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  دکتر غالم حسين فروتن

  سازمان انقالبی افغانستان:  و ارسال از بازتايپ
 ٢٠١٣ فبروری ١۴

  

  دفاع از مائو، دفاع از مارکسيسم خالق است

 )بخش پنجم (

  و و ساختمان سوسياليسممائ

امپرياليسم از کشور بيرون رانده شد، .  انقالب دموکراتيک نوين در سراسر کشور  به پيروزی رسيد١٩۴٩بر ودر اکت

بدين ترتيب دو تضاد اساسی جامعه چين يعنی تضاد با امپرياليسم و تضاد با فئوداليسم از طريق انقالب . فئوداليسم برافتاد

در پيروزی .  انقالب سوسياليستی گذر کردۀ دوم انقالب يعنی مرحلۀ چين به مرحلۀجامع. ی حل شدملی و انقالب دھقان

انقالب تمام طبقات ضد امپرياليست و ضد فئودال؛ کارگران، دھقانان، خرده بورژوازی شھر و بورژوازی ملی تحت 

د دولت ديکتاتوری اين طبقات بود و دولتی که از پيروزی انقالب بيرون آم. رھبری حزب کمونيست چين شرکت داشتند

کند نوعی ديکتاتوری پرولتاريا است نظير  اين دولت که پرولتاريا در آن نقش سرکرده را بازی می. توانست نباشد نمی

که در انطباق با شرايطی متمايز از . لبانی پديد آمدادولتھائی که بعد از جنگ در يک سلسله از کشور ھا و از آن جمله 

ی اين پرولتاريا است که از طريق حزب کمونيست ئدر ديکتاتوری دموکراتيک توده . بر روسيه بودوقالب اکتشرايط ان

سوی سوسياليسم ه بديھی است اين مسير و اين مشی جز راه ب. کند را تعيين و تدوين می مسير تکامل جامعه و مشی آن

  .رود اين انتظاری نمیو ساختمان سوسياليسم نيست و از ديکتاتوری پرولتاريا نيز جز 

  :داند شرکت بورژوازی ملی را در دولت و دستگاه حکومتی نفی ديکتاتوری پرولتاريا می" امپرياليسم و انقالب"

تواند به تحقق درآيد که پرولتاريا با قاطعيت   دموکراتيک به انقالب سوسياليستی فقط وقتی می-گذار از انقالب بورژوا"

 کارگر در چين قدرت را با بورژوازی ۀتا زمانی که طبق. بزند و از او سلب مالکيت کندبورژوازی را از قدرت کنار 

توانست  کرد قدرتی که در چين برقرار شده نمی کرد، تا زمانی که بورژوازی امتيازات خود را حفظ می تقسيم می

- ۴٩٧ھمانجا ص ".( فرارويدتوانست به انقالب سوسياليستی قدرت پرولتاريا باشد و در نتيجه انقالب چين نيز نمی

۴٩٨(  

معنی آن نيروئی ه در دولت دموکراسی نوين تمام طبقاتی که در انقالب سھم داشتند، شرکت دارند ولی قدرت، قدرت ب

 مسير تکامل جامعه است، در دست پرولتاريا و حزب سياسی آنست و پرولتاريا تحت رھبری حزب ۀکه تعيين کنند

 چين ۀبر خلق چين، مسير حرکت جامعوشناسد و سوسياليسم پس از انقالب اکت میکمونيست راھی جز سوسياليسم ن

رغم خواستھا، منافع و  بورژوازی علی. نيرو ھای ديگر يا بايد اين خط حرکت را بپذيرند و يا نابود شوند. است

ورژوازی آنطور که در ب.  پذيرفت چون راه ديگری در مقابل او نبوداجباراً آرمانھای طبقاتی خود راه سوسياليسم را 
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قدرت فقط در . راز پرولتاريا نبودتبورژوازی ھم ارز و ھم . کرد  را با پرولتاريا تقسيم نمیقدرت باال آمده ۀمستخرج

 عمل ۀتوانست خواستھای طبقاتی خود را به مرحل بورژوازی نمی. دست پرولتاريا و رھبری جامعه نيز در دست او بود

  :دست مائو بسپاريمه رشتۀ کالم را ب. د سدی پوالدين در برابر او ايستاده بوددرآورد چون پرولتاريا مانن

 خويش را به سطح باالتری برساند بايد ۀکه اقتصاد عقب ماند چين برای مقابله با فشار امپرياليستی و برای آن           "

زندگی خلق نه زيان ه ه اقتصاد ملی و باز کليه عوامل سرمايه داری در شھر ھا و روستاھا استفاده کند، عواملی که ب

 ما مبتنی بر تحديد فعلیسياست .  متحد شويم، مشترکۀما بايد با بورژوازی ملی به منظور مبارز. بلکه سود برساند

تواند در انقالب نقش رھبری بازی کند و نبايد در قدرت  ولی بورژوازی ملی نمی. سرمايه داری است و نه امحاء آن

