
  



 

 

 

 

 

 دمات فنا ناپذير مائوتسه دونخ

 

 باب آواکیان

  



 فهرست
 

 پیشگفتار بر چاپ فارسی

 چاپ فارسی پیشگفتار نویسنده بر

 توضیح ناشر

  

 انقالب در کشورهای مستعمره: ۱فصل

 مقدمه

 و انگلسمارکس 

 در دوران سرمایه داری در حال خیزش جنگهای آزادیبخش ملی در اروپا

 سم، انقالب مستعمراتی را دگرگون می کندامپریالی

 پلی بین شرق و غرب: روسیه 

 ستالین از تحوالتتحلیل لنین و ا

 مائو در باره انقالب چین

 تکیه استوار بر تحلیل طبقاتی

 جبهه متحد تشکیل شد

 نبرد یا تسلیم طلبی

 استقالل و ابتکار عمل در جبهه متحد

 انقالب دمکراتیک نوین

 کلید رهبری پرولتاریایی

 جنگ داخلی علیه گومیندان

 روزی انقالبیمبارزه برای پی

 خدمات فلسفی

 پروسه رشد

 دفاع از انترناسونالیسم پرولتری

 برخورد به جنبشهای انقالبی

 نیاز دائم به رهبری پرولتاریایی

 یک انترناسیونالیست کبیر

 یاداشتها

  

 جنگ انقالبی و خط نظامی :2فصل 

 مقدمه

 پایه و اصول اساسی خط نظامی مائو

 اولین خط نظامی مارکسیستی همه جانبه

 مناطق پایگاهی انقالبی

 مبارزه علیه خطوط اپورتونیستی

 تعرض و دفاع

 جنگ پارتیزانی

 در باره جنگ طوالنی

 سه مرحله در جنگ مقاومت

 مردم تعیین کننده اند، نه سالح

 بکارگیری مارکسیسم در شرایط چین

 بسیج توده ها

 تمرکز نیروی برتر

 به موضع تعرض در آمدن
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 ده اصل عمده عملیاتی

 توده ها سنگر آهنین هستند

 سه کارزار قطعی

 اهمیت جهانی خط نظامی مائو

 نبرد علیه خط نظامی رویزیونیستی

 یاداشتها

 

 و ساختمان سوسیالیسم سیاسی، سیاست اقتصادی اقتصاد :3فصل 

 مقدمه

 اقتصاد سیاسی مارکسیستی

 خدمات لنین در حیطه اقتصاد سیاسی

 ساختمان سوسیالیسم تحت رهبری استالین

 سیاست اقتصادی در مناطق آزاد شده

 مائو وظایف نوین را تحلیل می کند

 از دمکراسی نوین به سوسیالیسم

 دو راه پس از رهایی

 یادگیری از تجربه منفی شوروی

 کمونهای خلقی و جهش بزرگ

 مبارزه دو خط حدت می یابد

 یاداشتها

  
 

 فلسفه : 4فصل 

 مقدمه

 پایه طبقاتی فلسفه

 شالوده های فلسفه مارکسیستی

 جهش مارکس

 لنین از فلسفه مارکسیستی

 مارکسیسم و متافیزیک: استالین

 تکامل دیالکتیکی خدمات فلسفی مائو

 تئوری شناخت

 در باره تضاد

 همگونی و مبارزه اضداد

 عام بودن  وخاص بودن

 تضاد عمده

 دوران سوسیالیسم

 تعمیق دیالکتیک

 نقش آگاهانه و پویای انسان

 مبارزه و سنتز

 وحدت اضداد پایه است

 انقالب فرهنگی و تداوم مبارزه

 مبارزه بی فقه

 سوسیالیسم بعنوان یک مطلق،

 تضاد ، مبارزه، انقالب

 یاداشتها
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 فرهنگ و روبنا :5 فصل
 مقدمه

 مارکس و انگلس

 لنین

 استالین

 مائو در باره اهمیت روبنا

 خط مائو در رابطه با ادبیات و هنر

 محفل ادبی و هنری ینان

 توده ای کردن و ارتقاء سطح

 گسست رادیکال در زمینه فرهنگی

 هنر بعنوان فشرده مبارزه انقالبی

 مبارزه در جبهه فرهنگی و در جمهوری خلق

 صد گل

 نبرد در زمینه فرهنگی شدت می گیرد

 فرهنگانقالب فرهنگی و انقالبی کردن 

 عرصه فرهنگ در واپسین نبرد بزرگ مائو

 دو شعر

 دو پرنده، یک گفتگو

 یاداشتها

  

 

 ادامه انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا :6فصل 

 مقدمه

 تئوری دیکتاتوری پرولتاریا

 پاریسکمون 

 نقد برنامه گوتا

 انگلس بمثابه ادامه دهنده مارکسیسم

 لنین

 استالین

 تحلیل چینی ها از استالین

 انقالب فرهنگی

 بورژوازی در حزب

 برخورد به مسئله بورژوازی ملی

 دیکتاتوری همه جانبه پرولتاریا

 یاداشتها
  

 مائو تسه دون بزرگترين انقالبی دوران ما :نتیجه گیری 7فصل

 مقدمه

 سکاندار بزرگ در آبهای ناشناخته: مائو

 تابش شعاعی از نور در میان ابرها: انقالب فرهنگی 

 عقبگرد در چین و حمالت نوین بر مائو

 دستآوردهای عطیم انقالب چین،

 خدمات مائو تسه دون

 نقش مائو، نقش رهبران

 از مائو بیاموزیم،

 وق دهیمامر کمونیسم را بجلو س

  یاداشتها
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 پیشگفتار بر چاپ فارسی
  

بفاصله دو سال از پیروزی کودتای بورژوازی نو خاسته در چین  -8791در سال "  خدمات فنا ناپذیر مائو تسه دون"انتشار 

چرا که در مقابل بن بستهای کهنه . واقعه ای پر اهمیت در جنبش پراکنده و سردرگم کمونیستی جهان بحساب می آمد -

 –لنینیسم  –تروتسکیستی، و بیراهه های تازه گشوده انحالل طلبی و ارتداد، پرچم ظفرنمون مارکسیسم  –زیونیستی روی

اندیشه مائو را همچنان بر افراشته نگاه داشته و به حمالت وقیحانه امپریالیسم و ارتجاع جهانی علیه تئوری و پراتیک مائو 

این واقعیتی است که فشار شرایط عینی و ضربات ناشی از شکست . می دادتسه دون و رهروان انقالبیش پاسخی در خور 

ل سابق را در هم شکست و عناصر بسیاری را در اشکال گوناگون بکام  -پرولتاریا در چین بسیاری از گروه های م 

هم شکستن بن بورژوازی روان ساخت، اما همان اقلیت محدود و کوچک باقی مانده کمونیست که بدرستی، تنها طریق در 

اندیشه مائو و بکاربست و تکامل این علم   -لنینیسم  –بست ها و موانع را در چنگ انداختن بر اصول خدشه ناپذیر مارکسیسم 

در مسیر تدارک و بر پایی انقالب پرولتری، یافته بود موفق گشت با محکم کردن بنیان حرکت و نقطه عزیمت خویش، راه 

نگارش اثر حاضر جایگاه . ائق آمدن بر بحران موجود در صفوف کمونیستها را هموار سازدبازسازی جنبش کمونیستی و ف

 .مهمی در پیشبرد این پروسه داشت

در اینجا نیز گیج سری، ابهام، انحالل طلبی و . جنبش کمونیستی ایران نیز از بحران موجود در جنبش بین المللی جدا نماند

ری از گروه ها یا عناصر سابقا کمونیست در مقابل بحران و فشار سپر انداختند و خود را ارتدادرواج یافت، در اینجا نیز بسیا

در دورانی که مبارزه دو . این تغییر و تحوالت در صفوف سازمان ما هم منعکس گردید. به اردوی بورژوازی تسلیم کردند

فتند تا بصورت دو خط و برنامه کامال ایدئولوژیک می ر -خط درون اتحادیه بحد پختگی می رسید و اختالفات سیاسی 

، کمیته تحقیق سازمان که تحت هدایت هیئت تحریریه و رهبری سیاسی فعالیت (97زمستان )متضاد در برابر هم قد علم کنند 

 این اقدام، گامی در راستای گسست. را به پیش برد و به پایان رساند" خدمات فناناپذیر مائو تسه دون" می کرد، کار ترجمه 

اما اوضاع جامعه در آغاز .از سانتریسم و جهت گم کردگی، و رجوع به اصول بنیادین علم رهایی پرولتاریا محسوب می شد

بگونه ای پیش رفت و تالطمات سیاسی آنچنان عظیم و سریع اتفاق افتاد که ترجمه فارسی اثر حاضر امکان  8631سال 

 .انتشار خارجی نیافت

طی . نگارش کتاب به انتشار چاپ فارسی آن اقدام می کنیم، تذکر یک نکته را ضروری میابیمسال از  1حال که در فاصله 

این سالها، پرولتاریای بین المللی موفق گردید در پرتو جمع بندی از تجارب گذشته و سنتز آن، در عرصه های متفاوت 

محدودیتها، خطاها یا انحرافات موجود در قدمهای مهمی جهت تکامل علم انقالب به پیش بردارد و از برخی ناروشنیها، 

بنابراین، می باید به متن .تئوری و پراتیک گذشته جنبش بین المللی کمونیستی جمع بندی راهگشا و صحیحی را ارئه دهد

این همان نکته ایستکه رفیق آواکیان در پیشگفتار بر چاپ . حاضر با در نظرداشت این جمع بندی ها و تکامالت نگاه کرد

که برخی سطور این اثر نیز  -سی کتاب بدان اشاره می کند و موارد مشخص ناروشنی ها و اشتباهات گذشته پرولتاریا فار

اما آنچه اساس است، عظمت خدمات تئوریک و عملی مائو تسه دون به مارکسیسم . را بر می شمرد -بچشم می خورد 

دیالکتیکی نویسنده در این کتاب منعکس شده و  -ند ماتریالیستی انقالبی است که با چیره دستی، روشن بینی و برخورد قدرتم

 .اثری ارزشمند و راهگشا را به گنجینه ادبیات پرولتری افزوده است



را " خدمات فناناپذیر مائو تسه دون" ما نیز در بیستمین سالگرد مرگ رفیق مائو مفتخریم از اینکه می توانیم ترجمه فارسی 

 .م و طالبان انقالب قرار دهیمدر اختیاررهروان کمونیس

 ( سربداران)اتحادیه کمونیستهای ایران

  



 پیشگفتار نويسنده بر چاپ فارسی
  

در پاسخ به کودتای ارتجاعی و غصب قدرت توسط رویزیونیستهای عالیرتبه حزب " خدمات فناناپذیر مائو تسه دون"

ین حال نتیجه مستقیم مبارزه حاد دو خط درون حزب نوشتن این کتاب در ع. کمونیست چین متعاقب مرگ مائو نوشته شد

مبارزه ای که بنوبه خود بخشی از مبارزه مرگ و زندگی وسیعتری درون کل . بود( پی.سی.آر)کمونیست انقالبی آمریکا 

جنبش کمونیستی بر سر موضع گیری در قبال این کودتای ارتجاعی و تشدید کلی تضادهای اصلی در اوضاع جهانی 

اندیشه مائو تسه دون را فروافکنده مورد حمله قرار داد و یا با قدرت از  -لنینیسم  -آیا باید درفش مارکسیسم : شد محسوب می

آن دفاع کرده و جسورانه بر پایه اش در موقعیت تشدید و بروز ناسازگاری های نوین که در عین حال شرایط طلوع 

نگاشته شد تا خالصه ای از خدمات " دمات فناناپذیر مائو تسه دونخ"فرصتهای انقالبی است به پیش رفت؟ به این ترتیب 

تکامل کیفی در متدولوژی و نگرش انقالبی پرولتاریای بین المللی، چه در بسیاری زمینه های )لنینیسم  –مائو به مارکسیسم 

تالشهایی که ولی در عین حال نوشتن این کتاب ضد حمله ای بود در مقابل . بدست دهد( مشخص و چه بطور کلی

رویزیونیستهای چینی و سائر نیروهای ضد انقالبی در سطح بین المللی برای رد، تحریف و بی اعتبار کردن خدمات مائو 

تسه دون به تئوری و عمل انقالب جهانی پرولتری، و ربودن حیاتی ترین سالح پرولتاریای بین المللی و جنبش بین المللی 

 .اندیشه مائو تسه دون به پیش می بردند -یسم لنین -کمونیستی یعنی مارکسیسم 

قبل از اینکه حزب ما و سایر نیروهای جنبش بین المللی کمونیستی قادر شوند به وظیفه " خدمات فناناپذیر مائو تسه دون"

این جمع  در واقع برای آغاز. جمع بندی همه جانبه و عمیق از تجربه تاریخی جنبش بین المللی کمونیستی بپردازند نوشته شد

بندی، برای پاسخ گویی به این وظیفه حیاتی که با کودتای ارتجاعی چین و بطور کلی با اوضاع جهانی مطرح گشت، الزم 

بخصوص در مورد مسئله نقش مائو تسه دون بعنوان رهبر برجسته پرولتاریای . بود ابتدا خطوط اساسی تمایز روشن شوند

بر این پایه بود که تجمع دوباره نیروهای کمونیسم . لنینیسم توسط او -رکسیسم بین المللی، خدمات وی و تکامل کیفی ما

انقالبی و پرولتاریای بین المللی و شروع یک مبارزه سیستماتیک برای چمع بندی از تجربه تاریخی جنبش بین المللی 

به زیر وظایفی که در اوضاع که این جمع بندی خود بخشی است مهم از تجمع دوباره و شانه دادن . کمونیستی میسر شد

مسائلی ناظر " بی دلیل نیست که بیانیه چنبش انقالبی انترناسیونالیستی در بخش . کنونی جهان در برابر این نیروها قرار دارد

لنینیسم  –دفاع از تحول کیفی علم مارکسیسم : " بر این اصل مهم تاکید می کند که " بر تاریخ جنبش بین المللی کمونیستی 

سط مائو، مسئله ای خصوصا مهم و مبرم را در جنبش بین المللی و در میان کارگران آگاه و دیگر افراد انقالبی در جهان تو

 ."امروز نمایندگی می کند

به بعضی از جوانب مهم این تجربه تاریخی اشاره شده و برخی از انتقادات اولیه " خدمات فناناپذیر مائو تسه دون"در کتاب 

بخصوص در مورد مائو بنظر می رسد گرایشی مبنی " در فصل نتیجه گیری کتاب خاطر نشان شده که . ستمطرح گشته ا

این امر خصوصا شکل قائل شدن یک خصلت . بر بسط بیش از حد تجربه انقالب چین به سطح بین المللی موجود بوده است

و حتی امپریالیستی بخود می گیرد و این در  کشورهای سرمایه داری( حداقل برخی از) یا یک جنبه ملی به مبارزه در 

ولی  . سپس به اختصار این نکته تشریح گشته است." شرایطی است که چنین مقوله ای نمی تواند یک نقش مترقی داشته باشد

نکته اساسی تر مطرح شده در کتاب این است که چنین گرایش غلطی یخشی از یک مشکل بزرگتر در تجربه تاریخی جنبش 



. بوده و، مسئله ای که تعمق بیشتر در آن و جمع بندی از آن اهمیت بسیار دارد 8761لمللی کمونیستی بعد از سالهای بین ا

 -البته در آن زمان جمع بندی حزب ما هنوز این نبود که خطی که مدتهای مدید مورد قبول جنبش بین المللی کمونیستی  بوده )

جماهیر شوروی و ورود به جنگ جهانی دوم، خصلت کلی جنگ عوض شد و عمدتا و که با حمله امپریالیست آلمان به اتحاد 

فتح جهان کاری که پرولتاریای بین المللی باید "یک خط غلط است،  -اساسا به یک جنگ مترقی ضد فاشیستی تبدیل شد 

تالفات اساسی ما با این خط، شرحی از اخ 8711پی شیکاگو، آمریکا .سی.باب آواکیان، انتشارات آر" انجام دهد و خواهد داد

 .(انتقاد ما از آن و طرحی کلی از دیدگاه ما نسبت به تجربه تاریخی جنبش بین المللی کمونیستی  بدست می دهد

پس از این انتقاد و با نگرش همه جانبه تر به خدمات مائو در پرتو جمع بندی عمیق تری که در چند سال اخیر از تجربه 

" خدمات فناناپذیر مائو تسه دون"لی کمونیستی  بدست آمده، تکرار و تاکید بر درسی که در خاتمه تاریخی جنبش بین المل

 .گرفته شده، اهمیت خاص می یابد

 -در سراسر این کتاب و بخصوص درفصل نتیجه گیری، برخی از مهمترین خدمات مائو تسه دون، از جمله عظیمترین آنها 

این خدمات نه تنها بوضوح بر هر اشتباهی که . پرولتاریا مورد تحلیل قرار گرفته استتئوری ادامه انقالب تحت دیکتاتوری 

ولی باید روشن شود که . مائو مرتکب شده می چربند، بلکه وی را بمثابه کبیرترین انقالبی زمان ما مشخص می گرداند

ز آنها و پیشبرد با صالبت تر امر انقالب ارزیابی از خدمات یک رهبر کبیر انقالبی بمانند مائو دقیقا به منظور آموختن ا

 .است، امری که این رهبران چنین الهامات و رهنمودهای با ارزشی را برایش تامین کرده اند

طی دورانی که از نوشتن این کتاب می گذرد، اهمیت این جهت گیری صد چندان گشته است، دورانی که مشخصه اش تشدید 

د حدت یابنده بین روند جنگ جهانی امپریالیستی و روند انقالب علیه امپریالیسم و بخصوص تضا -تضادهای اصلی جهان 

 .است

استقبال می کنم و مشتاقانه منتظر توزیع آن در " خدمات فناناپذیر مائو تسه دون"با همین جهت گیری است که من از چاپ 

که منجر به سرنگونی شاه از  8791  - 97الهایقیام توده ای انقالبی ایران در س. میان انقالبیون ایرانی و سایرین هستم

این قیام نمایش پرقدرت . تختش شد، ضربه ای عمده به امپریالیسم وارد کرد و امواج پر قدرتی به سراسر جهان فرستاد

جاعی غصب ارت. در این شرایط تعیین کننده از تاریخ جهان بود –پتانسیل انقالبی در ایران و فی الواقع در سطح بین المللی 

انقالب در ایران هنوز . اش لزوم یک انقالب همه جانبه را پیش نمایان می سازد" جمهوری اسالمی"قدرت توسط خمینی و 

اندیشه مائو  -لنینیسم  -به پیش برده شود و البته تحت رهبری پیشاهنگی که خود را بر مارکسیسم  -تا قله های نوین  -باید 

ر پایه انترناسیونالیسم پرولتری و بعنوان بخشی، بخش  مهمی، از انقالب پرولتری جهانی تسه دون استوار کرده و نبرد را ب

 .امیدوارم این کتاب خدمتی به این روند باشد. به پیش برد

 باب آواکیان

 6896اکتبر 

  



 توضیح ناشر

 
ان کمیته مرکزی حزب ، ارگ" انقالب " ابتدا بصورت مجموعه ای از هفت مقاله در " خدمات فناناپذیر مائو تسه دون"

این مقاالت که توسط باب آواکیان، صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست انقالبی . کمونیست انقالبی آمریکا، منتشر شده بود

تصمیم به نوشتن این . ظاهر گشتند" انقالب " در صفحات  8797و ژانویه  8791آمریکا نوشته شده بودند، بین آوریل 

در چین که در برافراشته  8793پی در باره کودتای رویزیونیستی .سی.مومی کردن خط آرمقاالت بخشی بود از پروسه ع

 .نگاه داشتن پرچم مائو تسه دون در زمانی که از نقاط مختلف مورد حمله قرار داشت، تعیین کننده بود

، هنگامیکه  8791امبر چهار فصل اول کتاب قبل از انتشار بیانیه کمیته مرکزی و جلسات یاد بود مائو تسه دون در سپت

چیائو،  -ون، چانگ چون -وانگ هونگ)در چین علیه خط مائو و چهار نفر  8793تحلیل حزب از کودتای رویزیونیستی 

سه فصل آخر بعد از . که دفاع از آنرا رهبری می کردند علنی گردید، نوشته شده بودند( یوان -چیانگ چینگ و یائو ون

. آمده اند و بنابراین آشکارا بر علیه خط رویزیونیستی حاکمین فعلی چینی صحبت می کنندبرشته تحریر در  8791سپتامبر 

 .در هنگام آماده ساختن مقاالت برای انتشار بصورت یک کتاب، نویسنده در نوشته اصلی آن تغییراتی جزیی انجام داده است

 6878اول ماه مه، 

  

  

  

  



 انقالب در کشورهای مستعمره: ۱فصل

 

 مقدمه

سال مردم چین را در مبارزاتی   ۰۵او بیش از . لنینیست زمان ما بود -بزرگترین انقالبی و بزرگترین رهبر مارکسیستو ئما

تحت رهبری او چین از . تاریخی رهبری کرده و به طبقه کارگر و مردم ستمدیده تمام کشورها الهام و روشنایی نوین بخشید

ایگاه پرولتاریای بین المللی در جنگ علیه امپریالیسم و ارتجاع، به سنگر و یک کشور عقب مانده تحت سلطه امپریایسم به پ

و تسه دون به جنبش انقالبی در سطح جهان، به علم انقالب طبقه کارگر ئخدمات ما. چراغ راهنمای انقالب جهانی بدل گشت

زات طبقاتی و بظهور رساندن عصر لنینیسم و به ماموریت تاریخی طبقه کارگر در محو تمام تمای -بین المللیء مارکسیسم

 .کمونیسم، در واقع فنا ناپذیر می باشند

با بیشترین جمعیت جهان و با قلمرویی پهناور، ( یا نیمه مستعمره)انقالب کردن در کشوری چون چین، کشوری مستعمره

ا سوسیالیسم، پیروزی شایان تقسیم شده توسط امپریالیستهای متفاوت و متحدین ارتجاعی بومی اشان، و ارتقاء آن انقالب ت

و آنها را در اتمام این کار در چند دهه مبارزه ئما. مردم چین بود که نه تنها خود چین بلکه چهره تمام جهان را اساسا تغییر داد

لنینیسم به شرایط مشخص چین، بر زمینه انقالب  -سخت و پر پیچ وخم با اعمال مشخص اصول جهان شمول مارکسیسم

 .و در این میان این اصول را غنا بخشید. ی کردجهانی، رهبر

ل اساسی تئوری مارکسیسم و استراتژی مربوط به انقالب ئو مشخصا بر روی مسا ئفصل اول این کتاب در مورد خدمات ما

در کشورهای مستعمره که وی در هنگام رهبری مردم چین در کسب رهایی و پیشرفت بسوی سوسیالیسم آنرا بکار گرفته و 

 .بخشید، بخصوص در تکامل خط انقالبی دمکراتیک نوین، متمرکز استغنا 

  

 مارکس و انگلس

لنینیسم در مورد مسئله ستم ملی و  -و، در ابتدا الزم است مروری بر تکامل مارکسیسمئبه منظور درک بهتر خدمات ما

گلس سوسیالیسم علمی را در اواسط مارکس و ان. مستعمراتی، انقالب ملی و انقالب در کشورهای مستعمراتی داشته باشیم

در آن زمان آنها رشد سرمایه داری و نفوذ و تاثیر تولید کاالیی سرمایه داری را نه تنها در خود . قرن نوزدهم پایه گذاشتند

  :خاطر نشان ساختند" مانیفست کمونیست" آنها در . کشورهای سرمایه داری بلکه در تمام نقاط جهان مورد تحلیل قرار دادند

بازار جهانی به تجارت و . صنایع بزرگ، بازار جهانی را ،که کشف آمریکا آنرا زمینه چینی کرده بود، بوجود آورد

این امر بنوبه خود در توسعه صنایع تاثیر کرد و بهمان نسبتی که . دریانوردی و ارتباط از راه خشکی بسط فوق العاده ای داد

فت، بورژوازی نیز رشد و تکامل می پذیرفت و بر سرمایه های خویش می افزود صنایع و کشتی رانی و راه آهن بسط می یا

 ...و همه طبقاتی را که بازماندگان قرون وسطی بودند به عقب می راند

همه جا باید رسوخ . نیاز بیک بازاردائم ا لتوسعه برای فروش کاالها ی خود، بورژوازی رابهمه جای کره زمین میکشاند

 ...شود، با همه جا رابطه برقرار سازد کند، همه جا ساکن

بورژوازی، از طریق تکمیل سریع کلیه ابزارهای تولید و از طریق تسهیل بی حد و اندازه وسایل ارتیاط، همه و  حتی 

همان توپخانه سنگینی است که با آن هر گونه  -بهای ارزان کاالهای بورژوازی. وحشی ترین ملل را به سوی تمدن می کشاند



وی ملتها را . های چین را در هم می کوبد و لجوجانه ترین کینه های وحشیان به بیگانگان را وادار به تسلیم می سازددیوار

ناگزیر می کند که اگر نخواهند نابود شوند شیوه تولید بورژوازی را بپذیرند و آنچه را که به اصطالح تمدن نام دارد نزد خود 

 (۱.)خالصه آنکه جهانی همشکل و همانند خویش می آفرینند. بورژوا شوندرواج دهند، بدین معنی که آنها نیز 

مارکس و انگلس استوارانه از مبارزات ملل ستم دیده و توده های مردم در مناطق مستعمراتی که در معرض این شکل از 

ای در نقاطی مثل هند، ایران از جمله مبارزات مردم ایرلند، شورشهای توده ه -استعمار سرمایه داری بودند، پشتیبانی کردند

نوشته شد و  ۱٨۰۵که توسط کارل مارکس در سال " انقالب در چین و اروپا"برای مثال در مقاله ای تحت عنوان . و چین

را  مورد تحلیل قرار داد، وی خاطر نشان  ساخت که انگلستان از طریق تحمیل تجارت تریاک و از " شورش تایپه" تاثیرات 

اما در عین حال این موجب در هم شکستن .ن بر چین و توده های مردمش تحقیر و ستم اعمال کردطریق دیگر در چی

 :در این مقاله مارکس خاطر نشان ساخت که. ایزوالسیونی که به حفظ سیستم کهن فئودالی در چین کمک می کرد، گشت

بشیوه قهری بپایان رسید، ناچارا و گریزناپذیر  آن انزوا که به وسیله انگلستان. انزوای کامل شرط اولیه ابقای چین کهن بود

می بایستی به استحاله چین کهن بیانجامد، دقیقا همچون تن مومیایی شده ای که از تابوت نفوذ ناپذیرش بیرون آورده شده و در 

چگونه در  حال که انگلستان موجب انقالب در چین گردیده، سئوال این است که آن انقالب. معرض هوای آزاد قرار بگیرد

 ....پاسخ به این سئوال چندان مشکل نیست. موقع خود بر انگلستان تاثیر خواهد گذاشت،و از طریق انگلستان بر اروپا

این امر ضرورتا رسیدن بحران را تسریع خواهد نمود،اکنون . اگر یکی از بازارهای عظیم انگلستان ناگهان منقبض شود

 (۲.)قا این تاثیررا برانگلستان داشته باشدشورش چینی ها برای حال حاضر باید دقی

انگلس تحلیل مهمی را در  مورد بسط ستم مستعمراتی در کشورهایی چون چین  ۱٨٨۵و ۱٨٨۵چند دهه بعد، در سالهای 

انجام داد و بازتاب آن در اوضاع اروپا و رابطه اساسی میان انقالب کشورهای سرمایه داری و انقالب در مستعمرات را 

 :انگلس متذکرمی شود که ۱٨٨۴برای مثال در نامه ای به کارل کائوتسکی در . متذکرشد

جنگ بین چین و ژاپن نشاندهنده بسر رسیدن دوران چین کهن، تحول کامل،اگرچه تدریجی،تمام بنیان اقتصادی آن،منجمله 

ره بود و بنا براین کوچ محو پیوندهای دیرپای میان کشاورزی و صنعت درردوستا بوسیله صنایع بزرگ، راه آهن و غی

این دوباره طعنه . جمعی باربران و عملگان چینی به اروپا و نتیجتا رشد آنتاگونیستم ها به سطح بحران، را باعث گردید

فقط چین مانده است که به فتح تولید سرمایه داری در آید، و برای تحقق این امر باالخره تولید : شگفت انگیز تاریخ است

 (۵.)جودیت خود را در خانه خودش ناممکن می سازدسرمایه داری مو

اما در آن زمان انگلس نه قادر بود که رابطه واقعی بین انقالب در شرق و غرب را پیش بینی کند و نه قادر بود پیش بینی 

ائوتسکی برای مثال، او در نامه ای به کارل ک. کند که انقالب در کشورهایی چون چین چه شکل ویژه ای بخود خواهد گرفت

در مورد اینکه، این کشورها قبل از اینکه به سازماندهی سوسیالیستی برسند از چه فازهای " متذکر شد که  ۱٨٨۲در سال 

 ( ۴." )اجتماعی و سیاسی باید گذر کنند، من فکر می کنم ما امروز فقط می توانیم فرضیه های بی مصرفی اظهار کنیم

سرمایه داری ماقبل سرمایه  -مسئله مستعمرات در اولین فاز توسعه سرمایه داری در مجموع،در آنزمان مارکس و انگلس با

این دورانی بود که استعمار از نظر اقتصادی توسط صدور . قبل از تکامل آن به امپریالیسم برخورد کردند -داری انحصاری

صدور خود سرمایه، چنانکه لنین در در حالیکه بعدها در دوران امپریالیسم با . کاال، تولیدات کامل شده، مشخص میشد

بنابراین پروسه ای که مارکس و انگلس . تحلیل کرد، مشخص می گشت" امپریالیسم به مثابه باالترین مرحله سرمایه داری"



گرایش به صدور کاالهای تولید شده در کشورهای سرمایه داری به مناطق عقب ) شرح داده بودند" مانیفست کمونیست"در 

در عوض با ظهور امپریالیسم و تغییری . کامال توسع نیافت( برای تغییر آنها به تصویر کشورهای سرمایه داریمانده جهان 

، (آنگونه که لنین جمعبندی کرد)که متعاقب آن در طبیعت مناسبات بین کشورهای سرمایه داری و مستعمرات شان بوجود آمد 

سرمایه داری در مستعمرات را کند ساخته و آنها را در یک حالت سلطه استعماری توسط امپریالیسم تمایل داشت که رشد 

 .عقب ماندگی تحمیلی نگه دارد

   

 در دوران سرمايه داری در حال خیزش جنگهای آزاديبخش ملی در اروپا

 از ابتدا مارکس و انگلس به تحلیل از رشد جنبشهای رهایی بخش ملی بورژوایی در اروپای غربی، جاییکه مرکز اینگونه

مارکس و انگلس از جنبشهای رهایی بخش بورژوایی تا بدانجا، و . جنبشها در آن زمان بود، توجه بسیاری مبذول داشتند

زمانی که نماینده مبارزه بر علیه استبداد فئودالی و علیه دولتهای ارتجاعی عقب نگهدارنده رشد سرمایه داری، که در آنزمان 

 .رها همچون ایتالیا و آلمان و غیره در دستور روز قرار داشتند، پشتیبانی کردندهنوز از نطر تاریخی در شماری از کشو

دمکراتیک را به پایان نرسانده بود به جنگ علیه فرانسه -، آلمان که هنوز یک انقالب بورژوا ۱٨٨۵  - ۱٨٨۱برای مثال در

از آنجا . نه ممانعت بعمل آورده بودند، دست زدناپلئون سوم، که بهمراه روسیه تزاری از وحدت آلمان بر پابه ای سرمایه دارا

ییکه این وحدت در آن زمان گامی مترقی را نمایندگی میکرد، مارکس و انگلس این مبارزه از جانب آلمان را پشتیبانی 

ر سوسیالیسم د)لنین با پیش گذاردن و مبارزه برای خط صحیح در جنگ جهانی اول و در مخالفت با سوسیال شوینیسم. کردند

این سیاست مارکس و انگلس را باز کرد و برای مثال ( گفتار و ناسیونال شوینیسم و دفاع از بورژوازی خودی در کردار

 :گفت

از طرف آلمان تا زمان شکست ناپلئون سوم جنگی تاریخا مترقی بود، چرا که ناپلئون به همراه  8191 – 8198جنگ    

رشد یافت، مارکس و انگلس قاطعانه ( اما همینکه جنگ بسطح غارت فرانسه      . تزار سالها بر آلمان ستم روا داشته بودند

  الحاق آلزاس ) Alzasو لورن  Lorrainآلمانها را محکوم  

از رای دادن برای ( رهبران سوسیالیست در آلمان) و حتی در اوایل جنگ، مارکس و انگلس امتناع ببل و لیبکنخت . نمودند 

گوشزد کردند که از وحدت با بورژوازی پرهیز کرده، بلکه منافع ( سوسیالیستها)یبانی قرار داده و به قرضه ها را مورد پشت

مترقی به جنگ  -ملی بورژوا -تعمیم دادن ارزیابی از این جنگ رهائی بخش. طبقاتی مستقل پرولتاریا را حفط کنند

 ...امپریالیستی فعلی چیزی نیست مگر به ریشخند گرفتن حقیقت

دی که امروز به تحوه برخورد مارکس به جنگهای دوران بورژوازی مترقی استناد کند و این گفته مارکس که هر فر

در مورد عصر بورژوازی کهنه و ارتجاعی یعنی عصر انقالبات سوسیالیستی دقیقا  که" پرولتاریا سرزمین پدری ندارد"

مارکس شده و دیدگاه بورژوایی را به جای دیدگاه  مصداق دارد را فراموش کند، مرتکب بیشرمانه ترین تحریفات نظر

 ( 9.)سوسیالیستی می نشاند

لنین پیوسته توضیح داد که چرا مارکس و انگلس از جنبشهای رهائی بخش بورژوایی گوناگون در اروپای غربی در نیمه 

ن وظیفه سوسیالیستهای که بقول انگلس در صورت وقوع جنگ علیه روسیه و فرانسه ای 8178دوم قرن نوزدهم، حتی در 

 .آلمانی خواهد بود که از سرزمین پدریشان دفاع کنند، پشتیبانی میکردند



لنین با حمله به سوسیال شونیستهایی که سعی میکردند از این مواضع مارکس و انگلس سوء استفاده کنند، بوضوح بیان میکند 

عیین کنند پیروزی چه کسی در جنگ بین دولتهای که در شرایطی که مارکس و انگلس برخوردی را اتخاذ کردند که ت

: در این زمان نمی توانست مطرح باشد مگر این سئوال دیگریسئوال  هیچ"اروپایی مطلوبتر است، مسئله از این قرار بود 

نیروهای استبداد فئودالی که ) بورژوازی، پیروزی کدام ترکیب از نیروها، شکست کدام نیروهای ارتجاعی کدامپیروزی 

 (3". )بیشتری خواهد بخشید" عرصه عمل" به دمکراسی معاصر( رشد بورژوازی را سد می کردند

این بدین خاطر بود که همچنانکه در ". مطلوبتر خواهد بود بورژوازیپیروزی کدام " به کالمی دیگر لنین تاکید کرد که 

توانستند تحت شرایط معینی در آنزمان نقش گذشته اشاره شد، جنبشهای رهائی بخش بورژوایی در اروپای غربی هنوز می 

حتی تصور وجود جنبشهای ترقی خواهانه بورژوایی، خواه لیبرالی " اما لنین بدون درنگ اظافه کرد که . مترقی بازی کنند

ن چرا که عصر اینگونه جنبشها با گذار ای." معتدل، و یا شدیدا دمکراتیک در بریتانیا، آلمان  یا فرانسه غیر ممکن است

 (9. )کشورها به امپریالیسم به پایان رسیده است

و باز هم، مارکس و انگلس با مسائل ملی و مستعمراتی و مسئله مبارزات رهائی بخش ملی در دوره سرمایه داری در حال 

نیز خیزش برخورد کردند، دورهای که مبارزات رهایی بخش علیه ستم ملی و بقای فئودالیسم، حتی اگر تا آخرین حد ممکن 

و بطور کلی در حین اینکه . پیش برده می شدند، تنها میتوانستند به استحکام حاکمیت بورژوازی و سرمایه داری منجر گردند

مارکس و انگلس خیزش های توده ای در کشورهای شرق را مورد تحلیل و پشتیبانی قرار می دادند، توجه آنها در خصوص 

یی بخش بورژوایی در اروپای غربی، جائیکه چنین جنبشهایی متکامل ترین بوده مسئله ملی ، عمداتا بر روی جنبشهای رها

 .و در تعیین وقایع جهانی تاثیر گذار بودند، تمرکز یافته بود

 

 امپريالیسم، انقالب مستعمراتی را دگرگون می کند

ی نه تنها در خود این کشورها، تکامل سرمایه داری به امپریالیسم در معدودی از کشورهای کاپیتالیستی باعث تغییرات شگرف

بلکه در مقیاس جهانی، و مشخصا تغییراتی در مناسبات آنها با مستعمراتشان و همچنین روابط درونی خود این مستعمرات 

در حین اینکه در این دوران مستعمرات مورد ستم وحشیانه تری قرار گرفته و در مجموع توسعه اقتصادیشان عقب . گردید

اما نفوذ روز افزون و سلطه امپریالیسم در این مستعمرات باعث اضمحالل بیشتر روابط اقتصادی کهن و نگه داشته شد، 

تبدیل مناسبات تولیدی فئودالی به مناسبات تولیدی نیمه فئودالی، بخصوص در روستاهای کشورهای بسیاری در شرق 

 .همچون چین و غیره، گردید

تعمرات شده، همزمان رشد بورژوازی ملی را در آنجا، که کماکان تحت سلطه این امر باعث رشد بیشتر پرولتاریا در مس

در عین حال بخش عظیم و در واقع اکثریت توده ها در این جوامع کماکان دهقانان بودند که . امپریالیسم بود، محدود نمود

ر خرد کننده مالکین ارضی، که تکیه گاه پایشان در مناسبات فئودالی و نیمه فئودالی در روستاها بند بوده و تحت ستم و استثما

در نتیجه همانگونه که رشد سرمایه داری در کشورهای سرمایه داری شرایط سرنگونی . عمده امپریالیستها بودند،قرار داشتند

لیستی خود را فراهم آورده و گورکن خود یعنی پرولتاریا را بوجود آورد، با تکامل سرمایه داری به امپریالیسم، سلطه امپریا

 .در مستعمرات نیز شرایط را برای شکست خویش فراهم کرد



در این مستعمرات، به مبارزه ای فی الفور علیه امپریالیسم و فئودالیسم می بایست دامن زده میشد و نیروهایی را که می شد 

وسیع دهقانان، خرده بلکه همچنین توده های ( پرولتاریا) در این مبارزه متحد کرد نه تنها شامل طبقه رهبری کننده

بورژوازی شهری وبخشهایی از خود بورژوازی، خصوصا بخش میهن پرست بورژوازی ملی نیز بود، این بورژوازی در 

عین حال که به طرق گوناگون نیز توسط سلطه امپریالیستی و مناسبات فئودالی در کشور، عقب نگاه داشته شده و تحت 

 .علیه امپریالیسم و فئودالیسم به حساب آیدشرایط خاصی می توانست به عنوان متحد 

بنابراین با توسعه سرمایه داری به عنوان امپریالیسم در مشتی از کشورهای سرمایه داری، و در ارتباط با آن موقعیت و نقش 

در خود کشورهای امپریالیستی البته دیگر جنبشهای رهائی بخش بورژوایی نمی . جنبشهای رهائی بخش ملی تغییر کرد

 .توانستند نقش مترقی داشته باشند و در واقع مربوط به گذشته بودند

در مستعمرات این قدرتهای امپریالیستی، نه تنها جنبشهای رهائی بخش قادر به ایفای نقشی بسیار انقالبی و مترقی بودند و نه 

که بعالوه با تغییراتی که بیشتر خالصه انها توده ها به صورت روزافزون به مقاومت در مقابل امپریالیسم بپا می خواستند، بل

شد، این امکان بوجود آمد که پرولتاریا رهبری جنبشهای رهائی بخش ملی را در دست گرفته و آنرا نه تنها بسوی هدف 

فوری شکست امپریالیسم و نوکران بومیشان، خصوصا طبقه مالکین فئودال، رهبری کند،بلکه آنرا ارتقاء داده تا مرحله 

بنابراین دو وضعیت متفاوت و اساسا مخالف در اروپای غربی از یک طرف و کشورهای . تی انقالب به پیش بردسوسیالیس

 .تحت سلطه در شرق از طرف دیگر در رابطه با مسئله ملی وجود داشت

الیسم  آنجا هنور مسئله سرنگونی ستم ملی و سلطه فئود. اما در عین حال، در اروپای شرقی وضعیت سومی هم موجود بود

بطور کامل حل نشده بود و بر خالف اروپای غربی که سرمایه داری در کل وارد مرحله امپریالیسم شده بود، می توانست 

 .نقش مترقی ایفاء کند

. لنین نه تنها امپریالیسم را مورد بررسی موشکافانه قرار داد بلکه مسئله ملی در دوران امپریالیسم را مشخصا بررسی نمود

 :، لنین کشورها را در رابطه با مسئله ملی بدینگونه طبقه بندی نمود" کاریکاتوری از مارکسیسم "در کتاب 

: نوع دوم. است گذشتهکه در آنها جنبشهای ملی چیزی مربوط به ( و آمریکا)کشورهای پیشرفته اروپای غربی: نوع اول

کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره، جایی : وع سومن. است حال زمان اروپای شرقی ، جایی که در آنجا مسئله ای مربوط به

 (1".)می شود آیندهکه عمدتا مربوط به 

 

 پلی بین شرق و غرب: روسیه 

روسیه خود به نوعی پلی بین شرق و غرب بود، بدین معنی که در حا لیکه سرمایه داری در روسیه توسعه یافته و در  

با این وجود در مناطق روستایی و جا یکه اکثریت عظیم توده ها سکنی  حقیقت به مرحله سرمایه داری انحصاری رسیده بود،

همچنان تحت  8789در همان زمان روسیه تا فوریه . داشتند، بقایای فئودالیسم گسترده بوده و شکل غا لب را تشکیل می داد

رسیده بود، اگرچه روسیه وارد خالصه اینکه انقالب بورژوا دمکراتیک در روسیه به پایان ن. تسلط حاکمیت مطلقه تزار بود

مرحله امپریالیسم شده بود، بعالوه در روسیه تعداد زیادی ملیتهای تحت ستم وجود داشت که مبارزاتشان علیه استبداد مطلقه 

لنین و استالین مسئله . تزاری و سلطه روسیه کبیر نقش مترقیانه ای داشته و بعنوان متحدینی برای پرولتاریا بشمار می رفتند

 .حق تعیین سرنوشت برای این ملل را طرح کرده و برای آن به عنوان بخش مهمی از انقالب روسیه مبارزه کردند



 ، لنین در اثر معروف خویش8719همچنین، حتی در دوره خیزشهای انقالبی در روسیه در سالهای 

قانان را برای سرنگونی استبداد ضرورت اتحاد کارگران با ده" دو تاکتیک سوسیا ل دمکراسی در انقالب دمکراتیک" 

 .تزاری به عنوان اولین قدم و مرحله ضروری انقالب در روسیه، در آنزمان مطرح کرد

لنین خاطر نشان ساخت که بورژوازی در روسیه نمی تواند و نمیخواهد که انقالب دمکراتیک را به انجام رساند و تنها 

پرولتاریا و حزبش می تواند این رسالت را به پایان برساند، در عین حال تالشهای متحدانه کارگران و دهقانان تحت رهبری 

لنین گوشزد نمودند که برای پرولتاریا، انجام انقالب دمکراتیک به معنی پایان کار نیست بلکه قدمی است در جهت نیل به 

 :نوشت" دو تاکتیک"لنین در . انقالب سوسیالیستی

ریا و دهقانان بدون شک فقط یک هدف گذرا وموقتی سوسیالیستی است، ولی بی دمکراتیک پرولتا -دیکتاتوری انقالبی

شعار ما، درعین تصدیق این موضوع که این ... اعتناعی به این وظیفه در عصر انقالب دمکراتیک، ارتجاع محض است

بشود، این انقالب معین انقالب طبیعت مسلما بورژوایی دارد و قادر نیست مستقیما از حدود انقالب صرفا دمکراتیک خارج 

را به جلو سوق می دهد و میکوشد به این انقالب شکلهایی بدهد که حداکثر سودمندی را به حال پرولتاریا داشته باشد، بالنتیجه 

می کوشد از انقالب دمکراتیک به منظور موفقیت آمیزترین مبارزه پرولتاریا در راه سوسیالیسم حداکثر استفاده را 

 (7".)بنماید

طبقه کارگر باید از طریق انقالب دمکراتیک همراه با : ین راه سوسیالیسم در روسیه را در این فرمول جمع بندی می کندلن

توده های دهقانان به عنوان متحدین قابل اتکایش در این مبارزه بجنگد، سپس باید مبارزه را ارتقاء داده برای انقالب 

تاریا همراه با توده های دهقانان فقیر، بخصوص عناصر نیمه پرولتاریا در سوسیالیستی پرولتاریایی و دیکتاتوری پرول

 (81.)روستاها به عنوان قابل اتکاء ترین متحدانش، مبارزه کند

. استبداد تزاری از طریق یک قیام توده ای سرنگون شد 8789در روسیه شکست خورد، اما در فوریه  8719اگرچه انقالب 

کرد که انقالب بورژوا دمکراتیک در روسیه تا حد ممکن بانجام رسیده و مرحله بعدی و فوری، در آن لحظه لنین جمع بندی 

و در حقیقت در اکتبر همان سال، انقالب پرولتاریایی . مبارزه برای دیکتاتوری پرولتاریا و برقراری سوسیالیسم است

 .سوسیالیستی در روسیه پیروز شد

شد، و برقراری اولین کشور سوسیالیستی را رقم زد و همراه با تغییراتی که  این امر باعث تغییرات بنیادین در جهان

اگر خصلت عمومی را . امپریالیسم باعثش شده بود، متحول شدن جنبشهای رهایی بخش ملی در مستعمرات را ممکن ساخت

دمکراتیک کهن، در نظر بگیریم، مبارزات رهایی بخش ملی در کشورهای مستعمره دیگر بخشی از جنبشهای بورژوا 

بخشی از انقالب سرمایه داری کهن که به حاکمیت بورژوازی و برقراری سرمایه داری منجر می گشت نبود، بلکه مولفه ای 

از انقالب سوسیالیستی پرولتاریای جهانی، و متحد پرولتاریا در کشورهای سرمایه داری در مبارزاتش علیه امپریالیسم و 

 :بصورت زیر جمع بندی کرد 8781استالین این تکامل را در سال . انی گشتبرای سوسیالیسم در مقیاس جه

 :اهمیت جهانی انقالب اکتبر عمدتا حقایق زیر را شامل می شود

حیطه مسئله ملی را بسط داد و آنرا از مسئله خاص مبارزه بر علیه ستم ملی در اروپا به مسئله عمومی تر رهایی خلقهای ( 8

 .یمه مستعمرات از یوغ امپریالیسم تبدیل نمودتحت ستم، مستعمرات و ن



احتماالت رهایی خلقهای تحت ستم و همچنین راههای درست بسمت آنرا بسط داده و بدین ترتیب شرایط برای رهایی ( 1

خلقهای تحت ستم در غرب ودر شرق را وسیعا تسهیل نموده  و آنان را وارد جریان مشترک مبارزه پیروزمند برعلیه 

 .سم نموده استامپریالی

و به این صورت پلی بین غرب سوسیالیست و شرق به بردگی کشیده شده، برقرار ساخته، جبهه جدیدی از انقالبات ( 6

علیه امپریالیسم جهانی را که از پرولتاریا در غرب، از طریق انقالب روسیه، تا ملل تحت ستم در شرق را شامل می 

  (88.)شود، آفریده است

 

 ستالین از تحوالتتحلیل لنین و ا

، لنین و استالین نه تنها تغییر در خصلت عمومی 8789در سالهای بعد از پیروزی انقالب اکتبر در روسیه در سال 

جنبشهای مستعمرات را تحلیل کردند بلکه توجه خاصی به توسعه این جنبشها و پیشبرد صحیح سیاست کمونیستها در 

به تدوین خط ( انترناسیونال کمونیستی یا کمینترن) الهای اولیه انترناسیونال سوم لنین در س. رابطه با آنها مبذول داشتند

آن در مورد مسئله ملی مستعمراتی و بخصوص خط و کار آن در رابطه با جنبشهای رهایی بخش مستعمرات در شرق 

 .سمت و سو داد

ش داده و به جریان تشکیل احزاب لنینیسم را در مقیاس جهانی گستر-پیروزی انقالب اکتبر در روسیه مارکسیسم

لنینیستی داشتند، منجمله در بسیاری از کشورهای -لنینیستی بنا شده و خط مارکسیست-کمونیستی که بشیوه مارکسیست

این امر همچنین عامل بسیارمهمی  در مبارزه پرولتاریا برای رهبری مبارزات رهائی . تحت سلطه نیرو بخشیده بود

وده و نقش پرولتاریا را در هدایت آن، در جهت تکمیل انقالب بورژوا دمکراتیک و رساندن بخش ملی در مستعمرات ب

 . آن به مرحله سوسیالیسم تقویت نمود

در گزارشی در این باره او از یک . در دومین کنگره کمینترن، لنین کمیسیون مسائل ملی و مستعمراتی را رهبری کرد

سپس این سئوال . جهد در پیشبرد جنبشهای رهائی بخش ملی تاکید ورزیدطرف بر روی نیاز پشتیبانی کامل و جد و

توسط لنین که آیا برای این کشورها ممکن خواهد بود که بدون گذار از مرحله سرمایه داری به سوسیالیسم برسند یا 

 :نترن نوشتوی در گزارش کمیسیون برسی مسائل ملی و مستعمراتی در این کنگره کمی. خیر، مطرح و پاسخ داده شد

آیا ما باید این ادعا که مرحله سرمایه داری تکامل اقتصادی برای ملل عقب مانده ای که : مسئله به این شکل مطرح شد

هم اکنون در جاده رهائی گام برداشته و می روند در میانشان پیشرفتهای معینی بسوی ترقی در دوره پس از جنگ از 

اگر پرولتاریای انقالبی پیروزمند . فرضی درست بپنداریم؟ پاسخ ما منفی بود خود نشان دهند، اجتناب ناپذیر است را

تبلیغات منظمی در میان آنها بکند و حکومتهای شورایی با تمام امکاناتی که در اختیار دارند به کمکشان بیایند در این 

پذیری از مرحله سرمایه داری رشد صورت اشتباه خواهد بود اگر گمان کنیم که خلقهای عقب مانده باید بطور اجتناب نا

ما نه فقط باید گردان هایی از رزمندگان و سازمانهای حزبی مستقل در مستعمرات و کشورهای عقب مانده پدید . بگذرند

آوریم، نه فقط باید تبلیغ به نفع تشکیل شوراها ی دهقانان را آغاز کنیم و بکوشیم آنها را با شرایط پیش از سرمایه داری 

دهیم، بلکه انترناسیونال کمونیستی، باید با شالوده تئوریک مناسب، این قضیه را مطرح کند که کشورهای عقب  مطابقت



مانده با کمک پرولتاریای کشورهای پیشرفته می توانند وارد نظام شورایی شوند و با پشت سر گذاشتن مراحل معینی از 

 (81.) به کمونیسم برسند: شدرشد، به آنکه نیازی به عبور از مرحله سرمایه داری با

 (86.")راههای الزم برای این کار را نمی توان از پیش نشان داد"همزمان با آن لنین نتیجه گیری می کند که 

پس از مرگ لنین، استالین نه تنها ساختمان سوسیالیسم را در اتحاد شوروی رهبری کرد بلکه پشتیبانی و کمک شایانی 

 .ت انقالبی در سراسر جهان، از جمله کشورهای مستعمره و بخصوص چین نمودبه فرموله نمودن خط مبارزا

در سخنرانی و مقاالت متعددی به تحلیل  8711 – 8719استالین در دوران خیزشهای انقالبی در چین در سالهای ما بین 

 :شرایط مشخص انقالب چین کمک کرد

فئودالیسم در روستاها و استثمار فئودالی دهقانان نقش عمده  این حقیقت که این یک مبارزه ضد امپریالیستی بود، و سلطه

را در اقتصاد چین ایفاء می کرد و در نتیجه انقالب ارضی در چین مرکز مبارزات و در رابطه تنگاتنگ با مبارزه ضد 

بری کرده و امپریالیستی مردم چین بود، و ا ینکه پرولتاریا می توانست و می بایست انقالب بورژوا دمکراتیک را ره

مضافا استالین متذکر شد که ازابتدا در چین . انقالب را از آن مرحله گذرانده و به مرحله انقالب سوسیالیستی برساند

 .انقالب مسلح می جنگید و این چهره ویژه و نیز، امتیازخاص انقالب چین بود

 

 مائو در باره انقالب چین

اما این مائوتسه دون بود که با . خصوصیات پایه ای انقالب چین کمک کردبنابر این استالین به تجزیه و تحلیل بعضی از 

لنینیسم در آن، خط اساسی، تئوری و -شرکت داشتن در انقالب چین و بکار گیری اصول جهان شمول مارکسیسم

 .استراتژی انقالب دمکراتیک نوین را بطور کامل تدوین و پرداخت کرد

که انقالب چین توسط نقش قدرتمند و مرکزی خیزش های دهقانی و انقالب ازمراحل نخست،مائو تشخیص داده بود 

این در تقابل با خطوط مختلف اپورتونیستی و نادرست در حزب کمونیست چین بود که . ارضی دهقانی رقم می خورد

یا آنرا به دهقانان چینی را بعنوان یک نیروی انقالبی رد کرده و سعی می کرد مبارزه را در شهرها تمرکز داده و 

مبارزه یک مرحله ای پرولتاریا بر علیه بورژوازی تبدیل کند، و به این ترتیب به اشتباه سعی می نمود که از روی 

خط مائو همچنین در تقابل با اپورتونیستهای جناح راست در . مرحله بورژوا دمکراتیک تحت رهبری پرولتاریا بپرد

ری انقالب را به طبقات بورژوازی و مالکان ارضی تسلیم کنند، قرار درون حزب کمونیست چین که سعی میکردند رهب

آنها لزوم استقالل و ابتکار عمل پرولتاری و حزب کمونیستیش، و لزوم مسلح  نمودن توده مردم بوسیله حزب . داشت

ضد انقالبی کمونیست، و رهبری  آنها بعنوان نقطه اتکاء مبارزه مسلحانه و رهبری کردن آنها در شکست دادن قهر 

 .نیروهای ارتجاعی با استفاده از قهر انقالبی توده ها را منکر می شدند

نوشت، که در " گزارش در باره برسی جنبش دهقانی در حونان" ، مائو یک مقاله بسیار مهم با عنوان  8719در سال 

آن مقاله بطور قدرتمندی  وی در. آن بر نقش مرکزی صدها میلیون دهقان در چین، در جنبش انقالبی تاکید ورزید

 :نوشت

در اندک زمانی صدها میلیون دهقان در استانهای مرکزی، . زیرا که اعتالی کنونی جنبش دهقانی رویداد شگرفی است

جنوبی و شمالی چین چون توفانی سهمگین، چون گردبادی تند، با نیرویی بس قدرتمند و سرکش بپا خاست و هیچ قدرتی 



آنها تمام زنجیرهایی که دست وپایشان را بسته است، . باشد، یارای باز داشتن آنها نخواهد بود را، هر قدر هم که عظیم

آنها تمام امپریالیستها، دیکتاتورهای نظامی، مامورین فاسد و . خواهند گسست و در شاهراه رهایی به پیش خواهند شتافت

هقانان تمام احزاب انقالبی، تمام رفقای انقالبی را در د. مختلس، مستبدین محلی و متنفذین شرور را به گور خواهند سپرد

آیا باید در پیشاپیش دهقانان حرکت کرد و آنها را . بوته آزمایش قرار خواهند داد تا آنها را یا قبول کنند و یا طرد نمایند

د و با آنها مخالفت نمود؟ رهبری نمود  یا اینکه در عقب آنها ماند و با سرودست انتقادشان کرد و یا در برابر آنان ایستا

هر چینی آزاد است که یکی از این سه شق را بر گزیند، ولی سیر رویداد ها شما را مجبور خواهد کرد که هر چه زودتر 

 (81.")انتخاب کنید

آیا این اعتالی توده ای دهقانان آنطوری که بعضی ها، از جمله چند نفری در درون حزب کمونیست شکوه و ناله می 

خیلی هم خوب بود، زیرا همانطور که مائو در مبارزه با . بود؟ نه" زیاده روی" و " وحشتناک"، یک مسئله کردند

 :دیدگاه کنفوسیوسی این افراد به آنان یادآوری کرد

انقالب مجلس مهمانی نیست، مقاله نویسی نیست، نقاشی یا گلدوزی نیست، انقالب نمی تواند آنقدر ظریف و آرام و ... 

نجیب و معتدل، آنقدر مهربان و مودب ، آنقدر خودار و با شفقت باشد، انقالب شورش و طغیان است، انقالب عملی آنقدر 

است قهرآمیز که بدانوسیله یک طبقه، طبقه دیگر را واژگون می سازد، انقالب در روستا انقالبی است که دهقان 

انان بدون صرف مساعی فراوان هرگز موفق نخواهند شد دهق. بدانوسیله قدرت طبقه مالکان فئودال را در هم می شکند

درروستا رستاخیز انقالبی نیرومندی . قدرت مالکان ارضی را که طی هزاران سال عمیقا ریشه دوانده، در هم شکنند

که  تمام اعمال فوق الذکر. الزم است تا بتوان توده های میلیونی را بحرکت در آورد، و از آنها نیروی عظیمی تشکیل داد

خوانده می شوند، درست محصول آن نیروی دهقانان است که بر اثر رستاخیز انقالبی قدرتمند در روستا " زیاده روی"

 ( 89." )بحرکت در آمده است

مائو با تکیه صحیح بر نقش مرکزی انقالب ارضی و اعتالی دهقانان در چین ، و همچنین بقیه مشخصات ویژه جامعه 

لت نیمه فئودالی، نیمه مستعمره آن نشئت می گرفت، این تحلیل استراتژیک را ارائه داد که چین درآن زمان که از خص

راه کسب قدرت از طریق مبارزه مسلحانه ، قیام در شهرها و بدنبال آن جنگ داخلی نبوده بلکه بر پا نمودن مناطق 

یج توده های دهقانان بعنوان نیروی عمده پایگاهی در روستاها، با پرولتاریا و حزبش بعنوان نیروی رهبری کننده، و بس

درواقع، این راهی بود که درآن مائو . برای بر پایی جنگ طوالنی خلق و محاصره و در نها یت فتح شهرها می باشد

مردم چین را بمدت بیش از بیست سال،در بدست آوردن پیروزی  سراسری ، رهایی چین و پیشرفت به سوی سوسیالیسم 

موضوعی که در فصل  -ه در عین اینکه این امر کال به مسئله خدمات مائو در حوزه استراتژی نظامیالبت. رهبری نمود

مربوط است، بخشی غیر قابل صرف نظر ازتکامل خط کلی انقالب در چین توسط مائو بوده و  -آینده بررسی خواهد شد

در آنها مانند و یا پر شباهت به چین امروزه هنوز مناسبت و اهمیت عظیم خود را، خصوصا برای ممالکی که شرایط 

 .در زمان انقالب دمکراتیکش هستند، دارا می باشد

 

 

 



 تکیه استوار بر تحلیل طبقاتی

دشمنان ما " مائو یک سئوا ل پر اهمیت را در هر جنبش انقالبی مطرح نموده و پاسخ گفته بود،  8713حتی از سال 

مائو این سئوا ل را با تحلیل ( 83. " )ترین سئوا ل برای انقالب ماست کیانند؟ دوستان ما چه کسانی هستند؟ این پراهمیت

 :از جامعه چین پاسخ داده بصورت زیر جمعبندی نمود

دیکتاتوری نظامی، بورکراتها، بورژاوازی کمپرادور و طبقه مالکان بزرگ  -نتیجه می شود که کلیه همدستان امپریالیسم

پرولتاریای صنعتی نیروی رهبری کننده . دشمنان ما هستند –سته به آنها ارضی و آن بخش مرتجع از روشنفکران واب

در مورد بورژوازی متوسط . تمام نیمه پرولتاریا و خرده بورژوازی نزدیکترین دوستان ما میباشند. انقالب ماست

ما باید در لیکن . متزلزل، جناح راست آن ممکن است بدشمنان ما و جناح چپ آن ممکن است بدوستان ما بدل گردد

 (89." )برابر این طبقه دائما هوشیار و مراقب باشیم و نگذاریم که در صفوف ما اغتشاش بر پا کند

مائو بخصوص، نه تنها در این مرحله، بلکه در طول رهبری انقالب چین در سرتاسر دوره مرحله دمکراسی نوین، 

برای مثال وی اینطور . بخصوصی برخودار بود تذکر داد که مسئله نقش بورژوازی چین در انقالب چین از اهمیت

نوشت که در روسیه در عین اینکه یک مرحله انقالب بورژوادمکراتیک وجود داشت، معذالک حتی در آن مرحله 

مائو چند سال بعد، در دوران جنگ ضد ژاپنی، . بورژوازی در روسیه یک متحد پرولتاریا،آنطوریکه در چین بود، نبود

د گسترده شد و اقشار وسیعتری از بورژوازی در آن جای داده شد تا همه کسانی را که می شد متحد زمانیکه جبهه متح

 :کرد بر علیه ژاپن متحد کند، نوشت که

. تکامل انقالب چین و حزب کمونیست چین در چنین مناسبات پیچیده ای نسبت به بورژوازی چین صورت گرفته است

در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره بوده و در تاریخ هیچ کشور سرمایه  این یک ویژه گی ایست که مختص انقالب

 (81...)داری نمی توان نظیری بر آن یافت

مائو در همان اثر خاطر نشان ساخت که مناسبات ویژه بین پرولتاریا و بورژوازی در انقالب چین بگونه ای بود که در 

حد انقالبی با بورژوازی بود و در مواقع دیگر، بواسطه اعمال بعضی مواقع پرولتاریا قادر به تشکیل یک جبهه مت

چیزی که تحلیل و بر خورد مائو را در اینجا و در . امپریالیستها و بورژوازی چین مجبور به شکستن این جبهه متحد بود

لفی که در فازهای از این گذشته، سیاستها و خطوط مخت. تمام زمانها رقم می زد، تکیه استوار او بر تحلیل طبقاتی بود

در هر نقطه، در درون . مختلف انقالب دمکراتیک نوین اتخاذ شدند همیشه در این روش تحلیل طبقاتی ریشه داشتند

 .حزب و تا حد امکان در میان توده های مردم، پایه طبقاتی اعمال نیروهای مختلف در جامعه چین کامال تشریح می شد

ایشک به مردم چین خیانت کرده و اسلحه اش را بطرف توده های چین برگردانده چیانک 8711 – 19زمانیکه در انقالب 

که قبال یک ) و دهها هزار کمونیست و دیگر مردم زحمتکش را بقتل رساند، مائو توضیح داد که غصب کنترل گومیندان

طور کلی خیانت وی به توسط چیانکایشک و ب( سازمان انقالبی تشکیل شده از نیروهای مختلف از جمله کمونیستها بود

این دلیل بود که او بورژوازی بزرک و مالکان ارضی در چین را نمایندگی میکرد که متحدین امپریالیسم خصوصا 

بعدها پس از اینکه ژاپنی ها به بخشهای شمالی چین تهاجم کرده و خود را برای . امپریالیسم بریتانیا وآمریکا، بودند

چین آماده میکردند، حزب کمونیست چین در نقطه معینی پیشنهاد یک متارکه جنگ  تهاجم به جنوب جهت اشغال سراسر

. باز در اینجا پایه طبقاتی این امر توضیح داده شد. و سپس یک جبهه متحد با گومیندان و حتی با چیانکایشک را نمود



ایندگی می کند هنوز وابسته مائو روشن کرد که طبیعت چیانکایشک تغییری نکرده و وی  و نیروهای طبقاتی ای که نم

بوده و نوکران امپریالیسم بریتانیا و آمریکا هستند، ولی بخاطر تضاد بین امپریالیستها و خصوصا بین امپریالیسم بریتانیا 

و آمریکا از یکطرف و ژاپن از طرف دیگر، ساختن یک جبهه متحد با چیانکایشک و نیروهایی که او نمایندگی میکرد 

مضافا، مائو مشخص ساخت که ساختن چنین جبهه متحدی الزم بود تا مبارزه ملت چین را بطور کلی .امکان پذیر است

 .بر علیه ژاپن، که قصد داشت چین را از حالت نیمه مستعمره بودن به مستعمره کامل خود تنزل دهد، متمرکز نماید

ر نوع جبهه متحد را رد کرده و در عوض ، چیانکایشک ورود به ه 8718برای چند سالی بعد از هجوم اولیه ژاپن در 

و  -نموده" محاصره و سرکوب"نیروهای عمده خود را بر علیه حزب کمونیست جهت داد، و بارها قصد کرد که آنها را 

، حزب  8719با شروع خیانت چیانکایشک  و قتل عام کمونیستها و دیگر مردم زحمتکش در . در حقیقت نابودشان کند

شد در طول این دوره به جنگ داخلی ده ساله ای دست بزند، که در آن می بایستی به درجه  کمونیست چین مجبور

زیادی جبهه متحدش را با بورژوازی می شکست، زیرا بیشترین قسمتهای آن چیانکایشک و کودتای ارتجاعیش را در 

 .دنبال میکردندگومیندان، و نقش ارتجاعی او را بطورکلی درتمام جامعه چین پشتیبانی کرده و آنرا 

با وجود این مائو درون حزب کمونیست چین، مبارزه ای را علیه خطوط مختلف انحرافی و اپورتونیستی که بعد از 

کماکان سیاست ایجاد وسیعترین جبهه ممکن جهت مقاومت در برابر ژاپن را منکر می  8768هجوم اولیه ژاپن در سال 

. رای تبد یل چین به مستعمره خود مخالفت می ورزیدند، رهبری نمودشدند و با سیاست غلبه بر تالش های ژاپن ب

، حزب کمونیست که تحت رهبری مائو مناطق " مافوق چپ"بواسطه خطاهایی این چنین و اشتباهات سکتاریستی و 

م پایگاهی در روستاها ایجاد کرده بود، در طول دوران جنگ داخلی ده ساله در مقاومت خود در برابر حمالت مداو

حزب کمونیست در بعضی مواقع از بخشهایی از مردم   منجمله توده های مردم در . نیروهای چیانکایشک تضعیف شد

 .روستاها منفرد شده بود

، حزب کمونیست همراه با نیروهای مسلح تحت رهبریش، مجبور به ترک مناطق پایگاهی  8761بخاطر این در سال 

خواند،شد که در طی حرکت خود در " بنای تاریخی"که خود مائو آنرا یک  خودواقدام به راهپیمایی طوالنی، چیزی

طول دو سال بطور متوسط هر روز بیش از یک جنگ را در بر داشته و یک راه هزاران مایلی را در چین حک می 

ح تحت هر چند تعداد زیادی از افراد حزب کمونیست و نیروهای مسل. این نقطه عطفی در مسیر انقالب چین شد. کرد

در نتیجه، در . رهبریش در طول راهپیمایی طوالنی از بین رفتند، معهذا این امر به یک نتیجه پیروزمندانه منجر شد

 8769طول مسیرراهپیمایی طوالنی، خط اساسی مائو تسه دون و رهبری وی در درون حزب کمونیست در اوایل سال 

  (87.)تحکیم یافت

 

 جبهه متحد تشکیل شد

وزی خط مائو در جریان راهپیمایی طوالنی بود که حزب کمونیست توانست خط جبهه متحد بر علیه ژاپن بر اساس پیر 

توسط دو نفر  8763سرانجام چیانکایشک در اواخر . را فرموله کرده، برای آن مبارزه نموده و سرانجام به آن دست یابد

یبانی می کردند ربوده شد و مجبور به قبول این از ژنرا ل هایش که از فراخوان حزب کمونیست برای جبهه متحد پشت

. تشکیل دادن چنین جبهه متحدی با گومیندان احتیاج به تنظیماتی در مبارزه درون چین داشت. جبهه متحد گشت



بخصوص در روستاها احتیاج به عقب نشینی از سیاست مصادره زمین مالکان ارضی و تقسیم آن در میان دهقانان، و 

 .ت با یک سیاست محدودتر تخفیف اجاره و سود، داشتتعویض این سیاس

مائو مبارزه ای را در درون حزب کمونیست برای متحد کردن حزب بر محور این تغییرات رهبری کرد، در حالیکه 

همزمان با خط تسلیم طلبی طبقاتی که می خواست حزب کمونیست و نیروهای تحت فرماندهی اش را تابع گومیندان و 

ح آن سازد مقابله می کرد، خطی که در حقیقت به شکست در جنگ مقاومت علیه ژاپن و سرکوب نیروهای مسل

 .کمونیستها و توده های زحمتکش مردم و از جمله دهقانان در مناطق آزاد شده بدست چیانکایشک منجر می شد

قاومت ضد ژاپنی تنظیم مائو تذکر داد که از یک طرف مبارزه طبقاتی در چین می بایستی برای همخوانی با جنگ م

شود ولی از طرف دیگر، همانطوری که وی پافشاری می کرد، مبارزه طبقاتی خارج از اراده هر کسی بموجودیت خود 

و . آنرا نمی توان نادیده گرفت، بهیچوجه نمی توان آنرا از بین برد، ولی می توان و باید آنرا تنظیم کرد. ادامه می دهد

د که وسیعترین جبهه متحد را با در بر گرفتن بخشهایی از بورژوازی بزرگ و برخی از همچنان که مطلقا الزم بو

حزب کمونیست همزمان ، در جبهه متحد بایستی به مبارزه . مالکان ارضی برای شکست دادن تجاوز ژاپن تشکیل داد

و بهیچوجه . ی ادامه می دادخود برای ادامه استقالل و ابتکار عملش و اعمال آنها در هر حیطه، از جمله حیطه نظام

نباید خودش را تابع بورژوازی بزرگ، مالکان ارضی و یا نیروهای هر طبقه دیگری می کرد، بلکه در عوض باید 

 .برای کسب رهبری جبهه متحد می جنگید

، به ، چیانکایشک و دنباله روانش8719در سرتا سراین دوره جبهه متحد، درست تا شکست ژاپنی های متجاوز در سال 

جهت دادن آتش عمده خود بسمت حزب کمونیست و نیروهای مسلح و مناطق آزاد شده پایگاهی تحت رهبریش ادامه 

گومیندان حتی از انجام سیاست تخفیف سود و اجاره، که خود همانطور یکه قبال اشاره شد، نمایانگر یک مصالحه، . دادند

گومیندان بطور . ه متحد وسیع علیه ژاپن بود، سرباز زدیک تنظیم، از طرف حزب کمونیست برای حفظ مصالح جبه

پیوسته به حزب کمونیست بخاطر انجام این اصالحات در روستا ها و جدوجهدش برای بر قراری حقوق دمکراتیک 

 .توده مردم در سرتاسر چین بطور کلی، حمله می کرد

 8719ه کنگره هفتم حزب کمونیست چین در سال گزارش سیاسی ای که بوسیله مائو ب" )در باره دولت ائتالفی"در اثر 

در شب پیروزی جنگ ضد ژاپنی، مائو در کنار مسائل دیگر موضوع مبارزه بر سر مسئله اصالحات، ( ارائه شد

 :وی نوشت. بخصوص در روستاها جمعبندی کرد

در کشاورزی و هم در بعلت فقدان اصالحات سیاسی تمام نیروهای تولیدی رو به انهدام می روند، این حقیقت، هم 

 .صنایع بچشم می خورد

 (11".)بطور کلی تا زمانیکه چین مستقل،آزاد، دمکراتیک و متحد نگردد، رشد صنایع امکان پذیرنخواهد بود

. به عبارت دیگر همه چیز در آنزمان به مغلوب نمودن ژاپنی ها و پیشبرد انقالب دمکراتیک نوین وابسته شده بود

 :مه داده و خاطر نشان ساختهمانطوریکه مائو ادا

نیمه فئودال و متشتت، بسیاری از مردم سالهای دراز خواب رشد صنایع، خواب ایجاد دفاع ملی -در چین نیمه مستعمره

بسیاری از . و زندگی مرفه برای خلق، خواب آبادی و اقتدار کشور را می دیدند، اما خوابهای آنها درست در نیامد

نشجویان با حسن نیت در کار و تحصیل خود فرو رفتند و به سیاست توجهی نداشتند با اعتقاد به مربیان، دانشمندا ن و دا



بدون . این امر که آنها با دانش خود به کشور خدمت می کنند، ولی این نیز خوابی بیش نبود، خوابی که درست در نیامد

ه گام نخستین در راه آبادی و اقتدار چین شک این عالمت خوبی است زیرا که درست در نیامدن این خوابهای کودکان

خلق چین از جنگ مقاومت چیزهای بسیاری آموخته است و می داند که پس از پیروزی بر مهاجمین ژاپنی، باید . است

چین دمکراتیک نوین بسازد،برخوردار از استقالل، آزادی، دمکراسی، وحدت،آبادی و اقتدارکه همه برای وی الزمند و 

نیروهای تولیدی . چنانچه خلق بدین کار توفیق یابد آینده تابناکی در برابر چین گشوده میشود. تگی دارندبا یکدیگر بس

خلق چین فقط هنگامی آزاد خواهد شد و همه گونه امکان تکامل بدست خواهد آمد که سیستم سیاسی دمکراسی نوین در 

 (18".)ک این نکته نائل می آیندهر روز که میگذرد مردم بیشتری به در. سراسر چین برقرار گردد

ینجا مائو بر این اصل اساسی تاکید می کند که انقالب نیروی محرکه در جامعه و اساس رهایی نیروهای مولده می ا

باشد، و اینکه رهایی ملت چین، و مخصوصا زحمتکشان چین، و ساختن کشوری آباد که احتیاجات توده مردم را بر 

این یک حقیقت اساسی بود که مائو، نه فقط . دارد" قرار دادن سیاست در مقام فرماندهی"  آورده سازد تماما بستگی به

در پیش برد انقالب دمکراتیک نوین، بلکه در زمان انقالب سوسیالیستی که بعد از این پیروزی به دنبال آمد، مکررا بر 

 .آن تاکید می ورزید

 

 نبرد يا تسلیم طلبی

خود حزب کمونیست نیروهایی بودند که بعضی از آنها در ابتدا با تشکیل جبهه متحد  همانطوریکه قبال ذکر شد، درون

علیه ژاپن مخالفت می کردند، کسانی که با تشکیل جبهه متحد به یک سیاست کامال تسلیم طلبانه چرخش نموده و از 

اختیار گومیندان حمایت  واگذاری کامل حزب کمونیست و نیروهای مسلح و حتی مناطق آزاد شده تحت رهبریش به زیر

با دست زدن به یک مبارزه سخت در حزب کمونیست برای شکست دادن این تمایالت، مائو رابطه بین خطی . میکردند

که تسلیم طلبی طبقاتی را در حزب کمونیست پیش گذارده بود با خط تسلیم ملی به امپریالیسم ژاپن در رابطه با مبارزه 

مائو نشان داد که چگونه این دو تمایل تسلیم طلبانه بهم مرتبط بوده و متقابال همدیگر را . ملت چین در کل، را تذکر داد

 (11.)تقویت می کردند

همانطوریکه مائو بطور مداوم برایش مبارزه و بر آن تاکید می کرد، تنها پرولتاریا و حزب کمونیستش می توانست یک 

تنها پرولتاریا و حزب . ه و مبارزه را تا پیروزی کامل به پیش ببردمقاومت تمام و کمال را در برابر ژاپن رهبری کرد

کمونیستش قادر بود که در شرایط تاریخی مشخص چین و موقعیت بین المللی، انقالب بورژوادمکراتیک در چین را به 

 .پیروزی رهبری کند، هدایت و پیشبرد آن به مرحله انقالب سوسیالیستی که دیگر جای خود دارد

م دوره جبهه متحد ضد ژاپنی و جنگ مقاومت در برابر ژاپن، همانند سرتاسر انقالب چین در کل، مائو نه تنها در تما

خط و سیاست حزب کمونیست را بر تحلیل طبقاتی نیروهای درون چین و اوضاع کشور بطور کلی، بلکه بر تحلیلی از 

. قاتی درگیر در مبارزه در عرصه بین المللی گذاشتموقعیت بین المللی در هر کدام از مراحل مختلفش و نیروهای طب

جنگ جهانی دوم رخ داد، مائو فورا خصلت امپریالیستی آنرا در هر دو طرف تحلیل کرده و  8767وقتیکه در سپتامبر 

 :تاکید نمود که



غارتگرانه و جنگی که هم اکنون آغاز شده، هم از طرف انگلستان و فرانسه و هم از طرف آلمان جنگی غیر عادالنه، 

احزاب کمونیست و خلقهای سراسر جهان باید علیه این جنگ برخیزند و خصلت امپریالیستی هر دو .امپریالیستی است

طرف جنگ را فاش و بر مال سازند، زیرا این جنگ برای خلقهای جهان فقط زیانبخش است و به هیچ وجه سودمند 

دمکرات را که ازجنگ امپریالیستی پشتیبانی می کنند و به -سیالنیست، و همچنین باید اعمال جنایتکارانه احزاب سو

آلمان جنگ را شروع کرد به این منظور که خلق لهستان را غارت .... منافع پرولتاریا خیانت می ورزند، افشاء نمایند

یت خود جنگ آلمان از لحاظ ماه. کند و یکی از جناحهای جبهه امپریالیستی انگلستان و فرانسه را در هم شکند

انگلستان و فرانسه به لهستان  بمثابه آماج . امپریالیستی است و باید با آن به مقابله برخاست، نه آنکه آنرا تائید کرد

غارتگری سرمایه مالی خود نگریستند و آنرا برای جلوگیری از تالش امپریالیسم آلمان دائر به تقسیم مجدد غنایمی که از 

آورند، مورد استفاده قرار می دادند، آنها لهستان را یکی از جناحهای جبهه غارت در مقیاس جهان بدست می 

امپریالیستی خود تلقی کرده بودند، بنابراین جنگ آنها یک جنگ امپریالیستی است و باصطالح کمک آنها به لهستان فقط 

را نیز نباید تائید کرد، بلکه باید به این منظور است که بر سر تسلط بر لهستان با آلمان به منازعه پردازند، و این جنگ 

 (16".)با آن به مبارزه برخاست

از طرف دیگر مائو کاربرد صحیح سیاست استفاده از تضادهای درون نیروهای ارتجاعی را، از جمله دو بلوک 

ر امپریالیسم این امر ادامه جبهه متحد با چیانکایشک، نوک. امپریالیستی در گیر در جنگ امپریالیستی آنزمان، ادامه داد

بریتانیا و آمریکا، بر اساس وسیع ترین اتحاد ممکن در به پیش بردن مقاومت با تجاوز ژاپنی ها در چین، بدون در 

این حقیقت که خصلت کلی . غلطیدن به سیاست طرفداری کردن از یک بلوک امپریالیستی علیه دیگری را ممکن ساخت

 .نقالبی جنگ مقاومت ملت چین علیه ژاپن را نفی نمی کرد و باالعکسجنگ جهانی آن موقع امپریالیستی بود، نقش ا

 

 استقالل و ابتکار عمل در جبهه متحد

برای حفظ یک خط انقالبی در این اوضاع، و درک و کاربرد صحیح رابطه بین مبارزه در چین و مبارزه بین المللی، 

و مناطق آزاد شده تحت رهبریش از اهمیت حیاتی مسئله حفظ استقالل و ابتکار عمل حزب کمونیست و نیروهای مسلح 

بدون این امر حزب کمونیست در حقیقت توده مردم را به پیوستن و وابستگی به یک بلوک امپریالیستی . برخوردار بود

دقیقا با حفظ و مبارزه برای ابتکار عمل و استقالل، حزب . امپریالیستی هدایت می کرد –در اوضاع جنگ درون 

 .کان آن را یافت که جبهه متحد را بطور صحیح حفظ کرده و به جنگ مقاومت ضد ژاپنی بپردازدکمونیست ام

-تغییراتی در خصلت کلی جنگ دوم جهانی، تبدیل آن از یک جنگ درون 8718بعدها، حمله آلمان به اتحاد شوروی در 

نیروهایی که با اتحاد شوروی متحد امپریالیستی به جنگی که خصلت عمده و هدف کلیش دفاع از سوسیالیسم و پیروزی 

در این اوضاع مائو به مقابله خود با خطی که حزب کمونیست، نیروهای مسلح و مناطق آزاد شده . بودند، بوجود آورد

خطی که در آن دوره تقویت )تحت رهبریش را در تبعیت از گومیندان و اربابان بریتانیایی و آمریکایی اش قرار می داد 

او به جنگ برای سیاست حفظ استقالل و ابتکار عمل و مبارزه برای رهبری پرولتاریا در جنگ ضد . ه دادادام( شده بود

یکبار دیگر، مائو در انجام این کار، خود را بر پایه تحلیل طبقاتی از نیروهای مختلف در چین و در . ژاپنی ادامه داد

یوه صحیح است که مردم چین را در جنگ ضد ژاپنی و دوباره نیز، این خط صحیح و ش. سطح بین المللی قرار داد



بسوی پیروزی رهبری کرده و از ربوده شدن میوه پیروزی مبارزه قهرمانانه مردم چین توسط چیانکایشک و اربابان 

 .امپریالیستیش ممانعت نمود

زمان، تضادهای درون  مائو میدانست بعنوان قسمتی از استراتژی مهم انقالبی چگونه باید برای پیشبرد انقالب در هر

کمپ ارتجاع را در نظر گرفته و آنها را مورد استفاده قرار دهد، ولی وی تفاوت بین اینگونه تضادها و تضاد بنیادین بین 

این امر، هم برای پیشبرد انقالب در یک . مردم و ارتجاعیون را نیز می دانست و مردم  را به درک آن مسلح نمود

فزایش نیروهای انقالبی توده ها و آماده کردنشان و هم برای پیشبرد انقالب به مرخله مرحله بخصوص و هم برای ا

 . بعدی و سرانجام به پیروزی کامل تعیین کننده بود

 

 انقالب دمکراتیک نوين

بخصوص در دوران جنگ ضد ژاپنی بود که مائو تئوری و استراتژی دمکراسی نوین و بکاربست آن در شرایط خاص 

در باره " و  8767، که در دسامبر " انقالب چین و حزب کمونیست چین. "ان را تکامل بیشتری دادچین در آن زم

نوشته شدند، هر دو آثار عمده این دوره هستند که در آنها مائو خط انقالب  8711، که در ژانویه "دمکراسی نوین

، مائو "الب چین و حزب کمونیست چینانق"بخصوص در . دمکراتیک نوین را تکامل داده و آنرا بیشتر پرداخت نمود

انجام داده بود، گسترش داد، و آن را بطور معین  8717در " تحلیل طبقات جامعه چین"تحلیل طبقاتی ای را که قبال در 

 .در رابطه با اوضاع آن زمان و صف بندی نیروهای مختلف چین در جنگ ضد ژاپنی، بکار برد

 : با خصلت انقالب چین، مشروحا توضییح دادمضافا در همان اثر، مائو، در ارتباط 

باالخره خصلت انقالب چین در مرحله کنونی چیست؟ آیا این یک انقالب بورژوا دمکراتیک است یا یک انقالب 

 ...سوسیالیستی؟ روشن است این انقالب از نوع دوم نیست بلکه از نوع اول است -پرولتاریایی

دمکراتیک معمولی طراز قدیم نیست که کهنه  -چین، دیگر انقالب بورژوا  دمکراتیک کنونی -معذالک انقالب بورژوا

این نوع انقالب اکنون در چین و در تمام . دمکراتیک طراز نوین و نوع ویژه ای است –شده، بلکه انقالب بورژوا 

 .نامیمدمکراتیک نوین می  –کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره گسترش می یابد و ما آنرا انقالب بورژوا 

سوسیالیستی جهانی است، زیرا این انقالب قاطعانه علیه  –این انقالب دمکراتیک نوین جزئی از انقالب پرولتاریایی 

از نظر سیاسی، این انقالب مبین دیکتاتوری مشترک . امپریالیسم یعنی علیه سرمایه داری بین المللی مبارزه می کند

خائنین و مرتجعین و بر ضد تبدیل جامعه چین به جامعه دیکتاتوری بورژوایی طبقات انقالبی است و علیه امپریالیستها، 

از نظر اقتصادی، مضمون انقالب عبارت از این است که سرمایه های کالن و موسسات بزرگی که به . مبارزه می کند

کند، زمینهای مالکان  امپریالیستها، خائنین و مرتجعین تعلق دارند، در دست دولت قرار گیرند و دولت آنها را اداره

ارضی بین دهقانان تقسیم شوند، در عین حال موسسات خصوصی سرمایه داری بطور کلی حفظ می گردند و اقتصاد 

بهمین جهت این انقالب دمکراتیک طراز نوین از یک طرف راه  را برای سرمایه . دهقانان مرفه از بین برده نمی شود

مرحله کنونی انقالب . شرایط مقدماتی را برای سوسیالیسم فراهم می آوردداری هموار می کند، ولی از طرف دیگر 

چین مرحله گذار است که وظیفه آن عبارت است از پایان دادن به جامعه مستعمره، نیمه مستعمره و نیمه فئودالی و ایجاد 

نگ اول جهانی و انقالب این جریان پس از ج. کردن جامعه سوسیالیستی، یعنی این جریان انقالب دمکراتیک نوین است



انقالبی که ما آنرا انقالب دمکراتیک . شروع شد 8787مه  1اکتبر روسیه بود که آغازیدن گرفت و در چین با جنبش 

تنها از راه این . نوین می نامیم، انقالب ضد امپریالیستی و ضد فئودالی توده های وسیع خلق برهبری پرولتاریاست

 (11".)ند بسوسیالیسم برسد، راه دیگری وجود نداردانقالبست که جامعه چین میتوا

 :در پایان این اثر، مائو از رشد انقالب چین بترتیب زیر جمع بندی می کند

تمام وظیفه افتخار آمیز و خطیر انقالبی که در برابر حزب کمونیست چین فرار دارد، عبارت است از بانجام رسانیدن 

و متحول ساختن آن به انقالب سوسیالیستی زمانی که تمام ( ب دمکراتیک نوینانقال)دمکراتیک چین  –انقالب بورژوا 

انقالب دمکراتیک بمنزله تدارک ضرور برای انقالب سوسیالیستی است و انقالب ... شرایط الزم فراهم باشد

ین است که با هدف نهایی همه کمونیستها عبارت از ا. سوسیالیستی بطور اجتناب ناپذیر دنباله انقالب دمکراتیک است

تنها زمانیکه اختالف بین انقالب . تمام قوا برای تحقق کامل جامعه سوسیالیستی و جامعه کمونیستی مبارزه کنند

دمکراتیک و انقالب سوسیالیستی تشخیص داده شود و همچنین به رابطه این دو انقالب وقوف حاصل شود، می توان 

 (19".)انقالب چین را بدرستی رهبری کرد

 

 رهبری پرولتاريايیکلید 

حلقه اتصال بین دو انقالب و شرط الزم هم برای پیروزی انقالب دمکراتیک و هم برای رسیدن به انقالب سوسیالیستی، 

این نکته اساسی . این چیزی بود که مائو همواره برایش جنگید و بدست آوردنش را رهبری کرد. رهبری پرولتاریا بود

له در همین اثرش توضیح داد و این آن شرایطی بود که او همواره و مصممانه چه درون بود که او بارها و بارها، منجم

 .و چه بیرون از حزب کمونیست برای تحقق و تکامل آن مبارزه کرد

دمکراتیک در چین و خط دمکراسی نوین را  –مائو بار دیگر پیشرفت انقالب بورژوا " در باره دمکراسی نوین"در اثر 

در حرکت " ضیح داد که دمکراسی نوین برای مدت قابل توجهی مرحله انقالب چین خواهد بود و اینکه او تو. تحلیل کرد

خود به پیش بر حسب تغییراتی که در اردوی دشمن و در صفوف متحدین روی میدهد، بچندین دوره تقسیم می شود، 

 (13".)ولی خصلت اساسی آن بدون تغییر باقی می ماند

ئو توجه بخصوصی به تحلیل از نقش بورژوازی در انقالب چین مبذول داشت و توضیح داد که همچنین در این جزوه ما

این نکته مهمی را تشکیل می . چگونه بورژوازی چین  در مبارزه، جایگاه متفاوتی با بورژوازی در روسیه تزاری دارد

ک مرحله انقالب بورژوا دمکراتیک داد که در آن انقالب چین با انقالب روسیه تفاوت داشت، هر چند که در دومی ی

در همان حال مائو از گرایش بورژوازی چین برای همدستی با دشمن و . پیش درآمد انقالب سوسیالیستی پرولتاریایی بود

این واقعیت که این طبقه حتی به اندازه بورژوازی کشورهای غرب، در دوران رشد سرمایه داری در غرب، یک طبقه 

 (19.)بعمل آورد انقالبی نبود، تحلیل

امروز، هرکس که بتواند خلق را در بیرون "در بکاربستن این امر در شرایط چین آن زمان، مائو جمع بندی کرد که 

تاریخ نشان داده است که . راندن امپریالیسم ژاپن رهبری کند و رژیم دمکراتیک را بر قرار سازد، ناجی خلق خواهد بود

مائو ( 11".)وظیفه نیست، انجام این وظیفه ناگزیر بر عهده پرولتاریا قرار می گیرد بورژوازی چین قادر به انجام این

این ( 17".)در چین امروزی این شکل دولت دمکراسی نوین، شکل جبهه متحد ضد ژاپنی بخود می گیرد"ادامه داد که 



حله ویژه ایکه در آن زمان، نه فقط در رابطه با تحلیل صحیح از مرحله الزم دمکراسی نوین در کل بلکه با زیر مر

اما، بار . توسط مبارزات ملت چین علیه ژاپن و آن خائنین چینی که با ژاپن همکاری می کردند، نمایان می گشت نیز بود

دیگر، در این زیر مرحله ویژه انقالب چین و بطور عام تر آنچه که به جبهه متحد یک خصلت انقالبی داد و آنچه که این 

ه را بعنوان دمکراسی نوین شمرد، چنانکه مائو پافشاری کرد، رهبری پرولتاریا و حزب کمونیستش مرحله از مبارز

 .بود

این خط، این تئوری و این استراتژی دمکراسی نوین بود که پرولتاریای چین و توده های خلق و ملت چین در کل را در 

پایان زیر مرحله خاص در مرحله عمومی  این پیروزی بمثابه. پیروزی در جنگ مقاومت علیه ژاپن رهبری کرد

شکست ژاپن بمعنی پایان انقالب دمکراتیک نوین در چین نبود و نمی توانست باشد، چون هنوز . دمکراسی نوین بود

پیروزی کامل خلق چین بر امپریالیسم و نوکران داخلی آن، بخصوص طبقه مالکان ارضی فئودال و بورژوازی بزرگ 

بوروکرات که سرمایه هایشان از طریق موقعیت رهبریشان در دولت و دیکتاتوری تک حزبی بویژه سرمایه داران )

 .بحساب نمی آمد( گومیندان انباشت شده بود

 

 جنگ داخلی علیه گومیندان

طبیعتا با شکست امپریالیسم ژاپن، امپریالیستهای آمریکایی، همراه با و از طریق نوکرشان چیانکایشک برای ربودن 

مائو حزب کمونیست چین را در امر مذاکره ماهرانه با گومیندان رهبری کرد و . ین پیروزی تالش نمودندمیوه های ا

حتی از دست دادن برخی مناطق  -حتی علیرغم دادن امتیازات معینی، از سازش بر سر اصول اساسی امتناع ورزید

ش و امتناع از سازش با، و تابع شدن به، آزاد شده، اما امتناع از زمین گذاشتن سالح و منحل کردن نیروهای مسلح

 .امپریالیسم آمریکا و نوکرانش به نمایندگی چیانکایشک

خط حزب کمونیست چین برهبری مائو، در حین و با پیروزی جنگ ضد ژاپنی عبارت بود از،بی پایه نمودن 

ایه داری بورکرات و جایگزینی آن دیکتاتوری تک حزبی چیانکایشک بعنوان نماینده منافع امپریالیسم، فئودالیسم و سرم

این شکل قدرت دولتی متناسب با مرحله دمکراسی . با دیکتاتوری مشترک طبقات انقالبی در چین برهبری پرولتاریا

 .نوین بود و شکل پایه ای حکومتی بود که در مناطق آزاد شده تحت رهبری حزب کمونیست اعمال می شد

آنها نه تنها حمله به حزب . ستش بخصوص آمریکا از قبول این امر خودداری کردندولی چیانکایشک و پشتیبانان امپریالی

کمونیست و نیروهای مسلح و مناطق آزاد شده تحت رهبری آنرا در تمام طول جنگ ضد ژاپنی ادامه دادند، بلکه 

روع آن سعی داشتند که بالفاصله پس از پیروزی در آن جنگ، آنها خود را برای یک حمله همه جانبه آماده کرده و با ش

وقتی که چیانکایشک جنگ داخلی را . ولی نتیجه کامال بر عکس بود. حکومت ارتجاعی خود را بر تمام چین تحمیل کنند

آغاز کرد، حزب کمونیست چین بدلیل خط صحیح و رهبری مائو توانست نیروهای چیانکایشک را افشاء و هر چه 

مناطق آزاد شده را در طول یک جنگ سه ساله گسترش داده و چیانکایشک  بیشتر منفرد کرده و شکست بدهد، توانست

را از مناطق مرکزی چین بیرون رانده و تقریبا تمام چین را آزاد کند و انقالب دمکراتیک نوین را به یک سرانجام 

 .پیروزمندانه برساند و به دوران سوسیالیسم درچین رهنمون گردد



کست ژاپن و آغاز این جنگ نهایی برای تکمیل انقالب دمکراتیک نوین، مبارزه فشرده اما یکبار دیگر در فاصله بین ش

و قابل توجهی درون حزب کمونیست چین بر سر این مسئله که آیا مبارزه علیه چیانکایشک و شکست دادن وی با توجه 

مائو این مبارزه درون حزبی . تبه اینکه او از جانب امپریالیسم آمریکا پشتیبانی می شد، عملی بود یا نه، صورت گرف

را علیه آنهایی که به قدرت امپریالیسم آمریکا و بمب اتم و قدرت تعیین کنندگی آن پر بها داده و آنهایی که به توانایی 

خلق چین و نیروهای انقالبیش برای دامن زدن به یک جنگ آزادی بخش موفقیت آمیز علیه امپریالیسم آمریکا و نوکرش 

 .ک می کردند،رهبری نمودچیانکایشک ش

 

 مبارزه برای پیروزی انقالبی

نکاتی در باره ارزیابی از شرایط کنونی بین " بعنوان بخشی از این مبارزه مهم و تعیین کننده درون حزبی، مائو مقاله 

روزمند نوشت و در آن تاکید کرد که علیرغم آنکه شوروی بدرستی با دول امپریالیستی پی 8713را در آوریل " المللی

اینگونه سازشها ایجاب نمی کند که " بخصوص انگلیس، فرانسه و آمریکا به توافق و سازشهای معینی رسیده است، 

مردم این کشورها کما فی السابق . مردم کشورهای سرمایه داری جهان در کشورهای خود با پیروی از آن سازش کنند

 (61" .)کردبنا بر اوضاع خود به اشکال گوناگون مبارزه خواهند 

شکی نیست که در اینجا مائو نه تنها از مبارزه در خود کشورهای سرمایه داری مثل بریتانیا، آمریکا و فرانسه، بلکه 

همچنین در آن مناطقی که این قدرتهای امپریالیستی و بخصوص آمریکا سعی در حفظ سلطه استعماری خود به اشکال 

اورقی این مقاله مائو تسه دون توضیح می دهد، این سند به این دلیل نوشته همچنانکه پ. گوناگون داشتند صحبت می کند

زیرا رفقایی بودند که به نیروهای امپریالیستی پر بها و به نیروهای خلق کم بها می دادند، آنها از امپریالیسم آمریکا "شده 

سلحانه دسته بندی ارتجاعی در برابر حمالت م" ، و بدین جهت "و از شروع یک جنگ جهانی جدید هراس داشتند

آمریکا و چیانکایشک از خود ناتوانی نشان می دادند و جرات نمی کردند که قاطعانه جنگ انقالبی را در برابر جنگ 

 (68".)در این سند، رفیق مائو تسه دون این شیوه تفکر نادرست را می کوبد. ضد انقالبی قرار دهند

با نقطه نظر استالین که در آن زمان به حزب کمونیست چین توصیه می نمود از همچنین این مسئله واقعیت دارد که مائو 

دست زدن به یک مبارزه همه جانبه برای کسب قدرت بر علیه چیانکایشک خوداری کرده و بجای آن موقتا با او به 

ریالیسم آمریکا پر بها و به این ترتیب استالین نیز به نیروی امپ. بهترین توافق ممکن در آنزمان برسد، مخالفت می کرد

جرات نمی کردند راسخانه به یک " به نیروی مردم کم بها داده و این امر کسانی که در درون حزب کمونیست چین 

به هر حال باید به خاطر داشت که . را تقویت می نمود" جنگ انقالبی به مقابله با جنگ ضد انقالبی بپردازند

از این که با پیروزی جنگ انقالبی در چین به او ثابت شد که اشتباه می کرده ( همانطور که بعدها خودش گفت)استالین

اینکه این کار . و البته هیچگونه اجباری هم نبود که کمونیستهای چینی توصیه اشتباه استالین را بپذیرند. خوشحال گردید

و جرئت نمودن برای رهبری جنگ را کردند یا نه بستگی به خط خودشان داشت، همانطور که مائو با رد این توصیه 

 .رهایی بخش بر علیه چیانکایشک و امپریالیسم آمریکا و به پیروزی رسانیدن آن نشان داد

این مبارزه ایدئولوژیک درون حزب کمونیست چین برای پایه ریزی موفقیت آمیز رهبری توده ها در بر پایی مبارزه 

در اول . قالب دمکراتیک نوین در چین اهمیتی حیاتی داشترهایی بخش و به سرانجام رسانیدن پیروزمندانه ان



به این ترتیب انقالب چین از طریق انقالب دمکراتیک . ، مائو بنیانگذاری جمهوری خلق چین را اعالم نمود 8717اکتبر

 -دال در واقع به مسئله چگونگی پیشرفت از یک جامعه مستعمره و یا نیمه فئو. نوین وارد مرحله سوسیالیستی گردید

و این مائو بود که با شرکت عملی خود در انقالب چین . نیمه مستعمره بطرف یک جامعه سوسیالیستی پاسخ داده شده بود

لنینیسم  در آن، تئوری و استراتژی این پیشرفت تاریخی انقالبی را تکامل  –و بکار بردن اصول جهان شمول مارکسیسم 

 .داد

نوین، در بررسی مجدد سیر پیروزمندانه آن و آمادگی برای مرحله بعدی  در شب پیروزی کامل انقالب دمکراتیک

او یاد آوری نمود که چگونه در گذشته عناصر . انقالب، مائو از مسئله تعیین کننده رهبری پرولتاریایی جمع بندی میکند

شده از آنجا را برای وارداتی و اقتباس " فراگیری نوین" مترقی سابق چینی برای نجات چین به غرب چشم دوخته و 

 .مبارزه با فرهنگ قدیمی فئودالی در چین اختیار کردند

 :تا آغاز قرن بیستم گفت 8111مائو بخصوص در باره دوران بین سالهای 

. برای مدت زیادی کسانی که این علوم جدید را آموخته بودند همچنان معتقد بودند که می توان با آنها چین را نجات داد

فقط مدرنیزاسیون می توانست . ن مکتب قدیم، کمتر کسی از هواداران مکتب جدید در این امر شک داشتغیر از پیروا

و در میان کشورهای خارجی . فقط یادگیری از کشورهای بیگانه می  توانست چین را مدرنیزه کند. چین را نجات دهد

ژاپنی . بودند دولتهای بورژوایی مدرن بسازند آن دوران فقط ممالک سرمایه داری غرب مظهر ترقی بودند، آنها توانسته

 ....ها نتایج خوبی از آموزش غرب بدست آورده بودند و چینی ها آرزو داشتند که از ژاپنی ها نیز بیاموزند

مطلب شگفت . تجاوز کاری امپریالیستها آن خواب شیرین چینی ها را که در تالش آموزش از غرب بودند بر باد داد

چینی ها خیلی چیزها از غرب آموخته . که چرا استادان پیوسته به تجاوز بر شاگردان خود دست می زدندانگیز این بود 

مبارزات مکرر آنان و از آن جمله . بودند ولی هیچکدام بکار بستنی نبود و آرمانهای آنان باز هم تحقق نمی پذیرفت

وضع کشور هر روز بدتر می شد، . برو شدکه نهضتی در مقیاس تمام کشور بود همگی با شکست رو 8788انقالب 

جنگ جهانی اول سراسر کره زمین را . پس تردیدهایی بوجود آمد، پرورش و گسترش یافت. زندگی غیر ممکن گردید

نیروی انقالبی پرولتاریای . لرزانید، روسها به انقالب اکتبر دست زدند و نخستین دولت سوسیالیستی جهان را بنیاد نهادند

زحمت کش کبیر روسیه، آن نیرویی که تا آنزمان در حالت پنهان بوده و از انظار خارجیان پوشیده مانده  کبیر و خلق

بود تحت رهبری لنین و استالین بنا گاه مانند آتشفشان بیرون زد و چینی ها و تمام جهانیان با چشم دیگری به روسها 

لنینیسم،  –چینی ها مارکسیسم . و در زندگی چینی ها پدید آمدآنگاه و فقط آنگاه دوران کامال نوینی در تفکر . نگریستند

 (61.)این حقیقت عام و جهانشمول را کشف کردند و سیمای چین رو به دگرگونی نهاد

در این راه قادر بود . به این طریق، مائو نتیجه گیری نمود که چین قادر بود در راه انقالبی دمکراسی نوین قدم نهد

 .، سوسیالیسم و نجات واقعی مردم چین پیشرفت کند"لق به رهبری طبقه کارگریک جمهوری خ" بطرف 

 

 

 

 



 خدمات فلسفی

نه تنها مائو خط دمکراسی نوین را بر حسب مبارزه سیاسی گسترش داد و جنگ را در همه جبهه ها برای برپایی 

بری نمود، بلکه بعنوان بخشی رهبری پرولتاریا و جلو بردن انقالب دمکراتیک نوین و بجلو رفتن بطرف سوسیالیسم ره

 .الزم  از رشد، دفاع و بکار برد خط انقالب دمکراتیک نوین نیز خدمات مهمی انجام داد

و " در باره پراتیک" ، در اوائل دوره جبهه متحد علیه ژاپن و جنگ ضد ژاپنی مائو دو اثر عمیق فلسفی  8769در سال 

اما در آنزمان . آثار، در کل خدمات عظیمی به فلسفه مارکسیستی کردنداین . را برشته تحریر در آورد" در باره تضاد"

: بطور مشخص تر، هدف آنان متوجه مبارزه با تمایالت اشتباه آمیز درونی حزب کمونیست چین در مبارزه جاری بود

مت علیه از یک طرف تمایل به نفی نیاز به جبهه متحد و قصور در شناخت مرحله مبارزه جاری که توسط جنگ مقاو

ژاپن مشخص می شد، و از طرف دیگر گرایش بطرف نفی نیاز به نقش رهبری پرولتاریا در جبهه متحد و تسلیم نمودن 

حزب کمونیست و پرولتاریا به گومیندان و نیروهای طبقاتی که آن نمایندگی میکرد و بنا براین قصور در تدارک 

 .کمیل انقالب دمکراتیک نوین و آغاز انقالب سوسیالیستیدرمرحله جاری مبارزه برای پیشرفت های آینده جهت ت

و هم راست را " چپ"بخصوص با توجه به تئوری شناخت، پایه های فلسفی اشتباهات " در باره پراتیک :مائو در 

 :روشن ساخت

ط مختلف معهذا اغلب پیش می آید که فکر از واقعیت عقب میماند، این ناشی از آنست که  شناخت انسان در اثر شرای

ما در صفوف انقالبی خود علیه محافظه کاران افراطی مبارزه می کنیم، زیرا فکر آنها نمی . اجتماعی محدود می شود

این افراد نمی . تواند همگام با وضع عینی تغییر یافته پیش رود، این در تاریخ بمثابه اپورتونیسم راست تظاهر کرده است

را به پیش برده است، در حالیکه شناخت آنها در همان مرحله قدیمی ثابت مانده  بینند که مبارزه تضادها پروسه عینی

فکر آنها از پراتیک اجتماعی جدا شده است، آنها نمی توانند در پیشاپیش عرابه جامعه حرکت کنند و هدایتش . است

نند و میکوشند آن را به عقب نمایند، بلکه فقط بدنبال آن میدوند و از اینکه اینقدر سریع به پیش میرود غرولند میک

 .بکشانند و در جهت عکس منحرف سازند

فکر آنها از روی مراحل معین تکامل پروسه های عینی میجهد، برخی از . نیز مبارزه میکنیم" چپ"ما علیه قافیه بافان 

نهایی تحقق بخشند آنها تصورات واهی خود را حقیقت می پندارند و برخی دیگر تالش می کنند تا قبل از موقع به آرما

که فقط در آینده می توانند تحقق یابندو آنها خود را از پراتیک جاری اکثریت مردم و از واقعیات روز جدا می کنند و 

 (66".)بدین ترتیب در عمل به ماجرا جویی می گرایند

 

 پروسه رشد

کهن  –چین از یک انقالب دمکراتیک دمکراتیک  –مضافا مائو از یک دیدگاه فلسفی پایه های تغییر در انقالب بورژوا 

به انقالب دمکراتیک نوین، علل زیر مراحل درون انقالب دمکراتیک نوین، و همچنین اساس پیشرفت از طریق 

 :دمکراتیک نوین به انقالب سوسیالیستی را تحلیل نمود



عین می شود، تا زمانیکه پروسه تضاد اساسی پروسه تکامل یک شئی یا پدیده و ماهیت پروسه که بوسیله این تضاد اساسی م

زیرا با . پایان نیافته، ناپدید نمی گردد، مع الوصف در هر مرحله از این پروسه طوالنی تکامل وضع معموال متفاوت است

اینکه خصلت تضاد اساسی پروسه یک شئی یا پدیده و ماهیت پروسه تغییر نمی کند، تضاد اساسی در هر مرحله تکاملی این 

بعالوه از میان تضادهای بزرگ و کوچک متعدد که بوسیله تضاد . ی بتدریج اشکال حادتری بخود می گیردپروسه طوالن

اساسی تعیین میشوند و یا تحت تاثیر آن قرار میگیرند، بعضی ها حدت می یابند و برخی بطور موقتی و یا جزئی حل  و یا 

چنانچه . از اینجاست که مراحل مختلف پروسه نمایان می شود. ینداز حدتشان کاسته میشود و پاره ای دیگر نیز تازه پدید می آ

انسان به مراحل مختلف پروسه تکامل اشیاء وپدیده ها توجه نکند، نمی تواند تضادهای ذاتی اشیاء و پدیده ها را بطور مناسب 

 ....حل نماید

نظر بگیریم، در اینجا نیز به چند مرحله  آغاز شد، در 8788دمکراتیک چین را که با انقالب –اگر پروسه انقالب بورژوا 

بخصوص دوره ای که بورژوازی در راس انقالب قرار داشت، و دوره ایکه پرولتاریا انقالب را رهبری . خاص بر میخوریم

بعبارت دیگر رهبری پرولتاریا سیمای انقالب را بطور . می کرد، دو مرحله فوق العاده مختلف تاریخی را نشان می دهند

دگرگون ساخت، منجر به صف بندی جدید طبقات، گسترش پر دامنه انقالب دهقانی و پیگیری در انقالب ضد  اساسی

همه اینها در . امپریالیستی و فئودالی گردید و امکان گذار انقالب دمکراتیک را به انقالب سوسیالیستی فراهم ساخت و غیره

با اینکه در خصلت اساسی مجموعه پروسه، . له محاالت بودنددوره ای که بورژوازی در راس انقالب قرار داشت، از جم

جهت دیگر این تضاد خصلت )ضد فئودالی  –یعنی در خصلت این پروسه بمثابه یک انقالب دمکراتیک ضد امپریالیستی 

از  به هیچوجه تغییری حاصل نشده است، معهذا این پروسه در طول مدتی بیش( نیمه مستعمره و نیمه فئودالی کشور است

مانند جنگ )مختصات این مراحل عبارتند از تشدید بعضی از تضادها .... بیست سال از مراحل متعدد تکاملی گذشته است

مانند نابودی )و حل جزئی یا موقتی پاره ای از تضادها ( انقالب ارضی و هجوم ژاپن به چهار استان شمال شرقی چین

مانند مبارزه بین )و ظهور تضادهای نوین ( کان ارضی از طرف مادیکتاتورهای نظامی شمال و مصادره زمینهای مال

دیکتاتورهای نظامی جدید و باز ستاندن زمینهای مصادره شده از طرف مالکان ازضی  و بعد از آنکه مناطق پایگاهی 

 (61(". )انقالبی ما در جنوب چین از دست رفتند

کاربردی کماکان معتبر و عمومی داشته و فلسفه " در باره تضاد" و " در باره پراتیک" اگرچه همانطور که قبال گفته شد، 

الکن آنها از اهمیت حیاتی و ویژه در انقالب چین در آن مرحله مشخص در زمینه چینی . مارکسیستی را غنی تر ساخته اند

فت بسوی برای پیشرفت از درون جنگ ضد ژاپنی بطرف تکمیل انقالب دمکراتیک در چین بر پایه ای نوین و پیشر

همانطور که در ابتدای این فصل گفته شد، پیروزی انقالب دمکراتیک در چین و پیشرفت چین . سوسیالیسم، برخوردار بودند

بطرف سوسیالیسم نه تنها نمایانگر جهش بزرگی به جلو برای مردم چین، بلکه برای مردم همه جهان، در مبارزاتشان علیه 

این انقالب نه تنها در چین، بلکه در اوضاع بین . به سوسیالیسم و در نهایت کمونیسم بود امپریالیسم و ارتجاع و برای رسیدن

همانطور که بیانیه رهبران دولت و حزب چین بهنگام . المللی و در مبارزه طبقاتی بین المللی تغییرات عمیقی بدنبال آورد

 :مرگ مائو جمع بندی کرد

لنینیسم و با ترکیب آن با پراتیک  –ائو، در انطبا ق باحقیقت عام مارکسیسم در طول دوره انقالب دمکراتیک نوین، صدر م

معین انقالب چین، خالقانه خط عمومی و سیاست کلی انقالب دمکراتیک نوین را ترسیم و ارتش رهائی بخش توده ای چین 



ها از طریق برپایی مناطق را پایه ریزی نمود و خاطر نشان ساخت که کسب قدرت سیاسی توسط نیروهای مسلح در چین تن

او حزب ما، . پایگاهی روستایی و با استفاده از دهات برای محاصره و در نهایت تسخیر شهرها امکان پذیر است و بس

ارتش ما و کشور ما را در استفاده از جنگ خلق برای سرنگونی حاکمیت ارتجاعی امپریالیسم، فئودالیسم و سرمایه داری 

پیروزی انقالب . انقالب دمکراتیک نوین و تاسیس جمهوری توده ای چین را به پیروزی رسانید بوروکرات رهبری نمود و

توده ای چین به رهبری صدر مائو، اوضاع شرق و جهان را تغییر داد و راه رهایی ملل تحت ستم و خلق های تحت ستم را 

 (69.)روشنایی بخشید

 

 دفاع از انترناسونالیسم پرولتری

وسیالیستی، جمهوری خلق چین و حزب کمونیست چین، تحت رهبری مائو تسه دون به حمایت از بعنوان یک کشور س

با آنکه بتازگی خود به . مبارزه انقالبی مردم جهان، منجمله مبارزات رهایی بخش ملی مردم کشورهای مستعمره، ادامه داد

همزمان ، چین از . ز آمریکا متحد گردیدبا خلق کره در جنگ علیه تجاو 8791آزادی رسیده بود، چین در اوائل سال 

و بیشتر آنکه، در اواسط و اواخر . مبارزات مردم هندوچین و مردم مناطق دیگر، علیه امپریالیسم و ارتجاع دفاع نمود

و بعد از آن، با فساد و در غلطیدن حزب شوروی به رویزیونیسم، خیانت خروشچف و برژنف و سایرین، و  8791سالهای 

ایه داری در اتحاد جماهیر شوروی ، حزب کمونیست چین برهبری مائو تسه دون، مبارزه تعیین کننده ای را علیه احیای سرم

طبقه حاکم بورژوایی شوروی، از جمله یک مبارزه ایدئولوژیک فعال برای افشاء و نبرد با مارکسیسم دروغین و خیانت این 

 .رویزیونیستهای شوروی، آغاز نمود

این مبارزه این مسئله بود که آیا باید از جنبشهای انقالبی مردم آسیا، آفریقا و آمریکای التین، که پس از یک مورد مهم در 

 -Apologists of Neoمقاله مهمی بود که ( جنگ جهانی دوم تبدیل به سیل خروشان ضد امپریالیستی گردیده بود، دفاع  

Clolonialismمدافعین استعمار نوین. " کرد یا نه ( " 

 .توسط حزب کمونیست چین در باره این سئوال تعیین کننده، بعنوین پلمیکی علیه رویزیونیسم شوروی نگاشته شد 

و بهنگامی نوشته شد که رویزیونیستها تازه در پروسه پیشبرد همه جانبه احیاء سرمایه داری در  8736این مقاله در سال 

که در آن موقع توسط تسلیم طلبی در مقابل آمریکا و سازش با آن رقم شوروی و مجموعه روابط شان با امپریالیسم آمریکا، 

تحلیل پایه ای و اصول بنیادینی را پیش می گذارد که کماکان در اوضاع کنونی " مدافعین استعمار نوین . " می خورد، بودند

جهان رخ داده است، و در در اوضاعی که تغییرات قابل توجهی در  –اعتبار خود و اهمیت عظیم خود را حفظ کرده است 

مناسبات بین  ایاالت متحده و اتحاد جماهیر شوروی، تبانی بمثابه جنبه عمده روابط، جا ی خود را به رقابت داده است، و در 

امروز دو ابر . اوضاعی که امپریالیسم آمریکا دیگر به تنهایی سر دسته استثمارگران و سرکوبگران و پناهگاه استعمار نیست

هر دو استعمار نوین پیشه شان است، دشمنان عمده خلقهای جهان بوده و در مجموع با یستی هدف مبارزات عمده  قدرت که

 .رهایی بخش ملی در آسیا، آفریقا و آمریکای التین باشند

 :با نظر به مبارزات در آسیا، آفریقا و آمریکای التین، در این مقاله حزب کمونیست چین بصراحت اشاره می کند

–اذ موضع در برابر این موضوع بسیار حاد سیاست های جهان کنونی می باشد که یکی از مرزهای مهم بین مارکسیست اتخ

لنینیستها با پایداری در صف ملل ستمدیده قرار داشته از  –مارکسیست . لنینیستها و رویزیونیستهای معاصر را تعیین می کند



رویزیونیستهای معاصر در واقع در صف امپریالیستها و استعمارگران . دجنبش رهایی بخش ملی فعاالنه پشتیبانی می کنن

 (63.)قرار می گیرند و با توسل به هر وسیله ای جنبش رهایی بخش ملی را نفی کرده و با آن ضدیت می ورزند

 

 برخورد به جنبشهای انقالبی

مره را منحرف یا بواقع سرکوب نمایند چرا رویزیونیستها روسی تالش نمودند تا جنبشهای انقالبی مردم در کشورهای مستع

. که بدرستی از این که این جنبشها درهمکاری آنان با آمریکا و ظهورشان بعنوان یک ابر قدرت دخالت کنند، وحشت داشتند

خروشچف و شرکاء مدعی آن شدند که سیستم استعماری در آسیا، آفریقا و آمریکای التین در آستانه نابودی قرار گرفته و 

در حقیقت این مبارزات را . مبارزه توده ای انقالبی قابل توجهی برای رهایی ملی در این مناطق دیگر وجود ندارد

 .خروشچف بغایت خطرناک می دانست

 :در جواب به این مسئله حزب کمونیست چین خاطر نشان نمود

ز استعمار چشم نپوشیده اند، منتهی صرفا پس از جنگ جهانی دوم امپریالیستها بهیچوجه ا. واقعیت ها بسیار روشن هستند

یکی از خصوصیات مهم این استعمار نوین این است که امپریالیستها . یک شکل نوین یعنی استعمار نوین را پیشه کرده اند

مجبور شده اند که شکل کهنه حاکمیت مستقیم استعماری را در برخی نقاط تغییر داده و شکل نوینی از حاکمیت استعماری و 

امپریالیستها به سردمداری ایاالت متحده . ستثماررا با اتکاء برعمالی که آنها انتخاب نموده و پرورش داده اند، عملی سازندا

، "جوامع مشترک " و " فدراسیونها " آمریکا از طریق تشکیل بلوکهای نطامی، ایجاد پایگاه های  نطامی و یا بوجود آوردن 

خود، مستعمرات و کشورهایی را که استقالل خود را اعالم داشته اند تحت کنترل و  و حمایت از حکومتهای دست نشانده

اقتصادی و اشکال دیگر همچنان این کشورها را بصورت بازار فروش " کمک " اسارت خود گرفته و با استفاده ار واگذاری 

شورها را چپاول می کنند و خون مردم این کاال و منابع مواد خام و محلی برای صدور سرمایه در آورده اند و ثروتهای این ک

امپریالیستها همچنین سازمان ملل متحد را به یکی از وسایل مهم خود برای مداخله در امور داخلی این . کشورها را می مکند

ر کشورها مبدل کرده و بدینطریق در این کشورها به تجاوزات نظامی، اقتصادی و فرهنگی می پردازند و هر وقت نتوانند د

سلطه خود را حفظ کنند به کودتا های نطامی و اقدامات و فعالیتهای خرابکارانه دست " مسالمت آمیز" این کشورها از طریق 

 ...می زنند و حتی مستقیما بمداخله و تجاوز مسلحانه می پردازند

 (69.)این استعمار نوین نوع پلید تر و کریه تر استعمار است

بران رویزیونیست حزب کمونیست شوروی را در مورد این مسائل اساسی کامال افشاء حزب کمونیست چین ورشکستگی ره

 :کرد و اشاره نمود

مرحله " رهبران حزب کمونیست شوروی تئوری ای را اختراع کرده اند مبنی بر اینکه جنبشهای رهایی بخش ملی وارد 

سابقا بطور کلی مبارزه " این است که در حالیکه منظورشان . شده اند که وظایف اقتصادی در مرکز آن قرار دارد" جدیدی

حلقه اصلی در زنجیره رشد " و " وظیفه مرکزی " ، امروز مسئله اقتصادی بصورت "بر زمینه سیاسی انجام می گرفت

 ...در آمده است" بیشتر انقالب 

استعمار نو وکهنه و نوکرانشان  وظیفه عاجل و اولیه در مقابل این کشورها کماکان رشد بیشتر مبارزه علیه امپریالیسم و

و مبارزات در . این مبارزه هنوز بشدت در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و دیگر زمینه ها، بر پا میشود. است



همه این زمینه ها هنوز متمرکزترین شکل خود را در مبارزه سیاسی پیدا می کند که افلب بصورتی اجتناب ناپذیر در مقابل 

برای کشورهایی که بتازگی به استقالل رسیده اند الزم است اقتصاد مستقل خود را رشد . انه ارتقاء می یابدسرکوب مسلح

 .اما این وطیفه هرگز نباید از مبارزه علیه امپریالیسم و استعمار قدیم و جدید و نوکرانشان، مجزا گردد. دهند

به رهبران حزب کمونیست شوروی اختصاص دارد، بروشنی به که " مرحله جدید" ، تئوری "از میان رفتن استعمار" همانند 

منظور ماستمالی کردن تجاوز به وغارت آسیا، آفریقا و آمریکای التین توسط استعمار نوین که ایاالت متحده آنرا نمایندگی 

. م این قاره ها استمی کند و سرپوش گذاردن بر تضاد حاد بین امپریالیسم و ملل ستمدیده و فلج کردن مبارزه  انقالبی مرد

البته بر اساس تئوری آنها، مبارزه علیه امپریالیسم و استعمار نو و کهنه و نوکرانشان دیگر الزم نیست زیرا استعمار در حال 

آیا این به آن معنی نیست . از میان رفتن است و رشد اقتصادی بصورت و ظیفه مرکزی جتبش رهایی بخش ملی در آمده است

 ...خش ملی را میتوان کال بدور انداخت؟که جنبش رهایی ب

خط غلط رهبران حزب کمونیست شوروی و ظیفه مبارزه با امپریالیسم و استعمار را بطور کلی رها کرده و با جنگهای 

رهایی بخش مخالفت میورزد، این به آن معنی است که آنها از پرولتاریا و احزاب کمونیست ملل و کشورهای تحت ستم می 

در . پرچم وطن پرستانه مخالفت با امپریالیسم و مبارزه برای استقالل ملی را برچیده  و به دیگران تحویل دهندخواهند که 

 آنصورت چگونه کسی می تواند در باره یک جبهه متحد ضد امپریالیستی یا رهبری پرولتاریایی صحبت کند؟

شود آن است که مهم نیست تحت رهبری چه نظر دیگری که اغلب توسط رهبران حزب کمونیست شوروی اشاعه داده می

که باز این ایده رهبری . کسی، و حتی تحت رهبری ناسونالیست مرتجعی چون نهرو، میتوان سوسیالیسم را بنا نهاد

 (61.)پرولتاریایی بیش از پیش جدا افتاده است

 

 نیاز دائم به رهبری پرولتاريايی

میت امپریالیسم، چین از کشورهای واقع در آسیا، آفریقا و آمریکای التین و یا البته این به آن معنا نبود که در مقابله با حاک

چین در این مبارزه در بسیاری . حتی کشورهایی که تحت رهبری اشخاصی مانند نهرو و دیگران بودند، حمایت نمی نمود

اما نکته ای که بر آن تکیه می . جهات به آنان کمک نمود و آنان را برای هرچه محکمتر کردن مقاومتشان تشویق می نمود

شد آن بود که چنین مقاومتی نمی توانست جانشینی برای مبارزه انقالبی توده ها ونیاز به پرولتاریا و حزب کمونیستش برای 

