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  سازمان انقالبی افغانستان: بازتايپ و تکثير انترنيتی

  دکتر فروتن
 ٢٠١٣ اگست ١٢

  حزب توده در مھاجرت

  بخش ششم

  راه رشد غير سرمايه داری و حکومت دموکراسی ملّی

 اقتصادی و اجتماعی ۀمنظور استقرار نفوذ و استيالی شوروی بر کشورھای عقب مانده، رويزيونيست ھا دو مقوله ب

 راه رشد غير سرمايه داری چيست؟ کسی نمی. راه رشد غير سرمايه داری و حکومت دموکراسی ملّی: اختراع کردند

شد را به لنين نحال با بی پروائی شگرفی اين راه ربا اي. داند و در ھيچ کجا منظور و مضمون آن تشريح نشده است

  :بورو در اين باره چه مينويسد» سند«بيند ب. نسبت داده اند

 جھانی، نظريه لنينی رشد غير سرمايه داری در کشورھای ۀ در صحنءدر شرايط جديد تناسب قوا«

 در اين ١٩٢٠ یجوال دوم کمينترن در ۀلنين در کنگر. کم رشد، اھميّت فراوانی کسب کرده است

  :باره چنين می گويد

 سرمايه دارِی ۀ را صحيح بشمريم که مرحلاتوانيم اين دعو آيا می: قرار زيرين بوده  بمسألهطرح «

شوند و در بين آنھا، اکنون پس از  رشِد اقتصاد برای آن خلق ھای عقب مانده که اکنون آزاد می

اگر . ال منفی استؤت؟ پاسخ به اين سشود ناگزير اس جنگ، جنبش ترقيخواھانه مشاھده می

 که در ی وسائلۀپرولتاريای انقالبی پيروزمند بين آنھا دست به تبليغ بزند و حکومت شوروی با کلي

 سرمايه ۀياری آنان بشتابد در آن صورت فرض اين نکته، صحيح نيست که مرحله اختيار دارد ب

  )۵٢٣ – ۵٢۴. ، ص» ديدگاه ھااسناد و«(» داری برای خلق ھای عقب مانده ناگزير است

در . برند سر میه لنين در اينجا توضيح می دھد که کشورھای مشرق زمين در شرايط مناسبات ماقبل سرمايه داری ب

تبليغ شوراھای دھقانی . گريباننده  کارگر نيست، دھقانان با زندگی مشقّت باری دست بۀاين کشورھا تقريباً اثری از طبق

چنانچه کمونيست ھا در ميان دھقانان به تبليغ بپردازند و کشورھای انقالب . ب گسترده ای پيدا می کنددر ميان آنھا بازتا

به آنھا ھمه گونه کمک و ياری ) و در آنموقع اتحاد شوروی يگانه کشور سوسياليستی بود(سوسياليستی پيروزمند نيز 

 سرمايه داری توليد به ۀيماً و بدون گذار از مرحلبرسانند، اين خلق ھا می توانند از ھمان حالت عقب ماندگی مستق

که  دولت شوروی اين حکم را در مورد خلق ھای آسيای ميانه به تحقق درآورد و اين خلق ھا بدون آن. سوسياليسم برسند

شاھد مالکيت خصوصی سرمايه داری و توليد سرمايه داری باشند، به مالکيت اجتماعی بر وسائل توليد و توليد 

  .ليستی رسيدندسوسيا
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دارد که به  دوم انترناسيونال کمونيست مطرح می کند و احزاب کمونيست را موظّف میۀ لنين اين موضوع را در کنگر

  :تبليغ در ميان خلق ھای عقب مانده برای تشکيل شوراھای دھقانی دست زنند و بالفاصله تصريح می کند

از نظر تئوری پايه گذاری کند که با کمک انترناسيونال کمونيست بايد اين حکم را برقرار و «

 سرمايه داری رشد را کنار ۀپرولتاريای کشورھای پيشرفته ممکن است کشورھای عقب مانده مرحل

  ».بزنند، به نظام شورائی دست يابند و با گذشتن از مراحل معينی از رشد به کمونيسم برسند

ضاع و احوال اتحاد شوروی و جھان امکان تحقّق اين حکم را انترناسيونال ديگر به اين موضوع نپرداخت، شايد ھم او

  .داد در ورای کشور اتحاد شوروی نمی

روشن است که سخن لنين بر سر امکان جھيدن خلق ھای عقب مانده از روی مرحله سرمايه داری رشد است و نه بر 

  .»راه رشد غير سرمايه داری«نام ه سر راه رشد سومی ب

راه رشد سرمايه داری : رشد نيروھای مولّد بيش از دو راه در برابر کشورھای عقب مانده نيستدر دنيای امروز برای 

توان باور داشت کشور را از عقب ماندگی و بی نيازی از کشورھای پيشرفته صنعتی نجات دھد  ـ و  زحمت میه ـ که ب