اين . شود  و دليلش در ضعف او است که از موقعيت اجتماعی و اقتصادی او ناشی می. فوق داشته باشددولتی مقام مت

آثار به زبان ". (طبقه فاقد دور انديشی و شجاعت الزم است و بسياری از افرادش از توده ھای خلق وحشت دارند

  ) تکيه از ما است-۶١٢-۶١١ ص ۴فارسی جلد 

اين ادعا نيز که . شرکت داشت و گويا از پايه ھای قدرت بود، واقعيت ندارد" قدرت" در اين ادعا که در چين بورژوازی

ھمين بورژوازی نيز با تمام . بی پايه است و ما بعد به آن خواھيم پرداخت" کرد امتيازات خود را حفظ می"بورژوازی 

  .کلی درھم شکسته شده خود، در آغاز انقالب فرھنگی پرولتاريائی ب" امتيازات"

  . چيزی جز تحريف واقعيت نيست" امپرياليسم و انقالب"              عبارت فوق مستخرج از 

 سوسياليسم ۀپس از پيروزی انقالب با محو سلطۀ امپرياليسم وفئوداليسم در مقياس سراسر کشور، چين وارد مرحل

 که بخش دولتی اقتصاد را تشکيل سرمايه ھای بزرگ داخلی و خارجی ملی شد و در اختيار دولت قرار گرفت. گرديد

از آنجا که در دولت چين قدرت در دست پرولتاريا بود، بخش دولتی اقتصاد خصلت سوسياليستی داشت و به دولت . داد

اما ارزش توليدات . داد که شريانھای حياتی اقتصاد را کنترل کند و رھبری اقتصاد کشور را در دست گيرد امکان می

توانست به اقتصاد کشور،  د ارزش کل توليدات اقتصاد ملی بود و اين بخش به تنھائی نمیاين بخش فقط ده در ص

کلی ويران شده بود ه  سال جنگ داخلی و جنگ با امپرياليسم خارجی ب٢۵اقتصادی بسياری عقب مانده که بر اثر 

ا اين توليد خصوصی به ام. از اينرو بخش خصوصی اقتصاد و توليد خصوصی اجتناب ناپذير بود. سروسامانی بدھد

توانست عنان گسيخته رشد يابد و کشور را در راه سرمايه داری و ديکتاتوری  علت وجود ديکتاتوری پرولتاريا نمی

  .تدريج افزايش می يافته برای توليد خصوصی محدوديتھائی وجود داشت که ب. بورژوازی سوق دھد

 کميته ۀمائو در دومين پلنوم ھفتمين دور. انقالب جالب استرھنمود ھای مائو در اين زمينه و در آستانۀ پيروزی 

  :گويد  چنين می١٩۴٩ چمرکزی در مار

گيرد، نيروئی است که   صنايع سرمايه داری خصوصی چين که در صنايع مدرن ما مقام دوم را می- ۴               "

امپرياليسم و فئوداليسم و سرمايه ۀ  خود به وسيلبورژوازی ملی چين و نمايندگانش که در فعاليت. نبايد ناديده گرفته شود

ی شرکت ئداری بورکراتيک تحت فشار قرار گرفته و يا محدود شده اند، غالباً در مبارزات انقالب دموکراتيک توده 

 مديدی بنابر اين داليل و از آنجا که اقتصاد چين ھنوز عقب مانده است، تا مدت نسبتاً . جسته و يا بيطرفی اختيار کرده اند

پس از پيروزی انقالب الزم است که حتی المقدور از عوامل مثبت سرمايه داری خصوصی شھر ھا و دھات برای رشد 

حال اقتصاد ملی ه در اين دوره بايد بر کليه عناصر سرمايه داری شھری و روستائی که ب. اقتصاد ملی استفاده شود

اين امر نه فقط اجتناب ناپذير است بلکه از لحاظ اقتصادی . مل دادزيانمند نيستند بلکه سودمندند، امکان  وجود و تکا

معذلک وجود و تکامل سرمايه داری در چين چنان بدون مانع و محدوديت مانند کشور ھای سرمايه . ضروری است

اتی، از  سرمايه داری در چين از چند جانب محدود خواھد شد؛ در ميدان عمل آن، از راه سياست مالي.داری نخواھد بود

 طبقۀ ۀخاطر منافع حال و آينده  اقتصاد ملی و بۀخاطر منافع مجموعه ما ب... راه قيمت ھای بازار و از راه شرايط کار
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وجه افراط آميز يا نرمش ناپذير محدود کنيم، ه کارگر و تمام مردم زحمتکش نبايد اقتصاد سرمايه داری خصوصی را ب

در چارچوب سياست اقتصادی و برنامه گذاری اقتصادی جمھوری توده ا بتواند بلکه بايد عرصه ای برای او بگذاريم ت

