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  پيشگفتار بر چاپ فارسي
  

بفاصله دو سال از پيروزي كودتاي  -1978در سال  "خدمات فنا ناپذير مائو تسه دون"انتشار 
واقعه اي پر اهميت در جنبش پراكنده و سردرگم كمونيستي  -بورژوازي نو خاسته در چين 

ستي، و تروتسكي –چرا كه در مقابل بن بستهاي كهنه رويزيونيستي . جهان بحساب مي آمد
 –لنينيسم  –بيراهه هاي تازه گشوده انحالل طلبي و ارتداد، پرچم ظفرنمون ماركسيسم 

انديشه مائو را همچنان بر افراشته نگاه داشته و به حمالت وقيحانه امپرياليسم و ارتجاع 
اين . جهاني عليه تئوري و پراتيك مائو تسه دون و رهروان انقالبيش پاسخي در خور مي داد

ي است كه فشار شرايط عيني و ضربات ناشي از شكست پرولتاريا در چين بسياري از واقعيت
ل سابق را در هم شكست و عناصر بسياري را در اشكال گوناگون بكام  -گروه هاي م 

بورژوازي روان ساخت، اما همان اقليت محدود و كوچك باقي مانده كمونيست كه بدرستي، 
و موانع را در چنگ انداختن بر اصول خدشه ناپذير  تنها طريق در هم شكستن بن بست ها

انديشه مائو و بكاربست و تكامل اين علم در مسير تدارك و بر  -لنينيسم  –ماركسيسم 
پايي انقالب پرولتري، يافته بود موفق گشت با محكم كردن بنيان حركت و نقطه عزيمت 

وجود در صفوف كمونيستها خويش، راه بازسازي جنبش كمونيستي و فائق آمدن بر بحران م
  .نگارش اثر حاضر جايگاه مهمي در پيشبرد اين پروسه داشت. را هموار سازد

در اينجا نيز . جنبش كمونيستي ايران نيز از بحران موجود در جنبش بين المللي جدا نماند
اصر گيج سري، ابهام، انحالل طلبي و ارتدادرواج يافت، در اينجا نيز بسياري از گروه ها يا عن

سابقا كمونيست در مقابل بحران و فشار سپر انداختند و خود را به اردوي بورژوازي تسليم 
در دوراني كه مبارزه دو . اين تغيير و تحوالت در صفوف سازمان ما هم منعكس گرديد. كردند

ايدئولوژيك مي رفتند تا  -خط درون اتحاديه بحد پختگي مي رسيد و اختالفات سياسي 
، كميته تحقيق )59زمستان (و برنامه كامال متضاد در برابر هم قد علم كنند  بصورت دو خط

 "سازمان كه تحت هدايت هيئت تحريريه و رهبري سياسي فعاليت مي كرد، كار ترجمه 
اين اقدام، گامي در راستاي . را به پيش برد و به پايان رساند "خدمات فناناپذير مائو تسه دون
گم كردگي، و رجوع به اصول بنيادين علم رهايي پرولتاريا گسست از سانتريسم و جهت 

بگونه اي پيش رفت و تالطمات سياسي  1360اما اوضاع جامعه در آغاز سال .محسوب مي شد
  .آنچنان عظيم و سريع اتفاق افتاد كه ترجمه فارسي اثر حاضر امكان انتشار خارجي نيافت
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ر چاپ فارسي آن اقدام مي كنيم، تذكر سال از نگارش كتاب به انتشا 8حال كه در فاصله 
طي اين سالها، پرولتارياي بين المللي موفق گرديد در پرتو جمع . يك نكته را ضروري ميابيم

بندي از تجارب گذشته و سنتز آن، در عرصه هاي متفاوت قدمهاي مهمي جهت تكامل علم 
انحرافات موجود در تئوري  انقالب به پيش بردارد و از برخي ناروشنيها، محدوديتها، خطاها يا

و پراتيك گذشته جنبش بين المللي كمونيستي جمع بندي راهگشا و صحيحي را ارئه 
. بنابراين، مي بايد به متن حاضر با در نظرداشت اين جمع بندي ها و تكامالت نگاه كرد.دهد

مي كند اين همان نكته ايستكه رفيق آواكيان در پيشگفتار بر چاپ فارسي كتاب بدان اشاره 
كه برخي سطور اين اثر نيز  - و موارد مشخص ناروشني ها و اشتباهات گذشته پرولتاريا 

اما آنچه اساس است، عظمت خدمات تئوريك و عملي . را بر مي شمرد -بچشم مي خورد 
مائو تسه دون به ماركسيسم انقالبي است كه با چيره دستي، روشن بيني و برخورد قدرتمند 

الكتيكي نويسنده در اين كتاب منعكس شده و اثري ارزشمند و راهگشا را دي -ماترياليستي 
  .به گنجينه ادبيات پرولتري افزوده است

 "ما نيز در بيستمين سالگرد مرگ رفيق مائو مفتخريم از اينكه مي توانيم ترجمه فارسي 
  .رار دهيمرا در اختياررهروان كمونيسم و طالبان انقالب ق "خدمات فناناپذير مائو تسه دون

  ) سربداران(اتحاديه كمونيستهاي ايران
  

  پيشگفتار نويسنده بر چاپ فارسي
  
در پاسخ به كودتاي ارتجاعي و غصب قدرت توسط  "خدمات فناناپذير مائو تسه دون"

نوشتن اين . رويزيونيستهاي عاليرتبه حزب كمونيست چين متعاقب مرگ مائو نوشته شد
بارزه حاد دو خط درون حزب كمونيست انقالبي آمريكا كتاب در عين حال نتيجه مستقيم م

مبارزه اي كه بنوبه خود بخشي از مبارزه مرگ و زندگي وسيعتري درون كل . بود) پي.سي.آر(
جنبش كمونيستي بر سر موضع گيري در قبال اين كودتاي ارتجاعي و تشديد كلي تضادهاي 

انديشه  -لنينيسم  - ركسيسم آيا بايد درفش ما: اصلي در اوضاع جهاني محسوب مي شد
مائو تسه دون را فروافكنده مورد حمله قرار داد و يا با قدرت از آن دفاع كرده و جسورانه بر 
پايه اش در موقعيت تشديد و بروز ناسازگاري هاي نوين كه در عين حال شرايط طلوع 

 "سه دونخدمات فناناپذير مائو ت"فرصتهاي انقالبي است به پيش رفت؟ به اين ترتيب 
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تكامل كيفي در (لنينيسم  –نگاشته شد تا خالصه اي از خدمات مائو به ماركسيسم 
متدولوژي و نگرش انقالبي پرولتارياي بين المللي، چه در بسياري زمينه هاي مشخص و چه 

ولي در عين حال نوشتن اين كتاب ضد حمله اي بود در مقابل . بدست دهد) بطور كلي
تهاي چيني و سائر نيروهاي ضد انقالبي در سطح بين المللي براي تالشهايي كه رويزيونيس

رد، تحريف و بي اعتبار كردن خدمات مائو تسه دون به تئوري و عمل انقالب جهاني 
پرولتري، و ربودن حياتي ترين سالح پرولتارياي بين المللي و جنبش بين المللي كمونيستي 

  .دون به پيش مي بردند انديشه مائو تسه -لنينيسم  -يعني ماركسيسم 
قبل از اينكه حزب ما و ساير نيروهاي جنبش بين المللي  "خدمات فناناپذير مائو تسه دون"

كمونيستي قادر شوند به وظيفه جمع بندي همه جانبه و عميق از تجربه تاريخي جنبش بين 
اسخ گويي در واقع براي آغاز اين جمع بندي، براي پ. المللي كمونيستي بپردازند نوشته شد

به اين وظيفه حياتي كه با كودتاي ارتجاعي چين و بطور كلي با اوضاع جهاني مطرح گشت، 
بخصوص در مورد مسئله نقش مائو تسه . الزم بود ابتدا خطوط اساسي تمايز روشن شوند

 -دون بعنوان رهبر برجسته پرولتارياي بين المللي، خدمات وي و تكامل كيفي ماركسيسم 
ه تجمع دوباره نيروهاي كمونيسم انقالبي و پرولتارياي بر اين پايه بود ك. او لنينيسم توسط

بين المللي و شروع يك مبارزه سيستماتيك براي چمع بندي از تجربه تاريخي جنبش بين 
كه اين جمع بندي خود بخشي است مهم از تجمع دوباره و . المللي كمونيستي ميسر شد

بي دليل . بر اين نيروها قرار داردشانه دادن به زير وظايفي كه در اوضاع كنوني جهان در برا
مسائلي ناظر بر تاريخ جنبش  "نيست كه بيانيه چنبش انقالبي انترناسيوناليستي در بخش 

دفاع از تحول كيفي علم  ": بر اين اصل مهم تاكيد مي كند كه  "بين المللي كمونيستي 
بش بين المللي و لنينيسم توسط مائو، مسئله اي خصوصا مهم و مبرم را در جن –ماركسيسم 

 ".در ميان كارگران آگاه و ديگر افراد انقالبي در جهان امروز نمايندگي مي كند

به بعضي از جوانب مهم اين تجربه تاريخي اشاره  "خدمات فناناپذير مائو تسه دون"در كتاب 
در فصل نتيجه گيري كتاب خاطر نشان . شده و برخي از انتقادات اوليه مطرح گشته است

بخصوص در مورد مائو بنظر مي رسد گرايشي مبني بر بسط بيش از حد تجربه  " شده كه
اين امر خصوصا شكل قائل شدن يك . انقالب چين به سطح بين المللي موجود بوده است

كشورهاي سرمايه داري و حتي ) حداقل برخي از( خصلت يا يك جنبه ملي به مبارزه در 
ايطي است كه چنين مقوله اي نمي تواند يك نقش امپرياليستي بخود مي گيرد و اين در شر

ولي نكته اساسي تر . سپس به اختصار اين نكته تشريح گشته است ".مترقي داشته باشد
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خشي از يك مشكل بزرگتر در تجربه بتاب اين است كه چنين گرايش غلطي مطرح شده در ك
ئله اي كه تعمق بيشتر بوده و، مس 1930تاريخي جنبش بين المللي كمونيستي بعد از سالهاي 

البته در آن زمان جمع بندي حزب ما هنوز اين . (در آن و جمع بندي از آن اهميت بسيار دارد
كه با حمله  -نبود كه خطي كه مدتهاي مديد مورد قبول جنبش بين المللي كمونيستي بوده 

ي جنگ امپرياليست آلمان به اتحاد جماهير شوروي و ورود به جنگ جهاني دوم، خصلت كل
يك خط غلط  -عوض شد و عمدتا و اساسا به يك جنگ مترقي ضد فاشيستي تبديل شد 

باب آواكيان،  "فتح جهان كاري كه پرولتارياي بين المللي بايد انجام دهد و خواهد داد"است، 
شرحي از اختالفات اساسي ما با اين خط، انتقاد  1982پي شيكاگو، آمريكا .سي.انتشارات آر
طرحي كلي از ديدگاه ما نسبت به تجربه تاريخي جنبش بين المللي كمونيستي ما از آن و 

  .)بدست مي دهد
پس از اين انتقاد و با نگرش همه جانبه تر به خدمات مائو در پرتو جمع بندي عميق تري كه 
در چند سال اخير از تجربه تاريخي جنبش بين المللي كمونيستي بدست آمده، تكرار و 

گرفته شده، اهميت خاص  "خدمات فناناپذير مائو تسه دون"ه در خاتمه تاكيد بر درسي ك
 .مي يابد

در سراسر اين كتاب و بخصوص درفصل نتيجه گيري، برخي از مهمترين خدمات مائو تسه 
تئوري ادامه انقالب تحت ديكتاتوري پرولتاريا مورد تحليل  -دون، از جمله عظيمترين آنها 

نه تنها بوضوح بر هر اشتباهي كه مائو مرتكب شده مي چربند، اين خدمات . قرار گرفته است
ولي بايد روشن شود كه . بلكه وي را بمثابه كبيرترين انقالبي زمان ما مشخص مي گرداند

ارزيابي از خدمات يك رهبر كبير انقالبي بمانند مائو دقيقا به منظور آموختن از آنها و 
ي كه اين رهبران چنين الهامات و رهنمودهاي با پيشبرد با صالبت تر امر انقالب است، امر

  .ارزشي را برايش تامين كرده اند
طي دوراني كه از نوشتن اين كتاب مي گذرد، اهميت اين جهت گيري صد چندان گشته 

و بخصوص تضاد حدت يابنده  -است، دوراني كه مشخصه اش تشديد تضادهاي اصلي جهان 
  .وند انقالب عليه امپرياليسم استبين روند جنگ جهاني امپرياليستي و ر

استقبال مي  "خدمات فناناپذير مائو تسه دون"با همين جهت گيري است كه من از چاپ 
قيام توده اي . كنم و مشتاقانه منتظر توزيع آن در ميان انقالبيون ايراني و سايرين هستم

د، ضربه اي عمده كه منجر به سرنگوني شاه از تختش ش 1978 - 79انقالبي ايران در سالهاي
اين قيام نمايش پرقدرت . به امپرياليسم وارد كرد و امواج پر قدرتي به سراسر جهان فرستاد
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در اين شرايط تعيين كننده از  –پتانسيل انقالبي در ايران و في الواقع در سطح بين المللي 
ك اش لزوم ي "جمهوري اسالمي"غصب ارتجاعي قدرت توسط خميني و . تاريخ جهان بود

به  -تا قله هاي نوين  -انقالب در ايران هنوز بايد . انقالب همه جانبه را پيش نمايان مي سازد
 -لنينيسم  -پيش برده شود و البته تحت رهبري پيشاهنگي كه خود را بر ماركسيسم 

انديشه مائو تسه دون استوار كرده و نبرد را بر پايه انترناسيوناليسم پرولتري و بعنوان 
اميدوارم اين كتاب خدمتي به . ش مهمي، از انقالب پرولتري جهاني به پيش بردبخشي، بخ

  .اين روند باشد
  باب آواكيان 

   1986اكتبر 

  توضيح ناشر
،  "انقالب  "ابتدا بصورت مجموعه اي از هفت مقاله در  "خدمات فناناپذير مائو تسه دون"

اين مقاالت كه توسط . شده بودارگان كميته مركزي حزب كمونيست انقالبي آمريكا، منتشر 
باب آواكيان، صدر كميته مركزي حزب كمونيست انقالبي آمريكا نوشته شده بودند، بين 

تصميم به نوشتن اين . ظاهر گشتند "انقالب  "در صفحات  1979و ژانويه  1978آوريل 
پي در باره كودتاي رويزيونيستي .سي.مقاالت بخشي بود از پروسه عمومي كردن خط آر

در چين كه در برافراشته نگاه داشتن پرچم مائو تسه دون در زماني كه از نقاط مختلف  1976
  .مورد حمله قرار داشت، تعيين كننده بود

چهار فصل اول كتاب قبل از انتشار بيانيه كميته مركزي و جلسات ياد بود مائو تسه دون در 
در چين عليه خط  1976ستي ، هنگاميكه تحليل حزب از كودتاي رويزيوني 1978سپتامبر 

كه ) يوان -چيائو، چيانگ چينگ و يائو ون -ون، چانگ چون -وانگ هونگ(مائو و چهار نفر 
سه فصل آخر بعد از سپتامبر . دفاع از آنرا رهبري مي كردند علني گرديد، نوشته شده بودند

حاكمين فعلي  برشته تحرير در آمده اند و بنابراين آشكارا بر عليه خط رويزيونيستي 1978
در هنگام آماده ساختن مقاالت براي انتشار بصورت يك كتاب، . چيني صحبت مي كنند

  .نويسنده در نوشته اصلي آن تغييراتي جزيي انجام داده است
  1979اول ماه مه، 
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  اول لـفص

  

  انقالب در کشورهاي مستعمره
  
  
  دمهـمق

 50او بيش از . لنينيست زمان ما بود -و بزرگترين انقالبي و بزرگترين رهبر ماركسيستئما
سال مردم چين را در مبارزاتي تاريخي رهبري كرده و به طبقه كارگر و مردم ستمديده تمام 

ين از يك كشور عقب مانده تحت تحت رهبري او چ. كشورها الهام و روشنايي نوين بخشيد
سلطه امپريايسم به پايگاه پرولتارياي بين المللي در جنگ عليه امپرياليسم و ارتجاع، به 

و تسه دون به جنبش انقالبي در ئخدمات ما. سنگر و چراغ راهنماي انقالب جهاني بدل گشت
و به ماموريت لنينيسم  -سطح جهان، به علم انقالب طبقه كارگر بين الملليء ماركسيسم

تاريخي طبقه كارگر در محو تمام تمايزات طبقاتي و بظهور رساندن عصر كمونيسم، در واقع 
  .فنا ناپذير مي باشند

با بيشترين ) يا نيمه مستعمره(انقالب كردن در كشوري چون چين، كشوري مستعمره
متحدين  جمعيت جهان و با قلمرويي پهناور، تقسيم شده توسط امپرياليستهاي متفاوت و

ارتجاعي بومي اشان، و ارتقاء آن انقالب تا سوسياليسم، پيروزي شايان مردم چين بود كه نه 
و آنها را در اتمام اين كار در ئما. تنها خود چين بلكه چهره تمام جهان را اساسا تغيير داد

 -چند دهه مبارزه سخت و پر پيچ وخم با اعمال مشخص اصول جهان شمول ماركسيسم
و در اين ميان اين . به شرايط مشخص چين، بر زمينه انقالب جهاني، رهبري كرد لنينيسم

  .اصول را غنا بخشيد
ل اساسي تئوري ماركسيسم ئو مشخصا بر روي مسا ئفصل اول اين كتاب در مورد خدمات ما

و استراتژي مربوط به انقالب در كشورهاي مستعمره كه وي در هنگام رهبري مردم چين در 
و پيشرفت بسوي سوسياليسم آنرا بكار گرفته و غنا بخشيد، بخصوص در  كسب رهايي

  .تكامل خط انقالبي دمكراتيك نوين، متمركز است
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  مارکس و انگلس

  
لنينيسم  -و، در ابتدا الزم است مروري بر تكامل ماركسيسمئبه منظور درك بهتر خدمات ما

ب در كشورهاي مستعمراتي در مورد مسئله ستم ملي و مستعمراتي، انقالب ملي و انقال
. ماركس و انگلس سوسياليسم علمي را در اواسط قرن نوزدهم پايه گذاشتند. داشته باشيم

در آن زمان آنها رشد سرمايه داري و نفوذ و تاثير توليد كااليي سرمايه داري را نه تنها در 
 "آنها در . خود كشورهاي سرمايه داري بلكه در تمام نقاط جهان مورد تحليل قرار دادند

  : خاطر نشان ساختند "مانيفست كمونيست
بازار . صنايع بزرگ، بازار جهاني را ،كه كشف آمريكا آنرا زمينه چيني كرده بود، بوجود آورد

اين امر بنوبه . جهاني به تجارت و دريانوردي و ارتباط از راه خشكي بسط فوق العاده اي داد
نسبتي كه صنايع و كشتي راني و راه آهن بسط مي خود در توسعه صنايع تاثير كرد و بهمان 

يافت، بورژوازي نيز رشد و تكامل مي پذيرفت و بر سرمايه هاي خويش مي افزود و همه 
  ...طبقاتي را كه بازماندگان قرون وسطي بودند به عقب مي راند

مين نياز بيك بازاردائم ا لتوسعه براي فروش كاالها ي خود، بورژوازي رابهمه جاي كره ز
  ...همه جا بايد رسوخ كند، همه جا ساكن شود، با همه جا رابطه برقرار سازد. ميكشاند

بورژوازي، از طريق تكميل سريع كليه ابزارهاي توليد و از طريق تسهيل بي حد و اندازه 
بهاي ارزان . وسايل ارتياط، همه و حتي وحشي ترين ملل را به سوي تمدن مي كشاند

مان توپخانه سنگيني است كه با آن هر گونه ديوارهاي چين را در هم ه -كاالهاي بورژوازي
وي . مي كوبد و لجوجانه ترين كينه هاي وحشيان به بيگانگان را وادار به تسليم مي سازد

ملتها را ناگزير مي كند كه اگر نخواهند نابود شوند شيوه توليد بورژوازي را بپذيرند و آنچه را 
. ارد نزد خود رواج دهند، بدين معني كه آنها نيز بورژوا شوندكه به اصطالح تمدن نام د

  )1.(خالصه آنكه جهاني همشكل و همانند خويش مي آفرينند
ماركس و انگلس استوارانه از مبارزات ملل ستم ديده و توده هاي مردم در مناطق 

از  -مستعمراتي كه در معرض اين شكل از استعمار سرمايه داري بودند، پشتيباني كردند
براي . جمله مبارزات مردم ايرلند، شورشهاي توده هاي در نقاطي مثل هند، ايران و چين

كه توسط كارل ماركس در سال  "انقالب در چين و اروپا"مثال در مقاله اي تحت عنوان 
را مورد تحليل قرار داد، وي خاطر نشان ساخت  "شورش تايپه "نوشته شد و تاثيرات  1853
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طريق تحميل تجارت ترياك و از طريق ديگر در چين بر چين و توده هاي كه انگلستان از 
اما در عين حال اين موجب در هم شكستن ايزوالسيوني .مردمش تحقير و ستم اعمال كرد

در اين مقاله ماركس خاطر . كه به حفظ سيستم كهن فئودالي در چين كمك مي كرد، گشت
  :نشان ساخت كه

آن انزوا كه به وسيله انگلستان بشيوه قهري . چين كهن بود انزواي كامل شرط اوليه ابقاي
بپايان رسيد، ناچارا و گريزناپذير مي بايستي به استحاله چين كهن بيانجامد، دقيقا همچون 
تن موميايي شده اي كه از تابوت نفوذ ناپذيرش بيرون آورده شده و در معرض هواي آزاد قرار 

ب در چين گرديده، سئوال اين است كه آن انقالب حال كه انگلستان موجب انقال. بگيرد
پاسخ . چگونه در موقع خود بر انگلستان تاثير خواهد گذاشت،و از طريق انگلستان بر اروپا

  ....به اين سئوال چندان مشكل نيست
اين امر ضرورتا رسيدن بحران را . اگر يكي از بازارهاي عظيم انگلستان ناگهان منقبض شود

د،اكنون شورش چيني ها براي حال حاضر بايد دقيقا اين تاثيررا تسريع خواهد نمو
  )2.(برانگلستان داشته باشد

انگلس تحليل مهمي را در مورد بسط ستم  1890و 1880چند دهه بعد، در سالهاي 
مستعمراتي در كشورهايي چون چين انجام داد و بازتاب آن در اوضاع اروپا و رابطه اساسي 

براي مثال در نامه . رمايه داري و انقالب در مستعمرات را متذكرشدميان انقالب كشورهاي س
  :انگلس متذكرمي شود كه 1894اي به كارل كائوتسكي در 

جنگ بين چين و ژاپن نشاندهنده بسر رسيدن دوران چين كهن، تحول كامل،اگرچه 
ت تدريجي،تمام بنيان اقتصادي آن،منجمله محو پيوندهاي ديرپاي ميان كشاورزي و صنع

درردوستا بوسيله صنايع بزرگ، راه آهن و غيره بود و بنا براين كوچ جمعي باربران و عملگان 
اين دوباره . چيني به اروپا و نتيجتا رشد آنتاگونيستم ها به سطح بحران، را باعث گرديد

فقط چين مانده است كه به فتح توليد سرمايه داري در آيد، : طعنه شگفت انگيز تاريخ است
تحقق اين امر باالخره توليد سرمايه داري موجوديت خود را در خانه خودش ناممكن  و براي

  )3.(مي سازد
اما در آن زمان انگلس نه قادر بود كه رابطه واقعي بين انقالب در شرق و غرب را پيش بيني 
كند و نه قادر بود پيش بيني كند كه انقالب در كشورهايي چون چين چه شكل ويژه اي بخود 

در  "متذكر شد كه  1882براي مثال، او در نامه اي به كارل كائوتسكي در سال . د گرفتخواه
مورد اينكه، اين كشورها قبل از اينكه به سازماندهي سوسياليستي برسند از چه فازهاي 
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اجتماعي و سياسي بايد گذر كنند، من فكر مي كنم ما امروز فقط مي توانيم فرضيه هاي بي 
  ) 4( ".مصرفي اظهار كنيم

در مجموع،در آنزمان ماركس و انگلس با مسئله مستعمرات در اولين فاز توسعه سرمايه 
قبل از تكامل آن به امپرياليسم برخورد  -سرمايه داري ماقبل سرمايه داري انحصاري -داري
اين دوراني بود كه استعمار از نظر اقتصادي توسط صدور كاال، توليدات كامل شده، . كردند

در حاليكه بعدها در دوران امپرياليسم با صدور خود سرمايه، چنانكه لنين در . دمشخص ميش
بنابراين . تحليل كرد، مشخص مي گشت "امپرياليسم به مثابه باالترين مرحله سرمايه داري"

گرايش به صدور ( شرح داده بودند "مانيفست كمونيست"پروسه اي كه ماركس و انگلس در 
ورهاي سرمايه داري به مناطق عقب مانده جهان براي تغيير آنها كاالهاي توليد شده در كش

در عوض با ظهور امپرياليسم و تغييري . كامال توسع نيافت) به تصوير كشورهاي سرمايه داري
كه متعاقب آن در طبيعت مناسبات بين كشورهاي سرمايه داري و مستعمرات شان بوجود 

ستعماري توسط امپرياليسم تمايل داشت كه ، سلطه ا)آنگونه كه لنين جمعبندي كرد(آمد 
رشد سرمايه داري در مستعمرات را كند ساخته و آنها را در يك حالت عقب ماندگي تحميلي 

  .نگه دارد
  

  جنگهاي آزاديبخش ملي در اروپا

  در دوران سرمايه داري در حال خيزش 

  
رژوايي در اروپاي از ابتدا ماركس و انگلس به تحليل از رشد جنبشهاي رهايي بخش ملي بو

ماركس . غربي، جاييكه مركز اينگونه جنبشها در آن زمان بود، توجه بسياري مبذول داشتند
و انگلس از جنبشهاي رهايي بخش بورژوايي تا بدانجا، و زماني كه نماينده مبارزه بر عليه 

آنزمان  استبداد فئودالي و عليه دولتهاي ارتجاعي عقب نگهدارنده رشد سرمايه داري، كه در
هنوز از نطر تاريخي در شماري از كشورها همچون ايتاليا و آلمان و غيره در دستور روز قرار 

  .داشتند، پشتيباني كردند
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دمكراتيك را به پايان -، آلمان كه هنوز يك انقالب بورژوا 1870 - 1871براي مثال در
زاري از وحدت آلمان بر نرسانده بود به جنگ عليه فرانسه ناپلئون سوم، كه بهمراه روسيه ت

از آنجا ييكه اين وحدت در آن . پابه اي سرمايه دارانه ممانعت بعمل آورده بودند، دست زد
زمان گامي مترقي را نمايندگي ميكرد، ماركس و انگلس اين مبارزه از جانب آلمان را 

و در لنين با پيش گذاردن و مبارزه براي خط صحيح در جنگ جهاني اول . پشتيباني كردند
سوسياليسم در گفتار و ناسيونال شوينيسم و دفاع از (مخالفت با سوسيال شوينيسم

  :اين سياست ماركس و انگلس را باز كرد و براي مثال گفت) بورژوازي خودي در كردار
از طرف آلمان تا زمان شكست ناپلئون سوم جنگي تاريخا مترقي بود،  1870 – 1871جنگ 

اما همينكه جنگ بسطح . زار سالها بر آلمان ستم روا داشته بودندچرا كه ناپلئون به همراه ت
و لورن  Lorrainرشد يافت، ماركس و انگلس قاطعانه آلمانها را محكوم ) غارت فرانسه 

Alzas ) الحاق آلزاس  
رهبران ( و حتي در اوايل جنگ، ماركس و انگلس امتناع ببل و ليبكنخت . نمودند

دادن براي قرضه ها را مورد پشتيباني قرار داده و به  از راي) سوسياليست در آلمان
گوشزد كردند كه از وحدت با بورژوازي پرهيز كرده، بلكه منافع طبقاتي ) سوسياليستها(

 - ملي بورژوا -تعميم دادن ارزيابي از اين جنگ رهائي بخش. مستقل پرولتاريا را حفط كنند
  ...به ريشخند گرفتن حقيقتمترقي به جنگ امپرياليستي فعلي چيزي نيست مگر 

هر فردي كه امروز به تحوه برخورد ماركس به جنگهاي دوران بورژوازي مترقي استناد كند و 
در مورد عصر بورژوازي كهنه دقيقا  كه "پرولتاريا سرزمين پدري ندارد"اين گفته ماركس كه 

رتكب بيشرمانه و ارتجاعي يعني عصر انقالبات سوسياليستي مصداق دارد را فراموش كند، م
ترين تحريفات نظر ماركس شده و ديدگاه بورژوايي را به جاي ديدگاه سوسياليستي مي 

  ) 5.(نشاند
لنين پيوسته توضيح داد كه چرا ماركس و انگلس از جنبشهاي رهائي بخش بورژوايي 

كه بقول انگلس در صورت  1891گوناگون در اروپاي غربي در نيمه دوم قرن نوزدهم، حتي در 
قوع جنگ عليه روسيه و فرانسه اين وظيفه سوسياليستهاي آلماني خواهد بود كه از و

  .سرزمين پدريشان دفاع كنند، پشتيباني ميكردند
لنين با حمله به سوسيال شونيستهايي كه سعي ميكردند از اين مواضع ماركس و انگلس سوء 

لس برخوردي را اتخاذ استفاده كنند، بوضوح بيان ميكند كه در شرايطي كه ماركس و انگ
كردند كه تعيين كنند پيروزي چه كسي در جنگ بين دولتهاي اروپايي مطلوبتر است، 
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در اين زمان نمي توانست مطرح باشد مگر اين  ديگريسئوال  هيچ"مسئله از اين قرار بود 
بورژوازي، پيروزي كدام تركيب از نيروها، شكست كدام نيروهاي  كدامپيروزي : سئوال
به دمكراسي ) نيروهاي استبداد فئودالي كه رشد بورژوازي را سد مي كردند( يارتجاع
  )6. ("بيشتري خواهد بخشيد "عرصه عمل "معاصر

اين بدين . "مطلوبتر خواهد بود بورژوازيپيروزي كدام  "به كالمي ديگر لنين تاكيد كرد كه 
رژوايي در اروپاي خاطر بود كه همچنانكه در گذشته اشاره شد، جنبشهاي رهائي بخش بو

اما لنين . غربي هنوز مي توانستند تحت شرايط معيني در آنزمان نقش مترقي بازي كنند
حتي تصور وجود جنبشهاي ترقي خواهانه بورژوايي، خواه  "بدون درنگ اظافه كرد كه 

چرا كه  ".ليبرالي معتدل، و يا شديدا دمكراتيك در بريتانيا، آلمان يا فرانسه غير ممكن است
  )7. (عصر اينگونه جنبشها با گذار اين كشورها به امپرياليسم به پايان رسيده است

و باز هم، ماركس و انگلس با مسائل ملي و مستعمراتي و مسئله مبارزات رهائي بخش ملي در 
دوره سرمايه داري در حال خيزش برخورد كردند، دورهاي كه مبارزات رهايي بخش عليه 

سم، حتي اگر تا آخرين حد ممكن نيز پيش برده مي شدند، تنها ستم ملي و بقاي فئودالي
و بطور كلي در حين . ميتوانستند به استحكام حاكميت بورژوازي و سرمايه داري منجر گردند

اينكه ماركس و انگلس خيزش هاي توده اي در كشورهاي شرق را مورد تحليل و پشتيباني 
ي ، عمداتا بر روي جنبشهاي رهايي بخش قرار مي دادند، توجه آنها در خصوص مسئله مل

بورژوايي در اروپاي غربي، جائيكه چنين جنبشهايي متكامل ترين بوده و در تعيين وقايع 
  .جهاني تاثير گذار بودند، تمركز يافته بود

  

  امپرياليسم، انقالب مستعمراتي را دگرگون مي کند

  
ي كاپيتاليستي باعث تغييرات تكامل سرمايه داري به امپرياليسم در معدودي از كشورها

شگرفي نه تنها در خود اين كشورها، بلكه در مقياس جهاني، و مشخصا تغييراتي در 
در حين . مناسبات آنها با مستعمراتشان و همچنين روابط دروني خود اين مستعمرات گرديد

ه اينكه در اين دوران مستعمرات مورد ستم وحشيانه تري قرار گرفته و در مجموع توسع
اقتصاديشان عقب نگه داشته شد، اما نفوذ روز افزون و سلطه امپرياليسم در اين مستعمرات 
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باعث اضمحالل بيشتر روابط اقتصادي كهن و تبديل مناسبات توليدي فئودالي به مناسبات 
توليدي نيمه فئودالي، بخصوص در روستاهاي كشورهاي بسياري در شرق همچون چين و 

  .غيره، گرديد
باعث رشد بيشتر پرولتاريا در مستعمرات شده، همزمان رشد بورژوازي ملي را در  اين امر

در عين حال بخش عظيم و در . آنجا، كه كماكان تحت سلطه امپرياليسم بود، محدود نمود
واقع اكثريت توده ها در اين جوامع كماكان دهقانان بودند كه پايشان در مناسبات فئودالي و 

اها بند بوده و تحت ستم و استثمار خرد كننده مالكين ارضي، كه تكيه نيمه فئودالي در روست
در نتيجه همانگونه كه رشد سرمايه داري در . گاه عمده امپرياليستها بودند،قرار داشتند

كشورهاي سرمايه داري شرايط سرنگوني خود را فراهم آورده و گوركن خود يعني پرولتاريا 
داري به امپرياليسم، سلطه امپرياليستي در مستعمرات نيز را بوجود آورد، با تكامل سرمايه 

  .شرايط را براي شكست خويش فراهم كرد
در اين مستعمرات، به مبارزه اي في الفور عليه امپرياليسم و فئوداليسم مي بايست دامن زده 
( ميشد و نيروهايي را كه مي شد در اين مبارزه متحد كرد نه تنها شامل طبقه رهبري كننده

بلكه همچنين توده هاي وسيع دهقانان، خرده بورژوازي شهري وبخشهايي از خود ) رولتارياپ
بورژوازي، خصوصا بخش ميهن پرست بورژوازي ملي نيز بود، اين بورژوازي در عين حال كه 
به طرق گوناگون نيز توسط سلطه امپرياليستي و مناسبات فئودالي در كشور، عقب نگاه 

ط خاصي مي توانست به عنوان متحد عليه امپرياليسم و فئوداليسم داشته شده و تحت شراي
  .به حساب آيد

بنابراين با توسعه سرمايه داري به عنوان امپرياليسم در مشتي از كشورهاي سرمايه داري، و 
در خود كشورهاي . در ارتباط با آن موقعيت و نقش جنبشهاي رهائي بخش ملي تغيير كرد

جنبشهاي رهائي بخش بورژوايي نمي توانستند نقش مترقي داشته امپرياليستي البته ديگر 
  .باشند و در واقع مربوط به گذشته بودند

در مستعمرات اين قدرتهاي امپرياليستي، نه تنها جنبشهاي رهائي بخش قادر به ايفاي 
ل نقشي بسيار انقالبي و مترقي بودند و نه انها توده ها به صورت روزافزون به مقاومت در مقاب

امپرياليسم بپا مي خواستند، بلكه بعالوه با تغييراتي كه بيشتر خالصه شد، اين امكان بوجود 
آمد كه پرولتاريا رهبري جنبشهاي رهائي بخش ملي را در دست گرفته و آنرا نه تنها بسوي 
هدف فوري شكست امپرياليسم و نوكران بوميشان، خصوصا طبقه مالكين فئودال، رهبري 

بنابراين دو وضعيت . ا ارتقاء داده تا مرحله سوسياليستي انقالب به پيش بردكند،بلكه آنر
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متفاوت و اساسا مخالف در اروپاي غربي از يك طرف و كشورهاي تحت سلطه در شرق از 
  .طرف ديگر در رابطه با مسئله ملي وجود داشت

ئله سرنگوني آنجا هنور مس. اما در عين حال، در اروپاي شرقي وضعيت سومي هم موجود بود
ستم ملي و سلطه فئوداليسم بطور كامل حل نشده بود و بر خالف اروپاي غربي كه سرمايه 

  .داري در كل وارد مرحله امپرياليسم شده بود، مي توانست نقش مترقي ايفاء كند
لنين نه تنها امپرياليسم را مورد بررسي موشكافانه قرار داد بلكه مسئله ملي در دوران 

، لنين كشورها را  "كاريكاتوري از ماركسيسم "در كتاب . را مشخصا بررسي نمودامپرياليسم 
  :در رابطه با مسئله ملي بدينگونه طبقه بندي نمود

كه در آنها جنبشهاي ملي چيزي مربوط ) و آمريكا(كشورهاي پيشرفته اروپاي غربي: نوع اول
 حال زمان له اي مربوط بهاروپاي شرقي ، جايي كه در آنجا مسئ: نوع دوم. است گذشتهبه 

مي  آيندهكشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره، جايي كه عمدتا مربوط به : نوع سوم. است
  )8.("شود

  پلي بين شرق و غرب: روسيه 

  
روسيه خود به نوعي پلي بين شرق و غرب بود، بدين معني كه در حا ليكه سرمايه داري در 

سرمايه داري انحصاري رسيده بود، با اين وجود روسيه توسعه يافته و در حقيقت به مرحله 
در مناطق روستايي و جا يكه اكثريت عظيم توده ها سكني داشتند، بقاياي فئوداليسم 

همچنان  1917در همان زمان روسيه تا فوريه . گسترده بوده و شكل غا لب را تشكيل مي داد
ا دمكراتيك در روسيه به خالصه اينكه انقالب بورژو. تحت تسلط حاكميت مطلقه تزار بود

پايان نرسيده بود، اگرچه روسيه وارد مرحله امپرياليسم شده بود، بعالوه در روسيه تعداد 
زيادي مليتهاي تحت ستم وجود داشت كه مبارزاتشان عليه استبداد مطلقه تزاري و سلطه 

. ي رفتندروسيه كبير نقش مترقيانه اي داشته و بعنوان متحديني براي پرولتاريا بشمار م
لنين و استالين مسئله حق تعيين سرنوشت براي اين ملل را طرح كرده و براي آن به عنوان 

  .بخش مهمي از انقالب روسيه مبارزه كردند
، لنين در اثر معروف 1905همچنين، حتي در دوره خيزشهاي انقالبي در روسيه در سالهاي 

  خويش
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ضرورت اتحاد كارگران با دهقانان را  "تيكدو تاكتيك سوسيا ل دمكراسي در انقالب دمكرا "
براي سرنگوني استبداد تزاري به عنوان اولين قدم و مرحله ضروري انقالب در روسيه، در 

  .آنزمان مطرح كرد
لنين خاطر نشان ساخت كه بورژوازي در روسيه نمي تواند و نميخواهد كه انقالب دمكراتيك 

ه كارگران و دهقانان تحت رهبري پرولتاريا و حزبش را به انجام رساند و تنها تالشهاي متحدان
مي تواند اين رسالت را به پايان برساند، در عين حال لنين گوشزد نمودند كه براي پرولتاريا، 
انجام انقالب دمكراتيك به معني پايان كار نيست بلكه قدمي است در جهت نيل به انقالب 

  :نوشت "دو تاكتيك"لنين در . سوسياليستي
دمكراتيك پرولتاريا و دهقانان بدون شك فقط يك هدف گذرا وموقتي  -اتوري انقالبيديكت

سوسياليستي است، ولي بي اعتناعي به اين وظيفه در عصر انقالب دمكراتيك، ارتجاع محض 
شعار ما، درعين تصديق اين موضوع كه اين انقالب طبيعت مسلما بورژوايي دارد و ... است

دود انقالب صرفا دمكراتيك خارج بشود، اين انقالب معين را به قادر نيست مستقيما از ح
جلو سوق مي دهد و ميكوشد به اين انقالب شكلهايي بدهد كه حداكثر سودمندي را به حال 
پرولتاريا داشته باشد، بالنتيجه مي كوشد از انقالب دمكراتيك به منظور موفقيت آميزترين 

  )9.("اكثر استفاده را بنمايدمبارزه پرولتاريا در راه سوسياليسم حد
طبقه كارگر بايد از : لنين راه سوسياليسم در روسيه را در اين فرمول جمع بندي مي كند

طريق انقالب دمكراتيك همراه با توده هاي دهقانان به عنوان متحدين قابل اتكايش در اين 
ي پرولتاريايي و مبارزه بجنگد، سپس بايد مبارزه را ارتقاء داده براي انقالب سوسياليست

ديكتاتوري پرولتاريا همراه با توده هاي دهقانان فقير، بخصوص عناصر نيمه پرولتاريا در 
  )10.(روستاها به عنوان قابل اتكاء ترين متحدانش، مبارزه كند

استبداد تزاري از طريق يك  1917در روسيه شكست خورد، اما در فوريه  1905اگرچه انقالب 
در آن لحظه لنين جمع بندي كرد كه انقالب بورژوا دمكراتيك در . شد قيام توده اي سرنگون

روسيه تا حد ممكن بانجام رسيده و مرحله بعدي و فوري، مبارزه براي ديكتاتوري پرولتاريا و 
و در حقيقت در اكتبر همان سال، انقالب پرولتاريايي . برقراري سوسياليسم است

  .سوسياليستي در روسيه پيروز شد
ر باعث تغييرات بنيادين در جهان شد، و برقراري اولين كشور سوسياليستي را رقم زد اين ام

و همراه با تغييراتي كه امپرياليسم باعثش شده بود، متحول شدن جنبشهاي رهايي بخش 
اگر خصلت عمومي را در نظر بگيريم، مبارزات رهايي . ملي در مستعمرات را ممكن ساخت
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ه ديگر بخشي از جنبشهاي بورژوا دمكراتيك كهن، بخشي بخش ملي در كشورهاي مستعمر
از انقالب سرمايه داري كهن كه به حاكميت بورژوازي و برقراري سرمايه داري منجر مي 
گشت نبود، بلكه مولفه اي از انقالب سوسياليستي پرولتارياي جهاني، و متحد پرولتاريا در 

م و براي سوسياليسم در مقياس جهاني كشورهاي سرمايه داري در مبارزاتش عليه امپرياليس
  :بصورت زير جمع بندي كرد 1918استالين اين تكامل را در سال . گشت

  :اهميت جهاني انقالب اكتبر عمدتا حقايق زير را شامل مي شود
حيطه مسئله ملي را بسط داد و آنرا از مسئله خاص مبارزه بر عليه ستم ملي در اروپا به ) 1

ي خلقهاي تحت ستم، مستعمرات و نيمه مستعمرات از يوغ مسئله عمومي تر رهاي
  .امپرياليسم تبديل نمود

احتماالت رهايي خلقهاي تحت ستم و همچنين راههاي درست بسمت آنرا بسط داده ) 2
و بدين ترتيب شرايط براي رهايي خلقهاي تحت ستم در غرب ودر شرق را وسيعا 

ارزه پيروزمند برعليه امپرياليسم نموده تسهيل نموده و آنان را وارد جريان مشترك مب
  .است

و به اين صورت پلي بين غرب سوسياليست و شرق به بردگي كشيده شده، برقرار ) 3
ساخته، جبهه جديدي از انقالبات عليه امپرياليسم جهاني را كه از پرولتاريا در غرب، از 

  )11.(ريده استطريق انقالب روسيه، تا ملل تحت ستم در شرق را شامل مي شود، آف
   

  تحليل لنين و استالين از تحوالت

  
، لنين و استالين نه تنها 1917در سالهاي بعد از پيروزي انقالب اكتبر در روسيه در سال 

تغيير در خصلت عمومي جنبشهاي مستعمرات را تحليل كردند بلكه توجه خاصي به 
با آنها مبذول توسعه اين جنبشها و پيشبرد صحيح سياست كمونيستها در رابطه 

) انترناسيونال كمونيستي يا كمينترن( لنين در سالهاي اوليه انترناسيونال سوم . داشتند
به تدوين خط آن در مورد مسئله ملي مستعمراتي و بخصوص خط و كار آن در رابطه با 

  .جنبشهاي رهايي بخش مستعمرات در شرق سمت و سو داد
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لنينيسم را در مقياس جهاني گسترش داده -پيروزي انقالب اكتبر در روسيه ماركسيسم
لنينيستي بنا شده و خط -و به جريان تشكيل احزاب كمونيستي كه بشيوه ماركسيست

لنينيستي داشتند، منجمله در بسياري از كشورهاي تحت سلطه نيرو - ماركسيست
اين امر همچنين عامل بسيارمهمي در مبارزه پرولتاريا براي رهبري . بخشيده بود

ات رهائي بخش ملي در مستعمرات بوده و نقش پرولتاريا را در هدايت آن، در مبارز
  . جهت تكميل انقالب بورژوا دمكراتيك و رساندن آن به مرحله سوسياليسم تقويت نمود
در . در دومين كنگره كمينترن، لنين كميسيون مسائل ملي و مستعمراتي را رهبري كرد

روي نياز پشتيباني كامل و جد وجهد در پيشبرد  گزارشي در اين باره او از يك طرف بر
سپس اين سئوال توسط لنين كه آيا براي اين . جنبشهاي رهائي بخش ملي تاكيد ورزيد

كشورها ممكن خواهد بود كه بدون گذار از مرحله سرمايه داري به سوسياليسم برسند 
ي و وي در گزارش كميسيون برسي مسائل مل. يا خير، مطرح و پاسخ داده شد

  :مستعمراتي در اين كنگره كمينترن نوشت
آيا ما بايد اين ادعا كه مرحله سرمايه داري تكامل : مسئله به اين شكل مطرح شد

اقتصادي براي ملل عقب مانده اي كه هم اكنون در جاده رهائي گام برداشته و مي روند 
شان دهند، در ميانشان پيشرفتهاي معيني بسوي ترقي در دوره پس از جنگ از خود ن

اگر پرولتارياي . اجتناب ناپذير است را فرضي درست بپنداريم؟ پاسخ ما منفي بود
انقالبي پيروزمند تبليغات منظمي در ميان آنها بكند و حكومتهاي شورايي با تمام 
امكاناتي كه در اختيار دارند به كمكشان بيايند در اين صورت اشتباه خواهد بود اگر 

عقب مانده بايد بطور اجتناب ناپذيري از مرحله سرمايه داري  گمان كنيم كه خلقهاي
ما نه فقط بايد گردان هايي از رزمندگان و سازمانهاي حزبي مستقل در . رشد بگذرند

مستعمرات و كشورهاي عقب مانده پديد آوريم، نه فقط بايد تبليغ به نفع تشكيل 
رايط پيش از سرمايه داري شوراها ي دهقانان را آغاز كنيم و بكوشيم آنها را با ش

مطابقت دهيم، بلكه انترناسيونال كمونيستي، بايد با شالوده تئوريك مناسب، اين قضيه 
را مطرح كند كه كشورهاي عقب مانده با كمك پرولتارياي كشورهاي پيشرفته مي 
توانند وارد نظام شورايي شوند و با پشت سر گذاشتن مراحل معيني از رشد، به آنكه 

  )12.( به كمونيسم برسند: ه عبور از مرحله سرمايه داري باشدنيازي ب
راههاي الزم براي اين كار را نمي توان از "همزمان با آن لنين نتيجه گيري مي كند كه 

  )13(".پيش نشان داد
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پس از مرگ لنين، استالين نه تنها ساختمان سوسياليسم را در اتحاد شوروي رهبري 
ياني به فرموله نمودن خط مبارزات انقالبي در سراسر كرد بلكه پشتيباني و كمك شا

  .جهان، از جمله كشورهاي مستعمره و بخصوص چين نمود
در  1924 – 1927استالين در دوران خيزشهاي انقالبي در چين در سالهاي ما بين 

  :سخنراني و مقاالت متعددي به تحليل شرايط مشخص انقالب چين كمك كرد
رزه ضد امپرياليستي بود، و سلطه فئوداليسم در روستاها و اين حقيقت كه اين يك مبا

استثمار فئودالي دهقانان نقش عمده را در اقتصاد چين ايفاء مي كرد و در نتيجه انقالب 
ارضي در چين مركز مبارزات و در رابطه تنگاتنگ با مبارزه ضد امپرياليستي مردم چين 

ت انقالب بورژوا دمكراتيك را رهبري كرده بود، و ا ينكه پرولتاريا مي توانست و مي بايس
مضافا . و انقالب را از آن مرحله گذرانده و به مرحله انقالب سوسياليستي برساند

استالين متذكر شد كه ازابتدا در چين انقالب مسلح مي جنگيد و اين چهره ويژه و نيز، 
  .امتيازخاص انقالب چين بود

  مائو در باره انقالب چين

  
. تالين به تجزيه و تحليل بعضي از خصوصيات پايه اي انقالب چين كمك كردبنابر اين اس

اما اين مائوتسه دون بود كه با شركت داشتن در انقالب چين و بكار گيري اصول جهان 
لنينيسم در آن، خط اساسي، تئوري و استراتژي انقالب دمكراتيك -شمول ماركسيسم

  .نوين را بطور كامل تدوين و پرداخت كرد
مراحل نخست،مائو تشخيص داده بود كه انقالب چين توسط نقش قدرتمند و مركزي از

اين در تقابل با خطوط . خيزش هاي دهقاني و انقالب ارضي دهقاني رقم مي خورد
مختلف اپورتونيستي و نادرست در حزب كمونيست چين بود كه دهقانان چيني را 

بارزه را در شهرها تمركز داده و يا بعنوان يك نيروي انقالبي رد كرده و سعي مي كرد م
آنرا به مبارزه يك مرحله اي پرولتاريا بر عليه بورژوازي تبديل كند، و به اين ترتيب به 
. اشتباه سعي مي نمود كه از روي مرحله بورژوا دمكراتيك تحت رهبري پرولتاريا بپرد

كمونيست  خط مائو همچنين در تقابل با اپورتونيستهاي جناح راست در درون حزب
چين كه سعي ميكردند رهبري انقالب را به طبقات بورژوازي و مالكان ارضي تسليم 
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آنها لزوم استقالل و ابتكار عمل پرولتاري و حزب كمونيستيش، و . كنند، قرار داشت
لزوم مسلح نمودن توده مردم بوسيله حزب كمونيست، و رهبري آنها بعنوان نقطه اتكاء 

ي كردن آنها در شكست دادن قهر ضد انقالبي نيروهاي ارتجاعي مبارزه مسلحانه و رهبر
  .با استفاده از قهر انقالبي توده ها را منكر مي شدند

گزارش در باره برسي جنبش  "، مائو يك مقاله بسيار مهم با عنوان  1927در سال 
نوشت، كه در آن بر نقش مركزي صدها ميليون دهقان در چين، در  "دهقاني در حونان

  :وي در آن مقاله بطور قدرتمندي نوشت. بش انقالبي تاكيد ورزيدجن
در اندك زماني صدها . زيرا كه اعتالي كنوني جنبش دهقاني رويداد شگرفي است

ميليون دهقان در استانهاي مركزي، جنوبي و شمالي چين چون توفاني سهمگين، چون 
چ قدرتي را، هر قدر هم گردبادي تند، با نيرويي بس قدرتمند و سركش بپا خاست و هي

آنها تمام زنجيرهايي كه دست . كه عظيم باشد، ياراي باز داشتن آنها نخواهد بود
. وپايشان را بسته است، خواهند گسست و در شاهراه رهايي به پيش خواهند شتافت

آنها تمام امپرياليستها، ديكتاتورهاي نظامي، مامورين فاسد و مختلس، مستبدين محلي 
دهقانان تمام احزاب انقالبي، تمام رفقاي . شرور را به گور خواهند سپردو متنفذين 

آيا . انقالبي را در بوته آزمايش قرار خواهند داد تا آنها را يا قبول كنند و يا طرد نمايند
بايد در پيشاپيش دهقانان حركت كرد و آنها را رهبري نمود يا اينكه در عقب آنها ماند و 

كرد و يا در برابر آنان ايستاد و با آنها مخالفت نمود؟ هر چيني با سرودست انتقادشان 
آزاد است كه يكي از اين سه شق را بر گزيند، ولي سير رويداد ها شما را مجبور خواهد 

  )14(".كرد كه هر چه زودتر انتخاب كنيد
آيا اين اعتالي توده اي دهقانان آنطوري كه بعضي ها، از جمله چند نفري در درون حزب 

. بود؟ نه "زياده روي "و  "وحشتناك"كمونيست شكوه و ناله مي كردند، يك مسئله 
خيلي هم خوب بود، زيرا همانطور كه مائو در مبارزه با ديدگاه كنفوسيوسي اين افراد به 

  :آنان يادآوري كرد
انقالب مجلس مهماني نيست، مقاله نويسي نيست، نقاشي يا گلدوزي نيست، انقالب ... 