رهبری جنبشهای رهایی بخش ملی تا پیروزی کامل و سپس رهبری توده ها در ساختمان سوسیالیسم باشد و یا به آن ارجحیت 

 .داده شود

و حزب کمونیست چین اصول مهم رابطه بین مبارزات رهایی بخش ملی در کشورهای مستعمره و مبارزات پرولتاریا در 

کشورهای پیشرفته سرمایه داری، اتحاد مشترک آنان در مبارزه علیه امپریالیسم و برای هدف نهایی سوسیالیسم و باالخره 

 :کمونیسم را دوباره مورد تاکید قرار داد

امروز، . نمی تواند اوضاع انقالبی بسیار مساعدی را که در آسیا،  آفریقا و آمریکای التین جریان دارد انکار نماید هیچکس

انقالبات رهایی بخش ملی در آسیا،  آفریقا و آمریکای التین مهمترین نیروهایی هستند که به امپریالیسم ضربه مستقیم وارد 

 .یقا و آمریکای التین تمرکز یافته اندتضادهای جهان در آسیا،  آفر. می کنند



مرکز تضادهای جهانی و مبارزات سیاسی جهان ثابت نیست بلکه تغییراتی که در مبارزات بین المللی و اوضاع انقالبی رخ 

 ما معتقدیم که با رشد تضاد و مبارزه بین پرولتاریا و بورژوازی در اروپای غربی و آمریکای شمالی،. می دهند جابجا مشود

زمانی که آنروز فرا رسد، . روز خطیر نبرد در این خانه های سرمایه داری و قلب سرزمینهای امپریالیسم، فرا خواهد رسید

 (67.)اروپای غربی و آمریکای شمالی بدون شک به مرکز مبارزات سیاسی جهانی و تضادهای جهانی مبدل خواهد شد

کمونیست چین و جمهوری خلق چین تحت رهبری مائو تسه دون با این با حفظ و اتکاء به انترناسونالیسم پرولتری، حزب 

موضوع حاکمان رویزیونیست شوروی مخالفت ورزیدند و به مسئولیت ها و وظایف پرولتاریا و احزاب کمونیست در قدرت 

 :آن کشورهای سوسیالیستی چنین اشاره می کنند

هر کشور سوسیالیستی که در انقالب خود پیروز گردیده باید  لنینیسم و انترناسونالیسم پرولتری، –بر اساس مارکسیسم 

کشورهای سوسیالیستی باید بصورت مناطق . فعاالنه از مبارزات رهایی بخش ملل تحت ستم حمایت کرده و به آنان یاری کند

ا با آنان تشکیل پایگاهی برای حمایت و رشد انقالب ملل تحت ستم و خلقهای سراسر جهان در آمده و نزدیکترین اتحادها ر

اما رهبران حزب کمونیست شوروی در واقع پیروزی . داده و انقالب جهانی پرولتاریایی را تا تکمیل آن به پیش برند

آنان می خواهند انقالب رهایی . سوسیالیسم در یک و یا چند کشور را بعنوان پایان انقالب جهانی پرولتاریایی تلقی می کنند

 (11.)همزیستی مسالمت آمیز و منافع ملی کشور خود تسلیم نمایندبخش ملی را به خط عمومی 

در این زمان و در سالهای بعد مائو، برهبری حزب کمونیست چین و مردم چین در حمایت از مبارزات مردم در نقاط مختلف 

تضادهای سیستم از آن جهت که این مناطق به نقطه تمرکز )جهان، بخصوص در کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای التین 

،  8731در طول سالهای . ادامه داد( امپریالیستی جهانی و به مرکز توفان جنبش انقالبی در سراسر جهان تبدیل شده بودند

مائو بیانیه های متعددی را در مقاطع حساس و در حمایت از مبارزات کلیدی در جهان، بخصوص در این مناطق، 

چین را سازمان داده و مردم انقالبی و توده های وسیع تمام کشورها را فرا می خوانند صادرنمود، بیانیه هایی که حمایت خلق 

، در اوج تجاوز آمریکا به هندوچین، مائو بیانیه دیگری در  8791سپس در سال . که  به پشتیبانی از این مبارزات بر خیزند

تین در جنگ علیه سرمایه داری آمریکا و حمایت از مردم هندوچین و جهان بخصوص مردم آسیا،  آفریقا و آمریکای ال

طی این دوران و بعد از آن، مائو همچنین بطور فزاینده ای به خلقهای سراسرجهان در . سگهای خدمتگزارش، صادر نمود

رابطه با ماهیت ارتجاعی و نقش سوسیال امپریالیسم، منجمله تالشهای شدت یابنده اش برای نفوذ در و تخریب جنبشهای 

ای که متوجه امپریالیسم آمریکا بوده و تالشهای آن برای منحرف کردن این جنبشهای و تبدیل آنها به ابزاری در  انقالبی

 .خدمت رقابت رشد یابنده اش با امپریالیسم آمریکا، هشدار می داد

 

 يک انترناسیونالیست کبیر

نفس به مبارزه برای اصل پایه ای و خط  صرف نظر از تغییرات ویژه ای که در اوضاع رخ داد، مائو تسه دون تا آخرین

حمایت از مبارزه انقالبی مردم تمام کشورها، منجمله جنبشهای رهایی بخش ملی حیاتی در آسیا،  آفریقا و آمریکای التین و 

ائو از چنین مجموعه ای می توان دید که نقش بزرگ م. مبارزه با رویزیونیسم و خرابکاری آنها در این مبارزات، ادامه داد

اول، تدوین پایه ای تئوری و استراتژی برای پیشرفت از درون : در رابطه با انقالب در کشورهای مستعمره عبارت است از 

انقالب بورژوادمکراتیک به انقالب سوسیالیستی در این کشورها، و سپس ادامه رهبری حمایت از مبارزات انقالبی خلقهای 



نده از آن، کمک به مبارزات خلقها در کشورهای مستعمره، از لحاظ ایدئولوژیکی، جهان، و همچنین بعنوان بخشی تعیین کن

 .سیاسی و عملی

امروز، اگرچه با اوضاع متنوعی در کشورهای مختلف آسیا،  آفریقا و آمریکای التین روبروئیم و اگرچه شرایط کنکرت 

تفاوتهایی داشته باشد، با این وجود تئوری پایه  ممکن است از بعضی جهات با شرایط چین در دوران انقالب دمکراتیک نوین

ای، استراتژی، خط و رهبری تامین شده توسط مائو تسه دون برای انقالبات در این کشورها حقیقتا بعنوان یکی از بزرگترین 

ان، لنینیسم و مبارزه انقالبی بطرف هدف نهایی کمونیسم در سراسر جه –و جاودانه ترین خدمات مائو به مارکسیسم 

 . محسوب می گردد

  



 ياداشتها

 .توضیحات فصل به فصل شماره گذاری شده و اختصارات زیر مورد استفاده قرار گرفته اند
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 جنگ انقالبی و خط نظامی :2فصل 

 
 مقدمه

در فصل اول این کتاب که در ارتباط با تکامل خط انقالب برای کشورهای تحت سلطه، و بخصوص در ارتباط با تئوری و 

ر آن زمینه بطور نزدیکی با خدمات وی استراتژی انقالب دمکراتیک نوین توسط مائو می بود، اشاره شد که خدمات مائو د

این فصل به تکامل خط جنگ انقالبی در چین توسط مائو، در . در زمینه های جنگی و استراتژی نطامی در رابطه بودند

 .خدمات عمومی وی به خط نظامی، تئوری و استراتژی مارکسیستی می پردازد

 
 پايه و اصول اساسی خط نظامی مائو

خط انقالبی در مورد جنگ و تئوری و استراتژی نظامی مارکسیستی، مائو از خدمات و نوشته های  برای فرموله کردن یک

رهبران انقالبی مارکسیست و دیگر نویسندگان و متفکرین اعصار گوناگون، هم از چین و هم از دیگر کشورهای دیگر 

ه ها و جنگهای انقالبی از لحاظ تجربه خود چین با هزاران سال تاریخ و خیزشهای مکرر تود. آموخت و جمع بندی کرد

همچنین در دوره کوتاهی، از زمانی که پرولتاریا در صحنه تاریخ . جنگ، هم در دوره باستان و هم دوران اخیر، غنی بود

ظاهر شده بود، این طبقه در تعدادی از کشورها، گاهی اوقات به همراه یا حتی تحت رهبری طبقات دیگر از جمله 

علیه فئودالیسم و شاهان مرتجع یا نیروهای دیگر که تکامل سرمایه داری را عقب نگه می داشتند و بعضی بورژوازی بر 

اوقات بمثابه نیروی مستقل بهمراه دیگر توده های تحت ستم برای کسب قدرت و استقرار دولت کارگری در جنگ انقالبی در 

 .گیر شده بود

ل طبقاتی، توجه قابل مالحطه ای به مسئله مبارزه مسلحانه و قانون قهر انقالبی از آغاز، رهبران جنبش کارگران آگاه به مسائ

در پیش بردن جامعه از یک مرحله تاریخی به مرحله بعد، بخصوص از سرمایه داری به سوسیالیسم و نهایتا کمونیسم، 

جنگهای گوناگون مترقی در اروپا مارکس و انگلس از نزدیک وقایع تاریخی مانند جنگ داخلی در آمریکا و همچنین . نمودند

بخصوص آنها از نزدیک خیزش کارگران در پاریس را که کمون . و دیگر نقاط را دنبال کرده و وسیعا در باره آنها نوشتند

آنها این . مستقر کردند، دنبال کرده و به آن رهنمود دادند 8198در  -اگر چه کم عمر -پاریس، اولین حکومت کارگری را 

ای مارکسیسم را بصورتی استوار بنا نهادند که نابودی سرمایه داری، برای پیشرفت به جامعه بی طبقه، کمونیسم، اصل پایه 

مستلزم سرنگونی قهرآمیز دولت سرمایه داری و سرکوب قهرآمیز طبقه سرمایه دار سرنگون شده و عناصر سرمایه دار 

 .بمثابه اولین قدم می باشد

آنتی " مارکس، و اثر معروفش " 8111 - 8191مبارزه طبقاتی در فرانسه "اش به " مقدمه" انگلس در آثاری مثل 

و همچنین آثار دیگر، تحوالت اخیر در تسلیحات و تحوالت دیگر را که به تغییرات الزم در تاکتیکها و استراتژی " دورینگ

برای مسئله خیزش مسلحانه طبقه و او درسهای سیاسی از این موصوع و کاربردشان . جنگ مدرن پا داد جمع بندی کرد

 .کارگر بر علیه حاکمیت سرمایه را جمع بندی نمود

نامگذاری کرد، توجه  8789روسیه که بعدا آنرا تمرینی برای کسب فدرت موفقیت آمیز در  8719لنین در آغاز انقالب 

تا بتواند با قدرت نظامی تزار مقابله خاصی به مسئله تاکتیکهای جنگ خیابانی و قیام مسلحانه که می بایست تکامل می یافت 

، لنین و استالین تئوری و پراتیک مارکسیستی در  8789در رهبری قیام موفق درروسیه در اکتبر .  کند، معطوف داشت

اگرچه با ویژگیهای عقب مانده همچون بقایای فئودالیسم و شرایط عقب مانده  –رابطه با قیام و جنگ در کشور سرمایه داری 

مضافا لنین و استالین تئوری مارکسیستی تاکتیکها و استراتژی در جنگ انقالبی بخصوص در . را تکامل دادند -ستا در رو

در این جنگ بود که کارگران و دهقانان روس . آمد را تکامل دادند 8789جنگ داخلی که بدنبال قیام پیروزمند اکتبر 

یه داران و فئودالهای سرنگون شده در روسیه، بلکه چهارده قدرت برهبری حزب بلشویک و لنین و استالین، نه تنها سرما

 .ارتجاعی که در کنار ضد انقالب مداخله کرده بودند را نیز مغلوب کردند

و البته در جنگ جهانی دوم در جنگ کبیر میهنی شوروی که با شکست نازی های آلمان به پایان رسید، استالین بطور 

مردم شوروی را بمثابه یک بدنه در جنگ انقالبی رهبری کرده و هجوم و جنگ برجسته ای ارتش سرخ شوروی و 

در . تجاوزکارانه نازی را مغلوب کرد، که نقطه عطف و فاکتور تعیین کننده ای در جنگ و شکست فاشیستهای محور شد

ر جنگ و کاربرد مشخص طی این دوره، استالین خدمات عظیمی به جنبش بین المللی و استراتژی و تاکتیکهای کمونیستی د

 .آنها نمود

 

 



 اولین خط نظامی مارکسیستی همه جانبه
اما در میان رهبران مارکسیست، مائو تسه دون اولین کسی بود که خط نظامی مارکسیستی و سیستم تفکر در امور نظامی را 

نیروهای مسلح تحت سال حزب کمونیست چین، مردم چین و  11مائو بیش از . بصورتی کامل و همه جانبه تکامل داد

رهبری حزب کمونیست را در پیشبرد جنگ انقالبی علیه فئودالها، علیه رژیم ارتجاعی چیانکایشک، سپس در جبهه واحد بر 

علیه ژاپن در جنگ ضد ژاپنی، و سرانجام در جنگ رهایی بخش بر علیه چیانکایشک و پشتیبانان آمریکایی اش که منتهی به 

 .بری کردشد، ره 8717رهایی چین در 

. لنینیسم در رابطه با جنگ بوجود آورد، بطور فشرده ای با خصلت انقالب چین مرتبط بود -تکاملی که مائو در مارکسیسم 

واین هم خصوصیت ویژه و هم امتیاز ویژه . زیرا که از آغاز در چین انقالب مسلح بر علیه ضد انقالب مسلح می جنگید

ور که مائو خاطر نشان نموده و برایش مبارزه کرد، از ابتدا جنگ شکل عمده جنبش بعبارت دیگر همانط. انقالب چین بود

این حقیقتی بود که مائو فقط از درون مبارزه ای سخت بر علیه اپورتونیسم راست در درون حزب در . انقالبی در چین بود

مبارزه مسلحانه از میان مراحل مختلف در طول هدایت . مراحل اولیه انقالب چین، بعنوان اصل پایه ای حزب بر قرار نمود

انقالب بود که مائو خط نظامی و استراتژی مارکسیستی اش و سیستم تفکر در امور نظامی که انقالب چین را به پیروزی 

لنینیسم در مسئله جنگ نمود، را کامال  –کامل رهنمون کرد و خدمات پایداری در جهت هر چه غنی تر ساختن مارکسیسم 

همان طور که بعدها خود مائو گفت، مسئله برای خود وی و همچنین حزب کمونیست و خلق چین که تحت رهبری  .تکامل داد

 .این حزب بود، فراگیری جنگ از طریق پیشبرد جنگ بود

در همان زمان همانطور که قبال اشاره شد، مائو درسهای پر ارزشی از جنگ بخصوص از جنگهای مترقی در چین و 

مضافا مائو . و اندیشه و تحلیل رهبران انقالبی، بخصوص رهبران مارکسیست فرا گرفته و جذب کردکشورهای دیگر، 

بطور برجسته ای  ماتریالیسم دیالکتیک را درمورد مسئله جنگ و تکامل استراتژی انقالبی برای جنگ در چین، مراحل 

ها، نه تنها در مورد تفکر مارکسیستی در مورد در نتیجه آثار نظامی مائو گنجینه ای پر ب. مختلف انقالب چین بکاربست

 .جنگ بلکه همچنین کار برد اصول پایه ای مارکسیسم، بخصوص فلسفه مارکسیستی هستند

خط مائو در این واقعیت اساسی ریشه داشت که جنگ انقالبی به توده مردم وابسته است و تنها وقتی میتواند در اساس موفق 

بعبارت دیگر همانطور . ن فعال آنها در مبارزه بر علیه نیروهای ضد انقالب بر خوردار باشدشود که از حمایت و درگیر بود

این کاربست مهم نه تنها در کشورهایی مثل چین بلکه در مقیاس جهانی برای . که مائو گفت جنگ خلق جنگ توده ها است

در کاربرد عمومی برای جنگ انقالبی در تمام  اصول پایه ای خط نظامی مائو،. مبارزه انقالبی در تمام کشورها صادق است

کشورها دارد، در حالیکه تاکتیکهای نظامی که مائو تکامل داد از اهمیت و ارتباط ویژه ای برای کشورهایی که مثل چین در 

 .دوره انقالب دمکراتیک نوین هستند، برخوردار می باشند

در میان . وده و در طول انقالب آنها را بیشتر تعمیق داده و آبدیده نموداز همان ا بتدا مائو برای این اصول پایه ای مبارزه نم

این اصول، این اصل از اهمیت بسیاری بر خوردار است که، حزب باید بر اسلحه حکومت کند و نه بالعکس، بعبارت دیگر 

تش نیروی رهبری سیاسی انقالب حزب باید نیروهای مسلح انقالبی و مبارزه مسلحانه را رهبری کند و نباید اجازه داد که ار

شود و یا نیرویی مستقل از رهبری حزب گردد، و در همین رابطه اینکه انسان در جنگ تعیین کننده است نه اسلحه، و این 

حقیقتی اساسی بود که مائو در مخالفت با اپورتونیسم رویزیونیستهای کهن و نو از برنشتین و کائوتسکی گرفته تا خروشچف 

 .، برای آن مبارزه نموده، از آن دفاع کرده و آنرا تکامل داددر خود چین

همچنین مائو جهت گیری اساسی ای را که برای ملل تحت ستم و برای کشورهای سوسیالیست در معرض تجاوز امپریالیستی 

ند کاربرد داشت، و حتی برای تمام نیروهای انقالبی که با نیرویی کوچک و یا ضعیف مبارزه با دشمنانشان را آغاز کرده ا

جهت گیری ای که نقطه عزیمت اش از دفاع استراتژیک و پیشبرد جنگ بطریقی است که تدارکی برای گذار به . تکامل داد

 .تعرض استراتژیک و بر این مبنا پیش بردن جنگ تا پیروزی باشد

. وده و با توانایی بر آن تاکید کردمائو در تکامل خطش در جنگ انقالبی، خود را به تحلیل مارکسیستی مسئله جنگ متکی نم

جنگ " مائو خاطرنشان ساخت که  8763نوشته شده در دسامبر " مسائل استراتژی در جنگ انقالبی چین " بعنوان مثال در 

با پیدایش مالکیت خصوصی و طبقات شروع شده و عا لیترین شکل مبارزه برای حل تضادهای بین طبقات، ملتها، دولتها و 

 (8.")یاسی است که بمرحله معینی از تکامل رسیده اندگروه های س

مائو روشن ساخت که هدف پرولتاریا از برپایی جنگ، شکست امپریالیسم و ارتجاع و پیشبرد جامعه بطرف کمونیسم، یعنی 

نگ، باید او بوضوح نشان داد که برای پایان دادن به ج. وقتی که جنگ باالخره با نابودی طبقات از بین می رود، می باشد

این طرد قاطع رویزیونیستها . آنطور که وی مطرح کرد، برای خالص شدن از تفنگ، برداشتن تفنگ ضرورت دارد. جنگید

و دیگر آشغالهای بورژوازی بود که برای آماده کردن توده ها برای قتل عام شدن توسط مرتجعین و عقب نگهداشتن مبارزه 

 .توده ها موعظه می کردند انقالبی، پاسیویته و پاسیفیسم را برای

 وظیفه مرکزی و : " مائو تشریح کرد که 8761نوشته شده در نوامبر " مسائل جنگ و استراتژی"در 



این اصل انقالبی مارکسیستی . عا لیترین شکل انقالب تصرف قدرت بوسیله نیروی مسلح، و حل مسئله از طریق جنگ است

اما در حین : " البته مائو بالفاصله اضافه کرد( 1".)ر دیگر کشورها صادق استلنینیستی در همه جهان، هم در چین و هم د -

( 6." )اینکه این اصل تغییر ناپذیر است، حزب پرولتاریا آن را بر حسب شرایط مختلف، بطرق گوناگون عملی می گرداند

مشخص اوضاع مشخص را تحلیل همانند مسائل دیگر، در رابطه با خط نظامی مارکسیستی برای جنگ انقالبی، مائو بطور 

کرد و با دگماتیسم و همچنین رویزیونیسم مبارزه نموده و بر اساس خط نظامی صحیح را در مقابل خطوط نظامی 

 .اپورتونیستی گوناگون تکامل داد

ز خط نظامی صحیح برای انقالب چین به تحلیل درست از جامعه چین و خصلت انقالب چین بطور عام متکی بود که ناشی ا

نیمه مستعمره چین و شرایط ویژه اش منجمله روابطش با قدرتهای امپریالیستی گوناگون در  -ماهیئت اساسی نیمه فئودال

بر این اساس بود که مائو استراتژی استقرار مناطق پایگاهی، پیش بردن جنگ طوالنی برای محاصره . طول این انقالب بود

ا و فتح قدرت سیاسی سراسری، راه صحیحی که مائو در آن توده های چینی شهرها از طریق دهات و سرانجام گرفتن شهره

 .را در پیشبرد مبارزه انقالبی موفقیت آمیز در چین رهبری کرد، را تکامل داد

 

 مناطق پايگاهی انقالبی
سرخ در چین در مراحل اولیه انقالب چین، مائو این مسئله را تحلیل نموده و از این امر دفاع کرد که چرا قدرت سیاسی 

یعنی چرا استقرار مناطق پایگاهی آزاد شده ممکن بوده و می شود از آنها بعنوان پایه هایی برای پیشبرد . میتواند پایدار بماند

مائو در به انجام رساندن این امر، نه تنها در تئوری بلکه در پراتیک هم، رهبری را به عهده . جنگ انقالبی استفاده کرد

مسلح توسعه پیدا کرده و اولین منطقه  Chin kang( را که در آن نیروهای " دروی پائیزه" او قیام  8719در سال . داشت

 )پایگاهی انقالبی در چین را در کوهستان جین گان

خط اساسی استقرار مناطق پایگاهی و پیشبرد جنگ با استفاده از آنها به عنوان پایه، بکار بستن . مستقر ساختند، رهبری کرد

نه ماتریالیسم دیالکتیک مارکسیستی بود و ابزاری بدست داد برای تبدیل ضعف و عقب ماندگی چین به قوت برای داهیا

مائو خاطرنشان ساخت که نه تنها چین در معرض تجاوز و سلطه امپریالیستی بود، بلکه قدرتهای مختلف . مبارزه انقالبی

ی ارتجاعی گوناگون در چین با نوکران این امپریالیستهای رقیب امپریالیستی برای کنترل چین رقابت می کردند و نیروها

مائو خاطرنشان ساخت که . در نتیجه این امر، نیروهای ارتجاعی در چین متفرق بودند. بوده و یا با آنها سمت گیری داشتند

وجود بوده و این م(" و نه یک اقتصاد سرمایه داری واحد)یک اقتصاد کشاورزی محلی " در مناطق وسیع روستایی چین 

از ابتدا مائو تاکید داشت که مبارزه مسلحانه ( 1".)پایه اقتصادی را برای وجود مناطق پایگاهی نسبتا خود کفا فراهم می کرد

" او تاکید کرد که . در چین باید با انقالب ارضی درهم آمیزد و اینکه این مسئله با انقالب دمکراتیک در چین پیوسته است

مت سرخ چین ابتدا در آنجا بوجود آمده و می تواند برای مدت طوالنی پا برجا بماند، مناطقی نیستند که تحت مناطقی که حکو

که در آنجا توده های کارگران، دهقانان و سربازان در ... بلکه مناطقی هستند ... تاثیر انقالب دمکراتیک واقع نشده باشند،

 (9".)تعداد زیادی بپاخاسته اند به 8713 - 19دمکراتیک  -جریان انقالب بورژوا 

مائوخاطر نشان ساخت که وجود و بقایای چنین مناطق پایگاهی در تاریخ جهان واقعه بیسابقه ای بوده و وی مکررا به دالیل 

 در. مادی و سیاسی اینکه چرا چنین مناطق پایگاهی می توانند پایدار مانده و در طول مبارزه انقالبی گسترش یابند اشاره کرد

در حزب ( م –دارای درک کودتاگرانه ) این جریان مائو مجبور بود که مبارزه ایدئولوژیک بیرحمانه ای بر علیه پوچیستها 

کمونیست که می خواستند بجای استقرار مناطق پایگاهی، حمالت بزرگی به شهرها انجام داده و یکباره قدرت سراسری را 

ائو می بایست بر علیه بدبینی و اپورتونیسم راست از جمله لین پیائو، حتی در این اما فراتر از این م. کسب کنند، انجام دهد

چه مدت ما می توانیم پرچم " چنین کسانی می پرسیدند . ، مبارزه می کرد8711مرحله از انقالب چین در اواخر سالهای 

جنگ طوالنی شک کرده و آن را بزیر و در استراتژی استقرار مناطق پایگاهی و پیشبرد " سرخ را در اهتزاز نگهداریم؟ 

چنین کسانی که اعتقاد نداشتند که فرا رسیدن اوج انقالبی در روستاها قریب الوقوع است و در رویارویی . سئوال می کشیدند

با عقب گردهای موقتی مایوس شده بودند، می خواستند به عملیات چریکی بی هدف دست زده و به باندهای شورشگر بی 

مائو خاطر نشان کرد که چنین برخوردی نیروهای انقالبی و ارتش اتقالبی را از توده های وسیع منفرد . ردندهدف مبدل گ

اوج انقالب بزودی " دررد این خط مائو تاکید کرد که بطور کل در سراسر کشور . کرده و قطعا منتهی به شکست می نماید

چیست؟ مائو در بیانیه ای قوی و شاعرانه که اکنون " زود " از  و بطور ویژه در جواب به سئوال منظور." فرا خواهد رسید

 :معروف است چنین توضیح داد

وقتی که من می گویم اوج گیری انقالب چین بزودی فرا خواهد رسید، بهیجوجه صحبتم بر سر آن چیزی نیست که به گفته 
اوج گیری . و فاقد هر گونه اهمیت عملی استو به مثابه چیزی تخیلی، غیر قابل حصول " احتماال فرا میرسد" بعضی ها 

انقالب همانند کشتی است که دکلهایش از ساحل دریا در افق دور به چشم می خورند، مانند آفتاب صبحگاهی در شرق است 



که اشعه درخشانش از ستیغ کوه بلند دیده میشوند، همچون کودکی است که در رحم مادر بی تاب تکان می خورد و بزودی پا 
 (3.)عرصه جهان می گذارد به

مسئله ای بود برای . استقرار مناطق پایگاهی البته پایانی در خود نبود، بلکه پایه و ابزاری بود برای پیشبرد جنگ انقالبی

استقرار قدرت سیاسی توده ای از درون مبارزه مسلحانه و سپس استفاده از آن بمثابه پشتوانه ای و منطقه پشتگاهی برای 

در استقرار اولین منطقه . اینجا دو باره حاکمیت و مبارزه توده ها تعیین کننده بود. با دشمن در جنگ انقالبی درگیر شدن

، مائو منطقه ای را انتخاب کرد که مبارزه توده ای در سطح باالیی بود و این  8719پایگاهی در کوهستان جین گان در 

. ر بلکه توانایی حفظ یک رژیم مستقل، یک منطقه آزاد شده، به حساب می آمدفاکتور تعیین کننده، نه تنها در رابطه با استقرا

 :مائو از این بعنوان پایه و اساسی در رهبری و فرموله کردن خط خود استفاده کرد

سیاست برقراری مناطق پایگاهی، استقرار قدرت سیاسی بطور سیستماتیک، اجرای عمیق انقالب ارضی، توسعه نیروهای 
ر یک پروسه کامل با تشکیل گارد سرخ شهرستان و نیروهای ارتش سرخ محلی تا سازماندهی نیروهای منظم مسلح خلق د

فقط از این طریق است که می توان در میان توده های مردم . ارتش سرخ، توسعه پیگیر و موج آسای قدرت سیاسی و غیره
فقط از این طریق است که می توان . وروی در جهان کردهمان کاری که اتحاد ش -انقالبی سراسر کشور اعتقاد بوجود آورد 

طبقات حاکم ارتجاعی را با دشواریهای عظیم مواجه ساخت، زمین زیر پایشان را بلرزه درآورد و تالشی درونی آنها را 
ی تبدیل فقط از این طریق است که واقعا می توان ارتش سرخی بوجود آورد که به ابزار عمده انقالب بزرگ آت. تسریع نمود

 (9.)خالصه، فقط از این طریق است که می توان اوج گیری انقالب را تسریع کرد. گردد

در واقع از این طریق بود که ارتش کارگران و دهقانان ساخته شد و مبارزه مسلحانه علیه نیروهای ضد انقالبی چیانکایشک 

او . ط نظامی او را تشکیل می دادند، تکامل داده بوداز همان ابتدا مائو بعضی اصول پایه ای را که اساس خ. تکامل یافت

". حفظ خود و نابودی دشمن" بسیاری از پیچیدگی های جنگ را دراین فرمولبندی که اصل پایه ای جنگ است متمرکزنمود 

ست بلکه از طرف دیگر او ماتریالیسم دیالکتیک را نه تنها در نشان دادن اینکه چطور در مجموع نابودی دشمن جنبه اصلی ا

در درک از اصول پایه ای در جنگ، در یک سلسله خطوط تاکتیکی و استراتژیکی و همچنین متدهای خاص برای بر پایی 

جنگ انقالبی و عملیات و نبردهای ویژه چنان جنگی در اوضاع مشخص انقالب چین و در مراحل مختلف آن،بکار برد که 

 .اسری گشتمنجر به رهبری موفقیت آمیز کسب قدرت سیاسی سر

مائو تاکید کرد که در پیشبرد عملیات در جنگها و حمله دشمن، الزم بود که نیروهای ارتش انقالبی را تمرکز داد، در حالیکه 

هر دوی . برای اینکه مبارزه انقالبی در میان توده ها گسترش پیدا کند صحیح آن بود که نیروهای مسلح انقالب پراکنده شود

ا جز آنکه توده ها بپا خاسته و جز آنکه مبارزه مسلحانه با مبارزه انقالبی توده ها بویژه با انقالب ارضی اینها مهم بودند، زیر

در روستاها ادغام می شد، آنگاه ارتش سرخ علیرغم قهرمانیهایش و حتی علیرغم تاکتیک ماهرانه اش در جنگ، به راهزنی 

دی برای پیشبرد جنگ انقالبی و فاقد اتکاء به توده های مردم می و جنگ ساالری تنزل می کردو فاقد پایه سیاسی و اقتصا

از طرف دیگر اگر ارتش سرخ، تاکتیکها و استراتژی  نظامی، خصوصا اصل متمرکز کردن نیروهایش، و بسیج کردن . بود

رساند، نمی  یک نیروی برتر در هر نبرد خاص علیه دشمن را اتخاذ نمی کرد و موفقیت آمیز این کار را به انجام نمی

توانست مناطق پایگاهی را که مستقرکرده بود، حفظ کرده و با برانگیختن و بسیج توده ها در مبارزه انقالبی، نیروهای مسلح 

مائواصول نظامی که در طول پروسه سه سال مبارزه مسلحانه . انقالب را ساخته و بتدریج جنگ انقالبی را گسترش دهد

 :جمع بندی کرد " از یک جرقه حریق بر می خیزد"  تکامل یافته بود را در مقاله

تاکتیکهایی که ما در جریان مبارزات در سال اخیر بدست آورده ایم، واقعا با تاکتیکهایی که در گذشته یا امروز، در چین       
بمقیاس وسیعتری به  با بکار بردن این تاکتیکها، توده ها را میتوان. و یا در کشورهای دیگر بدست آمده است، فرق می کنند

تاکتیکهای ما تاکتیکهای پارتیزانی . مبارزه برانگیخت و هیچ دشمنی، هر قدر هم که نیرومند باشد، نمی تواند حریف ما شود
 :هستند و بطور کلی مشتمل بر نکات زیرند

ما عقب می نشینیم، دشمن  دشمن پیشروی می کند،" تقسیم نیروها بمنظور بسیج توده ها و تمرکز قوا برای مقابله با دشمن، 
مستقر میشود، ما او را بستوه در می آوریم، دشمن فرسوده می شود، ما حمله می کنیم، دشمن عقب می نشیند ، ما او را 

 ."تعقیب می کنیم

برای توسعه مناطق تثبیت شده حکومت مستقل باید تاکتیک پیشروی موج آسای را بکار برد، و وقتی دشمن نیرومند ما را " 
 ."عقیب می کند، باید تاکتیک حرکت چرخشی را احراز نمودت

 ".باید توده ها را به وسیع ترین مقیاس با صرف کمترین وقت و با بکار بردن بهترین شیوه ها بر انگیخت"

تور باز کردن . این تاکتیکها مانند کار با یک تور ماهیگیری است که می توان آنرا در هر لحظه باز ودر هر لحظه جمع نمود
طی سه سال اخیر ما همواره چنین تاکتیکی را بکار برده . برای جلب توده ها و جمع کردن آن برای مقابله با دشمن است

 (   1.)ایم

دشمن پیشروی می کند، ما عقب می نشینیم، : " آنچه که به فرمول شانزده ماده ای معروف شد دارای اهمیت خاصی بود

ه در می آوریم، دشمن فرسوده می شود، ما حمله می کنیم، دشمن عقب می نشیند ، ما او دشمن مستقر میشود، ما او را بستو



فرمول شانزده ماده ای اصول اساسی مقابله با عملیات : چند سال بعد مائو خاطر نشان کرد که . " را تعقیب می کنیم

اع دو مرحله عقب نشینی و دو مرحله دفاع استراتژیک و تعرض استراتژیک و در زمینه دف" محاصره و سرکوب"

( 7.")آنچه که بعدها بوجود آمد فقط بسط و توسعه این فرمول بود. استراتژیک و دقاع فعال استرتژیک را در بر می گرفت

" از طریق تکامل و کاربرد این اصول، مائو نیروهای مسلح انقالبی را در شکست دادن چهار فقره عملیات پی در پی 

با وجود این، در . انکایشک در تالش برای از بین بردن نیروهای مسلح انقالبی، رهبری کردتوسط چی" محاصره و سرکوب

گوناگون، دخالت و مخالفت شدیدی " چپ "تمام طول این مدت در درون حزب کمونیست از جانب خطوط اپورتونیستی 

ه منتهی ا لیه اپورتونیسم راست و وان مین بود، کسی که بعدا ب"  چپ "مخرب ترین این خطوط ، اپورتونیسم . وجود داشت

 .سازشکاری در طول جنگ ضد ژاپنی و جبهه متحد علیه ژاپن کشیده شد

 

 مبارزه علیه خطوط اپورتونیستی
، خط اپورتونیستی چپ وان مین در رابطه با امور نظامی به دشمن کم بها داده و در مخالفت 8761در این دوره، یعنی اوائل 

صل کردن مناطق پایگاهی و به عمق کشیدن و بدام انداختن دشمن برای ضربه زدن به آن، تمرکز با خط صحیح استقرار و مت

برترین نیروها در نبرد های خاص و نابود کردن سربازان دشمن، و از این طریق شکست محاصره و در عملیات خاص، 

وان " چپ "ت دحالت خط اپورتونیستی بعل. گذر از دفاع به تعرض، بر استراتژی حمله به شهرهای بزرگ پافشاری می کرد

" محاصره و سرکوب" مین، حزب کمونیست چین و ارتش انقالبی تحت رهبریش سرانجام از در هم شکستن پنجمین عملیات 

مائو تسه دون با جمع . رها کردند 8761چیانکایشک ناتوان شده و باالجبار منطقه پایگاهی مرکزی در جنوب را در سال 

برای دو سال . ، ارتش سرخ کمونیست چین را در واقعه تاریخی و بیسابقه راهپیمایی طوالنی رهبری کردبندی از این امر

بطور متوسط ، با جنگیدن بیش از یک نبرد در روز و پیمودن هزاران مایل ارتش سرخ سرانجام قادر شد محاصره نیروهای 

پیشروی بطرف شمال غربی . ی در آنجا مستقر کنندچیانکایشک را شکسته، بطرف شمال غربی پیش رفته و مناطق پایگاه

تنها مسئله جنگیدن و جلو رفتن، شکستن محاصره و اجتناب از سرکوب و نابود شدن توسط نیروهای چیانکایشک نبود بلکه 

مستقیما به مسئله پیشبرد جنگ علیه ژاپن که به شمال شرقی چین تجاوز کرده و تدارک پیشروی بسوی بقیه کشور را می 

 .یدند،ارتباط داشتد

یک جلسه گسترده از کمیته . ، یک نقطه عطف قطعی در تاریخ حزب کمونیست چین و انقالب چین رخ داد8769در ژانویه 

سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست تشکیل شد که در آن از حفظ خط نظامی مائو در مخالفت با خط اپورتونیستی وان مین 

این رخداد زمینه را برای پیشبرد . بر حزب کمونیست و ارتش سرخ چین تاکید گذارده شد و دیگران دفاع شد و برهبری مائو

 .درست مبارزه مسلحانه علیه ژاپن که بمثابه شرط مبرم مبارزه مسلحانه در آن موقع خود نمایی می کرد، فراهم نمود

حزب کمونیست چین همچنین مبارزه ای  برای استحکام خط انقالبی و رهبری مائو در رابطه با مبارزه مسلحانه، در درون

حاد می بایست علیه انشعاب طلبی جان گو تائو که سعی داشت یک کمیته مرکزی ساختگی علیه مائو بسازد و از متحد نمودن 

نیروهای مسلح تحت رهبری اش با نیروهای تحت رهبری مائو برای پیشبرد مبارزه علیه ژاپن سر پیچی می نمود، به پیش 

جان گو تائو به توجه به این پدیده موقتی و سطحی که حزب کمونیست و ارتش سرخ تحت رهبری این حزب . دبرده می ش

قسمتی بزرگ از نیروهایش را طی راهپیمایی طوالنی از دست داده بود و با عمل کردن بمثابه جنگ ساالری که سعی دارد 

تقرار مناطق پایگاهی و استفاده از آنها در پیشبرد جنگ سرزمینی را برای خود مجزا گرداند، به عقب نشینی از وظیفه اس

مائو در مخالفت با این امر مصر بود که حزب کمونیست چین و نیروهای . انقالبی علیه متجاوزین ژاپنی اصرار می ورزید

ه ها برای این مسلح انقالبی از طریق استقرار این مناطق پایگاهی و پیشبرد جنگ علیه ژاپن و سازماندهی و برانگیختن تود

 .در این مبارزه جان گو تائو مغلوب شد و بزودی به مرتجعین پیوست. مبارزه است که می توانند رشد کرده و قویتر شوند

مائو بطور درخشانی استراتژی نظامی را در طول راهپیمایی طوالنی، با در نظر داشتن هدف استقرار مناطق پایگاهی برای 

بویژه وی . چیانکایشک، بکار بست" محاصره و سرکوب " همچنین هدف فوری شکستن پیشبرد مبارزه علیه ژاپن و 

مائو در آثار . نیروهای مسلح انقالبی را در کسب ابتکار و تمرین انعطاف پذیری تحت شرایط فوق العاده سخت رهبری کرد

در طول راه پیمایی طوالنی که  نظامی اش خاطر نشان ساخت که مسئله ابتکار دقیقا با مسئله برتری در ارتباط بود، و

اما با . نیروهای مرتجع چیانکایشک در رابطه با نظرات و آموزش و تسلیحات برتری استراتژیک داشتند، همینگونه بود

احتساب آن و بکار بردن ماتریالیسم دیالکتیک و اصول خاص، تاکتیکها و استراتژی نظامی مبتنی بر آن، مائو نیروهای 

در بدست آوردن برتری تاکتیکی در نیروهای معین و کسب ابتکار بطور تاکتیکی در جایی که دشمن بطور مسلح انقالبی را 

همچنین در همان زمان، مائو بطور صحیحی رابطه دیالکتیکی بین جهت گیری . استراتژیکی برتری داشت، رهبری کرد

در تعویض تاکتیکی جهت گیریهایش برای یعنی، وی ارتش سرخ را  -اصلی و جهت گیری های درجه دوم را بکار گرفت 

پیشبرد نبرد در مساعد ترین شرایط بنحویکه قادر باشد به حمالت ناگهانی بر علیه دشمن دست بزند و همزمان برای اینکه 



بتواند در جهت گیری عمده بطرف شمال پیشروی کند و قادر به پیشبرد جنگ انقالبی علیه متجاوزین ژاپنی باشد، رهبری 

 .کرد

نوشته شد، تجربه جنگ انقالبی در چین تحت  8763که توسط مائو در دسامبر " مسائل استرتژی در جنگ انقالبی چین  "

. رهبری حزب کمونیست تا آن زمان را جمع بندی کرد و پایه پیشبرد جنگ انقالبی در مقاومت عیله تجاوز ژاپن را بنا نهاد

 8711در نوامبر " مبارزه در کوهستان جین گان" در نوشته های قبلی مانند در این اثر، مائو دوباره بر اصل اساسی ای که 

یعنی این اصل که حزب باید  -بیان کرده و برایش جنگیده بود  8717در دسامبر " تصحیح ایده های غلط در حزب " و 

 -سی پرولتاریا را داشته باشد ارتش و مبارزه مسلحانه را رهبری کند و اینکه مبارزه انقالبی باید رهبری ایدئولوژیک و سیا

 .تاکید گذارد

که در مجموع، مهمترین جنبه نقش رهبری  -این رهبری نه تنها از طریق نقش پیشاهنگی حزب کمونیست تامین گردید 

از طریق شرکت فعال تعدادی از کارگران آگاه بمثابه نیروهای ستون ( اگرچه بصورت فرعی ) بلکه همچنین  -پرولتری بود 

در حقیقت مائو، تعداد زیادی کارگر که از . ی حزب کمونیست و ارتش انقالبی تاسیس شده توسط مائو، تحقق یافتفقرات

درون مبارزات گوناگون طبقه کارگر سرباز گیری شده بوند را با خود به اولین منطقه پایگاهی در کوهستان جین گان برده 

که انقالب چین در گذر نمودن از روستا به شهرها، هژمونی خرده  بنا بر این اساسا اشتباه است که استدالل شود. بود

چنین موضعی از درک . را بجای رهبری پرولتاریا در چنبش انقالبی نمایندگی می کرد( بطور خاص دهقانی)بورژوازی 

دند، اما دیالکتیکی انقالب چین در مرحله دمکراتیک نوینش و بخصوص از درک این واقعیت که دهقانان نیروی عمده بو

عمدتا توسط خط و سیاستهای حزبش و در درجه دوم از طریق نقش ستون فقراتی کارگران آگاه نیروی رهبری  -طبقه کارگر

 .کننده باقی می ماند، عاجز ماند

بنابراین در عصری که پرولتاریا دیگر در عرصه سیاسی : "تاکید کرد" مسائل استرتژی در جنگ انقالبی چین " مائو در  

این اثر ( 81.")شده، مسئولیت رهبری جنگ انقالبی چین و بطور اجتناب ناپذیر بر دوش حزب کمونیست چین می افتد ظاهر

در مبارزه با گرایشات غلط گوناگون درون حزب کمونیست چین و بخصوص علیه اشکال گوناگون دگماتیسم و تفکر 

فهم قوانین عام جنگ کافی دانسته و هیچگونه تمایزی بین  که یا آنرا بحد کافی برای مطالعه و -مکانیکی نوشته شده بود 

جنگهای مترقی یا انقالبی و ارتجاعی قائل نمی شدند؛ یا از تجربه جنگ داخلی در روسیه که به استقرار اتحاد شوروی 

وان تنها تجربه انجامید کپیه برداری می کردند و یا تجربه قبلی حزب کمونیست چین موقعی که هنوز در گومیندان بود را بعن

معتبر و ارزشمند ترین تجربه می انگاشتند و درسهای غنی ده سال جنگ انقالبی علیه نیروهای ارتجاعی چیانکاشک که پی 

 .بود را نفی می کردند 8719آمد شکستن اتحاد با گومیندان بعد از کودتای چیانکایشک در 

انین جنگ انقالبی و قوانین جنگ انقالبی چین، همه مسائلی در جواب به این، مائو خاطر نشان نمود که قوانین جنگ، قو

بودند که نیاز به مطالعه، تحلیل و حل داشتند و اگر چه برای جنگ بطور کل اصول پایه ای مشخصی وجود دارد، اما 

بخصوص برای جنگ انقالبی، و بطور مشخص برای جنگ انقالبی چین، ادامه بکار گرفتن تحلیل مشخص از شرایط 

اگر چه خط بر پایی جنگ انقالبی نمی توانست از تحلیل . و ادامه تکامل استراتژی صحیح نظامی، الزم می بود مشخص

عمومی ماهیت انقالب چین در کل و همچنین در مرحله مشخص جنگ مقاومت علیه ژاپن، جدا باشد، و اگرچه این خط نمی 

ود که در باره خود جنگ و خطوط و سیاستهای مشخص توانست از یک خط صحیح سیاسی در کل مجزا باشد، ولی الزم ب

جنگ انقالبی ما ثابت کرده است که ما احتیاج به یک خط " همانطورکه مائو توضیح داد، . مطالعه شده و تکامل داده شوند

با برخوردی مجدد به تجربه ده سال جنگ علیه ( 88".)نظامی صحیح و همچنین یک خط سیاسی مارکسیستی صحیح داریم

تجعین گومیندان، مائو خاطر نشان نمود که یکی ار ویژگیهای انقالب چین و جنگ انقالبی در چین این بود که چین کشور مر

ثانیا، در رابطه با جنگ علیه نیروهای . بسیار پهناور بوده و همچنین امر برای نیروهای انقالبی جای مانور فراهم می کرد

حساب آورد که در شروع جنگ دشمن بزرگ و قدرتمند بوده، در حالیکه  چیانکایشک الزم بود این خصلت مهم را به

در عین حال با نشان دادن تداخل و ارتباط نزدیک بین مسایل سیاسی و . نیروهای انقالبی ارتش سرخ کوچک و ضعیف بودند

ع از انقالب ارضی نظامی مائو خاطر نشان نمود خصلت مهم مبارزه علیه گومیندان این بود که حزب کمونیست بطور قاط

دفاع نموده و آنرا انجام داد، در حالیکه گومیندان مخالف انقالب ارضی بوده و بنابراین از حمایت دهقانان محروم بود، در 

صورتیکه حزب کمونیست قادر بود آنرا بعنوان نیروی عمده ای برای انقالب و حامی اصلی جنگ انقالبی، سازماندهی و 

 .بسیج کند

این نکات، مائو نشان داد که بعلت وجود سرزمینی پهناور امکان مانور در چین موجود بوده و بعلت رهبری در جمع بندی 

حزب کمونیست و ادغام انقالب ارضی با مبارزه مسلحانه، این امکان وجود داشت که ارتش سرخ رشد کند و عاقبت دشمن 

که در آغاز، دشمن بزرگ و قدرتمند بوده و در حالیکه از طرف دیگر او تاکید کرد که بعلت این واقعیت . را شکست دهد

ارتش سرخ کوچک است و ضعیف، شکست دادن سریع دشمن غیر ممکن بود و بنابراین جنگ انقالبی می بایست در چین 

قصد مائو در تحلیل و جمع بندی از این خصائل مهم نه تنها مسلح کردن اعضاء . لزوما خصلت طوالنی مدت داشته باشد

توده ها به یک درک صحیح از خط نظامی بطور عام، بلکه همچنین زمینه سازی برای پیشبرد جنگ مقاومت علیه  حزب و



: آغاز شد از دو مرحله گذشته است 8711جنگ انقالبی چین که در سال " همانطور که وی خاطرنشان ساخت . ژاپن بود

؛ و اینک مرحله جنگ انقالبی ملی علیه 8763تا سال  8719و مرحله دوم از سال  8719تا سال  8711مرحله اول از سال 

درسهایی که به بهای خون و فداکاری بسیار آموخته شده بودند را می بایست بطور محکم در ( 81".)ژاپن فرا می رسد

 .مبارزه کنونی علیه متجاوزین ژاپنی بکار گرفت

 

 تعرض و دفاع
برای مثال در کوتاه مدت در .  در جنگ علیه ژاپن بکار نیایدبرخی ویژگیهای خاص جنگ علیه گومیندان ممکن است کامال

جمعیت زیادی را در اختیار داشت که سربازانش را از آن تامین نموده و ( نیروهای چیانکایشک)جنگ علیه گومیندان، دشمن 

سربازان خود را از جمع آوری می کرد، در حالیکه در جنگ علیه تجاوز ژاپن، این خلق چین بود که جمعیت زیادی داشت تا 

معذالک اصول پایه ای جنگ انقالبی که در دوره . آن بیرون کشد، در حالیکه ژاپن قادر نبود لشکری به آن بزرگی بیآراید

 . مبارزه علیه گومیندان به کف آمده بود حال باید در پیشبرد جنگ انقالبی علیه ژاپن بکار گرفته می شد

برای مثال، مهمترین فاکتوری که . جنگ انقالبی علیه گومیندان نیز صادق بود و این در باره بیشترین خصوصیات خاص

دو شکل " بدان اشاره کرد این بود که در این نبردها " محاصره و سرکوب" مائو در جمع بندی از مبارزه علیه عملیات 

، در چین یا جای دیگر، تفاوتی جنگیدن تعرض و دفاع، بکار گرفته میشوند و این جنگ با هیچ جنگ دیگری، قدیمی یا مدرن

 (86".)خصوصیت ویژه جنگ داخلی چین در تناوب متمادی این دو شکل، در مدت زمان طوالنی است. ندارد

دفاع در هر " او تاکید کرد که . در همان وقت مائو بر اهمیت خاص دفاع استراتژیک در پیشبرد جنگ انقالبی تاکید کرد

که ار جنبه سیاسی بیگانه اند، فلج می سازد، بلکه بسیج بخشهای عقب مانده توده ها را جنگ عادالنه نه تنها عناصری را 

 :او خاطر نشان ساخت( 81".)برای شرکت در جنگ ممکن می سازد

کارشناسان نظامی آن کشورهای تازه بدوران رسیده امپریالیستی که بسرعت رشد می یابند، یعنی آلمان و ژاپن، در باره 
تراتژیک تبلیغات پر سرو صدایی براه انداخته اند و به مخالفت با دفاع استراتژیک برخاسته اند، اینگونه مزایای تعرض اس

این کارشناسان نظامی ادعا می کنند که ضعف جدی دفاع در . نظریات به هیچ وجه با وضع جنگ انقالبی چین نمی خواند
این مطلب در ممالکی صادق . تضعیف روحیه آنان می گردداینست که بجای آنکه شور و شوق انسانها را برانگیزد، باعث 

است که در آنجا تضادهای طبقاتی حاد است و جنگ فقط به قشرهای ارتجاعی حاکم و یا حتی فقط به گروه های سیاسی 
 (89.)ولی وضع ما کامال طور دیگری است. ارتجاعی که در سر قدرت اند، فایده می رساند

راد حزب کمونیست چین را که اصرار می کردند که هیچ سرزمینی را در مقابل حمالت دشمن و مائو اشتباهات جدی آن اف

بجنگند، کسانی که طرفدار ضربه زدن از دو جهت بودند، و " خارج از دروازه ها " تسلیم نکنند و می خواستند با دشمن در 

ک نیروی بزرگ، بجای سیاست صحیح به جنگ موضعی و پیروی از سیاست رودررو قرار دادن یک نیروی کوچک علیه ی

تمرکز یک نیروی بزرگ علیه تعداد کمتری نیرو، برای از بین بردن آن در هر نبرد یا عملیات اتکاء می کردند، جمع بندی 

آنها با سیاست کامال صحیح و الزم کشیدن دشمن به عمق سرزمین، محاصره کردن دشمن بوسیله توده ها، تقسیم کردن . نمود

مائو اشاره کرد که چنین بحث های غلطی . شمن به بخشهای مختلف و ذره ذره نابود کردن آنها، مخالفت می کردندنیروهای د

برخاسته و مطمئنا به شکست منتهی می شوند و نه به پیروزی و آنجا که چنین نشد، دقیقا به " پارتیزانیسم " در مخالفت با 

 :مائو به تاکید گفت که. شکست نیز انجامید

این بجز سوبژکتیویسم چیز دیگری نبود و در اوضاع و . نیست که همه این تئوری ها و پراتیکها اشتباه آمیز بودندشکی 
احوال مساعد بشکل تعصب و جوشش انقالبی خرده بورژوایی ظهور میکرد، اما در اوضاع و احوال سخت با تغییر 

همه . به محافظه کاری و باالخره به فرار طلبی منجر میشدو بعدا " خود را به آب و آتش زدن " وضعیت به ترتیب به روش 
اینها تئوری ها و پراتیکهای اشخاص عجول و ناوارد بودند که از آن هیچ بویی از مارکسیسم به مشام نمی رسید، اینها همه 

 (  83.)ضد مارکسیستی بودند

" قع مسئول شکست ارتش سرخ در پنجمین عملیات کسانی که چنین تئوری های اپورتونیستی و اشتباهی را باور داشتند در وا

اگر چه کشاندن " مائو خاطر نشان کرد که آنها به غلط استدالل کرده بودند که . چیانکایشک بودند" محاصره و سرکوب 

" محاصره و سرکوب " دشمن به عمق سرزمین هایمان ممکن است در گذشته مفید بوده باشد ولی علیه پنجمین عملیات 

آنها گفتند که تنها راه مقابله با این عملیات، تقسیم . سیاست جنگ استحکامی را اتخاذ کرده، بی فایده است دشمن که

 (89.")نیروهایمان برای مقاومت و به دشمن ضربات سریع و کوتاه زدن است

او تاکید داشت که . ددر همان زمان مائو اظهار داشت که دفاع غیر فعال نیز اشتباه بوده و منجر به شکست می شو        

هدف از پیشبرد جنگ دفاعی و عقب نشینی استراتژیک بعنوان بخش کلیدی جنگ دفاعی، در واقع آماده شدن برای گذار به 

هدف عقب نشینی استراتژیک صرفا گذار به تعرض متقابل " . او این نکته را بدین طریق جمع بندی کرد. تعرض متقابل بود



حلقه تعیین کننده در تمام این استرتژی این مسئله است که . حله دفاع استراتژیک محسوب می شوداست و این تنها نخستین مر
 (81".)آیا در مرحله بعدی یعنی در مرحله تعرض متقابل ممکن است پیروزی را بدست آورد یا نه

دشمن برترین نیروها و بار دیگر مائو بر اهمیت حیاتی تمرکز تاکتیکی برترین نیروها در شرایطی که بطور استرتژیک 

" استراتژی، یک نفر علیه ده نفر؛ تاکتیک، ده نفر علیه یک نفر " این امر بشکل . تمرینات و سالح ها را داشت، تاکید گذارد

بعبارت دیگر درآن شرایط استراتژیکی که نیروهای انقالبی از نظر تعداد بسیار کمتر از نیروهای ضد انقالبی . فرموله شد

بردها و عملیات خاص، بکار بردن اصل تمرکز نیروی زیاد برای نابودی بخش کوچکتری از نیروهای دشمن، بودند، در ن

 .الزم بود

مائو همچنین خاطر نشان کرد که یک خصلت مهم دیگر از عملیات ارتش انقالبی، که از این واقعیت که دشمن برتری 

و . وط غیر مستقیم منظم می جنگید و نه در خطوط منظم نبردتکنیکی داشت ناشی می شد، این بود که ارتش انقالبی در خط

چیانکایشک منتهی به شکست " محاصره و سرکوب "از این طریق تحلیل خط اپورتونیستی ای که در مقابل پنجمین عملیات 

اهیانه شده و حزب کمونیست و ارتش سرخ را وادار به دست زدن به راهپیمایی طوالنی کرده بود، مائو با بکار بستن د

رد اشتباه آمیز جنگ پارتیزانی و غیر منظم در یک مقیاس کوچک، به جنگ پارتیزانی " ه دیالکتیک، خاطر نشان ساخت ک
 (87". )و غیر منظم در مقیاس بزرگ انجامید

بدانجایی  را تا" پارتیزانیسم " او. خوانده می شد اصرار می ورزید" پارتیزانیسم " مائو به برخورد دیالکتیکی به چیزی که 

در عین حال وی بر اهمیت جنگ پارتیزانی تاکید گذارد و از آن در . که بمعنای مخالفت با ساختمان ارتش منظم بود رد کرد

وی خاطر نشان ساخت . محکوم می کردند دفاع کرد" پارتیزانیسم " مقابل کسانی که استفاده از جنگ پارتیزانی را به مثابه 

جا دو جنبه داشت و همچنین، اگرچه ارتش انقالبی و جنگ انقالبی در چین به سطح خیلی باالتری در این" پارتیزانیسم " که 

تکامل پیدا کرده بود، کماکان الزم بود که بعضی ( اولین ساختمان ارتش سرخ) از مراحل اولیه تشکیل اولین واحد های مسلح 

مائو این نکته را در اظهارات زیر جمع بندی . برده شوداصول که از طریق پیشبرد جنگ پارتیزانی بکف آمده، حفظ و بکار 

 :کرد

و از طرف دیگر علیه احیای " چپ " در حال حاضر، ما از یک طرف علیه تدابیر اشتباه آمیز دوران تسلط اپورتونیسم 
ت، بسیاری از بی نظمی هایی که مختص دوران کودکی ارتش سرخ بود و اکنون دیگر ضرورت خود را از دست داده اس

ولی ما باید آن اصول متعدد و ارزنده مربوط به ساختمان ارتش سرخ و استراتژی و تاکتیک را که ارتش . مبارزه می کنیم
 (11.)سرخ با استفاده از آنها پیوسته پیروزمند شده است، با قطعیت احیاء کنیم

ه که عبارت است از جنگیدن در نبردها و سرانجام در این نوشته، مائو دوباره بر اصل کامال مهم پیشبرد جنگ نابود کنند

عملیاتی که نه صرفا برای عقب راندن دشمن بلکه برای بطور کلی نابود ساختن آن و رسیدن به پیروزی سریع در نبردها، 

این نیز کاربرد استادانه دیالکتیک است، کاربرد تاکتیک پیروزی سریع و نابودی دشمن در شرایطی که جهت . تاکید کرد

ستراتژیکی باید جنگ طوالنی مدت باشد، جنگ فرسایشی برای نابودی تعداد زیادی از نیروهای دشمن، بتدریج و در گیری ا

 .طول دوره ای نسبتا طوالنی، و از این طریق فرسوده کردن و سر انجام شکست دشمن

 

 جنگ پارتیزانی
مسائل استراتژی در جنگ "  8761و در ماه مه یکسال و نیم بعد، پس ازتقریبا یکسال تجربه در جنگ مقاومت ضد ژاپنی مائ

چنانکه یاداشتی که بر این مقاله نوشته شده است روشن می کند، این مقاله بمثابه بخشی از . را نوشت" پارتیزانی علیه ژاپن 

می دادند به نقش مهم و استراتژیک جنگ پارتیزانی کم بها " مبارزه علیه کسانی در درون و بیرون حزب نوشته شده بود که 

رفیق مائو تسه دون این دیدگاه . و تمام امید خود را تنها به جنگ منظم و بخصوص به عملیات نیروهای گومیندان می بستند

 (18.)را رد کرد و این مقاله را برای نشان دادن راه درست تکامل جنگ پارتیزانی ضد ژاپنی نوشت

ود که پیشبرد جنگ در مراحل اولیه و در سراسر طول مدتش باید بطور در این اثر مائو این اصل اساسی را دو باره ابراز نم

این امر الزم بود و همچنین می توانست بنفع جنگ انقالبی . استراتژیکی جنگ دفاعی بوده وهمچنین باید طوالنی باشد

دالنه را پیش چرخش کند، نظر به این واقعیت که از یک طرف ژاپن کشوری قوی بود و یک جنگ تجاوزکارانه و غیر عا

می برد، در حالیکه چین  از لحاظ توانایی فنی و سطح تکامل نیروهای مولده اش ضعیف بود اما در حال پیشبرد جنگ 

بعلت این فاکتورها بود که ژاپن توانست . عادالنه مقاومتی که می توانست و می بایست بر توان توده های مردم اتکاء کند، بود

این لزوم و اهمیت پیشبرد جنگ پارتیزانی را باال برد، خصوصا در . ین را اشغال نمایدقسمتهای بزرگی از سرزمین چ

 .مناظقی که عموما توسط تجاوزگران ژاپنی اشغال شده بود

اصل اساسی جنگ پارتیزانی باید تعرض باشد، و جنگ پارتیزانی خصلتا از جنگ منظم " مائو خاطر نشان ساخت که 

وی باز هم تاکید کرد . کرد که تعرض در جنگ پارتیزانی باید بشکل حمالت غافلگیرانه باشد او تاکید( 11")تعرضی تر است

جنگ پارتیزانی ماهیتا از جنگ متحرک . که انجام نبردهای ضربتی در جنگ پارتیزانی مهمتر است تا در جنگ منظم



برتر برای ضربه زدن به بخش اما مائو در عین حال مصر بود که اصل متمرکز نمودن یک نیرو ی . پراکنده تراست

 .کوچکی از دشمن در جنگ پارتیزانی معتبر و مهم باقی می ماند

به هر حال، جنگ منظم . مائو گفت، در مجموع، در سراسر جنگ، جنگ منظم ،اساسی و جنگ پارتیزانی درجه دوم میباشد

عنی جنگ توسط واحدهای منظم جنگ متحرک ی. عمدتا جنگ متحرک و فقط بطور درجه دوم جنگ موضعی معنی می دهد

با مناطق پشت جبهه ای و در ابعاد نسبتا بزرگ، با بکار بستن اصل تحرک و نبرد، تحرک برای نبرد؛ جنگ پارتیزانی 

مائو جمع بندی کرد که عمدتا . عموما توسط واحدهای نامنظم و عموما برای آزار دادن دشمن  در سرزمین اش به پیش میرود

بازی می کند، راه  -اگرچه درجه دوم  -با جنگ پارتیزانی که نقش بسیار مهم  -و اساسا متحرک  -از طریق جنگ منظم 

بعبارت دیگر هم در . ، باز میشود(16" )انباشت پیروزیهای کوچک برای بدست آوردن پیروزی نهایی" بسوی پیروزی در 

تصمیم گیری سریع، تمرکز یک نیروی بزرگ برای جنگ پارتیزانی و هم در جنگ منظم، الزم بود قوانین پیشبرد جنگها بر 

ضربه زدن به یک بخش کوچک از نیروهای دشمن و نابود کردن ذره ذره نیروهای دشمن، و بدین ترتیب پیشبرد جنگ 

 .فرسایشی علیه دشمن تا زمانیکه آنقدر ضعیف گردد که بتوان تیر خالص بر آن وارد کرد، تاکید شود

وی خاطر نشان . ل جنگ پارتیزانی به جنگ متحرک در طول جنگ ضد ژاپنی تاکید گذاردمائو همچنین به مسئله تکام

 :ساخت

از آنجا که جنگ طوالنی و سخت است، برای واحدهای پارتیزانی امکان آبدیدگی الزم و گذار تدریجی به قوای منظم موجود 
فرماندهان . رتیزانی به جنگ متحرک تکامل یابداست، تا اینکه اشکال عملیات جنگی آنها نیز تدریجا منظم گردند و جنگ پا

پارتیزانی به جنگ متحرک پافشاری کنند و آنرا بطور سیستماتیک عملی سازند که ضرورت و امکان این رشد و تکامل را 
 (11.)بروشنی یابند

 :اظهار داشتدر فرموله کردن این اصل، مائو از کسانی که بر خوردی کامال نظامیگرانه میکردند، انتقاد کرده و 

آنها درک نمی کنند که تبدیل جنگ پارتیزانی به جنگ متحرک نه به معنی صرف نظر کردن از جنگ پارتیزانی است، بلکه 
در میان جنگهای متعدد پارتیزانی، بمعنای تشکیل دادن تدریجی نیروی عمده ای می باشد که توان رهبری جنگ متحرک را 

این واحدهای . واحدهای پارتیزانی بسیاری در اطرافش عملیات پارتیزانی انجام دهندیعنی نیرویی که کماکان باید . دارد
 (19.)پارتیزانی زرادخانه قدرتمند آن نیروی عمده هستند و بمثابه نیروی خستگی ناپذیر در خدمت رشد آن قرار میگیرند

در جنگ منظم و هم جنگ پارتیزانی بکار  و مائو اضافه نمود که اصل فرماندهی غیر متمرکز در عملیات و نبرد ها باید هم

بطور خالصه اینکه، داشتن استراتژی واحد و فرماندهی استراتژیکی متمرکز الزم بود ولی در عین حال به  -گرفته شود 

 .فرماندهی غیر متمرکز وابتکار و انعطاف پذیری در پیشبرد نبردها و عملیات مشخص نیز نیاز وجود داشت

 

 در باره جنگ طوالنی
مائو مطالب وسیعترو عام تری در جمع بندی از اصول جنگ " مسائل استراتژی در جنگ پارتیزانی ضد ژاپنی" همزمان با

و جنگ انقالبی بطور خاص و تدوین سیاستها و مجموعه جهت گیریهای استراتژیک برای جنگ مقاومت علیه ژاپن در مقاله 

در تاریخ " ت که جنگ مقاومت چین علیه ژاپن جنگی بود که مائو خاظر نشان ساخ. نوشت" در باره جنگ طوالنی " 

 (13".)سرزمینهای شرق بی سابقه بود، جنگی که در تاریخ جهان بمثابه جنگ کبیر ثبت خواهد شد

در این اثر مائو با قدرتمندی با تئوری انقیاد اجتناب ناپذیر چین و همچنین تئوری پیروزی سریع مبارزه کرده و آنها را رد 

عموما هر دوی این تئوری ها جریان قابل مالحظه ای در چین و همچنین در خود حزب کمونیست بودند، اگر چه . نمود

مائو یک بار دیگر و بطور همه جانبه فاکتورهایی را . اولی، یعنی تئوری انقیاد  و سازش طلبانه در مجموع خطرناکتر بود

روزمندانه چین بر علیه ژاپن، و هم اینکه چرا این جنگ می بایست تحلیل نمود که هم دلیل امکان پیشبرد جنگ مقاومت پی

او هم از این دیدگاه که چون ژاپن از نظر ارتش و تکنولوژی برتر است و بنابراین پین . طوالنی باشد را، توضیح می داد

خوشبینی بی اساس نام برد و  نمی تواند جنگ مقاومت موفقیت آمیزی را به پیش ببرد، و هم از این دیدگاه که او از آن بعنوان

مبتنی بر این بود که ژاپن بسادگی می تواند شکست داده شود، یعنی دیدگاهی که به نقش استراتژیک جنگ پارتیزانی در 

 .جنگ علیه ژاپن کم بها می داد، انتقاد کرد

او مشخصا . پاسخ گفت مائو به بحثی که می گفت چین قادرنخواهد بود به پیروزی دست یابد بطور کامل و همه چانبه

وی خاطر نشان ساخت . ویژگیهای خاص جنگ ضد ژاپن و اوضاع بین المللی که این جنگ در آن رخ می داد را تحلیل کرد

که ژاپن در حالیکه موقتا قدرتمند و برخوردار از برتری تکنیکی نسبت به چین است، اما با الخره یک قدرت امپریالیستی 

در حالیکه از سوی دیگر چین از نظر تاریخی در حال ترقی بود، پرولتاریا و حزبش در  است و در حال احتضار است،

مضافا مائو خاطر نشان ساخت که از لحاظ بین المللی . صحنه ظاهر گشته و جنگ مقاومت علیه ژاپن را رهبری می کند

های مختلف وجود داشتند که با جنگ  اتحاد شوروی و در ابعاد وسیع جنبشهای مترقی و انقالبی در سراسر جهان و در کشور

 .تجاوزگرانه ژاپن علیه چین مخالفت می ورزیدند



 :بر مبنای تحلیل مشخص از تفاوت بین توانایی ها و ضعفهای ژاپن و چین ، مائو یکبار دیگر جمع بندی کرد که 

در پیش خواهد داشت، و بعالوه ژاپن می تواند تا زمانی و تا حدودی بر چین سروری کند، و چین باالجبار راه سختی را 
کشور کوچک، انحطاط و  -جنگ مقاومت ضد ژاپنی جنگی طوالنی خواهد بود نه زود فرجام، معذالک از اختالف دوم 

چنین نتیجه میشود که ژاپن نه فقط نمی تواند بطور نامحدود  -کمک ناچیز، در برابر کشور بزرگ، ترقی و کمک وسیع 
کند بلکه سرانجام محکوم به شکست است، در صورتیکه چین نه فقط زیر یوغ انقیاد نخواهد  اراده خود را بر چین تحمیل

 (19.)افتاد بلکه سر انجام پیروز خواهد شد

در آن زمان، در آعاز . این مبارزه ایدئولوژیکی حاد ی بود که در رابطه با مبارزه نظامی علیه ژاپن اثرتعیین کننده داشت 

سطحی و بدون آزمودن ماهیئت امور اصال روشن نبود که چین عقب مانده می توانست ژاپن پیشرفته جنگ،تنها با نگاه کردن 

 .بدین علت گرایشات تسلیم طلبانه و تالش برای اجتناب از جنگ طوالنی وسیعا تقویت شدند. را شکست دهد

ژاپن را اتخاذ کنند، کسانی که این دیدگاه غلط مائوبا تمام نیرو با کسانی که می خواستند سیاست تسلیم طلبانه و امتیاز دادن به 

را تبلیغ می کردند که این سیاست ژاپن را به کسب تنها قسمتهای معینی از چین شمالی راضی کرده و باعث میشود پیشروی 

های مائو به ماهیئت امپریالیستی ژاپن که در رقابت شدید با دیگر قدرت. خود را در سراسر چین متوقف کند، مبارزه کرد

امپریالیستی بود اشاره کرد و نشان داد که چگونه ژاپن نمی توانست با بدست آوردن یک بخش از چین توقف کند بلکه باید 

 . عمیقتر در داخل چین جلو می رفت

و با اتکاء بر تحلیل طبقاتی نیروها، نه فقط در درون چین بلکه در سطح بین المللی، و تحلیل از رابطه بین نیروهای داخلی 

وابسته به انگلیس و آمریکا ست و بنا براین  تسلیم ژاپن نمی شود مگر اینکه " خارجی، مائو خاطر نشان ساخت که گومیندان 

بنابر این مائو خاطر نشان ساخت که گرایش تسلیم و سازش با امپریالیسم ژاپن در عین اینکه  بزرگ ( 11")آنها دستور دهند

بتوسط اتکاء کردن به توده های مردم چین و ملت چین بطور کل، که بمقیاس وسیع   و خطرناک است، میتوان و می بایست

 .موافق و خواهان مقاومت علیه ژاپن بودند، بر آن غلبه نمود

در عین حال مائو بحث های غلط تئوریسین های پیروزی سریع را رد کرد و به وحدت بنیادی بین تئوری انقیاد و تئوری 

آنها شجاعت : " در صحبت از کسانی که پیروزی سریع را تبلیغ می کردند، مائو اشاره وار گفت. پیروزی سریع اشاره کرد

مائو ( 17.)و استراتژی شان  مبتنی بر ذهن گرایی است" قبول اینکه دشمن قوی است در حالیکه ما ضعیف هستیم، را ندارند

 :در باره چنین کسانی اضافه کرد 

، ناتوان از تحمل آزمونهای دشوار یک جنگ طوالنی و مشتاق یک پیروزی زودرس، تئوریسین های مشهور پیروزی سریع
آنجام آنچه آنها می . در لحظه ای که اوضاع اندکی مساعد می شود، خواهان درگیری تعیین کننده بطور استراتژیک هستند

را به تله مرگبار دشمن انداختن خواهند به معنی ضربه بسیار بر کل جنگ زدن، نقطه پایان گذاشتن بر جنگ طوالنی و ما 
بدون شک اگر قرار است از درگیری تعیین کننده اجتناب ورزیم، باید منطقه را ترک کنیم و باید شجاعت انجام این کار . است

در چنین مواقعی نمی بایستی کمترین پشیمانی احساس . که کامال غیر قابل اجتناب شود، داشته باشیم( و فقط وقتی)را وقتی
 (61.)، زیرا این سیاست مبادله مکان در ازاء زمان صحیح می باشدکنیم

مائو به کسانی که چنین سیاستی را مقاومت نکردن می خواندند، با اشاره به این حقیقت جواب داد که اگر استراتژی جنگ 

ن استراتژی تئوریسین طوالنی و اصول مختلفی که بطور اجتناب ناپذیر بخشهایی از آن هستند بکار گرفته نمیشد و بجای آ

مائو این . های پیروزی سریع پذیرفته می گردید، آنوقت این سیاست بطور اجتناب ناپذیر ملت چین را به انقیاد می کشاند

 : نکات را بطریق زیر جمع بندی کرد

 .داین عدم مقاومت است که نه فقط باید طرد گردد بلکه هرگز نباید تحمل شو -نجنگیدن بلکه سازش با دشمن 

ما باید استوارانه جنگ مقاومت را انجام دهیم، اما برای اجتناب از تله مرگبار دشمن مطلقا الزم است که اجازه ندهیم 
بطور خالصه این  -نیروهای عمده مان با یک ضربت از بین بروند چرا که این امر ادامه جنگ مقاومت را مشکل می سازد 

شک داشتن به این مسئله بمعنای کوته نظری  در مورد مسئله جنگ است و . زیممطلقا الزم است که انقیاد ملی اجتناب ور
را انتقاد کرده ایم دقیقا " فقط پیشرفت، عقب نشینی هرگز" ما بیباکی شدید . مطمئنا ما را بصفوف انقیاد گران هدایت می کند

ما را به خطر انقیاد ملی کامل هدایت بخاطر اینکه اگر این مشئ غالب شود ادامه جنگ مقاومت را غیر ممکن می سازد و 
 (68".)می کند

مائو در مخالفت با هر دوی  اینها،  -تئوری انقیاد و تئوری پیروزی سریع  -با جمع بندی از پایه های دو نمونه تفکر غلط 

 :درک صحیح را در فرمول جامع زیر متبلور ساخت

بی ارزش، در حالیکه از دید تئوریسین های پیروزی سریع ما چینی از دید طرفداران انقیاد دشمن ابر مرد است و ما چینی ها 
ما دید متفاوتی داریم، جنگ مقاومت علیه ژاپن یک . ها ابر مرد هستیم و دشمن بی ارزش، هر دوی اینها اشتباه می کنند

 (61.)اینها نتیجه گیری های ما می باشند. جنگ طوالنی است و سرانجام پیروزی از آن چین خواهد بود

 



 سه مرحله در جنگ مقاومت
او توضیح داد که سه مرحله اصلی . در این اثر مائو مراحل اصلی ای که جنگ مقاومت باید از آن بگذرد را تحلیل نمود

در این مرحله شکل عمده عملیات . وجود داشت، مرحله اول شامل دوره تعرض استراتژیک ژاپن و دفاع استراتژیک ما است

اشد و جنگ پارتیزانی و جنگ موضعی که نسبت به جنگ پارتیزانی درجه دوم است، مکمل نظامی جنگ متحرک می ب

 .جنگ متحرک خواهند بود

در این مرحله شکل عمده جنگ پارتیزانی خواهد بود . مائو گفت که مرحله دوم جنگ یک تعادل قوای استراتژیک خواهد بود

کردن استحکامات دشمن و همچنین مکررا به دشمن حمله که که توسط جنگ متحرک متکامل می شود، چون هدف، تهدید 

 .کردن در مناطق تحت اشغال وی می باشد

برای گذار به این مرحله به انباشت قدرت نیروهای . مرحله سوم، دوره تعرض متقابل استراتژیک نیروهای مقاومت می باشد

ه شرایط مساعدتری برای جنگ مقاومت چین، نیاز ملت چین در مقاومت علیه ژاپن و همچنین تغییر در اوضاع بین المللی ب

در این مرحله جنگ متحرک دوباره عمده می شود، اما جنگ پارتیزانی ادامه خواهد داشت و اهمیت جنگ موضعی . است

 .بیشتر می شود

وزی در همانطور که او بعدها پس از پیر.صحت این تحلیل مائو از تکامل جنگ بوسیله حوادث واقع در خود جنگ ثابت شد

جنگ ضد ژاپنی و در آغاز جنگ آزادیبخش علیه چیانکایشک و اربابان آمریکایی امپریالیستیش جمعبندی کرد، ثابت شد که 

پراکنده کردن نیروهایمان برای جنگ پارتیزانی در درجه اول و تمرکز " همینطور بود که در طول جنگ ضد ژاپنی 

 (66")نیروهایمان برای جنگ متحرک، مکمل بود

نظور مائو این بود که در طول جنگ ضد ژاپنی در کل و با تحلیل کردن سلسله نبردهایی که پیروزی نهایی را ریخت، م

این امر به این واقعیت . جنگ پارتیزانی جایگاه اول را داشت در حالیکه جنگ متحرک مهم اما نقش درجه دوم را داشت

مائو پیشاپیش اصلی را فرموله کرده بود " در باره جنگ طوالنی"  در. مربوط بود که مرحله تعادل در جنگ طوالنی گردید

در کل، جنگ متحرک : "که زمینه را برای اثبات این واقعیت که جنگ پارتیزانی عمال باید تقدم داشته باشد را شکل می داد 

 (61" . )مقدم است و جنگ پارتیزانی مکمل، در جزء جنگ پارتیزانی مقدم است و جنگ متحرک مکمل

 

 مردم تعیین کننده اند، نه سالح
جهت گیری اساسی و اصول استراتژیک برای جنگ مقاومت علیه ژاپن را " در باره جنگ طوالنی " مائو در حالیکه در 

برای شکست دادن تئوری انقیاد ملی، . پیش گذارد، وی همچنین از چندین مفهوم اشتباه دیگر انتقاد کرده و آنها را طرد نمود

این دیدگاه مغلوط، طبیعتا وسیله قدرتمندی در . حیاتی بود" سالح همه چیز را تعیین می کند " این دیدگاه غلط که انتقاد از 

حمایت از این بحث بود که ژاپن در سالح و تکنولوژی برتر است و باالجبار چین را که در این موارد ضعیف تر است، 

 .شکست خواهد داد

 :ه چنین خطی را پیش می گذاشتند، پاسخ گفتمائو با قدرت بحث های کسانی را ک

چین در حرکت کردن از مقام پایین به مقام " در این نکته، طرفداران انقیاد ملی و سازش دوباره عجله کرده و خواهند گفت 
مساوی محتاج قدرت مساوی نظامی و اقتصادی با ژاپن است و در حرکت از مقام مساوی به مقام برتر محتاج قدرت نظامی 

 .اما این غیر ممکن است، بنا بر این نتیجه گیری های باال صحیح نیستند." و اقتصادی برتری نسبت به ژاپن می باشد

می باشد که برخورد مکانیکی به مسئله جنگ و دیدگاه " سالح همه چیز را تعیین می کند" این به اصطالح همان تئوری ... 
سالح یک . ا مخالف این است، ما نه تنها سالح بلکه مردم را نیز می بینیمنظرگاه م. ذهنی و یک جانبه را در بر می گیرد

مسابقه قدرت نه تنها مسابقه . فاکتور مهم در جنگ است، اما نه فاکتور تعیین کننده، این مردمند که تعیین کننده هستند نه اشیاء
درت اقتصادی الزاما توسط مردم بکار برده ارتش و ق. ارتش و قدرت اقتصادی بلکه همچنین مسابقه قدرت بشر و ایمان است

اگر اکثریت عظیمی از چینی ها، ژاپنی ها و مردم  کشورهای دیگر در طرف جنگ مقاومت ما علیه ژاپن هستند، . می شود
چطور قدرت نظامی و اقتصادی ژاپن که توسط اقلیت کوچکی و از طریق اجبار بکار برده شود می تواند نیروی برتر 

و اگر ابن چنین نیست پس آیا این چین نیست که علیرغم قدرت نظامی و اقتصادی پایین تر خود برتر می  محسوب گردد؟
 (69)شود؟

مائو تاکید کرد که در مقابل برتری تکنیکی ژاپن، سازمان دهی و رهبری سیاسی قدرت توده های چین در ادغام با خط 

 مائو اینطور. یروزی رهنمون سازدنظامی صحیح متکی بر اصل جنگ خلق می تواند ما را به پ

بسیج مردم عادی در سراسر کشور دریای وسیعی از خلق بوجود خواهد آورد که دشمن را غرق می کند، شرایطی : "گفت

 (63")بوجود می آورد که پایین بودن سالح و دیگر وسائل مان را جبران خواهد کرد



ح نیاز خلق چین و ارتش انقالبی و حزب کمونیست رهبری کننده مائو در تشریح بیشتر رابطه میان مردم و اسلحه و توضی

 : آنها به برخوردی صحیح به این رابطه تاکید کرد

" اصالح سیستم نظامی ما، مدرنیزه کردن و بهبود بخشیدن وسایل تکنیکی را که بدون آنها نمی توانیم دشمن را از رودخانه 
خدمت گرفتن سربازان، ما به تاکتیک ها و استراتژی ای انعطاف پذیر و برای ب. عقب برانیم، الزام آور می سازد" یالو

معذالک سربازان، ستونهای یک ارتش هستند، . مترقی احتیاج داریم که همچنین بدون آنها ما قادر به پیروزی نخواهیم بود
کرده باشند، دستیابی به  بدون اینکه آنها با روحیه سیاسی مترقی عجین شده و این روحیه را در کار سیاسی مترقی کسب

وحدت اصیل بین افسران و سربازان، برانگیختن کامل شور و شوق برای جنگ مقاومت و ایجاد پایه سالم برای استفاده موثر 
 (69.)از تمام ابزار تکنیکی و تاکتیکها غیر ممکن خواهد بود

می خواند، خصوصا در ارتباط با جنگ، "گاه انسان نقش دینامیک و آ" در ارتباط با این مسئله مائو بر اهمیت چیزی که آنرا 

امکان  -قدرت عینی و ضعفهای طرفین متخاصم در جنگ  -او خاطرنشان ساخت که اگرچه شرایط عینی . تاکید گذارد

دستاورد واقعی پیروزی یا . شکست یا پیروزی را تنظیم می کند، اما کماکان این عوامل نتیجه جنگ را تعیین نمی کنند

از این امر میتوان اهمیت خط . اقعی همچنین به فاکتور ذهنی یعنی مقوله رهبری و پیشبرد جنگ وابسته خواهد بودشکست و

نظامی صحیح در ارتباط نزدیک با خط سیاسی در مجموع صحیح و همچنین اهمیت فراگیری قوانین جنگ و ویژگیهای 

 .ائو بر یادگیری جنگ در جریان جنگ تاکید گذاردمشخص جنگ خاصی که پیش برده میشود را نتیجه گرفت و بعالوه م

مائو تاکید کرد که بطور کلی نه جنگ می تواند از سیاست و نه خط نظامی از خط سیاسی عمومی جدا باشد، و از طرف 

دیگرجنگ ویژگیهای خاص و قوانین خودش را دارد که نمی تواند بسادگی با سیاست عام مساوی قرار داده شود، بلکه این 

انین باید مشخصا در طول پیشبرد یک جنگ انقالبی فرا گرفته شود، بر طبق آنها عمل شود، جمع بندی شده و متکامل قو

بطور خالصه مائو تاکید کرد که غیر ممکن است یک جنگ انقالبی از یک طرف بدون بسیج گسترده و مسلح کردن . گردند

پیش ببرند و از طرف دیگر بدون کاربرد یک خط نظامی مشخصا توده ها برای اینکه آگاهانه مبارزه را حمایت کرده و 

این خط نظامی باید بر این واقعیت متکی می بود که جنگ، یک جنگ عادالنه، یک جنگ خلق بوده و . صحیح، پیروز شود

 .همزمان باید ریشه در اوضاع مشخص چین در آن زمان در زمینه اوضاع بین المللی و مبارزه بین المللی می داشت

با پیروی دقیق از این روش مائو نه تنها استراتژی پایه ای جنگ طوالنی را فرموله کرد و برایش مبارزه نمود، بلکه کامال 

 :تاکتیکهای پیشبرد چنان جنگی را جمع بندی کرده و متمرکز ساخت 

ی زود فرجام در خطوط عملیات تعرض: " اصل جنگی عملیات که در باال توصیف شد می تواند در این فرمول خالصه شود
قرار دارد، و " عملیات دفاعی  طوالنی مدت در خطوط داخلی " این اصل در نقطه مقابل استراتژی ما مبتنی بر " خارجی 

 (61.)این درست اصلی است که برای اجرای این استراتژی ضرورت دارد

بطور استراتژیک این شرایطی بود . شرایطی است که یک ارتش توسط دشمن محاصره میشود" خطوط داخلی " منظور از 

اگر چه با کاربست درخشان دیالکتیک ماتریالیستی مائو اصول عملیاتی را . برای بیشتر جنگهای مقاومت چین علیه ژاپن 

یعنی در عملیات و جنگها محاصره بخشی از دشمن و هل دادن آنان بداخل نبردها در شرایطی  -برای وارونه کردن شرایط 

پیشبرد این کار به استراتژی برقراری مناطق پایگاهی و اصل . تکامل داد -یی که آنها فقط خطوط داخلی داشتند نامطلوب، جا

 .حیاتی کشیدن دشمن به اعماق این مناطق بستگی داشت

د در همان زمان بخاطر اینکه یطور استراتژیک دشمن قدرتمندتر بود و ارتش انقالبی را محاصره کرده الزم بود که به نبر

در غیر این صورت  ذخیره های در کل برتر دشمن و . های تعرضی نابود کننده و نبرد های پیروزمند سریع دست زده شود

بعالوه، همانطور . تفوق تاکتیکی ارتش انقالبی می توانست به ضد خودش تبدیل گردد و بجای پیروزی، شکست حاصل شود

از آن مائو عمل نموده بود، مائو اصول دستیابی به ابتکار و انعطاف در  که در سراسر راهپیمایی طوالنی و در نبردهای قبل

" نقش دینامیک و آگاه انسان " بکار بستن اصل . شرایطی که دشمن بطور استراتژیک برتر بود را تکامل داد و بکار بست

 :را مائو با تاکید به انجام رساند

میتواند پایین تر بودن ( وسط فاکتور ذهنی، رهبری در جنگیعنی جهت گیری صحیح ت) در مبارزه، رهبری ذهنی صحیح 
این واقعیت . را به برتر بودن و انفعال را به ابتکار عمل تغییر دهد و رهبری ذهنی ناصحیح میتواند بصورت عکس عمل کند

ار عمل و قطعا که تمام سلسله های حاکم توسط ارتشهای انقالبی شکست خوردند، نشان می دهد که تفوق قوا خودبخود ابتک
طرف فرودست تر و منفعل اگر بر اوضاع واقعی تکیه کند و توان ذهنی خود را برای . پیروزی نهایی را تامین نمی کند

ایجاد شرایط معین بطور فعال بکار اندازد، می تواند ابتکار عمل و پیروزی را از دست دشمن برتر که ابتکار عمل دارد، 

 (67.)بستاند

 

 



 م در شرايط چینبکارگیری مارکسیس
تحلیل های مائو در مورد اصول اساسی الزم برای جنگ انقالبی در شرایط چین در آن زمان جزء الینفک برای پیروزی در 

در فرموله کردن و مبارزه برای یک خط انقالبی صحیح . جنگ مقاومت علیه ژاپن و پیشرفت انقالب چین در مجموع بود

انقالبی بطور عام در چین، مائو همانطور که قبال اشاره شد، می بایستی نه فقط  برای مقاومت علیه ژاپن و برای جنگ

مارکسیسم را در شرایط چین بکار می بست، بلکه می بایستی با گرایشات انحرافی گوناگون و بخصوص با آنهایی که کوشش 

نقالب و کسب قدرت در کشورهای می کردند بطور مکانیکی تجربیات انقالب اکتبر روسیه را که استراتژی عمومی برای ا

 .سرمایه داری را تنظیم کرد، کپی کرده بکار بندند، مبارزه می کرد

در این نوشته او بروی  . ، برای مبارزه با خطوط انحرافی توسط مائو نوشته شد8761در نوامبر " مسائل جنگ و استراتژی"

بخصوص . و کشورهای سرمایه داری تاکید کرد -یمه فئودال ن -مستعمره یا نیمه مستعمره  -تفاوتهای بین  کشوری مثل چین 

 :او متذکر شد که 

در مورد جنگ، احزاب کمونیست در کشورهای سرمایه داری، با جنگهای امپریالیستی که بوسیله کشورها یشان پیش برده 
کست حکومتهای ارتجاعی اگر چنین جنگهایی رخ بدهد، سیاست این احزاب باید پیش آوردن ش. میشود، باید مخالفت کنند

اما تا زمانی که بورژوازی . تنها جنگی که آنها می خواهند جنگ داخلی است که باید برایش آماده شوند. کشورهایشان باشد
واقعا بیچاره نشود، تا زمانی که توده های روستایی با عالقه به پرولتاریا برای بدست زدن به جنگ و قیام یاری نرسانند، 

وقتی که زمان دست زدن به چنین قیامی فرا رسد و همگام چنین جنگی باشد اولین گام . قیام و جنگی دست زد نباید به چنین
همه اینها بوسیله احزاب کمونیست در . گرفتن شهرها خواهد بود و سپس پیشرفت بطرف مناطق روستایی، و نه بالعکس

 .یه، درستی اش ثابت شده استکشورهای سرمایه داری انجام شد، و بوسیله انقالب اکتبردر روس

نیمه مستعمره است و در  -خصائل چین طوری است که مستقل و دمکراتیک نیست، بلکه نیمه فئودال . اما چین متفاوت است
چین در روابط خارجی نیز هیچگونه استقالل . درون چین هیچگونه دمکراسی وجود نداشته بلکه تحت ستم فئودالی قرار دارد

همچنین ما هیچ پارلمانی برای استفاده و هیچ حق قانونی برای سازماندهی . ه تحت ستم امپریالیستهاستملی نداشته  بلک
اساسا وظیفه حزب کمونیست در اینجا پیش رفتن بر حسب یک دوره طوالنی از مبارزات . کارگران جهت اعتصاب نداریم

بزرگ و سپس گرفتن مناطق روستایی نیست، بلکه بر قانونی، قبل از در پیش گرفتن قیام و جنگ، و ابتدا گرفتن شهرهای 
 (11.)عکس آن می باشد

در جمع بندی از تاریخ انقالب چین تا آنزمان، مائو فورا این درس اساسی را که پیشرفت جنبش انقالبی بدون مبارزه مسلحانه 

ست چین در ابتدا در درک کامل مائو متذکر شد که حزب کمونی. بعنوان شکل عمده مبارزه غیر ممکن می بود، ترسیم نمود

این مسئله شکست خورد و حتی بعد از اینکه این درک اساسی بدست آمد، خطوط انحرافی سیاسی و نظامی، مبارزه مسلحانه 

، به شکستها و عقب نشینی های جدی در مبارزه بخصوص در پنجمین 8719علیه چیانکایشک بعد از خیانت کاملش در 

قدرت سیاسی از لوله تفنگ " در این اثر بود که مائو گفته مشهور خویش را که . منجر شد" محاصره و سرکوب" عملیات 

 .فرموله کرد که برای همه کمونیستها درک کامل این اصل الزم است" بیرون می آید 

نه بالعکس در همین زمان او این اصل تعیین کننده را که حزب می باید مبارزه مسلحانه و ارتش انقالبی را هدایت کند و 

اصل ما این است که حزب بر تفنگ فرمان می " یا همانطوری که او در ابتدا فرموله کرد . دوباره مورد تصدیق قرار داد

مائو این امر را به مسئله مهم پیشبرد موفقیت آمیز جنگ ." راند و هرگز نباید اجازه داد که تفنگ فرمانده حزب شود

فقط با رهبری حزب کمونیست، جنگ پارتیزانی می تواند حفظ شود و هم مکمل جنگ  پارتیزانی ربط داده و تاکید کرد که

 .بوده و هم در نقطه ای تعیین کننده به جنگ منظم تکامل یابد

هم جهت با این، مائو در پایان این اثر دو باره بر آموزش تئوری و استراتژی نظامی و بر تقویت درک بیشتر تمام حزب از 

این موضوع . موما صحیح بلکه خصوصا از امور نظامی و قوانین و اصول جنگ انقالبی تاکید گذاردنه فقط خط سیاسی ع

در تکامل و اعمال سیاستها و تاکتیکهای صحیح برای پیشبرد جنگ مقاومت طوالنی علیه ژاپن و رهبری توده ها در جریان 

 . آن، تعیین کننده بود

پرداخته و رهنمودهای بیشتری جهت گسترش جنگ انقالبی در خود چین داد، در طول این جنگ، مائو نه تنها به جمع بندی 

آعاز گشت بدقت تعقیب کرده و مورد تحلیل قرار  8767بلکه گسترش مبارزات بین المللی و جنگ جهانی را که در سال  

د در واقع نقطه چرخشی خصوصا در ابتدای نبرد تاریخی استالینگراد در اتحاد شوروی مائو جمع بندی کرد که این نبر.داد

( جایی که رهبری حزب کمونیست مقر داشت) مائو در ین آن  8711اکتبر  81در . در کل جنگ دوم جهانی خواهد بود

نوشت که در آن نبرد استالینگراد و تکامل آنرا تحلیل کرد و پیروزی ارتش "  دیلی لیبریشن " سرمقاله ای برای روزنامه 

ی بنفع اتحاد  شوروی، مردم چین و نیروهای جهانی که در اتحاد با آنها بودند را پیش بینی شوروی و تغییر کل جنگ جهان

تمام کسانی که نظر بدبینانه : " این مقاله برای طرد بیشتر نوعی بد بینی نوشته شده بود و با عبارت صریح تمام می شد. کرد

واقع شکست امپریالیستهای فاشیست ژاپن و آلمان و  در( 18")ای از وضعیت جهانی دارند، بایستی نظرشان را عوض کنند



در چین این پیروزی بر اساس پیشبرد خط سیاسی و نظامی انقالبی مائو . کل فاشیستهای محور، در عرض سه سال بدست آمد

ائو تسه گزارشی به هفتمین کنگره حزب کمونیست چین ارائه شده بوسیله م" در باره دولت ائتالفی " در . تسه دون بدست آمد

دون در آستانه پیروزی در جنگ ضد ژاپنی، او مسیر پیروزمندانه جنگ و نقش نیروهای مسلح تحت رهبری حزب 

کسانی بودند "مائو متذکر شد در شروع جنگ، حتی در درون خود حزب کمونیست، . کمونیست در جنگ را جمع بندی کرد

ی ما برای مقاومت در مقابل ژاپن بایستی بر روی گومیندان گذاشته که به ارتش ما کم بها داده و فکر می کردند که تکیه اصل

قدرتمند است چرا که همه اعضایش یک انضباط مبتنی بر " او تاکید کرد که ارتش انقالبی تحت رهبری حزب ( 11". )شود

ای وسیع و کل ملت  گرد آگاهی سیاسی دارند، آنها نه برای منافع شخصی چند فرد یا دسته ای محدود بلکه برای منافع توده ه

 (16". )تنها هدف این ارتش، استوارانه ماندن با خلق چین و از صمیم قلب خدمت کردن به آنها می باشد. آمده و می جنگند

 

 بسیج توده ها
مائو یکبار دیگر بر اهمیت بسیج توده ها برای جنگ و سازماندهی توده ها در ملیشیا برای جنگ در هماهنگی با نیروهای 

قه ای ارتش رهایی بخش ملی و در عین حال داشتن نیروی عمده ارتشی، که توانایی جنگیدن در مناطق مختلف بر طبق منط

بعبارت دیگر، بسیج کامل ملت چین برای . احتیاجات متفاوت جنگ را داشته باشد را جمع بندی نموده و بر آن تاکید کرد

تاکتیکها و اصول عملیاتی گوناگون بود که به مائو اجازه تکامل جنگ خلق، برای پیشبرد خط استراتژیک جنگ طوالنی و 

مائو با قاطعیت متذکر شد که یک نیروی نماینده . چنان جنگی را داد و پیروزی در جنگ مقاومت علیه ژاپن را باعث گشت

. د به به رهبری آنطبقات ارتجاعی و در نتیجه ناتوان از اتکاء ریشه ای به توده ها، قادر به پیشبرد جنگ نیست چه رس

گومیندان دقیقا بخاطر مخالفت . فقط با پیشبرد این چنین جنگ خلقی ما می توانیم ارتش ملی را شکست دهیم" بطور خالصه 

در واقع همانطور که در بخش قبل گفته شد، در طول جنگ ضد ( 11.")مایوسانه اش با جنگ خلق شکست خورده است

ا با ژاپنی ها می جنگید، موضعی منفعل و شکست طلبانه در مقابل تجاوز ژاپن اتخاذ ژاپنی، چیانکایشک درعین اینکه اسم

اما . کرد و بیشترین آتش خود را علیه حزب کمونیست و نیروهای مسلح و مناطق پایگاهی زیر رهبری حزب متمرکز کرد

جبهه واحد علیه ژاپن و در عین تحت رهبری مائو تسه دون، حزب کمونیست این حمالت را به عقب رانده و در همین زمان 

حزب خط سیاسی و خط نظامی مائو را به پیش برده و بر این اساس . حال استقالل و ابتکار عمل خویش را نیز حفظ کرد

نیروهای مسلح و مناطق پایگاهی تحت رهبریش را وسیعا گسترش داده و نقش رهبری کننده و تعیین کننده ای در سازماندهی 

 .شبرد جنگ خلق به شکل جنگ مقاومت طوالنی بازی کرد و سرانجام ژاپن را شکست دادملت چین برای پی

در آستانه سرانجام  پیروزمندانه این جنگ مائو جمع بندی دروس عمده آن و دالیل زیر بنایی سیاستها و اعمال نیروهای 

ونیست را مسلح ساخت و پایه های وی به پیش نظر دوخت و از لحاظ سیاسی حزب کم. مختلف درگیر در آن را ارائه داد

این کار با این درک صورت گرفت که توده ها نمی توانند سالح بر زمین گذاشته . تسلیح توده های وسیع مردم را بنیان گذارد

و مطیع گومیندان گردند، چرا که گومیندان در تالش بود تا ثمرات پیروزی را که خلق چین در جنگ ضد ژاپنی بهایش را با 

بدون " در همین اثر بود که مائو یکی دیگر از گفته های مشهور خویش را عرضه نمود، . رداخته بودند، غصب نمایدخون پ

این یک نکته تاکیدی حیاتی نه تنها در جمع بندی کل جنگ ضد ژاپنی و انقالب چین ( 19" )ارتش خلق، خلق هیچ چیز ندارد 

ارک برای ادامه انقالب در شرایط بالفاصله پس از جنگ ضد ژاپنی و تا آن مقطع، بلکه برای پیشبرد مبارزه بعد از تد

 .پیشبرد مبارزه در مرحله بعد بود

وقتی که چیانکایشک از انجام رفرم دمکراتیک و بر چیدن رژیم تک حزبی خویش سرباز زد و بجای آن برای غصب قدرت 

کمونیست و نیروهای مسلح و مناطق پایگاهی تحت در سراسر چین تالش نمود، و در براه انداختن جنگ داخلی علیه حزب 

رهبریش کوشید، مائو به رهبری حزب کمونیست چین و توده های چین در پیشبرد جنگ انقالبی علیه این جنگ ضد انقالبی 

ی در هدایت این مبارزه مسلحانه مائو اصول و استراتژی جنگ انقالب. از سوی چیانکایشک و پشتیبانان آمریکایی او پرداخت

 .را که تا آن موقع در چین تحت رهبری وی تکامل یافته بود، بکار برد

 

 تمرکز نیروی برتر
مائو حزب " نیروی برتر را برای نابودی تک به تک دشمن متمرکز کنید" نوشته شد،  8713در مقاله ای که در سپتامبر 

و بخصوص در نبرد های نابود سازی برای  کمونیست، ارتش انقالبی و توده های چینی را در پیشبرد استراتژی  جنگ خلق

با تکیه نمودن  برهمان اصول . شکست دشمنی که در ابتدای جنگ از لحاظ تعداد و اسلحه و تکنولوژی برتر بود، راهنما شد

 :جنگ خلق در شرایط مشخص آنزمان، مائو نوشت



تمرکز نیروها یمان برای . ید عوض شوددر جنگ داخلی فعلی از آنجا که شرایط عوض شده اند، روش جنگیدن نیز با... 
حال که ارتش چیانکایشک سالحهای قدرتمندتری بدست آورده، برای ارتش ما الزم . جنگ پارتیزانی، باید مکمل آن باشد

 (13.)است که بر روش تمرکز نیروی برتر برای نابودی تک به تک دشمن تاکید خاص بگذارد

ا نوشت که در آن تکامل جنگ رهایی بخش علیه چیانکایشک و امپریالیستهای مائو جمع بندی سه ماهه ر 8713در اکتبر 

همانطور که در بخش قبل اشاره شد، در این نقطه از تکامل انقالب . امریکایی را از فاز ابتدایی اش تا به آنموقع تحلیل کرد

برد موفقیت آمیز جنگی انقالبی چین، در درون حزب کمونیست چین مبارزه سختی بر سر این مسئله در گرفت که آیا پیش

مائو این جمع بندی را با تکرار قدرتمند . علیه چیانکایشک که امپریالیسم آمریکا پشتیبانش بود، امکان پذیر است یا خیر

ژوئیه همان سال کمیته مرکزی که واقعا معتقد بود که شکست چیانکایشک امکان دارد و تمام حزب بایستی در  11رهنمود 

 .طمئن باشد، شروع کرداین مورد م

تضادهای اساسی سیاسی و اقتصادی که چیانکایشک نمی تواند حل کند، علل اساسی " سپس مائو ادامه داده و تحلیل می کند 

او به تحلیل تضادهای معینی در حیطه نظامی ( 19". )هستند که پیروزی مطمئن ما و شکست چیانکایشک را رائه می دهند

مثال این واقعیت که خط جنگی  -ستقیم پیروزی نیروی انقالبی و شکست چیانکایشک بوده اند ادامه می دهد که دلیل م

 .چیانکایشک زیاده از حد گسترده بود و در طوالنی مدت، با کمبود قوا مواجهه میشد

ی نابود اگرچه برای تبدیل این موضوع به پیروزی واقعی، الزم بود که اصول اساسی جنگ به شکل تمرکز نیروی برتر برا

کردن تک به تک دشمن را برافراشت و سخت بکار بست، پیش بردن نبردهای پیروزی تعیین کننده، جنگیدن وقتی که شرایط 

مطلوب است و دور شدن وقتی که مطلوب نیست، جنگیدن به روش تاکتیکی بر روی خطوط خارجی و تهاجمی در نبردهای 

ئو در جنگ انقالبی چین و بخصوص در جنگ مقاومت علیه ژاپن تکامل این اصول و دیگر اصول اساسی که ما. زود فرجام

داد، هنوز معتبر بودند و بایستی در جنگ علیه نیروهای چیانکایشک در آن زمان، جهت دستیابی به پیروزی واقعی بکار 

 (11.)برده می شدند

مفهوم عملیات برای صحنه جنگی " ه شد بوسیله مائو برای ارتش منطقه شمال غربی فرستاد 8719در تلگرافی که در اوایل 

( کوفتگی)، او بر اهمیت ادامه فراری دادن دشمن، خسته کردن، فرسوده کردن، تنزل دادن او به نهایت خستگی"شمال غربی

مائو گفت بدون انجام این عمل بدست آوردن پیروزی . و شرایط گرسنگی و سپس اقدام به تهاجم برای نابودی او تاکید کرد

 .غیر ممکن می بودنهایی 

دو باره در چین این جنگ رهایی بخش علیه چیانکایشک و امپریالیستهای آمریکایی پشتیبان او، مبارزه ای در درون حزب 

کمونیست بر سر این مسئله در گرفت آیا موقتا برخی از مناطق را از دست بدهند تا اینکه نیروهای چیانکایشک را بدرون 

چیانکایشک  8719مخصوصا در سال . ه و اجزاء مختلفش را یک به یک شکست دهند یا نهبکشند، آنها را تقسیم کرد

نیروهای زیادی را برای حمله مستقیم به منطقه پایگاهی ین آن جایی که مقر فرماندهی حزب کمونیست چین و رهبری ارتش 

یست بودند که بحث می کردند که در برخورد با این مسئله، کسانی در حزب کمون. رهایی بخش خلق بود، جمع آوری کرد

اشتباه است که بطور موقتی از منطقه ینان عقب کشینی کرد و می گفتند بجای این بایستی جنگی همه جانبه را برای شکست 

مائو این خط انحرافی را شکست داد و نیروهای رهایی بخش را در پیشبرد عقب نشینی تاکتیکی، دور . دشمن به پیش برد

ن، تکه تکه کردن و نابود کردن تک به تک نیروهای ارتش بزرگ چیانکایشک، بکار بردن شیوه جنگ زدن، منفرد کرد

متحرک و اصول اساسی تمرکز نیروی برتر در نبرد، نبرد تهاجمی و نابودی دشمن در جنگ زود فرجام، هدایت و رهبری 

 .کرد

 

 به موضع تعرض در آمدن
مائو رهنمودی درون حزبی با  8719در سپتامبر . در جنگ رهایی بخش پیروزی عظیم این عملیات جنگی نقطه عطفی بود

نوشت که در آن وظیفه انتقال جنگ گومیندان را و تبدیل موضع " استراتژی برای دومین سال جنگ رهائی بخش" عنوان 

ز دفاع یعنی گذر ا -استراتژیک جنگیدن بر روی خطوط داخلی را به جنگیدن بر  روی خطوط خارجی، به پیش گذارد

استراتژیک که در آن دشمن محاصره کرده و حمله می کرد، به تهاجم استراتژیک که در آن ارتش رهائی بخش دشمن را 

 .محاصره کرده  و به او حمله می کرد

در آن ایام، ارتش رهائی بخش تهاجم سراسری را که در طی دو سال به پیروزی کامل در جنگ رهائی بخش  منجر شد، به 

اصل عملیاتی ما، به هما شکل سابق با قی می " در تنطیم استراتژی برای این تهاجم، مائو تاکید کرد که. در آورد مرحله عمل

مائو این اصول اساسی عملیاتی که به عنوان ده اصل " اوضاع کنونی و وظایف ما" در 8717در دسامبر ( 17...".)ماند

 .عمده عملیاتی مشهور شده اند را پیش گذارد

که در آن هنگام نوشته شد که ارتش رهائی بخش به روی استراتژی تعرضی رقته " اوضاع کنونی و وظایف ما" اثردر این 

و افق پیروزی بروشنی قابل رویت بود، مائو درنقطه ای پیشتر در این جنگ و در واقع در ابتدای آن یکبار دیگر اهمیت 



این اساس تشحیص دادن امکان پیشبرد موفقیت آمیز یک جنگ حیاتی ارزیابی صحیح از شرایط محلی و یبن المللی و بر 

مائو متذکر شد که در ابتدا چیانکایشک . انقالبی علیه جنگ ضد انقالبی  ای که چیانکایشک بر پا کرده بود را جمع بندی کرد

با استراتژی   ابتدا -او استراتژی ارتش رهائی بخش. بعضی شهرها را تصرف کر د و قلمروئی گرفت، سرشار از غرور شد

 :  مائو اشاره کرد. را به اشتباه دلیل ضعف استراتژیک ارتش رهائی بخش دانست -تتدافعی جنگیدن 

. فا کتوری است که فقط می تواند نقشی موقتی بازی کند. ما همان وقت گفتیم که برتری نیروی نظامی چیانکایشک گذرا است

در حالی که خصلت ضد مردمی . کتوریست که فقط می تواند نقشی بازی کندگفتیم که همچنین کمک امپریالیسم آمریکا نیز فا

جنگ چیانکایشک و احساسات مردم، فاکتورهائی بودند که نقش ثابت بازی می کردند و اینکه در این رابطه، ارتش رهائی 

ازتش انقالبی خلق پیش جنگی با خصلت میهن پرستانه، عادالنه و انقالبی که بوسیله . بخش خلق ما در موقعیت برتر بود

 برده می شد، حتما جنگ انقالبی و خط نظامی

ماهه  81تجربیات . این اساس سیاسی برای پیروزی بر چیانکایشک بود. پشتیبانی مردم سراسر کشور را کسب می کرد

 (91)جنگ، این حکم ما را کامال ثابت کرده است

مراحل قبلی جنگ تکامل یافت، برای ارتش انقالبی هنوز درست مائو نه تنها اصرار داشت که اصول عمده عملیاتی که در 

او متذکر . بوده و قابل استفاده هستند، بلکه دوباره تاکید کرد که استفاده ازا ین اصول برای ارتش چیانکایشک غیرممکن است

با خبر هستند، ولی این شد که چیانکایشک و امپریالیستهای  آمریکائی  کامال از استراتژی و اصول ارتش رهائی بخش خلق 

مائو بطور  جهت داری گفت که علتش این است که استراتژی و تاکتیکهای ما بر . دانش نمی تواند چیانکایشک را نجات دهد

 جنگ خلق بنا شده و هیچ ارتشی که 

می تواند و باید  یک جنگ انقالبی، جنگ توده ها( 98.)بر علیه خلق  است نمی تواند استراتزی و تاکتیکهای ما را بکاربرد

تنها بر طبق اصول نظامی ای که با اتکاء به توده ها  و سازماندهی نیروی آنها بعنوان پشتیبان جنگ مطابقت دارد، پیش برده 

 .یک جنگ ارتجاعی هرگز نمی تواند بر این اساس پیش برده شود. شود

  

 ده اصل عمده عملیاتی
 .من حمله برد و سپس به نیروهای متمرکز و نیرومند  دشمنباید نخست به نیروهای پراکنده و منفرد دش -8

 .باید نخست شهرهای کوچک و متوسط و مناطق وسیع روستایی را تصرف کرد و سپس شهرهای بزرگ را -1

حفط یا تصرف . باید نابودی نیروی موثر دشمن را هدف عمده خود قرار داد، نه حفظ یا تصرف شهرها و سرزمین را -6

ینها نتیجه نابودی نیروی موثر دشمن است، و معموال یک شهر یا یک منطقه زمانی میتواند بخوبی نگهداری شهرها و سرزم

 .یا بطور نهایی تصرف شود که چند بار دست به دست گشته باشد

ی دو، سه یا چهار و گاهی پنج یا شش برابر نیروها) باید در هر نبرد نیروهای نظامی مطلقا برتر را متمرکز ساخت  -1

، قوای دشمن را باید از چهار طرف به حلقه محاصره در آورد و سعی در نابودی کامل آن نمود، بطور ی که حتی (دشمن 

در شرایط خاص باید از شیوه فرود آوردن ضربات خرد کننده بر دشمن استفاده کرد، بدین . یک نفر هم فرصت فرار نیابد

به دشمن حمله کنیم ودر عین حال به یک یا دو جناح آن نیز حمله بریم، با این معنی که ما باید با تمرکز تمام نیرواز روبرو 

هدف که بخشی از نیروهای دشمن را نابود ساخته و بخش دیگر را تار و مار کنیم تا ارتش ما بتواند بسرعت واحدهای خود 

ینده ای که در آن برد ما از باخت ما کمتر ما باید از پیکارهای فرسا. را برای در هم کوبیدن سایر نیروهای دشمن بکار اندازد

( از نظر تعداد) بدین ترتیب با وجود اینکه ما در مجموع . و یا برد و باخت ما با یکدیگر مساوی هستند، اجتناب ورزیم

ضعیف هستیم، در اجزاء و در هر عملیات اپراتیو مشخص برتری مطلق داریم و این خود ضامن پیروزی ما در عملیات 

 .ما با گذشت زمان در مجموع برتری خواهیم یافت و سرانجام کلیه نیروهای دشمن را نابود خواهیم ساخت. و استاپراتی

نباید بدون آمادگی قبلی و بدون اطمینان به پیروزی به هیچ نبردی دست زد، قبل از هر نبرد باید تمام مساعی را برای  -9

 .ود بین خود و دشمن بکار بردتهیه تدارکات الزم و تضمین پیروزی در شرایط موج

یعنی تهور داشتن در نبرد، نترسیدن از قربانی، بی اعتنا بودن به خستگی و استقامت داشتن در  -باید شیوه رزمی خود  -3

 .را تماما بکار برد( به مفهوم نبردهای متوالی در کوتاه مدت و بدون استراحت ) پیکارهای مداوم 

در عین حال باید به تاکتیک حمله موضعی و تصرف نقاط استحکامی و . حین حرکت نابود کردباید کوشید تا دشمن را در  -9

 .شهرهای دشمن نیز توجه داشت

در مورد حمله به شهرها، باید تمام آن نقاط استحکامی و شهرهای دشمن را که نیروی دفاعی ضعیفی دارند، مصممانه  -1

حکامی و شهرهای دشمن را که دارای قدرت دفاعی متوسط اند، در در فرصت مناسب باید تمام نقاط است. تصرف نمود

صورتی که شرایط اجازه دهد، تصرف کرد، در مورد تمام آن نقاط استحکامی و شهرهای دشمن که قدرت دفاعی نیرومندی 

 .در اختیار دارند، باید منتظر ماند تا شرایط برای تصرف آنان آماده گردد



سالحها و تجهیزاتی که از دشمن به غنیمت گرفته شده و همچنین با قسمت اعظم اسرای جنگی  باید قدرت خود را با تمام -7

 .منبع عمده ذخایر نیروی انسانی و مادی ارتش ما جبهه های جنگ است. تکمیل کرد

ه های دور. باید از فاصله بین دو عملیات جنگی برای استراحت، تعلیم و تقویت واحدهای نظامی بخوبی استفاده کرد -81

 .استرحت، تعلیم و تقویت واحدها برای اینکه به دشمن امکان نفس کشیدن داده نشود معموال نباید زیاد طوالنی باشند

 

 توده ها سنگر آهنین هستند
یک جنگ انقالبی هرکز نمیتواند بدون اتکاء به توده های خلق و سازماندهی آنها آنطور که . عکس این مسئله هم صادق است

بطور مثال چیزهایی مانند اجرای نبردهای غافلگیر کننده، گریز زدن . عنوان سنگر آهنین جنگ انقالبی انجام شودمائو گفت ب

از دشمن، دور زدن، عقب نشینی و سپس تغییر دادن آن به یک ضد حمله ، تمرکز نیروی برتر برای جنگیدن در نبردها و 

بدون . ی و متحرک، همه اینها به پشتیبانی قاطع مردم بستگی داردعملیات اپراتیو و بطور عام هدایت کردن جنگ پارتیزان

این پشتیبانی دشمن قادر خواهد بود که تالشهای ما را برای نبرد های غافلگیر کننده و اشغال کردن از طریق کسب اطالعات 

بود تالشها برای اعمال جنگ  عقیم گذارد، نقطه ای که عقب نشینی باید به ضد حمله تغییر یابد را تعیین کند و قادر خواهد

 .متحرک و همینطور جنگ پارتیزانی را شکست دهد

بهمین ترتیب رژیمی که متکی بر حمایت توده ای در عرصه تهیه سرباز و تدارکات نمی باشد بلکه مانند ارتش چیانکایشک 

وده هاست، باالجبار پر از مجبور است که سربازان را با فشار به خدمت بکشد و پایه تکنیکی اش مبنی بر استثمار ت

ارتش چنین رژیمی حتما دارای روحیه ای ضعیف خواهد بود، در شرایطی که درگیر کردن . تضادهای درونی خواهد بود

این بیانی از این واقعیت است که . دشمن بر طبق میل خود امکان پذیر نبوده و دورنمای هیچ پیروزی سریعی هم وجود ندارد

 .ت، در جنگ تعیین کننده هستندانسان ها و نه تسلیحا

 

 سه کارزار قطعی
وقتی که ارتش رهایی بخش خلق وارد مرحله تعرض سراسری شد و به ساعات پیروزی نزدیک می شد، مائو اصول 

. عملیاتی مشخصی را برای سه کارزار مهم در جنگ رهایی بخش خلق چین علیه چیانکایشک  وامپریالیسم آمریکا تکامل داد

مائو تلگرافهایی را به نیروی . بودند" پی پینگ تی ان سن"و " هوائی های" ، " اوشی شن یانگ  -لیا " رزار اینها سه کا

و  مفهوم عملیات " اوشی شن یانگ  -لیا " در واقع مفهوم کارزار. های ارتش خلق که در این کارزار درگیر بودند فرستاد

ای عادی برای پیشبرد این کارزار های مهم نبودند بلکه نماینده فقط دستور العمل ه" پی پینگ تی ان سن"برای کارزار 

مبارزه ای سخت بر علیه اپورتونیستها و از جمله بخصوص لین پیائو که در رهبری این نیروهای ویژه ارتش خلق قرار 

 . داشتند، نیز بودند

سید که دست به حمله همه جانبه و تمام لین پیائو با نشان دادن انحراف راست از خود می خواست لنگ لنگان برود و می تر

این از نظرگاه ". پی پینگ تی ان سن"و "  اوشی شن یانگ  -لیا " بخصوص در. عیار برای پیشبرد این نبردهای مهم بزند

راست لین پیائو و گرایش او به پر بها دادن به دشمن نشئت می گرفت که چندین بار در دوره های تعیین کننده در تاریخ 

" به نقد کشیده شده و مائو در ارتباط با آن  8761ب چین اتفاق افتاده و توسط مائو در چند گرهگاه مهم منجمله در سال انقال

را نوشته و درواقع با یاس و بدبینی لین پیائو و دیگرانی که انحراف راست داشتند به " از یک جرقه حریق بر می خیزد 

 8711که در دسامبر "  پی پینگ تی ان سن"در باره مفاهیم عملیات برای کارزار" در تلگرام . مبارزه برخاسته و هشدار داد

 (91.")شما بهیچ وجه نباید به قابلیت جنگی دشمن پر بها دهید" فرستاده شد، مائو موکدا به لین پیائو و دیگران هشدار داد که 

با حصول پیروزی در این کارزارها، پیروزی بابه انجام درآمدن رهنمودهای خاص مائو در مورد این سه کارزار قطعی و 

جنگ رهایی بخش اساسا تضمین گشت البته کماکان الزم بود که بشدت جنگ بر علیه نیروهای ارتجاعی چیانکایشک تا به 

  8717و اوایل  8711در این زمان در اواخر سال . آخر و قاطعانه و کامال برای از بین بردن کل آنها به پیش برده شود

الیستهای آمریکا و نوکران گومیندان شان در رویارویی با شکست قریب الوقوع شروع به دادن مانورهای سیاسی و امپری

یعنی اینکه می خواستند جنگ بر علیه ارتش رهایی بخش را ادامه داده و در همان حال فراکسیون . تاکتیکهای دوگانه کردند

می توانست در آن کمپ انشعاب انداخته و به صلح با گومیندان  اپوزیسیونی را در درون کمپ انقالب متشکل کنند که

دو باره مائو حزب کمونیست چین، ارتش انقالبی و توده های چینی را در پیشبرد . برخاسته و گومیندان را در قدرت نگهدارد

انی امپریالیسم آمریکا موفقیت آمیز جنگ انقالبی رهبری کرد و در همان زمان مانورهای مقامات گومیندان را که از پشتیب

 .و بر مبنای شرط و شروطهای ارتجاعی بودند را افشاء کرد" صلح شرافتمندانه " برخوردار بود و بدنبال یک 

امپریالیسم، فئودالیسم و سرمایه داری بوروکرات  -به این ترتیب وسیعترین مردم چین به وحدت با جنبش کشیده شده و دشمن 

تا به حد اعالی خود منفرد شده و باالخره به سختی در هم  -آمریکایی اش نمایندگی می شدند  که توسط گومیندان و حامیان



سال جنگ ادامه دار، چین باالخره به رهایی ملی دست یافت و مردم چین از یوغ  11شکست و بنا براین پس از بیش از 

جمهوری خلق چین که توسط طبقه کارگر  8717ر در اول اکتب. امپریالیسم، فئودالیسم و سرمایه داری بوروکرات آزاد شدند

 .و حزب کمونیست، رهبری می شد بعنوان تاج پیروزی جنگ مسلحانه انقالبی خلق چین تشکیل شد

 

 اهمیت جهانی خط نظامی مائو
زی بعنوان جمعبندی، این رهبری مائو و خط سیاسی انقالبی و خط نظامی انقالبی او بود که مردم چین را در کسب این پیرو

عظیم هدایت کرد و خطوط سیاسی و نظامی مائو اگرچه از طریق بکاربستن مارکسیسم و لنینیسم در شرایط کنکرت چین 

طی انقالب دمکراتیک نوین آن شکل گرفت، و اگرچه برخی سیاستهایی که بطور خاص مربوط به آن شرایط بودند را در 

صول پایه ای خود دارای اهمیتی عظیم نه فقط برای انقالب چین در ا( نظامی  -این خطوط سیاسی ) خود داشت مع الوصف 

و نه فقط تاریخا بلکه برای انقالبات در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره امروز و بطور عام تر برای مبارزات انقالبی 

از ( تر اشاره شد همانگونه پیش) از طریق رهبری انقالب چین که . برای کسب قدرت سیاسی و جنگهای انقالبی می باشند

آغاز تا زمان کسب قدرت دولتی یک مبارزه مسلحانه بود، مائو تئوری و استراتزی مارکسیستی در مورد جنگ را تکامل داد 

وغنا بخشید و یک سیستم همه جانبه تفکر نظامی مارکسیستی را تکامل داد که واجد اهمیت و ارزش عظیم برای پرولتاریای 

 .بین المللی است

که در فصل قبل اشاره شد تقریبا بالفاصله بعد از پیروزی انقالب چین و در آغاز سال پس از بنیان گذاری  همانطور

جمهوری خلق جین، خلق کره را در مقاومت علیه جنگ تجاوزکارانه امپریالیسم آمریکا یاری رساند و داوطلبین چینی در 

 .مقیاسی گسترده در این جنگ شرکت جستند

یست و ارتش چین پیرامون خط نظامی که می بایست در جنگ مقاومت علیه تجاوز آمریکا و کمک به در درون حزب کمون

خصایص ویژه آن جنگ استدالل کرد که ( در نظر گرفتن) مائو در عین بحساب آوردن. کره اتخاذ شود مبارزه وجود داشت

انقالبی در چین تکامل یافته بودند اساسا قابل  خط پایه ای، استراتژی و اصولی که در جریان مراحل مختلف مبارزه مسلحانه

و در پایان جنگ مائو نطقی ایراد کرد که طی آن تاکید می شد اگرچه عامل  8796در سال . بکار بستن در آن جنگ می باشند

اضافه  و" مهمترین فاکتور ارائه ایده ها توسط توده هاست " رهبری در پیروزی های بدست آمده در جنگ مهم می باشد اما 

