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  دکتر غالم حسين فروتن

  سازمان انقالبی افغانستان:  و ارسال ازبازتايپ
  ٢٠١٣ فبروری ٠٧

  

  دفاع از مائو، دفاع از مارکسيسم خالق است

 )بخش چھارم( 

  و و خصلت انقالب چينمائ

در کشور چين که نظام فئودالی برجامعه مسلط است و دھقانان تحت سلطۀ فئودالھا قرار دارند، وظيفۀ انقالب برانداختن 

ويژه در چين که اکثريت عظيم جمعيت با ه بدون شک در چنين انقالبی ب. نظام فئودالی و آزاد کردن دھقانان است

اما چين در عين حال کشوری نيمه مستعمره و تحت . دھند عمدۀ انقالب را تشکيل میدھقانان است، دھقانان نيروی 

سلطۀ امپرياليست ھای خارجی است که با غارت ثروتھای کشور و استثمار خلق چين و پشتيبانی از نظام فئودالی نه تنھا 

بنابر اين انقالب چين . چين می بندندربايند، راه غلبه بر عقب ماندگی را نيز بر کشور  استقالل و آزادی را از خلق می

دھد و  دارای خصلتی دموکراتيک است چون وظيفۀ برانداختن فئوداليسم و آزاد کردن دھقانان را در برابر خود قرار می

  .در عين حال ملی است چون خلق را از يوغ امپرياليسم رھائی می بخشد

کند، دورنمای  شود، دورنمای ديگری پيدا می ی میوقتی اين انقالب از طرف پرولتاريا و حزب سياسی آن رھبر

 ۀ ملی و دموکراتيک و سپس مرحلۀنخست مرحل :گذرد در چنين حالی انقالب از دو مرحله می. سوسياليستی

اين دو مرحله از لحاظ نيروھای محرک انقالب و از لحاظ وظايفی که بايد انجام دھند با يکديگر متفاوت . سوسياليستی

توان اين   سوسياليستی گام نھاد، در عين حال نمیۀتوان به مرحل  ملی و دموکراتيک نمیۀام وظايف مرحلاند، بدون انج

  .ديگر جدا کرد دو مرحله را با ديواری از يک

مائو که . لنين و ستالين و بين الملل کمونيسم بارھا به انقالب چين و خصلت آن، دو مرحله بودن آن اشاراتی کرده اند

کار و رھبر انقالب چين بود، خصوصيات انقالب چين و دورنمای آن و نيروھای محرکۀ آن را بسط داد خود دست اندر

را برای نخستين بار بيان کرد،  که مائو آن" دموکراسی نوين"مفھوم . صورت تئوری انقالب چين تدوين کرده را ب و آن

بر وه نيمه فئودال در دوران بعد از انقالب اکتمضمون تئوری انقالب بورژوا دموکراتيک را در يک کشور نيمه مستعمر

را به  جوانب مختلف اين مرحله از انقالب و گذار آن" دربارۀ دموکراسی نوين"مائو در اثر خود، . دھد روسيه نشان می

با اين حقيقتی است که . است" انقالب دموکراسی نوين"مائو تدوين کنندۀ . انقالب سوسياليستی به تفصيل بيان کرده است

  .را دريافت توان آن مراجعه به تاريخ جنبش کمونيستی می

  .بر اين عقيده نيست" امپرياليسم و انقالب"اما اثر 
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درستی دريابد ه توانست ب  دموکراتيک و انقالب پرولتاريائی را ھرگز نمی-مائوتسه دون پيوند نزديک انقالب بورژوا"

 - طورعلمی خاطر نشان ساخته است که ميان انقالب بورژواه ب لنينيستی که -خالف تئوری مارکسيستی. و روشن کند

ديگر زمانی طوالنی  توانند از يک دموکراتيک و انقالب سوسياليستی ديوار چين وجود ندارد و اين دو انقالب نمی

وقع اين چه م... تبديل انقالب ما به انقالب سوسياليستی کار آينده است"فاصله داشته باشند، مائوتسه دون برآنست که 

