارھائی کليدی ای که . جوانب خود به خودی آن بيفتيم، به پيش ببریم

حدود زیادی دیناميک اجتماعی و اقتصادی دوره گذار از سرمایه داری به سوسياليسم در کشورھای کمتر 
  .توان صورتبندی کردکند میپيشرفته را تعيين می

   
  سوسياليسم در یک کشور یا انق�ب مداوم

   
 در مواجھه با رکود بود المللی، معضل تاریخی آنھاھا، در اولين موج انق5ب بيناولين مشکل عينی بلشویک

آلترناتيو بایستی کام5 درست فرموله شود، به دليل اینکه تحریفات .  شروع شد١٩٢٣ - ١٩٢١ھای که در سال
ھای بسياری به وجود آورده است، که در تداوم خود به آنتی استالينيسم افراطی در این استالينی سردرگمی
عتقد به جبر سرنوشت و یا طرفداران کائوتسکی معتقد به جبر ھای مبرای مافوق چپ. مورد فرا روئيده است
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 بلکه به طور غير قابل اجتناب به معنای  مکانيکی اقتصادی، رکود نه به معنای عقب نشينی از انق5ب جھانی،
  ٥.روددر روسيه شوروی به شمار می) داری دولتیداری خصوصی یا سرمایهسرمایه(داری بازگشت به سرمایه

   
از نظر آنھا غير ممکن بودن ساختمان کامل سوسياليسم در یک کشور به غير ممکن بودن شروع آن تبدیل 

د، آنھا در آن دوران با تمام قوا و با خشنودی تناقضات انگونه متمایز نکردهمعتقدان به این تئوری البته آن را این. شد
کردند آن را به سطح تضادھای اصلی ای ت5ش میبه طور مذبوحانه(دادند ویژه اقتصاد شوروی را توضيح می

. کردند، و یا در مجموع آن را با نظریه کلی مبارزه طبقاتی جھانی یکی می)داری کاھش دھندشيوه توليد سرمایه
جنگ مابين نيروھای "داری بود یا جنگ ویتنام  انق5ب چين پيروزی سرمایه که" فرضيه پوچ"از این تحليل و ھا آن

  .ساختندھا در طی بيست سال گذشته در جھان را دشوار میکردند، و درک پدیدهآغاز می" امپریاليستی است
   

 جنبش جھانی تروتسکيستی ھيچگاه چنينالمللی و ھماپوزسيون چپ در اتحاد شوروی، اپوزسيون چپ بين
برای آنھا نبرد عليه افسانه امکان ساختمان کامل اقتصاد سوسياليستی در . در این دیدگاه بدوی سھيم نبودند

دانستند آنھا می. رفتیک کشور، عينا نبرد عليه ھمه تحریفات جبرگرایانه و مکانيکی از مارکسيسم به شمار می
ناپذیر مشخص ت انزوای اولين دولت کارگری را نبرد نيروھای اجتماعی آشتیکه سرانجام، چگونگی حل مشک5

بودند، " سوسياليسم در یک کشور"به ھمين دليل خيلی از کسانی که مخالف افسانه استالينيستی. خواھد کرد
يش جز اولين کسانی بودند که برنامه اقتصادی رشد صنعتی، اشتراکی کردن رو به رشد اقتصاد شوری را به پ

  ٦. بردند
   

با ارائه تاکتيک غلط، استراتژی اشتباه و یا تقاضای اطاعت کورکورانه احزاب کمونيست ) ھااستالينيست(آنھا 
 ھيچ تناقضی بين توقف انق5ب جھانی و اتخاذ تصميم قطعی برای - رویھا و نيازھای دیپلماسی شواز سياست

دیدند، بر عکس اینھا دو جنبه از یک استراتژی را تشکيل شروع ساختار اقتصاد سوسياليستی در شوروی نمی
داری چه در شوروی و چه اپوزیسيون چپ با درک اینکه نبرد بين نيروھای سوسياليستی و سرمایه. دادندمی

ناپذیر است در پی ایجاد شرایطی تا حد امکان مساعد بود تا پرولتاریا با وزن مخصوص باR چه در  از آن اجتنابخارج
  .المللی در این نبرد شرکت کندداخل و چه در عرصه بين

   
بين ناپذیر تجربه ھنوز این تز را که مانور ميان طبقات نبرد اجتناب. گفتندتاریخ اثبات کرده که آنھا درست می

ناپذیر ھا و با امپریاليسم اجتنابنبرد با کوRک. کشاند اثبات نکرده استنيروھای اجتماعی متضاد را به انحراف می
-ای میبينی سياسی او شرایطی را به وجود آورد که در آن تضادھا به شکل غيرمترقبهاستالين و نزدیک. بود

بينی کرده و اقدامات Rزم در اپوزیسيون چپ آنھا را پيشاین در شرایطی بود که . توانست به حد انفجار برسد
جھت ایجاد بھترین موقعيت استراتژیک برای مقابله با آنھا را پيشنھاد و ارائه کرده بود، امری که نه در نظر گرفته 

  ٧.شدشده و نه شنيده می
   

. مشک5تی که در راه ساختمان سوسياليسم وجود دارد از نظر تاریخی فقط با انق5ب جھانی حل خواھد شد
ھا و تضادھای بسيار حاد فائق آمد، با این وجود تا فرارسيدن توان بر انحرافات، عدم تجانستنھا در این شرایط می

ھای منزوی دولت یا دولت) ولتاریای پيروز با تمام قوا در تسریع و ھدایت واقعی آن نفع داردکه پر(انق5ب جھانی 
شرکت "چون ھای موقتی ھمحلتوانند مسائل اقتصادی را که در پيش رویشان قرار دارد از طریق راهکارگری نمی

 عھد بگيرند، حتی اگر این تنھا راه آنھا باید وظيفه ساختن سوسياليسم را بر. ، حل کنند"در تغيير موقعيت جھانی
  .برای کاھش نفوذ بورژوازی و خرده بورژوازی در درون جامعه باشد

   
تئوری انق5ب مداوم در جواب این سئوال که در صورت منزوی شدن انق5ب پيروزمند سوسياليستی در یک یا 

سه جز اوليه . دھددین عامل را ارائه میمانده چه باید کرد، ترکيبی از کاربرد چن اندکی از کشورھای عقب تعداد
ترویج و توسعه انق5ب جھانی، آغاز ساختمان اقتصاد سوسياليستی، و رشد دموکراسی : ھا عبارتند ازآن

  .سوسياليستی
   

  باقی ماندن یا ناپدید شدن مقوله بازار 
   

ره جنگ داخلی، الغای فوری و پردازان کمونيسم، ب5فاصله پس از پيروزی انق5ب اکتبر به خصوص در دونظریه
در آلمان که اتفاقا مصادف بود . کردندعمومی بازار و اقتصاد پولی را آغاز ساختن اقتصاد سوسياليستی تلقی می

شان در رابطه با ھای، اقتصاددانان گوناگون در بحث)تاسيس جمھوری شوروی باواریا(با اولين فاز انق5ب آلمان 
 ھر چند که با شروع ٨. اليستی به چنين نظریه و راھبرد مشابھی معتقد بودندچگونی پيشبرد اقتصاد سوسي

خش بود تا درک تر حقانيت دادن به چراما بيش  ھدف . توافق عمومی عوض شد) نپ(سياست اقتصادی جدید 
رسد که حفظ پول و مناسبات بازار  به نظر می ٩.ھای مارکسيتی در این زمينهبھتر از واقعيت و بازگشت به سنت
چنين بين دولت و کارگران بھترین و صنعت، ھم)  ویژه خصوصی یا جمعیبه(به ویژه در رابطه بين کشاورزی 

اھداف عينی . کننده بودوسيله به منظور افزایش رشد اقتصادی و حمایت بھتری از منافع کارگران به عنوان مصرف
 ٢٠ و ١٩ھای اقتصادی قرن کنندگان در بحثھای تجربی توسط شرکتھای نظری حاصل از این درسو روشنگری

ھا، بسياری زمينه ھای نظری عينی در پس از پيروزی قطعی فرقه استالين، آموزش. شوروی درک و ھضم نشد
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ھای به ھمين ترتيب بود که فرمول. جای خود را به برخوردھای پراگماتيستی کام5 خالی از ارزش علمی داد
جامعه سوسياليستی " ناپذیرتخطی"شناخته شده استالينی از راه رسيدند که مث5 قانون ارزش قانون عينی 

Rزم نيست که تائيد کنيم ". مالکيت ملی و مالکيت جمعی معتبر است"است که در نتيجه وجود دو نوع مالکيت 
   ١٠.که این توضيحات چه وجه اشتراک کمی با تئوری مارکسيستی دارد

   
داری به سوسياليسم توانيم بفھميم که باقی ماندن مقوله بازار در دوره انتقالی از سرمایهامروزه ما بھتر می

به علت رشد نامناسب نيروھای توليدی است که اجازه توزیع مادی ھمه محصوRت توليد شده را بر اساس ميزان 
ای ھای مصرفی، ارزش مبادلهعرضه نابرابر ارزش. سازددکنندگان در تھيه آن انجام دادند فراھم نمیکاری که تولي

کند که مالکيت فردی خصوصی نيروی کارش را به ای را وادار میدارد تا جایی که ھر توليدکنندهرا زنده نگه می
ون تمایز، کل انبوه کاR و خدمات توليد شده توسط این امر البته بسيار محدود اما بد. منظور مبادله با مزد نگه دارد

تدبير حذف سرشت کاRئی اق5م مصرفی به معنی جایگزین کردن دستمزد یا . شودجامعه را نيز شامل می
ابتدا مبادله خود کاRھا با ھم، سپس (این اقدام، پدیدار شدن دوباره مبادله .  کارکردی کام5 محدود دارد جيره،
کند و به به این دليل که این عمل نيازھا را کام5 برآورده نمی. سازدناپدیر میرا اجتناب) بندی شدهھای چيرهکوپن

در چنين شرایطی، حفظ استانداردھای پولی، استفاده . کندھای متفاوت، فرق میع5وه این مقدار نيازھا در آدم
 تصميمات توسط  تر، با انعطاف و با انصاف بيشدھد که در زمينه مصرفاز ابزارھای حسابداری و توزیع اجازه می

  ١١.خود کارگران اتخاذ شود
   

در نتيجه در زمينه مصرف به اگر رابطه واقعی در بازار، بر پایه مبادله واقعی، تغيير مالکيت را در برگيرد، 
ھای بخش دارای گذاری، استفاده از استاندارھای پولی در رابطه با سرمایه١٢شودبازتوليد نيروی کار منجر می

جائی که قيمت توليد و قيمت از آن. گيردی به خود می"بازار"رجاع به بازار فقط شکل مالکيت عمومی بدون ا
تر آن است برای محصوRت توليدی نيز از محاسبه فروش محصوRت مصرفی با پول قابل محاسبه ھستند، ساده

ساعات کار با شود، از تبدیل این بھای توليد این کاRھا با ساعات کار محاسبه می. مشابھی استفاده شود
ھا به بھای توليد محصوRت مصرفی توان برای محاسبه مخارج مواد خام و ماشيناستانداردھای پولی می

کند بدون اینکه بھيچ وجه در واقعيت ھر چند این روش بدون عمليات Rزم، محاسبه را پيچيده می. استفاده کرد
  .ری ایجاد کندپروسه توليد یا گردش وسایل توليد و مصرف در کشور تغيي

   
داری به سوسياليسم، باقی ماندن بازار، مقوله پول غير قابل اجتناب به نظر بنابراین در دوره انتقال از سرمایه