د آنقدر ظريف و آرام و آنقدر نجيب و معتدل، آنقدر مهربان و مودب ، آنقدر نمي توان
خودار و با شفقت باشد، انقالب شورش و طغيان است، انقالب عملي است قهرآميز كه 
بدانوسيله يك طبقه، طبقه ديگر را واژگون مي سازد، انقالب در روستا انقالبي است كه 

دهقانان بدون صرف . فئودال را در هم مي شكنددهقان بدانوسيله قدرت طبقه مالكان 
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مساعي فراوان هرگز موفق نخواهند شد قدرت مالكان ارضي را كه طي هزاران سال 
درروستا رستاخيز انقالبي نيرومندي الزم است تا . عميقا ريشه دوانده، در هم شكنند

تمام . يل دادبتوان توده هاي ميليوني را بحركت در آورد، و از آنها نيروي عظيمي تشك
خوانده مي شوند، درست محصول آن نيروي دهقانان  "زياده روي"اعمال فوق الذكر كه 

  ) 15( ".است كه بر اثر رستاخيز انقالبي قدرتمند در روستا بحركت در آمده است
مائو با تكيه صحيح بر نقش مركزي انقالب ارضي و اعتالي دهقانان در چين ، و همچنين 

جامعه چين درآن زمان كه از خصلت نيمه فئودالي، نيمه مستعمره بقيه مشخصات ويژه 
آن نشئت مي گرفت، اين تحليل استراتژيك را ارائه داد كه راه كسب قدرت از طريق 
مبارزه مسلحانه ، قيام در شهرها و بدنبال آن جنگ داخلي نبوده بلكه بر پا نمودن 

نوان نيروي رهبري كننده، و بسيج مناطق پايگاهي در روستاها، با پرولتاريا و حزبش بع
توده هاي دهقانان بعنوان نيروي عمده براي بر پايي جنگ طوالني خلق و محاصره و در 

درواقع، اين راهي بود كه درآن مائو مردم چين را بمدت . نها يت فتح شهرها مي باشد
 بيش از بيست سال،در بدست آوردن پيروزي سراسري ، رهايي چين و پيشرفت به سوي

البته در عين اينكه اين امر كال به مسئله خدمات مائو در . سوسياليسم رهبري نمود
مربوط است،  -موضوعي كه در فصل آينده بررسي خواهد شد -حوزه استراتژي نظامي

بخشي غير قابل صرف نظر ازتكامل خط كلي انقالب در چين توسط مائو بوده و امروزه 
خصوصا براي ممالكي كه شرايط در آنها مانند و يا هنوز مناسبت و اهميت عظيم خود را، 

  .پر شباهت به چين در زمان انقالب دمكراتيكش هستند، دارا مي باشد
  

  تکيه استوار بر تحليل طبقاتي

  
مائو يك سئوا ل پر اهميت را در هر جنبش انقالبي مطرح نموده و  1926حتي از سال 

ا چه كساني هستند؟ اين پراهميت ترين دشمنان ما كيانند؟ دوستان م "پاسخ گفته بود، 
مائو اين سئوا ل را با تحليل از جامعه چين پاسخ داده ) 16( ". سئوا ل براي انقالب ماست
  :بصورت زير جمعبندي نمود
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ديكتاتوري نظامي، بوركراتها، بورژاوازي  -نتيجه مي شود كه كليه همدستان امپرياليسم
 –آن بخش مرتجع از روشنفكران وابسته به آنها كمپرادور و طبقه مالكان بزرگ ارضي و 

تمام نيمه . پرولتارياي صنعتي نيروي رهبري كننده انقالب ماست. دشمنان ما هستند
در مورد بورژوازي متوسط . پرولتاريا و خرده بورژوازي نزديكترين دوستان ما ميباشند

ست بدوستان متزلزل، جناح راست آن ممكن است بدشمنان ما و جناح چپ آن ممكن ا
ليكن ما بايد در برابر اين طبقه دائما هوشيار و مراقب باشيم و نگذاريم كه . ما بدل گردد

  )17( ".در صفوف ما اغتشاش بر پا كند
مائو بخصوص، نه تنها در اين مرحله، بلكه در طول رهبري انقالب چين در سرتاسر دوره 

زي چين در انقالب چين از مرحله دمكراسي نوين، تذكر داد كه مسئله نقش بورژوا
براي مثال وي اينطور نوشت كه در روسيه در عين اينكه . اهميت بخصوصي برخودار بود

يك مرحله انقالب بورژوادمكراتيك وجود داشت، معذالك حتي در آن مرحله بورژوازي 
مائو چند سال بعد، در دوران . در روسيه يك متحد پرولتاريا،آنطوريكه در چين بود، نبود

نگ ضد ژاپني، زمانيكه جبهه متحد گسترده شد و اقشار وسيعتري از بورژوازي در آن ج
  :جاي داده شد تا همه كساني را كه مي شد متحد كرد بر عليه ژاپن متحد كند، نوشت كه

تكامل انقالب چين و حزب كمونيست چين در چنين مناسبات پيچيده اي نسبت به 
ك ويژه گي ايست كه مختص انقالب در اين ي. بورژوازي چين صورت گرفته است

كشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره بوده و در تاريخ هيچ كشور سرمايه داري نمي توان 
  )18...(نظيري بر آن يافت

مائو در همان اثر خاطر نشان ساخت كه مناسبات ويژه بين پرولتاريا و بورژوازي در 
اريا قادر به تشكيل يك جبهه متحد انقالب چين بگونه اي بود كه در بعضي مواقع پرولت

انقالبي با بورژوازي بود و در مواقع ديگر، بواسطه اعمال امپرياليستها و بورژوازي چين 
چيزي كه تحليل و بر خورد مائو را در اينجا و در . مجبور به شكستن اين جبهه متحد بود

اين گذشته، سياستها و از . تمام زمانها رقم مي زد، تكيه استوار او بر تحليل طبقاتي بود
خطوط مختلفي كه در فازهاي مختلف انقالب دمكراتيك نوين اتخاذ شدند هميشه در 

در هر نقطه، در درون حزب و تا حد امكان در . اين روش تحليل طبقاتي ريشه داشتند
ميان توده هاي مردم، پايه طبقاتي اعمال نيروهاي مختلف در جامعه چين كامال تشريح 

  .مي شد
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چيانكايشك به مردم چين خيانت كرده و اسلحه اش را  1924 – 27يكه در انقالب زمان
بطرف توده هاي چين برگردانده و دهها هزار كمونيست و ديگر مردم زحمتكش را بقتل 

كه قبال يك سازمان انقالبي تشكيل ( رساند، مائو توضيح داد كه غصب كنترل گوميندان
توسط چيانكايشك و بطور كلي خيانت ) يستها بودشده از نيروهاي مختلف از جمله كمون

وي به اين دليل بود كه او بورژوازي بزرك و مالكان ارضي در چين را نمايندگي ميكرد كه 
بعدها پس از اينكه . متحدين امپرياليسم خصوصا امپرياليسم بريتانيا وآمريكا، بودند

تهاجم به جنوب جهت ژاپني ها به بخشهاي شمالي چين تهاجم كرده و خود را براي 
اشغال سراسر چين آماده ميكردند، حزب كمونيست چين در نقطه معيني پيشنهاد يك 

باز در . متاركه جنگ و سپس يك جبهه متحد با گوميندان و حتي با چيانكايشك را نمود
مائو روشن كرد كه طبيعت چيانكايشك . اينجا پايه طبقاتي اين امر توضيح داده شد

وي و نيروهاي طبقاتي اي كه نمايندگي مي كند هنوز وابسته بوده و تغييري نكرده و 
نوكران امپرياليسم بريتانيا و آمريكا هستند، ولي بخاطر تضاد بين امپرياليستها و 
خصوصا بين امپرياليسم بريتانيا و آمريكا از يكطرف و ژاپن از طرف ديگر، ساختن يك 

مضافا، .مايندگي ميكرد امكان پذير استجبهه متحد با چيانكايشك و نيروهايي كه او ن
مائو مشخص ساخت كه ساختن چنين جبهه متحدي الزم بود تا مبارزه ملت چين را 
بطور كلي بر عليه ژاپن، كه قصد داشت چين را از حالت نيمه مستعمره بودن به 

  .مستعمره كامل خود تنزل دهد، متمركز نمايد
، چيانكايشك ورود به هر نوع جبهه  1921ر براي چند سالي بعد از هجوم اوليه ژاپن د

متحد را رد كرده و در عوض نيروهاي عمده خود را بر عليه حزب كمونيست جهت داد، و 
با . و در حقيقت نابودشان كند -نموده "محاصره و سركوب"بارها قصد كرد كه آنها را 

،  1927شروع خيانت چيانكايشك و قتل عام كمونيستها و ديگر مردم زحمتكش در 
حزب كمونيست چين مجبور شد در طول اين دوره به جنگ داخلي ده ساله اي دست 
بزند، كه در آن مي بايستي به درجه زيادي جبهه متحدش را با بورژوازي مي شكست، 
زيرا بيشترين قسمتهاي آن چيانكايشك و كودتاي ارتجاعيش را در گوميندان، و نقش 

  .ه چين پشتيباني كرده و آنرا دنبال ميكردندارتجاعي او را بطوركلي درتمام جامع
با وجود اين مائو درون حزب كمونيست چين، مبارزه اي را عليه خطوط مختلف انحرافي 

كماكان سياست ايجاد  1931و اپورتونيستي كه بعد از هجوم اوليه ژاپن در سال 
است غلبه وسيعترين جبهه ممكن جهت مقاومت در برابر ژاپن را منكر مي شدند و با سي
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بر تالش هاي ژاپن براي تبد يل چين به مستعمره خود مخالفت مي ورزيدند، رهبري 
، حزب  "مافوق چپ"بواسطه خطاهايي اين چنين و اشتباهات سكتاريستي و . نمود

كمونيست كه تحت رهبري مائو مناطق پايگاهي در روستاها ايجاد كرده بود، در طول 
ومت خود در برابر حمالت مداوم نيروهاي دوران جنگ داخلي ده ساله در مقا

حزب كمونيست در بعضي مواقع از بخشهايي از مردم منجمله . چيانكايشك تضعيف شد
  .توده هاي مردم در روستاها منفرد شده بود

، حزب كمونيست همراه با نيروهاي مسلح تحت رهبريش،  1934بخاطر اين در سال 
به راهپيمايي طوالني، چيزي كه خود مائو آنرا مجبور به ترك مناطق پايگاهي خودواقدام 

خواند،شد كه در طي حركت خود در طول دو سال بطور متوسط هر  "بناي تاريخي"يك 
. روز بيش از يك جنگ را در بر داشته و يك راه هزاران مايلي را در چين حك مي كرد

حزب هر چند تعداد زيادي از افراد . اين نقطه عطفي در مسير انقالب چين شد
كمونيست و نيروهاي مسلح تحت رهبريش در طول راهپيمايي طوالني از بين رفتند، 

در نتيجه، در طول مسيرراهپيمايي . معهذا اين امر به يك نتيجه پيروزمندانه منجر شد
طوالني، خط اساسي مائو تسه دون و رهبري وي در درون حزب كمونيست در اوايل سال 

  ) 19.(تحكيم يافت 1935
  

  متحد تشکيل شدجبهه 

  
بر اساس پيروزي خط مائو در جريان راهپيمايي طوالني بود كه حزب كمونيست توانست 
خط جبهه متحد بر عليه ژاپن را فرموله كرده، براي آن مبارزه نموده و سرانجام به آن 

توسط دو نفر از ژنرا ل هايش كه از  1936سرانجام چيانكايشك در اواخر . دست يابد
كمونيست براي جبهه متحد پشتيباني مي كردند ربوده شد و مجبور به فراخوان حزب 

تشكيل دادن چنين جبهه متحدي با گوميندان احتياج به . قبول اين جبهه متحد گشت
بخصوص در روستاها احتياج به عقب نشيني از . تنظيماتي در مبارزه درون چين داشت

دهقانان، و تعويض اين  سياست مصادره زمين مالكان ارضي و تقسيم آن در ميان
  .سياست با يك سياست محدودتر تخفيف اجاره و سود، داشت
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مائو مبارزه اي را در درون حزب كمونيست براي متحد كردن حزب بر محور اين تغييرات 
رهبري كرد، در حاليكه همزمان با خط تسليم طلبي طبقاتي كه مي خواست حزب 

ابع گوميندان و نيروهاي مسلح آن سازد كمونيست و نيروهاي تحت فرماندهي اش را ت
مقابله مي كرد، خطي كه در حقيقت به شكست در جنگ مقاومت عليه ژاپن و سركوب 
كمونيستها و توده هاي زحمتكش مردم و از جمله دهقانان در مناطق آزاد شده بدست 

  .چيانكايشك منجر مي شد
يستي براي همخواني با مائو تذكر داد كه از يك طرف مبارزه طبقاتي در چين مي با

جنگ مقاومت ضد ژاپني تنظيم شود ولي از طرف ديگر، همانطوري كه وي پافشاري مي 
آنرا نمي . كرد، مبارزه طبقاتي خارج از اراده هر كسي بموجوديت خود ادامه مي دهد

توان ناديده گرفت، بهيچوجه نمي توان آنرا از بين برد، ولي مي توان و بايد آنرا تنظيم 
و همچنان كه مطلقا الزم بود كه وسيعترين جبهه متحد را با در بر گرفتن بخشهايي  .كرد

. از بورژوازي بزرگ و برخي از مالكان ارضي براي شكست دادن تجاوز ژاپن تشكيل داد
حزب كمونيست همزمان ، در جبهه متحد بايستي به مبارزه خود براي ادامه استقالل و 

و بهيچوجه . هر حيطه، از جمله حيطه نظامي ادامه مي دادابتكار عملش و اعمال آنها در 
نبايد خودش را تابع بورژوازي بزرگ، مالكان ارضي و يا نيروهاي هر طبقه ديگري مي 

  .كرد، بلكه در عوض بايد براي كسب رهبري جبهه متحد مي جنگيد
، 1945در سرتا سراين دوره جبهه متحد، درست تا شكست ژاپني هاي متجاوز در سال 

چيانكايشك و دنباله روانش، به جهت دادن آتش عمده خود بسمت حزب كمونيست و 
گوميندان حتي . نيروهاي مسلح و مناطق آزاد شده پايگاهي تحت رهبريش ادامه دادند

از انجام سياست تخفيف سود و اجاره، كه خود همانطور يكه قبال اشاره شد، نمايانگر يك 
كمونيست براي حفظ مصالح جبهه متحد وسيع عليه مصالحه، يك تنظيم، از طرف حزب 

گوميندان بطور پيوسته به حزب كمونيست بخاطر انجام اين . ژاپن بود، سرباز زد
اصالحات در روستا ها و جدوجهدش براي بر قراري حقوق دمكراتيك توده مردم در 

  .سرتاسر چين بطور كلي، حمله مي كرد
سياسي اي كه بوسيله مائو به كنگره هفتم حزب  گزارش( "در باره دولت ائتالفي"در اثر 

در شب پيروزي جنگ ضد ژاپني، مائو در كنار ) ارائه شد 1945كمونيست چين در سال 
مسائل ديگر موضوع مبارزه بر سر مسئله اصالحات، بخصوص در روستاها جمعبندي 

  :وي نوشت. كرد
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ام مي روند، اين حقيقت، بعلت فقدان اصالحات سياسي تمام نيروهاي توليدي رو به انهد
  .هم در كشاورزي و هم در صنايع بچشم مي خورد

بطور كلي تا زمانيكه چين مستقل،آزاد، دمكراتيك و متحد نگردد، رشد صنايع امكان 
  )20.("پذيرنخواهد بود

به عبارت ديگر همه چيز در آنزمان به مغلوب نمودن ژاپني ها و پيشبرد انقالب 
  :همانطوريكه مائو ادامه داده و خاطر نشان ساخت. ه بوددمكراتيك نوين وابسته شد

نيمه فئودال و متشتت، بسياري از مردم سالهاي دراز خواب -در چين نيمه مستعمره
رشد صنايع، خواب ايجاد دفاع ملي و زندگي مرفه براي خلق، خواب آبادي و اقتدار 

از مربيان، دانشمندا ن و بسياري . كشور را مي ديدند، اما خوابهاي آنها درست در نيامد
دانشجويان با حسن نيت در كار و تحصيل خود فرو رفتند و به سياست توجهي نداشتند 
با اعتقاد به اين امر كه آنها با دانش خود به كشور خدمت مي كنند، ولي اين نيز خوابي 

بدون شك اين عالمت خوبي است زيرا كه درست . بيش نبود، خوابي كه درست در نيامد
خلق . نيامدن اين خوابهاي كودكانه گام نخستين در راه آبادي و اقتدار چين است در

چين از جنگ مقاومت چيزهاي بسياري آموخته است و مي داند كه پس از پيروزي بر 
مهاجمين ژاپني، بايد چين دمكراتيك نوين بسازد،برخوردار از استقالل، آزادي، 

. ي وي الزمند و با يكديگر بستگي دارنددمكراسي، وحدت،آبادي و اقتداركه همه برا
نيروهاي . چنانچه خلق بدين كار توفيق يابد آينده تابناكي در برابر چين گشوده ميشود

توليدي خلق چين فقط هنگامي آزاد خواهد شد و همه گونه امكان تكامل بدست خواهد 
ه ميگذرد هر روز ك. آمد كه سيستم سياسي دمكراسي نوين در سراسر چين برقرار گردد

  )21.("مردم بيشتري به درك اين نكته نائل مي آيند
ينجا مائو بر اين اصل اساسي تاكيد مي كند كه انقالب نيروي محركه در جامعه و اساس ا

رهايي نيروهاي مولده مي باشد، و اينكه رهايي ملت چين، و مخصوصا زحمتكشان چين، 
قرار  "آورده سازد تماما بستگي به  و ساختن كشوري آباد كه احتياجات توده مردم را بر

اين يك حقيقت اساسي بود كه مائو، نه فقط در . دارد "دادن سياست در مقام فرماندهي
پيش برد انقالب دمكراتيك نوين، بلكه در زمان انقالب سوسياليستي كه بعد از اين 

  .پيروزي به دنبال آمد، مكررا بر آن تاكيد مي ورزيد
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  نبرد يا تسليم طلبي

  
همانطوريكه قبال ذكر شد، درون خود حزب كمونيست نيروهايي بودند كه بعضي از آنها 
در ابتدا با تشكيل جبهه متحد عليه ژاپن مخالفت مي كردند، كساني كه با تشكيل جبهه 
متحد به يك سياست كامال تسليم طلبانه چرخش نموده و از واگذاري كامل حزب 

ق آزاد شده تحت رهبريش به زير اختيار كمونيست و نيروهاي مسلح و حتي مناط
با دست زدن به يك مبارزه سخت در حزب كمونيست براي . گوميندان حمايت ميكردند

شكست دادن اين تمايالت، مائو رابطه بين خطي كه تسليم طلبي طبقاتي را در حزب 
ه كمونيست پيش گذارده بود با خط تسليم ملي به امپرياليسم ژاپن در رابطه با مبارز

مائو نشان داد كه چگونه اين دو تمايل تسليم طلبانه بهم . ملت چين در كل، را تذكر داد
  )22.(مرتبط بوده و متقابال همديگر را تقويت مي كردند

همانطوريكه مائو بطور مداوم برايش مبارزه و بر آن تاكيد مي كرد، تنها پرولتاريا و حزب 
كمونيستش مي توانست يك مقاومت تمام و كمال را در برابر ژاپن رهبري كرده و مبارزه 

تنها پرولتاريا و حزب كمونيستش قادر بود كه در . را تا پيروزي كامل به پيش ببرد
ين و موقعيت بين المللي، انقالب بورژوادمكراتيك در چين را شرايط تاريخي مشخص چ

به پيروزي رهبري كند، هدايت و پيشبرد آن به مرحله انقالب سوسياليستي كه ديگر 
  .جاي خود دارد

در تمام دوره جبهه متحد ضد ژاپني و جنگ مقاومت در برابر ژاپن، همانند سرتاسر 
است حزب كمونيست را بر تحليل طبقاتي انقالب چين در كل، مائو نه تنها خط و سي

نيروهاي درون چين و اوضاع كشور بطور كلي، بلكه بر تحليلي از موقعيت بين المللي در 
هر كدام از مراحل مختلفش و نيروهاي طبقاتي درگير در مبارزه در عرصه بين المللي 

 جنگ جهاني دوم رخ داد، مائو فورا خصلت 1939وقتيكه در سپتامبر . گذاشت
  :امپرياليستي آنرا در هر دو طرف تحليل كرده و تاكيد نمود كه

جنگي كه هم اكنون آغاز شده، هم از طرف انگلستان و فرانسه و هم از طرف آلمان 
احزاب كمونيست و خلقهاي سراسر .جنگي غير عادالنه، غارتگرانه و امپرياليستي است

هر دو طرف جنگ را فاش و  جهان بايد عليه اين جنگ برخيزند و خصلت امپرياليستي
بر مال سازند، زيرا اين جنگ براي خلقهاي جهان فقط زيانبخش است و به هيچ وجه 
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دمكرات را كه -سودمند نيست، و همچنين بايد اعمال جنايتكارانه احزاب سوسيال
ازجنگ امپرياليستي پشتيباني مي كنند و به منافع پرولتاريا خيانت مي ورزند، افشاء 

آلمان جنگ را شروع كرد به اين منظور كه خلق لهستان را غارت كند و يكي  ....نمايند
جنگ آلمان از . از جناحهاي جبهه امپرياليستي انگلستان و فرانسه را در هم شكند

لحاظ ماهيت خود امپرياليستي است و بايد با آن به مقابله برخاست، نه آنكه آنرا تائيد 
بمثابه آماج غارتگري سرمايه مالي خود نگريستند و انگلستان و فرانسه به لهستان . كرد

آنرا براي جلوگيري از تالش امپرياليسم آلمان دائر به تقسيم مجدد غنايمي كه از غارت 
در مقياس جهان بدست مي آورند، مورد استفاده قرار مي دادند، آنها لهستان را يكي از 

راين جنگ آنها يك جنگ جناحهاي جبهه امپرياليستي خود تلقي كرده بودند، بناب
امپرياليستي است و باصطالح كمك آنها به لهستان فقط به اين منظور است كه بر سر 
تسلط بر لهستان با آلمان به منازعه پردازند، و اين جنگ را نيز نبايد تائيد كرد، بلكه 

  )23.("بايد با آن به مبارزه برخاست
ز تضادهاي درون نيروهاي ارتجاعي از طرف ديگر مائو كاربرد صحيح سياست استفاده ا

اين . را، از جمله دو بلوك امپرياليستي در گير در جنگ امپرياليستي آنزمان، ادامه داد
امر ادامه جبهه متحد با چيانكايشك، نوكر امپرياليسم بريتانيا و آمريكا، بر اساس وسيع 

، بدون در ترين اتحاد ممكن در به پيش بردن مقاومت با تجاوز ژاپني ها در چين
غلطيدن به سياست طرفداري كردن از يك بلوك امپرياليستي عليه ديگري را ممكن 

اين حقيقت كه خصلت كلي جنگ جهاني آن موقع امپرياليستي بود، نقش . ساخت
  .انقالبي جنگ مقاومت ملت چين عليه ژاپن را نفي نمي كرد و باالعكس

  

  استقالل و ابتکار عمل در جبهه متحد

  
يك خط انقالبي در اين اوضاع، و درك و كاربرد صحيح رابطه بين مبارزه در براي حفظ 

چين و مبارزه بين المللي، مسئله حفظ استقالل و ابتكار عمل حزب كمونيست و 
بدون . نيروهاي مسلح و مناطق آزاد شده تحت رهبريش از اهميت حياتي برخوردار بود

ه پيوستن و وابستگي به يك بلوك اين امر حزب كمونيست در حقيقت توده مردم را ب
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دقيقا با حفظ و . امپرياليستي هدايت مي كرد –امپرياليستي در اوضاع جنگ درون 
مبارزه براي ابتكار عمل و استقالل، حزب كمونيست امكان آن را يافت كه جبهه متحد را 

  .بطور صحيح حفظ كرده و به جنگ مقاومت ضد ژاپني بپردازد
تغييراتي در خصلت كلي جنگ دوم  1941اتحاد شوروي در بعدها، حمله آلمان به 

امپرياليستي به جنگي كه خصلت عمده و هدف -جهاني، تبديل آن از يك جنگ درون
كليش دفاع از سوسياليسم و پيروزي نيروهايي كه با اتحاد شوروي متحد بودند، بوجود 

نيروهاي مسلح و  در اين اوضاع مائو به مقابله خود با خطي كه حزب كمونيست،. آورد
مناطق آزاد شده تحت رهبريش را در تبعيت از گوميندان و اربابان بريتانيايي و 

او به جنگ . ادامه داد) خطي كه در آن دوره تقويت شده بود(آمريكايي اش قرار مي داد 
براي سياست حفظ استقالل و ابتكار عمل و مبارزه براي رهبري پرولتاريا در جنگ ضد 

يكبار ديگر، مائو در انجام اين كار، خود را بر پايه تحليل طبقاتي از . دادژاپني ادامه 
و دوباره نيز، اين خط صحيح و . نيروهاي مختلف در چين و در سطح بين المللي قرار داد

شيوه صحيح است كه مردم چين را در جنگ ضد ژاپني بسوي پيروزي رهبري كرده و از 
انانه مردم چين توسط چيانكايشك و اربابان ربوده شدن ميوه پيروزي مبارزه قهرم

  .امپرياليستيش ممانعت نمود
مائو ميدانست بعنوان قسمتي از استراتژي مهم انقالبي چگونه بايد براي پيشبرد انقالب 
در هر زمان، تضادهاي درون كمپ ارتجاع را در نظر گرفته و آنها را مورد استفاده قرار 

تضادها و تضاد بنيادين بين مردم و ارتجاعيون را نيز دهد، ولي وي تفاوت بين اينگونه 
اين امر، هم براي پيشبرد انقالب در يك . مي دانست و مردم را به درك آن مسلح نمود

مرحله بخصوص و هم براي افزايش نيروهاي انقالبي توده ها و آماده كردنشان و هم براي 
  . مل تعيين كننده بودپيشبرد انقالب به مرخله بعدي و سرانجام به پيروزي كا

  

  انقالب دمکراتيک نوين

  
بخصوص در دوران جنگ ضد ژاپني بود كه مائو تئوري و استراتژي دمكراسي نوين و 

انقالب چين و ". بكاربست آن در شرايط خاص چين در آن زمان را تكامل بيشتري داد
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در ژانويه  ، كه"در باره دمكراسي نوين "و  1939، كه در دسامبر  "حزب كمونيست چين
نوشته شدند، هر دو آثار عمده اين دوره هستند كه در آنها مائو خط انقالب  1940

انقالب چين و "بخصوص در . دمكراتيك نوين را تكامل داده و آنرا بيشتر پرداخت نمود
تحليل طبقات جامعه "، مائو تحليل طبقاتي اي را كه قبال در "حزب كمونيست چين

ه بود، گسترش داد، و آن را بطور معين در رابطه با اوضاع آن انجام داد 1929در  "چين
  .زمان و صف بندي نيروهاي مختلف چين در جنگ ضد ژاپني، بكار برد

 : مضافا در همان اثر، مائو، در ارتباط با خصلت انقالب چين، مشروحا توضييح داد

ورژوا باالخره خصلت انقالب چين در مرحله كنوني چيست؟ آيا اين يك انقالب ب
سوسياليستي؟ روشن است اين انقالب از  -دمكراتيك است يا يك انقالب پرولتاريايي

  ...نوع دوم نيست بلكه از نوع اول است
دمكراتيك  -دمكراتيك كنوني چين، ديگر انقالب بورژوا  -معذالك انقالب بورژوا

ز نوين و دمكراتيك طرا –معمولي طراز قديم نيست كه كهنه شده، بلكه انقالب بورژوا 
اين نوع انقالب اكنون در چين و در تمام كشورهاي مستعمره و نيمه . نوع ويژه اي است

  .دمكراتيك نوين مي ناميم –مستعمره گسترش مي يابد و ما آنرا انقالب بورژوا 
سوسياليستي جهاني است،  –اين انقالب دمكراتيك نوين جزئي از انقالب پرولتاريايي 

نه عليه امپرياليسم يعني عليه سرمايه داري بين المللي مبارزه مي زيرا اين انقالب قاطعا
از نظر سياسي، اين انقالب مبين ديكتاتوري مشترك طبقات انقالبي است و عليه . كند

امپرياليستها، خائنين و مرتجعين و بر ضد تبديل جامعه چين به جامعه ديكتاتوري 
ن انقالب عبارت از اين است كه سرمايه از نظر اقتصادي، مضمو. بورژوايي مبارزه مي كند

هاي كالن و موسسات بزرگي كه به امپرياليستها، خائنين و مرتجعين تعلق دارند، در 
دست دولت قرار گيرند و دولت آنها را اداره كند، زمينهاي مالكان ارضي بين دهقانان 

دند تقسيم شوند، در عين حال موسسات خصوصي سرمايه داري بطور كلي حفظ مي گر
بهمين جهت اين انقالب دمكراتيك طراز . و اقتصاد دهقانان مرفه از بين برده نمي شود

نوين از يك طرف راه را براي سرمايه داري هموار مي كند، ولي از طرف ديگر شرايط 
مرحله كنوني انقالب چين مرحله گذار . مقدماتي را براي سوسياليسم فراهم مي آورد

ت از پايان دادن به جامعه مستعمره، نيمه مستعمره و نيمه است كه وظيفه آن عبارت اس
فئودالي و ايجاد كردن جامعه سوسياليستي، يعني اين جريان انقالب دمكراتيك نوين 

اين جريان پس از جنگ اول جهاني و انقالب اكتبر روسيه بود كه آغازيدن گرفت . است
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نرا انقالب دمكراتيك نوين مي انقالبي كه ما آ. شروع شد 1919مه  4و در چين با جنبش 
ناميم، انقالب ضد امپرياليستي و ضد فئودالي توده هاي وسيع خلق برهبري 

تنها از راه اين انقالبست كه جامعه چين ميتواند بسوسياليسم برسد، راه . پرولتارياست
  )24.("ديگري وجود ندارد

  :دي مي كنددر پايان اين اثر، مائو از رشد انقالب چين بترتيب زير جمع بن
تمام وظيفه افتخار آميز و خطير انقالبي كه در برابر حزب كمونيست چين فرار دارد، 

انقالب دمكراتيك (دمكراتيك چين  –عبارت است از بانجام رسانيدن انقالب بورژوا 
و متحول ساختن آن به انقالب سوسياليستي زماني كه تمام شرايط الزم فراهم ) نوين
اتيك بمنزله تدارك ضرور براي انقالب سوسياليستي است و انقالب انقالب دمكر... باشد

هدف نهايي همه . سوسياليستي بطور اجتناب ناپذير دنباله انقالب دمكراتيك است
كمونيستها عبارت از اين است كه با تمام قوا براي تحقق كامل جامعه سوسياليستي و 

ين انقالب دمكراتيك و انقالب تنها زمانيكه اختالف ب. جامعه كمونيستي مبارزه كنند
سوسياليستي تشخيص داده شود و همچنين به رابطه اين دو انقالب وقوف حاصل شود، 

  )25.("مي توان انقالب چين را بدرستي رهبري كرد
  

  کليد رهبري پرولتاريايي

  
حلقه اتصال بين دو انقالب و شرط الزم هم براي پيروزي انقالب دمكراتيك و هم براي 

اين چيزي بود كه مائو همواره . انقالب سوسياليستي، رهبري پرولتاريا بود رسيدن به
اين نكته اساسي بود كه او بارها و بارها، . برايش جنگيد و بدست آوردنش را رهبري كرد

منجمله در همين اثرش توضيح داد و اين آن شرايطي بود كه او همواره و مصممانه چه 
  .براي تحقق و تكامل آن مبارزه كرددرون و چه بيرون از حزب كمونيست 

دمكراتيك در  –مائو بار ديگر پيشرفت انقالب بورژوا  "در باره دمكراسي نوين"در اثر 
او توضيح داد كه دمكراسي نوين براي مدت . چين و خط دمكراسي نوين را تحليل كرد

حسب در حركت خود به پيش بر  "قابل توجهي مرحله انقالب چين خواهد بود و اينكه 
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تغييراتي كه در اردوي دشمن و در صفوف متحدين روي ميدهد، بچندين دوره تقسيم 
  )26.("مي شود، ولي خصلت اساسي آن بدون تغيير باقي مي ماند

همچنين در اين جزوه مائو توجه بخصوصي به تحليل از نقش بورژوازي در انقالب چين 
بارزه، جايگاه متفاوتي با مبذول داشت و توضيح داد كه چگونه بورژوازي چين در م

اين نكته مهمي را تشكيل مي داد كه در آن انقالب . بورژوازي در روسيه تزاري دارد
چين با انقالب روسيه تفاوت داشت، هر چند كه در دومي يك مرحله انقالب بورژوا 

در همان حال مائو از . دمكراتيك پيش درآمد انقالب سوسياليستي پرولتاريايي بود
رژوازي چين براي همدستي با دشمن و اين واقعيت كه اين طبقه حتي به اندازه گرايش بو

بورژوازي كشورهاي غرب، در دوران رشد سرمايه داري در غرب، يك طبقه انقالبي نبود، 
  )27.(تحليل بعمل آورد

امروز، هركس "در بكاربستن اين امر در شرايط چين آن زمان، مائو جمع بندي كرد كه 
ق را در بيرون راندن امپرياليسم ژاپن رهبري كند و رژيم دمكراتيك را بر كه بتواند خل

تاريخ نشان داده است كه بورژوازي چين قادر به . قرار سازد، ناجي خلق خواهد بود
) 28.("انجام اين وظيفه نيست، انجام اين وظيفه ناگزير بر عهده پرولتاريا قرار مي گيرد

ي اين شكل دولت دمكراسي نوين، شكل جبهه متحد در چين امروز"مائو ادامه داد كه 
اين نه فقط در رابطه با تحليل صحيح از مرحله الزم ) 29.("ضد ژاپني بخود مي گيرد

دمكراسي نوين در كل بلكه با زير مرحله ويژه ايكه در آن زمان، توسط مبارزات ملت 
ايان مي گشت نيز چين عليه ژاپن و آن خائنين چيني كه با ژاپن همكاري مي كردند، نم

اما، بار ديگر، در اين زير مرحله ويژه انقالب چين و بطور عام تر آنچه كه به جبهه . بود
متحد يك خصلت انقالبي داد و آنچه كه اين مرحله از مبارزه را بعنوان دمكراسي نوين 

  .شمرد، چنانكه مائو پافشاري كرد، رهبري پرولتاريا و حزب كمونيستش بود
تئوري و اين استراتژي دمكراسي نوين بود كه پرولتارياي چين و توده هاي اين خط، اين 

اين . خلق و ملت چين در كل را در پيروزي در جنگ مقاومت عليه ژاپن رهبري كرد
شكست . پيروزي بمثابه پايان زير مرحله خاص در مرحله عمومي دمكراسي نوين بود

نبود و نمي توانست باشد، چون هنوز ژاپن بمعني پايان انقالب دمكراتيك نوين در چين 
پيروزي كامل خلق چين بر امپرياليسم و نوكران داخلي آن، بخصوص طبقه مالكان ارضي 

بويژه سرمايه داران بوروكرات كه سرمايه هايشان از طريق (فئودال و بورژوازي بزرگ 
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) موقعيت رهبريشان در دولت و ديكتاتوري تك حزبي گوميندان انباشت شده بود
  .حساب نمي آمدب

  

  جنگ داخلي عليه گوميندان

  
طبيعتا با شكست امپرياليسم ژاپن، امپرياليستهاي آمريكايي، همراه با و از طريق 

مائو حزب . نوكرشان چيانكايشك براي ربودن ميوه هاي اين پيروزي تالش نمودند
م دادن كمونيست چين را در امر مذاكره ماهرانه با گوميندان رهبري كرد و حتي عليرغ

حتي از دست دادن برخي  - امتيازات معيني، از سازش بر سر اصول اساسي امتناع ورزيد
مناطق آزاد شده، اما امتناع از زمين گذاشتن سالح و منحل كردن نيروهاي مسلحش و 
امتناع از سازش با، و تابع شدن به، امپرياليسم آمريكا و نوكرانش به نمايندگي 

  .چيانكايشك
ت چين برهبري مائو، در حين و با پيروزي جنگ ضد ژاپني عبارت خط حزب كمونيس

بود از،بي پايه نمودن ديكتاتوري تك حزبي چيانكايشك بعنوان نماينده منافع 
امپرياليسم، فئوداليسم و سرمايه داري بوركرات و جايگزيني آن با ديكتاتوري مشترك 

دولتي متناسب با مرحله اين شكل قدرت . طبقات انقالبي در چين برهبري پرولتاريا
دمكراسي نوين بود و شكل پايه اي حكومتي بود كه در مناطق آزاد شده تحت رهبري 

  .حزب كمونيست اعمال مي شد
ولي چيانكايشك و پشتيبانان امپرياليستش بخصوص آمريكا از قبول اين امر خودداري 

ق آزاد شده تحت آنها نه تنها حمله به حزب كمونيست و نيروهاي مسلح و مناط. كردند
رهبري آنرا در تمام طول جنگ ضد ژاپني ادامه دادند، بلكه بالفاصله پس از پيروزي در 
آن جنگ، آنها خود را براي يك حمله همه جانبه آماده كرده و با شروع آن سعي داشتند 

. ولي نتيجه كامال بر عكس بود. كه حكومت ارتجاعي خود را بر تمام چين تحميل كنند
چيانكايشك جنگ داخلي را آغاز كرد، حزب كمونيست چين بدليل خط وقتي كه 

صحيح و رهبري مائو توانست نيروهاي چيانكايشك را افشاء و هر چه بيشتر منفرد كرده 
و شكست بدهد، توانست مناطق آزاد شده را در طول يك جنگ سه ساله گسترش داده 
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ريبا تمام چين را آزاد كند و و چيانكايشك را از مناطق مركزي چين بيرون رانده و تق
انقالب دمكراتيك نوين را به يك سرانجام پيروزمندانه برساند و به دوران سوسياليسم 

  .درچين رهنمون گردد
اما يكبار ديگر در فاصله بين شكست ژاپن و آغاز اين جنگ نهايي براي تكميل انقالب 

يست چين بر سر اين دمكراتيك نوين، مبارزه فشرده و قابل توجهي درون حزب كمون
مسئله كه آيا مبارزه عليه چيانكايشك و شكست دادن وي با توجه به اينكه او از جانب 

مائو اين مبارزه . امپرياليسم آمريكا پشتيباني مي شد، عملي بود يا نه، صورت گرفت
درون حزبي را عليه آنهايي كه به قدرت امپرياليسم آمريكا و بمب اتم و قدرت تعيين 

آن پر بها داده و آنهايي كه به توانايي خلق چين و نيروهاي انقالبيش براي دامن  كنندگي
زدن به يك جنگ آزادي بخش موفقيت آميز عليه امپرياليسم آمريكا و نوكرش 

  .چيانكايشك شك مي كردند،رهبري نمود
  

  مبارزه براي پيروزي انقالبي

  
نكاتي در باره  "زبي، مائو مقاله بعنوان بخشي از اين مبارزه مهم و تعيين كننده درون ح

نوشت و در آن تاكيد كرد كه  1946را در آوريل  "ارزيابي از شرايط كنوني بين المللي
عليرغم آنكه شوروي بدرستي با دول امپرياليستي پيروزمند بخصوص انگليس، فرانسه 

كند اينگونه سازشها ايجاب نمي  "و آمريكا به توافق و سازشهاي معيني رسيده است، 
. كه مردم كشورهاي سرمايه داري جهان در كشورهاي خود با پيروي از آن سازش كنند

مردم اين كشورها كما في السابق بنا بر اوضاع خود به اشكال گوناگون مبارزه خواهند 
  )30.( "كرد

شكي نيست كه در اينجا مائو نه تنها از مبارزه در خود كشورهاي سرمايه داري مثل 
كا و فرانسه، بلكه همچنين در آن مناطقي كه اين قدرتهاي امپرياليستي و بريتانيا، آمري

بخصوص آمريكا سعي در حفظ سلطه استعماري خود به اشكال گوناگون داشتند صحبت 
همچنانكه پاورقي اين مقاله مائو تسه دون توضيح مي دهد، اين سند به اين . مي كند

روهاي امپرياليستي پر بها و به نيروهاي زيرا رفقايي بودند كه به ني"دليل نوشته شده 
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خلق كم بها مي دادند، آنها از امپرياليسم آمريكا و از شروع يك جنگ جهاني جديد 
در برابر حمالت مسلحانه دسته بندي ارتجاعي آمريكا و  "، و بدين جهت "هراس داشتند

جنگ  چيانكايشك از خود ناتواني نشان مي دادند و جرات نمي كردند كه قاطعانه
در اين سند، رفيق مائو تسه دون اين . انقالبي را در برابر جنگ ضد انقالبي قرار دهند

  )31.("شيوه تفكر نادرست را مي كوبد
همچنين اين مسئله واقعيت دارد كه مائو با نقطه نظر استالين كه در آن زمان به حزب 

براي كسب  كمونيست چين توصيه مي نمود از دست زدن به يك مبارزه همه جانبه
قدرت بر عليه چيانكايشك خوداري كرده و بجاي آن موقتا با او به بهترين توافق ممكن 

به اين ترتيب استالين نيز به نيروي امپرياليسم . در آنزمان برسد، مخالفت مي كرد
آمريكا پر بها و به نيروي مردم كم بها داده و اين امر كساني كه در درون حزب 

نمي كردند راسخانه به يك جنگ انقالبي به مقابله با جنگ ضد جرات  "كمونيست چين 
به هر حال بايد به خاطر داشت كه . را تقويت مي نمود "انقالبي بپردازند

از اين كه با پيروزي جنگ انقالبي در چين به ) همانطور كه بعدها خودش گفت(استالين
نه اجباري هم نبود كه و البته هيچگو. او ثابت شد كه اشتباه مي كرده خوشحال گرديد

اينكه اين كار را كردند يا نه . كمونيستهاي چيني توصيه اشتباه استالين را بپذيرند
بستگي به خط خودشان داشت، همانطور كه مائو با رد اين توصيه و جرئت نمودن براي 
رهبري جنگ رهايي بخش بر عليه چيانكايشك و امپرياليسم آمريكا و به پيروزي 

  .شان دادرسانيدن آن ن
اين مبارزه ايدئولوژيك درون حزب كمونيست چين براي پايه ريزي موفقيت آميز 
رهبري توده ها در بر پايي مبارزه رهايي بخش و به سرانجام رسانيدن پيروزمندانه 

، مائو  1949در اول اكتبر. انقالب دمكراتيك نوين در چين اهميتي حياتي داشت
به اين ترتيب انقالب چين از طريق انقالب . الم نمودبنيانگذاري جمهوري خلق چين را اع

در واقع به مسئله چگونگي پيشرفت . دمكراتيك نوين وارد مرحله سوسياليستي گرديد
نيمه مستعمره بطرف يك جامعه  -از يك جامعه مستعمره و يا نيمه فئودال 

انقالب  و اين مائو بود كه با شركت عملي خود در. سوسياليستي پاسخ داده شده بود
لنينيسم در آن، تئوري و استراتژي  –چين و بكار بردن اصول جهان شمول ماركسيسم 

  .اين پيشرفت تاريخي انقالبي را تكامل داد
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در شب پيروزي كامل انقالب دمكراتيك نوين، در بررسي مجدد سير پيروزمندانه آن و 
بري پرولتاريايي جمع آمادگي براي مرحله بعدي انقالب، مائو از مسئله تعيين كننده ره

او ياد آوري نمود كه چگونه در گذشته عناصر مترقي سابق چيني براي . بندي ميكند
وارداتي و اقتباس شده از آنجا را  "فراگيري نوين "نجات چين به غرب چشم دوخته و 

  .براي مبارزه با فرهنگ قديمي فئودالي در چين اختيار كردند
  :تا آغاز قرن بيستم گفت 1840الهاي مائو بخصوص در باره دوران بين س

براي مدت زيادي كساني كه اين علوم جديد را آموخته بودند همچنان معتقد بودند كه 
غير از پيروان مكتب قديم، كمتر كسي از هواداران . مي توان با آنها چين را نجات داد

. دهد فقط مدرنيزاسيون مي توانست چين را نجات. مكتب جديد در اين امر شك داشت
و در ميان . فقط يادگيري از كشورهاي بيگانه مي توانست چين را مدرنيزه كند

كشورهاي خارجي آن دوران فقط ممالك سرمايه داري غرب مظهر ترقي بودند، آنها 
ژاپني ها نتايج خوبي از آموزش غرب . توانسته بودند دولتهاي بورژوايي مدرن بسازند

  ....داشتند كه از ژاپني ها نيز بياموزندبدست آورده بودند و چيني ها آرزو 
تجاوز كاري امپرياليستها آن خواب شيرين چيني ها را كه در تالش آموزش از غرب 

مطلب شگفت انگيز اين بود كه چرا استادان پيوسته به تجاوز بر . بودند بر باد داد
چيني ها خيلي چيزها از غرب آموخته بودند ولي . شاگردان خود دست مي زدند

مبارزات مكرر . هيچكدام بكار بستني نبود و آرمانهاي آنان باز هم تحقق نمي پذيرفت
كه نهضتي در مقياس تمام كشور بود همگي با شكست  1911آنان و از آن جمله انقالب 

پس ترديدهايي . وضع كشور هر روز بدتر مي شد، زندگي غير ممكن گرديد. روبرو شد
جنگ جهاني اول سراسر كره زمين را لرزانيد، . بوجود آمد، پرورش و گسترش يافت

. روسها به انقالب اكتبر دست زدند و نخستين دولت سوسياليستي جهان را بنياد نهادند
نيروي انقالبي پرولتارياي كبير و خلق زحمت كش كبير روسيه، آن نيرويي كه تا آنزمان 

رهبري لنين و استالين  در حالت پنهان بوده و از انظار خارجيان پوشيده مانده بود تحت
بنا گاه مانند آتشفشان بيرون زد و چيني ها و تمام جهانيان با چشم ديگري به روسها 

آنگاه و فقط آنگاه دوران كامال نويني در تفكر و در زندگي چيني ها پديد . نگريستند
لنينيسم، اين حقيقت عام و جهانشمول را كشف كردند و  –چيني ها ماركسيسم . آمد

  )32.(چين رو به دگرگوني نهاد سيماي
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به اين طريق، مائو نتيجه گيري نمود كه چين قادر بود در راه انقالبي دمكراسي نوين قدم 
، "يك جمهوري خلق به رهبري طبقه كارگر "در اين راه قادر بود بطرف . نهد

  .سوسياليسم و نجات واقعي مردم چين پيشرفت كند
  

  خدمات فلسفي

  
راسي نوين را بر حسب مبارزه سياسي گسترش داد و جنگ را در نه تنها مائو خط دمك

همه جبهه ها براي برپايي رهبري پرولتاريا و جلو بردن انقالب دمكراتيك نوين و بجلو 
رفتن بطرف سوسياليسم رهبري نمود، بلكه بعنوان بخشي الزم از رشد، دفاع و بكار برد 

  .داد خط انقالب دمكراتيك نوين نيز خدمات مهمي انجام
، در اوائل دوره جبهه متحد عليه ژاپن و جنگ ضد ژاپني مائو دو اثر  1937در سال 

اين آثار، در . را برشته تحرير در آورد "در باره تضاد"و  "در باره پراتيك "عميق فلسفي 
اما در آنزمان بطور مشخص تر، هدف . كل خدمات عظيمي به فلسفه ماركسيستي كردند

ا تمايالت اشتباه آميز دروني حزب كمونيست چين در مبارزه جاري آنان متوجه مبارزه ب
از يك طرف تمايل به نفي نياز به جبهه متحد و قصور در شناخت مرحله مبارزه : بود

جاري كه توسط جنگ مقاومت عليه ژاپن مشخص مي شد، و از طرف ديگر گرايش 
م نمودن حزب كمونيست بطرف نفي نياز به نقش رهبري پرولتاريا در جبهه متحد و تسلي

و پرولتاريا به گوميندان و نيروهاي طبقاتي كه آن نمايندگي ميكرد و بنا براين قصور در 
تدارك درمرحله جاري مبارزه براي پيشرفت هاي آينده جهت تكميل انقالب دمكراتيك 

  .نوين و آغاز انقالب سوسياليستي
شناخت، پايه هاي فلسفي بخصوص با توجه به تئوري  "در باره پراتيك :مائو در 

  :و هم راست را روشن ساخت "چپ"اشتباهات 
معهذا اغلب پيش مي آيد كه فكر از واقعيت عقب ميماند، اين ناشي از آنست كه 

ما در صفوف انقالبي . شناخت انسان در اثر شرايط مختلف اجتماعي محدود مي شود
آنها نمي تواند همگام با وضع  خود عليه محافظه كاران افراطي مبارزه مي كنيم، زيرا فكر

. عيني تغيير يافته پيش رود، اين در تاريخ بمثابه اپورتونيسم راست تظاهر كرده است
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اين افراد نمي بينند كه مبارزه تضادها پروسه عيني را به پيش برده است، در حاليكه 
عي جدا فكر آنها از پراتيك اجتما. شناخت آنها در همان مرحله قديمي ثابت مانده است

شده است، آنها نمي توانند در پيشاپيش عرابه جامعه حركت كنند و هدايتش نمايند، 
بلكه فقط بدنبال آن ميدوند و از اينكه اينقدر سريع به پيش ميرود غرولند ميكنند و 

  .ميكوشند آن را به عقب بكشانند و در جهت عكس منحرف سازند
فكر آنها از روي مراحل معين تكامل . منيز مبارزه ميكني "چپ"ما عليه قافيه بافان 

پروسه هاي عيني ميجهد، برخي از آنها تصورات واهي خود را حقيقت مي پندارند و 
برخي ديگر تالش مي كنند تا قبل از موقع به آرمانهايي تحقق بخشند كه فقط در آينده 

عيات روز جدا مي توانند تحقق يابندو آنها خود را از پراتيك جاري اكثريت مردم و از واق
  )33.("مي كنند و بدين ترتيب در عمل به ماجرا جويي مي گرايند

  

  پروسه رشد

  
دمكراتيك چين از  –مضافا مائو از يك ديدگاه فلسفي پايه هاي تغيير در انقالب بورژوا 

كهن به انقالب دمكراتيك نوين، علل زير مراحل درون انقالب  –يك انقالب دمكراتيك 
همچنين اساس پيشرفت از طريق دمكراتيك نوين به انقالب دمكراتيك نوين، و 

  :سوسياليستي را تحليل نمود
تضاد اساسي پروسه تكامل يك شئي يا پديده و ماهيت پروسه كه بوسيله اين تضاد اساسي 
معين مي شود، تا زمانيكه پروسه پايان نيافته، ناپديد نمي گردد، مع الوصف در هر مرحله از 

زيرا با اينكه خصلت تضاد اساسي . تكامل وضع معموال متفاوت است اين پروسه طوالني
پروسه يك شئي يا پديده و ماهيت پروسه تغيير نمي كند، تضاد اساسي در هر مرحله 

بعالوه از ميان تضادهاي . تكاملي اين پروسه طوالني بتدريج اشكال حادتري بخود مي گيرد
يين ميشوند و يا تحت تاثير آن قرار بزرگ و كوچك متعدد كه بوسيله تضاد اساسي تع

ميگيرند، بعضي ها حدت مي يابند و برخي بطور موقتي و يا جزئي حل و يا از حدتشان كاسته 
از اينجاست كه مراحل مختلف پروسه نمايان . ميشود و پاره اي ديگر نيز تازه پديد مي آيند
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يده ها توجه نكند، نمي چنانچه انسان به مراحل مختلف پروسه تكامل اشياء وپد. مي شود
  ....تواند تضادهاي ذاتي اشياء و پديده ها را بطور مناسب حل نمايد

آغاز شد، در نظر بگيريم، در  1911دمكراتيك چين را كه با انقالب –اگر پروسه انقالب بورژوا 
بخصوص دوره اي كه بورژوازي در راس انقالب . اينجا نيز به چند مرحله خاص بر ميخوريم

اشت، و دوره ايكه پرولتاريا انقالب را رهبري مي كرد، دو مرحله فوق العاده مختلف قرار د
بعبارت ديگر رهبري پرولتاريا سيماي انقالب را بطور اساسي . تاريخي را نشان مي دهند

دگرگون ساخت، منجر به صف بندي جديد طبقات، گسترش پر دامنه انقالب دهقاني و 
ستي و فئودالي گرديد و امكان گذار انقالب دمكراتيك را به پيگيري در انقالب ضد امپريالي

همه اينها در دوره اي كه بورژوازي در راس . انقالب سوسياليستي فراهم ساخت و غيره
با اينكه در خصلت اساسي مجموعه پروسه، يعني . انقالب قرار داشت، از جمله محاالت بودند

جهت (ضد فئودالي  –ك ضد امپرياليستي در خصلت اين پروسه بمثابه يك انقالب دمكراتي
به هيچوجه تغييري ) ديگر اين تضاد خصلت نيمه مستعمره و نيمه فئودالي كشور است

حاصل نشده است، معهذا اين پروسه در طول مدتي بيش از بيست سال از مراحل متعدد 
نند ما(مختصات اين مراحل عبارتند از تشديد بعضي از تضادها .... تكاملي گذشته است

و حل جزئي يا موقتي ) جنگ انقالب ارضي و هجوم ژاپن به چهار استان شمال شرقي چين
مانند نابودي ديكتاتورهاي نظامي شمال و مصادره زمينهاي مالكان ارضي (پاره اي از تضادها 

مانند مبارزه بين ديكتاتورهاي نظامي جديد و باز (و ظهور تضادهاي نوين ) از طرف ما
مصادره شده از طرف مالكان ازضي و بعد از آنكه مناطق پايگاهي انقالبي ما  ستاندن زمينهاي

  )34. (")در جنوب چين از دست رفتند
كاربردي كماكان  "در باره تضاد "و  "در باره پراتيك "اگرچه همانطور كه قبال گفته شد، 

اهميت  الكن آنها از. معتبر و عمومي داشته و فلسفه ماركسيستي را غني تر ساخته اند
حياتي و ويژه در انقالب چين در آن مرحله مشخص در زمينه چيني براي پيشرفت از درون 
جنگ ضد ژاپني بطرف تكميل انقالب دمكراتيك در چين بر پايه اي نوين و پيشرفت بسوي 

همانطور كه در ابتداي اين فصل گفته شد، پيروزي انقالب . سوسياليسم، برخوردار بودند
و پيشرفت چين بطرف سوسياليسم نه تنها نمايانگر جهش بزرگي به جلو  دمكراتيك در چين

براي مردم چين، بلكه براي مردم همه جهان، در مبارزاتشان عليه امپرياليسم و ارتجاع و 
اين انقالب نه تنها در چين، بلكه در . براي رسيدن به سوسياليسم و در نهايت كمونيسم بود
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همانطور كه . طبقاتي بين المللي تغييرات عميقي بدنبال آورداوضاع بين المللي و در مبارزه 
  :بيانيه رهبران دولت و حزب چين بهنگام مرگ مائو جمع بندي كرد

 –در طول دوره انقالب دمكراتيك نوين، صدر مائو، در انطبا ق باحقيقت عام ماركسيسم 
مي و سياست كلي لنينيسم و با تركيب آن با پراتيك معين انقالب چين، خالقانه خط عمو

انقالب دمكراتيك نوين را ترسيم و ارتش رهائي بخش توده اي چين را پايه ريزي نمود و 
خاطر نشان ساخت كه كسب قدرت سياسي توسط نيروهاي مسلح در چين تنها از طريق 
برپايي مناطق پايگاهي روستايي و با استفاده از دهات براي محاصره و در نهايت تسخير 

او حزب ما، ارتش ما و كشور ما را در استفاده از جنگ خلق . پذير است و بسشهرها امكان 
براي سرنگوني حاكميت ارتجاعي امپرياليسم، فئوداليسم و سرمايه داري بوروكرات رهبري 
. نمود و انقالب دمكراتيك نوين و تاسيس جمهوري توده اي چين را به پيروزي رسانيد

ري صدر مائو، اوضاع شرق و جهان را تغيير داد و راه پيروزي انقالب توده اي چين به رهب
  )35.(رهايي ملل تحت ستم و خلق هاي تحت ستم را روشنايي بخشيد

  

  دفاع از انترناسوناليسم پرولتري

  
بعنوان يك كشور سوسياليستي، جمهوري خلق چين و حزب كمونيست چين، تحت رهبري 

جهان، منجمله مبارزات رهايي بخش ملي مائو تسه دون به حمايت از مبارزه انقالبي مردم 
با آنكه بتازگي خود به آزادي رسيده بود، چين در اوائل . مردم كشورهاي مستعمره، ادامه داد

همزمان ، چين از مبارزات . با خلق كره در جنگ عليه تجاوز آمريكا متحد گرديد 1950سال 
و بيشتر آنكه، . ع دفاع نمودمردم هندوچين و مردم مناطق ديگر، عليه امپرياليسم و ارتجا

و بعد از آن، با فساد و در غلطيدن حزب شوروي به  1950در اواسط و اواخر سالهاي 
رويزيونيسم، خيانت خروشچف و برژنف و سايرين، و احياي سرمايه داري در اتحاد جماهير 

طبقه شوروي ، حزب كمونيست چين برهبري مائو تسه دون، مبارزه تعيين كننده اي را عليه 
حاكم بورژوايي شوروي، از جمله يك مبارزه ايدئولوژيك فعال براي افشاء و نبرد با 

  .ماركسيسم دروغين و خيانت اين رويزيونيستهاي شوروي، آغاز نمود
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يك مورد مهم در اين مبارزه اين مسئله بود كه آيا بايد از جنبشهاي انقالبي مردم آسيا، 
جنگ جهاني دوم تبديل به سيل خروشان ضد آفريقا و آمريكاي التين، كه پس از 

 -Apologists of Neoمقاله مهمي بود كه ) امپرياليستي گرديده بود، دفاع 

Clolonialismمدافعين استعمار نوين ". كرد يا نه"  )  
توسط حزب كمونيست چين در باره اين سئوال تعيين كننده، بعنوين پلميكي عليه 

  .رويزيونيسم شوروي نگاشته شد
و بهنگامي نوشته شد كه رويزيونيستها تازه در پروسه پيشبرد همه  1963ن مقاله در سال اي

جانبه احياء سرمايه داري در شوروي و مجموعه روابط شان با امپرياليسم آمريكا، كه در آن 
مدافعين  ". موقع توسط تسليم طلبي در مقابل آمريكا و سازش با آن رقم مي خورد، بودند

تحليل پايه اي و اصول بنياديني را پيش مي گذارد كه كماكان در اوضاع  "استعمار نوين 
در اوضاعي كه تغييرات قابل  –كنوني اعتبار خود و اهميت عظيم خود را حفظ كرده است 

توجهي در جهان رخ داده است، و در مناسبات بين اياالت متحده و اتحاد جماهير شوروي، 
ي خود را به رقابت داده است، و در اوضاعي كه  تباني بمثابه جنبه عمده روابط، جا

امپرياليسم آمريكا ديگر به تنهايي سر دسته استثمارگران و سركوبگران و پناهگاه استعمار 
امروز دو ابر قدرت كه هر دو استعمار نوين پيشه شان است، دشمنان عمده خلقهاي . نيست

ي بخش ملي در آسيا، آفريقا و جهان بوده و در مجموع با يستي هدف مبارزات عمده رهاي
  .آمريكاي التين باشند

با نظر به مبارزات در آسيا، آفريقا و آمريكاي التين، در اين مقاله حزب كمونيست چين 
  :بصراحت اشاره مي كند

اتخاذ موضع در برابر اين موضوع بسيار حاد سياست هاي جهان كنوني مي باشد كه يكي از 
. ينيستها و رويزيونيستهاي معاصر را تعيين مي كندلن–مرزهاي مهم بين ماركسيست 

لنينيستها با پايداري در صف ملل ستمديده قرار داشته از جنبش رهايي  –ماركسيست 
رويزيونيستهاي معاصر در واقع در صف امپرياليستها و . بخش ملي فعاالنه پشتيباني مي كنند

جنبش رهايي بخش ملي را نفي كرده استعمارگران قرار مي گيرند و با توسل به هر وسيله اي 
  )36.(و با آن ضديت مي ورزند
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  برخورد به جنبشهاي انقالبي

  
رويزيونيستها روسي تالش نمودند تا جنبشهاي انقالبي مردم در كشورهاي مستعمره را 
منحرف يا بواقع سركوب نمايند چرا كه بدرستي از اين كه اين جنبشها درهمكاري آنان با 

خروشچف و شركاء . شان بعنوان يك ابر قدرت دخالت كنند، وحشت داشتندآمريكا و ظهور
مدعي آن شدند كه سيستم استعماري در آسيا، آفريقا و آمريكاي التين در آستانه نابودي 
قرار گرفته و مبارزه توده اي انقالبي قابل توجهي براي رهايي ملي در اين مناطق ديگر وجود 

  .را خروشچف بغايت خطرناك مي دانستدر حقيقت اين مبارزات . ندارد
  :در جواب به اين مسئله حزب كمونيست چين خاطر نشان نمود

پس از جنگ جهاني دوم امپرياليستها بهيچوجه از استعمار . واقعيت ها بسيار روشن هستند
يكي . چشم نپوشيده اند، منتهي صرفا يك شكل نوين يعني استعمار نوين را پيشه كرده اند

مهم اين استعمار نوين اين است كه امپرياليستها مجبور شده اند كه شكل  از خصوصيات
كهنه حاكميت مستقيم استعماري را در برخي نقاط تغيير داده و شكل نويني از حاكميت 
استعماري و استثماررا با اتكاء برعمالي كه آنها انتخاب نموده و پرورش داده اند، عملي 

ي اياالت متحده آمريكا از طريق تشكيل بلوكهاي نطامي، امپرياليستها به سردمدار. سازند
، و حمايت از "جوامع مشترك  "و  "فدراسيونها  "ايجاد پايگاه هاي نطامي و يا بوجود آوردن 

حكومتهاي دست نشانده خود، مستعمرات و كشورهايي را كه استقالل خود را اعالم داشته 
اقتصادي و اشكال  "كمك  "ده ار واگذاري اند تحت كنترل و اسارت خود گرفته و با استفا

ديگر همچنان اين كشورها را بصورت بازار فروش كاال و منابع مواد خام و محلي براي صدور 
سرمايه در آورده اند و ثروتهاي اين كشورها را چپاول مي كنند و خون مردم اين كشورها را 

ي از وسايل مهم خود براي امپرياليستها همچنين سازمان ملل متحد را به يك. مي مكند
مداخله در امور داخلي اين كشورها مبدل كرده و بدينطريق در اين كشورها به تجاوزات 