برای آن زمانی نسبتاً طوالنی الزم خواھد بود تا زمانی که برای چنين گذاری ھمه ... گذار صورت خواھد گرفت

مقدمات سياسی و اقتصادی الزم پديد نيامده، تا زمانی که چنين گذاری برای اکثريت عظيم خلق ما نتواند مفيد واقع شود 

  )۴٨۵-۴٨۴ھمانجا ص ". ( بميان آوردو زيانمند ھم باشد نبايد از اين گذار سخنی

شود  چنانکه مشاھده می)  مراجعه شود٢۵٧برای متن فارسی به جلد اول صفحه (در آنچه که در فوق از مائو نقل شده 

شايد صحبت بر سر مطلب مفصلی است و برای جلوگيری از . جای آن نقطه چين گذاشته شده استه دو بخش حذف و ب

نقطه چين اول جای اين جمله را .  کوتاه استۀر شده است؟ اما نه، آنچه حذف شده دو جمل کالم از آن صرف نظۀاطال

جای اين ه  چين دوم بۀو نقط". در آينده انقالب دموکراتيک ناگزير به انقالب سوسياليستی گذار خواھد کرد: "گرفته است

  ". منوط به وجود پاره ای شرايط الزم است:" جمله آمده

  :دو مطلب اساسی را عالماً و عامداً از قلم انداخته است" امپرياليسم و انقالب"           اثر 

که اين گذار منوط به فراھم آمدن  که گذار انقالب دموکراتيک به انقالب سوسياليستی ناگزير است و دوم اين اول اين

  :نويسد می چنين ١٩۴٠دارد و در  اين شرايط کدامند؛ مائو با صراحت بيان می. شرايط خاصی است

 خويش است و در آينده به مرحلۀ دوم، به سوسياليسم تکامل خواھد ۀشک نيست که انقالب ھنوز در نخستين مرحل"

اما امروز ھنوز زمان . دوران سوسياليسم وارد شوده چين تنھا وقتی روی سعادت واقعی را خواھد ديد که ب. يافت

 نبرد با امپرياليسم و فئوداليسم است و تا زمانی که اين وظيفه پايان  کنونی انقالب چينۀوظيف. برقراری سوسياليسم نيست

 ۀ مرحلءابتدا:  انقالب چين بايد ناگزير دو مرحله را بپيمايد. تواند به ميان آيد نپذيرد از سوسياليسم سخن ھم نمی

را ظرف  توان آن  و نمی نخستين بس طوالنی خواھد بودۀعالوه مرحله ب. دموکراسی نوين و تنھا پس از آن سوسياليسم

 ۀترجم". (توانيم از شرايط واقعی کنونی دور شويم ما مردمان تخيلی نيستيم و نمی. تمام رسانيداه يک صبح تا شام ب

  ) تکيه از ما است– ۵٣۵-۵٣۴فارسی آثار مائو جلد دوم ص 

 سوسياليسم که ۀدموکراسی و مرحل ۀمرحل. داند مائو در انطباق کامل با مارکسيسم، انقالب چين را شامل دو مرحله می

دموکراسی ناگزير به سوسياليسم می ۀ مرحل. کلی متفاوت انده ديگر از لحاظ وظايف و نيرو ھای محرکه ب از يک

که اين گذار بتواند به تحقق درآيد ناگزير بايد شرايطی فراھم آيد و اين شرايط برافتادن کامل  انجامد ولی برای آن

 مائو برای آن، زمان نسبتاً طوالنی پيش بينی می. چه موقع اين شرايط فراھم خواھد آمد. سم استامپرياليسم و فئودالي

  :توجه کنيد. روشنی ھم توضيح داده استه درستی دريافته به مائو که وجود اين دو مرحله و وجوه تمايز آنھا را ب. کند

انقالب دموکراتيک و : شود و مرحله میجنبش انقالبی چين تحت رھبری حزب کمونيست چين در مجموع شامل د" 

دھند که خصلتاً با يکديگر فرق دارند و تنھا وقتی   انقالبی را تشکيل میۀاين دو مرحله، دو پروس. انقالب سوسياليستی

