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 Scientific   علمی

  

  ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ نومبر ٠٨

  

   فيودالی-صورت بندی اجتماعی نيمه 
  

رماسيون خاصی است که در اثر تھاجم سرمايۀ امپرياليستی و نيمه فيودالی، فو) فورماسيون(صورت بندی اجتماعی 

طور کلی امپرياليسم به کشور ھای مستعمره، نيمه فيودالی و وابسته که قبل از نفوذ امپرياليسم، شيوۀ توليد ه ب

  .فيودالی بر آنھا حاکم بود، شکل می گيرد

در اين ساخت مرکب عمدتاً دو . يچيده استساخت اقتصادی فورماسيون نيمه فيودالی يک ساخت اقتصادی مرکب و پ

تضاد کار با سرمايۀ کمپرادور و (مناسبات توليدی نوع سرمايه داری . نوع مناسبات توليدی در کنار ھم وجود دارند

 دھقانان فقير و ميانه حال و –تضاد بخش کثير و عمدۀ دھقانان (و مناسبات توليدی فيودالی ) بوروکراتيک

  )الکان ارضی فيودالپرولتاريای ده يا م

يکی از ويژگی ھای اساسی جامعۀ نيمه فيودالی در اين است که ھجوم سرمايه ھای امپرياليسيتی باعث ايجاد 

مائوتسه دون عملکرد امپرياليسم را در مورد جامعۀ . تغييرات و تحوالتی در ساخت اقتصاد فيودالی کشور می گردد

  : دھد  تحول در ساخت اقتصادی سنتی، چنين توضيح میفيودالی کھن چين، در زمينۀ ايجاد تغيير و

تنھا از اواسط قرن نوزدھم بود که در نتيجۀ ھجوم سرمايه . جامعۀ فيودالی چين تقريباً سه ھزار سال دوام داشت"

ی که در بطن جامعۀ فيودالی چين چون در اقتصاد کاالئ. ه وجود آمدداری خارجی در اين جامعه، تغييرات شگرفی ب

 وجود آمده بود، چين حتی بدون نفوذ سرمايه داری خارجی نيز میه يافته بود نخستين نطفه ھای سرمايه داری برشد 

. ھجوم سرمايه داری خارجی اين جريان را تسريع کرد. توانست رفته رفته به يک جامعۀ سرمايه داری تکامل يابد

از يک طرف اساس اقتصاد .  کردء چين ايفاسرمايه داری خارجی نقشی بزرگ در متالشی کردن اقتصاد اجتماعی

طبيعی خود کفايتی چين را ويران کرد، صنايع دستی را در شھر ھا و پيشه وری خانگی دھقانان را تخريب نمود و 

ثير متالشی أاين جريانات به جز آنکه ت. ی در شھر و روستا گرديدديگر موجب تسريع رشد اقتصاد کاالئاز طرف 

تصاد فيودالی چين داشت، شرايط و امکانات عينی معينی نيز برای رشد توليد سرمايه داری کننده ای در اساس اق
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وجود آمد و در ه با ويران شدن اقتصاد طبيعی، بازاری جھت فروش کاال برای سرمايه داری ب. چين فراھم آورد

  ١."رای سرمايه داری پيدا شدعين حال با خانه خرابی توده ھای عظيم دھقانان و پيشه وران نيز بازار نيروی کار ب

وجود می ه رغم تغييراتی که ھجوم سرمايه ھای امپرياليستی در سطح اقتصاد سنتی ب  علیدر جامعۀ نيمه فيودالی،

ظ باقی می آورند، معھذا به علت تبانی امپرياليسم با فيودال ھا، مناسبات استثماری فيودالی در اقتصاد روستا محفو

ی جامعۀ نيمه فيودالی، مناسبات توليدی حاکم ھمچنان مناسبات فيودالی است و تضاد اساسی، در اقتصاد روستائ. ماند

  :مائوتسه دون در مورد جامعۀ نيمه فيودالی چين می گويد. تضاد بين دھقانان با مالکان ارضی فيودال است

، استثمار دھقانان به وسيلۀ اساس اقتصاد خود کفايتی دوران فيودالی ويران شده است ولی نظام استثمار فيودالی "

  ٢."مالکان ارضی دست نخورده باقی است

که دھقانان يا خيلی کم زمين  صاحب قسمت اعظم اراضی بودند در حالی(...)  مالکان ارضی –طبقۀ حاکم فيودال "

ی کردند و کار م(...) دھقانان با وسايل خود در مزارع مالکان ارضی و اشراف . داشتند و يا به کلی زمين نداشتند

 فيصد محصول و حتی بيشتر از آن را به آنھا بدھند که صرف لذايذ ٨٠ و گاھی ٧٠، ۶٠، ۵٠، ۴٠مجبور بودند 