 "نظامي، اقتصادي و فرهنگي مي پردازند و هر وقت نتوانند در اين كشورها از طريق 
سلطه خود را حفظ كنند به كودتا هاي نطامي و اقدامات و فعاليتهاي  "مسالمت آميز

  ...بكارانه دست مي زنند و حتي مستقيما بمداخله و تجاوز مسلحانه مي پردازندخرا
  )37.(اين استعمار نوين نوع پليد تر و كريه تر استعمار است
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حزب كمونيست چين ورشكستگي رهبران رويزيونيست حزب كمونيست شوروي را در مورد 
  :اين مسائل اساسي كامال افشاء كرد و اشاره نمود

كمونيست شوروي تئوري اي را اختراع كرده اند مبني بر اينكه جنبشهاي  رهبران حزب
. شده اند كه وظايف اقتصادي در مركز آن قرار دارد "مرحله جديدي "رهايي بخش ملي وارد 

سابقا بطور كلي مبارزه بر زمينه سياسي انجام مي  "منظورشان اين است كه در حاليكه 
حلقه اصلي در زنجيره رشد  "و  "وظيفه مركزي  " ، امروز مسئله اقتصادي بصورت"گرفت

  ...در آمده است "بيشتر انقالب 
وظيفه عاجل و اوليه در مقابل اين كشورها كماكان رشد بيشتر مبارزه عليه امپرياليسم و 

اين مبارزه هنوز بشدت در زمينه هاي سياسي، . استعمار نو وكهنه و نوكرانشان است
و مبارزات در همه اين زمينه ها هنوز . مينه ها، بر پا ميشوداقتصادي و فرهنگي و ديگر ز

متمركزترين شكل خود را در مبارزه سياسي پيدا مي كند كه افلب بصورتي اجتناب ناپذير 
براي كشورهايي كه بتازگي به استقالل رسيده اند . در مقابل سركوب مسلحانه ارتقاء مي يابد

اما اين وطيفه هرگز نبايد از مبارزه عليه . دالزم است اقتصاد مستقل خود را رشد دهن
  .امپرياليسم و استعمار قديم و جديد و نوكرانشان، مجزا گردد

كه به رهبران حزب كمونيست  "مرحله جديد "، تئوري "از ميان رفتن استعمار "همانند 
شوروي اختصاص دارد، بروشني به منظور ماستمالي كردن تجاوز به وغارت آسيا، آفريقا و 
آمريكاي التين توسط استعمار نوين كه اياالت متحده آنرا نمايندگي مي كند و سرپوش 
گذاردن بر تضاد حاد بين امپرياليسم و ملل ستمديده و فلج كردن مبارزه انقالبي مردم اين 

البته بر اساس تئوري آنها، مبارزه عليه امپرياليسم و استعمار نو و كهنه و . قاره ها است
گر الزم نيست زيرا استعمار در حال از ميان رفتن است و رشد اقتصادي نوكرانشان دي

آيا اين به آن معني نيست كه . بصورت و ظيفه مركزي جتبش رهايي بخش ملي در آمده است
  ...جنبش رهايي بخش ملي را ميتوان كال بدور انداخت؟

عمار را بطور خط غلط رهبران حزب كمونيست شوروي و ظيفه مبارزه با امپرياليسم و است
كلي رها كرده و با جنگهاي رهايي بخش مخالفت ميورزد، اين به آن معني است كه آنها از 
پرولتاريا و احزاب كمونيست ملل و كشورهاي تحت ستم مي خواهند كه پرچم وطن پرستانه 

در . مخالفت با امپرياليسم و مبارزه براي استقالل ملي را برچيده و به ديگران تحويل دهند
نصورت چگونه كسي مي تواند در باره يك جبهه متحد ضد امپرياليستي يا رهبري آ

  پرولتاريايي صحبت كند؟
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نظر ديگري كه اغلب توسط رهبران حزب كمونيست شوروي اشاعه داده ميشود آن است كه 
مهم نيست تحت رهبري چه كسي، و حتي تحت رهبري ناسوناليست مرتجعي چون نهرو، 

كه باز اين ايده رهبري پرولتاريايي بيش از پيش جدا افتاده . ا بنا نهادميتوان سوسياليسم ر
  )38.(است

  نياز دائم به رهبري پرولتاريايي

  
البته اين به آن معنا نبود كه در مقابله با حاكميت امپرياليسم، چين از كشورهاي واقع در 

اصي مانند نهرو و آسيا، آفريقا و آمريكاي التين و يا حتي كشورهايي كه تحت رهبري اشخ
چين در اين مبارزه در بسياري جهات به آنان كمك نمود و . ديگران بودند، حمايت نمي نمود

اما نكته اي كه بر آن تكيه . آنان را براي هرچه محكمتر كردن مقاومتشان تشويق مي نمود
ونياز مي شد آن بود كه چنين مقاومتي نمي توانست جانشيني براي مبارزه انقالبي توده ها 

به پرولتاريا و حزب كمونيستش براي رهبري جنبشهاي رهايي بخش ملي تا پيروزي كامل و 
  .سپس رهبري توده ها در ساختمان سوسياليسم باشد و يا به آن ارجحيت داده شود

و حزب كمونيست چين اصول مهم رابطه بين مبارزات رهايي بخش ملي در كشورهاي 
كشورهاي پيشرفته سرمايه داري، اتحاد مشترك آنان در  مستعمره و مبارزات پرولتاريا در

مبارزه عليه امپرياليسم و براي هدف نهايي سوسياليسم و باالخره كمونيسم را دوباره مورد 
  :تاكيد قرار داد

هيچكس نمي تواند اوضاع انقالبي بسيار مساعدي را كه در آسيا، آفريقا و آمريكاي التين 
روز، انقالبات رهايي بخش ملي در آسيا، آفريقا و آمريكاي التين ام. جريان دارد انكار نمايد

تضادهاي جهان . مهمترين نيروهايي هستند كه به امپرياليسم ضربه مستقيم وارد مي كنند
  .در آسيا، آفريقا و آمريكاي التين تمركز يافته اند

ر مبارزات مركز تضادهاي جهاني و مبارزات سياسي جهان ثابت نيست بلكه تغييراتي كه د
ما معتقديم كه با رشد تضاد و مبارزه . بين المللي و اوضاع انقالبي رخ مي دهند جابجا مشود

بين پرولتاريا و بورژوازي در اروپاي غربي و آمريكاي شمالي، روز خطير نبرد در اين خانه هاي 
رسد،  زماني كه آنروز فرا. سرمايه داري و قلب سرزمينهاي امپرياليسم، فرا خواهد رسيد
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اروپاي غربي و آمريكاي شمالي بدون شك به مركز مبارزات سياسي جهاني و تضادهاي 
  )39.(جهاني مبدل خواهد شد

با حفظ و اتكاء به انترناسوناليسم پرولتري، حزب كمونيست چين و جمهوري خلق چين تحت 
به  رهبري مائو تسه دون با اين موضوع حاكمان رويزيونيست شوروي مخالفت ورزيدند و

مسئوليت ها و وظايف پرولتاريا و احزاب كمونيست در قدرت آن كشورهاي سوسياليستي 
  :چنين اشاره مي كنند
لنينيسم و انترناسوناليسم پرولتري، هر كشور سوسياليستي كه در  –بر اساس ماركسيسم 

ه و انقالب خود پيروز گرديده بايد فعاالنه از مبارزات رهايي بخش ملل تحت ستم حمايت كرد
كشورهاي سوسياليستي بايد بصورت مناطق پايگاهي براي حمايت و رشد . به آنان ياري كند

انقالب ملل تحت ستم و خلقهاي سراسر جهان در آمده و نزديكترين اتحادها را با آنان 
اما رهبران حزب . تشكيل داده و انقالب جهاني پرولتاريايي را تا تكميل آن به پيش برند

در واقع پيروزي سوسياليسم در يك و يا چند كشور را بعنوان پايان كمونيست شوروي 
آنان مي خواهند انقالب رهايي بخش ملي را به . انقالب جهاني پرولتاريايي تلقي مي كنند

  )40.(خط عمومي همزيستي مسالمت آميز و منافع ملي كشور خود تسليم نمايند
مونيست چين و مردم چين در حمايت از در اين زمان و در سالهاي بعد مائو، برهبري حزب ك

مبارزات مردم در نقاط مختلف جهان، بخصوص در كشورهاي آسيا، آفريقا و آمريكاي التين 
از آن جهت كه اين مناطق به نقطه تمركز تضادهاي سيستم امپرياليستي جهاني و به مركز (

،  1960طول سالهاي  در. ادامه داد) توفان جنبش انقالبي در سراسر جهان تبديل شده بودند
مائو بيانيه هاي متعددي را در مقاطع حساس و در حمايت از مبارزات كليدي در جهان، 
بخصوص در اين مناطق، صادرنمود، بيانيه هايي كه حمايت خلق چين را سازمان داده و مردم 

زات بر انقالبي و توده هاي وسيع تمام كشورها را فرا مي خوانند كه به پشتيباني از اين مبار
، در اوج تجاوز آمريكا به هندوچين، مائو بيانيه ديگري در  1970سپس در سال . خيزند

حمايت از مردم هندوچين و جهان بخصوص مردم آسيا، آفريقا و آمريكاي التين در جنگ 
طي اين دوران و بعد از آن، . عليه سرمايه داري آمريكا و سگهاي خدمتگزارش، صادر نمود

ر فزاينده اي به خلقهاي سراسرجهان در رابطه با ماهيت ارتجاعي و نقش مائو همچنين بطو
سوسيال امپرياليسم، منجمله تالشهاي شدت يابنده اش براي نفوذ در و تخريب جنبشهاي 
انقالبي اي كه متوجه امپرياليسم آمريكا بوده و تالشهاي آن براي منحرف كردن اين 
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رقابت رشد يابنده اش با امپرياليسم آمريكا،  جنبشهاي و تبديل آنها به ابزاري در خدمت
  .هشدار مي داد

  يک انترناسيوناليست کبير

  
صرف نظر از تغييرات ويژه اي كه در اوضاع رخ داد، مائو تسه دون تا آخرين نفس به مبارزه 
براي اصل پايه اي و خط حمايت از مبارزه انقالبي مردم تمام كشورها، منجمله جنبشهاي 

ي حياتي در آسيا، آفريقا و آمريكاي التين و مبارزه با رويزيونيسم و رهايي بخش مل
از چنين مجموعه اي مي توان ديد كه نقش بزرگ . خرابكاري آنها در اين مبارزات، ادامه داد

اول، تدوين پايه اي تئوري و : مائو در رابطه با انقالب در كشورهاي مستعمره عبارت است از 
درون انقالب بورژوادمكراتيك به انقالب سوسياليستي در اين  استراتژي براي پيشرفت از

كشورها، و سپس ادامه رهبري حمايت از مبارزات انقالبي خلقهاي جهان، و همچنين بعنوان 
بخشي تعيين كننده از آن، كمك به مبارزات خلقها در كشورهاي مستعمره، از لحاظ 

  .ايدئولوژيكي، سياسي و عملي
ع متنوعي در كشورهاي مختلف آسيا، آفريقا و آمريكاي التين روبروئيم امروز، اگرچه با اوضا

و اگرچه شرايط كنكرت ممكن است از بعضي جهات با شرايط چين در دوران انقالب 
دمكراتيك نوين تفاوتهايي داشته باشد، با اين وجود تئوري پايه اي، استراتژي، خط و رهبري 

بات در اين كشورها حقيقتا بعنوان يكي از تامين شده توسط مائو تسه دون براي انقال
لنينيسم و مبارزه انقالبي بطرف هدف  –بزرگترين و جاودانه ترين خدمات مائو به ماركسيسم 
  . نهايي كمونيسم در سراسر جهان، محسوب مي گردد
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  دوم لـفص
  

  جنگ انقالبي و خط نظامي
  
  دمهـمق

در فصل اول اين كتاب كه در ارتباط با تكامل خط انقالب براي كشورهاي تحت سلطه، و 
بخصوص در ارتباط با تئوري و استراتژي انقالب دمكراتيك نوين توسط مائو مي بود، اشاره 

نه هاي جنگي و شد كه خدمات مائو در آن زمينه بطور نزديكي با خدمات وي در زمي
اين فصل به تكامل خط جنگ انقالبي در چين توسط مائو، . استراتژي نطامي در رابطه بودند

  .در خدمات عمومي وي به خط نظامي، تئوري و استراتژي ماركسيستي مي پردازد
  

  پايه و اصول اساسي خط نظامي مائو

 
تژي نظامي ماركسيستي، براي فرموله كردن يك خط انقالبي در مورد جنگ و تئوري و استرا

مائو از خدمات و نوشته هاي رهبران انقالبي ماركسيست و ديگر نويسندگان و متفكرين 
خود . اعصار گوناگون، هم از چين و هم از ديگر كشورهاي ديگر آموخت و جمع بندي كرد

، چين با هزاران سال تاريخ و خيزشهاي مكرر توده ها و جنگهاي انقالبي از لحاظ تجربه جنگ
همچنين در دوره كوتاهي، از زماني كه . هم در دوره باستان و هم دوران اخير، غني بود

پرولتاريا در صحنه تاريخ ظاهر شده بود، اين طبقه در تعدادي از كشورها، گاهي اوقات به 
همراه يا حتي تحت رهبري طبقات ديگر از جمله بورژوازي بر عليه فئوداليسم و شاهان 

ديگر كه تكامل سرمايه داري را عقب نگه مي داشتند و بعضي اوقات  مرتجع يا نيروهاي
بمثابه نيروي مستقل بهمراه ديگر توده هاي تحت ستم براي كسب قدرت و استقرار دولت 

  .كارگري در جنگ انقالبي در گير شده بود
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از آغاز، رهبران جنبش كارگران آگاه به مسائل طبقاتي، توجه قابل مالحطه اي به مسئله 
مبارزه مسلحانه و قانون قهر انقالبي در پيش بردن جامعه از يك مرحله تاريخي به مرحله 

ماركس و انگلس از . بعد، بخصوص از سرمايه داري به سوسياليسم و نهايتا كمونيسم، نمودند
نزديك وقايع تاريخي مانند جنگ داخلي در آمريكا و همچنين جنگهاي گوناگون مترقي در 

بخصوص آنها از نزديك خيزش . اط را دنبال كرده و وسيعا در باره آنها نوشتنداروپا و ديگر نق
در  -اگر چه كم عمر -كارگران در پاريس را كه كمون پاريس، اولين حكومت كارگري را 

آنها اين اصل پايه اي ماركسيسم را . مستقر كردند، دنبال كرده و به آن رهنمود دادند 1871
كه نابودي سرمايه داري، براي پيشرفت به جامعه بي طبقه،  بصورتي استوار بنا نهادند

كمونيسم، مستلزم سرنگوني قهرآميز دولت سرمايه داري و سركوب قهرآميز طبقه سرمايه 
  .دار سرنگون شده و عناصر سرمايه دار بمثابه اولين قدم مي باشد

ماركس، و " 1848 - 1850مبارزه طبقاتي در فرانسه "اش به  "مقدمه "انگلس در آثاري مثل 
و همچنين آثار ديگر، تحوالت اخير در تسليحات و تحوالت  "آنتي دورينگ "اثر معروفش 

و او . ديگر را كه به تغييرات الزم در تاكتيكها و استراتژي جنگ مدرن پا داد جمع بندي كرد
درسهاي سياسي از اين موصوع و كاربردشان براي مسئله خيزش مسلحانه طبقه كارگر بر 

  .ليه حاكميت سرمايه را جمع بندي نمودع
روسيه كه بعدا آنرا تمريني براي كسب فدرت موفقيت آميز در  1905لنين در آغاز انقالب 

نامگذاري كرد، توجه خاصي به مسئله تاكتيكهاي جنگ خياباني و قيام مسلحانه كه  1917
در . ، معطوف داشتمي بايست تكامل مي يافت تا بتواند با قدرت نظامي تزار مقابله كند

، لنين و استالين تئوري و پراتيك ماركسيستي  1917رهبري قيام موفق درروسيه در اكتبر 
اگرچه با ويژگيهاي عقب مانده همچون  –در رابطه با قيام و جنگ در كشور سرمايه داري 

ين مضافا لنين و استال. را تكامل دادند -بقاياي فئوداليسم و شرايط عقب مانده در روستا 
تئوري ماركسيستي تاكتيكها و استراتژي در جنگ انقالبي بخصوص در جنگ داخلي كه 

در اين جنگ بود كه كارگران و . آمد را تكامل دادند 1917بدنبال قيام پيروزمند اكتبر 
دهقانان روس برهبري حزب بلشويك و لنين و استالين، نه تنها سرمايه داران و فئودالهاي 

، بلكه چهارده قدرت ارتجاعي كه در كنار ضد انقالب مداخله كرده سرنگون شده در روسيه
  .بودند را نيز مغلوب كردند
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و البته در جنگ جهاني دوم در جنگ كبير ميهني شوروي كه با شكست نازي هاي آلمان به 
پايان رسيد، استالين بطور برجسته اي ارتش سرخ شوروي و مردم شوروي را بمثابه يك بدنه 

بي رهبري كرده و هجوم و جنگ تجاوزكارانه نازي را مغلوب كرد، كه نقطه در جنگ انقال
در طي اين دوره، . عطف و فاكتور تعيين كننده اي در جنگ و شكست فاشيستهاي محور شد

استالين خدمات عظيمي به جنبش بين المللي و استراتژي و تاكتيكهاي كمونيستي در جنگ 
  .و كاربرد مشخص آنها نمود

  

  نظامي مارکسيستي همه جانبه اولين خط

  
اما در ميان رهبران ماركسيست، مائو تسه دون اولين كسي بود كه خط نظامي ماركسيستي و 

سال  20مائو بيش از . سيستم تفكر در امور نظامي را بصورتي كامل و همه جانبه تكامل داد
در حزب كمونيست چين، مردم چين و نيروهاي مسلح تحت رهبري حزب كمونيست را 

پيشبرد جنگ انقالبي عليه فئودالها، عليه رژيم ارتجاعي چيانكايشك، سپس در جبهه واحد 
بر عليه ژاپن در جنگ ضد ژاپني، و سرانجام در جنگ رهايي بخش بر عليه چيانكايشك و 

  .شد، رهبري كرد 1949پشتيبانان آمريكايي اش كه منتهي به رهايي چين در 
لنينيسم در رابطه با جنگ بوجود آورد، بطور فشرده اي با  -تكاملي كه مائو در ماركسيسم 
زيرا كه از آغاز در چين انقالب مسلح بر عليه ضد انقالب . خصلت انقالب چين مرتبط بود

بعبارت ديگر . واين هم خصوصيت ويژه و هم امتياز ويژه انقالب چين بود. مسلح مي جنگيد
رزه كرد، از ابتدا جنگ شكل عمده جنبش همانطور كه مائو خاطر نشان نموده و برايش مبا

اين حقيقتي بود كه مائو فقط از درون مبارزه اي سخت بر عليه . انقالبي در چين بود
اپورتونيسم راست در درون حزب در مراحل اوليه انقالب چين، بعنوان اصل پايه اي حزب بر 

الب بود كه مائو خط در طول هدايت مبارزه مسلحانه از ميان مراحل مختلف انق. قرار نمود
نظامي و استراتژي ماركسيستي اش و سيستم تفكر در امور نظامي كه انقالب چين را به 

 –پيروزي كامل رهنمون كرد و خدمات پايداري در جهت هر چه غني تر ساختن ماركسيسم 
همان طور كه بعدها خود مائو گفت، . لنينيسم در مسئله جنگ نمود، را كامال تكامل داد
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براي خود وي و همچنين حزب كمونيست و خلق چين كه تحت رهبري اين حزب بود،  مسئله
  .فراگيري جنگ از طريق پيشبرد جنگ بود

در همان زمان همانطور كه قبال اشاره شد، مائو درسهاي پر ارزشي از جنگ بخصوص از 
 جنگهاي مترقي در چين و كشورهاي ديگر، و انديشه و تحليل رهبران انقالبي، بخصوص

مضافا مائو بطور برجسته اي ماترياليسم . رهبران ماركسيست فرا گرفته و جذب كرد
ديالكتيك را درمورد مسئله جنگ و تكامل استراتژي انقالبي براي جنگ در چين، مراحل 

در نتيجه آثار نظامي مائو گنجينه اي پر بها، نه تنها در مورد . مختلف انقالب چين بكاربست
ورد جنگ بلكه همچنين كار برد اصول پايه اي ماركسيسم، بخصوص تفكر ماركسيستي در م

  .فلسفه ماركسيستي هستند
خط مائو در اين واقعيت اساسي ريشه داشت كه جنگ انقالبي به توده مردم وابسته است و 
تنها وقتي ميتواند در اساس موفق شود كه از حمايت و درگير بودن فعال آنها در مبارزه بر 

بعبارت ديگر همانطور كه مائو گفت جنگ خلق . د انقالب بر خوردار باشدعليه نيروهاي ض
اين كاربست مهم نه تنها در كشورهايي مثل چين بلكه در مقياس . جنگ توده ها است

اصول پايه اي خط نظامي مائو، در . جهاني براي مبارزه انقالبي در تمام كشورها صادق است
ام كشورها دارد، در حاليكه تاكتيكهاي نظامي كه كاربرد عمومي براي جنگ انقالبي در تم

مائو تكامل داد از اهميت و ارتباط ويژه اي براي كشورهايي كه مثل چين در دوره انقالب 
  .دمكراتيك نوين هستند، برخوردار مي باشند

از همان ا بتدا مائو براي اين اصول پايه اي مبارزه نموده و در طول انقالب آنها را بيشتر 
در ميان اين اصول، اين اصل از اهميت بسياري بر خوردار است . داده و آبديده نمود تعميق

كه، حزب بايد بر اسلحه حكومت كند و نه بالعكس، بعبارت ديگر حزب بايد نيروهاي مسلح 
انقالبي و مبارزه مسلحانه را رهبري كند و نبايد اجازه داد كه ارتش نيروي رهبري سياسي 

رويي مستقل از رهبري حزب گردد، و در همين رابطه اينكه انسان در انقالب شود و يا ني
جنگ تعيين كننده است نه اسلحه، و اين حقيقتي اساسي بود كه مائو در مخالفت با 
اپورتونيسم رويزيونيستهاي كهن و نو از برنشتين و كائوتسكي گرفته تا خروشچف در خود 

  .و آنرا تكامل داد چين، براي آن مبارزه نموده، از آن دفاع كرده
همچنين مائو جهت گيري اساسي اي را كه براي ملل تحت ستم و براي كشورهاي 
سوسياليست در معرض تجاوز امپرياليستي و حتي براي تمام نيروهاي انقالبي كه با نيرويي 
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جهت . كوچك و يا ضعيف مبارزه با دشمنانشان را آغاز كرده اند كاربرد داشت، تكامل داد
كه نقطه عزيمت اش از دفاع استراتژيك و پيشبرد جنگ بطريقي است كه تداركي گيري اي 

  .براي گذار به تعرض استراتژيك و بر اين مبنا پيش بردن جنگ تا پيروزي باشد
مائو در تكامل خطش در جنگ انقالبي، خود را به تحليل ماركسيستي مسئله جنگ متكي 

مسائل استراتژي در جنگ انقالبي چين  "ن مثال در بعنوا. نموده و با توانايي بر آن تاكيد كرد
جنگ با پيدايش مالكيت  "مائو خاطرنشان ساخت كه  1936نوشته شده در دسامبر  "

خصوصي و طبقات شروع شده و عا ليترين شكل مبارزه براي حل تضادهاي بين طبقات، 
  )1(".اند ملتها، دولتها و گروه هاي سياسي است كه بمرحله معيني از تكامل رسيده

مائو روشن ساخت كه هدف پرولتاريا از برپايي جنگ، شكست امپرياليسم و ارتجاع و 
پيشبرد جامعه بطرف كمونيسم، يعني وقتي كه جنگ باالخره با نابودي طبقات از بين مي 

آنطور كه وي . او بوضوح نشان داد كه براي پايان دادن به جنگ، بايد جنگيد. رود، مي باشد
اين طرد قاطع . راي خالص شدن از تفنگ، برداشتن تفنگ ضرورت داردمطرح كرد، ب

رويزيونيستها و ديگر آشغالهاي بورژوازي بود كه براي آماده كردن توده ها براي قتل عام 
شدن توسط مرتجعين و عقب نگهداشتن مبارزه انقالبي، پاسيويته و پاسيفيسم را براي توده 

  .ها موعظه مي كردند
وظيفه  ": مائو تشريح كرد كه 1938نوشته شده در نوامبر  "و استراتژيمسائل جنگ "در 

  مركزي و 
عا ليترين شكل انقالب تصرف قدرت بوسيله نيروي مسلح، و حل مسئله از طريق جنگ 

لنينيستي در همه جهان، هم در چين و هم در ديگر  -اين اصل انقالبي ماركسيستي . است
اما در حين اينكه اين اصل تغيير  ": بالفاصله اضافه كردالبته مائو ) 2.("كشورها صادق است

ناپذير است، حزب پرولتاريا آن را بر حسب شرايط مختلف، بطرق گوناگون عملي مي 
همانند مسائل ديگر، در رابطه با خط نظامي ماركسيستي براي جنگ انقالبي، ) 3( ".گرداند

يسم و همچنين رويزيونيسم مائو بطور مشخص اوضاع مشخص را تحليل كرد و با دگمات
مبارزه نموده و بر اساس خط نظامي صحيح را در مقابل خطوط نظامي اپورتونيستي گوناگون 

  .تكامل داد
خط نظامي صحيح براي انقالب چين به تحليل درست از جامعه چين و خصلت انقالب چين 

ه چين و شرايط نيمه مستعمر -بطور عام متكي بود كه ناشي از ماهيئت اساسي نيمه فئودال
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بر اين . ويژه اش منجمله روابطش با قدرتهاي امپرياليستي گوناگون در طول اين انقالب بود
اساس بود كه مائو استراتژي استقرار مناطق پايگاهي، پيش بردن جنگ طوالني براي 
محاصره شهرها از طريق دهات و سرانجام گرفتن شهرها و فتح قدرت سياسي سراسري، راه 

مائو در آن توده هاي چيني را در پيشبرد مبارزه انقالبي موفقيت آميز در چين  صحيحي كه
  .رهبري كرد، را تكامل داد

  

  مناطق پايگاهي انقالبي

  
در مراحل اوليه انقالب چين، مائو اين مسئله را تحليل نموده و از اين امر دفاع كرد كه چرا 

چرا استقرار مناطق پايگاهي آزاد  يعني. قدرت سياسي سرخ در چين ميتواند پايدار بماند
. شده ممكن بوده و مي شود از آنها بعنوان پايه هايي براي پيشبرد جنگ انقالبي استفاده كرد

مائو در به انجام رساندن اين امر، نه تنها در تئوري بلكه در پراتيك هم، رهبري را به عهده 
مسلح  Chin kang) نيروهاي را كه در آن  "دروي پائيزه "او قيام  1927در سال . داشت

  (توسعه پيدا كرده و اولين منطقه پايگاهي انقالبي در چين را در كوهستان جين گان
خط اساسي استقرار مناطق پايگاهي و پيشبرد جنگ با . مستقر ساختند، رهبري كرد

و استفاده از آنها به عنوان پايه، بكار بستن داهيانه ماترياليسم ديالكتيك ماركسيستي بود 
مائو . ابزاري بدست داد براي تبديل ضعف و عقب ماندگي چين به قوت براي مبارزه انقالبي

خاطرنشان ساخت كه نه تنها چين در معرض تجاوز و سلطه امپرياليستي بود، بلكه قدرتهاي 
مختلف امپرياليستي براي كنترل چين رقابت مي كردند و نيروهاي ارتجاعي گوناگون در 

در نتيجه اين . ن امپرياليستهاي رقيب بوده و يا با آنها سمت گيري داشتندچين با نوكران اي
مائو خاطرنشان ساخت كه در مناطق وسيع . امر، نيروهاي ارتجاعي در چين متفرق بودند

موجود  ")و نه يك اقتصاد سرمايه داري واحد(يك اقتصاد كشاورزي محلي  "روستايي چين 
از ) 4.("وجود مناطق پايگاهي نسبتا خود كفا فراهم مي كردبوده و اين پايه اقتصادي را براي 

ابتدا مائو تاكيد داشت كه مبارزه مسلحانه در چين بايد با انقالب ارضي درهم آميزد و اينكه 
مناطقي كه  "او تاكيد كرد كه . اين مسئله با انقالب دمكراتيك در چين پيوسته است

مي تواند براي مدت طوالني پا برجا بماند،  حكومت سرخ چين ابتدا در آنجا بوجود آمده و
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بلكه مناطقي هستند ... مناطقي نيستند كه تحت تاثير انقالب دمكراتيك واقع نشده باشند،
دمكراتيك  -كه در آنجا توده هاي كارگران، دهقانان و سربازان در جريان انقالب بورژوا ... 
  )5.("به تعداد زيادي بپاخاسته اند 1926 - 27

طر نشان ساخت كه وجود و بقاياي چنين مناطق پايگاهي در تاريخ جهان واقعه مائوخا
بيسابقه اي بوده و وي مكررا به داليل مادي و سياسي اينكه چرا چنين مناطق پايگاهي مي 

در اين جريان مائو . توانند پايدار مانده و در طول مبارزه انقالبي گسترش يابند اشاره كرد
 –داراي درك كودتاگرانه ( يدئولوژيك بيرحمانه اي بر عليه پوچيستها مجبور بود كه مبارزه ا

در حزب كمونيست كه مي خواستند بجاي استقرار مناطق پايگاهي، حمالت بزرگي به ) م
اما فراتر از اين مائو . شهرها انجام داده و يكباره قدرت سراسري را كسب كنند، انجام دهد

يسم راست از جمله لين پيائو، حتي در اين مرحله از مي بايست بر عليه بدبيني و اپورتون
چه مدت  "چنين كساني مي پرسيدند . ، مبارزه مي كرد1920انقالب چين در اواخر سالهاي 

و در استراتژي استقرار مناطق پايگاهي و  "ما مي توانيم پرچم سرخ را در اهتزاز نگهداريم؟ 
چنين كساني كه اعتقاد . مي كشيدند پيشبرد جنگ طوالني شك كرده و آن را بزير سئوال

نداشتند كه فرا رسيدن اوج انقالبي در روستاها قريب الوقوع است و در رويارويي با عقب 
گردهاي موقتي مايوس شده بودند، مي خواستند به عمليات چريكي بي هدف دست زده و به 

ردي نيروهاي مائو خاطر نشان كرد كه چنين برخو. باندهاي شورشگر بي هدف مبدل گردند
. انقالبي و ارتش اتقالبي را از توده هاي وسيع منفرد كرده و قطعا منتهي به شكست مي نمايد

اوج انقالب بزودي فرا خواهد  "دررد اين خط مائو تاكيد كرد كه بطور كل در سراسر كشور 
وي و چيست؟ مائو در بيانيه اي ق "زود  "و بطور ويژه در جواب به سئوال منظور از  ".رسيد

  :شاعرانه كه اكنون معروف است چنين توضيح داد
وقتي كه من مي گويم اوج گيري انقالب چين بزودي فرا خواهد رسيد، بهيجوجه صحبتم بر 

و به مثابه چيزي تخيلي، غير  "احتماال فرا ميرسد "سر آن چيزي نيست كه به گفته بعضي ها 
ري انقالب همانند كشتي است كه اوج گي. قابل حصول و فاقد هر گونه اهميت عملي است

دكلهايش از ساحل دريا در افق دور به چشم مي خورند، مانند آفتاب صبحگاهي در شرق 
است كه اشعه درخشانش از ستيغ كوه بلند ديده ميشوند، همچون كودكي است كه در رحم 

  )6.(مادر بي تاب تكان مي خورد و بزودي پا به عرصه جهان مي گذارد



                       خدمات فنا ناپذير مائو تسه دون
       

47	
	

پايگاهي البته پاياني در خود نبود، بلكه پايه و ابزاري بود براي پيشبرد جنگ  استقرار مناطق
مسئله اي بود براي استقرار قدرت سياسي توده اي از درون مبارزه مسلحانه و سپس . انقالبي

استفاده از آن بمثابه پشتوانه اي و منطقه پشتگاهي براي درگير شدن با دشمن در جنگ 
در استقرار اولين منطقه . ه حاكميت و مبارزه توده ها تعيين كننده بوداينجا دو بار. انقالبي

، مائو منطقه اي را انتخاب كرد كه مبارزه توده اي  1927پايگاهي در كوهستان جين گان در 
در سطح بااليي بود و اين فاكتور تعيين كننده، نه تنها در رابطه با استقرار بلكه توانايي حفظ 

مائو از اين بعنوان پايه و اساسي . منطقه آزاد شده، به حساب مي آمديك رژيم مستقل، يك 
  :در رهبري و فرموله كردن خط خود استفاده كرد

سياست برقراري مناطق پايگاهي، استقرار قدرت سياسي بطور سيستماتيك، اجراي عميق 
انقالب ارضي، توسعه نيروهاي مسلح خلق در يك پروسه كامل با تشكيل گارد سرخ 

ستان و نيروهاي ارتش سرخ محلي تا سازماندهي نيروهاي منظم ارتش سرخ، توسعه شهر
فقط از اين طريق است كه مي توان در ميان توده . پيگير و موج آساي قدرت سياسي و غيره

همان كاري كه اتحاد شوروي در جهان  -هاي مردم انقالبي سراسر كشور اعتقاد بوجود آورد 
كه مي توان طبقات حاكم ارتجاعي را با دشواريهاي عظيم مواجه  فقط از اين طريق است. كرد

فقط از اين . ساخت، زمين زير پايشان را بلرزه درآورد و تالشي دروني آنها را تسريع نمود
طريق است كه واقعا مي توان ارتش سرخي بوجود آورد كه به ابزار عمده انقالب بزرگ آتي 

است كه مي توان اوج گيري انقالب را تسريع خالصه، فقط از اين طريق . تبديل گردد
  )7.(كرد

در واقع از اين طريق بود كه ارتش كارگران و دهقانان ساخته شد و مبارزه مسلحانه عليه 
از همان ابتدا مائو بعضي اصول پايه اي را كه . نيروهاي ضد انقالبي چيانكايشك تكامل يافت

او بسياري از پيچيدگي هاي جنگ . اده بوداساس خط نظامي او را تشكيل مي دادند، تكامل د
. "حفظ خود و نابودي دشمن "را دراين فرمولبندي كه اصل پايه اي جنگ است متمركزنمود 

از طرف ديگر او ماترياليسم ديالكتيك را نه تنها در نشان دادن اينكه چطور در مجموع 
، در يك سلسله نابودي دشمن جنبه اصلي است بلكه در درك از اصول پايه اي در جنگ

خطوط تاكتيكي و استراتژيكي و همچنين متدهاي خاص براي بر پايي جنگ انقالبي و 
عمليات و نبردهاي ويژه چنان جنگي در اوضاع مشخص انقالب چين و در مراحل مختلف 

  .آن،بكار برد كه منجر به رهبري موفقيت آميز كسب قدرت سياسي سراسري گشت
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عمليات در جنگها و حمله دشمن، الزم بود كه نيروهاي ارتش  مائو تاكيد كرد كه در پيشبرد
انقالبي را تمركز داد، در حاليكه براي اينكه مبارزه انقالبي در ميان توده ها گسترش پيدا كند 

هر دوي اينها مهم بودند، زيرا جز . صحيح آن بود كه نيروهاي مسلح انقالب پراكنده شود
مبارزه مسلحانه با مبارزه انقالبي توده ها بويژه با انقالب  آنكه توده ها بپا خاسته و جز آنكه

ارضي در روستاها ادغام مي شد، آنگاه ارتش سرخ عليرغم قهرمانيهايش و حتي عليرغم 
تاكتيك ماهرانه اش در جنگ، به راهزني و جنگ ساالري تنزل مي كردو فاقد پايه سياسي و 

از طرف ديگر . اء به توده هاي مردم مي بوداقتصادي براي پيشبرد جنگ انقالبي و فاقد اتك
اگر ارتش سرخ، تاكتيكها و استراتژي نظامي، خصوصا اصل متمركز كردن نيروهايش، و بسيج 
كردن يك نيروي برتر در هر نبرد خاص عليه دشمن را اتخاذ نمي كرد و موفقيت آميز اين 

مستقركرده بود، حفظ كرده و  كار را به انجام نمي رساند، نمي توانست مناطق پايگاهي را كه
با برانگيختن و بسيج توده ها در مبارزه انقالبي، نيروهاي مسلح انقالب را ساخته و بتدريج 

مائواصول نظامي كه در طول پروسه سه سال مبارزه مسلحانه . جنگ انقالبي را گسترش دهد
  :ي كرد جمع بند "از يك جرقه حريق بر مي خيزد "تكامل يافته بود را در مقاله 

تاكتيكهايي كه ما در جريان مبارزات در سال اخير بدست آورده ايم، واقعا با تاكتيكهايي كه 
با بكار . در گذشته يا امروز، در چين و يا در كشورهاي ديگر بدست آمده است، فرق مي كنند

ني، بردن اين تاكتيكها، توده ها را ميتوان بمقياس وسيعتري به مبارزه برانگيخت و هيچ دشم
تاكتيكهاي ما تاكتيكهاي پارتيزاني . هر قدر هم كه نيرومند باشد، نمي تواند حريف ما شود

  :هستند و بطور كلي مشتمل بر نكات زيرند
دشمن پيشروي مي  "تقسيم نيروها بمنظور بسيج توده ها و تمركز قوا براي مقابله با دشمن، 

ا بستوه در مي آوريم، دشمن فرسوده كند، ما عقب مي نشينيم، دشمن مستقر ميشود، ما او ر
  ".مي شود، ما حمله مي كنيم، دشمن عقب مي نشيند ، ما او را تعقيب مي كنيم

براي توسعه مناطق تثبيت شده حكومت مستقل بايد تاكتيك پيشروي موج آساي را بكار  "
 برد، و وقتي دشمن نيرومند ما را تعقيب مي كند، بايد تاكتيك حركت چرخشي را احراز

  ".نمود
بايد توده ها را به وسيع ترين مقياس با صرف كمترين وقت و با بكار بردن بهترين شيوه ها "

  ."بر انگيخت
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اين تاكتيكها مانند كار با يك تور ماهيگيري است كه مي توان آنرا در هر لحظه باز ودر هر 
له با دشمن باز كردن تور براي جلب توده ها و جمع كردن آن براي مقاب. لحظه جمع نمود

  ) 8.(طي سه سال اخير ما همواره چنين تاكتيكي را بكار برده ايم. است
دشمن پيشروي  ": آنچه كه به فرمول شانزده ماده اي معروف شد داراي اهميت خاصي بود

مي كند، ما عقب مي نشينيم، دشمن مستقر ميشود، ما او را بستوه در مي آوريم، دشمن 
 ". كنيم، دشمن عقب مي نشيند ، ما او را تعقيب مي كنيمفرسوده مي شود، ما حمله مي 

فرمول شانزده ماده اي اصول اساسي مقابله با : چند سال بعد مائو خاطر نشان كرد كه 
و دو مرحله دفاع استراتژيك و تعرض استراتژيك و در زمينه  "محاصره و سركوب"عمليات 

آنچه كه . ترتژيك را در بر مي گرفتدفاع دو مرحله عقب نشيني استراتژيك و دقاع فعال اس
از طريق تكامل و كاربرد اين اصول، ) 9(".بعدها بوجود آمد فقط بسط و توسعه اين فرمول بود

محاصره و  "مائو نيروهاي مسلح انقالبي را در شكست دادن چهار فقره عمليات پي در پي 
انقالبي، رهبري توسط چيانكايشك در تالش براي از بين بردن نيروهاي مسلح  "سركوب

با وجود اين، در تمام طول اين مدت در درون حزب كمونيست از جانب خطوط . كرد
مخرب ترين اين . گوناگون، دخالت و مخالفت شديدي وجود داشت "چپ "اپورتونيستي 

وان مين بود، كسي كه بعدا به منتهي ا ليه اپورتونيسم راست و  "چپ "خطوط ، اپورتونيسم 
  .جنگ ضد ژاپني و جبهه متحد عليه ژاپن كشيده شد سازشكاري در طول

  

  مبارزه عليه خطوط اپورتونيستي

  
، خط اپورتونيستي چپ وان مين در رابطه با امور نظامي به 1930در اين دوره، يعني اوائل 

دشمن كم بها داده و در مخالفت با خط صحيح استقرار و متصل كردن مناطق پايگاهي و به 
نداختن دشمن براي ضربه زدن به آن، تمركز برترين نيروها در نبرد عمق كشيدن و بدام ا

هاي خاص و نابود كردن سربازان دشمن، و از اين طريق شكست محاصره و در عمليات خاص، 
بعلت دحالت . گذر از دفاع به تعرض، بر استراتژي حمله به شهرهاي بزرگ پافشاري مي كرد

نيست چين و ارتش انقالبي تحت رهبريش وان مين، حزب كمو "چپ "خط اپورتونيستي 
چيانكايشك ناتوان شده  "محاصره و سركوب "سرانجام از در هم شكستن پنجمين عمليات 
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مائو تسه دون با . رها كردند 1934و باالجبار منطقه پايگاهي مركزي در جنوب را در سال 
يسابقه راهپيمايي جمع بندي از اين امر، ارتش سرخ كمونيست چين را در واقعه تاريخي و ب

براي دو سال بطور متوسط ، با جنگيدن بيش از يك نبرد در روز و . طوالني رهبري كرد
پيمودن هزاران مايل ارتش سرخ سرانجام قادر شد محاصره نيروهاي چيانكايشك را 

پيشروي . شكسته، بطرف شمال غربي پيش رفته و مناطق پايگاهي در آنجا مستقر كنند
نها مسئله جنگيدن و جلو رفتن، شكستن محاصره و اجتناب از سركوب بطرف شمال غربي ت

و نابود شدن توسط نيروهاي چيانكايشك نبود بلكه مستقيما به مسئله پيشبرد جنگ عليه 
ژاپن كه به شمال شرقي چين تجاوز كرده و تدارك پيشروي بسوي بقيه كشور را مي 

  .ديدند،ارتباط داشت
قطعي در تاريخ حزب كمونيست چين و انقالب چين رخ  ، يك نقطه عطف1935در ژانويه 

يك جلسه گسترده از كميته سياسي كميته مركزي حزب كمونيست تشكيل شد كه در . داد
آن از حفظ خط نظامي مائو در مخالفت با خط اپورتونيستي وان مين و ديگران دفاع شد و 

اين رخداد زمينه را . دبرهبري مائو بر حزب كمونيست و ارتش سرخ چين تاكيد گذارده ش
براي پيشبرد درست مبارزه مسلحانه عليه ژاپن كه بمثابه شرط مبرم مبارزه مسلحانه در آن 

  .موقع خود نمايي مي كرد، فراهم نمود
براي استحكام خط انقالبي و رهبري مائو در رابطه با مبارزه مسلحانه، در درون حزب 

ت عليه انشعاب طلبي جان گو تائو كه سعي كمونيست چين همچنين مبارزه اي حاد مي بايس
داشت يك كميته مركزي ساختگي عليه مائو بسازد و از متحد نمودن نيروهاي مسلح تحت 
رهبري اش با نيروهاي تحت رهبري مائو براي پيشبرد مبارزه عليه ژاپن سر پيچي مي نمود، 

طحي كه حزب كمونيست جان گو تائو به توجه به اين پديده موقتي و س. به پيش برده مي شد
و ارتش سرخ تحت رهبري اين حزب قسمتي بزرگ از نيروهايش را طي راهپيمايي طوالني از 
دست داده بود و با عمل كردن بمثابه جنگ ساالري كه سعي دارد سرزميني را براي خود 

رد مجزا گرداند، به عقب نشيني از وظيفه استقرار مناطق پايگاهي و استفاده از آنها در پيشب
مائو در مخالفت با اين امر مصر بود كه . جنگ انقالبي عليه متجاوزين ژاپني اصرار مي ورزيد

حزب كمونيست چين و نيروهاي مسلح انقالبي از طريق استقرار اين مناطق پايگاهي و 
پيشبرد جنگ عليه ژاپن و سازماندهي و برانگيختن توده ها براي اين مبارزه است كه مي 
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در اين مبارزه جان گو تائو مغلوب شد و بزودي به مرتجعين . ه و قويتر شوندتوانند رشد كرد
  .پيوست

مائو بطور درخشاني استراتژي نظامي را در طول راهپيمايي طوالني، با در نظر داشتن هدف 
 "استقرار مناطق پايگاهي براي پيشبرد مبارزه عليه ژاپن و همچنين هدف فوري شكستن 

بويژه وي نيروهاي مسلح انقالبي را در كسب . كايشك، بكار بستچيان "محاصره و سركوب 
مائو در آثار نظامي . ابتكار و تمرين انعطاف پذيري تحت شرايط فوق العاده سخت رهبري كرد

اش خاطر نشان ساخت كه مسئله ابتكار دقيقا با مسئله برتري در ارتباط بود، و در طول راه 
انكايشك در رابطه با نظرات و آموزش و تسليحات پيمايي طوالني كه نيروهاي مرتجع چي

اما با احتساب آن و بكار بردن ماترياليسم . برتري استراتژيك داشتند، همينگونه بود
ديالكتيك و اصول خاص، تاكتيكها و استراتژي نظامي مبتني بر آن، مائو نيروهاي مسلح 

كسب ابتكار بطور تاكتيكي  انقالبي را در بدست آوردن برتري تاكتيكي در نيروهاي معين و
همچنين در همان زمان، . در جايي كه دشمن بطور استراتژيكي برتري داشت، رهبري كرد

مائو بطور صحيحي رابطه ديالكتيكي بين جهت گيري اصلي و جهت گيري هاي درجه دوم را 
يعني، وي ارتش سرخ را در تعويض تاكتيكي جهت گيريهايش براي پيشبرد  -بكار گرفت 

د در مساعد ترين شرايط بنحويكه قادر باشد به حمالت ناگهاني بر عليه دشمن دست نبر
بزند و همزمان براي اينكه بتواند در جهت گيري عمده بطرف شمال پيشروي كند و قادر به 

  .پيشبرد جنگ انقالبي عليه متجاوزين ژاپني باشد، رهبري كرد
نوشته شد،  1936ائو در دسامبر كه توسط م "مسائل استرتژي در جنگ انقالبي چين  "

تجربه جنگ انقالبي در چين تحت رهبري حزب كمونيست تا آن زمان را جمع بندي كرد و 
در اين اثر، مائو دوباره بر . پايه پيشبرد جنگ انقالبي در مقاومت عيله تجاوز ژاپن را بنا نهاد

در نوامبر  "ين گانمبارزه در كوهستان ج "اصل اساسي اي كه در نوشته هاي قبلي مانند 
بيان كرده و برايش جنگيده  1929در دسامبر  "تصحيح ايده هاي غلط در حزب  "و  1928

يعني اين اصل كه حزب بايد ارتش و مبارزه مسلحانه را رهبري كند و اينكه مبارزه  -بود 
  .تاكيد گذارد -انقالبي بايد رهبري ايدئولوژيك و سياسي پرولتاريا را داشته باشد 

كه در مجموع،  -رهبري نه تنها از طريق نقش پيشاهنگي حزب كمونيست تامين گرديد  اين
از طريق ) اگرچه بصورت فرعي ( بلكه همچنين  -مهمترين جنبه نقش رهبري پرولتري بود 

شركت فعال تعدادي از كارگران آگاه بمثابه نيروهاي ستون فقراتي حزب كمونيست و ارتش 
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در حقيقت مائو، تعداد زيادي كارگر كه از . ائو، تحقق يافتانقالبي تاسيس شده توسط م
درون مبارزات گوناگون طبقه كارگر سرباز گيري شده بوند را با خود به اولين منطقه پايگاهي 

بنا بر اين اساسا اشتباه است كه استدالل شود كه انقالب . در كوهستان جين گان برده بود
را ) بطور خاص دهقاني(، هژموني خرده بورژوازي چين در گذر نمودن از روستا به شهرها

چنين موضعي از درك . بجاي رهبري پرولتاريا در چنبش انقالبي نمايندگي مي كرد
ديالكتيكي انقالب چين در مرحله دمكراتيك نوينش و بخصوص از درك اين واقعيت كه 

حزبش و در  عمدتا توسط خط و سياستهاي -دهقانان نيروي عمده بودند، اما طبقه كارگر
درجه دوم از طريق نقش ستون فقراتي كارگران آگاه نيروي رهبري كننده باقي مي ماند، 

  .عاجز ماند
بنابراين در عصري كه ": تاكيد كرد "مسائل استرتژي در جنگ انقالبي چين  "مائو در 

پرولتاريا ديگر در عرصه سياسي ظاهر شده، مسئوليت رهبري جنگ انقالبي چين و بطور 
اين اثر در مبارزه با گرايشات ) 10(".ناب ناپذير بر دوش حزب كمونيست چين مي افتداجت

غلط گوناگون درون حزب كمونيست چين و بخصوص عليه اشكال گوناگون دگماتيسم و 
كه يا آنرا بحد كافي براي مطالعه و فهم قوانين عام جنگ  -تفكر مكانيكي نوشته شده بود 
زي بين جنگهاي مترقي يا انقالبي و ارتجاعي قائل نمي شدند؛ كافي دانسته و هيچگونه تماي

يا از تجربه جنگ داخلي در روسيه كه به استقرار اتحاد شوروي انجاميد كپيه برداري مي 
كردند و يا تجربه قبلي حزب كمونيست چين موقعي كه هنوز در گوميندان بود را بعنوان تنها 

نگاشتند و درسهاي غني ده سال جنگ انقالبي تجربه معتبر و ارزشمند ترين تجربه مي ا
عليه نيروهاي ارتجاعي چيانكاشك كه پي آمد شكستن اتحاد با گوميندان بعد از كودتاي 

  .بود را نفي مي كردند 1927چيانكايشك در 
در جواب به اين، مائو خاطر نشان نمود كه قوانين جنگ، قوانين جنگ انقالبي و قوانين جنگ 

مسائلي بودند كه نياز به مطالعه، تحليل و حل داشتند و اگر چه براي  انقالبي چين، همه
جنگ بطور كل اصول پايه اي مشخصي وجود دارد، اما بخصوص براي جنگ انقالبي، و بطور 
مشخص براي جنگ انقالبي چين، ادامه بكار گرفتن تحليل مشخص از شرايط مشخص و ادامه 

اگر چه خط بر پايي جنگ انقالبي نمي توانست . دتكامل استراتژي صحيح نظامي، الزم مي بو
از تحليل عمومي ماهيت انقالب چين در كل و همچنين در مرحله مشخص جنگ مقاومت 
عليه ژاپن، جدا باشد، و اگرچه اين خط نمي توانست از يك خط صحيح سياسي در كل مجزا 
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طالعه شده و باشد، ولي الزم بود كه در باره خود جنگ و خطوط و سياستهاي مشخص م
جنگ انقالبي ما ثابت كرده است كه ما  "همانطوركه مائو توضيح داد، . تكامل داده شوند

احتياج به يك خط نظامي صحيح و همچنين يك خط سياسي ماركسيستي صحيح 
با برخوردي مجدد به تجربه ده سال جنگ عليه مرتجعين گوميندان، مائو خاطر ) 11.("داريم

ويژگيهاي انقالب چين و جنگ انقالبي در چين اين بود كه چين كشور نشان نمود كه يكي ار 
ثانيا، در . بسيار پهناور بوده و همچنين امر براي نيروهاي انقالبي جاي مانور فراهم مي كرد

رابطه با جنگ عليه نيروهاي چيانكايشك الزم بود اين خصلت مهم را به حساب آورد كه در 
بوده، در حاليكه نيروهاي انقالبي ارتش سرخ كوچك و شروع جنگ دشمن بزرگ و قدرتمند 

در عين حال با نشان دادن تداخل و ارتباط نزديك بين مسايل سياسي و . ضعيف بودند
نظامي مائو خاطر نشان نمود خصلت مهم مبارزه عليه گوميندان اين بود كه حزب كمونيست 

در حاليكه گوميندان مخالف انقالب بطور قاطع از انقالب ارضي دفاع نموده و آنرا انجام داد، 
ارضي بوده و بنابراين از حمايت دهقانان محروم بود، در صورتيكه حزب كمونيست قادر بود 
آنرا بعنوان نيروي عمده اي براي انقالب و حامي اصلي جنگ انقالبي، سازماندهي و بسيج 

  .كند
هناور امكان مانور در چين در جمع بندي اين نكات، مائو نشان داد كه بعلت وجود سرزميني پ

موجود بوده و بعلت رهبري حزب كمونيست و ادغام انقالب ارضي با مبارزه مسلحانه، اين 
از طرف ديگر . امكان وجود داشت كه ارتش سرخ رشد كند و عاقبت دشمن را شكست دهد

كه او تاكيد كرد كه بعلت اين واقعيت كه در آغاز، دشمن بزرگ و قدرتمند بوده و در حالي
ارتش سرخ كوچك است و ضعيف، شكست دادن سريع دشمن غير ممكن بود و بنابراين 

قصد مائو در . جنگ انقالبي مي بايست در چين لزوما خصلت طوالني مدت داشته باشد
تحليل و جمع بندي از اين خصائل مهم نه تنها مسلح كردن اعضاء حزب و توده ها به يك 

بلكه همچنين زمينه سازي براي پيشبرد جنگ مقاومت درك صحيح از خط نظامي بطور عام، 
 1924جنگ انقالبي چين كه در سال  "همانطور كه وي خاطرنشان ساخت . عليه ژاپن بود

و مرحله دوم از  1927تا سال  1924مرحله اول از سال : آغاز شد از دو مرحله گذشته است
) 12.("ه ژاپن فرا مي رسد؛ و اينك مرحله جنگ انقالبي ملي علي1936تا سال  1927سال 

درسهايي كه به بهاي خون و فداكاري بسيار آموخته شده بودند را مي بايست بطور محكم در 
  .مبارزه كنوني عليه متجاوزين ژاپني بكار گرفت
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  تعرض و دفاع

  
برخي ويژگيهاي خاص جنگ عليه گوميندان ممكن است كامال در جنگ عليه ژاپن بكار 

) نيروهاي چيانكايشك(كوتاه مدت در جنگ عليه گوميندان، دشمن براي مثال در . نيايد
جمعيت زيادي را در اختيار داشت كه سربازانش را از آن تامين نموده و جمع آوري مي كرد، 
در حاليكه در جنگ عليه تجاوز ژاپن، اين خلق چين بود كه جمعيت زيادي داشت تا سربازان 

معذالك . پن قادر نبود لشكري به آن بزرگي بيĤرايدخود را از آن بيرون كشد، در حاليكه ژا
اصول پايه اي جنگ انقالبي كه در دوره مبارزه عليه گوميندان به كف آمده بود حال بايد در 

  . پيشبرد جنگ انقالبي عليه ژاپن بكار گرفته مي شد
ي برا. و اين در باره بيشترين خصوصيات خاص جنگ انقالبي عليه گوميندان نيز صادق بود

 "محاصره و سركوب "مثال، مهمترين فاكتوري كه مائو در جمع بندي از مبارزه عليه عمليات 
دو شكل جنگيدن تعرض و دفاع، بكار گرفته  "بدان اشاره كرد اين بود كه در اين نبردها 

ميشوند و اين جنگ با هيچ جنگ ديگري، قديمي يا مدرن، در چين يا جاي ديگر، تفاوتي 
يژه جنگ داخلي چين در تناوب متمادي اين دو شكل، در مدت زمان خصوصيت و. ندارد

  )13.("طوالني است
او . در همان وقت مائو بر اهميت خاص دفاع استراتژيك در پيشبرد جنگ انقالبي تاكيد كرد

دفاع در هر جنگ عادالنه نه تنها عناصري را كه ار جنبه سياسي بيگانه اند،  "تاكيد كرد كه 
كه بسيج بخشهاي عقب مانده توده ها را براي شركت در جنگ ممكن مي فلج مي سازد، بل

  :او خاطر نشان ساخت) 14.("سازد
كارشناسان نظامي آن كشورهاي تازه بدوران رسيده امپرياليستي كه بسرعت رشد مي يابند، 
يعني آلمان و ژاپن، در باره مزاياي تعرض استراتژيك تبليغات پر سرو صدايي براه انداخته 

د و به مخالفت با دفاع استراتژيك برخاسته اند، اينگونه نظريات به هيچ وجه با وضع جنگ ان
اين كارشناسان نظامي ادعا مي كنند كه ضعف جدي دفاع در . انقالبي چين نمي خواند

. اينست كه بجاي آنكه شور و شوق انسانها را برانگيزد، باعث تضعيف روحيه آنان مي گردد
صادق است كه در آنجا تضادهاي طبقاتي حاد است و جنگ فقط به  اين مطلب در ممالكي
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قشرهاي ارتجاعي حاكم و يا حتي فقط به گروه هاي سياسي ارتجاعي كه در سر قدرت اند، 
  )15.(ولي وضع ما كامال طور ديگري است. فايده مي رساند

هيچ و مائو اشتباهات جدي آن افراد حزب كمونيست چين را كه اصرار مي كردند كه 
خارج از  "سرزميني را در مقابل حمالت دشمن تسليم نكنند و مي خواستند با دشمن در 

بجنگند، كساني كه طرفدار ضربه زدن از دو جهت بودند، و به جنگ موضعي و  "دروازه ها 
پيروي از سياست رودررو قرار دادن يك نيروي كوچك عليه يك نيروي بزرگ، بجاي 

بزرگ عليه تعداد كمتري نيرو، براي از بين بردن آن در هر  سياست صحيح تمركز يك نيروي
آنها با سياست كامال صحيح و الزم كشيدن . نبرد يا عمليات اتكاء مي كردند، جمع بندي نمود

