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  نظام اقتصادی مصوب قانون اساسی و   
   بينشی که حزب ما دارد

   

  برای بازگشت به گذشته
  هيچ راهی جز یورش 
 به حزب توده ایران نبود

شنبه  سه 120دوره هفتم، سال اول، شماره     
  ریال10شماره   ـ تک1358 ماه آذر 27

 
گوناگون در داخل و هم چنين انقالب در هر کشوری با منافع طبقات و گروه های اجتماعی 

 و مراحل رشد انقالب لمی خصلتبا درک عميق عدر اصطکاک است، فقط در مقياس جهانی 
  .است که می توان قانونمندی پيشرفت اجتماعی ـ سياسی حال و آینده را پيشگویی کرد

یا با دستيابی به استقالل : در این زمينه نخستين سئوالی که مطرح می شود این است که
   سياسی کشور، مبارزه در راه رهایی ملی پایان می یابد؟

در ديد نخست چنين به نظر می آيد که با در هم شکستن حاکميت دست نشاندگان   
امپرياليسم و نواستعمار و تامين آزادی عمل در عرصه بين المللی، کشور از سلطه امپرياليسم 

به وضوح نشانگر آن است که، ولی تجربه تاريخی ديگر کشورهای جهان . نجات می يابد
مبارزه در :  رهايی بخش ملی دو مرحله مستقل و متوالی را طی می کندتکامل تاريخی جنبش

 از طريق پايان دادن به حاکميت عمال امپرياليسم و مبارزه در راه ،استقالل سياسیراه 
 پيوند اين دو مرحله. ست بس بغرنج ا که خود مسئله ای،استقالل اقتصادی به دستيابی

زيرا استقالل سياسی به خودی . عضوی دارند و يکی از ديگری جدا  نيست و نمی تواند باشد
رهايی کامل از ستم و غارت انحصارهای امپرياليستی نيست، و تا زمانی که  خود به معنای

سيستم روابط اقتصادی مبتنی بر اسارت خلق های در بند سرمايه انحصاری ادامه دارد، نمی 
 . استقالل واقعی سخن به ميان آوردتوان از
ناگفته روشن است که هدف ما به هيچ وجه کم بها دادن به کسب استقالل سياسی   

نيست، بل تصريح اين نکته مهم است که در اين مرحله، انگيزه نبرد ضدامپرياليستی به قوت 
   .ند کسب می ک بيشتریخود باقی می ماند و مبارزه در راه استقالل اقتصادی اهميت

اگر در مرحله نخست . اين، همان مراحل گوناگون نهضت رهايی بخش ملی است  
مسئله بس مهم دستيابی به استقالل سياسی مطرح می شود، در مرحله دوم کسب استقالل 

بدون استقالل اقتصادی نمی هيچ کشوری . اقتصادی در دستور روز مبارزه قرار می گيرد
معنی و مفهوم آزادی ملی نيز چيزی جز نيل به آزادی در . تواند خود را آزاد و مستقل بداند

در واقع نيز بدون پايان دادن به سيطره نواستعمار در کليه شئون . عرصه اقتصادی نيست
اقتصاد ملی، بدون از ميان برداشتن موانع گوناگون اقتصادی و اجتماعی و استفاده از منابع 

اکثريت محروم جامعه، آزادی ملی در چارچوب ملی در راه رشد همه جانبه اقتصادی به سود 
  . ماند که چندان مثمرثمر نخواهد بودمحدودی باقی خواهد 
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  ویژگی های انقالب

هدف اساسی هر انقالب ملی و دمکراتيک عبارت است از ايجاد شرايط مناسب برای نيل به 
ادهای سياسی، لذا بايد چنان نه. برخورداری برابر از مواهب گوناگون برای اعضای جامعه

به ديگر سخن نظام اقتصادی . اقتصادی و فرهنگی انتخاب گردد که پاسخگوی  اين هدف باشد
فقط با در . انتخاب شده بايد با تکامل تاريخی و ويژگی های کشور مطابقت تام داشته باشد

نظر گرفتن اين ويژگی هاست که می توان طيف نيروهای محرکه دستيابی به استقالل 
  .را گسترش داد و در اسرع زمان به هدف نهايی نايل آمداقتصادی 
وقتی ما ضرورت شرکت طيف وسيعی از نيروهای اجتماعی را در نوسازی   

. اجتماعی ـ اقتصادی مطرح می سازيم، هدفمان در برگيری همه ملت به طور عام نيست
ر جداگانه ابعاد نيروهای محرکه انقالب در مرحله نوسازی بستگی به ويژگی های هر کشو

همه نيروهای ضد رژيم مثال، اگر در جريان انقالب پيروزمند مردم ايران، . ای دارد
 در رده واحدی مبارزه می کردند، یو اجتماع وابستگی های طبقاتیسلطنتی، صرفنظر از 

با شدت هر چه بيشتر ادامه  مرزبندی طبقاتی پس از پيروزی انقالب، همگان برآنند که روند
ف منافع گروه های اجتماعی شرکت کننده در مبارزه بيش از پيش ظاهر می دارد و اختال