آورد که با ملزومات ساختار اما باقی ماندن آنھا یک رشته نتایج اقتصادی و اجتماعی به بار می. رسدمی
در اینجا . دھمای وجود بازار در دوره گذار را توضيح میجتماعیمن اھميت ا. اقض است اجتماعی سوسياليسم 

ھای قدیمی از خود باقی ماندن پول و اقتصاد پولی شکل. ترین جنبه اجتماعی آن را یادآوری کنمبگذارید مھم
 روابط بازار پول، یکی از منابع ١٣. کند نوع قدیم آن اضافه می دارد و انواع جدید را بهبيگانگی را باقی نگه می

بازار در روابط و در زندگی روزانه گرایش به دفاع از منفعت . اصلی خطر بوروکراتيزه شدن دولت و جامعه است
  .کندفردی را تشویق می دوباره به ثروتمند شدن  خصوصی و تمایل

   
ار را در تحليل نھائی به عنوان بدیلی برای توسعه نيروھای توليدی نازل  این دیدگاه که باقی ماندن مقوله باز

 توسعه یابد تا بعدھا موقع –ھای غيرسوسياليستی  حتی با محرک–گيرد که باید حداکثر و از آن نتيجه میميداند
جدا کردن پروسه اقتصادی و . پرستی فردی زد، مکانيکی و غير دیالکتيکی استفراوانی ضربه عمومی را بر خود

چرا که برای ایجاد یک جامعه واقعی سوسياليستی باید این دو .  استاجتماعی از این طریق از یکدیگر غيرممکن
 دھم که خواھم اینجا متوقف شده و این فرضيه بھيچ وجه اثبات نشده را توضيحمن نمی. با ھم ھمراه شوند

ھر چند باید تاکيد کرد که در . برندبه تنھایی رشد محصوRت را باR می" ھای بازارمکانيسم"و " ھای مادیمشوق"
عين حال ھيچ دليلی وجود ندارد که رشد نيروھای مولده به طور خود به خودی نبرد عليه خودپرستی فردی را 

-داره اقتصادی که بر اساس سود خصوصی فعاليت میھا اکند؛ برعکس، فرض بر این است که دھهتسھيل می
یابی به رشد آورد که با دستداری به وجود میکنند زمينه ای برای خم شدن تمایل اجتماعی به طرف سرمایه

تجربه اقتصادی و اجتماعی شوروی، آلمان شرقی و چکسلواکی . شودتر نيز میبرتر توليدات این گرایش سخت
  .کندته این فرضيه را تایيد میدر طی پانزده سال گذش

   
بينانه زیاد پر و بال ندھد، دیالکتيک مارکسيستی به یک سياست اقتصادی نياز دارد که به پراگماتيسم کوته

- محو مقوRتی ھم. ست با فراھم آوردن زمينه زوال آن تا حد امکان ترکيب کندکه Rزمبلکه، نياز به بازار را تا زمانی
صورت گيرد بلکه باید تابعی از توسعه منابع مادی و رشد آگاھی " قانون مطلق"ی به صورت یک چون بازار نبایست

ای را که من در جای دیگری شرایط اقتصادی. افراد در جامعه باشد که ساختن سوسياليسم را شروع کرده است
   ١۴.امسازد و تحليل کردهپروسه محو مقوله بازار را ممکن می

این نياز . رودھای سياسی و اع5م صوری محو بازار به پيش نمیپروسه محو بازار از طریق انتخاب الویت 
ن نيازھا بایستی به طور دموکراتيک  تعيي و). کند نه ت5ش افراد و بارآوریجامعه است که الویت را تعيين می

  .توسط توده کارگران انتخاب و اع5م شود
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تنھا از این طریق است که با ترکيب کاربرد مکانيسم بازار و فراھم کردن زمينه زوال آن، دیالکتيک استفاده و 
اليستی به یک  که رابطه سوسي– طریق است  و از این. محو مکانيسم بازار به طور موثری عملی خواھد داشت

  . رسد که بدون آن به طور روزافزونی ایجاد یک جامعه جدید اتوپی به نظر می–شود روال عملی تبدیل می
   

  برنامه سوسياليسم و قانون ارزش
   

تواند زمان کار در دسترس ای نمیالبته ھيچ شکل جامعه":  مارکس به انگلس نوشت١٩۶٨ ژانویه سال ٨در 
ھر چند این تنظيم نه به وسيله کنترل مستقيم و آگاھانه جامعه . يم توليدات خود انجام دھدجامعه را بدور از تنظ
- بلکه به وسيله جریان قيمت کاRھا صورت می-پذیر است که فقط با مالکيت عمومی امکان-بر روی زمان کارش

  ١۵....".ی فرانسوی توضيح داد-طور که تو کام5 درست آن را در سالنامه آلمانیپذیرد، ھمان
   
ریزی شده ریزی شده، با اقتصاد برنامهبه طور خ5صه این تناقض اساسی ميان اقتصاد آگاھانه و برنامه 

  .توسط قانون ارزش است
   

گذاری به چنين سرمایهریزی شده توسط قانون ارزش، اقتصادی است که محصوRت، و ھمیک اقتصاد برنامه
کند، تفاوت در شدت نيازھای فردی افراد آنچه اینجا مقدمتا عمل می. شودتعيين می" ميزان تقاضا"وسيله 

ھای ممتاز  Rیهھدایت توليد ابتدا در جھت برآورد نيازھای. نيست، بلکه آنچه قطعی است تفاوت درآمدھا است
. شودھای مردم در نظر گرفته شود توليد محصول لوکس ترغيب میقبل از آنکه احتياجات اوليه توده. جامعه است

ھا قابل دسترسی شود، لذا فقط برای پردرآمدترین Rیهسپرده می" قانون بازار"ھای مدرن به دست اجاره خانه
ھای اجتماعی کند، از آنجا که مصرفھای منفرد عمل میگذاریمطابق قوانين بازار که در سطح سرمایه. است

ھای فردی غير سودآور ھستند، به طور سيستماتيکی در مقابل مصرف) آموزش، بھداشت، خدمات عمومی (
. مصرف فردی به شکل کاRھای توليد مسلط است که باید با سود به فروش برسد. شودسودآور قربانی می

شود، حتی کند به جای نزدیکی به سوسياليسم از آن دور می که اینجا حکمروائی میمسلم است که اقتصادی
تر و شود که اختصاص سرمایه، بيشمنطق چنين تحولی سبب می. اگر این امر باعث افزایش رشد اقتصادی شود

راه عدم تمرکز در ھدایت توليد به وسيله قوانين بازار به ھم. ھای فردی صورت گيردگذاریتر در سطح سرمایهبيش
داری را که شامل فازھای گذاری به منظور روزافزونی، خصوصيات اقتصادی نوسانات اقتصاد سرمایهسرمایه

ای، افزایش محصوRت و غيره و غيره را بازسازی گذاری، بيکاری دورهگذاری به دنبال عدم سرمایهافزایش سرمایه
  .کندمی

   
در (ن دRلت دارد که منابع نسبتا محدود جامعه را نباید به طور کورکورانه اقتصاد بر پایه برنامه برعکس بر آ

ھای از قبل تقسيم کرد، بلکه باید آگاھانه مطابق الویت" قانون ارزش"به وسيله بازی ) کنندگانغياب توليد مصرف
- ت، تودهدر یک اقتصاد انتقالی جائی که دموکراسی سوسياليستی غالب اس. تعيين شده تخصيص داده شود

ھا تنھا راه شروع انتخاب آگاھانه الویت. کنندھا را مشخص میھای طبقه کارگر به طور دموکراتيک این الویت
این پروسه تحت حکمرانی یک بوروکراسی مستبد و . پروسه از بين بردن شرایط از خودبيگانگی طبقه کارگر است

ون قانون بازار، ھم چون نمونه یوگس5وی غيرقابل مطلقه ھم چون استالين در شوروی، و چه تحت غلبه روزافز
تواند به عنوان یک آلترناتيو موثر حل درک است، ترکيب استبداد بوروکراتيک و آنارشی بازار به ھمين طریقی نمی

  .مسئله در نظر گرفته شود
   

وجھی قرار ھا بدین معنی نيست که محاسبه اقتصادی مورد تحقير و بی تانتخاب عمدی و آگاھانه الویت
شود و  این محاسبه با تعيين ھزینه توليد به طور علمی مشخص می- ١بلکه فقط بدین معنی است که . گيردمی

ھا در یک برنامه کلی در روابط اقتصادی  این ھزینه-٢آیدنه بر اساس قيمتی که بر اساس فروش به دست می
ھا به طور خود به خودی به معنای ھدایت الویت تعيين -٣افتد ادغام شده که در آن ھيچ عاملی از قلم نمی

  .١۶ھا نيستگذاریسرمایه
   

ھمه چيز مساوی "که گذاری را ترغيب کنند توانند انتخاب سرمایهھا فقط در صورتی می نھایت، ھزینه در
  .، و این فرمول اقتصاددانان نئوک5سيک است که تقریبا ھيچ وقت کاربرد نداشته است"باشد
   

که اخيرا در اروپای شرقی و " ھامحاسبه اقتصادی ھزینه"و " قانون ارزش"در واقع این سردرگمی بين 
ه جای تشویق منطق اقتصادی، ھر  که ب منتھی شد،" بازار اقتصادی سوسياليستی"شوروی به حکم بی پایه 

را با بوروکراسی مستبدانه ترکيب " اقتصاد بازار" و تمایل به این پيدا کرد که جھنم ١٧چه بيشتر از آن فاصله گرفت
در ھرجا حتی در . کندھای سوسياليسم حکمرانی کامل قانون ارزش را تحمل نمیتصادی با پایهھيچ اق. کند

در ھيچ جا، . کندکند، قطعا کم و بيش به شکل گيری آن کمک نمیھا را دیکته مییوگس5وی، که دولت ھزینه
از این دست، تغيير و یا انحرافات پشت سر ھم و . ھای واقعی کاRھا، با قيمت فروش آنھا یکسان نيستھزینه

تر در نتيجه این انحرافات، از ھمه مھم. تضعيف قانون بازار را به دنبال دارد بدون اینکه قادر به حذف آن باشد
. شودرسند و تقریبا محاسبه ھزینه واقعی محصوRت غير ممکن میواقعيات اقتصادی غير قابل فھم به نظر می

ت که یک سيستم دفترداری مضاعف به وجود آورد که در تمام سطوح برای حذف این مشک5ت، اول Rزم اس
این . آن که کم و بيش بر پایه قرارداد خرید و فروش است جدا کرد" محاسبه پولی"را از " ھزینه واقعی محصوRت"
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یک شرط اوليه برای دولت مرکزی و ھمچنين مھم برای توليدکنندگان جمعی است که قادر باشند با حداقل 
  .عات ضروری در دسترس، تصميمات آگاھانه برای سرمایه گذاریشان اتخاذ کننداط5

   
اوجنی پرئوبراژنسکی اولين . ریزی تناقض اساسی وجود داردو پایه برنامه" قانون ارزش"از نظر تاریخی ميان 

سرمایه به کسی است که افتخار روشن کردن این تناقظ و فرموله کردن قانون بنيادی اقتصادی دوره گذار از 
 این ایده  ١٨- ریزی به جای بازار است این قانون شامل جایگزینی رو به رشد اصول برنامه-سوسياليسم را داشت

تر به این علت است که قانون ارزش دریجی رو به رشد باشد بيشکه این جایگزینی بایستی در یک پروسه ت
ھای لکه در بخش ب١٩داری به سوسياليسم از بين برود تواند با یک ضربه در یک جامعه در حال گذار از سرمایهنمی