تجربه ما آنست که اتکاء به مردم بعالوه یک رهبری عمدتا صحیح ما را قادر می سازد که یک ارتش مجهز تر را " کرد که 

 ( 96".)با تجهیزات ضعیفتر خود شکست دهیم

اومتش در همان زمان، در عین تاکید و توضیح اهمیت حیاتی پیشبرد وظایف و کمکهای انترناسیونالیستی چین به کره در مق

ولی اگر دیگران  ما را مورد . ما هیچ جا کسی را مورد اشغال قرار نخواهیم داد" در برابر تجاوز آمریکا مائو تاکید کرد که 

اینجا باز هم مائو داشت اصول پایه ای جنگ (  91". )تجاوز قرار دهند ما متقابال خواهیم جنگید و تا به پایان خواهیم جنگید 

 . نه موفقیت آمیز مردم چین در رهاسازی چین بر بنیادش انجام گرفت را مورد تاکید مجدد قرار می دادخلق که مبارزه مسلحا

و مردم کشورهای دیگر را در مناطق ( منجمله چین)طی دهه پنجاه در حالی که امپریالیسم آمریکا کشورهای سوسیالیستی 

ه برافرا شته داشتن جهت گیری که سالها قبل به پیش گذارده مختلف جهان با سالحهای اتمی خود کماکان تهدید می کرد مائو ب

یعنی که امپریالیسم آمریکا یک ببر کاغذی است و بویژه که حتی بمب اتم نمی تواند امپریالیسم آمریکا  را  -بود ادامه داد 

ه مسلحانه موفقیت آمیز مائو استوارانه بر اصولی که مبارز. قادر سازد تا در یک جنگ تجاوزکارانه علیه چین پیروز شود

امپریالیسم " تحت عنوان  8793در بیانیه ای در ژوئیه . مردم چین برای کسب رهایی را هدایت کرده بود  پافشاری نمود

مائو یک بار دیگر تاکید کرد که دلیل اینکه حزب کمونیست چین و نیروهای مسلح انقالبی تحت " آمریکا ببر کاغذی است 

ر نیروهای ارتجاعی در چین فاتح گردند به آن دلیل بود که آنها با توده های مردم متصل بودند و به رهبری آن قادر شدند ب

نیروهای کوچک مرتبط با مردم " او این امر را در این قانون پایه ای خالصه کرد که . آنان اتکاء کرده و آنان را بسیج کردند

 (99".)م ضعیف می کردندقدرتمندمی گردند در حالی که نیروهای بزرگ بر ضد مرد

در نشست نمایندگان احزاب کمونیست و کارگری در مسکو مائو به شدت با خیانت  8799یک سال بعد در نوامبر 

رویزیونیستی خروشچف و کوشش او برای غالب کردن این خط که امپریالیسم آمریکا تفوق کامل دارد چرا که دارای سالح 

ینکه تکامل سالحهای جدید بویژه سالحهای اتمی اصول پایه ای جنگ را تغییر داده های برترشامل سالحهای اتمی است و ا

از جمله نیروی بزرگ و قدرتمندی همانند امپریالیسم ) مائو اصل پایه ای تحقیر دشمن بطور استراتژیک . اند نبرد کرد

که در جنگ انقالبی چین بکار گرفته  اصلی. و در عین حال جدی گرفتن تاکتیکی آن را مورد تاکید جدی قرار داد( آمریکا 

شد و تبلور خود را در بر پاداشتن جنگ و اتکاء به نیروی توده ها در عین پیشبرد سیاست در کارزارهاو نبردهای متمرکز 

 (93.)یک نیروی برتر برای نابودسازی و شکست دادن یک به یک دشمنان یافت

 



 نبرد علیه خط نظامی رويزيونیستی
رویزیونیستهایی که .  داشتن این خط نظامی پایه ای در مقابل رویزیونیستهای شوروی و خود چین ادامه داد مائو بر افراشته

که در جنگ این اسلحه است و نه مردم که تعیین ( همان طوریکه رویزیونیستها تاریخا استدالل کرده اند) استدالل می کردند 

اید دفاع ملی خود را تکامل داده و مدرنترین سالحهای ممکن را بدست آورد، البته در عین تاکید بر اینکه چین می ب. کننده اند

مائو اصرار می ورزید که تکامل سالحهای جدید و منجمله سالحهای هسته ای اصول پایه ای جنگ و بویژه جنگهای انقالبی 

ه به لزوم تشکیل دادن نیروهای مسلح او کماکان به تاکید کردن بر لزوم تکامل نه تنها یک ارتش عادی بلک. را تغییر نمی دهد

وسیع توده ای مردم ادامه داد، نیروهای مسلح وسیعی که تبلور تشکیالتی خود را در تکامل میلیشیا می یافتند که نیرویی مهم 

 .مضاف ارتش عادی خلق در بر پا داشتن یک جنگ انقالبی بر علیه تجاوز امپریالیستی به چین می بود

سخنرانی در مجمع رهبران گروههادر نشست وسیع کمیته امور نظامی، مائو دکترین نظامی و در یک  8791در سال 

استراتژی نظامی شوروی را مورد انتقاد قرار داد چرا که تماما متکی به تعرض بود و بر خالف اصول پایه ای بر پا داشتن 

 (99.)جنگ خلق بود

وروی در باره اقتصاد سیاسی، مائو تاکید کرد که دستیابی به مدرنیزه در نقد بر یک کتاب ش 31چندین سال بعد در اوایل دهه 

کردن اقتصاد مهم بوده و اینکه این امر در ارتباط با مسئله جنگ و دفاع از کشور واجد اهمیت ویژه است ولی نمی تواند در 

 :وی نوشت که. تکامل دادن استراتژی نظامی تعیین کننده گردد

مکانیزه کردن باید مورد بحث قرار گیرد ولی . اتوماتیزه کردن عمومی را به تعویق می اندازیمدر حال حاضر ما داریم یک 
اگر مکانیزه کردن و اتوماتیزه کردن زیاده از حد انجام شود باالجبار مردم را به تحقیر مکانیزاسیون ابتدایی . بطور نسبی

فهایی داشتیم، زمانی که هرکس متقاضی تکنولوژی جدید و در گذشته ما چنین انحرا. تولید با روشهای بومی، خواهد کشاند
ابزار جدید و ماشینهای جدید و استانداردهای باال و مقیاسهای گسترده بود، تولید بومی، مقیاسهای متوسط یا کوچک مورد بی 

و خارجی، بزرگ و  ما نمی توانیم بر این گرایش غلبه کنیم تا زمانی که به ارتقاء همزمان بومی. توجهی قرار می گرفتند
 (91".)کوچک رو آوریم

 :مائو بخصوص ارتباط این امر و مسئله جنگ را ترسیم کرد

ما تکنولوژی پیشرفته را اتخاذ خواهیم کرد ولی این نمی تواند لزوم و اجتناب ناپذیر بودن تکنولوژی عقب افتاده برای یک 
انقالبی همواره کسانی پیروز شده اند که سالحهایشان ناکافی از آنجا که تاریخ آغاز شد در جنگهای . دوره را منتفی سازد

طی جنگ داخلی ما، جنگ مقاومت ضد ژاپنی، و . بوده است و آنهایی بازنده شده اند که از نظر تسلیحاتی برتری داشته اند
که مدرنترین جنگ رهایی بخش، ما فاقد قدرت سیاسی سراسری و زرادخانه مدرن بودیم، اگر کسی نتواند بجنگد مگر آن

 (97.)سالحها را داشته باشد چنین چیزی معادل خلع سالح کردن خود است

اینجا نیز همچون گذشته، مائو خود را بر تجارب غنی انقالب چین و نیز مبارزات انقالبی دیگر کشورها و بر اصول پایه ای 

چین و در جمعبندی بیشتر از تکامل  خط و استراتژی نظامی که در یک دوره طوالنی در رهبری مبارزه مسلحانه مردم

 .جنگهای انقالبی در جهان تکامل داده بود متکی کرد

آن . در ارتباط با این اصل پایه ای سخن گفت 8737بعدها مائو بالفاصله پس از نهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در 

نیرو در جنوب ویتنام و تجاوز بر علیه شمال در زمان زمانی بود که عمل نظامی آمریکا علیه ویتنام با استقرار صدها هزار 

اوج خود قرار داشت، در حالی که در همان حال اعمال تجاوزکارانه شوروی در مرزهای شمالی چین تشدید می یافتند، مائو 

) د که بار دیگر جهتگیری استراتژیک پایه ای را مورد تاکید قرار داد و در مخالفت با خطوط مختلف رویزیونیستی تاکید کر

او اعالم . کماکان در اوضاع چین در مواجهه با تهدید تجاوز امپریالیستی در آن زمان صادق اند( این جهتگیری و اصول 

 :داشت که

دیگران ممکن است بیایند و بما حمله کنند ولی ما بیرون مرزهایمان نخواهیم جنگید، ما بیرون مرزهای خودمان نخواهیم 
ولی . حتی اگر شما از ما دعوت کنید که بیرون بیاییم ما بیرون نخواهیم آمد. تحریک نخواهیم شدمن می گویم که ما . جنگید

این بستگی دارد به اینکه شما در مقیاس کوچک حمله کنید یا در . اگر شمابیایید و بما حمله کنید ما بحسابتان خواهیم رسید
اگر در مقیاس بزرگ باشد من طرفدار عقب نشینی . نگیداگر در مقیاس کوچک باشد ما بروی مرز خواهیم ج. مقیاس بزرگ

ما باید اینرا . اگر چیزی برای آنها تویش نباشد فکر نمی کنم بیایند. چین کشور کوچکی نیست. از مقداری از زمینها هستم
ر می کنم که این اگر آنها زمینهای ما را اشغال کنند، آنوقت فک. برای همه دنیا روشن کنیم که هم حق با ماست و هم برتری

جنگ با آنها آسان خواهد بود چرا که در . بیشتر بنفع ما خواهد بود و آنوقت ما هم حق و هم دست باال را خواهیم داشت
محاصره مردم خواهند افتاد تا آنجا که به چیزهایی مثل هواپیما، تانک، زره پوش و امثال اینها مربوط میشود، همه جا تجربه 

 (31.)توان ترتیب شان را داد اثبات می کند که می

یکسال بعد مائو بیانیه خود را در پشتیبانی از مبارزه مردم هندوچین بر علیه تجاوز آمریکا را صادر کرد که در عین حال 

در این بیانیه مائو تاکید کرد که یک کشور کوچک می تواند یک کشور . بیانیه حمایت از مبارزات انقالبی خلقهای جهان بود



ا شکست دهد و یک کشور ضعیف می تواند یک کشور قوی را شکست دهد چنانکه مردم جرات داشته باشند که بزرگ ر

این موضوع نه فقط . بمبارزه برخیزند، سالح به کف گیرند، به قدرت خود اتکاء کنند و بجنگند تا ارباب کشور خود شوند

که علیرغم خیانت رویزیونیستی تمام و )لقهای هندوچین بود متکی به جمعبندی از مبارزه قهرمانانه و تجربه جنگ انقالبی خ

بلکه همچنین به جمعبندی از سالهای طوالنی مبارزه ( کمال رهبران ویتنام امروز کماکان ارزش عظیم خودرا حفظ کرده اند

ناطق پایگاه انقالبی در چرا که این م. مسلحانه انقالبی در خود چین بویژه پس از استقرار اولین مناطق پایگاهی نیز متکی بود

جوهر خود نماینده یک دولت و یک رژیم انقالبی بودند و تجربه تاریخی انقالب چین دقیقا نشانگر این روند بود که یک دولت 

این نشانگر . یک دولت قوی تر را با پیشبرد جنگ خلق شکست می دهد( یعنی مناطق پایگاهی آزاد شده)کوچک و ضعیف 

یک ارتش انقالبی با اتکاء به توده های مردم یک ارتش ارتجاعی  را که در آغاز جنگ بلحاظ روندی بود که طی آن 

 .این امر واجد اهمیت عظیم برای جنگ انقالبی در تمام کشورهاست. تکنولوژیک و حتی بلحاظ کمی تفوق داشت شکست داد

و به . لکه از مبارزات انقالبی مردم جهان بودتا به آخرین لحظه مائو تسه دون پیشتاز حمایت از انقالب نه فقط در چین ب

وضوح می توان دید که تحلیل کلی و خط پایه ای و تئوری مائو در باره مسئله جنگ همچون دیگر مسائل اسلحه ای قدرتمند 

برای مردم انقالبی در سراسر جهان است و اهمیتی جهان شمول دارد، اگرچه بعمل در آوردن کنکرت آن می تواند در 

در باره مسئله جنگ و خط نظامی همچون دیگر مسائل خدماتی حقیقتا فنا ناپذیر به مبارزه . رهای مختلف فرق کندکشو

 .انقالبی طبقه کارگر و خلقهای تحت ستم سراسر جهان و به آرمان کمونیسم کرده است
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 و ساختمان سوسیالیسم اقتصاد سیاسی، سیاست اقتصادی :3فصل 
  

 مقدمه

ر کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره و در باره در برخورد به خط مائو در باره انقالب د) همانطور که در دو فصل گذشته 

اشاره شد، یکی از ویژگیها و امتیازات ویژه چین آن بود که از همان ابتدا ( جنگ انقالبی و خط نظامی بطور جداگانه

نیروهای انقالبی تحت رهبری حزب کمونیست مناطق آزاد شده ای را مستقر ساختند که بمثابه پایگاهی برای پیشبرد جنگ 

برای حفظ این مناطق پایگاهی آزاد شده و هر چه قدرتمندتر کردن آنها بمثابه تکیه . ر علیه دشمن ارتجاعی خدمت می کردندب

در مبارزه  -و نهایتا در سراسر کشور  -گاهی برای پیشبرد جنگ انقالبی، و برای آزاد ساختن تحرک توده ها در این مناطق 

رزه، و برای متحد کردن تمام دوستان بر علیه دشمنان در هر نقطه ای، بغیر از داشتن انقالبی و بمثابه ستون فقرات آن مبا

یک خط سیاسی درست بطور کلی و داشتن یک خط نظامی صحیح همچنین الزم بود که یک خط درست در رابطه با مسائل 

 .اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی و ساختمان اقتصادی تدوین گشته و بعمل در آید

مائو تحلیل اولیه ای از طبقات در جامعه ( 8713)که در فصل اول توضیح داده شد، در اوائل شروع انقالب چین  آنگونه

چنین تحلیل طبقاتی جزء . چین، دقیقا در خدمت تعیین کردن دوستان و دشمنان انقالب در آن مرحله از انقالب، انجام داد

اخص و همچنین وظیفه عاجل در هر مرحله تعیین کننده از انقالب مهمی از مارکسیسم و اقتصاد سیاسی مارکسیستی بطور 

 .از انقالب چین، مائو توجه ویژه ای به این مسئله مبذول داشت( و زیر مراحل)و در سراسر مراحل مختلف . می باشد

به سیاست اقتصادی  ، مائو در هدایت مبارزه انقالبی، باید توجه جدی(8719)مضافا، از زمان استقرار اولین منطقه پایگاهی 

و در طول بیست سال از زمان استقرار اولین منطقه پایگاهی . و خطوط راهنمای ویژه در ساختمان اقتصادی می کرد و کرد

، مائو و حزب کمونیست چین تجارب غنی ای را در پیشبرد انقالب در 8717تا زمان کسب قدرت سیاسی سرتاسری در 

این تجارب همچنین بخش مهمی از پایه های . آن در زمینه رشد تولید، انباشت کردند جبهه های نبرد اقتصادی و بر مبنای

مضافا، . نظری مائو تسه دون در تکامل دادن یک خط انقالبی در مورد این مسائل حیاتی در دوره سوسیالیسم گردیدند

ی دراز جنگ انقالبی که به کسب بسیاری از اصول اساسی خط نظامی و استراتژی که مائو در هدایت مردم چین، در سالها

قدرت سیاسی سرتاسری انجامید، تکامل داد توسط او در زمینه مسایل اقتصاد سیاسی و ساختمان اقتصادی هم در مناطق آزاد 

شده در دوره انقالب دمکراتیک و هم بطور کلی در کشور در دوره مرحله سوسیالیستی که پس از دوره انقالب دمکراتیک 

 .ته شدندبود، بکار گرف

. اینها تماما یک جنبه دیگر از این مقوله است که انقالب دمکراتیک نوین بمثابه پیش درآمدی برای سوسیالیسم در چین بود

اما، البته، ورود به دوره سوسیالیسم، خود وظایف نوینی، مسائل نوینی که باید حل می گشتند تا پیشرفت حاصل شود، را 

ئو در رابطه با ارائه راه حل خود برای این مشکالت، نه تنها درسهای غنی انقالب چین را بکار مانند همیشه، ما. بهمراه آورد

گرفت، بلکه درسهای منفی و مثبت تجارب انقالبات دیگر و بخصوص اولین دولت سوسیالیستی یعنی اتحاد جماهیر شوروی 

لنینیسم دفاع کرده و آنها را بکار گرفت -ارکسیسمدر این پروسه نه تنها از اصول اساسی م. را ارزیابی کرده و بکار گرفت

این مسئله مسلما در رابطه با مسائل اقتصاد سیاسی، سیاست اقتصادی و ساختمان . بلکه آنرا تکامل داده و غنی تر ساخت

 .سوسیالیسم، حقیقت دارد

پرداختن به آن ازحوصله این این مسائل و خدمات عظیم مائو در این حیطه ها مبحث بسیار بزرگی را تشکیل می دهد که 

ی مائو که در رابطه نزدیک با این موضوع می "ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا"به تئوری کبیر. کتاب خارج است

در اینجا خالصه کردن نکات اساسی خط مائو در رابطه با اقتصاد سیاسی، سیاست . باشد در فصل آینده برخورد خواهد شد

 .سوسیالیستی مد نظر خواهد بود اقتصادی و ساختمان

 

 اقتصاد سیاسی مارکسیستی
کارل مارکس در همکاری با فردریک انگلس، ( 8." )هدف اقتصاد سیاسی مطالعه مناسبات تولیدی است" مائو خود می گوید 

مارکس به . امل داددر بنیانگذاری علم انقالبی پرولتاریا، ابتدا اقتصاد سیاسی سوسیالیستی که جزء کلیدی این علم است را تک

. عمق هزاران پدیده روبنایی سرمایه داری نفوذ کرد و روابط عمده ای که مشخص کننده این نوع جامعه بود را تحلیل نمود

مارکس از کاال شروع کرد و سپس مناسبات میان انسانها را که در پس کاال ها مخفی می باشند " مائو خاطر نشان ساخت، 

 (1...)آشکار ساخت

در کتاب معروفش کاپیتال، تضاد اساسی سرمایه داری یعنی مالکیت خصوصی و تولید اجتماعی را عریان ساخته و  مارکس

راز انباشت سرمایه دارانه یعنی استثمار کارگر مزدور در پروسه تولید توسط مالکین سرمایه دار ابزار تولید، برای آفریدن 

 .شوند، را آشکار ساختارزش اضافی که این سرمایه داران آنرا مالک می 



مارکس نشان داد که این شیوه تولید سرمایه داری، آنطور که مدافعین آن اعالم می کردند، عالیترین و کاملترین و فاز نهایی 

این امر باالجبار با ( 6.")فاز تاریخی خاص در تکامل تولید را نمایندگی می کند" جامعه بشری نبوده، بلکه صرفا آخرین 

عالیتر و جدیدتری، یعنی کمونیسم جایگزین خواهد شد که جهشی کیفی برای بشریت را نمایندگی می کند و عبارت شیوه تولید 

 .است از نابودی تمام تمایزات طبقاتی و پیشرفت عظیم و متداوم نیروهای اجتماعی تولید

بوده بلکه " عادالنه تر"ه کمونیسم مارکس نشان داد که کمونیسم باالجبار جایگزین سرمایه داری خواهد شد، نه بخاطر آنک

بخاطر آنکه پیشرفت بشریت در سرتاسر فازهای تاریخی قبلی در تکامل تولید، تا سرمایه داری مرتبا جامعه را به بحرانها و 

هرج و مرج های بزرگتر و بزرگتری می اندازد، با تکامل نیروهای مولده اجتماعی که فشار می دهند تا دیواره های محبس 

از : تا آنجا که این تضاد به تنها راه ممکن حل شود،بشکنند -بخصوص مالکیت خصوصی سرمایه دارانه  -بط تولیدی را روا

 .طریق نابودی سیستم سرمایه داری مالکیت حصوصی و تبدیل تمام ابزار تولید به مالکیت عمومی جامعه

ه پرولتاریای استثمار شونده، انقالب سیاسی کرده، مارکس همچنین نشان داد برای دست یافتن به این مسئله الزم است ک

نابودی تمام تمایزات " ماشین دولتی را خرد کرده و دولت خود را یعنی دیکتاتوری پرولتاریا را مستقر ساخته و بطرف 

ر این طبقاتی بطور کلی، نابودی مناسبات تولیدی که بر آن قرار گرفته است، نابودی تمام مناسبات اجتماعی که منطبق ب

 (1.")مناسبات تولیدی است، انقالبی کردن تمام ایده هایی که از این مناسبات اجتماعی بر می خیزند پیشروی کند

متاسفانه نه مارکس و نه انگلس زنده نماندند که دوره ای را ببینند که پرولتاریا قدرت را کسب کرده و شروع به این تحوالت 

هیچ دولت پرولتری ای در دوره زندگی آنان استقرار نیافت و خود کمون  8198سال  بجز کمون پاریس در. بی سابقه می کند

 .پاریس فقط چند ماه بیشتر دوام نیاورد و توسط نیروهای ضد انقالبی سرنگون گردید

 

 خدمات لنین در حیطه اقتصاد سیاسی
ترین و آخرین مرحله خود یعنی اما در همان زمان در شماری از کشورها، سرمایه داری شروع به تکامل به طرف باال

منجمله  -این لنین بود که بطور همه جانبه این تکامل را تحلیل کرده و در مقابله با اپورتونیستهای گوناگون. امپریالیسم نمود

ثابت کرد  -کائوتسکی که از همکاران نزدیک انگلس بود اما در دوران آخر زندگی خود مبدل به یک ضد انقالبی گردیده بود 

ه امپریالیسم نه تنها به هیچوجه تضاد اساسی سرمایه داری را حذف نکرده یا تخفیف نبخشیده است، بلکه آنرا به سطح ک

لنین نشان داد که امپریالیسم نه تنها آخرین مرحله سرمایه داری است بلکه آستانه انقالبات پرولتری نیز . عالیتری رسانده است

را در اولین انقالب پیروزمند پرولتری و استقرار اولین دولت سوسیالیستی که پروسه و لنین پرولتاریای روسیه . می باشد

 . گذار به کمونیسم را شروع نمود، هدایت کرد

. و بخش مهمی از این تکامل، اقتصاد سیاسی مارکسیستی بود -لنین مارکسیسم  را به یک سطح جدید و عالیتر تکامل بخشید 

 .شدلنینیسم  -مارکسیسم، مارکسیسم

، لنین این اصول علمی را 8711و مرگش در سال  8789مضافا، در دوره کوتاه بین کسب قدرت سیاسی در روسیه در سال 

لنین . در مسائل معین مقابل پای دولت سوسیالیستی، منجمله در حیطه مهم اقتصاد سیاسی و ساختمان اقتصادی بکار گرفت

د شوروی می بایست در متحول ساختن مالکیت از سرمایه داری به سمت و جهت گیری اساسی را که پرولتاریای اتحا

 .سوسیالیستی در شهر و ده و هدایت رشد سریع اقتصاد سوسیالیستی بکار گیرد را تنظیم کرد

این سیاست . در زمان جنگ داخلی و تجاوز امپریالیستی پس از انقالب اکتبر، لنین سیاست کمونیسم جنگی را تدوین ساخت

الکیت و شریانهای حیاتی اقتصاد را در دست دولت پرولتری متمرکز ساخت و پرولتاریای پیروزمند را قادر فی الفور م

ساخت که زیر بنای مادی کافی را برای مغلوب کردن مرتجعین داخلی و خارجی که علیه او متحد شده بودند بدست آورد و 

حال، طبقه کارگر و دهقانان روسیه باید فداکاری های  در عین. زمینه را برای تکامل اقتصاد پس از جنگ آماده سازد

عظیمی می کردند، و بخصوص این دوره فشارهای زیادی را بر دهقانان در شکل به تملک در آوردن غالت اضافی آنان از 

 .جانب دولت، وارد آورد

مت نموده بود اما همچنین پس از جنگ داخلی، لنین تشخیص داد که سیاست کمونیسم جنگی اگر چه به پیروزی در جنگ خد

او برای تدارک شرایط برای پیشرفت های آتی . ایدئولوژیک و تشکیالتی رفته بود -فراتر از شرایط مادی و همچنین سیاسی 

این سیاست جدید، سیاست قبلی مبتنی . متبلور شد( نپ)این عقب نشینی در سیاست اقتصادی نوین . فرا خوان عقب نشینی داد

بمثابه ابزاری برای آنکه دولت ( مالیات جنسی)آن را با یک مالیات . وردن غالت اضافه را ممنوع کردبر به تملک درآ

هم سرمایه داری داخلی  -نپ امتیازات قابل توجهی به سرمایه داری بود . موجودی غله خود را تضمین کند، جایگزین ساخت

ه شد که در کشور فعالیت کنند و حتی با دورنمای سودهای به سرمایه خارجی اجازه داد. هم خارجی، هم شهری، هم روستایی

حتی در . این سیاست به سرمایه داران داخلی اجازه داد که در رشته های معینی به فعالیت بپردازند. باال به جلب آنان پرداختند

ورژوا، و استفاده رشته هایی که مالکیت آن با دولت بود، سیستمهای مدیریت یکنفره، اتکاء بر متخصصین و مدیران ب



بسیاری از این سیاستهای اداری ) گسترده از چیزهایی مانند قطعه کاری و قوانین و ضوابط مشابه کارخانجات سرمایه داری

 .بکار گرفته شدند( در واقع بخشی از کمونیسم جنگی نیز بوده است

از جاها کامال از هم پاشیده شده و در حین جنگ تمام اینها برای دست یافتن به احیاء اقتصادی در کوتاه مدت، که در بسیاری 

الزم بود که . داخلی متوقف گشته بودند و بسیاری از کارگران از تولید محروم گردیده و در واقع بی طبقه شده بودند الزم بود

ن پرولتاریا با این اوصاف در همان زما. پرولتاریا و دولت پرولتری هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی تقویت گردد

از طریق قدرت دولتی خود، کنترل بر بخشهای مالی و تجاری را حفظ کرده و بر فعالیتهای سرمایه خصوصی در شهر و 

و لنین در این دوره بر اهمیت بوجود آوردن و گسترش دادن تعاونی های مصرف . روستا، حدود و موانعی را تعیین کرد

شتراکی نمودن در روستا و بطور کلی گسترش مناسبات سوسیالیستی در آینده کنندگان و تولیدکنندگان، برای پی ریزی ا

بدین ترتیب اتحاد شوروی از نظر اقتصادی از طریق سرمایع داری دولتی نپ، به سوسیالیسم پیشرفت . نزدیک، تاکید گذارد

 .کرد

او گفت که این . ی است صحبت کردلنین به وضوح در مورد اینکه نپ یک عقب نشینی و امتیازی کوتاه مدت به سرمایه دار

این سیاست نه یک طرح عظیم برای رشد کشور به یک . مسئله بدلیل شرایط خاص کشور در آن زمان صحیح و الزم است

دولت سوسیالیستی مدرن و قدرتمند بود و نه اینکه قصد آن بوده که سیاستهای اساسی آن برای ساختمان سوسیالیسم، آنگونه 

بلکه وسیله ای بود برای آقریدن شرایطی در مدتی . خروشچفی مدعی آن بوده اند، بکار گرفته شوند که رویزیونیستهای

کوتاه، برای پیشرفت کردن بطرف اقتصاد سوسیالیستی برای یک تعرض بر علیه مواضع اقتصادی استراتژیک سرمایه 

 .داری

 

 ساختمان سوسیالیسم تحت رهبری استالین
این استالین . شدیدا مریض بود و نمی توانست در کارهای روزمره حزب و دولت شرکت کند لنین در دوران آخر زندگی اش

در انجام این .بود که وظیفه را بدوش گرفته و نپ را پیش برده و صنعتی شدن سوسیالیستی و رشد کشاورزی را هدایت کرد

وخارین، اپورتونیستهایی که گاهی از امور، استالین همچنین مبارزه ای سخت را علیه تروتسکی، کامنف، زینوویف و ب

 .یکطرف و گاهی از سوی دیگر با راه صحیح به جلو مخالفت می ورزیدند، به پیش می برد

را تبلیغ کرده و چنین استدالل می کردند که ساختمان " تئوری نیروهای مولده"تروتسکی و بهمراه او  کامنف و زینوویف،  

این . ه بیش از اندازه از نظر اقتصادی و تکنیکی عقب مانده است، امکان پذیر نیستسوسیالیسم جمهوری شوروی به دلیل آنک

را نیز داشت و آن این بود که اصرار می ورزیدند که انقالب فوری در اروپا الزم است که " چپی"خط بخشا پوشش نازک 

از طرف دیگر تروتسکی مخالف . بودبا این اوصاف ماهیت راست این خط زیاد پوشیده ن. سوسیالیسم در شوروی زنده بماند

نپ بوده و برای سیاست استثمار دهقانان برای دست یافتن به صنعتی شدن و سازماندهی شبه نظامی کارخانه ها، برای 

مجبور کردن کارگران به باال بردن تولید، هورا می کشید؛ و او حتی خواهان آن بود که امتیازاتی در زمینه های رشته های 

ما را به "و رشته های صنعت بخارجی ها اعطاء شود و بدین ترتیب آنگونه که استالین گفت، سعی می کرد که استراتژیک 

 (9".)آغوش الطاف سرمایه داران خارجی بیافکند

بعدا وقتی که حزب سیاست پیشبرد صنعتی شدن سوسیالیستی کشور را بر پایه یک کشاورزی احیاء شده فرموله کرد و در 

ذاشت، تروتسکی در اتحاد زینوویف و دیگران این اتهام را می زدند که صنعتی شدن با سرعت کافی پیش این راه قدم گ

اما در واقع آنها کامال مخالف صنعتی شدن سوسیالیستی بودند و سعی می کردند که با برانگیختن توده های دهقانان . نمیرود

از . د و نیروهای سرمایه داری در روستا، در آن اعمال نفوذ کنندبر علیه طبقه کارگر، و در واقع اتکاء بر دهقانان ثروتمن

و آن عبارت است از غیبت متداوم اصول و مقام پرستی : تمام اینها می توان ویژگی متمایز تروتسکی و طرفداران او را دید

 .و فقدان ایمان به توده ها و وحدت اساسی با راست

تروتسکی، مبنی بر اتکاء بر نیروهای سرمایه داری در رابطه با صنعت و  این مسئله در این واقعیت منعکس گشت که خط

رشد مسالمت آمیز "کشاورزی، با خط بوخارین که در دوران نپ و پس از آن، خط تقویت بورژوازی بر مبنای درک 

 (3).را تبلیغ می کرد، بسیار شبیه بود" بورژوازی به سوسیالیزم و تقویت آن با شعار جدید ثروتمند شوید

بوخارین بخصوص این اپورتونیسم راست را در رابطه با روستا داشت و همانند جوهر خط تروتسکی، علنا خطی را تبلیغ 

استالین حزب شوروی را . می کرد که به معنای یاری رساندن و اتکاء بر عناصر سرمایه داری در روستا، یعنی کوالکها بود

در پیشبرد صنعتی شدن سوسیالیستی و اشتراکی کردن گام به گام کشاورزی، در مغلوب ساختن خطوط گوناگون بورژوایی و 

و البته هیچکدام از اینها قبال در تاریخ به ثمر نرسیده بودند، و بخصوص اشتراکی کردن موفقیت آمیز کشاورزی . هدایت کرد

ه و از اهمیت عظیمی برای که با حادترین مبارزات طبقاتی در داخل و خارج حزب همراه بود، یک وظیفه تاریخی بود

زیرا روسیه در زمان انقالب اکتبر، اگر چه یک کشور امپریالیستی . ساختمان سوسیالیسم در اتحاد شوروی برخوردار بود

 .بود، به مقدار زیادی یک کشور دهقانی با روستاهای عقب افتاده، منجمله بقایای مناسبات فئودالی در ابعاد عظیم بود



راکی کردن سوسیالیستی بهمراه صنعتی کردن سوسیالیستی و متحول کردن اتحاد شوروی از یک کشور به ثمر رساندن اشت

که تمام اینها در عرض بیست سال از زمان پایان جنگ داخلی تا جنگ  -نسبتا عقب افتاده به یک کشور پیشرفته اقتصادی 

پیروزی اتحاد . در تحت رهبری استالین بود دستآورد عظیمی برای طبقه کارگر و مردم شوروی -جهانی دوم انجام شد 

شوروی بر متجاوزین نازی در جنگ جهانی دوم بمقدار زیادی وابسته به این امر بود، و دستآورد عظیمی بود که مردم 

 . شوروی تحت رهبری استالین آنرا بکف آوردند

سوسیالیستی کردن، متحول  -وردار بودند در عین حال، در رهبری چنان وظایف بی سابقه ای که از چنان ابعاد عظیمی برخ

کردن و رشد سریع اقتصاد چنان کشور بزرگ و پیچیده ای مانند اتحاد شوروی در آنچنان شرایطی که تنها دولت 

بدرجات زیادی آن . استالین دچار اشتباهات معینی نیز شد -سوسیالیستی در جهان بود که هنوز امپریالیسم بر آن سلطه داشت 

و اشتباهات )را می توان با این واقعیت که هیچ سابقه تاریخی به سرانجام رساندن چنین وظایفی و هیچ تجربه قبلی اشتباهات 

از طرف دیگر، آنگونه که مائو جمع بندی کرد، برخی از . که بتوان از آنها درس گرفت، وجود نداشت، توضیح داد( قبلی

سیاست اقتصادی و ساختمان سوسیالیسم، از آنجا و بدان درجه ای  اشتباهات استالین، منجمله در حیطه اقتصاد سیاسی،

برخاست که استالین در کاربرد همه جانبه ماتریالیسم دیالکتیک در حل مشکالت، منجمله در حل بسیاری از مشکالت نوینی 

 .که بظهور رسیده بودند، شکست خورد

اکی کردن کشاورزی و ایجاد تحوالت سوسیالیستی در پس از اشتر - 8761بمقدار زیادی به این دلیل، بخصوص در دهه 

او ابتدا . را اتخاذ کرد" تئوری نیروهای مولده"استالین خود برخی از جوانب  -مالکیت در صنایع که اساسا کامل شده بود 

تکنولوژی ، و سپس مفهوم مرتبط با این، با تکنیک مدرن، کادرهای مسلط بر این "تکنیک همه چیز را تعیین می کند"شعار 

 .همه چیز را تعیین می کنند را فرموله کرد

این امر بطور جدی به مسئله سیاست اهمیت کافی نداده و در واقع بر علیه خط اولویت سیاست بود و همچنین نقش توده ها، و 

ین، در حالی که او بهمراه ا.مشخصا الزام اتکاء بر خالقیت توده ها در تولید سوسیالیستی، مانند هر حیطه دیگر، کم بها داد

هدایت کرد، اما گرایش به این داشت که صنعت را به قیمت  11پیشبرد اشتراکی کردن در روستا را در اواخر دهه 

کشاورزی رشد داده و بدین ترتیب دهقانان را با کمکهای بسیار نازل بحال خود رها کنند که از طریق تالشهای خودشان 

 .انباشت کنند

مانند قطعه )اتخاذ شده بود ( یا قبل از آن در دوره کمونیسم جنگی)ری از سیاستهایی را که در دوره نپ استالین همچنین بسیا

در ماهیت امر، استالین تاکید یک جانبه بر . ، پاداش، مدیریت تک نفره، اولویت متخصصین و غیره را بکار گرفت(کاری

او در توجه مداوم کردن به . نه تنها جنبه آن می باشد، می گذاردمالکیت، که تعیین کننده ترین جنبه از مناسبات تولیدی اما 

بدرجات . و روبنا غفلت ورزید( مناسبات بین مردم در تولید و توزیع)انقالبی کردن دیگر عرصه های مناسبات تولیدی 

زمانی که مالکیت  یعنی -زیادی استالین از این فرض حرکت می کرد که هر گاه مسئله مالکیت بدرجات زیادی حل شده باشد 

آنگاه فقط الزم است که به پیشرفت تکنولوژیک و کارآیی در مدیریت،  -عمومی اساسا جانشین مالکیت خصوصی شده باشد 

استادانه دست یافته شود و بدین ترتیب سوسیالیسم به پایه مادی قدرتمندتری دست خواهد یافت و جامعه قادر خواهد بود 

 61ین نظریه غلط، دست در دست این تحلیل اشتباه استالین مبنی بر اینکه تا اواسط سالهای ا. بطرف کمونیسم پیشرفت کند

این نظریه قادر نبود تشخیص دهد که بورژوازی . طبقات متخاصم در اتحاد شوروی از بین رفته بودند، حرکت می کرد

شهر و روستا، کارگر و دهقان و همچنین مانند تضاد بین کار یدی و فکری،  -مرتبا از تضادهای خود جامعه سوسیالیستی 

باز تولید می گردد، و اینکه تا زمانی که  -بر میخیزد " به هر کس به اندازه کارش"نابرابری در درآمد که از کاربست اصل 

ه بین این نابرابری های بجا مانده از سرمایه داری به زندگی خود ادامه دهند طبقات و مبارزه طبقاتی، منجمله مبارزه خصمان

 .پرولتاریا و بورژوازی که تضاد عمده جامعه سوسیالیستی می باشد، وجود خواهد داشت

اما اشتباهاتی که بطور . استالین خود مکررا و قاطعانه بر علیه تالشهایی که برای احیاء سرمایه داری در شوروی بود جنگید

این اشتباهات بمقدار زیادی در دوره جنگ بزرگ  و اثرات. خالصه در باال شرح داده شد اثرات مخرب خود را گذاردند

میهنی بر علیه آلمان، زمانی که مقدار معینی سازش با نیروهای بورژوایی درونی و بیرونی اتحاد شوروی که در تضاد با 

تمام اینها درهای بیشتری را به روی نیروهای بورژوایی، بخصوص . محور فاشیست بودند الزم آمد، برجسته گردید

باز ( خواند" رهروان سرمایه داری" آنانی که شرکای چینی اشان را مائو ) وازی درون حزب و دولت اتحاد شورویبورژ

کرد و به آنان بیشتر اجازه داد که زمینه را برای احیاء سرمایه داری، تا زمانی که استالین زنده بود، آماده کنند و سپس این 

 . دقهقرا را پس از مرگ او به سرانجام برسانن

استالین سالهای آخر عمرش، در واقع به یک سری از سئوالهای اساسی برخاسته از بقایای سرمایه داری کماکان زنده در 

بویژه در کتاب مسائل اقتصادی سوسیالیسم در اتحاد شوروی، او خاطرنشان ساخت که . جامعه سوسیالیستی، اشاره کرد

د سوسیالیستی بازی نمی کند، اما در حیطه محدود شده ای به عملکرد خود قانون ارزش، اگر چه نقش تنظیم کننده در اقتصا

استالین گفت که این بدلیل آن می باشد که در روستا، شکل مالکیت سوسیالیستی، دولتی نبوده بلکه اشتراکی . ادامه می دهد



له کاالیی هنوز کامال با شکل عالیتری است، که خود جنبه مهمی از ادامه نابرابری بین شهر و روستا بوده، و بدلیل آنکه مباد

 .از مبادله جایگزین نگردیده بود

اضافه بر . مضافا، استالین به برخی از تضادهای مهمی که برای پیشرفت بطرف کمونیسم باید حل گردند، اشاره کرد

کرد که برای پیشرفت  استالین تاکید. نابرابری بین شهر و روستا، او توجه ویژه ای به تضاد بین کار فکری و یدی کرد

و  -بطرف کمونیسم الزم است که این تضادها و همچنین سایر تضادهای باقی مانده از جامعه سرمایه داری حل گردند 

 .اختالف اساسی بین شهر و روستا و کار فکری و یدی و غیره حذف گردد

ا کامال از زاویه رشد تولید و باال بردن سطح اما در همان زمان، استالین این گرایش را داشت که مسئله حذف این تفاوتها ر

بعبارت دیگر، استالین بر محدودکردن این تفاوتها تا حد ممکن . فنی و مادی توده ها و نه از زاویه سیاست و ایدئولوژی، ببیند

ی توده ها و در هر نقطه و بر این مسئله که چگونه این بطور دیالکتیکی با وظایف رشد تولید، باال بردن سطح فنی و ماد

غیره مرتبط است، و همینطور بر روی مسئله دامن زدن به مبارزه ایدئولوژیک برای نبرد با ایدئولوژی بورژوازی که 

 .توسط این نابرابری ها تقویت می گردند، تاکید نمیگذارد

استالین نوشت، . می کند یکی از قدرتمندترین نکات این اثر استالین در آنست که انحرافات رویزیونیستی یاروشنکو را طرد

اشتباه اصلی رفیق یاروشنکو آنست که او موضع مارکسیستی در مورد مسئله نقش نیروهای مولده و مناسبات تولیدی در "

تکامل جامعه را انکار می کند، و اینکه او بطور مفرطی نقش نیروهای مولده را زیاده برآورد می کند و به همان افراط به 

ی، کم بها می دهد، و بدانجا می رسد که اعالم می کند که در جامعه سوسیالیستی، مناسبات تولید جزئی، نقش مناسبات تولید

 (9".)از نیروهای مولده می باشند

استالین ادامه داده و خاطر نشان می کند که تضاد بین مناسبات تولیدی و نیروهای تولید، حتی تحت سوسیالیسم ادامه می یابد 

استالین تاکید کرد که با در ( 1")ات تولیدی از تکامل نیروهای مولده عقبتر می باشد و عقبتر خواهد بودتکامل مناسب"زیرا 

و چنانچه خط غلطی بکار . فرماندهی قرار گرفتن یک خط صحیح، این تضاد می تواند به یک تضاد آنتاگونیستی بدل نشود

 .گرفته شود، این امر وارونه خواهد گشت

تالین از این مسئله آن بود که هنوز به وجود تضادهای طبقاتی آنتاگونیستی بین پرولتاریا و بورژوازی و به اما کمبود تحلیل اس

این واقعیت که برخورد صحیح به تضاد بین نیروها و مناسبات تولید عمدتا وابسته به حل صحیح تضاد بین پرولتاریا و 

اضافه بر این، همان گونه که مائو تاکید . باشد، معترف نشدبورژوازی، در پیشبرد مبارزه طبقاتی علیه بورژوازی می 

ورزید، اگر چه استالین بر ادامه حضور تضاد بین نیروها و مناسبات تولید اصرار می ورزید، اما چنین خطی را در مورد 

از روبنا و  استالین وقت صحبت از مناسبات تولیدی می کند و: "تضاد بین زیر بنای اقتصادی و رو بنا در پیش نگرفت

" استالین فقط در مورد اقتصاد صحبت میکند و نه سیاست ... مناسبات بین روبنا و زیر بنای اقتصاد سخنی به میان نمی آورد

اشیاء و پدیده ها را به . به مردم اهمیتی نمی دهد. و کتاب استالین از ابتدا تا به انتها هیچ صحبتی از روبنا به میان نمی آورد

 (7".)و نه مردم را  حساب می آورد

نوشته شده اند، مائو نه تنها اختالف مهم معینی را که حتی با خط اتحاد شوروی  8791در این انتقادها که در اواخر سالهای 

لنینیستی در  -زمان استالین پیدا کرده بود منعکس می سازد، بلکه او شروع به پیشبرد بیشتر تئوری و پراتیک مارکسیست 

البته این مسئله فقط از طریق مبارزه حاد . صاد سیاسی، بخصوص در مورد رابطه بین انقالب و تولید، می کندمورد مسئله اقت

بین دو خط درون حزب کمونیست چین بدور  همان مسائل شکل گرفت، مبارزه ای که در سالهای باقیمانده عمر مائو ادامه 

 .یافته و عمیقتر گشت

ر چین کسب شد، مبارزه درون حزب کمونیست چین بر سر اینکه چه راهی را در پیش در واقع از زمانی که قدرت سیاسی د

اول آنهایی که . مخالفت با راه سوسیالیستی از دو جهت برخاست. در گرفت -راه سرمایه داری یا راه سوسیالیستی  -بگیرد 

الیسم آمریکا قدرتمندترین پشتیبانان بحث شان این بود که الزم است که چین از ایاالت متحده، حتی با وجود آنکه امپری

چنین خطی که چشم به . چیانکایشک  بود و البته هنوز کماکان قصد به انقیاد در آوردن چین را داشت، کمک بگیرد

آمریکا دوخته بود، خط وابستگی و سازش با امپریالیسم آمریکا را تبلیغ می کرد و نتیجه اش آن بود که نه تنها " کمکهای"

در همان زمان آنهایی . نتواند در چین ساخته شود بلکه پیروزی های انقالب دمکراتیک نوین نیز از بین برده شوند سوسیالیسم

بودند که خواهان بکاربست سرسختانه راه اتحاد شوروی در ساختمان اقتصادی در چین بودند، درست همان کسانی که قبل از 

مبارزه بر .  د شوروی در مبارزه برای کسب قدرت سیاسی سراسری بودنداین خواهانه دنباله روی کورکورانه از مدل اتحا

، زمانی که مدل اتحاد 8791علیه این انحراف پس از کودتای رویزیونیستی خروشچف و شرکایش در اواسط سالهای 

 .شوروی مدلی برای احیاء سرمایه داری گشت، آنتاگونیستی گردید

 

 



 سیاست اقتصادی در مناطق آزاد شده
ابله باهر دو خط اپورتونیستی، مائو بطور فزاینده ای خطی انقالبی را در رابطه با ساختمان سوسیالیسم تکامل داد، در مق

خطی که هم در تجربه طوالنی و درسهای انقالب چین در زمان مبارزه برای قدرت، و هم در تعمیق جمعبندی تجربه اتحاد 

برخی از آنانی که در . لین و سپس پیروزی رویزیونیسم، ریشه داشتشوروی و درسهای مثبت و منفی آن تحت رهبری استا

دوره انقالب دمکراتیک نوین با مائو سمتگیری کرده بودند پس از کسب قدرت سیاسی به این نتیجه گیری رسیدند که خط او 

سوسیالیستی برجسته تر شده اند، و این مقوله با پیشرفت بیشتر چین به درون دوره " دمده"و اصول اساسی راهنمای خط او 

اما مائو به مبارزه خود برای این مسئله که اصول اساسی ای که مبارزه طوالنی مدت و پیچیده برای کسب قدرت . گردید

. سیاسی را پیروزمندانه هدایت کرده بودند باید همچنین انقالب و ساختمان مرحله سوسیالیستی را نیز هدایت کنند، ادامه داد

ر دادن سیاست، اتکاء به توده ها، تشخیص نقش حیاتی دهقانان و اهمیت روستاها، مبارزه با امتیاز طلبی و در فرماندهی قرا

اینها و دیگر نکاتی که از خط ایدئولوژیک و سیاسی نمایندگی کننده جهانبینی و منافع پرولتاریا  -گرایشات بوروکراتیسم 

 .مائو تسه دون را تشکیل می دادندبرخاسته و آنرا منعکس می کردند، کماکان شالوده خط 

از زمان اولین فازهای انقالب چین، مائو تاکید کرد که، در رابطه با سیاست اقتصادی مانند دیگر حیطه ها، الزم است که در 

که می خواستند " اولترا چپ"عین بعمل در آوردن و پیشبرد انقالب بورژوا دمکراتیک بمثابه مرحله اول و مقابله با خطوط 

ز نیروهای خرده مالک سلب مالکیت کنند و آنان را بسوی دشمن برانند، در همان مرحله زمینه چه از نظر اقتصادی و چه ا

نوشته شده است مائو در برخورد به  8761در مقاله ای که در ژانویه . در دیگر حیطه ها برای آینده سوسیالیستی چیده شود

 :نین فرمول بندی را ارائه دادمسئله سیاست اقتصادی در مناطق آزاد شده چ

اصول سیاست اقتصادی ما عبارتند از اینکه در زمینه ساختمان اقتصادی هر کاری را که ممکن و ضرور است، انجام دهیم 
و منابع اقتصادی را برای رفع نیازمندیهای جنگ متمرکز سازیم؛ در عین حال زندگی توده ها را تا حد امکان بهبود بخشیم، 

ران و دهقانان را در زمینه اقتصادی تحکیم کنیم، رهبری پرولتاریا را بر دهقانان تضمین نماییم و برای تامین نقش اتحاد کارگ
رهبری بخش دولتی اقتصاد نسبت به بخش خصوصی کوشش کنیم تا بدینسان آن شرایط مقدماتی گذار آتی به سوسیالیسم  را 

 (81.)فراهم آوریم
" در زمان جنگ ضد ژاپنی، مائو تاکید کرد که  8711نوشته شده در ژانویه " دمکراسی نویندر باره "بعدها، در اثر مهمش 

ما هرگز نباید یک جامعه سرمایه داری از نوع اروپا یا آمریکا را مستقر سازیم یا اجازه دهیم که جامعه کهن نیمه فئودالی به 

بطور کلی کشاورزی "د دوره دمکراتیک نوین می باشد، او اشاره کرد که تا آنجا که مربوط به اقتصا.: زندگی ادامه دهد

سوسیالیستی در این مرحله مستقر نخواهد شد، اگرچه انواع گوناگون شرکتهای کئوپراتیوی توسعه یافته بر مبنای زمین به 

 (88".)کشتگر عناصر سوسیالیسم را در بر خواهند داشت

حد کردن تمام نیروهای ممکن بر علیه متجاوزین ژاپنی برای آنگونه که در فصل اول این کتاب شرح داده شد، برای مت

دوران جنگ ضد ژاپنی حزب کمونیست چین سیاست اقتصادی ارضی خود را منطبق بر آن دوره کرده و از سیاست 

ین به اما ا. مصادره امال خوانین در اکثر موارد دست کشید و بجای آن کارزار تقلیل اجاره، مالیات و غیره را جانشین کردند

 .آن معنانبود که چنین تقلیلی می توانست بدون مبارزه بدست آید و یا مطمئنا حفظ گردد

رهنمودهای حزب و فرمانهای "، و بنابراین "تقلیل اجاره بها یک مبارزه توده ای توسط دهقانان است"مائو تاکید کرد که 

وده ها باید این مبارزه را هدایت کرده و به آن بجای ارزانی داشتن مراحم و الطاف ت( حکومت مناطق آزاد شده)حکومت

اعطاء کردن تقلیل اجاره بها بمثابه لطفی بجای برانگیزاندن توده ها برای به کف آوردن آن توسط فعالیت . یاری رساند

 (81".)خودشان غلط است و نتایجش مستحکم نخواهد بود

بود که بنوبه خود بمثابه زمینه ای برای متشکل کردن توده های ( تو مالیا)بسیج توده ها حلقه کلیدی پیشبرد تقلیل اجاره بها 

و در این حرکت تولیدی، سازماندهی توده . دهقان در پیشبرد تولید در دفاع از حکومت انقالبی و نیروهای مسلح خدمت کرد

قیق تولید نپردازد نمی تواند هر آنکس که به مطالعه د: مائو در عین حال که اصرار می کرد که . ها همچنین تعیین کننده بود

 :، شدیدا آن کادرهایی را مورد انتقاد قرار داد که"یک رهبر خوب به حساب آورده شود

بجای آنکه در جنبش تولید به توسعه اقتصاد بپردازند، از نقطه نظر محافظه کارانه و صرفا مالی حرکت کرده و راه حل را 
است اگر بجای آنکه نیروهای کار فراوانی را که در دستگاههای حزب، دولت و اشتباه . در منافع و تقلیل مخارج می بینند

ارتش و نیز در میان مردم خوابیده است در راه جنبش توده ای تولید سازمان دهیم به اینکه عده قلیلی از کارمندان مشغول 
 (86.)جمع غله و مالیات، پول و آذوقه باشند اکتفا ورزیم

چگونه می توان هم بار دهقانی که حاکمیت کهن به آنان تحمیل کرده بود را سبک کرد : ر گیر استدر اینجا یک مسئله مهم د

و در همان زمان پایه مادی الزم را برای حفظ رژیم جدید و حمایت از نیروهای مسلح انقالبی در جنگ مقاومت ضد ژاپن 

کادرهای حزب و حکومت و همچنین اعضای ارتش مائو تاکید کرد که راه حل در بسیج حداکثر صفوف حزب و . فراهم آورد

در همان حال بسیج توده ها هم برای متحول کردن حداکثر . و همراه با آن بسیج توده ها در کارزارهای تولیدی نهفته است



ل و انجام جهش هایی در تکام -مستقر کردن کار کمک رساننده به یکدیگر و دیگر اشکال ابتدایی تعاون  -مناسبات تولیدی 

بدون این رها ساختن خالقیت و . تکنیکهای نوین در تولید حتی با ابزار اولیه تولیدی که در مالکیت آنان است، حیاتی می باشد

 .فعالیت توده ها بمثابه ستون فقرات جنگ مقاومت ضد ژاپن ناممکن می بود

ردن بار مالیاتهایی که توسط حکومت انقالبی این امر به کم ک: شرکت سربازان در تولید حلقه کلیدی مهمی از تمام اینها بود

همانگونه که مائو خاطر نشان ساخت اگر سربازان ما سه ماه سال را در تولید گذرانده و . بر دهقانان بسته می شد کمک کرد

خود سپاهیان ما در امور معاش :" نه ماه را به جنگیدن و تمرین اختصاص دهند، آنگاه می توان به اوضاعی دست یافت که 

و نه وابسته به اهالی، خودشان نیازمندی ( یعنی حکومت انقالبی) نه وابسته به گومیندان اند، نه وابسته به دولت منطقه مرزی

این بمثابه بخش مهمی از خط مائو در مورد سیاست اقتصادی و بخصوص رابطه ( 81.")های خویش را برآورده می سازند

 .ر مقابل متجاوز، کماکان در دوره سوسیالیستی نیز باقی ماندبین ساختمان اقتصادی و جنگ، مقاومت د

مائو باز هم بر این مسئله "( متشکل شوید"مقاله )در سخنرانی بسیار مهم که برای قهرمانان کار در مناطق آزاد شده انجام شد

 :تاکید گذارد که دو متد متضاد در برخورد به مشکالت تولید وجود دارد

آیا سیاست مخالف آن نیز وجود دارد؟ آری وجود دارد، و عبارت است از سیاستی که . یاستی استتشکل نیروی توده ها س
نقطه نظر توده ای ندارد، بر روی توده ها تکیه نمی کند یا آنها را متشکل نمی سازد و در حالیکه به تشکل توده های وسیع 

کند فقط به تشکل افراد معدودی که در دوائر مالی،  روستا، نیروهای مسلح، دستگاهها، مدارس و کارخانه ها توجهی نمی
تدارکات و بازرگانی می پردازد، سیاست مذکور کار اقتصادی را بمنزله جنبش وسیع و یا جبهه وسیع مبارزه در نظر نمی 

الف، آن این است آن سیاست مخ. گیرد بلکه آنرا فقط به منزله چاره ای برای پر کردن کمبودهای منابع مالی تلقی می کند
 (89.)سیاست خطا

او خاطر . مائو ادامه داده و باز هم حلقه های واسط بین سیاست اقتصادی کنونی و پیشرفت آتی بسوی سوسیالیسم را نشان داد

تعاونی ها سنگ ". اکنون مهمترین شکل تشکل توده ای در زمینه اقتصادی می باشد( تعاونی ها)کئوپراتیوها" نشان ساخت 

ایندگی می کنند که اقتصاد منفرد دهقانان را که هزاران سال تحت فئودالیسم وجود داشت به اقتصاد جمعی بنای پلی را نم

 :مائو اشاره کرد که. سوسیالیستی هدایت می کند

این شکل تولید که انفرادی و پراکنده است پایه اقتصادی رژیم فئودالی است و دهقانان را در تهی دستی همیشگی نگه می 
نه راه پایان دادن به این وضع عبارت است از اشتراکی کردن تدریجی، و یگانه راهی که به اشتراکی کردن می یگا. دارد

مناطق آزاد )هم اکنون ما تعداد کثیری کئوپراتیو دهقانی در منطقه مرزی . انجامد، بنابر گفته لنین، از کئوپراسیون می گذرد
د و فقط پس از چند مرحله از تکامل بشکل کئوپراتیوهایی از نوع تشکیل داده ایم، ولی هنوز شکل بدوی دارن( شده

اقتصاد ما اقتصاد دمکراسی نوین است و . کئوپراتیوهای شوروی که بنام کلخوز شناخته می شوند در خواهند آمد
نی می مبت( بر اساس مالکیت خصوصی)کئوپراتیوهای ما هنوز سازمان های کار جمعی هستند که بر اساس اقتصاد انفرادی

 (83.)باشند
در اینجا مائو مسیر اساسی را که تعاون در روستاهای چین در پیشبرد اقتصاد دهقانی به طرف مناسبات سوسیالیستی باید 

طی می کرد را ترسیم نمود، که گام اولیه آن که متناسب با مرحله انقالب دمکراتیک نوین بود عبارت بود از تشکیل تیمهای 

نند هر مورد دیگر، مائو در این مورد نیز تاکید کرد موفقیت این تیمها بستگی به بسیج و فعالیت آگاهانه کار تعاون متقابل، ما

و وظیفه ..." این شیوه های کمک متقابل جمعی، ابتکار خود توده هاست"در واقع مائو خاطر نشان ساخت که، . توده هادارد

 (89.)حزب عبارت است از جمعبندی و همه گیر کردن آن

او . لها بعد، با نزدیک شدن پیروزی در جنگ ضد ژاپنی، مائو دوباره بر اهمیت سیاست صحیح اقتصادی تاکید گذاردسا

بخصوص آن رفقایی که سیاست اقتصادی را بر شرایط خاص مبارزه انقالبی چین منطبق نمی کردند، و بویژه به این واقعیت 

متمرکز بود و باید از طریق پیشرفت از روستا به شهرها ادامه یابد، را توجه نداشتند که این مبارزه در آن زمان در روستا 

 :مورد انتقاد قرار داد 

ما می خواهیم برای تسخیر شهرها و باز ستاندن اراضی از دست رفته . ما می خواهیم تجاوزکاران ژاپنی را نابود سازیم
اقتصاد انفرادی، جدا از یکدیگر و درگیر در جنگ ولی در این موقع که ما در مناطق روستایی مبتنی بر . آماده شویم

پارتیزانی بسر می بریم، چگونه باید به این مقصود نائل آمد؟ ما می توانیم از گومیندان که کوچکترین گامی بر نمی دارد و 
د بر نیروی ما بر آنیم که بای. حتی از حیث کاالهای مصرفی عادی از قبیل قماش کامال وابسته به خارجه است تقلید کنیم

ما امیدواریم که از خارج کمک بگیریم، ولی نباید وابسته به آن باشیم؛ ما بر کوشش خودمان، بر . خودمان تکیه داشته باشیم
در این صورت چگونه باید به مقصود خویش نائل آئیم؟ به این طریق که . نیروی آفریننده تمام ارتش و قاطبه خلق تکیه داریم

 (81.)را هم زمان در میان ارتش و مردم برانگیزیمجنبش پر دامنه تولید 
اصلی که او در  -متمرکز کردن نیروها برای جنگ نابود کننده  -این همانند اصلی بود که مائو در جنگ استفاده می کرد 

نوین ساختمان اقتصادی نیز بخصوص در رابطه با حلقه های کلیدی و پروژه های کلیدی در اقتصاد، چه در دوره دمکراتیک 

 .و چه در دوره سوسیالیستی بکار بست



اگرچه مائو در نقل قول باال، اوضاع پیشاروی انقالب را در آن زمان مورد بر خورد مشخص قرار داده، لیکن مسائل مورد 

 نه فقط برای( اهمیت روستا، بسیج توده ها، شرکت ارتش در تولید و جنگ و تمرین، و بطور کلی امر اتکاء بخود)تاکید وی 

آن دوره، بلکه در دوران پس از کسب قدرت سیاسی سراسری و ورود به دوره سوسیالیسم نیز از اهمیت حیاتی برخوردار 

 .این مقوالت در این دوره نیز بمثابه اصول اساسی بجای ماندند. بودند

نابع مادی آن پراکنده است، چون ما در روستا بسر می بریم، جایی که نیروی کار و م" همچنین در همان مقاله مائو می گوید،

این سیاست با اصل نظامی ( 87.")را اتخاذ کرده ایم" رهبری واحد و اداره غیر متمرکز"در مورد تولید و تدارکات، سیاست 

اصل استراتژی واحد و فرماندهی استراتژیک با فرماندهی غیر متمرکز و : که مائو تدوین کرد از نزدیک مرتبط است یعنی

این اصل، همچنین، در دوره .( به فصل قبل مراجعه کنید. )و ابتکار بخصوص در کارزارها و نبردهاانعطاف پذیری 

 .اگرچه باز هم با مبارزه حاد درون حزب کمونیست -سوسیالیستی نیز توسط مائو بکار گرفته شد 

ه پیروزی های بکف آمده از بالفاصله پس از شکست امپریالیستهای ژاپنی، مائو دوباره به حزب و توده ها یاد آور شد ک

. طریق تالشهای خودشان فقط توسط ادامه اعمال سیاست اتکاء به خود قابل دفاع و گسترش به پیروزیهای نوین می باشند

مائو در تدارک برای مقابله با تالشهای ضد انقالبی چیانکایشک برای دزدیدن میوه های این پیروزی و احیاء حاکمیت 

 (11".)ما باید توده ها را برای سرنگونی مرتجعین در چین متشکل کنیم"چین مصرانه گفت ارتجاعی اش در سراسر 

با ذکر مثالی از دوره اولیه انقالب چین، زمانی که یک فئودال در منطقه مشخصی از تسلیم شدن سرباز زده و دهکده سنگر 

نند، ترک نکرد، مائو توجه عموم را به این استحکامات خود را تا زمانی که ارتش انقالبی وارد آنجا شده و پاکسازی ک

تمام "ارتجاعی در چین وجود دارد جلب کرده و گفت که " دهکده های سنگر استحکامات"واقعیت که کماکان بسیاری از این 

 -این درست مانند جاروب کردن کف اطاق است . پدیده های ارتجاعی با هم یکسانند؛ اگر آنها را نزنید، ساقط نخواهند شد

 (18".)علی القاعده، خس و خاشاک از جایی که جاروب نشود، بخودی خود زائل نمی گردد

پس باید و می توان به چیزی اتکاء کرد تا چین را از سلطه ارتجاعی پاک ساخت؟ مائو گفت بایستی بر توده هایی که تحت 

ر چه اساسی مبتنی باشد؟ سیاست ما باید بر سیاست ما باید ب: "او سئوال کرد که. رهبری حزب کمونیست می باشند اتکاء کرد

اینهم اصل اساسی ای بود که مائو برای ( 11.")این به معنای اتکاء به نیروی خود است -اساس نیروی خودمان مبتنی باشد 

آن جنگیده و نه تنها در هدایت انقالب دمکراتیک چین در کامل کردن پیروزی از طریق پیروزی در جنگ انقالبی ضد 

ایشک بکار بست، بلکه همچنین آنرا در پیشبرد انقالب سوسیالیستی و ساختمان  سوسیالیستی پس از این پیروزی بکار چیانک

وباز این کار را مائو فقط از طریق مبارزه حاد در درون خود حزب کمونیست چین بر علیه آنهایی که مخالف سیاست . بست

 .بودند، به پیش برداتکاء بخودو گسترش از طریق اتکاء بر نیروی خود 

 

 مائو وظايف نوين را تحلیل می کند
از طرف دیگر سیاستهای متخذه در سالهای طوالنی مبارزه انقالبی در روستاها را نمی شد بطور مکانیکی در شهر ها بکار 

ردند و آن بست و حتی در روستا باید بین کشاورزی و صنعت، بین سیاستهایی که انقالب ارضی ضد فئودالی را هدایت می ک

حل صحیح این . سیاستهایی که باید در رابطه با تولید سرمایه دارانه و بازرگانی اتخاذ می شد، خط تمایزی کشیده می شد

مسئله مستلزم مسلح کردن عمیقتر حزب و توده ها با جهان بینی دور اندیشانه پرولتاریا و آگاه کردن آنها به منافع دراز مدت 

 .و عمومی شان بود

زمانیکه پیروزی نهایی در جنگ علیه چیانکایشک در افق نمایان گشته و  8711به این مسائل در مقاله ای در اوایل مائو 

باید از این اشتباه "مائو هشدار داد که . مسئله تصرف شهرهای بزرگتر و اداره آنها یک مسئله فوری شده بود، برخورد کرد

در مبارزه بر علیه مالکان ارضی و دهقانان مرفه و در برانداختن نیروهای  بر حذر بود که همان اقداماتی که در روستا ها

 :و او مضافا اصرار ورزید که." فئودالی بکار می رود در شهرها نیز عملی شود

باید تفاوت جدی گذاشت میان لغو استثمار فئودالی که بوسیله مالکان ارضی و دهقانان مرفه صورت می گیرد و حمایت 
همچنین باید تفاوت جدی گذاشت میان سیاست صحیح توسعه تولید، شکوفاندن اقتصاد، . تی و بازرگانی آنانبنگاههای صنع

مالحظه دوگانه منافع عمومی و خصوصی، مالحظه دوگانه منافع کار و سرمایه، و سیاست یکجانبه و نزدیک بینانه 
زرگانی صدمه می زند و به امر انقالب توده ای زحمتکشان است ولی در واقع به صنعت و با" رفاه "که بنام " معاضدت"

باید در میان توده های کارگر به کار آموزش پرداخت تا به آنها حالی شود که نباید فقط منافع آنی و قسمی را . زیان می رساند
 (16.)ببینند و منافع عمومی و دراز مدت طبقه کارگر را از یاد ببرند

هم سیاست صحیحی است که برای این مرحله دمکراتیک نوین انقالب بود و هم پایه  آنچه که مائو در اینجا نشان می دهد

این مستقیما در تضاد با خطی بود که انقالب . صحیحی که بر اساس آن پیشرفت آتی به مرحله سوسیالیسم انجام می پذیرد

ین کارگران دامن زده و بهبودهای کوتاه دمکراتیک را به مثابه پایانی در خود تبدیل می کرد و رفاه طلبی و اکونومیسم را ب



 -مدت فوری در شرایط کارگران را در مقابل منافع اساسی آنان در برقرار کردن شرایط مادی و همچنین سیاسی 

 .علم می کرد -منجمله دستیابی به پیروزی نهایی در جنگ علیه چیانکایشک  -ایدئولوژیک الزم برای گذار به سوسیالیسم 

و . ین نوع خطر غلط بطور فزایندهای تعیین کننده می گشت زیرا کسب قدرت سراسری در افق نمایان شده بودمبارزه علیه ا

در . با کسب قدرت سیاسی این مسئله که آیا باید راه سرمایه داری در پیش گرفت یا سوسیالیستی در مقابل رو قرار گرفت

ه مرکزی حزب کمونیست چین، اوضاع و وظایف فی الفور مائو در یکی از مهمترین سخنرانی هایش به کمیت 8717مارس 

مقابل پای حزب را در رابطه با گرفتن شهرهای بزرگ و نتیجه پیروزمندانه جنگ رهای بخش بر علیه چیانکایشک و 

 .حامیان امپریالیستی اش آمریکا را تجزیه و تحلیل کرد

چرا؟ زیرا در غیر این صورت قدرت . سازندگی باشد مائو گفت وظیفه فی الفور پس از کسب قدرت سیاسی باید تولید و

بطوری که مائو به روشنی خاطر نشان . سیاسی را نمی شد مستحکم کرد و البته گذار به سوسیالیسم نیز غیر ممکن می گشت

 :ساخت 

م، اگر نتوانیم تولید اگر ما هیچ سر رشته ای از تولید نداشته باشیم و نتوانیم معلومات الزم در این زمینه را بسرعت کسب کنی
را در کوتاه ترین مدت ممکن احیاء و تکامل بخشیم و به پیشرفت های واقعی نائل آئیم بطوریکه در درجه اول زندگی 
کارگران، سپس زندگی عموم مردم بهبود یابد، قادر به حفظ قدرت سیاسی خود، قادر به ایستادن بر روی دو پای خود 

 (11.)ردنخواهیم بود و شکست خواهیم خو
دوره کمونیسم  -در اینجا مائو سیاستی مشابه آنجه که لنین در سالهای اول جمهوری شوروی اتخاذ کرد را در پیش گرفت 

زمانی که احیاء اقتصاد ملی تحت حاکمیت پرولتاریا در تعیین اینکه آیا قدرت دولتی جدید پرولتاریا زنده  -جنگی و سپس نپ 

اما . که پیشرفت کرده و تحوالت سوسیالیستی و رشد اقتصادی را در پیش بگیرد حیاتی بودخواهد ماند و قادر خواهد بود 

حتی تحت این شرایط، همانگونه که لنین در مبارزه سرسختانه بر علیه تروتسکی، بوخارین و دیگر اپورتونیستها پا فشاری 

این صورت قدرت دولتی پرولتاریا به هر کرده بود، می بایست  که خط سیاسی درست در رهبری قرار گیرد، یا در غیر 

 . صورت از دست میرود و آنگاه مسلما نمیتواند مشکالت تولیدی خود را نیز برطرف سازد

مائو نیز بر علیه خطوط نادرستی که چه عرصه جوالن آزادی را برای سرمایه داری خصوصی و موقعیت آنرا به سطحی 

اقتصادی مربوط به صنایع می رساند و یا سرمایه داری خصوصی را شدیدا باالتر از موقعیت شرکتهای دولتی در سیاست 

در مقابله با . محدود یا حتی فی الفور ملغی کرده، بدون آنکه از آن در احیاء و شروع رشد اقتصاد استفاده کنند، مبارزه کرد

 :هردوی این اشتباهات مائو اصرار ورزید که 

و روستایی که بحال اقتصاد ملی زیانمند  نیستند بلکه سودمندند، امکان وجود و باید به کلیه عناصر سرمایه داری شهری 
معذالک وجود و تکامل سرمایه داری . این امر نه فقط اجتناب ناپذیر است، بلکه از لحاظ اقتصادی ضروری است. تکامل داد

اری در چین از چند جانب محدود سرمایه د. در چین بدون مانع و محدودیت مانند کشور های سرمایه داری نخواهد بود
 ( 19.)در میدان عمل آن، از راه سیاست مالیاتی، از راه قیمتهای بازار و از راه شرایط کار -خواهد شد

این سیاست اجازه دادن به سرمایه داری ولی محدود کردن آن و سیاست تحویل تدریجی مالکیت خصوصی در صنایع به 

در حین . یک رشته گامها برای انجام گذار از دمکراسی نوین به سوسیالیسم اساسی بود مالکیت دولتی  سوسیالیستی از طریق

محدودیت و مخالفت با این محدودیت شکل اصلی مبارزه طبقاتی "این پروسه گذار و متحول کردن، مائو خاطر نشان ساخت، 

 (13...")در دمکراسی نوین خواهد بود

ولی مطلقا نمی توانست در رابطه با  -یا بورژوازی متوسط  -ان ملی درست استچنین سیاستی اگر چه در رابطه سرمایه دار

امپریالیستها یا بورژوازی بزرگ در چین، سرمایه داران بوروکرات که هشتاد درصد سرمایه داری چین در دست آنها بود، 

ای اقتصادی و سیاسی قدرت آنها و اینها می بایستی بسرعت مصادره می شدند، هم برای از بین بردن پایه ه. بکار برده شود

 :آنگونه که مائو گفت. هم رها کردن نیروهای مولده و امکان پذیر ساختن احیاء و رشد سریع اقتصاد

مصادره این قسمت از سرمایه و انتقال آن به جمهوری توده ای که تحت رهبری پرولتاریاست، به وی امکان خواهد داد که 
ت بگیرد، و به اقتصاد دولتی امکان خواهد داد که بصورت بخش رهبری کننده تمام اقتصاد شریانهای حیاتی کشور را در دس

 ( 19.)این بخش از اقتصاد خصلتا سوسیالیستی است نه سرمایه داری. ملی در آید

 

 از دمکراسی نوين به سوسیالیسم
مبارزه بر علیه : "ائو بعدها جمع بندی کردآن گونه که م. این،باز، در انجام گذار از دمکراسی نوین به سوسیالیسم حیاتی بود

تا بدانجا که مربوط به مبارزه بر علیه سرمایه داری کمپرادور بود، : سرمایه داری بوروکراتیک یک خصلت دو گانه داشت

یک خصلت انقالبی دمکراتیک داشت، اما تا آنجا که مربوط به مبارزه با بورژوازی بزرگ بود خصلت سوسیالیستی 

 (11".)داشت



این شرط  -برقرار کردن اولویت بخش دولتی و بطور کلی کنترل اقتصاد توسط دولت تحت رهبری پرولتاریا و حزبش 

این سیاست کلید حل تضادهای اصلی بود که خود را در دوره بالفاصله . اساسی برای دست یافتن به گذار سوسیالیسم بود

 .کسب قدرت سیاسی سرتاسری نمایان کردند

دو تضاد اساسی در " مائو تحلیل همه جانبه مهمی را کرد که با پیروزی سراسری انقالب دمکراتیک نوین،  در این مقطع

اولی تضادی داخلی است یعنی تضاد بین طبقه کارگر و بورژوازی است، و دومی . چین همچنان بر جای خواهند ماند

این تحلیل یک مسئله مهم خطی و نقطه تمرکز  (17".)تضادی خارجی است یعنی تضاد بین چین و کشورهای امپریالیستی

در بکاربست آن در آن زمان به اوضاع و . مبارزه دو خط در حزب کمونیست چین در بقیه دوران زندگی مائو باقی ماند

تحدید سرمایه در " وظایف مقابل پا، پیروزی در انقالب دمکراتیک نوین و گذار به سوسیالیسم مائو خاطر نشان ساخت که 

کسی که این واقعیت . ل کشور و نظارت بر تجارت خارجی دو سیاست اساسی کشور ما در مبارزه اقتصادی خواهد بودداخ

 (61".)را از دیده فرو گذارد و یا کوچک بشمارد، مرتکب اشتباهات بسیار فاحش خواهد شد

دمکراتیک رفرم  -قدم بورژوا  در همان حال مائو به اهمیت مسئله دهقانی و ادامه و گسترش انقالب ارضی به ماورای

اساس " زمین به کشتگر"فراهم آوردن . اشاره کرد -که تا پایان جنگ رهای بخش در ابعاد وسیع پیاده شده بود  -ارضی 

 :مائو گفت. مناسبات فئودالی در روستا را از بین برد اما اساس مناسبات سرمایه داری را از میان نبرد

زش و پرورش دهقانان، اقتصاد دهقانی پراکنده است و اشتراکی کردن کشاورزی، آنطور مسئله خطیر عبارت است از آمو
بدون اشتراکی کردن کشاورزی نمی . که از تجربه اتحاد شوروی بر می آید زمانی بسیار طوالنی و کاری سخت الزم دارد

د باید با رشد یک صنعت نیرومند که اشتراکی کردن کشاورزی در جریان خو. توان از سوسیالیسم کامل و پا بر جا سخن گفت
 (68.)بخش عمده آنرا بنگاه های دولتی تشکیل داده باشند همگام گردد

در تحلیل این مسئله در حیطه سیاسی یعنی تبلور فشرده اقتصاد، مائو خاطر نشان ساخت که دیکتاتوری دمکراتیک خلق، 

 :ی انقالب دمکراتیک نوینشکل دیکتاتوری پرولتاریا در انطباق با شرایط چین با پیروز

بر اساس اتحاد طبقه کارگر، طبقه دهقان و خرده بورژوازی شهری و بطور عمده بر اتحاد کارگران و دهقانان مبتنی است 
سرنگون شدن امپریالیسم و دارودسته ارتجاعی گومیندان . جمعیت را تشکیل می دهند% 71تا % 11زیرا که این دو طبقه 

ین دو طبقه عملی شد و گذار از دمکراسی نوین به سوسیالیسم بطور عمده به اتحاد آنان وابستگی بطور عمده با نیروی ا
 (61.)دارد

، تحول سوسیالیستی مالکیت هم در کشاورزی و هم در صنعت 8717در مدت هفت سال از پیدایش جمهور خلق در اکتبر 

. در جامعه بطور کلی و هم در خود حزب کمونیست بدست نیامداما البته این نیز بدون مبارزه حاد طبقاتی هم . اساسا کامل شد

اما . عمدتا بحول مسئله مالکیت دور می زد -مبارزه بین راه سوسیالیستی و راه سرمایه داری  -در این دوره مبارزه طبقاتی 

اقتصادی  همچنین مبارزه شدیدی بحول مسائل مدیریت، اولویت های سرمایه گذاری و دیگر موضوعات اساسی سیاست

 .وجود داشت

پس از فرموله شدن خطوط اساسی توسط مائو تسه دون حزب کمونیست خط مصادره سریع اموال امپریالیسم و سرمایه داری 

این . بوروکرات را در صنایع پیاده کرد و در همان زمان گام به گام متحول کردن سرمایه داری ملی را نیز اعمال می کرد

ز نقش مثبت سرمایه ملی در احیاء و رشد اقتصادی بلکه همچنین استفاده از سرمایه ملی در مدیریت مسئله نه تنها استفاده ا

. خصوصی که بمثابه حلقه مهمی در متحول ساختن بوجود آورده شده بودند را موجب گردید -در بنگاههای مشترک دولتی 

این در . کرد و بمثابه بخش عمده ساخته شدنددر همان حال بنگاههای دولتی خود حجم عظیم سرمایه گذاری را دریافت 

 .استقرار و حفظ سلطه مولفه اقتصادی دولت و در پیشبرد تحوالت سوسیالیستی در صنایع دارای اهمیت زیادی بود

 

 دو راه پس از رهايی
ز سرمایه داران ملی در عالوه بر مشکالتی که در نتیجه استفاده ا. اما البته تمام این به تضادهای نوین و مبارزات نوین پا داد

مدیریت و حتی موقعیت های طراحی بر می خاست، سرمایه داران بزرگ سابق و دیگر عناصر ارتجاعی نه تنها خرابکاری 

کرده و در مقابل تحوالت سوسیالیستی مستقیما مقاومت می کردند، بلکه برخی از آنها در واقع موبق شدند به مواضع کلیدی 

و همانگونه که مائو در سخنرانی اش در پلنوم دوم کمیته مرکزی هفتم در . بخش دولتی نفوذ کنند در اقتصاد و منجمله در

هشدار داده بود، شماری از اعضای حزب که قهرمانانه در مقابل گلوله های واقعی دشمن در حین سالهای دراز  8717مارس 

در موقعیت های قدرت برایشان مشکل آمد که در مقابل جنگ انقالبی ایستاده بودند، در اوضاع نوین که این کادرهای حزبی 

 .گلوله های شکر آلود بورژوازی مقاومت کنند

برای مقابله با این، بمثابه بخشی حیاتی از پیشبرد نه تنها اقتصادی بلکه سیاستی برای تحول سوسیالیستی، حزب مبارزه ای 

رشوه، فرار از مالیات، " بالیای پنج گانه"در دولت و اداره و  فساد، حیف و میل و بوروکراسی" بالیای سه گانه"را بر علیه 



دزدی اموال دولتی، کالهبرداری از دولت در قراردادهایدولتی، و دزدیدن اطالعات اقتصادی برای استفاده خصوصی، براه 

 . انداخت

: بیان گردیده روشن می گردد 8798جدیتی که باید با این مبارزات در پیش گرفته میشد، توسط جمله زیرین مائوکه در سال 

باید بر مبارزه علیه فساد، حیف و میل و بوروکراسی به همان اندازه تاکید گذارده شود که در مورد مبارزه برای سرکوب "

و مائو رهنمود داد که باید مبارزه بر علیه بالیای سه گانه و مبارزه بر علیه بالیای ( 66".)ضد انقالبیون صورت می گیرد

 (61".)این هم حتمی است و هم بسیار بموقع"او گفت،  -نه با یکدیگر مرتبط گردند پنج گا

این بدان معنا نبود که در هر موردی چنان مبارزه ای باید بمثابه مبارزه مردم و دشمنان به پیش برده شود، اگرچه در بعضی 

کشید، اما معهذا مبارزه باید بشدت به پیش برده در مورد جدی بودن موارد باید تمایزاتی . اوقات چنین چیزی الزام آور بود

و " فقط بدین ترتیب است که ما می توانیم جلو خطر بزرگ بورژوا و فاسد شدن بسیاری از اعضاء حزب را بگیریم،" -شود 

 (69.)جلوگیری از انقطاع در رشد اقتصادی و تحوالت در جهت سوسیالیسم تنها بدین ترتیب میسر است 

. این مسئله بسیج توده ها را آلزام آور می کرد. جریان یابد" باال"آمیز این مبارزات در آن نیست که فقط پیشبرد موفقیت 

مستقر "بطور خاص عبارت است از " بالیای پنج گانه"بنابراین مائو خاطر نشان ساخت که یک بخش مهمی در مبارزه با 

 (63".)بر تولید و مدیریت نظاره کنندکردن تدریجی سیستمی که تحت آن کارگران و دستیاران مغازه 

اما حتی یک مبارزه تعیین کننده و قطعی تری در این دوره مبارزه ای بود که در خود حزب بر علیه کسانی که خط مخالفت 

چنان رویزیونیستهایی منجمله . با پیشبرد تحوالت سوسیالیستی را رواج داده و برایش مبارزه می کردند، جریان داشت

ی و امثال او در رهبری حزب، چنین استدالل می کردند که بجای گذار از مرحله دمکراتیک به سوسیالیستی پس از لیوشائوچ

 ".تحکیم دمکراسی نوین"کسب قدرت سیاسی وظیفه عبارت بود از 

کرد و در حیطه اقتصادی در مقابله با سیاست استفاده از بخشهایی از سرمایه که به احیاء اقتصادی و رشد آن کمک می 

محدود کردن و متحول کردن آنها، این بورژوا دمکراتهای رهروی سرمایه داری اصرار می ورزیدند که سرمایه داری را 

آنها به سختی با مائو که پس ". استثمار محق است"باید بدون محدودیت تشویق کرده و تبلیغ نمود حتی استدالل می کردند که 

 یز، در انطباق با جهتگیری اساسی ای که چهار سال قبل از آن به پیش گذارده،از چند سال احیاء اقتصادی موفقیت آم

خط عمومی گذار به سوسیالیسم را فرموله کرد، و فراخوان آغاز رشد قدم به قدم صنعتی کردن  8791و در اواخر سال 

یه داری را داده بود، به سوسیالیستی و تحوالت سوسیالیستی کشاورزی و صنایع دستی و همچنین بازرگانی و صنایع سرما

 .مخالفت برخاستند

که )این رویزیونیستها برای منطقی نشان دادن مخالفتشان در حیطه تئوری و فلسفه که توسط بعضی محققین نمایندگی می شدند

 را علم کرده، و بدین ترتیب اولین"زیر بنای اقتصادی سنتز شده " تئوری باصطالح( "مشهورترین شان یانگ سین چن بود

 (69".)مبارزه بزرگ در جبهه فلسفی در چین نو را تحریک کردند

این تئوری بورژوایی استدالل می کرد که در دوره گذار زیر بنای اقتصادی بایستی شامل بخشهای سرمایه داری و 

دمت کرده و سوسیالیستی باشد که در هماهنگی به یکدیگر همزیستی می کنند و اینکه روبنا بایستی به هر دوی این بخشها خ

 8711این بوخارین را به یاد می آورد که آنگونه که قبال اشاره شد در اتحاد شوروی در سالهای . حتی بورژوازی خدمت کند

استدالل می کرد که سرمایه داری می تواند بطور مسالمت به سوسیالیزم رشد کند و اینکه باید به سرمایه داری بدون 

 .محدودیت یاری رساند

نه که خاطر نشان شد در دوره گذار به مالکیت سوسیالیستی در چین به سرمایه خصوصی اجازه داده شد که تا حد البته آنگو

معینی نقشی بازی کند، اما برای پیشرفت کردن در راه سوسیالیستی الزم بود که الویت بخش سوسیالیستی از طریق دولت 

ات سوسیالیستی بر مناسبات سرمایه داری و بهمراه آوردن تحول پرولتری مستقر گردد و برای دست یافتن به پیروزی مناسب

را بین سرمایه داری و سوسیالیستی کردن " هماهنگی"موعظه نوعی از . سوسیالیستی مبارزه طبقاتی به پیش برده شود

مت کند در واقع وحتی گفتن اینکه روبنا، منجمله قدرت دولتی، باید به هر دوی این بخشها خدمت کند و حتی به بورژوازی خد

بدان معنا بود که سرمایه داری بر سوسیالیسم پیروز آمده و قدرت دولتی بورژوایی را مستقر سازد و استثمار پرولتاریا و 

 .توده های وسیع مردم را تحمیل کند

ی کردند در رابطه با بخصوص کشاورزی لیوشائوچی و دیگر رویزیونیستها بسختی با تحول کئوپراتیوی مخالفت کرده و سع

آنها اصرار می ورزیدند که هر کوششی در جهت پیاده کردن کلکتیوه کردن باید وابسته به رشد زودتر . در آن اخالل کنند

صنایع سنگینی باشد که طبق این نظریه فقط می تواند با اتکاء بر تکنولوژی خارجی رشد یابد و اینکه در همان حال دهقانان 

این البته فقط می توانست به قطبی شدن بیشتر و  تقویت نیروهای سرمایه داری در روستا . باید در مزارع خصوصی بمانند

 .بیانجامد

او نشان داد که در چین کلکتیوه کردن باید . مائو شدیدا این خطر را مورد انتقاد قرار داد و با جدیت بر علیه آن مبارزه کرد

دهقان که در مرحله  -دون پیاده شدن تحول کئوپراتیوی، اتحاد کارگرقبل از مکانیزاسیون در کشاورزی انجام گیرد و اینکه ب



دمکراسی نوین بر پایه برنامه بورژوا دمکراتیک بوجود آمده بود را نمی توان حفظ کرد و آنرا به یک سطح نوین یعنی پایه 

 .سوسیالیستی ارتقاء داد

اطر نشان ساخت که علیرغم پیشرفت گام به گام از مائو آن زمان خ. این مبارزه به یک تقاطع رسیده بود 8799در سال 

 :تیمهای کمک متقابل به کئوپراتیوهای تولید کنندگان کوچک کشاورزی

آنچه که امروز در روستاها وجود دارد مالکیت سرمایه داری توسط دهقانان ثروتمند و دریای عظیمی از مالکیت دهقانان 
است، نیروی خود بخودی سرمایه داری بطور مداوم در روستا در سالهای آنگونه که برای هر کسی روشن . منفرد می باشد

اخیر در حال رشد بوده اند، و دهقانان ثروتمند نوین در هر کجا روئیده و بسیاری دهقانان مرفه میانه تالش می کنند که 
ن در موقعیت فقر زندگی میکنند، از طرف دیگر بسیاری دهقانان فقیر بخاطر کمبود ابزار تولید کماکا. دهقانان ثروتمند شوند

اگر این گرایش بدون کنترل ادامه یابد، . و برخی از آنان در قرض افتاده و دیگران زمین شان را یا فروخته یا قرض می دهند
 ( 61.)قطبی شدن روستا بطور  اجتناب ناپذیری روزبروز بدتر خواهد شد

بطه با این موضوع تبلیغ می کردند، استدالالت خودشان را به مائو در جواب به آنهایی که خط رویزیونیستی را در را

در جواب به این حمله که او یک پیشرفت عجوالنه در روستا را تبلیغ می کند، و مشخصا در جواب به . خودشان برگرداند

 : واب داد کهمائو ج" دهقان خواهد بود -اگر بسرعت از اسب پیاده نشوید خطر از بین رفتن اتحاد کارگر"این جمله که 

این قسمت نه تنها شایعه سازی . است که از قسمت کار روستایی کمیته مرکزی به پایین رله می شود" بحثی"احتماال ( این)
است فقط یک کلمه الزم " درست"من فکر می کنم که این جمله از اساس . می کند بلکه همچنین بحثهای زیادی تولید می کند

شما رفقای کار روستایی نباید ناامید شوید چرا . عوض شود" سوار"است که باید به " پیاده" است که عوض شود و آنهم کلمه
تفاوت در یک کلمه واحد نهفته است، اختالفات ما فقط . که من تمام حرفهای شما را دریافت کردم و فقط یکی را عوض کردم

اگر شما نمی خواهید بسرعت . "هم  سوارش شومشما می خواهید از اسب پیاده شوید و من می خوا -بر روی یک کلمه است
 (67.)و مسلما خطری خواهد بود" دهقان وجود خواهد داشت-سوار اسب شوید خطر از بین رفتن اتحاد کارگر

در ترکیب کردن بیشتر بر مبنای این کئوپراتیوهای "مائو روشن ساخت که تنها راه پیشرفت به جلو سازماندهی دهقانان     

و ." سیالیستی و سازماندهی کئوپراتیوهای بزرگ کامال سوسیالیستی تولید کنندگان کشاورزی می باشدکوچک نیمه سو

بنابرگفته مائو برای این منطور هر نوع زمینه ای موجود بود، در واقع خط غلط آتوریته های معین حزب بود که همه چیز را 

که بزودی یک برآمد سرتاسری تحوالت سوسیالیستی "، "دهیم ما باید اکنون تشخیص"او اعالم کرد، . عقب نگه داشته بودند

 (11".)در روستا خواهد بود

خط او بر خط رویزیونیستی غالب آمد؛ در یک حرکت صعودی عظیم تحول کئوپراتیو سوسیالیستی . و مائو راست می گفت

 .بر مالکیت سرمایه داری در روستا غلبه کرد

در  8793ر کلی و بطریق متمرکزتری در خود حزب کمونیست بود که تا سال از طریق این نوع مبارزه در جامعه بطو

اساس مالکیت سوسیالیستی در شهر و روستا، در صنعت و کشاورزی و همچنین بطریق اولی در صنایع دستی و بازرگانی 

این صرفا انقالب  اما این بدان معنا نبود که مبارزه طبقاتی در جامعه و یا حزب کمونیست پایان یافته،. مستقر گشت

 .سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیستی و مبارزه بین راههای سرمایه داری و سوسیالیستی را به یک مرحله نوین تسریع نمود

 

 يادگیری از تجربه منفی شوروی
مه بمقدار این برنا. شروع شد، در گیر بود 8796تا به این زمان چمهوری توده ای چین با برنامه پنج ساله اولش که در سال 

این برنامه تاکید بیش از . زیادی از مدل اتحاد شوروی پیروی کرده و کمکهای عظیم اتحاد شوروی در آن ترکیب شده بود

حدی بر رشد صنایع سنگین به قیمت کشاورزی و صنایع سبک و برنامه ریزی شدیدا متمرکز بقیمت ابتکارات منطقه ای، 

انند مدیریت تک نفره، اتکاء بر متخصصین و دیگر تدابیری مانند قوانین عریض و این برنامه دارای چیزهایی م. می گذارد

بجای رها ساختن  -که مقرر می شدند که چنان قوانینی را حفظ کرده و شدیدا اجرا کنند  -طویلی که خالقیت کارگران را 

 .سرکوب می کرد، بود

ینده ای بوروکراتها را تحت پوشش قرار داده و بخصوص آن تمام اینها مورد عالقه نیروهای محافطه کار بوده و بطور فزا

رویزیونیستهایی در حزب کمونیست چین را که از بیرون کشیدن نتایج صحیح از تجارب منفی اتحاد شوروی شانه خالی می 

ئو که اصرار اما آن بیشتر و بیشتر مورد مخالفت ما. کردند و اصرار بر تکرار آنها می کردند را مورد حمایت قرار می داد

 .می ورزید که در حین استفاده از تجارب مثبت  اولین دولت سوسیالیستی از اشتباهات آن جمعبندی شود، قرار می گرفت

در مخالفت با مدل شوروی، مائو پیش از این شروع به ترسیم راه متفاوتی برای تکامل سوسیالیستی چین کرده بود، راهی که 

بیش از این، طرحی بود که ناظر بر تکرار نکردن اشتباهات و کمبودهای شوروی حی به شرایط خودش مناسب بوده، و 

باید خاطر نشان ساخت که در ترسیم این راه، مائو به هیچ وجه قصد پیوستن و دنباله روی از . تحت رهبری استالین بود



و سیاست را در پیش می گرفتند  در اقتصاد" مستقل"رویزیونیستهایی مانند رویزیونیستهای یوگسالوی که باصطالح راه 

 .یعنی آنانی که تحت پرچم مخالفت با استالین و اتحاد شوروی استالین، راه سرمایه داری را در پیش گرفتند، نداشت

و در " تئوری نیروهای مولده"این مرتدین در مورد اشتباهات واقعی استالین یعنی مثال گرایش او بسمت اتخاذ برخی جوانب 

آنچه که اینان با استالین و اتحاد شوروی تحت رهبری . با او مخالفت نمیورزیدند –ر دادن متخصصین و غیره فرماندهی قرا

لنینیسم و  -یعنی دفاع از مارکسیسم –او مخالفت می ورزیدند دقیقا در مورد مسائل درست و بطور عموم صحیح او بود 

 .ساختمان سوسیالیسم اصیل بر مبنای آن

د برخورد مائو تسه دون عبارت بود از جمعبندی از کمبودهای اتحاد شوروی تحت رهبری استالین و آنگونه که اشاره ش

و همچنین یادگیری از دستآوردها و پیشرفتهای  -لنینیسم و نه رویزیونیسم  -از زاویه مارکسیسم -اشتباهات خط استالین 

این برخورد و بر مبنای این ترسیم راهی برای تکامل  گامهای بسیار مهم در اعمال. واقعی، که جنبه عمده را شامل می شد

اقتصاد سوسیالیستی چین، در سخنرانی ای که توسط مائو تسه دون خطاب به جلسه بزرگ بوروی سیاسی کمیته مرکزی 

 . ایراد شد منعکس می باشد" در باره ده مناسبات بزرگ"تحت عنوان  8793حزب کمونیست چین در آوریل 

ائو تاکید یکجانبه بر صنایع سنگین را که کماکان مشخصه برنامه ریزی و سرمایه گذاری در چین بود را در این سخنرانی م

اما به نسبت کشاورزی و "او تاکید کرد که اگرچه بطور کلی رشد صنایع سنگین باید الویت داشته باشد، . مورد انتقاد قرار داد

ساخت که صنایع سبک و کشاورزی نسبت به صنایع سنگین انباشت  او خاطر نشان( 18".)صنایع سبک باید بنوعی بیفزائیم

سریعتری را بهمراه می آورد، بنابراین افزایشی در سرمایه گذاری در این بخشها، بر مبنای بطور کلی اولویت طوالنی مدت 

عاش توده ها را منجر به رشد عظیم تر و سریعتر صنایع سنگین شده، و از آنجا که م"صنایع سنگین در واقع می تواند 

 (11".)برآورده می کند، زیر بنای محکمتری را برای رشد صنایع سنگین بوجود خواهد آورد

اگر اولویت بیش از اندازه به صنایع . در اینجا مائو بطور مشخص ماتریالیسم دیالکتیک را بطور همه جانبه بکار می گیرد

هم مواد خام و هم بازار برای صنایع از دست رفته، هزینه سنگین به قیمت صنایع سبک و کشاورزی داده می شد آنگاه 

افزایش یافته، و از رها شدن نیروی کار برای صنایع توسط عقب افتادگی  -بخصوص هزینه غذا  -نیروی کار در صنایع 

تولید داده  از طرف دیگر، اگر در تحلیل نهایی اولویت به رشد صنایع سنگین ، به تولید ابزار. کشاورزی ممانعت می گردید

نمی شد، آنگاه کشاورزی و صنایع سبک هر دو در عذاب بوده و راکد می ماندند، که بنوبه خود رشد صنایع سنگین را فلج 

 .کرده و کل اقتصاد به سراشیب می افتاد

 :مائو بطور دیالکتیکی بیان کرد که

واقعی است یا ساختگی، خواستی است قوی یا  خواست شما مبنی بر توسعه صنایع سنگین،: در اینجا این سئوال پیش می آید
ضعیف؟ اگر خواست شما ساختگی یا ضعیف باشد آنوقت به کشاورزی و صنایع سبک ضربه وارد نموده در آنها کمتر 

چنانچه خواست شما قوی باشد آنوقت به کشاورزی و صنایع سبک اهمیت می دهید بطوریکه غالت . سرمایه گذاری می کنید
. ام بیشتر برای صنایع سبک تولید خواهید کرد و در نتیجه انباشت باز هم بیشتر سرمایه را سبب می شویدبیشتر و مواد خ

 (16.)بدین ترتیب در آینده نیز سرمایه بیشتری خواهد بود تا در صنایع سنگین  بگذاریم
دایت کننده است، بیان می این اساس سیاستی بود که در این فرمولی که کشاورزی شالوده اقتصاد چین و صنعت فاکتور ه

 .گردید

او سیاست گرفتن فوالد . بعدها مائو همین برخورد دیالکتیکی را در تعیین اولویت ها در صنایع کشاورزی در پیش گرفت

بمثابه حلقه کلیدی در صنعت و غالت بمثابه حلقه کلیدی در کشاورزی، و در عین حال بر این مبنا تضمین رشد همه جانبه در 

این در عین حال مثالی بود از قرار دادن سیاست در فرماندهی، چرا که اگر بعهده . شاورزی را فرموله کردصنعت و ک

گرایش خودبخودی و دنباله روی از سود گذارده می شد هم فوالد و هم غالت و در نتیجه نهایتا کل اقتصاد بدلیل دنباله روی 

 .فی الفورتر ضربه می دید" نتایج"از 

مائو خود بطور مشخص سیاست اتحاد شوروی را که زیاده از حد از   تولیدات دهقانان "  ه مناسبات بزرگدر باره د"در 

مائو . گرفته و آنانرا با سرمایه بسیار کم برای انباشت بیشتر از طریق تالشهای خودشان رها می کرد، مورد انتقاد قرار داد

از مرغ می خواهید بیشتر . هقانان را برای تولید خوابانده استاین شیوه انباشت سرمایه بطور جدی شور و شوق د"گفت، 

 (11!")آخراین چه منطقی است. تخم بگذارد ولی به دانه نمی دهید

وجود داشت، اما مائو میگوید که ( و صنایع سبک)اگرچه در چین اشتباهاتی در جهت رشد صنایع سنگین بقیمت کشاورزی 

سیاستهای ما با سیاستهای اتحاد شوروی در مورد : "اد شوروی بهتر بوده استبرخورد چین به کشاورزی از برخورد اتح

او خاطر نشان ساخت که ( 19".)دهقانان تفاوت دارد، سیاستهای ما هم منافع دهقانان و هم منافع دولت را در نظر می گیرد

به تقلیل هزینه ماشین ( از طریق دولت)مالیات کشاورزی در چین نسبتا پایین بوده و اینکه در مبادله بین کشاورزی و صنعت 

آالت فروخته شده به دهقانان و افزایش قیمت محصوالت آنان توجه آگاهانه شد، تا اینکه تسلط شهر بر روستا صنعت بر 

اما در عین مبارزه حاد بر علیه گرایشاتی در حزب و . کشاورزی، که از جامعه کهن به ارث برده شده بود وارونه گردد



با توجه به اشتباهات سنگین که اتحاد شوروی در این مورد "خالف این سیاست صحیح بودند او هشدار داد که دولت که م

 (13".)مرتکب شد باید بیشتر دقت کرده و بهتر به حل و فصل مناسبات بین دولت و دهقانان بپردازیم

و در نتیجه تحت الشعاع قرار دادند ساختمان  به طریق مشابهی، مائو سیاست گذاردن تاکید بیش از اندازه بر ساختمان نظامی

باز در بکار بست ماتریالیسم دیالکتیک در مورد این مسئله، مائو خاطر نشان . شالوده اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد

ساخت که تقلیل هزینه های ساختمان نظامی و تاکید بیشتر گذاردن بر ساختمان زیر بنای اقتصادی الزم است در غیر 

ینصورت نه تنها بطور کلی به اقتصاد ضربه خواهد خورد، بلکه بمثابه یک نتیجه تبعی، ساختمان نظامی نیز در دراز مدت ا

 .ضربه خواهد خورد

. در همان سخنرانی مائو همچنین تاکید بیش از حد بر کنترل مرکزی اقتصاد به قیمت ابتکار محلی را مورد انتقاد قرار داد

ین رشدمی کرد گرایش به این بود که وزارتخانه های مرکزی کنترل شدیدی را بر آن بخش از اقتصاد آنچه در آن زمان در چ

این نه تنها از ابتکارات محلی ممانعت می کرد بلکه دقیقا رهبری . را که مسئولش بودند، درست تا سطح محلی، اعمال کنند

 .منسجم بر اقتصاد را بطور کلی تحت الشعاع قرار می داد

 :لفت با این امر مائو گفتدر مخا

برای کشوری به پهناوری کشور ما با جمعیتی به این زیادی و شرایطی تا این حد بغرنج بمراتب بهتر است هم ابتکار در 
ما نباید همانند شوروی همه چیز را در دست . دست مقامات مرکزی باشد و هم در دست مقامات محلی تا تنها در دست یکی

 (19.)ز سازیم و پای مقامات محلی را ببندیم و هر گونه استقالل عملی را از آنها سلب کنیممقامات مرکزی متمرک
رهبری مرکزی منسجم و قوی و برنامه " –در اتحاد دیالکتیکی با و نه بمثابه آنتاگونیسمی با  -البته تمام اینها باید بر مبنای 

در واقع آن نوع ابتکارات محلی که مائو در مورد آن ( 11.)انجام می شد..." ریزی منسجم و دیسیپلین در سراسر کشور 

یعنی رهبری متمرکز و برنامه  -صحبت می کرد، اگر بدرستی پیاده می شد، آنچه را که باید بطور کلی چیز عمده می بود 

 .را تقویت می کرد و نه تضعیف -ریزی منسجم با حزب بمثابه نیروی رهبری کننده 

و متفاوت با بسیاری سیاستهای  -شروع به ترسیم یک راه کامال متفاوت با راه اتحاد شوروی " در باره ده مناسبات بزرگ"

اما اگرچه این سخنرانی مشکالت . اقتصادی چند سال اول جمهوری توده ای چین که تحت نفوذ متدهای شوروی بود، کرد

ی مالکیت ظهور کرده بودند را خطاب قرار نوین برخاسته از ساختمان سوسیالیستی و مناسبات اقتصادی که با تحول اساس

این مشکلی بود . داد، اما بطور مشخص با مسائل اساسی مناسبات طبقاتی پس از گذار به مالکیت سوسیالیستی برخورد نکرد

 .که مائو حدود یکسال بعد از آن شروع به نوشتن در باره آن کرد

شائوچی و دیگر رویزیونیستها که در مقام باالی حزب بودند ، لیو8793ضمنا، در کنگره هشت حزب کمونیست چین در سال 

شده " تضاد بین سیستم پیشرفته سوسیالیستی و نیروهای تولیدی اجتماعی عقب افتاده"این تئوری را که تضاد عمده در چین، 

د که مالکیت این کاربست خط رویزیونیستی آنها در مورد اوضاع نوینی بو. بود را مطرح کرده و در واقع پیش گرفتند

زیربنای اقتصادی "سوسیالیستی عمدتا استقرار یافته بود و دیگر امکان نداشت که با انقالب سوسیالیستی بر مبنای تئوری 

در اوضاع " نیروهای مولده " فقط بیان دیگری از تئوری ارتجاعی"این تئوری جدید تضاد عمده . مقابله گردد" سنتز شده

 (17".)جدید بود

ری میگفت این بود که مبارزه طبقاتی خاتمه یافته، مناسبات سوسیالیستی استقرار یافته است و مسئله اکنون آنچه این تئو

این براحتی . نقش توده ها فقط آن بود که سخت کار کنند. تمرکز  بر باال بردن سطح تکنولوژی و رشد اقتصاد کشور می باشد

یعنی تبلیغ اتکاء بر متدهای  -همیشه سعی می کردند آنرا تحمیل کنند  با خط این رویزیونیستها در مورد سیاست اقتصادی که

 .در هم آمیخت -بوروکراتیک مدیریت و در فرماندهی قرار دادن متخصصین و انگاشتن کارگران بمثابه نیروی کار صرف 

در تئوری و هم در عمل مائو و دیگر انقالبیون در حزب کمونیست چین و توده های چینی بسختی این خط ضد انقالبی را هم 

مائو دو سخنرانی مهم انجام داد که در آن، برای اولین باردر تاریخ جنبش بین المللی کمونیستی،  8799در اوایل . بکنار زدند

این مسئله بروشنی خاطر نشان گشت که حتی پس از دستیابی اساسی به مالکیت سوسیالیستی، بورژوازی کماکان در جامعه 

 :دارد و اینکه سوسیالیستی وجود

مبارزه طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی، مبارزه طبقاتی بین نیروهای مختلف . مبارزه طبقاتی به هیچ وجه تمام نشده است
سیاسی و مبارزه طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی در حیطه ایدئولوژیک کماکان طوالنی مدت و پر پیچ و خم و حتی گاهی 

از این . تاریا بدنبال متحول کردن جهان بر مبنای جهانبینی خودش می باشد، و همینطور بورژوازیپرول. شدید خواهد بود
 ( 91.)جهت، با این سئوال که کدامیک، سرمایه داری یا سوسیالیسم پیروز خواهد شد هنوز واقعا تسویه حساب نگردیده است

 :و دوباره آنچه که مائو بر آن تاکید داشت این بود که 

ما پیروزیهای اساسی در متحول کردن مالکیت ابزار تولید بدست آورده ایم، ولی حتی بسیار دورتر از پیروزی کامل اگر چه 
در جبهه ایدئولوژیک با این سوال که بورژوازی یا پرولتاریا پیروز خواهد شد، . در جبهه های سیاسی و ایدئولوژیک هستیم

 (   98.)هنوز واقعا تسویه حساب نشده است



در همان زمان او نه .ینجا مائو تاکید زیادی بر نقش روبنا و مبارزه در این حیطه، بخصوص سیاست و ایدئولوژی، گذارددر ا

تنها بر وجود ادامه دار تضاد بین زیر بنای اقتصادی و روبنا، بلکه همچنین بر تضاد بین نیروها و  مناسبات تولیدی اشاره 

نگذارد، چیزی که  -بر تحول بیشتر مناسبات تولید  -ر ادامه انقالب در جبهه اقتصادی اما در اینجا او همان تاکید را ب. کرد

 .در چند سال پس از این، هم در تئوری و هم در پراتیک به آن پرداخت

مائو در مقابله با رویزیونیستها در حزب کمونیست چین و همپالگی هایشان در اتحاد شوروی که پیشاپیش قدرت را در آنجا 

سال بعد، .  کرده بودند، به روشنی در حال تکامل دادن افکار خویش در مورد تضاد و مبارزه در دوره سوسیالیسم بودقبضه 

 .، این دو خط اساسا متضاد، و این دو راه متضاد که به مقابله حاد با یکدیگر پرداخته بودند، را بخود دید8791یعنی سال 

 

 کمونهای خلقی و جهش بزرگ
مائو در مقابله با رویزیونیسم درون حزب . در سراسر روستاهای چین جنبش استقرار کمونهای خلقی بلند شد این سالی بود که

که این جنبش بخش مهمی از آن بود پشتیبانی همه جانبه داده و آنرا " جهش بزرگ به پیش"به این واقعه زمین لرزاننده و 

سطح باالتری ارتقاء یافت، بلکه در کمونهای خلقی توده های دهقان  نه تنها ابعاد و میدان عمل مالکیت زمین به. هدایت کرد

تولید کوچک صنعتی، منجمله تولید مواد اولیه ای مانند فوالد،  و همچنین بسیاری از پروژه های ساختمانی گوناگون را در 

این از اهمیت زیادی . بوداین واقعه ای کامال بی سابقه در روستاهای چین و یا اصال در هر کشور دیگری . پیش گرفتند

برخوردار بود، نه فقط به آن دلیل که تفاوت بین شهر و روستا و کارگر و دهقان را کمتر می کرد، بلکه همچنین در رابطه با 

مسئله جنگ خلق در مقاومت در مقابل متجاوز بر طبق خط انقالبی مائو، که باالترین درجه خودکفایی محلی را الزام آور می 

صوص در مقابله با نیروهای متجاوز دشمن که ممکن بود ابتدائا بخشهای بزرگی از خاک چین را اشغال کرده و ساخت، بخ

 . ارتباط مناطق مختلف با یکدیگر را قطع کنند

و " جهش بزرگ به پیش"در همین زمان بود که مائو خط عمومی برای ساختمان سوسیالیستی را فرموله کرد، که همراه با 

با تمام قوا به پیش رفتن، هدف گیری "این خط عمومی عبارت بود از . معروف شدند" سه پرچم سرخ"ی به کمونهای خلق

 ".عالی و دستیات یافتن به نتایج عظیمتر، سریعتر، بهتر و اقتصادی تر در ساختمان سوسیالیسم

حمایت و بیان کنکرتی بود از این یک تشویق مجرد نبود که همه کس باید سخت کوشیده و نتایج بهتر به کف آورد بلکه 

و کمونهای خلقی نمایندگی می شد و از اینها در مقابل خطی که تنها راه " جهش بزرگ به پیش"خیزش خود توده ها که توسط 

پیشرفت اقتصادی را از طریق خارجی ها، بزرگترها،چیزهای پیشرفته تر و متمرکزتر می دید و معتقد بود که چین و مردم 

 .، دفاع کرد"از پشت سر با آهنگ یک الک پشت بخزند"انند چین فقط می تو

آنگونه که مائو خاطر نشان ساخت، . مضافا، این خط عمومی بیانی بود از اینکه سیاست و ایدئولوژی باید در فرماندهی باشد

وژیک، به فاکتور به مسائل ایدئول -" هدف گیری عالی"و " با تمام قوا به پیش رفتن"یعنی  –دو بخش اول این خط عمومی 

دستیات یافتن به نتایج عظیمتر، سریعتر، بهتر و اقتصادی تر در "یعنی  –و بخش آخر . ذهنی، به ابتکار آگاهانه اشاره دارد

این هم باز یک کاربست درخشان ماتریالیسم دیالکتیک در . به نتایج ابتکار آگاهانه توده ها اشاره دارد -"ساختمان سوسیالیسم

 .لیسم مکانیکی بودمقابل ماتریا

یعنی . بنابرین همانگونه که مائو خاطر نشان ساخت، به بخش دوم خط عمومی هم باید از زاویه دیالکتیکی نگریسته شود

-" اقتصادی تر"و " بهتر"باید بمثابه وحدت اضدادی با  -که بر کمیت و سرعت اشاره دارد-" سریعتر"و "عظیمتر" اینکه، 

اگر بر کیفیت باال و هزینه پایین با غفلت از کمیت و سرعت بطور یکجانبه . نگریسته شود -ه داردکه بر کیفیت و هزینه اشار

اما از طرف دیگر، اگر بر . تاکید گذارده شود، آنگاه نیازهای اقتصاد بطور کلی و امکان رشد سریع آن قربانی خواهد شد

تولیداتی که دارای )یت خود تحت الشعاع قرار خواهد گرفتکمیت به بهای کیفیت بطور یکجانبه تاکید گذارده شود، آنگاه کم

و (. کیفیت پایین باشند عمر زیادی نخواهند داشت و در نتیجه به واقع کمیت کمتری را در دراز مدت نمایندگی خواهند کرد

مشابه زمینه  مضافا، اگر تاکید یکجانبه بر کمیت و سرعت گذاشته شود بدون آنکه هزینه در نظر گرفته شود آنگاه بطور

باز هم کلید پیشبرد صحیح این تضادها . گسترش تولید و بدست آوردن تولیدات بیشتر هم در دراز مدت به تحلیل خواهد رفت

 . عبارت است از برانگیختن و اتکاء بر فعالیت آگاهانه خود توده ها برای پیش راندن کل اقتصاد

اینها مستقیما سیلی بود که بر صورت هر نوع . دیوانه وار کشاند تمام اینها رویزیونیستهای درون حزب را به مخالفت

حمله ای که بطور مداوم از  -آنها به مائو حمله کردند و گفتند که او ایده آلیست است . متعصب و میثاق بورژوایی وارد آمد

قش پویا و آگاه انسان مبالفه می در ن"و این اتهام را به مائو می زدند که او  -طرف رویزیونیستها به مائو انجام می گرفت 

 (91".)ورزد

رویزیونیستها که در آن زمان توسط پن ته هوا که وزیر . حدت یافتند 8797مسائل در جلسه کمیته مرکزی حزب در سال 

 -و کمونهای خلقی در ارتباط بودند انگشت گذارده " جهش بزرگ به پیش"دفاع بود، رهبری می شدند بر مشکالتی که با 

روی های زیادی که این خیزشهای انقالبی " چپ"تی مانند شکل حمل و نقل، کمبود برخی کاالهای مورد نیاز و برخی مشکال

برای اینکه یک حمله همه جانبه بر آنها و بطور کلی راه انقالبی که آنها نمایندگی می کردند انجام  -را همراهی می کردند 



مانند آنچه که در " مدرن"سخت این مسئله بود که ارتش چین به یک ارتش پن ته هوا همچنین یکی از مدافعین سر . دهند

وجود دارد تبدیل شود؛ و این امر دست در دست این سیاست بود که می ( وکشورهای سرمایه داری غرب)اتحاد شوروی 

ورزی و صنایع سبک گفت باید رشد اقتصادی چین به سیاست تاکید یکجانبه بر صنایع سنگین و ساختمان نظامی به بهای کشا

 .و ساختمان همه جانبه اقتصاد، باز گردد

، 8797مائو انقالبیون درون رهبری حزب را در عقب راندن این حمله از سوی راست در جلسه کمیته مرکزی در لوشان در 

جابجایی خوب بود و نه وحشتناک، حتی علیرغم وجود " جهش بزرگ به پیش"او اعالم کرد که خیزش توده ای . رهبری کرد

 . ها و انقطاع ها و حتی اگر در کوتاه مدت بازگشت اقتصادی بطور منظم باال نبوده باشد

و بدین ترتیب راست را به " هرج ومرج تولید شده  دارای ابعاد عظیمی بود و من مسئولیت آنرا بعهده می گیرم"او گفت 

مائو گفت مارکس این موضع را در پیش . یادآور شداو به آنان دیدگاه مارکس را در مورد کمون پاریس . مبارزه طلبید

نگرفت که نتایج محدود و فوری همه چیز را تعیین می کنند بلکه از دریچه محاسبه منافع عمومی و دراز مدت پرولتاریا به 

ه حتی اولین دیکتاتوری پرولتاریا بود، او چنین فکر کرد ک"وقتی که مارکس تشخیص داد که کمون پاریس . مسئله نگریست

اگر ما آنرا از زاویه اقتصادی مورد ارزیابی قرار دهیم، ارزشی . اگر فقط برای سه ماه دوام بیآورد خوب است

 (96".)نداشت

این واقعیت بود که توده ها مسائل را " جهش بزرگ به پیش"در ضمن مائو اضافه کرد، در حین اینکه مسئله عمده در 

و بنابراین غلط بود اگر آنرا از زاویه نتایج فی الفور اقتصادی  -وین کرده بودند بدستشان گرفته و شروع به پیشرفتهای ن

و کمونهای خلقی، " جهش بزرگ به پیش"همچنین این مسئله درست بود که، بر خالف کمون پاریس  -بررسی می کردیم

 .د دست به عقب نشینی بزننددر مقابل این مسئله رویزیونیستها مجبور شدن. علیرغم برخی مشکالت معین شکست نمی خورد

در همان زمان، اتحاد شوروی که در هماهنگی با این رویزیونیستهای درون حزب کمونیست چین عمل می کرد بناگهان 

تکنسینها و نقشه های فنی را بیرون کشیده و شماری از پروژه های ساختمانی حیاتی را ناتمام گذارده و بطور جدی در رشد 

 .متعاقب آن در طی چند سال بعد چین دچار یکسری فجایع طبیعی گردید. ی کرداقتصادی چین خرابکار

با استفاده از تمام اینها رویزیونیستها در رهبری حزب کمونیست چین دست به حمله دیگری زدند، و در واقع قادر گردیدند که 

در طی این دوره بود که . بدست گیرنددر بسیاری از زمینه ها منجمله در جوانب مهمی از سیاست اقتصادی ابتکار عمل را 

برای تنظیمات صنعت را پیش گذاردند، که خطوط رویزیونیستی سابق در مورد " هفتاد ماده"لیوشائوچی و همپالگی هایش، 

 .اقتصاد را منعکس کرده و بعدا در مبارزه بر سر سیاست اقتصادی و رابطه آن با مبارزه طبقاتی، منعکس گشتند

فرا خوان اعمال دو باره کنترل منحصر بفرد توسط وزارتخانه های مرکزی، ملغی کردن بسیاری از پروژه  "هفتاد ماده"این 

در تولید را مستقر ساخته، و حتی فراخوان بستن کارخانه هایی که سود "عمده کردن بازار "های ساختمانی را داده، هدف 

ینی را که شامل رفرم شده بودند احیاء کرده، و فراخوان قطعه کاری آنها قوانین محدود کننده و قوان. نشان نمی دادند را دادند

و ساعاتی را که قرار  -یعنی چیزهایی که قبال مورد انتقاد قرار گرفته و حذف شده بودند -را در هر آنجا که الزم باشد دادند 

در همان زمان . ارخانه ها گشتندبود کارگران صرف مطالعه سیاسی کنند را تقلیل داده و خواهان قطع مبارزه سیاسی در ک

بعبارت دیگر انتشار اکونومیسم و رفاه  -توده ها بپردازد " رفاه"این قوانین شامل برخی مفاد معین بود که قرار بود به مسئله 

ین در همان زمان این مرتدین از ا. رویزیونیستها می گفتند که تمام اینها برای پایان بخشیدن به بی نظمی الزم است. طلبی

" جهش بزرگ به پیش"مسئله غفلت نورزیدند که امتیاز پیشرفتهای اقتصادی را که زمینه شان توسط خیزشهای توده ای و 

 .محکومش می کردند" هرج و مرج"یعنی همان چیزی که آنهابعنوان  -پایه گذاری شده بودند را بخود اختصاص دهند 

از طریق آثار ادبی و هنری، آنها برای بازگرداندن پن ته . ت زدنددر زمینه روبنا هم رویزیونیستها دست به یکسری حمال

سر و صدا براه انداختند و البته برای  -از کار بر کنار شده بود 8797که متعاقب شکست رویزیونیستها در سال  -هوا 

 .بازگشت خط ضد انقالبی او که بر علیه خط انقالبی مائو مبارزه کرده بود

 

 يابدمبارزه دو خط حدت می 
هرگز "در جلسه ارگانهای رهبری کننده حزب، او این فراخوان را منتشر کرد که  8731در سال . مائو به ضد حمله دست زد

و آن چیزی را فرموله کرد که خط اساسی حزب کمونیست چین برای سرتاسر دوره " مبارزه طبقاتی را براموش نکنید

 .سوسیالیسم گشت

در این دوره تاریخی سوسیالیسم کماکان طبقات، . خی بسیار طوالنی را در بر می گیردجامعه سوسیالیستی یک دوره تاری
ما باید ماهیت پیچیده و طوالنی . مبارزه طبقاتی وجود دارد و مبارزه بین راه سوسیالیستی و راه سزمایه داری موجود است

ما باید بدرستی . موزش سوسیالیستی را به پیش بریمما بایست آ. ما باید بر هوشیاری خود بیافزاییم. این مبارزه را درک کنیم
تضاد های طبقاتی و مبارزه طبقاتی را درک کرده و به پیش بریم، تضادهای بین خود و دشمن را از تضادهایی که میان خلق 

بدیل شده در غیر اینصورت یک کشور سوسیالیستی مانند ما بضد خود ت. موجود است تمیز داده و به حل صحیح آنها بپردازیم



از هم اکنون ما باید هر سال، هر روز اینرا به یاد بیاوریم تا بتوانیم یک . و منحط خواهد شد، و سرمایه داری احیاء خواهد شد
 (91.)لنینیستی داشته باشیم –درک هوشیارانه   از این مشکل و یک خط مارکسیست 

از آنجایی : را موعظه می کردند و چنین میگفتند" زه طبقاتیتمام شدن مبار"تمام این سیلی بود بر صورت رویزیونیستها، که 

که مالکیت سوسیالیستی بر قرار شده، دیگر خطر احیاء سرمایه داری وجود ندارد و فقط الزم است که تولید را رونق بخشیم 

آموزش سوسیالیستی را مائو جنبش . بدون توجه به اینکه چه متدهای در دست یافتن به این هدف مورد استفاده قرار می گیرند

 .در مقابله با این خط، در پیشبرد مبارزه طبقاتی و جنگیدن با تالشهای رویزیونیستها برای احیاء سرمایه داری، رهبری کرد

. مائو همچنین توجه جدی به مسائل اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی مبذول داشت -8731اوایل سالهای  -در همان دوره 

بیشتر این امر در . اع از خط انقالبی اش و همچنین تکامل آن در مقابله به حمالت رویزیونیستها بوداین بخش مهمی از دف

در اینجا مائو نه تنها انحرافات رویزیونیستی در اتحاد . نوشته مائو تسه دون بیان شد" یاداشتهایی بر اقتصاد سیاسی شوروی"

که در چین در مقابله با رویزیونیسم تکامل یافته بود مورد جمع بندی شوروی را نقد کرد بلکه اهمیت سیاستها و متدهایی را 

 .قرار داد

، خط عمومی برای "ده مناسبات بزرگ"این امر شامل خط مناسبات بین کشاورزی و صنعت، و دیگر مسائل مورد بحث در 

راه رفتن بر "توسط  فرمول  ساختمان سوسیالیسم، اهمیت اتکاء به خود و اصالح اتکاء به خود، و یکسری سیاستهایی که

منظور از این نکته آخر، رشد همزمان شرکتهای کوچک و متوسط و همچنین بزرگ بود؛ . تشریح شد، بود" روی دو پا

استفاده همزمان از تکنولوژی و تکنیک بومی و خارجی،عقب مانده و پیشرفته، و وارد عرصه نمودن نقش توده ها در کنار 

 .کی؛ و دیگر ترکیبات مشابهمتخصصین در ابداعات تکنی

بوروکراتیک به برنامه ریزی کردن، مورد -برخورد درست را در تقابل برخورد بورژوا" یاداشتها"مضافا، مائو در این 