  .شود
 مناسبات ميان ،ا پيشرفت انقالبهم روند بلنين سال ها پيش به اين نتيجه رسيد که   

لنين نوشت که هر پيشرفت واقعی انقالب معنايش عبارت است از روی . ات تغيير می کندطبق
جنبش و در نتيجه حصول آگاهی بيشتر به منافع طبقاتی و  توده های گسترده تر به آوردن

بنابر اين آشکاری بيشتر مواضع گروهبندی های سياسی و حزبی و هويدايی دقيق تر سيمای 
طبقاتی احزاب گوناگون و بدينسان تغيير بيش از پيش خواست های سياسی و اقتصادی کلی و 

يک مانده بودند ـ و تبديل آن ها به تجريدی ـ که به سبب همين تجريدی بودن مبهم و تار
  .خواست های گوناگون مشخص و دقيق طبقات گوناگون

ولی به گفته لنين، فقط  .انقالب همه به نام دموکراسی عمل می کننددر آستان و آغاز    
  کم و بيش طوالنی انقالب است کهرهگذر تکامل تاريخیدر جريان مبارزه طبقاتی و در 

 مطلب بدينجا .آشکار می شود» دموکراسی«از اين بقات گوناگون تفاوت ميان استنباط ط
 ورطه عميق ميان منافع طبقات گوناگونی که ،در اين رهگذر، عالوه بر اين. پايان نمی پذيرد

خواستار انجام اقدامات اقتصادی و سياسی گوناگون هستند، آشکار » دموکراسی«به نام همين 
رهگذر تداوم انقالب روشن می شود که یک طبقه یا فقط در جریان مبارزه و در . می شود

و آنگاه،  نمی خواهد یا نمی تواند به اندازه طبقه یا قشر دیگر دور برود» دموکراتيک«قشر 
، تصادمات شديد برسر شيوه تحقق آن ها، مثال بر سر »مشترک«به هنگام تحقق هدف های 

گونگی حکومت خلق و چگونگی اين يا آن درجه از وسعت و توالی مراحل آزادی، برسر چ
  .شيوه واگذاری زمين به دهقانان و غيره بروز می کند

ی که از پيروزی انقالب می گذرد، ما شاهد چنين روندی در کشور  ه ماهدمدت طی   
. خود بوديم و اين نتيجه جبری تبلور مناسبات بين استثمار شوندگان و استثمار کنندگان است

طبقات و گروه های حاکم سياسی، به عمده ثابه مجری اهداف در چنين شرايطی دولت، به م
  .ترين ابزار منافع طبقاتی تبديل می شود

 نحوه برخورد به دو مسئله مهم حاکميت و مالکيت، مضمون و محتوی هر انقالبی را  
 هم دو موضوع عمده را در دستور روز قرار داده تداوم انقالب پرتوان ايران. تشکيل می دهد

له شرکت فعال توده های زحمتکش در اداره امور دولتی و موضوع اجتماعی مسئ: است
  .ها در قانون اساسی جمهوری اسالمی تصريح می شود کردن مالکيت، که هر دوی آن
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  نظام اقتصادی با خصلت ملی و دمکراتيک
ادی تماعی ـ اقتصجانقالب ايران بايد در راه چنان پيشرفت اجتماعی سير کند که بتواند نظام ا
به نظر ما چنين . به مراتب پيشروتری از نظام سرمايه داری را در کشور مستقر سازد

ولی ما، با در نظر گرفتن شرايط موجود در . عبارت است از نظام سوسياليستینظامی 
بين مرحله رشد اجتماعی ـ اقتصادی در حال حاضر و سمت کلی رشد اجتماعی ـ  کشور،

لت ملی و دمکراتيک، ن سبب يک نظام اقتصادی دارای خصمي و به هاقتصادی فرق قائليم
 مرحله کنونی ام تعاونی و خصوصی را مناسب ترين نظمرکب از بخش های دولتی،

ما ضمن توجه به قانونمندی های بنيادی دگرسازی انقالبی جامعه، از آن . تشخيص می دهيم
 برای حزب توده ايران آنچه. ها به هيچ وجه قالب های اجباری عامی را بيرون نمی کشيم

مطرح بوده و هست، مسئله استفاده از شرايط مشخص تاريخی و ملی به منظور غنی تر 
  .سود توده های محروم استساختن اشکال و وسايل و طرق نوسازی جامعه به 

نعکس گردیده ـ  قانون اساسی جمهوری اسالمی م44آن نظام اقتصادی که در اصل   
 بی طبقه را، که خواست اند در آینده شرایط گذار به جامعه می تودر صورت اجرای دقيق

  .ع زحمتکشان در جمهوری اسالمی است، فراهم آورداکثریت قاط
 طفره زدن از اين مرحله، با توجه به ويژگی های جامعه و تکامل به عقيده ما،  

 نامبرده نيز ناگفته نماند که مرحله.  زيادی عليه انقالب باشدتاريخی آن می تواند منبع خطرات
حاکميت سياسی در دست نيروهای مترقی انقالبی وقتی با موفقيت قرين خواهد بود که 