-  و ھم چنين توليد کاRئی خرد در کشاورزی و اصناف باقی می- البته نه به طور کامل و خود به خودی–بزرگی 
اما به طور منحصر به فرد (دھد این قانون در مبادله ميان بخش خصوصی و عمومی به نفوذش ادامه می. ماند

ھای مختلف توليد د کاRھای مصرفی در درون رشته؛ ھم چنين در اختصاص کل منابع به تولي)سلطه ندارد
تواند از قانون بدین معنی و تنھا بدین معنی است که برنامه گذار می. مستقيم برای مصرف فوری نيز نفوذ دارد

تر و کام5 دقيق با تقاضا استفاده کند تا عرضه کاRھای مصرفی را سریع) ھای بازارتر مکانيسمدقيق(ارزش 
که (ھا و چه قيمت) و ساختارشان (پذیری این تقاضا را چه در رابطه با درآمدھا  ھرچند که انعطافتطبيق دھد،

این اساس منطق رفورم ليبرمن است . گيرددر نظر می) برنامه گذار ممکن است توانائی تعدیل آن را داشته باشد
ار تنھا وسيله مورد استفاده و یا ابزار ھای بازبا این وجود، مکانيسم. آیدکه اخيرا در شوروی به اجرا در می

- ، مشاوره مستقيم با مصرف٢٠از محاسبه اقتصادی. اساسی برای دست یافتن به اھداف برنامه گذار نيست
. تواند برای تعادل بين عرضه و تقاضا استفاده شوده مردم در جلسات و در سطوح مختلف میکننده، بحث با تود

تر نمایندگی شود ھای شھروندان صحيح تر و دموکراتيکتمام اینھا دو فایده دارند یکی اینکه امکان اینکه خواست
ھا تاثير  آن و کاھش مخارج حيف و ميلھا و نه بعد ازتر است و دیگر اینکه در تنظيم اقتصاد قبل از ظھور فاکتبيش
  .گذاردمی

   
  برنامه منعطف یا غيرقابل انعطاف

   
ھای برنامه گذار سئوالی که در رابطه نزدیکی با مشکل متقابل بين برنامه و بازار وجود دارد، اشکال و روش

 تحت نفوذ توضيح و تمرکز بحث حول این مسئله. برنامه منعطف یا غير قابل انعطاف، متمرکز یا غيرمتمرکز: است
  ٢١.قرار دارد و دارای ابھام است" ریزی استالينيستیمدل برنامه"تر از حد روی نمونه بيش

   
ھا در دایره رسمی کمونيستھا مد که انتشار آنو من در زمانی. اشتباھات این مدل غيرقابل شمارش است

- مناسب آنکه این مدل" توسعه صنعتی"به ع5وه ما نيازی به قبول تزھائی که . ٢٢ھا را برشمردمنشده بود آن
حتی قبل از . یابدپایان می" تمرکز صنعتی"ھاست نداریم چرا که دوره استفاده از آن با ضرورت چرخش به سوی 

افزایش رو به تزاید تناقضات و ھنجارھای متضاد در توليد . گویمجنگ، و دھه اول بعد از جنگ ھم چيزی نمی
ته شده از مواد خام، در دستمزد کلی، ساعات کار در ھای مالی، کيفيت اقتصادی محصوRت ساخمادی، در ھزینه

ھای ھدف. شود نمایانگر یک بيماری عمومی بود می ھا تحميلگذارینوع و مدل محصوRت که ھمگی بر سرمایه
 تنھا از طریق زیر پا گذاشتن سایر معيارھا قابل درک بودند - توليد مادی بودند–اصلی برنامه گذار که در آن زمان 

ھا ، که این)ھا و غيره مواد خام از بازار سياه به کارگيری روزافزون نيروی انسانی، ظھور غير قانونی واسطهخرید(
این مدل . نتيجه کاربرد چنين اقتصادی، ات5ف بسيار زیاد است. خود به منزله نفی کامل برنامه گذار بود

 تحليل تئوری و عمل و یا فقدان درک مسئله بود استالينيستی نه نتيجه ساده فقدان تجربه یا اشتباه در تجربه و
این مدل بازتاب یک . و نه بازتاب خود به خودی و غير قابل اجتناب فقر کشور و یا رشد ناکافی نيروھای توليدی بود

در آخرین تحليل، مدل استالينيستی فوق سانتراليستی و آمرانه . ساختار مشخص از قدرت دولتی در شوروی بود
اسب احتياجات انباشت اوليه سوسياليستی بود و نه به سود منافع اتحاد شوروی ھم چون یک دولت گذار نه من

  .پھناور و وسيع
   

-آن مدل با نيازھای یک کاست ممتاز بوروکراتيک و با یک مدل رھبری سياسی مناسب بود که از مردم می
تيک را متزلزل کرده و تنھا ھدفی که دنبال ترسيد و به طور سيستماتيک ھر روح انتقاد، ابتکار و یا بحث دموکرا

طلبی مکانيکی، نوکرمآبی از پائين تا باRی سلسه مراتب بوروکراتيک و تکبر و کرد تقویت خصوصيات تسليممی
 نتيجه در بر نداشت و  نياز به تعدیل این برنامه وقتی پدیدار شد که به طور مطلق کلمه. نخوت از باR تا پائين بود

. ای نداشتنظر پيشبرد اھداف بوروکراسی دیگر ھيچ فایدهتعدیل آن در دستور قرار گرفت که از نقطهدر زمانی 
ابتدا زیر نظر خرشچف و سپس دوران ليبرمن در شوروی و انواع گوناگون در (ھای بعدی از این دست رفرم

صادی خود به خودی و ھای اقتمکانيسم) لھستان، آلمان شرق، مجارستان، چکسلواکی، بلغارستان و غيره
ھای بورکراسی رژیم بازتاب این مسئله گسترش پایه. انعکاس اجرای دستورات از باR را جایگزین برنامه گذار کرد

 پایه این بوروکراسی البته در  - بوروکراسی تکنوکراتيک و اقتصادی جایگزین بوروکراسی حزب سياسی شد- بود
  .ميان مردم گسترش نيافت

   
ھا در شرق 5ت اگر از نقطه نظر کارکرد دموکراسی سوسياليستی دیده شود، اکثر رفرميستبروز این مشک

یا فوق : معضل اینطور فرموله شده است(اندازند گران آن در غرب خود را در دام مشکل غامضی میو توجيه
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که از پایه ) خود به خودیھای اقتصادی سانتراليسم بوروکراتيک یا مکانيسم بازار، دستورات مطلق از باR یا محرک
  .و اساس غلط و پوسيده است

-ھای کارگر خسارت و ھزینه تحميلی به وسيله بوروکراسی مطلقا یک سر سوزن با زیاناز نقطه نظر توده
اینھا فقط دو شکل . کدام قابل قبول نيستھای تحميل شده به وسيله سازوکارھای کور بازار فرقی ندارد و ھيچ

ھای مشخصی غيرقابل اجتناب ھستند، حتی زمانی که فداکاری. کنندگانگی را نمایندگی میمتفاوت از خود بي
ی کل طبقه کارگر اتخاذ فقط ھنگامی جایزاند که در نتيجه بحث آزاد و توسط آرای اکثریت یعنی با موافقت آزادانه

  ٢٣. شوند تا تلخی زننده خود را از دست بدھند
   

ھای درونی نه برنامه گذار فوق سانتراليستی و آمرانه مدل پاسخ واقعی به این مسئله با پيچيدگی
 -انتراليسماستالينيستی و نه سيستم جدید خيلی منعطف و بسيار نامتمرکز یوگس5وی، بلکه برنامه گذار س

دموکراتيکی که تحت نظر کنگره ملی شوراھای کارگری که شامل اکثریت کارگران واقعی است گرفته شده 
 یکی را انتخاب  ھای آزاد و عمومی و با حضور مخالفانت و با بحثھای متفاوکنگره شوراھا از ميان برنامه. ٢۴باشد
- گيری برای ھر پروژهآنھا از این اختيار برخوردارند که تصميم. کارگزاران دولتی کام5 تابع آن برنامه ھستند. کندمی

نامه گذار از در چنين شرایطی بر. اندازد ملغی کنندای را که ھمبستگی و اجرای برنامه گذار را به خطر می
گيرد و از سوی دیگر ھا که مورد ع5قه استالين بود کام5 فاصله میسيستم فرماندھی آمرانه و جز به جز پروژه

-سرمایه. آورداش روی نمیھای اصلی ھدف  برای رسيدن به" ھای مالیمکانيسم"و " ھای مادیمشوق"به 
ھای پروژه. شوددی شده به طور مرکزی تصميم گرفته میبنھای بزرگ عمدتا به طور دموکراتيک و الویتگذاری

تر با ت5ش  بيش  ھاگذاریسودآوری در سرمایه. باشدمی" ھای کوچکگذاریسرمایه"محلی شامل تعميرات و 
نظارت و . شود تا به دست آوردن سود از طریق فروشبرای کاھش ھزینه بدون پایين آوردن کيفيت تشویق می

-ھای کارگری جایگزین نظارت از طریق نماینده یا بازرس فرستاده شده از باR را میمجتمعسرپرستی از طریق 
ھا سود مادی دارند، اما فقط در محدوده معينی، ھای کارگری در نتایج به دست آمده از این طرح مجتمع    .گيرد

- از طریق شرکت آزاد آنھا در تصميمابتکارات کارگری. کندلذا تفاوت درآمدھا را در ميان طبقه کارگر برجسته نمی
کننده آور و خستهبه جای شرکت م5ل) تر از ھمه در سطح سياسیمھم(شود گيری در تمام سطوح تشویق می

که تاثير بحث توخالی را دارد که برای این(شود ھا در تعيين جزئيات، که در دراز مدت باعث تضعيف روحيه میآن
  ).سری فاکتورھائی دارد که طرفين درگير در آن ھيچ کنترلی ندارنداش کام5 بستگی به یکنتيجه
   

  ھا و مصرفگذاریسرمایه
   

اند، داری را سرنگون کرده سرمایه١٩١٧منشا عينی ھمه مشک5ت ویژه و تناقضات کشورھای که از سال 
این مشک5ت از . ته استزمان با ساختن جامعه جدید نھفنھایتا در نيازشان به انباشت اوليه سوسياليستی ھم
  .شود نسبتا عقب مانده جھانی پدیدار می منزوی شدن موقت انق5ب و به خاطر کشورھای بخش

   
اما در فاز گذار از . داری در کشورھای پيشرفته وجود داردھا تا براندازی سرمایهبا این وجود، این محدودیت

شود و یا محدودیت ھا نمیاھش سطح زندگی تودهداری به سوسياليسم این امر به ھيچ وجه سبب کسرمایه
-در حقيقت این ھم. ناپذیر نيستمانده امری اجتنابشدید در مصرف خصوصی حتی در کشورھای نسبتا عقب

زمانی تصادفی این پدیده با آغاز ساختمان سوسياليسم در شوروی و اروپای شرقی نتيجه سياست اقتصادی 
این سياست، سوسياليسم را در چشم . سانی وسيعی به سوسياليسم زداجتماعی استالين بود که ضربه ان

ھای غرب به شکل یک رژیم مطرود ریاضت کش ھمراه با استاندارھای بدوی در عين حال با امتيازات فراوان توده
اول درجه : سياست اقتصادی بوروکراسی استالينيستی بر دو حکم استوار بود. گر ساختبرای طبقه حاکم جلوه