دشمن به عمق سرزمين، محاصره كردن دشمن بوسيله توده ها، تقسيم كردن نيروهاي 
مائو اشاره كرد كه . ا، مخالفت مي كردنددشمن به بخشهاي مختلف و ذره ذره نابود كردن آنه

برخاسته و مطمئنا به شكست منتهي  "پارتيزانيسم  "چنين بحث هاي غلطي در مخالفت با 
مائو به تاكيد . مي شوند و نه به پيروزي و آنجا كه چنين نشد، دقيقا به شكست نيز انجاميد

  :گفت كه
اين بجز سوبژكتيويسم چيز . ميز بودندشكي نيست كه همه اين تئوري ها و پراتيكها اشتباه آ

ديگري نبود و در اوضاع و احوال مساعد بشكل تعصب و جوشش انقالبي خرده بورژوايي 
خود را به آب  "ظهور ميكرد، اما در اوضاع و احوال سخت با تغيير وضعيت به ترتيب به روش 

همه اينها تئوري . يشدو بعدا به محافظه كاري و باالخره به فرار طلبي منجر م "و آتش زدن 
ها و پراتيكهاي اشخاص عجول و ناوارد بودند كه از آن هيچ بويي از ماركسيسم به مشام نمي 

  ) 16.(رسيد، اينها همه ضد ماركسيستي بودند
كساني كه چنين تئوري هاي اپورتونيستي و اشتباهي را باور داشتند در واقع مسئول 

مائو . چيانكايشك بودند "صره و سركوب محا "شكست ارتش سرخ در پنجمين عمليات 
اگر چه كشاندن دشمن به عمق  "خاطر نشان كرد كه آنها به غلط استدالل كرده بودند كه 

 "سرزمين هايمان ممكن است در گذشته مفيد بوده باشد ولي عليه پنجمين عمليات 
آنها . ستدشمن كه سياست جنگ استحكامي را اتخاذ كرده، بي فايده ا "محاصره و سركوب 

گفتند كه تنها راه مقابله با اين عمليات، تقسيم نيروهايمان براي مقاومت و به دشمن ضربات 
  )17(".سريع و كوتاه زدن است
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در همان زمان مائو اظهار داشت كه دفاع غير فعال نيز اشتباه بوده و منجر به شكست مي 
ني استراتژيك بعنوان او تاكيد داشت كه هدف از پيشبرد جنگ دفاعي و عقب نشي. شود

او اين نكته . بخش كليدي جنگ دفاعي، در واقع آماده شدن براي گذار به تعرض متقابل بود
هدف عقب نشيني استراتژيك صرفا گذار به تعرض متقابل  ". را بدين طريق جمع بندي كرد

حلقه تعيين كننده در . است و اين تنها نخستين مرحله دفاع استراتژيك محسوب مي شود
تمام اين استرتژي اين مسئله است كه آيا در مرحله بعدي يعني در مرحله تعرض متقابل 

  )18.("ممكن است پيروزي را بدست آورد يا نه
بار ديگر مائو بر اهميت حياتي تمركز تاكتيكي برترين نيروها در شرايطي كه بطور استرتژيك 

 "اين امر بشكل . گذارد دشمن برترين نيروها و تمرينات و سالح ها را داشت، تاكيد
بعبارت ديگر . فرموله شد "استراتژي، يك نفر عليه ده نفر؛ تاكتيك، ده نفر عليه يك نفر 

درآن شرايط استراتژيكي كه نيروهاي انقالبي از نظر تعداد بسيار كمتر از نيروهاي ضد 
اي نابودي انقالبي بودند، در نبردها و عمليات خاص، بكار بردن اصل تمركز نيروي زياد بر

  .بخش كوچكتري از نيروهاي دشمن، الزم بود
مائو همچنين خاطر نشان كرد كه يك خصلت مهم ديگر از عمليات ارتش انقالبي، كه از اين 
واقعيت كه دشمن برتري تكنيكي داشت ناشي مي شد، اين بود كه ارتش انقالبي در خطوط 

از اين طريق تحليل خط  و. غير مستقيم منظم مي جنگيد و نه در خطوط منظم نبرد
چيانكايشك منتهي به  "محاصره و سركوب "اپورتونيستي اي كه در مقابل پنجمين عمليات 

شكست شده و حزب كمونيست و ارتش سرخ را وادار به دست زدن به راهپيمايي طوالني 
رد اشتباه آميز  "ه كرده بود، مائو با بكار بستن داهيانه ديالكتيك، خاطر نشان ساخت ك

نگ پارتيزاني و غير منظم در يك مقياس كوچك، به جنگ پارتيزاني و غير منظم در ج
  )19. ("مقياس بزرگ انجاميد

 "او. خوانده مي شد اصرار مي ورزيد "پارتيزانيسم  "مائو به برخورد ديالكتيكي به چيزي كه 
در عين . د كردرا تا بدانجايي كه بمعناي مخالفت با ساختمان ارتش منظم بود ر "پارتيزانيسم 

حال وي بر اهميت جنگ پارتيزاني تاكيد گذارد و از آن در مقابل كساني كه استفاده از جنگ 
وي خاطر نشان ساخت كه . محكوم مي كردند دفاع كرد "پارتيزانيسم  "پارتيزاني را به مثابه 

قالبي در در اينجا دو جنبه داشت و همچنين، اگرچه ارتش انقالبي و جنگ ان "پارتيزانيسم  "
اولين ساختمان ( چين به سطح خيلي باالتري از مراحل اوليه تشكيل اولين واحد هاي مسلح 
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تكامل پيدا كرده بود، كماكان الزم بود كه بعضي اصول كه از طريق پيشبرد ) ارتش سرخ
مائو اين نكته را در اظهارات زير جمع . جنگ پارتيزاني بكف آمده، حفظ و بكار برده شود

  :دبندي كر
و از  "چپ  "در حال حاضر، ما از يك طرف عليه تدابير اشتباه آميز دوران تسلط اپورتونيسم 

طرف ديگر عليه احياي بسياري از بي نظمي هايي كه مختص دوران كودكي ارتش سرخ بود و 
ولي ما بايد آن اصول . اكنون ديگر ضرورت خود را از دست داده است، مبارزه مي كنيم

مربوط به ساختمان ارتش سرخ و استراتژي و تاكتيك را كه ارتش سرخ با  متعدد و ارزنده
  )20.(استفاده از آنها پيوسته پيروزمند شده است، با قطعيت احياء كنيم

سرانجام در اين نوشته، مائو دوباره بر اصل كامال مهم پيشبرد جنگ نابود كننده كه عبارت 
فا براي عقب راندن دشمن بلكه براي بطور است از جنگيدن در نبردها و عملياتي كه نه صر

اين نيز كاربرد . كلي نابود ساختن آن و رسيدن به پيروزي سريع در نبردها، تاكيد كرد
استادانه ديالكتيك است، كاربرد تاكتيك پيروزي سريع و نابودي دشمن در شرايطي كه 

نابودي تعداد جهت گيري استراتژيكي بايد جنگ طوالني مدت باشد، جنگ فرسايشي براي 
زيادي از نيروهاي دشمن، بتدريج و در طول دوره اي نسبتا طوالني، و از اين طريق فرسوده 

  .كردن و سر انجام شكست دشمن
  

  جنگ پارتيزاني

  
يكسال و نيم بعد، پس ازتقريبا يكسال تجربه در جنگ مقاومت ضد ژاپني مائو در ماه مه 

چنانكه ياداشتي كه بر . را نوشت "عليه ژاپن مسائل استراتژي در جنگ پارتيزاني  " 1938
اين مقاله نوشته شده است روشن مي كند، اين مقاله بمثابه بخشي از مبارزه عليه كساني در 

به نقش مهم و استراتژيك جنگ پارتيزاني كم بها  "درون و بيرون حزب نوشته شده بود كه 
ص به عمليات نيروهاي گوميندان مي دادند و تمام اميد خود را تنها به جنگ منظم و بخصو

رفيق مائو تسه دون اين ديدگاه را رد كرد و اين مقاله را براي نشان دادن راه . مي بستند
  )21.(درست تكامل جنگ پارتيزاني ضد ژاپني نوشت
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در اين اثر مائو اين اصل اساسي را دو باره ابراز نمود كه پيشبرد جنگ در مراحل اوليه و در 
. بايد بطور استراتژيكي جنگ دفاعي بوده وهمچنين بايد طوالني باشد سراسر طول مدتش

اين امر الزم بود و همچنين مي توانست بنفع جنگ انقالبي چرخش كند، نظر به اين واقعيت 
كه از يك طرف ژاپن كشوري قوي بود و يك جنگ تجاوزكارانه و غير عادالنه را پيش مي 

فني و سطح تكامل نيروهاي مولده اش ضعيف بود اما در برد، در حاليكه چين از لحاظ توانايي 
حال پيشبرد جنگ عادالنه مقاومتي كه مي توانست و مي بايست بر توان توده هاي مردم 

بعلت اين فاكتورها بود كه ژاپن توانست قسمتهاي بزرگي از سرزمين چين را . اتكاء كند، بود
زاني را باال برد، خصوصا در مناظقي كه اين لزوم و اهميت پيشبرد جنگ پارتي. اشغال نمايد

  .عموما توسط تجاوزگران ژاپني اشغال شده بود
اصل اساسي جنگ پارتيزاني بايد تعرض باشد، و جنگ  "مائو خاطر نشان ساخت كه 

او تاكيد كرد كه تعرض در جنگ ) 22("پارتيزاني خصلتا از جنگ منظم تعرضي تر است
وي باز هم تاكيد كرد كه انجام نبردهاي . رانه باشدپارتيزاني بايد بشكل حمالت غافلگي

جنگ پارتيزاني ماهيتا از جنگ . ضربتي در جنگ پارتيزاني مهمتر است تا در جنگ منظم
اما مائو در عين حال مصر بود كه اصل متمركز نمودن يك نيرو ي . متحرك پراكنده تراست

زاني معتبر و مهم باقي مي برتر براي ضربه زدن به بخش كوچكي از دشمن در جنگ پارتي
  .ماند

مائو گفت، در مجموع، در سراسر جنگ، جنگ منظم ،اساسي و جنگ پارتيزاني درجه دوم 
به هر حال، جنگ منظم عمدتا جنگ متحرك و فقط بطور درجه دوم جنگ موضعي . ميباشد

جنگ متحرك يعني جنگ توسط واحدهاي منظم با مناطق پشت جبهه اي و . معني مي دهد
ابعاد نسبتا بزرگ، با بكار بستن اصل تحرك و نبرد، تحرك براي نبرد؛ جنگ پارتيزاني در 

عموما توسط واحدهاي نامنظم و عموما براي آزار دادن دشمن در سرزمين اش به پيش 
با جنگ  -و اساسا متحرك  -مائو جمع بندي كرد كه عمدتا از طريق جنگ منظم . ميرود

 "بازي مي كند، راه بسوي پيروزي در  -اگرچه درجه دوم  -پارتيزاني كه نقش بسيار مهم 
بعبارت . ، باز ميشود)23( "انباشت پيروزيهاي كوچك براي بدست آوردن پيروزي نهايي

ديگر هم در جنگ پارتيزاني و هم در جنگ منظم، الزم بود قوانين پيشبرد جنگها بر تصميم 
يك بخش كوچك از نيروهاي دشمن  گيري سريع، تمركز يك نيروي بزرگ براي ضربه زدن به
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و نابود كردن ذره ذره نيروهاي دشمن، و بدين ترتيب پيشبرد جنگ فرسايشي عليه دشمن 
  .تا زمانيكه آنقدر ضعيف گردد كه بتوان تير خالص بر آن وارد كرد، تاكيد شود

مائو همچنين به مسئله تكامل جنگ پارتيزاني به جنگ متحرك در طول جنگ ضد ژاپني 
  :وي خاطر نشان ساخت. د گذاردتاكي

از آنجا كه جنگ طوالني و سخت است، براي واحدهاي پارتيزاني امكان آبديدگي الزم و گذار 
تدريجي به قواي منظم موجود است، تا اينكه اشكال عمليات جنگي آنها نيز تدريجا منظم 

به جنگ متحرك فرماندهان پارتيزاني . گردند و جنگ پارتيزاني به جنگ متحرك تكامل يابد
پافشاري كنند و آنرا بطور سيستماتيك عملي سازند كه ضرورت و امكان اين رشد و تكامل 

  )24.(را بروشني يابند
در فرموله كردن اين اصل، مائو از كساني كه بر خوردي كامال نظاميگرانه ميكردند، انتقاد 

  :كرده و اظهار داشت
به جنگ متحرك نه به معني صرف نظر كردن آنها درك نمي كنند كه تبديل جنگ پارتيزاني 

از جنگ پارتيزاني است، بلكه در ميان جنگهاي متعدد پارتيزاني، بمعناي تشكيل دادن 
يعني نيرويي كه . تدريجي نيروي عمده اي مي باشد كه توان رهبري جنگ متحرك را دارد

اين . نجام دهندكماكان بايد واحدهاي پارتيزاني بسياري در اطرافش عمليات پارتيزاني ا
واحدهاي پارتيزاني زرادخانه قدرتمند آن نيروي عمده هستند و بمثابه نيروي خستگي 

  )25.(ناپذير در خدمت رشد آن قرار ميگيرند
و مائو اضافه نمود كه اصل فرماندهي غير متمركز در عمليات و نبرد ها بايد هم در جنگ 

خالصه اينكه، داشتن استراتژي واحد و  بطور -منظم و هم جنگ پارتيزاني بكار گرفته شود 
فرماندهي استراتژيكي متمركز الزم بود ولي در عين حال به فرماندهي غير متمركز وابتكار و 

  .انعطاف پذيري در پيشبرد نبردها و عمليات مشخص نيز نياز وجود داشت
  

  در باره جنگ طوالني

  
مائو مطالب وسيعترو عام تري  "مسائل استراتژي در جنگ پارتيزاني ضد ژاپني "همزمان با

در جمع بندي از اصول جنگ و جنگ انقالبي بطور خاص و تدوين سياستها و مجموعه جهت 
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 "در باره جنگ طوالني  "گيريهاي استراتژيك براي جنگ مقاومت عليه ژاپن در مقاله 
خ در تاري "مائو خاظر نشان ساخت كه جنگ مقاومت چين عليه ژاپن جنگي بود كه . نوشت

سرزمينهاي شرق بي سابقه بود، جنگي كه در تاريخ جهان بمثابه جنگ كبير ثبت خواهد 
  )26.("شد

در اين اثر مائو با قدرتمندي با تئوري انقياد اجتناب ناپذير چين و همچنين تئوري پيروزي 
 عموما هر دوي اين تئوري ها جريان قابل مالحظه اي در. سريع مبارزه كرده و آنها را رد نمود

چين و همچنين در خود حزب كمونيست بودند، اگر چه اولي، يعني تئوري انقياد و سازش 
مائو يك بار ديگر و بطور همه جانبه فاكتورهايي را تحليل . طلبانه در مجموع خطرناكتر بود

نمود كه هم دليل امكان پيشبرد جنگ مقاومت پيروزمندانه چين بر عليه ژاپن، و هم اينكه 
او هم از اين ديدگاه كه چون ژاپن . ي بايست طوالني باشد را، توضيح مي دادچرا اين جنگ م

از نظر ارتش و تكنولوژي برتر است و بنابراين پين نمي تواند جنگ مقاومت موفقيت آميزي 
را به پيش ببرد، و هم از اين ديدگاه كه او از آن بعنوان خوشبيني بي اساس نام برد و مبتني 

بسادگي مي تواند شكست داده شود، يعني ديدگاهي كه به نقش بر اين بود كه ژاپن 
  .استراتژيك جنگ پارتيزاني در جنگ عليه ژاپن كم بها مي داد، انتقاد كرد

مائو به بحثي كه مي گفت چين قادرنخواهد بود به پيروزي دست يابد بطور كامل و همه چانبه 
بين المللي كه اين جنگ در  او مشخصا ويژگيهاي خاص جنگ ضد ژاپن و اوضاع. پاسخ گفت

وي خاطر نشان ساخت كه ژاپن در حاليكه موقتا قدرتمند و . آن رخ مي داد را تحليل كرد
برخوردار از برتري تكنيكي نسبت به چين است، اما با الخره يك قدرت امپرياليستي است و 

بود،  در حال احتضار است، در حاليكه از سوي ديگر چين از نظر تاريخي در حال ترقي
مضافا . پرولتاريا و حزبش در صحنه ظاهر گشته و جنگ مقاومت عليه ژاپن را رهبري مي كند

مائو خاطر نشان ساخت كه از لحاظ بين المللي اتحاد شوروي و در ابعاد وسيع جنبشهاي 
مترقي و انقالبي در سراسر جهان و در كشور هاي مختلف وجود داشتند كه با جنگ 

  .ه چين مخالفت مي ورزيدندتجاوزگرانه ژاپن علي
بر مبناي تحليل مشخص از تفاوت بين توانايي ها و ضعفهاي ژاپن و چين ، مائو يكبار ديگر 

  :جمع بندي كرد كه 
ژاپن مي تواند تا زماني و تا حدودي بر چين سروري كند، و چين باالجبار راه سختي را در 

طوالني خواهد بود نه زود  پيش خواهد داشت، و بعالوه جنگ مقاومت ضد ژاپني جنگي
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كشور كوچك، انحطاط و كمك ناچيز، در برابر كشور بزرگ،  -فرجام، معذالك از اختالف دوم 
چنين نتيجه ميشود كه ژاپن نه فقط نمي تواند بطور نامحدود اراده  -ترقي و كمك وسيع 

نه فقط خود را بر چين تحميل كند بلكه سرانجام محكوم به شكست است، در صورتيكه چين 
  )27.(زير يوغ انقياد نخواهد افتاد بلكه سر انجام پيروز خواهد شد

اين مبارزه ايدئولوژيكي حاد ي بود كه در رابطه با مبارزه نظامي عليه ژاپن اثرتعيين كننده 
در آن زمان، در آعاز جنگ،تنها با نگاه كردن سطحي و بدون آزمودن ماهيئت امور . داشت

بدين علت . عقب مانده مي توانست ژاپن پيشرفته را شكست دهداصال روشن نبود كه چين 
  .گرايشات تسليم طلبانه و تالش براي اجتناب از جنگ طوالني وسيعا تقويت شدند

مائوبا تمام نيرو با كساني كه مي خواستند سياست تسليم طلبانه و امتياز دادن به ژاپن را 
مي كردند كه اين سياست ژاپن را به كسب اتخاذ كنند، كساني كه اين ديدگاه غلط را تبليغ 

تنها قسمتهاي معيني از چين شمالي راضي كرده و باعث ميشود پيشروي خود را در سراسر 
مائو به ماهيئت امپرياليستي ژاپن كه در رقابت شديد با ديگر . چين متوقف كند، مبارزه كرد

ن نمي توانست با بدست قدرتهاي امپرياليستي بود اشاره كرد و نشان داد كه چگونه ژاپ
  . آوردن يك بخش از چين توقف كند بلكه بايد عميقتر در داخل چين جلو مي رفت

با اتكاء بر تحليل طبقاتي نيروها، نه فقط در درون چين بلكه در سطح بين المللي، و تحليل از 
وابسته به  "رابطه بين نيروهاي داخلي و خارجي، مائو خاطر نشان ساخت كه گوميندان 

) 28("انگليس و آمريكا ست و بنا براين تسليم ژاپن نمي شود مگر اينكه آنها دستور دهند
بنابر اين مائو خاطر نشان ساخت كه گرايش تسليم و سازش با امپرياليسم ژاپن در عين 
اينكه بزرگ و خطرناك است، ميتوان و مي بايست بتوسط اتكاء كردن به توده هاي مردم 

ل، كه بمقياس وسيع موافق و خواهان مقاومت عليه ژاپن بودند، بر چين و ملت چين بطور ك
  .آن غلبه نمود

در عين حال مائو بحث هاي غلط تئوريسين هاي پيروزي سريع را رد كرد و به وحدت بنيادي 
در صحبت از كساني كه پيروزي سريع . بين تئوري انقياد و تئوري پيروزي سريع اشاره كرد

آنها شجاعت قبول اينكه دشمن قوي است در  ": و اشاره وار گفترا تبليغ مي كردند، مائ
مائو ) 29.(و استراتژي شان مبتني بر ذهن گرايي است "حاليكه ما ضعيف هستيم، را ندارند

  :در باره چنين كساني اضافه كرد 
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تئوريسين هاي مشهور پيروزي سريع، ناتوان از تحمل آزمونهاي دشوار يك جنگ طوالني و 
ر لحظه اي كه اوضاع اندكي مساعد مي شود، خواهان درگيري پيروزي زودرس، دمشتاق يك 

آنجام آنچه آنها مي خواهند به معني ضربه بسيار بر . تعيين كننده بطور استراتژيك هستند
كل جنگ زدن، نقطه پايان گذاشتن بر جنگ طوالني و ما را به تله مرگبار دشمن انداختن 

كننده اجتناب ورزيم، بايد منطقه را ترك بدون شك اگر قرار است از درگيري تعيين . است
كه كامال غير قابل اجتناب شود، ) و فقط وقتي(كنيم و بايد شجاعت انجام اين كار را وقتي

در چنين مواقعي نمي بايستي كمترين پشيماني احساس كنيم، زيرا اين . داشته باشيم
  )30.(سياست مبادله مكان در ازاء زمان صحيح مي باشد

ي كه چنين سياستي را مقاومت نكردن مي خواندند، با اشاره به اين حقيقت مائو به كسان
جواب داد كه اگر استراتژي جنگ طوالني و اصول مختلفي كه بطور اجتناب ناپذير بخشهايي 
از آن هستند بكار گرفته نميشد و بجاي آن استراتژي تئوريسين هاي پيروزي سريع 

ور اجتناب ناپذير ملت چين را به انقياد مي پذيرفته مي گرديد، آنوقت اين سياست بط
  : مائو اين نكات را بطريق زير جمع بندي كرد. كشاند

اين عدم مقاومت است كه نه فقط بايد طرد گردد بلكه  -نجنگيدن بلكه سازش با دشمن 
  .هرگز نبايد تحمل شود

گبار دشمن مطلقا ما بايد استوارانه جنگ مقاومت را انجام دهيم، اما براي اجتناب از تله مر
الزم است كه اجازه ندهيم نيروهاي عمده مان با يك ضربت از بين بروند چرا كه اين امر ادامه 

بطور خالصه اين مطلقا الزم است كه انقياد ملي اجتناب  -جنگ مقاومت را مشكل مي سازد 
نا ما شك داشتن به اين مسئله بمعناي كوته نظري در مورد مسئله جنگ است و مطمئ. ورزيم

 "فقط پيشرفت، عقب نشيني هرگز "ما بيباكي شديد . را بصفوف انقياد گران هدايت مي كند
را انتقاد كرده ايم دقيقا بخاطر اينكه اگر اين مشئ غالب شود ادامه جنگ مقاومت را غير 

  )31.("ممكن مي سازد و ما را به خطر انقياد ملي كامل هدايت مي كند
مائو  -تئوري انقياد و تئوري پيروزي سريع  -و نمونه تفكر غلط با جمع بندي از پايه هاي د

  :در مخالفت با هر دوي اينها، درك صحيح را در فرمول جامع زير متبلور ساخت
از ديد طرفداران انقياد دشمن ابر مرد است و ما چيني ها بي ارزش، در حاليكه از ديد 

م و دشمن بي ارزش، هر دوي اينها تئوريسين هاي پيروزي سريع ما چيني ها ابر مرد هستي
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ما ديد متفاوتي داريم، جنگ مقاومت عليه ژاپن يك جنگ طوالني است و . اشتباه مي كنند
  )32.(اينها نتيجه گيري هاي ما مي باشند. سرانجام پيروزي از آن چين خواهد بود

  

  سه مرحله در جنگ مقاومت

  
او توضيح . د از آن بگذرد را تحليل نموددر اين اثر مائو مراحل اصلي اي كه جنگ مقاومت باي

داد كه سه مرحله اصلي وجود داشت، مرحله اول شامل دوره تعرض استراتژيك ژاپن و دفاع 
در اين مرحله شكل عمده عمليات نظامي جنگ متحرك مي باشد و . استراتژيك ما است

كمل جنگ جنگ پارتيزاني و جنگ موضعي كه نسبت به جنگ پارتيزاني درجه دوم است، م
  .متحرك خواهند بود

در اين مرحله شكل . مائو گفت كه مرحله دوم جنگ يك تعادل قواي استراتژيك خواهد بود
عمده جنگ پارتيزاني خواهد بود كه كه توسط جنگ متحرك متكامل مي شود، چون هدف، 
تهديد كردن استحكامات دشمن و همچنين مكررا به دشمن حمله كردن در مناطق تحت 

  .وي مي باشداشغال 
براي گذار به اين . مرحله سوم، دوره تعرض متقابل استراتژيك نيروهاي مقاومت مي باشد

مرحله به انباشت قدرت نيروهاي ملت چين در مقاومت عليه ژاپن و همچنين تغيير در اوضاع 
در اين مرحله جنگ . بين المللي به شرايط مساعدتري براي جنگ مقاومت چين، نياز است

وباره عمده مي شود، اما جنگ پارتيزاني ادامه خواهد داشت و اهميت جنگ متحرك د
  .موضعي بيشتر مي شود

همانطور .صحت اين تحليل مائو از تكامل جنگ بوسيله حوادث واقع در خود جنگ ثابت شد
كه او بعدها پس از پيروزي در جنگ ضد ژاپني و در آغاز جنگ آزاديبخش عليه 

كايي امپرياليستيش جمعبندي كرد، ثابت شد كه همينطور بود كه چيانكايشك و اربابان آمري
پراكنده كردن نيروهايمان براي جنگ پارتيزاني در درجه اول و  "در طول جنگ ضد ژاپني 

  )33("تمركز نيروهايمان براي جنگ متحرك، مكمل بود
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دهايي منظور مائو اين بود كه در طول جنگ ضد ژاپني در كل و با تحليل كردن سلسله نبر
كه پيروزي نهايي را ريخت، جنگ پارتيزاني جايگاه اول را داشت در حاليكه جنگ متحرك 

اين امر به اين واقعيت مربوط بود كه مرحله تعادل در . مهم اما نقش درجه دوم را داشت
مائو پيشاپيش اصلي را فرموله كرده بود كه  "در باره جنگ طوالني "در . جنگ طوالني گرديد

براي اثبات اين واقعيت كه جنگ پارتيزاني عمال بايد تقدم داشته باشد را شكل مي زمينه را 
در كل، جنگ متحرك مقدم است و جنگ پارتيزاني مكمل، در جزء جنگ پارتيزاني ": داد 

  )34. ( "مقدم است و جنگ متحرك مكمل
  

  مردم تعيين کننده اند، نه سالح

  
جهت گيري اساسي و اصول استراتژيك براي  "در باره جنگ طوالني  "مائو در حاليكه در 

جنگ مقاومت عليه ژاپن را پيش گذارد، وي همچنين از چندين مفهوم اشتباه ديگر انتقاد 
براي شكست دادن تئوري انقياد ملي، انتقاد از اين ديدگاه غلط كه . كرده و آنها را طرد نمود

اه مغلوط، طبيعتا وسيله اين ديدگ. حياتي بود "سالح همه چيز را تعيين مي كند  "
قدرتمندي در حمايت از اين بحث بود كه ژاپن در سالح و تكنولوژي برتر است و باالجبار 

  .چين را كه در اين موارد ضعيف تر است، شكست خواهد داد
  :مائو با قدرت بحث هاي كساني را كه چنين خطي را پيش مي گذاشتند، پاسخ گفت

چين در  "لي و سازش دوباره عجله كرده و خواهند گفت در اين نكته، طرفداران انقياد م
حركت كردن از مقام پايين به مقام مساوي محتاج قدرت مساوي نظامي و اقتصادي با ژاپن 
است و در حركت از مقام مساوي به مقام برتر محتاج قدرت نظامي و اقتصادي برتري نسبت 

  .ن نتيجه گيري هاي باال صحيح نيستنداما اين غير ممكن است، بنا بر اي ".به ژاپن مي باشد
مي باشد كه برخورد  "سالح همه چيز را تعيين مي كند "اين به اصطالح همان تئوري ... 

نظرگاه ما مخالف . مكانيكي به مسئله جنگ و ديدگاه ذهني و يك جانبه را در بر مي گيرد
كتور مهم در جنگ است، سالح يك فا. اين است، ما نه تنها سالح بلكه مردم را نيز مي بينيم

مسابقه قدرت نه . اما نه فاكتور تعيين كننده، اين مردمند كه تعيين كننده هستند نه اشياء
ارتش و . تنها مسابقه ارتش و قدرت اقتصادي بلكه همچنين مسابقه قدرت بشر و ايمان است
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ي ها، ژاپني اگر اكثريت عظيمي از چين. قدرت اقتصادي الزاما توسط مردم بكار برده مي شود
ها و مردم كشورهاي ديگر در طرف جنگ مقاومت ما عليه ژاپن هستند، چطور قدرت نظامي 
و اقتصادي ژاپن كه توسط اقليت كوچكي و از طريق اجبار بكار برده شود مي تواند نيروي 
برتر محسوب گردد؟ و اگر ابن چنين نيست پس آيا اين چين نيست كه عليرغم قدرت نظامي 

  )35(پايين تر خود برتر مي شود؟ و اقتصادي
مائو تاكيد كرد كه در مقابل برتري تكنيكي ژاپن، سازمان دهي و رهبري سياسي قدرت توده 
هاي چين در ادغام با خط نظامي صحيح متكي بر اصل جنگ خلق مي تواند ما را به پيروزي 

  مائو اينطور. رهنمون سازد
وسيعي از خلق بوجود خواهد آورد كه  بسيج مردم عادي در سراسر كشور درياي": گفت

دشمن را غرق مي كند، شرايطي بوجود مي آورد كه پايين بودن سالح و ديگر وسائل مان را 
  )36("جبران خواهد كرد

مائو در تشريح بيشتر رابطه ميان مردم و اسلحه و توضيح نياز خلق چين و ارتش انقالبي و 
  : صحيح به اين رابطه تاكيد كرد حزب كمونيست رهبري كننده آنها به برخوردي

اصالح سيستم نظامي ما، مدرنيزه كردن و بهبود بخشيدن وسايل تكنيكي را كه بدون آنها 
براي بخدمت گرفتن . عقب برانيم، الزام آور مي سازد "يالو "نمي توانيم دشمن را از رودخانه 

حتياج داريم كه همچنين سربازان، ما به تاكتيك ها و استراتژي اي انعطاف پذير و مترقي ا
معذالك سربازان، ستونهاي يك ارتش هستند، . بدون آنها ما قادر به پيروزي نخواهيم بود

بدون اينكه آنها با روحيه سياسي مترقي عجين شده و اين روحيه را در كار سياسي مترقي 
شور و كسب كرده باشند، دستيابي به وحدت اصيل بين افسران و سربازان، برانگيختن كامل 

شوق براي جنگ مقاومت و ايجاد پايه سالم براي استفاده موثر از تمام ابزار تكنيكي و 
  )37.(تاكتيكها غير ممكن خواهد بود

مي "نقش ديناميك و آگاه انسان  "در ارتباط با اين مسئله مائو بر اهميت چيزي كه آنرا 
اخت كه اگرچه شرايط عيني او خاطرنشان س. خواند، خصوصا در ارتباط با جنگ، تاكيد گذارد

امكان شكست يا پيروزي را تنظيم مي  -قدرت عيني و ضعفهاي طرفين متخاصم در جنگ  -
دستاورد واقعي پيروزي يا . كند، اما كماكان اين عوامل نتيجه جنگ را تعيين نمي كنند

شكست واقعي همچنين به فاكتور ذهني يعني مقوله رهبري و پيشبرد جنگ وابسته خواهد 
از اين امر ميتوان اهميت خط نظامي صحيح در ارتباط نزديك با خط سياسي در مجموع . ودب



  جنگ انقالبي و خط نظامي
	

66	
	

صحيح و همچنين اهميت فراگيري قوانين جنگ و ويژگيهاي مشخص جنگ خاصي كه پيش 
  .برده ميشود را نتيجه گرفت و بعالوه مائو بر يادگيري جنگ در جريان جنگ تاكيد گذارد

نه جنگ مي تواند از سياست و نه خط نظامي از خط سياسي  مائو تاكيد كرد كه بطور كلي
عمومي جدا باشد، و از طرف ديگرجنگ ويژگيهاي خاص و قوانين خودش را دارد كه نمي 
تواند بسادگي با سياست عام مساوي قرار داده شود، بلكه اين قوانين بايد مشخصا در طول 

عمل شود، جمع بندي شده و متكامل  پيشبرد يك جنگ انقالبي فرا گرفته شود، بر طبق آنها
بطور خالصه مائو تاكيد كرد كه غير ممكن است يك جنگ انقالبي از يك طرف بدون . گردند

بسيج گسترده و مسلح كردن توده ها براي اينكه آگاهانه مبارزه را حمايت كرده و پيش 
اين خط . ببرند و از طرف ديگر بدون كاربرد يك خط نظامي مشخصا صحيح، پيروز شود

نظامي بايد بر اين واقعيت متكي مي بود كه جنگ، يك جنگ عادالنه، يك جنگ خلق بوده و 
همزمان بايد ريشه در اوضاع مشخص چين در آن زمان در زمينه اوضاع بين المللي و مبارزه 

  .بين المللي مي داشت
فرموله كرد و با پيروي دقيق از اين روش مائو نه تنها استراتژي پايه اي جنگ طوالني را 

برايش مبارزه نمود، بلكه كامال تاكتيكهاي پيشبرد چنان جنگي را جمع بندي كرده و متمركز 
  :ساخت 

عمليات  ": اصل جنگي عمليات كه در باال توصيف شد مي تواند در اين فرمول خالصه شود
 "اين اصل در نقطه مقابل استراتژي ما مبتني بر  "تعرضي زود فرجام در خطوط خارجي 

قرار دارد، و اين درست اصلي است كه براي  "عمليات دفاعي طوالني مدت در خطوط داخلي 
  )38.(اجراي اين استراتژي ضرورت دارد

بطور . شرايطي است كه يك ارتش توسط دشمن محاصره ميشود "خطوط داخلي  "منظور از 
اگر چه با  .استراتژيك اين شرايطي بود براي بيشتر جنگهاي مقاومت چين عليه ژاپن 

 -كاربست درخشان ديالكتيك ماترياليستي مائو اصول عملياتي را براي وارونه كردن شرايط 
يعني در عمليات و جنگها محاصره بخشي از دشمن و هل دادن آنان بداخل نبردها در 

پيشبرد اين كار به . تكامل داد -شرايطي نامطلوب، جايي كه آنها فقط خطوط داخلي داشتند 
برقراري مناطق پايگاهي و اصل حياتي كشيدن دشمن به اعماق اين مناطق  استراتژي

  .بستگي داشت
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در همان زمان بخاطر اينكه يطور استراتژيك دشمن قدرتمندتر بود و ارتش انقالبي را 
محاصره كرده الزم بود كه به نبرد هاي تعرضي نابود كننده و نبرد هاي پيروزمند سريع دست 

صورت ذخيره هاي در كل برتر دشمن و تفوق تاكتيكي ارتش انقالبي  در غير اين. زده شود
بعالوه، . مي توانست به ضد خودش تبديل گردد و بجاي پيروزي، شكست حاصل شود

همانطور كه در سراسر راهپيمايي طوالني و در نبردهاي قبل از آن مائو عمل نموده بود، مائو 
كه دشمن بطور استراتژيك برتر بود را تكامل  اصول دستيابي به ابتكار و انعطاف در شرايطي

را مائو با تاكيد به انجام  "نقش ديناميك و آگاه انسان  "بكار بستن اصل . داد و بكار بست
  :رساند

يعني جهت گيري صحيح توسط فاكتور ذهني، رهبري در ( در مبارزه، رهبري ذهني صحيح 
فعال را به ابتكار عمل تغيير دهد و رهبري ميتواند پايين تر بودن را به برتر بودن و ان) جنگ

اين واقعيت كه تمام سلسله هاي حاكم . ذهني ناصحيح ميتواند بصورت عكس عمل كند
توسط ارتشهاي انقالبي شكست خوردند، نشان مي دهد كه تفوق قوا خودبخود ابتكار عمل و 

اوضاع واقعي تكيه  طرف فرودست تر و منفعل اگر بر. قطعا پيروزي نهايي را تامين نمي كند
كند و توان ذهني خود را براي ايجاد شرايط معين بطور فعال بكار اندازد، مي تواند ابتكار 

  )39.(عمل و پيروزي را از دست دشمن برتر كه ابتكار عمل دارد، بستاند
  

  بکارگيري مارکسيسم در شرايط چين
ر شرايط چين در آن زمان تحليل هاي مائو در مورد اصول اساسي الزم براي جنگ انقالبي د

جزء الينفك براي پيروزي در جنگ مقاومت عليه ژاپن و پيشرفت انقالب چين در مجموع 
در فرموله كردن و مبارزه براي يك خط انقالبي صحيح براي مقاومت عليه ژاپن و براي . بود

ط جنگ انقالبي بطور عام در چين، مائو همانطور كه قبال اشاره شد، مي بايستي نه فق
ماركسيسم را در شرايط چين بكار مي بست، بلكه مي بايستي با گرايشات انحرافي گوناگون 
و بخصوص با آنهايي كه كوشش مي كردند بطور مكانيكي تجربيات انقالب اكتبر روسيه را كه 
استراتژي عمومي براي انقالب و كسب قدرت در كشورهاي سرمايه داري را تنظيم كرد، كپي 

  .د، مبارزه مي كردكرده بكار بندن
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، براي مبارزه با خطوط انحرافي توسط مائو 1938در نوامبر  "مسائل جنگ و استراتژي"
مستعمره يا نيمه  -در اين نوشته او بروي تفاوتهاي بين كشوري مثل چين . نوشته شد
  :بخصوص او متذكر شد كه . و كشورهاي سرمايه داري تاكيد كرد -نيمه فئودال  -مستعمره 

رد جنگ، احزاب كمونيست در كشورهاي سرمايه داري، با جنگهاي امپرياليستي كه در مو
اگر چنين جنگهايي رخ بدهد، . بوسيله كشورها يشان پيش برده ميشود، بايد مخالفت كنند

تنها . سياست اين احزاب بايد پيش آوردن شكست حكومتهاي ارتجاعي كشورهايشان باشد
اما تا زماني كه . ي است كه بايد برايش آماده شوندجنگي كه آنها مي خواهند جنگ داخل

بورژوازي واقعا بيچاره نشود، تا زماني كه توده هاي روستايي با عالقه به پرولتاريا براي بدست 
وقتي كه زمان . زدن به جنگ و قيام ياري نرسانند، نبايد به چنين قيام و جنگي دست زد

ين جنگي باشد اولين گام گرفتن شهرها دست زدن به چنين قيامي فرا رسد و همگام چن
همه اينها بوسيله احزاب . خواهد بود و سپس پيشرفت بطرف مناطق روستايي، و نه بالعكس

كمونيست در كشورهاي سرمايه داري انجام شد، و بوسيله انقالب اكتبردر روسيه، درستي 
  .اش ثابت شده است

و دمكراتيك نيست، بلكه نيمه  خصائل چين طوري است كه مستقل. اما چين متفاوت است
نيمه مستعمره است و در درون چين هيچگونه دمكراسي وجود نداشته بلكه تحت  -فئودال 

چين در روابط خارجي نيز هيچگونه استقالل ملي نداشته بلكه تحت . ستم فئودالي قرار دارد
ني براي همچنين ما هيچ پارلماني براي استفاده و هيچ حق قانو. ستم امپرياليستهاست

اساسا وظيفه حزب كمونيست در اينجا پيش . سازماندهي كارگران جهت اعتصاب نداريم
رفتن بر حسب يك دوره طوالني از مبارزات قانوني، قبل از در پيش گرفتن قيام و جنگ، و 
ابتدا گرفتن شهرهاي بزرگ و سپس گرفتن مناطق روستايي نيست، بلكه بر عكس آن مي 

  )40.(باشد
ي از تاريخ انقالب چين تا آنزمان، مائو فورا اين درس اساسي را كه پيشرفت در جمع بند

جنبش انقالبي بدون مبارزه مسلحانه بعنوان شكل عمده مبارزه غير ممكن مي بود، ترسيم 
مائو متذكر شد كه حزب كمونيست چين در ابتدا در درك كامل اين مسئله شكست . نمود

اساسي بدست آمد، خطوط انحرافي سياسي و نظامي، خورد و حتي بعد از اينكه اين درك 
، به شكستها و عقب 1927مبارزه مسلحانه عليه چيانكايشك بعد از خيانت كاملش در 

. منجر شد "محاصره و سركوب "نشيني هاي جدي در مبارزه بخصوص در پنجمين عمليات 
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ه تفنگ بيرون مي قدرت سياسي از لول "در اين اثر بود كه مائو گفته مشهور خويش را كه 
  .فرموله كرد كه براي همه كمونيستها درك كامل اين اصل الزم است "آيد 

در همين زمان او اين اصل تعيين كننده را كه حزب مي بايد مبارزه مسلحانه و ارتش انقالبي 
يا همانطوري كه او در ابتدا فرموله . را هدايت كند و نه بالعكس دوباره مورد تصديق قرار داد

اصل ما اين است كه حزب بر تفنگ فرمان مي راند و هرگز نبايد اجازه داد كه تفنگ  " كرد
مائو اين امر را به مسئله مهم پيشبرد موفقيت آميز جنگ پارتيزاني  ".فرمانده حزب شود

ربط داده و تاكيد كرد كه فقط با رهبري حزب كمونيست، جنگ پارتيزاني مي تواند حفظ 
  .ه و هم در نقطه اي تعيين كننده به جنگ منظم تكامل يابدشود و هم مكمل جنگ بود

هم جهت با اين، مائو در پايان اين اثر دو باره بر آموزش تئوري و استراتژي نظامي و بر تقويت 
درك بيشتر تمام حزب از نه فقط خط سياسي عموما صحيح بلكه خصوصا از امور نظامي و 

اين موضوع در تكامل و اعمال سياستها و  .قوانين و اصول جنگ انقالبي تاكيد گذارد
تاكتيكهاي صحيح براي پيشبرد جنگ مقاومت طوالني عليه ژاپن و رهبري توده ها در 

  . جريان آن، تعيين كننده بود
در طول اين جنگ، مائو نه تنها به جمع بندي پرداخته و رهنمودهاي بيشتري جهت گسترش 

مبارزات بين المللي و جنگ جهاني را كه در  جنگ انقالبي در خود چين داد، بلكه گسترش
خصوصا در ابتداي نبرد .آعاز گشت بدقت تعقيب كرده و مورد تحليل قرار داد 1939سال 

تاريخي استالينگراد در اتحاد شوروي مائو جمع بندي كرد كه اين نبرد در واقع نقطه 
جايي كه ( ين آن  مائو در 1942اكتبر  12در . چرخشي در كل جنگ دوم جهاني خواهد بود

نوشت كه  "ديلي ليبريشن  "سرمقاله اي براي روزنامه ) رهبري حزب كمونيست مقر داشت
در آن نبرد استالينگراد و تكامل آنرا تحليل كرد و پيروزي ارتش شوروي و تغيير كل جنگ 
 جهاني بنفع اتحاد شوروي، مردم چين و نيروهاي جهاني كه در اتحاد با آنها بودند را پيش

اين مقاله براي طرد بيشتر نوعي بد بيني نوشته شده بود و با عبارت صريح تمام . بيني كرد
تمام كساني كه نظر بدبينانه اي از وضعيت جهاني دارند، بايستي نظرشان را عوض  ": مي شد
در واقع شكست امپرياليستهاي فاشيست ژاپن و آلمان و كل فاشيستهاي محور، ) 41("كنند

در چين اين پيروزي بر اساس پيشبرد خط سياسي و نظامي . ل بدست آمددر عرض سه سا
گزارشي به هفتمين كنگره  "در باره دولت ائتالفي  "در . انقالبي مائو تسه دون بدست آمد

حزب كمونيست چين ارائه شده بوسيله مائو تسه دون در آستانه پيروزي در جنگ ضد 
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روهاي مسلح تحت رهبري حزب كمونيست در ژاپني، او مسير پيروزمندانه جنگ و نقش ني
مائو متذكر شد در شروع جنگ، حتي در درون خود حزب . جنگ را جمع بندي كرد

كساني بودند كه به ارتش ما كم بها داده و فكر مي كردند كه تكيه اصلي ما براي "كمونيست، 
يد كرد كه ارتش او تاك) 42. ("مقاومت در مقابل ژاپن بايستي بر روي گوميندان گذاشته شود

قدرتمند است چرا كه همه اعضايش يك انضباط مبتني بر  "انقالبي تحت رهبري حزب 
آگاهي سياسي دارند، آنها نه براي منافع شخصي چند فرد يا دسته اي محدود بلكه براي 

تنها هدف اين ارتش، استوارانه . منافع توده هاي وسيع و كل ملت گرد آمده و مي جنگند
  )43. ("ق چين و از صميم قلب خدمت كردن به آنها مي باشدماندن با خل

  

  بسيج توده ها

  
مائو يكبار ديگر بر اهميت بسيج توده ها براي جنگ و سازماندهي توده ها در مليشيا براي 
جنگ در هماهنگي با نيروهاي منطقه اي ارتش رهايي بخش ملي و در عين حال داشتن 

دن در مناطق مختلف بر طبق احتياجات متفاوت جنگ نيروي عمده ارتشي، كه توانايي جنگي
بعبارت ديگر، بسيج كامل ملت چين . را داشته باشد را جمع بندي نموده و بر آن تاكيد كرد

براي جنگ خلق، براي پيشبرد خط استراتژيك جنگ طوالني و تاكتيكها و اصول عملياتي 
پيروزي در جنگ مقاومت عليه  گوناگون بود كه به مائو اجازه تكامل چنان جنگي را داد و

مائو با قاطعيت متذكر شد كه يك نيروي نماينده طبقات ارتجاعي و در . ژاپن را باعث گشت
نتيجه ناتوان از اتكاء ريشه اي به توده ها، قادر به پيشبرد جنگ نيست چه رسد به به رهبري 

رتش ملي را شكست فقط با پيشبرد اين چنين جنگ خلقي ما مي توانيم ا "بطور خالصه . آن
گوميندان دقيقا بخاطر مخالفت مايوسانه اش با جنگ خلق شكست خورده . دهيم
در واقع همانطور كه در بخش قبل گفته شد، در طول جنگ ضد ژاپني، ) 44(".است

چيانكايشك درعين اينكه اسما با ژاپني ها مي جنگيد، موضعي منفعل و شكست طلبانه در 
رد و بيشترين آتش خود را عليه حزب كمونيست و نيروهاي مسلح مقابل تجاوز ژاپن اتخاذ ك

اما تحت رهبري مائو تسه دون، حزب . و مناطق پايگاهي زير رهبري حزب متمركز كرد
كمونيست اين حمالت را به عقب رانده و در همين زمان جبهه واحد عليه ژاپن و در عين 
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ب خط سياسي و خط نظامي مائو را به حز. حال استقالل و ابتكار عمل خويش را نيز حفظ كرد
پيش برده و بر اين اساس نيروهاي مسلح و مناطق پايگاهي تحت رهبريش را وسيعا گسترش 
داده و نقش رهبري كننده و تعيين كننده اي در سازماندهي ملت چين براي پيشبرد جنگ 

  .خلق به شكل جنگ مقاومت طوالني بازي كرد و سرانجام ژاپن را شكست داد
آستانه سرانجام پيروزمندانه اين جنگ مائو جمع بندي دروس عمده آن و داليل زير  در

وي به پيش نظر دوخت و . بنايي سياستها و اعمال نيروهاي مختلف درگير در آن را ارائه داد
از لحاظ سياسي حزب كمونيست را مسلح ساخت و پايه هاي تسليح توده هاي وسيع مردم 

با اين درك صورت گرفت كه توده ها نمي توانند سالح بر زمين  اين كار. را بنيان گذارد
گذاشته و مطيع گوميندان گردند، چرا كه گوميندان در تالش بود تا ثمرات پيروزي را كه 

در همين اثر . خلق چين در جنگ ضد ژاپني بهايش را با خون پرداخته بودند، غصب نمايد
بدون ارتش خلق، خلق  "يش را عرضه نمود، بود كه مائو يكي ديگر از گفته هاي مشهور خو

اين يك نكته تاكيدي حياتي نه تنها در جمع بندي كل جنگ ضد ) 45( "هيچ چيز ندارد 
ژاپني و انقالب چين تا آن مقطع، بلكه براي پيشبرد مبارزه بعد از تدارك براي ادامه انقالب 

  .مرحله بعد بوددر شرايط بالفاصله پس از جنگ ضد ژاپني و پيشبرد مبارزه در 
وقتي كه چيانكايشك از انجام رفرم دمكراتيك و بر چيدن رژيم تك حزبي خويش سرباز زد 
و بجاي آن براي غصب قدرت در سراسر چين تالش نمود، و در براه انداختن جنگ داخلي 
عليه حزب كمونيست و نيروهاي مسلح و مناطق پايگاهي تحت رهبريش كوشيد، مائو به 

نيست چين و توده هاي چين در پيشبرد جنگ انقالبي عليه اين جنگ ضد رهبري حزب كمو
در هدايت اين مبارزه . انقالبي از سوي چيانكايشك و پشتيبانان آمريكايي او پرداخت

مسلحانه مائو اصول و استراتژي جنگ انقالبي را كه تا آن موقع در چين تحت رهبري وي 
  .تكامل يافته بود، بكار برد

  برترتمرکز نيروي 
نيروي برتر را براي نابودي تك به تك دشمن  "نوشته شد،  1946در مقاله اي كه در سپتامبر 

مائو حزب كمونيست، ارتش انقالبي و توده هاي چيني را در پيشبرد استراتژي  "متمركز كنيد
جنگ خلق و بخصوص در نبرد هاي نابود سازي براي شكست دشمني كه در ابتداي جنگ از 

با تكيه نمودن برهمان اصول جنگ . و اسلحه و تكنولوژي برتر بود، راهنما شدلحاظ تعداد 
  :خلق در شرايط مشخص آنزمان، مائو نوشت
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در جنگ داخلي فعلي از آنجا كه شرايط عوض شده اند، روش جنگيدن نيز بايد عوض ... 
 حال كه ارتش. تمركز نيروها يمان براي جنگ پارتيزاني، بايد مكمل آن باشد. شود

چيانكايشك سالحهاي قدرتمندتري بدست آورده، براي ارتش ما الزم است كه بر روش 
  )46.(تمركز نيروي برتر براي نابودي تك به تك دشمن تاكيد خاص بگذارد

مائو جمع بندي سه ماهه را نوشت كه در آن تكامل جنگ رهايي بخش عليه  1946در اكتبر 
. ز فاز ابتدايي اش تا به آنموقع تحليل كردچيانكايشك و امپرياليستهاي امريكايي را ا

همانطور كه در بخش قبل اشاره شد، در اين نقطه از تكامل انقالب چين، در درون حزب 
كمونيست چين مبارزه سختي بر سر اين مسئله در گرفت كه آيا پيشبرد موفقيت آميز 

مكان پذير است يا جنگي انقالبي عليه چيانكايشك كه امپرياليسم آمريكا پشتيبانش بود، ا
ژوئيه همان سال كميته مركزي كه  20مائو اين جمع بندي را با تكرار قدرتمند رهنمود . خير

واقعا معتقد بود كه شكست چيانكايشك امكان دارد و تمام حزب بايستي در اين مورد 
  .مطمئن باشد، شروع كرد

اقتصادي كه تضادهاي اساسي سياسي و  "سپس مائو ادامه داده و تحليل مي كند 
چيانكايشك نمي تواند حل كند، علل اساسي هستند كه پيروزي مطمئن ما و شكست 

او به تحليل تضادهاي معيني در حيطه نظامي ادامه مي ) 47. ("چيانكايشك را رائه مي دهند
مثال اين  -دهد كه دليل مستقيم پيروزي نيروي انقالبي و شكست چيانكايشك بوده اند 

ي چيانكايشك زياده از حد گسترده بود و در طوالني مدت، با كمبود قوا واقعيت كه خط جنگ
  .مواجهه ميشد

اگرچه براي تبديل اين موضوع به پيروزي واقعي، الزم بود كه اصول اساسي جنگ به شكل 
تمركز نيروي برتر براي نابود كردن تك به تك دشمن را برافراشت و سخت بكار بست، پيش 

عيين كننده، جنگيدن وقتي كه شرايط مطلوب است و دور شدن بردن نبردهاي پيروزي ت
وقتي كه مطلوب نيست، جنگيدن به روش تاكتيكي بر روي خطوط خارجي و تهاجمي در 

اين اصول و ديگر اصول اساسي كه مائو در جنگ انقالبي چين و . نبردهاي زود فرجام
د و بايستي در جنگ عليه بخصوص در جنگ مقاومت عليه ژاپن تكامل داد، هنوز معتبر بودن

نيروهاي چيانكايشك در آن زمان، جهت دستيابي به پيروزي واقعي بكار برده مي 
  )48.(شدند
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 "بوسيله مائو براي ارتش منطقه شمال غربي فرستاده شد  1947در تلگرافي كه در اوايل 
، ، او بر اهميت ادامه فراري دادن دشمن"مفهوم عمليات براي صحنه جنگي شمال غربي

و شرايط گرسنگي و ) كوفتگي(خسته كردن، فرسوده كردن، تنزل دادن او به نهايت خستگي
مائو گفت بدون انجام اين عمل بدست . سپس اقدام به تهاجم براي نابودي او تاكيد كرد

  .آوردن پيروزي نهايي غير ممكن مي بود
آمريكايي  دو باره در چين اين جنگ رهايي بخش عليه چيانكايشك و امپرياليستهاي

پشتيبان او، مبارزه اي در درون حزب كمونيست بر سر اين مسئله در گرفت آيا موقتا برخي 
از مناطق را از دست بدهند تا اينكه نيروهاي چيانكايشك را بدرون بكشند، آنها را تقسيم 

 1947مخصوصا در سال . كرده و اجزاء مختلفش را يك به يك شكست دهند يا نه
اي زيادي را براي حمله مستقيم به منطقه پايگاهي ين آن جايي كه مقر چيانكايشك نيروه

در . فرماندهي حزب كمونيست چين و رهبري ارتش رهايي بخش خلق بود، جمع آوري كرد
برخورد با اين مسئله، كساني در حزب كمونيست بودند كه بحث مي كردند كه اشتباه است 

د و مي گفتند بجاي اين بايستي جنگي همه كه بطور موقتي از منطقه ينان عقب كشيني كر
مائو اين خط انحرافي را شكست داد و نيروهاي . جانبه را براي شكست دشمن به پيش برد

رهايي بخش را در پيشبرد عقب نشيني تاكتيكي، دور زدن، منفرد كردن، تكه تكه كردن و 
ه جنگ متحرك و نابود كردن تك به تك نيروهاي ارتش بزرگ چيانكايشك، بكار بردن شيو

اصول اساسي تمركز نيروي برتر در نبرد، نبرد تهاجمي و نابودي دشمن در جنگ زود فرجام، 
  .هدايت و رهبري كرد

  به موضع تعرض در آمدن

  
 1947در سپتامبر . پيروزي عظيم اين عمليات جنگي نقطه عطفي بود در جنگ رهايي بخش

نوشت  "راي دومين سال جنگ رهائي بخشاستراتژي ب "مائو رهنمودي درون حزبي با عنوان 
كه در آن وظيفه انتقال جنگ گوميندان را و تبديل موضع استراتژيك جنگيدن بر روي 

يعني گذر از دفاع  -خطوط داخلي را به جنگيدن بر روي خطوط خارجي، به پيش گذارد
در آن استراتژيك كه در آن دشمن محاصره كرده و حمله مي كرد، به تهاجم استراتژيك كه 

  .ارتش رهائي بخش دشمن را محاصره كرده و به او حمله مي كرد
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در آن ايام، ارتش رهائي بخش تهاجم سراسري را كه در طي دو سال به پيروزي كامل در 
در تنطيم استراتژي براي اين تهاجم، . جنگ رهائي بخش منجر شد، به مرحله عمل در آورد

در دسامبر ) 49.("...هما شكل سابق با قي مي مانداصل عملياتي ما، به  "مائو تاكيد كرد كه
مائو اين اصول اساسي عملياتي كه به عنوان ده اصل  "اوضاع كنوني و وظايف ما "در 1949

  .عمده عملياتي مشهور شده اند را پيش گذارد
كه در آن هنگام نوشته شد كه ارتش رهائي بخش به  "اوضاع كنوني و وظايف ما "در اين اثر
اتژي تعرضي رقته و افق پيروزي بروشني قابل رويت بود، مائو درنقطه اي پيشتر در روي استر

اين جنگ و در واقع در ابتداي آن يكبار ديگر اهميت حياتي ارزيابي صحيح از شرايط محلي 
و يبن المللي و بر اين اساس تشحيص دادن امكان پيشبرد موفقيت آميز يك جنگ انقالبي 

مائو متذكر شد . كه چيانكايشك بر پا كرده بود را جمع بندي كرد عليه جنگ ضد انقالبي اي
. كه در ابتدا چيانكايشك بعضي شهرها را تصرف كر د و قلمروئي گرفت، سرشار از غرور شد

را به اشتباه دليل  -ابتدا با استراتژي تتدافعي جنگيدن  -او استراتژي ارتش رهائي بخش
  : مائو اشاره كرد .ضعف استراتژيك ارتش رهائي بخش دانست

فا كتوري است كه فقط . ما همان وقت گفتيم كه برتري نيروي نظامي چيانكايشك گذرا است
گفتيم كه همچنين كمك امپرياليسم آمريكا نيز . مي تواند نقشي موقتي بازي كند