ماليان حاکم بر ايران . سانه ای بيش نيستراه رشد غير سرمايه داری اف. راه رشد سوسياليستی که يگانه راه نجات است

اّما اين راِه اسالمِی رشد . گفتند و نوشتند که اصول اقتصاد آنھا نه سرمايه داری است و نه سوسياليستی، اسالمی است

اين سرمايه داری ممکن است آنگونه که .  اکنون سر از سرمايه داری، ليبراليسم اقتصادی و بازار آزاد درآورده است

از سرمايه . باشد ولی سرمايه داری ناب است و جز اين ھم راه ديگری پيش پای آنھا نيست» وحشی«الح کرده اند اصط

زنند جز رکود و سکون، فساد و تباھی و عقب ماندگی زاده  را به سينه می داری دولتی در ايران که عده ای سنگ آن

  .م استراه رشد اسالمی رويای ھزار و يکشب روحانيت حاک. نمی شود

آنچه که لنين مطرح کرد راِه رشِد غيِر سرمايه داری نيست، راِه رشدی غير از سرمايه داری است که ھمان راه حرکت 

 حزب توده ۀترجم.  سرمايه داری توليدۀسوی سوسياليسم است بدون عبور از مرحله از مناسبات ماقبل سرمايه داری ب

ورد که اين راه رشد راه سومی است که نه  آوجود میه  اين شبھه را باز اين اصطالح، غلط و اِشکال برانگيز است و

  .سرمايه داری است و نه سوسياليستی

که اتحاد شوروی با دست احزاب   لنين چھل سال بعد از طرح آن، دستاويز قرار گرفته برای آنۀھرچه باشد، انديش

را گسترش دھد و سرانجام اين کشورھا را  دريج آنته وابسته، در کشورھای عقب مانده جای پائی برای خود بازکند، ب

خصوص در سالھای پس ه  خود درآورد، و گرنه با توّجه به اين امر که اوضاع و احوال در اين کشورھا بۀزير سلطه ب

سوی سوسياليسم ه وجود آمده و بسط يافته است، حرکت به از جنگ دگرگون گشته، در آنھا روابط توليد سرمايه داری ب

 توليد سرمايه داری آغاز می گردد و راه رشدی غير از ۀ نه از مبداء مناسبات ماقبل سرمايه داری که از مبداء شيوديگر

  .دھد  مفھوم خود را از دست می،سرمايه داری و از آن بدتر راه رشد غير سرمايه داری که ھويّت معينی ندارد

 باز ھم سخنی از راِه ١٩۶٠ احزاب کمونيستی در ۀ مشاورۀس جلۀبا اين حال اين واقعيّت مانع آن نشده که در اعالمي

  .ميان آيده ب) يا حتی راِه رشِد غير ازسرمايه داری(رشِد غير سرمايه داری 

 راه برای غلبه بر عقب ماندگی قرون و بھبود بخشيدن به بھترينشوند که  توده ھای مردم معتقد می«

 به اين طريق خلق ھا می توانند خود فقط«. »استشرايط زندگی خوب راه تکامل غير سرمايه داری 

تکيه از  ()٥٢٤. ، ص»اسناد و ديدگاه ھا«به نقل از (»  را از استثمار و فقر و گرسنگی نجات دھند

  )من است

درستی در ميان توده ھای زحمتکش تبليغ کرده اند و می کنند که يگانه راه رھائی آنھا از ه کمونيست ھا پيوسته و ب

 اتحاد شوروی تحت رھبری لنين و ستالين گواه ۀتجرب.  فقر و گرسنگی و عقب ماندگی نظام سوسياليستی استاستثمار و
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 مشاوره، کمونيست ھا را از خواب خوش می ۀ جلسۀاّما اعالمي. بر آنست که سوسياليسم يگانه راه نجات بشريت است

و نجات از استثمار و فقر و گرسنگی راِه ... ندگی قرون بھترين راه برای غلبه بر عقب ما«پراند و به آنھا می آموزد که 

  ».تکامِل غيِر سرمايه داری است

توان بدان دست يافت بر   مرکزی خصوصيات اين راه مجعول را که با ھيچ َرمل و اسطرالبی نمیۀبوروی کميت» سند«

  .شمرده است

که راِه  ی نمی بينند و حال آنبرخی بين راِه رشِد غير سرمايه داری و راه رشد سوسياليستی تفاوت«

رشِد غيِر سرمايه داری تنھا يک راه انقالبی اصالحاِت دموکراتيک است و ھدفش اجرای انقالب ضد 

امپرياليستی و ضد فئودالی و آماده کردن شرايط و محملھای ضروری مقدماتی و اجتماعی و ماّدی 