ترین رشد اقتصادی نياز شود، دوم این که سریعترین رشد اقتصادی میگذاری باعث تضمين سریعRی سرمایهبا
پذیر ھستند،  نقطه نظر تئوریکی ضربه این دو حکم ھرچند از. دارد که به توسعه صنایع سنگين الویت داده شود

کار در سطوح متفاوت مصرف برای توليدکنندگان را به ویژه که این دو حکم انعکاس این برنامه بر روی بارآوری موثر 
ھای موسوم به خلقی، اشتباھات نتيجه کاربرد عملی این برنامه در اتحاد شوروی و جمھوری. گرفتنادیده می

شمار و در ھای فراوان است که سبب قربانی شدن بیھا، عدم تجانسشمار، عدم تحقق ھدفریزی بیبرنامه
شود نتایج مشابه و یا با درجه انباشت کمتر که با بارآوری سریع کار جبران می. مردم شدعين حال قابل اجتناب 

  .توان به دست آورد که با باR بردن سریع استانداردھای زندگی برای کارگران ھمراه باشدبھتری می
   

د که بر اساس کنھای مشابھی ھدایت میگيریبنابراین، تئوری مارکسيستی و تجربه عملی ما را به نتيجه
توان منابع موجود را به آید نمیترین انباشت مالی به دست می فرضيه که باRترین حد رشد از طریق وسيع این

گذاری و مصرف فعل و انفعاRت بين سرمایه. گذاری و مصرف تقسيم کردطور دلخواه و قراردادی بين مقوله سرمایه
آید از این رو حالت مطلوب اقتصادی که ل محاسبه ھستند به وجود میتری که از نظر تئوری قابتر و دقيقپيچيده
  .گذاری منطبق نيستآورد ھميشه با حداکثر درجه سرمایهترین و بھترین رشد متعادل را به وجود میسریع

در . تری توام باشدای با سختی بيشھای ویژهست برای بخشآنچه از نقطه نظر کلی درست است، ممکن
ای محدود و تا حدی با موفقيت استفاده کرد، و توان برای دورهھا میلت از روحيه فداکاری تودهبھترین حا

اما کاھش طوRنی در مصرف مواد غذائی و کمبود مسکن .  اعمال کردھاتودهمحدودیت مشخصی را در مصرف 
زند عی عظيمی را دامن میھای اجتمابرای مدتی طوRنی در مراکز جدید صنعتی به طور غيرقابل اجتنابی بحران

 اشتباھات عظيم سياسی  در واقع نکات یاد شده نتيجه. که تاثير منفی بر روی درجه رشد بارآوری نيروی کار دارد
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آمد آن، تاخير رھبری شوروی در شروع صنعتی شدن پردازان استالنيستی در اتحاد شوروی بود و پیمنطق نظریه
بوروکراسی برای جبران این تاخير منابعش را از .  بر بوروکراسی وارد کرداین تاخير فشار معينی. شتابان است

 یا دھساله ٨ یا حتی چھار ساله به جای ۵ھای صنایع سنگين را در دوره صندوق ماليه مصرف جاری گرفت تا پایه
ای بر توليدکنندگان تحميل شد و در عوض این از این طریق حذف اق5م مصرفی به طور برجسته. ٢۵ریزی کندپای

  .ھا خيلی کمتر از آنچه که برآورد شده بود باشدگذاریسبب شد که بازده سرمایه
   

سم، قدرت توليدی افراد ماھر و آگاه کام5 قابل فھم است که اساس نيروی توليد برای ساختمان سوسيالي
ھر (نيروی کار " بازتوليد"توان ھزینه گذاری و یا رشد اقتصادی نمیاز این جھت است که از زاویه سرمایه. است

ھای آموزشی، کارآموزی، فرھنگی و عملکرد دموکراتيک سيستم دو، چه بودجه مصرف خصوصی و چه ھزینه
ھا بلکه از نقطه نظر سوسياليستی، در واقع این ھزینه.  به حساب آوردرا از دست رفته) سياسی و اقتصادی

  .شودھا منجر میگذارینھایتا به سودآور شدن سرمایه
   

  ھای مادی و معنویمشوق
   

نظر اقتصاد بزرگ  نقطه   را باید از ھای مادی و معنوی در ساختمان سوسياليسممسئله استفاده از مشوق
توان به ما دیدیم که رشد اقتصادی را نمی. اویه مزیت اجتماعی و فردی آن توضيح دادو اقتصاد کوچک و از ز

سطح مصرف خالص توليدکنندگان به اضافه درجه رشد آن در عوض . ھا نتيجه گرفتگذاریتنھائی از ميزان سرمایه
، رشد مرتب "گاقتصاد بزر"این بدین معنی است که از نقطه نظر . گذاردبر روی رشد اقتصادی تاثير می

نفی آن . Rزم و واجب برای ساختمان سوسياليسم است" مشوق مادی"استاندارھای زندگی توليدکنندگان یک 
ھا، گوئیھا، این کلیھمه این. فقط به معنای در غلطيدن به ماجراجوئی و یا به وجود آوردن مشک5ت جدی است

رسد فرا رفتن از این مشکل ل واقعی به نظر میمشک. کندکند، بلکه فقط آن را طرح میمشکل را حل نمی
اما نکته دیگری که باید در نظر . ھای اجتماعی و افراد استعمومی به مشکل ویژه وضعيت طبقات مختلف، Rیه

ای کشاورزی و توليد حرفه(داشت ھمان طور که در تجربه مشاھده شده است مساله توليد کاRئی کوچک 
س کمی برای به دست آوردن بارآوری وجود دارد، به ع5وه نگه داشتن آن برای برای آنھا شان. است) خصوصی

اگر دولت و یا بازار محصوRت اضافی دھقانان را . پذیر نيستمدت طوRنی ھمراه با افزایش واقعی درآمد امکان
 عوض کنند، تمایل )محصوRت توليد ی و یا مصرفی(ببلعد یا آنھا را با مقدار معتنابھی اسکناس یا اجناس صنعتی 

 افزایش توليد نسبتا کم ٢۶. آنھا به این جھت خواھد بود که در یک اقتصاد طبيعی عمدتا بسته به عقب برگردند
آیا منطق مشابھی در . ر ناچيزی تاثير چندانی در رشد سراسری نخواھد داشتباقی خواھد ماند، و به جز مقدا

توان گفت این است که تجربه تاریخی شود؟ کمترین چيزی که میرابطه با بارآوری فردی کارگران به کار گرفته می
تاخانوویسم ھائی مثل اسبی شک، شيوه. برای اینکه به طور قطعی این مساله را نشان دھد فاصله زیادی دارد

آمد آن افزایش بارآوری بخشی به اش به وجود آوردن یک تقسيم کار جدید در داخل نيروی کار بود که پینتيجه
ناپذیری در ای که این سياست به طور اجتناباین امر مخصوصا با ناخشنودی. بھای تنزل دادن بخشی دیگر بود

گذارد غير محتمل است که نفع آن در مجموع ارآوری کار میآورد و تاثير منفی بر روی بطبقه کارگر به وجود می
  . خيلی زیاد باشد

   
ھای تشدید کار یا افزایش سرعت کار م5حظات مشابھی را باید در نظر در رابطه با قطعه کاری و ھمه تکنيک

رفته شود  نظر گ بایستی کام5 در" ھای مادیمشوق"ھا برای افزایش بارآوری، البته در این تکنيک. داشت
ھر چند ). اندبگذریم از اینکه اینھا اشکال غير مجاز اجبار و فشار در کشورھای با پایه اقتصادی سوسياليستی(

برای اینکه افزایش بارآوری نه فقط رشد ناخالص بلکه . ای نباشد عموما خيلی کم استھا اگر حاشيهاین مشوق
-شامل ھزینه اضافی سوانح و اغلب بيماری( نيروی کار را خالص را نيز نمایندگی کند بایستی افزایش استھ5ک

دیگر . دستاورد مشخص، معموR اص5 چشمگير نيست و یا اص5 وجود ندارد. در نظر بگيرد) ھای سوءتغذیه و غيره
  .گویمھا بر روی اتحاد و رزمندگی پرولتاریا ھيچ نمیاز تاثيرات منفی این روش

   
 افزایش  ائی که بارآوری را به وسيله رشد سطح تکنيک و تشک5ت کارگریھبه خاطر ھمه این دRیل، روش

ھائی که از طریق افزایش بارآوری فردی به دست آورد تا آن روشدھد، نھایتا نتيجه خيلی بھتری به بار میمی
- الزحمهکنند و در نھایت به وسيله حقھای مادی فردی استفاده میھا خيلی کمتر از مشوقو این روش. آیدمی

  .ھا به جلو رانده ميشوندگذاریھای جمعی و سھيم شدن در نتایج به دست آمده به وسيله سرمایه
   

ھای طور که کوته بينیھا به نفع اتحاد و ھمبستگی درونی طبقه کارگر است، ھمانع5وه بر آن، این مشوق
  .گذاری عليه آن عمل ميکندسرمایه

   
ھای سوء شامل ھزینه اضافی سوانح و اغلب بيماری(گی توليدکنندگان اما ارتقاع و تکميل آموزش فرھن

موقعی که جامعه مخارج این آموزش را به عھده دارد و . مانداز ملزومات بدیھی است که باقی می) تغذیه و غيره
ی منبعی شان، نبایستھایشود نه به وسيله خود توليدکنندگان و یا خانوادهھا توسط جمع پرداخت میاین ھزینه

 وجود دارد، و فقدان کامل   به این دليل که فقط کار و ت5ش اضافی برای تحصيل آموزش ٢٧.برای منافع مادی باشد
  .د بود به ضدانگيزه تبدیل خواھ سود در عمل،
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تواند برای آموزش تا آنجائی قابل دفاع می" پاداش"ھای لنينيستی در این رابطه بنابراین بر اساس سنت
ارزیابی شود که این مسئله درک شود که این تفاوت پاداش بين کار غير ماھر و ماھر، کار دستی و فکری در 

برای اینکه این خطر به . ھی را با خود خواھد آوردجامعه گذار از سرمایه به سوسياليسم حد معينی از فساد و تبا
و رعایت شدید در محدود کردن درآمدھای حزبی :  از جمله ٢٨:حداقل خود کاھش یابد باید اقداماتی صورت پذیرد

محدویت شدید درصد عناصر با درآمد باR در نھادھای نمایندگی، شناسائی . کارکنان حزبی به حد کارگران ماھر
کامل حق انتقاد از طرف بدنه حزب و بازرسی مداوم این مسئله، دسترسی کارگران به ھمه منابع اط5عاتی و 

شات برای ایجاد احزاب بر پایه وسایل آموزشی، دموکراسی سوسياليستی در محيط سياسی، آزادی گرای
  . ھنری و علمی و غيره و غيره-سوسياليسم، آزادی بحث و آفرینش ادبی

   
در صنعت بزرگ برای افراد نه از نظر اقتصادی سودآور ھستند و نه از نظر " ھای مادیمشوق"که از آنجائی

 که –" ھای معنویمشوق"وجود با این . شودتر فھميده میبيش" ھای معنویمشوق"اجتماعی موجه، اھميت 
شان برای ساختمان سوسياليسم شان و شرکت آگاھانهھا برای انق5ب، شوق خ5قانهشامل فداکاری توده

فقدان شرکت . ھا در اقتصادتواند دوام بياورد مگر بر پایه ھمکاری دولت و توده برای مدت طوRنی نمی-است
ھای معنوی به مرور زمان به آورد که مشوقین خطر را به وجود میھا، اگيریھا در بحث و تصميموسيع توده