در حالي كه خصلت ضد مردمي جنگ . فاكتوريست كه فقط مي تواند نقشي بازي كند
ات مردم، فاكتورهائي بودند كه نقش ثابت بازي مي كردند و اينكه در چيانكايشك و احساس

جنگي با خصلت ميهن پرستانه، . اين رابطه، ارتش رهائي بخش خلق ما در موقعيت برتر بود
عادالنه و انقالبي كه بوسيله ازتش انقالبي خلق پيش برده مي شد، حتما جنگ انقالبي و خط 

  نظامي
اين اساس سياسي براي پيروزي بر . را كسب مي كرد پشتيباني مردم سراسر كشور

  )50(ماهه جنگ، اين حكم ما را كامال ثابت كرده است 18تجربيات . چيانكايشك بود
مائو نه تنها اصرار داشت كه اصول عمده عملياتي كه در مراحل قبلي جنگ تكامل يافت، 

ه دوباره تاكيد كرد كه براي ارتش انقالبي هنوز درست بوده و قابل استفاده هستند، بلك
او متذكر شد كه چيانكايشك . استفاده ازا ين اصول براي ارتش چيانكايشك غيرممكن است

و امپرياليستهاي آمريكائي كامال از استراتژي و اصول ارتش رهائي بخش خلق با خبر 
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مائو بطور جهت داري گفت كه . هستند، ولي اين دانش نمي تواند چيانكايشك را نجات دهد
  لتش اين است كه استراتژي و تاكتيكهاي ما بر جنگ خلق بنا شده و هيچ ارتشي كه ع

يك جنگ انقالبي، ) 51.(بر عليه خلق است نمي تواند استراتزي و تاكتيكهاي ما را بكاربرد
جنگ توده ها مي تواند و بايد تنها بر طبق اصول نظامي اي كه با اتكاء به توده ها و 

يك جنگ . بعنوان پشتيبان جنگ مطابقت دارد، پيش برده شودسازماندهي نيروي آنها 
  .ارتجاعي هرگز نمي تواند بر اين اساس پيش برده شود

  

  ده اصل عمده عملياتي

  
بايد نخست به نيروهاي پراكنده و منفرد دشمن حمله برد و سپس به نيروهاي متمركز و  -1

  .نيرومند دشمن
طق وسيع روستايي را تصرف كرد و سپس بايد نخست شهرهاي كوچك و متوسط و منا -2

  .شهرهاي بزرگ را
بايد نابودي نيروي موثر دشمن را هدف عمده خود قرار داد، نه حفظ يا تصرف شهرها و  -3

حفط يا تصرف شهرها و سرزمينها نتيجه نابودي نيروي موثر دشمن است، و . سرزمين را
اري يا بطور نهايي تصرف شود كه معموال يك شهر يا يك منطقه زماني ميتواند بخوبي نگهد

  .چند بار دست به دست گشته باشد
دو، سه يا چهار و گاهي ( بايد در هر نبرد نيروهاي نظامي مطلقا برتر را متمركز ساخت  -4

، قواي دشمن را بايد از چهار طرف به حلقه محاصره در )پنج يا شش برابر نيروهاي دشمن 
در . ، بطور ي كه حتي يك نفر هم فرصت فرار نيابدآورد و سعي در نابودي كامل آن نمود

شرايط خاص بايد از شيوه فرود آوردن ضربات خرد كننده بر دشمن استفاده كرد، بدين 
معني كه ما بايد با تمركز تمام نيرواز روبرو به دشمن حمله كنيم ودر عين حال به يك يا دو 

هاي دشمن را نابود ساخته و بخش جناح آن نيز حمله بريم، با اين هدف كه بخشي از نيرو
ديگر را تار و مار كنيم تا ارتش ما بتواند بسرعت واحدهاي خود را براي در هم كوبيدن ساير 

ما بايد از پيكارهاي فرساينده اي كه در آن برد ما از باخت ما . نيروهاي دشمن بكار اندازد
بدين ترتيب با وجود . زيمكمتر و يا برد و باخت ما با يكديگر مساوي هستند، اجتناب ور
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ضعيف هستيم، در اجزاء و در هر عمليات اپراتيو مشخص ) از نظر تعداد( اينكه ما در مجموع 
ما با گذشت زمان . برتري مطلق داريم و اين خود ضامن پيروزي ما در عمليات اپراتيو است

  .يم ساختدر مجموع برتري خواهيم يافت و سرانجام كليه نيروهاي دشمن را نابود خواه
نبايد بدون آمادگي قبلي و بدون اطمينان به پيروزي به هيچ نبردي دست زد، قبل از هر  - 5

نبرد بايد تمام مساعي را براي تهيه تداركات الزم و تضمين پيروزي در شرايط موجود بين 
  .خود و دشمن بكار برد

اني، بي اعتنا بودن به يعني تهور داشتن در نبرد، نترسيدن از قرب -بايد شيوه رزمي خود  -6
به مفهوم نبردهاي متوالي در كوتاه مدت و ( خستگي و استقامت داشتن در پيكارهاي مداوم 

  .را تماما بكار برد) بدون استراحت 
در عين حال بايد به تاكتيك حمله . بايد كوشيد تا دشمن را در حين حركت نابود كرد -7

  .نيز توجه داشت موضعي و تصرف نقاط استحكامي و شهرهاي دشمن
در مورد حمله به شهرها، بايد تمام آن نقاط استحكامي و شهرهاي دشمن را كه نيروي  - 8

در فرصت مناسب بايد تمام نقاط استحكامي و . دفاعي ضعيفي دارند، مصممانه تصرف نمود
شهرهاي دشمن را كه داراي قدرت دفاعي متوسط اند، در صورتي كه شرايط اجازه دهد، 

، در مورد تمام آن نقاط استحكامي و شهرهاي دشمن كه قدرت دفاعي نيرومندي تصرف كرد
  .در اختيار دارند، بايد منتظر ماند تا شرايط براي تصرف آنان آماده گردد

بايد قدرت خود را با تمام سالحها و تجهيزاتي كه از دشمن به غنيمت گرفته شده و  -9
منبع عمده ذخاير نيروي انساني و مادي . همچنين با قسمت اعظم اسراي جنگي تكميل كرد

  .ارتش ما جبهه هاي جنگ است
بايد از فاصله بين دو عمليات جنگي براي استراحت، تعليم و تقويت واحدهاي نظامي  - 10

دوره هاي استرحت، تعليم و تقويت واحدها براي اينكه به دشمن امكان . بخوبي استفاده كرد
  .د زياد طوالني باشندنفس كشيدن داده نشود معموال نباي

  

  توده ها سنگر آهنين هستند
يك جنگ انقالبي هركز نميتواند بدون اتكاء به توده هاي . عكس اين مسئله هم صادق است

. خلق و سازماندهي آنها آنطور كه مائو گفت بعنوان سنگر آهنين جنگ انقالبي انجام شود
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ه، گريز زدن از دشمن، دور زدن، بطور مثال چيزهايي مانند اجراي نبردهاي غافلگير كنند
عقب نشيني و سپس تغيير دادن آن به يك ضد حمله ، تمركز نيروي برتر براي جنگيدن در 
نبردها و عمليات اپراتيو و بطور عام هدايت كردن جنگ پارتيزاني و متحرك، همه اينها به 

ود كه تالشهاي بدون اين پشتيباني دشمن قادر خواهد ب. پشتيباني قاطع مردم بستگي دارد
ما را براي نبرد هاي غافلگير كننده و اشغال كردن از طريق كسب اطالعات عقيم گذارد، 
نقطه اي كه عقب نشيني بايد به ضد حمله تغيير يابد را تعيين كند و قادر خواهد بود تالشها 

  .براي اعمال جنگ متحرك و همينطور جنگ پارتيزاني را شكست دهد
متكي بر حمايت توده اي در عرصه تهيه سرباز و تداركات نمي باشد  بهمين ترتيب رژيمي كه

بلكه مانند ارتش چيانكايشك مجبور است كه سربازان را با فشار به خدمت بكشد و پايه 
ارتش . تكنيكي اش مبني بر استثمار توده هاست، باالجبار پر از تضادهاي دروني خواهد بود

خواهد بود، در شرايطي كه درگير كردن دشمن بر  چنين رژيمي حتما داراي روحيه اي ضعيف
اين بياني . طبق ميل خود امكان پذير نبوده و دورنماي هيچ پيروزي سريعي هم وجود ندارد

  .از اين واقعيت است كه انسان ها و نه تسليحات، در جنگ تعيين كننده هستند
  

  سه کارزار قطعي

  
راسري شد و به ساعات پيروزي وقتي كه ارتش رهايي بخش خلق وارد مرحله تعرض س

نزديك مي شد، مائو اصول عملياتي مشخصي را براي سه كارزار مهم در جنگ رهايي بخش 
اوشي  -ليا  "اينها سه كارزار . خلق چين عليه چيانكايشك وامپرياليسم آمريكا تكامل داد

به نيروي  مائو تلگرافهايي را. بودند "پي پينگ تي ان سن"و  "هوائي هاي "،  "شن يانگ 
اوشي  -ليا  "در واقع مفهوم كارزار. هاي ارتش خلق كه در اين كارزار درگير بودند فرستاد

فقط دستور العمل هاي  "پي پينگ تي ان سن"و مفهوم عمليات براي كارزار  "شن يانگ 
عادي براي پيشبرد اين كارزار هاي مهم نبودند بلكه نماينده مبارزه اي سخت بر عليه 

تها و از جمله بخصوص لين پيائو كه در رهبري اين نيروهاي ويژه ارتش خلق قرار اپورتونيس
  . داشتند، نيز بودند
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لين پيائو با نشان دادن انحراف راست از خود مي خواست لنگ لنگان برود و مي ترسيد كه 
ليا  "بخصوص در. دست به حمله همه جانبه و تمام عيار براي پيشبرد اين نبردهاي مهم بزند

اين از نظرگاه راست لين پيائو و گرايش او به . "پي پينگ تي ان سن"و  "اوشي شن يانگ  -
پر بها دادن به دشمن نشئت مي گرفت كه چندين بار در دوره هاي تعيين كننده در تاريخ 

به نقد  1930انقالب چين اتفاق افتاده و توسط مائو در چند گرهگاه مهم منجمله در سال 
را نوشته و درواقع با  "از يك جرقه حريق بر مي خيزد  "در ارتباط با آن  كشيده شده و مائو

ياس و بدبيني لين پيائو و ديگراني كه انحراف راست داشتند به مبارزه برخاسته و هشدار 
كه در دسامبر  "پي پينگ تي ان سن"در باره مفاهيم عمليات براي كارزار "در تلگرام . داد

شما بهيچ وجه نبايد  "كدا به لين پيائو و ديگران هشدار داد كه فرستاده شد، مائو مو 1948
  )52(".به قابليت جنگي دشمن پر بها دهيد

بابه انجام درآمدن رهنمودهاي خاص مائو در مورد اين سه كارزار قطعي و با حصول پيروزي 
ه در اين كارزارها، پيروزي جنگ رهايي بخش اساسا تضمين گشت البته كماكان الزم بود ك

بشدت جنگ بر عليه نيروهاي ارتجاعي چيانكايشك تا به آخر و قاطعانه و كامال براي از بين 
 1949و اوايل  1948در اين زمان در اواخر سال . بردن كل آنها به پيش برده شود

امپرياليستهاي آمريكا و نوكران گوميندان شان در رويارويي با شكست قريب الوقوع شروع 
يعني اينكه مي خواستند جنگ بر . ياسي و تاكتيكهاي دوگانه كردندبه دادن مانورهاي س

عليه ارتش رهايي بخش را ادامه داده و در همان حال فراكسيون اپوزيسيوني را در درون 
كمپ انقالب متشكل كنند كه مي توانست در آن كمپ انشعاب انداخته و به صلح با 

دو باره مائو حزب كمونيست چين، . دگوميندان برخاسته و گوميندان را در قدرت نگهدار
ارتش انقالبي و توده هاي چيني را در پيشبرد موفقيت آميز جنگ انقالبي رهبري كرد و در 
همان زمان مانورهاي مقامات گوميندان را كه از پشتيباني امپرياليسم آمريكا برخوردار بود و 

  .رتجاعي بودند را افشاء كردو بر مبناي شرط و شروطهاي ا "صلح شرافتمندانه  "بدنبال يك 
امپرياليسم،  -به اين ترتيب وسيعترين مردم چين به وحدت با جنبش كشيده شده و دشمن 

فئوداليسم و سرمايه داري بوروكرات كه توسط گوميندان و حاميان آمريكايي اش نمايندگي 
نا براين تا به حد اعالي خود منفرد شده و باالخره به سختي در هم شكست و ب -مي شدند 

سال جنگ ادامه دار، چين باالخره به رهايي ملي دست يافت و مردم چين  20پس از بيش از 
 1949در اول اكتبر . از يوغ امپرياليسم، فئوداليسم و سرمايه داري بوروكرات آزاد شدند
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جمهوري خلق چين كه توسط طبقه كارگر و حزب كمونيست، رهبري مي شد بعنوان تاج 
  .حانه انقالبي خلق چين تشكيل شدپيروزي جنگ مسل

  

  اهميت جهاني خط نظامي مائو

  
بعنوان جمعبندي، اين رهبري مائو و خط سياسي انقالبي و خط نظامي انقالبي او بود كه مردم 
چين را در كسب اين پيروزي عظيم هدايت كرد و خطوط سياسي و نظامي مائو اگرچه از 

ايط كنكرت چين طي انقالب دمكراتيك نوين طريق بكاربستن ماركسيسم و لنينيسم در شر
آن شكل گرفت، و اگرچه برخي سياستهايي كه بطور خاص مربوط به آن شرايط بودند را در 

در اصول پايه اي خود داراي اهميتي ) نظامي  -اين خطوط سياسي ( خود داشت مع الوصف 
در كشورهاي مستعمره و  عظيم نه فقط براي انقالب چين و نه فقط تاريخا بلكه براي انقالبات

نيمه مستعمره امروز و بطور عام تر براي مبارزات انقالبي براي كسب قدرت سياسي و 
از ) همانگونه پيشتر اشاره شد ( از طريق رهبري انقالب چين كه . جنگهاي انقالبي مي باشند

آغاز تا زمان كسب قدرت دولتي يك مبارزه مسلحانه بود، مائو تئوري و استراتزي 
اركسيستي در مورد جنگ را تكامل داد وغنا بخشيد و يك سيستم همه جانبه تفكر نظامي م

  .ماركسيستي را تكامل داد كه واجد اهميت و ارزش عظيم براي پرولتارياي بين المللي است
همانطور كه در فصل قبل اشاره شد تقريبا بالفاصله بعد از پيروزي انقالب چين و در آغاز 

گذاري جمهوري خلق جين، خلق كره را در مقاومت عليه جنگ سال پس از بنيان 
تجاوزكارانه امپرياليسم آمريكا ياري رساند و داوطلبين چيني در مقياسي گسترده در اين 

  .جنگ شركت جستند
در درون حزب كمونيست و ارتش چين پيرامون خط نظامي كه مي بايست در جنگ مقاومت 

مائو در عين بحساب . خاذ شود مبارزه وجود داشتعليه تجاوز آمريكا و كمك به كره ات
خصايص ويژه آن جنگ استدالل كرد كه خط پايه اي، استراتژي و ) در نظر گرفتن( آوردن

اصولي كه در جريان مراحل مختلف مبارزه مسلحانه انقالبي در چين تكامل يافته بودند 
پايان جنگ مائو نطقي  و در 1953در سال . اساسا قابل بكار بستن در آن جنگ مي باشند

ايراد كرد كه طي آن تاكيد مي شد اگرچه عامل رهبري در پيروزي هاي بدست آمده در 
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و اضافه كرد كه  "مهمترين فاكتور ارائه ايده ها توسط توده هاست  "جنگ مهم مي باشد اما 
د كه تجربه ما آنست كه اتكاء به مردم بعالوه يك رهبري عمدتا صحيح ما را قادر مي ساز "

  ) 53.("يك ارتش مجهز تر را با تجهيزات ضعيفتر خود شكست دهيم
در همان زمان، در عين تاكيد و توضيح اهميت حياتي پيشبرد وظايف و كمكهاي 

ما  "انترناسيوناليستي چين به كره در مقاومتش در برابر تجاوز آمريكا مائو تاكيد كرد كه 
ولي اگر ديگران ما را مورد تجاوز قرار دهند . دهيچ جا كسي را مورد اشغال قرار نخواهيم دا

اينجا باز هم مائو داشت اصول ) 54. ("ما متقابال خواهيم جنگيد و تا به پايان خواهيم جنگيد 
پايه اي جنگ خلق كه مبارزه مسلحانه موفقيت آميز مردم چين در رهاسازي چين بر 

  . بنيادش انجام گرفت را مورد تاكيد مجدد قرار مي داد
و ) منجمله چين(طي دهه پنجاه در حالي كه امپرياليسم آمريكا كشورهاي سوسياليستي 

مردم كشورهاي ديگر را در مناطق مختلف جهان با سالحهاي اتمي خود كماكان تهديد مي 
 -كرد مائو به برافرا شته داشتن جهت گيري كه سالها قبل به پيش گذارده بود ادامه داد 

يكا يك ببر كاغذي است و بويژه كه حتي بمب اتم نمي تواند يعني كه امپرياليسم آمر
مائو . امپرياليسم آمريكا را قادر سازد تا در يك جنگ تجاوزكارانه عليه چين پيروز شود

استوارانه بر اصولي كه مبارزه مسلحانه موفقيت آميز مردم چين براي كسب رهايي را هدايت 
امپرياليسم آمريكا ببر  "تحت عنوان  1956ژوئيه در بيانيه اي در . كرده بود پافشاري نمود

مائو يك بار ديگر تاكيد كرد كه دليل اينكه حزب كمونيست چين و نيروهاي  "كاغذي است 
مسلح انقالبي تحت رهبري آن قادر شدند بر نيروهاي ارتجاعي در چين فاتح گردند به آن 

. ن اتكاء كرده و آنان را بسيج كردنددليل بود كه آنها با توده هاي مردم متصل بودند و به آنا
نيروهاي كوچك مرتبط با مردم  "او اين امر را در اين قانون پايه اي خالصه كرد كه 

  )55.("قدرتمندمي گردند در حالي كه نيروهاي بزرگ بر ضد مردم ضعيف مي كردند
و در نشست نمايندگان احزاب كمونيست و كارگري در مسك 1957يك سال بعد در نوامبر 

مائو به شدت با خيانت رويزيونيستي خروشچف و كوشش او براي غالب كردن اين خط كه 
امپرياليسم آمريكا تفوق كامل دارد چرا كه داراي سالح هاي برترشامل سالحهاي اتمي است 
و اينكه تكامل سالحهاي جديد بويژه سالحهاي اتمي اصول پايه اي جنگ را تغيير داده اند 

از جمله نيروي بزرگ و ( ل پايه اي تحقير دشمن بطور استراتژيك مائو اص. نبرد كرد
و در عين حال جدي گرفتن تاكتيكي آن را مورد ) قدرتمندي همانند امپرياليسم آمريكا 
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اصلي كه در جنگ انقالبي چين بكار گرفته شد و تبلور خود را در بر . تاكيد جدي قرار داد
در عين پيشبرد سياست در كارزارهاو نبردهاي پاداشتن جنگ و اتكاء به نيروي توده ها 

  )56.(متمركز يك نيروي برتر براي نابودسازي و شكست دادن يك به يك دشمنان يافت
  

  نبرد عليه خط نظامي رويزيونيستي

  
مائو بر افراشته داشتن اين خط نظامي پايه اي در مقابل رويزيونيستهاي شوروي و خود چين 

همان طوريكه رويزيونيستها تاريخا ( كه استدالل مي كردند رويزيونيستهايي . ادامه داد
البته در . كه در جنگ اين اسلحه است و نه مردم كه تعيين كننده اند) استدالل كرده اند

عين تاكيد بر اينكه چين مي بايد دفاع ملي خود را تكامل داده و مدرنترين سالحهاي ممكن 
امل سالحهاي جديد و منجمله سالحهاي هسته را بدست آورد، مائو اصرار مي ورزيد كه تك

او كماكان به تاكيد كردن . اي اصول پايه اي جنگ و بويژه جنگهاي انقالبي را تغيير نمي دهد
بر لزوم تكامل نه تنها يك ارتش عادي بلكه به لزوم تشكيل دادن نيروهاي مسلح وسيع 

يالتي خود را در تكامل توده اي مردم ادامه داد، نيروهاي مسلح وسيعي كه تبلور تشك
ميليشيا مي يافتند كه نيرويي مهم مضاف ارتش عادي خلق در بر پا داشتن يك جنگ 

  .انقالبي بر عليه تجاوز امپرياليستي به چين مي بود
در يك سخنراني در مجمع رهبران گروههادر نشست وسيع كميته امور  1958در سال 

شوروي را مورد انتقاد قرار داد چرا كه تماما  نظامي، مائو دكترين نظامي و استراتژي نظامي
  )57.(متكي به تعرض بود و بر خالف اصول پايه اي بر پا داشتن جنگ خلق بود

در نقد بر يك كتاب شوروي در باره اقتصاد سياسي، مائو  60چندين سال بعد در اوايل دهه 
ين امر در ارتباط با تاكيد كرد كه دستيابي به مدرنيزه كردن اقتصاد مهم بوده و اينكه ا

مسئله جنگ و دفاع از كشور واجد اهميت ويژه است ولي نمي تواند در تكامل دادن 
  :وي نوشت كه. استراتژي نظامي تعيين كننده گردد

مكانيزه كردن . در حال حاضر ما داريم يك اتوماتيزه كردن عمومي را به تعويق مي اندازيم
اگر مكانيزه كردن و اتوماتيزه كردن زياده از حد . يبايد مورد بحث قرار گيرد ولي بطور نسب

انجام شود باالجبار مردم را به تحقير مكانيزاسيون ابتدايي توليد با روشهاي بومي، خواهد 
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در گذشته ما چنين انحرافهايي داشتيم، زماني كه هركس متقاضي تكنولوژي جديد و . كشاند
اال و مقياسهاي گسترده بود، توليد بومي، ابزار جديد و ماشينهاي جديد و استانداردهاي ب

ما نمي توانيم بر اين گرايش . مقياسهاي متوسط يا كوچك مورد بي توجهي قرار مي گرفتند
  )58.("غلبه كنيم تا زماني كه به ارتقاء همزمان بومي و خارجي، بزرگ و كوچك رو آوريم

  :مائو بخصوص ارتباط اين امر و مسئله جنگ را ترسيم كرد
نولوژي پيشرفته را اتخاذ خواهيم كرد ولي اين نمي تواند لزوم و اجتناب ناپذير بودن ما تك

از آنجا كه تاريخ آغاز شد در جنگهاي . تكنولوژي عقب افتاده براي يك دوره را منتفي سازد
انقالبي همواره كساني پيروز شده اند كه سالحهايشان ناكافي بوده است و آنهايي بازنده شده 

طي جنگ داخلي ما، جنگ مقاومت ضد ژاپني، و . نظر تسليحاتي برتري داشته اند اند كه از
جنگ رهايي بخش، ما فاقد قدرت سياسي سراسري و زرادخانه مدرن بوديم، اگر كسي نتواند 
بجنگد مگر آنكه مدرنترين سالحها را داشته باشد چنين چيزي معادل خلع سالح كردن خود 

  )59.(است
شته، مائو خود را بر تجارب غني انقالب چين و نيز مبارزات انقالبي اينجا نيز همچون گذ

ديگر كشورها و بر اصول پايه اي خط و استراتژي نظامي كه در يك دوره طوالني در رهبري 
مبارزه مسلحانه مردم چين و در جمعبندي بيشتر از تكامل جنگهاي انقالبي در جهان تكامل 

  .داده بود متكي كرد
در ارتباط با اين  1969فاصله پس از نهمين كنگره ملي حزب كمونيست چين در بعدها مائو بال

آن زمان زماني بود كه عمل نظامي آمريكا عليه ويتنام با استقرار . اصل پايه اي سخن گفت
صدها هزار نيرو در جنوب ويتنام و تجاوز بر عليه شمال در اوج خود قرار داشت، در حالي كه 

اوزكارانه شوروي در مرزهاي شمالي چين تشديد مي يافتند، مائو بار در همان حال اعمال تج
ديگر جهتگيري استراتژيك پايه اي را مورد تاكيد قرار داد و در مخالفت با خطوط مختلف 

كماكان در اوضاع چين در مواجهه با ) اين جهتگيري و اصول ( رويزيونيستي تاكيد كرد كه 
  :او اعالم داشت كه. ن صادق اندتهديد تجاوز امپرياليستي در آن زما

ديگران ممكن است بيايند و بما حمله كنند ولي ما بيرون مرزهايمان نخواهيم جنگيد، ما 
حتي اگر . من مي گويم كه ما تحريك نخواهيم شد. بيرون مرزهاي خودمان نخواهيم جنگيد

ابياييد و بما حمله ولي اگر شم. شما از ما دعوت كنيد كه بيرون بياييم ما بيرون نخواهيم آمد
اين بستگي دارد به اينكه شما در مقياس كوچك حمله . كنيد ما بحسابتان خواهيم رسيد
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اگر در . اگر در مقياس كوچك باشد ما بروي مرز خواهيم جنگيد. كنيد يا در مقياس بزرگ
چين كشور كوچكي . مقياس بزرگ باشد من طرفدار عقب نشيني از مقداري از زمينها هستم

ما بايد اينرا براي همه دنيا . اگر چيزي براي آنها تويش نباشد فكر نمي كنم بيايند. نيست
اگر آنها زمينهاي ما را اشغال كنند، آنوقت فكر . روشن كنيم كه هم حق با ماست و هم برتري

مي كنم كه اين بيشتر بنفع ما خواهد بود و آنوقت ما هم حق و هم دست باال را خواهيم 
آنها آسان خواهد بود چرا كه در محاصره مردم خواهند افتاد تا آنجا كه به جنگ با . داشت

چيزهايي مثل هواپيما، تانك، زره پوش و امثال اينها مربوط ميشود، همه جا تجربه اثبات مي 
  )60.(كند كه مي توان ترتيب شان را داد

عليه تجاوز آمريكا را  يكسال بعد مائو بيانيه خود را در پشتيباني از مبارزه مردم هندوچين بر
در اين بيانيه . صادر كرد كه در عين حال بيانيه حمايت از مبارزات انقالبي خلقهاي جهان بود

مائو تاكيد كرد كه يك كشور كوچك مي تواند يك كشور بزرگ را شكست دهد و يك كشور 
ضعيف مي تواند يك كشور قوي را شكست دهد چنانكه مردم جرات داشته باشند كه 

ارزه برخيزند، سالح به كف گيرند، به قدرت خود اتكاء كنند و بجنگند تا ارباب كشور خود بمب
اين موضوع نه فقط متكي به جمعبندي از مبارزه قهرمانانه و تجربه جنگ انقالبي . شوند

كه عليرغم خيانت رويزيونيستي تمام و كمال رهبران ويتنام امروز (خلقهاي هندوچين بود 
بلكه همچنين به جمعبندي از سالهاي طوالني ) م خودرا حفظ كرده اندكماكان ارزش عظي

مبارزه مسلحانه انقالبي در خود چين بويژه پس از استقرار اولين مناطق پايگاهي نيز متكي 
چرا كه اين مناطق پايگاه انقالبي در جوهر خود نماينده يك دولت و يك رژيم انقالبي . بود

چين دقيقا نشانگر اين روند بود كه يك دولت كوچك و ضعيف بودند و تجربه تاريخي انقالب 
يك دولت قوي تر را با پيشبرد جنگ خلق شكست مي ) يعني مناطق پايگاهي آزاد شده(

اين نشانگر روندي بود كه طي آن يك ارتش انقالبي با اتكاء به توده هاي مردم يك . دهد
حتي بلحاظ كمي تفوق داشت ارتش ارتجاعي را كه در آغاز جنگ بلحاظ تكنولوژيك و 

 .اين امر واجد اهميت عظيم براي جنگ انقالبي در تمام كشورهاست. شكست داد

تا به آخرين لحظه مائو تسه دون پيشتاز حمايت از انقالب نه فقط در چين بلكه از مبارزات 
ائو و به وضوح مي توان ديد كه تحليل كلي و خط پايه اي و تئوري م. انقالبي مردم جهان بود

در باره مسئله جنگ همچون ديگر مسائل اسلحه اي قدرتمند براي مردم انقالبي در سراسر 
جهان است و اهميتي جهان شمول دارد، اگرچه بعمل در آوردن كنكرت آن مي تواند در 
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در باره مسئله جنگ و خط نظامي همچون ديگر مسائل خدماتي . كشورهاي مختلف فرق كند
بارزه انقالبي طبقه كارگر و خلقهاي تحت ستم سراسر جهان و به حقيقتا فنا ناپذير به م

  .آرمان كمونيسم كرده است
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  سوم فصل

  
   اقتصاد سياسي، سياست اقتصادي

  و ساختمان سوسياليسم
  
  
  مقدمه

  
در برخورد به خط مائو در باره انقالب در كشورهاي ( همانطور كه در دو فصل گذشته 

اشاره شد، ) مستعمره و نيمه مستعمره و در باره جنگ انقالبي و خط نظامي بطور جداگانه
ن آن بود كه از همان ابتدا نيروهاي انقالبي تحت رهبري يكي از ويژگيها و امتيازات ويژه چي

حزب كمونيست مناطق آزاد شده اي را مستقر ساختند كه بمثابه پايگاهي براي پيشبرد 
براي حفظ اين مناطق پايگاهي آزاد شده و . جنگ بر عليه دشمن ارتجاعي خدمت مي كردند

شبرد جنگ انقالبي، و براي آزاد هر چه قدرتمندتر كردن آنها بمثابه تكيه گاهي براي پي
در مبارزه انقالبي و بمثابه  -و نهايتا در سراسر كشور  -ساختن تحرك توده ها در اين مناطق 

ستون فقرات آن مبارزه، و براي متحد كردن تمام دوستان بر عليه دشمنان در هر نقطه اي، 
صحيح همچنين  بغير از داشتن يك خط سياسي درست بطور كلي و داشتن يك خط نظامي

الزم بود كه يك خط درست در رابطه با مسائل اقتصاد سياسي و سياست اقتصادي و 
  .ساختمان اقتصادي تدوين گشته و بعمل در آيد

مائو تحليل ) 1926(آنگونه كه در فصل اول توضيح داده شد، در اوائل شروع انقالب چين 
ن كردن دوستان و دشمنان انقالب اوليه اي از طبقات در جامعه چين، دقيقا در خدمت تعيي

چنين تحليل طبقاتي جزء مهمي از ماركسيسم و اقتصاد . در آن مرحله از انقالب، انجام داد
سياسي ماركسيستي بطور اخص و همچنين وظيفه عاجل در هر مرحله تعيين كننده از 
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توجه ويژه  از انقالب چين، مائو) و زير مراحل(و در سراسر مراحل مختلف . انقالب مي باشد
  .اي به اين مسئله مبذول داشت

، مائو در هدايت مبارزه انقالبي، بايد )1927(مضافا، از زمان استقرار اولين منطقه پايگاهي 
توجه جدي به سياست اقتصادي و خطوط راهنماي ويژه در ساختمان اقتصادي مي كرد و 

ي تا زمان كسب قدرت و در طول بيست سال از زمان استقرار اولين منطقه پايگاه. كرد
، مائو و حزب كمونيست چين تجارب غني اي را در پيشبرد 1949سياسي سرتاسري در 

اين . انقالب در جبهه هاي نبرد اقتصادي و بر مبناي آن در زمينه رشد توليد، انباشت كردند
تجارب همچنين بخش مهمي از پايه هاي نظري مائو تسه دون در تكامل دادن يك خط 

مضافا، بسياري از اصول . ر مورد اين مسائل حياتي در دوره سوسياليسم گرديدندانقالبي د
اساسي خط نظامي و استراتژي كه مائو در هدايت مردم چين، در سالهاي دراز جنگ انقالبي 
كه به كسب قدرت سياسي سرتاسري انجاميد، تكامل داد توسط او در زمينه مسايل اقتصاد 

در مناطق آزاد شده در دوره انقالب دمكراتيك و هم بطور  سياسي و ساختمان اقتصادي هم
كلي در كشور در دوره مرحله سوسياليستي كه پس از دوره انقالب دمكراتيك بود، بكار 

  .گرفته شدند
اينها تماما يك جنبه ديگر از اين مقوله است كه انقالب دمكراتيك نوين بمثابه پيش درآمدي 

، البته، ورود به دوره سوسياليسم، خود وظايف نويني، اما. براي سوسياليسم در چين بود
مانند هميشه، . مسائل نويني كه بايد حل مي گشتند تا پيشرفت حاصل شود، را بهمراه آورد

مائو در رابطه با ارائه راه حل خود براي اين مشكالت، نه تنها درسهاي غني انقالب چين را 
انقالبات ديگر و بخصوص اولين دولت بكار گرفت، بلكه درسهاي منفي و مثبت تجارب 

در اين پروسه نه . سوسياليستي يعني اتحاد جماهير شوروي را ارزيابي كرده و بكار گرفت
لنينيسم دفاع كرده و آنها را بكار گرفت بلكه آنرا تكامل -تنها از اصول اساسي ماركسيسم

سياسي، سياست اين مسئله مسلما در رابطه با مسائل اقتصاد . داده و غني تر ساخت
  .اقتصادي و ساختمان سوسياليسم، حقيقت دارد

اين مسائل و خدمات عظيم مائو در اين حيطه ها مبحث بسيار بزرگي را تشكيل مي دهد كه 
ادامه انقالب تحت "به تئوري كبير. پرداختن به آن ازحوصله اين كتاب خارج است

موضوع مي باشد در فصل آينده  ي مائو كه در رابطه نزديك با اين"ديكتاتوري پرولتاريا



                       خدمات فنا ناپذير مائو تسه دون
       

87	
	

در اينجا خالصه كردن نكات اساسي خط مائو در رابطه با اقتصاد سياسي، . برخورد خواهد شد
  .سياست اقتصادي و ساختمان سوسياليستي مد نظر خواهد بود

  اقتصاد سياسي مارکسيستي
رل ماركس كا) 1( ".هدف اقتصاد سياسي مطالعه مناسبات توليدي است "مائو خود مي گويد 

در همكاري با فردريك انگلس، در بنيانگذاري علم انقالبي پرولتاريا، ابتدا اقتصاد سياسي 
ماركس به عمق هزاران پديده . سوسياليستي كه جزء كليدي اين علم است را تكامل داد

روبنايي سرمايه داري نفوذ كرد و روابط عمده اي كه مشخص كننده اين نوع جامعه بود را 
ماركس از كاال شروع كرد و سپس مناسبات ميان  "مائو خاطر نشان ساخت، . ودتحليل نم

  )2...(انسانها را كه در پس كاال ها مخفي مي باشند آشكار ساخت
ماركس در كتاب معروفش كاپيتال، تضاد اساسي سرمايه داري يعني مالكيت خصوصي و 

يعني استثمار كارگر مزدور در  توليد اجتماعي را عريان ساخته و راز انباشت سرمايه دارانه
پروسه توليد توسط مالكين سرمايه دار ابزار توليد، براي آفريدن ارزش اضافي كه اين 

  .سرمايه داران آنرا مالك مي شوند، را آشكار ساخت
ماركس نشان داد كه اين شيوه توليد سرمايه داري، آنطور كه مدافعين آن اعالم مي كردند، 

فاز تاريخي خاص  "و فاز نهايي جامعه بشري نبوده، بلكه صرفا آخرين عاليترين و كاملترين 
اين امر باالجبار با شيوه توليد عاليتر و جديدتري، ) 3(".در تكامل توليد را نمايندگي مي كند

يعني كمونيسم جايگزين خواهد شد كه جهشي كيفي براي بشريت را نمايندگي مي كند و 
ات طبقاتي و پيشرفت عظيم و متداوم نيروهاي اجتماعي عبارت است از نابودي تمام تمايز

  .توليد
ماركس نشان داد كه كمونيسم باالجبار جايگزين سرمايه داري خواهد شد، نه بخاطر آنكه 

بوده بلكه بخاطر آنكه پيشرفت بشريت در سرتاسر فازهاي تاريخي  "عادالنه تر"كمونيسم 
جامعه را به بحرانها و هرج و مرج هاي بزرگتر و قبلي در تكامل توليد، تا سرمايه داري مرتبا 

بزرگتري مي اندازد، با تكامل نيروهاي مولده اجتماعي كه فشار مي دهند تا ديواره هاي 
تا آنجا كه اين تضاد به  -بخصوص مالكيت خصوصي سرمايه دارانه  -محبس روابط توليدي را 

سرمايه داري مالكيت حصوصي و از طريق نابودي سيستم : تنها راه ممكن حل شود،بشكنند
  .تبديل تمام ابزار توليد به مالكيت عمومي جامعه
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ماركس همچنين نشان داد براي دست يافتن به اين مسئله الزم است كه پرولتارياي استثمار 
شونده، انقالب سياسي كرده، ماشين دولتي را خرد كرده و دولت خود را يعني ديكتاتوري 

نابودي تمام تمايزات طبقاتي بطور كلي، نابودي  "ه و بطرف پرولتاريا را مستقر ساخت
مناسبات توليدي كه بر آن قرار گرفته است، نابودي تمام مناسبات اجتماعي كه منطبق بر 
اين مناسبات توليدي است، انقالبي كردن تمام ايده هايي كه از اين مناسبات اجتماعي بر مي 

  )4(".خيزند پيشروي كند
كس و نه انگلس زنده نماندند كه دوره اي را ببينند كه پرولتاريا قدرت را متاسفانه نه مار

هيچ  1871بجز كمون پاريس در سال . كسب كرده و شروع به اين تحوالت بي سابقه مي كند
دولت پرولتري اي در دوره زندگي آنان استقرار نيافت و خود كمون پاريس فقط چند ماه 

  .ي ضد انقالبي سرنگون گرديدبيشتر دوام نياورد و توسط نيروها
  

  خدمات لنين در حيطه اقتصاد سياسي

  
اما در همان زمان در شماري از كشورها، سرمايه داري شروع به تكامل به طرف باالترين و 

اين لنين بود كه بطور همه جانبه اين تكامل را . آخرين مرحله خود يعني امپرياليسم نمود
منجمله كائوتسكي كه از همكاران  -نيستهاي گوناگونتحليل كرده و در مقابله با اپورتو

ثابت  -نزديك انگلس بود اما در دوران آخر زندگي خود مبدل به يك ضد انقالبي گرديده بود 
كرد كه امپرياليسم نه تنها به هيچوجه تضاد اساسي سرمايه داري را حذف نكرده يا تخفيف 

لنين نشان داد كه امپرياليسم نه . استنبخشيده است، بلكه آنرا به سطح عاليتري رسانده 
و لنين . تنها آخرين مرحله سرمايه داري است بلكه آستانه انقالبات پرولتري نيز مي باشد

پرولتارياي روسيه را در اولين انقالب پيروزمند پرولتري و استقرار اولين دولت سوسياليستي 
  . كه پروسه گذار به كمونيسم را شروع نمود، هدايت كرد

و بخش مهمي از اين  -ين ماركسيسم را به يك سطح جديد و عاليتر تكامل بخشيد لن
  .لنينيسم شد -ماركسيسم، ماركسيسم. تكامل، اقتصاد سياسي ماركسيستي بود

و مرگش در سال  1917مضافا، در دوره كوتاه بين كسب قدرت سياسي در روسيه در سال 
قابل پاي دولت سوسياليستي، منجمله در ، لنين اين اصول علمي را در مسائل معين م1924
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لنين سمت و جهت گيري . حيطه مهم اقتصاد سياسي و ساختمان اقتصادي بكار گرفت
اساسي را كه پرولتارياي اتحاد شوروي مي بايست در متحول ساختن مالكيت از سرمايه 

رد را داري به سوسياليستي در شهر و ده و هدايت رشد سريع اقتصاد سوسياليستي بكار گي
  .تنظيم كرد

در زمان جنگ داخلي و تجاوز امپرياليستي پس از انقالب اكتبر، لنين سياست كمونيسم 
اين سياست في الفور مالكيت و شريانهاي حياتي اقتصاد را در دست . جنگي را تدوين ساخت

دولت پرولتري متمركز ساخت و پرولتارياي پيروزمند را قادر ساخت كه زير بناي مادي كافي 
را براي مغلوب كردن مرتجعين داخلي و خارجي كه عليه او متحد شده بودند بدست آورد و 

در عين حال، طبقه كارگر و دهقانان . زمينه را براي تكامل اقتصاد پس از جنگ آماده سازد
روسيه بايد فداكاري هاي عظيمي مي كردند، و بخصوص اين دوره فشارهاي زيادي را بر 

  .ملك در آوردن غالت اضافي آنان از جانب دولت، وارد آورددهقانان در شكل به ت
پس از جنگ داخلي، لنين تشخيص داد كه سياست كمونيسم جنگي اگر چه به پيروزي در 

ايدئولوژيك  -جنگ خدمت نموده بود اما همچنين فراتر از شرايط مادي و همچنين سياسي 
فت هاي آتي فرا خوان عقب نشيني او براي تدارك شرايط براي پيشر. و تشكيالتي رفته بود

اين سياست جديد، . متبلور شد) نپ(اين عقب نشيني در سياست اقتصادي نوين . داد
آن را با يك ماليات . سياست قبلي مبتني بر به تملك درآوردن غالت اضافه را ممنوع كرد

ايگزين بمثابه ابزاري براي آنكه دولت موجودي غله خود را تضمين كند، ج) ماليات جنسي(
هم سرمايه داري داخلي هم  -نپ امتيازات قابل توجهي به سرمايه داري بود . ساخت

به سرمايه خارجي اجازه داده شد كه در كشور فعاليت . خارجي، هم شهري، هم روستايي
اين سياست به سرمايه داران . كنند و حتي با دورنماي سودهاي باال به جلب آنان پرداختند

حتي در رشته هايي كه . ه در رشته هاي معيني به فعاليت بپردازندداخلي اجازه داد ك
مالكيت آن با دولت بود، سيستمهاي مديريت يكنفره، اتكاء بر متخصصين و مديران بورژوا، و 
استفاده گسترده از چيزهايي مانند قطعه كاري و قوانين و ضوابط مشابه كارخانجات سرمايه 

) اري در واقع بخشي از كمونيسم جنگي نيز بوده استبسياري از اين سياستهاي اد( داري
  .بكار گرفته شدند

تمام اينها براي دست يافتن به احياء اقتصادي در كوتاه مدت، كه در بسياري از جاها كامال از 
هم پاشيده شده و در حين جنگ داخلي متوقف گشته بودند و بسياري از كارگران از توليد 
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الزم بود كه پرولتاريا و دولت . طبقه شده بودند الزم بودمحروم گرديده و در واقع بي 
با اين اوصاف در همان زمان . پرولتري هم از نظر سياسي و هم از نظر اقتصادي تقويت گردد

پرولتاريا از طريق قدرت دولتي خود، كنترل بر بخشهاي مالي و تجاري را حفظ كرده و بر 
و لنين در اين . دود و موانعي را تعيين كردفعاليتهاي سرمايه خصوصي در شهر و روستا، ح

دوره بر اهميت بوجود آوردن و گسترش دادن تعاوني هاي مصرف كنندگان و توليدكنندگان، 
براي پي ريزي اشتراكي نمودن در روستا و بطور كلي گسترش مناسبات سوسياليستي در 

دي از طريق سرمايع بدين ترتيب اتحاد شوروي از نظر اقتصا. آينده نزديك، تاكيد گذارد
  .داري دولتي نپ، به سوسياليسم پيشرفت كرد

لنين به وضوح در مورد اينكه نپ يك عقب نشيني و امتيازي كوتاه مدت به سرمايه داري 
او گفت كه اين مسئله بدليل شرايط خاص كشور در آن زمان صحيح و . است صحبت كرد

ر به يك دولت سوسياليستي اين سياست نه يك طرح عظيم براي رشد كشو. الزم است
مدرن و قدرتمند بود و نه اينكه قصد آن بوده كه سياستهاي اساسي آن براي ساختمان 
. سوسياليسم، آنگونه كه رويزيونيستهاي خروشچفي مدعي آن بوده اند، بكار گرفته شوند
اد بلكه وسيله اي بود براي آقريدن شرايطي در مدتي كوتاه، براي پيشرفت كردن بطرف اقتص

  .سوسياليستي براي يك تعرض بر عليه مواضع اقتصادي استراتژيك سرمايه داري
  

  ساختمان سوسياليسم تحت رهبري استالين

  
لنين در دوران آخر زندگي اش شديدا مريض بود و نمي توانست در كارهاي روزمره حزب و 

ده و صنعتي اين استالين بود كه وظيفه را بدوش گرفته و نپ را پيش بر. دولت شركت كند
در انجام اين امور، استالين همچنين .شدن سوسياليستي و رشد كشاورزي را هدايت كرد

مبارزه اي سخت را عليه تروتسكي، كامنف، زينوويف و بوخارين، اپورتونيستهايي كه گاهي 
  .از يكطرف و گاهي از سوي ديگر با راه صحيح به جلو مخالفت مي ورزيدند، به پيش مي برد

را تبليغ كرده و چنين  "تئوري نيروهاي مولده"و بهمراه او كامنف و زينوويف، تروتسكي 
استدالل مي كردند كه ساختمان سوسياليسم جمهوري شوروي به دليل آنكه بيش از اندازه 

اين خط بخشا پوشش نازك . از نظر اقتصادي و تكنيكي عقب مانده است، امكان پذير نيست
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ود كه اصرار مي ورزيدند كه انقالب فوري در اروپا الزم است را نيز داشت و آن اين ب "چپي"
با اين اوصاف ماهيت راست اين خط زياد پوشيده . كه سوسياليسم در شوروي زنده بماند

از طرف ديگر تروتسكي مخالف نپ بوده و براي سياست استثمار دهقانان براي دست . نبود
انه ها، براي مجبور كردن كارگران به يافتن به صنعتي شدن و سازماندهي شبه نظامي كارخ

باال بردن توليد، هورا مي كشيد؛ و او حتي خواهان آن بود كه امتيازاتي در زمينه هاي رشته 
هاي استراتژيك و رشته هاي صنعت بخارجي ها اعطاء شود و بدين ترتيب آنگونه كه 

  )5.("رجي بيافكندما را به آغوش الطاف سرمايه داران خا"استالين گفت، سعي مي كرد كه 
بعدا وقتي كه حزب سياست پيشبرد صنعتي شدن سوسياليستي كشور را بر پايه يك 
كشاورزي احياء شده فرموله كرد و در اين راه قدم گذاشت، تروتسكي در اتحاد زينوويف و 

اما در واقع آنها . ديگران اين اتهام را مي زدند كه صنعتي شدن با سرعت كافي پيش نميرود
مخالف صنعتي شدن سوسياليستي بودند و سعي مي كردند كه با برانگيختن توده هاي كامال 

دهقانان بر عليه طبقه كارگر، و در واقع اتكاء بر دهقانان ثروتمند و نيروهاي سرمايه داري در 
از تمام اينها مي توان ويژگي متمايز تروتسكي و طرفداران او . روستا، در آن اعمال نفوذ كنند

و آن عبارت است از غيبت متداوم اصول و مقام پرستي و فقدان ايمان به توده ها و : را ديد
  .وحدت اساسي با راست

اين مسئله در اين واقعيت منعكس گشت كه خط تروتسكي، مبني بر اتكاء بر نيروهاي 
سرمايه داري در رابطه با صنعت و كشاورزي، با خط بوخارين كه در دوران نپ و پس از آن، 

رشد مسالمت آميز بورژوازي به سوسياليزم و تقويت "يت بورژوازي بر مبناي درك خط تقو
  )6.(را تبليغ مي كرد، بسيار شبيه بود "آن با شعار جديد ثروتمند شويد

بوخارين بخصوص اين اپورتونيسم راست را در رابطه با روستا داشت و همانند جوهر خط 
عناي ياري رساندن و اتكاء بر عناصر سرمايه تروتسكي، علنا خطي را تبليغ مي كرد كه به م

استالين حزب شوروي را در مغلوب ساختن خطوط . داري در روستا، يعني كوالكها بود
گوناگون بورژوايي و در پيشبرد صنعتي شدن سوسياليستي و اشتراكي كردن گام به گام 

نرسيده بودند، و  و البته هيچكدام از اينها قبال در تاريخ به ثمر. كشاورزي، هدايت كرد
بخصوص اشتراكي كردن موفقيت آميز كشاورزي كه با حادترين مبارزات طبقاتي در داخل و 
خارج حزب همراه بود، يك وظيفه تاريخي بوده و از اهميت عظيمي براي ساختمان 

زيرا روسيه در زمان انقالب اكتبر، اگر چه يك . سوسياليسم در اتحاد شوروي برخوردار بود
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رياليستي بود، به مقدار زيادي يك كشور دهقاني با روستاهاي عقب افتاده، منجمله كشور امپ
  .بقاياي مناسبات فئودالي در ابعاد عظيم بود

به ثمر رساندن اشتراكي كردن سوسياليستي بهمراه صنعتي كردن سوسياليستي و متحول 
كه  -اقتصادي كردن اتحاد شوروي از يك كشور نسبتا عقب افتاده به يك كشور پيشرفته 

 -تمام اينها در عرض بيست سال از زمان پايان جنگ داخلي تا جنگ جهاني دوم انجام شد 
پيروزي . دستĤورد عظيمي براي طبقه كارگر و مردم شوروي در تحت رهبري استالين بود

اتحاد شوروي بر متجاوزين نازي در جنگ جهاني دوم بمقدار زيادي وابسته به اين امر بود، و 
Ĥورد عظيمي بود كه مردم شوروي تحت رهبري استالين آنرا بكف آوردنددست .  