درجات مختلف و به اشکال ه سياست تحديد سرمايه داری خصوصی ناگزير ب. وجود داشته باشد و تکامل يابدی چين ئ

رخورد گوناگون با مقاومت بورژوازی، مخصوصاً صاحبان بنگاه ھای بزرگ خصوصی يعنی سرمايه داران بزرگ ب

اين تصور که .  طبقاتی در دولت دموکراسی نوين خواھد بودۀ مبارزۀتحديد و مخالفت با تحديد، شکل عمد. خواھد کرد

کلی ه دور افگنيم به را ب" تحديد سرمايه"توانيم شعار  کنونی احتياجی به تحديد سرمايه داری نداريم و میۀما در لحظ

طور افراطی و نرمش ناپذير ه ولی عکس اين نظر که ما بايد ب. راستغلط است و نظری است ناشی از اپورتونيسم 

ه خصوصی را خيلی سريع از ميان برداريم نيز بۀ توانيم سرماي که حتی می  خصوصی را تحديد کنيم و يا اينۀسرماي

 - ۵٣١-۵٢٩ صفحه ۴ فارسی جلد ۀترجم". (اوانتوريسم"يا " چپ"کلی غلط است و نظری است ناشی از اپورتونيسم 

  )تکيه از ما است

اوالً سرمايه : گيرد بدين ترتيب محدوديت توليد سرمايه داری در دوران انتقال به سوسياليسم در جھات زير صورت می

 کشور باشد که حزب کمونيست چين آن" چارچوب سياست اقتصادی و برنامه گذاری"داری و توليد خصوصی بايد در 

کار می افتد ولی در اينجا ه رساند، ب رمايه در ھر رشته ای که سود بيشتر میدر سرمايه داری، س. کند را تعيين می

ميدان عمل سرمايه "گيرد، به عبارت ديگر  سرمايه بر طبق سياست اقتصادی و برنامه گذاری مورد استفاده قرار می

مايه در تعيين قيمتھا نقشی کند و بنا بر اين سر ثانياً قيمت ھای  بازار را حزب کمونيست تعيين می. محدود است" داری

رابعاً مواد . کند گيرد و رشد سرمايه داری را محدود می ثالثاً با اتخاذ سياست مالياتی از تراکم سرمايه جلو می. ندارد

ھر مقدار که بخواھد در بازار ه تواند به دلخواه و ب اوليه و وسايل کار در اختيار دولت پرولتاريا است که سرمايه نمی

 و باالخره خامساً از طريق شرايط کار ھمراه با رشد و تکامل بخش سوسياليستی اقتصاد گام به گام  مالکيت تھيه کند

چنين است سياست مائو . محدوديت سرمايه داری و سپس امحاء آن. وسائل توليد از دست بورژوازری بيرون خواھد آمد

  .انۀ انقالب متذکر شده استمائو اين سياست را بارھا در است. سوی سوسياليسمه در گذار ب

دروغ چنين ه که اين سياست در عمل پياده شده ب رغم اين رغم نظر مائو وعلی علی" امپرياليسم و انقالب"           اما 

  :نويسد می

روابط بورژوائی در سوسياليسم نامحدود و حفظ ميان آموزش لنين و نظر مائو دربارۀ قبول توليد سرمايه داری           "

 قدرت و صنايع بزرگ را در دست داشت و نه در ١٩۴٩در واقع پرولتاريای چين نه در ." "تفاوت عميقی وجود دارد

  ) تکيه از ما است– ۴٩۶ص " امپرياليسم و انقالب".("١٩۵۶

 و اين در حالی که سرمايه ھای بزرگ در تمام زمينه ھا بالفاصله پس از پيروزی انقالب ملی شد و مالکيت تمام خلق

  . درآمد و به علت ھژمونی پرولتاريا خصلت سوسياليستی داشت

. دھد که مائو بارھا خالف آن  را گفته و عمل کرده است چيز ھائی را به مائو نسبت می" امپرياليسم و انقالب"اثر 

سيست، يک او بايد مائو را يک ضد مارک. نويسندۀ اثر قبالً ارزيابی از مائو را در ذھن خود ساخته و پرداخته است

نويسد، صرف نظر  پای او میه خرده بورژوای اپورتونيست توصيف کند و لذا تمام خصوصيات يک چنين فردی را ب

ازآنچه که تا . زند زند ولی می داند که اتھام می نويسنده خوب می. که چنين خصوصياتی به مائو می چسبد يا نه از اين

ائو ضد مارکسيست است، به رھبری پرولتاريا در انقالب اعتقاد ندارد، حال گفته شده اين نتيجه حاصل می آيد که مه ب

حزب کمونيست را به مثابه رھبر جنبش نمی پذيرد، درک درستی از خصلت انقالب ندارد، برای بسط نظام سرمايه 

  ...کند، ديکتاتوری بورژوازی را بر جامعه چين مسلط ساخته و  داری در چين تالش می
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.  دموکراتيک باشد-يدگاه مائو، نظامی که پس از آزادی در چين استقرار می يابد بايد يک نظام بورژوااز د            "