ی حق مالک ارض.  در بند فيوداليسم گرفتار بودند و آزادی شخصی نداشتنداندھقان(...) خصوصی شان می شد 

داشت ھر وقت بخواھد به دھقانان دشنام بدھد، آنھا را بزند و حتی بکشد و دھقانان از ھر گونه حقوق سياسی محروم 

  ٣."بودند

يعنی اخذ مازاد کار (بدين ترتيب، در جامعۀ فيودالی، اساس شيوۀ توليد فيودالی که مبتنی بر مناسبات خاصی است 

معھذا در اين . محفوظ باقی ماند) ضی فيودال از طريق اجبارات غير اقتصادیتوليد کنندۀ مستقيم به وسيلۀ مالک ار

جدا شدن صنعت از زراعت و از ميان (فورماسيون تغيير و تحوالت مھمی در زمينه ھای تقسيم توليد اجتماعی 

گردد، در اقتصاد خود کفايتی متالشی می . ی پديد آمدو توسعۀ توليد کاالئ) روستائیرفتن تدريجی صنعت خانگی 

سطح دھقانان، قشر بندی به دھقانان مرفه، ميانه حال و فقير پديد می آيد و پرولتاريای ده نيز پا به عرصۀ وجود می 

  .گذارد

وجود ه ی که در اقتصاد فيودالی بھائعده ای از فيودال ھا تحت ترغيب سرمايه داری خارجی و در نتيجۀ شکاف 

  . کمپرادور تبديل می شوند–مپرياليسم می پردازند و به فيودال آمده است، به سرمايه گذاری در خدمت ا

ھجوم . کمپرادوری است/ يکی ديگر از ويژگی ھای فورماسيون نيمه فيودالی، وجود مناسبات توليدی سرمايه داری 

وی ی از اقتصاد کشور را تحت کنترول و تسلط خود در می آورد و استثمار نيرائسرمايه ھای امپرياليستی، بخش ھ

را سبب می ) سرمايۀ ملی(کار، غارت و چپاول منابع و ثروت ھای ملی و انسداد رشد آزاد سرمايه ھای داخلی 

در بخش ھای تحت سلطۀ سرمايۀ امپرياليستی، مناسبات توليدی استثماری سرمايه داری، يعنی تضاد کار با . گردد

يسم و سرمايه ھای آن از جانب ديگر مانع رشد اما ھجوم امپريال.  کمپرادور حاکم است–سرمايۀ امپرياليستی 

قادر نمی ) سرمايه داری آزاد(که مناسبات توليدی سرمايه داری  سرمايه داری آزاد در جامعه می گردد، به طوری

  در سطح کل جامعه) به اين مفھوم که قانونمندی خود را در سطح کل اقتصاد حاکم نمايند(شوند موضع مسلط را 
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 اقتصادی –سرمايه داری به شکل اساسی اجتماعی : "ھمانطور که مائوتسه دون تصريح می کنداشغال نمايند و 

  ٤."مبدل نمی شود

 نيمه فيودالی، اين سرمايه داری ملی نيست که رشد می کند، بلکه امپرياليسم خارجی است –در جامعۀ نيمه مستعمره 

  .دھد که سرمايۀ خود را در آن جامعه رشد می

يکی مناسبات .  فورماسيون نيمه مستعمره، نيمه فيودالی، دو نوع مناسبات توليدی موجود استبدين ترتيب، در

توليدی سرمايه داری است که عمدتاً در نتيجۀ نفوذ و تھاجم سرمايۀ امپرياليستی در بخش ھای معينی از اقتصاد 

سرمايۀ مالی (ل آن است اين مناسبات، به علت ماھيت و خصلت ذاتی سرمايه ای که حام. استقرار می يابد

لده می شود و از طرف  داری آزاد ملی و رشد نيرو ھای مؤاز يکطرف مانع رشد و تسلط سرمايه) امپرياليستی

 بين نبرده، بلکه آنھا را حفظ می کند و مالکان ارضی فيودالی را ازديگر، مناسبات توليدی استثماری فيودالی را 

ديگری مناسبات توليدی فيودالی است که به صورت تضاد ميان . ود می سازدخ" تکيه گاه"و " پايۀ اصلی اجتماعی"

  .دھقانان با مالکان ارضی فيودال تجلی می يابد

بوروکراتيک و تضاد دھقانان با فيوداليسم و /مجموعۀ دو نوع تضاد اساسی، يعنی تضاد خلق با سرمايۀ کمپرادور 

دھند که عبارت است از تضاد ميان توده ھای خلق از  کيل میترکيب آنھا تضاد عمدۀ جامعۀ نيمه فيودالی را تش

  .و امپرياليسم، از طرف ديگر)  بوروکراتيک ھا–فيودال کمپرادور ھا (طرفی و ارتجاع 

*****  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم

  

                                                 
  "انقالب چين و حزب کمونيست چين: " مائوتسه دون-  4