ایدئولوژی انعکاسی است از . ، یک شکل ایدئولوژیک می باشد(م -برنامه )یک طرح "او گفت که . مقایسه قرار داد
بنابراین، اشکال ایدئولوژیی مانند طرحها تاثیر زیادی بر رشد ... بر واقعیات تاثیر می گذاردواقعیات، اما خود همچنین 

 (99".)اقتصادی و سرعت رشد آن دارند
این مسئله همچنین در بر . برنامه ریزی صرفا یک مسئله تکنیکی نبوده و تنها تضاد بین جهالت و دانش را در بر نمی گیرد

اتکاءکردن بر معدودی . رصه ایدولوژیک، جهانبینی و متد پرولتاریا و بورژوازی می باشدگیرنده مبارزه طبقاتی در ع

 -و بر مبنای روشهای بوروکراتیک، یا اتکاءکردن بر توده ها و جمع بندی علمی از تجارب، ایده های توده ها " متخصصین"

. امه ریزی و دیگر حیطه ها انعکاس می یابداین است خط تمایز اساسی بین جهان بینی پرولتاریا و بورژوازی که در برن

شمردن  درست ضد این اصل است که توده ها " یک فاکتور مهم"مبارزه توده ها را "همانگونه که مائو دقیقا بیان کرد، 

می سازند و نه ( م -برنامه ریزان )تحت هیچ شرایطی نمی توان تاریخ را به مثابه چیزی که طراحان . سازندگان تاریخند

 (93".)ده ها، در نظر گرفتتو

مائو همچنین تاکید کرد که برنامه ریزی باید این نکته را بحساب بیاورد که رشد در هر چیزی، منجمله در اقتصاد، بصورت 

 :مضافا، مائو گفت. خط مستقیم پیش نرفته بلکه بصورت مارپیچی یا موج وار می باشد

تمام چیزها توسط عدم توازن ( تکامل. )وازن هیچ توازنی وجود نداردبدون عدم ت. توازن در مقابل عدم توازن نسبی است
طرحها را مرتبا باید مورد تجدید نظر قرار داد، دقیقا ... بدین دلیل است که تقاضایی برای توازن هست. مشخص می شود

 (99.)بدان دلیل که بی توازنی های نوینی رخ می دهند
د رویزیونیستی به برنامه ریزی می زند که در اساس حرکت دیالکتیکی چیزها را در اینجا مائو تو دهنی مستقیمی به برخور

نفی کرده و تالش می کند نظم و توازن را از باال از طریق متدهای بوروکراتیک و احکام مجرد از و در تضاد با توده ها و 

مائو به برنامه ریزی جنبه دیگری بود که و تمام برخورد . خالقیت آنها و همچنین مجرد از قوانین رشد اقتصادی، تحمیل کند

" ایده آلیسم"در آن مائو بر اهمیت عظیم روبنا و مبارزه طبقاتی در این عرصه، و در مخالفت با رویزیونیستها که تمام این را 

 .می خواندند، تاکید می گذارد

ردن ادامه می دهدو می باید این نکته را در مضافا، مائو نه تنها همانند استالین تشخیص داد که قانون ارزش کماکان به عمل ک

برنامه ریزی در نظر گرفت، بدون آنکه به آن اجازه داد که نقش تنظیم کننده را داشته باشد، بلکه او همچنین در مخالفت با 

دامه کماکان بداشتن برخی خصوصیات معین کاال ا -و نه صرفا وسایل مصرف  -استالین خاطر نشان ساخت که، ابزار تولید 

 .می دهند

و از آنجایی که شرکتهای . مناسبات مبادله کاالیی باالجبار درمبادله محصوالت، حتی در خود بخش دولتی، منعکس می شوند

دولتی هنوز نیازمند آن بودند که استقالل نسبی ای را در حسابداری حفظ کنند، مبادالتشان با یکدیگر هنوز بمقدار زیادی از 

 .تاثر می بود، قانونی که قانون اساسی تولید کاالیی و مبادله استعملکرد قانون ارزش م

اما این مسائل همچنین می توانستند توسط . تمام اینها غیز قابل اجتناب بوده و تا مدت زمانی اجتناب ناپذیر باقی می مانند

میدان عمل قانون ارزش  بورژوازی، بخصوص آن رهروان سرمایه داری که در مقامهای قدرت بودند، برای وسیعتر کردن



در مناسبات درونی و بین واحدهای اقتصادی مختلف، بمثابه بخش مهمی از تالشهای آنها برای فی الواقع متحول کردن 

 .مناسبات سوسیالیستی به مناسبات سرمایه داری و احیاء سرمایه داری در سرتاسر کشور، مورد استفاده قرار گیرد

بیشتری از تکامل فکری اش را در مورد مسئله انقالبی کردن مناسبات تولیدی در دوره پس از  مائو مقدار" یاداشتها"در این 

او اهمیت خاصی به مناسبات بین مردم در تولید می . اینکه مالکیت سوسیالیستی بطور اساسی تحقق یافته است، بیان می کند

 :در یکی از مهمترین بخشهای این مقاله او می نویسد که . دهد

چگونگی اداره شرکتهایی که چه تحت مالکیت  -اینکه مسئله سیستم مالکیت حل شد، مهمترین مسئله مدیریت است  پس از
این همان مسئله مناسبات بین مردم تحت یک سیستم مالکیت معین می باشد، . باشند( اشتراک)یا کلکتیو( دولت)تمام مردم 

تغییرات در سیستم مالکیت در یک دوره معین زمانی همیشه . هدموضوعی که می تواند مقاالت بسیاری را بخود اختصاص د
. محدودیت های خود را دارا هستند، اما مناسبات بین مردم در کار تولیدی، بالعکس، می تواند بال انقطاع در حال تغییر باشد

از رهبری متمرکز و ترکیبی : در رابطه با اداره شرکت های تحت مالکیت تمام مردم، ما یکسری سیاستها اتخاذ کردیم
حرکت توده؛ ترکیبهایی از رهبران حزب، توده های کارگر، پرسنل فنی؛ شرکت کادر ها در تولید، شرکت کارگران در 

 (91.)مدیریت، تغییر مداوم قوانین غیر منطقی و اعمال قضایی
بقاتی، در تعیین اینکه چین به گام نبودند بلکه از اهمیت عظیمی در مبارزه ط" ایده های خوب"این نوع گامهای انقالبی فقط 

هشدار داد که  8736مائو در سال . زدن در راه سوسیالیستی ادامه دهد یا به راه سرمایه داری کشیده شود، برخوردار بودند

 اگر چنین تدابیر انقالبی اتخاذ نشوند، و باالتر از آن خط انقالبی در مجموع در فرماندهی قرار نگیرد،

سرمایه )د بطول نیانجامد، شاید فقط چند سال، یا یک دهه، و یا چندین دهه طول بکشد که احیای ضد انقالبیبعد می تواند زیا
ل بدون شک به حزبی رویزیونیست، حزبی فاشیست  -در سطح سراسری بطور اجتناب ناپذیر جریان یابد، حزب م( داری

چه شرایط خطرناکی . هش  میکنم به این مسئله فکر کنیدرفقا خوا. تبدیل خواهد گشت، و رنگ سراسر چین تغییر خواهد یافت
 (97!)خواهد بود

بروشنی تمام این موضوع، هم خطی را در ضدیت مستقیم با کل خط بورژوایی و هم چنین آن رشته سیاستهای اقتصادی که 

ر زیادی از کادرهایی که نمایندگی می شدند، سیاستهایی که توسط رویزیونیستها منتشر شده و توسط شما" هفتاد ماده"توسط 

دو طبقه، دو خط و دو راه دوباره بروشنی در یک . تفکر شان بوروکراتیک شده بود حمایت می شدند، نمایندگی می کرد

به یک  8733انفجاری که از این تقابل حاصل گشت انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی بود، که در سال .تقابل قرار گرفتند

 .بر علیه رهروان سرمایه داری تکامل یافتمبارزه سیاسی توده ای 

در چند سال اول این خیزش انقالبی، که مائو نه تنها قهرمان آن بود بلکه بطور خاص آنرا هدایت کرد، توده ها مقر های 

فرماندهی بورژوایی لیوشائوچی در حزب را خرد کردند، در عرصه های مختلف جامعه که رهروان سرمایه داری آنرا 

ه بودند قدرت را پس گرفتند، خط انقالبی مائو را که در ضدیت با خط رویزیونیستی بود برافراشته کرده و به عمل قبضه کرد

در این پروسه تحوالت . را که وارونه گشته بودند، احیاء کردند" جهش بزرگ به پیش"در آوردند و احکام و دستآوردهای 

 .ام شدانقالبی بیشتری در روبنا و زیر بنای اقتصادی انج

مطالعه تئوری مارکسیستی . انقالب در فرهنگ و آموزش با سرنگونی اتوریته بورژوایی در این عرصه ها به پیش رانده شد

کمیته های انقالبی، ارگانهای جدید . در ابعاد گسترده ای ارتقاء یافت و مبارزه ایدئولوژیک فعال در تمام سطوح تشویق گردید

یه ای و همچنین در سطوح باالتر ساخته شدند که مرکب از توده ها، کادرها و پرسنل فنی و قدرت و مدیریت در واحدهای پا

جنبش توده ها در علم و تکنولوژی کارگران و دهقانان با پرسنل حرفه ای در . هم چنین مردم پیر، میان سال و جوان بودند

که در طی آن تاکید بر مناطق روستایی، که تفییرات مشابهی در حیطه بهداشت صورت گرفت، . این رشته ها، رشد یافت

 .اکثر مردم در آنجا زندگی کرده و موقعیت بهداشت و درمان عقب افتاده تر بود گذارده شد

مانند  -در مدیریت آن نوع پیشرفتهای انقالبی در مناسبات میان مردم در تولید که مائو فراخوان توجه به آنها را داده بود 

همه بیشتر  -کتیو، شرکت کارگران در مدیریت، اصالح قوانین و انتطامات محدود کننده و نامعقول شرکت کادرها در کار کل

همچنین اصل رهبری کار حرفه ای توسط سیاست و مسلح بودن غیر حرفه ای ها با خط درستی . تقویت گشته و رشد یافتند

جنبه عمده را تشکیل " سرخ"توجه به اینکه  با -" سزخ و متخصص"این اصل در شعار . در هدایت حرفه ایها تقویت گشت

در اکثر موارد قطعه کاری و پاداشها از بین رفتند و ناهماهنگی در درآمد به پایین ترین درجه ممکن . بیان گشت -می دهد 

و  در انطباق با انتشار مناسبات رفیقانه میان درجه بندی ها و رتبه های مختلف کارگران و ارتقاء همکاری سوسیالیستی

به همین ترتیب، همکاری سوسیالیستی بین شرکتها و واحدهای مختلف اقتصادی به سطح . خالقیت در تولید، تقلیل داده شد

 .باالتری ارتقاء یافت

در طول انقالب فرهنگی، مائو تجربه توده های چینی در انقالب سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیسم را فشرده ساخت، و 

این اصل بدرستی رابطه بین . ، بیان کرد"انقالب را دریابید، تولید را باال ببرید"این دو را در شعار رابطه دیالکتیکی بین 

انقالب و تولید، سیاست و اقتصاد، شعور و ماده، روبنا و زیر بنای اقتصادی و مناسبات تولیدی و نیروهای مولده را شرح 

 .می دهد



اما از . هم شالوده و هم عالیترین نقطه تعیین دیگری می باشد. عمده می باشد در تمام این مناسبات، جنبه دوم بطور کلی جنبه

. طرف دیگر، در تمام موارد این جنبه اولی است که نقش مبتکر و آغاز کننده در متحول ساختن دومی را بازی می کند

ند و عمل آگاهانه الزم است که مضافا در هر مورد جنبه عمده گرایش به آن دارد که به طرف جلوتر از جنبه دوم پیشرفت ک

بنابراین می توان دید که جنبه عمدتا درجه دوم واکنش عظیمی بر . این جنبه درجه دوم را در انطباق با جنبه عمده در آورد

 .جنبه عموما عمده دارد و در زمانهای معینی خود می تواند عمده گردد

است که  -بخصوص قدرت دولتی و ایدئولوژی پرولتاریا  -رانه آن فقط با انقالب مداوم در روبنا و استفاده از نقش مبتک 

بطور مشابه، بدون ادامه . برای پرولتاریا امکان پذیر است که زیر بنای اقتصادی سوسیالیستی را تحکیم کرده و گسترش دهد

ان ندارد که به رها سازی انقالبی کردن مناسبات تولیدی، حتی پس از اینکه بطور عمده مالکیت سوسیالیستی بدست آمده، امک

و آنگونه که مائو تسه دون قبال خاطر نشان ساخته بود، در آن زمانهایی که . و رشد نیروهای مولده اجتماعی ادامه داد

مناسبات تولیدی و روبنا عمدتا بمثابه موانعی در مقابل رشد نیروهای تولیدی و زیر بنای اقتصادی عمل می کنند، آنگاه 

 (31.)و روبنا عمده می گردندمناسبات تولیدی 

و ، همیشه فقط با قرار دادن سیاست در فرماندهی اقتصاد است که برای پرولتاریا امکان دارد که تولید را در راه 

متحول کردن جهان مادی در مطابقت با قوانین عینی آن و منافع انقالبی پرولتاریا، فقط با بر انگیختن . سوسیالیستی رشد دهد

، رابطه "انقالب را دریابید، تولید را باال برید"خالصه کنیم، اصل . انه توده های کارگر امکان پذیر استفعالیت آگاه

 .دیالکتیکی درست بین این دو را بیان کرده و نقش فرماندهی انقالب در تولید را نشان می دهد

ده و بکار بسته می شد، مرتبا توسط طبیعتا، زمانی که این اصل توسط توده های چینی در متحول ساختن جهان درک گردی

رویزیونیستها با آن ضدیت ورزیده شده و به آن حمله می شد، و این مسئله  مسلما در دوره اوج انقالب فرهنگی نیز صادق 

که در اواسط انقالب فرهنگی برگذار گردید، لین پیائو که  8737در واقع، در کنگره نهم حزب کمونیست چین در سال . بود

س یکی از رفقای نزدیک مائو تسه دون و یکی از رهبران توده ها در انقالب فرهنگی در آمده بود، با دیگر به لبا

" تئوری نیروهای مولده"رویزیونیستها در ضدیت با خط مائو در مورد رابطه بین انقالب و تولید و جایگزین کردن آن با 

 .همکاری کرد

مائو و . ه در آن زمان وظیفه عمده نه مبارزه طبقاتی بلکه رشد تولید می بوداین کار در پوشش این استدالل انجام گرفت ک

دیگر رهبران انقالبی این خط را رد کرده و آنرا مغلوب ساختند و تاکید کردند که پیشبرد مبارزه طبقاتی بر علیه بورژوازی 

 .کماکان حلقه کلیدی تمام کارها می باشد

یست چین که پس از کنگره نهم برگزار شد، مائو دوباره در مورد رابطه بین انقالب در جلسه پلنوم کمیته مرکزی حزب کمون

 :او در آن زمان گفت که. و تولید صحبت کرد

ظاهرا، از آنجایی که پایه مادی ما محکم نبود، ما نمی توانستیم بدون انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی کاری به پیش          
  -منظورم تمام آنها یا اکثریت مطلق آنها نیست -مثل اینکه در اکثریت عظیمی از کارخانه هابر طبق مشاهدات من . بریم

این به آن معنا نیست که آدمهای خوبی در رهبری . رهبری در دست مارکسیستهای واقعی و توده های کارگر نبود
عضای کمیته های حزبی و منشی های شاخه کارخانجات نبودند، بلکه آدمهای خوبی در میان منشی ها، قائم مقام منشی ها و ا

اما آنان خط لیوشائوچی را دنبال کردند، یعنی دست یازیدن به محرکهای مادی، قرار دادن سود در . های حزبی بودند
( و تمام اینها...)در واقع آدمهای بدی در کارخانه ها هستند... فرماندهی و دادن پاداشها بجای تبلیغ سیاستهای پرولتری و غیره

 ( 38.)نشان می دهد که انقالب هنوز ناتمام است

در اینجا مائو در حال دادن تحلیل عمیقتری در مورد مسئله مناسبات تولیدی و مبارزه طبقاتی پس از اینکه تحول در مالکیت 

اشد، این کافی او بر این واقعیت تاکید گذارد که آنجا که مربوط به مالکیت می ب.سوسیالیستی اساسا کامل شده است، می دهد

بلکه آنچه که مهم است ماهیت مالکیت . نیست که تعیین شود که آیا مالکیت دارای شکل خصوصی است یا عمومی شده است

اگر نیروهای بورژوایی و یک خط بورژوایی در . که بهر حال یک شیئ نبوده بلکه مناسبات اجتماعی می باشد، است

این، آن چیزی . صرفا پوسته بیرونی مناسبات تولیدی بورژوایی خواهد گشت فرماندهی قرار بگیرد آنگاه مالکیت عمومی

و چیزی است که بدرجات . است که در اتحاد شوروی بطور کلی پس از کسب قدرت توسط رویزیونیستها در کشور رخ داد

این می  -رخ داد مختلف در شرکتها و واحدهای اقتصادی معینی که توسط رهروان سرمایه داری در چین کنترل می شدند 

این آن . تواند حتی تحت شرایطی که پرولتاریا قدرت سیاسی را بطور کلی در در کشور در دست دارد رخ دهد و می دهد

اشاره می داشت، که قبل از شروع انقالب فرهنگی تحت فرماندهی  -چیزی بود که مائو در مورد کارخانجات حتی اکثر آنها

 .ی واقعی و توده های کارگر نبودندیک خط درست و رهبری مارکسیستها

تمامی این مسئله بطور دیالکتیکی به این واقعیت مرتبط است که در جامعه بطور کلی، حتی در حالی که مالکیت سوسیالیستی 

بعبارت دیگر، در کشاورزی و حتی صنعت، ابزار تولید هنوز . عمدتا مستقر شده است، این بمعنای استقرار کامل نیست

مالکیت عمومی تمام جامعه مبدل نشده، و بنابراین تولید کاالیی و قانون ارزش، اگر چه در عرصه ای محدود شده، کامال به 

تا زمانی که این امر و دیگر آثار سرمایه داری هم در مناسبات تولیدی و هم در روبنا از میان نرفته . کماکان عمل می کند



به سرمایه داری وجود  -و حتی جامعه سوسیالیستی بطور کلی  -یالیستی اند، احتمال مبدل شدن مناسبات و نهادهای سوس

لنینیستی در مورد این مسائل واقعا مهم،  -این درک خدمتی بزرگ توسط مائو تسه دون به تئوری مارکسیستی . خواهد داشت

 .می باشد

ع انقالب فرهنگی بود بلکه در آن زمان نه تنها یک جمع بندی از اوضاع قبل از شرو 8737تحلیل مائو از این مسئله در سال 

و اینکه   -و باید پایان پذیرد  -یک گوشمالی سختی به لین پیائو و دیگران که سعی داشتند اعالم کنند که انقالب پایان یافته 

رزه برای خط اما این رویزیونیستها با خط انقالبی مائو متحد نشدند و به مبا. اکنون زمان در صدر قرار دادن تولید است، بود

مدت کوتاهی پس از کنگره . در نتیجه لین پیائو و عده ای دیگر افشاء ایزوله و مغلوب گشتند. ضد انقالبی خود ادامه دادند

 .لین پیائو در حین فرار به طرف شوروی به مثابه یک خائن مرد 8798نهم، در سپتامبر 

بجای خط انقالبی " تئوری نیروهای مولده"و " مبارزه طبقاتیپایان یافتن "اماالبته، تالش در جهت جایگزین کردن تئوری 

خاطر نشان گشت که برنامه قلمداد کردن  8796در کنگره دهم حزب کمونیست چین در سال . مائو با مرگ لین پیائو نمرد

بجلو گذارده شده  تولید بمثابه وظیفه عمده، که لین پیائو و اپورتونیست دیگر درون حزب بنام چن پوتا در دوران کنگره نهم

نسخه بازسازی شده همان مزخرفات رویزیونیستی لیوشائوچی و چن پوتا، تحت شرایط نوین "بودند، هیچ چیز بیشتر از 

مزخرفات رویزیونیستی که بصورت اعالم کردن اینکه تضاد عمده در کشور ما نه تضاد بین پرولتاریا و بورژوازی  -نبود

می باشد، بدرون قطعنامه کنگره هشتم رسوخ " یستی و نیروهای مولده عقب افتاده جامعهبین سیستم پیشرفته سوسیال"بلکه 

این گزارش توسط چوئن الی، که همانند لین پیائو در چهار سال قبل از آن، خود را در شرایطی یافت ( )31.)،"داده شده بود

در واقع چوئن الی بمثابه . وانده شدکه در حال خواندن گزارشی به کنگره بود که با خطش اساسا توافق نداشت، خ

وظیفه  -" مدرنیزاسیون"یا  -قدرتمندترین رهبر راست در چین در آن زمان، با حرارت دقیقا خطی مبنی بر این که تولید 

 .(عمده می باشد، را تبلیغ می کرد

مائو در طول . ادامه داد مائو تا آخربن لحظات عمرش به رهبری کردن حزب کمونیست چین و توده ها در مبارزه انقالبی

 :این مبارزه و کمی قبل از مرگش بیانیه ای داد که در بخشی از آن گفت که

بورژوازی درست در حزب  . شما در حال انجام انقالب سوسیالیستی  هستید، و هنوز نی دانید ک بورژوازی در کجاست 
رهروان سرمایه داری هنوز در جاده سرمایه . گرفته اندآنهایی که در قدرتند و راه سرمایه داری را در پیش  -کمونسیت است

 (36.)داری هستند
در اینجا مائو  نه تنها . این یکی از خدمات مهم مائو به تئوری مارکسیستی و بخصوص اقتصادی  سیاسی مارکسیستی بود

دیده عناصر جدید طلب می کرد که به این واقعیت که حتی پس از اینکه مالکیت سوسیالیستی بطور عمده برقرار گر

بورژوایی تولید خواهند گشت و بورژوازی بمثابه یک طبقه به موجودیت خود در سرتاسر دوره سوسیالیستی ادامه خواهد 

نه همه اش  -داد، توجه گردد، بلکه می خواست که بطور مشخص به این واقعیت توجه شود که در این شرایط بورژوازی

 .، بخصوص  از صفوف  باالیش سرچشمه  خواهد گرفت ازدرون خود حزب کمونیست -بلکه قلبش

این به دلیل موقعیت خود حزب در جامعه سوسیالیستی و تغییرات  در مناسبات طبقاتی است که با رشد سوسیالیسم ،  

در این اوضاع اکثریت قریب به . بخصوص پس از اینکه مالکیت سوسیالیستی در اساس برقرار گشته است، بظهور می رسند

اق آن کسانی که مقام رهبری را در تخصیص دادن ابزار تولیدیو وسایل مصرف دارند، در تحلیل نهایی اعضای حزب، اتف

اگر چه در تئوری آنها این رهبری را به نیابت از طرف توده های  اعمال میکنند، . بخصوص اعضای باالی حزب می باشند

واقعیت است که هنوز ابزار تولیدی کامال به مالکیت عمومی تمام معذالک تضادی  در اینجا وجود دارد ، که انعکاس این 

جامعه در نیامده و توده های مردم هنوز کامال بر تولید و تمام  جامعه سلطه نیافته اند تقسیم بندی ها، نابرابری و دیگری 

 .بقایای مادی و ایدئولوژی جامعه بورژوایی هنوز کامال مغلوب نگشته اند

یح توسط آنانی که در رهبری هستند به پیش بردره می شود، این تضاد در جهت توانا ساختی توده ها در جایی که خط صح

در افزایش سلطه شان بر تولید و جامعه حرکت خواهد کرد  اما در جایی که خط رویزیونیستی در فرمان دهی باشد، رهبری 

 .به موقعیت سلطه بورژوایی و استثمار توده ها متحول خواهد شد

که بر مبنای آن پرسنل رهبری  کننده در کار تولیدی و کارگران در  -ر بطور مثال تقسیم کار در بک شرکت محدود نگردداگ

و در همان حال بجای آنکه نسبت در آمد کادرها به درآمد کارگران تولیدی محدود تر شود این نسبت  -مدیریت شرکت کنند

بجای سیاست، سوددر فرماندهی قرار گیرد، آنگاه در واقع رابطه  کسانی که انبساط یابد، و بخصوص اگر بهمراه این مسئله 

در واقع آنها شروع به تملک در آوردن بخشی از اضافه تولید شده . در رهبری قرار دارند با کارگران ، بوی استثمار می دهد

: آنکه درتولید شرکت داسته باشند توسط کارگران می کنند در حالیکه خودشان بر تولید و کارگران فرماندهی  کرده بدون

اگر این انجام . اینست اهمیت محدود کردن حقوق بورژوایی در مناسبات بین مردم در کار و در توزیع بجای گسترش آن

نشود وبجای آن حط و سیاستهای ناردستی بکار گرفته شوند، این دو جنبه مناسبات تولیدی، بهمراه روبنا، می توانند تاثیری 

اعمال کنندو حتی میتوانند مناسبات تولیدی را از  -مالکیت  -برانچه در مجموع جنبه عمده مناسبات تولیدی است ارتجاعی 

 .ماهیت سوسیالیستی  به ماهیت سرمایه دارانه متحول سازند



شور این بدان معنانیست که اگر در هر زمان معین چنان اوضاعی در شمار بزرگی یا حتی در اکثر شرکتها غلبه کند، ک

 -فقط اگر رویزیونیستها راس قدرت را بگیرند -سرمایه داری شده است، این فقط از طریق تغییری در روبنا انجام خواهد شد

اما از طرف دیگر، این یک چیز ایستا نمی باشد و اگر . و بطور کلی یک خط رویزیونیستی درفرماندهی جامعه قرار بگیرد

ور و رشد داده شود بدون آنکه با آن مقابله گردد، آنگاه پایه برای اینکه به مناسبات تولیدی بورژوایی اجازه ظه

رویزیونیستهایی که در موقعیتهای قدرت قرار دارند کودتا کرده و سرمایه داری را احیاء کنند بمقدار عظیمی تقویت خواهد 

 .گشت

بنا بر تجربه ما، اگر کادرها ادعاهای خود " :یش بر اقتصاد سیاسی شوروی به این مسئله اشاره می کند" یادداشتها" مائو در

را کنا نگذارند و خود را با کارگران یکی نکنند، کارگران هرگز به کارخانه  بمثابه کارخانه خودشان نگاه نخواهند کرد بلکه 

رهبری  و اگر یک خط بورژوایی در فرماندهی باشد وتوسط کادرهای( 31.")بمثابه کارخانه کادرها به آن خواهند نگریست

کننده حزب و دولت تبلیغ و اعمال گردد، توده ها به کارخانه و همچنین ابزار تولید بطور کلی و جامعه در عموم بمثابه نه 

این هم، از . و این درک توده ها درست خواهد بود -متعلقات خودشان بلکه دارائی های یک قشر ممتاز خواهند نگریست

وسیالیستی نشئت می گیرد، و بهمان ترتیب یا در جهتی انقالبی و در پیشرفت بطرف ماهیت متضاد و در حال گذار جامعه س

 .کمونیسم،  و یا بطور کوتاه مدت در جهتی ضد انقالبی، در جاده سرمایه داری بطرف احیاء نظم قدیم، حل خواهد گشت

آنگونه که قبال گفته شد در جامعه . ستتحلیل مائو در اینجا کاربستی است از این جمله لنین که سیاست بیان فشرده اقتصاد ا

در جایی که این رهبری در دست رویزیونیستها . سوسیالیستی کنترل بر اقتصاد و در قدرت رهبری سیاسی متمرکز می گردد

این قدرت رهبری میتنی . باشد در واقعیت امر در دست بورژوازی است ومناسبات تولید بورژوایی بواقع تقویت خواهد گشت

پایه مادی است که در دست رهروان سرمایه داری آنان را قادر می سازد که خود را تقویت کرده و، اگر چنانچه در بر این 

غصب قدرت سیاسی عالی  موفق  گردند، سرمایه داری را احیاء کرده و بمثابه هسته و مقر فرماندهی نیروهای اجتماعی 

بهمین دلیل است . یبانی از احیاء سرمایه داری عمل کنند، بسیج نمایندجامعه، در داخل و بیرون حزب، که می توانند برای پشت

اگر آدمهایی مانند لین پیائو به قدرت برسند، برای آنها احیاء سیستم سرمایه " که مائو درست قبل از مرگش اصرار کرد، 

 (39".)داری راحت خواهد بود

گذارده  واصرار کرد که مسئله تعیین کننده درستی یا نادرستی خط  به این دلیل است که مائو تا به این حد بر روی روبنا تاکید

چرا که اینست که تعیین خواهد کرد که آیا رهبران سیاسی در قدرت، منافع انقالبی پرولتاریا را . سیاسی ایدلوژیک می باشد

ه احیاء سرمایه داری سرکوب در پیشرفت بسوی کمونیسم نمایندگی می کنند، یا یک بورژوازی جدید را که توده ها را در را

لنینیستی  و بسیج  آنها  -همچنین به این دلیل است که مائو تا به این حد به مسلح کردن توده ها با یک خط مارکسیست. می کند

چرا که این مسئله در جلوگیری از غصب قدرت توسط . بر این مبنا در مبارزه علیه رهروان سرمایه داری تاکید گذارد

 .ا و احیاء سرمایه داری و ادامه پیشرفت  بسوی کمونیسم  تعیین کننده استرویزیونیسته

درست در حزب "یعنی اینکه بورژوازی : از تمام اینها می توان به اهمیت عظیم آخرین بیانیه مائو بر روی این مسئله پی برد

مائو از اهمیت  مرگ و زندگی برای  این تحلیل". آنهایی که در قدرت اند و را سرمایه داری را می گیرند -کمونیست است

پرولتاریا و انقالبیون مارکسیستی که در حال پیشبرد مبارزه طبقاتی تحت سوسیالیسم و برای هدف نهایی کمونیسم می باشند، 

این امر یک دلیل مهم دیگر است مبنی . این تحلیل یک اسلحه جدید و قدرتمند پرولتاریا در این مبارزه است. برخوردار است

بر اینکه چرا خدمات مائو تسه دون بخصوص در عرصه اقتصاد سیاسی و همچنین در سیاست اقتصادی و ساختمان 

این خدمات حقیقتا فنا . پیشرفت دیگری توسط پرولتاریا و علم رهائی بخشش می باشند -و در عرصه های دیگر -سوسیالیسم

 .گیرند، علیرغم اینکه چه حوادثی در جهان رخ دهند ناپذیرند و هرگز نمی توانند پاک شده، و یا کم بهایی قرار
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 فلسفه :4فصل 
  

 مقدمه
استراتزی نظامی، سه فصل اول این کتاب به خدمات مائو در زمینه های انقالب در کشور های مستعمره، جنگ انقالبی و 

ولی آیا برای مائو امکان پذیر بود که بدون استفاده . اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی و ساختمان سوسیالیسم پرداخته اند

پیگیر از فلسفه مارکسیستی، دیالکتیک ماتریالیستی، خط انقالبی اش را در این عرصه ها، و عرصه های دیگر تکامل داده و 

 .ا در این زمینه ها به انجام رساند؟ خیر، چنین چیزی غیر ممکن بودچنان خدماتی عظیمی ر

در واقع همانطور که در فصلهای قبلی تاکید شده، خدمات مائو در این زمینه ها، همگی متکی بر اعمال همه جانبه دیالکتیک 

لنینسم در حیطه  -مارکسیسم مائو، در عین حال و بطور مشخص توجه بسیاری به.ماتریالیستی بوده و با آن رقم می خوردند

خود این امر با خدمات وی در سایر زمینه ها و بخصوص با بزرگترین . فلسفه معطوف داشت، آنرا تکامل داد و غنی تر کرد

 -خط و تئوری ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا که بعدا در این فصل به آن اشاره خواهد رفتارائه خدمت او یعنی 

 .تیکی داشتارتباطی دیالک

این مسئله که همیشه . مبارزه  و تکامل در جبهه فلسفه با مبارزه و تکامل در سطح جامعه بطور عام ارتباط تنگاتنگ دارد

واقعیت داشته با پیدایش مارکسیسم و تکامل پرولتاریا به طبقه ای برای خود،یعنی تکامل جنبش آگاهانه طبقه گارگر، صحت 

این حقیقت، تحت سوسیالیسم چند صد می شود، چرا که وظیفه پرولتاریا بعنوان صاحب صالح  اهمیت.هر چه بیشتر می یابد

جامعه سوسیالیستی این است که طبیعت، جامعه و مردم را آگاهانه و مطابق جهان بینی خود تغییر داده و در جهت کمونیسم 

 .به پیش رود

  

 پايه طبقاتی فلسفه
 (8". )فلسفه همیشه در خدمت سیاست است" و . سفه ای، ماهیت  طبقاتی داردتا زمانیکه طبقات موجودند،هر نوع فل

مبارزه طبقاتی است، و این بویژه در فلسفه مارکسیستی  -در جامعه طبقاتی -همانطور که خود مائو تاکید کرد، مبنای فلسفه

 : مائو مسئله را چنین توضیح داد. صادق است

  

و  ستمدیدگان قبل از اینکه بدنبال . ستمگران به ستمدیدگان ستم می کنند...وجود دارد بین پرولتاریا و بورژوازی مبارزه ای
تنها بعد این که مردم این را به عنوان نقطه آغاز حرکت شان .فلسفه بگردند احتیاج به جنگ متقابل و یافتن راه خالص دارند

 (1.)همه ما این را از سر گذارنده ایم .لنینیسم پدیده آمده و آنها فلسفه را یافتند -قبول کردند مارکسیسم

اگر شما در مبارزه طبقاتی در گیر نشوید، :"در همین سخنرانی مائو بطور مشخص از گروهی از روشنفکران سئوال کرد

 (6".)پس این فلسفه ای که درگیرش هستید چیست؟

عمده بود که مائو نه تنها خود توجه زیادی به  و به این دلیل. ولی فلسفه نیز بنوبه خود بازتاب عظیمی در مبارزه طبقاتی دارد

فلسفه و مبارزه در این حیطه مبذول داشت بلکه مرتبا تاکید کرد که فلسفه باید از محدوده مطالعه فضال آزاد شده و توسط توده 

و شکستن قیود چرا که پرولتاریا و تودها ی وسیع بدون فراگیری آگاهانه فلسفه مارکسیستی . های وسیع خلق فراگرفته شود

فکری فلسفه طبقات استثمار گر، نمی تواند زنجیرهای سرمایه داری و جامعه طبقاتی را پاره کرده، بشریت را آزاد کرده و 

 .به جهش کیفی در سلطه خود بر طبیعت دست بابد

  

 شالوده های فلسفه مارکسیستی
ده های خلق را نه تنها در چین بلکه در سراسر جهان به مائوشناخت از قانون اساسی تضاد را سیستماتیک و غنی نموده و تو

برای درک کامل . لنینیسم در قلمرو فلسفه -این است جوهر خدمت عظیم مایو به مارکسیم. این شناخت تعمیق یافته مسلح کرد

 .اده شودمطلب الزم است خالصه ای از اصول پایه ای فلسفه مارکسیستی و تکامل شان از دوره مارکس و انگلس بدست د

می گویند . روشن است که فلسفه مارکسیستی، و بطور کلی مارکسیسم، بشکل کامال پرورده از سر مارکس بسیاربیرون نجهید

یکبار مائو بشوخی پرسید آیا وقتی که مارکس بسیارجوان بود مارکسیسم را مطا لعه می کرد؟ فلسفه مارکسیستی، توسط 

از طریق فشرده کردن، بازسازی و قالب ریزی مجدد آنچه درروش دیالکتیکی مارکس و در همکاری نزدیک با انگلس و 

ایندو کسانی بودند که مارکس در جوانی و قبل از اینکه مارکسیست شود .هگل و ماتریالیسم فویرالخ صحیح بود، تدوین شد

این پروسه " ه کالسیک آلمانیلوودویک فویر باخ و پایان فلسف"انگلس در کتاب. مکاتب فکریشان را به ترتیب طی کرده بود

با رشد  -وهمنطور فلسفه خود مارکس و انگلس -و نشان می دهد که تکامل فلسفه هگل و فلسفه فویرباخ. را جمبندی می کند



سرمایه داری و پیشرفتهای متوالی علم و تکنولوژی و همچنین خیزشها و تغییرات بر جسته اجتماعی مرتبط با آن، بخصوص 

 .  ، پیوند نزدیک داشته است87و اوا یل قرن  81در اواخر قرن 

 :انگلس در مورد فلسفه هگل چنین می گوید

این فلسفه دیالکتیک بنای هر گونه تصویری را در باره حقیقت نهایی مطلق و در باره حاالت مطلق بشری مطا بق با آن،به 
که قرون متمادی مورد تقدیس بودند بوسیله صنایع همانسان باطل می سازد که بورژوازی کلیه نهادهای پا بر جا شده ای را 

برای فلسفه دیالکتیک هیچ چیزی که یکباربرای همشیه مستقر و . بزرگ و رقابت و بازار جهانی، عمال باطل می نمانید
در این فلسفه به همه چیز و در همه چیز مهر ونشان سقوط ناگزیر را مشاهده می کند و . بالشرط و مقدس باشد موجود نیست

خود فلسفه . مقابل آن ، چیزی جز پروسه الینقطع ظهور و زوال و صعود بی انتها از سفال به علیا یارای ایستادگی ندارد
 (1. )دیالکتیک هم تنها انعکاسی ساده این پروسه در مغز اندیشمند است

در آلمان هنوز ضعیف و بطئی رشد سرمایه داری ( چند دهه اول قرن نوزدهم)ولی زمانی که هگل فلسفه اش را تکامل داد

دولت آلمان تحت حاکمیت سرمایه داری متحد نبود، انقالب بورژوازی در آلمان به اتمام نرسیده بود و بورژوازی . بود

نوخاسته مجبور به مصالحه با اشرافیت فئودال و سلطنت که در شخص فردریک ویلیام سوم پادشاه پروس تبلور می یافت، 

 .زیادی به نحوه تفکر هگل،هم از نظر فلسفی و هم از نظر سیاسی، بر جای نهاد این همه، تاثیر. بود

به همین دلیل، با وجود . هگل کوشید سیستم فلسفی کاملی بوجود آورد، که پایه مادی اش شرایط متضاد آلمان آن زمان بود

ه دقیقا توسط خود سیستم فلسفی هگل اینکه متد هگل دیالکتیکی بود، سیستم فلسفی وی با اعالم یک حقیقت مطلق متجسم، ک

رویهم رفته هگل یک ایده آلیست بود که سیستم فلسفی اش ایده مطلقی خلق نمود که . نمایندگی می شد، به متافیزیک ختم گشت

گشته تا رفته رفته " منتقل"و بدرون طبیعت " از خود بیگانه شده"مقدم بر طبیعت و مستقل از طبیعت بود، این ایده سپس 

 :چنانکه انگلس مطرح نمود. ط انسان درک شده و سرانجام در سیستم فلسفی هگل بصورتی کامل و نهایی تحقق یافتتوس

کلیه محتوای دگماتیستی سیستم هگلی، در تضاد با متد دیالکتیکی وی هر گونه دگماتیسم را نقض می کند، حقیقت مطلق اعالم  
و چیزی که در . جنبه بیش از حد تورم یافته محافظه کارانه خفه می شود در نتیجه جنبه انقالبی در زیر سنگینی. می گردد

بشریت که در وجود هگل رشته تفکر را تا . مورد معرفت فلسفی صادق است در مورد پراتیک تاریخی نیز صدق  می کند
ردن این ایده مطلق در حد دریافتن ایده مطلق رسانده است، می بایست در رشته پراتیک نیز بحدی پیش رود که دیگر بکار ب

بهمین . در نتیجه ایده مطلق نباید توقعات سیاسی پراکتیکی زیادی از معاصرین خود داشته باشد. واقعیت برایش میسر باشد
اطالع حاصل می کنیم که تحقق ایده مطلق بایستی بصورت آن سلطنت ( هگل" )فلسفه حقوق"جهت است که ما در جمعبندی 

یعنی یک سلطنت )فردریک ویلیام سوم با آنهمه لجاج و بیهودگی به اتباع خود وعده می داد زمره ای انجام پذیرد که
 (9(.)مشروطه

کسانی بودند، از جمله مارکس و انگلس، که بخش انقالبی فلسفه هگل، یعنی  8168ولی بخصوص پس از مرگ هگل بسال 

هگل به محافظه کاری در فلسفه و همچنین سیاست  سیستم انگلی تاکید ورزید که اگر چه. متد دیالکتیکی اش را به ارث بردند

دیالکتیکی را بعنوان مسئله اصلی در نظر گیرد می تواند به افراطی ترین نوع اپوزیسیون،  متدهر کس " منجر می گردد، اما

ارتدکسی و  ریاکاری" وقتی که در پروس 8111انگلس یادآور شد که پس از ( 3.")هم در سیاست و هم در مذهب متعلق باشد

هگلی "بعنوان بخشی از  -و خود انگلس -، مارکس"ارتجاع استبدادی فئودالی در وجود فردریک ویلیام چهارم به تخت نشست

بیانگر فلسفه بورژوازی رایکال در حال رشد بود و خرفه فلسفی "وارد میدان اپوزیسیون شدند که موضعشان " های جوان

 (9".)تنها برای فریب سانسور بکار می رفت

 :انگلس قدم بعدی تکاملشان را چنین توضیح می دهد

طبیعت مستقل از تمام فلسفه ها . این کتاب ماتریالیسم را دوباره بر تخت نشاند... فویرباخ نوشته شد" جوهر مسیحیت"سپس 
هیچ چیز خارج از . مطبیعت شالوده ای است که بر مبنای آن ما انسانها که خودمان محصول طبیعتیم،رشد یافته ای. وجود دارد

طبیعت و انسان وجود ندارد، و موجودات برتری که خیاالت مذهبی ما ساخته و پرداخته اند تنها انعکاس عالی جوهر خود ما 
برای داشتن ایده ای از تاثیرات ... منفجر شده و به کناری انداخته شد( اهگلی)طلسم شکسته شده بود، سیستم . هستند

همه ما بالفاصله فویرباخی . اشتیاق و شیفتگی عمومیت داشت. ص باید خودش آنرا تجربه کرده باشدآزادیبخش این کتاب، شخ
تحت تاثیر  -علیرغم تمام قیود منتقدانه -اینکه مارکس با چه اشتیاق و حرارتی از این درک جدید استقبال کرد و چقدر. شدیم

 (1.)آن قرار گرفت را می توان در کتاب خانواده مقدس خواند

ولی فویر باخ یک ماتریالیست پیگیر نبود و وقتی توسط مقامات ارتجاعی به انزوا کشانیده شد در زمینه فلسفی نیز عقب  

ماتریالیسم   -وی ماتریالیسم پیگیر را رد نمود، چون به ماتریالیسمی تن داد که مشخصه قرن هیجدم بود. نشینی کرد

این ماتریالیسم . توسط ماتریالیستهای فرانسوی آن دوران نمایندگی می شد که بخصوص -مکانیکی، متافیزیک و نه دیالکتیک

و این انعکاس سطح کشفیات . فقط حرکت کمی را به رسمیت شناخته و تقسیمات موجود در طبیعت را مطلق می پنداشت

انگلستان یک استثناء عمده دراین میان .) علمی در آنزمان و این واقعیت بود که سرمایه داری هنوز جامعه را فتح نکرده بود



این نوع (. بحساب می آمد چرا که در آنجا سرمایه داری همراه با تداوم سلطنت و اشرافیت وابسته به زمین حاکمیت یافته بود

تغییرات )تغییر است و توسط جهش ها" نظم طبیعی" ماتریالیسم این واقعیت را درک نمی کرد که همه چیز، تضاد است، 

گردد، پدیده های متضاد بهم پیوستگی دارد، تقسیم بندی انواع مختلف ماده در حال حرکت تنها نسبی است مشخص می ( کیفی

 . و نه مطلق

اگر چه او نشان داده بود که مذهب فقط نماینده تبارز تخیلی موجودیت . سرانجام خود فوئر باخ سراز ایده آلیسم در آورد

آنگونه کا انگلس . تا بجای نسخ مذهب به روابط انسانی شخصیتی مذهبی دهدطبیعی و بشری درذهن انسان است، اما کوشید 

 :مشخص می کند

بنابر نظر فویر باخ مذهب رابطه ای بین انسانهاست که مبتنی بر عواطف و قلب است، رابطه ای که تا کنون حقیقت خود را 
می جست ولی اکنون  -واص انسانی هستنددر شکل یک یا چند خدا که انعکاسات خیالی از خ -در انعکاس خیالی واقعیت

و در نتیجه سرانجام، در نظرفویرباخ عشق . می یابد" تو"و " من" مستقیما نتیجه سرانجام ، در نظر فویر باخ عشق بین
 (7.)جنسی یکی از عالیترین، اگرنه عالیترین، شکل پیروی از مذهب نوین وی می گردد

خ به زمینه های روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گسترش می یابد، ماجرا از و وقتی که سیستم فلسفی و اخالقی فویر با

" معبد " انگلس با تحقیر و تاسف اشاره کرد که بازار بورس می تواند واقعا بعنوان یک نمونه کامل و. این هم بدتر می شود

را برای سعادتمندی دنبال می کنند و اخالق  اخالقیات فویر باخ باشد، چرا که در آنجا تمام افراد در گیر بطور برابر حق خود

یعنی جلوتر از برابری  -خالصه، در تحلیل نهایی فویر باخ از خود بورژوازی جلوتر نرفت. معادل موفقعیت قرار می گیرد

برش اخالقی فویر باخ هر چند که خود وی :" چنانچه انگلس گفت. مقدس در برابر قانون بعنوان باالترین معیار جامعه

 (81." )واهد و یا تمایل به تصورش نداشته باشد، از روی الگوی جامعه سرمایه داری مدرن استنخ

اخالقیات فویر باخ تنها می / در نتیجه این امر، برای طبقات مظلوم و بخصوص پرولتاریا در جامعه سرمایه داری، فلسفه

 : نگلس جمبندی کرد کها. بپردازد" برابری " و" عشق " تواند به موعظه تسلیم طلبی در لوای

یکدیگر را دوست داشته : بدین ترتیب از فلسفه وی آخرین بقایای جنبه انقالبی بباد می رود و تنها ترانه ای قدیمی می ماند که
عیش آشتی همگانی را بر پا   -یکدیگر را در آغوش بگیرید( طبقه)بدون در نظر گرفتن اختالف جنس و منصب  -باشید
 (88.)سازید

 

 رکسجهش ما
در نتیجه الزم بود از فویر باخ که از دورن یک نوع هگلیسم ارتدکس تکامل یافته ولی قادر به انجام یک جهش کیفی واقعی 

بقول . این مارکس بود که بیش از هر کس دیگر جلو دار این جهش شد. ورای هگل و کال ایده آلیسم نبود، جلو تر رفت

این . دیگری هم پدید آمد و این تنها گرایش است که ثمرات واقعی داشته استاز دورن تالشی مکتب هگل، گرایش :" انگلس

 (81.")گرایش بطور عمده با نام مارکس مربوط است

مارکس، فویر باخ و همچنین هگل را کامال کنار نگذاشت وی شکست فویرباخ در به پیش راندن ماتریالیسم را به نقد کشیده و 

نوشته  8119که توسط مارکس بسال "ترهایی در باره فویر باخ." فویر باخ را جذب نمود با دیدی انتقادی بحش ماتریالیستی

مارکس نشان داد " در این تزها(. 86.")که نطفه پر نبوغ جهانبینی بوین را بر دارد" است" اولین سندی " شده، بگفته انگلس 

 :که فویرباخ یک ماتریالیست تعقلی بود

در آنست که شیئی، واقعیت، حساسیت تنها بصورت  –و از آنجمله ماتریالیسم فویر باخ  -ستینقص عمده همه مکاتب ماتریالی

از این . یعنی پراتیک، نه بطور سوبژکتیو فعالیت حسی انسانی،در نظر گرفته می شود نه بصورت  مشاهدهیا بصورت ابژه 

آلیسم تکامل یافته منتها به شکل تجریدی، زیرا ، بر خالف ماتریالیستیم، بوسیله ایده فعالرو چنین رخ داده است که جهت 

 ( 81.)بدیهی است که ایده آلیسم آنچنان فعالت حسی واقعی را قبول ندارد

... طرز برخورد تئوریک را بعنوان تنها طرز برخورد واقعی انسانی تلقی می کند" به همین دلیل مارکس گفت که فائر باخ،

 (89".)پی ببرد" پرا تیکی، انتقادی" و " انقالبی" یتودر نتیجه وی نمی تواند به اهمیت فعال

اینجاست که برای اولین بار در تاریخ، مارکس بر نقش مرکزی و تعیین کننده پراتیک در پروسه شناخت، و نقش تعیین کننده 

وئر باخ ، واقعیت همانطور که مارکس اشاره می کند قبال در ماتریالیسم، از جمله از دید ف. آن در حرکت دانش تاکید می کند

در . عبارت بود از وجود اشیاء خارج و مستقل ازذهن انسان، و فعالیت بشری بمثابه بخشی از واقعیت عینی محسوب نمی شد

می خواهد اشیاء حسی را واقعا از اشیاء تخیلی متمایز کند، ولی او خود " نتیجه مارکس در مورد فوئر باخ می گوید که وی 

طبق این نظر رابطه انسان و طبیعت در پروسه شناخت بطور ( 83.")ن فعالیت عینی قبول نمی کندفعالیت بشری را بعنوا

 .ساده ا ین است که انسان با ید واقعیت بیرونی را در فکرش منعکس کرده و یا در آن غور کند

ا منعکس می کند یا نه؟ ولی این به تنهایی نمی تواند این سئوال را پاسخ گوید که آیا فکر انسان بنحوی صحیح طبیعت ر

 :چنانچه مارکس تاکید می کند



  

 پراتیکبهیچوجه مسئله تئوری نیست بلکه مسئله  -مسئله اینکه آیا حقیقت عینی را می توان به تفکر انسانی نسبت داد یا نه
بحث در باره واقعیت  .انسان باید در پراتیک، حقیقت یعنی واقعیت و توانایی، و اینطرفی بودن تفکر خود را اثبات کند. است

 (89".)اسکوالستیک" یا عدم واقعیت تفکر، مجزا از پراتیک، مسئله ایست صرفا

سئوال بزرگ پایه ای کلیه فلسفه ها، بخصوص فلسفه اخیر، عبارت است از رابطه :" انگلس گفت..." لودویک فوئر باخ" در

با شناختن پراتیک بعنوان مالک و " ر باره فوئر باختزهایی د" در کتابش 8119مارکس در سال ( 81." )بین تفکر و وجود

 :مارکس گفت. معیار حقیقت، پایه ای برای پاسخ به این سئوال فراهم آورده بود

کلید حل تعقلی همه آن رموز غیبی که تئوری را به عرفان کشانده و منحرف می کند، . ذاتا پراتیکی است... زندگی اجتماعی

 (87.)تیک استپراتیک انسان و درک این پرا

و . در رابطه با یکریگر می پردازد افرادو اما در مورد جامعه مارکس توضیح داد که ماتریالیسم تعقلی در نهایت به نقش 

که روابط اساسی انسانها هستند، و یا از شرایط واقعی مادی که پایه این روابط اجتماعی را  روابط اجتماعینمی تواند از 

محصول اجتماعی خود " احساس مذهبی" فوئر باخ در نتیجه نمی بیند که :" مارکس نوشت. ردارداستوار می کنند، پرده ب

 (11.")است، و اینکه فرد تجریدی که مورد تحلیل اوست در واقع به شکل اجتماعی معینی متعلق است

در آنجائیکه به تاریخ می یک ماتریالیست است، او به تاریخ نمی پردازد و " اشکال فوئر باخ در این بود که آنجایی که 

 (18...")برای وی ماتریالیستم و تاریخ از هم دور می شوند. پردازد وی یک ماتریالیست نیست

در تقابل با فوئر باخ و کلیه کاتریالیستهای قبلی، برمبنای این درک پایه  –دیالکتیکی و تاریخی  -پس باالخره، ماتریالیسم نوین

همزمانی تغییر اوضاع و فعالیت انسانی فقط می تواند به " و" ه شرایط را تغییر می دهداین بشریت است ک" گذاری شده که

 (11")بررسی گشته و تعقال درک شود پراتیک انقالبیمثابه 

به عبارت دیگر، نکته مورد تاکید مارکس در اینجا اینست که همانگونه که مردم، در جامعه و از طریق آن بایگدیگر در 

 -وسط جامعه ای که در آن زندگی می کنند شکل می گیرند، از طرف دیگر نیز مردم می توانند و باید جامعهارتباطند و کال ت

فالسفه تنها جهان را از طریق مختلف تفسیر :" و این است اظهاریه مشهور مارکس. را تغییر دهند -و از طریق آن طبیعت

 (16".)کرده اند، اما نکته تغییر دادن آن است

مکررا تاکید کرد که مردم تنها می توانند پدیده ها را بر طبق قوانین عینی آنها و نه هر طور که دلشان می  البته مارکس

جامعه نهایتا توسط سطح تکامل . این مسئله چه در مورد طبیعت و چه در مورد جامعه صادق می باشد. . خواهد تغییر دهند

ولی جامعه تنها بسادگی از دل یک رشته تغییرات کمی . ن می گرددنیروهای مولده که نسل به نسل ارث برده می شود تعیی

زندگی مادی جامعه، بخصوص روابط اقتصادی، پایه ای . که مشخصه اش فقط اضافه شدن نیروهای مولده است، نمی گذارد

) کنند، اینها را تشکیل می دهند که بر مینای آن موسسات سیاسی، رسوم، قوانین، ایدئولوژی، فرهنگ و غیره سر بلند می

در مقاطع . بنوبه خود تاثیر متقابل شدیدی بر پایه اقتصادی اعمال کرده و در زمانهای بخصوص تعیین کننده می گردند( روبنا

روابط تولیدی که مردم در آن وارد شده اند تا  -آنها را به تقابل با روابط تولیدی میکشاندخاصی خود رشد نیروهای مولده 
يک تغییر در روبنا برای تعويض  -در چنین زمانهايی يک انقالب اجتماعی. مورد بهره برداری قرار دهندنیروهای مولده را 

 .روابط تولیدی کهن با روابط نوين که بتوانند نیروهای مولده را آزاد کنند الزم است
ت آوردن نیروهای تولیدی با بدس:" پرودون مطرح کرد -همانطور که مارکس در انتقاد از آنارشیست فرانسوی زمان خود، م

جدید، انسانها روش تولیدشان را تغییر می دهند، و با تغییر روش تولیدشان، با تغییر نحوه تامین زندگی شان، آنها کلیه روابط 

لذا . ولی باز برای تغییر روابط اجتماعی شان به انقالب  اجتماعی احتیاج است( 11".)اجتماعی  شان را تغییر می دهند

این . از سطحی پائین بر به سطحی باالتر تکامل می یابد( جهش های کیفی)طریق یک سلسله از چنین انقالباتی جامعه از

پس از اینکه نقطه مشخصی از تکامل مبارزه بین طبقات فرا می رسد، بوسیله سرنگونی یک طبقه ( در جوامع طبقاتی)مسئله

 .دایش طبقات، تاریخ مبارزه طبقاتی استدیگر اتقاق می افتد، در نتیجه تاریخ جوامع،از آغاز پی

و در واقع مارکس و . فلسفه مارکسیستی، قانوان دیالکتیکی تکامل را چه در جامعه و چه در طبیعت، برسمیت می شناسد

اهمیت عمل نمودن در تطابق با جهان و بخصوص جامعه، در متغیر بودنش،  –انگلس با تشخیص اهمیت تغییر جهان اهمیت 

چنانچه . بر دیالکتیک تاکید ورزیدند -تکاملش، و کمک به تسریع جهش انقالبی از سرمایه داری به کمونیسمدر حرکت و 

 :لنین مطرح کرد

مارکس و انگلس چون از فوئر باخ رشد کردند و در مبارزه علیه پرت و پال نویسان پخته شدند، طبعا بیشترین توجه را به 

عطوف داشتند، یعنی نه به ارزش شناسی ماتریالیستی بلکه به مفهوم ماتریالیستی نشان دادن ساختمان ماتریالیسم فلسفی م

 ماتریالیسمگذاشتند تا بر  دیالکتیکبه همین دلیل است که مارکس و انگلس در آثار خود تاکید را بر ماتریالیستم . تاریخ

 (19.)تاریخی ماتریالیسماصرار کردند تا بر  تاریخیدیالکتیک، و آنها بیشتر بر ماتریالیسم 



درنتیجه مارکس و انگلس در تکامل فلسفه انقالبیشان، هگل را بدور نیافکندند، بلکه قسمت انقالبی هگل، یعنی متد دیالکتیکی 

از پوسته ایده آلیستی که هگل بوسیله آن، مانع بکار بست پیگیرش می ( آنرا: )او را نگاه داشتند و همانطور که انگلس گفت

 (13".)شد رها نمودند

کامال برعکس، اکنون . اکنون دیگر مسئله، حرکت دیالکتیکی یک ایده مطلق و یک روح بعنوان شکل دهنده جهان مادی نبود

مشخص شده بود که این ماده است که بطور ابدی در حال حرکت و تغییر بوده و خود را به اشکال متفاوت مشخصی که خود 

د، و بعالوه ایده ها، آگاهی، و روح چیزی نیستند مگر انعکاس این پروسه در بوجود آمده و از بین می روند، تبدیل می ساز

یا دیالکتیک  -این بود آن ماتریالیسم دیالکتیک. و همان قوانین تکامل را دنبال می کنند( که خود مادی است)مغز انسان

 . لس تکامل داده شده و سیستماتیزه گردیدو، با اعمال آن بر تاریخ، ماتریالیستم تاریخی، که توسط مارکس و انگ -ماتریالیستی

این فلسفه نتیجه رشد . ولی همانطور که قبال اشاره شد، این فلسفه بسادگی و یا اساسا محصول مغزهای مارکس و انگلس نبود

و  سرمایه داری، علوم طبیعی و مبارزه طبقاتی، و البته محصول پروسه دیالکتیکی تکامل خود فلسفه و منعکس کننده تغییر

به همین منوال ماتریالیسم دیالکتیکی و تاریخی تنها . تحوالت فاحش اجتماعی و درک و تسلط انسان بر جهان طبیعی بود

 مارکس و انگلس و معدودی دیگر را نمایندگی  نمی نمود، 

ریخی را منعکس می هم عینی است و هم ذهنی، هم قوانین عینی تکامل طبیعی و تا -ین فلسفه انقالبی پرولتاریا بوده و هستا
زیرا بر خالف کلیه طبقات دیگر در . کند و هم منافع و رسالت تاریخی پرولتاریا را که کامال منطبق بر این قوانین هستند

تاریخ بشریت، که پیش از این به حاکمیت رسیده اند و جامعه را بر طبق تصویر خود قالب ریزی کرده اند، پرولتاریا هدفش 
بر تکامل بشریت، بلکه " نقطه پایان" بعنوان" ابدی"، و رسالتش نه بوجود آوردن یک سیستم الیتغیر تنها کسب قدرت نیست

ازمیان بردن کلیه تمایزات طبقاتی وقادر ساختن بشریت به غلبه مداوم بر موانع پیش پای تکامل جامعه بشری و دگرگونی 
 .طبییعت است

  

 لنین از فلسفه مارکسیستی
 .تکامل می دهددفاع نموده و آن را 

تا اینجا تنها بدست دادن مختصرترین و عمومی ترین خطوط طرح تکامل تفکرفلسفی مارکس و انگلس و چگونگی 

ولی باید . بنیانگذاری ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی از طریق این پروسه و توسط آنان، امکان پذیر بوده است

بعنوان شاخه  -ی از طبیعت، جامعه، وتفکر، فلسفه به آنگونه ای که در گذشته وجود داشتاشاره کرد که با تدوین این دید علم

ای از تفکر که تنها می توانست سعی کند قوانین همه گیر طبیعت، جامعه و تفکر را در پندار شکل دهد وبین پدید ه های 

ماجت تفکر کهن که منافع نیروهای ارتجاعی بجز در س -بظاهر نامرتبط پل زده  و آنها را در یک سیستم کامل وحدت بخشد

 .جامعه را نمایندگی می کند، به پایان خود رسید

فلسفه را در قلمرو تاریخ  به پایان می رساند، درست به همان " همانطور که انگلس موکدا مطرح کرد، ماتریالیسم تاریخی 

هر گونه فلسفه طبیعی را غیر الزم و غیر ممکن می ( یعنی ماتریالیسم دیالکتیک) ترتیب که دید دیالکتیکی نسبت به طبیعت

اکنون دیگر در هیچ کجا وظیفه این نیست که روابط را در ذهن اختراع کنیم، بلکه عبارت از آن است که آنها را در . گرداند

 :یا همانطور که در یک اثر مشهور دیگر توضیح داد( 19.")واقعیات مکشوف سازیم

دیالکتیک است، و دیگر به کمک آن نوع فلسفه که ملکه وار تظاهر به حاکمیت بر سایر علوم می  ماتریالیسم مدرن اساسا...
همینکه هر علم بخصوصی مجبور است موقعیت خود را در تمامیت عظیم اشیاء و دانش ما از اشیاء . نمود، نیارمند نیست

آنچه هنوز . د زاید و یا غیر ضروری می گرددروشن نماید، وجود یک علم بخصوص که با این تمامیت سر و کار داشته باش
هر چیز دیگری در علم . است -منطبق صوری و دیالکتیک -از کلیه فلسفه های قبلی باقیمانده است علم تقکر و قوانین آن

 (11.)مثبت طبیعت و تاریخ جای می گیرد

این امر تنها یا عمدتا . نقدر ها هم آسان نیستالبته ضرورتی به گفتن این مطلب نیست که پایان دادن به چنین فلسفه کهنه ای آ

به دلیل نارضایتی شدید فیلسوفهای حرفه ای نمی باشد، بلکه به این دلیل است که، همانطور که قبال گفته شد، چنین فلسفه کهنه 

علیه فلسفه  فلسفه مارکسیستی مجبور بوده است درهر گامی از این راه بر. ای به نیرو های ارتجاعی جامعه خدمت می کند

این امر نه فقط . های منحط طبقات ارتجاعی مبارزه کند و درتقابل با اشکال مختلف ایده آلیسم و متافیزیک تکامل یافته است

بلکه خود بخش مهمی از مبارزه سراسری این ( و سایر طبقات استثمارگر)انعکاس مبارزه عملی بین پرولتاریا و بورژوازی

 .طبقات می باشد

این مبارزه در حیطه فلسفی،که منعکس کننده مبارزه  -بین مارکسیتها و اپورتونیستهای رنگارنگ -ش طبقه کارگردرون جنب 

این امر در سراسر زندگی مارکس و انگلس صحت . عملی است و در مجاورت با آن به پیش می رود، بسیار حاد بوده است

آنتی " فلسفه مارکسیستی، از جمله در اثر بر جسته انگلس داشته و یکی از نبایج آن سیستماتیزه کردن و تعمیق بیشتر

 .بود" دورینگ



  
لنین نیز، بویژه با مبارزه حادی که برای افشاء و ستیزه با مرتدین درون جنبش مارکسیستی به پیش برد، همین پروسه را طی 

در دفاع از فلسفه مارکسیستی و تکامل آن  شدیدترین این مبارزات در زمینه فلسفه، آن مبارزه ای که بسیط ترین اثر لنین. کرد

را بوجود آورد، انتقاد بیرحمانه لنین از آن اپورتونیستهای سیاسی و فلسفی بود که بگرد اندیشه ارنست ماخ، فیزیکدان و 

 .روسیه، جمع شده بودند 8789و 8719و خصوصا در دوره بین انقالبهای  8711فیلسوف اتریشی بسالهای 

ماخیسم به روند پوزیتیویستی در فلسفه که . اساسا شکلی از ایده آلیسم بود -رین امپریوکریتیسیسم در آنزمانرایج ت -ماخیسم
شکل خاص آمریکایی پوزیتیویسم که با تکامل سرمایه داری آمریکا به امپریالیسم  -در آن زمان رشد کرده و با پراگماتیسم

 (17.)مرتبط بود -بوجود آمد

شان داد ماخیسم در کل سعی می کرد تا معجون ارتجاعی فلسفی لرد جرج برکلی، اسقف انگلیسی قرن همانگونه که لنین ن 

 ماخیست ها. هجدهم را احیاء کند

چیزی غیر قابل تفکر و ناشناخته را " ماتریالیستها را به سخره می گرفتند زیرا، آنطور که لنین مطرح کرد، ماتریالیستها

تشکلیل می شود، از اشیایی " احساسات" خیست ها اصرار می کردند که دینای واقعی تنها ازحال آنکه ما(61".)-قبول دارند

تشکیل می شود که تنها آنگونه که ما  در شناختمان آنها را درک می کنیم موجودند و موجودیتی هارج از شناخت ما از آنها 

عتقدند در ماوراظاهر، شیئی فی النفسه وجود دارد، در م" بر طبق نظر ماخیستها، ماتریالیستها گمراهند چرا که آنها. ندارند

، یک المثنی از "ماوراء طبیعه" ، یک مطلق، یک منبع"بت"ماورا اطالعات حسی بالواسطه چیز دیگری، یک طلسم، یک 

 (68".)وجود دارد"(ماده مقدس" آنگونه که بازاروف می گوید) مذهب 

ماخیسم نه تنها با نظرات برکلی وحدت بنیادین دارد بلکه رونویس نسبتا دقیق لنین با نفی کامل نظریه ماخیستی نشان داد که 

اصرارش بر اینکه چیزهایی که ظاهرا خارج از ما  -برکلی ناچار بوده ایدآلیسم رسوای خود را. نظریات دو قرن پیش است

اشیاء نه تنها برای افراد  که) موجودند، چیزی نیستند مگر بسط و گسترش مغز بنحوی با احساسی که در آن مشکل بود

موجودند، بلکه بر طبق قوانینی که بهاین اشیاء متعلقند مورد استفاده این افراد مختلف قراد می  -های مختلف -مغز -مختلف

دو فرد مختلف که در یک اطاق هستند مکررا ثابت می کنند که : یک مثال ساده را در نظر بگیریم. جفت و جور کند( گیرند

 (.البته معموال نه در آن واحد) درند یک صندلی را تشخیص دهند، بلکه می توانند بروی همان یک صندلی بنشینندنه تنها قا

اما وی چگونه می توانست در توافق با ایده آلیسمش توضیح دهد؟ جواب برکلی که . حتی برکلی هم نتوانست منکر این شود

به خدا بود، یک نیروی درحانی که تمام چیزهای موجود، از جمله  برای هیچکس غیر منتظره نبود، نسبت دادن تمام اینها

برکلی، وقتیکه این مسئله را از . متحد میکند -یک پدیده مبسوط از این بوح-اشخاص مختلف را آفریده و در یک کل عظیم

شود، و حتی وجود  لی دریافته می.پیش پایش برداشت، رضایتمندانه وجود واقعیتی را که عموما توسط انسانهای فانی معم

برکلی منکر وجود اشیاء : و اینک جمعبندی طنز آلود لنین از مسئله. قوانین طبیعی وابسته به این واقعیت را مجاز شمرد
آموزشهای فالسفه را، در قیاس با " تنها"برکلی ! برکلی در جهت مخالف عقیده تمامی بشریت نمی رود! واقعی نمی شود

و استوار، باشناسی جهان خارجی و انعکاس آنرا در اذهان انسان بعنوان بنیان استدالل خویش تئوری شناخت که بنحوی جدی 
  (61.)می گیرد، نفی می کند

رشته :" لنین نوشت که. جوهر انکار ماخیست ها هم جز این نبود هر چند که آنها بشیوه برکلی به اختراع خدا اصرار نداشتند 

ایده آلیستی و اهمیت اجتماعی آنرا بیان داشته، و ما بعدا وقتی در مورد رابطه ماخیسم با  بدرستی ماهیت فلسفه...تفکر برکلی 

حتی یک برهان علیه ماتریالسیتها " اخیر" ماخیستهای"، و سپس"علم طبیعی صحبت می کنیم به آن برخورد خواهیم کرد

 (61".)ارائه نداده اند، که توسط اسقف برکلی ارائه نشده باد

که برخی از آنها سابقا مارکسیست بوده و برخی دیگر هنوز ادعا داشتند که با  -ماتریالیسم" اخیر" مخالفین ولی چرا این

به چنین پش رفتی دچار شدند؟ این مسئله بخشا به دلیل اکتشافات جدید در علم طبیعی بود،  -طرفدار مارکسیسمند" انتقاداتی"

در این زمان به وجود ) قسیم نبوده و می تواند به اجزاء مختلف تقسیم گرددو از جمله این اکتشاف که اتم بک کل غیر قابل ت

بوجود آورد که محدودینهای تئوری هایی را که قبال بعنوان " بحران در فیزیک" این اکتشافات یک(. الکترونها پی برده شد

ولی . بر دیالکتیک طبیعت بدست داددر واقع این اکتشافات دلیل دیگری . فرضیه های بنیادی به حساب می آمدند، فاش ساخت

وفادار نبودند، این اکتشافات دیالکتبک برای بسیاری از دانشمندان؛ فالسفه و غیر که حداقل بصوررتی استوار به ماتریالیسم 

 . بود بر غلط بودن ماتریالیسم" دلیلی"

ماده " امر چنین نتیجه گیری می کردند که بسیاری از این. آزمایشات نشان می دادند که جرم قادر است به انرژی تبدیل گردد

و از نظر فلسفی منطقی به نظر می رسید که از این امر نتیجه گیری شود که ماده نمی تواند ذات واقعیت و ". ناپدید می شود

 .پایه آگاهی باشد

لکه با ادغام این پیشرفتها ی را اثبات نمود، ب -ماتریالیسم دیالکتیک -درنقد و رد این مسئله لنین نه تنها صحت ماتر یالیسم

علمی در این فلسفه انقالبی، که اصول اساسی آن کامال این اکتشافات جدید را در بر می گرفته و بنوبه خود توسط آنها غنی 



" در واقع به این معناست که" ماده ناپدید می شود"لنین توضیح داد که . تر می گشت، درک از این فلسفه را تکامل داد

ما تا کنون درون آن ماده را شناخته ایم در حال از میان رفتن بوده و معرفت ما در حال تعمیق است، و همچنین حدودی که 

و اکنون فاش شده است که نسبی بوده ...به نظر می رسیدند، در حال شدنند،مقدم خواص ماده که سابقا مطلق ، تغییر ناپذیر و 

نین معیار تعیین کننده در مورد نقش ماده در فلسفه ماتریالیستی را توضیح ل( 61.")و تنها خاص حاالت معینی از ماده اند

خارج از  واقعیت عینی بودن،ماده که ماتریالیسم فلسفی به برسمیت شناختن آن مقید است، خاصیت " خاصیت"تنها :" داد

 (69".)ذهن ما وجود داشتن است

سم و ایده آلیسم در فلسفه تعیین کننده می باشد، این نیست که ماده بعبارت دیگر آنچه در کشیدن خط تفاوت اساسی بین ماتریالی

وجودش مستقل از آگاهی و  وجود دارد،خاص در هر زمان به چه حالتی موجود است، بلکه این است که در همه حاالت ماده 

 : گفته لنین" به . ایده های انسان بوده و پایه ای برای آنهاست

ه تقریبی و نسبی هر تئوری علمی در باره ساختمان ماده و خواص آن تاکید می ورزد، بر ماتریالیسم دیالکتیک بر خصیص
ماتریالیسم ... نبودن مرزهای مطلق در طبیعت، بر دگرگونی ماده متحرک از یک حالت بحالتی دیگر اصرار می ورزد

ه توسط علم پیشرونده انسان بدست در معرفت از طبیعت ک پیشرفتهادیالکتیک بر خصیصه موقتی، نسبی و تقریبی کلیه این 
 (63.)وجود داردطبیعت بینهایت است، ولی بطوربینهایت . است که اتم پایان ناپذیر الکترون همانقدر . آمده تاکید می کند

 البته ماتریالیسم مکانیکی، متافیزیک، از درک این نکته عاجز بوده و در نتیجه دیر یا زود مجبور به انحطاط و در غلتیدن به

( 69.")فیزیک نوین به ایده آلیسم در غلتیده است، عمدتا به این دلیل که فیزیکدانان دیالکتیک نمی دانستند." ایده آلیسم است

 :لنین این مسئله را مشخصا به ماخیستها ارتباط داده فاش ساخت که

ی و تمایز بین ماتریالیسم خطای ماخیسم در کل، همچون خطای فیزیک نوین ماخی، آنستکه از مبنای ماتریالیسم فلسف
و غیره " جوهر تغییر ناپذیر اشیاء" باز شناسی عناصر تغییر ناپذیر،. متافیزیکی و ماتریالیسم دیالکتیک چشم می پوشد

 (61.)یعنی ماتریالیسم ضد دیالکتیکی استمتافیزیکی ماتریالیسم نیست، بلکه ماتریالیسم 

یالیسم نیست، همچون ماخیستها، و عموما، پایه وادادن بسیاری از و باالخره به جایی می رسد که دیگر اصال ماتر

ماتریالیستهای سابق و از آن جمله برخی مارکسیستها و انحطاط آنها به ایده آلیسم و ضد مارکسیسم، در اکتشافات علمی 

د در سراسر جهان عده ای ولی از این مهمتر ظهور امپریالیسم، باالترین مرحله سرمایه داری بود که باعث ش. بدینگونه بود

در روسیه، . با این ادعا که قوانین تکامل جامعه بخصوص در مورد سرمایه داری صادق نیستند، مارکسیسم را کنار گذاردند

زمانه، زمانه اختناق بیرحمانه سیاسی و . و ارتجاع استولیپینی پس از آن، این مسئله شدیدا بارز گشت8719با شکست انقالب 

جنبش طبقه کارگر،بخصوص در دوسیه بود و دوره جمع کردن و سازمانهی مجدد نیروهای خرد شده حزب  افت موقتی در

البته، این دوره در واقع کوتاه بود ولی در بحبوبه آن، یعنی بین سالهای . انقالبی طبقه کارگر روسیه، یعنی بکشویک ها

ای بارز بود، بخصوص در میان روشنفکران انقالبی ، پشت کردن به صفوف انقالب، و انحطاط عریان پدیده 8781و 8711

سابق که به هنگام اوج به جنبش انقالبی پیوسته بودند ولی در دوران ارتجاع و بازسازی آنرا ترک گفته و حتی به آن حمله 

 .ور شدند

علم است وتحلیل آن  انکار ماتریالیسم، حقیقت عینی و غیره، بخشی بود از نفی اینکه مارکسیسم یک. رویزیونیسم تقویت شد

بویژه در طول این دوره دفاع از .از سزمایه داری، بحران سرمایه داری، اجتناب ناپذیری انقالب پرولتری، حقیقی است

اگر . اصول اساسی مارکسیسم در مقابل حمالت عریان و حفظ آن از آلودگی های زباالت بورژوایی، حائز اهمیت بسیار بود

و . تنها پرولتاریا موقتا به شکستی جدی دچار میشد بلکه پیشرو انقالبی را نیز از کف می داداین کار صورت نمیگرفت نه 

 !این، بخصوص با تحولی که بدنبال این افول موقت آمد، چه ضایعه ای می توانست باشد

پرداخته و نشان داد که  وی به انتقاد همه جانبه از آنها. این لنین بود که افشاء و مبارزه با رویزیونیستها را رهبری نمود 

مارکسیسم از آغاز مجبوربود ه مبارزه ای بسیار مصممانه علیه دشمنان طبقه کارگر دورن جنبش سوسیالیستی به پیش برد و 

 :وی خصوصیات اساسی رویزیونیسم را آشکار ساخت. یک ضرورت فوری بود( م-زمان لنین)این امر در آن زمان 

ز تعیین روش خود از واقعه ای تا واقعه دیگر، تطبیق حاصل کردن با حوادث روز و با سیاست رویزیونیستی عبارت است ا
تغییرات وارده در جزئیات سیاسی، فراموش کردن منافع اساسی پرولتاریا و خصائص اصلی کلیه سیستم سرمایه داری و 

ی، و از خود ماهیت این سیاست هم کلیه تکامل سرمایه داری، قربانی کرد این منافع در مقابل منافع آنی واقعی یا فرض
داشته باشد و هر " تازگی" آشکارا بر می آید که می تواند شکلهای بینهایت گوناگونی بخود بگیردو هر مسئله ای که تا حدی

تغییری در حوادث که کمی غیر منتظره و پیش بینی نشده باشد، ولو فقط سر مویی و برای مدت کامال کوتاهی مشی اصلی 
 (67.)تغییر داده باشد، همیشه به ناگزیر موجب پیدایش انواع مختلف رویزیونیسم خواهد گردیدتکامل را 

ولی جدال با رویزیونیسم فلسفی خود از . نبرد با رویزیونیسم در حوزه فلسفی با مبارزه سیاسی علیه آن گره خورده بود

تجدید "تیک و تاریخی و پاسخ گوی تمام و کمال به در واقع بدون دفاع از ماتریالیسم دیالک. اهمیت بسیار برخوردار گشت

و حمالت بی پرده به آن، بویژه با احیاء ایده آلیسم در شکل ماخیسم، ادامه یک جنبش مارکسیستی و حفظ پیشقراول " نظرها



، و نقش بطور کلی –و فلسفه بمثابه یک بخش تعیین کننده آن  -اینجاست که اهمیت ایدئولوژی. پرولتری غیر ممکن می بود

 .لنین بطور مشخص، روشن می شود"عظیم کتاب ماتریالیسم و امپریوکریتیسیم

" چنانچه پیشتر اشاره شد، جوهر و هدف این اثر بزرگ، دفاع از متریالیسم در مقابل حمالت و اختراعات ایده الیستهای

و تاکید بر  آن در مقابل متافیزیکی امکان اما همانطور که قبال نیز گفتیم، اینکار  بدون بکار گیری دیالکتیک . بود" آخیر

ی توانست پیشرفتهای اخیر در علم طبیعی را توضیح داده و تفسیرهای ایده آلیستی دیالکتیک منداشت چرا که تنها ماتریالیسم 

تائید کرد، بلکه  و لنین با انجام این کار نه تنها ماتریالیسم  دیالکتیک مدرن، فلسفه مارکسیستی، را. از آنها را کامال رد کند

 .آنرا موء کد نیز نمود

وی که مدت بیش از دو " یادداشتهای فلسفی." بطور کلی لنین برای دیالکتیک، مطالعه و کاربرد آن، اهمیت عظیمی قائل بود

در باره "در این یاداشتها نوشته ای هست به نام . دهه را در بر می گیرد، توجه قابل مالحظه ای به مسئله دیالکتیکی می نماید

اجزاء متضاد آن شکستن یک کل واحد و شناخت : " در آنجا لنین گفته است که . نوشته شده 8789که بسال " مسئله دیالکتیک
می ( و اگر عمده ترین نباشد، یکی از عمده ترین و یکی از اساسی ترین خصوصیات و مشخصات آن) جوهر دیالکتیک ...

 (11").باشد

وی این را دقیقا در تقابل با . همگونی، یا وحدت اضداد، کلید درک حرکت کلیه پروسه هاستوی سپس گفت که باز شناسی 

 وی اداراک . ادراک متافیزیکی که حرکت را فقط مکانیکی ، فقط افزایش و کم شدن کمی و تکرار می دانست، قرار داد

انقطاع  " ، به" جهشها" تنهایی کلید به  به"خواند،در حالی که درک دیالکتیکی "بی جان، رنگ پریده و حشک"یاد شده را 

 (18".)، به از بین رفتن کهنه و پیدایش نو، را بدست می دهد"تبدیل شده به ضد"، به "در استمرار

یا )او گفت که وحدت . و مبارزه اضداد را بیان نمود( یا همگونی)و بعالوه لنین بصورتی فشرده، رابطه بین وحدت 

مطلق است، همانگونه که تکامل و حرکت "در حالی که مبارزه اضداد" پایدار، نسبی استشرطی، موقتی، نا( " همگونی

 (11".)مطلق هستند

دیالکتیک، " چنانچه لنین در همین نوشته گفت،. اینها نکاتی بغایت مهم و عناصر پایه ای تکامل بیشتر فلسفه مارکسیستی بوند

کرد که، با وجود این، به این مسئله در فلسفه مارکسیستی، نه فقط او اشاره ( 16".)مارکسیسم است( هگل و)تئوری شناخت 

بلکه حتی توسط انگلس، توجه کافی نشده است، لنین مشخصا ذکر کر دکه ( 8711حدود )در نوشته های عمیق اولیه پلخانف 

این . ذول نداشته استنه تنها پلخانف بلکه انگلس نیز به نکته مرکزی یا اساسی دیالکتیک یعنی وحدت اضاد توجه کافی مب

 .مسئله بنیادین بعدها توسظ مائو تسه دون پرداخته شده و بیشتر تکامل یافت

 

 مارکسیسم و متافیزيک: استالین
ولی قبل از اینکه به اغناء فلسفه مارکسیستی توسط مائو بپردازیم مهم است که مختصرا نقش استالین را در این زمینه بیان 

نشانگر درک و اعمال اصول مهم ماتریالیسم " اصول لنینیسم" بعدها نوشت، آثاری چون همانطور که خود مائو. کنیم

 ":اصول لنینسیم" چنانچه مائو گفت، استالین در . دیالکتیک و تاریخی توسط استالین بود

روتالتاریایی با تحلیل خصلت عام تضاد ذاتی امپریالیسم نشان داد که چرا لنینیسم، مارکسیسم عصر امپریالیسم و انقالب پ
است و در عین حال با تحلیل خصلت خاص امپریالیسم روسیه تزاری و در چهار چوب این تضاد عمومی روشن ساخت که 
چرا روسیه زادگاه تئوری و تاکتیک انقالب پرولتاریایی گردیده و چگونه خصلت عام تضاد در این خصلت خاص نهفته 

از درک خصلت خاص و خصلت عام تضاد و روابط متقابلشان بدست ما می  تحلیل استالین نمونه بارز و برجسته ای. است
 (19).دهد

را نوشت، وی بعنوان رهبر حزب کمونیست شوروی با تروتسکی و سایر " اصول لنینیسم"یعنی وقتی استالین 8711در سال 

در این مبارزه، در آموزش نقش پر اهمیتی " اصول لنینیسم."اپورتونیستها در یک مبارزه مرگ و زندگی درگیر شده بود

با اجبار به پیشبرد . صفوف وسیع اعضاء حزب و توده و بویژه در افشاء و شکست خط ضد انقالبی تروتسکی بازی کرد

 .دیالکتیک را بکار گیرد. مبارزه ای این چنین برای کسب حمایت بدنه حزب و تو ده های وسیع استالین ملزم بود

روی قدرتمندتر شده، رهبری استالین عموما مورد قبول قرار گرفته و خود وی اعتبار زیادی با وجود این بعدا که اتحاد شو 

کسب کرد، استالین با اینکه کماکان یک رهبر بزرگ انقالبی برای طبقه کارگر باقی ماند، باثبات قدم و کمال گذشته به توده 

همانطور که مائو . ارانه و کامل ، دیالکتیکی نبودها متکی نشده و در برخوردش به مشکالت، همچون گذشته به نحوی استو

استالین برای اتکاء چیزی جز توده ها نداشت و در نتیجه وی طالب بسیج کامل ( 8711سالهای )در آن زمان" بعدها نظر داد،

 (13)".سپس وقتی که از این طریق پیروزی  هایی بدست آورند، اتکا ء آنها به توده ها کمتر شد. حزب و توده ها شد

همانطور . مورد بحث قرار گرفتند 8761در فصل قبل این کتاب برخی از اشتباهات اصلی استالین بویژه در عرض سالهای 

که گفتیم او بغلط ارزیابی که در اتحاد شوروی دیگر طبقات متخاصم وجود ندارند زیرا تغییر مالکیت سوسیالیستی عمدما 

این امر بوضوح با مسئله فلسفی تضاد و خصوصا . کزی ترین اشتباه استالین بودانجام پذیرفته است، و این جدی ترین و مر



و ارزیابی آغاز شد با اشتباهات در زمینه . درک از اشکال مشخص و تکامل تضاد در جامعه سوسیالیستی گره خورده بود

 .فلسفه و بخصوص در مورد مسئله دیالکتیک ارتباط نزدیک داشت

بعنوان بخشی از تاریخ حزب ) 8761که در اواخر سالهای " یالکتیک و ماتریالیسم تاریخیماتریالیسم د" این امر در

. بزرگ فلسفی استالین است، نمایان می شود اثرنوشته شد و شاید بتوان گفت ( ش. ک. ح. ت( بلشویک)کمونیست شوروی

دهد، و با وجود اینکه بطور  این اثر در عین اینکه یک مجموعه فشرده عمدتا صحیح از فلسفه مارکسیستی بدست می

مشخص برخی اصول دیالکتیک را در بررسی تکامل در طبیعت و جامعه بکار می گیرد، ولی تا حدودی به متافیزیک آلوده 

قانون اساسی استالین علیرغم اینکه مبحث دیالکتیک را با صحبت در باره تضاد می آغازد ولی تضاد را بعنوان . است

وقتی او چهار نکته دیالکتیک را در مقابل متافیزیک قرار می دهد، از . بنای تحث خود قرار نمی دهدماتریالیسم دیالکتیک م

بعالوه وی در باره مبارزه اضداد و رابطه متقابل . تضاد فقط بعنوان چهارمی یاد کرده و نمی گوید که این نکته اصلی است

و در عوض اینکه نشان دهد این هر دو بخشی از تضادند، آنها را پدید ه ها صحبت می کند ولی آنها را بهم ارتباط نمی دهد، 

و آنزمان که استالین در نکته چهارمش در باره دیالکتیک بر مبارزه . بعنوان مشخصات جداگانه دیالکتیک معرفی می کند

تکامل " ویداستالین حتی به نقل از لنین می گ. اضداد تاکید می ورزد از همگونی بین آنها سخنی بمیان نمی آورد

شرط :" اما استالین جمله دیگر لنین را که پیش از جمله باال آمده است نقل نمی کند که( 19".)اضداد است" مبارزه"همان

در تکامل خود انگیزشان، در زندگی واقعی شان، شناخت آنهابعنوان  "خود حرکتی شان"شناخت کلیه پروسه های جهان در 

 (11".)یک وحدت اضداد است

این در . بطور خالصه، دیالکتیک می تواند آموزه وحدت اضداد تعریف شود" است، زیرا لنین اینرا نیز می گوید که این مهم

همگونی :" لنین اضافه می کند( 17".)برگیرنده جوهر دیالکتیک است، اما احتیاج به توضیح و تکامل دارد

 پدیده ها و پروسه های طبیعت  کلیهف در و مخال متقابال مهحصر بفردتمایالت متضاد، ( کشف)تشخیص...اضداد

بخاطر . بعبارت دیگر،اضاد بدون همگونی یا وحدت اضداد، غیر قابل تصور است( 91".)می باشد( ذهن و جامعه منجمله)

 .همین همگونی، پایه تغییر جهات متضاد آنها به یکدیگر نیز وجود دارد

بدینگونه همگونی و مبارزه، . در عین حال مبارزه نیز وجود دارددر بین جهت های متضاد یک تضاد نه فقط همگونی بلکه  

اما همگونی و مبارزه . خود یک تضاد را تشکیل  می دهند که در آن مبارزه، اصلی و مطلق است و همگونی، ثانویه و نسبی

اضداد در واقع به  از آنجا که یک تضاد را تشکیل می دهند وجودشان هم به یکدیگر وابسته است، و کنار گذاردن همگونی

 . معنای حذف امکان مبارزه بین آنها نیز می باشد

مشاهده " ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی"تمایالت استالین به متافیزیک که در نحوه برخورد وی به دیالکتیک در 

ه تنها در برخودر خشک وی به این امر ن. می شود، خود را در نحوه برخورد این اثر به تکامل جامعه نیز نشان می دهد

فازهای مختلف جامعه تا رسیدن به سوسیالیسم، بلکه در نحوه ای که به سوسیالیسم کم و بیش بعنوان یک مطلق برخورد می 

 .شود، مشخص می گردد

" اجتماعی هیچ سیستم " استالین در مقابله با مدافعین سرمایه داری و بطور کلی سیستم های استثماری بدرستی تاکید کرد که

انتقاد دهقانان در دست مالکین و " مالکیت خصوصی و استثمار، هیچ، ایده های ابدی" اصول فناناپذیر"پابرجا، هیچ 

در نتیجه همانطور که " و بدرستی نتیجه می گیرد که( 91".)کارگران در دست سرمایه داران نمی تواند وجود داشته باشد

تم فئودالی گشت، سیستم سوسیالیستی می تواند جایگزین سیستم سرمایه داری زمانی سیستم سرمایه داری جایگزین سیس

، در مورد خود "نمی تواند وجود داشته باشد" پابرجا" هیچ سیستم اجتماعی"ولی بنظر نمی رسد که قانون ( 91". )گردد

 .، بکار برده می شده استبطور پیگیرسوسیالیسم نیز، حداقل 

از اینرو ما نباید " انون که تضاد درونی اساس تکامل اشیاء و پدید ه هاست، استنتاج می کند کهبهمین نحو، استالین از این ق

تضاد های سیستم سرمایه داری را پنهان کنیم،بلکه باید آنها را فاش ساخته و از آنها پرده برداری کنیم، ما نباید از مبارزه 

ولی باز هم بنظر نمی رسد که فاش ساختن تضادهای ( 96".)پیش بریم طبقاتی جلوگیری کنیم بکله باید آنرا تا گرفتن نتیجه به

جامعه بجای پنهان کردن آنها، بنحوی پیگیرانه در مورد سوسیالیسم نیز بکار می رود، و همچنین ضرورت پیشبرد مبارزه 

 .حس نمی شود -از سوسیالیسم تا نابودی طبقات -طبقاتی تحت سوسیالیسم و به انجام رسانیدن آن

در دورانی به نگارش در آمد که استالین نتیجه گیری " ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی" انطور که مالحظه شد، هم

اشاره شد که تحلیل استالین از * در مقاله قبلی این مجموعه. کرده بود که در شوروی دیگر طبقات متخاصم وجود ندارد

منعکس است، در اواخر " مسائل اقتصادی سوسیالیسم در شوروی"ژه در جامعه سوسیالیستی، در اواخر عمرش، که بوی

در این اثر مهم . منعکس است، قدری دیالکتیکی تر بود" مسائل اقتصادی سوسیالیم در شوروی" عمرش، که بویژه در

وی مّصِر بود  خصوصا. استالین به چند تضاد در جامعه سوسیالیستی می پردازد که باید برای رسیدن به کمونیسم حل شوند

که تضاد بین نیروها و روابط تولید کماکان در شوروی موجود بوده و اگر بنحو صحیحی به آن برخورد نشود می تواند به 

 .تضادی آنتاگونیستی بدل شود



از  ولی استالین تضاد بین زیر بنا و روبنا در سوسیالیسم را بررسی نکرد، یا به ادامه وجودش اشاره ننمود، تضادی که یکی

در واقع همانطوز که مائو چندین با توام با کنایه . مشخصات اساسی و مسئله ای بسیار پر اهمیت در جامعه سوسیالیستی است

 .اظهار کرد، استالین اهمیت روبنا و مبارزه در این حیطه را جدا ُدست کم گرفت

متخاصم در شوروی را تشخیص نداده، و در و همانطور که در فصل پیش بحث شد، استالین حتی آنموقع نیز وجود طبقات 

نیافت که تضاد بین پرولتاریا و بورژوازی هنوز نیروی محرکه جامعه سوسیالیستی بوده و برخورد صحیح به این تضاد کلید 

 .برخورد صحیح به تضاد بین نیروها و روابط بولیدی تحت سوسیالیسم است

سا در شوروی بر قرار شد، استالین دیگر تضاد را بعنوان نیروی محرکه در مجموع، بعد ار اینکه مالکیت سوسیالیستی اسا 

او بویژه وجود تضاد آنتاگونیستی بین پرولتاریا و بورژوازی را تشخیص نداده و درک . جامعه سوسیالیستی در نظر نگرفت

 .نکرد که این تضاد تحت سوسیالیسم در پیشروی به کمونیسم نیر وی محرکه اصلی است

 

 لکتیکی خدمات فلسفی مائوتکامل ديا
این امر در رابطه دیالکتیکی با . لنینیسم توسط مائو خود مبین قوانین دیالکتیک ماتریالیستی است-تکامل فلسفه مارکسیسم

تکامل کلی انقالب چین و از طریق تحلیل تجارب اتحاد شوروی و سنتز درسهای مثبت و منفی آن از جمله در حطیه فلسفی، 

 .صورت گرفت

 :خالصه کرد 8799انعکاسی بود از قانونی که مائو در سال  این

حقیقت در مقابل کذب قرار دارددر جامعه بشری نیز همانند طبیعت، هر وجود واحد ناگزیر به اجزاء مختلف منقسم می   

پدیده های غلط و زشت همیشه موجود . شود که تحت شرایط مشخص مختلف، بر حسب مضمون و شکل خود گوناگونند

این در باره گلهای خوشبو . خواهند بود،اضداد چون درست و غلط، نیکی و بدی و زیبایی و زشتی همیشه موجود خواهند بود

بدون مقایسه نمی توان تمیز داد، . رابطه آنها بر مبنای وحدت و مبارزه ضدین استوار است. و گیاهان سمی نیز صادق است

مارکسیسم این چنین . حقیقت از طریق مبارزه  علیه کذب تکامل می یابد. نیست بدون تفاوت گذاشتن و مبارزه، رشد و تکامل

و تنها از طریق مبارزه است . مارکسیسم در مبارزه علیه ایدئولوژی بورژوایی وخرده بورژوایی تکامل یافت. تکامل یافت

 (91.)که می تواند تکامل یابد

فلسفه، توسط مائو، هم قبل و هم بعد از کسب قدرت سیاسی  این امر در مورد تکامل مارکسیسم، از جمله در زمینه 

و در هر دو دوره، مبارزه در . سراسری، هم در زمان انقالب دمکراتیک نوین و هم در طول انقالب سوسیالیستی صادق بود

بری نمود، در زمینه فلسفه که مائو در آن و از میان مراحل و زیر مرحله های مختلف انقالب چین نیروهای پرولتری را ره

 .تعیین جهت و نتیجه مجموعه مبارزه انقالبی از اهمیت بسیار برخوردار بود

، اشاره شد که مائو مبارزه در حیطه فلسفه را بعنوان بخشی (در باره انقالب در کشورهای مستعمره)در فصل اول این کتاب

های مبارزه ضد ژاپنی که زیر مرحله ای از مهم از تکامل، دفاع و کاربست خط انقالب دمکراتیک نوین و بخصوص سیاست

که ( و در درجه دوم امپریستی)این مبارزه بخصوص بر علیه تمایالت دگماتیستی . مرحله دمکراسی نوین بود، آغاز نمود

اد مائو منعکس کننده نحوه تفکر ایده آلیستی و متافیزیکی و در تقابل با دیالکتیک ماتریالیستی بودند، نشانه گیری شده بود انتق

به  8769آمده است، این دو رساله، هر دو در سال " در باره تضاد"و"در باره پراتیک" از این تمایالت خصوصا در دو ساله

که در باال به آن )در فصل قبلی این کتاب . رشته تحریر در آمده، از نخستین و عمده ترین آثار فلسفی مائو بشمار می روند

شد این دو اثر، فلسفه مارکسیستی را غنا بخشیدند، بر اهمیت سیاسی آنها و نقششان در مبارزه  در عین اینکه گفته( اشاره شد

حال توجه خود را به اصول فلسفه مارکسیستی که توسط مائو در . درون حزبی و مجموعه مبارزه انقالبی آن زمان، تاکید شد

ه آنها با کل مبارزه سیاسی و ایدئولوژیکی در آن زمان را از این دو اثر تدقیق شده  و غنا یافته اند متمرگز می کنیم، و رابط

 .نظر می گذارانیم

این اثر با تاکید بر . بود" در باره پراتیک" ، عنوان فرعی رساله"در باره رابطه شناخت و پراتیک، دانستن و عمل کردن" 

یالیستی دیالکتیکی را از نو تایید نموده و ، تئوری شناخت مارکسیتی و ماتراجتماعینقش محوری پراتیک ، و بویژه پراتیک 

به پیش گذارده بود، " تزهایی در باره فوئر باخ" مائو در ادامه و تکامل آنچه که مارکس در. آنرا فشرده ساخت

ماتریالیسم پیش از ماکس مسئله شناخت را جدا از خصلت اجتماعی انسان و تکامل تاریخی بشریت مالحظه می کرد "نوشت

نمی توانست وابستگی شناخت را به پراتیک اجتماعی، یعنی وابستگی شناخت را به تولید و مبارزه طبقاتی درک  و از اینرو

تایید ( که انگلس آنرا مسئله اساسی فلسفه خواند)در اینجا نیز، مائو دید ماتریالیستی از رابطه بین تفکر و وجود را ( 99".)کند

تنها زمانیکه پرولتاریای مدرن همراه با نیروهای عظیم " ن توضیح میدهدمائو در ادامه چنی. کرده و بکار می گیرد

پا به عرصه وجود گذاشت، بشر توانست درکی همه جانبه  وتاریخی از تکامل تاریخ جامعه بیابد و ( صنایع بزرگ)مولده

 (93".)شناخت را از جامعه به علم و علم مارکسیسم، مبدل سازد



هر آنچه در . فت ، بروشنی، نه تنها یک بر خورد ماتریالیستی بلکه بر خوردی دیالکتیکی استاما آنچه اینجا بدان اشاره ر 

خود شناخت پروسه ای دیالکتیکی بوده و تابع همان . مورد جامعه و طبیعت صدق می کند در مورد اندیشه نیز صادق است

 .آنها پیروی می کندقوانین حرکت است که ماده در طبیعت و اعمال و روابط انسان در جامعه از 

مائو بر مبنای . مشخصا مهمتر اینکه مائو مراحل پروسه شناخت و جهش از یک مرحله به مرحله دیگر را تحلیل می کند

" نقش تعیین کننده پراتیک، در مورد این که شناخت چگونه از پراتیک نشئت گرفته و در خدمت آن در می آید چنین می گوید

نظر اول فقط ظواهر و جوانب جداگانه و روابط خارجی اشیاء و پدیده های گوناگون را می  انسان در پروسه پراتیک در

ادامه پراتیک "ولی ( 99". )این مرحله از شناخت را مرحله شناخت حسی، یعنی مرحله احساسها و تصورات می نامند... بیند

انسان ایجاد احساس و تصور می کنند، بدفهات که در جریان پراتیک در   پديده هايیاجتماعی باعث می گردد که اشیاء و 

 (91".)مفاهیم ساخته می شوند -در پروسه شناخت بوجود می آید( جهش)تکرار شوند، سپس در مغز انسان تغییری ناگهانی 

و دیگر ظواهر، جوانب جداگانه و روابط خارجی اشیاء و پدیده ها نیستند، بلکه ماهیت " مائو تاکید می کند که این مفاهیم

بین مفهوم و احساس نه فقط از نظر کّمی بلکه از .بطن، مجوع و باالخره روابط درونی اشیاء و پدیده ها را در بر می گیرند

این مرحله درک، قضاوت و استنباط در سراسر پروسه " جلوتر، مائو می گوید( 97".)نظر کیفی نیز تفاوت دارد وجود دارد

 ( 31".)له مهمتری را تشکیل می دهد، این مرحله شناخت تعقلی استشناخت انسان از یک شیئی یا پدیده مرح

یا همانطور که .بنابراین نه تنها از حقیقت دورتر نبوده، به آن نزدیکتر است. چنین شناخت تعقلی از نظر علمی مجرد است

و غیره، خالصه  ارزشعت تجرید و قانون طبی مادهتجرید " بیان می کند(می آورد" در باره پراتیک" تقل قولی که مائو )لنین 

 (38".)بازتاب می کنندکاملتر طبیعت را ژرفتر، درست تر و ( صحیح و جدی، نه پوچ و بی معنی)تجریدات علمی  همه

احساس فقط مسئله ظواهر خارجی را حل میکند، در صورتیکه تنها تئوری "مائو سپس به توضیح بیشتر این امر می پردازد

 می تواند مسئله

احساس تنها بیان شناخت از ظواهر اشیاء است، بگونه ای که آنها توسط حواس منعکس  شده ( 31")باطن را حل کند ماهیت 
. و بصورت تاثیراتی در مغز ثبت می شودند، مفاهیم، شناخت تعقلی و تئوری، سنتز این احساسات فشرده نمود ذاتی آنها 

توان اهمیت عظیم و نقش تئوری را بطور اعم و باالخص در جنبش روابط درونیشان را نمایندگی می کنند از این جا می 
 .انقالبی در ک کرد

مائو توضیح میدهد که چگونه پراتیک از جهات مختلف نسبت . ولی آیا بدین معناست که تئوری از پراتیک مهم تر است؟ نه

یفیتا با یکدیگر فرق می کنند، ولی از حسی و تعقلی ک:" وی می نویسد. به تئوری اولویت داشته و در کل از آن مهمتر است

پراتیک ما ثابت می کند که آنچه که بطور حسی . هم جدا نیستند، بلکه بر اساس پراتیک به یک کل واحد تبدیل می شوند

برداشت می شود، نمی تواند بالفصله از طرف ما مفهوم شود و فقط آنجه که مفهوم شده است می تواند عمیقتر حس 

ر مائو توضیح می دهد که اگر جهش از شناخت حسی به شناخت تعقلی ، از جهش به شناخت حسی مهمتر جلوت( 36".)شود

یعنی بکار بستن  -هنوز جهشی از این هم مهمتر در پیش است. است، با این وجود حرکت شناخت در اینجا متوقف نمی شود 

تنها زمانی که این ایده های . استشناختن ل بلکه در این، جهشی فراتر نه تنها در عم. شناخت تعقلی ، یا تئوری ، در عمل 

تئوری هایی )تعقلی در پراتیک بکار برده شوند، صحت آنها می تواند مورد تایید قرار گیرد، و تنها زمانی که چنین ایده هایی 

در اینجا ( 31.)دتلقی کر کامل شدهدر این پروسه مشخص را می توان ... حرکت شناخت" به واقعیات تبدیل گردند است که( 

مائو این گفته معروف مارکس را که فالسفه تنها جهان را به صور مختلف تعبیر کرده اند اما نکته در تفییر دادن آن 

تنها عمل است که بحساب می آید، چه کسی به دانستن " عامیانهاین نکته، نه بیان . است،بیشتر توضیح داده و بسط می دهد

بلکه توضیح ماتریالیستی دیالکتیکی رابطه بین این دو می . ی متافیزیکی پراتیک و شناختاست نه جدای" اهمیت می دهد

 .باشد، که در این میان حلقه کلیدی پراتیک است

 

 تئوری شناخت 
پراتیک منبع تئوری است، تئوری چکیده پراتیک است، احساس ، موادخام مفهوم است، مفهوم محصول سنتز احساس می 

شناخت تعقلی به    در اين پروسه نه تنهاشناخت تعقلی و تئوری باید به پراتیک بازگردانده شوند که ولی مفاهیم، . باشد

این امر . و قس علیهذا ... آزمایش گذارده می شود، بلکه برای تعمیق شناخت تعقلی مواد خام تازه جمع آوری می گردد

یل بود که مائو گفت که از یک طرف وقتی در پراتیک نتایج به این دل. بصورت یک مارپیچ بی پایان پیشرونده ادامه می یابد

 –مفاهیم  -احساس) پیش بینی شده به دست می آیند، می توان گفت که پروسه مشخص شناخت یا مرحلی مشخصی از پروسه

 (39".)حرکت شناخت بشر پایا ن نیافته است" کامل گشته است، ولی از طرف دیگر( پراتیک

 :مائو قوانین این پروسه را جمعبندی کرده و توضیح می دهد. یان نمی گیردحرکت شناخت بشر هرگز پا

بوسیله پراتیک حقیقت را کشف کردن و باز در پراتیک حقیقت را اثبات کردن و تکامل دادن، فعاالنه از شناخت حسی به 
ن ذهنی و عینی روی آوردن، شناخت تعقلی رسیدن و سپس از شناخت تعقلی به هدایت فعال پراتیک انقالبی برای تغییر جها



این شکل در گردش مارپیچی بی پایانی تکرار می شود و با هر سیکل محتوای  -پراتیک شناخت، باز پراتیک و باز شناخت
اینست تمام تئوری ماتریالیستی دیالکتیکی شناخت،اینست تئوری . پارتیک و شناخت به سطح عالیتری ارتقاء می یابد

 (33.)حدت دانستن و عمل کردنماتریالیستی دیالکتیکی و

ولی این واقعیت که حرکت شناخت بی پایان است نباید به این مفهوم تلقی شود که در هر زمان تشخیص درست از غلط غیر 

بدون . یکی از پایه های تفکر مارکسیسم  همیشه این بوده که حقیقت عینی وجود دارد، و دانستن آن ممکن است. ممکن است

 . لیست بودن غیر ممکن می گردداین درک، ماتریا

و در واقع چنانچه لنین اشاره کرد، قبول کردن . هم هست حقیقت مطلقولی نه تنها حقیقت عینی وجود دارد،بلکه چیزی بنام 

 :یکی به مفهوم قبول کردن دیگری است

یق حقیقت عینی، یعنی تصد. ماتریالیست بودن یعنی تصدیق حقیقت عینی که توسط اعضای حسی ما بر ما آشکار شده است
 (39).حقیقتی که به انسان و بشر وابسته  نیست، به این یا آن طریق، برسمیت شناختن حقیقت مطلق است

بسبی خواهند بود، مارکسیسم می گوید که هم حقیقت مطلق و هم حقیقت  مطلق بلکهنه  نهايتاولی از طرف دیگر بیشتر حقایق 

نسبی گرایان . نیستندنسبی گرا بیشتر حقایق نسبی اند ولی در عین حال مارکسیستها  مارکسیستها معتقدند. نسبی وجود دارد

را انتحاب کرده و به آنها معتقد " حقايقی"می گویند تما م حقایق نسبی اند و سپس بحث می کنند که در نتیجه هر کس می تواند

ماتریالیسم و " ی بود که لنین دراین بحث مهم. به عبارت دیگر آنها منکر وجود حقیقت عینی می شوند. شود

در آنجا لنین، مارکسیسم انگلس را در مقابل نسبی گرایی این ماخیستها قرار . به مقاله با آن برخاسته بود" امپریوکریتیسیسم

 :می دهد

ای بر. شامل نمی شودقبول نسبیت معرفت ما حتی کوچکترین پذیرش حقیقت مطلق را ( مانند همه ماخیستها)برای بوگدانف
 (31).بوگدانف یک نسبی گراست، انگلس یک دیالکتیسین است. انگلس حقیقت مطلق از حقایق نسبی تشکیل شده است

 :ولی رابطه بین آنها چیست؟ مائو آنرا بدینگونه توضیح می دهد. پس حقیقت مطلق از حقایق نسبی تشکیل شده است 

م، تکامل هر پروسه مشخص نسبی است و از اینرو در سیر که در پروسه مطلق و عمومی تکامل عال معتقدندمارکسیستها 

حاصل جمع . حقیقتی نسبی استالیزال حقیقت مطلق، شناخت انسان از هر پروسه مشخص در مراحل معین تکاملش فقط 

 (37.)حقایق نسبی بی شمار حقیقت مطلق را می سازد

ولی این کل از اجزاء بی شمار تشکیل . قت استبعبارت دیگر حقیقت مطلق به معنای واقعی، حاصل جمع حقیقت، کل حقی

 .اینها حقایق نسبی هستند، اینها فقط قسمی اند. شده است

مانند برخی از )اما ایده هایی که زمانی صحیح شناخته شده و بعدها ثابت می شود که ناصحیح و یا بخشا صحیح بوده اند

ه بیشتری بدست آورده، از این تجارب جمعبندی می کند، چه می شوند؟ این بدین جهت است که بشر تجرب( قوانین فیزیک

اما بدیهی است که این . پروسه ها و قوانین جدید کشف می کند، درک خویش را از اشیاء تکامل داده و آن را صیقل می دهد

از جهان عینی که شناخت بشر از سطحی پائین تر به سطحی باالتر ارتقاء یافته و شناخت انسان  نیستامر ناقض این واقعیت 

از سطحی پاین تر به سطحی  بایدو به هیچوجه تغییری در این واقعیت نمی دهد که شناخت انسان . بیشتر و بیشتر  می شود

را در پروسه تغیییر جهان بکار گیرد که حقیقت تنها می تواند آن اندازه شناخت از  مقطع انسانباالتر ارتقاء یابد؛ و در هر 

، و در این پروسه انسان آن ایده ها را به آزمایش گذارده و پایه های جهشی دیگر در شناخت خویش در آن مقطع موجود است

او نمی تواند آنچه را فردا خواهد دانست امروز بکاربندد؛ وی تنها در صورتی فردا بیشتر خواهد دانست . را بدست می آورد

 . دی کندکه آنچه را هم اکنون می داند بکار بسته و نتایج آنرا جمعبن

 :مائو همچنین می گوید

پروسه پیدایش، تکامل و زوال در پراتیک اجتماعی پروسه ایست بی پایان، پروسه پیدایش، تکامل و زوال در شناخت انسان 

از آنجا که پراتیک انسان که واقعیت عینی را طبق ایده ها، تئوریها، نقشه ها و یا پروژه های . نیز پروسه ایست بی پایان

غییر می دهد، پیوسته گام به گام پیشرفت می کند، شناخت بشر از واقعیات عینی نیز بدینسان همواره عمیقتر و عمیقتر معین ت

حرکت تغییر در جهان واقعیت عین هرگز پایانی ندارد، شناخت انسان از حقیقت در جریان پراتیک نیز بی پایان . می شود

 (91.)است

مرتبا در حال تعمیق است، استفاده کرده، ضرورت پشتیبانی تمام و کمال از اصول  برخی می کوشند از این امر که شناخت

امروز : کنه بحثشان این است. اندیشه مائو تسه دون و بکار بردن سیستماتیک آنها را نفی کنند -لنینیسم –اساسی مارکسیسم 

شوند ولی فردا ممکن است دریابیم که این  اندیشه مائو تسه دون صحیح شناخته می-لنینیسم -برخی چیزها از نظر مارکسیسم

چیزها صحیح نبوده با فقط بخشا صحیح اند، با این دلیل ضرورتی برای اعمال سیستماتیک این علم موجود نیست، در عوض 

و این التقاط گرایی، نسبی گرایی، امپری. ما آنچه را برایمان مفید است انتخاب کرده و آنچه مفید نیست به کنار می گذاریم

 .کریتیسیسم و پراگماتیسم محض است، این متافیزیک و ایده آلیسم است

ولی آنها می . این افراد قیافه حامیان بزرگ ماتریالیسم بخود گرفته و تظاهر می کنند پراتیک را معیار حقیقت می دانند

تی شناخت و تاکید صحیح آن خواهند سر چه کسی کاله بگذارند؟واقعیت آن است که چنین خطی در تقابل با تئوری مارکسیس



اندیشه مائو تسه دون  -لنینیسم –ساده بگوئیم، اگر خطی بصورت کامل به پیش برده نشود، اگر مارکسیسم . بر پراتیک است

، سیاستها و غیره، در پراتیک وجود نداشته و صحت اين خط بنحوی سیستماتیک بکار گرفته نشود، هیچ راهی برای آموزش 

" بر طبق ایده ها، تئوری ها و نقشه ها و یا پروژه های معین" ب شناخت بیشتر در پروسه تغییر جهانهیچ راهی برای کس

 .باقی نمی ماند

که حرکت شناحت در دوایری صورت می " فراموش میکند" همانطور که در باال توضیح داده شد، چنین خط اپورتونیستی

بقول مائو حقیقت مطلق . تئوری و سپس از تئوری به پراتیک هستندگیرد که هر یک در بر گیرنده  جهشهایی از پراتیک به 

است، اما حرکت شناخت انسان از حقیقت حقیقت به مستقیم الخط بلکه مارپیچی است، بعضی می " جریان بی پایان" یک

 گویند

را که امروز به عنوان  عمل نکنیم و آنچیزی( بطور دگماتیکی)پس بیائید . خوب، فردا ما بیشتر از امروز  خواهیم دانست" 
چنین حرفی در هر مقطع بمعنای مردود شمردن و بهم ریختن پروسه ایست که توسط آن در . "حقیقت می شناسیم، بکارنبریم

این برخورد متافیزیکی است چرا که بر خالف رابطه دیالکتیکی واقعی بین تئوری و . واقع شناخت بیشتری بدست می آید

در باره " این برخورد منطبق بر. ایده آلیستی است چون در واقع حقیقت عینی را نفی می کندپراتیک است، این برخورد 

 .و مدافع آن نیست، بلکه در حمله به این اثر بزرگ مائو بوده و تخطی  از آن می باشد" پراتیک

طریق سلسله بی پایان و بخصوص تاکیدش بر اولویت پراتیک و تکامل دائم شناخت و پراتیک انسان از " در باره پراتیک"

مراحل یا دوایر، در مبارزه علیه تمایالت اشتباه در نحوه تفکر و عمل درون حزب کمونیست چین از اهمیت عظیمی 

نوشته شد، یعنی زمنیکه جبهه متحد ضد ژاپنی تازه تشکیل شده بود و مبارزه ضد  8769این رساله بسال . بوخوردار بود

در آن دوره عده زیادی نه تنها در خارج بلکه در داخل حزب کمونیست مخالف . بودژاپنی هنوز در مراحل اولیه اش 

 .سیاستهای حزب بوده و دانسته یا ندانسته در جبهه متحد و جنگ مقاومت ضد ژاپنی  تخریب می کردند

مرحله عینی  این تمایالت درون خود جزب، آن انحراف دگماتیستی بود که از تحلیل مشخص شرایط واقعی چین و بارزترين

مبارزه عاجز مانده و به تئوری نه در رابطه صحیح و دیالکتیکی اش با پراتیک، بلکه بعنوان یک سری حقایق تغییر ناپذیر 

بیرون کشیده شده و بعنوان راهنمای مبارزه انقالبی بدرون آن باز  دنیای عینیجاودانی برخورد می کرد که بجای اینکه از 

از طرف دیگر عکس دگماتیستها، حلقه بین تئوری و پراتیک را . آنها را به جهان عین تحمیل کردگردانده شوند، می بایست 

این گرایش در آن زمان مشکل درجه  -شکسته و یک دیدگاه متافیزیکی از رابطه بین فکر کردن و عمل کردن ر ا برگزیدند

 .دوم بود

آن دوره از مبارزه و تکامل آینده آن ( یا زیر مرحله)مرحله وحدت دیالکتیکی بین  شناختناین تمایالت اشتباه، هر دو،از 

ضرورت گذار از جبهه متحد ضد ژاپنی در تکمیل انقالب دمکراتیک  از برسمیت شناختندگماتیستها عموما . عاجز بودند

ا از هم می جلو می گذاشتند که جبهه متحد ر" چپ "، و یا سیاستهاییسر باز می زدندنوین و پیشرفت به سوی سوسیالیسم 

درعین اینکه در مقاطع معینی بسیاری از آنان، دگماتیک وار ، در چین سیاست های شوروی در قبال چیان کایشک )پاشاند 

 امپریستها عموما از تشخیص (. را بکار برده و مبلغ تکیه و تسلیم به گومیندان در مبارزه ضد ژاپنی بودند

اپنی موجود بودند، در ماندند از جمله بسیج توده ها بعنوان نیروی اصلی ، جوانب آینده که در درون مرحله مبارزه ضد ژ

حزب کمونیست در جبهه متحد و  ابتکار عملتدوام توام با تعدیل رفرم ارضی و کئوپراتیوهای اولیه دهقانی، استقالل و 

 . مبارزه ضروری اش برای کسب و حفظ رهبری جبهه متحد و غیره

یستی عموما خطری بزرگتر را پیش می آورد، شکی نیست که مقابله با هر دو این انحرافات، چه در حین اینکه تمایل دگمات

و بسوی پیشرفت به طرف جامعه آتی ، و چه برای تکمیل انقالب ( يا زير مرحله)آن مرحلهبرای پیشبر د مبارزه از درون 

 .دموکراتیک نوين و پیشرفت بسوی سوسیالیسم، ضروری بود
گذشته از اهمیت عظیم و بالواسطه اش برای انقالب چین، از اهمیتی عمومی تر و دراز مدت تر " یک در باره پرات" 

. لنینیستی و اسحله ای است در مبارزه جاری و مداوم انقالبی -این رساله خدمتی به فلسفه مارکسیست. برخواردار است

در جریان پراتیک " یسم به حقیقت پایان نداده بلکه لنین -اهمیت نقش کتاب بویژه در آنجاست که توضیح می دهد مارکسیسم

یعنی بعبارت دیگر در تقابل کامل آن با متافیزیک و ( 98")برای شناخت حقیقت، الینقطع راههای تازه ای می گشاید

 بعدا بهنگام بحث در باره مبارزه در جبهه فلسفی در چین سوسیالیستی و رابطه آن با". مطلق گرایی" بخصوص تمایل به

 .مبارزه طبقاتی بطور کلی، به این نکته باز خواهیم گشت

 

 در باره تضاد
و با همان هدف عاجل مقابله با دیدگاه انحرافی موجود در حزب و بویژه دگماتیسم، یک " در باره پراتیک" بالفاصله پس از

در همان ابتدای مقاله، . در آمدبرشته تحریر " در  باره تضاد"اثر مطول که بطور مشخصتر به دیالکتیک می پرداخت، یعنی 

قانون تضاد در اشیاء و پدیده ها، یعنی قانون وحدت اضداد، :" مائو عصاره ای از اصول فلسفه مارکسیستی بدست می دهد



در جمعمبندی از نکات اصلی در پایان مقاله، وی بوضوع اعالم می ( 91". )اساسی ترین قانون دیالکتیک ماتریالیستی است

 (96".)قانون اساسی طبیعت و جامعه بوده و از اینرو نیز قانون اساسی تفکر است" قانون دارد که این

چرا اینچنین است؟ و از آنجا که قانون تضاد یک قانون دیالکتیک است، آیا مائو با مشخص کردن آن بعنوان قانون اساسی 

و آیا وی در واقع به ایده آلیسم در می غلید؟ البته طبیعت، جامعه و تفکر، دیالکتیک را برتر از ماتریالیسم قرار داده است، 

آنها بدون وقفه تکرار . مائو مکرا توسط رویزیونیستها، چه در چین و چه در سایر کشورها به ایده آلیست بودن متهم شده است

قتر بدین مسائل اجازه بدهید کمی عمی. می کنند که مائو در مورد نقش شعور اغراق کرده و دیالکتیک را تحریف نموده است

 .اساسی بپردازیم

چرا مائو قانون تضاد را بعنوان قانون اساسی طبیعت، جامعه و تفکر می شناسد؟ آیا این امر که ماده بمثابه پایه شعور ، تفکر 

 کردن قانون تضاد برجستهانسان و مستقل از آن وجود دارد، یکی از مسائل بهمان اندازه مهم فلسفه نیست؟ آیا برگزیدن و 

 بدین شکل، راه را برای ایده آلیسم باز نمی گذارد؟ 

ولی . اولویت ماده بر ایده، چنانچه در فوق بدان اشاره شد، واقعا یک مسئله پایه ای و یک خط فاصل اساسی در فلسفه است

د، در این امر بخودی خو. ازهمان درجه اهمیت برخوردار است" وحدت اضداد" نمی توان گفت که این مسئله نسبت به 

می آموزد، ماده نه تنها مستقل از شعور وجود  ماتريالیسمهمانطور که . غیاب شعور، هیچ چیز را در باره روشن نمی سازد

یعنی در آنجائیکه ماده بدان حد از تکامل نرسیده که قابلیت شعور  -دارد بکله حتی در آنجا که شعور نیست نیز موجود است

آن  -ه رابطه صحیح ماده و ایده را بما نشان داده و از این جنبه یک مسئله اساسی فلسفه استاولویت ماده بر اید. داشته باشد

ولی، صرف اولویت ماده بر شعور هیچ چیز . حکم انگلس که مسئله اساسی فلسفه رابطه بین تفکر و عمل است، را بیاد آوریم

ابطه اش را با ماده خارج از آن شرح می دهد ولی در مورد ماده غیر متفکر فاش نمی کند و در مورد ماده متفکر نیز، ر

 . چیزی بیشتر از این بما نمی گوید

از سوی دیگر، قانون تضاد بصورت جهانشمول، هم ماده غیر متفکر و هم ماده ذیشعور و نیز رابطه بین آنها را در بر می 

بل و سازمانیافته انسانها با طبیعت و با پس صحیح است که بگوییم قانون تضاد، قانون اساسی طبیعت ، رابطه متقا. گیرد

 .اساسی تفکر است بنابر اين قانونو  -جامعه -خودشان در این پروسه

را در  اضداداین جهانبینی دیالکتیکی پیش از هر چیز بما می آموزد که چگونه حرکت " آنگونه که مائو جمعبندی نموده،

از اینرو . ود، و بر اساس این تحلیل شیوه های حل تضادها را نشان دهیماشیاء و پدیده های گوناگون مشاهده کرده و تحلیل نم

مائو در توضیح ( 91".)برای ما درک این کنکرت قانون تضاد در اشیاء و پدیده ها از اهمیت بسیار واالیی برخوردار است

 : ادامه می دهد که عام بودن تضاد چه معنایی داشته و از چه اهمیتی برخوردار است

اول اینکه، تضاد در پروسه تکامل کلیه اشیاء و پدیده ها موجود است، : دن یا مطلق بودن تضاد معنایی دوگانه داردعام بو
 (99).دوم اینکه، حرکت اضداد از ابتدا تا انتهای پروسه تکامل هر شیئی یا پدیده دیده می شود

تعیین کننده حیات کلیه اشیاء و پدیده ها  ن وجوه،وابستگی متقابل وجوه متضاد در همه چیز وجود دارد، و مبارزه میان اي
هیچ شیئی یا پدیده ای نیست که درون خود تضادی نهفته نداشته باشد؛ هیچ چیز عاری . است و تکامل آنها را به پیش می راند

 (93.)از تضاد نیست

دیگاهای انحرافی مختلفی که از اتحاد در اینجا مائو نه تنها نکات اصلی دیالکتیک ماتریالیستی را جمعبندی می کند بلکه با 