فقط در چنين شرايطی مکانيسم دولتی در راه جلوگيری از رشد سرمايه داری . متمرکز گردد
  .و نوسازی جامعه به سود توده های محروم به کار گرفته می شود

د نيروهای مولده و افزايش توليد نيست، بلکه هدف نظام اقتصادی نوين تنها رش  
نوسازی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به سود محرومين نيز از وظايف اساسی آن به شمار 

  .می رود و فقط يک دولت واقعا انقالبی می تواند اين اهداف را با پيگيری برآورده سازد
بقه ای بر طبقه طاين مطلب بر همگان روشن است که دولت مکانيسم حفظ سيادت   

در اختيار اکثريت  :نکته اينجاست که اين مکانيسم در اختيار چه کسانی است. ديگر است
بين حاکميت زحمتکشان و نمايندگان آنان و حاکميت سرمايه داران . مظلوم و يا اقليت ستمگر

در شق نخست الغای حاکميت و سلطه . بزرگ و مالکان بزرگ شق سومی وجود ندارد
ر بهره کشان مطرح است، در شق ثانی استقرار  اقتصادی سرمايه داران و ديگاعی ـاجتم

  . سلطه آن ها
 انقالب پيروزمند مردم ايران مسئله صرفنظر از خواست گروه های اجتماعی،  

حاکميت اجتماعی بر وسايل توليد را به يکی از مسايل حاد مورد بحث جامعه ما تبديل کرده 
اساسی سستنی با استقرار مناسبات توليدی نوين و مترقی، که هدف اين مسئله ارتباط ناگ. است

اقتصاد مبتنی بر مالکيت سرمايه داران بزرگ و .  داردنظام اقتصادی مورد بحث است
مالکان بزرگ بر ابزار و وسايل توليد از يک انگيزه تبعيت می کند که آن هم کوشش برای 

جتماعی، با تمايالت اصيل انسانی و باالخره کسب حداکثر سود است، که اين خود با پيشرفت ا
رمايه داران بزرگ و زمينداران تضاد ميان منافع خصوصی س. رت داردبا عقل سليم مغاي

 و منافع قشرهای انبوه زحمتکشان شهر و ده، تضاد بين بسط اقتصاد و فرهنگ بزرگ
زمندی های رشد  و باالخره تضاد ميان نيابورژوايی و پی آمدهای تلخ و نابهنجار آن ها

شخصيت انسان ها و انگيزه ها و هدف های ضدبشری و ناباب جامعه بورژوايی، زاييده 
  .مالکيت بر ابزار و وسايل توليد است

نيروهای مولد، در شرايط کنونی کشور ما، مسايل حياتی از قبيل تسريع آهنگ رشد   
مه ريزی صحيح و علمی، اداره اقتصاد ملی بر اساس برناافزايش ثمربخش توليد اجتماعی، 

ايجاد مناسبات توليدی نوين، مترقی و عادالنه، که در مجموع مورد نظر جمهوری اسالمی 
  .است، رابطه مستقيم با حل مناسبات مالکيت دارد
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استفاده برابر از مواهب مادی و معنوی، که يکی از اهداف عمده جمهوری اسالمی   
واضح .  بر ابزار و وسايل توليد تامين گردداست، وقتی مقدور خواهد بود که سيادت خلق

. الغای کامل مالکيت خصوصی مطرح نيست به هيچ وجه مسئله در شرايط حاضراست که 
ی، همگام با اتخاذ تدابير  برای رشد اجتماعی ـ اقتصادجذب سرمايه های کوچک خصوصی

 از برنامه  فعاليت بخش خصوصی و مجبور ساختن آن به تبعيتاطع در جهت تحديدجدی و ق
 از عوامل تحکيم پايه های انقالب در مرحله کنونیهای کوتاه مدت و دراز مدت دولت، يکی 

  .رود ر میبه شما
يت هر چه بيشتر مالکيت دولتی و تعاونی به مثابه پی ستون اقتصاد واقعا ملی و مستقل، وتق

 پايان ،صاد ملی و ماالزمينه رشد سالم نيروهای مولد مبتنی بر تغييرات بنيادی در ساختار اقت
آورد و بدينسان نيز شرايط مادی ضرور برای باال  به وجود میدادن به سيطره امپرياليسم را 

صرفنظر از نارسايی های موجود، . بردن سطح زندگی زحمتکشان را فراهم خواهد ساخت
مناسب ترين شکل و راه برای جامه عمل پوشاندن به اين وظايف در شرايط مشخص کشور 

 موافق بينشی که حزب ما از اين که ما آن را، ا، نظام اقتصادی مصوب قانون اساسی استم
  .نظام دارد، مورد بررسی قرار می دهيم

  بخش دولتی و وظایف آن
. يک بخش دولتی دموکراتيک نقش قاطع و تعيين کننده در پيشرفت اجتماعی ـ اقتصادی دارد

يگر بی عدالتی مناسبات مالکيت گذشته را به شکست راه رشد سرمايه داری در ايران، بار د
  .طرزی بارز عيان ساخت