 تدارک ضرور برای انقالب ۀانقالب دموکراتيک به منزل. توان به انجام دومی پرداخت که اولی پايان يابد می

 – ٢٧کتاب سرخ ص  (طور اجتناب ناپذير دنبالۀ انقالب دموکراتيک است؟ ه سوسياليستی است؛ انقالب سوسياليستی ب

  )تکيه از ما است

   ديگر را توضيح داد؟ۀ انقالب، تمايز آنھا و گذار از يک مرحله به مرحلۀتوان دو مرحل آيا روشن تر از اين می

تکامل آن ايده ھای پراگنده ای است که اينجا و آنجا توسط لنين، ستالين و کمينترن "  دموکراسی نوينۀباردر"اثر مائو 

ھرگز "شود که مائو پيوند اين دو مرحله را  مدعی می" امپرياليسم و انقالب" تعجب نيست وقتی ۀآيا ماي. بيان شده است
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 اول به ۀست که مائو برای فراھم آمدن شرايط گذار از مرحلآنھم گويا اين" دليل"؟ "توانست دريابد و روشن کند نمی

توانند از يک  بر آنست که اين دو مرحله نمی" امپرياليسم و انقالب. "کند  دوم زمانی نسبتاً طوالنی پيش بينی میۀمرحل

موکراتيک يا  دۀمنظور چيست؟ آيا منظور اينست که بدون انجام وظايف مرحل. ديگر زمانی طوالنی فاصله داشته باشند

گويد و  در اين زمينه چيزی نمی" امپرياليسم و انقالب"توان به سوسياليسم گذر کرد؟   دموکراتيک میۀدر جريان مرحل

آيا بدين معنی است که ممکن بود امپرياليسم و . تواند طوالنی باشد زمانی ميان آن دو نمیۀ فقط برآنست که فاصل

ت؟ مائو که خود در پراتيک انقالب است و نيرو ھای انقالب را در مقايسه با فئوداليسم را ظرف مدت کوتاھی برانداخ

دست ه خصوص شرايط امکان گذار را به کند و ب زمانی نسبتاً طوالنی پيش بينی می. نيروھای ضد انقالب می سنجد

ان دو مرحله را دريافته که گويا پيوند نزديک مي" امپرياليسم و انقالب. "له کامالً روشن استأدھد و بنابر اين مس می

  .ھيچ چيز را روشن نکرده است

خواھد به کرسی بنشاند که مائو ھرگز به تبديل انقالب  اين اتھام ناروا و بی پايه را می" امپرياليسم و انقالب"

  .دموکراتيک به انقالب سوسياليستی نمی انديشده است، حتی پس از آزادی کشور از يوغ امپرياليسم و فئوداليسم

 ضد مارکسيستی چسبيده بود، عقيده ای که طرفدار ۀائوتسه دون در تمام دوران انقالب حتی پس از آزادی به اين عقيدم"

  )۴٨۵ھمانجا ص " (تبديل انقالب بورژوا دموکراتيک به انقالب سوسياليستی نيست

 آغاز ١٩۴٩بر ور اکتمائو پيروزی انقالب را د. سخن بس نامعقولی است که مطالب فوق بر آن خط بطالن می کشد

قسمی که در ه داند و تحوالت سوسياليستی در واقع از ھمان زمان آغازيدن گرفته است، ب مرحله انقالب سوسياليستی می

کنفرانس عالی دولتی، از سوسياليستی و انقالب  )وسيع( مائو در نطق خود در برابر يازدھمين اجالسيه ١٩۵٧ بروریف

  :گويد سوسياليستی سخن می

 دموکراتيک و انقالب سوسياليستی و موفقيت ھای ما در ساختمان سوسياليسم سيمای چين - روزی انقالب بورژواپي"

  ...سرعت دگرگون ساخته انده کھن را ب

 کارگر و حزب کمونيست، با وحدت و يگانگی به ساختمان عظيم ۀرھبری طبقه ليونی کشور ما بي م۶٠٠اکنون خلق 