در عين حال، در رهبري چنان وظايف بي سابقه اي كه از چنان ابعاد عظيمي برخوردار بودند 
سوسياليستي كردن، متحول كردن و رشد سريع اقتصاد چنان كشور بزرگ و پيچيده اي  -

كه تنها دولت سوسياليستي در جهان بود كه هنوز مانند اتحاد شوروي در آنچنان شرايطي 
بدرجات زيادي آن . استالين دچار اشتباهات معيني نيز شد -امپرياليسم بر آن سلطه داشت 

اشتباهات را مي توان با اين واقعيت كه هيچ سابقه تاريخي به سرانجام رساندن چنين 
آنها درس گرفت، وجود نداشت، كه بتوان از ) و اشتباهات قبلي(وظايفي و هيچ تجربه قبلي 

از طرف ديگر، آنگونه كه مائو جمع بندي كرد، برخي از اشتباهات استالين، . توضيح داد
منجمله در حيطه اقتصاد سياسي، سياست اقتصادي و ساختمان سوسياليسم، از آنجا و بدان 

مشكالت،  درجه اي برخاست كه استالين در كاربرد همه جانبه ماترياليسم ديالكتيك در حل
  .منجمله در حل بسياري از مشكالت نويني كه بظهور رسيده بودند، شكست خورد

پس از اشتراكي كردن كشاورزي و ايجاد  - 1930بمقدار زيادي به اين دليل، بخصوص در دهه 
استالين خود برخي  -تحوالت سوسياليستي در مالكيت در صنايع كه اساسا كامل شده بود 

تكنيك همه چيز را تعيين مي "او ابتدا شعار . را اتخاذ كرد "وهاي مولدهتئوري نير"از جوانب 
، و سپس مفهوم مرتبط با اين، با تكنيك مدرن، كادرهاي مسلط بر اين تكنولوژي همه "كند

  .چيز را تعيين مي كنند را فرموله كرد
ويت اين امر بطور جدي به مسئله سياست اهميت كافي نداده و در واقع بر عليه خط اول

سياست بود و همچنين نقش توده ها، و مشخصا الزام اتكاء بر خالقيت توده ها در توليد 
بهمراه اين، در حالي كه او پيشبرد اشتراكي .سوسياليستي، مانند هر حيطه ديگر، كم بها داد

هدايت كرد، اما گرايش به اين داشت كه صنعت را به  20كردن در روستا را در اواخر دهه 
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رزي رشد داده و بدين ترتيب دهقانان را با كمكهاي بسيار نازل بحال خود رها قيمت كشاو
  .كنند كه از طريق تالشهاي خودشان انباشت كنند

يا قبل از آن در دوره كمونيسم (استالين همچنين بسياري از سياستهايي را كه در دوره نپ 
ه، اولويت متخصصين و ، پاداش، مديريت تك نفر)مانند قطعه كاري(اتخاذ شده بود ) جنگي

در ماهيت امر، استالين تاكيد يك جانبه بر مالكيت، كه تعيين كننده . غيره را بكار گرفت
او در توجه مداوم . ترين جنبه از مناسبات توليدي اما نه تنها جنبه آن مي باشد، مي گذارد

توليد و  مناسبات بين مردم در(كردن به انقالبي كردن ديگر عرصه هاي مناسبات توليدي 
بدرجات زيادي استالين از اين فرض حركت مي كرد كه هر گاه . و روبنا غفلت ورزيد) توزيع

يعني زماني كه مالكيت عمومي اساسا  -مسئله مالكيت بدرجات زيادي حل شده باشد 
آنگاه فقط الزم است كه به پيشرفت تكنولوژيك و  -جانشين مالكيت خصوصي شده باشد 

استادانه دست يافته شود و بدين ترتيب سوسياليسم به پايه مادي كارآيي در مديريت، 
اين . قدرتمندتري دست خواهد يافت و جامعه قادر خواهد بود بطرف كمونيسم پيشرفت كند

 30نظريه غلط، دست در دست اين تحليل اشتباه استالين مبني بر اينكه تا اواسط سالهاي 
اين نظريه قادر نبود . بودند، حركت مي كرد طبقات متخاصم در اتحاد شوروي از بين رفته

مانند تضاد بين  -تشخيص دهد كه بورژوازي مرتبا از تضادهاي خود جامعه سوسياليستي 
كار يدي و فكري، شهر و روستا، كارگر و دهقان و همچنين نابرابري در درآمد كه از كاربست 

گردد، و اينكه تا زماني كه اين باز توليد مي  -بر ميخيزد  "به هر كس به اندازه كارش"اصل 
نابرابري هاي بجا مانده از سرمايه داري به زندگي خود ادامه دهند طبقات و مبارزه طبقاتي، 
منجمله مبارزه خصمانه بين پرولتاريا و بورژوازي كه تضاد عمده جامعه سوسياليستي مي 

  .باشد، وجود خواهد داشت
شهايي كه براي احياء سرمايه داري در شوروي بود استالين خود مكررا و قاطعانه بر عليه تال

و . اما اشتباهاتي كه بطور خالصه در باال شرح داده شد اثرات مخرب خود را گذاردند. جنگيد
اثرات اين اشتباهات بمقدار زيادي در دوره جنگ بزرگ ميهني بر عليه آلمان، زماني كه 

وني اتحاد شوروي كه در تضاد با محور مقدار معيني سازش با نيروهاي بورژوايي دروني و بير
تمام اينها درهاي بيشتري را به روي نيروهاي . فاشيست بودند الزم آمد، برجسته گرديد

آناني كه شركاي چيني ( بورژوايي، بخصوص بورژوازي درون حزب و دولت اتحاد شوروي
ازه داد كه زمينه را باز كرد و به آنان بيشتر اج) خواند "رهروان سرمايه داري "اشان را مائو 
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براي احياء سرمايه داري، تا زماني كه استالين زنده بود، آماده كنند و سپس اين قهقرا را پس 
  . از مرگ او به سرانجام برسانند

استالين سالهاي آخر عمرش، در واقع به يك سري از سئوالهاي اساسي برخاسته از بقاياي 
بويژه در كتاب مسائل . يستي، اشاره كردسرمايه داري كماكان زنده در جامعه سوسيال

اقتصادي سوسياليسم در اتحاد شوروي، او خاطرنشان ساخت كه قانون ارزش، اگر چه نقش 
تنظيم كننده در اقتصاد سوسياليستي بازي نمي كند، اما در حيطه محدود شده اي به 

روستا، شكل استالين گفت كه اين بدليل آن مي باشد كه در . عملكرد خود ادامه مي دهد
مالكيت سوسياليستي، دولتي نبوده بلكه اشتراكي است، كه خود جنبه مهمي از ادامه 
نابرابري بين شهر و روستا بوده، و بدليل آنكه مبادله كااليي هنوز كامال با شكل عاليتري از 

  .مبادله جايگزين نگرديده بود
طرف كمونيسم بايد حل مضافا، استالين به برخي از تضادهاي مهمي كه براي پيشرفت ب

اضافه بر نابرابري بين شهر و روستا، او توجه ويژه اي به تضاد بين كار . گردند، اشاره كرد
استالين تاكيد كرد كه براي پيشرفت بطرف كمونيسم الزم است كه اين . فكري و يدي كرد

اختالف  و -تضادها و همچنين ساير تضادهاي باقي مانده از جامعه سرمايه داري حل گردند 
  .اساسي بين شهر و روستا و كار فكري و يدي و غيره حذف گردد

اما در همان زمان، استالين اين گرايش را داشت كه مسئله حذف اين تفاوتها را كامال از زاويه 
. رشد توليد و باال بردن سطح فني و مادي توده ها و نه از زاويه سياست و ايدئولوژي، ببيند

بر محدودكردن اين تفاوتها تا حد ممكن در هر نقطه و بر اين مسئله  بعبارت ديگر، استالين
كه چگونه اين بطور ديالكتيكي با وظايف رشد توليد، باال بردن سطح فني و مادي توده ها و 
غيره مرتبط است، و همينطور بر روي مسئله دامن زدن به مبارزه ايدئولوژيك براي نبرد با 

  .ين نابرابري ها تقويت مي گردند، تاكيد نميگذاردايدئولوژي بورژوازي كه توسط ا
يكي از قدرتمندترين نكات اين اثر استالين در آنست كه انحرافات رويزيونيستي ياروشنكو 

اشتباه اصلي رفيق ياروشنكو آنست كه او موضع "استالين نوشت، . را طرد مي كند
دي در تكامل جامعه را ماركسيستي در مورد مسئله نقش نيروهاي مولده و مناسبات تولي

انكار مي كند، و اينكه او بطور مفرطي نقش نيروهاي مولده را زياده برآورد مي كند و به همان 
افراط به نقش مناسبات توليدي، كم بها مي دهد، و بدانجا مي رسد كه اعالم مي كند كه در 

  )7.("جامعه سوسياليستي، مناسبات توليد جزئي، از نيروهاي مولده مي باشند
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استالين ادامه داده و خاطر نشان مي كند كه تضاد بين مناسبات توليدي و نيروهاي توليد، 
تكامل مناسبات توليدي از تكامل نيروهاي "حتي تحت سوسياليسم ادامه مي يابد زيرا 

استالين تاكيد كرد كه با در فرماندهي قرار ) 8("مولده عقبتر مي باشد و عقبتر خواهد بود
و چنانچه . صحيح، اين تضاد مي تواند به يك تضاد آنتاگونيستي بدل نشودگرفتن يك خط 

  .خط غلطي بكار گرفته شود، اين امر وارونه خواهد گشت
اما كمبود تحليل استالين از اين مسئله آن بود كه هنوز به وجود تضادهاي طبقاتي 

يح به تضاد بين آنتاگونيستي بين پرولتاريا و بورژوازي و به اين واقعيت كه برخورد صح
نيروها و مناسبات توليد عمدتا وابسته به حل صحيح تضاد بين پرولتاريا و بورژوازي، در 

اضافه بر اين، همان گونه كه . پيشبرد مبارزه طبقاتي عليه بورژوازي مي باشد، معترف نشد
اصرار  مائو تاكيد ورزيد، اگر چه استالين بر ادامه حضور تضاد بين نيروها و مناسبات توليد

: مي ورزيد، اما چنين خطي را در مورد تضاد بين زير بناي اقتصادي و رو بنا در پيش نگرفت
استالين وقت صحبت از مناسبات توليدي مي كند و از روبنا و مناسبات بين روبنا و زير بناي "

استالين فقط در مورد اقتصاد صحبت ميكند و نه سياست ... اقتصاد سخني به ميان نمي آورد
به مردم اهميتي . و كتاب استالين از ابتدا تا به انتها هيچ صحبتي از روبنا به ميان نمي آورد "

  )9.("اشياء و پديده ها را به حساب مي آورد و نه مردم را . نمي دهد
نوشته شده اند، مائو نه تنها اختالف مهم معيني را  1950در اين انتقادها كه در اواخر سالهاي 

تحاد شوروي زمان استالين پيدا كرده بود منعكس مي سازد، بلكه او شروع كه حتي با خط ا
لنينيستي در مورد مسئله اقتصاد سياسي،  -به پيشبرد بيشتر تئوري و پراتيك ماركسيست 

البته اين مسئله فقط از طريق مبارزه . بخصوص در مورد رابطه بين انقالب و توليد، مي كند
ست چين بدور همان مسائل شكل گرفت، مبارزه اي كه در حاد بين دو خط درون حزب كموني

  .سالهاي باقيمانده عمر مائو ادامه يافته و عميقتر گشت
در واقع از زماني كه قدرت سياسي در چين كسب شد، مبارزه درون حزب كمونيست چين بر 

. در گرفت - راه سرمايه داري يا راه سوسياليستي  -سر اينكه چه راهي را در پيش بگيرد 
اول آنهايي كه بحث شان اين بود كه الزم . مخالفت با راه سوسياليستي از دو جهت برخاست

است كه چين از اياالت متحده، حتي با وجود آنكه امپرياليسم آمريكا قدرتمندترين 
پشتيبانان چيانكايشك بود و البته هنوز كماكان قصد به انقياد در آوردن چين را داشت، 

آمريكا دوخته بود، خط وابستگي و سازش  "كمكهاي"ي كه چشم به چنين خط. كمك بگيرد
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با امپرياليسم آمريكا را تبليغ مي كرد و نتيجه اش آن بود كه نه تنها سوسياليسم نتواند در 
در همان . چين ساخته شود بلكه پيروزي هاي انقالب دمكراتيك نوين نيز از بين برده شوند

بست سرسختانه راه اتحاد شوروي در ساختمان اقتصادي زمان آنهايي بودند كه خواهان بكار
در چين بودند، درست همان كساني كه قبل از اين خواهانه دنباله روي كوركورانه از مدل 

مبارزه بر عليه اين . اتحاد شوروي در مبارزه براي كسب قدرت سياسي سراسري بودند
، زماني 1950اسط سالهاي انحراف پس از كودتاي رويزيونيستي خروشچف و شركايش در او

  .كه مدل اتحاد شوروي مدلي براي احياء سرمايه داري گشت، آنتاگونيستي گرديد

  سياست اقتصادي در مناطق آزاد شده
  

در مقابله باهر دو خط اپورتونيستي، مائو بطور فزاينده اي خطي انقالبي را در رابطه با 
طوالني و درسهاي انقالب چين در  ساختمان سوسياليسم تكامل داد، خطي كه هم در تجربه

زمان مبارزه براي قدرت، و هم در تعميق جمعبندي تجربه اتحاد شوروي و درسهاي مثبت و 
برخي از آناني كه . منفي آن تحت رهبري استالين و سپس پيروزي رويزيونيسم، ريشه داشت

درت سياسي به در دوره انقالب دمكراتيك نوين با مائو سمتگيري كرده بودند پس از كسب ق
شده اند، و اين  "دمده"اين نتيجه گيري رسيدند كه خط او و اصول اساسي راهنماي خط او 

اما مائو به . مقوله با پيشرفت بيشتر چين به درون دوره سوسياليستي برجسته تر گرديد
مبارزه خود براي اين مسئله كه اصول اساسي اي كه مبارزه طوالني مدت و پيچيده براي 

رت سياسي را پيروزمندانه هدايت كرده بودند بايد همچنين انقالب و ساختمان كسب قد
در فرماندهي قرار دادن سياست، اتكاء به . مرحله سوسياليستي را نيز هدايت كنند، ادامه داد

توده ها، تشخيص نقش حياتي دهقانان و اهميت روستاها، مبارزه با امتياز طلبي و گرايشات 
و ديگر نكاتي كه از خط ايدئولوژيك و سياسي نمايندگي كننده  اينها -بوروكراتيسم 

جهانبيني و منافع پرولتاريا برخاسته و آنرا منعكس مي كردند، كماكان شالوده خط مائو تسه 
  .دون را تشكيل مي دادند

از زمان اولين فازهاي انقالب چين، مائو تاكيد كرد كه، در رابطه با سياست اقتصادي مانند 
ه ها، الزم است كه در عين بعمل در آوردن و پيشبرد انقالب بورژوا دمكراتيك ديگر حيط

كه مي خواستند از نيروهاي خرده مالك  "اولترا چپ"بمثابه مرحله اول و مقابله با خطوط 
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سلب مالكيت كنند و آنان را بسوي دشمن برانند، در همان مرحله زمينه چه از نظر اقتصادي 
 1934در مقاله اي كه در ژانويه . راي آينده سوسياليستي چيده شودو چه در ديگر حيطه ها ب

نوشته شده است مائو در برخورد به مسئله سياست اقتصادي در مناطق آزاد شده چنين 
  :فرمول بندي را ارائه داد

اصول سياست اقتصادي ما عبارتند از اينكه در زمينه ساختمان اقتصادي هر كاري را كه 
انجام دهيم و منابع اقتصادي را براي رفع نيازمنديهاي جنگ متمركز ممكن و ضرور است، 

سازيم؛ در عين حال زندگي توده ها را تا حد امكان بهبود بخشيم، اتحاد كارگران و دهقانان 
را در زمينه اقتصادي تحكيم كنيم، رهبري پرولتاريا را بر دهقانان تضمين نماييم و براي 

تصاد نسبت به بخش خصوصي كوشش كنيم تا بدينسان تامين نقش رهبري بخش دولتي اق
  )10.(آن شرايط مقدماتي گذار آتي به سوسياليسم را فراهم آوريم

در زمان جنگ  1940نوشته شده در ژانويه  "در باره دمكراسي نوين"بعدها، در اثر مهمش 
وپا يا آمريكا ما هرگز نبايد يك جامعه سرمايه داري از نوع ار "ضد ژاپني، مائو تاكيد كرد كه 

او اشاره .: را مستقر سازيم يا اجازه دهيم كه جامعه كهن نيمه فئودالي به زندگي ادامه دهد
بطور كلي كشاورزي "كرد كه تا آنجا كه مربوط به اقتصاد دوره دمكراتيك نوين مي باشد، 

وي سوسياليستي در اين مرحله مستقر نخواهد شد، اگرچه انواع گوناگون شركتهاي كئوپراتي
  )11.("توسعه يافته بر مبناي زمين به كشتگر عناصر سوسياليسم را در بر خواهند داشت

آنگونه كه در فصل اول اين كتاب شرح داده شد، براي متحد كردن تمام نيروهاي ممكن بر 
عليه متجاوزين ژاپني براي دوران جنگ ضد ژاپني حزب كمونيست چين سياست اقتصادي 

ن دوره كرده و از سياست مصادره امال خوانين در اكثر موارد دست ارضي خود را منطبق بر آ
اما اين به آن . كشيد و بجاي آن كارزار تقليل اجاره، ماليات و غيره را جانشين كردند

  .معنانبود كه چنين تقليلي مي توانست بدون مبارزه بدست آيد و يا مطمئنا حفظ گردد
، و بنابراين "بارزه توده اي توسط دهقانان استتقليل اجاره بها يك م"مائو تاكيد كرد كه 

بجاي ارزاني داشتن ) حكومت مناطق آزاد شده(رهنمودهاي حزب و فرمانهاي حكومت"
اعطاء كردن . مراحم و الطاف توده ها بايد اين مبارزه را هدايت كرده و به آن ياري رساند

به كف آوردن آن توسط فعاليت  تقليل اجاره بها بمثابه لطفي بجاي برانگيزاندن توده ها براي
  )12.("خودشان غلط است و نتايجش مستحكم نخواهد بود
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بود كه بنوبه خود بمثابه ) و ماليات(بسيج توده ها حلقه كليدي پيشبرد تقليل اجاره بها 
زمينه اي براي متشكل كردن توده هاي دهقان در پيشبرد توليد در دفاع از حكومت انقالبي 

و در اين حركت توليدي، سازماندهي توده ها همچنين تعيين . مت كردو نيروهاي مسلح خد
هر آنكس كه به مطالعه دقيق توليد : مائو در عين حال كه اصرار مي كرد كه . كننده بود

، شديدا آن كادرهايي را مورد انتقاد "نپردازد نمي تواند يك رهبر خوب به حساب آورده شود
  :قرار داد كه

وليد به توسعه اقتصاد بپردازند، از نقطه نظر محافظه كارانه و صرفا بجاي آنكه در جنبش ت
اشتباه است اگر بجاي . مالي حركت كرده و راه حل را در منافع و تقليل مخارج مي بينند

آنكه نيروهاي كار فراواني را كه در دستگاههاي حزب، دولت و ارتش و نيز در ميان مردم 
توليد سازمان دهيم به اينكه عده قليلي از كارمندان خوابيده است در راه جنبش توده اي 

  )13.(مشغول جمع غله و ماليات، پول و آذوقه باشند اكتفا ورزيم
چگونه مي توان هم بار دهقاني كه حاكميت كهن به : در اينجا يك مسئله مهم در گير است

حفظ رژيم جديد آنان تحميل كرده بود را سبك كرد و در همان زمان پايه مادي الزم را براي 
مائو تاكيد كرد . و حمايت از نيروهاي مسلح انقالبي در جنگ مقاومت ضد ژاپن فراهم آورد

كه راه حل در بسيج حداكثر صفوف حزب و كادرهاي حزب و حكومت و همچنين اعضاي 
در همان حال بسيج . ارتش و همراه با آن بسيج توده ها در كارزارهاي توليدي نهفته است

مستقر كردن كار كمك رساننده  -براي متحول كردن حداكثر مناسبات توليدي  توده ها هم
و انجام جهش هايي در تكامل تكنيكهاي نوين در  -به يكديگر و ديگر اشكال ابتدايي تعاون 

بدون اين رها . توليد حتي با ابزار اوليه توليدي كه در مالكيت آنان است، حياتي مي باشد
وده ها بمثابه ستون فقرات جنگ مقاومت ضد ژاپن ناممكن مي ساختن خالقيت و فعاليت ت

  .بود
اين امر به كم كردن بار : شركت سربازان در توليد حلقه كليدي مهمي از تمام اينها بود

همانگونه كه مائو . مالياتهايي كه توسط حكومت انقالبي بر دهقانان بسته مي شد كمك كرد
سال را در توليد گذرانده و نه ماه را به جنگيدن و  خاطر نشان ساخت اگر سربازان ما سه ماه

سپاهيان ما در امور  ":تمرين اختصاص دهند، آنگاه مي توان به اوضاعي دست يافت كه 
يعني حكومت ( معاش خود نه وابسته به گوميندان اند، نه وابسته به دولت منطقه مرزي

) 14(".يش را برآورده مي سازندو نه وابسته به اهالي، خودشان نيازمندي هاي خو) انقالبي
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اين بمثابه بخش مهمي از خط مائو در مورد سياست اقتصادي و بخصوص رابطه بين ساختمان 
  .اقتصادي و جنگ، مقاومت در مقابل متجاوز، كماكان در دوره سوسياليستي نيز باقي ماند

متشكل "مقاله (در سخنراني بسيار مهم كه براي قهرمانان كار در مناطق آزاد شده انجام شد
مائو باز هم بر اين مسئله تاكيد گذارد كه دو متد متضاد در برخورد به مشكالت ) "شويد

  :توليد وجود دارد
آيا سياست مخالف آن نيز وجود دارد؟ آري وجود دارد، . تشكل نيروي توده ها سياستي است

كيه نمي كند يا آنها و عبارت است از سياستي كه نقطه نظر توده اي ندارد، بر روي توده ها ت
را متشكل نمي سازد و در حاليكه به تشكل توده هاي وسيع روستا، نيروهاي مسلح، 
دستگاهها، مدارس و كارخانه ها توجهي نمي كند فقط به تشكل افراد معدودي كه در دوائر 
مالي، تداركات و بازرگاني مي پردازد، سياست مذكور كار اقتصادي را بمنزله جنبش وسيع و 

ا جبهه وسيع مبارزه در نظر نمي گيرد بلكه آنرا فقط به منزله چاره اي براي پر كردن ي
  )15.(اين است آن سياست مخالف، آن سياست خطا. كمبودهاي منابع مالي تلقي مي كند

مائو ادامه داده و باز هم حلقه هاي واسط بين سياست اقتصادي كنوني و پيشرفت آتي بسوي 
اكنون مهمترين ) تعاوني ها(كئوپراتيوها "او خاطر نشان ساخت . سوسياليسم را نشان داد

تعاوني ها سنگ بناي پلي را نمايندگي . "شكل تشكل توده اي در زمينه اقتصادي مي باشد
مي كنند كه اقتصاد منفرد دهقانان را كه هزاران سال تحت فئوداليسم وجود داشت به 

  :اشاره كرد كهمائو . اقتصاد جمعي سوسياليستي هدايت مي كند
اين شكل توليد كه انفرادي و پراكنده است پايه اقتصادي رژيم فئودالي است و دهقانان را در 

يگانه راه پايان دادن به اين وضع عبارت است از . تهي دستي هميشگي نگه مي دارد
 اشتراكي كردن تدريجي، و يگانه راهي كه به اشتراكي كردن مي انجامد، بنابر گفته لنين، از

مناطق (هم اكنون ما تعداد كثيري كئوپراتيو دهقاني در منطقه مرزي . كئوپراسيون مي گذرد
تشكيل داده ايم، ولي هنوز شكل بدوي دارند و فقط پس از چند مرحله از تكامل ) آزاد شده

بشكل كئوپراتيوهايي از نوع كئوپراتيوهاي شوروي كه بنام كلخوز شناخته مي شوند در 
صاد ما اقتصاد دمكراسي نوين است و كئوپراتيوهاي ما هنوز سازمان هاي اقت. خواهند آمد

مبتني مي ) بر اساس مالكيت خصوصي(كار جمعي هستند كه بر اساس اقتصاد انفرادي
  )16.(باشند
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در اينجا مائو مسير اساسي را كه تعاون در روستاهاي چين در پيشبرد اقتصاد دهقاني به 
طي مي كرد را ترسيم نمود، كه گام اوليه آن كه متناسب با طرف مناسبات سوسياليستي بايد 

مرحله انقالب دمكراتيك نوين بود عبارت بود از تشكيل تيمهاي كار تعاون متقابل، مانند هر 
مورد ديگر، مائو در اين مورد نيز تاكيد كرد موفقيت اين تيمها بستگي به بسيج و فعاليت 

اين شيوه هاي كمك متقابل "طر نشان ساخت كه، در واقع مائو خا. آگاهانه توده هادارد
و وظيفه حزب عبارت است از جمعبندي و همه گير كردن  "...جمعي، ابتكار خود توده هاست

  )17.(آن
سالها بعد، با نزديك شدن پيروزي در جنگ ضد ژاپني، مائو دوباره بر اهميت سياست صحيح 

ت اقتصادي را بر شرايط خاص مبارزه او بخصوص آن رفقايي كه سياس. اقتصادي تاكيد گذارد
انقالبي چين منطبق نمي كردند، و بويژه به اين واقعيت توجه نداشتند كه اين مبارزه در آن 
زمان در روستا متمركز بود و بايد از طريق پيشرفت از روستا به شهرها ادامه يابد، را مورد 

  :انتقاد قرار داد 
ما مي خواهيم براي تسخير شهرها و باز . ود سازيمما مي خواهيم تجاوزكاران ژاپني را ناب

ولي در اين موقع كه ما در مناطق روستايي مبتني . ستاندن اراضي از دست رفته آماده شويم
بر اقتصاد انفرادي، جدا از يكديگر و درگير در جنگ پارتيزاني بسر مي بريم، چگونه بايد به 

ن كه كوچكترين گامي بر نمي دارد و حتي از اين مقصود نائل آمد؟ ما مي توانيم از گوميندا
ما بر . حيث كاالهاي مصرفي عادي از قبيل قماش كامال وابسته به خارجه است تقليد كنيم

ما اميدواريم كه از خارج كمك بگيريم، . آنيم كه بايد بر نيروي خودمان تكيه داشته باشيم
يروي آفريننده تمام ارتش و قاطبه ولي نبايد وابسته به آن باشيم؛ ما بر كوشش خودمان، بر ن

در اين صورت چگونه بايد به مقصود خويش نائل آئيم؟ به اين طريق كه . خلق تكيه داريم
  )18.(جنبش پر دامنه توليد را هم زمان در ميان ارتش و مردم برانگيزيم

 متمركز كردن نيروها براي جنگ - اين همانند اصلي بود كه مائو در جنگ استفاده مي كرد 
اصلي كه او در ساختمان اقتصادي نيز بخصوص در رابطه با حلقه هاي كليدي و  -نابود كننده 

پروژه هاي كليدي در اقتصاد، چه در دوره دمكراتيك نوين و چه در دوره سوسياليستي بكار 
  .بست

اگرچه مائو در نقل قول باال، اوضاع پيشاروي انقالب را در آن زمان مورد بر خورد مشخص 
اهميت روستا، بسيج توده ها، شركت ارتش در توليد (داده، ليكن مسائل مورد تاكيد وي قرار 
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نه فقط براي آن دوره، بلكه در دوران پس از ) و جنگ و تمرين، و بطور كلي امر اتكاء بخود
كسب قدرت سياسي سراسري و ورود به دوره سوسياليسم نيز از اهميت حياتي برخوردار 

  .اين دوره نيز بمثابه اصول اساسي بجاي ماندند اين مقوالت در. بودند
چون ما در روستا بسر مي بريم، جايي كه نيروي كار  "همچنين در همان مقاله مائو مي گويد،

رهبري واحد و اداره غير "و منابع مادي آن پراكنده است، در مورد توليد و تداركات، سياست 
اصل نظامي كه مائو تدوين كرد از نزديك  اين سياست با) 19(".را اتخاذ كرده ايم "متمركز

اصل استراتژي واحد و فرماندهي استراتژيك با فرماندهي غير متمركز و : مرتبط است يعني
اين اصل، .) به فصل قبل مراجعه كنيد. (انعطاف پذيري و ابتكار بخصوص در كارزارها و نبردها

اگرچه باز هم با مبارزه حاد  -د همچنين، در دوره سوسياليستي نيز توسط مائو بكار گرفته ش
  .درون حزب كمونيست

بالفاصله پس از شكست امپرياليستهاي ژاپني، مائو دوباره به حزب و توده ها ياد آور شد كه 
پيروزي هاي بكف آمده از طريق تالشهاي خودشان فقط توسط ادامه اعمال سياست اتكاء به 

مائو در تدارك براي مقابله با . اشندخود قابل دفاع و گسترش به پيروزيهاي نوين مي ب
تالشهاي ضد انقالبي چيانكايشك براي دزديدن ميوه هاي اين پيروزي و احياء حاكميت 

ما بايد توده ها را براي سرنگوني مرتجعين در "ارتجاعي اش در سراسر چين مصرانه گفت 
  )20.("چين متشكل كنيم

كه يك فئودال در منطقه مشخصي از تسليم با ذكر مثالي از دوره اوليه انقالب چين، زماني 
شدن سرباز زده و دهكده سنگر استحكامات خود را تا زماني كه ارتش انقالبي وارد آنجا شده 
و پاكسازي كنند، ترك نكرد، مائو توجه عموم را به اين واقعيت كه كماكان بسياري از اين 

تمام "ب كرده و گفت كه ارتجاعي در چين وجود دارد جل "دهكده هاي سنگر استحكامات"
اين درست مانند . پديده هاي ارتجاعي با هم يكسانند؛ اگر آنها را نزنيد، ساقط نخواهند شد

علي القاعده، خس و خاشاك از جايي كه جاروب نشود،  -جاروب كردن كف اطاق است 
  )21.("بخودي خود زائل نمي گردد

سلطه ارتجاعي پاك ساخت؟ مائو گفت  پس بايد و مي توان به چيزي اتكاء كرد تا چين را از
او سئوال كرد . بايستي بر توده هايي كه تحت رهبري حزب كمونيست مي باشند اتكاء كرد

سياست ما بايد بر چه اساسي مبتني باشد؟ سياست ما بايد بر اساس نيروي خودمان ": كه
اسي اي بود كه اينهم اصل اس) 22(".اين به معناي اتكاء به نيروي خود است -مبتني باشد 
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مائو براي آن جنگيده و نه تنها در هدايت انقالب دمكراتيك چين در كامل كردن پيروزي از 
طريق پيروزي در جنگ انقالبي ضد چيانكايشك بكار بست، بلكه همچنين آنرا در پيشبرد 

وباز اين كار را . انقالب سوسياليستي و ساختمان سوسياليستي پس از اين پيروزي بكار بست
ائو فقط از طريق مبارزه حاد در درون خود حزب كمونيست چين بر عليه آنهايي كه مخالف م

  .سياست اتكاء بخودو گسترش از طريق اتكاء بر نيروي خود بودند، به پيش برد
  

  مائو وظايف نوين را تحليل مي کند

  
نمي شد از طرف ديگر سياستهاي متخذه در سالهاي طوالني مبارزه انقالبي در روستاها را 

بطور مكانيكي در شهر ها بكار بست و حتي در روستا بايد بين كشاورزي و صنعت، بين 
سياستهايي كه انقالب ارضي ضد فئودالي را هدايت مي كردند و آن سياستهايي كه بايد در 

حل . رابطه با توليد سرمايه دارانه و بازرگاني اتخاذ مي شد، خط تمايزي كشيده مي شد
مستلزم مسلح كردن عميقتر حزب و توده ها با جهان بيني دور انديشانه  صحيح اين مسئله

  .پرولتاريا و آگاه كردن آنها به منافع دراز مدت و عمومي شان بود
زمانيكه پيروزي نهايي در جنگ عليه  1948مائو به اين مسائل در مقاله اي در اوايل 

گتر و اداره آنها يك مسئله چيانكايشك در افق نمايان گشته و مسئله تصرف شهرهاي بزر
بايد از اين اشتباه بر حذر بود كه همان "مائو هشدار داد كه . فوري شده بود، برخورد كرد

اقداماتي كه در روستا ها در مبارزه بر عليه مالكان ارضي و دهقانان مرفه و در برانداختن 
  :اصرار ورزيد كهو او مضافا  ".نيروهاي فئودالي بكار مي رود در شهرها نيز عملي شود

بايد تفاوت جدي گذاشت ميان لغو استثمار فئودالي كه بوسيله مالكان ارضي و دهقانان مرفه 
همچنين بايد تفاوت جدي . صورت مي گيرد و حمايت بنگاههاي صنعتي و بازرگاني آنان

گذاشت ميان سياست صحيح توسعه توليد، شكوفاندن اقتصاد، مالحظه دوگانه منافع عمومي 
وصي، مالحظه دوگانه منافع كار و سرمايه، و سياست يكجانبه و نزديك بينانه و خص

زحمتكشان است ولي در واقع به صنعت و بازرگاني صدمه مي  "رفاه "كه بنام  "معاضدت"
بايد در ميان توده هاي كارگر به كار آموزش . زند و به امر انقالب توده اي زيان مي رساند
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د كه نبايد فقط منافع آني و قسمي را ببينند و منافع عمومي و پرداخت تا به آنها حالي شو
  )23.(دراز مدت طبقه كارگر را از ياد ببرند

آنچه كه مائو در اينجا نشان مي دهد هم سياست صحيحي است كه براي اين مرحله 
دمكراتيك نوين انقالب بود و هم پايه صحيحي كه بر اساس آن پيشرفت آتي به مرحله 

اين مستقيما در تضاد با خطي بود كه انقالب دمكراتيك را به . نجام مي پذيردسوسياليسم ا
مثابه پاياني در خود تبديل مي كرد و رفاه طلبي و اكونوميسم را بين كارگران دامن زده و 
بهبودهاي كوتاه مدت فوري در شرايط كارگران را در مقابل منافع اساسي آنان در برقرار 

 -ايدئولوژيك الزم براي گذار به سوسياليسم  -ين سياسي كردن شرايط مادي و همچن
  .علم مي كرد -منجمله دستيابي به پيروزي نهايي در جنگ عليه چيانكايشك 

مبارزه عليه اين نوع خطر غلط بطور فزايندهاي تعيين كننده مي گشت زيرا كسب قدرت 
ه آيا بايد راه سرمايه و با كسب قدرت سياسي اين مسئله ك. سراسري در افق نمايان شده بود

مائو در يكي از  1949در مارس . داري در پيش گرفت يا سوسياليستي در مقابل رو قرار گرفت
مهمترين سخنراني هايش به كميته مركزي حزب كمونيست چين، اوضاع و وظايف في الفور 

بخش مقابل پاي حزب را در رابطه با گرفتن شهرهاي بزرگ و نتيجه پيروزمندانه جنگ رهاي 
  .بر عليه چيانكايشك و حاميان امپرياليستي اش آمريكا را تجزيه و تحليل كرد

چرا؟ زيرا . مائو گفت وظيفه في الفور پس از كسب قدرت سياسي بايد توليد و سازندگي باشد
در غير اين صورت قدرت سياسي را نمي شد مستحكم كرد و البته گذار به سوسياليسم نيز 

  :ي كه مائو به روشني خاطر نشان ساخت بطور. غير ممكن مي گشت
اگر ما هيچ سر رشته اي از توليد نداشته باشيم و نتوانيم معلومات الزم در اين زمينه را 
بسرعت كسب كنيم، اگر نتوانيم توليد را در كوتاه ترين مدت ممكن احياء و تكامل بخشيم و 

كارگران، سپس زندگي عموم  به پيشرفت هاي واقعي نائل آئيم بطوريكه در درجه اول زندگي
مردم بهبود يابد، قادر به حفظ قدرت سياسي خود، قادر به ايستادن بر روي دو پاي خود 

  )24.(نخواهيم بود و شكست خواهيم خورد
در اينجا مائو سياستي مشابه آنجه كه لنين در سالهاي اول جمهوري شوروي اتخاذ كرد را در 

زماني كه احياء اقتصاد ملي تحت  -س نپ دوره كمونيسم جنگي و سپ -پيش گرفت 
حاكميت پرولتاريا در تعيين اينكه آيا قدرت دولتي جديد پرولتاريا زنده خواهد ماند و قادر 
خواهد بود كه پيشرفت كرده و تحوالت سوسياليستي و رشد اقتصادي را در پيش بگيرد 
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ه سرسختانه بر عليه اما حتي تحت اين شرايط، همانگونه كه لنين در مبارز. حياتي بود
تروتسكي، بوخارين و ديگر اپورتونيستها پا فشاري كرده بود، مي بايست كه خط سياسي 
درست در رهبري قرار گيرد، يا در غير اين صورت قدرت دولتي پرولتاريا به هر صورت از 

  . دست ميرود و آنگاه مسلما نميتواند مشكالت توليدي خود را نيز برطرف سازد
ر عليه خطوط نادرستي كه چه عرصه جوالن آزادي را براي سرمايه داري خصوصي و مائو نيز ب

موقعيت آنرا به سطحي باالتر از موقعيت شركتهاي دولتي در سياست اقتصادي مربوط به 
صنايع مي رساند و يا سرمايه داري خصوصي را شديدا محدود يا حتي في الفور ملغي كرده، 

در مقابله با . روع رشد اقتصاد استفاده كنند، مبارزه كردبدون آنكه از آن در احياء و ش
  :هردوي اين اشتباهات مائو اصرار ورزيد كه 

بايد به كليه عناصر سرمايه داري شهري و روستايي كه بحال اقتصاد ملي زيانمند نيستند 
لحاظ اين امر نه فقط اجتناب ناپذير است، بلكه از . بلكه سودمندند، امكان وجود و تكامل داد

معذالك وجود و تكامل سرمايه داري در چين بدون مانع و محدوديت . اقتصادي ضروري است
سرمايه داري در چين از چند جانب محدود . مانند كشور هاي سرمايه داري نخواهد بود

در ميدان عمل آن، از راه سياست مالياتي، از راه قيمتهاي بازار و از راه شرايط  - خواهد شد
  ) 25.(كار
ن سياست اجازه دادن به سرمايه داري ولي محدود كردن آن و سياست تحويل تدريجي اي

مالكيت خصوصي در صنايع به مالكيت دولتي سوسياليستي از طريق يك رشته گامها براي 
در حين اين پروسه گذار و متحول . انجام گذار از دمكراسي نوين به سوسياليسم اساسي بود

محدوديت و مخالفت با اين محدوديت شكل اصلي مبارزه " كردن، مائو خاطر نشان ساخت،
  )26("...طبقاتي در دمكراسي نوين خواهد بود

ولي  -يا بورژوازي متوسط  -چنين سياستي اگر چه در رابطه سرمايه داران ملي درست است
مطلقا نمي توانست در رابطه با امپرياليستها يا بورژوازي بزرگ در چين، سرمايه داران 

اينها مي . ات كه هشتاد درصد سرمايه داري چين در دست آنها بود، بكار برده شودبوروكر
بايستي بسرعت مصادره مي شدند، هم براي از بين بردن پايه هاي اقتصادي و سياسي قدرت 

آنگونه . آنها و هم رها كردن نيروهاي مولده و امكان پذير ساختن احياء و رشد سريع اقتصاد
  :كه مائو گفت



                       خدمات فنا ناپذير مائو تسه دون
       

105	
	

اين قسمت از سرمايه و انتقال آن به جمهوري توده اي كه تحت رهبري  مصادره
پرولتارياست، به وي امكان خواهد داد كه شريانهاي حياتي كشور را در دست بگيرد، و به 

اين . اقتصاد دولتي امكان خواهد داد كه بصورت بخش رهبري كننده تمام اقتصاد ملي در آيد
  ) 27.(است نه سرمايه داريبخش از اقتصاد خصلتا سوسياليستي 

  

  از دمکراسي نوين به سوسياليسم

  
آن گونه كه مائو بعدها . اين،باز، در انجام گذار از دمكراسي نوين به سوسياليسم حياتي بود

تا : مبارزه بر عليه سرمايه داري بوروكراتيك يك خصلت دو گانه داشت": جمع بندي كرد
ايه داري كمپرادور بود، يك خصلت انقالبي بدانجا كه مربوط به مبارزه بر عليه سرم

دمكراتيك داشت، اما تا آنجا كه مربوط به مبارزه با بورژوازي بزرگ بود خصلت 
  )28.("سوسياليستي داشت

برقرار كردن اولويت بخش دولتي و بطور كلي كنترل اقتصاد توسط دولت تحت رهبري 
اين . گذار سوسياليسم بود اين شرط اساسي براي دست يافتن به -پرولتاريا و حزبش 

سياست كليد حل تضادهاي اصلي بود كه خود را در دوره بالفاصله كسب قدرت سياسي 
  .سرتاسري نمايان كردند

در اين مقطع مائو تحليل همه جانبه مهمي را كرد كه با پيروزي سراسري انقالب دمكراتيك 
اولي تضادي داخلي است  .دو تضاد اساسي در چين همچنان بر جاي خواهند ماند "نوين، 

يعني تضاد بين طبقه كارگر و بورژوازي است، و دومي تضادي خارجي است يعني تضاد بين 
اين تحليل يك مسئله مهم خطي و نقطه تمركز مبارزه ) 29.("چين و كشورهاي امپرياليستي

آن  در بكاربست آن در. دو خط در حزب كمونيست چين در بقيه دوران زندگي مائو باقي ماند
زمان به اوضاع و وظايف مقابل پا، پيروزي در انقالب دمكراتيك نوين و گذار به سوسياليسم 

تحديد سرمايه در داخل كشور و نظارت بر تجارت خارجي دو  "مائو خاطر نشان ساخت كه 
كسي كه اين واقعيت را از ديده فرو . سياست اساسي كشور ما در مبارزه اقتصادي خواهد بود

  )30.("كوچك بشمارد، مرتكب اشتباهات بسيار فاحش خواهد شد گذارد و يا



........اقتصاد سياسي، 	

106	
	

در همان حال مائو به اهميت مسئله دهقاني و ادامه و گسترش انقالب ارضي به ماوراي قدم 
كه تا پايان جنگ رهاي بخش در ابعاد وسيع پياده شده  -دمكراتيك رفرم ارضي  -بورژوا 

اساس مناسبات فئودالي در روستا را از  "گرزمين به كشت"فراهم آوردن . اشاره كرد -بود 
  :مائو گفت. بين برد اما اساس مناسبات سرمايه داري را از ميان نبرد

مسئله خطير عبارت است از آموزش و پرورش دهقانان، اقتصاد دهقاني پراكنده است و 
ني و اشتراكي كردن كشاورزي، آنطور كه از تجربه اتحاد شوروي بر مي آيد زماني بسيار طوال

بدون اشتراكي كردن كشاورزي نمي توان از سوسياليسم كامل و پا بر . كاري سخت الزم دارد
اشتراكي كردن كشاورزي در جريان خود بايد با رشد يك صنعت نيرومند كه . جا سخن گفت

  )31.(بخش عمده آنرا بنگاه هاي دولتي تشكيل داده باشند همگام گردد
اسي يعني تبلور فشرده اقتصاد، مائو خاطر نشان ساخت در تحليل اين مسئله در حيطه سي

كه ديكتاتوري دمكراتيك خلق، شكل ديكتاتوري پرولتاريا در انطباق با شرايط چين با 
  :پيروزي انقالب دمكراتيك نوين

بر اساس اتحاد طبقه كارگر، طبقه دهقان و خرده بورژوازي شهري و بطور عمده بر اتحاد 
جمعيت را تشكيل مي % 90تا % 80ي است زيرا كه اين دو طبقه كارگران و دهقانان مبتن

سرنگون شدن امپرياليسم و دارودسته ارتجاعي گوميندان بطور عمده با نيروي اين دو . دهند
طبقه عملي شد و گذار از دمكراسي نوين به سوسياليسم بطور عمده به اتحاد آنان وابستگي 

  )32.(دارد
، تحول سوسياليستي مالكيت هم 1949ور خلق در اكتبر در مدت هفت سال از پيدايش جمه

اما البته اين نيز بدون مبارزه حاد طبقاتي هم . در كشاورزي و هم در صنعت اساسا كامل شد
در اين دوره مبارزه طبقاتي . در جامعه بطور كلي و هم در خود حزب كمونيست بدست نيامد

. عمدتا بحول مسئله مالكيت دور مي زد - مبارزه بين راه سوسياليستي و راه سرمايه داري -
اما همچنين مبارزه شديدي بحول مسائل مديريت، اولويت هاي سرمايه گذاري و ديگر 

  .موضوعات اساسي سياست اقتصادي وجود داشت
پس از فرموله شدن خطوط اساسي توسط مائو تسه دون حزب كمونيست خط مصادره سريع 

وروكرات را در صنايع پياده كرد و در همان زمان گام به اموال امپرياليسم و سرمايه داري ب
اين مسئله نه تنها استفاده از نقش . گام متحول كردن سرمايه داري ملي را نيز اعمال مي كرد

مثبت سرمايه ملي در احياء و رشد اقتصادي بلكه همچنين استفاده از سرمايه ملي در 
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مثابه حلقه مهمي در متحول ساختن خصوصي كه ب -مديريت در بنگاههاي مشترك دولتي 
در همان حال بنگاههاي دولتي خود حجم عظيم . بوجود آورده شده بودند را موجب گرديد

اين در استقرار و حفظ . سرمايه گذاري را دريافت كرد و بمثابه بخش عمده ساخته شدند
هميت سلطه مولفه اقتصادي دولت و در پيشبرد تحوالت سوسياليستي در صنايع داراي ا

  .زيادي بود
  

  دو راه پس از رهايي

  
عالوه بر مشكالتي كه در نتيجه . اما البته تمام اين به تضادهاي نوين و مبارزات نوين پا داد

استفاده از سرمايه داران ملي در مديريت و حتي موقعيت هاي طراحي بر مي خاست، سرمايه 
ي كرده و در مقابل تحوالت داران بزرگ سابق و ديگر عناصر ارتجاعي نه تنها خرابكار

سوسياليستي مستقيما مقاومت مي كردند، بلكه برخي از آنها در واقع موبق شدند به مواضع 
و همانگونه كه مائو در سخنراني اش . كليدي در اقتصاد و منجمله در بخش دولتي نفوذ كنند

اعضاي حزب هشدار داده بود، شماري از  1949در پلنوم دوم كميته مركزي هفتم در مارس 
كه قهرمانانه در مقابل گلوله هاي واقعي دشمن در حين سالهاي دراز جنگ انقالبي ايستاده 
بودند، در اوضاع نوين كه اين كادرهاي حزبي در موقعيت هاي قدرت برايشان مشكل آمد كه 

  .در مقابل گلوله هاي شكر آلود بورژوازي مقاومت كنند
اتي از پيشبرد نه تنها اقتصادي بلكه سياستي براي براي مقابله با اين، بمثابه بخشي حي

فساد، حيف و ميل و  "بالياي سه گانه"تحول سوسياليستي، حزب مبارزه اي را بر عليه 
رشوه، فرار از ماليات، دزدي اموال دولتي،  "بالياي پنج گانه"بوروكراسي در دولت و اداره و 

ن اطالعات اقتصادي براي استفاده كالهبرداري از دولت در قراردادهايدولتي، و دزديد
  . خصوصي، براه انداخت

جديتي كه بايد با اين مبارزات در پيش گرفته ميشد، توسط جمله زيرين مائوكه در سال 
بايد بر مبارزه عليه فساد، حيف و ميل و بوروكراسي به ": بيان گرديده روشن مي گردد 1951

رزه براي سركوب ضد انقالبيون صورت مي همان اندازه تاكيد گذارده شود كه در مورد مبا
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و مائو رهنمود داد كه بايد مبارزه بر عليه بالياي سه گانه و مبارزه بر عليه بالياي ) 33.("گيرد
  )34.("اين هم حتمي است و هم بسيار بموقع"او گفت،  - پنج گانه با يكديگر مرتبط گردند 

بايد بمثابه مبارزه مردم و دشمنان به  اين بدان معنا نبود كه در هر موردي چنان مبارزه اي
در مورد جدي بودن موارد . پيش برده شود، اگرچه در بعضي اوقات چنين چيزي الزام آور بود

فقط بدين ترتيب  "-بايد تمايزاتي كشيد، اما معهذا مبارزه بايد بشدت به پيش برده شود 
ي از اعضاء حزب را است كه ما مي توانيم جلو خطر بزرگ بورژوا و فاسد شدن بسيار

و جلوگيري از انقطاع در رشد اقتصادي و تحوالت در جهت سوسياليسم تنها بدين  "بگيريم،
  )35.(ترتيب ميسر است 

اين مسئله بسيج . جريان يابد "باال"پيشبرد موفقيت آميز اين مبارزات در آن نيست كه فقط 
اخت كه يك بخش مهمي در مبارزه بنابراين مائو خاطر نشان س. توده ها را آلزام آور مي كرد

مستقر كردن تدريجي سيستمي كه تحت "بطور خاص عبارت است از  "بالياي پنج گانه"با 
  )36.("آن كارگران و دستياران مغازه بر توليد و مديريت نظاره كنند

اما حتي يك مبارزه تعيين كننده و قطعي تري در اين دوره مبارزه اي بود كه در خود حزب بر 
كساني كه خط مخالفت با پيشبرد تحوالت سوسياليستي را رواج داده و برايش مبارزه  عليه

چنان رويزيونيستهايي منجمله ليوشائوچي و امثال او در رهبري . مي كردند، جريان داشت
حزب، چنين استدالل مي كردند كه بجاي گذار از مرحله دمكراتيك به سوسياليستي پس از 

  ."تحكيم دمكراسي نوين"ارت بود از كسب قدرت سياسي وظيفه عب
در حيطه اقتصادي در مقابله با سياست استفاده از بخشهايي از سرمايه كه به احياء اقتصادي 
و رشد آن كمك مي كرد و محدود كردن و متحول كردن آنها، اين بورژوا دمكراتهاي رهروي 

وديت تشويق كرده و سرمايه داري اصرار مي ورزيدند كه سرمايه داري را بايد بدون محد
آنها به سختي با مائو كه پس . "استثمار محق است"تبليغ نمود حتي استدالل مي كردند كه 

از چند سال احياء اقتصادي موفقيت آميز، در انطباق با جهتگيري اساسي اي كه چهار سال 
  قبل از آن به پيش گذارده،

موله كرد، و فراخوان آغاز رشد خط عمومي گذار به سوسياليسم را فر 1952و در اواخر سال 
قدم به قدم صنعتي كردن سوسياليستي و تحوالت سوسياليستي كشاورزي و صنايع دستي 

  .و همچنين بازرگاني و صنايع سرمايه داري را داده بود، به مخالفت برخاستند
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اين رويزيونيستها براي منطقي نشان دادن مخالفتشان در حيطه تئوري و فلسفه كه توسط 
تئوري ") كه مشهورترين شان يانگ سين چن بود(محققين نمايندگي مي شدند بعضي

را علم كرده، و بدين ترتيب اولين مبارزه بزرگ در "زير بناي اقتصادي سنتز شده  "باصطالح
  )37.("جبهه فلسفي در چين نو را تحريك كردند

اين تئوري بورژوايي استدالل مي كرد كه در دوره گذار زير بناي اقتصادي بايستي شامل 
بخشهاي سرمايه داري و سوسياليستي باشد كه در هماهنگي به يكديگر همزيستي مي كنند 

اين . و اينكه روبنا بايستي به هر دوي اين بخشها خدمت كرده و حتي بورژوازي خدمت كند
 1920آورد كه آنگونه كه قبال اشاره شد در اتحاد شوروي در سالهاي  بوخارين را به ياد مي

استدالل مي كرد كه سرمايه داري مي تواند بطور مسالمت به سوسياليزم رشد كند و اينكه 
  .بايد به سرمايه داري بدون محدوديت ياري رساند

ن به سرمايه البته آنگونه كه خاطر نشان شد در دوره گذار به مالكيت سوسياليستي در چي
خصوصي اجازه داده شد كه تا حد معيني نقشي بازي كند، اما براي پيشرفت كردن در راه 
سوسياليستي الزم بود كه الويت بخش سوسياليستي از طريق دولت پرولتري مستقر گردد و 
براي دست يافتن به پيروزي مناسبات سوسياليستي بر مناسبات سرمايه داري و بهمراه 

را  "هماهنگي"موعظه نوعي از . وسياليستي مبارزه طبقاتي به پيش برده شودآوردن تحول س
بين سرمايه داري و سوسياليستي كردن وحتي گفتن اينكه روبنا، منجمله قدرت دولتي، بايد 
به هر دوي اين بخشها خدمت كند و حتي به بورژوازي خدمت كند در واقع بدان معنا بود كه 

يروز آمده و قدرت دولتي بورژوايي را مستقر سازد و استثمار سرمايه داري بر سوسياليسم پ
  .پرولتاريا و توده هاي وسيع مردم را تحميل كند

در رابطه با بخصوص كشاورزي ليوشائوچي و ديگر رويزيونيستها بسختي با تحول 
آنها اصرار مي ورزيدند كه هر . كئوپراتيوي مخالفت كرده و سعي كردند در آن اخالل كنند

ي در جهت پياده كردن كلكتيوه كردن بايد وابسته به رشد زودتر صنايع سنگيني كوشش
باشد كه طبق اين نظريه فقط مي تواند با اتكاء بر تكنولوژي خارجي رشد يابد و اينكه در 

اين البته فقط مي توانست به قطبي شدن . همان حال دهقانان بايد در مزارع خصوصي بمانند
  .سرمايه داري در روستا بيانجامدبيشتر و تقويت نيروهاي 

او نشان داد . مائو شديدا اين خطر را مورد انتقاد قرار داد و با جديت بر عليه آن مبارزه كرد
كه در چين كلكتيوه كردن بايد قبل از مكانيزاسيون در كشاورزي انجام گيرد و اينكه بدون 
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له دمكراسي نوين بر پايه دهقان كه در مرح -پياده شدن تحول كئوپراتيوي، اتحاد كارگر
برنامه بورژوا دمكراتيك بوجود آمده بود را نمي توان حفظ كرد و آنرا به يك سطح نوين 

  .يعني پايه سوسياليستي ارتقاء داد
مائو آن زمان خاطر نشان ساخت كه . اين مبارزه به يك تقاطع رسيده بود 1955در سال 

ابل به كئوپراتيوهاي توليد كنندگان كوچك عليرغم پيشرفت گام به گام از تيمهاي كمك متق
  :كشاورزي

آنچه كه امروز در روستاها وجود دارد مالكيت سرمايه داري توسط دهقانان ثروتمند و درياي 
آنگونه كه براي هر كسي روشن است، نيروي . عظيمي از مالكيت دهقانان منفرد مي باشد

هاي اخير در حال رشد بوده اند، و خود بخودي سرمايه داري بطور مداوم در روستا در سال
دهقانان ثروتمند نوين در هر كجا روئيده و بسياري دهقانان مرفه ميانه تالش مي كنند كه 

از طرف ديگر بسياري دهقانان فقير بخاطر كمبود ابزار توليد كماكان . دهقانان ثروتمند شوند
و ديگران زمين شان را يا در موقعيت فقر زندگي ميكنند، و برخي از آنان در قرض افتاده 

اگر اين گرايش بدون كنترل ادامه يابد، قطبي شدن روستا بطور . فروخته يا قرض مي دهند
  ) 38.(اجتناب ناپذيري روزبروز بدتر خواهد شد

مائو در جواب به آنهايي كه خط رويزيونيستي را در رابطه با اين موضوع تبليغ مي كردند، 
در جواب به اين حمله كه او يك پيشرفت . ان برگردانداستدالالت خودشان را به خودش

اگر بسرعت از "عجوالنه در روستا را تبليغ مي كند، و مشخصا در جواب به اين جمله كه 
  : مائو جواب داد كه "دهقان خواهد بود -اسب پياده نشويد خطر از بين رفتن اتحاد كارگر

. كميته مركزي به پايين رله مي شود است كه از قسمت كار روستايي "بحثي"احتماال ) اين(
من . اين قسمت نه تنها شايعه سازي مي كند بلكه همچنين بحثهاي زيادي توليد مي كند

است فقط يك كلمه الزم است كه عوض شود و  "درست"فكر مي كنم كه اين جمله از اساس 
ي نبايد نااميد شما رفقاي كار روستاي. عوض شود "سوار"است كه بايد به  "پياده"آنهم كلمه 

تفاوت در . شويد چرا كه من تمام حرفهاي شما را دريافت كردم و فقط يكي را عوض كردم
شما مي خواهيد از  -يك كلمه واحد نهفته است، اختالفات ما فقط بر روي يك كلمه است

اگر شما نمي خواهيد بسرعت سوار اسب ". اسب پياده شويد و من مي خواهم سوارش شوم
و مسلما خطري خواهد  "دهقان وجود خواهد داشت-بين رفتن اتحاد كارگر شويد خطر از

  )39.(بود
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در تركيب كردن بيشتر "مائو روشن ساخت كه تنها راه پيشرفت به جلو سازماندهي دهقانان 
بر مبناي اين كئوپراتيوهاي كوچك نيمه سوسياليستي و سازماندهي كئوپراتيوهاي بزرگ 

و بنابرگفته مائو براي اين منطور هر  ".دگان كشاورزي مي باشدكامال سوسياليستي توليد كنن
نوع زمينه اي موجود بود، در واقع خط غلط آتوريته هاي معين حزب بود كه همه چيز را 

كه بزودي يك برآمد "، "ما بايد اكنون تشخيص دهيم"او اعالم كرد، . عقب نگه داشته بودند
  )40.("هد بودسرتاسري تحوالت سوسياليستي در روستا خوا

خط او بر خط رويزيونيستي غالب آمد؛ در يك حركت صعودي عظيم . و مائو راست مي گفت
  .تحول كئوپراتيو سوسياليستي بر مالكيت سرمايه داري در روستا غلبه كرد

از طريق اين نوع مبارزه در جامعه بطور كلي و بطريق متمركزتري در خود حزب كمونيست 
اساس مالكيت سوسياليستي در شهر و روستا، در صنعت و كشاورزي در  1956بود كه تا سال 

اما اين بدان معنا نبود كه . و همچنين بطريق اولي در صنايع دستي و بازرگاني مستقر گشت
مبارزه طبقاتي در جامعه و يا حزب كمونيست پايان يافته، اين صرفا انقالب سوسياليستي و 

هاي سرمايه داري و سوسياليستي را به يك مرحله ساختمان سوسياليستي و مبارزه بين راه
  .نوين تسريع نمود

  يادگيري از تجربه منفي شوروي

  
شروع شد،  1953تا به اين زمان چمهوري توده اي چين با برنامه پنج ساله اولش كه در سال 

اين برنامه بمقدار زيادي از مدل اتحاد شوروي پيروي كرده و كمكهاي عظيم . در گير بود
اين برنامه تاكيد بيش از حدي بر رشد صنايع سنگين . د شوروي در آن تركيب شده بوداتحا

به قيمت كشاورزي و صنايع سبك و برنامه ريزي شديدا متمركز بقيمت ابتكارات منطقه اي، 
اين برنامه داراي چيزهايي مانند مديريت تك نفره، اتكاء بر متخصصين و ديگر . مي گذارد

كه مقرر مي شدند كه چنان  -ن عريض و طويلي كه خالقيت كارگران را تدابيري مانند قواني
  .بجاي رها ساختن سركوب مي كرد، بود -قوانيني را حفظ كرده و شديدا اجرا كنند 

تمام اينها مورد عالقه نيروهاي محافطه كار بوده و بطور فزاينده اي بوروكراتها را تحت 
يي در حزب كمونيست چين را كه از بيرون پوشش قرار داده و بخصوص آن رويزيونيستها

كشيدن نتايج صحيح از تجارب منفي اتحاد شوروي شانه خالي مي كردند و اصرار بر تكرار 
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اما آن بيشتر و بيشتر مورد مخالفت مائو كه . آنها مي كردند را مورد حمايت قرار مي داد
سوسياليستي از اشتباهات اصرار مي ورزيد كه در حين استفاده از تجارب مثبت اولين دولت 

  .آن جمعبندي شود، قرار مي گرفت
در مخالفت با مدل شوروي، مائو پيش از اين شروع به ترسيم راه متفاوتي براي تكامل 
سوسياليستي چين كرده بود، راهي كه به شرايط خودش مناسب بوده، و بيش از اين، طرحي 

. وروي حي تحت رهبري استالين بودبود كه ناظر بر تكرار نكردن اشتباهات و كمبودهاي ش
بايد خاطر نشان ساخت كه در ترسيم اين راه، مائو به هيچ وجه قصد پيوستن و دنباله روي از 

در اقتصاد و  "مستقل"رويزيونيستهايي مانند رويزيونيستهاي يوگسالوي كه باصطالح راه 
الين و اتحاد سياست را در پيش مي گرفتند يعني آناني كه تحت پرچم مخالفت با است

  .شوروي استالين، راه سرمايه داري را در پيش گرفتند، نداشت
اين مرتدين در مورد اشتباهات واقعي استالين يعني مثال گرايش او بسمت اتخاذ برخي 

با او مخالفت  –و در فرماندهي قرار دادن متخصصين و غيره  "تئوري نيروهاي مولده"جوانب 
استالين و اتحاد شوروي تحت رهبري او مخالفت مي ورزيدند  آنچه كه اينان با. نميورزيدند

 - يعني دفاع از ماركسيسم –دقيقا در مورد مسائل درست و بطور عموم صحيح او بود 
  .لنينيسم و ساختمان سوسياليسم اصيل بر مبناي آن

آنگونه كه اشاره شد برخورد مائو تسه دون عبارت بود از جمعبندي از كمبودهاي اتحاد 
لنينيسم و نه  -از زاويه ماركسيسم -ي تحت رهبري استالين و اشتباهات خط استالين شورو

و همچنين يادگيري از دستĤوردها و پيشرفتهاي واقعي، كه جنبه عمده را  -رويزيونيسم 
گامهاي بسيار مهم در اعمال اين برخورد و بر مبناي اين ترسيم راهي براي . شامل مي شد

ي چين، در سخنراني اي كه توسط مائو تسه دون خطاب به جلسه تكامل اقتصاد سوسياليست
در "تحت عنوان  1956بزرگ بوروي سياسي كميته مركزي حزب كمونيست چين در آوريل 

  . ايراد شد منعكس مي باشد "باره ده مناسبات بزرگ
 در اين سخنراني مائو تاكيد يكجانبه بر صنايع سنگين را كه كماكان مشخصه برنامه ريزي و

او تاكيد كرد كه اگرچه بطور كلي رشد . سرمايه گذاري در چين بود را مورد انتقاد قرار داد
اما به نسبت كشاورزي و صنايع سبك بايد بنوعي "صنايع سنگين بايد الويت داشته باشد، 

او خاطر نشان ساخت كه صنايع سبك و كشاورزي نسبت به صنايع سنگين ) 41.("بيفزائيم
ا بهمراه مي آورد، بنابراين افزايشي در سرمايه گذاري در اين بخشها، بر انباشت سريعتري ر
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منجر به رشد عظيم "مبناي بطور كلي اولويت طوالني مدت صنايع سنگين در واقع مي تواند 
تر و سريعتر صنايع سنگين شده، و از آنجا كه معاش توده ها را برآورده مي كند، زير بناي 

  )42.("سنگين بوجود خواهد آورد محكمتري را براي رشد صنايع
اگر . در اينجا مائو بطور مشخص ماترياليسم ديالكتيك را بطور همه جانبه بكار مي گيرد

اولويت بيش از اندازه به صنايع سنگين به قيمت صنايع سبك و كشاورزي داده مي شد آنگاه 
بخصوص  -صنايع  هم مواد خام و هم بازار براي صنايع از دست رفته، هزينه نيروي كار در

افزايش يافته، و از رها شدن نيروي كار براي صنايع توسط عقب افتادگي  -هزينه غذا 
از طرف ديگر، اگر در تحليل نهايي اولويت به رشد صنايع . كشاورزي ممانعت مي گرديد

سنگين ، به توليد ابزار توليد داده نمي شد، آنگاه كشاورزي و صنايع سبك هر دو در عذاب 
و راكد مي ماندند، كه بنوبه خود رشد صنايع سنگين را فلج كرده و كل اقتصاد به بوده 

  .سراشيب مي افتاد
  :مائو بطور ديالكتيكي بيان كرد كه
خواست شما مبني بر توسعه صنايع سنگين، واقعي است : در اينجا اين سئوال پيش مي آيد

ي يا ضعيف باشد آنوقت يا ساختگي، خواستي است قوي يا ضعيف؟ اگر خواست شما ساختگ
چنانچه . به كشاورزي و صنايع سبك ضربه وارد نموده در آنها كمتر سرمايه گذاري مي كنيد

خواست شما قوي باشد آنوقت به كشاورزي و صنايع سبك اهميت مي دهيد بطوريكه غالت 
 بيشتر و مواد خام بيشتر براي صنايع سبك توليد خواهيد كرد و در نتيجه انباشت باز هم

بدين ترتيب در آينده نيز سرمايه بيشتري خواهد بود تا در . بيشتر سرمايه را سبب مي شويد
  )43.(صنايع سنگين بگذاريم

اين اساس سياستي بود كه در اين فرمولي كه كشاورزي شالوده اقتصاد چين و صنعت فاكتور 
  .هدايت كننده است، بيان مي گرديد