در حل معضالت اساسی اجتماعی ـ اقتصادی کشور، سياست دولتی کردن بخشی از   
وسايل توليد، در عين حفظ و کمک به توسعه سريع بخش خصوصی، نمی تواند در جهت 

زيرا در .  اقتصادی عمل کندسياست رشد توليد اجتماعی به قصد تقويت پايه های استقالل
 مادی ضرور ، بخش دولتی را به نيرویچنين شرايطی، تحکيم مواضع اجتماعی ـ اقتصادی

 شرايط تجديد برای تامين روند توليد سرمايه داری تبديل می کند، که اين نيز به نوبه خود
خ را ما در اين تجربه تل.  مناسبات سرمايه داری را فراهم می آورد و گسترش می دهدتوليد

در هيچ نظام اجتماعی ـ اقتصادی، بخش دولتی . يه داری وابسته پشت سر داريمنمونه سرما
در هر جامعه ای . از جهت سمت طبقاتی خود يک پديده بی طرف نيست و نمی تواند باشد

بخش دولتی منعکس کننده منافع آن نيروهای اجتماعی است که حاکميت دولتی را بدست 
 ديگر، خصلت طبقاتی حاکميت دولتی و سمت گيری سياسی آن، هدف و به بيان. دارند

  .وظايف بخش دولتی و طرق نيل به آن ها و در نتيجه ماهيت تجديد توليد را معين می سازد
، بخش دولتی، که تحت قيموميت بورژوازی بوروکراتيک قرار رژيم سابقدر دوران   

عمل می کرد، يعنی به نا و ژرفا داشت، در جهت رشد بخش خصوصی سرمايه داری در په
به همين سبب ماهيت اجتماعی و .  وابسته در کشور ياری می دادداری تحول سرمايه

 نبود، که زيربنای آن را سرمايه داری دولتیاقتصادی بخش دولتی در گذشته چيزی جز 
  .نهادهای گوناگون تشکيل می داد

  
  بخش دولتی دمکراتيک، بخش دولتی سرمایه داری

با بخش دولتی سرمايه داری فرق دولتی دمکراتيک، که ما در اينجا مطرح می سازيم، بخش 
ايجاد و تحکيم بخش دولتی دمکراتيک، در شرايطی که نيروهای راستين . زيادی دارد

انقالبی، منعکس کنندگان آرمان زحمتکشان، حاکميت سياسی را بدست دارند، شرط عمده نيل 
استقرار . واقعی و از بين بردن استثمار فرد از فرد استبه استقالل سياسی و اقتصادی 

نيست، بلکه وسيله » دولت ساالری«مالکيت دولتی بر ابزار و وسايل توليد به معنای تقويت 
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عمده برای جامه عمل پوشاندن به هدف ها و دورنمای انقالبی به نفع زحمتکشان يا 
  .مستضعفين است

ت بايد انگيزه های اجتماعی زاينده آن پديده را هنگام پژوهش هر پديده اجتماعی، نخس  
هم اکنون ما با اقتصادی ورشکسته، دارای ساختار عميقا واپس مانده، که محصول . معين کرد

خيانت سرمايه داران بزرگ وابسته و زمينداران بزرگ و حاميان امپرياليست آنهاست، 
ی تواند به ده که هر آن م وخامت رسيوضع اقتصادی کشور به درجه ای از. روبرو هستيم

در چنين . همند مردم ايران لطمه جبران ناپذيری وارد آورددستاوردهای انقالب شکو
 بتواند در اسرع زمان چنان نظام اقتصادی است کهشرايطی، يگانه راه نجات، در پيش گرفتن 

  .ممکن با دگرسازی اجتماعی ـ اقتصادی، شرايط پيشرفت جامعه رافراهم سازد
اين هدف، بدون تبديل دولت به عامل عمده اع و احوال کنونی، دستيابی به در اوض  

  .پيشرفت اجتماعی ـ اقتصادی امکان پذير نيست
هدف از دگرسازی و دموکراتيک کردن بخش دولتی، استفاده از آن در جهت سود زحمتکشان 

 تعيين کننده ، بلکه در عين حال به عاملسازمان دهندهاز طريق تبديل آن نه تنها به عامل 
  .رشد اجتماعی ـ اقتصادی است

کوتاه سخن، برای پايان دادن به واپس ماندگی اقتصادی و نيل به اقتصادی پويا و   
مرکز همه نيروها و وسايل، تجهيز کليه تگام با نوسازی مناسبات اجتماعی، شکوفان، هم

رهنگی ضرورت منابع داخلی و اجرای مجموعه ای از تدابير سياسی، اقتصادی، مالی، ف
  .دارد، که يک دولت راستين انقالبی می تواند از عهده آن برآيد

تمرکز بخش قابل مالحظه ای از وسايل توليد در بخش دولتی، در عين تحکيم مواضع   
حساب شده و مستمر حاکميت سياسی، بخش دولتی را به نيروی هدايت کننده رشد معقول، 

  .اجتماعی ـ اقتصادی تبديل خواهد کرد
معنای سيادت مطلق آن روشن است که نقش هدايت کننده بخش دولتی به هيچ وجه به   
در شرايط مشخص کنونی، بخش خصوصی می تواند و بايد دوش به دوش بخش . نيست