  )ھمانجا   (»سوی سوسياليسم استه برای حرکت ب

اصالحاِت دموکراتيک است، راه اجرای (!!) يد که راِه رشِد غيِر سرمايه داری راه انقالبی  آوضيح چنين برمیاز اين ت

  :از دو حال خارج نيست. انقالب ضد امپرياليستی و ضد فئودالی است

ماعی و شرايط و محمل ھای ضروری مقدماتی اجت«يا دولت برخاسته از اين انقالب آنچنان خصلتی دارد که می تواند 

رساند يا  سوی سوسياليسم آماده گرداند، در اين حال طبقه ای که انقالب را به پيروزی میه را برای حرکت ب» ماّدی

چنين . پرولتاريا است و يا جبھه ای ملّی و دموکراتيک که پرولتاريا رھبری و سرکردگی خود را در آن تأمين کرده است

ه و گرنه حرکت ب. به آن بدھند» یئدموکراسی توده «که شکل و عنوان  آنانقالبی يک انقالب سوسياليستی است ولو 

  .سوی سوسياليسم حرفی پوچ و بی معنی است

مانند (يد  آيا انقالب ضد امپرياليستی و ضد فئودالی با دست بورژوازی ملّی يا به رھبری و سرکردگی آن به تحقّق درمی

رخاسته از اين انقالب امکان ندارد شرايط و محملھای الزم برای در اينصورت دولت بورژوائی ب). الجزاير و ايران

بورژوازی عاقل تر از رھبری حزب . سوی سوسياليسم را آماده کند، چون چنين کاری جز خودکشی نيسته حرکت ب

 غيِر راهِ «در اين حالت راه رشد، سرمايه داری است و اصطالح . دنبال چنين راھی بروده توده و اربابان او است که ب

  .کلّی پوچ و بيمعنی استه ب» سرمايه داری

جای پيمودن ه چنگ آورد و به تواند قدرت حاکمه را ب  کارگر میۀ مرکزی برآن بوده است که طبقۀشايد بوروی کميت

را که ملطقاً معلوم نيست چيست در پيش گيرد؟ شايد عقيده داشته است » راِه رشِد غيِر سرمايه داری«راه سوسياليسم، 

برد و از  دست می گيرد، ِسِرشت طبقاتی خود را از ياد میه  بورژوازی ملّی که در پی پيروزی، زمام حکومت را بکه

  :رفع می کند» سند«توليد سرمايه داری چشم می پوشد؟ اين سردرگمی را 

  )۵٢۵. ص(» راِه رشِد غيِر سرمايه داری بستگی زيادی با حکومت دموکراسی ملّی دارد                    «

  خوب حکومت دموکراسی ملّی چگونه حکومتی است؟

اين، نه حکومت يک طبقه و نه ديکتاتوری آن است .  گذرا داردۀحکومت دموکراسی ملّی جنب«

اين حکومت ). مثالً کارگران و دھقانان(و نه حکومت و ديکتاتوری طبقات ) بورژوازی يا پرولتاريا(

حکومت دموکراسی ملّی در .  ديگر نيستۀکتاتوری طبقبر اثر انداختن يک طبقه و برقراری دي

 طبقات مختلف و گروه ھای اجتماعی عليه دشمن مشترک، امپرياليسم و استثمار و ۀجريان مبارز

ھمين سبب حکومت دموکراسی ملّی منافع نيروھای ضد امپرياليستی و ه يد ب آوجود میه ارتجاع ب

به لِسان ديگر حکومت دموکراسِی ملّی حکومِت . دگروه ھای اجتماعی يک بلوک را منعکس می ساز

 انقالب جنبش رھائی ۀتماِم نيروھای ميھن پرسِت کشور است که از استقالل سياسی که پيروزی عمد
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استفاده می .... دست آوردن استقالل اقتصادیه بخش است برای عميق کردن و بسط دادن انقالب و ب

  )۵٢۵. ھمانجا ص (»نمايد

يقين موفّق نخواھد شد چنين ه يقين اگر کسی به مغز خود فشار بياورد تا رکورد مھمل بافی را بشکند، ب هب! جّل الخالق

  .ھم ببافده مھمالتی ب

حکومِت طبقات ھم نيست، ھيچ طبقه ای .  بورژوازی است و نه در اختيار پرولتارياۀطرفه حکومتی است، نه از آِن طبق

 طبقات عليه ۀدنبال پيروزی مبارزه جای آنرا بگيرد، حکومتی است که نه بورد تا خود  آزير نمیه را از حکومت ب

آيا واقعاً چنين حکومتی در جھان وجود داشته است يا . يد آوجود میه اين مبارزه ب» در جريان«امپرياليسم و ارتجاع که 

راه  «ۀراسی ملّی درخور و شايستوجود آيد؟ حکومت خيالی دموکه تواند ب وجود خواھد آمد يا اساساً میه وجود دارد يا ب