  )۴٩٧ھمانجا ص ". (دارد ذلک در ظاھر حزب کمونيست چين قدرت را در دست خود نگاه می مع

وجود آمده باشد که ه ب" یبرخی تحوالت سوسياليست" آنگاه چرا بايد در چين-  که حتماً نيست -راستی چنين است ه اگر ب

دھد از  ی چين را شرح میئآنجا که دستآورد ھای جمھوری توده " امپرياليسم و انقالب. "مورد تأئيد نويسنده نيز ھست

  )۴٩٣ص "(برخی تحوالتی که دارای خصلت سوسياليستی اند نيز صورت گرفته است"جمله بر آنست که 

 -  که اين تحوالت کدامند و چرا در نظام بورژوا-دھد توضيح نمینيت وء و از روی س- دھد نويسنده توضيح  نمی

وقوع پيوسته است، مگر تحت ديکتاتوری ه دموکراتيک که مائو گويا به استقرار آن پرداخته است تحوالت سوسياليستی ب

؟ واقعيت اينست تواند وجود داشته باشد توان تحوالت سوسياليستی ايجاد کرد، يا اساساً چنين تحوالتی می بورژوازی می

امپرياليسم و . " دشمنان نيز از قبول آن ناگزيرنداتخورد که ح چشم میه   چين آنقدر بۀکه تحوالت سوسياليستی در جامع

ميان کشيده و ه اند سخنی ب" برخی تحوالت که دارای خصلت سوسياليستی"که زياد توی ذوق نزند از  برای آن" انقالب

کمتر صفحه ای از اين .  او بر می شمرد، در تضاد استۀا اوصافی که از مائو و انديشتوجه نداشته که چنين تحوالت ب

ضد "و " اپورتونيستی"ضد مارکسيستی "می يابيد که چند بار صفات ) مائو آمده انديشۀ" رد"در آن بخش که در (اثر را 

  ينندۀ تحوالت سوسياليستی باشد؟تواند آفر آيا تئوری يا انديشه ای با اين صفات می. تکرار نشده باشد" انقالبی

تحوالتی که بعد از پيروزی انقالب تحت رھبری حزب کمونيست و مائو در چين به وقوع پيوسته دارای خصلت 

"  مسئله حل صحيح تضاد ھای درون خلقۀدربار" خود ۀ، در ھمان موقع که مائو اثر ارزند١٩۵٧سوسياليستی اند و در 

  :دھد مائو خود اين تحوالت سوسياليستی را توضيح می.  مالکيت شده استرا نگاشته از بورژوازی چين سلب

طور سريع به پيش رانده است، اين واقعيت را حتی ه در کشور ما نظام سوسياليستی،  نيروھای مولده را ب             "

  .توانند انکار کنند دشمنان خارجی نيز نمی

 -سسات مختلط دولتیؤھنوز سرمايه داران در م... ا تازه مستقر شده استولی نظام سوسياليستی در کشور م             "

از نظر مالکيت بايد گفت که اين . گيرند يعنی استثمار ھنوز موجود است خصوصی، صنعتی و بازرگانی ربح ثابت می

ستی ما ھنوز برخی از کئوپراتيوھای توليدی کشاورزی صنايع د. سسات ھنوز کامالً خصلت سوسياليستی نيافته اندؤم

ه نيمه سوسياليستی اند و حتی در آن کئوپراتيو ھای کامالً سوسياليستی نيز ھنوز بايد مسائل معينی مربوط به مالکيت ب

تدريج برقرار ه روابط بين توليد و مبادله در تمام شاخه ھای اقتصاد ما طبق اصول سوسياليستی ب. طور مداوم حل شوند

ز اقتصاد سوسياليستی؛ مالکيت ھمگانی، مالکيت کلکتيو و در مناسبات بين اين دو در درون دو بخش ا... گردند می

مناسبات توليدی سوسياليستی ھم اکنون ايجاد گشته اند و با رشد و تکامل نيرو ھای مولده ... شکل اقتصاد سوسياليستی

  ...کند تطبيق می

 -وسيلۀ مارکسيسمه و ايدئولوژی سوسياليست که بسيستم دولتی و قوانين ديکتاتوری دموکراتيک خلق              "

 روبنا در تسھيل پيروزی تحول سوسياليستی و ايجاد سازمان کار سوسياليستی در ۀشود، اينھا به مثاب لنينيسم ھدايت می

کند که با زيربنای اقتصاد سوسياليستی يعنی مناسبات توليدی سوسياليستی   میءکشور ما نقش فعال و محرکه ای ايفا

  ".تطابق دارد

راھی جز ه توانست ب که انقالب چين؛ تحت سرکردگی پرولتاريا نمی اين تحوالت سوسياليستی انجام پذيرفت برای آن