ولی به هر حال، گسترش شکل اجتماعی . دولتی و تحت نظارت مستقيم آن فعاليت داشته باشد
  .مالکيت در حال و آينده، در مرکز توجه دولت انقالبی قرار خواهد گرفت

 نقش بخش دولتی و مطلق کردن وطيفه آن به عنوان هرگونه برخورد قشری به  
سرمایه گذار مطلق، بدون توجه به وضع اجتماعی ـ اقتصادی موجود و تکامل تاریخی، می 

  .تواند اثر نامطلوب در اقتصاد ملی از خود به جای گذارد
مبارزه در راه . نرمش در اتخاذ سياست اجتماعی ـ اقتصادی ضامن پيروزی آن است  

از يک سو عليه : جبهه انجام می گيرد  در دو تعميق دستاوردهای انقالبگسترش و
که با کلمات مافوق انقالبی » چپ«ضدانقالب و نواستعمار و از سوی ديگر عليه اپورتونيسم 

 که پاره ای از نيروها مطرح می ،خلع ید کامل از بخش خصوصی. پرده پوشی می شود
اين امر مستلزم کارهای تدارکاتی ژرف در .  نيستبه صالح انقالبسازند، در شرایط کنونی 

عجله در اين مورد، موجب اختالل جدی در . زمينه های سياسی و سازمانی و اقتصادی است
نيروهای مولده را فراهم می سازد و مانع تجهيز منابع داخلی واصالحات انقالبی در آينده می 

  . گردد
را مطرح می  » اجر خوبی نيستدولت ت«مخالفين بخش دولتی در گذشته، شعار   
برخی ديگر چنين . امروز برخی ها با همين شعار عليه بخش دولتی برخاسته اند. ساختند

قدرت وحشت «، »مطلق حاکم« گويا بخش دولتی نيرومند، دولت را به استدالل می کنند که
  .تبديل خواهد کرد» مالک تمام ذهن و روح و هستی مردم«و » زا
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  استلط غهر دو نظر 
در هر دو مورد ماهيت حاکميت سياسی و پايه های . هر دوی اين نظريات ناصحيح است
بخش دولتی سرمايه داران دوران رژيم مخلوع پهلوی، . طبقاتی دولت ناديده گرفته می شود

در نظام . بنا به ماهيت طبقاتی خود، نمی توانست در خدمت انبوه زحمتکشان قرار گيرد
 و به اقليت حاکم خدمت می رار داردتی در خدمت سرمايه داران قبخش دولسرمايه داری، 

برعکس، وقتی حاکميت سياسی در دست نيروهای انقالبی و نمايندگان واقعی خود . کند
زحمتکشان است، بخش دولتی از لحاظ مضمون و محتوی کامال تغيير می يابد و به حربه 

 توده های زحمتکش و پيشرفت مبدل می برنده دستيابی به استقالل اقتصادی، آزادی اجتماعی
  . گردد

. به بيان ديگر، ماهيت حاکميت سياسی نقش قاطع در خصلت و نقش بخش دولتی دارد  
به همين سبب برخالف ادعای پاره ای از صاحبنظران، مالکيت دولتی بر ابزار و وسايل 

بودن نظارت بر آن توليد، نوعی مالکيت همه خلقی و با مالکيت اجتماعی به معنای اجتماعی 
  .ها است
 و پايان دادن به هر ريشه کن کردن نفوذ امپرياليسم، به سرکردگی امپرياليسم آمريکا،  

به نظر اين نيروها، در . نوع مظاهر نواستعمار، خواست اکثر نيروهای محرکه انقالب است
ايجاد . غير اين صورت دگرگونی اقتصاد وابسته کنونی و نوسازی آن مقدور نخواهد بود

بخش دولتی دموکراتيک به طور عمده هدف . بخش دولتی کارا، گام بزرگی در اين راه است
  :های زيرين را تعقيب خواهد کرد

، تامين و تضمين اجرای دقيق برنامه های دولتی رشد گسترش و تحکيم مالکيت دولتی  
اعی ـ اقتصادی اجتماعی ـ اقتصادی، ايجاد مناسبات نوين اجتماعی، حل تدريجی مسايل اجتم

ن جمله تربيت فرد، حل مسايل گوناگون اجتماعی از آو سياسی مانند الغای استثمار فرد از 
ماهر در کليه زمينه ها و باال بردن کارآيی کارکنان، تامين بيمه های اجتماعی، باال کادر 

بردن سطح فرهنگی زحمتکشان و باالخره ريشه کن کردن فقر و محروميت و برآوردن 
  .های مادی و معنوی انسان ها وغيرهنياز

 بتوان به اين اهداف نايل آمد، دموکراتيک کردن سيستم اداره بحش برای اين که  
منظور جلب هر چه بيشتر زحمتکشان به اداره امور موسسات دولتی . دولتی ضرورت دارد