  .گرایانه محض با تاثير ھر چه کمتر بر روی توليد کاھش یابدھای ارادهسطح نصيحت
   

  رھبری فردی یا خودمدیریتی کارگری
   

کرد و در  میکه لنين در شرایط خاصی از آن دفاع" رھبری پروسه توليد توسط یک فرد"در دوره استالين اصل 
   ٢٩.اصل فقط قابل تعميم به سطح تکنيکی بود، به تدریج به حل تمام مشک5ت مدیریت اقتصاد تعميم داده شد

   
ای ه روی قانون اما تا برنامه پنج ساله وجود داشت به طور پيشروندهھا که بدون تردید اگر نحتی اتحادیه

زدائی و تاکيد روزافزون بر روی حق ی خروشچف و پس از خروشچف با وجود استاليناین احکام در دوره. حذف شد
  .گذاری شده ھنوز به مبارزه طلبيده نشدھای سرمایهھا در طرحمشاوره اتحادیه

   
 نتيجه آن الزاماً تمرکز قدرت سياسی و ٣٠.ین مورد با چنين سيستمی مطابقت نداردسنت مارکسيستی در ا

و ع5قه از طرف اقتصادی در دستان یک بوروکراسی از یک طرف و بر عکس از طرف دیگر فقدان شوق 
این مسئله ساختمان سوسياليسم را از ظرفيت قدرتمندترین نيروی بالقوه . توليدکنندگان در پروسه توليد بود

  .جنبش محروم کرد
   

ناپذیر است و این ھم طور که انگلس تاکيد دارد لزوم تبعيت افراد از قدرت مرکزی اجتناباز طرف دیگر، ھمان
ھيچ راه فراری در این امر وجود ندارد مگر با بازگشت به . ر کل اقتصاد صادق استھای بزرگ و ھم بدر کارگاه

با این وجود تبعيت . توليد دستی فردی یا با تسليم شدن به از خود بيگانگی بيشتر از نوسان نيروھای کور بازار
راسی یا فردگرائی و استبداد ناپذیر توليدکنندگان منفرد از قدرت مرکزی آگاه لزوماً دال بر نياز به بوروکاجتناب
مگر اینکه این قدرت از باR انتخاب شده و دائمی نباشد، بلکه به وسيله بدنه انتخاب شده و ھر موقع بدنه . نيست

در جای ) ظھور بوروکراسی یا فردگرائی(ھمان طور که من به انتقادھایی در این رابطه . خواست آنھا را کنار گذارد
-ه اینھا در تحليل نھائی منابع اجتماعی قدرت را با اشکال تکنيکی اجرای آن اشتباه میام کدیگری اشاره کرده

کنند، کنترل تمام نھائی که اضافه توليد جامعه را کنترل میآ"تروتسکی این ایده را از مارکس گرفت که . گيرند
یه بوروکراتيک جامعه اجتناب کرد توان از کنترل Rو این دRلت بر آن دارند که زمانی می" جامعه را در دست دارند

  . ھای توليدکننده باقی بماندکه کنترل اضافه توليد جامعه به طور قاطع در دستان توده
   

به وسيله خود کارگران کارخانه و تابع بودن تمام ) شورای کارگران(انتخاب و عزل باRترین نھادھای کارگری 
  . مدیریتی کارگران استمقامات تجاری و تکنيکی از این شورا کليد خود

   
کند بلکه در سطح کل اقتصاد ھای منفرد ظھور نمیگذاریھر چند، اضافه توليد اجتماعی، در سطح سرمایه

گيری خود را در ارتباط با مصرف اگر جامعه توليدکنندگان، نپذیرند که بخشی از حقوق تصميم. منظور ماست
گيری موثر در اقتصاد را افزایش نداده، بلکه ھا آزادی تصميم، آنشان در اختيار قدرت مرکزی قرار دھندمحصوRت

- ھا در درازمدت خود را به سلطه جابرانه نيروھای خود به خودی بازار وابسته میبا اینکار، آن. دھندکاھش می
رسی  توسط خود کارگران انتخاب شده و از حق باز–در تحليل نھائی این کنگره شوراھای کارگران است . سازند

گيری کارگران را تحکيم  که قدرت تصميم-تواند تغيير کندبرخوردار بوده، ترکيبشان با پدیدار شدن ع5ئم ناآرامی می
  . کنندو محافظت می

   
بقایای گذشته . حق مدیریت در کار برای کارگران یک چيز است، و استفاده موثر از این حق چيز دیگر است

ھائی از جوانب گوناگون، نگرانی مخارج فقدان عادت و فرھنگ، نگرانی. (کندھميشه سدی در مقابل آن عمل می
مدیریت موثر در کار به وسيله واقعيت ). گذران روزانه خانواده، نبود ع5قه به دليل فقدان آگاھی و غيره و غيره

اران کارگر در اط5عات ناکافی، فقدان ارتباط با ھمک: شود مثلاقتصادی اجتماعی خود دوران گذار بلوک می
ھای تحميل شده بر آزادی بازرسی و بحث؛ و افزایش طول ساعات ای و ملی؛ محدودیت منطقه سطوح محلی،
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در حقيقت، این فاکتورھای آخری نھایتاً در مسير رشد تاثير قاطعی دارند، مخصوصا در شرایطی که نقش . کار
به ھمين ترتيب . که مدیریت کارگران به یک تله تبدیل بشودکند و این خطر وجود دارد ھا قویاً رشد میبازدارنده آن

بدون شک فاکتور . آوردتر خود را به دست میکه این عوامل از بين بروند، مدیریت کارگران واقعيت عظيمھنگامی
 نه دروغين –کليدی کاھش رادیکال ساعات کار است که تقسيم ساعات کار را برای ھر توليدکننده به طور واقعی 

نه فقط (سازد؛ این امر ه دو حوزه فعاليت، توليد مستقيم و مدیریت اجتماعی در معنای وسيع کلمه ممکن میب
ای و ملی چه در محيط توليدی و چه در ھای محلی بلکه در طی روابط جمعی، منطقهگذاریدر سطح سرمایه

-وسه توليد و انباشت را تضمين میبلکه خود به تنھائی ادغام پر) تر اجتماعی، سياسی و فرھنگیزمينه وسيع
  . کند

   
  کشاورزی خصوصی و کشاورزی جمعی

   
ھای ک5سيک به طور کام5ً مشھودی کام5ً مخالف ھر نوع از بين رفتن اجباری مالکيت کوچک مارکسيست

پی شوند که کام5ً به فایده آن دھقانان خود فقط ھنگامی در اقتصاد سوسياليستی ادغام می. دھقانی بودند
گنجيد که حفظ بخش خصوصی کشاورزی در اقتصاد سوسياليزه شده مشکل در تصور انگلس نمی ٣٢.برده باشند

در آنجائی که بارآوری کار در صنعت باRتر از کشاورزی کرد او مطرح می. آوردجدی ای برای اقتصاد به وجود می
آورد که روستاھا را با سيل روزافزون کاRھا است، در کشورھایی که رشد صنایع در آن این توانائی را به وجود می

  . دھدپر کنند، مبادله ميان شھر و روستا اجازه انباشت اوليه سرمایه خصوصی را به نسبت قابل توجھی نمی
   

ھای خلقی ناميده شدند، و یوگس5وی و چين، ربه اتحاد شوروی و بعدھا اکثریت کشورھائی که جمھوریتج
که دھقانان بخش اعظم نشان داده است که این مسئله در کشورھائی نسبتاً توسعه نيافته، یعنی جائی

 برای گرفتن اجباری تجربه تایيدکرده است که ھر کوششی. تر است پيچيده  دھند بسيارجمعيت را تشکيل می
تواند تاثيرات فاجعه باری بر روی توليد مالکيت دھقانی، چه زمين و چه بخش اعظم محصول کارشان فقط می

در شوروی و بعد در دوره " اشتراکی کردن جمعی"کاھش محصوRت کشاورزی در دوره . کشاورزی داشته باشد
گری قادر نيست که بدون سود و بدون رضایت دھقانان در چين، نشان داد که دولت کار" جھش بزرگ به جلو"دوم 

تجربيات مشابھی در چندین کشور اروپای شرقی در . آنھا را به اجبار به ارائه خدمات موثر در کشاورزی وادار سازد
  .ھای پنجاه، به خصوص در لھستان و مجارستان با وسعت کمتر فاجعه بارتری وجود داشته استسال

   
يب نيز نشان داده است که ت5ش برای ادغام کشاورزی اساساً خصوصی در اقتصاد تجربه به ھمين ترت

ھای روبه رشد و تناقضات را که قادر خواھد بود اساساً سوسياليستی در کشورھای توسعه نيافته، بروز بحران
 دوره نپ در اتحاد تجربيات. ناپذیر خواھد کردھای برنامه و مالکيت سوسياليستی را به خطر بياندازد اجتنابپایه

  .شوروی و پس از آن در اروپای شرقی به خصوص در لھستان موید این امر است
در شرایطی که کشاورزی کام5ً و یا اساساً خصوصی است و صنعت سوسياليزه شده ھنوز ضعيف است، و 

ھر . گرددری میاقتصاد به منظور انجام واردات ضعيف است، اقتصاد خصوصی روستائی برای تغذیه کارگران ضرو
طلبانه در کشاورزی، گرایش ھای تساویحتی در آغاز شروع رفورم. چند که این اقتصاد دھقانی یکدست نيست

مازاد قابل معامله فقط در دستان دو Rیه . به متمایز شدن سریع دھقانان ثروتمند و ميانه و فقير به وجود آمد
ھا متمرکز تر در دستان کوRکتر و بيش این مازاد نيز ھر چه بيشخود را نشان داد و) ثروتمند و ميانه (دھقانان 

ھنگامی که صنعت ضعيف است، تسليم شدن به این گرایش به معنای انتقال بخش رشد یابنده اضافه . شد
   ٣٣.توليد سوسياليستی به انباشت سرمایه خصوصی به جای انباشت سوسياليستی است

کنندگان اعتصاب تھيه"با این وجود در شرایط مشابه، مقاومت در مقابل این فشار به معنای پذیرفتن خطر 
  . است که به معنای قحطی برای کارگران است" غله 

   
روشن است در . اسائی خصوصيات ناھمگون دھقانان استنقطه آغاز ضروری برای حل این مشکل شن

ابتدای صنعتی شدن، دھقانان ثروتمند، و حتی بخشی از دھقانان ميانه، ھيچ تمایلی در تسليم مالکيت 
ھم چنان روشن است که رشد نابرابری ميان دھقانان، که مالکيت خصوصی به . شان ندارندخصوصی محصوRت

کند که درآمد ای از دھقانان فقير را مجزا میآورد، Rیهری آن را به وجود میسرعت و به طور اجتناب ناپذی
از کارگران . (شان به ھر قيمتی نيستای برای چسبيدن با مالکيت کوچکناچيزشان به ھيچ طریقی انگيزه

انق5ب ھای بزرگ و کارگران مزارع که تقریباً در تمام کشورھای توسعه نيافته، پس از کشاورزی در ایالت
ھای کارگری بنابراین دولت). گویمسوسياليستی ب5فاصله آماده تجربه کشاورزی جمعی ھستند دیگر چيزی نمی

بایستی به متشکل کردن کارگران مزارع تعاونی و یا مزارع اشتراکی الویت دھند، دھقانان فقير و کارگران 
  .ھا خواھند پيوستکشاورزی عمدتاً به آن