اولین آنها تئوری . شوروی سرچشمه گرفته و بدرون حزب کمونیست چین نیز را یافته بودند، به مقابله برمی خیزد

اپورتونیستی مکتب دبورین           در شوروی بود که عام بودن تضاد بویژه وجود تضاد از ابتدا تا انتهای پروسه تکاملی 

بنا به این تئوری، تضاد صرفا زمانی تبارز می یابد که این پروسه به مرحله معینی . و پدیده، را منکر می شدهر شیئی 

متافیزیکی و ایده آلیستی است، زیرا ضرورتا به این نتیجه می رسد که نیروی " دبورین"بدون شک تئوری. رسیده باشد

تئوری مذکور راه گشای این نظریه می شود  که نوعی . محرکه در آغاز پروسه عاملی درونی نبوده بلکه خارجی است

 . یعنی به وجود خدا ختم می گردد -را به عالم هستی وارد آورده است" تکان اولیه"نیروی خارجی 

بعالوه، این تئوری در زمینه سیاسی به همکاری و سازش طبقاتی منتهی می شود، زیرا اگر وجود تضاد همیشگی نیست پس 

مکتب دبورین اینگونه : " در این مورد، مائو مثالی مطرح می سازد. را حل اختالفات مبارزه طبقاتی باشد لزومی ندارد که

می بیند که در شرایط کنونی موجود در اتحاد شوروی، میان کوالکها و توده دهقانی تضادی موجود و توده دهقانی تضادی 

 (99".)ه این مکتب با نظرات بوخارین توافق دارداز اینروست ک. موجود نیست، بلکه بین آنها فقط تفاوت هست

استالین، افشاء تئوری فلسفی ضد انقالبی مکتب دبورین و غلبه بر آنرا، و  

، 8711غلبه بر آنرا، بعنوان  بخش مهمی از پیشبرد مبارزه طبقاتی همه جانبه در اتحاد شوروی بخصوص در اواخر دهه 

این . ولی همانطور که قبال اشاره شد، استالین خود نتوانست دیالکتیک ماتریایستی را بطور کامل بکار گیرد. نمود رهبری

، در عدم بذل توجه خاص به قانون تضاد بمثابه قانون " ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی" مسئله بویژه در اثر

نتیجتا، . پیوند میان مبارزه و همگونی اضداد خود را جلوه گر می سازد اساسی دیالکتیک ماتریالیستی و فقدان درک از

، از تعیین کننده بودن وابستگی متقابل و مبارزه وجوه متضاد در حیات هر شیئی یا "در باره تضاد"هنگامیکه مائو در مقاله 



و صحیحتری نسبت به درک استالین را پدیده سخن می راند و اینرا پیش برنده امر تکامل آنها بشمار می آورد، درک متفاوت 

اما . بطور همزمان نگاشته شدند" در باره تضاد" و مقاله" ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی" کتاب.)ارائه می دهد

را برشته تحریر در " در باره تضاد"نقطه نظرات اساسی و منجمله انحرافی مطروحه درکتاب استالین پیش از اینکه مائو 

 .(د درون حزب کمونیست چین شایع گردیده و شناخته شده بودندآور

 

 همگونی و مبارزه اضداد
در این بخش مائو توضیح . را بخود اختصاص داده است" در باره بضاد"همگونی و مبارزه وجوه تضاد، بخش مفصلی از

وجود واحد است، اما مائو ادامه می  اولی بستگی متقابل آنها و همزیستشان در یک. می دهد که همگونی اضداد دو معنی دارد

یعنی این که هر یک از این دو وجه . بلکه مهمتر از آن، تبدیل اضداد به یکدیگر است:"دهد، که مسئله به این جا ختم نمی شود

 (91".)متضاد یک شیئی یا پدیده تحت شرایط معین به ضد خود بدل می گردد و به جای آن می نشیند

اگر این امر روشن نباشد که این دو نه نتها وابستگی . ان در مثال بورژوازی و پرولتاریا مشاهده نموداهمیت این امر را میتو

متقابل دارند بلکه می توانند به ضد خود تبدیل شوند،آن وقت نمی توان دیدکه چگونه پرولتاربا می تواند تغییر کرده و از جنبه 

قه حاکم تبدل شود، و این در  حالیست که در مورد بورژوازی درست ثانویه به جنبه اصلی تضاد، از طبقه محکوم به طب

در شرایط مشخص چین در آنزمان، در بحبوحه جنگ مقاومت ضد ژاپنی ، این دیدگاه اشتباه و .عکس این تغییر رخ می دهد

یعنی عدم مبارزه  متافیزیکی در میان کمونیستها یا به نفی شرکت در یک جبهه متحد با گومیندان و یا به روی دیگر سکه

از آنجا که گومیندان بمثابه حزب قدرتمند کشور از موقعیتی . جهت کسب رهبری پرولتاریا درجبهه متحد منجر می گردید

جبهه متحد بهمراه گومیندان را به معنای تبعیت مداوم و اجتناب  -و راست" چپ"-برتر و قویتر برخوردار بود، هر دو دیدگاه

 .آن می دیدند ناپذیر حزب کمونیست از

، مائو در عین حال تاکید کرد که در مناسبات بین همگونی و مبارزه اضداد، همگونی "درباره تضاد" در همین بخش از 

از آغاز تا پایان پروسه جریان داشته و منجر به " مبارزه اضداد"وی متذکر گردید که. نسبی بوده ولی مبارزه مطلق است

امتزاج همگونی مشروط ونسبی با مبارزه غیر مشروط و مطلق موجب حرکت ... میشودتبدیل یک پروسه به پروسه دیگر 

دو وجهی که تضاد را تشکیل می دهند و همگونی دارند، تنها تحت ( 97".)وجوه تضاد در کلیه اشیاء و پدیده ها می گردد

رد و این مبارزه سرانجام به حل آن تضاد اما از آغاز تا پایان آن تضاد معین مبارزه وجود دا. شرایط معینی اینچنین می کنند

 . و پیدایش تضاد دیگری منکر خواهد گشت

اگر این مسئله درک نشود، نمی توان تشخیص داد که مبارزه پایه حل هر تضاد معین و حرکت ازیک مرحله به مرحله بعد 

ازی، یا در طول مرحله دمکراتیک اهمیت این مسئله را میتوان سریعا با کاربردش درتضاد بین پرولتاریا و بورژو. است

مرحله جنگ  –و در زیر )نوین در چین، درتضاد بین توده های وسیع از یکسو و امپریالیسم و فئودالیسم ار سوی دیگر، 

 .درک کرد( مقاومت ضد ژاپین درتضاد بین ملت چین و امپریالیسم ژاپن

به جنبه خاص بودن تضاد " درباره تضاد" ت چین، مائو دردر مقابله با گرایشات انحرافی بویژه دگماتیسم در حزب کمونیس

مائو متذکر شد که دگماتیستها مسئله خاص بودن تضاد را قبول ندارند ویا حداقل . بیش از عام بودن آن توجه معطوف داشت

زی بجز ماده در در مقابله با دگماتیسم، مائو تاکید کرد که در عین اینکه درجهان چی. جایگاه خاصی برای آن قائل نیستند

که اساس  -بویژه آنچه که مهمتر و ضروری تر است( و...)این حرکت ناگزیر باید اشکال معینی بخود بگیرد" حرکت نیست،

آنستکه ویژگی این شکل حرکت ماده را در نظر بگیریم، یعنی تفاوت کیفی  -معرفت ما را بر اشیاء و پدیده ها تشکیل می دهد

و )این امر نه تنها در رابطه با طبیعت بلکه درمورد جامعه ( 11". )اشکال دیگر آنرا درک کنیم میان این شکل حرکت ماده و

بوسیله تضاد خاص خود "هر شکل خاصی از ماده داری حرکت، جوهر ویژه متعلق بخود است که. نیز صدق می کند( تفکر

 (18".)مشخص می شود

بنا استوار سازند، قادر به شناختن ویژگیهای واقعی انقالب چین در آن دگماتسیتها که نتوانسته بودند تفکر خود را بر این م

برهه زمان، و تعیین نیروهای محرکه ، اهداف و وظایف انقالب طی آن مرحله نبودند و در نتیجه نمی توانستند تمامی 

. زبش را محفوظ نگاه دارندنیروهای بالقوه را علیه دشمن اصلی متحد کرده و در عین حال استقالل و ابتکار پرولتاریا و ح

تجویز این نسخه برای شرایط مشخص چین، یک کشور نیمه . بسیاری افراد مایل به کپیه برداری از انقالب شوروی بودند

قسمت . نیمه مستعمره که در آنزمان ژاپن نیز در پی آن بود که آنرا به یک مستعمره کامل تبدیل کند، صحیح نبود -فئودال

مائو اشاره کرد . ، دربر گیرنده بخشی از پاسخ مائو بدین مسئله است" درباره تضاد" آن در تضاد، در اثر  آنتاگونیسم و نقش

 :و او تاکید نمود که( 11". )آنتاگونیسم یکی از اشکال مبارزه اضداد است، ولی یگانه شکل این مبارزه نیست"که 

ضرورت )ررسی کنیم و هیچگاه نباید فرمولهای فوق الذکر ما باید وضعیت مبارزه معین اضداد گوناگون را بطور کنکرت ب
تضاد و مبارزه عام و . را بیموقع و بی جا در مورد همه اشیاء و پدیده ها بکار ببندیم( سرنگونی قهری طبقات ارتجاعی 

ی از بعض. مطلق هستند، و لی شیوه های حل تضادها، یعنی اشکال مبارزه، بعلت گوناگونی خصلت تضادها مختلف است



بر طبق تکامل . تضادها خصلت آنتاگونیستی آشکار نشان می دهند، در صوریتکه برخی دیگر دارای چنین خصلتی نیستند
مشخص اشیاء و پدیده ها، پاره ای از تضادها که در ابتدا غیر آنتاگونیستی هستند، به تضادهای آنتاگونیستی بدل می شوند، 

 (16.)نیستی هستند، به تضاد های غیر آنتاگونیستی تغییر می یابندحال آنکه برخی دیگر که در آغاز آنتاگو

در آن زمان، این امر از اهمیت خاصی برخوردار بود، زیرا که بدلیل الویت مبارزه علیه متجاوزین ژاپنی الزم آمده بود که  

بود که ماهیت اساسا ارتجاعی این امر به معنی این ن. از جنگ علیه گومیندان دست کشیده و با آن جبهه متحد تشکیل داد

گومیندان و نیروهای طبقاتی ای را که نمایندگی می کرد تغییر یافته بودند، بلکه بدین جهت که در شرایط مشخص مبارزه در 

آن مقطع زمانی، تضاد با گومیندان بطور موقت تخفیف یافته و موقتا از یک تضاد آنتاگونیستی به تضادی غیر آنتوگونیستی 

مبارزه علیه گومیندان باید ادامه می یافت، بویژه برسر مسئله رهبری جبهه متحد، لیکن سیاست حزب می . ه بودتبدیل شد

بایست این می بود که مبارزه را بصورت غیر آنتوگونیستی و در شکل مبارزه سیاسی و ایدئولوژی در چهار چوب حفظ 

ن به حزب کمونیست و نیروهای مسلح انقالبی حمله می کردند البته وقتی نیروهای نظامی گومیندا)جبهه متحد به پیش ببرد

باید این حمله دفع می شد، ولی حتی در این حالت نیز در حین استقاده از استقالل و ابتکار عمل حزب و مبارزه آن برای 

مکراتیک نوین و بطور عام تر در شرایط انقالب د(. اعمال هژمونی در جبهه متحد، هدف می بایست حفظ این جبهه می بود

، و هنگامیکه (حداقل در زمانهای معین) آنتاگونیستی نبوده( بین  بخشهایی از آن) چین، تضاد بین پرولتاریا و بورژوازی

 . شرایط خواهان برخورد غیر آنتاگونیستی بدان بود، نمی باسیت برخورد دیگر صورت می گرفت

ن حزب در آنزمان بخصوص انحرافات دگماتیستی ،مائو نه تنها از با نقد همه جانبه و مخالفت کامل با خطوط انحرافی درو

وی پایه فلسفی صحت استراتژی انقالب دمکراتیک . اصل خاص بودن تضاد دفاع نمود بلکه آنرا بطور کنکرت بکار بست

 :نوین بعنوان مقدمه الزم بر انقالب سوسیالیستی در چین و آمادگی ضروری جهت آنرا چنین توضیح داد

تضاد میان : فی المثل . ایی که از نظر کیفی گوناگونند، فقط با اسالیبی می توانند حل شوند که از نظر کیفی متفاوتندتضاده

پرولتاریا و بورژوازی با اسلوب انقالب سوسیالیستی حل می شود، تضاد میان توده های عظیم مردم و نظام فئودالی با 

... ن مستعمرات و امپریالیسم با اسلوب جنگ انقالبی ملی حل می شوداسلوب انقالب دمکراتیک حل می شود، تضاد میا

پروسه ها تغییر می یابند، پروسه ها و تضادها کهنه ناپدید می گردند، پروسه ها و تضادهای نو ظاهر می شوند و بنابر این 

ر روسیه حل شدند و همینطور تضادهایی  که بوسیله انقالب فوریه و انقالب اکتب. اسالیب حل تضادها نیز تغییر می کنند

 -حل تضادهای مختلف با اسالیب گوناگون، اصلی است که مارکسیست. اسالیب حل آن تضادها اساسا با یکدیگر متفاوت بودند

ولی دگماتیکها این اصل را مراعات نمی کنند و در نمی یابند که شرایط در انقالبهای . لنینسیت ها باید دقیقا از آن پیروی کنند

بلکه بالعکس آنها . گون متفاوت است، و در نتیجه درک نمی کنند که تضادهای مختلف باید با اسالیب گوناگون حل شوندگونا

فرمول قالبی خود را الیتغیر می انگارند، در همه جا بطور مکانیکی بکار می بندند که در نتیجه فقط می تواند به ناکامی 

 (11.)ک و درخشانی در پیش دارد، منجر شودانقالب و یا به زیان امری که آینده نابنا

 

 عام بودن  وخاص بودن 
مائو همچنین مسئله رابطه بین خاص بودن و عام بودن تضاد را، که بطور خاص در مقابله با دگماتیستهای از اهمیت عظیمی 

عمومی و یا اساس  البته بدون درک عام بودن تضاد نمی توان علل: وی نوشت که.برخوردار بود، مورد بررسی قرار داد

عمومی حرکت یا تکامل اشیاء و پدیده ها را باز شناخت؛ معذالک بدون مطالعه خاص بودن تضاد نمی توان ماهیت ویژه ای 

که یک شیئی یا پدیده را از دیگری متمایز می سازد، معین نمود و همینطور علل خصوصی یا اساس خصوصی حرکت یا 

اء و پدیده ها از یکدیگر و تعیین حدود حوزه های تحقیقات علمی غیر ممکن خواهد تکامل اشیاء و پدیده ها، تمیز اشی

 (19.)بود

دگماتیستها که از بررسی جدی خاص بودن تضاد باز ماندند رابطه صحیح و دیالکتیکی بین عام بودن و خاص بودن تضاد را 

جوهر مشترک اشیاء و  شناختبه  –(ا عمومی ی)آنها نفهمیدند که حرکت شناخت انسان ، از خاص به عام . درک نکردند

و مجددا تکرار آن در یک مارپیچ باال ورنده بی انتها، به پیش می ( در مرحله عالی تر)و سپس بازگشت به خاص  -پدیده ها

 آنها متوجه نشدند که شناخت انسان از اشیاء. رود

( یا عام)کلیت فراوان بوجود آيد، و اينکه به اين ترتیب و پديده های خاصباید از شناخت وی از اشیاء  بطور عامو پدیده ها 

نه اینکه کل عام در تعداد بیشماری از خاص ها ، هر کدام با جوهر ویژه خویش، جای می گیرد و  -در خاص جای می گیرد

جای خاص در تعداد بیشماری از خاص ها، هر کدام با جوهر ویژه خویش،جای می گیرد و در نتیجه از این زاویه، در هر 

، برخورد می کردند، که نه از شیاء و پديده های خاص حاصل "عامحقیقت "به این ترتیب، آنها به تئوری بعنوان. جای دارد

 .به عبارت کوتاه، به مثابه يک دگم–شده و نه اينکه الزم است در مورد اشیاء و پديده خاص بکار بسته شود 

بودن و خاص بودن خود یک تضاد را تشکیل می دهند، همگونی دارند و می مضافا اینکه، دگماتیستها از فهم اینکه عام 

 :آنها درک نکردند که. توانند به یکدیگر تبدیل شوند، عاجز ماندند



بعلت تنوع فراوان اشیاء و پدیده ها و خصلت نامحدود تکامل آنها آنچه که در یک مورد مشخص عام است، در مورد 
اص است، در مورد مشخص دیگر عام می ]س آنچه که در یک مورد مشخص و بالعک. مشخص دیگر خاص می شود

 (13.)شود

این امر در سرمایه . و مالکیت خصوص استفاده کرد اجتماعیبرای نشان دادن این مسئله، مائو از مثال تضاد بین تولید  

ه داری اساسی بوده و در سرتاسر به این معنی که این تضاد در کل جامعه سرمای -داری، عام بودن تضاد را تشکیل می دهد

ولی در مورد ماجعه بطور عام، این مسئله تنها یک شکل خاص تضاد میان نیروها و روابط تولیدی . آن ریشه دوانده است

این امر در افشاء این دیدگاه انحرافی که انقالب چین باید همانند انقالب کشورهای سرمایه داری باشد، بوضوع . می باشد

، چرا که طی آن مرحله خصلت تضاد اساسی و شکل خاص تضاد بین نیروها و روابط تولیدی در چین متفاوت اهمیت داشت

 . از کشورهای سرمایه داری بود

یعنی  -البته از جهت دیگر، از آنجا که این تضاد خاص بود، خود تضاد و ماهیت پروسه ای که توسط آن تعیین می گشت

با حل این تضاد، در مقطع معینی الزم می آمد که به مرحله بعدی، یعنی انقالب . بود صرفا گذرا -انقالب دمکراتیک نوین

مائو پایه های این مسئله را نیز با . سوسیالیستی که با تضاد اساسی بین پرولتاریا و بورژوازی مشخص می شد، گذر نمود

جمعبندی مائو از این نکته و اهمیت . گذاردتحلیل از رابطه بین عام بودن و خاص بودن تضاد توضیح داده و بر آن تاکید 

 :خارج از حد آن بدین قرار است

منظور از خصلت . رابطه بین عام بودن و خاص بودن تضاد، رابطه بین خصلت عمومی و خصلت خصوصی تضاد است
حرکت، اشیاء و پدیده  .عمومی اینستکه تضادها در کلیه پروسه ها موجودند و از ابتدا تا انتهای همه پروسه ها نفوذ می کنند

این حقیقت عامی است که برای همیشه و در . نفی تضاد بمعنای نفی همه چیز است. همه اینها تضادند -ها، پروسه ها، تفکر
ولی این خصلت عمومی در . از اینجاست که خصلت عمومی و مطلق تضاد پدید می آید. کلیه کشورها بالاستثناء صادق است

اگر تمام خصایل خصوصی حذف . بدون خصلت خصوصی خصلت عمومی نیست. یابد هر خصلت خصوصی هستی می
گردند، دیگر چه چیزی می تواند از خصلت عمومی باقی بماند؟ از آنجا که هر تضاد دارای ویژگی خاص خود است، خصلت 

قت درباره خصلت حقی -این حقیقت. تمام خصایل خصوصی مشروط، موقتی، و از اینرو نسبی هستند. خصوصی پدید می آید
جوهر مسئله تضاد ذاتی اشیاء و پدیده هاست که عدم درک آن بمعنای رد  –عمومی و خصلت خصوصی، مطلق و نسبی 

 (91.)دیالکتیک خواهد بود

مراحلی درون  -، مائو همچنین پایه های فلسفی این واقعیت را که در انقالب چین زیر"درباره تضاد"در همین قسمت از

اسی نوین وجود داشتند، و بخصوص پایه های سیاستها و تغییرات الزمی را که مشخصه جبهه متحد علیه مرحله کلی دمکر

بدین جهت در اینجا صرفا آنرا . در فصل اول کتاب به این نکته مشخص مفصال پرداخته شد. ژاپن بودند، روشن ساخت

سرتاسر آن پروسه بچشم می خورد و جوهر  تضاد اساسی پروسه تکامل هر چیزی، در. بصورت خالصه جمعبندی  می کنیم

تنها با حل تضاد اساسی مشخصه و تعیین کننده جوهر آن پروسه خاص است که . آن پروسه را از ابتدا تا انتها تعیین  می کند

ولی دورن پروسه ای که توسط .آن پروسه خود را به پروسه دیگر تبدیل کرده و تضاد اساسی نوینی پیدایش حاصل می کند

از میان تضادهای بزرگ و کوچک متعدد که بوسیله " تضاد اساسی خاص مشخص می شود مراحلی وجود دارند،زیرا یک

تضاد اساسی تعیین می شوند و یا تحت تاثیر آن قرار می گیرند، بعضی ها حدت می یابند و برخی بطور موقت یا جزئی حل 

تضادهای ديگر بر روی تضاد ( 11." )ن پدیدا ر می گردندشده و یا از حدتشان کاسته می شود و پاره ای تضادهای نوی

توسط تکامل تضاد اساسی تعیین می شوند، آنها نیز بنوبه خود نقشی در تکامل  عمدتاو در عین حالیکه  اساسی تاثیر گذارده

 . از درون مراحل مختلف و در يک مارپیچ  به پیش می روددر نتیجه تکامل تضاد اساسی . آن بازی می کنند

و ) بکار بستن این مسئله در انقالب چین در آن دوران به این معنا بود که ماهیت انقالب تا سرنگونی امپریالیسم و فئودالیسم

این امر پایان انقالب دمکراتیک نوین و آغازانقالب . در چین، اساسا بدون تغییر باقی می ماند( سرمایه داری بوروکرات

دورن مرحله عمومی انقالب دمکراتیک نوین مراحلی وجود داشتند، بویژه در جنگ ضد  ولی در. سوسیالیستی را رقم می زد

ژاپنی که تضاد بین توده های مردم چین و مرتجعین محلی موقتا جنبه ثانویه یافت در حالیکه تضاد بین ملت چین و امپریالیسم 

 .ژاپن برجسته شد

اد اساسی آن بود، اما مرحله خاصی را درون آن مشخص می ين بخشی الينفک از پروسه انقالب دموکراتیک نوين و تضا

 .نمود

 

 

 

 



 تضاد عمده
در باره "واضح است که این امر در ارتباط نزدیک با مسئله تضاد عمده بود که بمثابه یک سئوال اصلی دیگر توسط مائو،در

 . مورد بررسی واقع شد" تضاد

 :همانطور که مائو توضیح داد

موجودیت و رشد این . دیده تضاد های بسیاری موجودند که یکی از آنها حتما تضاد عمده استدر پروسه مرکب تکامل هر پ
در هر مرحله از تکامل یک پروسه ... تضاد عمده تعیین کننده موجودیت و رشد سایر تضادهاست و یا بر آنها تاثیر می گذارد

لذا در مطالعه یک پروسه مرکب که حاوی دو یا . ..فقط یک تضاد عمده وجود دارد که نقش رهبری کننده را ایفاء می کند
بمجردیکه تضاد عمده معین شد، کلیه مسائل را می توان به . چند تضاد است، باید نهایت سعی در یافتن تضاد عمده شود

 ( 17.)آسانی حل کرد

درهر مقطع از زمان، رابطه بین تضاد عمده وتضاد اساسی که جوهر هر تضاد را در کل تعیین می کند، چیست؟ تضاد عمده 

تضاد عمده نمی تواند نماینده . تضاد اصلی در آن مرحله خاص از تکامل پروسه ایستکه توسط تضاد اساسی تعریف می شود

یک پروسه به پروسه دیگر باشد، چرا که صرفا حل تضاد اساسی می تواند به این امر صورت واقع ( یا اساس)تبدیل کل 

تضاد عمده می تواند مبین تضاد اساسی در . قا همان تضاد اساسی باشد ولی الزاما اینچنین نیستتضاد عمده می تواند دقی. دهد

مرحله معینی ازتکامل آن باشد بدون اینکه تضاد اساسی را در کلیت خود نمایندگی کند، زیرا جوهر کل پروسه را تضاد 

سی باشد، حل تضاد عمده می تواند تبدیل پروسه کهن ولی تنها وقتی که تضاد عمده مبین کل تضاد اسا. اساسی تعیین می کند

 .به یک پروسه نوین، یعنی حل تضاد اساسی کهن و پیدایش تضاد اساسی نوین، را بوجود آورد

و کاربرد آن در انقالب دمکراتیک نوین در چین نیز از پیچیدگی خاص برخوردار . بدون شک، این مسئله ای پیچیده است

بهمراه آن عناصر جامعه چین که ) جنگ ضد ژاپنی ،تضاد بین ملت چین در کل و امپریالیسم ژاپنتضاد عمده در طول . بود

این نشان دهنده یک مرحله خاص درون تمامی پروسه تکاملی انقالب . بود( در کنار امپریالیستهای ژاپنی قرار می گرفتند

و سرمایه داری ) ز یکسو و امپریالیسم و فئودالیسمپروسه ای که توسط تضاد اساسی بین توده های وسیع ا –دمکراتیک نوین 

 .از سوی دیگر، معین می گشت( بوروکرات

، از آنجمله تضاد بین توده "موقتا یا بخشا حل شده و یا تضعیف گشتند" در طول مرحله جنگ ضد زاپنی، بعضی تضادها 

راتیک نوین و تضاد اساسی آن حل شده و به یک های وسیع و سیستم فئودالی، ولی این بدین معنا نبود که پروسه انقالب دمک

. با شکست امپریالیستهای ژاپنی، تضاد اساسی بمرحله ای نوین تکامل یافته و تشدید گردید. پروسه نوین تحول یافته بود

و، و بین توده های وسیع از یکس -باردیگر تضاد عمده مبین تضاد اساسی، اما اینک در سطحی باالتر گردید، و حل این تضاد

به ( انقالب دمکراتیک نوین)بمعنای تبدیل پروسه کهن -از سوی دیگر( و سرمایه داری بوروکرات)امپریالیسم و فئودالیسم

 .یک پروسه نوین،یعنی انقالب سوسیالیستی بود

هتری توسط مائو را می توان دریافت و اندک اندک درک ب" درباره تضاد"ازاین زاویه است که علت برشته تحریر در آمدن

. پس از تحلیل کردن تضاد عمده، مائو به بررسی مسئله جنبه عمده تضاد پرداخت. از عمق محتوی و اهمیت آن حاصل نمود

 : نکته مرکزی این مسئله چیست؟ مائو نوشت

ار گاهی چنین بنظر می رسد که میان آنها تعادلی برقر. در هر تضاد، دو جهت متضاد بطور ناموزون رشد و تکامل می یابند
یکی از دو جهت . است، ولی ایت تعادل فقط موقتی و نسبی است، در حالیکه تکامل ناموزون همچنان اساسی باقی می ماند

. جهت عمده جهتی است که نقش رهبری کننده را در تضاد برعهده دارد. متضاد الجرم عمده و دیگری غیر عمده است
 (71.)جهتی که موضع مسلط گرفته است -د معین می شودخصلت یک شیئی یا پدیده اساسا بوسیله جهت عمده تضا

غیر عمده یک تضاد بیکدیگر  وجهعمده و  وجه: ولی این وضع ثابت نیست" در عین حال، مائو بالفاصله اضافه نمود که 

این  همچنانکه در پیش نیز ذکر گردید،( 78.")تبدیل می شوند و خصلت اشیاء و پدید ه ها نیز بر طبق آن تغییر می یابد

 . مهمترین بخش همگونی اضداد بوده و بدلیل مبارزه بین آنها اتفاق می افتد

وی به تضاد بین پرولتاریا و بورژوازی و نیز  به تضاد بین چین و توده های . مائو برای این نکته اهمیت فراوانی قائل شد

ریح نمودکه وضعیت وجوه این تضادها در وی تص. خلق چین ازیکسو و امپریالیسم و فئودالیسم از سوی دیگر، اشاره کرد

پرولتاریا الجرم می بایست به موضع مسلط بر بورژوازی دست می یافت، و چین کهن که . هر دوی آنها محکوم به تغییر بود

تحت تسلط امپریالیسم و فئودالیسم بود نیز می بایست تحت رهبری پرولتاریا و حزب کمونیستش به چین نوین تحت حاکمیت 

 .ها تبدیل می گردیدتوده 

مائو برای مبارزه علیه شکست طلبی در رابطه با انقالب چین و تسلیم طلبی طبقاتی در رابطه با مناسبات میان پرولتاریا و 

پرولتاریا می بایست از طریق مبارزه، موضع مسلط و رهبری را در جبهه . بورژوازی در جبهه متحد، بر این امر تاکید کرد

د و در ارتباط دیالکتیکی با این امر، انقالب چین نیز می بایست جنگ مقاومت علیه ژاپن رابه پیش می متحد بدست می آور



ولی این امر . به پیش می رفت( و سرمایه داری بوروکرات)برد، و حتی تا شکست کامل و سرنگونی امپریالیسم  و فئودالیسم 

 :آنرا چنین بیان کردمائو با توانمندی . تنها از طریق مبارزه انجام پذیر بود

تغییر یک پدیده به پدیده . این قانون عام، و الی االبدوتخطی ناپذیر عالم است". نو بر جای کهنه  می نشیند" ما اغلب می گوییم
اینست  -دیگر بوسیله جهشی انجام می یابد که طبق خصلت خود آن پدیده و شرایط خارجی آن اشکال مختلفی بخود می گیرد

درون هر شیئی یا پدیده بین جهات نو و کهنه تضادی موجود است که منجر به یک سلسله . نو بر جای کهنهپروسه نشستن 
جهت نو در نتیجه این مبارزات از خرد به کالن رشد می کند و باالخره موضع مسلط می . مبارزات پرفراز و نشیب می شود

و بمحض اینکه جهت نو بر جهت کهنه .ریج زایل می گرددیابد، در حالیکه جهت کهنه از کالن به خرد بدل می شود و بتد
از اینجا مشاهده می گردد که خصلت یک شیئی یا پدیده عمدتا . چیره گشت، پدیده کهنه از نظر کیفی به پدیده نو  بدل می شود

مسلط را  عمده تضاد که موضع وجهچنانچه در . که موضع مسلط گرفته است وجهی -عمده تضاد معین می شود وجهبوسیله 
 (71.)بدست آورده تغییر رخ دهد خصلت شیئی یا پدیده نیز بر طبق آن تغییر می یابد

 . مناسبات میان توده های مردم و نیروهای ارتجاعی، میان پرولتاریا و بورژوازی میان جامعه نو و کهنه؛ اینچنین بود

 

 دوران سوسیالیسم
ارزشی در انقالب چین در آنزمان بود و نقش عظیمی در ترسیم راه  اسحله پر" در باره پراتیک" بهمراه" در باره تضاد"

مضافا اینکه، این اثر گنجینه ای از تئوری مارکسیستی بویژه . انقالب چین از طریق دمکراسی نوین به سوسیالیسم ایفا نمود

ارزشی عظیم و پر اهمیت فلسفی را در بر می گرفت و نه تنها در مبارزه انقالبی جاری در چین بلکه درسراسر جهان از 

 . برخوردار بود

لنینیستم توسط مائو، پس از کسب قدرت سیاسی سراسری یعنی دردوران انقالب  -اما بزرگترین تکامل و کاربرد مارکسیسم

لنینیستی، یعنی دیالکتیک  -و بخش بسیار مهمی از این امر تکامل و کاربرد فلسفه مارکسیست. سوسیالیستی صورت گرفت

 .ستی توسط وی بودماتریالی

توجهی . در فصل قبل، به رابطه بین مبارزه در جبهه فلسفی و مبارزه در جبهه های اقتصادی و سیاسی اشاره ای گذارا شد

که توسط رویزیونیستها ی درون حزب کمونیست چین، " زیر بنای اقتصادی ممزوج" خاص بر مبارزه علیه تئوری ارتجاعی

 .السفه این کمپ، ساخته و پرداخته شده بود، متمرکز گردیدیکی از ف" چن -یان سین"بویژه 

مبنی بر اینکه روبنا باید بخدمت مناسبات سرمایه داری و نیز مناسبات سوسیالیستی موجود در زیر " یان"تئوری ارتجاعی

این تئوری . ودب" تئوری نیروهای مولده"، خود شاخه ای از "بنای اقتصادی در آمده و حتی باید، به بورژوازی خدمت کند

چنین استدالل می کرد که نیروهای مولده چین برای پیشروی بسوی سوسیالیسم و نابودی روابط سرمایه داری بیش از اندازه 

عقب مانده هستند و تا زمان بوجود آمدن پایه مادی جهت گذار به سوسیالیسم باید اجازه رشد نامحدود و دراز مدت به سرمایه 

وظیفه آن مرحله بود ، و حتی ادعا شد که در این شرایط " تحکیم دمکراسی نوین"اس این دیگاه بر اس. داری داده شود

 ".استثمار یک نوع مزیت است"

تحکیم دمکراسی " مائو خط کلی برای انتقال از دوره دمکراسی نوین به سوسیالیسم را در مخالفت با برنامه رویزیونیستی

عرصه فلسفی برای تخریب پایه های ایدئولوژیک این خط ضد انقالبی را رهبری  و او مبارزه در. فرمولبندی نمود" نوین

 .نمود

 وجوه يکاو هنگامیکه در باره تبدیل . اینچنین چیزی را پیشبینی نموده بود" در باره تضاد"در حقیقت ، مائو پیش ازاین در 

و روابط تولیدی و زیر بنا و روبنا تاکید  تضا به ضد خود سخن میگفت، بر اهمیت این امر در تضاد بین نیروهای مولده

این امر حتی در آنزمان، در نشان دادن اینکه . خاص نموده و بدین ترتیب ضریه ای کاری بر ماتریالیسم مکانیکی وارد آورد

بودند  چین مجبور به گذار از مرحله سرمایه داری نبود بلکه علیرغم اینکه نیروهای تولیدی آن به صورت گسترده رشد نیافته

مائو در . می توانست از طریق انقالب دمکراتیک نوین بسوی سوسیالیسم پیشروی نماید، از اهمیتی فوق العاده برخوردار بود

 :آنزمان چنین نوشت

مثال می . بعضی ها تصور می کنند که این تز تبدیل وجوه تضاد به ضد خویش در مورد پاره ای از تضاد ها صادق نیست

ن نیروهای مولده و مناسبات تولیدی، نیروهای مولده وجه عمده تضاد است، در تضاد بین زیر بنای گویند در تضاد بی

هیچ تغییری در وضعیت آنها ايجاد نمی اقتصادی و روبنا، زیر بنای اقتصادی وجه عمده تضاد را تشکیل می دهد؛ گویا 

بدیهی است که . یلکتیکی هیچگونه قرابتی ندارداین برداشتی است مختص ماتریالیسم مکانیکی که با ماتریالیسم د. شود

نیروهای مولده، و زیر بنای اقتصادی بطور کلی داری نقش عمده و تعیین کننده هستند و کسیکه منکر این حقیقت شود 

د معهذا باید همچنین پذیرفت که تحت شرایط معین  مناسبات تولیدی، تئوری و روبنا بنوبه خود می توانن. ماتریالیسم نیست

چنانچه نیروهای مولده بدون تغییر مناسبات تولیدی نتوانند رشد و تکامل یابند، آنوقت تغییر . نقش عمده و تعیین کننده پیدا کنند

مانع رشد و تکامل زیربنای ( سیاست،فرهنگ و غیره)چنانچه روبنا... مناسبات تولید نقش عمده و تعیین کننده خواهد یافت



آیا ما با اینچنین تزی ماتریالیسم را . سیاسی و فرهنگی نقش عمده و تعیین کننده پیدا می کنند اقتصادی شود، آنگاه تحوالت

بدینسان ما نه فقط ماتریالیسم دیالکتیک را نقض نمی کنیم بلکه ماتریالیسم مکانیکی را در می ...نقض نمی کنیم؟ بهیچوجه، 

 (76).نمائیم و از ماتریالیسم دیالکتیکی قاطعانه دفاع می کنیم

با بکار گیری این اصل در اوضاع چین درست پس از کسب قدرت در پهنه ملی، مائو نشان داد که چنانچه روابط تولیدی 

یعنی سرمایه  -"تحکیم دمکراسی نوین." سوسیالیستی بر پا نگردند، نیروهای مولده چین نمی توانند به رشد خود ادامه دهند

تنها سوسیالیسم می تواند چین را نجات ." بلکه جلوی این رشد را خواهد گرفتنه تنها کمکی بدان نخواهند کرد  -داری

چنانچه پرولتاریا بهمراه متحدانش قدرت را به  -نشود تقويتو چنانچه یک روبنای سوسیالیستی برقرار      نگردد و ."دهد

ت، فرهنگ و غیره پرولتاریا در کف نگرفته و دیکتاتوری بر طبقات ارتجاعی اعمال نکنند، و چنانچه ایدئولوژی، سیاس

آنوقت پایه اقتصادی سوسیالیستی نمی تواند رشد کرده و بقایای مناسبات سرمایه داری را طی دوران گذار  -حاکمیت نباشند

در خدمات " روبنا نمی تواند هم به سرمایه داری و هم به سوسیالیسم خدمت کند، و آنچه که مسلم است نمی تواند". ببلعد"

این مبارزه بسیار شدید و تعیین کننده ای بود و تنها برپائی آن در جبهه فلسفی و همچنین جبهه های . قرار گیرد" یبورژواز

 .که به حاکمیت و پیشرفت خود در طی راه سوسیالیسم تداوم بخشد بود که به پرولتاريا امکان می دادسیاسی و اقصادی  

، 8793بعد از آنکه مالکیت سوسیالیستی در مجموع بکف آمده بود، در سال  اما اساسا پس از اینکه انتقال تکمیل گردیده و

در رهبری کردن پرولتاریا و توده های وسیع در برپائی مبارزه طبقاتی تحت . مبارزه طبقاتی نه از بین رفت و نه کند گردید

 .انجام دادلنینیسم و هدف کمونیسم  -این شرایط بود که مائو بزرگترین خدمت خود را به مارکسیم

 

 تعمیق ديالکتیک
همانطور که قبال خاطر نشان گردید ارتقاء و کاربرد فلسفه مارکسیستی توسط مائو تخش تعیین کننده ای از آنرا تشکیل  می  

و همانطور که در تمام طول این فصل اشاره گردید تمرکز بر قانون تضاد و ارتقاء درک و کاربرد این قانون مرکز ثقل . داد

لنینیستی است، آنچه که مائو بر آن همواره تاکید میکرد و در دوره سوسیالیستی بر شدت -ائو به فلسفه مارکسیستخدمات م

نشستن نو بر جای این تاکید افزود، همانا دیالکتیک، حرکت،تغییر، تحوالت ناگهانی،جهش ها، تبدیل پدیده ها اضداد خود،و 

و غیره، بطور "نظم بزرگ دائمی" ،"ثابت و ساکن شدن"،"مطلق گرائی" ،رکودکه همگی در تقابل با گرایشات  -کهنه بود

گوئی خاص خود،  مختصر و مفیدبه شیوه کالسیک و  8733همانطور که مائو در سال . خالصه متافیزیک، قرار داشتند

 (71".)در آموختن دیالکتیک کوشا باشید، اثرات آن بسیارند:"... تاکید نمود

مائو تکوین اساس تئوری عظیم ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا را آغاز نموده بود چنین ، زمانیکه 8791در اوایل 

 :اظهار نظر نمود

. اتحاد ازمبارزه گذر میکند. لنینیستی نیست-همواره در باره اتحاد یگانه صحبت کردن و از مبارزه سخن نگفتن مارکسیست
اتحاد به مبارزه . نطور طبقات و در میان مردم، نیز به همینگونه استدرون حزب، همی. تنها از طریق اتحاد بدست میاید

ما نمی توانیم تنها درباره اتحاد یکپارچه صحبت کنیم و در باره مبارزه و تضادها . تبدیل میشود و مجددا اتحاد بوجود می آید
اگر تضاد و مبارزه ای وجود . ویداتحاد شوروی از تضاد بین رهبران و رهبری شوندگان سخن نمی گ. سخنی بمیان نیاوریم

همواره در باره اتحاد صحبت کردن همانند . نداشت، جهان، پیشرفت، حیات و هیچ چیزی دیگر هم اصال وجود نمی داشت
ما باید اساس کهنه اتحاد را ویران کنیم، مبارزه را . است، این دیدگاه می تواند به رخوت منجر شود" حوضی از آب راکد"

ی آرامش ناپذیر و " یان تسه"یک حوض راکد، یا رودخانه  -کدامیک بهتر است. باره بر اساس نو متحد گردیم طی کنیم و دو
 (79.)غران

، یکسال 8799در . ، از انحرافات مشخص استالین از دیالکتیک،جمعبندی کردگفتیم که مائودر موارد متعددی در این فصل 

. همه جانبه از این مسئله ارائه داده بود که نقل آن در اینجا ارزشمند خواهد بودپیش از ایراد سخنرانی فوق، مائو یک تحلیل 

، او "استالین مقدار زیادی متافیزیک در خود داشت و به مردم آموخت که از متافیزیک پیروی کنند" مائو بروشنی می گوید

 ":اتحاد شوروی( بلشویک)تاریخ حزب کمونیست "متذکر می گردد که در 

بعنوان اولین خصوصیت، وی از پیوستگی میان . دارد عمدهی گوید که دیالکتیک مارکسیستی جهار خصوصیت استالین م
پس چه چیزهایی بهم . اشیاء و پدیده ها صحبت میکند، انگار که اشیاء و پدیده ها بدون هیچ دلیلی به یکدیگر متقابال پیوسته اند

 .هر شیئی دو جانب متضاد دارد. که متقابال بهم پیوسته اندمتضاد یک شیئی یا پدیده اند  وجهپیوسته اند؟ دو 

او بعنوان خصوصیت چهارم در باره تضاد درونی اشیاء و پدیده ها و در باره مبارزه ضدین صحبت می کند بدون اینکه از 
وحدت وجود  طبق قانون اساسی دیالکتیک، یعنی وحدت اضداد، میان اضداد در عین مبارزه. وحدت آنها سخنی بمیان آورد

دارد که هر دو هم متقابال مجزا از یکدیگرند و هم در عین حال متقالبال به یکدیگر پیوسته آن دو تحت شرایط معین به 
چاپ چهارم " فرهنگ مختصر لغات فلسفی"در " همگونی" نقطه نظر استالین همچنین درزیر واژه. یکدیگر تبدیل می شوند

همگونی نمی تواند میان جنگ و صلح، میان بورژوازی :" در این کتاب گفته می شود. تالیف اتحاد شوروی منعکس شده است



و پرولتاریا، میان زندگی و مرگ و سایر چنین پدیده هایی وجود داشته باشد زیرا آنها پدیده های اساسا متضاد با یکدیگر بوده 
صلح متقابال جدا از هم وجود دارند و به یکدیگر جنگ و ... این تفسیر کامال نادرست است"... و متقابال مجزا از یکدیگرند

اگر در زمان صلح، جنگ در حال تدارک نباشد پس چگونه . پیوسته اند و می توانند تحت شرایط معین به یکدیگر تبدیل شوند
ا ممکن است به یکباره بر پا شود؟ اگر درزمان جنگ، صلح در حال پیدایش نباشد پس چگونه ممکن است به یکباره بر پ

 شود؟

هر ماده زنده ای ... اگر زندگی و مرگ نمی توانند به یکدیگر تبدیل شوند پس لطفا به من بگوئید جانداران چگونه بوجود آمدند
در جریان زندگی، مرگ و . رشد می کند، تولید مثل می کند و از بین می رود: یک جریان تحول و دگرگونی را طی می کند

 .هستند و مدام در حال تبدیل به یکدیگر می باشند زندگی در گیر یک مبارزه دائمی

اگر بورژوازی و پرولتاریا نمی توانند به یکدیگر تبدیل شوند پس چطور پرولتاریا از طریق انقالب حاکم می شود و 
 (73.)بورژوازی محکوم؟ استالین نتوانست ارتباط میان مبارزه اضداد و وحدت اضداد را ببیند

حائز اهمیت خاص بود، چرا که دوره ای بود که در چین و تعدادی دیگر از کشورهای سوسیالیستی  این امر در آن دوران

آشوبگری هایی ناشی از مقاومت ارتجاعیون در مقابل سوسیالیسم و از گرایشات بوروکراتیک و دیگر اشکاالت موجود در 

و برخورد صحیح به دو نوع مختلف تضاد از بدین ترتیب، تشخیص . سیاستهای حزب و دولت این کشورها، بروز کرده بود

. که در هم تداخل می کردند -تضادهای درون خلق و تضادهای بین خلق و ارتجاعیون -اهمیت فراوانی برخوردار بود

تضادهای آنتاگونیستی و غیر آناگونیستی ضد همدیگرند و بهمین ترتیب آنان نیز می توانند همگونی داشته و به یکدیگر تبدیل 

درست برخوردار نشود، می توانند به  آنتاگونیستیدر آنزمان مائو بویژه تاکید می کرد که اگر به تضادهای غیر . شوند

که مفصال در باال نقل شده اند، مائو بیان می کند که مبارزه " سخنرانی ها" در همین. تضادهای آنتاگونیستی بدل گردند

آنچه که او بر آن تاکید می کرد این ( 79.)تضادهای درون خلق تجلی یافتطبقاتی جاری چین در آنزمان به میزان زیادی در 

بود که ارتجاعیون و دشمنان، از بعضی اشکاالت و شرایط سخت برای بر پا کردن آشوب و حتی شورش وسیع از جانب 

 .بخشهایی از خلق علیه حزب و دولت، سوء استفاده می کردند

اگر ) هنوز بین پرولتاریا و بورژوازی و در مجموع آنتاگونیستی بود، نفی نمی کرد در اینجا، او این اصل را که تضاد عمده

چه در شرایط چین صحیح این بود که تالش گردد تا سر حد امکان به تضاد با بورژوازی ملی غیر آنتاگونیستی برخورد 

در هشتمین کنگره حزب کمونیست ، مائو صریحا از فرمول بندی اختیار شده (8799)در واقع، در اواخر همانسال (. شود

این . عقب مانده بود،انتقاد نمودمولده بین سیستم پیشرفته سوسیالیستی و نیروهای  عمدهمبنی بر اینکه تضاد ( 8793)چین 

بین پرولتاریا و بورژوازی بوده و نوک نیز حمله  عمدهفرمولبندی، رویزیونیستی و مخالف با این خط صحیح بود که تضاد 

منضور مائو از بذل توجه بدین واقعیت که مبارزه طبقاتی بصورت گسترده ای در تضاد ( 71.)است دومیوجه انقالب مت

میان خلق تجلی پیدا می کرد این بود که برای پیشبرد امر انقالب و در هم شکستن مقاومت دشمن، الزم است که این دو نوع 

که در باال از " سخنرانی ها"در  8799در ژانویه . ت پذیردمتفاوت تضاد تشخیص داده شده و به آنها برخورد صحیح صور

چگونگی حل تضادهای میان خلق و دشمن و تضادهای درون خلق در یک جامعه سوسیالیستی ، " آنها یاد شد، مائو گفت،

 (77".)یک شاخه از علم بوده و در خور مطالعه جدی است

. ، ایراد نمود"در باره حل صحیح تضادهای درون خلق" ئله با تیترنطق مهمی در باره این مس( 8799فوریه)مائو در ماه بعد

. فلسفه مارکسیستی بر آن است که قانون وحدت اضداد قانون اساسی عالم است" طی آن نطق، مائو مجددا متذکر گردید که

وی بر تاکید ( 811".)اخواه در طبیت باشد و خواه در جامعه بشری و یا در تفکر انسانه -این قانون در همه جا صدق می کند

یک تضاد در ضمن وحدت ، با یکدیگر در مبارزه اند و درست همین وحدت و مبارزه است که وجه دو " خویش افزودکه

عده زیادی قبول ندارند که تضادها " وی چنین انتقاد نمود که (  818".)موجب حرکت و تغییر اشیاء و پدیده های می گردد

. وجودند و به این جهت در بر خورد با تضادها ی جامعه کم جرات و دچار پاسیویته می شونددر جامعه سوسیالیستی هنوز م

آنها درک نمی کنند که وحدت و همبستگی جامعه سوسیالیستی در پروسه حل صحیح و بی وقفه تضادها روز به روز 

 (811".)مستحکمتر می گردد

رایط مشخص،جنبه های یک تضاد می توانند به ضد خود تبدیل مائو این قانون را بر اوضاع آنزمان انطباق داد که در ش

. این مسئله بدین معنا بود که به  اعتشاشاتی که در آن زمان اتفاق می افتادند باید از دیدگاه دیالکتیکی برخورد می شد. کردند

آنها می توانستند به یک پدیده خوب اما . یعنی اینکه جنبه عمده آنها ماهیتشان را تعیین می نمود -اغتشاشات پدیده ای بد بودند

آنها نقائص و اشتباهات حزب و دولت را عیان نموده و بدین ترتیب . تبدیل شوند زیرا یک جنبه مثبت دردورن خود داشتند

در طول این پروسه، اگر به وحدت میان خلق و از آنجمله رابطه بین رهبران و . امکان تصحیح آنها را فراهم می ساختند

ندگان بر خورد صحیحی صورت می گرفت باعث تقویت این وحدت شده و دولت سوسیالیستی بیش از پیش رهبری شو

ولی اگر بدان . مستحکم می گردید، در حالیکه ضد انقالبیون هر چه بیشتر منفرد گشته و بصوزت موثرتر سرکوب می شدند

یت می شد، در حالیکه دولت سوسیالیستی برخورد ناصحیح صورت می گرفت، جدایی در بین خلق رشد کرده و دشمن تقو

 .تضعیف گشته و شاید حتی سرنگون می گردید



این قانون که پدیده های متضاد می توانند به یکدیگر تبدیل شوند هم چنین بدین معنا است که نه تنها پرولتاریا می تواند به 

. که عکس این امر نیز می تواند صادق باشدنیروی غالب در جامعه تبدیل شود در حالیکه بورزوازی مغلوب می گردد، بل

در باره ." بعبارت دیگر پرولتاریا هنوز می تواند قدرت را از دست بدهد و بورژوازی جای آنرا بعنوان طبقه حاکمه بگیرد

در واقع همانطور که در فصل قبل نیز اشاره شد در این نطق . به این خطر اشاره می کند" حل صحیح تضادهای درون خلق

د که برای اولین بار در تاریخ جنبش بین المللی کمونیستی صریحا بیان شد که بورژوازی حتی پس از استقرار پایه ای بو

مالکیت سوسیالیستی به بقای خود ادامه می دهد، مبارزه طبقاتی تواوم می یابدو مسئله پیروزی سوسیالیسم یا سرمایه داری 

 (816.)هنوز حل نشده باقی می ماند

بطور مشخص، این اثر بیانگر یک . این امر نشاندهنده تکامل بیشتر درک خود مائو، از جمله در فلسفه نیز بودبی شک، 

در "نسبت بدانچه که وی در مورد تضاد و آنتاگونیسم در جامعه سوسیالیستی در  -و پیشرفته تر و صحیحتر –دیدگاه متفاوت 

که قطعا خود نیز با آن توافق )، مائو نقل قولی از لنین ذکر نمود، "در باره تضاد"در . مطرح می نمود، بود" باره تضاد

این خط البته در ( 811.)مبنی بر اینکه در جامعه سوسیالیستی هنوز تضاد باقی می ماند ولی آنتاگونیسم ناپدید می شود( داشت

یک  -ولی این خط نادرست بود .نوشته شد، غالب بود" در باره تضاد" شوروی و جنبش کمونیستی بین المللی در زمانی که

این امر را مائو با تداوم در بکارگیری ماتریالیسم دیالکتیک در مورد تضادهای . است ونه سوسیالیسم کمونیسمتحلیل دقیق 

شوروی، تعیین ( مثبت و منفی)واقعی جامعه سوسیالیستی و بر پایه جمعبندی از تجربیات مشخص چین و همینطور تجربیات 

 بی پردهدر برگیرنده اولین تشخیص صریح و " در باره حل صحیح تضادهای درون خلق" ر که قبال اشاره شدهمانطو. نمود

در تاریخ جنبش بین المللی کمونیستی بود که از ادامه وجود طبقات و مبارزه طبقاتی، از جمله بطور مشخص تضاد 

سخن می  -پس از ایجاد تحول در اساس مالکیت -یآنتاگونیستی موجود میان پرولتاریا و بورژوازی،در جامعه سوسیالیست

اینها همه، خود دالیل بیشتری دال بر درستی ماتریالیسم دیالکتیک و این واقعیت هستند که درک مائو از فلسفه . راند

و بویژه مبارزه طبقاتی که در  -مارکسیستی و بنوبه خود تکامل آن توسط وی بر پایه وحدت دیالکتیکی با تکامل جامعه

 .   بنا شده بود و از آن طریق به پیش می رفت -حقیقت در سوسیالیسم تداوم دارد

 

 نقش آگاهانه و پويای انسان
همانطور که در . ، یعنی سال بعد،حادتر نیز شد8791به راستی در آنسال در چین، مبارزه طبقاتی بسیا حاد شده بود و در سال

جنبش بر پایی کمونهای خلق، بعنوان جزء تعیین کننده ای از جهش  فصل پیش اشاره گردید،این همان سالی بود که آتش

مائو در مخالفت با رویزیونیستهای درون حزب کمونیست، از . بزرگ به پیش، در سراسر مناطق روستایی چین شعله ور شد

ذشته این جنبشها این جنبشهای توده ای دفاع کرد وخط عمومی برای ساختمان سوسیالیسم را فرمولبندی نمود، که هم از گ

 جمعبندی کرده و هم  تحرک و جهت گیری بیشتری در اختیار شان قرار

و این امر در جبهه فلسفی، که در ان . مبارزه متمرکز برروی این مسائل درون حزب کمونیست شدیدا حاد بود. می داد

ر اصل همگونی میان شعور و وجود عرصه رویزیونیستها تهمت ایده آلیست بودن بر مائو واردت آورده و حمالت خود را ب

 . صادق بودشدت بخشیدن بودند، نیز 

هیچگونه همگونه ای میان شعور و وجود " فلسفی برجسته رویزیونیستها صریحا اعالم کرد که" مرجع"،"چن -یان سین"

 : همچنینو " شهور و وجود یکی هستند" و مائو و دیگر انقالبیون را متهم به آن کرد که معتقدند( 819".)نیست

بود که ذهنیت و " ایده آلیسم "از نظر او این. او بکلی لزوم پروسه ای برای شناخت پدیده عینی برای انسان را انگار نمود

با استفاده از این سفسطه ، او از تاکتیک حمله به یک نقطه و بی توجهی کامل به نقاط . عینیت بسادگی با هم منطبق نباشند

باره کمبودهای محدود و موقتی که اجتناب از آنها در کار واقعی ما مشکل می بود، و زدن  دیگر و غلو بیش از حد در

رفته و آنها " جهش بزرگ به پیش" او وحشیانه بسراغ باصطالح اشتباهات. بر تمام آنها ، استفاده نمود" ایده آلیست" برچسب

او همپای . منتسب نمود" ه همه چیز را در هم می ریزدنقش آگاهانه و پویای انسان ک" و "همگونی بین شعور و وجود " را به

استفاده از متافیزیک و ایده آلیسم، در تخالف با تئوری انقالبی و پر جنب و جوش انعکاس ، شدیدا به پشتیبانی از ماتریالیسم 

 (819.)تظاهر می نمود

و همچنین دیدیم . صوصیت دیگر استدیدیم که همگونی در وجه تضاد یکی از دو خصوصیت تضاد، و مبارزه بین آنها، خ

که ، همگونی بین این جنبه ها بهیچوجه بمعنای یکسان بودن  آنها نبوده بلکه بیشتر بمعنای ارتباط متقابل، اتکاء متقابل و نفوذ 

ارتباط  در. متقابل بین آنهاست، و مضافا اینکه، به این معنی است که تحت شرایط مشخص آنها میتوانند به یکدیگر تبدیل شوند

نفی این مطلب ، متافیزیک محض . بین شعور و وجود، این بدان معناست که وجود می تواند به شعور تبدیل گردد و بالعکس

اما بهمان نسبت ایده آلیستی است چرا که اگر وجود . است، چرا که این دوجنبه را مطلق کرده و مطلقا از یکدیگر جدا میسازد

از کجا سرچشمه می گیرد و مبداء ( آگاهی )ی تواند به آگاهی تبدیل گردند، پس بنابر این شعور نمی تواند به شعور، و ماده نم

 آن کجاست؟



ایده های صحیح انسان از کجا سرچشمه "بنام( در واقع قسمتی از بخشنامه کمیته مرکزی) مائو طی یک مقاله فشرده و کوتاه 

. را در یک ضد حمله در عرصه فلسفی مستقیما مورد توجه قرار داد نوشته شده بود، این مسئله 8736که در سال " می گیرند

 :در اینجا ، مائو مراحل پروسه شناخت را بررسی کرده و اشاره ای گذرا می کند که

اگر از آنان سئوال شود که ایده . در میان رفقای ما بسیاری هستند که هنوز این اصل تئوری شناخت را درک نمی کنند
ا، و متدها، نقشه ها واستنتاجات و نطقهای بی پایان و مقاالت عریض و طویل آنها از کجا سرچشمه می ها،نظرات، سیاسته

برای آنها امکان تبدیل ماده به شعور و شعور به ماده غیر قابل درک .گیریند، آنها در شگفت شده و پاسخی بدان نمی یابند
 (811).ی خورداست، هر چند چنین جهشی در زندگی  روزمره کرارا به چشم م

و بنابر این توانایی این آگاهی در  توسط شعور جهان مادیمائو هنگامیکه در باره مطابقت ذهنیت و عینیت، انعکاس صحیح 

هدایت عمل تغییر جهان سخن می گفت، نه تنها خاطر نشان نمود که انباشت ادراک حسی بایستی قبل از تحلیل و سنتز شدنش 

، جهشی دوباره از در بعمل درآوردن اين شناخت تعقلیباشد، بلکه وی همچنین متذکر گردید که به ادراک تعقلی وجود داشته 

در مبارزه : " او نوشت که. آگاهی به ماده، با مقاومت نیروهای ارتجاعی بویژه در تغییر جامعه روبرو خواهیم شد

ولی این بعلت آن نیست که . ست روبرو می شونداجتماعی،گاهی اتفاق می افتد که نیروهایی که نماینده طبقه پیشروند، با شک

گویا ایده های آنها نادرست بوده است  بلکه بدان جهت است که در تناسب قوایی که با یکدیگر در گیر مبارزه اند، نیروهای 

روزی  پیشرو هنوز به قدرت نیروهای ارتجاعی نرسیده اند و از اینروست که موقتا با شکست مواجه می شوند، ولی سرانجام

 (817".)فرا می رسد که نیروهای پیشرو پیروز می گردند

وجود داشت، اما دلیل اصلی برای اشکاالت آن دوره عبارت بود از " جهش بزرگ به پیش" اگر چه کمبود ها و اشتباهاتی در

مقاومت نیروهای ارتجاعی در چین و بطور خاص در درون حزب کمونیست چین همینطور در اتحاد شوروی 

زیونیستهای شوروی فعاالنه تالش نمودند تا با متوقف کردن کمکها، بیرون کشیدن نسخ اصلی نقشه های پروژه ها و روی)

نسبت دادن این اشکاالت به (. خرابکاری کنند" نیمه تمام رها ساختن بسیاری از آن پروژه و غیره ، در جهش بزرگ به پیش

انقالبیون منجمله مائو ، در واقع وارونه جلوه دادن حقایق و حمله " هنیگرایانه ایده آلیسم ذ" و " نقش آگاهانه و پویای انسان "

بی شک . به فعالیت آگاهانه توده ها و نفی نقش تعیین کننده خط انقالبی در رهبری توده ها برای تغییر جامعه و طبیعت بود

 .را نیز بنام خود رقم زدند" بزرگ به پیش جهش" که البته اعتبار کسب شده از نتایج غلیان -این هدف رویزیونیستها بود

در مبارزه با ماتریالیسم مکانیکی نشان داد که " در باره تضاد" بار اصول فلسفی پایه ای مورد بحث ما،  رابطهمائو در 

ری و قانون تبدیل دو قطب متضاد بیکدیگر نه تنها در باره نیروها و روابط تولیدی و زیر بنا و روبنا، بلکه در باره تئو

او مشخصا خاطر نشان نمود که اگر چه پراتیک در مجموع بر تئوری اولویت دارد، ولی این . پراتیک نیز صدق می کند

زمانیکه قرار است وظیفه ای انجام شود اما هنوز خط هدایت کننده، اسلوب، " و . ربطه در زمانهایی معکوس می گردد

مده و تعیین کننده عبارت از تصمیم گیری بر روی یک خط راهنما، اسلوب، برنامه یا سیاستی برای آن وجود ندارد، مسئله ع

در اینجا مائو بر اهمیت فوق العاده خط ، سیاست و غیره که به مقوله آگاهی تعلق دارند و می ( 881".)برنامه یا سیاست است

یالکتیکی بین آگاهی و ماده ، همگونی بین و در مجموع ، رابطه د. توانند به ماده و پراتیک انقالبی مبدل گردند، تکیه می کند

لنینیسم است و کانون  –آنها و بنابراین امکان اینکه یکی از آنها به دیگری تبدیل گردد، یکی از اصول بسیار مهم مارکسیسم 

 .بود"جهش برزگ به پیش " مبارزه ای سخت در حزب کمونیست چین بویژه در اوایل دوران

، ( به فصل گذشته رجوع کنید" )جهش بزرگ به پیش"بر سر " هوای -پن ته" ی سخت علیه، در جریان مبارزه ا8797در 

در واقع ، او از چندین سال پیش از آن تاکید می نمود که . در آمده است عمدهمائو اعالم کرد که امپریسیسم بصورت خطر 

نقش آگاهانه و پویای " م در حمله بر این رویزیونیس. از دگماتیسم خطر ناکتر است ( اپورتونیسم راست) رویزیونیسم 

همگی آنها در واقع . و به زیر سئوال بردن اهمیت خط ، نئوری و آگاهی جلوه گر شد"همگونی شعور و وجود" و"انسان

که با استفاده از تجربه  -بیانگر کوشش در جهت خفه کردن جنبشهای توده ایی بود که از توانایی تبدیل خط انقالبی مائو

به نیروی مادی عظیمی که چهره چین و بخصوص مناطق روستایی گسترده آنرا  -چین و جهان بدست آمده بود مبارزه در

 .تغییر میداد، برخوردار بود

 

 مبارزه و سنتز 
تحلیل تاریخی خود را دال بر  8731، مائو درسال "جهش بزرگ به پیش" در طول دوره چند سال مبارزه بی امان برای 

یستی دروه گذار دراز مدتی است که در طول تمامی آن دوره، طبقات و مبارزه طبقاتی و خطر احیای اینکه جامعه سوسیال

این تحلیل بصورت خط . وجود دارد، مطرح نمود( و همچنین خطر حمله خارجی از طرف دشمنان طبقاتی) سرمایه داری 

لنینیسم و  -ده پیشرفتی تاریخی در مارکسیسماین خط نماین. اساسی حزب کمونست چین برای تمامی دوره سوسیالیسم در آمد

مائو این قانون را در شرایط مادی و ایدئولوژیک . نتیجه کاربرد ماهرانه قانون اساسی تضاد در جامعه سوسیالیستی بود

دوران سوسیالیسم بکار برده و نشان داد که چگونه بوروژازی بطور مداوم از درون این شرایط و تضادهایی که مشخصه 



(. برای مطالعه بیشتر در این رابطه ، به فصل گذشته رجوع کنید)یالیسم از آغاز تا پایان آن هستند، تجدید حیات می یابدسوس

را تشکیل میدهند،  -در واقع تضاد عمده -و اگر بورژوازی و پرولتاریا در طول دوران سوسیالیسم موجود بوده  و یک تضاد

 -ر باشد بلکه همچنین باید این امکان وجود داشته باشد که بتوانند به ضد خود تبدیل گردندپس نه تنها بین آنها باید مبارزه درگی

 .بعبارت دیگر آنکه بورژوازی می تواند قدرت را از پرولتاریا ربوده و در نتیجه احیای سر مایه داری می تواند تحقق پذیرد

با تاکتیک جدیدی " یان یسن چن"،8791حتی از سال . شدنددو باره رویزیونیستها به این تئوری راهگشا و خط مائو حمله ور 

، "صرفا در باره مبارزه اضداد  نه وحدتشان سخن می گویند" مائو و ستاد فرماندهی پرولتری در حزب را به اتهام اینکه

 .غ نمودرا با فریاد تبلی" استفاده از همگونی تضاد" نادی وحدت اضداد شد و" یان"در اینجا . مورد حمله قرار داد

، هنگامی به اوج خود رسید که خرابکاری شوروی ها، آفات 8738-31، مشخصا در 8731در اوایل دهه " یان "یاوه گویی 

طبیعی و خیانت رویزیونیستها در درون حزب کمونیست چین نیز همگی به منتها درجه بوقوع می پوستند، و می رفتند تا به 

اصرار داشت که وحدت " یان" در اینزمان. ی سوسیالیسم در چین تبدیل گردندمجموعا به مانع بزرگی بر سر راه پیشرو

نقاط مشترکی " با امپریالیسم آمریکا و"نقاط مشترکی"میان آنهاست و آنکه مردم و انقالب چین " نقاط مشترک"اضداد بمعنی 

در مقابله مستقیم با " ع می شوددو در یک جم" این تئوری. با رویزیونیسم شوروی دارند" در عین وجود  بعضی اختالفات

درسال . بود که وی در گذشته آنرا فرمولبندی کرده بود"( یک به دو تقسیم می شود)"بیان دیالکتیکی منسجم مائو 

، لیوشائوچی و دیگر رویزیونیستهای بلند پایه در رهبری حزب کمونیست چین آشکارا تئوری ارتجاعی خود را "یان"،8731

قصد آنها از این عمل ، ایجاد مقبولیت فلسفی برای خط  . را مطرح کردند" در یک جمع میشوددو " مبنی بر اینکه

 .خود بود" اضمحالل مبارزه طبقاتی"رویزیونیستی، 

یان "،"یک به دو تقسیم  می شود" برای مقابله با خط مائو و در تالش بوجود آوردن آشفته فکری در میان مردم، و در تقابل با

یک به دو تقسیم " و" دو در یک جمع میشود" " یعنی او مدعی شد که. را مصرح نمود"یک جمع می شود دو در""چن-سین

 (881.)می باشند........."دارای یک معنی " میشد

یک " آنالیز به معنای " می گفت"چن-یان سین. "در اینجا مسئله سنتز و نقش آن در تضاد از اهمیت خاصی برخوردار است

یعنی آنکه در آنالیز یک تضاد ، ( 886".)است"دو دریک جمع میشود"د، است در حالیکه سنتز بمعنایبه دو تقسیم میشو

دو جنبه آن  -یا در حقیقت آشتی دادن -اما هنگام یافتن را حل تضاد. صحیح آنست که آنرا به دو جنبه متضاد آن تقسیم نمود

این در مخالفت با درک صحیح ، دیالکتیکی و . د شوندمتح"نقطه مشترک " باید دریک وجه جمع گردیده و باصطالح دریک

 :ماتریالیستی ای است که می گوید

فلسفه مارکسیستی بما می گوید که آنالیز و سنتز، یک قانون عینی اشیاء و پدیده ها بوده و همچنین اسلوبی برای درک آنها 

تقسیم می شود و چگونه این دو، اجبار به مبارزه آنالیز بما نشان می دهد که چگونه یک واحد به دو بخش . توسط مردم است

سنتز بما نشان می دهد که چگونه از مبارزه بین این دو جنبه، یکی پیروز می شود و دیگری را شکست می . با یکدیگر دارند

ه از میان دهد و ازمیان می برد، چگونه تضاد کهنه حل می شود و تضاد نوینی پدید می آید، و چگونه یک شیئی یا پدیده کنه

 (881".)می بلعد" بکالم ساده، سنتز یعنی آنکه یکی دیگری را. برده می شود و شیئی یا پدیده نو پیروز می گردد

تفاوت در اینجا، یعنی قلب مبارزه در پهنه فلسفه، فقط یک بحث آکادمیک صرف نیست بلکه مبارزه بین دو خط اساسا 

یق مبارزه، در مقابل خط ارتجاعی تالش برای آشتی دادن وجوه تضاد از یعنی خط انقالبی حل تضاد از طر -متفاوت است

و بویژه تحت سوسیالیسم، . طریق تسلیم  پیشروان به ارتجاعیون، پیشرفته به عقب مانده، کهنه به نو، صحیح به غلط و غیره

تی  مبارزه طبقاتی بمثابه حلقه لنینیس -این امر متمرکز ترین بیان سیاسی خود را بصورت مبارزه بین پیشبرد خط مارکسیست

 . ، می یابد" کلیدی و خط رویزیونیستی اضمحالل مبارزه طبقاتی

در هر دو مورد، نو . این قانون سنتز ، در تمام تضادها، چه تضادهای آنتاگونیستی و چه غیر آنتاگونیستی دارای کاربرد است

پرولتاریا با بر پایی مبارزه طبقاتی . متفاوت است" ابزار بلعیدن فقط ، شیوه و". می بلعد"و رشد یابنده ، کهنه و پوسیده را 

علیه بورژوازی، با ربودن قدرت سیاسی از کف او، اعمال دیکتاتوری بر او و ادامه مبارزه طبقاتی تحت شرایط دیکتاتوری 

از سوی . گونیستی حل می شوداین یک تضاد آنتاگونیستی است و از طریق آنتا ". می بلعد"پرولتاریا علیه او، بورژوازی را 

اما در این . دیگر ، تضاد بین صحیح و غلط درمیان مردم از طریق غیر آنتاگونیستی و با مبارزه ایدئولوژیک حل می شود

سنتز از . این موضوع همچنین در باره سایر تضادهای غیر آنتاگونیستی هم صحت دارد". می بلعد"روند نیز صحیح غلط را 

 .قانون عمومی است که از قانون اساسی وحدت اضداد سرچشمه می گیرد طریق مبارزه، یک

به التقاط به تشخیص جنبه های متضاد ولی کوشش " یک به دو تقسیم می شود"بدون وجود این درک صحیح ازسنتز، امر 

" دو در یک" دیگر به  بعبارت. منتهی می شود -برای آشتی دادن آن، یعنی پیوند دادن دو شیئی یا پدیده متقابال منحصر بفرد

یعنی آنکه  –بیان می گردد "در هر قضیه ای دو طرف وجود دارند"بزبان عامیانه، این مطلب بصورت . تبدیل می گردد

 .تشخیص درست از غلط ، خوب از بد و غیره ممکن نیست

او گفت که اعتقاد به  .خود بر موضوع اقتصاد سیاسی شوروی، در این باره صحبت کرد" یاد داشت های اجمالی" مائو در

آیا . کلیه تضادها مطابقت ندارد ناپذيریبا قوانین دیالکتیک مبنی بر آشتی " ، حتی تحت سوسیالیسم،"آشتی پذیر " تضادهای



هرگز تا کنون یک تضاد آشتی پذیری وجود داشته است؟ بعضی تضادها آنتا گونیستی هستند و بعضی غیر آنتاگونیستی ، اما 

 (889".)ه تضادهای آشتی پذیر و آشتی ناپذیر هم وجود دادندنباید فکر کرد ک

سنتز " مائو در باره مسئله سنتز و عواقب سیاسی آن، طی یک بحث عمده در باره فلسفه این سئوال را مطرح نمود  که

 :و خود چنین پاسخ داد" چیست؟

: سنتز بدین طریق انجام شد. تز شدندشما همه شاهد بوده اید که چگونه دو ضد ، یعنی گومیندان و حزب کمونیست سن
" توضیح می دهد، یک مورد " یان سین چن"این امر آنطور که . ارتشهای آنها آمدند و ما آنها را بلعیدیم و ذره ذره خوردیم

با انجام آنالیز، ما چگونه سنتز می کنیم؟ اگر ... و یک سنتز همزیستی مسالمت آمیز دوضد نبود" دو در یک جمع می شود
یک چیز، ... این سنتز بود ... ما باز هم ارتش شما را تکه تکه  خواهیم بلعید. ا می خواهید جایی بروید، خوب برویدشم

این مطلب در کتابها هرگز به این صورت . این سنتز است. ماهی بزرگ ماهی کوچک را می خورد. دیگری را می خورد
" معتقد است که " چن–یان سین " در این قسمت ،. اینصورت ننوشته ام خودم نیز هرگز در کتابهایم آنرا به. نوشته نشده است

چه گره های پایداری در این جهان وجود دارند؟ اشیاء و پدیده . و سنتز گره پایدار بین دو ضد است" دو در یک جمع می شود
 (883).کرد وجود نداردها ممکن است بهم گره بخورند اما در انتها باید باز شوند، هیج چیزی که نتوان آنرا جدا 

اگر . همانطور که این مسئله در مورد مبارزه طبقاتی صادق است، در رابطه با پرولتاریا و بورژوازی نیز صدق می کند

پرولتاریا از طریق مبارزه بورژوازی را سنتز نکند و اگر  هر دو از طریق حل تضاد میان آنها از هم جدا نشوند و این امر 

یا در نابودی هر دو طبقه و ظهور جامعه بی طبقه منجر نگردد، آیا آنوقت هرگز می تواند کمونیستی به پیروزی پرولتار

 وجود داشته باشد؟

 

 وحدت اضداد پايه است 
انگلس در باره سه مقوله : او می گوید  . مائو در همین بحث فلسفی، تکامل بیشتتر دیالکتیک مارکسیستی را عنوان می کند

در اینجا مائو به تبدیل تغییرات کمی و کیفی به یکدیگر و نفی در ". به دو تا از این مقوالت اعتقاد ندارماما من . صحبت نمود

آنتی " بعنوان مثال به )نفی است که انگلس در کنار وحدت اضداد از آنها بعنوان سه قانون پایه ای دیالکتیک نام می برد

تبدیل کمی و کیفی به یکدیگر ، "کمیت و کیفیت مائو می گوید که  در باره.(. مراجعه شود" دورنیک، قسمت اول، فلسفه 

بطور خالصه ، مائو ."نفی در نفی اصال وجود ندارد" و چنین بحث می کند که( 889".)وحدت اضداد کمیت و کیفیت است

 :چنین می گوید

بوده و " سه گانگی "در یک سطح ، در کنار هم قرار دادن تبدیل کمی و کیفی به یکدیگر ، نفی در نفی و قانون وحدت اضداد

 (881.)پایه ای ترین مسئله، همان وحدت اضداد است. نیست"یگانگی "

به عبارت دیگر، گفتن اینکه همه این سه چیز بطور مساوی قوانین پایه ای دیالکتیک هستند، در اصل تخلف از قانونی است 

همانطور که مائو . نها پایه ای است و آنهم وحدت اضداد استیکی از ای. که می گوید باید یک تضاد عمده وجود داشته باشد

توضیح می دهد، تغییر کمیت به کیفیت و بالعکس ، خود نیتجه تضاد بین کمیت و کیفیت است و نمی تواند با قانون تضاد در 

 .یک سطح قرار گیرد

 :نچنین استتوضیح ای" چیزی بنام نفی در نفی وجود ندارد؟" چرا مائو اصرار می ورزد کهاما 

جامعه برده . در تکامل اشیاء و پدیده ها، هر حلقه ای در زنجیره اتفاقات ،هم اثبات است و هم نفی...اثبات، نفی، اثبات، نفی 
جامعه فئودالی در رابطه . داری، جامعه بدوی را نفی نمود، اما در رابطه با جامعه فئودالی بنوبه خود در بر گیرنده اثبات بود

جامعه سرمایه داری نفی . لیکن با توجه به جامعه سرمایه داری، اثبات بود. ده داری نفی را تشکیل می دهدبا جامعه بر
 (887.)جامعه فئودالی بود، اما بنوبه خود از برای جامعه سوسیالیستی اثبات است

ربرد دیالکتیکی آنرا تصحیح می در اینجا ممکن است بنظر آید که مائو آنقدر ها هم نفی در نفی را انکار ننموده است بلکه کا

است و چیزی که او تالش می کند اثبات نماید آنست که در " یک به دو تقسیم می شود"آنچه که او بکار می برد قانون. کند

نمی  -رشد جامعه بشری تا کنون، در مراخل مختلف از جامعه کمون اولیه تا سوسیالیسم -پروسه ای که وی تعریف می کند

بعنوان مثال، آیا فئودالیسم در رابطه با جامعه اولیه نفی در نفی را نمایندگی . در نفی بعنوان یک قانون نام بردتوان از نفی 

 رابطه با برده داری؟ يا سوسیالیسم در رابطه با فئودالیسم؟می کند؟ یا سرمایه داری در 

در اینباره مثالی . نفی در نفی تعریف نمود این درست است که در رشد جامعه چیزهایی می توان یافت  که می شود آنها را

مالکیت : قابل ذکر است که مارکس در جلد اول کاپیتال از آن استفاده نموده و انگلس از آن در مقابل دورینگ دفاع می نماید

کیت خصوصی فردی بر وسایل تولید بوسیله مالکیت سرمایه داری وسایل تولید نفی می شود که این بنوبه خود بوسیله مال

این امر مالکیت . سرمایه داری وسایل بولید نفی می شود که این بنوبه خود بوسیله مالکیت سوسیالیستی نفی می گردد

خصوصی را بفرد اعطاء می کند، اما صرفا بر وسایل مصرفی  و بر اساس مالکیت جمعی بر تولید، همگونی با تولید 

نفی مالکیت : اشاره می شود می تواند بعنوان نفی در نفی معرفی گردد یا مثال دیگری که توسط انگلس به آن. اجتماعی شده



جمعی در جامعه بدوی بوسیله ظهور جامعه طبقاتی و بنوبه خود، نفی جامعه طبقاتی توسط جامعه بی طبقه مجددا ما را به آن 

امعه کمونیستی بر اساس مالکیت  جمعی رهنمون می گردد که اینبار در طول دوره جامعه طبقاتی بین کمون اولیه و ج

 .مثالهای دیگری را می توان در طبیعت ، جامعه ، و تفکر پیدا کرد. انباشت عظیم نیروهای تولیدی قرار دارد

اما مجداا می پرسیم، آیا می توان گفت که اینها نشاندهنده آنست که نفی در نفی یک قانون دیالکتیکی قابل اجرا در تمام پروسه 

و تفکر است؟خیر،در پروسه معین یا در مرحله مشخص از یک پروسه، حل یک تضاد ممکن است های طبیعت، جامعه، 

قانونی که عمل میکند، . بعنوان نفی در نفی تشریح گردد، اما حتی در اینجا نیز این قانون اساسی و معرف آن پروسه نیست

اینست منظور مائو از گفتن آنکه . جر می گرددقانون وحدت اضداد است که بطور بی انتها به پیدایش و حل تضاد های تو من

 .نفی درنفی وجود ندارد

همه اشیاء و پدیده های خاص بوجود می آیند و از بین می روند، همه چیزهای زنده . مثال زندگی و مرگ را در نظر بگیرید 

شان، نفی آن نفی اولیه ای است که اما چگونه از بین رفتن و یا ازقید حیات رفتن. حیات می یابند وسپس از قید حیات می روند

آنها را بوجود آورده و یا بدانها زندگی بخشیده است؟نفی در نفی ممکن است آنچه را که در طول سیکل زندگیشان اتفاق می 

اما انگلس  قبول دارد که حتی در (. مثال همانطور که انگلس در آنتی دورینگ به دانه جو زندگی می بخشد. افتد توضیح دهد

مورد، دانه تحت شرایط مشخصی به گیاه تبدیل می گردد، و نیز آنکه نفی اولیه باید بوجود آید تا آنکه نفی دوم ممکن  این

با این وجود، این مسئوله اثبات نفی در نفی بعنوان یک قانون دیالکتیکی نیست بلکه در حقیقت وحدت اضداد بمثابه . گردد

 .قانون پایه ای ماتریالیسم دیالکتیک است

انگلس  می گوید که البته اگر دانه را آسیاب کنید به گیاه تبدیل نمی .، وحدا اضداد دانه و گیاه است(دانه ها)دانه -گیاه -دانه

در آنجا وحدت و مبارزه اضداد بین دانه و نیروی آسیاب کننده . اما یک دانه آسیاب شده نیز نشاندهنده قانون تضاد است. شود

 .در اینجا نفی در نفی وجود ندارد بکله قانون موجود قانون تضاد است. وجود دارد -هدانه آسیاب شد -و حل آن

مضاف بر آنچه تاکنون گفته شده است، مائو به نفی در نفی بعنوان یک قانون دیالکتیکی اعتراض دارد زیرا منجر به بروز 

سنتز عبارت از آن نیست که ( م -نفی در نفی یعنی)در این نقطه نظر . یک دیدگاه غلط از سنتز و یا بخشی از سنتز می شود

، و به این ترتیب به یک تضاد نوین که در آن حتی جنبه غالب "خورده میشود" از طریق مبارزه، یک جنبه توسط جنبه دیگر 

ر ابتدا بلکه از زاویه این نظر، سنتز چیزی است که عناصر شیئی یا پدیده ای را که د. کهنه تغییر یافته است، منجر می گردد

و این نظر گرایش به آن دارد که سنتز را محصول ( عالیتر" اما در یک سطح متفاوت و کیفیتا)نفی کرده بود حیات می بخشد 

و اگر نفی درنفی بعنوان یک . ببیند( اگر چه در سطحی عالیتر) یا حداکثر نقطه شروع دو باره  همان پروسه  -نهائی تکامل

 در رابطه با رشد جامعه از کمون اولیه تا کمونیسم، آنچه که بعنوان نیروی محرک برای قانون تکامل تعبیر گردد، مثال

بین پرولتاریا و ( و سوسیالیسم)دورنی سرمایه داری اصلیپیشروی بسوی کمونیسم مورد توجه خاص واقع خواهد شد، تضاد 

جامعه طبقاتی،  -کمون اولیه، آنتی تز -زت: نخواهد بود، بلکه پروسه( یا تضادهای اصلی درون سیستم قبلی) بورژوازی 

مجددا تکرار می کنیم، این نظر در مورد پروسه و نیروی محرک تکامل جامعه بسوی کمونیسم، . کمونیسم، خواهد بود -سنتز

 .و یا در رابطه با سنتز  صحیح نیست

ا نفی در نفی یک قانون دیلکتیک نیست، بالفاصله پس از اشاره به تکامل جامعه بعنوان ارئه مثالی جهت نشان دادن اینکه چر

 (811" )روش سنتز چیست؟:" مائو به این سئوال باز می گردد

در یک کالم، یکی دیگری را می بلعد، یکی دیگری را سرنگون می کند، یک طبقه نابود می شود، :" وی چنین پاسخ میدهد

اینست قانون،تضاد قانون اساسی ( 818".)ی گرددطبقه دیگر بر پا می گردد، یک جامعه نابود میشود ، دیگری بر پا م

ماتریالیسم دیالکتیک، و این  است ماهیت واقعی و نقش سنتز در جابجا کردن مداوم اشیاء و پدیده ها ازیک پروسه به دیگری 

 .، از سطح پایین تر در یک مارپیچ بی انتها به یک سطح باالتر

بعنوان یک قانون دیالکتیک بحساب آید در واقع به تبلیغ متافیزیک منجر  و باالخره بعنوان آخرین مطلب، اگر نفی در نفی

البته باید بروشنی گفته شود که انگلس در مقابله با متافیزیک، دیالکتیک را ترویج کرده و قطعا در مجموع نه نظر .خواهد شد

یستی از دوران انگلس رشد بیشتری کرده اما دیالکتیک مارکس. متافیزیکی بلکه دیدگاه دیالکتیکی رشد تاریخ را ترویج نمود

رشد " سیستم بسته"نفی در نفی به عرضه یک  درکبطور مشخص در رابطه با رشد جامعه ، . بویژه توسط مائو -است

" از خود کمونیسم بعنوان نتیجه نهایی نفی در نفی و قلمرو" مطلق گرایانه" یک دیدگاه ایستا و -بسوی کمونیسم و ترویج

:" اعالم می کند8731مائو در مخالفت با این دیدگاه، در سخنرانی خود در باره فلسفه در . ، تمایل دارد"هماهنگی عظیم

من معتقد نیستم که تغییرات کیفی در نظام کمونستم بوجود نخواهد آمد یعنی . کمونیسم هزرادن هزار سال طول خواهد کشید

از نظر دیالکتیکی این امر ... من به این مسئله اعتقاد ندارم! گردد اینکه این نظام توسط تغییرات کیفی به مراحل تقسیم نمی

 (881". )غیر قابل تصور است

اهمیت این امر ، بخصوص در آنزمان در چین ، بیشتر در رابطه با سوسیالیسم بود تا کمونیسم چرا که بعضی از کمونیستها 

م آخرین حد رشد جامعه و آخرین نفی جامعه پیشین، می یک چیز ایستا و مطلقی از سوسیالیسم می ساختند و به آن به چش



سوسیالیسم نیز از میان خواهد رفت، ممکن نیست که از میان نرود، چرا که در این :" در اینباره مائو می گوید. نگریستند

 (816". )صورت کمونیسمی وجود نخواهد داشت

 

 انقالب فرهنگی و تداوم مبارزه
آنان فعاالنه احیای سرمایه . به کمونیستم طريق پیشرویوسیالیسم را نابود کنند، منتهی نه از رویزیونیستها نیز می خواستند س

فرقه مشخصی از رویزیونیستها به دور لیو شائو چی و دیگر رهبران متحد او گرد . داری را تبلیغ کرده و آنرا رشد می دادند

آنان بخش های مهمی از روبنا را . ت بوجود آورده بودندآمده و ستاد فرماندهی قدرتمندی در حزب کمونیست و دستگاه دول

اگر اجازه داده می شد که این وضعیت ادامه پیدا . کنترل کرده و تسلط و یا نفوذ فراوانی بر بخش بزرگی از اقتصاد داشتند

امی صورت می باید اقد. کند، این رویزیونیستها در غصب قدرت در سراسر کشور و احیای سرمایه داری موفق می گردیدند

 . و اقدامی هم  صورت گرفت. گرفت

منجر به خیزش عظیم توده های چین، تحت رهبری مائو و  8733آن اقدام، انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریی بود که در سال 

ستاد فرماندهی پرولتری در حزب، علیه رهروان سرمایه داری که در آن زمان توسط لیوشائو چی رهبری می شدند و دیگر 

این طغیان توده ای و لزوم آن نمایشی برجسته از اصل ماتریالیستم . ن که با  او وارد اتحاد تنگاتنگ شده بودند، گردیدا

سیاست، ) وقتی روبنا:" در مقابله با ماتریالیسم مکانیکی به تشریح آن پرداخته بود" در باره تضاد"دیالکتیک بود که مائو در 

." ای اقتصادی را می گیرند، تغییرات سیاسی وفرهنگی عمده و تعیین کننده می شوندجلوی رشد زیر بن( فرهنگ،و غیره 

منجمله فرهنگ، آموزش و بخش بزرگی  -بر قسمتهای وسیعی از روبنا( رهروان را سرمایه داری) اگر سلطه بورژوازی 

دفاع و رشد می گردید، بجای  غیر قابل اقتصادی سوسیالیستیاز حزب و دستگاه دولتی در هم کوبیده نمی شد، زیر بنای 

دیکتاتوری بورژوازی از بجای دیکتاتوری  -آن، رهروان سرمایه داری تغییرات همه جانبه ای را در روبنا بوجود آورده

و بعد برای تغییر زیربنای اقتصادی به نوع سرمایه داری آن، تعویض روابط تولیدی سوسیالیستی با  -پرولتاریا  می نشاندند

مائو جمعبندی کرد که این دقیقا . ه داری آن در سراسر جامعه و احیای تام و تمام سرمایه داری،به پیش می رفتندانواع سرمای

همان پروسه ای بود که در اتحاد شوروی پس از بقدرت رسیدن خروشچف و شرکاء، و بکار افتادن خط رویزیونیستی آنها 

 . در کل جامعه، اتفاق افتاد

، یک خط انقالبی را نمایندگی می "دو در یک "ر کاربرد اصل سنتز و در مقابله با فلسفه ارتجاعی انقالب فرهنگی همچنین د

. مطرح می نمود" مبارزه طبقاتی اضمحالل "را در تقابل با" مبارزه طبقاتی بمثابه حلقه کلیدی" انقالب فرهنگی، . کرد

فرماندهی بورژوازی درون حزب، توسط توده هائی که  ستاد" بلعیده شدن:"انقالب فرهنگی اين سنتز را نمايندگی می کرد

 .بوسیله ستاد فرماندهی پرولتری درون حزب رهبری می شدند
اما این امر،صرفا یک مرحله در پروسه طوالنی انتقالی بین سرمایه داری و کمونیسم را در بر می گرفت و نمی توانست 

ستاد فرماندهی بورژوایی در هم کوبیده شد و سنتز گردید، اما تا یک . تضاد اساسی بین پرولتاریا و بورژوازی را حل کند

زمانیکه بورژوازی در جامعه به حیات خود ادامه می دهد، الجرم مقرهای دیگر بعنوان مرکز ثقل ستاد فرماندهی 

که نه تنها  به این دلیل است که مائو گفت. بعبارت دیگر، در سراسر دوران گذار -می گرديدندبورژوازی در جامعه ظاهر 

مبارزه طبقاتی ادامه پیدا می کند بلکه هر چند سال یکبار یک مبارزه برزگ و یک زورآزمایی برای تعیین آنکه چه کسی 

بعالوه مائو گفت که یک انقالب فرهنگی نی تواند مسئله احیای سرمایه داری را . قدرت را کف دارد، انجام خواهد گرفت

 .مانع گردد

بپا خاستن لین پیائو و سپس دیگران، در یک مبارزه سیاسی با . ی همه جانبه از ماتریالیسم دیاکلتیک بودباز هم، این کار برد

پرولتاریا بر سر قدرت و بقصد پایمال نمودن دستاوردهای انقالب فرهنگی بطور خاص، و منحرف نمودن انقالب 

ینجا اهمیت فراوان تئوری بر جسته مائو و خط پایه در ا. سوسیالیستی بطور کل ، صحت این امر را در عمل به اثبات رساند

 . ای ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا درخشش خاصی می یابد

بعضی ها ممکن است بگویند که احیای سرمایه داری در چین نشان می دهد که تئوری مائو دال بر ادامه انقالب تحت 

تبدیل این تئوری به نیروی عظیم مادی در مقیاس توده ای از پایه  نیيعو همچنین انقالب فرهنگی،  -دیکتاتوری پرولتاری

صحت این تئوری به نتایج مثبت بالفصل . چنین طرز تفکری هیچ چیز نیست مگر امپریسیسم و نسبی گرایی . ترک برداشت

خلق چین ثابت شده، و این مسئله در پراتیک ،در مبارزه توده ای صدها میلیون توده های . در هر شرایط خاص بستگی ندارد

الزم است که این گفته مائو را . در آینده نیز در مبارزات انقالبی نه تنها چین بلکه تمام کشورها، باز هم به اثبات خواهد رسید

 :بیاد آوریم که

ن بعلت آن در مبارزه اجتماعی گاهی اتفاق می افتد که نیروهایی که نماینده طبقه پیشروند با شکست روبرو می شوند، ولی ای
بلکه به این جهت است که در تناسب قوایی که با یکدیگر سر گرم مبارزه . نیست که گویا ایده های آنان نادرست بوده است



اند، نیروهای پیشرو هنوز بقدرت نیروهای ارتجاعی نرسیده اند و از اینروست که موقتا با شکست مواجه  میشوند، ولی 
 ( 811).های پیشرو پیروز می گردندسرانجام روزی فرا می رسد که نیرو

 .و این امر مطلقا حقیقت دارد

یک حقیقت مطلق دیگر آنست که مائو رهبری توده های خلق چین را در ادامه مبارزه انقالبی تحت دیکتاتوری پرولتاریا و  

یک بخش حیاتی این امر، و باز هم . ادامه انقالب  فرهنگی از طریق اشکال مختلف مبارزه، تا آخرین دم حیات بعهده داشت

 .  مبارزه در حطیه فلسفی بویژه بین ماتریالیستم دیالکتیکی  و متافیزیک و ماتریالیسم مکانیکی بود

طی واپسین سالهای حیات مائو مورد تاکید "کارزار انتقاد از لین پیائو و کنفسیوس " برای مثال ، یکی از مسایل اصلی که در 

 و مبارزه علیهواقع شد عبارت بود از افشاء 

جوهر این دکترین شبیه همان تئوری . کنفسیوس و پیروانش در چین که از قدمت تاریخی بر خوردار بود" دکترین میانگین"  

بود و بعوض حل اضداد از طریق مبارزه بین آنها،سازش میان آنها "افراط" و مخالف" دو در یک جمع می شود" ارتجاعی

و مخالفت " مبارزه طبقاتی بمثابه حلقه کلیدی "ت ایدئولوژیک این دکترین، جهت حمایت ازمسلما شکس. را پیشنهاد می نمود

 .در کشور و سازش و تسلیم به دشمنان طبقاتی بین المللی حائز اهمیت حیاتی بود" اضمحالل مبارزه طبقاتی" با

 

 مبارزه بی فقه
وی خواهان . مکرا بر ضرورت مبارزه تاکید نمود بطور کلی ، در طول این مرحله از واپسین سالهای زندگی خود ، مائو

آیا خلق :" ، و بسیار صریح سئوالتی را مطرح نمود"بدون مبارزه، پیشرفت وجود ندارد" بذل توجه به این واقعیت گردید که

پاسخ خود وی بدان آشکار بود، و با خشم آتشین علیه کسانی که " هشتصد میلیونی می تواند بدون مبارزه پیش رود؟

 :را در مخالفت با ادامه انقالب موعظه می کردند، مائو اعالم نمود" اضمحالل مبارزه طبقاتی"

اضمحالل مبارزه " لبوشائو چی از تئوری . است مبارزه طبقاتیانقالب کبیر فرهنگی از برای چیست؟ برای دست زدن به 
او در پی حفاظت از دار و دسته مرتدین و . ایستاددفاع کرد، ولی خودش هرگز از مبادرت به مبارزه طبقاتی باز ن" طبقاتی 

آیا مبارزه طبقاتی . لین پیائو  در پی سرنگونی پرولتاریا بود و به انجام کودتا مبادرت ورزید. پیروان قسم خورده خود بود
 (819)؟مضمحل گردید

ر اهمیت عظیم و دراز مدت آن، مائو و دقیقا در جهت تاکید ب -ضرورت تداوم انقالب -در بیان این حقیقت مشهود" افراط" با

 :گفت

آیا صد سال دیگر هم نیاز به انقالب وجود خواهد داشت؟ آیا هزار سال دیگر هم نیاز به انقالب وجود خواهد داشت؟  نیاز به 

یه، مقامات دون پا: همواره بخشهایی از مردم هستند که خود را تحت ستم احساس می کنند. انقالب همیشه وجود خواهد داشت

به این دلیل است که آنها . دانشجویان، کارگران،دهقانان، و سربازان دوست ندارند که ما فوق هایشان بر آنها ستم روا دارند

آیا ده هزار سال دیگر، این تضاد ها دیگر به چشم نخواهند خورد؟ چرا که نه؟ آنها باز هم جود خواهند . خواهان انقالب هستند

 ( 813.)داشت

ائو باز هم توجه را به این اصل جلب می کند که حتی تحت کمونیسم هم هنوز تضاد، مبارزه برای حل تضاد و در اینجا م 

 : گفته بود 8798همانطور که وی در . ، و به این ترتیب ، انقالب وجود خواهد داشت( جهش)تغییر کیفی 

افراد مشخصی تالش کردند که از دورن در حزب ما پنجاه سال است که سرود انترناسیونال را می خوانیم، ولی در ده مورد 
آنطور که من می بینم، این عمل ممکن است ده، بیست یا سی بار دیگر هم اتفاق بیفتد، آیا شما باور نمی . شکاف بیاندازند

رزه ای نخواهد آیا وقتی ما به کمونیسم می رسیم در آنجا هیچ مبا. کنید؟ ممکن است باور نکنید، اما من به این امر اعتقاد دارم
، بین آنچه که درست است و کهنه و نوحتی در آنزمان نیز مبارزه وجودخواهد داشت، اما بین . بود؟من انرا باور نمی کنم 

 (819.)دهها هزار سال دیگر هم غلط ، برجا و ایستا نخواهد ماند. آنچه که غلط است

که حتی هزاران سال دیگر هم هنوز تضاد و مبارزه وجود چرا مائو در آنزمان چنین تاکیدی بر این اصل مبذول می داشت 

 بايد بهخواهد داشت؟ هدف حمله در آنزمان خطی بود که مطرح می کرد که تضاد ، مبارزه طبقاتی و انقالب می توانند و 

بودند، برای رویزیونیستها، و افراد حزبی بلند پایه در قدرت که بخصوص را سرمایه داری را پیش گرفته . پایان رسند

تکامل بیشتر : تبدیل کرده بود و این برتر از هر چیز دیگر بود" سران"انقالب آنها را به: انقالب به اندازه کافی جلو رفته بود

 . اوضاع نه نیاز بود و نه باید انجام می گرفت

 :نگ داشتاین نکته با مسئله ای که مائو دو سال پیش از مرگش بدان عطف توجه کرده بود، رابطه ای تنگات 

ناروشنی در این . چرا لنین از اعمال دیکتاتوری بر بورژوازی صحبت کرد؟ روشن شدن این مسئله اهمیتی حیاتی دارد 
 (811).این باید بری تمامی ملت روشن شود. مسئله به رویزیونیسم خواهد انجامید

این آن شکلی . اریا انجام گذار به کمونیسم استجوهر آنچه که مائو در اینجا بدان می پردازد اینست که قصد دیکتاتوری پرولت

است که پرولتاریا از آنطریق حاکمیت خود را اعمال می دارد و در دوره گذار سوسیالیستی و رسیدن به کمونیسم به انجام 



حت بدون تداوم انقالب و بدون ادامه مبارزه طبقاتی علیه بورژوازی ت.مبارزه طبقاتی علیه بورژوازی مبادرت می ورزد

 .دیکتاری پرولتاریا، پرولتاریا قادر به اعمال حاکمیت خود و ادامه پیشروی بسوی کمونیسم نیست

بالعکس ، اگر به دیکتاتوری پرولتاریا به صورت صرفا نقطه پایانی در خود نگریسته شود که مقصود آن فقط تامین نظم و  

این دلیل . تغییر پیدا خواهد کرد( نوین)اتوری بورژوازی رشد تولید باشد، آنوقت به ضد خود تبدیل خواهد شد و به دیکت

ماهیت انتقالی و متضاد سوسیالیستم و سخت جان بودن بقایای جامعه طبقاتی استثماری در طول دوران گذار سوسیالیستی 

 .مداوما به بورژوازی و فشرده آن يعنی مقر فرماندهی بورژوازی در حزب پا می دهنداست که 

 بیانیه)نوشت  8197در " ویدمایر -ج" ک صحیح با آنچه که مارکس بهاین امر با در 

 : رابطه نزدیک دارد( مشهوری که در آن مارکس جمعبندی فشرده ای از دیکتاتوری پرولتاریا ارائه داد

ز و اما آنچه به شخص من مربوط می شود، نه کشف وجود طبقات در جامعه مدرن و نه کشف مبارزه میان آنها، هیچکدام ا

مدتها پیش از من، مورخین بورژوازی تکامل تاریخی این مبارزه طبقاتی ، و اقتصاد دانان بورژوازی . خدمات من نیست

وجود این امر که  -8:کار جدیدی که من انجام داده ام عبارت است تر اثبات . آناتومی اقتصادی طبقات را بیان داشته بودند

دیکتاتوری اینکه مبارزه طبقاتی ضرورتا به  -1.ی در تکامل تولید استطبقات فقط وابسته به مراحل تاریخی مشخص

و رسیدن  همه طبقات امحاءاینکه خود این دیکتاتوری فقط عبارت از مرحله گذاری است برای  -6. پرولتاریا منجر می شود

 (817.)یک جامعه بی طبقهبه 

اما، بعد از آنکه دیکتاتوری پرولتاریا . نی برخور دارندهمه سه نکته ای که مارکس در اینجا ذکر می کند از اهمیت فراوا

تصدیق  می گردد، آخرین ( حتی در حرف توسط رویزیونیستها)استقرار یافته و در شرایطی که لزوم ابقاء آن بطور کلی 

تالش رویزیونیستها . نکته باال از اهمیت بخصوصی برخوردار می شود و به کانون مبارزات بی امانی مبدل خواهد شد

و مفهوم آنرا انکار کنند، بویژه آنکه این نکته یعنی نیاز به ادامه انقالب جهت پیشبرد محتوا خواهند کرد تا این آخرین نکته یا 

 .توسط مائو تکامل یافته است -گذار به کمونیسم 

امر بصورت متافیزیکی و بر  البته رویزیونیستها راجع به کمونیسم و نیاز دستیابی به آن سخن خواهند گفت اما آنها به این

آنها به خود سوسیالیسم . یعنی، صرفا بمثابه مسئله رشد نیروهای مولده -اساس ماتریالیسم مکانیکی برخورد خواهند نمود

اگر چه راه حل نهایی آن صرفا می تواند پیشروی  -بمثابه تضادی که در کوتاه مدت می تواند به این یا آن طریق حرکت کند

آنها تشخیص نخواهند داد که سوسیالیسم نماینده مبارزه ای بین دو جنبه نو و . برخورد نخواهند کرد -م باشدبسوی کمونیس

 .رشد یابنده کمونیستی درون آن و جنبه کهنه و زوال یابنده سرمایه داری است که هنوز در آن دوره موجودیت دارد

 :ند کشیدبطور خالصه ، آنها میان سوسیالیسم و کمونیسم دیوار خواه 

کمونیسم به آینده تعلق دارد و راه رسیدن بدان عبارت است از اعمال نظم اکید و بذل همه گونه تالش جهت افزایش تولید تا " 

چنین است نظر ." اینکه روزی از آنچنان اقتصاد پیشرفته ای برخودار شویم که بتوانیم از استقرار کمونیسم صبحت کنیم

آنها ، و متافیزیک و ماتریالیسم مکانیکیشان " اضمحالل مبارزه طبقاتی" و" ی نیروهای مولدهتئور"رویزیونیستها و بویژه 

 .در جایی که دیکتاتوری پرولتاریا بر پا گردیده و لزوم آن بخشی از شعور عمومی گردیده است

 

 ،سوسیالیسم بعنوان يک مطلق
 بمعنای احیای سرمايه داری است

سیستم فلسفی هگل، . ه انگلس چگونگی تبدیل دیالکتیک هگل به متافیزیک را تحلیل نموددر اولین بخش فصل نشان داده شد ک

از لحاظ . در تضاد با شیوه دیالکتیکی وی، با قبول ایده مطلق در خود سیستم فلسفی هگل پایان دیالکتیک را اعالم نمود

فردریک ویلیام سوم در پروس، باالترین و سیاسی ، این مسئله دراین ایده جلوه می یافت که سلطنت مشروطه مورد ادعای 

با توجه به پدیده مشابه این، مائو جمعبندی نود که در کمونسیتها گرایشی برای تبدیل سیستم . آخرین شکل جامعه بود

 : گفت 8799همانطور که مائو در . سوسیالیستی و مارکسیسم به مطلق وجود دارد و این امر به رویزیونیسم می انجامد

آیا بی . ا شود که سیستم سوسیالیستی و روابط تولیدی و روبنای آن زوال نخواهد یافت، آن چه نوع مارکسیسمی استاگر ادع
 (861)شباهت به اعتقادات مذهبی یا دینی که خدای جاودان را موعظه می کنند نخواهد بود؟

" یادادشتهای اجمالی"انطور که او در هم. این موضوعی بود که مورد تاکید مکرر مائو در تمامی طول زندگیش قرار گرفت

 :سوسیالیسم نوشت" تحکیم کامل" خود در باره موضوع اقتصاد سیاسی شوروی در انتقاد به دیدگاه

چه کسی باور می کند که این پروسه تحول به پایان رسیده است و . ، تولد و رشد خود را داشته استسوسیالیستیاین اقتصاد 
چه کسی باور می کند که فرمولهای یک جامعه " برای همیشه تحکیم یافته اند؟( جمعی. ولتی د) این دو شکل از مالکیت" 

برای همیشه پا بر جا خو اهند بود؟ و نه زوال " قانون ارزش" و"تولید کاالیی "، "توزیع به نسبت کار" سوسیالیستی از قبیل 



تبدیل، و نیز آنکه این فرمولها بر خالف مابقی آنها جاودانه باور می کند که در آنجا فقط تولد و رشد خواهد بود و نه زوال و 
 .هستند

سوسیالیسم باید به کمونیسم باید به کمونیسم گذار کند، در آن زمان بعضی  از آنچه که متعلق به مرحله سوسیالیستی هستند 
 (868.)مجبور به زوال یافتن هستند

آنها با این درک ماتریالیستی . ستی و خود سوسیالیسم یک مطلق ساختنددقیقا این رویزیونیستها بودند که از مراحل سوسیالی

دیالکتیکی مبنی بر اینکه برای زوال یافتن پدیده ها به مبارزه احتیاج است و نیز آنکه عناصر سرمایه داری درون این پدیده 

این . گردند، مخالفت می ورزیدند ها باید در هر نقطه تا سر حد امکان و در تطابق با شرایط مادی و ایدئولوژیکی محدود

جوهر این چنین تفکری ، مشابه مکتب . پدیده ها نمی توانند رشد و گسترش یابند و به ناگهان و ابتدا به ساکن از میان بروند

مبنی بر اینکه تضاد تنها در مرحله ای معین ظاهر می گردد و اینکه برای حل اختالفات مبارزه الزم  -است" دبورین" فلسفی

 .نیست

در واپسین سالهای زندگی مائو، زمانیکه او محدود نمودن چیزهایی مانند توزیع به نسبت کار، تفاوت بین کار فکری و کار 

این مسائل  -تعریف می گردند" حق بورژوایی" آنچه که کال با عبارت -یدی، حطیه عمل قانون ارزش و غیره را مطرح نمود

بجای آن، رویزیونیستها می خواستند که این چیزها را گسترش دهند و فعاالنه در برابر . به کانون مبارزاتی شدید مبدل گردید

مائو گفت، اینگونه افراد نه کمونیستهای واقعی بلکه رهروان سرمایه . تالش برای محدود کردن آنها ایستادگی می کردند

 .داری هستند

که در رابطه به یک مطلق ایستا را می توان در استالین یافت، همانگونه که قبال اشاره شد، گرایش نسبت به سوسیالیسم بمثا

اما این گرایش در مورد رویزیونیستها در چین و خود . فلسفه مارکسیستی گرايشات متافیزيکی او در برخورد به است با

ب یا بنابراین، بدون توجه به اهداف خو. بصورت خصوصیتی عمده و اساسی در می آید( و کشورهای دیگر) شوروی 

از سوسیالیسم و حتی تحقق نهایی کمونیسم ، اینگونه افراد نمایندگی بورژوازی و نه  تبلیغ ظاهر يشانبدشان و بدون توجه به 

پرولتاریا را در جامعه سوسیالیستی بعهده داشته و نه از تکامل واقعی سوسیالیسم بعنوان یک دوره گذار به کمونیسم بلکه از 

اینگونه افراد به بورژوازی در حزب، و به هسته مرکزی و رهبران مرکزی نیروهای . می نماینداحیای سرمایه داری دفاع 

 .ارتجاعی در جامعه سوسیالیستی، بدل می گردند

بین ایدئولوژی پرولتری و بورژوایی درون کمونیستها تضادی موجود . البته خود این پروسه قانون دیالکتیک را دنبال می کند

می توانند به ضد خود بدل کمونیستها نیز . مشخص ، این جنبه ها نیز می توانند به ضد خود بدل شونداست، و تحت شریاط 

افرادی در مرحله ای معین و تحت شرايطی معین، انقالبی هستند می توانند در مرحله ای ديگر  و در شرايطی ديگر . شوند

 .به ضد انقالبیون تبديل شوند
در تاریخ انقالب چین، پدیده  افرادی بود که در طول مرحله انقالب دمکراتیک نوین یک شکل بخصوص بر جسته این امر 

وقتی که . انقالبی بودند اما در مرحله انقالب سوسیالیستی ، بویژه با تعمیق انقالب سوسیالیستی، به ضد انقالبیون بدل گردیدند

یک گرایش اجتناب ناپذیر برای همگون ( از نوع نوین دمکراتیک -یعنی، انقالب بورژوا)برنامه انقالب ، دمکراسی نوین بود

اما همچنانکه . اگر چه بوسیله مائو و دیگران علیه آن مبارزه شد -قلمداد نمودن آن با ایدئولوژی حزب کمونیست وجود داشت

انقالب بسوی و بدرون مرحله سوسیالیستی پیش می رفت، ضرورت گسست قاطع از ایدئو لوژی بورژوایی هر چه 

آنان . البته اغلب اعضای حزب کمونیست چین بدین گسست مبادرت ورزیدند، اما بعضی دیگر چنین نکردند. خصتر گردیدمش

آنها از بورژوا دمکراتها به رهروان سرمایه داری ، : از شرکت در انقالب و حتی رهبری آن، به آماچ حمله اش تبدیل شدند

قرار داشتند، این تضاد ایدئولوژیک با این واقعیت که پس از کسب  و بخصوص برای کسانیکه در رهبری. مبدل گردیدند

قدرت سیاسی آنها از مناصب عالی در جامعه برخوردار شده بودند و قدرت بزرگی را در جامعه در دست  داشتند، رابطه ای 

 .متقابل داشت

 :این پدیده شده و چنین جمعبندی نمود مائو در گرماگرم ادامه مبارزه و در واپسین سالهای زندگیش، خواهان بذل توجه به

از سوی دیگر، تعدادی . آنها انقالب می خواهند. بعد از انقالب دمکراتیک ، کارگران و دهقانان فقیر و میانه ساکت نایستادند
زیرا چرا؟ . از اعضای حزب نمی خواهند به پیش بروند، بعضی ها به عقب برگشته اند و با انقالب در مخالفت در آمده اند 

 (861).آنها به متصدیان عالی رتبه تبدیل شده اند و می خواهند از منافع متصدیان علیرتبه حفاظت کنند

اگر چه بعضی از  -نکته مورد نظر مائو در اینجا این نیست که متصدیان عالیرتبه به ناگزیر به رویزیونیست بدل خواهند شد

لکه نقطه نظر وی اینست که اگر چنانچه آنها به انقالب علیه بورژوازی ب. آنها در هر مرحله از انقالب این چنین می شوند

دست نزده، و اگر در مبارزه برای پیشروی بسوی کمونیسم شرکت نکنند، از نظر شعور و وجود به بورژوا بدل خواهند شد 

طول تمام دوران همانگونه که در فصل پیشین توضیح داده شد، در . و برای احیای سرمایه داری تالش خواهند کرد

 .  سوسیالیسم، پایگاهی ایدئولوژیک و مادی برای این امر موجود است

دمکراتها به رهروان سرمایه داری در انقالب چین از اهمیت خاصی برخوردار است، اما بی شک  -اگر چه تبدیل بورژوا

بخصوص رهبران عالیرتبه ، به  صرفا فقط یک شکل از پدیده تبدیل انقالب به ضد انقالبیون و اعضاء حزب کمونیست،



بصورتی کلی تر، این اصل که کسب و اعمال قدرت سیاسی نباید بصورت یک پایان در خود . رهروان سرمایه داری است

فرض گردد و تداوم انقالب یک ضرورت است، بعنوان ضد خود این حقیقت را بر دارد که مردمی که تلقی از سوسیالیسم 

ن در خود به بینش آنها بدل شده است، از موضعی دفاع خواهند کرد که گویی سوسیالیسم برای بمثابه یک مطلق و یک پایا

" تکیه زدن به افتخاراتشان" و یا" سر وسامان گرفتن" یا حداقل" برخورداری از زندگی خوب" قادر ساختن ایشان جهت

خالفت خواهند ورزید، برای رهبران عالیرتبه آنها محافظه کار شده، از رشد انقالب بوحشت افتاده و با پیشروی آن م. است

در حزب کمونست، این بدان معناست که آنها به بخشی از بورژوازی درون حزب تبدیل شده و آتوریته رهبری خود را نه در 

و جهت هدایت توده ها در مبارزه برای کمونیسم بلکه استحکام  بخشیدن به وضعیت استثماری توده ها و احیای سرمایه داری 

 . قرار دادن خود در راس حاکمیت بورژوایی، بکار خواهند گرفت

تحلیل او از این مسئله . نمود معطوفبویژه در واپسین سالهای زندگی خود،مائو توجه فراوانی را به این مسئله و این خطر 

شما مثل مائو بگوئید اما بعضی ها چنین استدالل می کنند که اگر . کامال بر اساس دیالکتیک ماتریالیستی قرار داشت

، آنوقت توده ها از حزب دنباله روی نخواهند کرد چرا که مثل "بورژوازی درست در درون حزب کمونیست قرار دارد"که

 .باز هم این متافیزیک است. این می ماند که گفته شود که حزب پیشاهنگ پرولتاریا نبوده بلکه یک حزب بورژوایی است

. توضحیح داد، طبیعت هر پدیده و یا هر تضاد بوسیله جنبه غالب آن تعیین می شود"ره تضاددر با" همانگونه که مائو در

درون حزب کمونیست در جامعه سوسیالیستی، بخودی خود ماهیت حزب را  -نه در کلیت بلکه هسته آن -حضور بورژوازی

تنها اگر و فقط زمانیکه . ییر نمی دهداز پرولتری به بورژوایی و همینطور جامعه را از سوسیالیستی به سرمایه داری تغ

بورژوازی در حزب به موضع مسلط دست یابد و در مجموع یک خط رویزیونیستی غالب گردد، ماهیت حزب از پرولتری 

 . به بورژوایی تغییر خواهد یافت، و اگر این امر سد نشود به تغییر جامعه از سوسیالیستی به سرمایه داری منجر خواهد شد

 -و در نتیجه ماهیت آن –اگر حتی وقتی که جنبه عمده حزب . ر اینجا خط مائو یک خط ماتریالیستی دیالکتیکی استبا هم ، د

پرولتری است در آن بورژوازی وجود نداشته باشد، پس چگونه حزب می تواند از پرولتری به بورژوازی وجود نداشته 

غییر یابد؟ بخاطر همگونی و همچنین مبارزه اضداد است که در باشد، پس چگونه حزب می تواند از پرولتری به بورژوایی ت

تضاد بین نمایندگان پرولتاریا و بورژوازی همواره در درون حزب . شرایطی مشخص آنها می توانند به یکدیگر تبدیل شوند

ی وقتی که کمونیست وجود دارد، حتی وقتی که پرولتاریا و بورژوازی همواره در درون حزب کمونیست وجود دارد، حت

اما با کست قدرت سیاسی و سوسیالیستی نمودن ماکلیت، ماهیت این تضاد نیز بهمان . پرولتاریا و حزبش در قدرت نیستند

نسبت تغییر میابد؛در حزب زمینه برای تبدیل بین رهبران و رهبری شوندگان به تضاد استثمار کنندگان و استثمار شوندگان 

درون حزب حتی وقتی که کنترل حزب و جامعه را در مجموع در دست ندارند می توانند رشد می یابد، و عناصر بورژوای 

آیا انکار نمودن همه اینها و وانمود کردن اینکه بورژوازی فقط با کسب قدرت نهایی است که به . به استثمارگران مبدل گردند

؟ آیا این متافیزیک و ایده آلیسم و در تقابل با نیست"دبورین "ناگهان در حزب پدیدار می شود، بی شباهت به مکتب ارتجاعی 

 خط ماتریالیستی دیاکتیکی مائو نیست؟

از آنجا که بورژوازی مداوما تحت سوسیالیسم حیات تازه یافته و از آنرو که در جامعه سوسیالیستی عناصر استثمارگر 

در جامعه سوسیالیستی  تماعی ارتجاعیاجبورژاو همواره در درون حزب بعنوان هسته بورژوازی و فرماندهان نیروهای 

ظاهر می گردند، مائو چنین جمعبندی نمود که، مبارزه طبقاتی علیه بورژوازی حلقه کلیدی است و باید در سراسر دوره 

سوسیالیسم علیه هدف اصلی آن یعنی قدرتمندانی که راه سرمایه داری را در پیش گرفته اند، یعنی بورژوازی درونحزب، 

و چون هر چند سال یکبار ستاد فرماندهی بورژوایی یک تالش همه جانبه برای غصب قدرت انجام خواهد . شودبکار برده 

 :در آغاز انقالب فرهنگی گفت 8733همانطور که مائو در . داد، باید هر چند سال یکبار مبارزه ای بزرگ وجود داشته باشد

و به همین ترتیب این مسئله هر هفت یا هشت سال یکبار . مدبی نظمی بزرگ در سراسراین سرزمین به نظم بزرگ می انجا

آنها بنابر ماهیت طبقاتی خود مجبور به بیرون جهیدن . هیوالها و دیوان خود بیرون خواهند جست. صورت می گیرد

 (861.)هستند

 

 تضاد ، مبارزه، انقالب
برخوردار است صرفا این تحلیل نیست که هر  در اینجا آنچه که دو باره انعکاس می یابد و آنچه که از اهمیتی بر جسته

چندسال یکبار یک مبارزه بزرگ بوقوع می پیوندد، بلکه جایگاه ماتریالیستی دیالکتیکی، دیدگاه و روشی است که در این 

. ، نمی  تواند مطلق باشد، تنها می تواند موقت ، مشروط و نسبی باشد" نظم بزرگ" نظم ، حتی . اظهار نظر نهفته است

 .اینها عام ، غیر مشروط و مطلق هستند -ضاد، مبارزه ، انقالبت

ماتریالیستهای ناب، نترس :" و همانطور که خود او گفت. نظر مائو نه تنها بدور از ایده آلیسم بلکه کامال ماتریالیستی است 

و برای ادامه پیشروی حیی در اما برای پیشروی بسوی کمونیسم . مائو تاکید نمود که کمونیسم اجتناب ناپذیر است". هستند

پیدایش و حل بی وقفه تضادها از طریق مبارزه، اینست نظم، پروسه و حرکت همواره . مبارزه همواره الزم است -آنزمان



در طول هر پروسه ای و منجمله در پروسه پر غریو کمونیسم انحراف و عقبگردهایی می . صعودی همه اشیاء و پدیده ها

اما اینها نیز تنها می توانند موقتی باشند، نو از کهنه و پیشرو از ارتجاعی پیشی خواهد گرفت، این قانونی . توانند بوجود آیند

 .است غیر قابل مقاومت

همانگونه که مائو با بکار گرفتن این قانون در مبارزه طبقاتی، و در هنگام پیروزی کامل انقالب دمکراتیک نوین و آزادی 

 :چین، گفت

و ... فتنه گری، شکست، باز هم فتنه گری ، بار هم شکست ! پریالیستها تا چه اندازه با منطق خلق متفاوت استببینید منطق ام

آنها هرگز خالف این منطق عمل . چنین است منطق امپریالیستها و تمام مرتجعین جهان نسبت به امر خلق –سرانجام نابودی 

، منظور اینست که ماهیت آن "امپریالیستم درنده خواست"ما می گوییم وقتی که . این قانونی مارکسیستی است. نخواهند کرد

 .امپریالیستها تا دم مرگ هرگز کارد قصابی خود را به زمین نخواهند گذارد و هرگز بورا نخواهند شد. تغییر نخواهند کرد

و خلق نیز . چنین است منطق خلق -مبارزه، ناکامی، از نو مبارزه، از نو ناکامی،  باز هم مبارزه، و بهمین قسم تا پیروزی

انقالب خلق روسیه از این قانون . این نیز یک قانون مارکسیستی است. هرگز در جهت خالف این منطق گام بر نخواهد داشت

 .پیروی کرد، انقالب چین نیز پیرو این قانون است

تفسیر . ست تاریخ تمدن چندین هزار سالهمبارزه طبقاتی، پیروزی بعضی از طبقات و نابودی برخی دیگر، اینست تاریخ، این

 (861.)تاریخ از این دیدگاه، ماتریالیسم تاریخی است، قرار گرفتن از مقابل آن ایده آلیسم تاریخی است

این چنین است خدمات واقعا فنا ناپدیر مائو تسه دون در  بعد فلسفه مارکسیستی، و کال به مبارزه انقالبی در این جبهه، و به 

 .ی بخش و ماموریت تاریخی پرولتاریاعلم رهای
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 فرهنگ و روبنا :5فصل 
  

 مقدمه
گی پرولتاریایی در چین، گفته زیرین از طرف مائو تسه دون بعنوان در اوج جنبش توده ای انقالب کبیر فرهن 8739در سال 

پرولتاریا باید دیکتاتوری همه جانبه بر بورژوازی : "خطوط راهنمای تعیین کننده برای این مبارزه بی سابقه بجلو گذاشته شد

ه تنها بر اهمیت عظیم روبنا در اینجا مائو ن( 8".)را، در قلمرو روبنا، منجمله زمینه های مختلف فرهنگ اعمال نماید

و او نه تنها بر لزوم اعمال دیکتاتوری پرولتاریا بر بورژوازی در . بصورت عام بلکه بر فرهنگ بطور خاص تکیه می کند

عموم بلکه بخصوص در کنار زدن بورژوازی از صحنه فرهنگی و شکست مقاصدش در تسلط بر این حیطه که نقش مهمی 

ر شکل گیری افکار عمومی و تاثیر گذاری بر پایه اقتصادی که پایه ساختمان اجتماع است، در زمینه ایدئولوژیک و د

 .داراست، تکیه می کند

از همان آغاز چه در طول مرحله دمکراتیک نوین و چه در مرحله سوسیالیستی انقالب در چین، مائو اهمیت بزرگی برای 

در واقع تکامل . ی برای راهنمایی مبارزه در این صحنه پرداختنقش فرهنگ قائل شد و به تدوین و تعمیق یک خط انقالب

بیشتر تئوری مارکسیستی در باره فرهنگ و بوجود آوردن خط پایه ای برای فرهنگ خود یکی دیگر از خدمات فنا ناپذیر 

و . ه فراوان نمودمائو بخصوص به زمینه های ادبیات و هنر و نقش کلی آنها در مبارزه طبقاتی تکی. مائو را تشکیل می دهد