  .است
به نظر ما مديريت معاصر موسسات دولتی بايد در عين اتکا به رهبری جمعی،   

گسترش و تکميل اشکال سازمانی عملکرد . موازين مسئوليت های فردی را نيز مراعات کند
  .است  تعميق نقش زحمتکشان در اداره توليد، ضامن موفقيت بخش دولتیموسسات دولتی،

  
  بخش تعاونی و ابعاد آن

اتحاد زحمتکشان برپايه اصل تعاون و ايجاد بخش گسترده تعاونی، که عرصه های مختلف 
بخش تعاونی در شرايط .  شرط ضرور پيشرفت اجتماعی استاليت اقتصادی را فرا  گيرد،فع

  :ويژه کشور ما وظيفه ای دوگانه را انجام خواهد داد
، يگانه وسيله تجمع انبوه توليدکنندگان سازمان اقتصادی ـ بخش تعاونی، به عنوان 1  

است، که ادراه کم و بيش متمرکز کوچک و دارندگان ابزار توليد ابتدايی در موسسات توليدی 
  .توليد را فراهم می آورد

، در گسترش تدريجی مالکيت دولتی و سازمان اجتماعی ـ بخش تعاونی به مثابه 2  
ايه پتعاونی بر ابزار و وسايل توليد، در گردهم آيی توده های ميليونی زحمتکشان بر

عضالت پيشرفت اجتماعی  تشکل آن ها در چارچوب تعاونی ها، برای حل مدموکراتيک و
  .نقش موثری ايفا خواهد کرد
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بخش تعاونی عالوه بر توليد کشاورزی، دامی و صنعتی، عرصه های توزيع،   
 يعنی آن عرصه هايی که به علت پراکندگی،  ديگر خدمات را نيز در برمی گيرد،مصرف و

ی سياست به همين سبب بخش تعاونی اهرم موثر اجرا. تابع برنامه ريزی دولتی نيست
 به شمار می رود، زيرا اين بخش امکان آن را خواهد داد که پيشرفت اجتماعی ـ اقتصادی

ای مجموعه شرکت های تعاونی شهر و روستا را تامين کند و واپس  دولت بتواند رشد برنامه
  . نهادهای اقتصادی را از لحاظ مالی و فنی ياری دهدمانده ترين

د جزء جدايی ناپذير اقتصادی نوين گردد و از لحاظ  که بخش تعاونی بايما معتقديم  
اهميت، به عنوان پی ستون مادی پيشرفت اجتماعی ـ اقتصادی مقام دوم را پس از بخش 

در چنين حالتی، بخش تعاونی نه تنها خواهد توانست برنامه های اقتصادی . دولتی حائز گردد
مجری تدابير مهم در زمينه های در محل را به مورد اجرا درآورد، بلکه در عين حال به 

  .اجتماعی و فرهنگی و به منبع چشمگير انباشت سرمايه ملی مبدل شود
تعاونی های به ارث رسيده از رژيم مخلوع در روستاها، که در عرصه های مصرف   

وده ت داشتند، عمال موجبات ورشکستگی تو اعتبار به سود زمينداران ميانه و بزرگ فعالي
 نيروهای انقالبی و گسترش مالکيت فقط با استقرار حاکميت. فراهم آوردندهقانی را های د

دولتی، همگام با تحديد مناسبات سرمايه داری در اقتصاد ملی و توسعه عالی تر نهضت 
، يعنی ايجاد شرکت های تعاونی توليدی بر اساس مالکيت جمعی و فعاليت ثمربخش تعاونی

گذار انبوه زحمتکشان را از زندگی و فعاليت اعضای تعاونی ها، بخش تعاونی شرايط 
نوين برخالف  بخش تعاونی. انفرادی به شکل عالی زندگی و فعاليت جمعی فراهم می آورد

تعاونی های گذشته، حربه برنده ای برای تحول بنيادی در مناسبات توليد کشاورزی خواهد 
  .بود

ه انقالب است، مسئله تامين خود کفايی محصوالت کشاورزی که يکی از اهداف عمد  
ناهمگونی بس مهم حفظ و تامين تجديد توليد فزاينده دراز مدت در کشاورزی و پايان دادن به 

درونی ساختار توليد کشاورزی ـ به معنای فقدان تناسب بين رشد توليد زراعی از سويی و 
فزايش توليد دامی از سوی ديگر ـ ايجاد تناسب بين رشد صنعتی و کشاورزی و باالخره ا

  .بهره دهی از واحد زمين زير کشت را مطرح می سازد
واپس ماندگی توليد کشاورزی در کشور ما نه ناشی از کمبود امکانات رشد، بلکه   

با تغيير . نتيجه فقدان نظام دمکراتيک اقتصادی و رهبری انقالبی سياسی و اجتماعی است
کامل تعاونی ها به معنی الغای گرچه اين (بنيادی مناسبات ارضی، با تشکيل نعاونی ها 

 و با شرکت بخش دولتی در توليد کشاورزی، می توان به خود )مالکيت خصوصی نيست
  در اين مورد بايد متوجه جلوگيری از رشدسياست دولت انقالبی. کفايی نسبی دست يافت