  . مائو چيزی جز گذار از انقالب دموکراتيک به انقالب سوسياليستی نبودۀکه راه و انديش سوسياليسم برود، برای آن

اين تحوالت با ملی کردن سرمايه ھای امپرياليست ھا و بورژوازی بومی وابسته به آنھا آغاز شد که بخش دولتی اقتصاد 

پس از انجام انقالب ارضی در مناطق . را ايجاد کرد که به علت ديکتاتوری پرولتاريا دارای خصلتی سوسياليستی بود

 عمل ۀسيد، تشکيل کئوپراتيوھای دھقانی و پيشه وری به مرحلپايان ره  ب١٩۵٠آزاد شده که ظرف نخستين سالھای 
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درآمد که خود دارای خصلت سوسياليستی است، چون به مالکيت خصوصی دھقان بر زمين خاتمه بخشيد و مالکيت 

خود گرفت که شکل ه مبارزه برای سلب مالکيت از بورژوازی ملی اشکال مختلفی ب. اجتماعی برزمين را برقرار کرد

  :دھد  چنين توضيح می١٩۵٣مائو ماھيت سرمايه داری چين را در .  خصوصی يکی از آنھا بود- دولتیمختلط

اقتصاد سرمايه داری کنونی در چين چنان اقتصاد سرمايه داری است که بخش عمدۀ آن تحت کنترل دولت خلق         "

اين يک اقتصاد . ت نظارت کارگران استاست و به اشکال گوناگون با اقتصاد دولتی سوسياليستی پيوند دارد و تح

وجودش عمدتاً برای سود سرمايه داران نيست، بلکه برای ... سرمايه داری عادی نبوده بلکه نوع ويژه ای از آنست

جيب ه  کارگران بۀوسيله درست است که بخشی از سود توليد شده ب. آنست که احتياجات توده ھا و دولت را برآورد

د اما اين تنھا بخش کوچکی از سود يعنی در حدود يک چھارم آنست، سه چھارم ديگر صرف رو سرمايه داران می

که ( ظرفيت توليدی ۀو برای توسع) شکل ماليات بر درآمده ب(برای دولت ) شکل صندوق رفاهه ب(توليد برای کارگران 

 اقتصاد سرمايه داری دولتی نوع از اين رو اين. گردد می) کند بخش کوچکی از آن برای سرمايه داران سود توليد می

 آثار ۀترجم". (رساند خود گرفته و به کارگران و دولت فايده میه  زيادی خصوصيت سوسياليستی بۀجديد تا انداز

  ) سرمايه داری دولتیۀ دربار۵فارسی جلد 

 داری دولتی اداره میکردند چه آنھائی که بر اساس سرمايه  کارخانه ھائی که با اين شيوه سرمايه داری دولتی کار می

سمت ه عناصر بورژوا در آنھا ب.  خصوصی داشتند به مالکيت دولت درآمدند-شدند و چه آنھائی که شکل مختلط دولتی

کار انداخته اند ساليانه ه کارمندان اداری به کار اشتغال داشتند و دولت طی زمان معينی به آنھا برای سرمايه ای که ب

  .يعتاً خصلت استثماری داشتربح ثابت می پرداخت که طب

که بسياری از عناصر بورژوازی ملی با  نخست اين: گرفت پرداخت اين ربح ثابت بيشتر به دو علت صورت می

خواست با آنھا مانند ضد انقالبيون سرسخت رفتار شود،  تحوالت سوسياليستی انجام يافته ھمراھی داشتند و مائو نمی

ھيچ وجه در تضاد با ه ای گرداندن چرخھای صنعت و بازرگانی الزم بود و اين بکه مديريت آنھا ھنوز بر ديگر اين

مائو خود بر آن بود که . برخورد لنين به کادر ھای علمی و فنی و اداری بورژوازی نيست، در انطباق  کامل با آنست

  .ا بپذيردر تواند برای مدتی آن اين ربح ثابت نوعی از استثمار است ولی ديکتاتوری پرولتاريا می

نيست، سودی " ربح سرمايه داری"مدعی است " امپريالليسم و انقالب"بايد توجه داشت که اين ربح ثابت آنطور که 

امپرياليسم  "ۀ باز ھم خالف نوشتۀ سراپا ساخته و پرداخت١٩۵٧در . نيست که از مالکيت بر وسائل توليد سرچشمه گيرد

ه در شھر و چه در روستا از ميان برداشته شده و روابط توليد مالکيت خصوصی بر وسايل توليد چ" و انقالب

مغرضانه پديده ھای قبل از انقالب و بعد از انقالب، پديده ھای " امپرياليسم و انقالب. "سوسياليستی برقرار گشته است

وط کرده است تا قبل از پيدايش تعاونی ھای کشاورزی و بعد از آن، دوران مائو را به دوران کنونی عمداً با ھم مخل