   
ع باید اعتبار و سرمایه دریافت کنند تا قادر شوند که بارآوری کارشان را خيلی باRتر از بخش در آغاز این مزار

ھا بایستی به سرعت قادر شوند که آسایش و راحتی و استاندارھای زندگی باRتر از آنچه که آن. خصوصی ببرند
  . مين کننددھقانان ميانه و یا حتی بخشی از دھقانان ثروتمند دارند برای اعضایشان تض

   
ھر چند ھنوز بخش کوچکی است و اساس آن کام5ً و به طور واقعی بر پایه (به وجود آوردن چنين بخشی "

شود که حل رو به پيش تناقضات ميان ھائی میباعث ایجاد مکانيسم) الحاق داوطلبانه یک بخش دھقانی است
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   ھا آزاد شھرھا به سرعت از انحصار کوRکتدارک. کندکشاورزی خصوصی و اقتصاد سوسياليستی را تضمين می
 رقابت ميان کشاورزی خصوصی و جمعی، افزایش تدریجی قيمت محصوRت کشاورزی را که از آن ٣۴. شودمی

سطح . کندبرند، بلوکه میخش افزایش یافته، و محصوRت اجتماعی اضافه را برای خود میھا بطریق کوRک
ھا و مزارع اشتراکی به طور تدریجی، بخش روز افزونی از دھقانان متوسط را به باRی زندگی و بارآوری در تعاونی

ور و یا پائين آوردن سطح ھا در اقتصاد سوسياليستی نه از طریق ترادغام آن. کندطرف بخش عمومی جلب می
ھای اجتماعی با تمام ھا و کشمکشاین مسئله افزایش درگيری. رسدزندگی بلکه با باR بردن آن به انجام می

  .اندازداش را در روستا به مسير دیگری مینتایج منفی
   

شتراکی کردن دارودسته استالين در شوروی مرتکب شدند شامل تاخير در ا" را که  اشتباھات فاجعه باری
ای ضروری به منظور مالکيت جمعی بر زمين به روند رو به رشد کشاورزی و صنعتی کردن شتابان بود که پایه

ھا عجوRنه و شتابزده بود به دليل اینکه خطری پيش بينی نشده  کوRک اتخاذ تصميم عليه تھدید٣۵.آوردوجود می
ھای این حرکت شکل جمعی کردن اجباری به خود گرفت در حالی که از قبل تراکتورھای موجود و ماشين. بود

این سرچشمه نتایج فاجعه بار سی سال . کشاورزی برای ایجاد سطح باRی بارآوری در کلخوزھا ناکافی بودند
  . ھا بودياست کشاورزی استالينيستس

   
  داریحکومت استبدادی و تجارت با جھان سرمایه

   
مسير رشد استبدادی را که رھبران شوروی برای اقتصاد کشورشان انتخاب کردند نه از روی اشتباه تئوریکی 

ھا قبل از پيروزی ود برای آنھا این تنھا راه موج آن از نظر. و نه ارزیابی اغراق آميز از منابع اقتصاد شوروی بود
به دليل برتری صنایع بزرگ امپریاليستی، ھيچ کشور نسبتاً کم . انق5ب در کشورھای پيشرفته صنعتی بود

انحصار دولتی تجارت خارجی، . تواند در نھایت با وجود بازار جھانی موفق شود خود را صنعتی کند نمی ایتوسعه
است که کشورھای مثل شوروی، لھستان و یوگس5وی، از چين چيزی کننده Rزم و ضروری یک سد محافظت

  .آورندای را به وجود بیگویم، را قادر ساخته است که شالوده اقتصادی اوليهنمی
   

با این وجود رشد تحت حمایت و انحصار تجارت خارجی با رشد تحت حکومت استبدادی کام5ً دو نظریه 
انحصار تجارت خارجی بایستی اقتصاد سوسياليستی . اشتباه گرفته شودمتفاوت است که نبایستی با یکدیگر 

اش به ھيچ وجه بازتوليد ھمه اما ھدف. تر کاپيتاليستی محافظت کنداوليه را بر عليه رقابت با اجناس ارزان
ھای کارگری که ھای کشاورزی و صنعت موجود در سایر نقاط جھان در درون مرزھای دولت و یا دولتشاخه

  .اند نيستداری را از بين بردهمایهسر
   

قدم گذاشتن در این راه به منزله تحميل فشارھای اضافی، بی ھدف و . ای کام5ً اتوپيائی استچنين برنامه
  .ای سوسياليستی استپذیر بر توليدکنندگان در کشورھای با اقتصاد پایهاجتناب
   

داری، با در ر در رابطه مفروض با جھان سرمایهیابی درست این است که به طور سنجيده سود و ضرجھت
مانند دفاع، وسایل تکنيکی برای شروع صنعتی کردن، وسایل (ھای کام5ً روشن و مشخص نظر گرفتن اولویت

  .ضرر نيز نسبی است" مفھوم"حتی . ، محاسبه شود)علمی و غيره
   

رد، به این منظور که کاRھای صادر ک" با ضرر"ممکن است که ترجيح داده شود که اجناس مشخصی را 
است که با ایجاد " ضرری"ست که این ضرر کمتر از وارد کرد و این در حالی" قيمت بازار جھانی"دیگری را با 

" با ضرر"که اجناس صادر شدهاما ھنگامی. آیددر دوره طوRنی به وجود می" کارخانه با کارکرد محکوم به ضرر"
، چه برای اقتصاد ملی و چه برای بازار جھانی "سودآور" ایجاد صنایع توليدی بتوانند پایه اساسی شوند برای

تر از ضرری صادرات بيش"گونه ایجاد شده توسط این" ضرر"ھم چنين اگر . قابل قبول نيست" ارجحيتی " چنين 
ت آن جایگزین تواند از مواد صادر شده محصول تھيه کند و محصوRباشد که از طریق تاسيس کارخانه جدید که می

  . واردات قبلی با ھزینه باR باشد، چنين ضری قابل دفاع نيست
   

قاطی " آل سوسياليستیایده"ضرورت محافظت عليه رقابت خارجی ھنوز نبایستی با حکومت استبدادی
    داری را از بينروشن است که این ضرورت تا زمانی وجود دارد که بارآوری کار در کشورھایی که سرمایه. شود
با رشد نيروھای توليدی و توسعه جغرافيائی مناطقی که . اند معموRً کمتر از کشورھای امپریاليستی استبرده

از ) با کيفيت مساوی(شان تر محصوRتآیند که ھرچه بيشاند، مناطقی به وجود میداری را از بين بردهسرمایه
مشابه در کشورھای مختلف امپریاليستی یا حتی دارد تا محصوRت نظر کل مخارج کار، کمتر ھزینه بر می
المللی، کشورھای امپریاليستی دیگر نه فقط یک از آن پس تجارت بين. کشورھای خيلی پيشرفته امپریاليستی

  . شيطانی بلکه موھبت است" ضرورت"
   

 داری مجبور است که از طریق تجارت در انباشت سوسياليستی درپس از آن، بازار جھانی سرمایه
برای اینکه در چنين شرایطی از بارآوری باRی . کشورھائی با مبنای اقتصادی سوسياليستی شرکت کند

  . شودسوسياليستی، مبادله کاRھا شامل انتقال ارزش از کشورھای امپریاليستی به دولت کارگری می
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گذاری بر از طریق سرمایهتوان برای ساختن سوسياليسم قبل از ھر چيز المللی میاز فواید تقسيم کار بين
اند استفاده داری را از بين بردهروی منابع ویژه جغرافيایی آب و ھوا و یا نيروی انسانی در کشورھائی که سرمایه

ھای اقتصاد و سطح بارآوری در یکسری از شاخه) از جمله صنعتی شدن کشاورزی(پيشرفت زیاد صنعت . کرد
ھای کارگری صرف برداری دولتتواند مورد بھرهالمللی کار میتقسيم بينمزایای . یابدسوسياليستی افزایش می

تر سپس در نتيجه برتری تکنولوژی به دست آمده بر یک یا بيش. نظر از منابع ویژه طبيعی شان قرار گيرد
 اصلی که بر .برداری قرار گيردتواند مورد بھرهکشورھای امپریاليستی در این یا آن بخش صنایع ، از این مزایا می

تر از رقبای امپریاليست اّما باRتر از با قيمتی ارزان: توان رسيد نھایتاً خيلی ساده استاساس آن به این ھدف می
  .ھزینه واقعی محصوRت را به فروش رساندن

   
) بخصوص آلمان شرقی و چکسلواکی(ھای خلقی در حال حاضر در شوروی و تعداد مشخصی از جمھوری 

ھا از عتی شدن و سطح به دست آمده از رشد در شرایطی ھستند که سطح بارآوری کار در آنبه دليل صن
 با  تجارت با کشورھای کم توسعه. کشورھای زیرتوسعه که منحصراً صادرکننده مواد خام ھستند باRتر است

ھا اقتصادی آنبا کشيدن بخشی از کار مصرف شده در آنجا به طرف خود باعث استثمار " قيمت بازار جھانی"
قيمت "ھا در این کشورھا از طریق جائی که به تحکيم موقعيت امپریاليستکاربرد این سياست از آن. شوندمی

کند ک5ً غلط است ھا را توجيه میھا توسط امپریاليستکند و حتی حقانيت استثمار آنکمک می" بازار جھانی
  . اند یک رسوائی واقعی استداری را از بين برده کاربرد آن توسط کشورھائی که سرمایه٣٧.

   
  ھای کارگریروابط اقتصادی ميان دولت

   
رنگون شد سبب مطرح ھا سداری در آنگسترش جغرافيائی مناطقی که پس از جنگ دوم جھانی سرمایه

- ھای مارکسيست در دوره گذشته فقط به طور مبھم می تئوریسين  شدن مشک5ت مشخصی گردیده که
  ٣٨.توانستند قادر به درک آن باشند

   
ای و در استفاده از منابع ھای برنامه ھدف در ایجاد" خودگردانی"شکل تعين حدی قابل قبول از ترین مسخت
-اگر به طور مجرد به مسئله نگریسته شود، ممکن است این طور در نظر گرفته شود که سرمایه. ملی است

موله کردن یک برنامه اند، و فرداری را سرنگون کردهگذاری مشترک و کامل منابع ھمه کشورھائی که سرمایه
ھا را کاریحل تا حد ممکن مخارج باR و دوبارهاین راه. ترین راه حل باشدھا منطقیمنفرد توسعه برای ھمه آن

با این وجود بر عليه این . سازدالمللی را فراھم میکند و امکان استفاده کامل از اصل تقسيم کار بينمحدود می
  .ن وجود دارددیدگاه افراطی دو نظریه ھم وز

   
ھای بزرگ، به وسيله ھای کوچک، و ھم چنين تعداد محدودی از ملتاول از ھمه، استثمار تاریخی ملت

العمل تاریخی چسبيدن حریصانه به استق5ل ملی و عدم اعتماد به ھمه ھای بزرگ امپریاليستی یک عکسقدرت
به ع5وه استثمار . اند به وجود آورده است کردهداری را سرنگونھائی که سرمایهھای بزرگ، از جمله آنقدرت
ھا زیر دست بوروکراسی شوروی و باRتر از ھمه در دوره استالين متحمل شدند، ای که تعدادی از این مليتملی

ھای کارگری با یک ضربه با احساسات ملی  یکی کردن کامل ھمه دولت ٣٩.این عدم اعتماد را تقویت کرده است
  .کندآن مردمی که حاضر نيستند از اھميت حق حاکميت خود کوتاه بيایند تصادم پيدا می