در تعيين اولويت ها در صنايع كشاورزي در پيش  بعدها مائو همين برخورد ديالكتيكي را
او سياست گرفتن فوالد بمثابه حلقه كليدي در صنعت و غالت بمثابه حلقه كليدي در . گرفت

كشاورزي، و در عين حال بر اين مبنا تضمين رشد همه جانبه در صنعت و كشاورزي را 
در فرماندهي، چرا كه اگر اين در عين حال مثالي بود از قرار دادن سياست . فرموله كرد

بعهده گرايش خودبخودي و دنباله روي از سود گذارده مي شد هم فوالد و هم غالت و در 
  .في الفورتر ضربه مي ديد "نتايج"نتيجه نهايتا كل اقتصاد بدليل دنباله روي از 
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ز مائو خود بطور مشخص سياست اتحاد شوروي را كه زياده ا "در باره ده مناسبات بزرگ"در 
حد از توليدات دهقانان گرفته و آنانرا با سرمايه بسيار كم براي انباشت بيشتر از طريق 

اين شيوه انباشت سرمايه "مائو گفت، . تالشهاي خودشان رها مي كرد، مورد انتقاد قرار داد
از مرغ مي خواهيد بيشتر تخم . بطور جدي شور و شوق دهقانان را براي توليد خوابانده است

  )44("!آخراين چه منطقي است. ولي به دانه نمي دهيدبگذارد 
) و صنايع سبك(اگرچه در چين اشتباهاتي در جهت رشد صنايع سنگين بقيمت كشاورزي 

وجود داشت، اما مائو ميگويد كه برخورد چين به كشاورزي از برخورد اتحاد شوروي بهتر 
دهقانان تفاوت دارد، سياستهاي ما با سياستهاي اتحاد شوروي در مورد ": بوده است

او خاطر نشان ) 45.("سياستهاي ما هم منافع دهقانان و هم منافع دولت را در نظر مي گيرد
ساخت كه ماليات كشاورزي در چين نسبتا پايين بوده و اينكه در مبادله بين كشاورزي و 

ش به تقليل هزينه ماشين آالت فروخته شده به دهقانان و افزاي) از طريق دولت(صنعت 
قيمت محصوالت آنان توجه آگاهانه شد، تا اينكه تسلط شهر بر روستا صنعت بر كشاورزي، 

اما در عين مبارزه حاد بر عليه . كه از جامعه كهن به ارث برده شده بود وارونه گردد
با توجه "گرايشاتي در حزب و دولت كه مخالف اين سياست صحيح بودند او هشدار داد كه 

كه اتحاد شوروي در اين مورد مرتكب شد بايد بيشتر دقت كرده و بهتر به اشتباهات سنگين 
  )46.("به حل و فصل مناسبات بين دولت و دهقانان بپردازيم

به طريق مشابهي، مائو سياست گذاردن تاكيد بيش از اندازه بر ساختمان نظامي و در نتيجه 
باز در بكار بست . اد قرار دادتحت الشعاع قرار دادند ساختمان شالوده اقتصادي را مورد انتق

ماترياليسم ديالكتيك در مورد اين مسئله، مائو خاطر نشان ساخت كه تقليل هزينه هاي 
ساختمان نظامي و تاكيد بيشتر گذاردن بر ساختمان زير بناي اقتصادي الزم است در غير 

جه تبعي، اينصورت نه تنها بطور كلي به اقتصاد ضربه خواهد خورد، بلكه بمثابه يك نتي
  .ساختمان نظامي نيز در دراز مدت ضربه خواهد خورد

در همان سخنراني مائو همچنين تاكيد بيش از حد بر كنترل مركزي اقتصاد به قيمت ابتكار 
آنچه در آن زمان در چين رشدمي كرد گرايش به اين بود كه . محلي را مورد انتقاد قرار داد

ر آن بخش از اقتصاد را كه مسئولش بودند، درست وزارتخانه هاي مركزي كنترل شديدي را ب
اين نه تنها از ابتكارات محلي ممانعت مي كرد بلكه دقيقا رهبري . تا سطح محلي، اعمال كنند

  .منسجم بر اقتصاد را بطور كلي تحت الشعاع قرار مي داد
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  :در مخالفت با اين امر مائو گفت
ين زيادي و شرايطي تا اين حد بغرنج براي كشوري به پهناوري كشور ما با جمعيتي به ا

بمراتب بهتر است هم ابتكار در دست مقامات مركزي باشد و هم در دست مقامات محلي تا 
ما نبايد همانند شوروي همه چيز را در دست مقامات مركزي متمركز . تنها در دست يكي

  )47.(سلب كنيم سازيم و پاي مقامات محلي را ببنديم و هر گونه استقالل عملي را از آنها
رهبري " –در اتحاد ديالكتيكي با و نه بمثابه آنتاگونيسمي با  -البته تمام اينها بايد بر مبناي 

انجام مي  "...مركزي منسجم و قوي و برنامه ريزي منسجم و ديسيپلين در سراسر كشور 
بدرستي در واقع آن نوع ابتكارات محلي كه مائو در مورد آن صحبت مي كرد، اگر ) 48.(شد

يعني رهبري متمركز و برنامه  -پياده مي شد، آنچه را كه بايد بطور كلي چيز عمده مي بود 
  .را تقويت مي كرد و نه تضعيف -ريزي منسجم با حزب بمثابه نيروي رهبري كننده 

و  -شروع به ترسيم يك راه كامال متفاوت با راه اتحاد شوروي  "در باره ده مناسبات بزرگ"
بسياري سياستهاي اقتصادي چند سال اول جمهوري توده اي چين كه تحت نفوذ متفاوت با 

اما اگرچه اين سخنراني مشكالت نوين برخاسته از ساختمان . متدهاي شوروي بود، كرد
سوسياليستي و مناسبات اقتصادي كه با تحول اساسي مالكيت ظهور كرده بودند را خطاب 

سي مناسبات طبقاتي پس از گذار به مالكيت قرار داد، اما بطور مشخص با مسائل اسا
اين مشكلي بود كه مائو حدود يكسال بعد از آن شروع به . سوسياليستي برخورد نكرد

  .نوشتن در باره آن كرد
، ليوشائوچي و ديگر 1956ضمنا، در كنگره هشت حزب كمونيست چين در سال 

تضاد بين "تضاد عمده در چين،  رويزيونيستها كه در مقام باالي حزب بودند اين تئوري را كه
شده بود را مطرح  "سيستم پيشرفته سوسياليستي و نيروهاي توليدي اجتماعي عقب افتاده

اين كاربست خط رويزيونيستي آنها در مورد اوضاع نويني بود . كرده و در واقع پيش گرفتند
با انقالب كه مالكيت سوسياليستي عمدتا استقرار يافته بود و ديگر امكان نداشت كه 

اين تئوري جديد . مقابله گردد "زيربناي اقتصادي سنتز شده"سوسياليستي بر مبناي تئوري 
در اوضاع جديد  "نيروهاي مولده  "فقط بيان ديگري از تئوري ارتجاعي"تضاد عمده 

  )49.("بود
آنچه اين تئوري ميگفت اين بود كه مبارزه طبقاتي خاتمه يافته، مناسبات سوسياليستي 

قرار يافته است و مسئله اكنون تمركز بر باال بردن سطح تكنولوژي و رشد اقتصاد كشور است
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اين براحتي با خط اين رويزيونيستها . نقش توده ها فقط آن بود كه سخت كار كنند. مي باشد
يعني تبليغ اتكاء  -در مورد سياست اقتصادي كه هميشه سعي مي كردند آنرا تحميل كنند 

راتيك مديريت و در فرماندهي قرار دادن متخصصين و انگاشتن كارگران بر متدهاي بوروك
  .در هم آميخت -بمثابه نيروي كار صرف 

مائو و ديگر انقالبيون در حزب كمونيست چين و توده هاي چيني بسختي اين خط ضد 
ام مائو دو سخنراني مهم انج 1957در اوايل . انقالبي را هم در تئوري و هم در عمل بكنار زدند

داد كه در آن، براي اولين باردر تاريخ جنبش بين المللي كمونيستي، اين مسئله بروشني 
خاطر نشان گشت كه حتي پس از دستيابي اساسي به مالكيت سوسياليستي، بورژوازي 

  :كماكان در جامعه سوسياليستي وجود دارد و اينكه
ين پرولتاريا و بورژوازي، مبارزه مبارزه طبقاتي ب. مبارزه طبقاتي به هيچ وجه تمام نشده است

طبقاتي بين نيروهاي مختلف سياسي و مبارزه طبقاتي بين پرولتاريا و بورژوازي در حيطه 
پرولتاريا . ايدئولوژيك كماكان طوالني مدت و پر پيچ و خم و حتي گاهي شديد خواهد بود

از . بورژوازي بدنبال متحول كردن جهان بر مبناي جهانبيني خودش مي باشد، و همينطور
اين جهت، با اين سئوال كه كداميك، سرمايه داري يا سوسياليسم پيروز خواهد شد هنوز 

  ) 50.(واقعا تسويه حساب نگرديده است
  :و دوباره آنچه كه مائو بر آن تاكيد داشت اين بود كه 

ي اگر چه ما پيروزيهاي اساسي در متحول كردن مالكيت ابزار توليد بدست آورده ايم، ول
در جبهه . حتي بسيار دورتر از پيروزي كامل در جبهه هاي سياسي و ايدئولوژيك هستيم

ايدئولوژيك با اين سوال كه بورژوازي يا پرولتاريا پيروز خواهد شد، هنوز واقعا تسويه حساب 
  ) 51.(نشده است

در اينجا مائو تاكيد زيادي بر نقش روبنا و مبارزه در اين حيطه، بخصوص سياست و 
در همان زمان او نه تنها بر وجود ادامه دار تضاد بين زير بناي اقتصادي و .يدئولوژي، گذاردا

اما در اينجا او همان . روبنا، بلكه همچنين بر تضاد بين نيروها و مناسبات توليدي اشاره كرد
نگذارد،  -بر تحول بيشتر مناسبات توليد  -تاكيد را بر ادامه انقالب در جبهه اقتصادي 

  .زي كه در چند سال پس از اين، هم در تئوري و هم در پراتيك به آن پرداختچي
مائو در مقابله با رويزيونيستها در حزب كمونيست چين و همپالگي هايشان در اتحاد شوروي 
كه پيشاپيش قدرت را در آنجا قبضه كرده بودند، به روشني در حال تكامل دادن افكار 
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، اين دو 1958سال بعد، يعني سال . ر دوره سوسياليسم بودخويش در مورد تضاد و مبارزه د
خط اساسا متضاد، و اين دو راه متضاد كه به مقابله حاد با يكديگر پرداخته بودند، را بخود 

  .ديد

  کمونهاي خلقي و جهش بزرگ

  
مائو در . اين سالي بود كه در سراسر روستاهاي چين جنبش استقرار كمونهاي خلقي بلند شد

كه  "جهش بزرگ به پيش"با رويزيونيسم درون حزب به اين واقعه زمين لرزاننده و مقابله 
نه تنها ابعاد و . اين جنبش بخش مهمي از آن بود پشتيباني همه جانبه داده و آنرا هدايت كرد

ميدان عمل مالكيت زمين به سطح باالتري ارتقاء يافت، بلكه در كمونهاي خلقي توده هاي 
صنعتي، منجمله توليد مواد اوليه اي مانند فوالد، و همچنين بسياري از دهقان توليد كوچك 

اين واقعه اي كامال بي سابقه در روستاهاي . پروژه هاي ساختماني گوناگون را در پيش گرفتند
اين از اهميت زيادي برخوردار بود، نه فقط به آن . چين و يا اصال در هر كشور ديگري بود

روستا و كارگر و دهقان را كمتر مي كرد، بلكه همچنين در رابطه  دليل كه تفاوت بين شهر و
با مسئله جنگ خلق در مقاومت در مقابل متجاوز بر طبق خط انقالبي مائو، كه باالترين درجه 
خودكفايي محلي را الزام آور مي ساخت، بخصوص در مقابله با نيروهاي متجاوز دشمن كه 

اك چين را اشغال كرده و ارتباط مناطق مختلف با ممكن بود ابتدائا بخشهاي بزرگي از خ
  . يكديگر را قطع كنند

در همين زمان بود كه مائو خط عمومي براي ساختمان سوسياليستي را فرموله كرد، كه همراه 
اين خط . معروف شدند "سه پرچم سرخ"و كمونهاي خلقي به  "جهش بزرگ به پيش"با 

يش رفتن، هدف گيري عالي و دستيات يافتن به نتايج با تمام قوا به پ"عمومي عبارت بود از 
  ."عظيمتر، سريعتر، بهتر و اقتصادي تر در ساختمان سوسياليسم

اين يك تشويق مجرد نبود كه همه كس بايد سخت كوشيده و نتايج بهتر به كف آورد بلكه 
و  "جهش بزرگ به پيش"حمايت و بيان كنكرتي بود از خيزش خود توده ها كه توسط 

ونهاي خلقي نمايندگي مي شد و از اينها در مقابل خطي كه تنها راه پيشرفت اقتصادي را كم
از طريق خارجي ها، بزرگترها،چيزهاي پيشرفته تر و متمركزتر مي ديد و معتقد بود كه چين 

  .، دفاع كرد"از پشت سر با آهنگ يك الك پشت بخزند"و مردم چين فقط مي توانند 
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. ياني بود از اينكه سياست و ايدئولوژي بايد در فرماندهي باشدمضافا، اين خط عمومي ب
با تمام قوا به پيش "يعني  –آنگونه كه مائو خاطر نشان ساخت، دو بخش اول اين خط عمومي 

به مسائل ايدئولوژيك، به فاكتور ذهني، به ابتكار آگاهانه  - "هدف گيري عالي"و  "رفتن
ات يافتن به نتايج عظيمتر، سريعتر، بهتر و اقتصادي دستي"يعني  –و بخش آخر . اشاره دارد

اين هم باز يك . به نتايج ابتكار آگاهانه توده ها اشاره دارد -"تر در ساختمان سوسياليسم
  .كاربست درخشان ماترياليسم ديالكتيك در مقابل ماترياليسم مكانيكي بود

مومي هم بايد از زاويه بنابرين همانگونه كه مائو خاطر نشان ساخت، به بخش دوم خط ع
كه بر كميت و سرعت اشاره - "سريعتر"و "عظيمتر "يعني اينكه، . ديالكتيكي نگريسته شود

كه بر كيفيت و هزينه اشاره - "اقتصادي تر"و  "بهتر"بايد بمثابه وحدت اضدادي با  -دارد
ت بطور اگر بر كيفيت باال و هزينه پايين با غفلت از كميت و سرع. نگريسته شود -دارد

يكجانبه تاكيد گذارده شود، آنگاه نيازهاي اقتصاد بطور كلي و امكان رشد سريع آن قرباني 
اما از طرف ديگر، اگر بر كميت به بهاي كيفيت بطور يكجانبه تاكيد گذارده شود، . خواهد شد

توليداتي كه داراي كيفيت پايين باشند (آنگاه كميت خود تحت الشعاع قرار خواهد گرفت
زيادي نخواهند داشت و در نتيجه به واقع كميت كمتري را در دراز مدت نمايندگي عمر 

و مضافا، اگر تاكيد يكجانبه بر كميت و سرعت گذاشته شود بدون آنكه هزينه ). خواهند كرد
در نظر گرفته شود آنگاه بطور مشابه زمينه گسترش توليد و بدست آوردن توليدات بيشتر 

باز هم كليد پيشبرد صحيح اين تضادها عبارت است . ل خواهد رفتهم در دراز مدت به تحلي
  . از برانگيختن و اتكاء بر فعاليت آگاهانه خود توده ها براي پيش راندن كل اقتصاد

اينها مستقيما سيلي . تمام اينها رويزيونيستهاي درون حزب را به مخالفت ديوانه وار كشاند
آنها به مائو حمله كردند و . بورژوايي وارد آمدبود كه بر صورت هر نوع متعصب و ميثاق 

حمله اي كه بطور مداوم از طرف رويزيونيستها به مائو انجام  -گفتند كه او ايده آليست است 
در نقش پويا و آگاه انسان مبالفه مي "و اين اتهام را به مائو مي زدند كه او  - مي گرفت 

  )52.("ورزد
رويزيونيستها كه در آن . حدت يافتند 1959سال  مسائل در جلسه كميته مركزي حزب در

جهش بزرگ "زمان توسط پن ته هوا كه وزير دفاع بود، رهبري مي شدند بر مشكالتي كه با 
مشكالتي مانند شكل حمل و  -و كمونهاي خلقي در ارتباط بودند انگشت گذارده  "به پيش

يادي كه اين خيزشهاي روي هاي ز "چپ"نقل، كمبود برخي كاالهاي مورد نياز و برخي 



                       خدمات فنا ناپذير مائو تسه دون
       

119	
	

براي اينكه يك حمله همه جانبه بر آنها و بطور كلي راه  -انقالبي را همراهي مي كردند 
پن ته هوا همچنين يكي از مدافعين سر . انقالبي كه آنها نمايندگي مي كردند انجام دهند

وي مانند آنچه كه در اتحاد شور "مدرن"سخت اين مسئله بود كه ارتش چين به يك ارتش 
وجود دارد تبديل شود؛ و اين امر دست در دست اين ) وكشورهاي سرمايه داري غرب(

سياست بود كه مي گفت بايد رشد اقتصادي چين به سياست تاكيد يكجانبه بر صنايع 
سنگين و ساختمان نظامي به بهاي كشاورزي و صنايع سبك و ساختمان همه جانبه اقتصاد، 

  .باز گردد
رهبري حزب را در عقب راندن اين حمله از سوي راست در جلسه كميته  مائو انقالبيون درون

جهش بزرگ به "او اعالم كرد كه خيزش توده اي . ، رهبري كرد1959مركزي در لوشان در 
خوب بود و نه وحشتناك، حتي عليرغم وجود جابجايي ها و انقطاع ها و حتي اگر در  "پيش

  .  نبوده باشدكوتاه مدت بازگشت اقتصادي بطور منظم باال
 "هرج ومرج توليد شده داراي ابعاد عظيمي بود و من مسئوليت آنرا بعهده مي گيرم"او گفت 

او به آنان ديدگاه ماركس را در مورد كمون پاريس . و بدين ترتيب راست را به مبارزه طلبيد
ه مائو گفت ماركس اين موضع را در پيش نگرفت كه نتايج محدود و فوري هم. يادآور شد

چيز را تعيين مي كنند بلكه از دريچه محاسبه منافع عمومي و دراز مدت پرولتاريا به مسئله 
اولين ديكتاتوري پرولتاريا بود، او "وقتي كه ماركس تشخيص داد كه كمون پاريس . نگريست

اگر ما آنرا از زاويه . چنين فكر كرد كه حتي اگر فقط براي سه ماه دوام بيĤورد خوب است
  )53.("مورد ارزيابي قرار دهيم، ارزشي نداشت اقتصادي

اين واقعيت  "جهش بزرگ به پيش"در ضمن مائو اضافه كرد، در حين اينكه مسئله عمده در 
و  -بود كه توده ها مسائل را بدستشان گرفته و شروع به پيشرفتهاي نوين كرده بودند 

همچنين اين  -ي بررسي مي كرديمبنابراين غلط بود اگر آنرا از زاويه نتايج في الفور اقتصاد
و كمونهاي خلقي،  "جهش بزرگ به پيش"مسئله درست بود كه، بر خالف كمون پاريس 
در مقابل اين مسئله رويزيونيستها مجبور . عليرغم برخي مشكالت معين شكست نمي خورد

  .شدند دست به عقب نشيني بزنند
يزيونيستهاي درون حزب كمونيست در همان زمان، اتحاد شوروي كه در هماهنگي با اين رو

چين عمل مي كرد بناگهان تكنسينها و نقشه هاي فني را بيرون كشيده و شماري از پروژه 
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. هاي ساختماني حياتي را ناتمام گذارده و بطور جدي در رشد اقتصادي چين خرابكاري كرد
  .متعاقب آن در طي چند سال بعد چين دچار يكسري فجايع طبيعي گرديد

فاده از تمام اينها رويزيونيستها در رهبري حزب كمونيست چين دست به حمله ديگري با است
زدند، و در واقع قادر گرديدند كه در بسياري از زمينه ها منجمله در جوانب مهمي از سياست 

در طي اين دوره بود كه ليوشائوچي و همپالگي هايش، . اقتصادي ابتكار عمل را بدست گيرند
اي تنظيمات صنعت را پيش گذاردند، كه خطوط رويزيونيستي سابق در مورد بر "هفتاد ماده"

اقتصاد را منعكس كرده و بعدا در مبارزه بر سر سياست اقتصادي و رابطه آن با مبارزه 
  .طبقاتي، منعكس گشتند

فرا خوان اعمال دو باره كنترل منحصر بفرد توسط وزارتخانه هاي مركزي،  "هفتاد ماده"اين 
در توليد را "عمده كردن بازار "ن بسياري از پروژه هاي ساختماني را داده، هدف ملغي كرد

آنها . مستقر ساخته، و حتي فراخوان بستن كارخانه هايي كه سود نشان نمي دادند را دادند
قوانين محدود كننده و قوانيني را كه شامل رفرم شده بودند احياء كرده، و فراخوان قطعه 

يعني چيزهايي كه قبال مورد انتقاد قرار گرفته و  -كه الزم باشد دادند  كاري را در هر آنجا
و ساعاتي را كه قرار بود كارگران صرف مطالعه سياسي كنند را تقليل  - حذف شده بودند

در همان زمان اين قوانين شامل . داده و خواهان قطع مبارزه سياسي در كارخانه ها گشتند
بعبارت ديگر انتشار  -توده ها بپردازد  "رفاه"د به مسئله برخي مفاد معين بود كه قرار بو

رويزيونيستها مي گفتند كه تمام اينها براي پايان بخشيدن به بي . اكونوميسم و رفاه طلبي
در همان زمان اين مرتدين از اين مسئله غفلت نورزيدند كه امتياز . نظمي الزم است

 "جهش بزرگ به پيش"شهاي توده اي و پيشرفتهاي اقتصادي را كه زمينه شان توسط خيز
هرج و "يعني همان چيزي كه آنهابعنوان  -پايه گذاري شده بودند را بخود اختصاص دهند 

  .محكومش مي كردند "مرج
از طريق آثار ادبي و هنري، . در زمينه روبنا هم رويزيونيستها دست به يكسري حمالت زدند

از كار بر  1959قب شكست رويزيونيستها در سال كه متعا -آنها براي بازگرداندن پن ته هوا 
سر و صدا براه انداختند و البته براي بازگشت خط ضد انقالبي او كه بر عليه  -كنار شده بود

  .خط انقالبي مائو مبارزه كرده بود
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  مبارزه دو خط حدت مي يابد

  
ب، او اين در جلسه ارگانهاي رهبري كننده حز 1962در سال . مائو به ضد حمله دست زد
و آن چيزي را فرموله  "هرگز مبارزه طبقاتي را براموش نكنيد"فراخوان را منتشر كرد كه 

  .كرد كه خط اساسي حزب كمونيست چين براي سرتاسر دوره سوسياليسم گشت
در اين دوره تاريخي . جامعه سوسياليستي يك دوره تاريخي بسيار طوالني را در بر مي گيرد

قات، مبارزه طبقاتي وجود دارد و مبارزه بين راه سوسياليستي و راه سوسياليسم كماكان طب
ما بايد . ما بايد ماهيت پيچيده و طوالني اين مبارزه را درك كنيم. سزمايه داري موجود است
ما بايد بدرستي . ما بايست آموزش سوسياليستي را به پيش بريم. بر هوشياري خود بيافزاييم

طبقاتي را درك كرده و به پيش بريم، تضادهاي بين خود و دشمن تضاد هاي طبقاتي و مبارزه 
در غير . را از تضادهايي كه ميان خلق موجود است تميز داده و به حل صحيح آنها بپردازيم

اينصورت يك كشور سوسياليستي مانند ما بضد خود تبديل شده و منحط خواهد شد، و 
ايد هر سال، هر روز اينرا به ياد بياوريم تا از هم اكنون ما ب. سرمايه داري احياء خواهد شد

لنينيستي داشته  –بتوانيم يك درك هوشيارانه از اين مشكل و يك خط ماركسيست 
  )54.(باشيم

را موعظه مي  "تمام شدن مبارزه طبقاتي"تمام اين سيلي بود بر صورت رويزيونيستها، كه 
ي بر قرار شده، ديگر خطر احياء از آنجايي كه مالكيت سوسياليست: كردند و چنين ميگفتند

سرمايه داري وجود ندارد و فقط الزم است كه توليد را رونق بخشيم بدون توجه به اينكه چه 
مائو جنبش آموزش . متدهاي در دست يافتن به اين هدف مورد استفاده قرار مي گيرند

با تالشهاي سوسياليستي را در مقابله با اين خط، در پيشبرد مبارزه طبقاتي و جنگيدن 
  .رويزيونيستها براي احياء سرمايه داري، رهبري كرد

مائو همچنين توجه جدي به مسائل اقتصاد سياسي و  -1960اوايل سالهاي  -در همان دوره 
اين بخش مهمي از دفاع از خط انقالبي اش و همچنين . سياست اقتصادي مبذول داشت

ياداشتهايي بر اقتصاد "بيشتر اين امر در  .تكامل آن در مقابله به حمالت رويزيونيستها بود
در اينجا مائو نه تنها انحرافات . نوشته مائو تسه دون بيان شد "سياسي شوروي
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رويزيونيستي در اتحاد شوروي را نقد كرد بلكه اهميت سياستها و متدهايي را كه در چين در 
  .مقابله با رويزيونيسم تكامل يافته بود مورد جمع بندي قرار داد

ده "اين امر شامل خط مناسبات بين كشاورزي و صنعت، و ديگر مسائل مورد بحث در 
، خط عمومي براي ساختمان سوسياليسم، اهميت اتكاء به خود و اصالح "مناسبات بزرگ

تشريح شد،  "راه رفتن بر روي دو پا"اتكاء به خود، و يكسري سياستهايي كه توسط فرمول 
رشد همزمان شركتهاي كوچك و متوسط و همچنين بزرگ بود؛ منظور از اين نكته آخر، . بود

استفاده همزمان از تكنولوژي و تكنيك بومي و خارجي،عقب مانده و پيشرفته، و وارد عرصه 
  .نمودن نقش توده ها در كنار متخصصين در ابداعات تكنيكي؛ و ديگر تركيبات مشابه

بوروكراتيك به -قابل برخورد بورژوابرخورد درست را در ت "ياداشتها"مضافا، مائو در اين 
، يك شكل )م -برنامه (يك طرح "او گفت كه . برنامه ريزي كردن، مورد مقايسه قرار داد

ايدئولوژي انعكاسي است از واقعيات، اما خود همچنين بر واقعيات . ايدئولوژيك مي باشد
يادي بر رشد اقتصادي و بنابراين، اشكال ايدئولوژيي مانند طرحها تاثير ز... تاثير مي گذارد

  )55.("سرعت رشد آن دارند
برنامه ريزي صرفا يك مسئله تكنيكي نبوده و تنها تضاد بين جهالت و دانش را در بر نمي 

اين مسئله همچنين در بر گيرنده مبارزه طبقاتي در عرصه ايدولوژيك، جهانبيني و . گيرد
و بر مبناي روشهاي  "متخصصين"دودي اتكاءكردن بر مع. متد پرولتاريا و بورژوازي مي باشد

اين  -بوروكراتيك، يا اتكاءكردن بر توده ها و جمع بندي علمي از تجارب، ايده هاي توده ها 
است خط تمايز اساسي بين جهان بيني پرولتاريا و بورژوازي كه در برنامه ريزي و ديگر حيطه 

 "يك فاكتور مهم"بارزه توده ها را م"همانگونه كه مائو دقيقا بيان كرد، . ها انعكاس مي يابد
تحت هيچ شرايطي نمي . شمردن درست ضد اين اصل است كه توده ها سازندگان تاريخند

مي سازند و نه توده ها، در نظر ) م -برنامه ريزان (توان تاريخ را به مثابه چيزي كه طراحان 
  )56.("گرفت

را بحساب بياورد كه رشد در هر مائو همچنين تاكيد كرد كه برنامه ريزي بايد اين نكته 
چيزي، منجمله در اقتصاد، بصورت خط مستقيم پيش نرفته بلكه بصورت مارپيچي يا موج 

  :مضافا، مائو گفت. وار مي باشد
) تكامل. (بدون عدم توازن هيچ توازني وجود ندارد. توازن در مقابل عدم توازن نسبي است

دين دليل است كه تقاضايي براي توازن ب. تمام چيزها توسط عدم توازن مشخص مي شود
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طرحها را مرتبا بايد مورد تجديد نظر قرار داد، دقيقا بدان دليل كه بي توازني هاي ... هست
  )57.(نويني رخ مي دهند

در اينجا مائو تو دهني مستقيمي به برخورد رويزيونيستي به برنامه ريزي مي زند كه در 
رده و تالش مي كند نظم و توازن را از باال از طريق اساس حركت ديالكتيكي چيزها را نفي ك

متدهاي بوروكراتيك و احكام مجرد از و در تضاد با توده ها و خالقيت آنها و همچنين مجرد 
و تمام برخورد مائو به برنامه ريزي جنبه ديگري بود كه . از قوانين رشد اقتصادي، تحميل كند

ه طبقاتي در اين عرصه، و در مخالفت با در آن مائو بر اهميت عظيم روبنا و مبارز
  .مي خواندند، تاكيد مي گذارد "ايده آليسم"رويزيونيستها كه تمام اين را 

مضافا، مائو نه تنها همانند استالين تشخيص داد كه قانون ارزش كماكان به عمل كردن ادامه 
به آن اجازه داد كه مي دهدو مي بايد اين نكته را در برنامه ريزي در نظر گرفت، بدون آنكه 

نقش تنظيم كننده را داشته باشد، بلكه او همچنين در مخالفت با استالين خاطر نشان 
كماكان بداشتن برخي خصوصيات معين  -و نه صرفا وسايل مصرف  -ساخت كه، ابزار توليد 

  .كاال ادامه مي دهند
ش دولتي، منعكس مي مناسبات مبادله كااليي باالجبار درمبادله محصوالت، حتي در خود بخ

و از آنجايي كه شركتهاي دولتي هنوز نيازمند آن بودند كه استقالل نسبي اي را در . شوند
حسابداري حفظ كنند، مبادالتشان با يكديگر هنوز بمقدار زيادي از عملكرد قانون ارزش 

  .متاثر مي بود، قانوني كه قانون اساسي توليد كااليي و مبادله است
اما اين . قابل اجتناب بوده و تا مدت زماني اجتناب ناپذير باقي مي مانند تمام اينها غيز

مسائل همچنين مي توانستند توسط بورژوازي، بخصوص آن رهروان سرمايه داري كه در 
مقامهاي قدرت بودند، براي وسيعتر كردن ميدان عمل قانون ارزش در مناسبات دروني و بين 

خش مهمي از تالشهاي آنها براي في الواقع متحول كردن واحدهاي اقتصادي مختلف، بمثابه ب
مناسبات سوسياليستي به مناسبات سرمايه داري و احياء سرمايه داري در سرتاسر كشور، 

  .مورد استفاده قرار گيرد
مائو مقدار بيشتري از تكامل فكري اش را در مورد مسئله انقالبي كردن  "ياداشتها"در اين 

ه پس از اينكه مالكيت سوسياليستي بطور اساسي تحقق يافته مناسبات توليدي در دور
در يكي از . او اهميت خاصي به مناسبات بين مردم در توليد مي دهد. است، بيان مي كند

  :مهمترين بخشهاي اين مقاله او مي نويسد كه 
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چگونگي  - پس از اينكه مسئله سيستم مالكيت حل شد، مهمترين مسئله مديريت است 
اين . باشند) اشتراك(يا كلكتيو) دولت(تهايي كه چه تحت مالكيت تمام مردم اداره شرك

همان مسئله مناسبات بين مردم تحت يك سيستم مالكيت معين مي باشد، موضوعي كه مي 
تغييرات در سيستم مالكيت در يك دوره معين . تواند مقاالت بسياري را بخود اختصاص دهد

ارا هستند، اما مناسبات بين مردم در كار توليدي، زماني هميشه محدوديت هاي خود را د
در رابطه با اداره شركت هاي تحت مالكيت . بالعكس، مي تواند بال انقطاع در حال تغيير باشد
تركيبي از رهبري متمركز و حركت توده؛ : تمام مردم، ما يكسري سياستها اتخاذ كرديم

فني؛ شركت كادر ها در توليد، شركت تركيبهايي از رهبران حزب، توده هاي كارگر، پرسنل 
  )58.(كارگران در مديريت، تغيير مداوم قوانين غير منطقي و اعمال قضايي

نبودند بلكه از اهميت عظيمي در مبارزه  "ايده هاي خوب"اين نوع گامهاي انقالبي فقط 
رمايه طبقاتي، در تعيين اينكه چين به گام زدن در راه سوسياليستي ادامه دهد يا به راه س

هشدار داد كه اگر چنين تدابير  1963مائو در سال . داري كشيده شود، برخوردار بودند
  انقالبي اتخاذ نشوند، و باالتر از آن خط انقالبي در مجموع در فرماندهي قرار نگيرد،

بعد مي تواند زياد بطول نيانجامد، شايد فقط چند سال، يا يك دهه، و يا چندين دهه طول 
در سطح سراسري بطور اجتناب ناپذير جريان ) سرمايه داري(اي ضد انقالبيبكشد كه احي
ل بدون شك به حزبي رويزيونيست، حزبي فاشيست تبديل خواهد گشت، و  -يابد، حزب م

چه . رفقا خواهش ميكنم به اين مسئله فكر كنيد. رنگ سراسر چين تغيير خواهد يافت
  )59!(شرايط خطرناكي خواهد بود

اين موضوع، هم خطي را در ضديت مستقيم با كل خط بورژوايي و هم چنين بروشني تمام 
نمايندگي مي شدند، سياستهايي كه  "هفتاد ماده"آن رشته سياستهاي اقتصادي كه توسط 

توسط رويزيونيستها منتشر شده و توسط شمار زيادي از كادرهايي كه تفكر شان 
دو طبقه، دو خط و دو راه دوباره . كرد بوروكراتيك شده بود حمايت مي شدند، نمايندگي مي

انفجاري كه از اين تقابل حاصل گشت انقالب كبير .بروشني در يك تقابل قرار گرفتند
به يك مبارزه سياسي توده اي بر عليه رهروان  1966فرهنگي پرولتاريايي بود، كه در سال 

  .سرمايه داري تكامل يافت
ئو نه تنها قهرمان آن بود بلكه بطور خاص آنرا در چند سال اول اين خيزش انقالبي، كه ما

هدايت كرد، توده ها مقر هاي فرماندهي بورژوايي ليوشائوچي در حزب را خرد كردند، در 
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عرصه هاي مختلف جامعه كه رهروان سرمايه داري آنرا قبضه كرده بودند قدرت را پس 
د برافراشته كرده و به عمل گرفتند، خط انقالبي مائو را كه در ضديت با خط رويزيونيستي بو

را كه وارونه گشته بودند، احياء  "جهش بزرگ به پيش"در آوردند و احكام و دستĤوردهاي 
  .در اين پروسه تحوالت انقالبي بيشتري در روبنا و زير بناي اقتصادي انجام شد. كردند

. پيش رانده شدانقالب در فرهنگ و آموزش با سرنگوني اتوريته بورژوايي در اين عرصه ها به 
مطالعه تئوري ماركسيستي در ابعاد گسترده اي ارتقاء يافت و مبارزه ايدئولوژيك فعال در 

كميته هاي انقالبي، ارگانهاي جديد قدرت و مديريت در . تمام سطوح تشويق گرديد
واحدهاي پايه اي و همچنين در سطوح باالتر ساخته شدند كه مركب از توده ها، كادرها و 

جنبش توده ها در علم و . ني و هم چنين مردم پير، ميان سال و جوان بودندپرسنل ف
تفييرات . تكنولوژي كارگران و دهقانان با پرسنل حرفه اي در اين رشته ها، رشد يافت

مشابهي در حيطه بهداشت صورت گرفت، كه در طي آن تاكيد بر مناطق روستايي، كه اكثر 
  .بهداشت و درمان عقب افتاده تر بود گذارده شدمردم در آنجا زندگي كرده و موقعيت 

در مديريت آن نوع پيشرفتهاي انقالبي در مناسبات ميان مردم در توليد كه مائو فراخوان 
مانند شركت كادرها در كار كلكتيو، شركت كارگران در مديريت،  -توجه به آنها را داده بود 

. همه بيشتر تقويت گشته و رشد يافتند -اصالح قوانين و انتطامات محدود كننده و نامعقول 
همچنين اصل رهبري كار حرفه اي توسط سياست و مسلح بودن غير حرفه اي ها با خط 

با توجه  - "سزخ و متخصص"اين اصل در شعار . درستي در هدايت حرفه ايها تقويت گشت
كاري و  در اكثر موارد قطعه. بيان گشت -جنبه عمده را تشكيل مي دهد  "سرخ"به اينكه 

پاداشها از بين رفتند و ناهماهنگي در درآمد به پايين ترين درجه ممكن در انطباق با انتشار 
مناسبات رفيقانه ميان درجه بندي ها و رتبه هاي مختلف كارگران و ارتقاء همكاري 

به همين ترتيب، همكاري سوسياليستي . سوسياليستي و خالقيت در توليد، تقليل داده شد
  .ا و واحدهاي مختلف اقتصادي به سطح باالتري ارتقاء يافتبين شركته

در طول انقالب فرهنگي، مائو تجربه توده هاي چيني در انقالب سوسياليستي و ساختمان 
انقالب را دريابيد، "سوسياليسم را فشرده ساخت، و رابطه ديالكتيكي بين اين دو را در شعار 

بدرستي رابطه بين انقالب و توليد، سياست و اقتصاد،  اين اصل. ، بيان كرد"توليد را باال ببريد
شعور و ماده، روبنا و زير بناي اقتصادي و مناسبات توليدي و نيروهاي مولده را شرح مي 

  .دهد
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هم شالوده و هم عاليترين . در تمام اين مناسبات، جنبه دوم بطور كلي جنبه عمده مي باشد
يگر، در تمام موارد اين جنبه اولي است كه نقش اما از طرف د. نقطه تعيين ديگري مي باشد

مضافا در هر مورد جنبه عمده . مبتكر و آغاز كننده در متحول ساختن دومي را بازي مي كند
گرايش به آن دارد كه به طرف جلوتر از جنبه دوم پيشرفت كند و عمل آگاهانه الزم است كه 

بنابراين مي توان ديد كه جنبه . ورداين جنبه درجه دوم را در انطباق با جنبه عمده در آ
عمدتا درجه دوم واكنش عظيمي بر جنبه عموما عمده دارد و در زمانهاي معيني خود مي 

  .تواند عمده گردد
بخصوص قدرت دولتي و  -فقط با انقالب مداوم در روبنا و استفاده از نقش مبتكرانه آن 

پذير است كه زير بناي اقتصادي  است كه براي پرولتاريا امكان -ايدئولوژي پرولتاريا 
بطور مشابه، بدون ادامه انقالبي كردن . سوسياليستي را تحكيم كرده و گسترش دهد

مناسبات توليدي، حتي پس از اينكه بطور عمده مالكيت سوسياليستي بدست آمده، امكان 
و تسه دون و آنگونه كه مائ. ندارد كه به رها سازي و رشد نيروهاي مولده اجتماعي ادامه داد

قبال خاطر نشان ساخته بود، در آن زمانهايي كه مناسبات توليدي و روبنا عمدتا بمثابه 
موانعي در مقابل رشد نيروهاي توليدي و زير بناي اقتصادي عمل مي كنند، آنگاه مناسبات 

  )60.(توليدي و روبنا عمده مي گردند
است كه براي پرولتاريا امكان دارد  و ، هميشه فقط با قرار دادن سياست در فرماندهي اقتصاد

متحول كردن جهان مادي در مطابقت با قوانين . كه توليد را در راه سوسياليستي رشد دهد
عيني آن و منافع انقالبي پرولتاريا، فقط با بر انگيختن فعاليت آگاهانه توده هاي كارگر امكان 

، رابطه ديالكتيكي "ا باال بريدانقالب را دريابيد، توليد ر"خالصه كنيم، اصل . پذير است
  .درست بين اين دو را بيان كرده و نقش فرماندهي انقالب در توليد را نشان مي دهد

طبيعتا، زماني كه اين اصل توسط توده هاي چيني در متحول ساختن جهان درك گرديده و 
له مي بكار بسته مي شد، مرتبا توسط رويزيونيستها با آن ضديت ورزيده شده و به آن حم

در واقع، در كنگره نهم . شد، و اين مسئله مسلما در دوره اوج انقالب فرهنگي نيز صادق بود
كه در اواسط انقالب فرهنگي برگذار گرديد، لين پيائو  1969حزب كمونيست چين در سال 

كه به لباس يكي از رفقاي نزديك مائو تسه دون و يكي از رهبران توده ها در انقالب فرهنگي 
مده بود، با ديگر رويزيونيستها در ضديت با خط مائو در مورد رابطه بين انقالب و توليد و در آ

  .همكاري كرد "تئوري نيروهاي مولده"جايگزين كردن آن با 
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اين كار در پوشش اين استدالل انجام گرفت كه در آن زمان وظيفه عمده نه مبارزه طبقاتي 
ران انقالبي اين خط را رد كرده و آنرا مغلوب مائو و ديگر رهب. بلكه رشد توليد مي بود

ساختند و تاكيد كردند كه پيشبرد مبارزه طبقاتي بر عليه بورژوازي كماكان حلقه كليدي 
  .تمام كارها مي باشد

در جلسه پلنوم كميته مركزي حزب كمونيست چين كه پس از كنگره نهم برگزار شد، مائو 
  :او در آن زمان گفت كه. ليد صحبت كرددوباره در مورد رابطه بين انقالب و تو

ظاهرا، از آنجايي كه پايه مادي ما محكم نبود، ما نمي توانستيم بدون انقالب كبير فرهنگي 
بر طبق مشاهدات من مثل اينكه در اكثريت عظيمي از . پرولتاريايي كاري به پيش بريم

ي در دست ماركسيستهاي رهبر -منظورم تمام آنها يا اكثريت مطلق آنها نيست -كارخانه ها
اين به آن معنا نيست كه آدمهاي خوبي در رهبري كارخانجات . واقعي و توده هاي كارگر نبود

نبودند، بلكه آدمهاي خوبي در ميان منشي ها، قائم مقام منشي ها و اعضاي كميته هاي 
يعني  اما آنان خط ليوشائوچي را دنبال كردند،. حزبي و منشي هاي شاخه هاي حزبي بودند

دست يازيدن به محركهاي مادي، قرار دادن سود در فرماندهي و دادن پاداشها بجاي تبليغ 
) و تمام اينها...(در واقع آدمهاي بدي در كارخانه ها هستند... سياستهاي پرولتري و غيره

  ) 61.(نشان مي دهد كه انقالب هنوز ناتمام است
مورد مسئله مناسبات توليدي و مبارزه در اينجا مائو در حال دادن تحليل عميقتري در 

او بر .طبقاتي پس از اينكه تحول در مالكيت سوسياليستي اساسا كامل شده است، مي دهد
اين واقعيت تاكيد گذارد كه آنجا كه مربوط به مالكيت مي باشد، اين كافي نيست كه تعيين 

آنچه كه مهم بلكه . شود كه آيا مالكيت داراي شكل خصوصي است يا عمومي شده است
. است ماهيت مالكيت كه بهر حال يك شيئ نبوده بلكه مناسبات اجتماعي مي باشد، است

اگر نيروهاي بورژوايي و يك خط بورژوايي در فرماندهي قرار بگيرد آنگاه مالكيت عمومي 
اين، آن چيزي است كه در . صرفا پوسته بيروني مناسبات توليدي بورژوايي خواهد گشت

و چيزي . بطور كلي پس از كسب قدرت توسط رويزيونيستها در كشور رخ داداتحاد شوروي 
است كه بدرجات مختلف در شركتها و واحدهاي اقتصادي معيني كه توسط رهروان سرمايه 

اين مي تواند حتي تحت شرايطي كه پرولتاريا  -داري در چين كنترل مي شدند رخ داد 
اين آن چيزي بود . ت دارد رخ دهد و مي دهدقدرت سياسي را بطور كلي در در كشور در دس
اشاره مي داشت، كه قبل از شروع انقالب  -كه مائو در مورد كارخانجات حتي اكثر آنها
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فرهنگي تحت فرماندهي يك خط درست و رهبري ماركسيستهاي واقعي و توده هاي كارگر 
  .نبودند

ه در جامعه بطور كلي، حتي تمامي اين مسئله بطور ديالكتيكي به اين واقعيت مرتبط است ك
در حالي كه مالكيت سوسياليستي عمدتا مستقر شده است، اين بمعناي استقرار كامل 

بعبارت ديگر، در كشاورزي و حتي صنعت، ابزار توليد هنوز كامال به مالكيت عمومي . نيست
ي محدود تمام جامعه مبدل نشده، و بنابراين توليد كااليي و قانون ارزش، اگر چه در عرصه ا

تا زماني كه اين امر و ديگر آثار سرمايه داري هم در مناسبات . شده، كماكان عمل مي كند
توليدي و هم در روبنا از ميان نرفته اند، احتمال مبدل شدن مناسبات و نهادهاي 

به سرمايه داري وجود خواهد  -و حتي جامعه سوسياليستي بطور كلي  -سوسياليستي 
لنينيستي در  -بزرگ توسط مائو تسه دون به تئوري ماركسيستي  اين درك خدمتي. داشت

  .مورد اين مسائل واقعا مهم، مي باشد
نه تنها يك جمع بندي از اوضاع قبل از شروع انقالب  1969تحليل مائو از اين مسئله در سال 

فرهنگي بود بلكه در آن زمان يك گوشمالي سختي به لين پيائو و ديگران كه سعي داشتند 
و اينكه اكنون زمان در صدر قرار  -و بايد پايان پذيرد  -عالم كنند كه انقالب پايان يافته ا

اما اين رويزيونيستها با خط انقالبي مائو متحد نشدند و به مبارزه براي . دادن توليد است، بود
لوب در نتيجه لين پيائو و عده اي ديگر افشاء ايزوله و مغ. خط ضد انقالبي خود ادامه دادند

لين پيائو در حين فرار به طرف  1971مدت كوتاهي پس از كنگره نهم، در سپتامبر . گشتند
  .شوروي به مثابه يك خائن مرد

تئوري "و  "پايان يافتن مبارزه طبقاتي"اماالبته، تالش در جهت جايگزين كردن تئوري 
ه دهم حزب در كنگر. بجاي خط انقالبي مائو با مرگ لين پيائو نمرد "نيروهاي مولده

خاطر نشان گشت كه برنامه قلمداد كردن توليد بمثابه وظيفه  1973كمونيست چين در سال 
عمده، كه لين پيائو و اپورتونيست ديگر درون حزب بنام چن پوتا در دوران كنگره نهم بجلو 

نسخه بازسازي شده همان مزخرفات رويزيونيستي "گذارده شده بودند، هيچ چيز بيشتر از 
مزخرفات رويزيونيستي كه بصورت اعالم  -وچي و چن پوتا، تحت شرايط نوين نبودليوشائ

بين سيستم "كردن اينكه تضاد عمده در كشور ما نه تضاد بين پرولتاريا و بورژوازي بلكه 
مي باشد، بدرون قطعنامه  "پيشرفته سوسياليستي و نيروهاي مولده عقب افتاده جامعه

اين گزارش توسط چوئن الي، كه همانند لين پيائو ) (62.(،"كنگره هشتم رسوخ داده شده بود
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در چهار سال قبل از آن، خود را در شرايطي يافت كه در حال خواندن گزارشي به كنگره بود 
در واقع چوئن الي بمثابه قدرتمندترين رهبر . كه با خطش اساسا توافق نداشت، خوانده شد

 "مدرنيزاسيون"يا  -خطي مبني بر اين كه توليد راست در چين در آن زمان، با حرارت دقيقا 
  .)وظيفه عمده مي باشد، را تبليغ مي كرد -

مائو تا آخربن لحظات عمرش به رهبري كردن حزب كمونيست چين و توده ها در مبارزه 
مائو در طول اين مبارزه و كمي قبل از مرگش بيانيه اي داد كه در بخشي از . انقالبي ادامه داد

  :آن گفت كه
. شما در حال انجام انقالب سوسياليستي هستيد، و هنوز ني دانيد ك بورژوازي در كجاست

آنهايي كه در قدرتند و راه سرمايه داري را در  -بورژوازي درست در حزب كمونسيت است
  )63.(رهروان سرمايه داري هنوز در جاده سرمايه داري هستند. پيش گرفته اند

ه تئوري ماركسيستي و بخصوص اقتصادي سياسي اين يكي از خدمات مهم مائو ب
در اينجا مائو نه تنها طلب مي كرد كه به اين واقعيت كه حتي پس از اينكه . ماركسيستي بود

مالكيت سوسياليستي بطور عمده برقرار گرديده عناصر جديد بورژوايي توليد خواهند گشت 
ره سوسياليستي ادامه خواهد و بورژوازي بمثابه يك طبقه به موجوديت خود در سرتاسر دو

داد، توجه گردد، بلكه مي خواست كه بطور مشخص به اين واقعيت توجه شود كه در اين 
ازدرون خود حزب كمونيست ، بخصوص از صفوف  -نه همه اش بلكه قلبش -شرايط بورژوازي

  .بااليش سرچشمه خواهد گرفت
يرات در مناسبات طبقاتي اين به دليل موقعيت خود حزب در جامعه سوسياليستي و تغي

است كه با رشد سوسياليسم ، بخصوص پس از اينكه مالكيت سوسياليستي در اساس برقرار 
در اين اوضاع اكثريت قريب به اتفاق آن كساني كه مقام . گشته است، بظهور مي رسند

رهبري را در تخصيص دادن ابزار توليديو وسايل مصرف دارند، در تحليل نهايي اعضاي 
اگر چه در تئوري آنها اين رهبري را به نيابت . بخصوص اعضاي باالي حزب مي باشند حزب،

از طرف توده هاي اعمال ميكنند، معذالك تضادي در اينجا وجود دارد ، كه انعكاس اين 
واقعيت است كه هنوز ابزار توليدي كامال به مالكيت عمومي تمام جامعه در نيامده و توده 

بر توليد و تمام جامعه سلطه نيافته اند تقسيم بندي ها، نابرابري و هاي مردم هنوز كامال 
  .ديگري بقاياي مادي و ايدئولوژي جامعه بورژوايي هنوز كامال مغلوب نگشته اند
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در جايي كه خط صحيح توسط آناني كه در رهبري هستند به پيش بردره مي شود، اين تضاد 
شان بر توليد و جامعه حركت خواهد كرد اما  در جهت توانا ساختي توده ها در افزايش سلطه

در جايي كه خط رويزيونيستي در فرمان دهي باشد، رهبري به موقعيت سلطه بورژوايي و 
  .استثمار توده ها متحول خواهد شد

كه بر مبناي آن پرسنل رهبري  -اگر بطور مثال تقسيم كار در بك شركت محدود نگردد
و در همان حال بجاي آنكه نسبت  -ر مديريت شركت كنندكننده در كار توليدي و كارگران د

در آمد كادرها به درآمد كارگران توليدي محدود تر شود اين نسبت انبساط يابد، و بخصوص 
اگر بهمراه اين مسئله بجاي سياست، سوددر فرماندهي قرار گيرد، آنگاه در واقع رابطه 

در واقع آنها شروع به . ستثمار مي دهدكساني كه در رهبري قرار دارند با كارگران ، بوي ا
تملك در آوردن بخشي از اضافه توليد شده توسط كارگران مي كنند در حاليكه خودشان بر 

اينست اهميت : توليد و كارگران فرماندهي كرده بدون آنكه درتوليد شركت داسته باشند
. بجاي گسترش آنمحدود كردن حقوق بورژوايي در مناسبات بين مردم در كار و در توزيع 

اگر اين انجام نشود وبجاي آن حط و سياستهاي ناردستي بكار گرفته شوند، اين دو جنبه 
مناسبات توليدي، بهمراه روبنا، مي توانند تاثيري ارتجاعي برانچه در مجموع جنبه عمده 

اعمال كنندو حتي ميتوانند مناسبات توليدي را از  -مالكيت  -مناسبات توليدي است 
  .سوسياليستي به ماهيت سرمايه دارانه متحول سازند ماهيت

اين بدان معنانيست كه اگر در هر زمان معين چنان اوضاعي در شمار بزرگي يا حتي در اكثر 
شركتها غلبه كند، كشور سرمايه داري شده است، اين فقط از طريق تغييري در روبنا انجام 

و بطور كلي يك خط  -يرندفقط اگر رويزيونيستها راس قدرت را بگ -خواهد شد
اما از طرف ديگر، اين يك چيز ايستا نمي باشد . رويزيونيستي درفرماندهي جامعه قرار بگيرد

و اگر به مناسبات توليدي بورژوايي اجازه ظهور و رشد داده شود بدون آنكه با آن مقابله 
ر دارند كودتا كرده گردد، آنگاه پايه براي اينكه رويزيونيستهايي كه در موقعيتهاي قدرت قرا

  .و سرمايه داري را احياء كنند بمقدار عظيمي تقويت خواهد گشت
بنا بر  ":يش بر اقتصاد سياسي شوروي به اين مسئله اشاره مي كند "يادداشتها "مائو در

تجربه ما، اگر كادرها ادعاهاي خود را كنا نگذارند و خود را با كارگران يكي نكنند، كارگران 
انه بمثابه كارخانه خودشان نگاه نخواهند كرد بلكه بمثابه كارخانه كادرها به آن هرگز به كارخ

و اگر يك خط بورژوايي در فرماندهي باشد وتوسط كادرهاي رهبري ) 64(".خواهند نگريست
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كننده حزب و دولت تبليغ و اعمال گردد، توده ها به كارخانه و همچنين ابزار توليد بطور كلي 
بمثابه نه متعلقات خودشان بلكه دارائي هاي يك قشر ممتاز خواهند و جامعه در عموم 

اين هم، از ماهيت متضاد و در حال گذار . و اين درك توده ها درست خواهد بود -نگريست
جامعه سوسياليستي نشئت مي گيرد، و بهمان ترتيب يا در جهتي انقالبي و در پيشرفت 

ي ضد انقالبي، در جاده سرمايه داري بطرف بطرف كمونيسم، و يا بطور كوتاه مدت در جهت
  .احياء نظم قديم، حل خواهد گشت

. تحليل مائو در اينجا كاربستي است از اين جمله لنين كه سياست بيان فشرده اقتصاد است
آنگونه كه قبال گفته شد در جامعه سوسياليستي كنترل بر اقتصاد و در قدرت رهبري 

ه اين رهبري در دست رويزيونيستها باشد در واقعيت در جايي ك. سياسي متمركز مي گردد
اين قدرت . امر در دست بورژوازي است ومناسبات توليد بورژوايي بواقع تقويت خواهد گشت

رهبري ميتني بر اين پايه مادي است كه در دست رهروان سرمايه داري آنان را قادر مي 
سياسي عالي موفق گردند،  سازد كه خود را تقويت كرده و، اگر چنانچه در غصب قدرت

سرمايه داري را احياء كرده و بمثابه هسته و مقر فرماندهي نيروهاي اجتماعي جامعه، در 
داخل و بيرون حزب، كه مي توانند براي پشتيباني از احياء سرمايه داري عمل كنند، بسيج 

يي مانند لين اگر آدمها "بهمين دليل است كه مائو درست قبل از مرگش اصرار كرد، . نمايند
  )65.("پيائو به قدرت برسند، براي آنها احياء سيستم سرمايه داري راحت خواهد بود

به اين دليل است كه مائو تا به اين حد بر روي روبنا تاكيد گذارده واصرار كرد كه مسئله 
چرا كه اينست كه تعيين . تعيين كننده درستي يا نادرستي خط سياسي ايدلوژيك مي باشد

كرد كه آيا رهبران سياسي در قدرت، منافع انقالبي پرولتاريا را در پيشرفت بسوي خواهد 
كمونيسم نمايندگي مي كنند، يا يك بورژوازي جديد را كه توده ها را در راه احياء سرمايه 

همچنين به اين دليل است كه مائو تا به اين حد به مسلح كردن توده . داري سركوب مي كند
لنينيستي و بسيج آنها بر اين مبنا در مبارزه عليه رهروان  -يستها با يك خط ماركس

چرا كه اين مسئله در جلوگيري از غصب قدرت توسط . سرمايه داري تاكيد گذارد
  .رويزيونيستها و احياء سرمايه داري و ادامه پيشرفت بسوي كمونيسم تعيين كننده است

يعني : مائو بر روي اين مسئله پي برد از تمام اينها مي توان به اهميت عظيم آخرين بيانيه
آنهايي كه در قدرت اند و را سرمايه داري  -درست در حزب كمونيست است"اينكه بورژوازي 
اين تحليل مائو از اهميت مرگ و زندگي براي پرولتاريا و انقالبيون . "را مي گيرند
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دف نهايي ماركسيستي كه در حال پيشبرد مبارزه طبقاتي تحت سوسياليسم و براي ه
اين تحليل يك اسلحه جديد و قدرتمند پرولتاريا در . كمونيسم مي باشند، برخوردار است

اين امر يك دليل مهم ديگر است مبني بر اينكه چرا خدمات مائو تسه دون . اين مبارزه است
بخصوص در عرصه اقتصاد سياسي و همچنين در سياست اقتصادي و ساختمان 

پيشرفت ديگري توسط پرولتاريا و علم رهائي بخشش  -ي ديگرو در عرصه ها -سوسياليسم
اين خدمات حقيقتا فنا ناپذيرند و هرگز نمي توانند پاك شده، و يا كم بهايي قرار . مي باشند