  .دست آورده را ب" مطلوب"نتيجۀ 

  :در آنجا آمده است

امتيازات و سود " سياست حق مساوی بر زمين" در انطباق با -شکلی که در چين وجود داشته انده  ب-کوالکھا        "

رژوازی ملی که مائو خود اين دستور را صادر کرده که به کوالکھا دست نزنند، چون بو. ھای خود را حفظ کرده اند

تواند بر  حزب کمونيست چين با آن جبھۀ متحدی در زمينه ھای سياسی اقتصادی و سازمانی تشکيل داده است، می

  )۵٠٢ص ." (آشفته شود

ه اين بخشنامه ای است که فقط چند ماه پس از پيروزی انقالب نوشته شده، در زمانی که انقالب ارضی در مناطقی که ب

 اصلی را عليه مالکين ۀدر اين موقع سياست مائو اين بود که ضرب. دستور کار قرار گرفته استتازگی آزاد شده، در 

اگر ما تنھا به مالکين ضربه بزنيم و :" بزرگ ارضی متوجه گرداند و برای اين کار ھر چه بيشتر آنھا را منفرد سازد
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 منفرد نمائيم و دھقانان ميانه حال را حمايت ثر تری مالکين راؤطور مه توانيم ب دھقانان مرفه را راحت بگذاريم  می

  )از ھمان بخشنامه". (کنيم

 اساسی متوجه مالکين ارضی است، سياستی در انطباق با سياست ۀبيطرف نگاه داشتن دھقانان مرفه در زمانی که ضرب

  نقش مثبتی نمیکه در اقتصاد کشاورزی چين ھنوز دست زدن به دھقانان مرفه، گذشته از اين. لنين و ستالين است

داد بلکه دھقانان ميانه حال را نيز به وحشت می  توانستند بازی کنند، نه تنھا آنھا را به جبھۀ مالکين ارضی سوق می

که در بخشنامه آمده بورژوازی ملی را نيز عليه انقالب بر می  راند و چنان طرف مالکين میه انداخت و آنھا را ب

توانست انقالب را که ھنوز چند ماھی  از پيروزی آن نگذشته در معرض خطر  اين سياست چپ روانه می. انگيخت

بر روسيه کوالکھا سالھای سال در روستاھای وداند که در انقالب اکت خوب می" امپرياليسم و انقالب. "قرار دھد

 طبقه پايان ۀثابشوروی دست نخورده باقی ماندند و فقط سيزده سال پس از پيروزی انقالب به موجوديت کوالکھا به م

دھد که چرا پنج ماه پس از پيروزی انقالب، درست در زمانی که نابودی  اما مائو را مورد انتقاد قرار می. داده شد

  .کند مالکين فئودال مطرح است دست نزدن به کوالکھا را توصيه می

 ١٩۵۵يد و اين تعاونی ھا در سال حيات کوالکھا در چين ديری نپائيد و پيدايش تعاونی ھای کشاورزی به آن خاتمه بخش

. دور مانده باشد" امپرياليسم و انقالب"اين چيزی نيست که بتواند از ديد . پايان رسيده طور عمده به در سراسر کشور ب

 امتيازات و سود ھای خود را - شکلی که در چين وجود داشته انده  ب- کوالکھا:"نويسد ذلک سياه بر روی سفيد می مع

. برد که کوالکھا دست نخورده باقی مانده و به حيات خود ادامه داده اند و خواننده را در اين توھم فرومی" حفظ کرده اند

و طرفدار سازش " اپورتونيست"،"ليبرال"گيرد که مائو را  و اين تحريف واقعيت، باز ھم به اين خاطر صورت می

  !طبقاتی نشان دھد

گذارد و   مائو ميان بورژوازی روسيه و بورژوازی ملی چين فرق میکه بر آشفته از اين" امپرياليسم و انقالب"

  .برخورد او به بورژوازی ملی چين با برخورد پرولتاريای روس به بورژوازی روسيه متفاوت است

بورژوازی روسيه طبقه ای ضد انقالبی بود، انقالب سوسياليستی را پذيرا نشد و با آن از در دشمنی درآمد و حتی عليه 

 امپرياليسم ۀبورژوازی ملی چين در زمانی که سلط. توانست باشد  مسلحانه دست زد و جز اين ھم نمیۀب به مبارزانقال

خاطر مبارزه با آنھا و برانداختن آنھا در کنار پرولتاريا و دھقانان ه کردند و ب و فئوداليسم موجوديت او را تھديد می

 انقالب بود و تحت ۀ در دوران انقالب و از زمرۀ نيرو ھای محرکدر دوران انقالب دموکراتيک ملی او. قرار داشت

بورژوازی ملی در اين دوران در . رزميد رھبری پرولتاريا و حزب کمونيست چين عليه امپرياليسم و فئوداليسم می

تيبانی پس از پيروزی انقالب تحوالت سوسياليستی پرولتاريا را پذيرفت، از قانون اساسی پش. اردوی خلق جای داشت