  .مناسبات سرمايه داری در روستاها باشد
ليد کشاورزی و بدون نقش سازماندهی بدون شرکت مستقيم و همه جانبه دولت در تو  

جلوگيری . آن، گسترش دامنه فعاليت بخش تعاونی و دستيابی به خود کفايی امکان پذير نيست
از خسارات ناشی از آفات گياهی، بيمه همگانی، خسارات ناشی از خشکسالی و سيل، خدمات 

عه شبکه تعاون، کمک زيربنايی مانند تهيه آب، تسطيح ارضی، ايجاد راه های روستايی، توس
 بازاريابی برای فروش محصوالت کشاورزی، توسعه وتقويت صنايع اعتباری به تعاونی ها،

دستی روستايی، باال بردن کارآيی و کيفيت بازده کار بدون همکاری نزديک بخش دولتی و 
  برای تشويق دامپروری به وسيله تعاونی ها، تجديد نظر در.بخش تعاونی ممکن نخواهد بود

 مقررات مرتعداری، مبارزه با بيماری های دامی، تامين علوفه مورد نياز و باالخره بهسازی
توليد و بازسازی روستاها، ايجاد مراکز عرضه خدمات فنی و همچنين توجه به باال بردن 

 فقط با سطح عمومی فرهنگ و بهداشت در روستاها، که از جمله اهداف بخش تعاونی است،
  . تواند حل شودکمک بخش دولتی می
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تعاونی ها به خودی خود مانع قطبی شدن در روستا، يعنی تمرکز ثروت در دست   
به همين سبب اساسنامه تعاونی ها بايد دارای محتوی . عده ای کم و فقر اکثريت نخواهد بود

 متشکل از روستاييان تهيدست بايد در سال های بدين منظور تعاونی ها. دمکراتيک باشد
 و انواع عوارض گمرکی داخت ماليات بر درآمد معاف شوند، سود بازرگانینخست از پر

ماشين آالت موردنياز کشاورزان متشکل در تعاونی ها تقليل يابد و بهره وام کشاورزی ملغی 
دولت بايد در جهت فروش بذرهای مرغوب، کود شيميايی، سوخت و خدمات ارايه . گردد

  .نامبرده قائل شودشده، تخفيف محسوسی برای تعاونی های 
گروهی را انديشه بر اين است که، تعاونی ها هم در شهرها و هم در روستاها، از   

 بررسی نهضت تعاونی در .والت خارج نشوند و توزيع محصچارچوب تامين نيازمندی ها
مويد آن است که در اين چارچوب ، تعاونی ها قادر به حل » جهان سوم «کشورهای

 اين گونه تعاونی ها نمی تواند تغيير محسوسی در .تصادی نخواهند بودمعضالت اجتماعی ـ اق
 و لذا فاصله بين فقر و ثروت ژرفتر و قشربندی ه اقتصادی به وجود آورنددنهادهای واپس مان

    . طبقاتی گسترده تر خواهد شد
تنوع شرکت های تعاونی، چارچوب عملکرد و درجه استقالل آنها شرط ضرور نيل   

 شرکت های تعاونی که تحت اداره مستقيم خود روستاييان .عاون دموکراتيک استبه اصول ت
و همکاری مشترک آنان به وجود می آيند، با استفاده از کمک های دولت به آسانی معضل 
اراضی کوچک را حل می کنند و با به کار گرفتن ماشين های کشاورزی و شيوه های مدرن 

زايش بازده دامداری، به ز روش های علمی برای افهره گيری ابرداشت، ب کشت و زرع و
  .حد مطلوب کارآيی نايل می آيند

 به کار د محصوالت کشاورزی را با درص80ش از کشاورزان خرده پا هنوز هم بي  
ايجاد شرکت های تعاونی توليد يگانه وسيله رسيدن به . بردن شيوه های سنتی توليد می کنند

  .کردن تدريجی ابزار عمده توليد استشکل نوين کار جمعی و اجتماعی 
اين گونه شرکت های تعاونی امکان افزايش کمی و کيفی توليد کشاورزی و باال رفتن   

درآمد ملی و توسعه بازار داخلی و بهبود شرايط زندگی اکثريت مطلق دهقانان را به وجود 
عليرغم . می نمايندنقش به سزايی در ايجاد مناسبات توليدی نوين و مترقی ايفا می آورند و

  .مشکالت فراوانی که در اين راه است، تداوم انقالب حل آن را ايجاب می کند
تعاونی ها در کليه عرصه ها بايد دارای برنامه های ويژه، ولی هماهنگ با برنامه   

تعيين قيمت های ثابت و عادالنه خريد محصوالت شرکت های تعاونی . اقتصادی دولت باشند
بايد کوشيد که بخش تعاونی در . تقويت شرکت های تعاونی دارد ر توسعه واهميت زيادی د

حل معضالت اجتماعی ـ اقتصادی به سازمان نوين انبوه زحمتکشان شهر و روستا تبديل 
  .گردد

  بخش خصوصی و حدود فعاليت آن
اين که ما در شرايط کنونی ضرورت حفظ بخش خصوصی را مطرح می سازيم، متکی به 