تحت رهبری خط او، مردم چین جهشی کیفی در این عرصه حساس، به ماوراء هر آنچه که قبال بشریت، حتی در کشورهای 

 .سوسیالیستی بدست آمده بود، کردند

 این فصل بر مسئله فرهنگ و بخصوص رهبریت مائو در رشد ادبیات و هنر انقالبی در خدمت مبارزه پرولتاریا برای دست

 .یافتن به ماموریت تاریخی اش، کمونیسم، تمرکز خواهد یافت

البته در این زمینه نیز مانند زمینه های دیگر، مائو در عرضه خدمات فنا ناپذیر خود بر روی شانه های مارکسیستهای کبیر 

مات مائو را بر زمینه بنابراین درست خواهد بود که خد. پیش از خود خصوصا مارکس، انگلس، لنین و استالین ایستاده بود

 .تکامل تئوری مارکسیستی هنر که قبل از او انجام شد مبتنی سازیم

 

 مارکس و انگلس
نکته آغازین برای مارکسیسم این است که فعالیت ذهنی انسان که ادبیات و هنر بخشی از آن هستند، بخودی خود و مجزا از 

این : "یکنند، بلکه همانطور که مارکس در جمله مشهورش می گویدچیزهای دیگر وجود نداشته و البته واقعیت را هم خلق نم

شعور انسانها نیست که موجودیتشان را تعیین می کند، بلکه بر عکس این وجود اجتماعی آنهاست که شعورشان را تعیین می 

 (1".)کند

تعیین کننده فعالیتها، تکامل و شرایط مادی، . به عبارت دیگر نقطه آغازین، دنیای مادی و فعالیت اقتصادی مردم می باشد

 :بیشتر توضیح می دهد" مقدمه"همانطور که مارکس در همان . محصوالت مغز بشر می باشند و نه بالعکس

انسانهادر تولید اجتماعی موجودیتشان وارد روابطی الزم و معین می گردند که مستقل از اراده آنها هستند، یعنی آن مناسبات 
کلیت این روابط تولیدی، تشکیل دهنده . مرحله مشخص از تکامل نیروهای مادی تولیدیشان است تولیدی که منطبق با یک

ساختار اقتصادی جامعه است، پایه ای واقعی که روبنای سیاسی و قانونی ای بر آن بنا می شود که اشکال معینی از شعور 
دهنده پروسه زندگی اجتماعی، سیاسی و فکری در مجموع شیوه تولید زندگی مادی، شکل . اجتماعی بر آن منطبق می شود

 (6.)می باشد

بعبارت دیگر، جامعه از متن احتیاج اساسی مردم به خوراک، پوشاک و مسکن و غیره ظهور می کند و انسانها برای اینکه 

بیعت را تغییر اینها را به کف آورند باید، بشکل مشخصی دور هم آیند تا دسته جمعی برای بدست آوردن مایحتاج زندگیشان ط

اما جامعه و طبیعت همواره در حال تغییر هستند و این تغییر . پس محتوای جامعه ریشه در احتیاجات مادی مردم دارد. دهند

مدور نیست که بازگشتی به نقطه آغازین داشته باشد بلکه یک پروسه تغییر مارپیچی پیشرفت، از پایین به باال و همراه با 

 .جهش است

ما امروز چیزهایی داریم که صد سال پیش خواب آنها هم دیده نمی شدچه رسد به یک میلیون سال پیش که شکل  بر این مبنا

این یکی از نشانه های اساسی است که نه تنها جامعه ریشه در . اولیه زندگی انسانی داشت جامعه اولیه را بوجود می آورد

ییر آن متحد شده اند بلکه آن از یک مرحله پایینی به مرحله مبارزه متشکل مردمی دارد که برای جنگ با طبیعت و تغ

این است که "( اصل راهنمای مطالعات من" بقول خودش)عالوه بر این، اکتشاف بزرگ مارکس .باالتری تکامل می یابد

آوردن پیشرفت جامعه انسانی در نهایت بوسیله نیروهای اساسی که انسانها در رابطه اشان با طبیعت و در راه بدست 

این شامل وسایل و ابزاری است . بکالمی دیگر، یعنی نیروهای مولده جامعه -احتیاجاتشان بوجود آورده اند تعیین می شود 



که در واقع ( با توجه به تواناییهایشان و مهارتهایشان)که انسانها می سازند و همچنین مهمتر از همه، شامل خود آنها است

 .عمل تولید را انجام می دهند

و . برای استفاده از این نیروهای مولده، انسانها باید وارد مناسبات معینی در رابطه با پروسه کلی تولید در جامعه شوند

روابط بنابراین این روابط از طرف مارکس . محتوای این روابط با درجه پیشرفت نیروهای مولده بشریت تغییر خواهد کرد

 .نامیده شدندتولیدی 

بسیاری اوقات . در نقل قول باال می گوید، این روابط تولیدی پایه اقتصادی جامعه را تشکیل می دهندهمانطور که مارکس 

 روبنایکل " پایه واقعی"این زیر بنا همانطور که مارکس می گوید . این روابط بنام زیر بنای اقتصاد هم شناخته شده اند

سی، ساختارهای قانونی، عادات، رسوم و سنتهای هنری، نهادهای سیا.قانونی،سیاسی،ایدئولوژیک و فرهنگی جامعه است

این همانطور که در باره . فلسفه ها، نوع تفکر و جهان بینی و غیره یک جامعه در زمانی مشخص، همه تعلق به روبنا دارند

مانطور که اما البته ه. فلسفه، فرهنگ و غیره طبقه یا طبقات تحت ستم صادق است در باره طبقه حاکم هم صادق می باشد

بطور خالصه، ( 1".)اندیشه های حاکم بر هر دوره همیشه عقاید طبقه حاکم آن بوده اند"مارکس و انگلس تکیه می کنند، 

برای اینکه یک طبقه مشخص تسلط خود را در حیطه ایدئولوژیک، فرهنگ و غیره برقرار کند، اول از همه می بایستی 

 .وان طبقه حاکم در این بخش مهم از روبنا مستحکم کندرا بدست آورده و خود را بعن سیاسیقدرت 

این چیزها که به . اما باز، هر نوع قدرت سیاسی و ایدئولوژی حاکمی نمی تواند در هر شرایط مشخص تاریخی مسلط شود

درجه تکامل  روبنا تعلق دارند در نهایت بوسیله ماهیت زیر بنای اقتصادی تعیین خواهند شد، که خود در تحلیل نهایی بوسیله

 .نیروهای مولده معین خواهد گشت

 :بعبارت دیگر، همانطور که مارکس در یک نامه اش در اوایل تکامل خود بعنوان یک مارکسیست جمعبندی می کند

اگر شما سطح معینی از تکامل در نیروهای مولده بشر را در نظر بگیرید، یک شکل مشخص از بازرگانی و مصرف پیدا 

ر مراحل مشخص تکامل تولید، بازرگانی و مصرف را در نظر بگیرید، یک سیستم اجتماعی مرتبط به آن، اگ. خواهید کرد

یک تشکیالت خانوادگی مناسب با آن، مالکیت اجتماعی یا طبقات، و به یک کالم، جامعه متمدن و منطبق بر آن را خواهید 

سی مخصوص مناسب آنرا خواهید یافت، سیستمی که فقط اگر چنین جامعه متمدنی را در نظر بگیرید، یک سیستم سیا. یافت

 (9.)بیان رسمی جامعه متمدن است

همانطور که باز مارکسیسم بما درس می دهد یک سیستم اجتماعی مشخص، یک جامعه متمدن، یک سیستم سیاسی و غیره را 

ه در برگیرنده نوعی فرهنگ خاص در نظر بگیرید و در رابطه با آن یک نوع مشخص از ایدئولوژی و تفکر را می یابید ک

این طرز تفکر، همانطور که قبال گفته شد، حیطه شعور، شامل ایده هایی است که هم . و ادبیات و هنر اجزاء مهم آنند -است 

مثال واضح اینکه، مارکسیسم خود  -نمایندگی ستمدیدگان را می کنند و هم ایده هایی که نمایندگی طبقه حاکم را می کنند 

 -اما، همانطور که در باال گفته شد، تنها وقتی که یک طبقه ستمدیده به حاکمیت می رسد . است سرمایه داریجامعه حاصل 

است که ایده هایش بعنوان ایده های  -تنها وقتی که قدرت سیاسی وقت را سرنگون کرده و قدرت دولتی خود را بنیان می کند 

 .مسلط بر جامعه در می آیند

و فهم جامعه و تاریخ که اصول اساسی شان را مارکس پیش گذارد بعنوان ماتریالیسم تاریخی شناخته می این متد مطالعه 

 :انگلس بدینصورت آن را جمعبندی می کند. شود

آن نظریه ای تاریخی که رشد نهایی و قوه محرکه تمام وقایع تاریخی مهم در تکامل اقتصادی جامعه، در تحول شیوه های ...
 (3.)له، و متعاقب آن در تقسیم جامعه به طبقات متمایز، و مبارزات این طبقات علیه یکدیگر جستجو می نمایدتولید و مباد

ادبیات، هنر و . این نظر و متد ماتریالیسم تاریخی، استخوان بندی اصلی درک صحیح از مفهوم و نقش هنر و ادبیات می باشد

داشت و دوباره بر آن تکیه نمود که رابطه بین زیر بنا و روبنا، ساکن،  اما باید بخاطر. فرهنگ کال قسمتی از روبنا هستند

روبنا اثر منفعل زیر بنا . مارکسیسم همانطور که ماتریالیسم هست دیالکتیکی هم می باشد. یکطرفه و غیر قابل نفوذ نیست

مکانیکی و در دفاع از ماتریالیسم دیالکتیک، انگلس در مبارزه علیه ماتریالیسم . نبوده و بین آنها دائما تاثیر متقابل وحود دارد

 :با قدرت در مورد این نکته صحبت کرد

نه مارکس و . بر مبنای درک ماتریالیستی از تاریخ، عامل تعیین کننده نهایی در تاریخ، تولید و باز تولید زندگی واقعی است
چرخاند و بگوید که فقط عامل اقتصادی تعیین کننده بدین ترتیب اگر کسی این را ب. نه من هرگز چیزی بیش از این نگفته ایم

موقعیت اقتصادی زیر بنا است، اما عناصر . است، او این نظریه را به یک عبارت بی معنی، گنگ و ابلهانه تبدیل کرده است
بعد از جنگی اشکال سیاسی و غیره، مبارزه طبقاتی و نتایج آن، مانند قوانین اساسی ای که طبقه پیروزمند  -مختلف روبنا 

پیروزمندانه تاسیس می کند و غیره، اشکال قضایی، و بخصوص بازتاب تمامی این مبارزات واقعی در مخیله شرکت 
کنندگان در آنها، نظرات سیاسی، قانونی، تئوری های فلسفی، نظرات مذهبی و رشد بیشتر شان بصورت سیستمهای عقیدتی 

یک . ثر گذاشته و در بسیاری موارد تعیین کننده بویژه شکل آنها هستندهمچنین بر روی سیرمبارزات تاریخی ا -متحجر
یعنی، پدیده ها و وقایعی که )رابطه درونی میان تمام این عناصر وجود دارد که در آن و در میان گروه کثیری از اتفاقات



دیده گرفته و بوجود نیامده رابطه درونی در وجودشان آنقدر پرت و پال و آنقدر بی دلیل است که ما می توانیم آنرا ن
 (9.)،حرکت اقتصادی در نهایت، اثر خود را به نمایش می گذارد(انگاریم

 :و اگر جه زیر بنا در مجموع عمده و تعیین کننده می باشد اما همانطور که مائو به آن اشاره می کند این هم درست است که

اقتصادی را مسدود می کند، تغییرات سیاسی و فرهنگی، عمده جلوی رشد و پایه ( سیاست و فرهنگ و غیره)زمانی که روبنا
 (1.)و تعیین کننده می شوند

به عبارتی دیگر، می بایستی به رابطه بین زیربنا و روبنا بصورت دیالکتیکی برخورد شود نه بصورت مکانیکی یا 

نرا در رابطه با جامعه سوسیالیستی این نکته ای است که مائو برای آن اهمیت فراوانی قائل شده و بخصوص آ. متافیزیکی

 .و در مطالعه خدمات مائو به خط اساسی و تئوری فرهنگ انقالبی، این مسئله اهمیت بسزایی پیدا می کند. تکامل داد

در رجوع به بنیان گذاران سوسیالیسم علمی، در اینجا مهم است بخاطر داشت که مارکس، تا آن زمان که زنده بود، 

نظرگاه و روش ماتریالیسم دیالکتیک و تاریخی را عمدتا در اقتصاد سیاسی سرمایه داری و بعد در بخصوص در اروپا، 

و " خانواده مقدس"در )بعد از همکاریهای اولیه اش با انگلس . زمینه تحلیل مبارزه طبقاتی و در حال رشد بکار برد

ه جانبه تئوری در ابعاد ایدئولوژیک و مبارزه مارکس دیگر کوششی در توسعه سیستماتیک و هم( 7"()ایدئولوژی آلمانی"

 .، و ادبیات و هنر بطور خاص، نکرد(که شامل فرهنگ می شود)طبقاتی بطور عام

لودویگ فویر باخ و پایان "و در " آنتی دورینگ"از طرف دیگر، انگلس بخشی از کار سیستماتیک خود را بخصوص در 

"( سوسیالیسم علمی و تخیلی"بعنوان مثال در مقدمه بر چاپ انگلیسی)پراکنده و همچنین در مقاله های " فلسفه کالسیک آلمان

تنها چیزی که از مارکس و انگلس در . اما باز انگلس هم هیچ توجه سیستماتیکی به هنر نکرد. به این مسئله اختصاص داد

 .دشان می باشداین باره داریم، کم و بیش نظریات آنها در باره کارهای نویسندگان گذشته و معاصر خو

 :به هر حال، یادداشت کوتاه ولی عمیق زیر در یکی از نوشته های مارکس وجود دارد که می گوید

نمی تواند شعر خود را از گذشته الهام بگیرد، بلکه فقط ( منظور مارکس انقالب پرولتری است)انقالب اجتماعی قرن نوزدهم
انقالب قرن . خود دز رابطه با محتوای خودشان نیازمند یادآوری گذشته بودندانقالبات قبلی برای تخدیر ... از آینده می تواند

 (81.)نوزده برای دست یافتن به محتوای خود باید بگذارد که مردگان را مردگان دفن کنند

همین  این گفته و تکیه اش بر روی فرق بزرگ بین انقالب سوسیالیستی پرولتاریایی و تمام انقالبات گذشته و همچنین تعمیم

مسئله به عرصه هنر و فرهنگ پرولتاریایی، موضوعی است که در خدمات مائو در این حیطه بسیار برجسته است و در 

 .زیر به آن باز خواهیم گشت

 

 لنین
اما لنین البته در یک انقالب . نمی توان گفت که لنین نیز یک تئوری تمام و کمال و کامل در باره هنر و فرهنگ را توسعه داد

لنین اصول پایه ای . قیت آمیز پرولتاریایی و بنا بر این در بوجود آوردن یک جامعه سوسیالیستی از نزدیک درگیر بودموف

مشخصی را که نقش کلیدی در پایه ریزی یک فرهنگ وهنر انقالبی و در خدمت مبارزه پرولتاریا قرار دارند، به پیش 

 .گذاشت

یه میکرد، لزوم ادغام عمیق فرهنگ پرولتاریایی با جنبش انقالبی پرولتاریا چیزی که لنین بخصوص بر آن در این باره نک

سخن گفته و " ادبیات حزبی"روسیه لنین از لزوم بوجود آمدن و توسعه  8719برای مثال در طغیان انقالب . در کل بود

 :پرسید

الیست، ادبیات نمی تواند وسیله غنی اصول ادبیات حزبی چیست؟ این بسادگی به این معنی نیست که برای پرولتاریای سوسی

سرنگون . این در واقع نمی تواند یک فعالیت فردی جدا از خواسته عمومی پرولتاریا باشد: بخشیدن به افراد یا گروه ها باشد

چ پی"ادبیات بایستی بصورت بخشی از خواسته عمومی پرولتاریا !  سرنگون باد ادبیات مافوق بشر! باد نویسندگان غیر متعهد

که بوسیله پیشروان سیاسی تمام طبقه کارگر بحرکت در ( کمونیستی)دمکراتیک-یک مکانیسم بزرگ سوسیال" و پیچ گوشتی

دمکراتیک در  -ادبیات باید بصورت بخشی از کار متشکل و با نقشه و الینفک حزبی سوسیال . آورده شده است، در آید

 (88.)آید

پیش نویس الیحه ای در باره ( 8711در )جمهوری شوراها و در زمانی که او لنین بر همین مطلب، بعد از پایه گذاری 

 .فرهنگ پرولتاریایی را که اولین بند آن در پایین آمده است، تهیه می کند

تمام کارهای تربیتی در جمهوری شوروی کارکران و دهقانان، در زمینه تربیت سیاسی بطور عام و در زمینه هنر بطور 
ه مبارزه طبقاتی ای که پرولتاریا برای دستیابی موفقیت آمیز به اهداف دیکتاتوری خود بر پا کرده است، خاص،باید با روحی

 (81.)اشباع گردد، یعنی سرنگونی بورژوازی، از میان بردن طبقات و از میان بردن تمامی اشکال استثمار انسان از انسان

و " فرد گرایی"خنانی غضبناک گشته و به این بهانه که این سخنان با البته آنزمان نیز مثل حاال، بودند کسانی که از چنین س

لنین چنین نظری را . ای که باصطالح برای آفرینش هنر الزم است، همگونی ندارد، به آن حمله ور می شدند" آزادی"



از دهان هنرمندان در بعنوان فردگرایی بورژوایی توصیف کرده و به این اشاره کرد که چنین حرفهایی در باره آزادی مطلق 

 :او توضیح داد. جامعه بورژوایی، دورو بیخالص یا خودفریبی است

در جامعه ای که پایه های آن بر قدرت پول بنا شده است، در جامعه ای که توده های کارگر در فقر و مشتی دولتمندان 
آقای نویسنده، آیا شما در . اشته باشدواقعی و موثر نمی تواند وجود د" آزادی"بصورت انگل زندگی می کنند، هیچگونه 

مقایسه با ناشر بورژوای خود، در رابطه با مردم بورژوایی که از شما می خواهند رمانها و نقاشیهای خود را برای آنها پر 
 تقدیم کنید، آزاد هستید؟ این آزادی مطلق یک" مقدس"به هنر مجلسی " کمک"از پورنوگرافی کرده و فاحشه گری را بعنوان 

از آنجاییکه بعنوان یک جهان بینی، آنارشیسم یک فلسفه بورژوایی است که پشت و رو )عبارت بورژوایی یا آنارشیستی است
آزادی نویسنده یا هنرمند یا هنرپیشه بورژوا صرفا نقابی است . نمی توان در جامعه زندگی کرد و از آن جدا بود(. شده است

 (86(.)یا بطور فریبکارانه کشیده شده است)فحشا کشیده شده است بر روی وابستگی آنها به پول، فساد و 

در یک جامعه طبقاتی غیر ممکن است که هنر و ادبیات جدا از طبقات بوده و یک نظر طبقاتی را بیان نکرده و یا در خدمت 

 :نیستها این است که از طرف دیگر لنین متذکر شد که این طبقات با هم برابر نبوده و هدف کمو. منافع طبقه ای نباشند

ادبیات واقعا آزاد که بطور آشکار با پرولتاریا مرتبط خواهد بود، در مقایسه با این ادبیات که بطور مزورانه ای آزاد است ... 
 .که در واقع با بورژوازی پیوند دارد

و آز و خودپرستی، همواره آن یک ادبیات آزاد خواهد بود، زیرا عقیده سوسیالیسم و همبستگی با مردم کارگر و نه حرص 
آن یک ادبیات آزاد خواهد بود، زیرا نه به برخی قهرمانان شکم سیر، نه به . نیروهای نوینی به صفوف آن اضافه خواهد کرد

بی حوصله که از فساد چربی رنج می برند، بلکه به میلیونها و دهها میلیون مردم کارگر کل " ده هزار نفر اقشار باالیی"
 (81.)ایی و آینده اش، خدمت می کندمملکت، توان

 

 استالین
استالین ادامه دهنده کار لنین در رهبری پرولتاریای شوروی و در ساختمان سوسیالیسم و دفاع از آن در مقابل دشمنان 

او همچنین بسیاری از دستآوردهای مارکسیسم منجمله تئوری هنر و ادبیات را برافراشته داشته و . خارجی و داخلی بود

 .یاری از آنها را بکار بستبس

را بسط داد، مفهومی که با نظر گاه پرولتاریایی در  رئالیسم سوسیالیستیتحت رهبری استالین بود که حزب شوروی مفهوم 

 .هنر و ادبیات مطابقت داشته و بخش مهمی از پایه خدمات مائو در این زمینه را بنا نهاد

یست اتحاد شوروی، یک کمیته برنامه ریزی برای اولین کنگره کشوری ، با رای کمیته مرکزی حزب کمون8761در سال 

در اساسنامه اتحادیه نویسندگان . نویسندگان شوروی بوجود آمد که اول از همه مفهوم رئالیسم سوسیالیستی را فرموله کرد

از هنرمندان می خواهد رئالیسم سوسیالیستی که متد اساسی ادبیات و نوشتجات شوراها است : "شوروی چنین گفته می شود

 ".که واقعیت را در طول تکامل انقالبی اش به صورت حقیقی و تاریخا کنکرت نشان دهد

توجه کنید که این تعریف بر حقیقت و تعیین تاریخی تکیه می کند و این را با ارائه واقعیت در سیر پیشرفت انقالبی اش 

ولتاریایی، متعهد می باشد و قسمتی از مبارزه انقالبی طبقه کارگر به زبان دیگر هنر پر. بعنوان جنبه اصلی ربط می دهد"

همانطور که جلوتر وقتی که بخصوص در باره خدمات مائو در این باره عمیقتر )در واقع . بوده و در بر گیرنده حقیقت است

ظرگاه و منافع طبقه کارگر چنین ادبیات و هنری دقیقا به این خاطر حقیقی هستند که منعکس کننده و خادم ن( بحث می کنیم

 .و برای این حقیقی است که کنه سیر تکامل تاریخ و جامعه را که انقالبی است، آشکار می سازد. هستند

برای مثال  -خود نشان می دهد، اشکال دیگر رئالیسم هم در هنر وجود داشته اند " رئالیسم سوسیالیستی" همانطور که اسم 

نقش مترقی بازی می کرد، همانطور که خود بورژوازی، وقتی که هنوز طبقه ای در حال این زمانی . رئالیسم بورژوایی

صعود بود، اما البته حتی در آن زمان هم نمایش واقعیت از طرف بورژوازی با همان محدودیتهای جهان بینی سرمایه داری 

فرد خودبین باشد که به هیچ وجه نه  بزرگترین نمایش واقعیت از طرف بورژوازی می تواند جهان یک. حاشیه بندی می شد

همانطور که بورژوازی مبدل به یک طبقه تماما ارتجاعی شده . تمام واقعیت و نه بخش بزرگتر آن و البته نه جوهر آن است

است، واقع گرایی اش نیز به عکس خود بدل شده و مردم را در پست ترین، حیوانی ترین و شک گرایانه ترین صورت و یا 

 .واهی و گریز گرایی تصویر می کنددر خیال 

در همان زمانی که رئالیسم سوسیالیستی بعنوان راهنمای کار ادبی و هنری در اتحاد شوروی به پیش گذاشته شد، همچنین بر 

 -رومانتیسم انقالبی -روی این مسئله تکیه شد که رئالیسم سوسیالیستی با رومانتیسم تناقض نداشته بلکه شامل رومانتیسم نوین 

بود، زیرا برای نشان دادن واقعیت در مسیر پیشرفت انقالبی خود، تشریح فداکاری وافر مردم و وسیع ترین افق پیشرفت 

 .انسانی اجتناب ناپذیر است

یک ترقی واقعی ( شامل رومانتیسم انقالبی بعنوان قسمتی از آن)همانطور که ظهور این مفهوم و ایده آل رئالیسم سوسیالیستی 

یکی از آن اشتباهات این . هنر پرولتاریایی بود، اما در نظرگاه استالین در این زمینه اشتباهاتی نیز وجود داشت در تکامل



است که بزرگترین مسئله در صحنه فرهنگی باال بردن استاندارد فرهنگی کارگران و دهقانان شوراهاست و عالوه بر آن 

مائو در برخورد به تضاد بین توده ( )89.)تنها از یک زاویه تکنیکی و کمی" باال بودن استاندارد فرهنگی"نگاه کردن به این 

و رئالیسم .( ای کردن و باال بردن استانداردها، بطور مشخص به این مسئله پرداخت که ما به آن برخورد خواهیم کرد

که به این اشتباهات سوسیالیستی بدان صورت که در اتحاد شوروی تصور می شد و بدان عمل شد، شامل ضعف هایی بود 

 .استالین ارتباط داشتند

همسر )توسط چیانگ چینگ  8733در جمعبندی از یک گردهمایی، در باره کار در عرصه هنر و ادبیات که در اوایل سال 

این . )در شانگهای برگزار شد، به  یکی دیگر از اشتباهات استالین که مربوط بدین بخش است، برخورد گردید( مائو

 (:به منظور فرموله کردن سیاست حفظ و کاربست عمیقتر و گسترده تر خط مائو در زمینه هنر، برگزار شد گردهمایی

اما او غیر . انتقاد او از ادبیات مدرن و هنر بورژوازی بسیار برنده بود. لنینیست بزرگ بود -استالین یک مارکسیست 

ادبیات و هنر . می شدند اتخاذ کرد و این امر عواقب بدی داشتمنتقدانه چیزهایی را که کالسیکهای شوروی و اروپا نامیده 

و حتی فیلمهای آمریکایی ، تاثیر فراوانی بر محافل ادبی و هنری گذاشته اند و برخی ( منجمله روسیه)کالسیک چین و اروپا 

آثار . تجربه استالین درس بگیریمما باید از . ها به آنها به چشم نوشته های مقدس نگاه کرده و آنها را بطور کل قبول کرده اند

قدیمی و خارجی نیز باید مطالعه شوند و اجتناب از خواندن آنها اشتباه است، اما باید ما آنها را نقادانه مطالعه کنیم تا گذشته 

 (      83.)به خدمت امروز و آثار خارجی به خدمت چین در آیند

 

 مائو در باره اهمیت روبنا
. لنینیسم را در زمینه ادبیات و هنر و فرهنگ در مجموع، بطور تعیین کننده ای ارتقاء داد -کسیسم مائو تسه دون تئوری مار

این امر با پیشرفت همه جانبه ای که او در درک صحیح از نقش روبنا، بویژه در دروان سوسیالیسم بوجود آورد در ارتباط 

 .نزدیک است

لنینیستها، و بخصوص از برخی اشتباهات استالین  -و عمل مارکسیست  این پیشروی، بنوبه خود، با یک جمعبندی از تئوری

نقدی بر مسائل اقتصادی سوسیالیسم در اتحاد جماهیر " 8791بدین گونه مائو، در اواخر سالهای . در این زمینه همراه بود

در رابطه با مردم . بتی نمی کندکتاب استالین از اول تا به آخر در باره روبنا هیچ صح"را با بیان اینکه، " شوروی استالین

 (89.)آغاز میکند" چیزی نمی گوید، اشیاء را در نظر دارد، نه مردم را؛

، این اثر استالین که در چند سال آخر (در باره خدمات مائو به اقتصاد سیاسی، و غیره)آمد  6همانطوریکه در فصل 

یل از جنبه های مهم پیشرفت از سوسیالیسم به کمونیسم را که زندگانیش نوشته شد، بینشهای پر ارزشی همراه با تجزیه و تحل

اما، چنانکه همانجا خاطر نشان شده ، استالین تمایل داشت که برای حل . هدف نهایی انقالب پرولتری می باشد، در بر داشت

ز نقطه نظر سیاست و از نقطه نظر پیشرفت تولید و باال بردن سطح مادی و فنی توده ها و نه چندان ا" ... این مشکالت 

 .حرکت کند" ایدئولوژی

البته بسیاری از بزرگترین خدمات مائو، دقیقا بر رشد و توسعه درکی صحیح از ماهیت جامعه سوسیالیستی و متعاقب آن، 

تاکید بر روی این مسئله تمرکز یافت که، حتی بعد از اینکه تحوالت سوسیالیستی در شکل مالکیت بطور عمده تکمیل شده 

این امر با تکاملی بیشتر که مائو در تئوری مارکسیستی در . د، الزم است که انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا ادامه یابدان

مائو نشان داد که انقالبی کردن روبنا . داد، در ارتباط بود( بخصوص در دوران سوسیالیسم)مورد اثر متقابل زیر بنا و روبنا 

او نه تنها درک دیالکتیکی از رابطه . ور مداوم، از اهمیت تعیین کننده ای برخوردار استو همینطور زیربنای اقتصادی، بط

که نشان می دهد، در کل زیربنا عمده و تعیین کننده است، اما گاهی اوقات روبنا در  -بین زیربنا و روبنا را تصدیق نمود 

او همچنین جمعبندی کرده و آموخت که دوران . تعیین ماهیت و تکامل زیربنای اقتصادی عمده و تعیین کننده می گردد

حتی . سوسیالیسم، نقش روبنا حتی از اهمیت بزرگتری برخوردار بوده و کشمکش در روبنا حادتر و پیچیده تر می گردد

زمانیکه پرولتاریا قدرت سیاسی در سرتاسر جامعه را در دست دارد، بورژوازی ممکن است در روبنا بخشهایی را عمال 

مائو هشدار (. درست همانطوریکه ممکن است بعضی واحدها و بخشهای اقتصاد را کنترل کند)ترل خود داشته باشد تحت کن

داد که، بخصوص ایدئولوژی عرصه ای خواهد بود که در آن مبارزه ای طوالنی و پر پیچ و خم بین پرولتاریا و بورژوازی 

م از خط انقالبی ای که مائو در مقابله با رویزیونیستهایی که ، بعنوان یک بخش مه8799حتی در اوایل . در خواهد گرفت

 :، تکامل داده بود، موکدا بیان داشت"مبارزه طبقاتی در حال از بین رفتن است"موعظه می کردند 

در زمینه ایدئولوژی این مسئله که در مبارزه بین پرولتاریا و بورژوازی کدامیک بر دیگری پیروز خواهد شد، هنوز واقعا 
 (81.)ما علیه ایدئولوژی بورژواییو خرده بورژوایی  هنوز مبارزه ای بس طوالنی در پیش داریم. حل نشده است

چنانچه گفته شد، ماهیت رابطه میان . و البته فرهنگ، از جمله هنر و ادبیات، کامال در داخل زمینه ایدئولوژیکی قرار دارند

ولی در شرایط مشخصی . مجموع در آن زیربنا جنبه عمده را دارا است زیربنا و روبنا، تضادی را تشکیل می دهد که در



بواسطه این دو دلیل . را در تغییر زیربنا بازی می کندمحرک مضاف بر این، روبنا نقش . روبنا می تواند جنبه عمده شود

 .است که در هر انقالبی، روبنا از اهمیت حیاتی برخوردار است

همه اینها با نیروی هرچه بیشتری در باره انقالب پرولتری و جامعه سوسیالیستی صادق می  اما، باز همانطوریکه گفته شد،

برای اینکه این انقالب، بر خالف تمام انقالبات دیگر در تاریخ بشریت، قصد آن ندارد که طبقه جدیدی از استثمارگران . باشد

هدف آن از میان بردن همه طبقات . تثمار و ستم استبلکه هدف طبقه کارگر ریشه کن کردن هر گونه اس. را بقدرت برساند

هدف  -دورانی که هنوز طبقات موجودند و طبقه کارگر بر جامعه حکومت می کند -پس سوسیالیسم . است، یعنی کمونیسم

 . نهایی انقالب پرولتری نبوده بلکه مرحله انتقالی به آن هدف است

در غیر اینصورت ناگزیر به . باید دائما بجلو و بطرف کمونیسم پیش رودسوسیالیسم بخاطر چنین ماهیت انتقالی که دارد، 

این بیش از هرچیز دیگر بدین دلیل است که در دوران سوسیالیسم، ناگزیر یک . عقب یعنی به سرمایه داری باز خواهد گشت

ر مقامهای رهبری بورژوازی نو بوجود می آید که در داخل خود حزب کمونیست ریشه دارد، بخصوص رویزیونیستها د

این چیزی است که در شوروی اتفاق . حزب که می توانند قدرت را از دست پرولتاریا ربوده و سرمایه داری را بازگردانند

افتاده و بعد از مرگ مائو نیز یک کودتای رویزیونیستی در چین بوقوع پیوست و اکنون روند احیاء سرمایه داری در آن 

اینجا روبنا، هم نقش تعیین  -نقالب توسط بورژوازی نوخاسته در روبنا کارش را شروع می کند ضد ا. کشور انجام می پذیرد

ودر مهیا ساختن شرایط برای چنین کودتایی، این تازه انگل های سرمایه دار توجه . کننده و هم نقش آغازگر را بازی می کند

هشیارانه خاطر  8731بطوریکه مائو در سال . خواهند کرد فراوانی به مبارزه در زمینه ایدئولوژیکی از جمله ادبیات و هنر

 :نشان نمود که 

نوشتن رمان در این روزها بسیار پرطرفدار است، اینطور نیست؟ استفاده از رمان و داستان برای فعالیتهای ضد حزبی 
ق کند و مقداری کار هر کسی که می خواهد یک رژیم سیاسی را سرنگون کند باید افکار عمومی خل. اختراع بزرگی است

 (87.)این امر در مورد طبقات ضد انقالبی همچون طبقات انقالبی صادق است. آمادگی ایدئولوژیک انجام دهد

در   -بخصوص اشخاصی که در مقامهای باالی حزب بوده و راه سرمایه داری را پیش می گیرند -تا زمانیکه با بورژوازی 

ویتر خواهند شد و برای بتصرف درآوردن قدرت سیاسی در موقعیت بسیار بهتری این عرصه مبارزه نشود، از آنچه هست ق

و بدین ترتیب است، اهمیت عظیم مبارزه طبقاتی در حیطه روبنا تحت سوسیالیسم و اهمیت عظیم گفتار . قرار خواهند گرفت

بر بورژوازی در زمینه روبنا، که پرولتاریا باید دیکتاتوری همه جانبه ای را : مائو که در آغاز این فصل نقل شد، یعنی

 ".    عرصه های مختلف فرهنگ را در بر دارد، اعمال کند

 

 خط مائو در رابطه با ادبیات و هنر
آنجا . را که قبال به آن اشاره شد دو باره یادآوری کنیم"( هیجدهم برومر"از )در این رابطه، جای دارد نقل قول مارکس 

خودشان را در گذشته  -قالبات گذشته می توانستند شعر خود را از گذشته اقتباس کنند مارکس تاکید می کرد که چگونه ان

این بدین خاطر است که همه آنهاتصرف . بپیچند، دقیقا برای اینکه معنای کامل ماهیت انقالبی شان را از خود پنهان کنند

ن در دوران شکوفایی خود، وسیله پیشرفتی اگرچه طبفات پیشی. قدرت توسط یک طبقه استثمارگر جدید را نمایندگی کردند

برای بشریت بودند، اما حتی زمانیکه در حال انجام یک انقالب بوده و به قدرت نزدیک میشدند، نمی توانستند واقعا به این 

د از لحاظ زیرا آگاهی کامل به آن، بمفهوم دیدن ماهیت انتقالی خو -نقش مترقی و انقالبی که ایفا می کردند، کامال پی ببرند 

 .تاریخی و عاقبت محکوم به فنا و خاموشی خود می بود

چکار می کند و این واقعیت که نقش وی از نقطه نظر تاریخی فقط گذراست "در این مسئله که دقیقا  بایدپرولتاریا بر عکس، 

قدرت دولتی خود و تمام در حقیقت، پرولتاریا اولین و تنها طبقه ای در تاریخ است که قصد دارد . هوشیار و آگاه باشد

و براستی اگر این هدف را از نظر دور . شرایطی که این قدرت را الزامی می سازد، چه مادی و چه ایدئولوژیکی حذف نماید

به همین دلیل است که انقالب پرولتری نمی تواند . بدارد، حکومتش سرنگون و سرمایه داری دوباره جایگزین خواهد شد

بلکه همیشه باید بکوشد تا با شناخت کامل از کردار و ماموریت  -خود را از گذشته بیاموزد  روش و بطور کلی فرهنگ

 .تاریخی بزرگ خود چیزی بیافریند متفاوت با هر آنچه که بشریت تا کنون به خود دیده است

دیکتاتوری پرولتاریا  اگرچه بزرگترین خدمات مائو در این زمینه در رابطه با رشد فرهنگ پرولتری و کاربرد آن در تحکیم

و پیش برد انقالب تحت این دیکتاتوری بود، او خطوط اساسی را در این رابطه حتی قبل از اینکه قدرت سیاسی در سرتاسر 

یکی از دالیلی که وی قادر به انجام چنین کاری بود این . کشور برقرار و انقالب وارد مرحله سوسیالیستی شود، طرح کرد

انقالب چین آنطور تکامل یافت که قوای رژیم کهنه نه به یکباره و یا در مدتی نسبتا ( فصول قبلی دیدیم بطوریکه در)است که 

در حقیقت، این پروسه، جنگهای مختلف زیادی . کوتاه، بلکه در جریان یک مبارزه مسلحانه، دراز مدت بود که سرنگون شد

یگاهی جدیدی که از سلطه ارتجاع آزاد شده بودند، بوجود سال، مناطق پا 11را در برداشت که در طی یک دوره بیش از 

که خود به  -طی این پروسه طوالنی . آورد و سرانجام یک حمله همه جانبه برای آزاد نمودن سراسر کشور آغاز گردید



ده شدند تا در مناطق آزاد شده، روبنای جدیدی و همچنین مناسبات جدیدی در تولید بوجود آور -مراحل کوچکتر تقسیم میشود 

اگرچه هنوز مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در نهاد سوسیالیستی . در خدمت مبارزات رشد یابنده توده ها قرار گیرند

با اینحال، جنبه هایی از آینده سوسیالیستی مانند نقش  -و این خود را در زمینه ایدئولوژی و فرهنگ منعکس می کرد  -نبودند 

، در داخل و (و فئودال)دئولوژی اش که مائو همواره در دفاع از آن، بر علیه عناصر بورژوازی رهبری پرولتاریا و ای

 .خارج از حزب کمونیست چین جنگید، وجود داشتند

 

 محفل ادبی و هنری ينان
که مائو این در یک سلسله از سخنرانیهایی .بر همین پایه بود که مائو جهت گیری اساسی در زمینه ادبیات و هنر را بسط داد

چنانکه فبال در این کتاب . )در باره ادبیات و هنر ایراد کرد، متمرکز بود 8711طی گرد همآیی یک ماهه در ین آن در سال 

 .(اشاره شد، ین آن  محل تمرکز دولت انقالبی مناطق پایگاهی و رهبری حزب کمونیست چین و ارتش انقالبی بود

را نوشته بود که در آن وی نه تنها استراتژی انقالب چین " در باره دمکراسی نوین"دو سال قبل از آن مائو اثر پایه ای خود 

ما "بلکه تاکید بخصوصی بر این واقعیت گذاشته و گفت که،  -انقالب دمکراتیک نوین  -در آن مرحله را جمعبندی کرد

ر انقالب فرهنگی آن نیز مبارزه کرده کمونیستها طی سالیان دراز نه تنها بخاطر انقالب سیاسی و اقتصادی چین، بلکه بخاط

نه تنها دارای سیاست نوین و اقتصاد نوین، "، و چین نوینی که از طریق انقالب داشت پا به عرصه هستی می گداشت "ایم

در این مقاله او مشخصات کلی این فرهنگ جدید را طراحی کرده و تاکید ( 11.")بلکه دارای فرهنگ نوین نیز خواهد بود

 :داشت که

قرهنگ انقالبی بیش از آنکه انقالب فرا رسد، انقالب را .فرهنگ انقالبی برای توده های انقالبی سالح نیرومند انقالب است
 (18.)از لحاظ ایدئولوژیک تدارک می بیند و در جریان انقالب، بخش ضروری و مهم جبهه عمومی انقالب است

خنرانی های مائو در محفل ادبی و هنری ین آن آماده میسازد، جایی زمینه را برای س" در باره دمکراسی نوین"بطور کلی، 

اول از . که او از خصوصیات ویژه ای که هنر باید داشته باشد تا بتواند بعنوان یک سالح انقالبی بکار رود، سخن می گوید

ر همه باید هدایت شوند، و چنانکه خاطر نشان شده است، ادبیات و هن. همه مائو راجع به مسئله جایگاه طبقاتی صحبت کرد

بهر حال بطور عینی از زاویه جهان بینی و جایگاه طبقاتی معینی هدایت خواهند شد، چه شخصی که آنرا ارائه می دهد به 

و مائو خاطر نشان کرد که، در این دوران، برای اینکه فرهنگ بتواند نقش مترقی و انقالبی بازی . این امر آگاه باشد یا نباشد

یستی که به پرولتاریا خدمت کند، زیرا در این مرحله از تاریخ بشریت تنها طبقه کارگر است که بطور تمام و کمال کند، با

و مائو . طبقه ای انقالبی بوده و تنها طبقه کارگر است که می تواند توده مردم را در دگرگون ساختن کامل جامعه رهبری کند

مرحله انقالب در آن موقع دمکراتیک بوده و هنوز سوسیالیستی نشده فقط با  با وجود اینکه. بر این مسئله پافشاری کرد

رهبری طبقه کارگر در تمام زمینه ها، منجمله فرهنگ، یک انقالب دمکراتیک نوین می تواند قادر باشد که امپریالیسم و 

 .ارتجاع داخلی را کامال شکست داده و بطرف آینده سوسیالیستی پیش رود

او از کارکنان فرهنگی . را مطرح کرد" برای چه کسانی"ک با این مسئله، مائو همچنین هوشیارانه مسئله، در ارتباط نزدی

آیا آنها باید برای : در ین آن می پرسد، شما آثار خود را برای چه کسانی ارائه می دهید؟ مسئله اصلی در اینجا این است که

باشند، یا اینکه آنها باید برای توده های خلق باشند؟ و مائو پاسخ " دم برترمر"برگزیدگان باشند، آیا آنها باید برای باصطالح 

داد که آنها باید برای توده های خلقی تولید شوند، که در چین نه تنها طبقه کارگر بلکه صدها میلیون از دهقانان و همچنین 

باید برای توده های زحمتکش و  مائو روشن کرد که، هنر. را در برمی گرفت( بخصوص از ارتش انقالبی)سربازان 

 .باید توسط توده ها پذیرفته شود و در مبارزاتشان چون سالحی بکار رود. ستمدیده ایجاد شود

برای واقعیت بخشیدن به این مسئله مائو اصرار داشت که کارکنان فرهنگی، آنهایی که در کار ادبیات و هنر هستند، باید به 

ودشان را با آنها یکی کرده و با هم در کار عملی شرکت کنند و به آنها در بر پا کردن بیرون در میان توده ها بروند، خ

کار نویسندگان و هنرمندان ما آفرینش آثار ادبی و هنری است، ولی مقدم : "او تاکید کرد که. مبارزه علیه دشمن یاری رسانند

او می گوید که این فقط یک وظیفه مهم نیست، بلکه مالحظه کنید ( 11")ترین وظیفه آنان درک مردم و شناخت عمیق آنهاست

 .مقدم ترین وظیفه نویسندگان و هنر مندان می باشد

مائو گفت، اینجا مسئله تعیین کننده، مسئله روشنفکران می باشد که باید خودشان را با توده ها یکپارچه کرده، جهانبینی آنان 

در همین رابطه . دیدگاه و اسلوب پرولتاریا و مارکسیسم را پیش بگیرند را تغییر دهند و قاطعانه موضع انقالبی، یعنی همان

است که مائو در عبارت معروفی شرح می دهد که چگونه احساساتش در رابطه با توده ها، هنگامی که او به یک انقالبی 

 (:و حتی فئودالی)مائو میگوید که او در نتیجه تربیت بورژوایی . تبدیل شد، دگرگون شدند

عادات و رسوم دانشجویی را فرا گرفتم، من می پنداشتم اگر در برابر دانشجویان دیگر که هیچ باری را بر دوش و یا با  ...

در . دست خود حمل نمی کنند، به کوچکترین کار بدنی بپردازم، مثال بساط سفرم را خود حمل کنم از شخصیتم کاسته می شود



روشنفکران یگانه مردم پاک و تمیز هستند و کارگران و دهقانان در مقایسه با آنان آن زمان من فکر می کردم که در دنیا فقط 

 (16.)کم و بیش کثیفند

 :مائو ادامه داده و تعریف می کند که چگونه احساساتش دگرگون شدند

آنان را شناختم و اما پس از آنکه انقالبی شدم و در میان کارگران ، دهقانان و سربازان ارتش انقالبی زندگی کردم، بتدریج 

آنگاه، و فقط آنگاه بود که در احساسات بورژوایی که در مدارس بورژوایی بخورد من داده . آنها هم رفته رفته مرا شناختند

من دریافتم که روشنفکرانی که تجدید تربیت نیافته اند، در مقایسه با کارگران و دهقانان پاک . بودند، تحولی بنیادی روی داد

یافتم که همان کارگران و دهقانان از همه پاکترند و آنها اگرچه دستهای چرکین دارند و پاهایشان به تاپاله آلوده نیستند و در

این درست همان چیزی است که از تغییر احساسات، تغییر از . است، از همه روشنفکران بورژوا و خرده بورژوا پاکترند

 (11.)یک طبقه به طبقه دیگر فهمیده می شود

احساساتشان در رابطه با مسائل چه بوده،  -اصرار داشت که، کارکنان فرهنگی انقالبی، می بایستی مردم را بشناسندمائو 

آنها بخصوص هرچه که مبارزاتشان را بیشتر . جهان را چگونه می دیدند، واقعا چگونه مبارزاتشان را به پیش می بردند

ده ها را فرا گرفته، آثار فرهنگی، ترانه، موسیقی، رقص و غیره که توسط تکامل میدادند، می بایستی که بیشتر زبان زنده تو

اگر جز این بود، ادبیات و هنر مسلما توسط توده ها طرد می . خود توده ها بوجود آمده بود را آموخته و ارتقاء بیشتری دهند

 .زیرا بطور مسلم هم در شکل و هم در محتوا برای توده ها غریبه می بود -شد

، طی انقالب 8763ان یک نمونه برجسته، مائو به لوسیون اشاره کرد، نویسنده، انقالبی ای که تا مرگ خود در سال بعنو 

دمکراتیک نوین، جهان بینی کمونیستی را پیش گرفت و مصمم در کنار توده های خلق ایستاد و قلم خود را همچون سالحی 

نیروی " بزرگترین و بیباکترین پرچمدار"مائو اعالم کرد، لوسیون،  همانطور که. بزرگ در مبارزات انقالبیشان بکار برد

لنینیسم در آن کشور و  -، گسترش مارکسیسم 8787مه  1فرهنگی انقالبی نوین بود که در چین بدنبال قیام ضدامپریالیستی 

ا، هنگامیکه بر سربلند کرد، بخصوص پس از اشغال چین توسط ژاپنی ه( 19)،8718تشکیل حزب کمونیست چین در سال 

راست " ادبیات دفاع ملی"پایی جنگ مقاومت ضد ژاپنی در سر لوحه وظایف قرار گرفت، لوسیون قاطعانه در مقابل خط 

روان که در میان محافل با نفوذ ادبی چپ و حتی در درون حزب کمونیست چین جریان داشته و خط تسلیم و تبعیت از 

این یک مبارزه کلیدی در . دفاع نمود" ادبیات توده ها برای جنگ انقالبی ملی"چیانکایشک را نمایندگی می کرد، از خط 

زمینه ادبیات و هنر بود که کال در مبارزه طبقاتی در داخل کمپ اپوزیسیون با ژاپن و در داخل جنبش انقالبی، نقش مهمی را 

 .بازی کرد و در رابطه تنگاتنگی با آن قرار داشت

همه "مائو گفت، . ، لوسیون در ارتش فرهنگ انقالبی چین همچون سلحشوری ایستادبه این طریق و به طرق دیگر

پرولتاریا و توده " بارکش"همه انقالبیون و کارکنان ادبی و هنری انقالبی باید از لوسیون سرمشق بگیرند، باید "، "کمونیستها

 (13").های مردم باشند و پشت خود را برای حمل وظایف خود تا دم واپسین خم کنند

مائو ضمنا این مسئله را پیش کشید که، هنر باید چه کسانی را مورد تجلیل قرار دهدو چه کسانی را افشاء کند و مورد انتقاد 

 :قرار دهد؟ جواب او دقیق و بمورد بود

ای مردم باید مورد تمام نیروهای پلید که به توده های مردم زیان می رسانند، باید افشاء گردند و کلیه مبارزات انقالبی توده ه
 (19.)این است وظیفه عمده نویسندگان و هنرمندان انقالبی -تجلیل قرار گیرند

این مطلب تضادی با این گفته . )کارکنان فرهنگ انقالبی وظیفه اساسیاین است . چیزیکه در اینجا تاکید شده را مالحظه کنید

دان انقالبی درک توده ها و شناخت عمیق آنهاست، زیرا در آنجا پیشین مائو ندارد که،  مقدمترین وظیفه نویسندگان و هندمن

مائو در باره چیزیکه در کل مقدم است صحبت می کرد، در حالیکه در اینجا صحبت از وظیفه اساسی آنان در رابطه با 

، صحبت می به کالمی دیگر او در اینجا بخصوص راجع به وطیفه اساسی فرهنگ، ادبیات و هنر -آفرینش فرهنگی می باشد

 (.کند

. عده زیادی در حزب کمونیست چین شدیدا به خط مائو در رابطه با این مسئله اعتراض کرده و با او به مخالفت برخاستند

برای عده ای این امر بخشی از مخالفتشان را با خط او در رابطه با فرهنگ بطور کلی، و در حقیقت خط انقالبی او، تشکیل 

آنها . که منظورشان از آن بی طرفی اختیار کردن بود -باشند" عینی گرا"که هنرمندان انقالبی باید آنها می گفتند . می داد

اصرار داشتند که، ما نباید همیشه کارگران، دهقانان و مبارزه انقالبی را تمجید و ستایش کنیم؛ ما باید نکات بد و کمبودهای 

خوبی انجام دهند باید به آنها اعتبار دهیم؛ و همینطور اگر کارگران کار و اگر سرمایه داران کار . آن را نیز خاطر نشان کنیم

 .بدی انجام دهند، آنرا نیز باید خاطر نشان کرد

عملی ساختن انقالب . می باشد، در حقیقت به هیچ وجه اینطور نیست" عینی گرایی"بر خالف دعاوی آنها، که چنین موضعی 

باشد، و این به معنای افشاء و طرد کامل همه ایده های سنتی و نیروی عادت و شیوه  پرولتری باید یک مبارزه بسیار آگاهانه

بودن، بطور عینی به معنای " بیطرف"و در این شرایط . های انجام کارها که بطور طبیعی و عادی قبول شده اند، می باشد

 .داردخدمت کردن به طبقه سرمایه دار است، که نیروهای عادت و سنت را در کنار خود 



این مسئله و مبترزه حول آن در دوران انقالب چین نه تنها در طی مرحله دمکراتیک نوین، بلکه حتی با شدت بیشتری در 

 .مرحله سوسیالیستی آن، به صحنه آمد

برای مثال، تائوچو، رویزیونیستی که در اوایل انقالب فرهنگی چهره برجسته ای در بخش تبلیغات حزب کمونیست چین بود، 

ز جمله خواستار این امر شد که نویسندگان حزب باید کمبودهای کمونهای خلق را که از طریق قیام توده ای در روستاها ا

اینجا، همچون سایر . بوجود آمده بودند و تکامل بیشتری از سوسیالیسم را در آنجا نمایندگی می کردند، متذکر شوند

پایه ای مائو و آن جهت گیری اساسی که وی در رابطه با فرهنگ تنظیم  رویزیونیستها، تائوچو مستقیما در جهت مخالف خط

و اینجا نیز، ما بار دیگر نقش عظیمی را که فرهنگ در آفرینش افکار عمومی برای این یا آن طبقه . کرده بود، حرکت میکرد

 .و تقویت کردن این یا آن سیستم بازی میکند، می بینیم

ائو ون یوان، انقالب ای که در جریان انقالب فرهنگی برجسته شد و پس از مرگ مائو یکی در پاسخ متقابل به این مسئله، ی

آیا الزم ". کمونهای خلق خوبند"سرودی است به نام : "از چهار نفری بود که قهرمانانه بدفاع از خط مائو جنگید گزارش داد

 (11")عوض کنیم؟!" دارندکمونهای خلق کمبودهایی "است که اسم آن را با جمله، دیگری که بگوید 

چنانکه یائو . کامال بر عکس. موضوع این نیست که نویسندگان انقالبی باید دروغ گفته و یکجانبه به مسائل برخورد کنند

 :توضیح می دهد

تنها در صورت تمرکز بر روی جریان عمده است که ما . ما باید بین جریان عمده و جریانات فرعی زندگی تمایز قائل شویم
جریانات فرعی تنها یک تباین یا جریان اصلی را . اهیم توانست درک صحیحی از ماهیت تکامل اجتماعی ارائه دهیمخو

معرفی نموده و می توانند بعنوان وسیله ای برای بمعرض نمایش گذاشتن جوهر جنبه فرعی پدیده، نشان دادن پیچ و خمهای 
آیند، استفاده کرد، اما هرگز نباید آن را بعنوان محتوای عمده موقتی و قسمی که در جریان عمومی پیشرفت بوجود می 

 (17.)زندگی ارزیابی کرد

اما کدام جنبه عمده است؟ در تضاد با قدیمی و منحط، چه چیزی جدید و نیرومند . البته هر چیزی جنبه های خوب و بد دارد

، سخنرانیهای خویش در محفل ین آن، برخورد 8711است؟ و قصد کلی هنرمند انقالبی چیست؟ مائو پیش از این، در سال 

و . بله، نظرات طبقات استثمارگر با نفوذند." بله مردم هم نقایصی دارند"او گفت، . اساسی به این مسئله را روشن کرده بود

ین کار باید بر ولی ا. این وظیفه مهم فرهنگ انقالبیست تا به مردم بیاموزد و به آنها در بدور انداختن این بارها، یاری رساند

پایه اتحاد با آنها و پشتیبانی کامل از مبارزاتشان انجام شود، باید واقعا این کار را به شیوه ای انجام دهیم که آنها را در بدور 

آنهاییکه تا حدودی تحت تاثیر )انداختن قید وبندهایشان یاری کنیم، و نه آنطور که به آنها حمله شود و یا اینکه بین مردم 

از یکطرف، و دشمن و سیستم او، و استثمار و ستم و ایدئولوژی و فرهنگ ( ولوژی و فرهنگ دشمن قرار گرفته اندایدئ

 .منحط او از طرف دیگر، فرقی قائل نباشیم

 

 توده ای کردن و ارتقاء سطح
که چطور باید اینکار را پس حاال که، هنر انقالبی باید در خدمت مبارزات توده ها قرار گیرد، سئوالی که پیش می آید اینست 

انجام داد؟ اینجا سئوال انتقادی ای که مائو طی سخنرانیهایش در محفل ین آن عنوان کرد، مسئله تضاد بین توده ای کردن و 

 .مائو در این زمینه بود که خدمات نوین و مهمی انجام داد. ارتقاء سطح بود

میان توده هامهم است، باال بردن سطح هنر انقالبی از همه عده ای می گفتند، در حین اینکه گسترش فرهنگ و هنر در 

اما مائو هشیارانه و بطور . به بیان دیگر اینکه، هنر انقالبی خیلی عقب افتاده، راکد، یکنواخت و غیره است -مهمتر است 

ان توده های او گفت که توده ای کردن و گسترش فرهنگ و هنر بطور کلی در می. روشنی با این نظر بمخالفت برخاست

 .وسیع، بعنوان بخشی کلیدی از مبارزه انقالبی خشمگینی که آنموقع در همه جا شدت داشت، جنبه عمده را دارابود

اما بسیار مهمتر از این چیزی بود که مائو در باره مناسبات بین این دو جنبه، و رابطه کل این موضوع با وظیفه کارکنان 

 :ا و آموختن از آنان، مطرح کردفرهنگی در یکپارچه شدن با توده ه

از این . ما فقط آن چیزی را باید توده ای کنیم که کارگران، دهقانان و سربازان نیاز دارند و می توانند فی الفور قبول کنند
ح این بویژه در ارتقاء سط. جهت پیش از آنکه بکار آموزش کارگران، دهقانان و سربازان دست بزنیم، باید از آنها بیاموزیم

برای اینکه چیزی را باال بریم، باید از پایه ای که موجود است، حرکت کنیم مثال برای اینکه یک سطل آب را . صادق است
بلند کنیم، آیا جز این است که آنرا از روی زمین بر می داریم؟ مگر ممکن است سطل را از هوا بلند کنیم؟ پس برای اینکه 

کجا باید حرکت کنیم؟ از پایه طبقه فئودال؟ یا پایه بورژوازی؟ و یا از پایه روشنفکران سطح ادبیات و هنر را باال بریم، از 
این به هیچ وجه به . خرده بورژوا؟ نه، از هیچیک از اینها، فقط باید از پایه توده کارگران ، دهقانان و سربازان حرکت کنیم

سطح طبقه فئودال، بورژوازی و یا روشنفکران " ارتفاع"آن معنا نیست که ما باید کارگران ، دهقانان و سربازان  را به 
خرده بورژوا برسانیم، بلکه بمعنای آنستکه ما باید سطح ادبیات و هنر را در جهتی که کارگران ، دهقانان و سربازان  پیش 

ن ، دهقانان و در اینجا دوباره وظیفه آموختن از کارگرا. می روند، در جهتی که پرولتاریا به پیش می رود، باال بریم



فقط با حرکت از پایه کارگران ، دهقانان و سربازان  است که ما می توانیم درک صحیحی از توده . سربازان  مطرح می شود
 (68.)ای کردن ادبیات و هنر و باال بردن سطح آنها بیابیم و رابطه صحیح میان آن دو را پیدا کنیم

برای مثال، بر آن طرق زنده ای که  -آن چیزی که توده ها آفریده اند، بنا گردد به بیان دیگر، هنر و فرهنگ انقالبی باید بر 

این . خودشان سخنرانی و بیان می کنند، و سرودها، رقص ها، موسیقی و داستانهای ملی ای که از خود توده ها آمده باشد

ن در حال پیشروی می باشند، راهی جهت آن چیست؟ در جهتی که توده های مردم در مبارزاتشان هم اکنو. است نقطه شروع

 .راه سوسیالیسم و کمونیسم -که آنها بحکم تاریخ در پیش گرفته و باید بگیرند

بعالوه مائو خاطر نشان کرد که الزم است یکسری آثار ادبی و هنری، بخصوص برای بر آوردن احتیاجات فرهنگی کادرها، 

باالتری از آثاری باشد که برای توده های وسیع ارائه داده می شوند، زیرا مائو گفت که این الزاما، باید در سطح . ارائه شود

اما چنین . که کادرها بطور کلی از آموزش بیشتری برخودار بوده و در واقع از لحاظ سیاسی، عناصر پیشرو توده ها بودند

وده ها قرار گیرد، تا آنها بتوانند با ادبیات و هنری برای کادرها، نیز باید در خدمت هدف اساسی برانگیختن و تعلیم دادن ت

 :مائو دیالکتیک این مسئله را بصورت ذیل توضیح داد. آگاهی و عزم بیشتری در جهت هدف انقالبی خود مبارزه کنند

آنجه شما برای کادرها انجام می دهید تمام برای توده هاست، زیرا توده ها را جز بوسیله کادرها نمی توان آموزش داد و 
اگر ما از این هدف رو برگردانیم، اگر آنچه ما به کادرها می دهیم، نتواند به آنان در آموزش و هدایت توده ها . کردهدایت 

کمک کند، کوشش ما در سطح ادبیات و هنر مانند تیراندازی بدون هدفی خواهد شد و از اصل اساسی خدمت به توده های 
 (61.)مردم جدا خواهد گشت

 

 ه فرهنگیگسست راديکال در زمین
سطح " ارتفاع"چرا مائو می گوید که باال بردن سطح بطور اخص به هیچ وجه به آن معنا نیست که باید سطح توده ها را به 

 فئودال، بورژوازی و  روشنفکران خرده بورژوا رساند؟ در اینجا منظور او چه بوده و اهمیت این موضوع در چیست؟ طبقه

توده ها تا آنجایی است که بتوانند بدرستی از آثار کالسیک " باال بردن"آثار فرهنگی  این امر، با خطی که می گفت وظیفه

این، در کنار موضعی که معتقد بود عصر حاضر و سیستم . ، مستقیما در تضاد بود"قدردانی کنند"عهد کهن " مردان نابغه"

در اتحاد جماهیر  -رویزیونیستهایی است نوین بوجود آورد، دقیقا خط " مردان نابغه"از " جماعتی"سوسیالیستی باید 

که پیگیرانه خط مائو را نه تنها در  -شوروی، و در خود چین، منجمله همه رویزیونیستهایی که امروز بر چین حاکم شده اند 

چه معنایی دارد، مورد حمله قرار " باال بردن سطح"باره فرهنگ بطور کلی بلکه بخصوص در رابطه با این موضوع که 

 .اند داده

در اینجا چیزیکه اساسا مورد بحث می باشد اینست که فرهنگ پرولتری، منجمله ادبیات و هنر، می تواند و یا باید بتواند 

چیزی را که از لحاظ کیفی کامال متفاوت با و متکاملتر از تمام فرهنگ کهن است، نمایندگی کند یا نه؟ مائو با تاکید گفت بله، 

مسئله ایکه مائو خود را بر آن پایه قرار داده و خواهان بکار . رق مختلف، عمدتا می گویند خیرتمام رویزیونیستها، به ط

انقالب کمونیستی نه تنها با : بستن آن بود، نظریه ایست که در مانیفست کمونیست توسط مارکس و انگلس مطرح شده بود که

 .گسستی بنیادین کندتمام روابط مالکیت سنتی بلکه با تمام ایده های سنتی نیز باید 

امکان ندارد که بتوان انقالب سوسیالیستی و گذار به کمونیسم را بدون آفرینش . مطمئنا این شامل حیطه فرهنگ نیز می شود

فرهنگ، ادبیات و هنر کامال نوینی که برای اولین بار در تاریخ، نشانگر دورنما و مدافع منافع پرولتاریا در بر انداختن هر 

به آثار " مافوق طبقه"این کار با باصطالح دادن جایگاه . جاعیست و انقالبی کردن تمام جامعه، انجام دادچیزی که ارت

توده ها باید به سطح ستایش آن " دسته های نادان"هنری و برخورد با آنان بعنوان منتهی درجه موفقیت که " کالسیک"

نخواهد بود که فرضا برای آفرینش آثار هنری پرولتری، از شیوه و اینطور هم عملی . ، عملی نخواهد بود"ارتقاء داده شوند"

که از توده ها و مبارزات " مردان بزرگی"با اتکاء و اعتماد به : های طبقات استثمارگر و روشنفکرانشان استفاده گردد

ها و با رها کرن و رشد قوه بلکه در عوض، اینکار باید از طریق تکیه بر آنها، با آموزش از آن. انقالبی شان کامال جدا هستند

 .ابتکار و آفرینش های خود توده ها، تحت هدایت مارکسیسم، انجام شود

آیا این بدین معناست، و آیا این موضع مائو بود که تمام فرهنگ و هنری که متعلق بدوران گذشته است باید بدون تبعیض، 

برای ارزیابی نقش چنین . ند به کناری گذاشته شوند؟ مطمئنا نهبیکباره نفی شده و بسادگی، بعنوان اینکه بی فایده و مضر هست

آنهایی را که در دوران گذشته نقش مترقی ایفاء کرده اند باید در همان زمینه تایید . آثاری باید ماتریالیسم تاریخی را یکار برد

و بر این . قاتیشان، غافل ماندکرد، در حین اینکه، بهر حال، هرگز نباید از خاطرنشان کردن تعصبات و محدودیتهای طب

اساس، چنین آثاری میتوانند بعنوان بخشی ازآموزش توده ها در زمینه ماتریالیسم تاریخی بکار روند، در صورتیکه این عمل 

بعالوه، برخی . از همان نقطه نظر و در پیوند با تجزیه و تحلیل سیستماتیک چنین آثاری بوسیله علم مارکسیسم، انجام شود

های هنری را میتوان از آثاری که نظرات و منافع طبقات و سیستمهای استثمارگر قبلی را بیان می کنند، اتخاذ کرد، اما شیوه 



تطابق داده باید با ماهیت انقالبی هنر پرولتری  -از آنجاییکه شکل و محتوی در هم تداخل و نفوذ می کند  -اینها نیز کال 

 .شوند

 :فل ین آن، در این رابطه سخن گفتمائو در سخنرانیهای خود در مح

ما باید میراث غنی و بهترین سنتهای ادبیات و هنر را که از ایام قدیم چین و کشورهای خارجی بما ارث رسیده اند، استفاده 
اده ما از اینکه شکلهای ادبی و هنری گذشته را مورد استف. کنیم ولی با این هدف که آنها را در خدمت توده های مردم بگذاریم

قرار دهیم، بهیچوجه روگردان نیستیم، ولی این شکل ها درست پس از آنکه در دست ما از نو ساخته شده و مضمون نوینی 
 (66.)یافتند، انقالبی خواهند شد و در خدمت خلق قرار خواهند گرفت

ار گرفته شد، خالصه این مطلب در شعارهای ذیل، که تحت رهبری مائو، در زمینه فرهنگ و همچنین سایر زمینه ها بک

با وجین کردن کهنه، به نو اجازه "و " گذشته را به خدمت حال و چیزهای خارجی را به خدمت چین در آورید: "گردید

 ."شکوفایی دهید

 -در دوره های تاریخی پیشین-بعنوان بخشی از این خط اساسی، باید چنین برداشت کرد که حتی آثاری که در زمان خودشان 

بی طبقه صادر شوند و یا حتی بدون انتقاد و " کالسیکهای"، اگر بصورت غیر انتقادی ارائه شده و همچون مترقی بودند

آموزش مارکسیستی توده ها بطور سیستماتیک در رابطه با محتوی طبقاتی و همچنین نقش تاریخی آنها، در صحنه ظاهر 

دو باره باید تاکید کرد که نیروی عادت و سنت خیلی بیشتر  اینجا. گردند، در این دوره دقیقا نقش مترقی بازی نخواهند کرد

تمام این آثار هنری متعلق به دورانهای گذشته، که . بطرف منافع طبقات استثمارگر و بر علیه پرولتاریا سنگینی می کند

نی پرولتاریا و منافع جایگاه و منافه طبقات استثمارگر را نمایندگی می کنند، خود بخود توده ها را در جهت مخالف جهان بی

یکبار . انقالبی خودشان، تحت نفوذ خود قرار خواهند داد و از اینرو در چنین شرایطی، یک نقش ارتجاعی ایفاء خواهند نمود

دیگر، فقط هرگاه استفاده از چنین آثاری نه تنها در رابطه با نقش تاریخی شان بلکه در رابطه با محتوی طبقاتی و جهان بینی 

با آموزش سیستماتیک توام شوند،و فقط هر گاه مورد دوم کامال نقد شده حال آنکه اولی از زاویه ماتریالیسم تاریخی  شان نیز،

 .توضیح داده شود، خواهند توانست نقش مثبتی در رابطه با انقالب پرولتری بازی کنند

ه باشند، قابل مقایسه با آثار فرهنگی انقالبی و از آنهم باالتر، هیچیک از این آثار، هر قدر هم که در دوران خود بزرگ بود

در مقایسه با آثار هنری پرولتری، . ای که در این دوره تحت رهبری پرولتاریای انقالبی و ایدئولوژیش آفریده شده اند، نیستند

درت و عظمت علیرغم شیوه های هنرمندانه شان، آنها هرگز قادر نیستند که ق. تمام آثار قبلی رنگ پریده جلوه می کنند

تنها، . مبارزات رها سازنده توده های مردم را که تحت رهبری انقالبی ترین طبقه در تاریخ انجام می گیرد، توصیف نمایند

فرهنگی که توسط دیدگاه این طبقه، پرولتاریا، رهبری شده باشد و به منافع آن خدمت کند است که می تواند به چنین جایگاه 

 .رفیعی صعود کند

مائو در زمینه فرهنگ بخصوص در همین نکته متمرکز است، که خود تکامل بیشتری را فراتر ار تئوری ها و خدمات 

و دقیقا تحت رهبری خط انقالبی مائو بود که مردم . پراتیک های قبلی مارکسیسم و پرولتاریا در این زمینه، نمایندگی می کند

انگر بلند ترین قله در زمینه فرهنگ باشد که تا کنون بشر به آن دست یافته چین توانستند در زمینه هنر، آثاری بیافرینند که بی

 .       است

 

 هنر بعنوان فشرده مبارزه انقالبی 
بار دیگر باید تاکید شود که مائو دقیقا بواسطه عمده قرار دادن جنبه جایگاه طبقاتی در فرهنگ و هنر بود که توانست این خط 

این چیزی است که مائو بارها و بارها بر آن تاکید نمود، همانطور که او در . ارائه دهد را توسعه، و چنین خدماتی را

 :سخنرانیهایش در محفل ین آن گفت

در . در دنیای امروز هر فرهنگ، هر ادبیات و هنری متعلق به طبقه معینی است و از مشی سیاسی مشخصی ناشی میشود

 (61.)که جدا و مستقل از سیاست باشد، وجود نداردواقع هنر برای هنر، هنر مافوق طبقات، هنری 

چون هنر همیشه با طبقه مشخصی گره خورده است، بهمین دلیل از . این است ماهیت و کنه تمام جهتکیری های اساسی مائو

 .سیاست و مبارزه طبقاتی جدا شدنی نیست

مساوی سیاستند، یا در هر شکل دیگری،  النقسه فیبا مطرح کردن این مسائل، مسلما منظور مائو این نبود که فرهنگ و هنر 

مائو . کامال برعکس. با مبارزه طبقاتی یکسانند، و یا اینکه برای فرهنگ و هنر به تنهایی و در خود هیچ نقشی وجود ندارد

واقعا  تاکید نمود که در واقع بین محتوای سیاسی و شکل هنری تضاد موجود است، و برای اینکه یک اثر فرهنگی را بتوان

هنر خواند باید که از لحاظ تکنیکی هم خوب باشد، باید شکل مطبوع و مناسبی داشته باشد، و محتوای خود را نیز بهمین 

می نامید و در آن زمان در حزب کمونیست و " سبک شعر و پوستر"او به خصوص چیزی که آنرا هنر به . طریق بیان کند

زیرا هنر برای اینکه بتواند وطایف خود را چنانکه شاید و باید برآورد . اد قرار داددر میان انقالبیون رواج داشت، مورد انتق



باید آن وظیفه ای را ایفاء کند که توده ها از هنر انتطار . و یک نقش انقالبی ایفاء کند، باید که از لحاط هنری خوب باشد

 .بازی کند داشته و می طلبند، در غیر اینصورت نخواهدتوانست که یک نقش انقالبی

اما باالخره، توده ها چه چیزی را از هنر می طلبند؟ چرا با وجود اینکه هنر از زندگی سرچشمه می گیرد، معهذا مردم تنها 

آثار ادبی و هنری "به زندگی قانع نبوده، و ادبیات و هنر هم می خواهند؟ جواب مائو این است که، گرچه از یک طرف 

 :، اما از طرف دیگر"صوالت انعکاس زندگی جامعه معینی در مغز بشر هستندبمثابه شکلهای ایدئولوژیک، مح

زندگی ایکه در آثار ادبی و هنری انعکاس می یابد، می تواند و باید عالیتر، پرتوانتر، منسجم تر، تیپیک تر از زندگی واقعی 
 (69.)روزانه باشد، از آن به ایده آل نزدیک تر باشد و بدینجهت عام تر باشد

یک اثر هنری باید پرتوانتر و منسجم تر از خود زندگی باشد، نمی تواند بطور انفعالی زندگی را . است معنای هنر این

چنین کاری بی  -منعکس کند، یک نمایش، رمان، سرود و غیره، نمی تواند که فقط زندگی دقیقه به دقیقه کسی را منعکس کند

 .فشرده و تشدید کند، باید آنرا به سطح باالتری ارتقاء دهد هنر باید بتواند که زندگی را. مورد خواهد بود

این موضوع، مسئله حقیقت و واقعیت را پیش . اما تمام قشرده های زندگی یکسان نیستند و به منافع مشترکی خدمت نمی کنند

بسیار خوب، هنر : "یندمی گو( یا حداقل آنهاییکه هنوز تظاهر به رئالیسم می کنند)نویسندگان و نقادان بورژوا . می کشد

معهذا، در واقع، کامال عکس قضیه صحت ." انقالبی ممکن است بیشتر ایده آلیستی باشد، اما هنر ما به واقعیت نزدیکتر است

اما هنر بورژوایی، . آثار هنری فقط برای اینکه محصول اجتماعی می باشند، همه جنبه ای از واقعیت را بیان می کنند. دارد

لت خود، فقط می تواند سطح چیزها را توصیف کند، در حالیکه هنر پرولتری انقالبی می تواند ماهیت اساسی در بهترین حا

هنر بورژوایی تنها می تواند آن چیزهایی را که در حال مردنند فشرده کند، امروز فقط هنر . و حقیقت واقعی را نشان دهد

 .طلوع کردن استپرولتری می تواند معلوم کند که چه چیزی نو و در حال 

چنانچه قبال نشان داده شد بین این حقیقت که هنر انقالبی متعهد بوده و اینکه واقعیت را تشریح می کند و همینطور بین این 

واقعیت که همچون سالحی است در مبارزه توده ها و اینکه در بر گیرنده حقیقت است، هیچگونه ناسازگاری وجود نداشته و 

 :ه مائو در اثر معروف دیگری می گویدزیرا، بطوریک. ندارد

اگر بخواهی دانش ... مارکسیستها برآنند که فقط پراتیک اجتماعی انسان معیار درستی شناخت او از دنیای خارج است"
 (63.")بیاندوزی، باید در پراتیک تغییر  واقعیت شرکت کنی

ده، و در راه کمک برای تغییر دادن واقعیت بکار می این فاکت که یک اثر هنری بعنوان بخشی از پراتیک انقالبی بوجود آم

زیرا در واقع، تنها از طریق پروسه تغییر واقعیت است که می  -رود، به این معنا نیست که منعکس کننده حقیقت نمی باشد

ه تغییر توان حقیقت را منعکس کرد، و رسیدن به حقایق عمیقتر و حیاتی تر تاریخ و جامعه و بشریت، تنا از طریق پروس

 .واقعیت بشیوه انقالبی میسر می باشد

 :پس بنابراین، هنر انقالبی چه می کند؟ مائو بطور فشرده چنین جمعبندی می کند

ادبیات و هنر انقالبی باید به آفرینش چهره های متنوع از زندگی واقعی بپردازد و به توده ها یاری دهد که تاریخ را به پیش 
 (69.)برانند

ظایف کارکنان فرهنگی، و بخصوص در ارتباط با نقد ادبی و هنری، مائو در باره رابطه دیالکتیکی بین انگیزه در رابطه با و

او گفت . در قضاوت کردن در مورد یک اثر هنری نیز مسائلی مطرح کرد( م-منظور تاثیرات یک اثر هنری است)و نتیجه 

اما وی خطر در . ار و قضاوت در باره انگیزه محسوب می گرددکه نتیجه، جنبه عمده است و در تجزیه و تحلیل نهایی، معی

او خاطر نشان کرد، ایدآلیستها که نتیجه را نادیده گرفته و : غلطیدن به متافیزیک را در برخورد به این مسئله، گوشزد نمود

زه را نادیده می گیرند، هردو فقط انگیزه را در نظر دارند، با ماتریالیستهای مکانیکی که بالعکس فقط نتیجه را دیده و انگی

 :در مقابله با این مسئله، مائو روشن نمود که. نادرستند

انگیزه خدمت به توده ها در پیوند ناگسستنی با . ما ماتریالیستهای دیالکتیکی بر روی وحدت انگیزه و نتیجه تاکید داریم... 
انگیزه خدمت به یک فرد یا خدمت به یک دسته کوچک . بین  این دو باید وحدت باشد. می باشد( نتیجه)جلب نظر توده ها

. خوب نیست، انگیزه خدمت به توده ها بدون اینکه نتیجه آن جلب نظر توده ها و سودمندی بحال آنها باشد، نیز خوب نیست
هارات برای قضاوت در باره مقاصد ذهنی یک نویسنده یعنی اینکه آیا انگیزه وی درست و خوب بوده است، ما نباید به اظ

 (61.)بر روی توده ها در جامعه مراجعه کنیم( بطور عمده به اثر آثارش)وی، بلکه باید به اثر اعمالش

البته هیچیک از اینها به این معنی نبود که هر اثر ادبی و هنری، برای آنکه نقش مثبتی بازی کند، بایستی تماما انقالبی بوده  

اقع، آثار مترقی که اثر عینی آن کال، جلو راندن توده ها در مبارزه بر علیه دشمن در و. یا کال انعکاس بینش پرولتاریا باشد

وصحیح آن . اصلی بود، حتی با اینکه نویسنده ممکن بود یک کمونیست نباشد، میتوانست وجود داشته باشد و وجود نیز داشت

انجام چنین کاری، و همچنین برای رسیدن به هدف  اما دقیقا برای. بود که با اینان متحد گشته و آنان را تحت تاثیر قرار داد

بطور تمام و کمال، برای کارگران ( و کادرها)آفرینش آثاری تحت رهبری  بینش پرولتری برای ارضاء احتیاجات توده ها 

ده و قرهنگی انقالبی الزم بود آن خطوط اصلی را که مائو در سخنرانی های خود در محفل ین آن بجلو گذارده بود پیشه کر



را در کاملترین شکل خود خلق نموده و "به توده در جلو راندن تاریخ کمک کند "بر این اساس ادبیات و هنری که بتواند 

 .         بعنوان آثار نمونه در آیند

 

 مبارزه در جبهه فرهنگی و در جمهوری خلق
مونیست چین و جنبش انقالبی، بدون خط مائو و خط پرولتری، در زمینه هنر، ادبیات و فرهنگ بطور کلی، در حزب ک

این . برای آن می بایستی بصورتی پر حرارت و دائمی در سراسر دوره انقالب چین مبارزه می شد. مبارزه پیروز نشد

و حتی بیشتر از آن، زمانیکه انقالب چین رشد نمود و طبقات استثمارگر گذشته را سرنگون و به  8711مطلب در سال 

و بعالوه ، با وجود آنكه  .وارد مرحله سوسیالیستی شد، صادق بود 8717یه ریزی جمهوری خلق در سال کناری نهاد و با پا

سخنرانیها در محفل ین آن خطوط اساسی را ترسیم نموده بود، با رشد مبارزه از مرحله اولیه دمكراتیك نوین به مرحله 

ط مائو میبایستی از طریق بكاربست آن در شرایط نوین، با به این ترتیب خ. سوسیالیستي، به گسترش بیشتر این خط نیاز بود

 .رشد و تكامل انقالب چین، هم حفظ گردیده و هم عمیقتر گردد

نمود كه از فیلم  نوشت و درخواست "روزنامه مردم"در  ( ییا بخشی از مقاله ا)مائو مقاله ای  8798برای مثال، در سال 

این فیلم ارتجاعی آشكارا مردی را تقدیر می كرد كه مائو . گردید، انتقاد بعمل آیدكه در آن زمان تبلیغ می « زندگی اوسیون»

افرادی چون اوسیون كه در سالهای آخر سلسله تسن یعنی در دوران مبارزه عظیم خلق چین علیه تجاوزكاران "می گوید، 

، حتی (زندگی می كرد8173ل تا سا 8161اوسیون از سال )خارجی و زمامداران مرتجع و فئودال داخلی می زیستند 

و اینكه چنین فیلمی كه نه تنها در آن زمان ( 67)"انگشتی علیه زیربنای اقتصاد فئودالی و روبنای اجتماعی آن بلند نكردند

ظاهر شده بود، بلكه از جانب اعضای بلند پایه حزب نیز تقدیر فراوان میشد، نشان دهنده آن بود كه مبارزه طبقاتی براستی 

 .حاد است و اینكه نیروهای بورژوا حمالت تندی را، با استفاده از فرهنگ بعنوان وسیله ای مهم آغاز كرده اندبسیار 

به بوروی سیاسی كمیته  "رویای كابین قرمز"نامه ای پیرامون تحقیق خود در باره رمان "، مائو 8791یا مجددا در سال 

و ارزیابی آن توسط  "رویای كابین قرمز"دو جوان در باره  مركزی حزب نوشت كه در رابطه بود با مقاالت انتقادی

مائو در این باره می گوید كه چگونه مقامات ادبی به عوض آنكه از این مقاالت انتقادی كه در . پو -روشنفكر بورژوا، یوپین

 (11.)مجموع صحیح بوده اند استقبال كنند، از نشر آن ممانعت بعمل آورده اند

بقاتی پنهانی را كه بتندی جریان داشت و اینكه این امر چگونه خود را در زمینه فرهنگ عیان می این واقعه،مبارزه ط

و براستی ثابت شد كه این واقعه پیش درآمدی می باشد برای یك مبارزه واقعا همه جانبه كه جریان . ساخت، آشكار نمود

 .هوفن بود

لنینیست نشده بود و  -حزب، او هرگز یك ماركسیست علیرغم عضویتش در.هوفن یك عضو حزب و شخصی روشنفكر بود

در واقع از فردگرایی بورژوایی برای نویسندگان و هنرمندان دفاع كرده، و با گذاردن هنر تحت فرماندهی سیاست، مخالفت 

 .او شروع به تشكیل گروه های مخالف، بخصوص در دانشگاهها، كرد 8791در اواسط سالهای . می نمود

، فدراسیون هنرمندان و نویسندگان در چین شروع به رد اشتباهات مقامات ادبی در مورد ارزیابی یو پین پو 8791در اواخر 

در « اعمال قدرت»با دیدن این موقعیت، هوفن، شروع به انتقاد از حزب كمونیست بدلیل . كردند« رویای كابین قرمز»از 

ریاكارانه ای از خود نمود اما در عمل با حرارت هرچه بیشتر به ، انتقاد 8799او بعد از مبارزه ای در ژانویه . هنر كرد

وقتی كه این امر روشن شد، مائو مبارزه ای را نه تنها بر علیه هوفن بلكه برای . سازماندهی دسته ارتجاعی مخالفین پرداخت

طالبی در باره دارو دسته م"بعنوان بخشی از آن، كتاب . ریشه كن نمودن تمام ضد انقالبیون در پوشش، سازمان دهی نمود

 (18.)انتشار داده شد كه مائو آنرا تنظیم نمود برای آن مقدمه و یادداشتی نوشت "ضد انقالبی هوفن

 :، مائو به این سئوال كه چرا این مطلب انتشار می یافت و اهمیت مبارزه با هوفن در چیست، می پردازد"مقدمه اش"در 

وان دارند، ضد انقالبیون چگونه تاكتیكهای دورویانه خویش را بكار می گیرند؟ آنها توده های خلق به این مطالب نیاز فرا
چگونه با ظاهر قالبی شان بفریب ما مشغولند در حالیكه نهانی كارهایی می كنند كه ما انتظار نداریم؟ هزاران هزار نفراز 

 .مردم خوش نیت در این باره هیچ نمی دانند

عناصر بد به  دریافتن و بیرون ریختن( موفقیت...)ا خزیده اند ف مانقالبیون بدرون صفوبدین خاطر نیز بسیاری از ضد 
      جانب تركیبی از هدایت صحیح از

ارگانهای رهبری و درجه باالیی از آگاهی سیاسی از جانب توده ها بستگی دارد، اما در این رابطه كار ما در گذشته بدون 
 (11.)نقص نبود

اهمیت قضیه هوفن در این است كه می خواهیم آنرا در آموزش توده های خلق بكار ": مع بندی می كندبطور خالصه، مائو ج

 (16.)... "بریم 

اوال رابطه درونی و نزدیك مسائل و مبارزات در زمینه . به این ترتیب این مورد حداقل دو نكته مهم را آشكار می سازد

و ثانیا، جمعبندی و عمل مائو در این مورد نشانگر آن است كه . می دهدادبیات و هنر با مبارزه طبقاتی بطور كل نشان 



چگونه مبارزات در این زمینه می توانند بعنوان زمین تمرینی حیاتی برای توده ها در برپایی مبارزه طبقاتي، بخصوص 

 .تحت شرایط نوین سوسیالیستي، باشند

وقایعی كه در جهان اتفاق می افتاد، شدت هر چه بیشتری گرفت  در طول چند سال بعد، مبارزه طبقاتی در چین، همزمان با

و در تعدادیدیگر از . در اتحاد شوروی رویزیونیستها بقدرت رسیدند. كه اثر بزرگی بر روی مبارزه در چین گذاشت

ا سوار شدن این امر ب_ كشورهای اروپای شرقی اغتشاشات ضد انقالبی جدی اقشار فراوانی از توده ها را بدرون خود كشید

دست راستی ها در . بر نارضایتی مردم از گرایشات بوروكراتیك دولت و روابط آن با مردم عیوب دیگر آن، انجام گرفت

چین كه با وقوع این حوادث جسورتر شده بودند، با همراهی روشنفكران بورژوای تغییر نیافته كه نقش نفوذی داشتند، حمله 

بر چنین زمینه . دولت سوسیالیستی آغاز نمودند، در عین حال به اغنشاشات نیز دامن زدای را در حزب كمونیست چین و در 

 . بجلو گذاشته شد "بگذار صد گل بشكفد و صد مكتب فكری با هم به رقابت برخیزند"سیاست  8799ای بود كه در اوائل 

 

 صد گل
تسریع رشد وپیشرفت هنر، علوم و یك فرهنگ  یبرا»نوان سیاست دراز مدت عچنانكه مائو خاطر نشان ساخت، این مسئله ب

را  یدر این زمینه مائو و حزب كمونیست چین مشا به همان خط. بجلو برده شد( 11)« در سرزمین ما  یشكوفا سوسیالیست

 یمجموعا اینطور تشخیص داده شده است كه هیچ علم» نمود و در باره آن نوشت یدنبال كردند كه استالین برایش مبارزه م

یا آنچنانكه مائو این را به ماوراء علوم، و به هنر نیز ( 19)«.وفا نخواهد شدکانتقاد ش یو بدون آزاد ین یك نبرد عقیدتبدو

 : دهد ینیز گسترش م

وممانعت از سبكها و مكاتب  یخاص یاز هنر یا مكتب فكر یتحمیل سبك خاص یبرا یما معتقدیم كه استفاده از تدابیر ادار
در هنر و علوم، باید از  طریق بحث آزادانه در محافل  ییا نادرست یمسئله درست. و علم زیانمند است رشد هنر یدیگر برا

 ( 13. )و از طریق پراتیك در این حیطه ها حل شود یو علم یهنر

صله تاكید و مائو پس از عنوان مطلب باال بالفا. و مكاتب در علم است یبین انواع اشكال هنر مبارزهاما البته، این به معنا 

 :است یاز كل مبارزه در جامعه سوسیالیست یكند كه این بخش یم

 یبین نیروهاي سیاس ی، مبارزه طبقاتیبین پروتالیا و بورژواز یمبارزه طبقات. هنوز تمام نشده است یمبارزه طبقات
و پیچیده خواهد بود و  یطوالن یهنوز مبارزه ا یدر زمینه ایدئولوژ یبین پرولتاریا و بورژواز یبارزه طبقاتمگوناگون، و 

تیز  یخود تغییر دهد، و بورژواز یكند تا جهان را طبق جهانبین یپرولتاریا كوشش م. بسیار حدت خواهد یافت یگاه یحت
براي اینكه در كشور ...   ، هنوز عمال حل نشده استی،سوسیالیسم یا سرمایه داریبر ك یك یدر این مورد، پیروز. همچنین

 (19).الزم است یبس طوالن یمعلوم شود، هنوز دوران یولوژیك بین سوسیالیسم و سرمایه دارئرزه ایدما نتیجه مبا

البته همانطور كه مائو هم گفته است این دو شعار در . بود یپیشرفت مبارزه طبقات یبرا یبه این ترتیب این سیاست راه

مختلف و هر یك به نفع طبقه خود  یوانند از آنها در راههات یآنكه طبقات مختلف م ییعن -ندارند  یخودشان، كاراكتر طبقات

بقول مائو، برای  -آوردكه سر برون خواهند   یهایزقضاوت در باره چی ی پرولتاریا مالك سنجش خودرا برا. استفاده كنند

ین آنها سودمند مائو چندی از این معیارها را ذکر می کند که مهمتر. تشخیص گلهای خوشبو از علفهای سمی، خواهند داشت

 .بودنشان برای تغییر سوسیالیستی جامعه و همچنین کمک به محکمتر کردن نقش رهبری حزب کمونیست می باشند

بعضی از آنها . به کالمی دیگر، هر فکر یا کار هنری که سرش را تحت این سیاست بلند می کند غنچه شکوفنده ای نیست

اما این واقعیت که تحت این سیاست بعضی علفهای هرز جوانه . ن گردندعلفهای هرز خواهند بود و بایستی که ریشه ک

: برای اینکه اوال چنین ریشه کنی ای باید به هر صورت انجام بگیرد. بر عکس. میزنند، به معنای بدی این سیاست نیست

ا برای مدتی طوالنی با آنها علفهای هرزه حتی تا ده هزار سال دیگر نیز خواهد روئید و از این رو ما باید آماده باشیم ت"

وجود ( و حتی تحت کمونیسم)به کالمی دیگر، عقاید بد و مضر تحت سوسیالیسم برای مدتی طوالنی ( 11.")مبارزه کنیم

 .پرولتاریا و توده های مردم باید آمادگی مبارزه ای استوار و همیشگی را علیه آنها داشته باشند. خواهند داشت

ت اجازه به شکفته شدن صد گل و رقابت صد مکتب فکری اعلب می تواند در علنی نمودن این عقاید اما عالوه بر این، سیاس

راستهای . اتفاق افتاد 8799و در حقیقت این همان چیزی است که در . و مبارزه با آنها و ریشه کن کردنشان سودمند باشد

سپس پرولتاریا و . ز حمله ای بزرگ استفاده کردندبورژوا در چین از فرصتی که این سیاست به آنها داده بود برای آغا

 .حزبش از این فرصت برای دفع حمله و داغان نمودن این مرتجعین استفاده نمودند

مطلبی که توسط بسیاری از چین شناسان بورژوا )بعضی از دست راستی ها شکوه کردند که به آنان کلک زده شده است

 :هاما مائو توضیح داد ک(. تکرار می گردد

زیرا ما آنرا قبال برای دشمن روشن . ما می گوییم که این یک نقشه آشکار بود. بعضی می گویند که این یک نقشه پنهانی بود
تنها هنگامی که به علفهای سمی . فقط وقتی بگذارند ارواح و هیوالهای مهیب ظاهر گردند می توانید نابودشان کنید. کردیم

مگر دهقانان هر سال چندین بار وجین نمی کنند؟ بعالوه علفهای . می توانید ریشه کنشان کنیداجازه دهید از خاک جوانه بزنند 



. دشمنان طبقاتی ناگزیر دنبال فرصت می گردند تا خود را تثبیت کنند. ریشه کن شده را می توان به صورت کود بکار برد
کمونیست از پیش به دشمنان خود هشدار دهد و هر چه حزب . آنها به میل خود دست از قدرت دولتی و مالکیت نمی کشند

مبارزه طبقاتی یک واقعیت عینی مستقل از . استراتژی اساسی خویش را به اطالع آنان برساند، آنها باز حمالتی می کنند
اجتناب  از آن نمی توان اجتناب کرد، حتی اگرمردم بخواهند از آن. یعنی مبارزه طبقاتی اجتناب ناپذیر است. اراده انسان است

 (17.)تنها کاری که می شود کرد استفاده حداکثر از اوضاع و هدایت مبارزه بسوی پیروزی است.ورزند

بعضی اوقات . بورژوازی تحت سوسیالیسم به حیات خویش ادامه خواهد داد و علیه پرولتاریا حمالتی را به پیش خواهد برد

آنها اجازه آشکار شدن بدهد، به این ترتیب آنان خود را در معرض  بهترین تاکتیک برای پرولتاریا عبارت از آن است که به

در نتیجه بسیج . مسلح می کنند -یعنی بازگرداندن نظام قدیم -دید توده ها قرار داده، مردم را با درکی از برنامه واقعی خود

 .مردم برای سرنگونی آنان می تواند صورت بگیرد

  

 نبرد در زمینه فرهنگی شدت می گیرد
نیروهای بورژوایی بطور فزاینده در خود . لبته علیرغم مبارزه و مبارزات بسیار دیگر، بورژوازی بهیچوجه نابود نگردیدا

و در حقیقت نیروی آنان . حزب کمونیست بخصوص در رده های باال تمرکز نموده و پر قدرت و با اهمیت باقی ماندند

سیستم آموزشی یکی از تکیه گاههای قدرت آنان بود، که مائو . یافته بودبدرجات فراوان در زمینه های هنر و فرهنگ تمرکز 

 :گفت 8739در باره آن طی بررسی اولین سال انقالب فرهنگی در 

آنطور که من می بینم روشنفکران، منجمله روشنفکران جوان که هنوز در مدارس تعلیم و تربیت می بینند، هنوز یک جهان 
این به آن دلیل است که برای هفده سال بعد از . د، چه آنها در داخل حزب باشند و چه در خارج آنبینی پایه ای بورژوایی دارن

در نتیجه عقاید بورژوایی به خون روشنفکران . آزادی، محافل تربیتی و فرهنگی تحت تسلط رویزیونیسم قرار داشته اند
 (91.)تزریق می گردد

هفده سال بعد از آزادی و تا آغاز انقالب فرهنگی "ائو از فرهنگ و هنر که در اینجا مهم است توجه شود که این ارزیابی م

اکنون، پس از گرفتن . ، همواره توسط رویزیونیستها در چین مورد حمله قرار گرفته است"تحت تسلط رویزیونیسم بوده

آن را به، باصطالح باند چهار نفر  نام گذارده و( در باره فرهنگ و تعلیم و تربیت" )دو ارزیابی"قدرت، آنها این ارزیابی را 

نسبت داده و این بخشی از حمله غیر مستقیم و پر سروصدای آنها علیه خود مائو و حط انقالبی او، جزء الینفک و مهمی از 

هیچ شخص سیاسی آگاهی  در چین نمی تواند وجود . )واژگون نمودن انقالب فرهنگی و انقالب چین در مجموع، می باشد

 (.در واقع توسط خود مائو انجام شده و پرداخته شده بود" دو ارزیابی"که نداند این  داشته باشد

قبل از انقالب فرهنگی، رویزیونیستها در حیطه هنر نیز بقوت ریشه دوانده و در آنجا مشغول ارائه نمایندگان طبقات 

رزش های بورژوایی و حتی فئودالی حمایت می استثمارگر کهن و اقشار ممتاز نو ظهور  به مثابه مدلهای نمونه بودند و از ا

اگر از عوض شدن امتناع ورزد، نام آن باید به "کردند، و سرانجام مائو اخطار مشهور خود را به وزارت فرهنگ نمود که 

وزارت امپراطورها، شاهان، ژنرالها و هیوالها، وزارت استعدادها و زیبایی ها یا وزارت مومیایی های خارجی عوض 

 ".شود

را برای گرفتن قدرت توسط این رویزیونیستها آماده می کنند و ( وهمچنین شرایط بطور کلی)مائو دید که دارند افکار عمومی 

، همسر و 8736در سال . وی ضد حمله را در وهله اول بخصوص با تمرکز در زمینه فرهنگ و ادبیات و هنر آغاز نمود

، "باند چهار نفره"چون چیائو یکی دیگر از رفقای نزدیک مائو و عضو  رفیق نزدیک مائو، چیانگ چینگ، در کنار چانگ

رهبری را در مقابله با رویزیونیستها تنها در همین زمینه دست گرفتند و با مبارزه ای بسیار سخت تحوالت راهگشایی را 

آن آثار فئودالی قدیمی و نیمه یک زمینه مهم مبارزه عبارت بود از فرم سنتی هنر چینی، اپرای پکن، که در . بثمر رساندند

 .فئودالی بطور مرتب و اختصاصی به نمایش گذاشته می شد

در طول آن مدت خود مائو از فرم شعر برای اعالم پیروزی اجتناب ناپذیر انقالب بر ارتجاع استفاده نمود و این در مواجهه 

ر داشت و همچنین در مقابله با حمالت هر چه با یک جریان رویزیونیستی بین المللی مخالف که مرکز آن در شوروی قرا

بیشتر رهروان سرمایه داری در چین که در همراهی با روند بین المللی خیانت و تسلیم طلبی بزدالنه به امپریالیسم قرار 

 :نوشته شد با خطوط ذیل پایان داد 8736مائو یک شعر معروف را که در اوائل سال . داشت، بود

 یابندفراز می " چهار دریا"

 ابرها و آبها خروش بر می دارند،

 می لرزند" پنج قاره"

 .توفان و تندر می غرند

 شکست ناپذیریم ما

 (98!)مرگ بر آفتها



بعد از هدایت کلی امر آماده سازی خلق افکار عمومی انقالبی، و وارد آوردن اولین ضربات به مرکز  8739باالخره در 

 .جالب و مهم است که این نیز به زمینه فرهنگ مربوط بود. سیاسی را آغاز نمودحیاتی فرهنگ، مائو یک ضد حمله مستقیم 

رویزیونیستها نمایشنامه ای را نوشته و به صحنه آورده بودند که داستان آن در گذشته اتفاق می افتاد، اما در تحلیل مستقیما 

نام داشت و ظاهرا از مردی دفاع " خراج می شودهای جوی از اداره ا"نمایشنامه . مائو تسه دون را مورد حمله قرار می داد

می کرد که در دوران فئودالی گذشته اخراج شده بود، اما با تحلیل روشن در واقع مائو را بدلیل بزیر کشیدن وزیر دفاع 

 مورد حمله قرار داده بود، به زیر حمالت خود می 91سابق، پنگ ته هوای، که جهش بزرگ به پیش را در اواخر سالهای 

 : خاطر نشان ساخت 8739همانطور که مائو در دسامبر . گرفت

 -33از سلسله مینگ )امپراطور چیاچینگ . در سئوال اخراج از اداره نهفته بود" های جوی از اداره اخراج می شود"معمای 
های "وای همان و پنگ ته ه. پنگ ته هوای را از اداره اخراج کردیم 8797در . های جوی را از اداره اخراج کرد( 8911
 (91.)است" جوی

اما این عمل در پکن امکان پذیر نبود چرا که . بنابراین مائو پیشنهاد کرد که انتقاد از این نمایشنامه سازماندهی شود

و دیگران، در آنجا دارای قدرت ( شهردار پکن)رویزیونیستها تحت رهبری لیو شائوچی، تنگ سیائو پینگ  و پنگ چن

کار بایستی در شانگهای انجام میشد، جاییکه رویزیونیستها همچنان دست باال را داشتند، اما نه به اندازه  این. بسیاری بودند

های }در باره نمایشنامه تاریخی جدید )"یائو ون یوان، با مشورت نزدیک مائو نقد سوزاننده ای بر نمایشنامه نوشت . پکن

این مقاله، همانطور که بعدها مائو . قعی و جوهر آن را افشاء نمودو مقصود اجتماعی وا"( {جوی از اداره اخراج می شود

 .               گفت، عالمت شروع انقالب فرهنگی کبیر پرولتاریایی بود

 

 انقالب فرهنگی و انقالبی کردن فرهنگ
هنگ وهنر در اینجا بطور مرکزی سیمای فر. در فصل بعد انقالب فرهنگی بطور کامل به مورد بحث گذارده خواهد شد

نامگذاری  فرهنگیاین انقالب را بی دلیل انقالب -و البته این جنبه مرکزی این انقالب بود. مورد توجه قرار گرفته است

همانطور که کمیته مرکزی حزب کمونیست چین گفت، در یک تصمیم که گفته می شود توسط خود مائو اتخاذ شده . نکردند

 :کامل آن مناسب استبود، و بخصوص در یک پاراگراف که ذکر 

اگر چه بورژوازی سرنگون شده است، ولی هنوز در تالش استفاده از عقاید، فرهنگ، سنن و عادات قدیمی طبقات 
پرولتاریا بایستی دقیقا . استثمارکننده برای فاسد کردن توده ها، به اسارت در آوردن اذهان و کوشش برای بازگشت است

ما به هر گونه مبارزه جویی بورژوازی در زمینه ایدئولوژیکی پاسخ داده و با استفاده از او بایستی مستقی: عکس آن عمل کند
اکنون، هدف ما عبارت است از . عقاید، فرهنگ، سنن و عادات نوین پرولتاریا، بینش فکری تمام جامعه را عوض نماید

و سرنگونی آنان عبارت است از به نقد کشیدن  مبارزه علیه کسانی که در قدرت هستند و راه سرمایه داری را پیش گرفته اند،
ارتجاعی بورژوایی آکادمیک و ایدئولوژی بورژوازی و تمام دیگر طبقات استثمارکننده و متحول نمودن " مقامات"و طرد 

بدین  تعلیم و تربیت، ادبیات و هنر و تمام آن بخش هایی از روبنا که در انطباق با پایه اقتصادی سوسیالیستی نبوده اند، و
 (96.)ترتیب تسهیل امر استحکام و رشد سیستم سوسیالیستی

بنابراین، اگرچه انقالب فرهنگی مسلما عطف توجه اش را فقط منحصر به کارهای ادبی و هنری نکرد و نه حتی صرفا 

بر این سئوال  باالجبار تمرکزش( از آنجایی که یک انقالب واقعی بود)بطور عام به فرهنگ محدود نمی گشت، اما در نهایت 

اما با این وجود، زمینه های فرهنگ بطور کلی و ادبیات . سیاسی بود که چه کسی قدرت را در جامعه در دست خواهد گرفت

 .و هنر بطور اخص، عرصه های مهمی بودند که در آن این سئوال سیاسی بمورد مبارزه گذاشته شده بود

، یک نمایشنامه انقالبی که "دختر سپید موی"یک مثال خوب مورد مورد . بنابراین، مبارزه در زمینه هنر بسیار حاد بود

این اپرا . نسبتا زود و در اوائل انقالب چین آفریده شده بود، است که در طول انقالب چندین بار تغییراتی در آن ایجاد شده بود

صورت افسانه های محلی نقل می بر اساس یک داستان واقعی در طول فصلی از جنگ مقاومت ضد ژاپنی قرار گرفته، که ب

شد و بعدها مشترکا توسط چندین نویسنده در ارتش سرخ باز نویسی شده و مجددا بر اساس انتقادات دهقانان باز نویسی شده 

در طول آخرین سالهای جنگ ضد ژاپنی و در طول جنگ داخلی که بدنبال آن آمد، بارها و بارها در نقاط آزاد شده به . بود

 :شکلی که این نمایش در آن زمان داشت به این ترتیب بود. آمدنمایش در 

او توسط مالک، زمانی که پدرش توانایی پرداخت قروض خود در سال نو را ندارد . فهرمان داستان دختر یک دهقان است

گیرد،  تصاحب شده و مجبور می شود تا بصورت مستخدم در خانه مالک که در آنجا مورد ضرب و شتم زن مالک قرار می

وقتی که حامله می شود و مالک را تهدید . او توسط مالک مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد. پدرش خودکشی می کند. در آید

دختر به کوه و دشت فرار می کند و بچه اش را به دنیا می آورد، و . به افشاء کردن می کند، او نقشه قتلش را می کشد

او غذایش را از معبد ده تامین می کند، جایی که دهقانان پیشکش های . فید می شودموهایش از مشقت زندگی کردن در غار س

وقتیکه ارتش هشتم تحت رهبری حزب کمونیست وارد . خود را باقی می گذاردند، با این قکر که او روح یا خدایی است



با آگاهی از . و کودکش را می یابند، دختر سفید مو "روح"در تعقیب . منطقه می شود، از این خیال پردازی با خبر می گردد

اینکه اوضاع در حال عوض شدن است، او با ارتش به دهکده قدیمی خود می رود و مالک را تقبیح می کند و او را کتک 

دختر سپید مو به دهقان دیگری که قبال نامزد او بوده رسیده و چنین القاء می شود که آنها اکنون می توانند سامان . میزنند

 .و زندگی شادی را با هم بگذرانند گرفته

از قبل از انقالب فرهنگی و بعنوان چیزی که قسمت مهمی از آمادگی برای انقالب فرهنگی را تشکیل می داد، و بخصوص 

اپرا از بسیاری جهات دورانی را منعکس می کرد که . تحت رهبری چیانگ چینگ، تغیرات زیادی در این نمایشنامه داده شد

. مرحله دمکراتیک نوین انقالب، و حتی بطور مشخص مرحله کوتاه مدت تر مبارزه علیه تجاوز ژاپن -شده بود در آن ساخته

همانطور که انقالب از طریق تکمیل انقالب دمکراتیک نوین بجلو حرکت نمود و وارد مرحله سوسیالیستی شد، باالجبار 

این نمایشنامه خاص، . پیشرفت های بیشتر، می پرداختند کارهای هنری باید به منعکس نمودن این پیشرفت و حرکت بطرف

نقش مهم و مثبتی در گذشته ایفاء کرده بود، اما در شکل قدیمی خود با احتیاجات مبارزه مداوم در مرحله سوسیالیستی 

ا نمی کرد، به ضد در حقیقت اگر چنانچه برای همراهی با پیشرفت انقالب و آگاهی رشد یابنده توده ها تغییر پید. نامناسب بود

. به وسیله ای مبدل می گردید برای ترفیع احساسات مخالف در جلو بردن انقالب سوسیالیستی و سوسیالیسم -خود بدل میشد

، رویزیونیستها در چین فرم قدیمی 8793بی دلیل و صرفا کینه علیه چیانگ چینگ نیست که از زمان گرفتن قدرت در اکتبر 

که تحت رهبری چیانگ چینگ در آن داده شده بود، ( خالصه شده در پایین)کردن تغیرات انقالبی دختر سپید مو را با پاک 

 .احیاء کرده اند

یکی از تغیراتی که توسط چیانگ چینگ بدعت گذاری شد آن بود که دیگر پدر خودکشی نمی کرد بلکه در حال مقاومت در 

یب به خود قهرمان داستان تجاوز جنسی نمی شود بلکه در مقابل و به همین ترت. مقابل حمالت چماقداران مالک کشته میشد

ستم مالک و زنش دست به مقاومت مداوم زده و باالخره مجبور به فرار می شود چرا که بیشتر و بیشتر بدلیل مقاومتش علیه 

 .ظلم تحت ستم قرار می گیرد

یرات، اپرا را غیر واقعی تر می کند، و اینکه چیانگ که اینگونه تغی( همانطور که در چین گفتند)خیلی ها ممکن است بگویند

و این در )چینگ و رهروان مائو تالش می کردند نشان بدهند که هر دهقانی که مجبور بود دختر خود را به مالک تسلیم کند 

و ) نسی نمایدو هر دختر دهقانی که مالک تالش نمود تا به او تجاوز ج( چین فئودالی و نیمه فئودالی موضوعی معمولی بود

که تمام  واقعیتی استو البته این . دست به مقاومتی جانانه زد، در حالی که این در واقع حقیقت نداشت( این نیز معمول بود

کسانی که تحت چنان شرایطی قرار گرفتند چنین مقاومتی نکردند، کسانی بودند که که تسلیم بودند و نیز کسانی که به انواع 

تغییر یافته دست به مقاومت زدند، از خود " دختر سپید موی"ستقیم تر از آنکه پدر و دختر دهقان در مختلف دیگر و غیر م

 .اما بودند بسیاری دیگر که مقاومتی جانانه از خود نشان دادند. مقاومت نشان دادند

در نمایش می تواند فشرده یک  تمامی این موارد مختلف را می توان نمونه های واقعی قلمداد کرد، نشان دادن هر کدام از آنها

بود، یک فشرده انقالبی از  انقالبیاما چیزی که در چین در حال خلق شدن بود هنر . جنبه یا جنبه دیگری از زندگی باشد

. زندگی، به عبارت دیگر، چیزی که به توده ها کمک می کند تاریخ را به جلو سوق داده و به تغییر انقالبی جامعه کمک کنند

ن علت چیزی که بسیار مهم است نمایش مقاومت سرسختانه مردم بر علیه ظلم و ستم است، و اینکه آنان چگونه می و به ای

 .    توانند زنجیر هایشان را پاره کنند

است درست " غیر واقعی"بیشتر آنکه، این به معنای دروغ پردازی در باره چیزهای نیست، و این ادعا که هنر انقالبی 

همانطور که گفته شد، هم دهقانی که خودکشی می کند و هم آنکه مقاومت، هردو واقعی هستند، اما، حقیقتا، البته، . نیست

کدامیک از اینها بطور واقعی تر نماینده جوهر چیزی هستند که در میان دهقانان در طول انقالب چین اتفاق می افتاد؟ آیا 

بگران خود را داغان می نمودند و نقشی حیاتی در تغییر جامعه بازی اینکه دهقانان همچون توفانی بر پای می خاستند، سرکو

می کردند، بیشتر به جوهر وقایع و اینکه حرکت به کدام سو صورت می گرفت، نزدیک نبود؟ تمام انقالب چین، مانند هر 

وآنها که )ه بورژوا و حتی تعدادی از مردم بورژوا و خرد -انقالبی، بنظر غیر واقعی می رسند، چیزی که برای مرتجعین

. که حداقل تا مرحله معینی به همراه انقالب آمدند، باور کردن و یا قبولش غیر ممکن بود( بینش شان کامال بازسازی نشده

و به همین دلیل بنمایش گذاردن . آنها نمی توانستند جوهر واقعی آن انقالب و نقش تعیین کننده و واقعی توده ها را درک کنند

 .به نظر می رسید" غیر واقعی"دهقانان قهرمان نیز الجرم در چشم همین مردم واقعی بودن 

بعوض کتک خوردن، ما . به همین ترتیب، در همراهی با این جهت گیری سوسیالیستی، پایان نمایشنامه نیز تغییر یافته بود

ال سمبل نیروهای ارتجاعی بوده و دلیل آن این است که در اپرا مالک اص. لک از صحنه بیرون برده شده و اعدام می گردد

معلوم شده . )اعدام او نشاندهنده آن است که چگونه مردم چین بپا خاسته و ارتجاعیون را بزور اسلحه سرنگون می ساختند

بود که چنانجه او بر روی صحنه کشته می شد، این عمل باعث تولید همدردی غیر ارادی نسبت به او در میان تماشاچیان می 

 .(گشت

مچنین، در شکل جدید نمایشنامه، به موضوع نمایشنامه، یعنی وصال دختر سپید موی و نامزادش بعنوان موضوعی فرعی ه

. برخورد شده و بطور کلی تم عشق در مقابل مبارزه دهقانان و مردم چین به صورت موضوعی ثانویه نمایش داده شده است



ی خود دست و پا کنند، هردو خود را ملزم می بینند که مبارزه و بجای آنکه دو نفر بروند و زندگی خوش و خرمی برا

دوباره این کار صحیح و الزم بود، نه تنها در نشان دادن دقیق تر خواسته های انقالب دمکراتیک . انقالبی را به پیش ببرند

بگویی به نیازهای مرحله نوین، که هنوز در زمانی که پایان نمایش ارائه می دهد پایان نیافته بود، بلکه بیشتر در جوا

سوسیالیسم، مرحله ای که بنا به جمعبندی مائو به ارائه انقالب و در همین راستا، احتیاج به کارهای هنری و ترسیم نقش 

 .    مرکزی مبارزه طبقاتی طوالنی و پیشرونده، بود

در آن اشکال رقص و . در آمده بودهمچنین در طول این مدت بشکل باله و یکی از آثار بزرگ هنری بشر " دختر سپیدموی"

موسیقی سنتی غربی با اشکال موسیقی سنتی چینی جمع شده و حرکات و عالمات از کار افتاده و نوع بورژوایی که در 

 .غرب تقریبا معادل باله می باشند، به عالمات وحرکات مبارز و انقالبی تغییر یافتند

یعنی پیشگامهایی که مردم چین   -شناخته می شدند" آثار نمونه"بعنوان " مویدختر سپید "این آثار هنری تغییر یافته مانند 

بیشتر آنکه، تحت رهبری خط مائو و . می توانستند بعنوان نمونه در رشد کارهای متعدد و مختلف هنری از آنها استفاده کنند

نمونه در زمینه های ادبیات و هنر مانند  با رهبری محکم چیانگ چینگ و دیگران که این خط را بجلو می بردند، نه تنها آثار

بلکه تولید عظیم آثار انقالبی، بخصوص تولیدات خود توده ها، ( در کنار باله و اپرای پکن)موسیقی سمفونیک، تولید شدند 

 .در زمینه هایی مانند فیلم و دیگر اقسام نمایش، قصه های کوتاه، شعر، نقاشی ها، موسیقی و غیره انجام گرفت

کنار این، بطوری بیسابقه، در طول این مرحله از انقالب فرهنگی پیشرفتهای عظیم در بسیج خود توده ها برای مبارزه و در 

یکی از مشکالت در چین این است که هنوز یک کشور عقب . در زمینه فرهنگی و رشد فرهنگ سوسیالیستی انجام گرفت

یقت دارد، و یکی از شاخه های این امر این است که سیستم حمل و این بخصوص در دهات حق. مانده و نسبتا رشد نیافته است

تحت رهبری انقالبیونی چون مائو و چیانگ . نقل و ارتباطات هنوز بالنسبه رشد نیافته است، بخصوص در مناطق روستایی

جدیدی  ، راههای8793تا  8733چینگ، و بخصوص در دهه انقالب فرهنگی در مراحل مختلف و اشکال متعدد آن، از 

مانند ساختن آپارات های کوچک فیلم که به آسانی قابل حمل به مناطق  -برای رساندن اینگونه فرهنگ به مردم رشد یافت

روستایی بود و یا بر روی دوچرخه نیز نصب می گردید، تا آنکه فیلمها به دوردست ترین و غیر قابل دسترسی ترین مناطق 

 .برده شده و نشان داده شوند

گروههای نمایشی مختلف اپرای پکن و گروههای نمایشی دیگر با دوچرخه و کوله پشتی، با نمایش دادن در مناطق  همچنین،

دور دست، و با کمک به گروههای محلی برای به صحنه آوردن آثار نمونه و با تماشا کردن کارهای محلی بخاطر یادگرفتن 

 .از آنان، به حرکت در آمدند

ند که در آن پرولتاریا، حزب و کارکنان فرهنگیش تالش نمودند تا اختالف بین شهر و روستا را اینها راههای مشخصی بود

 .   در زمینه فرهنگی از میان ببرند، و به این ترتیب به تغییر جامعه سوسیالیستی در مسیر کمونیسم کمک نمایند

 

 عرصه فرهنگ در واپسین نبرد بزرگ مائو
آن یک انقالب بود، و البته در مقابل آن . در یک خط مستقیم نبود، مانند هر چیز دیگراما انقالب فرهنگی تماما پیشرفت 

پیچ و تاب های زیادی در مراحل مختلف . بسختی ضد انقالب به رهبری رهروان سرمایه داری در خود حزب مقاومت کرد

 .وجود داشت که تاکتیکهای مختلفی را برای برخورد به شرایط جدید می طلبید

در سقوط  8798آخر انقالب فرهنگی، صحنه آخرین نبرد بزرگ مائو با شکست خیانت لین پیائو که در پاییز سال مرحله 

اما لین . هواپیما و در حال فرار از کشور، بعد از شکست در ترور مائو و به انجام رسانیدن یک کودتا کشته شد، آغاز گردید

خته شده بود، به همین علت خیانت او فرصتی داد به بسیاری از کسانی از بسیاری جهات در همراهی با انقالب فرهنگی شنا

که در طول انقالب فرهنگی به زیر کشیده شده بودند و کسانی که از ابتدا با آن مخالفت می کردند و یا بعدها سر مخالفت با آن 

مرحله چین با برقراری روابط  بیشتر از آن، دست راستیها از این مسئله سود جویی نمودند که در طول این. برداشتند

دیپلماتیک با آمریکا و غرب برای از تعادل خارج نمودن شوروی که بصورت خطری مستقیم و آنی برای چین در آمده بود، 

و با دستگیری  8793این آخرین نبرد، بعد از مرگ مائو با کودتای ضد انقالبی در اکتبر . وارد سازشهای مشخصی شده بود

. را بر آنان گذارده اند، پایان یافت" باند چهار نفره"ی مائو، رهبران پرولتاریای چین که رویزیونیستها نام نزدیکترین رفقا

 . رویزیونیسم موقتا در چین پیروز شد

رویزیونیستها تالش کردند تا پیروزی هایی را که . در این آخرین نبرد، بار دیگر فرهنگ و هنر عرصه مهم مبارزه بودند

 .در این جبهه، بدست آورده بود واژگون کنند( و حتی بخصوص)ر تمام جبهه ها منجمله پرولتاریا د

آنها با بیشرمی همان نمایشی را که لیو شائوچی را در ضدیت با خط مائو به مثابه قهرمانی جلوه می داد، با  8796در 

باز کردن "همین دوران، تحت پوشش  حوالی. پوشاندن نقاب بسیار نازکی بر آن، بازسازی کرده و بر روی صحنه آوردند

، و برای خدمت به هدف تسلیم شدن به امپریالیسم، ماهیت طبقاتی آثار هنری کشورهای امپریالیستی "درها بر روی غرب

موسیقی با ساز و بدون ")موسیقی خالص"غربی را نفی نموده و بدون هیچ انتقادی از آن پشتیبانی کردند، بخصوص از 



ر کنار این مسئله، آنها حمله ای وحشیانه را علیه کارهای انقالبی ادبیات و هنر که در انقالب فرهنگی د(. عنوان توضیحی

بجلو آورده شده بودند، منجمله حمله ای تند علیه آثار نمونه و بخصوص بر علیه تالشهایی که در راه انقالبی کردن اپرای 

 .پکن انجام می شد، آغاز نمودند

وجود " گلهای شکوفنده"هم به جلوگیری از خالقیت هنری کرده و شکایت می کردند که به اندازه کافی آنها انقالبیون را مت

و این تالشی بود برای القاء سیاست اجازه دادن به شکوفایی صد گل با محتوایی بورژوایی و قرار دادن آن در مقابل . ندارد

بورژوازی را در تمام حیطه های روبنا، منجمله حیطه های مختلف پرولتاریا باید دیکتاتوری همه جانبه بر "این خط مائو که 

ارائه نموده و پایه پرولتاریایی این سیاست را " صد گل"چیزی که مائو در وحدتی دیالکتیکی با سیاست " فرهنگ اعمال کند

نه های علم و تکنولوژی در کنار تمام اینها، رویزیونیستها به تحوالتی که در آموزش و پرورش و زمی. محکم تر نموده بود

کرده " خراب"که از طریق انقالب فرهنگی ایجاد گردیده بود حمله برده و ناله می کردند که این سیاست های جدید چیزها را 

در .) جهان یعنی امپریالیستها باز داشته است" پیشرفته"و بخصوص آنکه چین را از رسیدن و پیشی گرفتن از کشورهای 

 (.بود که از بدنبال رفتن، تقلید و تسلیم شدن به امپریالیسم باز داشته است حقیقت منظورشان این

 -وان هون ون، چان چون چیائو، چیانگ چینگ و یائو ون یوان -مائو و نیروهای انقالبی که او هدایت می نمود، و چهار نفر

ند بلکه ضد حمله ای در قلمرو روبنا و بعنوان مرکز فعال رهبری، نه تنها بسختی بر علیه تمام این حمله های مشخص جنگید

، آنان جنبشی را (8796در آگوست )کمی بعد از کنگره دهم حزب کمونیست چین. خلق افکار عمومی را نیز آغاز نمودند

جهت انتقاداز لین پیائو و کنفوسیوس آغاز نمودند، اگرچه این جنبش عمدتا بشکل جنبش آموزشی پیش رفت اما در برگیرنده 

در این مبارزه، با استفاده از روش تشبیه تاریخی و بر اساس کاربرد و تربیت . ه بسیار مهم در قلمرو روبنا بودیک مبارز

توده ها در ماتریالیسم تاریخی، خط و سیاست ضد انقالبی و تدارکات آنها برای کسب قدرت، واژگون کردن انقالب و سازش 

 .آنان سازماندهی شد با امپریالیسم افشاء گردید و انتقاد توده ای از

، در حالیکه مبارزه طبقاتی در مجموع به حدت خود می رسید، مائو از ادبیات و هنر بعنوان اسلحه 8799بعدها، در تابستان 

رمانی که . )کرد" حاشیه آب"بخصوص او توجه اش را معطوف به رمان تاریخی . ای برنده در این نبرد استفاده نمود

.( اقع خائن به شورشهای دهقانی بود که از درون صفوف این شورش ها به رهبری رسیده بودقهرمانش سونگ چیانگ در و

همچون اشخاصی در چین امروز که در مرحله دمکراتیک بصفوف انقالب پیوسته . و فراخوان انتقاد انقالبی از آن را داد

ورژوایی نکردند، سونگ چیانگ به دهقانان بودند، اما هرگز انقالبیون پیگیر نبوده و هرگز گسستی قطعی از ایدئولوژی ب

وی در انتها پیشنهاد عفو امپراطور را پذیرفته و بخدمت . شورشی پیوست تا تنها بر علیه مقامات فاسد بجنگد و نه امپراطور

 .او در آمد تا با دهقانان شورشی که به مبارزه خود ادامه داده و فاطعانه آنرا جلو می بردند، بجنگد

کرد که نقد این رمان، نه صرفا یک عمل آکادمیک و نه عملی زیبایی شناسانه است، مائو گفت حسن رمان دقیقا آن مائو تاکید 

است که به توده ها کمک می کند تا تسلیم طلبان و سونگ چیانگ های امروزی را که در خانه به انقالب خیانت می کنند و 

ن سخنان کسانی بودند که در قدرت بودند، بخصوص در رده های باالیی هدف ای. خود را به امپریالیسم می فروشند، بشناسند

اشخاصی مانند سیائو پینگ و پشت سر  -حزب که خط رویزیونیستی را جلو برده و  راه سرمایه داری را پیش گرفته بودند

-یشرفت کنندو از بورژوارهبران پیش کسوتی که نتوانسته بودند با ادامه انقالب تا مرحله سوسیالیستی پ -آنان، چوئن الی