 چنانچه از امر سوسياليسم و از زحمتکشان که از طرف حزب کمونيست رھبری می«دانست  خوبی میه کرد، زيرا ب

از اين رو برخورد به اين بورژوازی ). مائو(»  درخشانیۀ اتکائی خواھد داشت و نه آيندۀشوند روی بگرداند، نه نقط

  . برخوردی باشد که پرولتاريای روسيه با بورژوازی روسيه داشتتواند ھمان ملی در شرايط ديکتاتوری پرولتاريا نمی

  :دانست مائو تضاد ميان بورژوازی ملی و پرولتاريا را پس از پيروزی انقالب تضاد عمده می

 کارگر و بورژوازی ۀ سرمايه داران بوروکرات، تضاد ميان طبقۀ مالکين ارضی و طبقۀبا سرنگونی طبق               "

 بينابينی تعريف ۀاز اين رو بورژوازی ملی ديگر نبايد به مثابه يک طبق. رت تضاد عمده در آمده استصوه ملی ب

  )١٩۵٢ جون ۶در) (۵آثار به زبان فارسی جلد ". (شود

  :             باز ھم

ن که فی نفسه  کارگر تضادی است بين استثمار شوندگان و استثمار کنندگاۀتضاد بين بورژوازی ملی و طبق             "

، به طرز صحيح ولی در شرايط مشخص کشور ما ھر گاه با اينگونه تضاد ھای طبقاتی آنتاگونيستی. آنتاگونيستی است
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کتاب سرخ ". (طور مسالمت آميز حل کرده  بدل نمود و ب  به تضاد ھای غير انتاگونيستیبرخورد شود می توان آنھا را

  )۶٢ص 

 آميز به نتيجه نرسد يا بورژوازی ملی اين سياست را نپذيرد، ناگزير تضاد او با بديھی است چنانچه راه حل مسالمت

مائو با . شود و راه حل آن جز از طريق زور و سرکوبی امکان پذير نيست  کارگر به تضاد آنتاگونيستی بدل  میۀطبق

شد در  يز که به او پرداخت میتدريج از بورژوازی ملی سلب مالکيت کرد و آن ربح ثابتی نه اتخاذ اين سياست صحيح ب

  .آغاز انقالب فرھنگی از ميان رفت

 مائو بتازد ۀکه به انديش برای آن" امپرياليسم و انقالب" ديگری است در دست ۀوجود حزب سياسی بورژوازی ملی بھان

  :حساب مائو بگذارده و جعليات تازه ای را ب

تعدد در رھبری کشور يعنی به اصطالح چند حزبی سياسی،  ضرورت وجود احزاب مۀبا موعظه دربار               "

 لنينيسم دربارۀ نقش تقسيم ناپذير حزب کمونيست در انقالب و - مائوتسه دون در تضاد کامل با آموزش مارکسيسمۀانديش

 و شمارد که احزاب بورژوائی با حقوقی مائو اين امر را بيچون و چرا ضروری می..... در ساختمان سوسياليسم است

احزاب . شود ھمين اکتفا نمیه امتيازاتی برابر با حزب کمونيست چين در قدرت و در حکومت  کشور شرکت جويند و ب

توانند از بين بروند که حزب کمونيست چين از  اند فقط زمانی می"محصول تاريخ ) "مائو(بورژوازی که به عقيده او 

  )۴٧۴-۴٧٣ھمان جا ص ". (ھمزيستی داشته باشنديعنی آنھا بايد تاکمونيسم با يکديگر . رود بين می

احزابی بورژوائی با حقوق و امتيازاتی برابر "،" کشوررھبریضرورت احزاب متعدد را در "آيا درست است که مائو 

کرات در آثار خود توضيح داده است که انقالب چين ه کند؟ نه، درست نيست مائو ب موعظه می" حزب کمونيست چين

 در ١٩٣٩او در . نجامد و خلق چين را نجات دھدتواند به پيروزی بي پرولتاريا و حزب سياسی آن میفقط تحت رھبری 

  :نويسد می" انقالب چين و حزب کمونيست چين"اثر خود 

) نه احزاب بورژوائی و نه احزاب خرده بورژوائی(غير از حزب کمونيست چين ھيچ حزب سياسی ديگری           "

 انقالب بزرگ يعنی انقالب دموکراتيک چين و انقالب سوسياليستی چين را رھبری کند و آنھا را قادر نيست که اين دو

 سال تمام ١٨ دوگانه را بر عھده گرفته و اکنون ۀسيس خود اين وظيفأحزب کمونيست چين از آغاز ت. به پايان برساند

  )۴٩٠م ص  فارسی آثار جلد دوۀترجم". (کند است که برای انجام آن سخت مبارزه می

  :کند  پيروزی انقالب باز تأکيد میۀده سال بعد در آستان

" نبايد در قدرت دولتی مقام متفوق داشته باشدتواند در انقالب نقش رھبری بازی کند و بورژوازی ملی نمی          "