  .ل عينی موجود در جامعه ما است، که نمی توان آن ها را ناديده گرفتسلسله عوام
 کل صنايع غيرنفتی کشور را صنايع کوچک ز درصد ا97ر گذشته نه چندان دور، د  

به استثنای ( درصد از کارکنان شاعل در صنايع 72تشکيل می دادند و تعداد کارکنان آنها 
 درصد کل توليد ناخالص صنايع غير 36 صنايع توليد ناخالص اين.  را شامل بود)صنايع نفت

  .نفتی را در برمی گرفت
 درصد کل ارزش افزوده 31به طور کلی ارزش افزوده توليدات صنايع کوچک   

بنابر اين می توان گفت که صنايع . بخش صنعتی غير نفتی را به خود اختصاص می داد
  .کوچک هنوز سهم مهمی در عرصه توليد دارد

 و فقدان  زندگی شخصی از طريف سرمايه گذاری در توليد از سويیانگيزه تامين  
کمبود نيروی . سرمايه مکفی از سوی ديگر، گروه کثيری را به سوی توليد کوچک می راند
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 ارتباط  و ضعفهاانسانی ماهر، نارسايی های زير بنايی، پراکندگی شهرها و روستا
غيره که در عرصه فعاليت توليد انبوه اقتصادی بين آن ها، مشکالت تامين مواد اوليه، و 

کااليی و ايجاد موسسات بزرگ صنعتی را محدود می يافت ـ يکی ديگر از عوامل گسترش 
  .واحدهای کوچک توليدی گرديد

 آن جمله زن استفاده کامل از کليه وسايل، اسطح کنونی رشد اجتماعی ـ اقتصادی ايرا  
ترديدی . يروهای مولده ضرور می سازدصنايع کوچک نامبرده در فوق را، برای رشد ن

 ضرورت الغای مالکيت خصوصی بر ابزار و وسايل توليد، با اصل شرکت سرمايه نيست که
ورد اين دو گرايش متضاد خبه نظر ما، بر. مولد در تضاد استخصوصی در رشد نيروهای 

خش خصوصی است که در آخرين تحليل می بايد تعيين کننده سياست دولت انقالبی نسبت به ب
اين سياست در عين گسترش اشکال دولتی و تعاونی مالکيت و تمرکز مواضع کليدی . باشد

مسئله اساسی در . فی نمی کندنت دولت، همکاری با بخش خصوصی را اقتصاد ملی در دس
دولت انقالبی می تواند و بايد عملکرد بخش خصوصی را . اين مورد خصلت همکاری است

 سرمايه های لد بر اساس برنامه اقتصادی کند و از بکار گرفتنمتوجه رشد نيروهای مو
بخش خصوصی در عين برخورداری از . کوچک در فعاليت های غير توليدی جلوگيری نمايد

حمايت قانونی، تابع محدوديت هايی نيز می شود که از آن جمله اند محدوديت رشته های 
  .ی و کنترل دولتسرمايه گذاری، تبعيت از برنامه اجتماعی ـ اقتصاد

 دامداری، صنعت، تجارت و بخش خصوصی شامل آن عرصه هايی از کشاورزی،  
اصل . خدمات می شود که به عللی هنوز نمی تواند در چارچوب بخش تعاونی متشکل گردد

 فعاليت مکملچهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی به درستی بخش خصوصی را 
  .های دولتی و تعاونی می شمارد

بخش خصوصی سرمايه داری، که در گذشته مواضع حساس در اقتصاد ملی داشت،   
نه تنها نتوانست رشد معقول اقتصادی کشور را تامين کند، بلکه اقتصاد ملی را وابسته به 

  .امپرياليسم و انحصارهای چند مليتی ساخت
عرصه  گذشته اقتصاد ملی را به طبيعی است که در شرایط کنونی نمی توان مانند  

تاخت و تاز سرمایه خصوصی مبدل ساخت و تحدید حيطه عملکرد آن یکی از شرایط عمده 
  .نيل به استقالل اقتصادی است

اين اصل لنينی که انقالب و ضدانقالب . چنين است نظر ما درباره نظام اقتصاد نوين  
رک کرد، از نو  متقابلشان با يکديگر و به منزله يک جنبش واحد اجتماعی درا بايد در ارتباط

اين منطق آشکارا آنجا بروز می کند که می بينيم هم . در برابر ديدگان ما تاييد می گردد
اکنون بحث در اطراف آن مسايل اجتماعی ـ اقتصادی دوباره از سر گرفته می شود، که 

  .مربوط به گذشته نه چندان دور است و انقالب آن ها را به سوی زوال گرايانده است
ه ما، توجه به مسايل بنيادی وقتی می تواند به نتيجه مطلوب برسد که از به عقيد  

 معيارهايی که به وسيله آن. مواضع طبقاتی و با معيارهای طبقاتی مورد بررسی قرار گيرد
ها افکار و انديشه ها مورد آزمايش قرار می گيرند و در آخرين تحليل، ارده زحمتکشان 

     .فراهم می آوردها را  امکان تحقق بخشيدن بدان
 