 .به رهروان راه سرمایه داری و ضد انقالبیون تبدیل گردیدند( دمکرات-انقالبیون بورژوا)دمکرات ها 

در زمانی که این نبرد جوشانتر و آشکارتر گشت، مبارزه همه جانبه در قلمرو تعلیم و تربیت و فرهنگ، سنگرهای بی اندازه 

و با جلب توجه به این  8793و اوایل  8799ر روی نبرد در زمینه تعلیم و تربیت در اواخر در کنار توجه ب. پر اهمیتی بودند

واقعیت که این انعکاسی برنده از مبارزه طبقاتی در مجموع در آن زمان بود، مائو رهبری نیروهای انقالبی را در مبارزه در 

اینگونه نبود که گلوله های اصلی شلیک . هده گرفتزمینه فرهنگی، بعنوان صحنه مهم دیگری از زورآزمایی همه جانبه بع

بطور مشخص، مائوهمانطور که . شده توسط مائو تسه دون در مورد هنر بود، بلکه او از هنر بمثابه شکلی استفاده می کرد

ه مائو قبال نیز اینکار را انجام داده بود، از شعر بعنوان صالی جنگ در مبارزه استفاده کرده و بطور مشخص دو شعر، ک

این پیامی بود به مردم چین مبنی بر . دوباره چاپ گردیدند 8793آنها را سروده بود، در روز سال نو در  8739ابتدا در 

، خطر عظیم آنکه رویزیونیستها قدرت گرفته و سرمایه داری را احیاء 8739اینکه در آن زمان نیز، درست مانند دوران 

هرچند که )مبارزه بزرگ و همه جانبه برای پیشگیری از چنین عقبگردی نیاز بود  کنند وجود دارد، و بنا بر این به یک

 (.اشکال این مبارزه ممکن است با آغاز انقالب فرهنگی در بعضی موارد تفاوت داشته باشد

 سال گذشته 61پر از خوشبینی انقالبی است که پیروزی های تاریخساز انقالب چین در طول " صعودی به جین گان"شعر 

جین گان کوههایی . بخاطر آورده و راه آینده و مبارزه ای شخت که پیروزی های جدید را به همراه می آورد نشان می دهد

بودند که در آنها اولین پایگاههای منطقه ای ارتش انقالبی پایه گذاری شده و انقالب چین در جاده مبارزه مسلحانه از آنجا 

 .آغاز گردید

مبارزه ای را بین یک انقالبی و یک رویزیونیست در شکل دو پرنده تصویر می کند، " یک گفتگو: دو پرنده"شعر دیگر، 

" کمونیسم تاس کبابی)"مرغ افسانه ای سیمرغ و گنجشک ترسان و لرزانی که آرزوی گوشت گاو و سیب زمینی دارد 



بین آمریکا، انگلستان و شوروی  8736پیمان منع آزمایشات اتمی که در " )پیمان سه گانه"و ایمان خود را در ( خروشچف

گنجشک رویزیونیست مانند خروشچف و همردیفانش در چین، فکر می کند که طغیان شورش . ، گذاشته است(بسته شده بود

و پاسخ سیمرغ، مرغ قدرتمند و نماینده انقالب، آنست که جهان از ". آشفتگی عظیم"انقالبی در چین و جهان مساوی است با 

این اشعار، بهمراه مبارزه در جبهه فرهنگی بطور . بارزات انقالبی در حال زیرو رو شدن و متحول شدن استطریق این م

کل، در این آخرین مبارزه مائو تسه دون، در مسلح کردن توده ها، منجمله اعضاء و رده های حزب و کادر انقالبی، برای 

ستها و مقامات رهرو سرمایه داری بپا کرده بودند، نقش مهمی را بجلو بردن مبارزه انقالبی تا مرکز گردبادی که رویزیونی

 .ایفاء کردند

پیروزی رویزیونیستها در این آخرین نبرد و قدرت گرفتن آنان، دقیقا نشان دهنده صحت خط مائو است مبنی بر اینکه در تمام 

حمله توسط امپریالیسم یا ارتجاعیون  وهمچنین)دوران سوسیالیسم، طبقات و مبارزه طبقاتی و خطر بازگشت سرمایه داری 

این بطور مشخص . وجود داشته و بنابراین الزم است که انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا ادامه پیدا کند( خارجی دیگر

نه نتها بخاطر اینکه در دوران سوسیالیسم از اهمیتی  -نشان می دهدکه تا چه اندازه خط مائو در باره نقش روبنا صحیح بود

کودتای رویزیونیستی، که . اوان برخوردار می گردد بلکه آنکه بعضی مواقع نقش اساسی و تعیین کننده را بازی می کندفر

سرآغاز تغییر کیفی و دقیقا شروع پروسه واژگون ساختن انقالب و احیاء سرمایه داری بود، درست در روبنا اتفاق افتاد و 

 .افتدطبیعتا جای دیگری نیز نمی توانست اتفاق بی

نه تنها نشان  -و در مرحله پیشین انقالب چین -مضافا، خود این آخرین نبرد، مانند تمامی مبارزات قبلی در چین سوسیالیستی

این . دهنده اهمیت فراوان روبنا بطور عام بلکه بطور خاص نشان دهنده اهمیت عظیم عرصه فرهنگ و مبارزه در آن است

و دست آوردهایی که تحت رهبری خط انقالبی مائو در حیطه فرهنگ و روبنا تکامل نشان می دهدکه تا چه حد سیاست ها 

کرده و تدوین گشتهاند صحیحذ بوده و چه خدمت عظیمی بوسیله این فرمول بندی دقیق مائو انجام گرفته که پس از گرفتن 

قلمرو روبنا منچمله زمینه های مختلف پرولتاریا دیکتاکوری همه جانبه بر بورژوازی را در "قدرت این تعیین کننده است که 

، و همچنین سیاستها و دستآوردهایی را که تحت هدایت خط انقالبی مائو در زمینه فرهنگ و روبنا بدست "فرهنگ اعمال کند

و هیچ کودتای رویزیونیستی و عقبگرد موقتی در چین نمی تواند به هیچ وجهی از خدمات واقعا فنا . آمده اند، بکار گیرد

 .   ذیر و بزرگ مائو تسه دون، از جمله در عرصه حیاتی ادبیات و هنر و فرهنگ بطور کل، کاسته و یا آنرا نفی نمایدناپ

 

 دو شعر
 

 صعودی دو باره به جین گان

 6865مه 

 
 :دیر زمانی با این آرزو سر کردم 

 آیا دوباره ابرها را زیر پا خواهم نهاد؟

 پس، باز آمدم از دور دست

 .میعادگاه روزهای جوانی مان –ره به جین گان تا صعودی دو با

 تصاویر گذشته یکسر دگرگون شده اند،

 مرغان انجیر می خورند،

 چلچله ها چرخ می رنند،

 جویباران از هر سو روانند،

 .و انتهای جاده در آسمان گم می شود

 وقتی معبد هوان یان را پشت گذاشتی

 خطرهای راه را هیچ می انگاری

 یداد می کنندتوفان و تندر ب

 :و تو پرچم ها را می بینی که در باد پر می زنند

 .پس آنجا انسانی زندگی می کند

 -به سادگی  -سی و هشت سال گذشته است 

 .انگار با یک چشم بهم زدن سی و هشت سال را از خود دور کرده ای

 می توان کاری کرد کارستان، می توان ماه را از آسمان هفتم بزیر کشید،



 ن الکپشتها را از قعر پنج دریا ربود،می توا

 .ما در میان لبخندها و آوازهای فتح باز می گردیم

 .آری، کاری خواهیم کرد کارستان

 !سختی در کار جهان هرگز

 !تنها باید صعود به قله ها را جرات کنی

 

 دو پرنده، يک گفتگو
 6865پائیز 

 

 سیمرغ از آشیان بر آمد و تا اوج پر گرفت

 و دوم گذشت و رفت،از آسمان اول 

 .همراه گرد بار تا مرز هفت رفت

 -بر روستا و شهر  -آنگاه زان فراز نگاهی به قعر کرد 

 .تا وارسی کند جهان بشر را به یک نظر

 از بارش مداوم و خیل گلوله ها

 دروازه بهشت می سوخت بی امان

 در کام شعله ها، بر جای جای کاخ خدایان شده سوار

 .امواج انفجار -غران و پر خروش  -

 :لرزان در آشیان، گنجشکی حقیر می خواند زیر لب

 !اینجا جهنم است"

 !"باید پر کشم، بار سفر کشم

  -سیمرغ بانگ زد  -" خواهی که پر کشی؟ "

 !"بار سفر کشی؟ اما کجا؟ بگو"

 !اهل کدام دیاری تو؟ بی خبر"

 مقصود روشن است، قصر زمردین آنسوی تپه ها

  -! بهتران از ما -پری در سرزمین جن و 

 از آنزمان که قول و قراری سه گانه شد

 در ماهتاب روشن پاییز بر قرار

 .بگذشته فصل خزان دست کم دو بار

 آنجا خوراک خوب و فراوان برای ماست،

 ..."دیگ بزرگ طاس کبابی بر آتش است

 !بدور فکن مهمالت را! بس کن "

 !" دنیاست زیرورو، یکدم بخود بیا

 ه دونمائو تس

  



 ياداشتها
 .توضیحات فصل به فصل شماره گذاری شده و اختصارات زیر مورد استفاده قرار گرفته اند

  

 8796منتخب آثار مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس، مسکو،.                ا.م.آ.م

    

 8796ا               مراسالت منتخب مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس مسکو، .م.م.م

  

 8737فارسی  8799انگلیسی  1تا  8منتخب آثار مائو تسه دون، اداره نشریات زبانهای خارجی، جلدهای .                    آ.م

 انتشارات سازمان انقالبی 8699فارسی                            8799انگلیسی  9، جلد 

  8767ه نشریات زبانهای خارجی پکن، منتخب آثار نظامی مائو تسه دون، ادار.                ن.آ.م

  

  8767انتشارات بین الملل، نیویورک، ( بلشویک)تاریخ حزب کمونیست شوروی.        ش.ک.ح.ت

  

 جلدی لنین، چاپ مسکو 19کلیات                کلیات 

  

 اداره نشریات زبانهای خارجی پکن.            خ.ز.ن.ا

  

 :    توضیح

 بودن متن ترجمه شده به فارسی تعداد زیادی از منابع زیر و همچنین نادقیق بودن بسیاری از ترجمه های علت موجود نبه 

 .مورد دسترسی، کلیه منابع مذکور به متون انگلیسی آنها رجوع داده شده اند

  

 7ص  8737سپتامبر  13پکن رویو،"رولتاریاصدر مائو، در باره ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پ"مائو تسه دون، (     8

   6، ص 8793خ پکن .ز.ن.ا"پیشگفتار و مقدمه بر خدمتی به نقد اقتصاد سیاسی"مارکس، (     1

 همانجا (     6

  99،  ص "مانیفست حزب کمونیست"مارکس و انگلس،(     1

   61ا، ص .م.م.م" آننکوف در پاریس.و.مارکس، مارکس به پ(     9

  11و 16، ص "سوسیالیسم تخیلی و علمی"، در "مفدمه بر چاپ انگلیسی"انگلس، (     3

 و  671، ص .ا.م.م.، م"انگلس به ژوزف بالخ در کنینگزبرگ"انگلس،(     9

 663ص  8: ، ج. آ.م" در باره تضاد"مائو تسه دون، (     1

رکس و انگلس منتشر شده توسط انتشارات بین الملل، تمام اینآثار به زبان انگلیسی ترجمه شده و در مجموعه آثار ما(     7

 .         ، فابل دسترسی می باشند( ایدئولوژی آلمانی) 9و ج ( خانواده مقدس)         1، ج 8799نیویورک، 

  81، ص 8736، انتشارات بین الملل، نیویورک "هجدهم برومر لویی بناپارت"مارکس،(   81

    19، ص 81کلیات، ج "شریات حزبی تشکیالت حزبی و ن"لنین، (   88

  683، ص 68، کلیات، ج "درباره فرهنگ پرولتری"لنین، (   81

  11، ص "تشکیالت حزبی و نشریات حزبی"لنین، (   86

  17و  11همانجا ، ص (   81

استالین، جلد حزب، آثار  81و 89و 83رجوع کنید به برخورد استالین به این موضوع در گزارش وی به کنگره های (   89

 و مسائل  611و 619، ص 81

        788تا  711و  919تا  919لنینیسم، ص         

خالصه مجمع در مورد کار در باره ادبیات و هنر در نیروهای مسلح که رفیق لین پیائو به عهده رفیق چیانگ چینگ (   "83

 همانجا 81،          ص8731پکن، . خ.ز.ن.، ا"گذاشت

  869ص " نقدی بر اقتصاد شوروی"سه دون، مائو ت(   89

  869ص  9: ج. ا.، م"سخنرانی در کنفرانس کشوری حزب کمونیست چین در باره کار تبلیغاتی"مائو تسه دون، (   81

      879نقل شده در  شرام ص ."سخنرانی در پلنوم دهم کمیته مرکزی هشتم" مائو تسه دون، (   87

  611، ص1:، ج.آ.، م"ه دمکراسی نویندر بار"مائو تسه دون، (   11

   611همانجا ، ص (   18



 91، ص 6:ج. آ.، م"سخنرانی ها در محفل ادبی و هنری ین آن"مائو تسه دون، (   11

  96همانجا ص (   16

 همانجا (   11

  196تا  198، ص "در باره دمکراسی نوین"رجوع کنید به مائو تسه دون، (   19

   73، ص "سخنرانی ها در محفل ادبی و هنری ین آن"مائو تسه دون (   13

   78همانجا ص (   19

  19،  ص 8731پکن، . خ.ز.ن.، ا"اظهار نظرهایی در باره دو کتاب تائوچو(   "11

 13همانجا ص (   17

   98ص " سخنرانی ها در محفل ادبی و هنری ین آن"مائو تسه دون، (   61

     18و  11همانجا ص (   68

  11و  16همانجا ص (   61

   98همانجا ص (   66

  13همانجا ص (   61

  11و  18همانجا ص (   69

 611و  173ص  8: ج. آ.م" در باره پراتیک"مائو تسه دون، (   63

 11ص " سخنرانی ها در محفل ادبی و هنری ین آن"مائو تسه دون، (   69

  11همانجا ص (   61

 99، ص  9: ج. آ.، م"توجه جدی مبذول دارید" زندگی اوسیون"ره فیلم به بحث در با"مائو تسه دون، (   67

   898و  891، ص 9:ج. آ.، م""رویای کابین قرمز" نامه ای پیرامون تحقیق در باره رمان"مائو تسه دون، (   11

ص  9: ،ج.آ.، م""مطالبی در باره دارودسته ضد انقالبی هوفن"پیشگفتار و یاداشتهای سردبیر بر "مائو تسه دون، (   18

893-811  

   891و 899همانجا ص (   11

  891همانجا ص (   16

  111ص  9: ، ج. آ.م" در باره حل صحیح تضادهای درون خلق"مائو تسه دون، (   11

  17، ص 8791، پکن، .خ.ن.،  ا"مارکسیسم و مسائل زبانشناسی"استالین،(   19

 111ص  9: ، ج. آ.م" های درون خلقدر باره حل صحیح تضاد"مائو تسه دون، (   13

 117همانجا ص (   19

   697ص  9: ج. ا.، م..."سخنرانی در کنفرانس مسئولین "مائو تسه دون، (   11

  697ص  9: ج. ا.، م"باید انفقاد گردد" ون هوی پائو"دسمتگیری بورژوایی "مائو تسه دون، (   17

چین "در (" آلبانی)از صحبتهای صدر مائو با یک هئیت نظامی خارجی برگزیده هایی"مائو تسه دون، نقل شده در (   91

، ص 8791تنظیم شده توسط دیوید         میلتون، نانسی میلتون، و ترانتس شورمان، انتشارات وینتج، نیویورک " توده ای

136  

   19، ص 8793پکن . خ.ز.ن.، اشعار، ا"جو -پاسخ به رفیق کوئومو"مائو تسه دون، (   98

   169، نقل شده در شرام،  ص 8739سخنرانی در هانچائو، دسامبر "مائو تسه دون، (   91

، اتخاذ شده در اوت "تصمیم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در ارتباط با انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی(   "96

 8، ص 8733پکن . خ.ز.ن.، ا8733

  
 

  

  



 ادامه انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا  :6فصل  
 

 مقدمه

 :لنین در نقل مشهوری در باره دیکتاتوری پرولتاریا، با قدرت بیان می کند که

و از همین مطلب . ست، اما این درست نمی باشداغلب گفته و نوشته می شود که نکته عمده در آموزشهای مارکس مبارزه طبقاتی ا

کسانی که فقط مبارزه طبقات را قبول داشته باشند، هنوز ... نادرست است که اغلب تحریف اپورتونیستی مارکسیسم نشئت می گیرد

ت فقط آن کسی مارکسیس... مارکسیست نیستند و ممکن است هنوز از چهارچوب تفکر بورژوایی و سیاست بورژوایی خارج نشده باشند

و )وجه تمایز کامال عمیق بین یک بورژوای عادی . است که قبول نظریه مبارزه طبقات را تا قبول نظریه دیکتاتوری پرولتاریا بسط دهد

 (8.)با یک مارکسیست در همین نکته است( همچنین بورژوازی بزرگ

میق ترین تفاوت بین یک درک و راهنمای عمل مارکسیستی و امروزه همانند زمان لنین، موضع درست در قبال دیکتاتوری پرولتاریا ع

و . بخصوص این امر خط فاصل عمیق سیاسی بین مارکسیسم و رویزیونیسم می باشد.غیر مارکسیستی در رابطه با جامعه و تاریخ است

ن انقالبی پرولتاریا بین المللی انجام ل و آرما-دقیقا در این عرصه کامال مهم است که مائو تسه دون مهمترین خدمات فنا ناپذیرش را به م

 .داد

مائو تحلیل مارکسیست لنینیستی از اینکه دیکتاتوری پرولتاریا چیست را تعمیق نمود، و با نشان دادن اینکه چگونه طبقات کماکان به 

رگر باید مبارزه اش را تحت موجودیت خود تحت سوسیالیسم ادامه می دهند، چگونه این طبقات به مبارزه ادامه داده و چگونه طبقه کا

. ل را بطور مطلقا غیر قابل انکاری تعمیق بخشید -این شرایط نوین ادامه داده و باید انقالب را تحت دیکتاتوری پرولتاریا به پیش راند، م

وظیفه حیاتی  بنابراین. دفاع از دیکتاتوری پرولتاریا: امروز وظیفه کلیدی مارکسیست هاهمان است که در دوران لنین مطرح بود

این . لنینیست هاست که به درکی عمیق از ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا دست یابند و از آن بدفاع برخیزند -مارکسیست

 .عظیمترین خدمت مائو تسه دون است

 

 تئوری ديکتاتوری پرولتاريا
در دوره ای که مارکس . از همان ابتدا بخشی از مارکسیسم بود البته مقوله اساسی دیکتاتوری پرولتاریا  از مائو یا لنین آغاز نشد، بلکه

 :می رفت تا بمثابه یک مارکسیست مطرح شود، اظهارات عمیقی را در این باب در نامه ای مطرح نمود

مدتها . نیستو اما در باره خود باید بگویم، نه کشف وجود طبقات در جامعه کنونی و نه کشف مبارزه میان آنها، هیچکدام از خدمات من 

کار . قبل، مورخین بورژوازی تکامل تاریخی این مبارزه طبقات، و اقتصاد دانان بورژوازی تشریح اقتصادی طبقات را بیان داشته اند

اینکه ( 1است،  مراحل تاریخی معین تکامل تولیدمربوط به  وجود طبقاتاینکه ( 8: تازه ای که من کرده ام اثبات نکات زیرین است

نابودی هر اینکه خود این دیکتاتوری فقط گذاری است بسوی ( 6منجر می سازد،  دیکتاتوری پرولتاریابقاتی ناچار کار را به مبارزه ط

 ( 6".)و بسوی جامعه بدون طبقات گونه طبقات

یاسی را انجام باید اشاره کرد که این در زمانی نوشته شده است که مارکس هنوز کار بزرگ سیستماتیک خودش در رابطه با اقتصاد س

و آنچه او اینجا در باره اش صحبت می کند عبارت است از خدمت او به کشف قوانین عمومی تکامل تاریخی جامعه بشری، و . نداده بود

نه در باره خدمات وی در عرصه اقتصاد سیاسی، تا آنجا که به عرصه قوانین تکامل تاریخی مربوط می شود، آنچه که مارکس در 

اکید می کند عبارت است از یک اصل اساسی که در ابتدا توسط مارکس و انگلس گسترش یافته بر آن تاکید گذارده شد، جمالت باال ت

 :چنین می گوید" مانیفست کمونیست"بطوریکه برای مثال در پایان فصل دوم 

هنگامیکه پرولتاریا . قه دیگرقدرت حاکمه سیاسی بمعنای خاص کلمه عبارت است از اعمال زور متشکل یک طبقه برای سرکوب طب  

بر ضد بورژوازی ناگزیر بصورت طبقه ای متحد گردد، و از راه یک انقالب، خویش را به طبقه حاکمه مبدل کند و بعنوان طبقه حاکمه 

ود کرده و نیز مناسبات کهن تولید را از طریق اعمال جبر ملغی سازد، آنگاه همراه این مناسبات تولیدی شرایط وجود تضاد طبقاتی را ناب

 (6.)شرایط وجود طبقات بطور کلی و در عین حال سیادت خود را هم بعنوان یک طبقه از بین می برد

آنچه که مارکس و انگلس تاکید می کنند آن است که دیکتاتوری پرولتاریا یک ابزار است، و در خود پایان نمی پذیرد، ابزاری برای گذار 

این از لزوم حاکمیت پرولتاریا یک ذره هم نمی کاهد بلکه بر این واقعیت تاکید می گذارد که . تبه کمونیسم، به جامعه بی طبقه اس

آنگونه . یعنی پاک کردن تمام تمایزات طبقاتی الزم است -دیکتاتوری پرولتاریا دقیقا برای دست یافتن به هدف واقعی انقالب پرولتاریایی

 :که مارکس با توانمندی در متن مشهوری گفت



سوسیالیسم عبارت است از اعالم مداوم بودن انقالب، اعالم دیکتاتوری طبقاتی پرولتاریا بمثابه نقطه گذار بسوی امحاء کلیه تمایزات  این

طبقاتی، بسوی الغاء تمامی مناسبات تولیدی که پایه این تمایزات را تشکیل میدهند، بسوی از میان برداشتن کلیه مناسبات اجتماعی مرتبط 

 (1.)ناسبات تولیدی، و بسوی انقالبی کردن کلیه ایده هایی که از این مناسبات اجتماعی ناشی میشوندبا این م

چرا که بدون استقرار و به عمل در . برافراشته داشتن پرچم دیکتاتوری پرولتاریا مسئله بسیار مهم و سنگ بنای مارکسیسم می باشد

ما خواهان از میان : "انگلس گفت. ت که به رسالت تاریخی اش کمونیسم دست یابدآوردن این دیکتاتوری برای پرولتاریا غیر ممکن اس

 (9". )ابزار دستیابی به آن چگونه است؟ تنها چاره عبارت است از تسلط سیاسی پرولتاریا. برداشتن طبقات هستیم

 

 کمون پاريس
رکسیسم بود، این به آن معنا نیست که این نظریه، بیشتر اما اگرچه قبول دیکتاتوری پرولتاریا درست از همان ابتدا بخشی الینفک از ما

در ابتدا، در سال . از هر بخش دیگر مارکسیسم، می توانست بیکباره و مجرد از مبارزه طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی تکامل یابد

نماید این مسئله را پیش بینی کند که  بدون آنکه سعی. پرولتاریا را تشخیص داد( دیکتاتوری)، مارکس صرفا لزوم حاکمیت طبقه 8191

همانگونه که لنین . حتی این شناخت اولیه نیز محصول جمعبندی از مبارزه طبقاتی بود. این حاکمیت چه شکلی می تواند بخود بگیرد

 :خاطر نشان ساخت

ردد و شکل انتقالی در جریان محو مارکس از تمام جریان تاریخ سوسیالیسم و مبارزه سیاسی چنین استنتاج نمود که دولت باید محو گ

ولی مارکس ". پرولتاریای متشکل بصورت طبقه حاکمه"عبارت خواهد بود از ( یعنی گذار از دولت بسوی جامعه بدون دولت) شدن

ید که از وی به نظارت دقیق تاریخ فرانسه و تجزیه و تحلیل آن اکتفا ورزید و به نتیجه ای رس. سیاسی این آینده نپرداختبکشف شکلهای 

 (3".)ماشین دولتی بورژوایی نزدیک می شود تخریبکار به : بدست می آمد 8198حوادث سال 

اما همانگونه که پراتیک انقالبی طبقه کارگر جلوتر رفت، برای درک تئوریک مارکس نیز الزم آمد و امکان پذیر گشت که پیشرفت 

کمون – 8198کسب قدرت توسط طبقه کارگر برای نخستین بار در سال  و مبارزه انقالبی پرولتاریا جلوتر رفته و با. حاصل کند

 .یک جهش کیفی کرد -پاریس

اما کارگران پاریس هنوز . کمون پاریس در اواخر جنگ پروس و فرانسه زمانی که بورژوازی فرانسه تسلیم پروس گشت بوجود آمد

در دست گرفته و شروع به دفاع از شهر هم در مقابل متجاوزین برای جنگیدن مسلح بودند، و آنها بپا خاسته و قدرت را در پاریس 

پروسی و هم در مقابل بورژوازی فرانسه، که به ورسای گریخته و یک حکومت ارتجاعی درست کرده و شروع به سازش با ارتش 

 : اعالم کرد 8198مارس  81بطوریکه کمیته مرکزی گارد ملی کارگران خودش در . پروس در حمله به پاریس نموده بودند، پرداختند

پرولتاریای پاریس در میان شکستها و خیانتهای طبقه حاکم، فهمیده است که زمان آن فرا رسیده تا با بکف گرفتن جهت امور عمومی 

آنها درک کردند که این وظیفه خطیر و حق مطلق آنان است که با کسب قدرت حکومتی، ... جامعه اوضاع را در دست خود بگیرند

 (9.)ان سرنوشت خود گردندارباب

در سال قبل از آن خاطر نشان ساخته بود که شرایط برای یک قیام . مارکس اعتقاد داشت که کمون در حفط قدرتش موفق نخواهد بود

رده اما زمانی که کارگران قیام ک. توسط کارگران فرانسه آماده نبوده و باالجبار مدتی پس از کسب قدرت پرولتاریا مغلوب خواهد گشت

او از آنان حمایت کامل و مطلق کرده و اتحادیه بین المللی ( چنانکه مارکس آن را توصیف می کند" )بهشت را تسخیر کردند"و 

چه انعطافی، چه ابتکار تاریخی ای، چه ظرفیتی برای فداکاری در این "کارگران مرد را به نیابت از کمون بسیج کرده و اعالم کرد که، 

 (1".)یخ هیچ مثال قابل مقایسه ای را با عظمتی مشابه نداردتار!... پاریسی ها

در عین حالیکه مارکس این قیام را بمثابه شکوهمندترین اوجی که طبقه کارگر در مبارزه انقالبی اش تا آن زمان به آن دست یافته بود  

طه با شکلی که حاکمیت طبقه کارگر ستایش می نمود، وی همچنین با اشتیاق کمون و درسهای تاریخی عظیمش را بخصوص در راب

 :آنگونه که لنین گفت. بخود می گیرد، مورد مطالعه قرار داد

و هنگامی که جنبش توده ای پرولتاریا بر پا شد، مارکس با وجود عدم موفقیت این جنبش و با وجود کوتاهی مدت و ضعف عیان آن به 

 (7.)وف ساخته استبررسی این نکته پرداخت که این جنبش چه شکلهایی را مکش

کارگران یا نمایندگان "خود کمون آنگونه که مارکس خاطر نشان ساخت ترکیبی از عمدتا، . این اشکال بسیار بودند، غنی و حیاتی

( 81".)کمون قرار بود یک بدنه کارگری و نه پارلمانی، همزمان قانونگذار و اجرایی باشد"بعالوه، . بودند" تصدیق شده طبقه کارگر

 .اعضای کمون و مقامات مزد کارگری دریافت می کردندتمام 

تمام . نیروی ارتش و پلیس کنار گذاشته شدند، و بجای آنها گارد ملی، تمام شهروندانی که از نظر بدنی توانمند بودند را نام نویسی کرد

ین خود کارگران مسلح روبرو گردید و جنایت با نیروی آهن. مغازه های رهن برداشته شدند. کمک هزینه دولتی به کلیسا برداشته شد

 ) ستون وندوم . اجاره ملغی شد. خیابانها برای شهروندان عادی ایمن گشت



 vendomeمدارس مجانی گردیده  .  ، بنای یادبود جنگهای تجاوز گرانه شووینیستی فرانسه بزیر کشیده شد( 

دارش فرار کرده بودند، مصادره شده و توسط کارگران بصورت کارخانجاتی که مالکین سرمایه . و درهایشان بروی همه باز شدند 

 .شیفت شبانه ملغی شد. تعاونی اداره گشت

اشکال دیگری نیز توسط پرولتاریا در دوره دیکتاتوری کوتاه اما شکوهمندش در پاریس، قبل از اینکه توسط بی رحمی های انتقامجویانه 

برخی . البته، تمام این اشکال، همه از ارزش یکسانی برخوردار نبودند. تکامل یافتندو وحشیانه بورژوازی فرانسه در هم شکسته شود، 

اما لزوما الگوهایی برای جامعه سوسیالیستی در دراز . بودند، برخی دیگر در اوضاع فی الفور کامال درست بود" آغاز های کاذب"

اما بدون توجه . ه واقعا می توان آنرا سوسیالیستی خواند، بودندمدت نبودند، در حالیکه برخی دیگر در واقع ویژگیهای هر جامعه ای ک

 :به جزئیات ویژگیهای خاص کمون، یک واقعیت برجسته بود که مارکس آنرا به این صورت خالصه کرد

خره کشف اساسا حکومت طبقه کارگر بود، محصول مبارزه طبقه تولید کننده بر علیه طبقه مالک، شکل سیاسی ای که باال( م.کمون)آن 

بنابراین کمون قرار بود بمثابه اهرمی در خدمت ریشه کن کردن پایه های اقتصادی ای که ... شد تا تحت آن رهایی کار بدست آید،

با رهایی کار، هر انسانی یک کارگر می شود، و کار تولیدی . موجودیت طبقات، و بنابر این حاکمیت طبقه بر آن استوار است در آید

 (88.)بقه نمی باشددیگر مختص یک ط

. به کمونیسم شکل گذاربار دیگر، به عبارت دیگری، مسئله عمده در باره دیکتاتوری پرولتاریا عبارت است از خصلت آن به مثابه یک 

مام و طبقه کارگر برای اینکه ابتدا حاکمیتش را تحکیم بحشیده و به طرف کمونیسم پیشرفت کند، باید ماشین دولتی کهنه بورژوایی، با ت

آنگونه که مارکس و انگلس در پیشگفتارشان بر . خرد کندبوروکراسی حکومتی، پلیس و ارتش و سیستم قضایی و زندان و غیره اش را 

 :گفتند 8191در سال " مانیفست کمونیست"نسخه آلمانی جدیدی از 

آماده ای را تصرف نماید و آنرا برای مقاصد  طبقه کارگر نمی تواند بطور ساده ماشین دولتی حاضر و"بویژه آنکه کمون ثابت کرد که 

 (81.)خویش بکار اندازد

 

 نقد برنامه گوتا
این نقد . بچشم می خورند" نقد برنامه گوتا"همین موضوعات، حتی بسیار واضح تر در اثر مهم دیگر مارکس در باره این مطلب یعنی 

از پیش نویس برنامه برای حزب کارگران ( س انتشار یافتکه در ابتدا بطور خصوصی فرستاده شد و فقط بعد از مرگ مارک)وی 

، که محصول اتحاد دو حزب طبقه کارگر آلمان، که یکی تحت (که بعدا حزب سوسیال دمکرات آلمان گشت)سوسیالیست آلمان بود 

 .تحت رهبری مارکس بودند، می بود( کم و بیش)رهبری فردیناند السال و دیگری 

خواند، را مشخص کرد، که از آن زمان یکی سوسیالیسم خوانده " فاز از جامعه کمونیستی"آنچه که او دو  در این اثر مارکس بروشنی 

 :او تاکید کرد . می شود و دیگری کمونیسم

در انطباق با این، همچنین یک دوره گذار . بین جامعه سرمایه داری و کمونیستی دوره ای از تحول انقالبی یکی به دیگری وجود دارد

 (86.)ی وجود دارد که در آن دولت هیچ چیز دیگری نمی تواند باشد مگر دیکتاتوری پرولتاریاسیاس

اما، عالوه بر تاکید دوباره بر ماهیت گذاری سوسیالیسم، و این واقعیت که این گذار از لحاظ سیاسی باید توسط دیکتاتوری طبقه کارگر 

این . بر حسب تشکیالت اقتصادی بین سوسیالیسم و کمونیسم وجود دارد مشخص گردد، مارکس همچنین نشان داد که چه تفاوت مهمی

 .تفاوت را می توان در شکل دو شعار یا دو اصل بیان کرد

این منطبق است بر سطح عمومی . از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به  اندازه کارش: اصل جامعه سوسیالیستی عبارت است از 

که بنوبه خود نهایتا توسط سطح تکامل نیروهای مولده تعیین می )ه مشخصه جامعه سوسیالیستی می باشد تکامل مناسبات تولیدی ای ک

این به آن معناست که، در حالیکه برای آنانی که قادر به کار کردن نباشند و غیره تدارکی دیده می شود، و پس از اینکه مقدار (. شود

ر گذاشته می شود، عموما هر فردی معادل ارزش کارش کاالهای مصرفی دریافت می معینی برای انباشت، خدمات عمومی، و غیره کنا

در تمام جوامع سوسیالیستی ای که وجود داشته اند، مبادله کار برای کاالهای مصرفی تا کنون از طریق واسط پول انجام گرفته . کند

این خود یک رابطه کاالیی و یک جنبه از وضعی . می خرندیعنی کارگران حقوقی دریافت می کنند که با آن کاالهای مصرفی را  -است 

تا زمانی که چنِن حالتی وجود داشته باشد قانون ارزش بعمل خود ادامه . است که مناسبات کاالیی بطور کلی  در جامعه حذف نشده است

و .( آنها بکار رفته تعیین می شود قانونی که بر طبق آن ارزش کاالها توسط مدت زمان کار اجتماعا الزمی که برای تولید)می دهد 

 .اعمال می کند( کاالهای مصرفی)نفوذی را بر توزیع ابزار تولید و حتی بیشتر بر توزیع وسایل مصرف 

و . تحت سوسیالیسم، بدلیل تحول سیستم مالکیت از سرمایه داری به سوسیالیتی، عملکرد سیستم کاالیی و قانون ارزش محدود می باشد

یعنی اینکه دیگر برخی افراد نمی توانند ثروتی را که توسط کار دیگران بر  -تحت سوسیالیسم دیگر یک کاال نمی باشد خود نیروی کار

 -مبنای مالکیت خصوصی ابزار تولید آفریده می شود تحت مالکیت در آورند، بجای آن درآمد هر فرد فقط از کار او حاصل می شود



اما سرسختی مناسبات کاالیی، هم بقایای مناسبات اقتصاد . ی تولید بطور واقعی وجود داشته باشدالبته تا زمانی که مناسبات سوسیالیست

 .سرمایه داری را نمایندگی می کند و هم تضادی را که عناصر بورژوا می توانند در تالش برای احیاء سرمایه داری از آن استفاده کنند

گر دقیقا بشکل کاالیی نباشد، تا زمانیکه مبتنی بر مبادله بر مبنای ارزشهای و حتی اگر توزیع کاالهای مصرفی تحت سوسیالیسم دی

و این اصل ( 81...")همان اصلی غالب است که مبادله کاالیی را تنظیم می کند"مساوی باشد، آنگونه که مارکس توضیح می دهد 

ده است، اگر چه با دست یافتن به مالکیت سوسیالیستی نشانگر آنست که جامعه هنوز کامال پوسته های مناسبات سرمایه داری را کنار نز

هنوز ( تحت سوسیالیسم)بنابراین، حقوق مساوی در اینجا "مارکس می گوید . یک جهش کیفی به ماورای سرمایه داری انجام داده است

 (89...")در اصل یک حق بورژوایی است

 مساویاین حق : "آنگونه که مارکس می گوید. است رسمیبرابری  این برابری همچنین به این دلیل بورژوایی می باشد که هنوز یک

افراد ( 83".)بنابراین در محتوایش مانند هر حقی، حق نابرابری است...عبارت است از یک حق نامساوی برای یک کار نامساوی 

دیگر را ممکن است متکفل شوند و  مختلف در مهارتهایشان با یکدیگر تفاوت خواهند داشت، در موهبت های طبیعی، در این که چند نفر

بنابراین در واقع، علیرغم برابری رسمی، یک فرد از دیگری بیشتر خواهد گرفت، یکی ثروتمند تر از دیگری . غیره فرق خواهند داشت

 .خواهد بود

ه در پیشرفت بسوی جامعه این برابری که هنوز رسما بورژوایی، و بنابراین بواقع هنوز نابرابری می باشد، است ک -این حق بورژوایی

از هر کس باندازه توانش و به هر کس به اندازه نیازش غلبه می : کمونیستی مغلوب خواهد شد، جامعه ای که در آن بقول مارکس اصل

 .کند

 :اما این گذار به کمونیسم را نمی توان یکباره و فورا بدست آورد آنگونه که مارکس بطور نافذی اشاره می کند

( آنچه در اینجا منظور مارکس است مرحله اول کمونیسم یعنی سوسیالیسم می باشد)اینجا باید به آن بپردازیم جامعه کمونیستی آنچه ما در

نه آنگونه که بر مبنای پایه های خودش تکامل یافته است، بلکه بالعکس آنگونه که از جامعه سرمایه داری بیرون می آید در آن بهر 

 (89".)وی و ذهنی هنوز مهر جامعه ای را که از رحمش بیرون آمده در خود داردترتیب از نظر مادی و معن

به این ترتیب مارکس در اینجا تفاوت اساسی بین سوسیالیسم و کمونیسم و بدین ترتیب آنچه را که سوسیالیسم باید بطرفش در حرکت باشد 

. نابودی حق بورژوایی: عمومی پرولتاریا عبارت است ازو از تحلیل مارکس این نکته منتج می گردد که هدف . را ترسیم می کند

مارکس اینرا به مثابه مسئله ای که هم غلبه بر تمایزات اجتماعی و تاثیرات ایدئولوژیک باقی مانده از سرمایه داری و هم دستیابی به 

 :بطوریکه او گفت. ئه دادوفور مادی الزم برای کمونیسم، که هر دو بروشنی از نزدیک بطور درونی با هم مرتبطند، ارا

در فاز باالتری از جامعه کمونیستی، پس از اینکه تبعیت برده وار فرد از تقسیم کار و به پیوست آن همچنین آنتی تز بین کار یدی و 

یروهای فکری از بین رفته است، پس از اینکه کار نه تنها وسیله ای برای زندگی بلکه خواست اولیه زندگی شده است، پس از اینکه ن

فقط آنزمان است  -مولده همچنین با تکامل همه جانبه فرد افزایش یافته است و تمام چشمه های ثروت کئوپراتیو فراوانتر جاری می شود

از هر کس به اندازه توانش و به : که افق باریک حق بورژوایی می تواند بطور کامل قطع گردد و جامعه می تواند بر پرچمش بنویسد که

 (81!".)اندازه نیازش هر کس به

نه تنها برای مدت زمان درازی تحت سوسیالیسم به زندگی ادامه خواهند داد بلکه همچنین " نشانه های جامعه کهن" اما این واقعیت که

 مرتبا بورژوازی جدید را متولدخواهند کرد، اینکه گذار به کمونیسم، گذاری بسیار طوالنی خواهد بود که در سرتاسر آن طبقات و

مبارزه طبقاتی وجود خواهند داشت، و اینکه نیروی محرکه در به پیش بردن جامعه بطرف کمونیسم مبارزه طبقاتی پرولتاریا بر علیه 

یعنی در سرتاسر سوسیالیسم، تضاد بي پرولتاریا و بورژوازی، تضاد عمده و مبارزه طبقاتی بین آنها حلقه کلیدی  -بورژوازی می باشد

تمام این توسط مارکس دریافت نشد، چرا که او فقط تجربه کوتاه مدت کمون پاریس به  -ریکه مائو آنرا شرح دادخواهد بود، همانطو

بعالوه درسهای عامی که از سرمایه )مثابه یک واقعه معین حاکمیت طبقه کارگر را داشت که از آن بتواند نتیجه گیریهای تئوریکی 

این . راجع به ماهیت دولت بطور عام و دیکتاتوری پرولتاریا را بطور خاص تکامل دهد( دداری و جوامع طبقاتی قبل از آن بیرون کشی

بر  -توسط لنین بصورت نطفه ای و بخشا و سپس توسط مائو بمثابه یک خط سیستماتیک -درک فقط بعدها بخصوص توسط لنین و مائو

 .           جه گیریهای مارکس بمثابه زیر بنا، تکامل یافتمبنای تجربه بیشتر در پراتیک دیکتاتوری پرولتاریا و با تکیه بر نتی

 

 انگلس بمثابه ادامه دهنده مارکسیسم
این امر در رابطه با . البته انگلس در دوران زندگی مارکس همکار نزدیک او و ادامه دهنده و مدافع مارکسیسم پس از مرگ او بود

 .مسئله حیاتی دیکتاتوری پرولتاریا نیز صادق است



. ر مثال زمانی که هر دو زنده بودند، انگلس نیز برنامه گوتا را به خاطر انحرافاتش از اصول مهم مارکسیسم مورد انتقاد قرار دادبطو

مدت کوتاهی پس از مرگ مارکس، انگلس نه تنها اصول مارکسیستی زوال دولت را برافراشته نگه داشت، بلکه همچنین خاطر نشان 

 :ساخت که

میشه معتقد بودیم که، برای اینکه به این و آن نتایج بسیار مهمتر انقالب اجتماعی آینده برسیم، طبقه پرولتر ابتدا باید در عین حال ما ه

برای خود یک نیروی سیاسی متشکل دولتی داشته باشد و توسط آن مقاومت طبقه سرمایه دار را در هم شکسته و جامعه را تجدید 

 (87.)سازمان دهد

، انگلس الزم دید که در نامه نگاری با برخی از افراد در آلمان با قاطعیت بر خصلت سوسیالیسم بمثابه یک جامعه 8171باز در سال 

را نه بمثابه چیزی که " جامعه سوسیالیستی"..."او بر علیه آنانی که . گذار و جامعه ای که در پروسه حرکت و تغییر است تاکید بگذارد

بنظر "نوشت و اعالم داشت که ..." ست بلکه بمثابه یک امر باثبات و برای همیشه با ثبات می پندارندمرتبا در حال تغییر و پیشرفت ا

مانند تمام اشکال اجتماعی، آن نیز باید در یک حالت سیالیت و تغییر . چیز تغییر ناپذیری نیست" جامعه سوسیالیستی"من باصطالح 

 (11".)مداوم تصور گردد

که در " جنگ داخلی فرانسه"گر انگلس این نظریه مرکزی را با تیزی در پیشگفتارش در چاپ سوم آلمانی و باالخره، در یک مورد دی

 :در بیستمین سالگرد کمون پاریس منتشر شد نوشت 8178سال 

ی خواهید خوب آقایان، آیا م. اخیرا بی فرهنگی سوسیال دمکراتیک با وحشت همه جانبه ای از کلمات دیکتاتوری پرولتاریا پر شده است

 (18".)دیکتاتوری پرولتاریا آن بود. بدانید که این دیکتاتوری شبیه چیست؟ به کمون پاریس بنگرید

. واضح است که انگلس در اینجا در حال وارد آوردن ضربات سختی بر گرایشات معینی در حزب سوسیال دمکرات آلمان است

اهمیت مسئله در آنست که ضربات انگلس بر این . رنشتین را متولد ساختندگرایشاتی که پنج سال پس از آن روزیونیسم کامل ادوارد ب

 .گرایشات در اینجا بدور مسئله قبول دیکتاتوری پرولتاریا تمرکز می یابد

با اما، آنگونه که قبال گفته شد و بعدا بیشتر به آن پرداخته خواهد شد، عین اینکه انگلس لزوم دیکتاتوری پرولتاریا را تشخیص داده و 

قدرت بر روی این مسئله در مبارزه حاد بر علیه رویزیونیستهای آن زمان اصرار می ورزید، او هم مانند مارکس ادامه مبارزه طبقاتی 

و نقش مرکزی آن در یک دوره طوالنی تحت سوسیالیسم را در نیافت، و تشخیص نداد که مسئله صرفا این نبود که پرولتاریا دیکتاتوری 

استثمارگر سرنگون شده اعمال نماید، بلکه مسئله ادامه مبارزه طبقاتی بخصوص علیه بورژوازی تولد یافته نوین می  اش را بر طبقات

را به مثابه وظیفه ( بقول انگلس" )سرکوب مقاومت طبقه سرمایه دار و تجدید سازمان جامعه"آنها گرایش به این داشتند که وظیفه . بود

بنابراین دو باره، در عین اینکه خدمات تئوریک مارکس و . از آنچه تاکنون موردش ثابت شده ببینند( وآسانتر)ای که بسیار سریعتر 

انگلس هم بطور عام و هم در باره دیکتاتوری پرولتاریا بطور خاص، بعنوان شالوده خدمت کرده اند، اما کماکان باید ساخته و پرداخته 

 . شده و بیشتر تکامل یابند

 

 لنین
ه انقالب اکتبر را بطرز موفقیت آمیزی رهبری کند، چرا که او محکم به مارکسیسم تکیه کرد و آنرا در مقابله با سرطان لنین توانست ک

از یک . این امر دو جنبه داشت. رویزیونیستی ای که جنبش کارگری انقالبی را در دهه های آغازین این قرن آلوده کرده بود، تکامل داد

م در اوضاع معین در حال تغییر می بود که ویژگی عمده اش عبارت بود از حرکت سرمایه داری به طرف بمعنای کاربست مارکسیس

از برخی اصول مارکسیسم بود که  -حتی قیام گرایانه–از طرف دیگر بمعنای دفاع فعاالنه  -یعنی امپریالیسم-یک مرحله نوین 

 .بسپارند" فراموشی"روزیونیستها تالش می کردند آنها را دفن کرده به باد 

در آنجا او . انجام داد" دولت و انقالب"کار اولیه لنین در باره تئوری دیکتاتوری پرولتاریا بر جنبه دوم متمرکز بود، که او ابتدائا در 

در اکنون در واقع باید دست به حفریات زد تا مارکسیسم تحریف نشده ای را "...خاطر نشان ساخت که، بدلیل رشد و نفوذ رویزیونیسم، 

کندو کاو لنین در این کتاب شامل تاریخچه تکامل نظریات مارکس و انگلس در مورد ( 11".)معرض افکار توده های وسیع قرار داد

 .دولت بود

در طول یادآوری این تکامل، برخی نکات وجود دارند که لنین به مثابه آموزشهای حیاتی مارکس و انگلس در باره دولت، بر ْآنها تاکید 

ول اینکه،آنگونه که قبال در ابتدای این مقاله مشاهده شد، لنین با قدرت تمام خاطر نشان کرد که قبول دیکتاتوری پرولتاریا تفاوت ا.گذارد

 .مهم بین مارکسیسم و اشکال مختلف ایدئولوژی منجمله رویزیونیسم می باشد

ورت انقالب قهرآمیز از طرف طبقه کارگر و خرد کردن دستگاه ثانیا، او تاکید کرد که قبول این مسئله فقط بمعنای برافراشته داشتن ضر

 .ثالثا، او همچنین بر ماهیت گذاری سوسیالیسم تاکید کرد. دولتی بورژوایی می باشد

 :و باالخره، لنین همچنین بر آنچه که مارکس در مورد جان سختی حق بورژوایی گفته بود، تاکید گذارد



 نهفقط تا اندازه ای ملغی می شود، " حق بورژوایی( "که معموال آنرا سوسیالیسم می نامند)نیستی بنابراین در نخستین فاز جامعه کمو

، وسایل تولید "حق بورژوایی. "بطور تام وتمام، فقط بمیزانی که تحول اقتصادی حاصله اجازه می دهدیعنی تنها در مورد وسایل تولید

و فقط در این - در این حدود. تبدیل می نماید همگانیم این وسایل را بمالکیت سوسیالیس. را مالکیت خصوصی افراد جداگانه می داند

 .ساقط می شود" حق بورژوایی" -حدود
 (16".)تقسیم محصوالت و تقسیم کار در بین افراد جامعه باقی خواهد ماند( تعیین کننده)ولی بخش دیگر آن بعنوان تنظیم کننده 

 :از پایه های اقتصادی برای زوال کامل دولت را خاطر نشان می سازد، که الزمه اشکمی جلوتر لنین جنبه های بسیار مهمی 

تکامل عالی کمونیسم به آن حدی است که در آن، تقابل بین کار فکری و جسمی و بنابراین یکی از مهمترین منابع نابرابری اجتماعی 

 (11".)نمی توان آنرا دفعتا بر انداخت کنونی از میان برخیزد و آنهم منبعی که فقط با خلع ید سرمایه داران

این یک تحلیل عمیق از برخی از فاکتور های اساسی موجود در گذار از سوسیالیسم به کمونیسم می باشد و یکی از مفاهیم آن بنظر می 

یل، همانگونه که لنین همین دل-رسد چنین باشد که این دوره گذار، یعنی سوسیالیسم، یک دوره تاریخی نسبتا طوالنی را طی خواهد کرد 

می گوید، پایه اقتصادی برای کمونیسم بهیچوجه نه توسط سلب مالکیت از سرمایه داران، بلکه فقط توسط حل تضاد بین کار فکری و 

 با گفتن این مطلب، لنین از مارکس و انگلس پیروی می نمود که خاطر نشان ساخته بودند تقسیم کار به فکری. )کار یدی فراهم می شود

یک دوره تاریخی دراز مدتی را در بر خواهد ( بین کار فکری و یدی)و روشن است که غلبه بر این تضاد .( و یدی پایه طبقات است

 .داشت

، چنین بنظر می آید که لنین فکر می کرد دوره دیکتاتوری پرولتاریا نسبتا کوتاه مدت می "دولت و انقالب"هر چند، در بخشهای دیگر 

ه که گذار به کمونیسم می تواند نسبتا سریع انجام پذیرد را نیز می توان همچنین در مارکس و انگلس بروشنی دید، مثال این نظری. باشد

 :که لنین نیز آنرا نقل قول می کند" آنتی دورینگ"در جمالت زیرین از 

ولی با این عمل، جنبه . دولت در می آوردپرولتاریا قدرت حاکمه دولتی را بدست می گیرد و مقدم بر همه وسایل تولید را به مالکیت 

پرولتری خویش را نیز نابود می سازد و بعالوه کلیه تفاوت های طبقاتی و هر گونه تضادهای طبقاتی و در عین حال خود دولت بعنوان 

 (19.)دولت را نیز نابود می سازد

 :ویداین امر همچنین در یک عبارت بسیار معروف از مارکس نیز آمده است که می گ

سپس عصری از انقالبات اجتماعی، . از اشکال تکامل نیروهای مولده به موانعی در مقابل آنها تبدیل می گردند( تولیدی)این مناسبات 

 (13.)با تغییر شالوده اقتصادی تمام روبنای عظیم، کم و بیش بسرعت متحول می گردد. شروع می شود

اگرچه حتی در چنان مواردی عموما یک دوره دراز تغییرات کمی )ستثماری به دیگری این بمثابه تشریحی عمومی از گذار یک سیستم ا

اما در رابطه با گذار از کاپیتالیسم به کمونیسم . ، درست است(قبل از آخرین جهش کیفی به استقرار مستحکم سیسستم جدید، وجود دارد

و پیچیدگی و ماهیت طوالنی مبارزه برای متحول کردن روبنا  اول اینکه آن بدرستی، سختی. این عبارت به دو صورت به خطا می رود

را تشخیص نمی دهد، و گرایش به آن دارد که این پروسه را به مثابه، پروسه ای کمابیش پاسیو که بدنبال تغییرات در زیر بنای اقتصادی 

صادی که نه تنها شامل تغییر در سیستم روانست بنگرد و دوما، این نظریه به پروسه طوالنی مدت متحول ساختن خود زیربنای اقت

مالکیت می باشد، بلکه حذف تقسیم کار مختص جامعه طبقاتی و آثار سرمایه داری در سیستم توزیع را نیز در بر دارد، کم بها می 

ن به ماورای افق و گذر کرد" تبعیت برده وارانه فرد از تقسیم کار"بدین ترتیب، اگر چه مارکس و انگلس در مورد لزوم غلبه بر .دهد

حتی بورژوایی صحبت کردند، و اگرچه بطور عمومی تر تاکید کردندکه انقالب کمونیستی کیفیتا متمایز از انقالبات قبل می باشد و باید 

 که -و مبارزه ای-درگیر یک گسست رادیکال هم با تمام مناسبات مالکیت سنتی و هم تمام ایده های سنتی شود، معذالک آنها به زمان 

 .الزم بود تا این گسستهای رادیکال انجام پذیرند کم بها دادند

در اوت و )را " دولت و انقالب"آنگونه که قبال اشاره شد، دلیل این مسئله آنست که مارکس و انگلس، و همچنین لنین در زمانی که 

ئله را از پیشاپیش در غیاب هر گونه تجربه نوشت در شرایطی بودند که می بایست این مس( درست قبل از انقالب اکتبر 8789سپتامبر 

در نتیجه، آنها می توانستند بدرستی ویژگیهای مهم و جهت گیریهای مهم جامعه . طوالنی مدت حاکمیت پرولتری تحلیل می کردند

 .سوسیالیستی را دریابند، اما نمی دانستند برخی از مهمترین ویژگیها و تضادهای معین آن را پیش بینی کنند

 :می گوید 8191یکه لنین هنگام صحبت در باره تحلیل مارکس از دولت در سال بطور

را اساس قرار می  8198 -8111مارکس که به فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک خود وفادار است، تجربه تاریخی سالهای با عظمت انقالب 

ار جهان بینی فلسفی ژرف و اطالعات تاریخی وسیع، که انو استنتاجی از تجربه استآموزش مارکس در اینجا هم، مانند همیشه، . دهد

 (19.)آنرا روشن ساخته است

این یک اصل . بعبارتی دیگر، این یک اصل ماتریالیسم دیالکتیک است که بطور عام و بطور کلی، تئوری، پراتیک را جمعبندی می کند

انسانها می توانند واقعیت مادی را در ذهن دریابند، و . ارداساسی ماتریالیسم و یک جنبه از واقعیتی است که پراتیک بر تئوری الویت د

را دریافته و بر مبنای آن آینده را  -دیالکتیک ها–اگرچه تفکر انسان می تواند قوانین حرکت . آن را بطور تئوریک جمعبندی نمایند

بعبارت دیگر،مسلح به یک علم . نبه در یابدتصویر کند، اما نمی تواند چیزهایی که فقط در آینده بظهور خواهد رسید را بطور همه جا



، انسان می تواند ماهیت یک چیز و بنابراین راه عمومی تکامل آن را (که خود محصول جمعبندی تئوریک از پراتیک می باشد)درست 

ایست که توسط لنین در این نکته . دریابد، اما این به آن معنا نیست که تمام خصوصیات تکامل آینده را می توان بطریقی پیش بینی کرد

، مکررا بر آن تاکید گذارده شده است، که اغلب آن را با گفتن اینکه مارکسیستها اتوپیست نمی باشند و سعی (11")دولت و انقالب"

ائو نیز م. ،بیان می کند(17)ندارند جامعه نوینی را اختراع کنند،بلکه بجای آن تکامل جامعه نوین از دل جامعه کهن را جمعبندی می کنند

 .بر این نکته اساسی خیلی رک با گفتن اینکه مارکسیستها غیب گو نیستند تاکید گذارد

اشاره می کند، " دولت و انقالب"او در ضمیمه مشهورش به کتاب . تجربه نکرده بودو البته لنین هنوز چند سال دیکتاتوری پرولتاریا را 

داشته باشد اما قبل از اینکه نوشته "روسیه ( فوریه) 8719و  8719انقالبات  تجربه: "که آن کتاب همچنین قرار بود فصلی در مورد

 ".قطع گردید" 8789شود توسط انقالب 

سالی که زندگی لنین  9بر مبنای پراتیک انقالبی پرولتاریای روسیه تحت رهبری لنین و حزب بلشویک، در اعمال دیکتاتوری اش در 

شرفتهای معین بیشتری در درک تئوریک مارکسیستی از دولت، از پراتیک ساختمان سوسیالیسم و باقی مانده بود، او شروع به انجام پی

 .اعمال دیکتاتوری پرولتاریا کرد

در طول این سالها طبقه کارگر روسیه، با دشمنان خارجی و هم داخلی جنگید، و مبارزه حادی را بر علیه بورژوازی و دیگر 

همچنین بر علیه امپریالیستها و دیگر مرتجعین خارجی که با یکدیگر برای در هم شکستن دولت استثمارگران درون جمهوری شوروی و 

از این تجربه، لنین نتایج بسیار مهمی در مورد خصلت ادامه دار مبارزه برای پیشرفت . جدید پرولتری متحد شده بودند، به پیش برد

رژوازی، و مناسبات بورژوایی، و باز تولید عناصر بورژوایی تحت بسوی جامعه کمونیستی، در مورد سرسختی بورژوازی، نفوذ بو

 .هم از منابع درون خود جامعه سوسیالیستی و همچنین از منابع بین المللی، بیرون کشید–سوسیالیسم 

تبر، او درست دو سال پس ازانقالب اک. لنین این نکات را در یک سری از نوشته هایش در سالهای اولیه جمهوری شوروی بیان کرد

. ، کرد"اقتصاد و سیاست در عصر دیکتاتوری پرولتاریا"شروع به جمع بندی از حاکمیت طبقه کارگر در یک مقاله مهم پراودا به نام 

 : در اینجا او خاطر نشان می سازد که طبقات هنوز موجودند

وری زمانی غیر الزم خواهد شد که طبقات از بین دیکتات. باقی مانده اند و باقی خواهند ماندطبقات در دوران دیکتاتوری پرولتاریا 

 (61.)طبقات بدون دیکتاتوری پرولتاریا از بین نخواهند رفت. بروند

اول خرده بورژوازی و بخصوص دهقانان هستند که لنین توجه بسیار زیادی . طبقاتی را که لنین در نظر دارد به عبارت زیر می باشند

ان مبذول داشته و در مورد اینکه دیکتاتوری پرولتاریا باید چگونه به طرف حذف تمایزات طبقاتی بین در این مقاله و دیگر مقاالت به آن

دوم، لنین طبقه حاکمه سابق روسیه را در . کارگران و دهقانان از طریق متحول ساختن دهقانان به کارگران حرکت کند، بحث می کند

 :نظر دارد، که در باره اش چنین می نویسد

استثمارگران . ثمارگران، مالکان و سرمایه داران از بین نرفته و ممکن نیست بهنگام دیکتاتوری پرولتاریا بفوریت از بین برودطبقه است

. پایگاه بین ا لمللی آنها یعنی سرمایه بین المللی، که آنها شعبه ای از آن هستند، باقی مانده است. در هم شکسته شده، ولی نابود نشده اند

نیروی مقاومت آنان، همانا به . سایل تولید در دست آنها باقی مانده است، پول و ارتباطات عظیم اجتماعی باقی مانده استقسمتی از و

اداره امور دولتی، نظامی و اقتصادی تفوق بسیار زیادی " فن"برخورداری از . علت شکستشان، صدها و هزارها بار افزایش یافته است

 (68.)میت آنان بمراتب بیش از نسبت آنان در بین عده کل اهالیستبه آنها می دهد، بقسمی که اه

در این اثر یکی از مقاصد او . در کمونیسم به این موضوعات بر می گردد" چپ روی"شش ماهی بعد، لنین در اثر مشهورش در باره 

در اینجا او . ری شوروی می باشدجمعبندی از اعمال دو سال و نیم دیکتاتوری پرولتاریا و آغاز ساختمان سوسیالیسم در جمهو

 :بخصوص بر نفوذ تولید خرده بورژوایی و نیروی عظیم عادت و سنت تاکید گذارده و خاطر نشان می کند که

محو طبقات معنایش این نیست که فقط ... طبقات باقی مانده اند و همه جا، پس از تصرف قدرت توسط پرولتاریا سالها باقی خواهند ماند

بلکه همچنین معنایش آن است که مولدین  -این کار را ما نسبتا به آسانی انجام داده ایم-مایه داران بیرون ریخته شوند مالکین و سر

ن کوچک کاال نیز محو گردند و اما اینها را نمی توان بیرون ریخت اینها را نمیتوان سرکوب نمود با آنها باید مدارا کرد، آنها را می توا

 (61.)و بشیوه نوین تربیت کرد ولی فقط ضمن یک کار سازمانی طوالنی و بطئی و با احتیاط اصالح نمود( و باید)

لنین . در اینجا او نه تنها به تجار کوچک و دیگر عناصر خرده بورژوازی شهرها، بلکه بخصوص به دهقانان در روستاها اشاره دارد

 :دانسته، و در عبارت معروف دیگری می گویدتولید کوچک را به مثابه منبع اصلی احیای محتمل سرمایه داری 

 (66.)تولید کوچک است که همواره، هر ساعته، بطور خودبخودی و بمقیاس وسیع، سرمایه داری و بورژوازی را پدید می آورد

خرده  (کوچک)بدین گونه لنین خطرات عمده در احیای سرمایه داری را نشات گرفته از طبقات حاکم سرنگون شده و سرسختی تولید 

بنابراین در ادامه چنین می گوید که وظایف عمده پرولتاریا، در بجلو راندن جامعه سوسیالیستی بطرف کمونیسم و . بورژوایی می دید

جلوگیری از حرکت قهقرایی آن بسوی سرمایه داری عبارت است از سرکوب مقاومت زمینداران و سرمایه داران قدیم و نابود کردن 

از یک طرف، . تضادهای طبقاتی ای که پرولتاریا می باید قبل از تحقق جامعه بی طبقه کمونیسم از بین ببرد .تدریجی تولید کوچک



و او تشخیص داد که برای حل این دو تضاد مختلف . تضاد با بقایای طبقات استثمارگر کهن و از طرف دیگر تضاد با دهقانان می باشد

 .ولی آنتاگونیستی و دومی غیر آنتاگونیستیا-باید دو وسیله مختلف به کار گرفته شوند 

لنین هم چنین شروع به برخورد . این چکیده نقطه نظر لنین در مورد جامعه سوسیالیستی بوده اما تمام تحلیل او در این مورد نمی باشد

بدین ترتیب او در . کرد وسیع به این مسئله که چگونه یک بورژوازی جدید می تواند در درون جامعه سوسیالیستی آغاز به رشد کند،

 :می گوید 8781سال 

بر زمینی که از یک نسل . بله، با سرنگون کردن مالکطن و بورژوازی ما راه را پاک کردیم اما عمارت سوسیالیسم را نساختیم

شوند، و زمین هر  بورژوازی پاک شده است، تا زمانیکه زمین به تولیدشان پا دهد، نسلهای جدیدی از آنها مکررا در تاریخ پدیدار می

آنها قاپیدند، بگذار منهم " -آنهایی که به پیروزی بر سرمایه داران مانند خرده مالکین می نگرند. شماری از بورژوازی را متولد می کند

 .در واقع هر کدام از آنها منبع یک نسل جدید بورژوازی هستند -"تالشی بکنم

(61) 

ین خطر را در اینجا تقریبا بطور منحصر به فردی با تولید خرده بورژوایی یکی می کند و در اگر چه، همانگونه که می توان دید، لنین ا

در گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم دشمن اصلی ما خرده بورژوازی، عادات و " واقع در همان سخنرانی او چنین می گوید که 

 (69".)موقعیت اقتصادیش می باشد

یعنی از مالکیت  -همچنانکه به روشنی در اینجا می گوید،در باره گذار از سرمایه داری به سوسیالیسمباید خاطر نشان کرد که لنین، 

بعبارت دیگر، در اینجا او مسئله . صحبت می کند که جمهوری شوروی در راهش گام گذارده بود -سرمایه داری به مالکیت سوسیالیستی

می " دشمن اصلی"د همچنین اشاره کرد که وقتی لنین می گوید که خرده بورژوازی وبای. )گذار به کمونیسم را مورد بحث قرار نمی دهد

باشد، منظورش این نیست که باید به خرده بورژوازی بطور آنتاگونیستی برخورد کرد، بلکه منظورش این است که تولیدات و تجارت 

 (.نع مقابل پا خواهد بودمشکلترین ما -کوچک و طرز تفکر تولید کنندگان کوچک که اساسا بورژوایی است

بعنوان منبع رشد این . اشاره می کند" بورژوازی جدیدی که در کشور ما متولد شده است"یک سال بعد لنین بطور مشخص به 

 -، صحبت می کند" از میان کارمندان حکومت شوروی ما می باشند... بورژوازی، لنین از این واقعیت که بورژوازی در حال ظهور 

فقط تعداد "اما او ادامه داده و می گوید که . از آنان در واقع روشنفکران بورژوایی بودند که در جامعه کهن تربیت شده بودندکه بسیاری 

از صفوف دهقانان و صنعت "و اینکه بورژوازی جدید در حال ظهور عمدتا " معدودی از آنان می توانند از صفوفشان بر خیزند

 (63.)است که پدیدار می شوند..." گران

در همان زمان لنین در برخی از نوشته هایش همچنین شروع به پیش گذاردن این مسئله کرد که مبارزه برای رسیدن به کمونیسم و 

 :او تاکید می کند که" یک شروع بزرگ"بطور مثال در مقاله مهمش، . نابودی طبقات، دراز مدت و دشوار خواهد بود

ی نیست که استثمارگران، مالکین و سرمایه داران سرنگون شوند، کافی نیست که حقوق مالکیت بروشنی، برای نابودی کامل طبقات کاف

آنان از بین برده شود، الزم است که تمام مالکیت خصوصی بر ابزار تولید نیز از بین برده شود، الزم است که تمایز بین شهر و روستا، 

 (69.)این نیازمند یک دوره بسیار طوالنی می باشد. بین برده شوندو همچنین تمایز بین کارگران فکری و کارگران بدنی از 

در اینجا لنین به روشنی می گوید که دوره سوسیالیسم، دوره گذار است که مرتبا باید بطرف کمونیسم حرکت کند و دیکتاتوری پرولتاریا 

دهقان را از میان بردارد، بلکه باید تضادهایی را که به  نه تنها باید مقاومت استثمار کنندگان سابق را سرکوب کند و تفاوت بین کارگر و

 .با این پیامد که دیکتاتوری پرولتاریا یک دوره نسبتا طوالنی را در بر خواهد داشت -پیدایش طبقات دامن می زنند، حل کند

سم میدان جنگ است بین کمونیسم که در همان مقاله لنین همچنین به جنبه دیگری از ماهیت گذاری سوسیالیسم، و این واقعیت که سوسیالی

جوانه "بخصوص، لنین توجه را به . برای رشد مبارزه می کند، و سرمایه داری که در مقابل نابودی مقاومت می کند، اشاره می کند

ینها ا. معینی از جامعه کمونیستی آینده که در مراحل اولیه سوسیالیسم در جمهوری شوروی رشد نیافتند، معطوف می سازد" های

که در آن کارگران داوطلبانه برای پیشرفت ساختمان سوسیالیسم در سرتاسر جامعه ( شنبه های کمونیستی)بخصوص عبارت بودند از 

نه برای تطمیع توسط پاداش، یا به زور اسلحه، و نه به دلیل آنکه آنها می خواستند که واحد خودشان رونق یافته یا –کار می کردند 

، بلکه بدلیل آنکه در واقع کارگران در قدرت بودند، جامعه را در خدمت منافع خودشان باز سازی می کردند و سوددهی داشته باشد

بخصوص این کارگران شنبه های کمونیستی توسط جهان بینی کمونیستی و دیدگاه ماموریت تاریخی برای دست یافتن به کمونیسم هدایت 

 .شده و از آن الهام می گرفتند

آگاهانه شان، برای حفظ حاکمیت طبقه کارگر و متحول ساختن تمام جامعه، آگاهترین کارگران، با گذاردن چنان روزهای  بر مبنای عزم

جامعه بمثابه یک ( برای...)یعنی،–خود " دور"قوم و خویشان ( برای...)بلکه " نزدیک"کار مجانی، بقول لنین، نه برای قوم و خویشان 

و لنین بدرستی جمع بندی کرد که این جوانه شکننده اما بسیار مهمی از جامعه کمونیستی آینده بود، . شروع به کار کردند( 61...")کل

 .که در سرتاسر جامعه باید استقرار یابد( و همچنین روبنا، بخصوص ایدئولوژی)جوانه ای از مناسبات تولیدی آینده 



یا تا به آن زمان، شروع به خاطر نشان کردن جوانب مهمی از این لنین در این مقاله، بر مبنای پراتیک محدود دیکتاتوری پرولتار

دیکتاتوری کرد که بعدها مائو تسه دون، بر مبنای تجربه تاریخی بسیار گسترده تر و عمیق تر از دیکتاتوری پرولتاریا، آنها را بطور 

دیکتاتوری پرولتاریا، مبنی بر نابودی طبقات و بخصوص لنین به این واقعیت اشاره کرد که وظیفه این . بسیار کاملتری تکامل بخشید

( بطور برجسته تضاد بین کار فکری و یدی)رسیدن به کمونیسم، برای از بین بردن تمام تضادهای بنیادینی که به طبقات پا می دهند 

اشکال بسیاری بخود خواهد  مستلزم یک مبارزه طوالنی و پیچیده ای است که استفاده از ابزار مختلف بسیاری را در بر خواهد داشت و

 .گرفت

اما در آن زمان لنین به نظریه ای که بعدا توسط مائو تکامل یافت فقط اشاره ای می کندو آنهم اینکه در سرتاسر دوره گذار سوسیالیسم، 

 .طبقات آنتاگونیستی و مبارزه آنتاگونیستی بین پرولتاریا و بورژوازی وجود خواهد داشت

 

 استالین
ی جمع بندی از تجربه تاریخی دیکتاتوری پرولتاریا در اتحاد شوروی، در چین و در دیگر کشورهای سوسیالیستی بود که مائو بر مبنا

اما قبل از اینکه مستقیما به خدمات مائو به تئوری و پراتیک انقالب در این حیطه بسیار حیاتی . این درک عمیق تر کرده و تکامل داد

ابی از نقش استالین، بخصوص در رابطه با مسئله در اهتزاز داشتن و پیشبرد دیکتاتوری پرولتاریا، بپردازیم، مهم است که یک ارزی

 .داشته باشیم

این استالین بود که حزب کمونیست اتحاد شوروی و از طریق آن توده های کارگر اتحاد شوروی را در حفظ حاکمیت طبقه کارگر و 

و در ضمن اینکه رهبری نمودن یک چنین وظیفه خطیری آنهم تحت سخت ترین . دسال رهبری کر 61ساختمان سوسیالیسم به مدت 

شرایط بدون هیچ تجربه تاریخی قبلی واقعا خدمت بزرگی از جانب استالین محسوب می شود، اما در این پروسه او اشتباهاتی نیز داشت 

خدمات استالین بلکه همچنین اشتباهات او، بخصوص بنابراین جمع بندی درست از نه تنها . که برخی از آنها کامال جدی می باشد

 .پیرامون مسئله تعیین کننده دیکتاتوری پرولتاریا، بسیار مهم است

نوشته شده است، استالین اصول اساسی خدمات لنین به مارکسیسم،  8711که درست پس از مرگ لنین در سال " اصول لنینیسم"در 

استالین بدرستی مسئله گذار به جامعه . ه یکی از نکات اصلی خدمات وی جمع بندی کردمنجمله تئوری دیکتاتوری پرولتاریا بمثاب

کمونیستی را به مثابه یک نبرد و مبارزه طوالنی، هم بر علیه بقایای طبقات حاکم جامعه کهن و هم بر علیه نفوذ تولید کنندگان کوچک و 

ر نه تنها دهقانان، نه تنها عناصر خرده بورژوا، بلکه همچنین توده های مبارزه ای که مستلزم متحول ساختن طرز تفک-جهان بینی آنها 

استالین نشان داد که، این مبارزه بخشی از وظیفه اساسی دیکتاتوری پرولتاریا می . ارائه داد -کارگر، منجمله کارگران کارخانه می باشد

 .باشد

یچیده بر علیه دشمنان طبقاتی هم در داخل و هم در خارج حزب، این استالین در هدایت طبقه کارگر در پیشبرد مبارزه بسیار حاد و پ

بخصوص او مبارزاتی را رهبری نمود که باعث شد ترتسکی، بوخارین و دیگر افرادیکه بویژه در رهبری . اصول را کماکان حفظ کرد

این . )اد شوروی احیاء کند، مغلوب شوندحزب بودند و خط شان می توانست بطریقی سوسیالیسم را خرد کرده و سرمایه داری را در اتح

 (.شرح داده شده اند" اقتصاد سیاسی، سیاست اقتصادی و ساختمان سوسیالیسم"یعنی  6مبارزات در فصل 

متحول ساختن سیستم . این مهمترین بخش از رهبری استالین در انجام دگرگون سازی سیستم مالکیت در شرایط پیچیده اتحاد شوروی بود

تنها شامل تعویض مناسبات سرمایه داری با مناسبات سوسیالیستی بود بلکه همچنین شامل پیشرفت از بقایای اشکال فئودالی مالکیت نه 

اما پس از . بود -(کلکتیو)از طریق مراحل مختلف اشتراکی کردن –مالکیت در ابعاد عظیم در روستاها به اشکال سوسیالیستی مالکیت 

، کامل شده بود، استالین به نتیجه گیریهای جدا 61کیت، بخصوص در سالهای میانی و اواخر سالهای اینکه تحول سوسیالیستی در مال

در  1و6برای اطالعات اولیه در این مورد بترتیب به فصلهای . )غلطی در مورد ماهیت جامعه شوروی و تضادهای مشخصه آن رسید

 .(.باره اقتصاد سیاسی و فلسفه، نظری بیافکنید

که در سال " در مورد پیش نویس قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی"ت بطور مثال، در نقل قول زیرین از گزارش استالیناین اشتباها

 :داده شد، نمایان هستند 8763

 .بدین ترتیب پیروزی کامل سیستم سوسیالیستی در تمام حیطه های اقتصاد ملی اکنون یک واقعیت است

 و این به چه معناست؟

بدین ترتیب اکنون تمام طبقات استثمارگر نابود گردیده . آنست که استثمار انسان توسط انسان نابود و از بین برده شده استاین به معنای 

 (67.")اند

خطوط تمایز بین طبقه کارگر و "استالین ادامه داده و می گوید که هنوز طبقه کارگر، طبقه دهقان و روشنفکران وجود دارند، اما 

تضادهای اقتصادی بین این گروههای اجتماعی در حال "اینکه ..." ین طبقات و روشنفکران در حال زدوده شدن استدهقانان، و بین ا



این تحلیل استالین ( 11".)تضادهای سیاسی بین آنان هم در حال نزول و زدوده شدن است"و اینکه " نزول بوده و دارند زدوده می شوند

 : بگوید 8767حزب در سال  81ره را آنجا می کشاند که در گزارشش به کنگ

ویژگی ای که جامعه شوروی را امروزه از هر جامعه سرمایه داری متمایز می سازد آنست که دیگر دارای طبقات متخاصم و 

ا آنتاگونیستی نمی باشد، یعنی اینکه طبقات استثمارگر نابود شده اند،  حال آنکه کارگران، دهقانان و روشنفکران که جامعه شوروی ر

 (18.)تشکیل می دهند، در همکاری دوستانه به کار و زندگی مشغولند

طبقات . پس از تجربه تاریخی انقالب چین و جمع بندی های تئوریک مائو تسه دون، اکنون باید روشن باشد که این تحلیل غلط است

متمایز می سازد آن نیست که طبقات متخاصم آنتاگونیستی کماکان تحت سوسیالیسم موجودند، آنچه که سوسیالیسم را از سرمایه داری 

 .ناپدید گشته اند، بلکه این واقعیت است که طبقه کارگر، به جای محکوم، طبقه حاکم می باشد

این موضع را گرفت که، تنها دلیل برای ادامه دیکتاتوری  61اما، استالین بر مبنای تحلیل غلطش در اواسط و اواخر سالهای دهه 

کسان دیگری در حزب شوروی بودند که استدالل می کردند، از . ه اتحاد شوروی توسط دشمنان امپریالیست استپرولتاریا، محاصر

اما استالین در حالیکه به . طبقات متخاصم در اتحاد شوروی دیگر وجود ندارند پس دولت باید کنار گذاشته شود( از قرار)آنجائیکه 

خاصم در اتحاد شوروی نظر مشترک داشت، در جواب به آنها فقط می گوید که نظر آنها نادرستی با آنها در مورد عدم وجود طبقات مت

( 11...")کم بها دادن به قدرت و اهمیت مکانیزم دولتهای بورژوایی که ما را محاصره کرده اند و به ارگانهای جاسوسی آنها"نشانگر 

می تواند به خود کمونیسم دست یابد، اما حتی با این وجود دولت  استالین حتی این نتیجه گیری را کرد که اتحاد شوروی، بزودی. بود

 (16...")اگر محاصره سرمایه داری از میان نرفته باشد" شوروی باید کماکان باقی بماند

مسئله  البته استالین در ضدیت با آنانی که می خواستند دیکتاتوری پرولتاریا را منحل کنند بدرستی خواهان حفظ آن بود، و همچنین این

اما این تحلیل یک جانبه . درست بود که الزم است دولت شوروی از دستآوردهای سوسیالیسم در مقابل امپریالیستهای خارجی حمایت کند

بود و به این معنا که فقط به این فاکتورها اشاره کرده، و متعاقبا مبارزه درونی و تضادهای درون شوروی برخاسته از فعالیتهای 

 .جی می دید و نه از حرکات درونی خود جامعه سوسیالیستی، و این ناصحیح بودجاسوسهای خار

بدین ترتیب می توان مشاهده کرد که از یک طرف استالین با قاطعیت از دیکتاتوری پرولتاریا دفاع می کند، اما از یک طرف دیگر، 

ی کند بهیچوجه کامال درست، نبوده و در واقع منعکس بخصوص در این دوره، آنچه را که با اتکاء بر آن از لزوم دیکتاتوری دفاع م

به نوعی می توان گفت که اشتباهات استالین مبتنی بر انحراف حاصل کردن جدی از نتیجه . کننده اشتباهاتی جدی در طرز تفکر او بود

لنینیستی در تحلیل از شرایط نوین -گیریهای خاص لنین در باره دیکتاتوری پرولتاریا آنقدر نبود، که از کاربست نادرست متد مارکسیست

هیچ ( همانند مارکسیستهای قبل از او)مالکیت در اتحاد شوروی برخاست، شرایطی که خود لنین ( اساسی)که با سوسیالیستی کردن 

این شرایط تاریخی زمانی که استالین به . چرا که آن مسائل نوین در زمان آنها موجود نبودند. زمینه ای بر تحلیل کنکرت از آنها نداشتند

 نوین برخورد کرد، او به نتیجه گیریهای نادرستی رسید، بخشا به دلیل این واقعیت که آنها در واقع جدید بودند، اما همچنین مقدار معینی

لکیت در اساس، استالین بطور یک جانبه بر برخورد به سیستم ما. از متافیزم و ماتریالیسم مکانیکی در برخورد استالین وجود داشت

این . تاکید گذارده و از برخورد کامل و درست به دیگر جنبه های مناسبات تولید و روبنا و واکنش آنها بر سیستم مالکیت، قصور ورزید

مبنی بر اینکه، زمانیکه مالکیت سوسیالیستی شد، ( روشن است 8763به سال  81که بیش از همه در کنگره )به نتیجه گیری غلط او 

تکیه نکردن کافی بر توده ها و تکیه .احیای سرمایه داری در اتحاد شوروی از بین رفته است، انجامید زمینه داخلیستی و طبقات آنتاگونی

تمام این مسائل، باعث شدند که استالین . بیش از اندازه بر روشهای بوروکراتیک از جانب استالین، با اشتباهات او ارتباط نزدیک دارند

بدلیل تحلیلش از جامعه سوسیالیستی او فکر می کرد که تمام ضد انقالبیون باید . نقالبیون نیز اشتباهاتی کنددر رابطه با سرکوب ضد ا

بخشا به این دلیل، او در اتکاء کافی بر . اساسا از منابع سرمایه داری خارجی سرچشمه گرفته باشند تا از تضادهای درونی سوسیالیسم

و به دلیل . نقالبیون غفلت ورزید و بجای آن تقریبا منحصرا بر دستگاه اطالعاتی شوروی تکیه کردتوده ها برای گریزاندن و افشاء ضد ا

، اشتباهاتی (این فعالیتها را بطور خالص نشئت گرفته از منابع خارجی می دید)اینکه بدرستی منبع فعالیتهای ضد انقالبی را درک نکرد 

ج حمله را عریض کرده و تضادهای میان خلق را با تضادهای میان مردم و دشمن در برخورد به آنها مرتکب شد و اغلب به غلط آما

 .قاطی نمود

استالین در آخرین سالهای عمرش، دست به تالشهایی در رابطه با تحلیل برخی از تضادهای خاصی که تحت سوسیالیسم، و بخصوص  

مسائل اقتصادی سوسیالیسم در اتحاد "از آخرین آثار وی  این تحلیل، بخصوص در یکی. در اتحاد شوروی کماکان وجود داشتند، زد

برای مقاصد کنونی مان مهم . در باره اقتصاد سیاسی، آمده است 6نقاط قوت و ضعف این اثر در فصل . ، بچشم می خورد"شوروی

لیدی کماکان تحت سوسیالیسم است که اشاره شود استالین در اینجا بر روی این واقعیت که بطور خاص تضاد بین مناسبات و نیروهای تو

ادامه دارد، و اگر بدرستی به این تضاد بر خورد نشود می تواند به تضادی آنتاگونیستی بدل گردد و حتی زمینه ای را برای برخاستن 

روبنا برخورد اما استالین به ادامه حضور تضاد بین زیر بنا و . عناصر سرمایه داری و به عقب کشاندن جامعه فراهم آورد، تاکید گذارد

نکرده و مضافا او جمع بندی نکرد که تضاد بین نیروها و مناسبات تولیدی و زیر بنا و روبنا نه تنها در برگیرنده تضادهای بنیادین در 



ان جامعه سوسیالیستی هستند بلکه همچنین در سرتاسر دوران سوسیالیسم عمدتا در وجود بورژوازی و پرولتاریا و مبارزه بین آنها، بعنو

 .یک تضاد آشتی ناپذیر طبقاتی، تبلور می یابند

 

 تحلیل چینی ها از استالین
حزب کمونیست چین، تحت رهبری مائو با جدیت و بطور همه جانبه مسئله نقش استالین در جنبش بین المللی کمونیستی را مورد توجه 

خروشچف در کنگره " سخنرانی مخفیانه"دین ترتیب، پس از ب. قرار داده و یک ارزیابی هم از دستآوردها و هم اشتباهات او انجام داد

و کارزار ضد استالینی که متعاقب آن توسط غاصبین رویزیونیست حزب کمونیست شوروی براه انداخته  8793بیستم حزب در سال 

در اتحاد شوروی  شده بود، تحلیل حزب کمونیست چین در آن لحظات حساس درسهای حیاتی، راجع به اعمال دیکتاتوری پرولتاریا

 .برهبری استالین را جمع بندی کرد

گرچه رویزیونیستهای چین موفق . در آمد( 8793دسامبر  17آوریل و  9) Daily  s'elpeopاین جمع بندی بشکل دو مقاله در نشریه 

سئوال برانگیز و یا وارد کنند و این مقاالت شامل برخی ( بخصوص اولی)شدند برخی از مواضع خطی شان را بدرون این مقاالت 

می باشند، اما در مجموع این مقاالت از استالین دفاع کرده و بوضوح از دیکتاتوری پرولتاریا دفاع می ( مثال در یوگسالوی)کامال غلط 

ه یافته و ، تاکید می کند که تحت سوسیالیسم تضادها کماکان ادامه داد"در باره تجربه تاریخی دیکتاتوری پرولتاریا"مقاله اول، . کنند

نکاتی بیشتر در باره تجربه تاریخی دیکتاتوری "مقاله دوم، . اینکه خط توده ای راه حل صحیح روشهای کمونیستی رهبری می باشد

، مفصلتر بوده و موضوعات مختلفی را مورد بحث قرار می دهد، اما بطور کلی بر این مسئله تاکید می گذارد که، اگرچه "پرولتاریا

اتی داشت اما یک انقالبی بزرگ بود که دستآوردهایش نسبت به اشتباهاتش دارای جنبه عمده می باشند، و آن کسانی را که استالین اشتباه

 از انتقاد از استالین استفاده می کردند تا دیکتاتوری پرولتاریا را منحل کنند، مورد حمله قرار می دهد، روشن است که هدف این حمله نه

 (11.)نین همپالگیهای رویزیونیستش در چین بود که کامال گرایش داشتند عین او عمل کنندتنها خروشچف، بلکه همچ

 :، روشن است که می گوید"در باره ده مناسبات بزرگ"این مسئله همچنین در یکی دیگر از نوشته های مائو در همان سال، 

اینجا در چین هم . نون ناگهان او را دوزخی می شمرنددر شوروی کسانیکه در گذشته استالین را تا عرش برین ستایش می کردند، اک

 91درصد و خدماتش  61کمیته مرکزی حزب ما معتقد است که که اشتباهات استالین فقط . اشخاصی پیدا شده اند که بدنبال آن روان اند

در باره "ا مقاله ای تحت عنوان بر اساس این ارزیابی م. درصد را تشکیل می دهد و با سنجش کلیه مسائل او یک مارکسیست کبیر بود

 (19.)نگاشتیم" تجربیات تاریخی دیکتاتوری پرولتاریا

 :، مائو مسائل را حتی با موشکافی بیشتری مطرح کرد8793بعدا در همان سال، در نوامبر 

یکی لنین و : جود داردو" شمشیر"من فکر می کنم دو . مایلم چند کلمه ای در باره بیستمین کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی بگویم

گومولکا و برخی اشخاص در مجارستان آنرا برداشته اند تا به اتحاد . اکنون روسها شمشیر استالین را بدور افکنده اند. دیگری استالین

ول احزاب کمونیست بسیاری از کشورهای اروپایی برهبری تولیاتی مشغ. شوروی زخم زنند و با باصطالح استالینیسم مخالفت نمایند

مثال دالس مدتی است آنرا بدور سرش . امپریالیستها نیز از این شمشیر برای کشتار خلق استفاده می کنند. انتقاد از اتحاد شوروی هستند

اوال ما از استالین حفاظت می . ما چینی ها آنرا بدور نینداخته ایم. این شمشیر قرض داده نشده بلکه به دور افکنده شده است. می چرخاند

را نگاشته " در باره تجربه تاریخی دیکتاتوری پرولتاریا" ما مقاله . م و ثانیا در عین حال اشتباهات او را مورد انتقاد قرار می دهیمکنی

 .بر خالف برخی اشخاص که برای بدنام کردن و نابود نمودن استالین تالش کرده اند، ما بر طبق واقعیت عینی عمل می کنیم. ایم

آیا . ر لنین، آیا رهبران شوروی آنرا تا حدی بدور نیافکنده اند؟ بنظر من آنرا بمیزان قابل مالحظه ای بدور افکنده انداما در مورد شمشی

انقالب اکتبر هنوز معتبر است؟ آیا هنوز می تواند بعنوان نمونه برای کلیه کشورها باشد؟ گزارش خروشچف در بیستمین کنگره حزب 

که امکان دارد قدرت سیاسی را از طریق راه پارلمانی بدست آورد، یعنی گفتن اینکه دیگر برای کلیه  کمونیست اتحاد شوروی می گوید

 (13.)همینکه این دروازه باز شود، لنینیسم بطور کلی بدور افکنده می شود. کشورها الزم نیست که از انقالب اکتبر بیاموزند

ز استالین مبذول داشت، و آنگونه که اشاره شد، بخصوص بخاطر جمعبندی مائو بروشنی توجه زیادی به یک ارزیابی مفصل و عینی ا

 .از دستآوردها و اشتباهات استالین بود که او توانست خدمات بزرگ خود را به تئوری و پراتیک دیکتاتوری پرولتاریا انجام دهد

سم و سرمایه داری بوروکرات، و کسب یک پیروزی البته مائو توده های چینی را در رها کردن کشورشان از چنگال امپریالیسم، فئودالی

و شکل خاصی از دولت که بر مبنای این پیروزی در چین برقرار شد . بدست آمد، رهبری نمود 8717تاریخی که اساسا در سال 

ه به این مسئله که شکل خاصی بود که دیکتاتوری پرولتاریا، با توج( اگر نه در اسم)این در واقع . دیکتاتوری دمکراتیک خلق نام گرفت

، با پیدایش (، مراجعه کنید"انقالب در کشورهای مستعمره"به فصل یک، )انقالب چین در ابتدا یک انقالب دمکراتیک نوین بود 

و بدلیل این خصلت خاص از انقالب چین، اتحاد طبقه کارگر با دهقانان، که برای پرولتاریای اتحاد . جمهوری خلق در چین بخود گرفت

مسئله بسیار مهمی در حفظ حاکمیت اش و ساختمان سوسیالیسم بوده است، در چین که اکثریت جمعیتش را دهقانانی تشکیل می شوروی 



دادند که در بند مناسبات نیمه فئودالی جامعه کهن گرفتار بوده، و درجایی که روستاها برای مدت زمان درازی محور انقالب بوده اند، 

 .یافتحتی اهمیت بسیار عظیم تری 

که  -بورژوازی ملی -اما اضافه بر این، قسمتی از خصلت انقالب دمکراتیک نوین آن بود که با بخشهای معینی از سرمایه داران چینی

آنها هم توسط ترکیب فئودالیسم و سرمایه خارجی عقب نگاه داشته شده بودند، می شد و می بایستی که در مرحله اول انقالب چین، و 

تحت این شکل خاص . در مرحله سوسیالیستی، بخصوص در سالهای اولیه آن، اتحاد بعمل آورد( که امکان پذیر بودتا آنجائی)حتی 

، الزم می بود که رشد بورژوازی ملی محدود شود، اما در همانحال مورد استفاده (دیکتاتوری دمکراتیک خلق)حاکمیت طبقه کارگر

ه تا بدانجا که امکان دارد الزم است که تضاد بورژوازی ملی بطور غیر آنتاگونیستی تاکید کرد ک 8799مائو حتی در سال . قرار گیرد

یعنی اینکه آنرا بمثابه یک طبقه مالکین خصوصی متوقف کرده و در همانحال سعی شود تا بدانجا که ممکن است افراد این  -حل گردد

 .طبقه را بطرف خود کشید

دهای دیگر در این زمان بدرستی برخورد شد، مرتجعین چین اگرچه بر یکسری از و بطور کلی بدلیل آنکه به این تضاد و تضا

نارضایتی های توده ها انگشت گذارده و سعی کردند این نارضایتی ها را به طغیان های ضد سوسیالیستی مبدل سازند، اما قادر نشدند 

که یک  8793بطور مشخص مجارستان در سال  -آنزمانبهمان ترتیب و در همان ابعادی که مرتجعین در دیگر کشورهای سوسیالیستی 

در . موفق شده بودند، کاری از پیش برند -شورش ضد انقالبی قادر به جلب بخشهای قابل توجهی از توده های مردم بطرف خود گردید

رفتهای سیستم سوسیالیستی سر برون آوردند و با تمام قوا به مقابله با پیش 8799واقع، زمانیکه عناصر سرسخت راست در چین در سال 

برخاستند، اکثریت عظیم توده های مردم بطور سیاسی بدفاع از سوسیالیسم برخاستند و این ضد انقالبیون نسبتا سریع طرد و منفرد 

 .گشتند

رخ داده  ، دو تحول بسیار بزرگ در جنبش کمونیستی بین المللی و در درون کشورهای سوسیالیستی8799 -91تا به این زمان، تا سال 

این بدان معنا ست که در . تحول سوسیالیستی سیستم مالکیت، دیگر بطور عمده بدست آمده بود 8793یکی آنکه در خود چین تا سال . بود

صنعت، مالکیت دولتی اساسا مستقر گشته بود، در حایکه در کشاورزی بشکل پایین تری از مالکیت سوسیالیستی در روستاها یعنی 

و البته این یک پیشرفت و پیروزی عظیمی . ی بر زمین و ابزار تولیدی مهم توسط گروههایی از دهقانان، غالب گشتشکل مالکیت جمع

 .برای انقالب چین و پرولتاریای سراسر جهان بود

یستها به این البته، بقدرت رسیدن رویزیون. اما در همان زمان، عقبگردی عظیم در اولین کشور سوسیالیستی جهان در حال تکوین بود

بمثابه . رهبری حروشچف در اتحاد شوروی و آغاز پروسه به قهقرا بردن تمام انقالب در اتحاد شوروی و برگشت به سرمایه داری بود

یک بخش الزم و بسیار حیاتی از پیشبرد پروسه احیاء سرمایه داری، خروشچف کارزار حمله ای را بر علیه دیکتاتوری پرولتاریا براه 

ونه که قبال دیده ایم، بخشی مرکزی از این مسئله، بشکل حمله ای کینه جویانه و مبتذل بر علیه استالین که طبقه کارگر آنگ. انداحت

اما در همان زمان خروشچف همچنین دست به یک حمله . شوروی را در تحکیم و پیشبرد دیکتاتوری اش رهبری کرده بود، بخود گرفت

شاید تحت رهبری لنین و در سالهای )او چنین استدالل می کرد که در زمانهای قبل . پرولتاریا زدجامع تر تئوریک بر علیه دیکتاتوری 

دیکتاتوری پرولتاریا الزم بوده است، اما اکنون دیگر نیازی به آن نمی باشد و بنابراین دولت شوروی می تواند ( اول رهبری استالین

می خواند، در واقع و " تکامل خالق مارکسیسم"این تز که خروشچف آنرا . باشددر جامعه شوروی "دولت تمام افراد، و تمام طبقات "

بوضوح تنها آشکارترین شکل ایدئولوژی بورژوازی بود، که همیشه سعی کرده چنین بنماید که دولت ماورای طبقات می باشد، تا دقیقا 

 .از نظر سیاسی خلع سالح کند از این طریق بتواند دیکتاتوری اش را بر پرولتاریا اعمال نموده، و او را

لنینیسم می شد، با دفاع از -همچنانکه قبال گفته شد، حزب کمونیست چین تحت رهبری مائو در مقابل چنین حمالتی که به مارکسیسم

زمان،  اما در همان. دستآوردها و نقش کلی استالین و همچنین بدفاع از تئوری اساسی دیکتاتوری پرولتاریا، دست به یک ضد حمله زد

در درون حزب کمونیست چین نیز مبارزه حاد بین دو خط در جریان بود، مبارزه ای که انعکاسی از مبارزه جاری در درون جنبش 

آنهایی که در درون حزب کمونیست چین، بخصوص در سطوح . کمونیستی بین المللی و همچنین مبارزه طبقاتی در چین بطور کلی، بود

راه سرمایه داری گرایش داشتند طبیعتا پشتوانه ای در رویزیونیسم خروشچف و شرکاء یافتند و به سختی  باالی حزب بودند، و بطرف

. به مقابله با تالشهای افشاگرانه و مبارزه جویانه مائو و دیگر رهبران انقالبی حزب کمونیست چین بر علیه این رویزیونیسم، پرداختند

ی را بر علیه رهبران رویزیونیستی مانند لیوشائوچی و دن سیائو پین، که معتقد بودند طبقات بدین ترتیب در این زمان مائو مبارزه سخت

و مبارزه طبقاتی در چین در حال مردن هستند، و اینکه اساسا دیگر نیازی برای دیکتاتوری پرولتاریا در چین وجود ندارد، به پیش می 

 .برد

ع بسیار مهم در باره مبارزه طبقاتی در خود چین اتخاذ کرد، که این موضع گیریها بمثابه بخشی از مبارزه مائو در آن زمان دو موضو

سخنرانی در "مائو در  8799در مارس . همچنین مفاهیم بسیار گسترده تری را در مورد تمام دوره سوسیالیسم بطور کلی در بر داشت

 :ین مضمون کرد که تحلیل مهمی بد"کنفرانس کشوری حزب کمونیست چین در باره کار تبلیغاتی 



باید ضمن صنعتی کردن سوسیالیستی کشور و ادامه پیگیر انقالب سوسیالیستی در جبهه اقتصادی، ( سوسیالیسم)برای تحکیم قطعی آن

در چین مبارزه ... در جبهه سیاسی و ایدئولوژیک نیز بطور دائم و سخت به مبارزات انقالبی سوسیالیستی و تربیت سوسیالیستی پرداخت

ی تحکیم نظام سوسیالیستی،مبارزه بر سر اینکه معین شود آیا سوسیالیسم چیره می شود یا سرمایه داری، هنوز طی یک دوره برا

 (19.)تاریخی بسیار طوالنی ادامه خواهد داشت

 :بروشنی گفته بود که" در باره حل صحیح تضادهای درون خلق"و یکماه قبل از آن، مائو در 

یالیستی در مورد سیستم مالکیت بطور اساسی انجام یافته و مبارزات طبقاتی وسیع و توفان آسای توده ای که در چین، گر چه تحول سوس

مشخصه دوره انقالب است، بطور عمده پایان پذیرفته ولی بقایای طبقات سرنگون شده مالکان ارضی و کمپرادورها هنوز موجود است، 

مبارزه طبقاتی بین . مبارزه طبقاتی هنوز تمام نشده است. در حال تحول استبورژوازی هنوز برجاست و خرده بورژوازی تازه 

پرولتاریا و بورژوازی، مبارزه طبقاتی بین نیروهای سیاسی گوناگون و مبارزه طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی در زمینه 

پرولتاریا کوشش می کند تا جهان را . اهد یافتایدئولوژیک هنوز مبارزه ای طوالنی و پیچیده خواهد بود و حتی گاهی بسیار حدت خو

در این مورد، این مسئله . طبق جهان بینی خود دگرگون سازد و بورژوازی نیز سعی دارد تا جهان را طبق جهان بینی خود تغییر دهد

 (11.)سوسیالیسم یا سرمایه داری، هنوز عمال حل نشده است" پیروزی کی بر کی"

می برخوردارند چرا که در آنها، برای اولین بار در تاریخ جنبش کمونیستی بین المللی، صریحا خاطر نشان این دو نوشته از اهمیت عظی

گردیده که طبقات و مبارزه طبقاتی کماکان تحت سوسیالیسم پا برجا هستند، و اینکه بخصوص مبارزه طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی 

کماکان ادامه می یابد، و اینکه این مسئله برای مدت زمان طوالنی ادامه خواهد یافت، و  حتی پس از کامل شدن دگرگونی سیستم مالکیت

 .مبارزه برخی اوقات بسیار حاد خواهد شد

اما در عین حال روشن است که، از آنجائیکه پراتیک انقالبی پرولتری در این جبهه، بطرق معینی، هنوز در مراحل اولیه خود بسر می 

ه مائو تازه شروع به جمع بندی تئوریک از آن کرده بود، درک او نیز از این مسئله در مراحل اولیه تکاملش قرار برد، و از آنجائیک

اما با حاد . این مسئله بخصوص در مورد درک او از ماهیت طبقات، و بخصوص از بورژوازی، تحت سوسیالیسم، صادق است. داشت

 .ین مبارزه عمیقتر گشتشدن مبارزه طبقاتی در چین، درک مائو نیز از ا

البته، این حرکت عمومی ای بود که کمونهای . حاد گشت" جهش بزرگ به پیش"مبارزه طبقاتی در چین در این زمان،بخصوص بر سر 

خلقی از آن متولد گشتند، جنبشی بود که در آن توده های مردم، بخصوص دهقانان، بپا خاستند و در به سرانجام رساندن انقالب 

تی و ساختمان سوسیالیستی کارهایی انجام دادند که قبال به گوش هیچکس نخورده بود و توسط نیروهای محافظه کار و سوسیالیس

 .ارتجاعی داخل و خارج حزب محکوم گشتند

ک مورد بحث قرار گرفته است و آنچه که در آنجا گفته شد در اینجا تکرار نخواهد شد، اما ی" جهش بزرگ به پیش"در فصل های قبلی 

مائو در حالیکه تشخیص داد . جنبه از آن دوره را باید در اینجا خاطر نشان و برجسته ساخت، و آنهم موضوع اختالف مزدها می باشد

که طبقه بندی مزد، و پرداخت حقوق گوناگون به افرادی که دارای مهارت ها و توانایی های متفاوت می باشند، یک جنبه از حق 

رو در دوره سوسیالیستی اجتناب ناپذیر می باشد، وی همچنین تشخیص داد که وظیفه دیکتاتوری پرولتاریا بورژوایی بوده، و از این

بر خالف میل  8791اما در دوره دهه . حق بورژوایی و بمثابه بخشی از آن محدود کردن مداوم اختالف مزدها می باشد محدود کردن

بطه با رهبران و مقامات تمام وقت حزب، گسترش یاقته و اختالفات بسیار مائو، پرداخت حقوق های مختلف الدرجه، بخصوص در را

 .زیادی در حقوق بین سطوح مختلف مقامات، و در بین مقامات و توده ها بوجود آمده بود

توسط چان مائو از مقاله ای که  -وخط و سیاستهای رویزیونیستی بطور عموم–در این دوره بمثابه بخشی از مبارزه بر علیه این مسئله 

به او افترا زده می شود، نوشته شده بود " نفره 1دارو دسته "یکی از کسانی که امروزه در چین بعنوان یکی از اعضای -چون چیائو 

این مقاله خاطر نشان ساخت که . این مقاله به حق و ایدئولوژی بورژوایی حمله می کند. پشتیبانی کرده و برای انتشار آن مبارزه کرد

آنها . ز باصطالح کمونیستها هستند که مانند افراد آزمند عمل می کنند و مرتبا بدنبال انباشت کردن ذخیره نقدی شان می باشندبسیاری ا

و مائو در . بخود بمثابه کاال بر خورد می کنند، و اگر ساعات اضافه ای را برای انقالب کار کنند، درخواست اضافه حقوق می کنند

 .، در هدایت مبارزه ای جهت قطع کردن برخی از این چیزها موفق گشت"جهش بزرگ به پیش"دوران 

بدست آورده بود، او توانست ماهیت مبارزه طبقاتی و " جهش بزرگ به پیش"بخاطر تجربه ایکه مائو از خیزش انقالبی توده ای در طی 

را در مورد ادامه انقالب تحت شرایطی که  تضادهای موجود در خود جامعه سوسیالیستی را روشنتر ببیند و خط و تئوری اساسی اش

بدین معنی که، سیستم سیاسی سوسیالیستی، دیکتاتوری پرولتاریا استقرار یافته و دگرگونی -سوسیالیسم اساسا استقرار یافته باشد 

 .تکامل دهد -سوسیالیستی در سیستم مالکیت بطور عمده به انجام رسیده باشد

در ماه اوت و سپتامبر همان سال در پلنوم دهم کمیته مرکزی هشتم حزب . ش کیفی کرده بوداین درک مائو یک جه 8731تا سال 

کمونیست چین بود که مائو آنچه را که بعنوان خط اساسی حزب کمونیست چین برای دوره تاریخی سوسیالیسم شناخته شده است مطرح 

 : کرد



در دوره تاریخی سوسیالیسم هنوز طبقات، تضادهای طبقاتی و . می گیردجامعه سوسیالیستی یک دوران تاریخی نسبتا طوالنی را در بر 

ما باید طبیعت پیچیده و . مبارزه طبقاتی، و مبارزه بین راه سوسیالیستی و راه سرمایه داری، و خطر احیاء سرمایه داری موجود است

ما باید بدرستی . تربیت سوسیالیستی را به پیش بریمما باید . ما باید هوشیاری خود را باال بریم. طوالنی این مبارزه را درک کنیم

تضادهای طبقاتی و مبارزه طبقاتی را درک کرده و حل کنیم، تضادهای بین خودمان و دشمن را از تضادهای میان خلق متمایز ساخته و 

از بین خواهد رفت، و احیاء در غیر این صورت یک کشور سوسیالیستی مثل ما به ضد خود تبدیل شده و . آنها را بدرستی حل نمائیم

از هم اکنون، باید هر سال و هر ماه و هر روز این را بخاطر بیاوریم تا بتوانیم درکی . سرمایه داری در آن صورت خواهد پذیرفت

 (17.)لنینیستی داشته باشیم-عمیق از این مسئله حفظ کرده و یک خط مارکسیست

لنینیستی است، تحلیلی که یک پیشرفت کیفی باالتر ار هر آنچه که قبال -تئوری مارکسیستتحلیلی که در اینجا بیان شده تکاملی نوین در 

 .در جنبش بین المللی کمونیستی بدست آمده بود، را نمایندگی می کند

ا ، حزب ب8736و بدنبال آن، در سال ". می بایست تربیت سوسیالیستی را به پیش بریم"مائو در این عبارت خاطر نشان می کند که 

بطرق . را آغاز کرد، که به معنای مبارزه با رویزیونیسم و طرز تفکر و اعمال بورژوایی بود" جنبش تربیت سوسیالیستی"ابتکار مائو 

از یک طرف این جنبش زمینه را برای انقالب فرهنگی . گوناگونی این جنبش پیش در آمدی بر انقالب فرهنگی پرولتاریایی کبیر بود

. رف دیگر اوین تالش مائو جهت تکامل اشکال و متدهای نوین برای ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا بودآماده ساخت، و از ط

بود که پرولتاریا، بخصوص تحت رهبری چیانگ چینگ، دست به یک ضد حمله حاد بر علیه  31در این سالهای اولیه دهه 

و در این دوره بود که ریشه دار ترین و پنهان ترین (. راجعه کنیدبه فصل قبل م)رویزیونیستها در حیطه های فرهنگ و هنر زد 

نیروهای بورژوایی نوین در جامعه سوسیالیستی چین شروع به احساس این موضوع کردند که موقعیت شان بسختی در خطر افتاده و 

 .بنابراین با پشتکار در مبارزه شان با پرولتاریا برای حاکمیت بر جامعه به بیرون جهیدند

همچنین باید به خاطر داشته باشیم که در همان زمان حزب کمونیست چین در حال پیشبرد یک مبارزه سخت بین المللی با رویزیونیسم 

در این زمان که پلمیک های سر گشاده ای بین حزب کمونیست چین و حزب کمونیست اتحاد شوروی شروع شد، و حزب . شوروی بود

توضیح در باره نامه سرگشاده "و ( 8736ژوئن " )در رابطه با خط عمومی جنبش بین المللی کمونیستپیشنهادی"کمونیست چین سند مهم 

بخش بود را بهمراه چیزهای دیگری منتشر  7که شامل ( 8731ژوئیه  -8736سپتامبر " )کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی

" کمونیسم دروغین خروشچف و درسهای تاریخی آن برای جهاندر باره "، که تحت عنوان "توضیح"بخصوص، آخرین بخش از . نمود

می باشد، از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا در آن می توان بطور فشرده درک اساسی ای را که مائو تا بدین زمان از مبارزه 

ه خط سراپا رویزیونیستی که در بر علی" در باره کمونیسم کاذب خروشچفی. " طبقاتی تحت سوسیالیسم به آن رسیده بود را مشاهده کرد

آن زمان از اتحاد شوروی بیرون  می آمد تاکید می کند که طبقات آنتاگونیستی و مبارزه طبقاتی کماکان تحت سوسیالیسم بطور کلی 

وجود دارند و اینکه بنابراین بازگشت از حاکمیت طبقه کارگر به دیکتاتوری بورژوازی و احیاء سرمایه داری در یک کشور 

 8787آنگونه که در کمون پاریس و جمهوری شوروی مجارستان )وسیالیستی نه فقط از طریق تجاوز نظامی بورژوازی خارجی س

دولت دیکتاتوری "، بلکه همچنین زمانی که (اتفاق افتاده بود و درست پس از تاسیس جمهوری شوروی روسیه به آن اقدام ورزیده شد

را در نتیجه انحطاط رهبری حزب و دولت در پیش می (بسوی سرمایه داری" )کامل مسالمت آمیزت"پرولتاریا راه رویزیونیسم یا راه 

این مقاله با پیش گذاشتن یکرشته معیارهایی که یک کشور سوسیالیستی، برای جلوگیری از احیاء ( 91.)امکانپذیر می باشد-"گیرد، 

 .سرمایه داری، می تواند و باید در پیش بگیرد، تمام می شود

نه فقط در مبارزه بین المللی بین مارکسیسم و رویزیونیسم که در آن زمان در جریان بود، بلکه " در باره کمونیسم کاذب روشچفی "

همچنین در مبارزه مشابه جاری در درون خود حزب کمونیست چین که بازتاب فشرده مبارزه طبقاتی در جامعه بطور کلی بود، بمثابه 

این مقاله همچنین از این نظر اهمیت دارد که از یک طرف نمایانگر سطح بی سابقه ای است که . درآمدسالحی در خدمت مارکسیسم 

لنینیستی از قوانین عملکرد سوسیالیسم و مبارزه طبقاتی تحت دیکتاتوری پرولتاریا توسط مائو تسه دون به آن دست -درک مارکسیست

یل مائو هنوز در حال تکامل بوده و بسطوح نوینی که بعدها در مقطع فرهنگی می یافت، حال آنکه از طرف دیگر نشان می دهد که تحل

 .رسید، نرسیده بود

 :این مقاله بیان می کند که

در حال حاضر در اتحاد شوروی، نه تنها عناصر جدید بورژوا در تعداد بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته اند، بلکه همچنین موقعیت 

قبل از آنکه خروشچف به قدرت برسد، آنها هیچ مقامی را در حاکمیت جامعه شوروی تحت اشغال . ر یافته استاجتماعی آنها اساسا تغیی

اما از زمانی که خروشچف با غصب رهبری حزب و . فعالیتهای آنها بطرق گوناگون محدود گشته در معرض حمله قرار داشتند. نداشتند

ژوا تدریجا به موقعیتهای باال در حزب و حکومت و در قسمتهای اقتصادی، فرهنگی دولت گام به گام به قدرت رسید، عناصر جدید بور

 (98.)و غیره دست یافته، و یک قشر ممتاز را در جامعه شوروی تشکیل داده اند



طه اما این اثر علیرغم تحلیلهای مهم بسیارش، هنوز در تحلیل اش از طبقات، بخصوص از بورژوازی تحت سوسیالیسم، بویژه در راب

بغیر از این همچنین در رابطه با منشاء و زیر بنای . با نقش و ماهیت عناصر بورژوای درون حزب، دارای وضوح کامل نمی باشد

کامال دارای  -مستقر شده باشد( عمدتا)مادی برخاستن بورژوازی تحت سوسیالیسم بطور خاص پس از آنکه مالکیت سوسیالیستی 

 .وضوح نمی باشد

بطه با مستند ساختن وجود عناصر بورژوا در جامعه شوروی، تاکید را بر فعالیتهای غیر قانونی همانند سود بری، بازار این مقاله در را

در شمارش منابع عناصر نوین بورژوا که این فعالیتها و دیگر فعالیتهای ضد . سیاه، تملک غیر قانونی امالک کلکتیو، و غیره می گذارد

که در میان طبقه " منحطین سیاسی"به ( عالوه بر استثمارگران سرنگون شده و سرمایه داری بین المللی)د، سوسیالیستی را ادامه می دهن

و " روشنفکران بورژوای نوین در نهادهای فرهنگی و تربیتی و محافل روشنفکری"کارگر و کارمندان دولت پدیدار می شوند و 

در اینجا منظور وجود تولید " ) ه در محیط خرده بورژوایی متولد می شوندمرتبا و هر لحظ"که " عناصر جدید سرمایه داری"همچنین 

-در رهبری باالی حزب و دولت ( رهروان سرمایه داری)اما حضور رویزیونیستها . ، اشاره می کند(91()کوچک و تجارت می باشد

وا در درون خود جامعه سوسیالیستی که هسته بمثابه یک قشر در بر گیرنده یک طبقه بورژ-منجمله نهادها و وزارتخانه های اقتصادی 

و اینکه به اندازه کافی بر این مسئله مرکزی تاکیدنمی گذارد که این . اش درست در حزب کمونیست است، را تشخیص نمی دهد

یعنی  -یرویزیونیستها می توانند، در عرصه ها و قسمتهایی که تحت کنترلشان می باشد، حتی تحت سوسیالیسم، جوانب سرمایه دار

را در درون خود مناسبات  -نابرابری های باقی مانده از گذشته، وجود حق بورژوایی و غیره در واحد های اقتصادی و بین آنها

تولیدیسوسیالیستی در پیش گرفته و آنان را گسترش دهند و مالکیت سوسیالیستی را فقط به یک پوسته خارجی مبدل کرده و بدین ترتیب 

مبدل سازند و قدرت خود را در تدارک برای یک تعرض همه جانبه برای غصب ( سرمایه)به مالکیت خصوصی مالکیت عمومی را 

 .قدرت و سپس احیاء سرمایه داری در کل جامعه افزایش دهند

داری در  ، تکامل کامل تحلیل مائو از بورژوازی و خطر احیاء سرمایه"در باره کمونیسم کاذب خروشچفی" به این دلیل و دیگر دالیل، 

اما در همین دوره، مائو یکسری نقدهای بسیار تیز و برنده، . یک کشور سوسیالیستی، و همچنین وسایل مبارزه با آنرا نمایندگی نمی کرد

بخصوص در رابطه با آنهایی که در مقامهای قدرت در جامعه سوسیالیستی چین قرار داشتند انجام داد، که این خود نشانگر جهت گیری 

آندسته از کادرهای رهبری که راه سرمایه داری را در پیش می "بطور مثال در همین زمان بود که او اظهار داشت که . و استفکری ا

او همچنین این مسئله را بطور ( 96".)گیرند، به عناصر بورژوایی که خون کارگران را می مکند تبدیل شده اند، یا دارند می شوند

 :گفت که  8731ذارده و در سال مستقیم تر در چارچوب طبقاتی گ

طبقه بوروکرات از یک طرف و طبقه کارگر بهمراه دهقانان فقیر و میانه حال پایین از طرف دیگر دو طبقه ای هستند که بشدت با 

 (91.)یکدیگر تخاصم دارند

یک بوروکرات در حال مکیدن آنچه که مائو می گفت این نبود که هر شخصی که در یک اداره کار می کرد یا هر مقامی یا کادری، 

در واقع، بطور عمده و در اکثر موارد، مناسبات آنان با کارگران و دهقانان مناسبات رفیقانه . خون کارگران و یک عنصر بورژوا بود

ستم آنها از نظر عینی موقعیتهای متفاوتی را در سی. اما از طرف دیگر، نابرابری های معینی بین آنها وجود داشت. همکاری بود

کادرها، بخصوص مقامات تمام وقت رهبری، یک نوع کار متفاوتی را نسبت به کارگران انجام می دادند، . سوسیالیستی اشغال می کردند

نزدیک به بینش –آنها نسبتا یک مقام ممتازتری را اشغال کرده، حقوق باالتری دریافت می کردند، آنها به داشتن یک نوع بینش متفاوتی 

گرایش داشتند و شرایط مادی زندگی آنها به تقویت این بینش متفاوت کمک می کرد و الزم بود که برای جلوگیری از  -یخرده بورژوای

رفتن این افراد به راه انجام کارها به شیوه سرمایه داری و دنباله روی شان از رهبران رویزیونیست باال در پیش گرفتن متدهای سرمایه 

 .مبارزه شوددارانه و راه سرمایه داری، 

که از )سین داشت -، مائو یک رشته بحثهایی با یکی از اقوام نزدیکش، مائو یوان8731همچنین در این زمان، در تابستان سال 

دارو دسته "به اصطالح " همدستان قسم خورده"و "طرفداران قسم خورده"بطوریکه اکنون او را، یکی از  -طرفداران نزدیک مائو بود

در .( او در زمانیکه کودتای ضد انقالبی پس از مرگ مائو انجام یافت دستگیر شد و ظاهرابه قتل رسیده است -انندمی خو" چهار نفره

 : این رشته از بحثها مائو سئوالت مهمی را مطرح می کند

 لنینیسم را مطالعه کنی یا رویزیونیسم را؟-آیا تو می خواهی مارکسیسم

 .لنینیسم را مطالعه می کنم-طبیعتا من دارم، مارکسیسم: شین -یوان

 لنینیسم چیست؟-مطمئن نباش، کسی چه می داند که تو چه چیزی را داری مطالعه می کنی؟ آیا می دانی مارکسیسم: صدر مائو

 .لنینیسم یعنی اینکه ما باید مبارزه طبقاتی را به پیش بریم، یعنی اینکه باید انقالب کنیم-مارکسیسم: شین-یوان

لنینیسم آنست که باید انقالب کرد، اما انقالب چیست؟ انقالب آنست که پرولتاریا سرمایه داران را -ساسی مارکسیسمایده ا: صدر مائو

سرنگون کند، دهقانان مالکین را سرنگون کند، و آنگاه پس از آنان قدرت سیاسی کارگران و دهقانان را بر قرار کرده و مضافا به تحکیم 

وظیفه انقالب هنوز کامل نشده است، هنوز بطور نهایی تعیین نشده است که، باالخره، چه کسی، چه  در حال حاضر. آن ادامه می دهد



در اتحاد شوروی، آیا خروشچف در قدرت نیست، آیا بورژوازی در قدرت نیست؟ ما هم، مواردی داریم . کسی را سرنگون خواهد کرد

و همچنین کمیته های منطقه ای و " سین"، کارخانجات، کمیته های که در آن قدرت سیاسی در چنگ بورژوازیست، دسته های تولیدی

 (99.)استانی ای هستند که در آنجا، آنها افراد خود را دارند، روسای بخشهای امنیت عمومی ای وجود دارند که از افراد آنها هستند

لنینیست بودن می -یم، و هر کس ادعای مارکسیست در اینجا، البته، آنچه که مائو می گوید آنست که ولو اینکه ما نظم سوسیالیستی دار

آیا مارکسیستها  و توده های مردم در رهبری بوده و در حال هدایت جامعه در جهت -کند، مسئله تعیین کننده مضمون و محتواست 

ت امور در جهت عکس، کمونیسم می باشند، یا اینکه رویزیونیستها و معدودی عناصر بورژوا در فرماندهی قرار داشته و در حال هدای

نیازمند داشتن . البته باز گرداندن سوسیالیسم به سرمایه داری نیازمند یک تغییر کیفی است. یعنی بازگشت به سرمایه داری می باشند

رل جامعه کنترل نه فقط بر این یا آن عرصه اقتصادی، این یا آن بخش از روبنا این یا آن نهاد یا آژانس امنیتی، بلکه بمعنای گرفتن کنت

و آنهم نه -اما مائو تاکید می کند که حتی در درون سیستم سوسیالیستی حیطه هایی وجود دارند . بطور کلی و دگرگون ساختن کامل آنست

که مرتبا تحت کنترل آنهایی که بینش بورژوایی و طرز زندگی بورژوایی و طریق بورژوایی انجام کارها را در  -حیطه های کوچک

، و بنابراین سیاستها و عملکردهای بورژوایی را بکار می گیرند، و اساسا شروع به برقرار کردن مناسبات سرمایه داری پیش گرفته اند

 .لنینیسم می کنند، در می آیند-تحت پوشش مارکسیسم

: را پیش می کشد( اشتو دالیل خوبی برایش د)بدین ترتیب این امر، مسئله اساسی ای را که مائو اصرار می کرد که هنوز الینحل مانده 

چه کسی، چه کسی را سرنگون خواهد کرد؟ مائو می گفت که تحت سوسیالیسم الزم است پرولتاریا کماکان به سرنگونی بورژوازی 

البته این بدان معنانیست که بورژوازی قدرت عالی را دارد و جامعه را بطور کل اداره می کند، بلکه بدان معناست که طبقه . دهد ادامه

رگر باید مرتبا و مکررا بپا خاسته و نیروهایش را بسیج کند و رویزیونیستهای در قدرت را بزیر کشد، و بدین ترتیب کنترل آن کا

والبته ممکن است بخشهای معینی از جامعه باشند که طبقه . بخشهایی از جامعه را که از دست پرولتاری خارج شده دوباره به کف آورد

معینی، قادر به بدست آوردن کنترل واقعی نشده است، لذا در این عرصه ها ممکن است مسئله عبارت باشد  کارگر هنوز، در یک زمان

به فصل قبل . )این اوضاعی بود که قبل از انقالب فرهنگی در چین در مورد هنر صادق بود. از اعمال قدرت پرولتری برای اولین بار

 (.مراجعه کنید

و  8737در سال )بخشی مرکزی از قانون اساسی حزب کمونیست چین در کنگره های نهم و دهم آن  این مسئله اساسی بطور مستقیم در

 :عنوان شده است( 8796

بورژوازی و تمام طبقات استثمارگر دیگر، برقراری دیکتاتوری  سرنگونی کاملبرنامه اساسی حزب کمونیست چین عبارت است 

تاکید .)هدف نهایی حزب عبارت است از تحقق کمونیسم. سوسیالیسم بر سرمایه داریپرولتاریا بجای دیکتاتوری بورژوازی و پیروزی 

 (93()از ماست

و البته زمانی که رویزیونیستها پس از مرگ مائو تسه دون قدرت عالی را غصب کردند، قانون اساسی حزب را بازنویس کرده، و بر 

بود از قانون اساسی بیرون کشیدند، بطوریکه  سرنگون سازیمورد  هر آنچه را که در -برنامه پایه ای حزب-سر این نکته اساسی 

و ( 99.")بورژوازی و دیگر طبقات استثمارگر را قدم به قدم پاکسازی خواهند کرد"اکنون قانون نوشته شده آنها فقط می گوید که آنها 

 .این نشانگر اهمیت عظیم این نکته است

ین تغییری اصال مهم نیست و یا حتی اینکه نسخه جدید برنامه پایه ای حزب درست تر می ممکن است در نگاه اول چنین بنظر آید که چن

ممکن است بنظر آید که وظیفه سرنگون ساختن بورژوازی و دیگر طبقات استثمارگر کامل شده و اکنون وظیفه عبارت است از . باشد

و یا انکار می کند که تا زمانی که بورژوازی موجود است نه تنها  اما این طرز تفکر اهمیت این واقعیت را نادیده گرفته. پاکسازی آنها

مکررا تالش خواهد کرد که پرولتاریا را سرنگون کرده و سرمایه داری را احیاء کند، بلکه بمثابه بخشی از این تالش، در غصب بخش 

و این مسئله بسیار مهم . د، موفق خواهد شدهایی از قدرت حتی در شرایطی که پرولتاریا قدرت را بطور کامل در جامعه در دست دار

تر خواهد شد، زمانیکه درک شود هسته بورژوازی و فرماندهان نیروهای ارتجاعی در جامعه دقیقا متشکل از رویزیونیستهای خود 

 . حزب کمونیست، بخصوص آنهایی که در سطوح باال هستند، می باشند

و عناصر دیگر )امه استحکام دیکتاتوری اش و پیشرفت بسوی کمونیسم، نه فقط بورژوازی پرولتاریا باید برای مقابله با این مشکل و اد

و این . را سرکوب کند بلکه باید مرتبا آن بخشهایی از قدرت را که توسط بورژوازی غصب شده دوباره کسب کند( طبقات استثمارگر

ت را در دست داشته و مصمم هستند که راه سرمایه داری بمعنای سرنگون کردن آن رویزیونیستهای سرسختی است که این مواضع قدر

بعبارت دیگر پاکسازی بورژوازی بمعنای سرنگون کردن مکرر آن، از طریق بسیج توده ها و از پایین، پس گرفتن . را در پیش گیرند

ت که مائو زمانی که این آن نکته ای اس. آن بخشهایی از قدرت است که بورژوازی مکررا در جامعه سوسیالیستی غصب می کند

گفت، این مسئله که چه کسی، چه کسی را سرنگون  8731در سال ( سین-در سخنانش با یکی از اقوام نزدیکش مائو یوان)مصرانه 

 .خواهد ساخت هنوز حل نشده است، بر آن تاکید می گذاشت



سم به کمونیسم کیست، و بنابراین چه کسی در این زمان بود که مائو بروشنی مشخص کرد که خطر عمده در مقابل پیشرفت سوسیالی

 :مائو در اشاره به جنبش تربیت سوسیالیستی که در آن زمان در جریان بود گفت. است که آماج عمده انقالب در این مرحله می باشد

 (91.)آماج عمده جنبش کنونی عبارت است از آن اشخاص که در قدرت اند و راه سرمایه داری را در پیش گرفته اند

بعبارت دیگر، آماج عمده، دیگر بورژوازی در جامعه بطور عام، یا خارج حزب بطور خاص نبود، بلکه این افراد حزبی در قدرت که 

 .، بودند"رهروان سرمایه داری"راه سرمایه داری را در پیش گرفته بودند، یا آنطور که بدین نام خوانده می شدند 

رفت مهم دیگر در فهم مبارزه طبقاتی تحت سوسیالیسم بود، و این درک در طول چند سال آنطور که میتوان مشاهده کرد این یک پیش

البته روشن بود که با آغاز حمله به رویزیونیستهای درون حزب توسط مائو، و . بعد، با تشدید مبارزه طبقاتی در چین، عمیقتر گشت

آنها با هر وسیله ای که می توانستند تالش کردند که مانع . زدند تبدیل آنها به آماج عمده حمله، رویزیونیستها دست به ضد حمله می

اشاعه این سیاستها توسط مائو و اتخاذ آنها توسط حزب کردند و در  هر آنجا که نتوانستند چنین کنند بطرق گوناگون سعی کردند که مانع 

خدمت گرفتند تا جنبش تعلیم و تربیت سوسیالیستی را از بخصوص در آن زمان، آنها هر گونه وسیله ای را به . اعمال این سیاستها گردند

 .مسیر خود منحرف ساخته و آنرا به جنگی در میان توده ها بدل سازند

 

 انقالب فرهنگی
در اینجا، باز گویی تاریخ این انقالب بیسابقه و زمین . اوضاع بشدت در حال حاد شدن بود، و دو سال بعد با انقالب فرهنگی منفجر شد

نکته مهم در این فصل عبارت است از زیربنای تئوریک انقالب فرهنگی، . ده، و وقایع و پیچ و خمهای گوناگون آن ناممکن استلرزانن

 .لنینیسم  است-و اینکه چگونه آن تئوری که انقالب فرهنگی را رهبری کرد، نماینده عظیم ترین خدمات فنا ناپذیر مائو به علم مارکسیسم

 :جمالت زیر لزوم انقالب فرهنگی را چنین بیان نمود ، مائو با8739در سال 

در گذشته ما در مناطق روستایی، در کارخانجات، در حیطه فرهنگ مبارزه را به پیش بردیم و جنبش تعلیم و تربیت سوسیالیستی را به 

ا را برانگیزد و جوانب اشتباه اعمال ما را اما تمام اینها نتوانستند مشکل را حل کنند، چرا که ما فرم یا متدی که توده ه. انجام رساندیم

 (97.)بطور روشن، همه جانبه و از پایین افشاء کند، نیافته بودیم

این گفته نکات بسیاری را روشن می کند، که یکی از آنها آنها عبارت از آن است که انقالب فرهنگی، نه تنها بطور عام یا در چین بلکه 

انقالب فرهنگی علیه معیارهای سنتی از آنچه که قرار بود سوسیالیسم باشد، از آنچه که قرار بود حزب  .در تاریخ سوسیالیسم بیسابقه بود

اما این فقط ظاهر قضیه است، چرا که در واقع تنها هدف یک حزب کمونیست عبارت از رهبری پرولتاریا . کمونیست باشد، حرکت کرد

و این آن چیزی است که که مائو، حزب کمونیست چین را برای انجام آن . ، می باشددر بانجام رساندن انقالب برای دستیابی به کمونیسم

اما این علیه تمام سنن و نیروی عادت که ساخته شده بود و در واقع تحت سوسیالیسم به موانعی بدل گشته بودند، حرکت . رهبری می کرد

سنت و عادت اجتماعی توسط . نیروی عادت دنباله روی کرد در بانجام رساندن انقالب منجمله تحت سوسیالیسم، نمیتوان از. کرد

 .هزاران سال جامعه طبقاتی ساخته شده اند و دنباله روی از چنان سنتی هرگز منتهی به جامعه بی طبقه نخواهد شد

د حزب را سرنگون و بیشک، این امر بیسابقه ای بود که صدر یک حزب کمونیست به توده ها فراخوان دهد که برخاسته و افراد قدرتمن

رهروان سرمایه داری، دستگاه . اما انقالب بر مبنای سابقه به پیش نمیرود و در واقع دو مقر فرماندهی درون حزب وجود داشت. سازند

 .و مقرهای خود را داشتند، و الزم بود که آنها کنار زده شوند تا از کشیده شدن چین به راه سرمایه داری جلوگیری شود

ئو چنین جمعبندی نمود که صحبت در مورد دفاع از نقش رهبری حزب و غیره کافی نیست، صحبت بر سر انقالبی کردن بنابراین ما

حتی . البته بطور کلی حزب باید نقش رهبریش را ایفاء کند. مداوم حزب بمثابه بخشی از امر انقالبی کردن جامعه بمثابه یک کل میباشد

در آمده بود و در بسیاری از نقاط کشور وجود خارجی نداشت، اما هرگز موجودیت سرتاسری  زمانیکه پایه های حزب در چین بلرزه

انقالب فرهنگی در عین حال مشکلی بود برای بازسازی و تقویت . خود را از دست نداد و مائو کامال قصد بازسازی حزب را داشت

و بدون بسرانجام رساندن امر انقالبی . اتکاء به عمل توده ای مردم حزب، واحد به واحد، منطقه به منطقه و از پایین تا باال، از طریق 

کردن حزب بدین طریق، بدون بسیج توده ها برای تشخیص این حقیقت و کشاندن به روشنایی روز و سرکوب رهبران باالی حزب که 

توده ها،  نظارتر معرض انتقاد و سعی میکردند آنرا بیک حزب بورژوایی تبدیل کنند و قرار دادن کادرهای رهبری بطور عموم د

سپس از طریق نیروی عادت و عمل آگاهانه مقامات باالی رویزیونیست،حزب می تواند به ابزار بورژوازی تبدیل شده و آنگاه جامعه 

 .راه سرمایه داری را در پیش خواهد گرفت" بطور مسالمت آمیز"تحت رهبری آن 

ربه تاریخی دیکتاتوری پرولتاریا در چین و جاهای دیگر، بخصوص تجربه ضد انقالب در بنابراین مائو این مهمترین نکته را از تج

اتحاد شوروی، جمعبندی نمود و شروع به تکامل راههاو ابزار بازسازی و انقالبی کردن حزب، بیرون کردن آنهایی که در قدرت بوده 

حزب . بود اتکاء بر توده هاشکل و متدی که به کف آمد اساسا و راه سرمایه داری را در پیش گرفته اند از صفوف حزب نمود، و باز 

بدین طریق همراه با هدایت و رهبری از جانب مقرهای . در واقع با قرار دادن رهبران و اعضاء در معرض انتقاد توده ها بازسازی شد



بازسازی شده و برمبنای اصول  فرماندهی پرولتری در حزب کمونیست که تحت رهبری مائو بود، واحدهای حزبی در سطوح مختلف

آنگونه که در باال اشاره شد، پیشبرد چنین تحولی مانند خود انقالب فرهنگی . دمکراتیک بیکدیگر مرتبط گشتند-تشکیالتی سانترالیسم

اههای بطور کل کامال بیسابقه بود، چرا که در رابطه با حزب، همچنین در رابطه با جامعه بطور کل، این مسئله روشن گشت که ر

باصطالح معمول پیشبرد امور برای ریشه کن کردن رویزیونیستها و تکاندن سطوح باالی حزب، بخصوص از پیله بوروکراتیکی که 

مائو جمعبندی نمود که یک حزب در قدرت کماکان باید وسیله نقلیه ای باشد برای رهبری . حزب خود را در آن تنیده بود، ممکن نبود

ارزه طبقاتی تحت سوسیالیسم، اما میتواند همچنین تبدیل به وسیله ای برای قشر بوروکراتیک در جستجوی منافع پرولتاریا در ادامه مب

. لنینیستی است که میتواند این مشکل را حل کند-فقط بسیج توده ها و اتکاء به آنها، تحت رهبری یک خط مارکسیست. بورژوایی شود

از درون این انقالب کبیر فرهنگی ( ورژوازی درون خود حزب، که بعدا به آن خواهیم پرداختاین بسیار مرتبط است با تحلیل مائو از ب)

در اینجا باز طبقه کارگر و توده های مردم تحت . پرولتاریایی، نه تنها در حزب بلکه در سراسر جامعه تحوالت بیشتری صورت گرفت

تمایزات و نابرابری ها بین اقشار و بخشهای . دند که بی سابقه بودرهبری مائو و انقالبیون کمونیست دیگر، تحوالتی را به پیش بر

صدها میلیون مردم در تکامل و تقویت نه تنها مناسبات نوین اقتصادی و اجتماعی و . مختلف جامعه منجمله شهر و روستا تقلیل یافت

روزنامه  -رزه که مشخصه انقالب فرهنگی بودندانقالبی کردن فرهنگ، تفکر مردم و غیره بپا خاستند، بلکه همچنین اشکال مختلف مبا

های بزرگ دیواری، انتقاد توده ای علنی از افراد در قدرت، سازماندهی بریگاد های جوانان که به گارد سرخ معروف شدند و غیره و 

 .غیره تکامل یافتند

ن در خواست می کرد که خیزش انقالبی خود را مائو به گرمی مبارزات و ابتکارات توده ها را مورد حمایت قرار داد و مرتبا از آنا

 :او برای نمونه در نامه ای به سپاهیان گارد سرخ خاطر نشان ساخت که اعمال انقالبی سپاهیان گارد سرخ. حفظ نمایند

شما می  بیان انزجار و اعالم محکومیت طبقه مالکان ارضی، بورژوازی، امپریالیسم، رویزیونیسم و سگهای زنجیری شان از طرف... 