   
-مسئله میاین . شودھای بزرگ سياسی و اجتماعی تمام میبی توجھی به این مانع به قيمت درگيری

ھائی زیر فشار، رفتار و کرداری کام5ً غير خودخواھانه و دوستانه در تواند از طریق مثبت حل شود که در آن مليت
  . ھنگام ھمکاری با دولت پيشرفته صنعتی کارگری در تجربه عملی به دست آورند

ھا را بجای ر، توسعه کل آنبه ع5وه ھمکاری کامل در عرصه منابع کشورھائی با سطوح توسعه کام5ً نابراب
تر به نفع عقب تر و مناسباین ھمکاری، منابع موجود را برای توسعه صنعت پيشرفته. تسریع به عقب خواھد راند

تر مناسب ایجاد انگيزه جھت رشد تکنولوژی در و به طور کلی، بيش. کندترین کشورھا دوباره تقسيم میمانده
 تقسيم مساوی منابع با کشور پر جمعيتی مانند چين خطر سقوط عمومی .داری استاقتصادھای غير سرمایه

سطح زندگی در ھمه کشورھای اردوگاه را تھدید خواھد کرد که به زودی نتایج مخربی چه در زمينه سياسی و 
  .چه در زمينه اجتماعی ھم چنين در زمينه اقتصادی به ھمراه خواھد داشت

   
شود، توسعه کام5ً مستقل داری، توصيه نمیل منابع اردوی غيرسرمایهھر چند با وجود اینکه ھمکاری کام

ھای کارگری به عنوان یک واحد مستقل، به طور مساوی تاثيرات غير منطقی برای ھمه اقتصادی ھر یک از دولت
  .ھا دربر داردآن

   
توسعه موازی : دشواثبات الگوی رشد غير عق5نی امروزه در اروپای شرقی و در آسيا به فور دیده می

؛ )گویماز حد مطلوب سخن نمی(که تا آستانه سودآوری فاصله زیادی دارد ) برای مثال اتومبيل(اق5می
سرسختی کشوری مثل آلمان شرقی درگسترش صنعت فوRد که مواد خام اوليه مورد احتياج آن را ندارد؛ 

کند، ت و اضافه محصول مزمن سير میلھستان به توسعه توليد زغال سنگ که آشکارا در جھت افزایش ظرفي
عدم ھمکاری . دھد، فقط به این دليل ساده که زغال سنگ یکی از محدود غنائم ملی لھستان استادامه می

برداری عمومی از منابع طبيعی آسيای مرکزی در ھردو طرف مرز و برای رشد بين شوروی و چين به منظور بھره
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مه صحرائی؛ رقابت محصوRت کشاورزی و محصوRت سبک صنعتی چندین مناطق ني) از جمله قابل مسکن کردن(
ھای صنعتی نيز  ماشين  ھای مشخصی رقابت به کاRھا ودر بخش(داری دولت کارگری در بازار جھانی سرمایه

ه بينانه ناسيوناليستی عرضه شده بھا بسياراند و باید تاکيد کرد که تفکر کوتهاین نمونه. و غيره) کشيده شد
تواند موانع ذھنی و عينی در سر راه و ادغام ھای گوناگون در قدرت در این کشورھا فقط میوسيله بوروکراسی

  .اقتصادی را تقویت کند
   

گرایی در ھر دو مسير یعنی ھم اجتناب از یکی رسد اجتناب از افراطترین راه حل به نظر میآنچه منطقی
ھای که ملتچه باید کرد؟ باید تا آنجائی. است" ملی کام5ً مستق5نهرشد "شدن سریع و کامل و ھم اجتناب از 

دارای مسئله ملی خواھان برنامه مستقل ملی خود ھستند و حقيتقاً و صادقانه به فوائد گذشتن از این حق 
اما در عين حال با ترغيب یک سيستم . ھا احترام گذاشتاند، به این خواست آنحاکميت ملی قانع نشده

این اتحاد بایستی از طریق تاسيس . جی اتحاد در آن واحد به طرف ملزومات ادغام اقتصادی حرکت کردتدری
ھای یکسری از موسسات و تدارک عمومی و ت5ش آگاھانه در جھت کاھش فاصله سطح و رشد متفاوت دولت

  . مختلف کارگری ترغيب شود
   

ابتدا دو جانبه و (ھای واحد يله ایجاد چارچوبی از پولدر رابطه با نھادھا، اتحاد اقتصادی قبل از ھمه به وس
شود، ایجاد و باRخره شکل گيری پول واحد، تسھيل می) سپس به طور چند جانبه قابل تبدیل بھم باشند

ھائی با برنامه طوRنی برای چارچوب یا ھای ویژه، فرمول عمومی برای پروژهریز در حوزهموسسات عمومی برنامه
  .شود می   ه یک یا دو دولت کارگری را شاملھائی کبخش
   

ای  به عنوان وسيله– و نه از نظر ذھنی –آنچه اساسی است این است که این تجارب گوناگون از نظر عينی 
به این دليل . کندھا خدمت نمیبرای زیر سلطه در آوردن کشورھای فقير توسط کشورھای ثروتمند یا استثمار آن

ھای کمتر پيشرفته ھای کارگری به دولتترین دولتد به منظور انتقال منابع از پيشرفتهاست که ت5ش ھدفمن
ھای ترین دولتای صورت پذیرد که احتمال پيشرفت را در رشد یافتهاگر این انتقال تا درجه. کام5ً ضروری است

تواند نيروی برانگيزاننده میکارگری و یا استانداردھای رو به رشد زندگی مردم را واژگون نکند، این انتقال 
این انتقال بيشتر از ھمه از نقطه نظر اخ5قی و سياسی مورد نياز است . ھا باشداساسی برای ادغام آن

ھای ، برای اینکه در تحليل نھائی این تنھا راھی است که مزایائی را که دولت)انترناسيوناليسم کارگری(
مزایائی که از مبادله . کند می  آورد جبرانتر پيشرفته به دست می کمھایتر کارگری از تجارت با دولتپيشرفته

نابرابر در رابطه تجاری با قيمت بازار ميان کشورھائی با سطوح متفاوت بارآوری متوسط کار به ارث برده شده 
  . است
   
   

    
  :ھایادداشت

   
ت مندل به فارسی برگردانده شده به ویراستاری ارنس" مسائل کليدی دوران گذار"این مقاله از کتاب  •
   .است
   
روشن کردن این فرضيه که جگونه جامعه آینده  "مسئله مسکن.  به عنوان مثال این نقل قول از انگلس-١

آنچه در نھایت ما ميتوانيم . کن بایستی توزیع غدا و مسکن را انجام دھد مستقيماً ما را به اتوپی منتھی می
يدی تاکنون را بگوئيم و که با افول شيوه ھای تولانجام بدھيم این است که درکمان از شرایط اصلی تمام روش

حتی . زیست دیگر غير ممکن خواھد شدداری شکل ویژه ای از تملک که در جوامع پيشين میتوليد سرمایه
این اقدامات در کشورھای با مالکيت . اقدامات که را بایستی با روابط موجود در لحظه حاضر مطابقت داشته باشد

در منتخب " (شوند کام5ً متفاوت است، و غيرهکه مالکيت بزرگ بر زمين را شامل میھائی کوچک بر زمين با آن
   )۵٧٢صفحه١٩۶۵موسسه انتشار زبانھای خارجی، مسکو، . آثار مارکس و انگلس 

   
داری به اش در کمون پاریس، او به روشنی خط بوروکراتيزه شدن جامعه در دوره گذار از سرمایه در نوشته-٢

   . سوسياليسم را دید
   
کند مه گروندریسه جائی که مارکس در رابطه با روش اقتصاد سياسی اشاره می نقل قول مشھور در مقد-٣

صورت } در واقعيت{ترین وجه مشخص توسعهمجرد فقط ھنگامی قابل تصور است که غنی} مقوRت{که کليترین 
 کنند که دیگر بهگرفته باشد و تنھا در صورت اخير است که ھمگان تصور مشترکی از یک عنصر کلی پيدا می

   .١٩۵٣ / ٢۵کارل مارکس، گروندریسه صفحه . ( شودصورت خاص در نظر گرفته نمی
   
ی توسط اوجنی پرئو اسميرنف است، برای اولين بار شکل گسترده. م .  و  این فرمول، که مدیون-۴

   .١٣۶ تا ٧٩، صفحات ١٩۶۵براژنسکی در نئو اکونوميست، مورد استفاده قرار گرفت، نشر ک5رندون، اکسفورد، 
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شود که پس از ب کمونيست کارگری آلمان و به وسيله بوردیگا ارائه میبرای مثال، تزی که توسط حز-۵
این فرضيات زاده مستقيم . داری به شوروی بازگشته استسرمایه) نپ(شروع سياست اقتصادی جدید 

   .شودسياستھائی است که توسط سوسيال دموکراتھای دشمن انق5ب اکتبر به ویژه اتو باوئر ابقا می
   
ھمزمان از بازگشت به دموکراسی شورائی و تشدید " عصر جدید"، تروتسکی در ١٩٢٣ در ھمان اوایل -۶

   .کردریزی شده دفاع میصنعتی شدن برنامه
   
باری که به وسيله تاخير در صنتعی کردن و اجرای روند رشد سياست اشتراکی  من بعداً به نتایج فاجعه-٧

راکی کردن اجباری  به خصوص در شتاب دادن استالين در اشت–کردن در کشاورزی به وجود آورد برخواھم گشت 
    .١٩٢٨کامل کشاورزی پس از 

   
   .١٩١٩    نگاه کنيد به نيک5ی بوخارین، به خصوص اتو نویرات -٨
   
ھا تحصيل کرده ھای متوالی از مارکسيست نوشت، نسل١٨٩٢ به خصوص کار کائوتسکی که در سال -٩

   .ھای روسیشامل مارکسيست
   

-  Rزم است که دوباره به مارکس مراجعه شود بر اساس مارکس، محصوRت فقط در رابطه با یکدیگر می- ١٠
. اندتوانند کاR شوند و آن محصوRت در نتيجه کار جداگانه و به اھداف جداگانه مالکيت خصوصی به وجود آمده

   .١٩۶٧، سال ۴٢يونال، نيویورک ، ص کاپيتال، نشر انترناس
   

گيری کنند، خطر این وجود دارد  اگر توليدکنندگان قادر نباشند که در رابطه با ھدف به طور مستقل تصميم- ١١
   . رت کمبود فراوان ارزش مصرفی، کارشان به شکل کار مزدوری تمایل پيدا کندکه در صو

   
 جامعه حاضر به وقف کردن آن این جا مطابق با منابعی که.  ھر چند این در رابطه با خدمات مصداق ندارد- ١٢

- برای این خدمات است، بر اساس نياز به بھداشت، آموزش، حمل و نقل شھری، برق، گاز و مسکن، توزیع می
   تواند موثر واقع شود

   
نودینی در جکسلواکی ھفتگی در تابستان . آرنی.  به عنوان مثال به مقاله منتشره شده به وسيله ليتر- ١٣

 مراجعه کنيد که در آن رشد اخير فحشاء در کشور را به این فاکت که ثروت شخصی معيار و استاندارد برای ١٩۶٧
یا }Lepsi{ستاندارد باRی زندگییک فرد با ا. دھدباشد نسبت میھای شخصی در جکسلواکی میمحک ارزش

ھم چنين به ....". شود یا آدم بی ارزش ناميده می} necenny{عنصر بھتر؛ حال آنکه فرد با سطح پائين زندگی
توانی ثابت تو چگونه می "اش نگاه کنيدجواب غير عادی قاضی شوروی به برودسکی شاعر در موقع محاکمه