 مشترِک نيروھای ضد امپرياليستی و دموکراتيک و رھبری ۀشايد منظور، جبھ! مجعول است» رشد غير سرمايه داری

چنين حکومتی . خواند يک از موازين نمی بر چنين جبھه و چنين رھبری با ھيچ» حکومت«اين جبھه است؟ اّما اِطالق 

  . مرکزی برای چه اين ترھات را سرھم بندی کرده استۀپرسد بوروی کميت سان از خود میان. اصالً قابل تصور نيست

آن را شرح می » ۀصفات ثبوتي«اين حکومت، » صفات َسلبيّه« به جای ١٩۶٠ احزاب کمونيستی ۀ مشاورۀ جلسۀاعالمي

  :دھد

 هود دفاع کند، بدولت دموکراسی ملّی دولتی است که با پی گيری، از استقالل سياسی و اقتصادی خ«

 هدولتی که ب.  ضد پايگاه نظامی در سرزمين خود مبارزه کندهضد امپرياليسم و بلوکھای نظامی آن، ب

.)  ف-»  سوسياليستیۀسرماي«و البتّه نه ( امپرياليستی ۀ استعمار و رسوخ سرمايۀضد اَشکال تاز

ند، دولتی که در آن حقوق و  ديکتاتوری و استبدادی حکومت را رھا کۀمبارزه کند، دولتی که شيو

و ھمچنين امکان تحقّق کوشش برای اصالح ارضی و تحقّق بخشيدن به ... آزاديھای دموکراتيک

 اصالحات دموکراتيک و اجتماعی و شرکت در تنظيم سياست کشور برای ۀساير مطالبات در زمين

  )۵٢۵. ص(»   خلق تضمين شده باشد

د امپرياليسم به يقين در دست بورژوازی ملّی است البتّه استقالل سياسی خود را چنين دولتی که زمام امور آن پس از طر

تا حدودی حفظ خواھد کرد اّما نيل به استقالِل اقتصادی برای آن کار آسانی نيست، انحصارھای امپرياليستی ھوشيارتر 

دازند که در صورت از دست دادن کار انه از آنند که واحدھای توليد و خدماتی را در کشور تحت استيالی خود طوری ب

 خويش، دولت بومی بتواند بدون شرکت و کمک آنھا اين واحدھا را مستقالً و با تکيه بر نيروی خويش مورد ۀسيطر

ھر تقدير حساب خود را با امپرياليسم غرب  تسويه کرده برای دريافت ه اّما اين دولت بومی که ب. استفاده قرار دھد

 خاصی دارد و ھمين دستاويزی ۀويژه که عنوان سوسياليسم برای خلق ھا جاذبه ورد ب آوی میکمک به اتحاد شوروی ر

و » راه رشد غير سرمايه داری» «تئوری«. شوروی در اين کشورھا است» سوسياليست« امپرياليسم ۀبرای نفوذ و سلط

ياليسم بر ابرقدرت شوروی، خاطر نيل به ھمين ھدف اختراع شد و نيز برچسب سوسه که ب» دولت دموکراسی ملّی«

در دھه ھای شصت و ھفتاد ميالدی . ھمه دام ھائی بودند بر سر راه کشورھای عقب مانده که در آنھا می افتادند

. که از امپرياليسم غرب جور و ستم فراوان ديده بودند روی به اتحاد شوروی آوردند» جھان سوم«کشورھای 

که در عمل به ماھيت  ھند، عراق و غيره در اين دام گرفتار آمدند ولی پس از آن، اکشورھائی مانند مصر، الجزاير، ليبي

. را از کشورھای خويش راندند واقّعی ابرقدرت شوروی پی بردند، َعطای او را به لقايش بخشيدند و کارشناسان آن

  .ايران نيز از اين موھبت بزرگ بی نصيب نماند
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 شوروی را در ۀ امپرياليسِم نوخاستۀ آنجا که ميتوانست عامل نفوذ و سلط نامقدس تبليغ و تاۀ ايران وظيفۀحزب تود

 شوروی درآورد و از ۀزير سلطه طور مشخص در ايران بر عھده داشت تا کشور ما را به کشورھای عقب مانده و ب

  .برساند» سوسياليسم« کارگر و زحمتکشان ميھن ما را به ۀاين راه طبق

ش قرار دادن از  ا شدن به خمينی و خود را دربست در اختيار او و جمھوری اسالمی تالش اين حزب برای نزديکۀھم

 ايران در مھاجرت به عامل اين امپرياليسم مبّدل گرديد که ھيچ تفاوتی با عّمال ۀحزب تود. ھمين ھدف نشأت می گرفت

 تمّدن تر و آزمندانه تر عمل می دوران رسيده، خشن تر، بیه امپرياليسم غرب نداشت  جز آنکه اين امپرياليسم تازه ب

  .کرد

  

 

 