باشد که تمام آنها کارگران، دهقانان، روشنفکران انقالبی و احزاب و گروههای انقالبی را مورد استثمار و ظلم و ستم قرار می دهند، و 

 .من نسبت به شما پشتیبانی آتشین خود را ابراز می کنم. نشان می دهند که شورش کردن علیه مرتجعین بر حق است

تصمیم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین " 8733و راهنمایی توده ها در این مبارزه توده ای عظیم در اوت برای آماده نمودن رهبری 

آنچه که ( 38.()تمام نقل قولهای زیر از این جزوه با همین نام هستند. )صادر گردید" در رابطه با انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی

تحت هدایت شخص مائو تهیه گردید و آشکارا پیروزی خط او را در مقابله با مخالفت معروف است، " نکته ای 83قرار "عموما بعنوان 

. نکات مهمی در این تصمیم وجود دارند که مطالعه دقیق همه کمونیستها را می طلبد. سخت رهبران حزب کمونیست چین نمایان می کرد

 :در اینجا باید بر آن تکیه گردد بقرار زیر است آنچه که. بعضی از نکاتی که در آن وجود دارند در فصول قبلی آورده شد

نتیجه این انقالب فرهنگی کبیر بوسیله اینکه آیا رهبری حزب شجاعانه جرات "این اصل را برجسته می نماید که " نکته ای 83قرار "

یین می گردد ِِ توان آنرا شعار انقالب فرهنگی تیتر این بخش چیزی را بیان می کند که می ." می کند توده ها را بر انگیزد یا نه، تِع

مقاله به همین ترتیب در قسمت بعدی اشاره می . "جرئت نمودن را باالتر از هر چیز قرار دهید و شجاعانه توده ها را برانگیزید: "نامید

دیگری بجای آن نباید در انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی،تنها متد برای توده ها رها کردن خودشان است، و هیچ متد انجام کار : "کند

 ".مورد استفاده قرار گیرد

آماج عمده جنبش کنونی عبارت است از آنهایی که در درون حزب در مقام قدرت بوده و راه سرمایه داری "باز تاکید می کند که " قرار"

درها، و همچنین سیاست این مقاله رهنمودهای اساسی در مورد حل صحیح تضادهای درون خلق و مسئله کا". را در پیش گرفته اند

این مقاله بر . را در بر دارد( یعنی آنهایی که در قدرت نیستند" )اعضای عادی گروه کارکنان"برخورد به دانشمندان، تکنیسین ها و 

 .ارتباط واقعی بین انقالب و تولید تاکید می ورزد

هر گونه ایده ای که . ای مولده اجتماعی کشور ما می باشدانقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی یک نیروی محرکه قدرتمند برای رشد نیروه

 .انقالب فرهنگی کبیر را در مقابل رشد تولید قرار دهد نادرست است

 .در مورد تشکالت خلق شده توسط توده ها باشد" نکته ای 83قرار "اما شاید مهمترین موضوع این فصل، بحث 

گروههای انقالب فرهنگی، کمیته ها و دیگر اشکال . ایی شروع به ظهور کردندپدیده های نوین بسیاری در انقالب کبیر پرولتاری

این گروههای . تشکیالتی خلق شده توسط توده ها در بسیاری مدارس و واحدها چیزهای جدیدی بوده و از اهمیت تاریخی برخوردارند

که توده ها می توانند در آنان خود را تحت رهبری انقالبی فرهنگی، کمیته ها و کنگره ها اشکال نوین عالی ای از تشکل می باشند 

آنها ارگانهای قدرت . آنها پلی عالی برای نگاه داشتن رابطه ای نزدیک بین حزب ما و توده ها می باشند. حزب کمونیست آموزش دهند

 .انقالب فرهنگی پرولتاریایی هستند

. ه های انقالبی در آمدند که در سطوح مختلف جامعه برقرار شدنداین گروهها در یک پروسه از رشد در انقالب فرهنگی، بصورت کمیت

البته مائو این خالقیت توده ها را تحسین کرد و همانگونه که می توان حدس زد، رهروان سرمایه داری که اکنون قدرت را در چین 



ورژوا بوروکراتیکی که شکل خود را حفظ غصب کرده اند بسرعت آنان را در سطوح پایه ای جامعه از بین برده و آنان را به ابزار ب

 .کرده اند، تبدیل کرده اند

در طول انقالب فرهنگی مائو آرام ننشست، بلکه هم به جمعبندی پراتیک انقالب تا بدان زمان، و هم به طراحی استراتژی و تاکتیکهای 

د که در تمام دورانش مائو در مبارزه رهبری اش خود انقالب فرهنگی از میان پیچ و خمهای بسیاری گذر کر.پیشروی بیشتر آن پرداخت

که  عامیکرد، اما آنچه که در اینجا بر روی آن تمرکز خواهد شد عبارت است از حرکت کلی و بالانقطاع انقالب و درسهای تئوریکی 

 .از آن بیرون کشید

یعنی فقط در -" سطوح باال"زیونیستها فقط در یکی از عمیقترین و مهمترین این درسها عبارت از آنست که هدایت مبارزه بر علیه روی

یعنی با رویزیونیستها و دیگر ضد انقالبیون ابتدا از طریق تصمیم گیری –" از باال به پایین"یا فقط  -ارگانهای رهبری حزب و دولت

فیه گشت، ارگانهای رهبری برخورد شود و سپس آموزش در میان صفوف حزب و توده ها در مورد اینکه چرا شخص خاصی تص

بلکه آنگونه که مائو گفت الزم  است که توده های وسیع . کافی نیست–موضوعات و مسائل خطی و غیره چه بودند، به پیش برده شود 

و خیزش توده ای انقالب فرهنگی دقیقا نمونه ای . برانگیخته و آنان را در مبارزه و مغلوب کردن دشمنان طبقاتی هدایت کرد از پایینرا 

انقالب فرهنگی، در ابعاد وسیع و عمیق آنگونه که مائو جمعبندی کرد و متدی جدید برای مغلوب ساختن رهروان . از این بود بیسابقه

 .جان سخت سرمایه داری و انقالبی تر کردن جامعه، منجمله حزب، بود

جلسه پلنوم اول نهمین کمیته مرکزی حزب  او در سخنرانی خود در. بود" مطلقا الزم و به موقع"مائو اغلب می گفت که انقالب فرهنگی 

 :نکته مهمی را در این مورد بدین ترتیب بیان کرد 8737کمونیست چین در آوریل 

بنا بر مشاهدات من متاسفانه در . ظاهرا ما بدون انقالب کبیر فرهنگی پرولتارِیایی نمی توانستیم کاری کنیم، چرا که پایه ما مستحکم نبود

رهبری در دست مارکسیستهای  -منظورم همه کارخانجات یا اکثریت قریب به اتفاق آنان نیست-از کارخانجات  اکثریت نسبتا زیادی

آدمهای خوبی در میان . بلکه بودند. منظورم آن نیست که آدمهای خوبی در رهبری کارخانجات نبودند. واقعی و توده های کارگر نبود

اما آنها دنباله روی خط لیوشائوچی بودند، به انگیزه .  زبی و دبیرخانه های حزبی بودنددبیران، معاونین دبیران و اعضای کمیته های ح

اما ... های مادی توسل می جستند، سود را در فرماندهی قرار داده بودند و بجای گسترش سیاستهای پرولتری، پاداش می دادند و غیره 

 (31.)است که انقالب هنوز ناتمام است این نشانگر آن... در واقع آدمهای بدی در کارخانجات هستند

در ادامه، آنگونه که آخرین جمالت روشن می سازد، انقالب فرهنگی، در عین جلوگیری از کسب قدرت توسط رویزیونیستها و احیاء 

وری پرولتاریا انقالب باید تحت دیکتات. سرمایه داری در آن زمان مشکل را یکبار و برای همیشه حل نکرد و نمی توانست که چنین کند

در واقع در سراسر دوره گذاری سوسیالیسم، در سراسر دوره دیکتاتوری پرولتاریا، تا زمانی که بورژوازی -بمدت طوالنی ادامه یابد  

و و آنگونه که مائ. و تمام طبقات استثمارگر دیگر و طبقات بطور کلی، و زیر بنایی که به برخاستن آنها پا می دهد کامال از بین بروند

اصرار می نمود، خیزش های توده ای بسیار بیشتر، مانند سالهای اولیه انقالب فرهنگی، در آینده نیز برای به ثمر رساندن این ماموریت 

 .تاریخی، به همراه مردم سراسر جهان، الزم خواهد بود

 :حبوحه این خیزش چنین گفت، در ب8739مائو در سال . و این بنوبه خود با هدف عمیقتر انقالب فرهنگی در ارتباط است

یکی جواب داد که هدفش عبارت بود )بمن بگوئید، هدف انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چیست؟ : در اینجا من سئوالی از شما میکنم

مبارزه برعلیه رهروان سرمایه داری در حزب یک وطیفه عمده است، اما هدف .( از مبارزه علیه رهروان سرمایه داری در حزب

 .هدف عبارت است از حل مشکل جهان بینی و پاک کردن رویزیونیسم. تنیس

مرکزیت مکررا بر اهمیت خودآموزی تاکید گذارده است چرا که یک جهان بینی را نمی توان بر کسی تحمیل کرد، بازسازی 

حالی که دومی نقش درجه اول  ایدئولوژیک فاکتورهای خارجی را که بر روی فاکتورهای داخلی عمل می کنند، نمایندگی می کنند، در

اگر جهان بینی متحول نگردد آنگاه حتی اگر دو هزار نفر رهروان سرمایه داری در انقالب فرهنگی کبیر جاری از میان . بعهده دارد

 ما در انقالب فرهنگی جاری در حال پرداخت بهای بسیار. برداشته شوند، بار دیگری چهارهزار تن دیگر ممکن است ظاهر گردند

مبارزه بین دو طبقه یا دو خط را نمی توان در یک، دو، سه یا چهار انقالب فرهنگی حل کرد، بلکه نتایج انقالب فرهنگی . زیادی هستیم

بنابراین ما ریشه کن . دو یا سه انقالب فرهنگی در هر صد سال باید انجام شود. کبیر جاری باید حداقل برای پانزده سال تحکیم گردد

 (36.)یسم و تقویت توانمان در مقابله با رویزیونیسم در هر زمان را باید به خاطر داشته باشیمکردن رویزیون

یعنی اینکه توده های -در طول انقالب فرهنگی، و بخصوص در خیزش های توده ای سالهای اولیه آن، حقیقت عمیقی که لنین بیان کرد 

یکبار دیگر با قدرتمندی  -آموزش ببینند" دوران عادی"د به اندازه چندین سال مردم در چند هفته مبارزه در یک دوره انقالبی می توانن

بمعرض نمایش گذارده شد و ثابت گردید که از اهمیت تعیین کننده ای، نه فقط در مبارزه در جامعه سرمایه داری بلکه در جامعه 

ساسی که برای پیشبردن جامعه بسوی کمونیسم باید بر چه تمام اینها در ارتباط است با این سئوال ا. سوسیالیستی نیز، برخوردار است

دیکتاتوری پرولتاریا فقط زمانی . مائو بارها و بارها تاکید کرد که، اتکاء فقط می تواند بر توده های وسیع گذارده شود. کسی تکیه کرد

عمال گردد، و این بمعنای بسیج و مسلح ساختن می تواند واقعا دیکتاتوری پرولتاریا باشد که دیکتاتوری اش توسط خود توده های وسیع ا



و توانا ساختن آنان در تشخیص خط درست از نادرست و منافع -لنینیستی برای مبارزه بر علیه دشمنان طبقاتی -آنان با خط مارکسیست

مواضع اساسی، دیدگاه و متد لنینیسم برای تسلط بر -واقعی پرولتاریا از منافع بورژوایی در جریان مبارزه خودشان و مطالعه مارکسیسم

 .می باشد -آن

مائو جمعبندی کرد که اگر هر گونه متد دیگری مورد استفاده قرار گیرد، آنگاه اگر رویزیونیستها بمواضع رهبری دست یابند و قادر 

موقعیت پاسیوی توده ها از نظر سیاسی در یک  -در پوشش مارکسیسم -رسمی بر یک خط ضد انقالبی بزنند" مهر تصدیق"گردند که 

. خواهند بود، و بنام وفادار ماندن به خط حزب و وفاداری به رهبری آن، آنان به عقب و به جهنم سرمایه داری رهنمون خواهند گردید

مائو . برخورد کرد وگرنه از دست خواهد رفت -بطریق ایستا و مطلق-بطور خالصه، به دیکتاتوری پرولتاریا نباید بطور متافیزیکی 

تحت دیکتاتوری پرولتاریا، ادامه مبارزه طبقاتی بر علیه  ادامه انقالبداد که اعمال دیکتاتوری پرولتاریا بر بورژوازی بمعنای نشان 

این به آن معنا نیست . بورژوازی و تمام طبقات استثمارگر از طریق اتکاء بر توده های وسیع می باشد و فقط می تواند به این معنا باشد

بلکه به این معنی است که از طریق . توده ای که مشخصه سالهای اولیه انقالب فرهنگی بود همیشه الزم و ممکن است که آن نوع خیزش

اشکال متفاوت، توده ها باید از نظر سیاسی بسیج گشته و در انجام مبارزه طبقاتی هدایت گردند و اینکه در طول دوره سوسیالیستی 

همانطور که اشاره . خواهند بود" مطلقا الزم و بجا" ارزه طبقاتی چنان خیزشهای توده ای بواقع مکررا، و در نقاط معینی از تکامل مب

آغاز شد نمی  8733شد، مائو بارها تاکید کرد که اگر قرار بود چین یک کشور سوسیالیستی باقی بماند،انقالب فرهنگی ای که در سال 

ختلف مائو ارزیابی های مختلفی از اینکه هر چند گاهی چنان چیزی الزم و در اوقات م. توانست تنها انقالب فرهنگی در چین باشد

ممکن است ارائه داد، اما البته مسئله مهم جدولبندی زمانی آن توسط پیچ و خمهای مبارزه طبقاتی که هم در درون کشور و هم در سطح 

چنین انقالبی مکررا، باز و باز، در طول دوره تاریخی  بین المللی تعیین خواهد شد، نمی باشد، بلکه مسئله مهم این واقعیت است که

البته آن کسانی که در اوقات خاص آماج حمله هستند، افراد رهرو . آنرا ذکر می کند دلیلو مائو همچنین در باال . سوسیالیسم الزم است

اما در سراسر دوره . الب کشیده شوندو افراد معین ممکن است بطرف انق–سرمایه داری، ممکن است سرنگون شده و بزیر کشیده شوند 

بمثابه رهبران رویزیونیست ظاهر خواهند شد و هسته بورژوازی ( یا برخی اوقات دوباره همان افراد قبلی)سوسیالیسم افراد جدیدی 

ه می کند هدف واقعی به این دلیل است که آنگونه که مائو در اینجا اشار. جدیدی را شکل خواهند داد، و باید آنها را مرتبا سرنگون کرد

انقالب فرهنگی فقط سرنگون کردن آن رهروان سرمایه داری که در آن زمان خود را در درون حزب پرولتاریا مخفی کرده اند نمی 

باشد، بلکه هدف آن باید عبارت باشد از بازسازی جهان بینی توده های مردم، بطوریکه آنان بمواضع، نقطه نظر و متد پرولتاریا، 

لنینیسم دست یابند و بدین ترتیب بطور روزافزونی با امر تشخیص، ایزوله کردن و سرنگون کردن رویزیونیستها هر آن -ممارکسیس

و توانایی اشان در جذب و باز سازی اکثریت ( و طبیعت)زمان که سربلند کنند مسلح گردند، و در همان حال تسلط شان بر جامعه 

 .ددروشنفکران، و کادرها و غیره تقویت گر

زمانی که مائو صحبت از پیروزیهایی که از انقالب فرهمگی به کف آمده است می کند، دوباره بر همان  8731یک سال بعد در سال 

 :نکته تاکید می گذارد

آینها هنوز در اطراف هستند و این طبقه هنوز . اما طبقه مغلوب شده کماکان مبارزه خواهد کرد. ما پیروزی بزرگی به کف آوردیم

بر . ما نباید هوشیاری خود را از دست بدهیم. حتی برای ده ها سال. بنابراین ما نمی توانیم از پیروزی نهایی صحبت کنیم. وجود استم

مبنای دیدگاه لنینی، پیروزی نهایی یک کشور سوسیالیستی نه تنها در گرو تالشهای پرولتاریا و توده های وسیع مردم در کشور خود 

در گرو پیروزی انقالب جهانی و نابودی سیستم استثمار انسان توسط انسان در سراسر جهان می باشد، که بر آن مبنا است بلکه هم چنین 

بنابراین این غلط است که از پیروزی نهایی انقالب در کشورمان براحتی صحبت کنیم، این ضد لنینیسم می . تمام بشریت رها خواهد شد

 (31.)باشد و منطبق بر واقعیات نیست

در اینجا مائو روشن می سازد که تا مدت زمان درازی پیروزی نهایی قابل دست یابی نمی باشد چرا که هنوز هم طبقات استثمارگر در 

و بخصوص در باره نکته دوم، مائو صرفا یک پدیده را . جهان بطور کلی، و هم بورژوازی در خود چین به حیات خود ادامه می دهند

: بلکه دو باره بر یک قانون عینی جامعه سوسیالیستی تاکید می گذارد -ه بورژوازی هنوز در چین موجود استیعنی اینک-شرح نمی دهد 

یعنی، آنگونه که او در سالها قبل از این جمعبندی کرد، سوسیالیسم نقطه پایانی در خودش، یا چیزی که می تواند به همان صورت تحکیم 

و خطر احیاء سرمایه . ی است که در سرتاسرش بورژوازی به موجودیت خود ادامه خواهد دادگردد، نمی باشد، بلکه دوره طوالنی گذار

داری کماکان وجود خواهد داشت، و اینکه حلقه کلیدی در ادامه پیشروی به سوی کمونیسم عبارت است از مبارزه طبقاتی در اتحاد با 

 .مبارزه پرولتاریا و خلقهای تحت ستم جهان

، مائو همچنین لزوم دگرگونی در شکل مبارزه را جمعبندی کرد و این پروسه را نیز 8731 -37الب فرهنگی، در این مقطع از انق

. او به مبنای دستآوردها و تحوالتی که انجام شده بود اتکاءکرده و آنان را به جلو رانده، بیشتر تکامل داده و مستحکم ساخت. رهبری کرد

ل کرد که مبارزه طبقاتی در یک خط مستقیم و همیشه به همان شدت بجلو نرفته بلکه بطریق موج مائو در اینجا بر مبنای این قانون عم

تحکیم مبارزه و دستآوردهای انقالب فرهنگی تا به آن زمان و در  8737حزب در سال  7کنگره . وار و مارپیچی به پیش می رود



اما در همان زمان، . اتکاء بر این دستآوردها در دوره بعد مهیا ساخت مرحله معینی را نمایندگی کرده و زمینه را برای پیشبرد بیشتر و

مائو دوباره هشدار داد که حتی اگر شکل مبارزه عوض شود این به آن معنا نیست که مبارزه تمام شده یا دوباره نیازی به سرنگون 

مائو اعالم کرد که در طول چند سال  ه نهمدرست پس از کنگردر واقع، . ساختن مقرهای فرماندهی بورژوازی در حزب نخواهد بود

و در واقع تا چند سال بعد مقرهای فرماندهی بورژوازی نوین در درون . آینده احتماال چنان نبرد همه جانبه ای را باید در پیش گرفت

خص لین پیائو بود که این ش. حزب بوجود آمد و اینبار تحت رهبری کسی بود که از نزدیک در همراهی با انقالب فرهنگی قرار داشت

سعی کرد کودتایی کند که شامل طرح ترور مائو نیز بود، او پس از افشاء نقشه اش در سقوط هواپیمایی که سعی داشت  8798در سال 

 مائو خیلی زود تشخیص داده بود که لین پیائو دارای خصوصیات خائنانه ای است، حتی اگرچه او در. با آن از کشور فرار کند، کشته شد

مجموع نقش مثبتی در مراحل اولیه انقالب چین بازی کرده بود و حتی اگرچه مائو احساس می کرد که الزم است، با لین پیائو در دوران 

. مرحله اول انقالب فرهنگی متحد شود تا راستهایی که در اتحاد با لیو شائوچی به سختی سنگر بندی کرده بودند، را سرنگون کند

پیائو و داغان شدن مقرهای فرماندهی او، اگرچه پیروزی بزرگی برای پرولتاریا بود، همچنین شرایط نوینی را شکست نقشه های لین 

بسیاری از رهبران قدیمی حزب که در مقابل خیزش توده ای انقالب فرهنگی و . تضادهای نوین و مشکالت نوین–نیز بوجود آورد 

با آن همکاری  -یا تحت فشار-ن، مجبور شدند که با آن تا حدودی موافقت کرده حمایت قاطعانه مائو و دیگر رهبران انقالبی از آ

برای مخالفت شان  -یا  پوششی-کنند،شروع به پشت کردن و مخالفت با آن کردند و برای این کار از خیانت لین پیائو بمثابه توجیهی 

 .استفاده کردند

آنجاییکه تقریبا هیچکس باندازه لین پیائو با انقالب فرهنگی مشخص نمی گشت، و در نتیجه، مخالفین مائو چنین استدالل می کردند که از 

از آنجائیکه او صورت واقعی خویش را اکنون نشان داده است، باید بهر آنچه که او مورد حمایت قرار می داد یا درگیرش بود مشکوک 

مورد حمایت قرار داده بود دارای کمبودهای بسیاری بود، و اینکه آنها بر این واقعیات که آن طریق که لین پیائو انقالب فرهنگی را . شد

در زمان کنگره نهم او حمالتش را به بسیاری از دستآوردهای انقالب فرهنگی شروع کرده بود، اینکه او استدالل کرده بود که آشوب 

زمان آن رسیده بود که توده ها ساکت شده و سرشان خوب بود، ولی ( یعنی تا مدتی که او الزم داشت تا به باال برسد)انقالبی برای مدتی 

البته آنهایی که اکنون شانسی بدست آورده بودند که به انقالب فرهنگی . را پایین انداخته و فقط به تولید بپردازند، سرپوش می گذاردند

هیت راست آنرا نادیده گرفته و بجای حمله کنند سعی کردند که از اینها چشم پوشی کنند، جهت گیری راست خط لین پیائو و همچنین ما

. چشم دریده بسازند، و غیر مستقیم انقالب فرهنگی را بطور کلی با همان چوب بزنند" اولتراچپ"آن می خواستند که از او یک تصویر 

ت دیکتاتوری لنینیستی از ادامه انقالب تح-مائو در طول این مبارزه برخی جمعبندی های بسیار مهم انجام داد که درک مارکسیست

مائو بطور علنی توجه را بر روی این سئوال حیاتی متمرکز  8791بتابراین در اواخر سال . پرولتاریا را هرچه بیشتر به پیش راند

 :ساخت

ناروشنی بر روی این سئوال . چرا لنین صحبت از اعمال دیکتاتوری پرولتاریا بر بورژوازی کرد؟ روشن ساختن این سئوال حیاتی است

 (39.)اینرا باید به همه ملت فهماند. ویزیونیسم خواهد انجامیدبه ر

، این آموزش مائو تسه دون، "چهارمین کنگره کشوری خلق چین"، مدت زمان کوتاهی پس از پایان 8799با انتشار آن در فوریه سال 

آنچه را که مائو در این نقل قول . ر انداختکارزار مطالعه تئوری دیکتاتوری پرولتاریا و مبارزه با و جلوگیری از رویزیونیسم را بکا

بر آن تاکید می گذارد، و آنچه که در این کارزار بر آن تاکید گذارده شد عبارت است از لزوم درک این مسئله که چرا، به چه مقصودی، 

الزم است فهمیده –کافی نیست  فقط این درک که یک دیکتاتوری پرولتاریا باید وجود داشته باشد. دیکتاتوری پرولتاریا اعمال می گردد

 .شود که پرولتاریا از طریق دیکتاتوری اش به چه چیزی باید دست یافته و در چه جهتی باید حرکت کند

 :اینکه این جهت چیست، در سخنان دیگری از مائو که در همان زمان بیان شده روشن می گردد

هم چنین سیستم مزد نابرابر است، بطوریکه هشت درجه مزد وجود در حال حاضر در کشور ما سیستم کاالیی بکار برده می شود، 

بنابراین، اگر اشخاصی مانند لین پیائو به قدرت . چنین چیزهایی را تحت دیکتاتوری پرولتاریا فقط می توان محدود ساخت. دارد، و غیره

لنینیستی را -این دلیل است که ما باید آثار مارکسیست به. برسند، برای آنها کامال آسان خواهد بود که سیستم سرمایه داری را بر پا کنند

 (33.)بیشتر مطالعه کنیم

است که  -جامعه کهن خواند" اثرات تولد"آنچه که مارکس آنرا –آنچه را که مائو در اینجا در باره اش صحبت می کند بقایای جامعه کهن 

سیستم کاالیی، اختالف در توزیع، –چنین چیزهایی . تی موجود استدر خود مناسبات تولیدی سوسیالیس-در زیربنای اقتصاد سوسیالیستی 

را می توان بطور عام حق بورژوایی خواند، چرا که آنها متعلق به طبقه بندی مناسبات اقتصادی مشخصه عصر بورژوایی می  -و غیره

ذالک از آنجائیکه تحت سوسیالیسم استثمار کار پیموده نشده اند، مع( بقول مارکس)باشند و نشانگر آنند که افق های این مناسبات کامال 

این . مزدوری توسط مناسبات تولیدی سوسیالیستی از میان برداشته می شود، این چیزهادر این دوران در زمینه متفاوتی عمل می کنند

ن و دهقانان، بین شهر و اختالف بین کارگرا–" سه اختالف بزرک"از نزدیک با ادامه موجودیت آنچه که چینی ها اغلب " اثرات تولد"

 .می خوانند مرتبط هستند -ده، و بین کار یدی و فکری



به موجودیت خود در  -آنگونه که کال در باال تعریف گشت–مائو توجه را به این واقعیت می خواند که، از یک طرف، حق بورژوایی 

بهمین دلیل است که احیاء سرمایه . تواند آنرا محدود کندسراسر دوره سوسیالیسم ادامه می دهد و اینکه دیکتاتوری پرولتاریا فقط می 

کند و  محدوداما از طرف دیگر، او تاکید می ورزد که پرولتاریا باید دقیقا حق بورژوایی را .داری کماکان یک احتمال خطرناک میباشد

، باید در سراسر دوره سوسیالیسم به انجام اینکه محدود کردن فزاینده حق بورژوایی، در انطباق با شرایط مادی و ایدئولوژیک هر مقطع

در غیر اینصورت، به رشد و قدرت بورژوازی کمک خواهد شدو بورژوازی در تالشش برای کسب قدرت، تحمیل دیکتاتوری . برسد

 .تقویت خواهد گشت -یعنی حق استثمار پرولتاریا-بورژوازی بر توده ها و احیاء سرمایه داری، با حق بورژوایی عالیش 

نجه که دقیقا تفاوت بین سوسیالیسم و چین قدیم و آنچه که تشابهات بین آنان بود، در جای دیگری در همان زمان، توسط مائو روشن تر آ

 :گشت
هشت درجه ای، توزیع به تناسب حتی اکنون در چین سیستم مزدی . قبل از رهایی چین بمقدار زیادی همانند یک کشور سرمایه داری بود. به یک کالم، چین یک کشور سوسیالیستی است

 (39.)آنچه که متفاوت است سیستم مالکیت است که دگرگون گشته است. کار و مبادله از طریق پول وجود دارد، و در تمام این موارد تفاوت بسیار کمی با جامعه کهن دارد

یستم مالکیت دگرگون و اساسا اجتماعی شده س. این یک تمایز اقتصادی دقیق و علمی بین سرمایه داری و سوسیالیسم بوجود می آورد

متحول گشته است و مائو تاکید می کند که اگرجه پیشرفتی حاصل  تمامااما این به هیچوجه به آن معنا نیست که مناسبات تولیدی  . است

 .گشته است، اما این پیشرفت فقط گام اول است

زمانی که کشاورزی جمعی می شود، . کامال اجتماعی گشته است یا خیرمضافا، این مسئله هم وجود دارد که آیا خود سیستم مالکیت 

در چین شده بود، و زمین و ابزار اساسی تولید تحت مالکیت جمعی گروههای مردمی بود که همچنین  8791انگونه که تا اواخر سالهای 

اجتماعی شدن کامل زمانی است که زمین و –بر روی زمین کار می کردند، این اجتماعی شدن است، اما اجتماعی شدن کامل نمی باشد 

این گام در اجتماعی شدن . ابزار تولید تحت مالکیت جمعی کل جامعه، از طریق دولت، قرار بگیرد و دهقانان تبدیل به کارگر شوند

این نقل قولهای  مضافا، آنگونه که چان چون چیائو، مدتی پس از انتشار. کشاورزی هنوز در هیچ جامعه سوسیالیستی کامل نشده است

 :چان خاطر نشان می سازد. مائو در مقاله ای نشان می دهد، مالکیت دولتی حتی در بازگانی و صنعت نیز کامل نشده است

ما اغلب می گوئیم که موضوع مالکیت . معذالک، ما باید در رابطه با سیستم مالکیت بفهمیم که موضوع هنوز کامال حل نشده است

این به آن معنا است که هنوز تماما حل نشده است، و همچنین اینکه حق بورژوایی هنوز در این عرصه کامال  ،"عمدتا حل شده است"

آمارهای فوق الذکر نشان می دهدکه مالکیت خصوصی بخشا هنوز در صنعت، کشاورزی و بازرگانی وجود دارد، . نابود نشده است

وسط تمام مردم نمی باشد بلکه شامل دو نوع مالکیت است، و اینکه مالکیت اینکه مالکیت عمومی سوسیالیستی کامال شامل مالکیت ت

ناپدید شدن حق بورژوایی در حیطه سیستم مالکیت . توسط تمام مردم در کشاورزی که اساس اقتصاد ملی است هنوز نسبتا ضعیف است

ل تمام ابزار تولید به مالکیت اشتراکی تمام جامعه در جامعه سوسیالیستی، آنگونه که توسط مارکس و لنین تصویر شده است، بمعنای تبدی

نه در تئوری و نه در پراتیک ما نباید از وظایف عاجلی که در مقابل دیکتاتوری . بوضوح ما هنوز به آن مرحله نرسیده ایم. است

 .پرولتاریا در این رابطه قرار دارد غفلت ورزیم

دم و هم مالکیت کلکتیو شامل مسئله رهبری هم می باشد، یعنی اینکه کدام طبقه مضافا، ما باید بفهمیم که هم مالکیت توسط تمام مر

 (31.)مالکیت را در واقع و نه فقط در حرف در دست دارد

دو جنبه . دوما، این واقعیت وجود دارد که اگرچه مالکیت مهمترین و اساسی ترین جنبه مناسبات تولیدی است، اما تنها جنبه آن نمی باشد

هر دوی اینها تحت سوسیالیسم، به درجات . مناسبات توزیع( 1مناسبات میان انسانها در پروسه تولید، و ( 8: وجود دارددیگر نیز 

ما دیدیم مارکس در نقد برنامه گوتا در مورد حق بورژوایی که در ذات سیستم . گوناگون، کماکان با حق بورژوایی آلوده می گردند

حق . ر می باشد نهفته است، و همچنین مائو در نقل قولهای باال به این مسئله اشاره می کنندتوزیع سوسیالیستی که منطبق بر کا

بورژوایی در این جنبه از مناسبات تولیدی تحت سوسیالیسم نمی تواند کامال از بین برده شود، اما می توان و باید آنرا مرتبا محدود 

چرا که آنها غلبه ایی بر حق بورژوایی در -کمونیستی را مورد تحسین قرار داد این یکی از دالیلی بود که لنین سابوتنیک های . ساخت

چراکه –درجه ای نوعی محدودیت را نمایندگی می کرد  1حتی سیستم مزدی . مناسبات تویعی را در جوانب معینی نمایندگی می کردند

 .ن به آن به مثابه یک چیز ایستا و آخرین حد نگریستاما نمی توا -در طبقه بندی مزدی، درجات بیشتری وجود داشت 8791در سالهای 

در توزیع و در مناسبات میان انسانها در پروسه تولید، تقسیم -اگر حق بورژوایی در این جوانب از مناسبات تولیدی مرتبا محدود نگردد 

چان . بر سیستم مالکیت اثر خواهد گذاردآنگاه رشد خواهد کرد، و این جوانب، بهمراه نفوذ خط رویزیونیستی، در جهتی بورژوایی  -کار

 :چون چیائو این نکات مهم را بدین صورت جمعبندی می کند

اما این غلط است که هیچ وزنه . این کامال درست است که مردم وزنه زیادی به نقش تعیین کننده سیستم مالکیت در مناسبات تولیدی بدهند

شکل حل شده است یا در واقعیت،به عکس العمل در مقابل مناسبات سیستم مالکیتی که ای به این مساله که آیا موضوع مالکیت صرفا در 

توسط دو جنبه دیگر مناسبات تولیدی روابط میان مردم و شکل توزیع اعمال میشود، و به عکس العمل در مقابل زیربنای اقتصادی که 

سیاست بیان فشرده . تحت شرایط معینی نقشی تعیین کننده بازی کنندتوسط روبنا اعمال میشود،داده نشود، این دو جنبه و روبنا می توانند 



اینکه خط ایدئولوژیک و سیاسی درست است یا غلط، و اینکه کدام طبقه در رهبری قرار دارد،است که تعیین می کند کدام . اقتصاد است

 (37.)طبقه در واقعیت مالک آن کارخانجات می باشد

، هم بین زیربنا و روبنا است که (مناسبات تولیدی)اجتناب تحت سوسیالیسم، هم در زیربنای اقتصادی در نتیجه این تضادهای غیر قابل 

مائو همچنین در این مورد نیز صحبت . بطور اجتناب ناپذیر در جامعه سوسیالیستی، بطور مرتب یک بورژوازی نوین تولید می شود

 :کرد

به این ها . هر لحظه و در ابعادی وسیع به سرمایه داری و بورژوازی پا می دهد لنین گفت که تولید کوچک مرتبا، روزانه، هر ساعت،

هم در درون صفوف پرولتاریا و هم در میان پرسنل دولت و دیگر . همچنین در میان طبقه کارگر و اعضای حزب پا داده می شود

 (91.)ارگانها کسانی هستند که راه زندگی بورژوایی را در پیش می گیرند

راه زندگی بورژوایی را "می عرصه ها، در نتیجه تضادهای سوسیالیسم و وجود مداوم حق بورژوایی، افرادی وجود دارند که در تما

اما نیروی رهبری کننده، . و به این ترتیب به پایگاه اجتماعی برای کسب قدرت توسط بورژوازی نوین تبدیل می شوند" انتخاب می کنند

حداقل پس از اینکه تحول سوسیالیستی مالکیت عمدتا کامل شده –ازی، تحت سوسیالیسم در اینجا نیست مقرهای واقعی فرماندهی بورژو

 :آنگونه که مائو بعدا اشاره نمود. بلکه، مقرهای واقعی بورژوازی در واقع در درون حزب کمونیست هر کشور سوسیالیستی است. باشد

در زمان تحول کئوپراتیو کشاورزی کسانی که در حزب بودند که به . گیرند با انقالب سوسیالیستی آنها خود در زیر آتش قرار می

شما در حال انجام انقالب . مخالفت با آن برخاستند و هنگامیکه زمان به زیر انتقاد کشیدن حق بورژوایی رسید، آنها ابراز انزجار کردند

آنانی که در قدرت –ی درست در حزب کمونیست است بورژواز. سوسیالیستی هستید، و هنوز نمی دانید که بورژوازی در کجاست

 (98.)رهروان سرمایه داری هنوز در راه سرمایه داری هستند. هستند و راه سرمایه داری را در پیش گرفته اند

به کسانی  زمانیکه مائو در اینجا به آنانی که مخالف تحول کئوپراتیوی بودند یا به عبارت دیگر اجتماعی شدن کشاورزی، اشاره می کند،

در حزب کمونیست چین اشاره می کند که در مرحله دمکراتیک نوین انقالب چین انقالبی بودند، اما هنگامی که زمان گذر به مرحله 

سوسیالیستی رسید می خواستند که جلو انقالب را بگیرند، کسانیکه بطور روزافزونی با پیشرفت هر چه بیشتر مرحله سوسیالیستی در 

به عبارت دیگر، در واقع آنها هرگز، بیش از یک بورژوا دمکرات پیشرفت نکردند و هرگز یک گسست . ب قرار گرفتندتقابل با انقال

بطور ویژه در ارتباط بود با کشوری " بورژوادمکرات تا رهرو سرمایه داری"این مقوله . قطعی از ایدئولوژی بورژوایی انجام ندادند

 .مبارزه دمکراتیک طوالنی بمثابه پیش درآمد مستقیم مرحله انقالب سوسیالیستی بودمانند چین که در آن انقالب شامل یک 

آنگونه که دیده ایم، انقالب سوسیالیستی باید به . اما تحلیلهای مائو بسیار وسیعتر بوده و در مورد هر جامعه سوسیالیستی صدق می کند

دا خواهند شد که خواهند گفت به اندازه کافی پیش رفته است و اینکه پیشروی خود ادامه دهد، و همچنان که پیشروی می کند کسانی پی

 :مائو در آخرین نبرد بزرگش در رابطه با همین مقوله گفته معروف دیگری دارد. نمی خواهند بیش از آن با آن به پیش روند

از طرف دیگر شماری از . انقالب می خواهندپس از انقالب دمکراتیک، کارگران و دهقانان فقیر و میانه حال پایین آرام ننشستند آنها 

چرا؟ زیرا آنها مقامات . اعضای حزب نمی خواهند پیشروی کنند، بعضی از آنها عقبگرد کرده اند و به مخالفت با انقالب برخاسته اند

 (91.)بلند پایه ای شده اند و خواهان حفاظت از منافع مقامات بلند پایه هستند

ند بود که از آن منافعی می برند و گرایشی در برخی از آنان رشد می کند که خواهان پیشرفت بیشتر انقالب در هر انقالبی کسانی خواه

 :بقول چان چون چیائو. نباشند چرا که منافعشان در خطر می افتد

پیروزیهای معینی توسط  آنها در مقاطع معینی بر دیکتاتوری پرولتاریا و در حیطه معینی بر دیکتاتوری پرولتاریا صحه می گذارند و از

پرولتاریا خوشحال می گردند، چرا که اینها دستآوردها یی برای آنها خواهد داشت، زمانیکه آنها این دستآوردها را مستحکم می کنند، 

وری مثال در مورد اعمال دیکتات. احساس می کنند که زمان آن رسیده است که مستقر گردند و راحتی و آسایش برای خود فراهم آورند

یعنی ( )م -واحد اندازه گیری طول در چین)همه جانبه بورژوازی، مثال در رابطه با ادامه پس از گام اول در راهپیمایی ده هزار لی 

می گویند ببخشید، بگذار کار را دیگران انجام بدهند، اینجا ایستگاه من است و باید از اتوبوس ( ادامه انقالب پس از کسب قدرت سیاسی

 (96.)پیاده شوم

اما باید مبارزه –ممکن است برخی از طریق مبارزه جذب شوند . این به آن معنا نیست که تمام چنین افرادی مرتجعین مایوسی هستند

 :بالفاصله پس از جمله باال، چان چون چیائو ادامه داده و می گوید. شود

بورژوازی دارد به شما دست تکان می دهد، به صفوف برسید و ! در نیمراه ایستادن خطرناک است: ما مایلیم نصیحتی به این رفقا بکنیم

 (91!)به پیش روی ادامه دهید

اما درک این مسئله مهم است که آنانی که جذب نمی شوند بخش مهمی از پایه اجتماعی رویزیونیستها را در سطوح باالی حزب در 

همانطور که قبل از این بارها تاکید .مایه داری، تشکیل می دهندتالشهایشان در بسیج حمایت برای غصب قدرت از پرولتاریا و احیاء سر

شده، این دقیقا رهبران باالی حزب که راه سرمایه داری را در پیش می گیرند هستند که بزرگترین خطر برای سوسیالیسم بوده و باید 

ه در مقابله با تحوالت بیشتر پشتیبانی کنند، و می این آنها هستند که می توانند از قشر ممتازتر جامع. هدف عمده مبارزه انقالبی باشند



طرز تفکر بورژوایی و روش زندگی بورژوایی که از میان این قشر، بر مبنای این موقعیت ممتاز بر –توانند بر روی جوانب منفی ای 

یسم در سراسر جامعه، قرار مضافا، این آنها هستند که در موقعیت همگون کردن مخالفت با پیشرفت سوسیال. می خیزد، مانور بدهند

دارند، و می توانند نیروهای چنین اپوزیسیونی را به دور یک خط و برنامه واحد متمرکز کرده و به آنها رهبری و جهت گیری دهند و 

نیروها عمل و البته، این آنها هستند که نه تنها به مثابه فرماندهان این . در واقع آنان را برای کوششی در جهت غصب قدرت بسیج کنند

می کنند، بلکه می توانند بهترین پوشش را برای ضد انقالب فراهم سازند، چرا که آنان اعضای رهبری حزب می باشند و می توانند از 

شما نمی دانید "به این دلیل است که مائو توجه را به این مسئله که . احترامی که توده ها برای حزب و رهبریش دارند استفاده کنند

آنهایی که در قدرت می باشند و راه سرمایه داری را پیش  -دقیقا در حزب کمونیست است"و به این جواب که " زی در کجاستبورژوا

 .، جلب می کند"می گیرند

باقی مانده تقسیم کار، تفاوت درآمد، ادامه مناسبات کاالیی و غیره، و همچنین ادامه نفوذ –تضادهای خود جامعه سوسیالیستی 

زمینه را نه تنها برای تولد مداوم بورژوازی در جامعه، بلکه بخصوص برای رسیدن مکرر آنها به صفوف  -بورژوازی ایدئولوژیک

این به آن معنا نیست که تمام افراد رهبری، به صرف . باالیی حزب و بسیج یک پایه اجتماعی ضد انقالبی برای آنها، فراهم می کند

بخصوص آنهائیکه به زندگی –اما به آن معنا هست که برخی از آنان . تبدیل به خائنین خواهند شد موقعیتشان، باالجبار بورژوا گردیده و

چنین خواهند شد و اینکه سپس آنان هم  -سیاسی  رویزیونیستی در پیش می گیرند–نوع بورژوایی رو آورده و یک خط ایدئولوژیک 

آنگونه که مائو . هت گرفتن قدرت و احیاء سرمایه داری خواهند داشتالزام و هم فرصت جمع کردن دنباله روانی را برای تالش در ج

جمع بندی کرده این امر در سراسر دوران سوسیالیسم تا زمانیکه تضادهای سوسیالیسم از طریق پیشرفت انقالبی به سوی کمونیسم حل 

رد و نمی تواند بمیرد، بلکه نیروی محرکه مبارزه طبقاتی نه تنها تحت سوسیالیسم نمی میم. شود به همین صورت وجود خواهد داشت

تعیین خواهد کرد که آیا جامعه به  -و بخصوص مبارزه بین پرولتاریا و بورژوازی–جامعه سوسیالیستی بوده، و نتیجه این مبارزه 

مائو در اواخر عمرش آنگونه که . به عقب و به سرمایه داری کشیده خواهد شد( کوتاه مدت)پیشروی بسوی کمونیسم ادامه خواهد داد یا 

 :جمعبندی کرد

سیزده سال بعد که مسئله . خاطر نشان شد که تضاد عمده در کشور عبارت بود از تضاد بین پرولتاریا و بورژوازی8717در سال 

ی انجام انقالب فرهنگی کبیر برای چیست؟ برا. مبارزه طبقاتی تکرار شد، بر این واقعیت اشاره شد که اوضاع شروع به بهتر شدن کرده

. لیوشائوچی تئوری تمام شدن مبارزه طبقاتی را تبلیغ می کرد، اما او خودش هرگز از انجام مبارزه طبقاتی باز نایستاد. مبارزه طبقاتی

لین پیائو می خواست که پرولتاریا را سرنگون کند و دست . او می خواست که دسته مرتدین و دنباله روان قسم خورده اش را حفظ کند

 (99)آیا مبارزه طبقاتی مرد؟. کودتا زدبه یک 

در جمعبندی از این فصل، الزم است که بطور فشرده چند نکته که قبال به آنها اشاره رفت و در ارتباط با برخی سئواالتی که مطرح 

 :این سئواالت تحت پوششهای مختلف طرح می شوند. میشوند، باز گردیم

ای مائو در رابطه با طبقات و مبارزه طبقاتی در جامعه سوسیالیستی و تئوری ادامه انقالب بصورت بیان عدم اطمینان در مورد خط پایه 

 .تحت دیکتاتوری پرولتاریا، یا شکل عدم توافق با آن و یا حمله آشکار علیه این خط

 

 بورژوازی در حزب
، (بطور عمده)تکمیل اجتماعی شدن مالکیت آنگونه که مائو به روشنی گفت آیا درست است که بگویم، که در جامعه سوسیالیستی پس از 

بورژوازی به مثال یک طبقه به موجودیتش ادامه می دهد؟ مضافا، آیا درست است که بگوئیم، همانطور یکه مائو گفت، که بورژوازی 

ه مثابه طبقه ای درست در حزب کمونیست است، و اینرا چگونه باید درک کرد؟ اوال، باید گفت که بورژوازی، البته تحت سوسیالیسم ب

با بکار بستن چنین تعریفی در . که دارای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید است، همانطور که تحت سرمایه داری است، وجود ندارد

مورد جامعه سوسیالیستی ما باید نتیجه گیری کنیم که در واقع بورژوازی پس از متحول شدن سیستم مالکیت در واقع وجود ندارد و نمی 

ما همچنین باید نتیجه گیری کنیم  -که باید گفت اسکوالستیک است نه مارکسیستی–اما با استفاده از همان سیستم . وجود داشته باشدتواند 

که پس از اجتماعی شدن مالکیت پرولتاریا نیز دیگر وجود ندارد، چرا که پرولتاریا طبق تعریف طبقه ای است که از هر گونه مالکیت 

 -(ناموجود)بر بورژوازی  -(ناموجود)واگر اینگونه باشد، آنگاه طبیعتا صحبت از دیکتاتوری پرولتاریای . وم استبر ابزار تولید محر

و چگونه در واقع مارا به اتحاد با -بنابراین می توان دید که چنین متدی بسرعت ما را در چه مشکلی خواهد انداخت . مسخره می بود

 .آنها خواهد کشاند" دولت تمام خلقی"رویزیونیستهای نوع خروشچفی و تئوری 

دیالکتیک به ما می آموزد که زمایکه مبارزه اضداد از یک تحول کیفی برخوردار می گردد، هر کدام از اضداد نیز دچار تحول می 

د، دیکتاتوری وقتی پرولتاریا قدرت را از بورژوازی می گیر. این در مورد مبارزه بین پرولتاریا و بورژوازی نیز صادق است. گردند

پرولتاریا از طبقه محکوم به حاکم و از محروم از ابزار مالکیت . خود را بر بورژوازی برقرار کرده و مالکیت را اجتماعی می کند



ت اما این هنوز به معنای حذف پرولتاریا نیست، پرولتاریا تا کمونیسم و نابودی تمایزا. تولید به مالک اشتراکی ابزار تولید مبدل می شود

بورژوازی وجود داشته -بنابراین بدین ترتیب، باید متضادش . طبقاتی و از بین رفتن زمینه های آن به موجودیت خود ادامه می دهد

در واقع بورژوازی در جهتی مخالف دچار دگرگونی . باشد، چرا که پرولتاریا بدون بورژوازی و بالعکس نمی تواند وجود داشته باشد

 .م به محکوم و از طبقه صاحب مالکیت بر ابزار تولید به طبقه محروم از مالکیت ابزار تولید مبدل شده استشده است، از طبقه حاک

در اینجا بورژوازی عبارت است از طبقه اجتماعی و نه افرادی که . این مسئله بورژوازی تحت سوسیالیسم را از نزدیکتر بررسی کنیم

نه صرفا یا حتی عمدتا سرمایه دارانی که هنگامی که دیکتاتوری پرولتاریا برای  و بخصوص،–در هر مقطعی آنرا تشکیل می دهند 

مواردی تحت سوسیالیسم هستند (. که برای وضوح، می توان به آن بورژوازی قدیم گفت)اولین بار استقرار می یابد، سرنگون می شوند 

لمه در همان شکل اساسی دوران سرمایه داری انجام می که مالکیت خصوصی و استثمار کار مزدوری در حقیقت و به معنای واقعی ک

مضافا، . بطور عام برای پرولتاریا امکان ندارد که پس از گرفتن قدرت تمام موسسات انتفاعی بورژوایی به یکباره مصادره کند. گیرد

–ر قانونی کماکان وجود دارد حتی پس از اینکه بورژوازی قدیم کامال از سرمایه قبلی اش محروم گردیده است، موارد کارهای غی

معذالک، مناسبات بین رهبری و توده ها در اقتصاد سوسیالیستی از اهمیت . کارگاههای زیرزمینی تحت مالکیت خصوصی و غیره

لنینیستی در فرماندهی باشد، آنگاه این مناسبات، اگر چه دارای نابرابریهایی -اگر یک خط مارکسیست. بسیار بیشتری برخوردار است

اما یک خط رویزیونیستی در . و چنان نابرابریهایی گام به گام محدودتر خواهد شد -ست، عبارت خواهد بود از همکاری رفقیانها

فرماندهی قرار گیرد، آنگاه این امر، مناسبات بین رهبران و رهبری شوندگان را به مناسبات ستم کارانه و استثمار گرانه مبدل خواهد 

 .نمود

ری در کار تولیدی به همراه توده ها شرکت نکنند، اگر همزمان آنان از طریق اختالف مزد فزاینده، پاداشهای متناسب اگر کادرهای رهب

ه با مزدها و غیره به افزایش درآمدشان نسبت به توده ها بپردازند، اگر آنها سود را در فرماندهی قرار دهند، و اگر آنها مدیریت و برنام

رآورند و بجای آنکه از نظر سیاسی به فعال کردن کارگران یدی پرداخته و آنان را در نظارت بر کادرهای ریزی را در انحصار خود د

رهبری فعال کنند از دخالت آنان در این امور بطور موثر جلوگیری بعمل آورند، آنگاه سئوال این است که از نظر محتوی چقدر 

ت بین کارگران و سرمایه داران در جامعه سرمایه داری متمابز است؟ و در مناسبات بین کادرهای رهبری و توده کارگر از مناسبا

رابطه با مقامات باال که در رهبری وزارتخانه ها، مالی و تجارت و غیره قرار دارند، اگر آنها از همان خط رویزیونیستی پیروی کنند، 

عرصه ها را در انحصار خود در آورند، سئوال این است که  خود را از توده ها و کار تولیدی جدا سازند و بطور موثری کنترل بر این

 چقدر بین آنان و مدیران شرکتها و بانکهای بزرگ کشورهای سرمایه داری فرق است؟

یعنی اینکه، این رویزیونیستها حتی اگر آنها کنترل عرصه . تفاوت بین سوسیالیسم و سرمایه داری–البته یک تفاوت اساسی وجود دارد 

از اقتصاد، بخشهایی از قدرت سیاسی و غیره را در سوسیالیسم تحت اختیار بگیرند، معذالک هنوز در حال عمل کردن در های مهمی 

این مهمترین دلیل برای این امر . شرایطی هستند که بطور کلی در جامعه طبقه کارگر در قدرت می باشد و اقتصاد سوسیالیستی است

برای گرفتن قدرت انجام دهند که بتوانند بطور کامل منافع بورژوایی شان را از طریق احیای  است که آنان باید تالش همه جانبه ای

 .این همان پروسه ای است که در اتحاد شوروی اتفاق افتاد. سرمایه داری دنبال کنند

ظهور خواهند کرد بلکه،  اگرچه، این مسئله این واقعیت را عوض نمی کند که حتی تحت سوسیالیسم چنان رهروان سرمایه داری نه فقط

در هر کجا و تا هر اندازه که بتوانند خط رویزیونیستی شان را به عمل در آورند، مناسبات بین خود و آنانی که تحت رهبری اشان 

 این رویزیونیستها در. هستند، بخصوص توده های کارگر را به یک مناسبات ستمکارانه و در مضمون استثمارگرانه تبدیل خواهند کرد

در مقابله با اصول ( و بیرون آن)جستجوی یکدیگر خواهند بود، دسته بندیها و بلوکها و دم و دستگاه خود را در درون حزب و دولت 

بنابراین می . حزب، در مقابله با خط اساسی حزب و رهبری و نیروهای انقالبی درون آن، و هم چنین توده های مردم تشکیل خواهند داد

در درون جامعه سوسیالیستی می باشند و خصوصیات این طبقه را در شرایط  -یا قلب آن-در واقع بورژوازی توان دید که آنان 

 .سوسیالیسم دارند

در هر کجا . در جامعه سوسیالیستی، قدرت بر ابزار تولید و همچنین بر توزیع بمثابه قدرت رهبری سیاسی تمرکز می یابد: خالصه کنیم

در دست مارکسیستها و توده ها نبوده بلکه در دست رویزیونیستها باشد، آنگاه مناسبات تولیدی بورژوایی می  و تا به هر اندازه که قدرت

تحت رهبری رهروان سرمایه داری در باالی -تواند حتی در درون شکل کلکتیو بوجود آید، اگرچه کسب قدرت توسط بورژوازی 

 .یی و احیای سرمایه داری در جامعه بطور کل، می باشدالزمه تکامل کامل مناسبات تولیدی بورژوا -رهبری حزب

از این می توان دید که چرا نه تنها صحیح بلکه الزم است که از بورژوازی در درون حزب و رهروان سرمایه داری که در قدرت می 

در دست دارند دقیقا اعضای چرا که اکثریت بزرگ افرادی که پستهای رهبری در اقتصاد در سطوح مختلف را . سخن رانده شود-باشند 

بطور عمده مدیران، برنامه ریزان، روسای وزارتخانه ( بخصوص پس از سالهای اولیه سوسیالیسم)این آنها هستند که -حزب می باشند 

کنند در و آن افرادی از آنان که راه سرمایه داری را در پیش گرفته و خطی رویزیونیستی را اعمال می .  ها و غیره را تشکیل می دهند

این امر هم از . تبدیل می شوند -با در دست داشتن قدرتی که از موقعیت رهبریشان بلند می شود-واقع به بورژوازی درون حزب 



تضادهای سیستم سوسیالیستی، آنگونه که قبال گفته شد، و هم از این موقعیت که اقتصاد سوسیالیستی اقتصادی کلکتیو است که دولت 

 .در آن بوده و حزب نیروی رهبری کننده آن می باشد، نشئت می گیردواحد اقتصادی مهمی 

بسیاری عناصر بورژوازی هستند که در بیرون حزب . البته این به آن معنی نیست که، تمام بورژوازی در حزب کمونیست النه می کند

م، آنهائیکه در مقام اعمال عظیمترین قدرت در اما هسته مرکزی بورژوازی تحت سوسیالیس(. یا باقیمانده از جامعه کهن)بوجود می آیند 

رابطه با اقتصاد و همچنین روبنای سیاسی، فرهنگی و غیره می باشند، به روشنی آنانی هستند که در خود حزبند بخصوص آنانی که در 

مبارزه طبقاتی بر علیه عمده -تحلیل این مسئله، و تکامل ابزار مبارزه بر علیه این نیروها بمثابه هدف . باالترین سطوح هستند

 . بورژوازی، حقیقتا از خدمات بزرگ مائو تسه دون می باشد

 

 برخورد به مسئله بورژوازی ملی
می گوید که در چین تضاد با بورژوازی  8799چرا مائو در سال : این امر از نزدیک با سئوال دیگری که مطرح می شود مرتبط است

چرا این امر بمعنای تسلیم به بورژوازی -گردد؟ آیا این درست بود و اگر درست بود چرا  ملی هنوز باید بطور غیر آنتاگونیستی حل

 نبود؟

در دوره اول مرحله  دمکراتیک نوین انقالب چین، حزب کمونیست چین تحت رهبری مائو در واقع بدرستی سیاست اتحاد با بورژوازی 

در اینمورد به فصل یک )ا که امکان پذیر باشد را در پیش گرفت تا بدانج -بمثابه قطب مخالف بورژوازی بزرگ کمپرادور-ملی 

بدنبال آن، زمانیکه انقالب وارد مرحله سوسیالیستی شد و جمهوری خلق چین تاسیس یافت، مائو تشخیص داد که تالش (. مراجعه کنید

ی و تمایل به دیدن غلبه چین بر میراث برای کشیدن یا حداقل خنثی کردن بیشترین حد ممکن از بورژوازی ملی، بر مبنای میهن پرست

در همان . صحیح می باشد. امپریالیسم و فئودالیسم که بطور عینی فقط از طریق در پیش گرفتن راه سوسیالیستی می توانست بدست آید

اند به ثمر زمان مائو همچنین تشخیص داد و خاطر نشان ساخت که این سیاست در قبال بورژوازی ملی فقط از طریق مبارزه می تو

یعنی اینکه بورژوازی ملی، یا بخشهایی از آن، ممکن است، -برسد و اینکه ممکن است نتوان این تضاد را بطور آنتاگونیستی حل کرد 

 (93.)در مقابل این امر مقاومت کرده و مستقیما به مقابله با پیشرفت سوسیالیسم برخیزند

برخی از بخشهای آن در حمله به سوسیالیسم به اردوگاه ضد انقالب : داشتو در واقع در میان بورژوازی ملی دو گرایش وجود 

. یا حداقل علنا با آن به مخالفت برنخاستند-پیوستند، در حالیکه بقیه در میان بورژوازی ملی اساسا با سیستم سوسیالیستی همراهی کردند 

مله آنانی که در بورژوازی ملی بودند و به مقاومت در برابر این سیاست، دشمنان را، منج -سیاست مائو در این مورد دقیقا صحیح بود

سیاستهای حزب پرداخته و به سوسیالیسم حمله کردند، منفرد ساخت و توده های وسیع را قادر ساخت که بطور محکمتر برای مغلوب 

 .ساختن این دشمنان متحد گردند

که از هر گونه –بورژوازی ملی در چین ( بدست آمد 8793سال که عمدتا تا )در واقع، بخصوص پس از تحول سوسیالیستی مالکیت 

مشکالت بسیار کمتری به نسبت عناصر بورژوازی جدید الظهور و رویزیونیستهای درون  -مالکیت خصوصی باقیمانده کنار زده شد

آمد که هسته و مهمترین  چرا که با این تحول، شرایطی بوجود. خود حزب، بخصوص آنانی که در سطوح باال بودند، را بوجود آورد

 .عناصر بورژوازی، همانطور که قبال گفته شد، بیشتر در داخل حزب قرار می گرفتند تا در خارج آن

که هنوز کاراکتری دوگانه داشتند، امکان اتحاد وجود داشت، این  -یا باقی مانده های آن-تحت این شرایط، در حالیکه با بورژوازی ملی 

مایه داری جان سخت درون حزب و دولت که خطر بزرگتری را تشکیل داده و باید آماج عمده پرولتاریا در امر در مورد رهروان سر

دوباره، تحلیل این تفاوتها در مناسبات طبقاتی و رشد ابزار و . اعمال دیکتاتوری و پیشبرد مبارزه طبقاتی قرار بگیرند، صدق نمی کرد

 .    قتا یکی از خدمات بزرگ مائو تسه دون بودشیوه های ادامه انقالب تحت این شرایط، حقی

 

 ديکتاتوری همه جانبه پرولتاريا
دیکتاتوری پرولتاریا، وبخصوص تئوری ادامه انقالب تحت این باالخره در جمعبندی خدمات مائو، با توجه به مسئله تعیین کننده 

اجازه داده -انجام داده اند ( موقتی)در چین عقب گردیبخصوص آنهایی که –دیکتاتوری، بصورت طعنه آمیزی بجاست که به دشمنان او 

( و باالتر از همه مائو" )گروه چهار نفره"در تالشی جهت بی اعتبار نمودن باصطالح . شود که به خدمات مائو اشاره کنند

، همه جانبه بر بورژوازیاعمال دیکتاتوری رویزیونیستهای در قدرت در چین کنونی، در حمله به مقاله چان چون چیائو بنام در باره 

 :نقل می کنند" دارو دسته چهار نفره"مطلبی را از یکی از پیروان قسم خورده 

زمانیکه چان چون چیائو این مقاله را . لنین صرفا گفت که فقط آنهائیکه دیکتاتوری پرولتاریا را به رسمیت بشناسند مارکسیست می باشند

آنگونه که او می بیند، فقط آنهائیکه دیکتاتوری پرولتاریا  بر . ش ناکافی تشخیص دادمی نوشت، او جمالت لنین را در ارائه نظر



اما او از ترس اینکه دیگران با خواندن آن ممکن است فکر کنند که لنین . بورژوازی را به رسمیت بشناسند مارکسیستهای اصیل هستند

 (99.)یک مارکسیست نبوده، این را در مقاله نگذارده

که بروشنی –چرا که آنچه در مطلب باال بر آن تاکید می شود . بکنند" بی گناهی در مقابل اتهام"ین، انقالبیون چین باید اعالم در مقابل ا

از یکطرف عبارت است از اینکه دیکتاتوری پرولتاریا محصول الزم تکامل جامعه از طریق  -در اتحاد با و در تکامل خط لنین است

این در . ه معین می باشد، اما از طرف دیگر، این در خودش پایانی نمی باشد، بلکه گذاری است به کمونیسممبارزه طبقاتی در یک مرحل

قلب خط مائو تسه دون در مورد این مسئله است که اگر به دیکتاتوری پرولتاریا بمثابه پایانی در خودش برخورد شود آنگاه به ضد 

 .تبدیل خواهد شد -ین رویزیونیست بر پرولتاریا و توده مردمیعنی به دیکتاتوری توسط یک بورژوازی نو-خودش 

همانطور که چان چون چیائو در مقاله اش شرح داد، اعمال دیکتاتوری  همه جانبه بر بورژوازی به معنای اعمال این دیکتاتوری در 

عرصه های معین فقط می تواند به محدود کردن این دیکتاتوری به . تمام عرصه های جامعه و در سراسر دوره سوسیالیسم می باشد

معنای تقویت بورژوازی و تالشهای او برای غصب قدرت باشد، و در میانه راه دوران گذار متوقف شدن فقط می تواند به معنای آن 

دن آن محدود کردن این دیکتاتوری و متوقف کر. باشد که بورژوازی پرولتاریا را سرنگون کرده و سرمایه داری را احیاء خواهد کرد

در مقطع معینی آنگونه که قبال اشاره شد، دقیقا برنامه رویزیونیستها، بخصوص آنانیکه در مقامات باال هستند و چیزهایی از پیروزیهای 

آنان . انقالب برای خود از اعمال دیکتاتوری پرولتاریا در عرصه های معینی و در زمان معینی بدست آورده و حفظ کرده اند، می باشد

اهند که انقالب بیشتر پیشرفت کند و دیکتاتوری پرولتاریا همه جانبه و در دراز مدت اعمال گردد، چرا که آنگاه چیزهایی را که نمی خو

آنها بدست آورده و حفظ کرده اند، موقعیت ممتاز و کنترلی را که بر بخشهایی از اقتصاد و روبنا دارند، و همچنین پایه های این 

 .نهایتا نابود خواهد شد امتیازات ضربه خورده و

شرح می دهد، جائیکه مارکس می گوید که ( که قبال نقل شد)مقاله چان چون چیائو این نکته را با اشاره به جمله معروفی از مارکس 

ایزات بر ، نابودی تمام مناسبات تولیدی که این تمتمایزات طبقاتی بطور عامنقطه گذار الزم بسوی نابودی "دیکتاتوری پرولتاریا باید 

 روی آنان قرار دارند، نابودی تمام مناسبات اجتماعی که منطبق بر این مناسبات تولیدی می باشند، برای انقالبی کردن تمام ایده هایی که

چان چون چیائو با توضیحی که به سختی توسط ( 91()تاکید در اصل است." )از این مناسبات اجتماعی بر می خیزند، باشد

 :ینی به آن حمله شد، چنین ادامه می دهدرویزیونیستهای چ

این تعجب ! نه فقط یک بخش، یک بخش بزرگتر، یا حتی بزرگترین بخش، بلکه همه: است همهدر تمام چهار مورد، مارکس منظورش 

به این هدف عبارت تنها راه دستیابی . آور نیست، چرا که فقط با رهایی تمام بشریت پرولتاریا می تواند به رهایی نهایی خودش دست یابد

است از اعمال همه جانبه دیکتاتوری بر بورژوازی و پیشبرد انقالب ادامه دار تحت دیکتاتوری پرولتاریا تا به آخر، تا زمانیکه هر 

چهار چیز باال از روی زمین محو شود، بطوریکه برای بورژوازی و تمام طبقات استثمار گر زندگی و یا امکان برخاستن بورژوازی 

بنظر ما فقط آنهائیکه موضوع را بدین طریق درک می . دست به توقف بزنیم گذارامکان ناپذیر گردد، ما بطور حتم نباید در جاده  جدید

 (97.)کنند می توانند مضمون آموزشهای مارکس در مورد دولت را درک کنند

چرا که این . و و دیگر انقالبیون درون چین اشاره داردبه روشنی نه فقط به آنچه که چان چون چیائو گفته بلکه به مائ" نظر یه ما"باز 

لنینیستی دولت و دیکتاتوری پرولتاریا توسط مائو می باشد و بخصوص اعمال این دیکتاتوری  و -نکته حیاتی تکامل تئوری مارکسیست

این تئوری محصول . باشد پرولتاریاادامه انقالب تحت دیکتاتوری انجام آن در سراسر دوره گذار تا کمونیسم فقط می تواند به معنای 

لنینیسم و -بکار بستن ماتریالیسم دیالکتیک در جامعه سوسیالیستی توسط مائو بوده و بزرگترین خدمت فنا ناپذیر مائو به مارکسیسم

ند یا انجام دهند و علیرغم آنچه که رویزیونیستها در چین ممکن است بگوی. مبارزه انقالبی پرولتاریای بین المللی را نمایندگی می کند

علیرغم تهمتها و تحریفات مرتجعین و اپورتونیستها بطور عموم، این تئوری به مثابه اسلحه ای قدرتمند در دست پرولتاریا خواهد ماند و 

 . دیر یا زود توسط او در تمام کشورها در پیشبرد گذار به طرف هدف تاریخی کمونیسم به کار گرفته خواهد شد
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 مائو تسه دون بزرگترين انقالبی دوران ما  :نتیجه گیری 7فصل
 

 مقدمه
خدمت او که عبارت  از جمله بزرگترین. در فصل پیش خدمات مائو تسه دون در یک سری از زمینه ها مشخص بررسی شد

بکار بست ماتریالیسم دیالکتیک در جامعه سوسیالیستی و بر پایه آن تکامل این شناخت که طبقات و مبارزه طبقاتی : است از 

در تمام دوران سوسیالیسم وجود دارند، تئوری ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا در تمام مدت طوالنی این گذار، در 

همچنین نشان . ارگر بین المللی و خلقهای تحت ستم در کلیه کشورها، تا پیروزی نهایی کمونیسم در تمام جهاناتحاد با طبقه ک

لنینیسم را در این زمینه بسیار پر اهمیت همانند زمینه های دیگر در اتحاد دیالکتیکی با -داده شد که چگونه مائو، مارکسیسم

و از این طریق به . غنا بخشیده و به سطح بی سابقه ای تکامل داده است رهبریمبارزه انقالبی صدها میلیون نفر در چین

 .میلیونها مردم انقالبی در سراسر جهان الهام بخشیده و روشنگر راهشان شده است

در نتیجه گیری از این کتاب، همچنین مهم و الزم است که . از اینجا می توان دید که خدمات مائو تسه دون واقعا فنا ناپذیرند

ه نقش مائو بعنوان یک انقالبی بطور خالصه در عین حال همه جانبه بنگریم تا اینکه این مسئله که چرا و چگونه او ب

 .بزرگترین انقالبی دوران ما، در واقع از زمان لنین تا کنون است، عمیق تر درک شود

 

 سکاندار بزرگ در آبهای ناشناخته: مائو
کرد که سرانجام به پیدایش جمهوری خلق منجر شد، و اینکه این امر تغییرات  اینکه مائو مبارزه ای را در چین رهبری

رد آنها را ( جرات)رادیکالی را در چین و تمام جهان بوجود آورد، واقعیاتی هستند که وسیعا مورد قبول بوده و کمتر کسی 

مختلف و پیچ و خمها، مائو مجبور همچنین این یک واقعیت است که در سراسر آن مبارزه طوالنی، در میان مراحل . دارد

به مخالفت و " چپ"اپورتونیسمی که از راست و . بود که نبرد شدیدی را علیه اپورتونیسم درون حزب کمونیست به پیش برد

اما ورای آن و بعنوان یک قسمت تعیین . حمله بر علیه خط صحیح پیشرفت، که او با قدرت به پیش می برد، برخاسته بود

خط صحیح، و همچنین تامین آن رهبری، مائو مجبور شد که نیروی سنن را در جنبش بین المللی کمونیستی به  کننده حدادی

مشخصا او مجبور به جنگ بر علیه برخورد مکانیکی گشت که اصرار می ورزید انقالب . مبارزه طلبیده و از آن گسست کند

ر روسیه رفت، یعنی اینکه بورژوازی بایستی بعنوان دشمن در چین بایستی دقیقا به همان راه و روشی به پیش رود که د

اگر مائو به راهی که رفت، نرفته . ارزیابی شود تا یک متحد احتمالی، اینکه شهرها بایستی اول فتح گردند و نه دهات و غیره

ه شوروی و خود بود و در عوض با کسانی که می خواستند انقالب چین دقیقا عین انقالب شوروی بشود و کسانی که تجرب

شوروی را بعنوان یک مرجع مقدس می پنداشتند و ارتباطشان با آن را بمثابه سرمایه ای می پنداشتند همراه می شد، در آن 

 .صورت براحتی می توان گفت که نه انقالب چین و نه جمهوری خلق چین در کار می بود

رهبری آن مبارزه در آن کشور از برخی مقوالت  انقالب در یک کشور مشخص در صورتی پیروز می شود که مبارزه و

در آمده اند،یا فاصله گرفته و حتی " مدل غیر قابل تغییر"خاص یا پراتیک های گذشته که در جنبش انقالبی به مقام یک 

تری حتی می توان گفت که این مسئله یک قانون برای انقالب، بخصوص انقالب پرول. برخی اوقات به مقابله با آنها برخیزد

در آن کشور ( تضادها)دیالکتیک است چرا که هر انقالب برخاسته از شرایط مشخص -این انعکاسی از ماتریالیسم. است

و هر انقالب جدیدی بطور اجتناب ناپذیری درگیر مسائل جدید و تضادهای جدیدی است . در زمان وقوعش می باشد( وجهان)

لنینیستی باید همیشه به مثابه یک راهنمای جهان شمول انقالب بکار بسته -اصول اساسی و متد مارکسیستی. که باید حل شود

اما اینها هم مرتبا در حال تکامل یافتن و غنی شدن هستند، دقیقا به آن دلیل که شناخت علمی مرتبا در حال تعمیق  -شوند

آن دلیل که واقعیت مرتبا در حال تغییر لنینیسم نیز بیشتر و بیشتر حقیقت را در بر می گیرد، و به -است، و منجمله مارکسیسم

 .است و این تغییر، تعمیق مداوم این شناخت را طلب می کند

وی متذکر شد که قبل از . استالین در مورد این مسئله بخصوص به رجوع به انقالب روسیه و رهبری لنین صحبت کرد

دمکراتیک، حکومت طبقه کارگر در شکل تجربه انقالب روسیه مارکسیستها عموما این نظر را داشتند که جمهوری 

بعد استالین اشاره کرد، انگلس، و . جمهوری پارلمانی خواهد بود، نظری که توسط بیانیه انگلس در این مورد تقویت شد

مارکس نتیجه گرفته بودند که سوسیالیسم در یک کشور نمی تواند ساخته شود و این نیز قانونی مورد قبول بوده و در میان 

استالین می پرسد چه اتفاقی می افتاد اگر لنین خود را مقید به عبارات . ی از مارکسیستها به یک دگم تبدیل شده بودبسیار

مارکسیسم کرده بود، بجای آنکه خود را با جوهر آن وفق دهد و متد مارکسیسم را بکار گیرد؟ شوراها بعنوان، شکلی که از 

کشور اعمال کرد تکامل نمی یافتند و در واقع نه اتحاد شوروی و نه  طریق آن طبقه کارگر حاکمیت خود را در آن 

دیگر الزم به گفتن این نیست که این امر می توانست چه فاجعه ای برای پرولتاریای . سوسیالیسم در آن کشور ساخته می شد

 (8.)بین المللی بیافریند



لنینیسم باید بکار برده شوند، درسهای -مارکسیسم مائو مرتبا بحث می کرد که اصول جهانشمول. در چین نیز چنین بود

اساسی از انقالب اکتبر روسیه بایستی گرفته شوند، بخصوص احتیاج به گرفتن قدرت از طریق مبارزه مسلحانه توده ای و 

ود که بر این اساس ب. اما راه بکار گیری آن در شرایط خاص چین متفاوت با روسیه است. رهبری حزب انقالبی پرولتاریایی

لنینیسم -بعنوان بخشی از رهبری مبارزه برای گرفتن قدرت سیاسی در چین، مائو بخشی از خدمات مهمش را که مارکسیسم

را تکامل داده و غنا بخشید، انجام داد، بخصوص در فرموله کردن استراتژی انقالب دمکراتیک نوین و منجر شدن آن به 

 .وده ریزی تکامل فلسفه مارکسیستی توسط ویسوسیالیسم، در خط و تفکر نظامی، و در شال

اگر درست است که مائو بدون به مبارزه طلبیدن و نقض نیروی سنن قدرتمند جنبش بین المللی کمونیستی نمی توانست انقالب 

رحله چین را در اولین مرحله به پیروزی برساند و جمهوری خلق را بنیان گذارد، این در مورد ادامه و پیشرفت انقالب در م

این در زمینه های اقتصاد سیاسی و فرهنگ و بطور حتمی در زمینه . سوسیالیستی بعد از جمهوری خلق بیشتر صادق است

اگر مائو . بزرگترین خدمت فنا ناپذیر مائو یعنی خط و تئوری اساسی ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا نیز صادق است

اگر وی نخواسته بود که نه تنها به قلب مخالفین .(. عبارت خودش را بکارببریم" )کندبر خالف جریان شنا " نخواسته بود که 

بخصوص اینکه بیشتر آنها از رهبران قدرتمند و بسیاری از آنها از رهبران پر )سخت خود درون حزب کمونیست چین 

نوان مرجعی مقدس بود فاصله معینی که برای بعضی ها بع" الگوهای"حمله کند، بلکه همچنین از ( طرفدار حزب بودند

بگیرد و حتی آنها را نقض کند، آنهم در زمینه های اساسی از جمله کادر حزب و رابطه آن با توده ها، آیا وقوع انقالب کبیر 

فرهنگی پرولتاریایی که واقعه ای بیسابقه در تاریخ جنبش کمونیستی و کشورهای سوسیالیستی بود، قابل تصور می بود؟ البته 

، (لنینیسم -که باید گفت تکامل مارکسیسم)لنینیسم -اصول مارکسیسم" نقض"غیرقابل تصور است که بدون یک چنین این 

انقالب چین می توانست به چنان قله هایی صعود کند، و نه تنها در راه رسیدن به کمونیسم گشایشهایی حاصل کند، بلکه 

 .ربیت کرده و آنان را به جلو براندانقالبیون تمام جهان را در راه رسیدن به همان هدف ت

 

 تابش شعاعی از نور در میان ابرها: انقالب فرهنگی 
بعد از خیانت خروشچف و شرکاء در اتحاد شوروی و ضایعه عظیم پرولتاریا در آنجا این چین انقالبی تحت رهبری مائو 

در این زمان که نقطه . بی کلیه قاره ها گشتتسه دون بود که درخشان تر از همیشه مانند چراغ راهنمایی برای مردم انقال

بود،طوفان عظیمی از مبارزات انقالبی تقریبا تمام کشورهای جهان و بخصوص  8791و اوایل دهه  8731اوجش سالهای 

اما از طرف دیگر با عقبگرد در اتحاد شوروی و تقبیح . کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای التین را در بر گرفته بود

لنینیسم، همچنین یک سر در گمی و حتی یاس از جمله در -ه انقالب از جانب خروشچف و تجدید نظر در مارکسیسمبیشرمان

با از هم شکافتن ابرهایی که خیانت خروشچف بوجود آورده بود، تجربه چین و اندیشه . درون صفوف انقالبیون بوجود آمد

در خارج از چین بود، بلکه همچنین، عزم آنها را در بدست گرفتن و به  مائو تسه دون نه تنها قوت قلبی برای میلیونها انقالبی

 .لنینیسم جزم کرد-اهتزاز در آوردن علم مارکسیسم

به این دلیل بود که حزب کمونیست چین بدفاع از تجربه انقالبی و دستآورد مردم شوروی در ساختن  -یا عمدتا–آیا این فقط 

رکاء برخاست؟ آیا به این دلیل بود که به دفاع از استالین و دیکتاتوری پرولتاریا در سوسیالیسم قبل از کودتای خروشچف و ش

اتحاد شوروی در مقابل اکاذیب و بهتانهای غیر اصولی رویزیونیستهای شوروی برخاستند؟ یا برای اینکه آنها بر درسهای 

آنها را هنوز معتبر و مورد پشتیبانی قرار می  پایه ای انقالب اکتبر و بر افراشتن پرچم رهبرش لنین اصرار می ورزیدند و

دلیل عمدتا این بود که مائو، انقالبیون در چین . دادند؟ نه،همه اینها مهم و بخشی از دلیل آن بودند، اما آنها مسئله اصلی نبودند

وروی و رهبری را در امر جمعبندی از تجربیات مثبت و منفی، قصور و اشتباهات در ساختمان سوسیالیسم  در اتحاد ش

استالین هدایت نمود و همچنین جمعبندی از تجربیات مثبت و منفی چین بطور عام و دیگر کشورهای سوسیالیست را رهبری 

این امر پایه تئوریک خط اساسی . کرد و بر این اساس یک جهش به جلو را برای ادامه مبارزه در راه کمونیسم انجام داد

ولتاریا را بنا نهاد، اما بیشتر از همه این پراتیک مشخص صدها میلیون مردم چین تحت ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پر

( عبارت خود مائو را بکار ببریم)رهبری این تئوری بخصوص در انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی بود که یکبار دیگر 

و اینکه آینده کمونیسم بوسیله " ستطغیان بر علیه ارتجاع بر حق ا"لنینیسم و این حقیقت اساسی که -صدای مارکسیسم

 .پرولتاریا و توده های خلق بپا خواهد شد را طنین افکن نموده، و آنرا به هر گوشه دنیا گسترش داد

، خدمات بزرگ مائو و کل رهبری اش در انقالب چین تحت حمالت 8793اما با کودتای رویزیونیستها در چین در اکتبر 

همه رویزیونیستها حاکم در چین در حال تشدید حمله اشان بر علیه خط مائو، و بخصوص  اول از. جدیدی قرار گرفته است

متمرکز کردن آتش شان بر روی انقالب فرهنگی و دستآوردهایش که نه تنها بزرگترین پیشرفت مبارزه انقالبی خلق چین 

در عین حال که این مرتدان و . ، می باشدبلکه رفیعترین قله ای است که تا بحال پرولتاریای بین المللی به آن رسیده است

شیادان حاکم در چین هنوز بایستی مقداری تظاهر به قبول مائو حداقل بعنوان یک سمبل ملی بکنند، اما آنها مجبورند هر چه 



ر واقع را زیر پا نهند و د -که او قاطعانه بر آنها پا فشرد و برایشان جنگید-بیشتر بطور آشکارتری به نظرات اساسی مائو 

 . آنها باید چنین کنند تا بتوانند سرکوب توده های انقالبی و احیاء سرمایه داری را به پیش ببرند

 

 عقبگرد در چین و حمالت نوين بر مائو
. در همانزمان دیگران بر اساس غالب شدن ضد انقالب در چین حمالتی را بر مائو و اندیشه مائو تسه دون براه انداخته اند

ها نه تنها بر خط و رهبری مائو در انقالب سوسیالیستی حمله می کنند، بلکه حمله خود را مشتمل بر انقالب برخی از این

 .دمکراتیک نوین نیز می نمایند

اما متمرکزترین حمله همچنان بر علیه خط پایه ای مائو در مورد طبقات و مبارزه طبقاتی تحت سوسیالیسم و تئوری ادامه 

همه اینها تا اندازه زیادی به یک آشفتگی در . پرولتاریا یعنی مهمترین خدمت فناناپذیر او می باشد انقالب تحت دیکتاتوری

برخی از زاویه اپورتونیسم و یا در نتیجه نادانی به این موضع افتاده اند که . جنبش کمونیستی بین المللی منجر گشته است

دت، قدرت را گرفته و بسرعت چین را در جاده سرمایه داری می چون چین عقبگرد کرده و رویزیونیستها بعد از این همه م

رانند، بنابراین خط اساسی مائو در مورد طبقات و مبارزه طبقاتی تحت سوسیالیسم و تئوری ادامه انقالب تحت دیکتاتوری 

ایستی غلط پرولتاریا، و همچنین پراتیک خلق چین تحت رهبری خط پایه ای و تئوری وی بخصوص در انقالب فرهنگی ب

یا دیگر اینکه گفته می شود مائو و دیگر رهبران انقالبی در چین بایستی اشتباهات جدی مرتکب شده باشند حتی . بوده باشند

 .اگر در کل خط شان صحیح بوده باشد

 :گفته شد مستقیما در مورد نکته اول صحبت می شود( در مورد فلسفه)در قسمتی از آنچه در فصل چهارم 

صحت این تئوری بستگی به نتیجه بالدرنگ در هر شرایط . تفکری هیچ چیز نیست مگر امپریسم و نسبی گراییچنین طرز 
این در پراتیک مبارزه توده ای صدها میلیون مردم چین ثابت شده، و در آینده نیز در مبارزه انقالبی، نه تنها . مشخص ندارد

 . در چین بلکه در تمام کشورها ثابت خواهد شد

اما این مسئله اصلی  -هیچ کس نمی تواند از آن مبرا باشد–در مورد اشتباه انقالبیون، مسلما آنها اشتباهاتی داشته اند  و اما

لیکن در عین حال که درست است در مورد اشتباهاتی که آنها ممکن . نیست که در تحلیل از شکست چین روی آن تکیه شود

جمع بندی شود، تحلیلی همه جانبه از این عقبگرد، بکار بستن موضع، نظرگاه و  است مرتکب شده باشند تحقیق شده و از آنها

 (1.)لنینیستی روشن می سازد که چنین اشتباهاتی دلیل این عقبگرد نبوده اند-متد مارکسیستی

ابه مبارزه در این رابطه، بعنوان نکته عمومی و اساسی، مهم است که واقعا مبارزه طبقاتی در دوران سوسیالیسم دقیقا بمث

و اینکه بورژوازی در یک کشور سوسیالیستی می تواند، بخصوص در زمانهای معینی در نتیجه رشد -طبقاتی درک شود 

تضادهای داخلی در آن کشور، در آن زمان معین و همچنین اوضاع بین المللی و رابطه متقابل بین این دو در آن مقطع، در 

 :در اینجا یک نقل قول از خود مائو مناسبت می یابد. گیرد موقعیت برتری نسبت به پرولتاریا قرار

در مبارزه اجتماعی، گاهی اتفاق می افتد که نیروهایی که نماینده طبقه پیشرواند، با شکست روبرو می شوند، ولی این به 
با یکدیگر درگیر علت آن نیست که گویا ایده های آنها نادرست بوده است، بلکه به ین جهت است که در تناسب قوایی که 

مبارزه اند، نیروهای پیشرو هنوز به قدرت نیروهای ارتجاعی نرسیده اند و از اینروست که موقتا با شکست روبرو می 
 (6)شوند، ولی جبرا سرانجام روزی فرا می رسد که نیروهای پیشرو پیروز می گردند

، و دالیل و درسهای این 8793به کودتای رویزیونیستی  در اینجا قرار نیست که به تحلیل از مبارزه در چین و منجر شدن آن

همان طوریکه در مقدمه این قصل هم اشاره شد، شروع و تحلیل پایه ای آن در جای دیگری انجام شده . )شکست بپردازیم

در . است لنینیسم اندیشه مائو همچنان باقی-، در حالیکه وظیفه گسترش و تعمیق آن تحلیل با بکار بست روش مارکسیسم(است

عوض آنچه که اینجا مطرح است تحلیل و انتقاد نظریاتی است که می گویند از آنجا که انقالب شکست خورد، پس انقالبیون 

بطوریکه قبال مطرح شد این روش . یا حداقل بایستی اشتباهات جدی را مرتکب شده باشند. بایستی در اشتباه بوده باشند

اما باالتر از آن چنین متدی نمی تواند پروسه واقعی انقالب چین و رشد . ارکسیسم استپراگماتیستی است، و بنابراین ضد م

تضادهایی که آنرا رقم زد، بخصوص بعد از بوجود آمدن جمهوری خلق، درک کند، و در نتیجه نمی تواند از دستآوردهای 

ر مقابل خود داشت ارزیابی دقیقی ارائه عظیم انقالب چین و همچنین موانع عظیمی که برای پیشرفت به مرحله سوسیالیسم د

 .دهد

 

 

 

 



 آوردهای عطیم انقالب چین، دست

 خدمات مائو تسه دون
چنانکه چندین بار در این کتاب اشاره شد، انقالب چین قبل از اینکه بتواند بسوی سوسیالیسم پیشروی کند در آغاز از مرحله 

ن رابطه از جهات مهمی این انقالب تفاوت زیادی، با جنبشهای در ای. و بغیر از این نمی توانست باشد-دمکراتیک گذر کرد 

. رهایی بخش ضد امپریالیستی که کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای التین را از زمان جنگ جهانی دوم در بر گرفت نداشت

وظیفه مشکلی ( نو از جمله استعمار)و تجربه چنین مبارزاتی بروشنی نشان می دهداگر چه پایان دادن به تسلط مستعمراتی 

است، اما ادامه مبارزه برای استقرار سوسیالیسم و بعد ادامه آن بجلو  در مرحله سوسیالیستی بسیار مشکلتر است و واقعیت 

بسیاری از این جنبشها حتی . این امر حتی در مواردیکه مبارزه بوسیله حزب کمونیست رهبری شده بوده ثابت شده است

لنینیست می دانستند رهبری می شدند به طرف سوسیالیسم نرفتند و -یی که خود را مارکسیستموقعیکه بوسیله سازمانها

بنابراین در واقع حتی موفق نشدند رهایی کامل از امپریالیسم را بدست آورند و در عوض به زیر یوغ این یا آن قدرت 

 .امپریالیستی و یا یکی از دوا برقدرت این دوره رفتند

اقع دستآورد بزرگ انقالب چین بود که حتی توانست گذار اولیه از دمکراسی نوین سوسیالیسم را انجام از این زاویه، در و

 .و این امر بدون مبارزه تاریخی از جمله مبارزه حزب کمونیست امکان پذیر نبود. دهد

. ها شدن کشور نبودندبسیاری در حزب، از جمله تعدادی از رهبران باالی حزب خواستار واقعی پیشبرد انقالب بعد از ر

بطوریکه مائو بارها گفت آنها مشتاق برانداختن امپریالیسم، فئودالیسم و بورژوازی بوروکرات بودند اما در مبارزه علیه 

هر چه انقالب در . بورژوازی و کسب پیروزی سوسیالیسم بر سرمایه داری و ادامه پیشرفت به طرف کمونیسم مشتاق نبودند

اگرچه نه -طرف جلو پیشرفت می کرد تعداد بیشتری از این افراد رهبری به مخالفت با آن برمی خاستند مرحله سوسیالیستی ب

آنچه اینجا مطرح است پدیده تبدیل بورژوا دمکراتها به رهروان سرمایه داری در . اما تعداد قابل توجه ای از آنها -همه آنها

 .آن برخورد شده استمرحله سوسیالیستی است که در این کتاب چندین بار به 

برای درک واقعی این مسئله الزم است که این نکته را دریابیم که در یک کشور مثل چین قدیم فقط پرولتاریا و حزب 

کمونیست قادر به رهبری پیگیر مبارزه دمکراتیک و ضد امپریالیستی می بود و بنابراین بسیاری از کسانی که به حزب 

ری آن رسیدند و واقعا خواستار به سرانجام رساندن  مبارزه دمکراتیک ضد امپریالیستی کمونیست پیوستند و حتی به رهب

آیا این یک پدیده همه جا متداول نیست که در بسیاری از کشورهایی . هنوز از نقطه نظر دیدگاهشان کمونیست نبودند. بودند

را به سرانجام نرسانده اند بسیاری ادعای  که امروز هنوز از یوغ امپریالیسم رهایی نیافته اند و انقالب دمکراتیک

سوسیالیست و یا حتی کمونیست بودن را می کنند، در حالیکه آنها به هیچ وجه چنین نبوده بلکه در نهایت بورژواهای انقالبی 

ی قادر هستند؟ چنین چیزی یک پدیده متداول در چین قدیم نیز بود، از جمله در درون حزب کمونیست که ثابت کرد تنها نیرو

بسیاری از این افراد همراه پیشرفت انقالب بجلو رفتند و از . به رهبری مبارزه تا پیروزی، حتی در مرحله اولیه آن می باشد

بطوریکه بیان شد هر چه انقالب بیشتر در مرحله . نقطه نظر ایدئولوژیکی به کمونیستهایی تبدیل شدند، اما بسیاری نشدند

بیشتر از این نوع افراد در مخالفت با آن در آمدند و تالششان برای به عقب بازگرداندن آن سوسیالیستی بجلو سوق نمود 

 .و این گرایش در مورد کسانی که به مقامات باال رسیده بودند حتی بیشتر بود. شدیدتر شد

الی که می شود در مورد چوئن  8791دسامبر ( انقالب–رولوشن )در مقاله ارگان مرکزی حزب کمونیست انقالبی آمریکا 

 :او را بعنوان نمونه بارز چنین افرادی به حساب آورد، این پدیده را چنین شرح می دهد

برای این نوع بورژوا دمکراتها هدف انقالب عبارت بود از غلبه بر عقب ماندگی چین و انقیاد آن توسط قدرتهای 
کارآمدترین و سریعترین وسیله برای تبدیل چین به یک بعنوان  -مالکیت عمومی-و " سوسیالیسم"امپریالیستی، بنابراین به 

هر چه انقالب سوسیالیستی بیشتر پیشرفت می کرد، آنها بیشتر برای آنکه این امر . کشور مدرن بسیار صنعتی روی آوردند
ء می خطوطی که در شرایط چین نه تنها سرمایه داری را احیا. در راستای خطوط بورژوایی متحقق شود، تالش می کردند

 (1.)کرد بلکه همچنین باعث کشیدن دوباره چین به زیر سلطه این و یا آن امپریالیست می گردید

مضافا بطوریکه بارها در این کتاب ذکر شد چنین افرادی و رویزیونیستها بطور کلی یک پایه اجتماعی داشته که در شرایط 

 8793بطوریکه در سال  –تاتوری پرولتاریا بسیج شوند معینی می توانند بعنوان یک نیروی قدرتمند برای سرنگونی دیک

 .اتفاق افتاد

دوباره با در نظر گرفتن این نکته می شود مشاهده کرد که دستآوردهای استثنایی توده های چین و رهبری انقالبیش، و صدر 

یک مبارزه عظیم بازگشودند، نه  آن مائو تسه دون بود که آنها نه تنها راهشان را برای بردن چین به راه سوسیالیسم از طریق

تنها پیشرفتهای نوینی در ساختن سوسیالیسم، مانند جهش بزرگ به پیش، بدست آوردند، بلکه انقالب تحت دیکتاتوری 

پرولتاریا را ادامه داده و توانستند یک جنبش انقالبی توده ای بی سابقه تحت سوسیالیسم، یعنی انقالب کبیر فرهنگی 

طریق عقب نشاندن کوششها برای احیاء سرمایه داری را برای یک دهه کامل به پیش برده و مبارزه  پرولتاریایی و از

اینها همه به این منظور نیست که گفته شود عقبگرد در چین اجتناب ناپذیر . پرولتاریای بین المللی را به قله نوینی برسانند



ایده ای که چیزها را خارج از )ا مزخرفات متافیزیکی و فاتالیستی بوده و پرولتاریا در چین قرار بود که قدرت را ببازد و ی

بلکه به این منظور که چهارچوب صحیحی برای درک واقعی از مبارزه . و از این قبیل( م-کنترل و اراده افراد می داند

و . آنرا ارائه دهدکه در چین ادامه یافت و دو دستآورد بی سابقه انقالب چین بعالوه دالیل و درسهای شکست -طبقاتی 

 .همچنین چهارچوب صحیحی برای درک از خدمات ارزنده مائو تسه دون را نیز فراهم سازد

 

 نقش مائو، نقش رهبران 
در بحث و دفاع از مائو تسه دون و نقش افرادی مانند مائو و لنین در جنبش انقالبی نکته این نیست که گفته شود رهبران 

بزرگترین رهبران انقالبی . یا اینکه تاریخ بوسیله قهرمانان ساخته می شود و نه توده هابزرگ هرگز اشتباه نمی کنند و 

 .کفشهایشان را یک به یک مثل بقیه ما پا می کنند و آنها مانند ما میخورند و می خوابند

می "زرگ انقالبی را و بطور اساسی این توده ها هستند که رهبران ب. و در واقع این توده ها هستند که تاریخ را می سازند

رهبرها بنوبه خود نقش عظیمی را در مبارزه انقالبی . و این مبارزه انقالبی توده هاست که رهبران را می پروراند" سازند

اما آنها در صورتی می توانند نقش مثبتی را ایفاء کنند ودر تحلیل نهایی، اهمیت قابل توجهی داشته . توده ها بازی می کنند

مبارزه توده ها در رادیکالترین و عمیقترین انقالب تاریخ که عبارت است از انقالب پرولتری، این بدان معناست باشند که با 

به این . لنینیسم هم برای آموختن از توده ها و هم هدایت مبارزه ایفاء می کنند-که آنها نقششان را در کاربرد علم مارکسیسم

جنبش توده ها اعمال کرده و در واقع می توانند پروسه اجتناب ناپذیر انقالب را ترتیب آنها می توانند نفوذ عظیمی بر روی 

 (.لنینیسم آنرا کند سازند-درست همانطور که آنها می توانند بر اثر اشتباهات و انحراف از مارکسیم)تسریع کنند 

برند، همچنین نقششان را بعنوان  مضافا، درست همانطوریکه انقالبیون بزرگ زندگی عادی خود را همانند بقیه ما بجلو می

آنها این کار را دقیقا با . رهبران انقالبی ایفاء کرده و مانند تمامی مبارزین آگاه خدماتشان را به جنبش انقالبی انجام می دهند

می لنینیسم، بطور زنده و در انطباق با شرایط مشخص کشورشان و تمام جهان انجام -تسلط یافتن و کاربرد علم مارکسیسم

پس نکته دقیقا اینست که با تمرکز بر روی نقش و خدمات بزرگ این چنین رهبرانی از آنها آموخته و قدرت و عزم . دهند

تا از این طریق آنها عظیمترین خدمات . لنینیسم تقویت شود-کلیه افراد جنبش انقالبی برای تسلط یافتن و کاربرد مارکسیسم

 .یا انجام دهندرا به ماموریت تاریخی پرولتار" خود"

بعنوان بخشی از این، بایستی درک شود که هیچکس نمی تواند از اشتباه مبرا باشد، مهم نیست او تا چه اندازه خدمتش بزرگ 

در عین اینکه از خدمات عظیم شان می آموزیم و . البته که این در مورد رهبران بزرگ نیز، از جمله مائو صادق است. است

آنها و همچنین نقش کلی یک چنین رهبرانی را در مقابل حمله به آنها دفاع می کنیم، همچنین الزم  آنرا ارج می نهیم و از

 .است که اشتباهات آنها را درک کرده و از آن درس بگیریم

بخصوص در رابطه با مائو بنظر میرسد گرایشی وجود داشته که بیش از حد تجربه انقالبی چین را به مقیاس جهانی تعمیم 

کشورهای سرمایه ( حداقل برخی از)این امر بخصوص شکل نسبت دادن یک خصلت یا جنبه ملی به مبارزه در . می دهد

این مسئله بی . داری و یا حتی امپریالیستی، در شرایطی که چنین جنبه ای نمی توانست نقش مترقی اِیفاء کند، بخود گرفت

در عوض، بصورتی . آن انجام داد و حتی بطور جدی بدان پرداختنهایت پیچیده ای است و اینجا نمی توان تحلیل عمیقی از 

 .بسیار خالصه به چند نکته اشاره خواهد شد

این بطور نزدیکی در ارتباط است با مسئله چگونگی حل تضاد بین دفاع از کشور سوسیالیستی از یک طرف و از طرف 

یا به قدرت نرسیده، بخصوص در کشورهای سرمایه داری دیگر پیشبرد مبارزه انقالبی در دیگر کشورهایی که هنوز پرولتار

یا بخشی از بلوک کشورهایی که . )و امپریالیستی که خطر عمده در آن زمان مشخص برای کشور سوسیالیستی نمی باشند

این بخصوص در (. امپریالیست سرکرده آن چنین خطر عمده ای را برای کشورهای سوسیالیستی ارائه می میدهد،نیستند

یط پیچیده و حاد می شود که جنگ بین دولتهای امپریالیستی نزدیک است و احتمال حمله به دولت سوسیالیستی بخصوص شرا

 .بوسیله یک بلوک امپریالیستی بطور جدی افزایش می یابد

خصوصا در چند سال آخرعمر مائو واضح گشت که اتحاد شوروی خطر عمده برای چیین بشمار می رفت و بخصوص بر 

تسریع تحوالت بسوی جنگ امپریالیستی بین آمریکا و شوروی یک حمله وسیع از طرف اتحاد شوروی و شاید یک  زمینه

در چنین وضعیتی برای چین کامال درست بود که یک روابط دیپلماتیک . اشغال نظامی تمام عیار علیه چین بسیار محتمل بود

تفاده از تضاد بین دو بلوک امپریالیستی بکار برد، تا چین را در معین و دیگر حرکات را بهم زدن توازن اتحاد شوروی و اس

اما این بایستی به نحوی انجام گیرد که در مجموع به رشد مبارزه . یک موضع قدرت در مقابل حمله شوروی قرار دهد

ب یا محدود کردن انقالب جهان کمک کند  و انقالبیون را در کشورهای بلوک آمریکا به دست کشیدن از مبارزه برای انقال

 .به مبارزه بر علیه اتحاد شوروی فرا نخواند" انقالب"

، هسته فعال "باند چهار نفر"که باصطالح )بطور کلی مائو و ستاد پرولتری تحت رهبری او در حزب کمونیست چین 

انقالبی واقعی در دیگر  آنها برای خط پشتیبانی از مبارزات. با این تضاد به طریقی انقالبی درگیر شدند( رهبری آن بودند



کشورها از جمله آنهایی که در بلوک آمریکا بود مبارزه کردند در عین حال به انقالبیون اخطار می دادند که به اتحاد شوروی 

باالتر از این، آنها سرسختانه علیه خط . به زائده خود تبدیل کنند" کمک"اجازه ندهند که نفوذ کرده و این مبارزه را با نام 

" تقویت دفاع"و " مدرنیزه کردن کشور"ستگی و در حقیقت تسلیم به امپریالیسم آمریکا و فروش انقالب در خود چین بنام واب

اما از طرف دیگر آنها این تحلیل را بر گزیدند که اتحاد شوروی خطرناکترین منبع جنگ می باشد، . علیه شوروی، جنگیدند

این تحلیل تا . بیان کرد که امپریالیستهای فاشیست دشمن عمده اند 8761سالهای بر اساسی شبیه به آنچه استالین در اواخر 

را علیه شوروی در کشورهای سرمایه داری و امپریالیستی که با آمریکا یک بلوک امپریالیستی را " مبارزه ملی"حدی خط 

رابطه با کشورهایی که مخالف بلوک در  8761درست همان کاری که استالین مشابها در سالهای )می سازند، تبلیغ می نمود 

 :بیان کرد 8791بطوریکه حزب ما در جلسه یادبود مائو تسه دون در سال -( امپریالیستی فاشیستها بود انجام داد

این اشتباه تا اندازه ای رویزیونیستها در جین را تقویت کرد، رویزیونیستهایی که مطرح می کردند و می کنند که خطر 
بطوریکه ذکر شد این نوع اشتباه از جانب . حذف انقالب در داخل و خارج را طلبیده و توجیه می کندشوروی برای چین 

در جنبش بین الملل کمونیستی وجود داشته است، و بطور مبرمی الزم است به جمع بندی  8761انقالبیون، در سالهای 
 (9.)بعمل آیدعمیقتر و انتقاد از آن اقدام شود تا از تکرار آن در آینده اجتناب 

در عین حال، حزب ما بدرستی و پیگیرانه بین خط و سیاست مائو و رفقای انقالبی اش از یک طرف و از طرف دیگر 

خائنین رویزیونیستی که قدرت را از طریق داغان کردن ستاد پرولتری در حزب کمونیست چین بعد از مرگ مائو و احیای 

و همچنین باید اشاره شود که مائو و رفقایش در . غصب کردند، خط روشنی کشید سریع سرمایه داری و تسلیم به امپریالیسم

چین از اشتباهات استالین، در رابطه با تضاد بین دفاع از کشور سوسیالیستی و پیشبرد مبارزه جهانی درس گرفته و آنرا 

آنها بخصوص اهمیت . گیرد نیافتاندآنها به این موضع که همه چیز بایستی تحت الشعاع دفاع از چین قرار . تصحیح کردند

رهبری مبارزه طبقاتی پرولتاریا بر علیه بورژوازی در چین و ادامه انقالب در دوران سوسیالیسم و رابطه دیالکتیکی آن و 

 اما بیشتر از آن همانطور که بیان شد آنها همچنین به مبارزه برای پشتیبانی از. خط صحیح برای دفاع از چین را می شناختند

 (3.)مبارزات انقالبی در دیگر کشورها حتی آنهائیکه در درون بلوک آمریکا بودند، ادامه دادند

در نتیجه، علیرغم اختالف نطرهای معینی که حزب ما با مائو و رفقایش بر سر مسائلی مرتبط با اوضاع بین المللی، خصلت 

امر با دفاع از چین دارد، ما بطور کلی، نقش اساسا انقالبی مبارزه انقالبی در کشور های گوناگون امپریالیستی و رابطه این 

آنها در این رابطه را مورد تائید قرار داده، و لزوم آموختن هم از خدمات آنها به انترناسونالیسم وهمین طور اشتباهات معینی 

همه جانبه نه تنها از خط و اعمال  معهذا آنگونه که ذکر شد نیاز به جمعبندی. که آنها در این حیطه مرتکب شدند را، می بینیم

مائو و دیگر انقالبیون در چین، بلکه از تاریخ جنبش کمونیستی بین المللی حول این مسئله و درسهای مثبت و منفی آن در 

این بخصوص در پرتو اوضاع کنونی بین المللی، که نه تنها توسط . سال گذشته از همه چیز اساسی تر است 11طول 

و آشفتگی بسیار در جنبش بین الملل کمونیستی بلکه توسط بحران عمق یابنده امپریالیسم و تسریع تکوین  عقبگرد در چین

 .اوضاع به طرف جنگ جهانی و انقالب رقم خورده است، حیاتی است

 
 امر کمونیسم را بجلو سوق دهیماز مائو بیاموزيم، 

ی، بعضی از مهمترین خدمات مائو تسه دون از جمله در سراسر این کتاب و همچنین بخصوص در این فصل نتیجه گیر

این خدمات نه تنها بسیار برجسته تر . بزرگترین آنها تئوری ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا مورد تحلیل قرار گرفتند

اما مضافا این نکته . نداز هر اشتباهی که مائو انجام داد می باشند، بلکه او را بعنوان بزرگترین انقالبی دوران ما می شناسان

نیز ذکر شده که هدف از بررسی خدمات رهبر انقالبی بزرگی چون مائو دقیقا عبارت است از یادگیری از آنها و پیشبرد 

 .امری که چنین افرادی برای آن آنچنان الهام بخش و رهبر بوده اند–قدرتمند تر امر انقالبی 

خدمات او بطور کلی، آنچه که برجسته تر از هر چیز نمایان می شود، آنچه با نگاهی مختصر و همه جانبه به نقش مائو و 

بیش از هر چیز برای درسگیری اساسی تر است، عبارت است از پیگیری مائو در کاربرد موضع، نطرگاه، و متد 

ضادها در ظهور و حل بی پایان ت. لنینیستی و بخصوص بکاربست دیالکتیک در ضدیت با متافیزیک توسط او-مارکسیستی

این آن چیزی است که مائو به منزله نیروی محرکه در تکامل همه چیز، در طبیعت،  -تقابل با کلیه نظریات مطلق گرا و ایستا

آیا کسی . و این درک همچون خط سرخی است که در سراسر نوشته ها و اعمال مائو بچشم می آید. جامعه و تفکر، می شناسد

 که بر افتخاراتش لم داده است، تصور کند؟" کهنه کار راحت طلبی"بی تحرک یا  می تواند مائو را یک بوروکرات

بطور مشخصتر، کاربرد دیالکتیک توسط مائو در فهم و توضیح رابطه بین ماده و شعور و تبدیل دائمی یکی به دیگری، 

انقالبی برای تغییر جهان و  باعث شد که بطور صحیحی تاکید فراوانی بر نقش روبنا، سیاست و آگاهی، در رهبری پراتیک

این نکته اساسی است که اهمیت فراوانی را، هم در تدارک برای گرفتن و هم ادامه انقالب بعد از . از جمله مردم، بگذارد

این نکته ای است که همچنین لنین در رهبری جنبش انقالبی بر آن تاکید داشت . اینکه قدرت سیاسی بدست آمده، داراست

اما در عین حال، این نکته . اثر تاریخی اش چه باید کرد؟ و همچنین در جاهای دیگر آن را مطرح کرده است بطوریکه او در



ای است که مائو بمعنای واقعی آنرا احیاء کرد و آنرا در پروسه رهبری مردم چین و پرولتاریای بین المللی به رفعیترین قله 

مائو چه در مبارزه طبقاتی از جمله جنگ انقالبی، در تولید و یا آزمون عملی، . ای که تاکنون به آن دست یافته اند، تکامل داد

 .، نه بر تکنولوژی و تکنیک، بر روی مردم و نه اشیاء.بر آگاهی فعال توده ها تکیه و تاکید نمود

" ایده آلیست"و را به این خاطر، البته بورژوازی، رویزیونیستها و اپورتونیستها از همه نوعش، داخل و خارج چین، همه مائ

او خود را بر جهان واقعی، و بر پروسه دائمی حرکت و تغییر از دانی به عالی، . اما مائو یک ماتریالیست پیگیر بود. خواندند

به این دلیل او هرگز رابطه بین حال و آینده و وجود عناصری از آینده در حال، . و غلبه اجتناب ناپذیر نو بر کهنه، متکی کرد

اقعیت که مبارزه پرولتاریا در سراسر جهان بر علیه بورژوازی و همه ارتجاع سرانجام و بطور سازش ناپذیری و این و

هدفی که خود )علیرغم پیچ و خمها و برگشت ها و عقب نشینیهای موقتی، بشر را به هدف تاریخی کمونیسم خواهد رساند 

 .گذارد و مرتبا این ارتباط را درک کرد، از دیده فرو ن(بوسیله تضاد و مبارزه به جلو خواهد رفت

و مهمتر از همه، این آن چیزی است که . این آن چیزی است که آثار مائو و خدمات حقیقتا فنا ناپذیرش را بر جسته می کند

ن همه آن کسانی که مصمم به انقالبند و آرزوی رسیدن به هدف غایی کمونیسم را دارند می توانند و بایستی از مائو تسه دو

 .بیاموزند

  



 ياداشتها
 .توضیحات فصل به فصل شماره گذاری شده و اختصارات زیر مورد استفاده قرار گرفته اند

 8796منتخب آثار مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس، مسکو،.                ا.م.آ.م

 8796ا               مراسالت منتخب مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس مسکو، .م.م.م

فارسی                         8799انگلیسی  1تا  8منتخب آثار مائو تسه دون، اداره نشریات زبانهای خارجي، جلدهای .                   آ.م

 انتشارات سازمان انقالبي            8699فارسی   8799انگلیسی  9، جلد  8737

  8767اداره نشریات زبانهای خارجی پکن،  منتخب آثار نظامی مائو تسه دون،.                ن.آ.م

  8767انتشارات بین الملل، نیویورک، ( بلشویک)تاریخ حزب کمونیست شوروي.        ش.ک.ح.ت

 جلدی لنین، چاپ مسکو 19کلیات                کلیات 

 اداره نشریات زبانهای خارجی پکن.            خ.ز.ن.ا

 

 :  توضیح

ن متن ترجمه شده به فارسی تعداد زیادی از منابع زیر و همچنین نادقیق بودن                              بعلت موجود نبود 

 .مورد دسترسی، کلیه منابع مذکور به متون انگلیسی آنها رجوع داده شده اند بسیاری از ترجمه های 

  

  697تا  693، بخصوص ص . ش.ک.، ت،ح"جمعبندی"ید به برای بحث استالین در این مورد رجوع کن(    8

کودتای رویزیونیستی در چین و مبارزه در حزب                     : انقالب و ضد انقالب"برای مطالب بیشتر رجوع کنید به (    1

،  PCRات            ، هر دو منتشر شده توسط انتشار"شکست در چین و میراث مائو تسه دون"و " کمونیست انقالبی آمریکا

 شیکاگو  

   916، یادداشتهای منتخب، ص "ایده های صحیح انسان از کجا سرچشمه می گیرند"مائو تسه دون، (    6

،        8791، ارگان کمیته مرکزی حزب کمونیست انقالبی آمریکا، دسامبر "انقالب"، در "پوشش ارتجاعی چوئن الی(    "1

 83ص 

   881، ص "شکست در چین و میراث مائو تسه دون"باب آواکیان، (    9

، در "دفاع از تسلیم: استراتژی سه جهان"برای مطالب بیشتر در این رابطه، عالوه بر منابع باال رجوع کنید به (   3

   6، ص 8791، نوامبر "انقالب:

 

 
 