 حل صحيح تضادھای ألۀدربارۀ م..." ( کنونی که دوران ساختمان سوسياليسم استۀمرحلدر ... سوسياليسم مشغول است

  )درون خلق

خواھد بگويد که مائو در حرف از  از اين نوشتۀ مائو بی اطالع مانده است؟ يا شايد می" امپرياليسم و انقالب"آيا 

توان  فته است؟ اگر مقصود اينست آنگاه نمی دموکراتيک انقالب ادامه ياۀرانده ولی در عمل مرحل سوسياليسم سخن می

 دوم عميقاً معتقد است و ۀ اول به مرحلۀمائو به گذار از مرحل. گفت که مائو به عقيده ای چسبيده که طرفدار گذار نيست

م تما.  درآورده استء اجراۀرا به مرحل آن" امپرياليسم و انقالب"آنرا به کرات و به روشنی بيان داشته، خالف اتھام 

طور کلی در انقالب کشور ھای مستعمره و نيمه مستعمره از ه تئوری مائو دربارۀ وجود دو مرحله در انقالب چين و ب

  . چين برخاسته استۀ لنينيسم بر شرايط جامع- پراتيک انقالب چين، از انطباق خالق مارکسيسم

.  طريق حزب کمونيست ھژمون انقالب است کارگر ازۀگذار از دموکراسی به سوسياليسم تنھا به اين علت است که طبق

دست ه تواند رھبری انقالب را ب مائو بارھا تکرار کرده است که بورژوازی ملی در کشور چين و کشور ھای نظير نمی

 -بگيرد و انقالب را به پيروزی کامل برساند و تفاوت انقالبھای بورژوا دموکراتيک نوين با انقالبات بورژوا

او از جانب امپرياليسم . بورژوازی ملی از لحاظ اقتصادی و سياسی ضعيف است. ر ھمين استدموکراتيک گذشته د

خيزد و در شرايطی به صفوف انقالب می  گيرد و لذا با آن به مبارزه بر می تحت فشار سياسی و اقتصادی قرار می

کشاند و به صفوف امپرياليسم و ضد  از سوی ديگر ضعف او و پيوند او در مواردی با روستا او را به تسليم می. پيوندد

ھمين جھت ه بنابر اين وظيفۀ رھبری دھقانان و در نتيجه ھژمونی انقالب بر دوش پرولتاريا می افتد، ب. راند انقالب می
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نخواھد انجاميد بلکه راه را "  سرمايه داری و دولت ديکتاتوری بورژوائیۀبه استقرار جامع"به گفتۀ مائو اين انقالب 

  .کامل سوسياليسم خواھد گشودبرای ت

با آنکه چنين انقالبی در مستعمرات و نيمه مستعمرات در نخستين مرحله يا نخستين گام خود از لحاظ خصلت اجتماعی "

 دموکراتيک است و درخواست ھای عينی آن در جھت گشودن راه رشد سرمايه داری - ھنوز اصوالً يک انقالب بورژوا

کند و ھدفش  را رھبری می قالب ديگر از نوع انقالب کھنه نيست که بورژوازی آنذلک اين ان کند، مع سير می

را  بلکه انقالب نوع جديدی است که پرولتاريا آن:  سرمايه داری و دولت ديکتاتوری بورژوازی استۀاستقرار جامع

رک کليه طبقات  دموکراسی نوين و دولت ديکتاتوری مشتۀ نخست برقراری جامعۀکند و ھدفش در مرحل رھبری می

ترجمه به فارسی ". (از اين رو اين انقالب درست برای رشد سوسياليسم راه باز ھم وسيعتری را می گشايد. انقالبی است

  )۵١٣ ص ٢آثار جلد 

لنينيسم، بلکه - برآنست که جريان انقالب را نه مارکسيسم" امپرياليسم و انقالب"رغم تمام اين وضوح و روشنی اثر  علی

 آن وغيره رھبری ۀمراحل آن و نيرو ھای محرک"از خصلت انقالب " انديشه مائوتسه دون"رکسيستی درک ضد ما

  )۴٨۴ھمانجا ص " (کرده است

  ادامه دارد

 

 