  ).۶١٢ ص ۴ آثار جلد ۀترجم(

، ھمان  کارگرۀ رھبری طبقۀبه بورژوازی به اضافنه  مردم ساده باشد و ۀآن سيستم دولتی که متعلق به ھم         "

  ) تکيه از ما است- ۶١٠- ۶٠٩ھمانجا ص " (سيستم دولتی ديکتاتوری دموکراتيک خلق است

 کارگر چشم پوشيده يا رھبری را با ۀشايد مائو پس از پيروزی انقالب نظر خود را تغيير داده و از رھبری طبق

 کند، می  در آن اثر خود که از حل تضاد ھای درون خلق صحبت می١٩۵٧مائو در . بورژوازی تقسيم کرده است

  :نويسد

 با وحدت و يگانگی به ساختمان  کارگر و حزب کمونيستۀبه رھبری طبقاکنون خلق ششصد مليونی کشور ما          "

  ".عظيم سوسياليسم مشغول است

و بر اساس اتحاد کارگران و کارگر بوده  ۀتحت رھبری طبقدولت ما يک دولت ديکتاتوری خلق است که         "

  ". دھقانان استوار است
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کند و نه از رھبری  بينيم مائو در ھمه جا از رھبری پرولتاريا، از رھبری حزب کمونيست صحبت می که می چنان

طبقات و رھبری احزاب و وقتی سخن از رھبری يک طبقه يا يک حزب در ميان است، منظور رھبری بالتقسيم است و 

تقسيم قدرت .  عمل بپوشد که قدرت سياسی در دست پرولتاريا و حزب او باشدۀتواند جام اين رھبری فقط زمانی می

بورژوازی "مين رھبری پرولتاريا است که مائو بر آنست که أسياسی نافی رھبری يک طبقه و يک حزب است و برای ت

دھد، رھبری  ژوازی ملی به سرمايه داری دولتی تن در میوقتی بور" ملی نبايد در قدرت دولتی مقام متفوق داشته باشد

کند، وقتی بورژوازی ملی قانون اساسی  حزب کمونيست و کنترل کارگران را بر واحد توليدی خويش قبول می

 تحوالت سوسياليستی را می پذيرد، معلوم است که قدرت سياسی در دست او نيست، معلوم است که ۀسوسياليسم و برنام

احزاب بورژوائی با حقوق و امتيازات برابر با حزب کمونيست چين در قدرت «" امپرياليسم و انقالب "ۀوشتعکس نه ب

در چين در کنار نابودی امپرياليسم و " امپرياليسم و انقالب" ھمين ۀوقتی به نوشت. ندارند» و در حکومت کشور شرکت

معلوم ميشود که رھبری و قدرت سياسی " رت گرفته  که دارای خصلت سوسياليستی اند صویبرخی تحوالت"فئوداليسم 

مائو اين امر را بيچون : "می نويسد» امپرياليسم و انقالب«بالمنازع در دست پرولتاريا و حزب کمونيست است، وقتی 

شمارد که احزاب بورژوائی با حقوقی و امتيازاتی برابر با حزب کمونيست چين در قدرت و در  و چرا ضروری می

کند، چيزی که با اخالق  صاف و ساده ھم به مائو اتھام می بندد و ھم حقيقت را قلب می" ور شرکت جويندحکومت کش

  .کمونيستی مغاير است

 نقش تقسيم ناپذير حزب کمونيست در ۀ لنينيسم دربار- وجود احزاب در تضاد با آموزش مارکسيسم"آيا درست است که 

م تکرار کنيم وقتی رھبری در دست يک طبقه و يک حزب است صحبت باز ھ" انقالب و در ساختمان سوسياليسم است

 -بر روسيه را الگو قرار دھيم و اين الگو را معيار مارکسيسمو انقالب اکتۀالبته اگر نمون. از تقسيم آن سخنی بيھوده است

ی شرق ئوکراسی توده اما انقالب چين و انقالبات کشور ھای دم. ال مثبت استؤلنينيسم بشناسيم آنگاه پاسخ به اين س

تواند داشته باشد، ممکن است شکل چند  اروپا نشان داد که ديکتاتوری پرولتاريا ھمان طور که شکل يک حزبی می

دانست و از لحاظ تئوری   از اتحاد طبقات میخاصیلنين خود ديکتاتوری پرولتاريا را شکل . خود بگيرده حزبی نيز ب

ديکتاتوری پرولتاريا در شرايطی غير از شرايط انقالب در روسيه اشکال ديگری که  ھيچ دليلی در دست نيست برای آن

 انقالبات پرولتاريائی ۀتجرب. خود نگيرد و پرولتاريا نتواند قدرت سياسی خود را در اشکال ديگری به تحقق درآورده ب

  .دھد که اين امکان نه تنھا منتفی  نيست، بلکه به واقعيت درآمده است نشان می
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