   " . روبل در ماه در آمد داری۵٠که فقط کنی که انگل نيستی در حالی
   

   .١٧ ، فصل دوم ١٩۶٢ نظریه اقتصاد مارکسيستی پاریس سال   ارنست مندل،- ١۴
   

    .١٩٩ صفحه ١٩۵۵ کارل مارکس و فریدریک انگلس، منتخب مراس5ت، چاپ پروگرس، مسکو - ١۵
   

ھای زیر ساخت و کار گذاری شده ھزینهھای سرمایه به خصوص نباید فراموش کرد که در محاسبه پروژه- ١۶
و به طور (ھای حمل و نقل مواد خام و محصوRت ساخته شده، نقصان در محيط طبيعی زیست سازی، ھزیتهجاده

ای که به وسيله جابه جائی نيروی ھای اجتماعیه؛ و ارزیابی ھزین)غيرمستقيم نتایجی مانند آلودگی آب و ھوا
در سيستم . آید مانند لزوم ساختن منازل، مدارس و مراکز توزیع و غيره را باید شامل شودانسانی به وجود می

شوند ھای فردی در نظر گرفته نمیگذاریبرای سرمایه" سودآوری"ھا در محاسبه داری، اکثر این ھزینهسرمایه
، و یا خيلی راحت و ساده آن را )دولت مسئوليت آن ھا را به عھده دارد(اند ھا اجتماعی شدهکه آنبه دليل آن 
شامل کردن این عناصر در محاسبه در اقتصاد سوسياليستی خصوصيات منطقی و علمی این . گيرندنادیده می

   .دھداقتصاد را افزایش می
   

   . مراجعه شودNeus Deutschland; no. 13; Septembe 1967 برای مثال، به - ١٧
   

   .١٣۶-١۴۶ص .  اوجنی پرئو براژنسکی، اقتصادجدید، چاپ ک5رندون، اکسفورد - ١٨
   

گردش "سترش زیاد حتی از گ) ۶٧، ص ١٩۴۵انق5بی که به آن خيانت شد، چاپ نيویورک ( تروتسکی - ١٩
کرد که با این وجود این نوشته تاکيد می. کردداری به سوسياليسم صحبت میکاRئی در فاز گذار از سرمایه

توليدکاRئی را اساساً برخاسته از محو بخش گسترده اقتصاد طبيعی که در " گسترش فراوان"تروتسکی این 
 فقط  ")کردکه در جا توليد برای مصرف می"از اقتصاد این بخش . (دیدمناطق غير شھری روسيه وجود داشت می

تمام محصوRت و خدمات برای اولين بار در تاریخ شروع به :"از این جنبه است که این فرمول بایستی فھميده شود
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تر از روشن است که این قاعده به برای کشورھای پيشرفته) تاکيدات اضافه شده." (کنندمعاوضه با یکدیگر می
داری عمدتاً از بين رفته است صدق ھا اقتصاد طبيعی و توليد کشاورزی تحت نفوذ سرمایه، که در آن١٩١٧روسيه 

که بدون شک شرایط مادی برای آن ھم جنان برای شوروی امروزی، دومين قدرت صنعتی جھان، جائی. کندنمی
   .کندآغاز محو مقوله بازار وجود دارد صدق نمی

   
ھای خانگی در رابطه با انواع مختلف کاRھا و خدمات برای ھای پروژه ساختار ھزینه برای مثال منحنی- ٢٠

ھا وجود ھای سریع قيمت رفتنتوانست کشيده شود که انحرافات و با باRدرآمدھای متفاوت در شرایطی می
پوشاند که از قبل آن ساختارھای مورد نظر مصرف ھایی را میھا سالنداشت و یا در شرایطی که این قيمت

   .شروع به تغيير کرده بود
   

، مقاله به قلم "فوق سانتراليسم در اداره اقتصاد"س ُکرنانی، .  در این رابطه به خصوص کار جی- ٢١
در آمریکن اس5ویک و اروپای شرقی ریویو، اکتبر " ھای شورویابتکار و استق5ل مدیریت کارخانه("دیویدگاليک 

در فصل نامه اکونوميک، " ھای شورویرکتتشکي5ت غيررسمی ش"برلينر . اِس. ؛ و مقاله به قلم ژوزف)١٩۵٢
   .، و غيره و غيره مراجعه شود١٩۵٢اگوست 

   
" آمدھایشریزی شوروی و پیبرنامه" ھم چنين به مقاله من ٢٧٣/٢۴٠ نظریه اقتصاد مارکسيستی ص   -٢٢

   . مراجعه کنيد١٩۶۵ زمان نو ژوئن  در
   

ھا گذاریایه تجربه یوگس5وی خصلت اتوپيایی و عذر خواھانه؟ این نظر که خود مدیریتی در سطح سرم- ٢٣
از آن جائی که اقتصاد بازار با آن خطر دوباره ظاھر شدن بيکاری . کند تائيد کرده استکارگران را غير پرولتاریزه می

سرمایه گذاری (گيری غلط ھای مشخص به دليل تصميمگذاریبه ع5وه خطر جریمه شدن کارگران در سرمایه
برسرنوشت خود حاکم " ھا تا آورد، از این رو آنگرفته شده، میھا گذاریکه در دیگر سرمایه) زیادی و غيره

   .خيلی فاصله دارند" شدن
   

ھا بایستی مطمئن شدکه شورای کارگران  با تعيين کردن حداکثر درآمد برای اکثریت اعضای کنگره شورا- ٢۴
   .ھا اساساً نمایندگی نشودبه وسيله بوروکرات

   
   .٣٠٣-٣٠٩-  ٢١٣-١۶ نگاه کنيد ص  در این رابطه اعداد دقيقی را که در اقتصاد مارکسيستی داده شده- ٢۵

   
از : به وجود آورده است" سيکل خوک و اسب"ھای اخير برای کشاورزان  این مسئله در لھستان در سال- ٢۶

کنند گذاری میآورند که در توليد حبوبات آن را سرمایهوشت دھقانان منابعی به دست میطریق افزایش فروش گ
تر خوک را شود که این خود توليد بيشتری اسب در مزارع خصوصی استفاده می از آن برای تغذیه تعداد بيش–

   .سازدممکن می
   

   .١٩٣۴ لنينگراد  ، شوروی، مسکو،١٩۴-١٩۵آنتی دورینگ صفحات، - ٢٧
   

 در مسئله تشکي5ت اقتصادی سوسياليستی، چاپ ٣٧٩وسياليستی ص  لنين، وظایف عاجل انق5ب س- ٢٨
و توده کارگران غير .... ھای باR بر روی ھر دو قدرت شوراھا تاثيرات مخرب حقوق: " ١٠٨مسکو، بدون تاریخ ص 

   ." قابل بحث است 
   

 برای ریشه کن ١٣٣را ببينيد ص ." وظایف فوری قدرت شوروی"بخصوص .  فرمول مشخص لنين مبھم بود- ٢٩
تر برای یک حکومت مستحکم قاطع، برای دیکتاتوری ناپذیر بوروکراسی ھر چه ما قاطعانهسازی مداوم و خستگی

ھای معينی از عملکردھای اجرائی مشخص باشيم ، بایستی اشکال جنبهھای مشخص کار، و درافراد در پروسه
تر وع و متدھای کنترل از پائين به منظور مواجھه با ھر سایه احتمالی انحراف از اصول دولت شوروی ھر چه 

   . را ببينيد ١٢۶ص " رھبری رھبری"ھم چنين مقاRت در باره ". باشد
   

- ، در این بحث وی از لزوم قدرت مرکزی در سرمایه)١٨٧٢در باره قدرت ( انگلس، بحث با آنارشيستھا - ٣٠
و یا از تصميمات ھا دفاع کرد اما وی روشن ساخت که این قدرت بایستی یا از نمایندگان منتخب مردم گذاری

کارل مارکس و فریدریک انگلس، منتخبات آثار . (ایجاد شده توسط رأی اکثریت در مجمع عمومی سرچشمه بگيرد
   .۵٧۵-٧٨ ص ١٩۵٠در دو جلد، مسکو 

   
 ص ١٩۶٧گيری عقاید اقتصادی کارل مارکس پاریس، ماسپرو  من این مسئله را در کتابم به نام شکل- ٣١

   .ام مورد بررسی قرار داده١٩۵- ٩٨
   

 فریدریک انگلس، مسئله دھقانان در فرانسه و آلمان، درکارل مارکس و فریدریک انگلس، منتخبات آثار در - ٣٢
   .۴٣٣دو جلد ص 
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ماليات "لنين . داری دارد لنين به درستی تاکيد کرد که توليد کاRئی خرد مداوماً تمایل به بازتوليد سرمایه- ٣٣
   .١٩۶٠ .۴١۴ و کار جمعی ، ص  ؛٢٨٩-٢٩٠، در مسئله تشکل سوسياليستی اقتصاد ص "جنسی

   
ھا را در اختيار زمين% ١٣ این مسئله در یوگس5وی یعنی جائی که بخش اشتراکی کشاورزی فقط - ٣۴

به طور کلی . کند قب5ً به وقوع پيوسته است یک سوم محصوRت کشاورزی را توليد میتر ازکه بيشدارد، در حالی
. کار دِ لج. ای. توان درست ارزیابی کرد  را می١٩۶۵سياست کشاورزی پيش برده شده در یوگس5وی از اواسط 

   .مسایل سوسياليستی در مبارزه
   

 ١٩٢۴کند که برای ساختن کارخانه تراکتور در تزاریتسين به زودی در ھمان اوایل  موشه لوین توجه می- ٣۵
 درصد از ٧٠، ١٩٢٨ -٢٩از این رو، در .  ھيچ چيز آغاز نشد١٩٢٩تصميم گرفته شده بود اما در عمل تا سال 

   .لخوزھای قدیم و جدید تراکتور نداشتندکا
   

) بعد از محصوRت صنعتی(گذاری شده در شوروی ، توليدات کشاورزی سرمایه١٩۵۵ تا ١٩٣٠ از سال - ٣۶
 باقی ماند، و یا حتی در ١٩١٣برای دامداری در سطح سال .  باقی ماند١٩١۶ھای تزاری در سالکمتر از روسيه 

  ).بغير از توليد خوک( نرفت ١٩٢٨ فراتر از سال ١٩۶٠سال 
   

در سخنرانيھای چه گوارا . آسيا درالجزایر را ببينيد/  سخنرانی ارنستو چه گوارا در سمينار اقتصاد آفریقا - ٣٧
    .١٠۶- ١١٧ ، ص ١٩۶٧ویورک، چاپ مریت ، ني

   
را ببينيد که در آن ایجاد سيستم " اکونوميست جدید" با این وجود اوجنی پرئوبراژنسکی در نشریه - ٣٨

   . کندبينی میھا پيروز شده است را پيشورھائی که پرولتاریا در آنھمکاری دو جانبه ميان کش
   

زارش دول مراجعه کنيد به گ.  این مسئله در آن زمان توسط رھبر کمونيست یوگس5و افشاء شد- ٣٩
اخيراً حزب کمونيست چين این واقعيت را افشاء کرد که در تجارت ميان شوروی و مغولستان یک . سوسياليستی
 کيلو گرم پشم مغول، یک دوچرخه ۵٠ گوسفند مغول، و یک متر پارچه پشمی شوروی با ۴٠تایر شوروی با 

   .) زمين ریبائو١٩۶٧ر  سپتامب١٣( شد  گوسفند مغول و غير و غيره معاوضه می۴شوروی با 
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