  .گيرند، عليرغم اينكه چه حوادثي در جهان رخ دهند
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  ل چهارمـفص

    

  فهــفلس

  

  دمهـمق
سه فصل اول اين كتاب به خدمات مائو در زمينه هاي انقالب در كشور هاي مستعمره، جنگ 
انقالبي و استراتزي نظامي، اقتصاد سياسي و سياست اقتصادي و ساختمان سوسياليسم 

سفه ولي آيا براي مائو امكان پذير بود كه بدون استفاده پيگير از فل. پرداخته اند
ماركسيستي، ديالكتيك ماترياليستي، خط انقالبي اش را در اين عرصه ها، و عرصه هاي 
ديگر تكامل داده و چنان خدماتي عظيمي را در اين زمينه ها به انجام رساند؟ خير، چنين 

  .چيزي غير ممكن بود

گي در واقع همانطور كه در فصلهاي قبلي تاكيد شده، خدمات مائو در اين زمينه ها، هم
مائو، در عين .متكي بر اعمال همه جانبه ديالكتيك ماترياليستي بوده و با آن رقم مي خوردند

لنينسم در حيطه فلسفه معطوف داشت،  -حال و بطور مشخص توجه بسياري به ماركسيسم
خود اين امر با خدمات وي در ساير زمينه ها و بخصوص با . آنرا تكامل داد و غني تر كرد

خط و تئوري ادامه انقالب تحت ديكتاتوري پرولتاريا كه بعدا ارائه او يعني  بزرگترين خدمت
  .ارتباطي ديالكتيكي داشت -در اين فصل به آن اشاره خواهد رفت

مبارزه و تكامل در جبهه فلسفه با مبارزه و تكامل در سطح جامعه بطور عام ارتباط تنگاتنگ 
دايش ماركسيسم و تكامل پرولتاريا به طبقه اين مسئله كه هميشه واقعيت داشته با پي. دارد

اهميت .اي براي خود،يعني تكامل جنبش آگاهانه طبقه گارگر، صحت هر چه بيشتر مي يابد
اين حقيقت، تحت سوسياليسم چند صد مي شود، چرا كه وظيفه پرولتاريا بعنوان صاحب 
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و مطابق جهان  صالح جامعه سوسياليستي اين است كه طبيعت، جامعه و مردم را آگاهانه
  .بيني خود تغيير داده و در جهت كمونيسم به پيش رود

  پايه طبقاتي فلسفه

فلسفه هميشه در  "و . تا زمانيكه طبقات موجودند،هر نوع فلسفه اي، ماهيت طبقاتي دارد
  )1. ("خدمت سياست است

است، و  مبارزه طبقاتي -در جامعه طبقاتي - همانطور كه خود مائو تاكيد كرد، مبناي فلسفه
  : مائو مسئله را چنين توضيح داد. اين بويژه در فلسفه ماركسيستي صادق است

و . ستمگران به ستمديدگان ستم مي كنند...بين پرولتاريا و بورژوازي مبارزه اي وجود دارد
ستمديدگان قبل از اينكه بدنبال فلسفه بگردند احتياج به جنگ متقابل و يافتن راه خالص 

 -اين كه مردم اين را به عنوان نقطه آغاز حركت شان قبول كردند ماركسيسم تنها بعد.دارند
  )2.(همه ما اين را از سر گذارنده ايم. لنينيسم پديده آمده و آنها فلسفه را يافتند

اگر شما در ":در همين سخنراني مائو بطور مشخص از گروهي از روشنفكران سئوال كرد
  )3.("ن فلسفه اي كه درگيرش هستيد چيست؟مبارزه طبقاتي در گير نشويد، پس اي

و به اين دليل عمده بود كه . ولي فلسفه نيز بنوبه خود بازتاب عظيمي در مبارزه طبقاتي دارد
مائو نه تنها خود توجه زيادي به فلسفه و مبارزه در اين حيطه مبذول داشت بلكه مرتبا 

ده و توسط توده هاي وسيع خلق تاكيد كرد كه فلسفه بايد از محدوده مطالعه فضال آزاد ش
چرا كه پرولتاريا و تودها ي وسيع بدون فراگيري آگاهانه فلسفه ماركسيستي . فراگرفته شود

و شكستن قيود فكري فلسفه طبقات استثمار گر، نمي تواند زنجيرهاي سرمايه داري و 
د بر طبيعت جامعه طبقاتي را پاره كرده، بشريت را آزاد كرده و به جهش كيفي در سلطه خو

  .دست بابد

  شالوده هاي فلسفه مارکسيستي

مائوشناخت از قانون اساسي تضاد را سيستماتيك و غني نموده و توده هاي خلق را نه تنها 
اين است جوهر . در چين بلكه در سراسر جهان به اين شناخت تعميق يافته مسلح كرد
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اي درك كامل مطلب الزم است بر. لنينيسم در قلمرو فلسفه -خدمت عظيم مايو به ماركسيم
خالصه اي از اصول پايه اي فلسفه ماركسيستي و تكامل شان از دوره ماركس و انگلس 

  .بدست داده شود

روشن است كه فلسفه ماركسيستي، و بطور كلي ماركسيسم، بشكل كامال پرورده از سر 
ه ماركس مي گويند يكبار مائو بشوخي پرسيد آيا وقتي ك. ماركس بسياربيرون نجهيد

بسيارجوان بود ماركسيسم را مطا لعه مي كرد؟ فلسفه ماركسيستي، توسط ماركس و در 
همكاري نزديك با انگلس و از طريق فشرده كردن، بازسازي و قالب ريزي مجدد آنچه 

ايندو كساني بودند .درروش ديالكتيكي هگل و ماترياليسم فويرالخ صحيح بود، تدوين شد
بل از اينكه ماركسيست شود مكاتب فكريشان را به ترتيب طي كه ماركس در جواني و ق

اين پروسه را  "لوودويك فوير باخ و پايان فلسفه كالسيك آلماني"انگلس در كتاب. كرده بود
وهمنطور  -و نشان مي دهد كه تكامل فلسفه هگل و فلسفه فويرباخ. جمبندي مي كند

پيشرفتهاي متوالي علم و تكنولوژي و با رشد سرمايه داري و  -فلسفه خود ماركس و انگلس
و اوا  18همچنين خيزشها و تغييرات بر جسته اجتماعي مرتبط با آن، بخصوص در اواخر قرن 

  . ، پيوند نزديك داشته است19يل قرن 

  :انگلس در مورد فلسفه هگل چنين مي گويد

در باره حاالت  اين فلسفه ديالكتيك بناي هر گونه تصويري را در باره حقيقت نهايي مطلق و
مطلق بشري مطا بق با آن،به همانسان باطل مي سازد كه بورژوازي كليه نهادهاي پا بر جا 
شده اي را كه قرون متمادي مورد تقديس بودند بوسيله صنايع بزرگ و رقابت و بازار جهاني، 

براي فلسفه ديالكتيك هيچ چيزي كه يكباربراي همشيه مستقر و . عمال باطل مي نمانيد
اين فلسفه به همه چيز و در همه چيز مهر ونشان . بالشرط و مقدس باشد موجود نيست

سقوط ناگزير را مشاهده مي كند و در مقابل آن ، چيزي جز پروسه الينقطع ظهور و زوال و 
خود فلسفه ديالكتيك هم تنها . صعود بي انتها از سفال به عليا ياراي ايستادگي ندارد

  )4. (ه در مغز انديشمند استانعكاسي ساده اين پروس

رشد سرمايه داري ) چند دهه اول قرن نوزدهم(ولي زماني كه هگل فلسفه اش را تكامل داد
دولت آلمان تحت حاكميت سرمايه داري متحد نبود، . در آلمان هنوز ضعيف و بطئي بود
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صالحه با انقالب بورژوازي در آلمان به اتمام نرسيده بود و بورژوازي نوخاسته مجبور به م
اشرافيت فئودال و سلطنت كه در شخص فردريك ويليام سوم پادشاه پروس تبلور مي يافت، 

اين همه، تاثير زيادي به نحوه تفكر هگل،هم از نظر فلسفي و هم از نظر سياسي، بر جاي . بود
  .نهاد

هگل كوشيد سيستم فلسفي كاملي بوجود آورد، كه پايه مادي اش شرايط متضاد آلمان آن 
به همين دليل، با وجود اينكه متد هگل ديالكتيكي بود، سيستم فلسفي وي با . مان بودز

اعالم يك حقيقت مطلق متجسم، كه دقيقا توسط خود سيستم فلسفي هگل نمايندگي مي 
رويهم رفته هگل يك ايده آليست بود كه سيستم فلسفي اش . شد، به متافيزيك ختم گشت

از خود "ر طبيعت و مستقل از طبيعت بود، اين ايده سپس ايده مطلقي خلق نمود كه مقدم ب
گشته تا رفته رفته توسط انسان درك شده و  "منتقل"و بدرون طبيعت  "بيگانه شده

چنانكه انگلس مطرح . سرانجام در سيستم فلسفي هگل بصورتي كامل و نهايي تحقق يافت
  :نمود

يالكتيكي وي هر گونه دگماتيسم كليه محتواي دگماتيستي سيستم هگلي، در تضاد با متد د
در نتيجه جنبه انقالبي در زير سنگيني جنبه . را نقض مي كند، حقيقت مطلق اعالم مي گردد

و چيزي كه در مورد معرفت فلسفي . بيش از حد تورم يافته محافظه كارانه خفه مي شود
رشته بشريت كه در وجود هگل . صادق است در مورد پراتيك تاريخي نيز صدق مي كند

تفكر را تا حد دريافتن ايده مطلق رسانده است، مي بايست در رشته پراتيك نيز بحدي پيش 
در نتيجه ايده مطلق . رود كه ديگر بكار بردن اين ايده مطلق در واقعيت برايش ميسر باشد
بهمين جهت است كه . نبايد توقعات سياسي پراكتيكي زيادي از معاصرين خود داشته باشد

اطالع حاصل مي كنيم كه تحقق ايده مطلق بايستي ) هگل( "فلسفه حقوق"ندي ما در جمعب
بصورت آن سلطنت زمره اي انجام پذيرد كه فردريك ويليام سوم با آنهمه لجاج و بيهودگي 

  )5).(يعني يك سلطنت مشروطه(به اتباع خود وعده مي داد

كس و انگلس، كه كساني بودند، از جمله مار 1831ولي بخصوص پس از مرگ هگل بسال 
انگلي تاكيد ورزيد كه . بخش انقالبي فلسفه هگل، يعني متد ديالكتيكي اش را به ارث بردند

هر  "هگل به محافظه كاري در فلسفه و همچنين سياست منجر مي گردد، اما سيستماگر چه 
ديالكتيكي را بعنوان مسئله اصلي در نظر گيرد مي تواند به افراطي ترين نوع  متدكس 
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انگلس يادآور شد كه پس از ) 6(".وزيسيون، هم در سياست و هم در مذهب متعلق باشداپ
رياكاري ارتدكسي و ارتجاع استبدادي فئودالي در وجود فردريك  "وقتي كه در پروس 1840

هگلي هاي "بعنوان بخشي از  -و خود انگلس -، ماركس"ويليام چهارم به تخت نشست
بيانگر فلسفه بورژوازي رايكال در حال "د كه موضعشان وارد ميدان اپوزيسيون شدن "جوان

  )7.("رشد بود و خرفه فلسفي تنها براي فريب سانسور بكار مي رفت

  :انگلس قدم بعدي تكاملشان را چنين توضيح مي دهد

اين كتاب ماترياليسم را دوباره بر تخت ... فويرباخ نوشته شد "جوهر مسيحيت"سپس 
طبيعت شالوده اي است كه بر مبناي آن . م فلسفه ها وجود داردطبيعت مستقل از تما. نشاند

هيچ چيز خارج از طبيعت و انسان . ما انسانها كه خودمان محصول طبيعتيم،رشد يافته ايم
وجود ندارد، و موجودات برتري كه خياالت مذهبي ما ساخته و پرداخته اند تنها انعكاس 

منفجر شده و به ) اهگلي(ود، سيستم طلسم شكسته شده ب. عالي جوهر خود ما هستند
براي داشتن ايده اي از تاثيرات آزاديبخش اين كتاب، شخص بايد ... كناري انداخته شد

همه ما بالفاصله فويرباخي . اشتياق و شيفتگي عموميت داشت. خودش آنرا تجربه كرده باشد
 - كرد و چقدراينكه ماركس با چه اشتياق و حرارتي از اين درك جديد استقبال . شديم

تحت تاثير آن قرار گرفت را مي توان در كتاب خانواده مقدس  -عليرغم تمام قيود منتقدانه
  )8.(خواند

ولي فوير باخ يك ماترياليست پيگير نبود و وقتي توسط مقامات ارتجاعي به انزوا كشانيده 
ون به وي ماترياليسم پيگير را رد نمود، چ. شد در زمينه فلسفي نيز عقب نشيني كرد

ماترياليسم مكانيكي، متافيزيك و نه  -ماترياليسمي تن داد كه مشخصه قرن هيجدم بود
اين . كه بخصوص توسط ماترياليستهاي فرانسوي آن دوران نمايندگي مي شد -ديالكتيك

ماترياليسم فقط حركت كمي را به رسميت شناخته و تقسيمات موجود در طبيعت را مطلق 
س سطح كشفيات علمي در آنزمان و اين واقعيت بود كه سرمايه و اين انعكا. مي پنداشت

دراين ميان انگلستان يك استثناء عمده بحساب مي .( داري هنوز جامعه را فتح نكرده بود
آمد چرا كه در آنجا سرمايه داري همراه با تداوم سلطنت و اشرافيت وابسته به زمين 

قعيت را درك نمي كرد كه همه چيز، تضاد اين نوع ماترياليسم اين وا). حاكميت يافته بود
مشخص مي گردد، پديده ) تغييرات كيفي(تغيير است و توسط جهش ها "نظم طبيعي "است، 
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هاي متضاد بهم پيوستگي دارد، تقسيم بندي انواع مختلف ماده در حال حركت تنها نسبي 
  . است و نه مطلق

چه او نشان داده بود كه مذهب فقط  اگر. سرانجام خود فوئر باخ سراز ايده آليسم در آورد
نماينده تبارز تخيلي موجوديت طبيعي و بشري درذهن انسان است، اما كوشيد تا بجاي نسخ 

  :آنگونه كا انگلس مشخص مي كند. مذهب به روابط انساني شخصيتي مذهبي دهد

رابطه  بنابر نظر فوير باخ مذهب رابطه اي بين انسانهاست كه مبتني بر عواطف و قلب است،
در شكل يك يا چند خدا كه  -اي كه تا كنون حقيقت خود را در انعكاس خيالي واقعيت

مي جست ولي اكنون مستقيما نتيجه سرانجام ،  -انعكاسات خيالي از خواص انساني هستند
و در نتيجه سرانجام، در نظرفويرباخ عشق . مي يابد "تو"و  "من "در نظر فوير باخ عشق بين

  )9.(اليترين، اگرنه عاليترين، شكل پيروي از مذهب نوين وي مي گرددجنسي يكي از ع

و وقتي كه سيستم فلسفي و اخالقي فوير باخ به زمينه هاي روابط اقتصادي، اجتماعي و 
انگلس با تحقير و تاسف اشاره كرد . سياسي گسترش مي يابد، ماجرا از اين هم بدتر مي شود

اخالقيات فوير باخ باشد، چرا  "معبد  "ان يك نمونه كامل وكه بازار بورس مي تواند واقعا بعنو
كه در آنجا تمام افراد در گير بطور برابر حق خود را براي سعادتمندي دنبال مي كنند و 

خالصه، در تحليل نهايي فوير باخ از خود بورژوازي . اخالق معادل موفقعيت قرار مي گيرد
. ر برابر قانون بعنوان باالترين معيار جامعهيعني جلوتر از برابري مقدس د -جلوتر نرفت

برش اخالقي فوير باخ هر چند كه خود وي نخواهد و يا تمايل به  ":چنانچه انگلس گفت
  )10( ".تصورش نداشته باشد، از روي الگوي جامعه سرمايه داري مدرن است

/ اري، فلسفهدر نتيجه اين امر، براي طبقات مظلوم و بخصوص پرولتاريا در جامعه سرمايه د
 "برابري  "و "عشق  "اخالقيات فوير باخ تنها مي تواند به موعظه تسليم طلبي در لواي

  : انگلس جمبندي كرد كه. بپردازد

بدين ترتيب از فلسفه وي آخرين بقاياي جنبه انقالبي بباد مي رود و تنها ترانه اي قديمي مي 
گرفتن اختالف جنس و منصب  بدون در نظر -يكديگر را دوست داشته باشيد: ماند كه

  )11.(عيش آشتي همگاني را بر پا سازيد -يكديگر را در آغوش بگيريد) طبقه(



                       خدمات فنا ناپذير مائو تسه دون
       

139	
	

  جهش مارکس

در نتيجه الزم بود از فوير باخ كه از دورن يك نوع هگليسم ارتدكس تكامل يافته ولي قادر 
اين ماركس . به انجام يك جهش كيفي واقعي وراي هگل و كال ايده آليسم نبود، جلو تر رفت

از دورن تالشي مكتب  ":بقول انگلس. بود كه بيش از هر كس ديگر جلو دار اين جهش شد
اين . هگل، گرايش ديگري هم پديد آمد و اين تنها گرايش است كه ثمرات واقعي داشته است

  )12(".گرايش بطور عمده با نام ماركس مربوط است

نگذاشت وي شكست فويرباخ در به پيش  ماركس، فوير باخ و همچنين هگل را كامال كنار
راندن ماترياليسم را به نقد كشيده و با ديدي انتقادي بحش ماترياليستي فوير باخ را جذب 

 "نوشته شده، بگفته انگلس  1845كه توسط ماركس بسال "ترهايي در باره فوير باخ ".نمود
ماركس  "در اين تزها). 13(".كه نطفه پر نبوغ جهانبيني بوين را بر دارد "است "اولين سندي 

  :نشان داد كه فويرباخ يك ماترياليست تعقلي بود

در آنست كه  –و از آنجمله ماترياليسم فوير باخ  - نقص عمده همه مكاتب ماترياليستي
در نظر گرفته مي شود نه  مشاهدهيا بصورت ابژه شيئي، واقعيت، حساسيت تنها بصورت 

از اين رو چنين رخ داده . اتيك، نه بطور سوبژكتيويعني پر فعاليت حسي انساني،بصورت 
، بر خالف ماترياليستيم، بوسيله ايده آليسم تكامل يافته منتها به شكل فعالاست كه جهت 

  ) 14.(تجريدي، زيرا بديهي است كه ايده آليسم آنچنان فعالت حسي واقعي را قبول ندارد

تئوريك را بعنوان تنها طرز برخورد  طرز برخورد "به همين دليل ماركس گفت كه فائر باخ،
پرا  "و  "انقالبي "ودر نتيجه وي نمي تواند به اهميت فعاليت... واقعي انساني تلقي مي كند

  )15.("پي ببرد "تيكي، انتقادي

اينجاست كه براي اولين بار در تاريخ، ماركس بر نقش مركزي و تعيين كننده پراتيك در 
همانطور كه ماركس . ه آن در حركت دانش تاكيد مي كندپروسه شناخت، و نقش تعيين كنند

اشاره مي كند قبال در ماترياليسم، از جمله از ديد فوئر باخ ، واقعيت عبارت بود از وجود 
اشياء خارج و مستقل ازذهن انسان، و فعاليت بشري بمثابه بخشي از واقعيت عيني محسوب 

مي خواهد اشياء حسي را  "ويد كه وي در نتيجه ماركس در مورد فوئر باخ مي گ. نمي شد
واقعا از اشياء تخيلي متمايز كند، ولي او خود فعاليت بشري را بعنوان فعاليت عيني قبول 
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طبق اين نظر رابطه انسان و طبيعت در پروسه شناخت بطور ساده ا ين است ) 16(".نمي كند
  .آن غور كندكه انسان با يد واقعيت بيروني را در فكرش منعكس كرده و يا در 

ولي اين به تنهايي نمي تواند اين سئوال را پاسخ گويد كه آيا فكر انسان بنحوي صحيح 
  :طبيعت را منعكس مي كند يا نه؟ چنانچه ماركس تاكيد مي كند

بهيچوجه مسئله  -مسئله اينكه آيا حقيقت عيني را مي توان به تفكر انساني نسبت داد يا نه
انسان بايد در پراتيك، حقيقت يعني واقعيت و . است يكپراتتئوري نيست بلكه مسئله 

بحث در باره واقعيت يا عدم واقعيت تفكر، . توانايي، و اينطرفي بودن تفكر خود را اثبات كند
  )17.("اسكوالستيك "مجزا از پراتيك، مسئله ايست صرفا

بخصوص سئوال بزرگ پايه اي كليه فلسفه ها،  ":انگلس گفت "...لودويك فوئر باخ "در
در  1845ماركس در سال ) 18( ".فلسفه اخير، عبارت است از رابطه بين تفكر و وجود

با شناختن پراتيك بعنوان مالك و معيار حقيقت، پايه اي  "تزهايي در باره فوئر باخ "كتابش
  :ماركس گفت. براي پاسخ به اين سئوال فراهم آورده بود

حل تعقلي همه آن رموز غيبي كه تئوري را به كليد . ذاتا پراتيكي است... زندگي اجتماعي
  )19.(عرفان كشانده و منحرف مي كند، پراتيك انسان و درك اين پراتيك است

در  افرادو اما در مورد جامعه ماركس توضيح داد كه ماترياليسم تعقلي در نهايت به نقش 
ساسي انسانها هستند، كه روابط ا روابط اجتماعيو نمي تواند از . رابطه با يكريگر مي پردازد

. و يا از شرايط واقعي مادي كه پايه اين روابط اجتماعي را استوار مي كنند، پرده بردارد
محصول اجتماعي خود  "احساس مذهبي "فوئر باخ در نتيجه نمي بيند كه  ":ماركس نوشت

 است، و اينكه فرد تجريدي كه مورد تحليل اوست در واقع به شكل اجتماعي معيني متعلق
  )20(".است

يك ماترياليست است، او به تاريخ نمي پردازد و  "اشكال فوئر باخ در اين بود كه آنجايي كه 
براي وي ماترياليستم و تاريخ . در آنجائيكه به تاريخ مي پردازد وي يك ماترياليست نيست

  )21("...از هم دور مي شوند
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تقابل با فوئر باخ و كليه  در –ديالكتيكي و تاريخي  -پس باالخره، ماترياليسم نوين
اين بشريت است كه شرايط را  "كاترياليستهاي قبلي، برمبناي اين درك پايه گذاري شده كه

پراتيك همزماني تغيير اوضاع و فعاليت انساني فقط مي تواند به مثابه  "و "تغيير مي دهد
  )22("بررسي گشته و تعقال درك شود انقالبي

كيد ماركس در اينجا اينست كه همانگونه كه مردم، در جامعه و به عبارت ديگر، نكته مورد تا
از طريق آن بايگديگر در ارتباطند و كال توسط جامعه اي كه در آن زندگي مي كنند شكل 

را تغيير  -و از طريق آن طبيعت -مي گيرند، از طرف ديگر نيز مردم مي توانند و بايد جامعه
فالسفه تنها جهان را از طريق مختلف تفسير  ":و اين است اظهاريه مشهور ماركس. دهند

  )23.("كرده اند، اما نكته تغيير دادن آن است

البته ماركس مكررا تاكيد كرد كه مردم تنها مي توانند پديده ها را بر طبق قوانين عيني آنها 
اين مسئله چه در مورد طبيعت و چه در . . و نه هر طور كه دلشان مي خواهد تغيير دهند

جامعه نهايتا توسط سطح تكامل نيروهاي مولده كه نسل به . جامعه صادق مي باشدمورد 
ولي جامعه تنها بسادگي از دل يك رشته تغييرات . نسل ارث برده مي شود تعيين مي گردد

زندگي مادي جامعه، . كمي كه مشخصه اش فقط اضافه شدن نيروهاي مولده است، نمي گذارد
ي را تشكيل مي دهند كه بر ميناي آن موسسات سياسي، بخصوص روابط اقتصادي، پايه ا

بنوبه خود تاثير ) روبنا( رسوم، قوانين، ايدئولوژي، فرهنگ و غيره سر بلند مي كنند، اينها
. متقابل شديدي بر پايه اقتصادي اعمال كرده و در زمانهاي بخصوص تعيين كننده مي گردند

روابط  -ا به تقابل با روابط توليدي ميكشاندآنها ردر مقاطع خاصي خود رشد نيروهاي مولده 
در . توليدي كه مردم در آن وارد شده اند تا نيروهاي مولده را مورد بهره برداري قرار دهند

يك تغيير در روبنا براي تعويض روابط توليدي كهن با  - چنين زمانهايي يك انقالب اجتماعي
  .د الزم استروابط نوين كه بتوانند نيروهاي مولده را آزاد كنن

با  ":پرودون مطرح كرد -همانطور كه ماركس در انتقاد از آنارشيست فرانسوي زمان خود، م
بدست آوردن نيروهاي توليدي جديد، انسانها روش توليدشان را تغيير مي دهند، و با تغيير 

مي  روش توليدشان، با تغيير نحوه تامين زندگي شان، آنها كليه روابط اجتماعي شان را تغيير
لذا . ولي باز براي تغيير روابط اجتماعي شان به انقالب اجتماعي احتياج است) 24.("دهند

از سطحي پائين بر به ) جهش هاي كيفي(جامعه از طريق يك سلسله از چنين انقالباتي
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پس از اينكه نقطه مشخصي از ) در جوامع طبقاتي(اين مسئله. سطحي باالتر تكامل مي يابد
ن طبقات فرا مي رسد، بوسيله سرنگوني يك طبقه ديگر اتقاق مي افتد، در تكامل مبارزه بي

  .نتيجه تاريخ جوامع،از آغاز پيدايش طبقات، تاريخ مبارزه طبقاتي است

فلسفه ماركسيستي، قانوان ديالكتيكي تكامل را چه در جامعه و چه در طبيعت، برسميت مي 
اهميت عمل  –تغيير جهان اهميت  و در واقع ماركس و انگلس با تشخيص اهميت. شناسد

نمودن در تطابق با جهان و بخصوص جامعه، در متغير بودنش، در حركت و تكاملش، و كمك 
چنانچه . بر ديالكتيك تاكيد ورزيدند -به تسريع جهش انقالبي از سرمايه داري به كمونيسم

  :لنين مطرح كرد

عليه پرت و پال نويسان پخته  ماركس و انگلس چون از فوئر باخ رشد كردند و در مبارزه
شدند، طبعا بيشترين توجه را به نشان دادن ساختمان ماترياليسم فلسفي معطوف داشتند، 

به همين دليل . يعني نه به ارزش شناسي ماترياليستي بلكه به مفهوم ماترياليستي تاريخ
شتند تا بر گذا ديالكتيكاست كه ماركس و انگلس در آثار خود تاكيد را بر ماترياليستم 

ماترياليسم اصرار كردند تا بر  تاريخيديالكتيك، و آنها بيشتر بر ماترياليسم  ماترياليسم
  )25.(تاريخي

درنتيجه ماركس و انگلس در تكامل فلسفه انقالبيشان، هگل را بدور نيافكندند، بلكه قسمت 
از ) آنرا: (س گفتانقالبي هگل، يعني متد ديالكتيكي او را نگاه داشتند و همانطور كه انگل

  )26.("پوسته ايده آليستي كه هگل بوسيله آن، مانع بكار بست پيگيرش مي شد رها نمودند

اكنون ديگر مسئله، حركت ديالكتيكي يك ايده مطلق و يك روح بعنوان شكل دهنده جهان 
كامال برعكس، اكنون مشخص شده بود كه اين ماده است كه بطور ابدي در حال . مادي نبود

ت و تغيير بوده و خود را به اشكال متفاوت مشخصي كه خود بوجود آمده و از بين مي حرك
روند، تبديل مي سازد، و بعالوه ايده ها، آگاهي، و روح چيزي نيستند مگر انعكاس اين 

اين بود . و همان قوانين تكامل را دنبال مي كنند) كه خود مادي است(پروسه در مغز انسان
و، با اعمال آن بر تاريخ، ماترياليستم  -يا ديالكتيك ماترياليستي -تيكآن ماترياليسم ديالك

  . تاريخي، كه توسط ماركس و انگلس تكامل داده شده و سيستماتيزه گرديد
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ولي همانطور كه قبال اشاره شد، اين فلسفه بسادگي و يا اساسا محصول مغزهاي ماركس و 
علوم طبيعي و مبارزه طبقاتي، و البته  اين فلسفه نتيجه رشد سرمايه داري،. انگلس نبود

محصول پروسه ديالكتيكي تكامل خود فلسفه و منعكس كننده تغيير و تحوالت فاحش 
به همين منوال ماترياليسم ديالكتيكي . اجتماعي و درك و تسلط انسان بر جهان طبيعي بود

  و تاريخي تنها ماركس و انگلس و معدودي ديگر را نمايندگي نمي نمود، 

هم عيني است و هم ذهني، هم قوانين عيني  -ين فلسفه انقالبي پرولتاريا بوده و هستا
تكامل طبيعي و تاريخي را منعكس مي كند و هم منافع و رسالت تاريخي پرولتاريا را كه 

زيرا بر خالف كليه طبقات ديگر در تاريخ بشريت، كه . كامال منطبق بر اين قوانين هستند
ت رسيده اند و جامعه را بر طبق تصوير خود قالب ريزي كرده اند، پيش از اين به حاكمي

پرولتاريا هدفش تنها كسب قدرت نيست، و رسالتش نه بوجود آوردن يك سيستم اليتغير 
بر تكامل بشريت، بلكه ازميان بردن كليه تمايزات طبقاتي وقادر  "نقطه پايان "بعنوان "ابدي"

پيش پاي تكامل جامعه بشري و دگرگوني طبييعت  ساختن بشريت به غلبه مداوم بر موانع
  .است

  .دفاع نموده و آن را تکامل مي دهدلنين از فلسفه مارکسيستي 

تا اينجا تنها بدست دادن مختصرترين و عمومي ترين خطوط طرح تكامل تفكرفلسفي 
ماركس و انگلس و چگونگي بنيانگذاري ماترياليسم ديالكتيك و ماترياليسم تاريخي از 

ولي بايد اشاره كرد كه با تدوين اين . يق اين پروسه و توسط آنان، امكان پذير بوده استطر
بعنوان  -ديد علمي از طبيعت، جامعه، وتفكر، فلسفه به آنگونه اي كه در گذشته وجود داشت

شاخه اي از تفكر كه تنها مي توانست سعي كند قوانين همه گير طبيعت، جامعه و تفكر را در 
دهد وبين پديد ه هاي بظاهر نامرتبط پل زده و آنها را در يك سيستم كامل  پندار شكل

بجز در سماجت تفكر كهن كه منافع نيروهاي ارتجاعي جامعه را نمايندگي  -وحدت بخشد
  .مي كند، به پايان خود رسيد

فلسفه را در قلمرو تاريخ به  "همانطور كه انگلس موكدا مطرح كرد، ماترياليسم تاريخي 
يعني ( ن مي رساند، درست به همان ترتيب كه ديد ديالكتيكي نسبت به طبيعتپايا

اكنون . هر گونه فلسفه طبيعي را غير الزم و غير ممكن مي گرداند) ماترياليسم ديالكتيك
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ديگر در هيچ كجا وظيفه اين نيست كه روابط را در ذهن اختراع كنيم، بلكه عبارت از آن 
يا همانطور كه در يك اثر مشهور ديگر ) 27(".كشوف سازيماست كه آنها را در واقعيات م

  :توضيح داد

ماترياليسم مدرن اساسا ديالكتيك است، و ديگر به كمك آن نوع فلسفه كه ملكه وار ...
همينكه هر علم بخصوصي مجبور . تظاهر به حاكميت بر ساير علوم مي نمود، نيارمند نيست

اء و دانش ما از اشياء روشن نمايد، وجود يك علم است موقعيت خود را در تماميت عظيم اشي
آنچه هنوز . بخصوص كه با اين تماميت سر و كار داشته باشد زايد و يا غير ضروري مي گردد

منطبق صوري و  -از كليه فلسفه هاي قبلي باقيمانده است علم تقكر و قوانين آن
  )28.(ي مي گيردهر چيز ديگري در علم مثبت طبيعت و تاريخ جا. است -ديالكتيك

البته ضرورتي به گفتن اين مطلب نيست كه پايان دادن به چنين فلسفه كهنه اي آنقدر ها 
اين امر تنها يا عمدتا به دليل نارضايتي شديد فيلسوفهاي حرفه اي نمي . هم آسان نيست

و باشد، بلكه به اين دليل است كه، همانطور كه قبال گفته شد، چنين فلسفه كهنه اي به نير
فلسفه ماركسيستي مجبور بوده است درهر گامي از . هاي ارتجاعي جامعه خدمت مي كند

اين راه بر عليه فلسفه هاي منحط طبقات ارتجاعي مبارزه كند و درتقابل با اشكال مختلف 
اين امر نه فقط انعكاس مبارزه عملي بين . ايده آليسم و متافيزيك تكامل يافته است

بلكه خود بخش مهمي از مبارزه سراسري ) و ساير طبقات استثمارگر(پرولتاريا و بورژوازي
  .اين طبقات مي باشد

اين مبارزه در حيطه  -بين ماركسيتها و اپورتونيستهاي رنگارنگ -درون جنبش طبقه كارگر
فلسفي،كه منعكس كننده مبارزه عملي است و در مجاورت با آن به پيش مي رود، بسيار حاد 

در سراسر زندگي ماركس و انگلس صحت داشته و يكي از نبايج آن اين امر . بوده است
 "سيستماتيزه كردن و تعميق بيشتر فلسفه ماركسيستي، از جمله در اثر بر جسته انگلس

  .بود "آنتي دورينگ

لنين نيز، بويژه با مبارزه حادي كه براي افشاء و ستيزه با مرتدين درون جنبش ماركسيستي 
شديدترين اين مبارزات در زمينه فلسفه، آن مبارزه . ه را طي كردبه پيش برد، همين پروس

اي كه بسيط ترين اثر لنين در دفاع از فلسفه ماركسيستي و تكامل آن را بوجود آورد، انتقاد 
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بيرحمانه لنين از آن اپورتونيستهاي سياسي و فلسفي بود كه بگرد انديشه ارنست ماخ، 
 1917و 1905و خصوصا در دوره بين انقالبهاي  1900فيزيكدان و فيلسوف اتريشي بسالهاي 

  .روسيه، جمع شده بودند

. اساسا شكلي از ايده آليسم بود -رايج ترين امپريوكريتيسيسم در آنزمان -ماخيسم
شكل  -ماخيسم به روند پوزيتيويستي در فلسفه كه در آن زمان رشد كرده و با پراگماتيسم

 - مل سرمايه داري آمريكا به امپرياليسم بوجود آمدخاص آمريكايي پوزيتيويسم كه با تكا
  )29.(مرتبط بود

همانگونه كه لنين نشان داد ماخيسم در كل سعي مي كرد تا معجون ارتجاعي فلسفي لرد 
  ماخيست ها. جرج بركلي، اسقف انگليسي قرن هجدهم را احياء كند

چيزي  "كرد، ماترياليستهاماترياليستها را به سخره مي گرفتند زيرا، آنطور كه لنين مطرح 
حال آنكه ماخيست ها اصرار مي كردند كه )30.("-غير قابل تفكر و ناشناخته را قبول دارند

تشكليل مي شود، از اشيايي تشكيل مي شود كه تنها  "احساسات "ديناي واقعي تنها از
اخت ما آنگونه كه ما در شناختمان آنها را درك مي كنيم موجودند و موجوديتي هارج از شن

معتقدند در  "بر طبق نظر ماخيستها، ماترياليستها گمراهند چرا كه آنها. از آنها ندارند
ماوراظاهر، شيئي في النفسه وجود دارد، در ماورا اطالعات حسي بالواسطه چيز ديگري، يك 

آنگونه كه ( ، يك المثني از مذهب "ماوراء طبيعه "، يك مطلق، يك منبع"بت"طلسم، يك 
  )31.("وجود دارد)"ماده مقدس "مي گويدبازاروف 

لنين با نفي كامل نظريه ماخيستي نشان داد كه ماخيسم نه تنها با نظرات بركلي وحدت 
بركلي ناچار بوده . بنيادين دارد بلكه رونويس نسبتا دقيق نظريات دو قرن پيش است

موجودند، چيزي  اصرارش بر اينكه چيزهايي كه ظاهرا خارج از ما -ايدآليسم رسواي خود را
كه اشياء نه تنها ( نيستند مگر بسط و گسترش مغز بنحوي با احساسي كه در آن مشكل بود

موجودند، بلكه بر طبق قوانيني كه بهاين اشياء  -هاي مختلف -مغز -براي افراد مختلف
يك مثال ساده را . جفت و جور كند) متعلقند مورد استفاده اين افراد مختلف قراد مي گيرند

دو فرد مختلف كه در يك اطاق هستند مكررا ثابت مي كنند كه نه تنها : ر نظر بگيريمد
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( قادرند يك صندلي را تشخيص دهند، بلكه مي توانند بروي همان يك صندلي بنشينند
  ).البته معموال نه در آن واحد

اما وي چگونه مي توانست در توافق با ايده . حتي بركلي هم نتوانست منكر اين شود
ليسمش توضيح دهد؟ جواب بركلي كه براي هيچكس غير منتظره نبود، نسبت دادن تمام آ

اينها به خدا بود، يك نيروي درحاني كه تمام چيزهاي موجود، از جمله اشخاص مختلف را 
بركلي، وقتيكه اين . متحد ميكند -يك پديده مبسوط از اين بوح-آفريده و در يك كل عظيم
داشت، رضايتمندانه وجود واقعيتي را كه عموما توسط انسانهاي مسئله را از پيش پايش بر

لي دريافته مي شود، و حتي وجود قوانين طبيعي وابسته به اين واقعيت را مجاز .فاني معم
! بركلي منكر وجود اشياء واقعي نمي شود: و اينك جمعبندي طنز آلود لنين از مسئله. شمرد

آموزشهاي فالسفه را،  "تنها"بركلي ! نمي رود بركلي در جهت مخالف عقيده تمامي بشريت
در قياس با تئوري شناخت كه بنحوي جدي و استوار، باشناسي جهان خارجي و انعكاس آنرا 

   )32.(در اذهان انسان بعنوان بنيان استدالل خويش مي گيرد، نفي مي كند

ختراع خدا اصرار جوهر انكار ماخيست ها هم جز اين نبود هر چند كه آنها بشيوه بركلي به ا
بدرستي ماهيت فلسفه ايده آليستي و ...رشته تفكر بركلي  ":لنين نوشت كه. نداشتند

اهميت اجتماعي آنرا بيان داشته، و ما بعدا وقتي در مورد رابطه ماخيسم با علم طبيعي 
حتي يك برهان  "اخير "ماخيستهاي"، و سپس"صحبت مي كنيم به آن برخورد خواهيم كرد

  )30.("يالسيتها ارائه نداده اند، كه توسط اسقف بركلي ارائه نشده بادعليه ماتر

كه برخي از آنها سابقا ماركسيست بوده و برخي  -ماترياليسم "اخير "ولي چرا اين مخالفين
به چنين پش رفتي دچار  -طرفدار ماركسيسمند "انتقاداتي"ديگر هنوز ادعا داشتند كه با 

اكتشافات جديد در علم طبيعي بود، و از جمله اين اكتشاف  شدند؟ اين مسئله بخشا به دليل
در اين زمان ( كه اتم بك كل غير قابل تقسيم نبوده و مي تواند به اجزاء مختلف تقسيم گردد

بوجود آورد كه  "بحران در فيزيك "اين اكتشافات يك). به وجود الكترونها پي برده شد
فرضيه هاي بنيادي به حساب مي آمدند، فاش محدودينهاي تئوري هايي را كه قبال بعنوان 

ولي براي . در واقع اين اكتشافات دليل ديگري بر ديالكتيك طبيعت بدست داد. ساخت
ديالكتبك بسياري از دانشمندان؛ فالسفه و غير كه حداقل بصوررتي استوار به ماترياليسم 

  . مبود بر غلط بودن ماترياليس "دليلي"وفادار نبودند، اين اكتشافات 
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بسياري از اين امر چنين . آزمايشات نشان مي دادند كه جرم قادر است به انرژي تبديل گردد
و از نظر فلسفي منطقي به نظر مي رسيد . "ماده ناپديد مي شود "نتيجه گيري مي كردند كه

  .كه از اين امر نتيجه گيري شود كه ماده نمي تواند ذات واقعيت و پايه آگاهي باشد

را اثبات  -ماترياليسم ديالكتيك -اين مسئله لنين نه تنها صحت ماتر ياليسمدرنقد و رد 
نمود، بلكه با ادغام اين پيشرفتها ي علمي در اين فلسفه انقالبي، كه اصول اساسي آن كامال 
اين اكتشافات جديد را در بر مي گرفته و بنوبه خود توسط آنها غني تر مي گشت، درك از 

در واقع به اين معناست  "ماده ناپديد مي شود"لنين توضيح داد كه . داين فلسفه را تكامل دا
حدودي كه ما تا كنون درون آن ماده را شناخته ايم در حال از ميان رفتن بوده و معرفت  "كه

ما در حال تعميق است، و همچنين خواص ماده كه سابقا مطلق ، تغيير ناپذير و مقدم به نظر 
و اكنون فاش شده است كه نسبي بوده و تنها خاص حاالت ...مي رسيدند، در حال شدنند،

لنين معيار تعيين كننده در مورد نقش ماده در فلسفه ماترياليستي ) 34(".معيني از ماده اند
ماده كه ماترياليسم فلسفي به برسميت شناختن آن مقيد  "خاصيت"تنها  ":را توضيح داد

  )35.("ما وجود داشتن استخارج از ذهن  واقعيت عيني بودن،است، خاصيت 

بعبارت ديگر آنچه در كشيدن خط تفاوت اساسي بين ماترياليسم و ايده آليسم در فلسفه 
تعيين كننده مي باشد، اين نيست كه ماده خاص در هر زمان به چه حالتي موجود است، بلكه 

نسان وجودش مستقل از آگاهي و ايده هاي ا وجود دارد،اين است كه در همه حاالت ماده 
  : گفته لنين "به . بوده و پايه اي براي آنهاست

ماترياليسم ديالكتيك بر خصيصه تقريبي و نسبي هر تئوري علمي در باره ساختمان ماده و 
خواص آن تاكيد مي ورزد، بر نبودن مرزهاي مطلق در طبيعت، بر دگرگوني ماده متحرك از 

ديالكتيك بر خصيصه موقتي، نسبي و  ماترياليسم... يك حالت بحالتي ديگر اصرار مي ورزد
در معرفت از طبيعت كه توسط علم پيشرونده انسان بدست آمده  پيشرفتهاتقريبي كليه اين 
طبيعت بينهايت است، ولي . است كه اتم پايان ناپذير الكترون همانقدر . تاكيد مي كند

  )36.(وجود داردبطوربينهايت 

ز درك اين نكته عاجز بوده و در نتيجه دير يا زود البته ماترياليسم مكانيكي، متافيزيك، ا
فيزيك نوين به ايده آليسم در غلتيده  ".مجبور به انحطاط و در غلتيدن به ايده آليسم است
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لنين اين مسئله را ) 37(".است، عمدتا به اين دليل كه فيزيكدانان ديالكتيك نمي دانستند
 :مشخصا به ماخيستها ارتباط داده فاش ساخت كه

طاي ماخيسم در كل، همچون خطاي فيزيك نوين ماخي، آنستكه از مبناي ماترياليسم خ
باز . فلسفي و تمايز بين ماترياليسم متافيزيكي و ماترياليسم ديالكتيك چشم مي پوشد

و غيره ماترياليسم نيست، بلكه  "جوهر تغيير ناپذير اشياء "شناسي عناصر تغيير ناپذير،
  )38.(ي ماترياليسم ضد ديالكتيكي استيعنمتافيزيكي ماترياليسم 

و باالخره به جايي مي رسد كه ديگر اصال ماترياليسم نيست، همچون ماخيستها، و عموما، 
پايه وادادن بسياري از ماترياليستهاي سابق و از آن جمله برخي ماركسيستها و انحطاط آنها 

ولي از اين مهمتر ظهور . دبه ايده آليسم و ضد ماركسيسم، در اكتشافات علمي بدينگونه بو
امپرياليسم، باالترين مرحله سرمايه داري بود كه باعث شد در سراسر جهان عده اي با اين 
ادعا كه قوانين تكامل جامعه بخصوص در مورد سرمايه داري صادق نيستند، ماركسيسم را 

، اين مسئله و ارتجاع استوليپيني پس از آن1905در روسيه، با شكست انقالب . كنار گذاردند
زمانه، زمانه اختناق بيرحمانه سياسي و افت موقتي در جنبش طبقه . شديدا بارز گشت

كارگر،بخصوص در دوسيه بود و دوره جمع كردن و سازمانهي مجدد نيروهاي خرد شده حزب 
البته، اين دوره در واقع كوتاه بود ولي در . انقالبي طبقه كارگر روسيه، يعني بكشويك ها

، پشت كردن به صفوف انقالب، و انحطاط عريان 1912و 1908ن، يعني بين سالهاي بحبوبه آ
پديده اي بارز بود، بخصوص در ميان روشنفكران انقالبي سابق كه به هنگام اوج به جنبش 
انقالبي پيوسته بودند ولي در دوران ارتجاع و بازسازي آنرا ترك گفته و حتي به آن حمله ور 

  .شدند

انكار ماترياليسم، حقيقت عيني و غيره، بخشي بود از نفي اينكه . يت شدرويزيونيسم تقو
ماركسيسم يك علم است وتحليل آن از سزمايه داري، بحران سرمايه داري، اجتناب 

بويژه در طول اين دوره دفاع از اصول اساسي .ناپذيري انقالب پرولتري، حقيقي است
لودگي هاي زباالت بورژوايي، حائز اهميت ماركسيسم در مقابل حمالت عريان و حفظ آن از آ

اگر اين كار صورت نميگرفت نه تنها پرولتاريا موقتا به شكستي جدي دچار ميشد . بسيار بود
و اين، بخصوص با تحولي كه بدنبال اين افول موقت . بلكه پيشرو انقالبي را نيز از كف مي داد

  !آمد، چه ضايعه اي مي توانست باشد
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وي به انتقاد همه جانبه از . افشاء و مبارزه با رويزيونيستها را رهبري نموداين لنين بود كه 
آنها پرداخته و نشان داد كه ماركسيسم از آغاز مجبوربود ه مبارزه اي بسيار مصممانه عليه 

زمان (دشمنان طبقه كارگر دورن جنبش سوسياليستي به پيش برد و اين امر در آن زمان 
  :وي خصوصيات اساسي رويزيونيسم را آشكار ساخت. وديك ضرورت فوري ب) م-لنين

سياست رويزيونيستي عبارت است از تعيين روش خود از واقعه اي تا واقعه ديگر، تطبيق 
حاصل كردن با حوادث روز و با تغييرات وارده در جزئيات سياسي، فراموش كردن منافع 

كليه تكامل سرمايه داري، اساسي پرولتاريا و خصائص اصلي كليه سيستم سرمايه داري و 
قرباني كرد اين منافع در مقابل منافع آني واقعي يا فرضي، و از خود ماهيت اين سياست هم 
آشكارا بر مي آيد كه مي تواند شكلهاي بينهايت گوناگوني بخود بگيردو هر مسئله اي كه تا 

ش بيني نشده داشته باشد و هر تغييري در حوادث كه كمي غير منتظره و پي "تازگي "حدي
باشد، ولو فقط سر مويي و براي مدت كامال كوتاهي مشي اصلي تكامل را تغيير داده باشد، 

  )39.(هميشه به ناگزير موجب پيدايش انواع مختلف رويزيونيسم خواهد گرديد

ولي جدال با . نبرد با رويزيونيسم در حوزه فلسفي با مبارزه سياسي عليه آن گره خورده بود
در واقع بدون دفاع از ماترياليسم . فلسفي خود از اهميت بسيار برخوردار گشترويزيونيسم 

و حمالت بي پرده به آن،  "تجديد نظرها"ديالكتيك و تاريخي و پاسخ گوي تمام و كمال به 
بويژه با احياء ايده آليسم در شكل ماخيسم، ادامه يك جنبش ماركسيستي و حفظ 

و فلسفه بمثابه يك  -اينجاست كه اهميت ايدئولوژي .پيشقراول پرولتري غير ممكن مي بود
لنين "بطور كلي، و نقش عظيم كتاب ماترياليسم و امپريوكريتيسيم –بخش تعيين كننده آن 

  .بطور مشخص، روشن مي شود

چنانچه پيشتر اشاره شد، جوهر و هدف اين اثر بزرگ، دفاع از مترياليسم در مقابل حمالت و 
اما همانطور كه قبال نيز گفتيم، اينكار بدون بكار گيري . بود "آخير "اختراعات ايده اليستهاي

ديالكتيك و تاكيد بر آن در مقابل متافيزيكي امكان نداشت چرا كه تنها ماترياليسم 
ي توانست پيشرفتهاي اخير در علم طبيعي را توضيح داده و تفسيرهاي ايده ديالكتيك م

ين با انجام اين كار نه تنها ماترياليسم ديالكتيك مدرن، و لن. آليستي از آنها را كامال رد كند
  .فلسفه ماركسيستي، را تائيد كرد، بلكه آنرا موء كد نيز نمود
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يادداشتهاي  ".بطور كلي لنين براي ديالكتيك، مطالعه و كاربرد آن، اهميت عظيمي قائل بود
حظه اي به مسئله وي كه مدت بيش از دو دهه را در بر مي گيرد، توجه قابل مال "فلسفي

كه  "در باره مسئله ديالكتيك"در اين ياداشتها نوشته اي هست به نام . ديالكتيكي مي نمايد
شكستن يك كل واحد و شناخت  ": در آنجا لنين گفته است كه . نوشته شده 1915بسال 

از و اگر عمده ترين نباشد، يكي از عمده ترين و يكي ( جوهر ديالكتيك ...اجزاء متضاد آن 
  )40(".مي باشد) اساسي ترين خصوصيات و مشخصات آن

وي سپس گفت كه باز شناسي همگوني، يا وحدت اضداد، كليد درك حركت كليه پروسه 
وي اين را دقيقا در تقابل با ادراك متافيزيكي كه حركت را فقط مكانيكي ، فقط . هاست

  ك وي ادارا. افزايش و كم شدن كمي و تكرار مي دانست، قرار داد

به تنهايي "خواند،در حالي كه درك ديالكتيكي "بي جان، رنگ پريده و حشك"ياد شده را 
، به از بين رفتن كهنه و "تبديل شده به ضد"، به "انقطاع در استمرار "، به "جهشها "كليد به 

  )41.("پيدايش نو، را بدست مي دهد

او . مبارزه اضداد را بيان نمود و) يا همگوني(و بعالوه لنين بصورتي فشرده، رابطه بين وحدت 
در حالي كه مبارزه  "شرطي، موقتي، ناپايدار، نسبي است ") يا همگوني(گفت كه وحدت 

  )24.("مطلق است، همانگونه كه تكامل و حركت مطلق هستند"اضداد

چنانچه لنين . اينها نكاتي بغايت مهم و عناصر پايه اي تكامل بيشتر فلسفه ماركسيستي بوند
او اشاره ) 43.("ماركسيسم است) هگل و(ديالكتيك، تئوري شناخت  "ن نوشته گفت،در همي

كرد كه، با وجود اين، به اين مسئله در فلسفه ماركسيستي، نه فقط در نوشته هاي عميق 
بلكه حتي توسط انگلس، توجه كافي نشده است، لنين مشخصا ) 1900حدود (اوليه پلخانف 

كه انگلس نيز به نكته مركزي يا اساسي ديالكتيك يعني ذكر كر دكه نه تنها پلخانف بل
اين مسئله بنيادين بعدها توسظ مائو تسه دون . وحدت اضاد توجه كافي مبذول نداشته است

  .پرداخته شده و بيشتر تكامل يافت
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  مارکسيسم و متافزيک: استالين

است كه مختصرا  ولي قبل از اينكه به اغناء فلسفه ماركسيستي توسط مائو بپردازيم مهم
 "همانطور كه خود مائو بعدها نوشت، آثاري چون. نقش استالين را در اين زمينه بيان كنيم

نشانگر درك و اعمال اصول مهم ماترياليسم ديالكتيك و تاريخي توسط  "اصول لنينيسم
 :"اصول لنينسيم "چنانچه مائو گفت، استالين در . استالين بود

تي امپرياليسم نشان داد كه چرا لنينيسم، ماركسيسم عصر با تحليل خصلت عام تضاد ذا
امپرياليسم و انقالب پروتالتاريايي است و در عين حال با تحليل خصلت خاص امپرياليسم 
روسيه تزاري و در چهار چوب اين تضاد عمومي روشن ساخت كه چرا روسيه زادگاه تئوري و 

عام تضاد در اين خصلت خاص نهفته  تاكتيك انقالب پرولتاريايي گرديده و چگونه خصلت
تحليل استالين نمونه بارز و برجسته اي از درك خصلت خاص و خصلت عام تضاد و . است

  )45(.روابط متقابلشان بدست ما مي دهد

را نوشت، وي بعنوان رهبر حزب  "اصول لنينيسم"يعني وقتي استالين 1924در سال 
ستها در يك مبارزه مرگ و زندگي درگير كمونيست شوروي با تروتسكي و ساير اپورتوني

نقش پر اهميتي در اين مبارزه، در آموزش صفوف وسيع اعضاء  "اصول لنينيسم".شده بود
با اجبار به . حزب و توده و بويژه در افشاء و شكست خط ضد انقالبي تروتسكي بازي كرد

يع استالين ملزم پيشبرد مبارزه اي اين چنين براي كسب حمايت بدنه حزب و تو ده هاي وس
  .ديالكتيك را بكار گيرد. بود

با وجود اين بعدا كه اتحاد شوروي قدرتمندتر شده، رهبري استالين عموما مورد قبول قرار 
گرفته و خود وي اعتبار زيادي كسب كرد، استالين با اينكه كماكان يك رهبر بزرگ انقالبي 

ته به توده ها متكي نشده و در براي طبقه كارگر باقي ماند، باثبات قدم و كمال گذش
. برخوردش به مشكالت، همچون گذشته به نحوي استوارانه و كامل ، ديالكتيكي نبود

استالين براي اتكاء چيزي جز ) 1920سالهاي (در آن زمان "همانطور كه مائو بعدها نظر داد،
كه از اين سپس وقتي . توده ها نداشت و در نتيجه وي طالب بسيج كامل حزب و توده ها شد

  )46.("طريق پيروزي هايي بدست آورند، اتكا ء آنها به توده ها كمتر شد
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مورد  1930در فصل قبل اين كتاب برخي از اشتباهات اصلي استالين بويژه در عرض سالهاي 
همانطور كه گفتيم او بغلط ارزيابي كه در اتحاد شوروي ديگر طبقات . بحث قرار گرفتند

را تغيير مالكيت سوسياليستي عمدما انجام پذيرفته است، و اين متخاصم وجود ندارند زي
اين امر بوضوح با مسئله فلسفي تضاد و . جدي ترين و مركزي ترين اشتباه استالين بود

و . خصوصا درك از اشكال مشخص و تكامل تضاد در جامعه سوسياليستي گره خورده بود
خصوص در مورد مسئله ديالكتيك ارتباط ارزيابي آغاز شد با اشتباهات در زمينه فلسفه و ب

  .نزديك داشت

بعنوان ( 1930كه در اواخر سالهاي  "ماترياليسم ديالكتيك و ماترياليسم تاريخي "اين امر در
نوشته شد و شايد بتوان ) ش. ك. ح. ت) بلشويك(بخشي از تاريخ حزب كمونيست شوروي

اثر در عين اينكه يك مجموعه  اين. گفت اثر بزرگ فلسفي استالين است، نمايان مي شود
فشرده عمدتا صحيح از فلسفه ماركسيستي بدست مي دهد، و با وجود اينكه بطور مشخص 
برخي اصول ديالكتيك را در بررسي تكامل در طبيعت و جامعه بكار مي گيرد، ولي تا حدودي 

باره تضاد استالين عليرغم اينكه مبحث ديالكتيك را با صحبت در . به متافيزيك آلوده است
ماترياليسم ديالكتيك مبناي تحث خود قرار قانون اساسي مي آغازد ولي تضاد را بعنوان 

وقتي او چهار نكته ديالكتيك را در مقابل متافيزيك قرار مي دهد، از تضاد فقط . نمي دهد
بعالوه وي در باره مبارزه . بعنوان چهارمي ياد كرده و نمي گويد كه اين نكته اصلي است

د و رابطه متقابل پديد ه ها صحبت مي كند ولي آنها را بهم ارتباط نمي دهد، و در عوض اضدا
اينكه نشان دهد اين هر دو بخشي از تضادند، آنها را بعنوان مشخصات جداگانه ديالكتيك 

و آنزمان كه استالين در نكته چهارمش در باره ديالكتيك بر مبارزه اضداد . معرفي مي كند
استالين حتي به نقل از لنين مي . از همگوني بين آنها سخني بميان نمي آوردتاكيد مي ورزد 

اما استالين جمله ديگر لنين را كه پيش از ) 47.("اضداد است "مبارزه"تكامل همان "گويد
خود "شرط شناخت كليه پروسه هاي جهان در  ":جمله باال آمده است نقل نمي كند كه

ن، در زندگي واقعي شان، شناخت آنهابعنوان يك در تكامل خود انگيزشا "حركتي شان
  )48.("وحدت اضداد است

بطور خالصه، ديالكتيك مي تواند آموزه  "اين مهم است، زيرا لنين اينرا نيز مي گويد كه
اين در برگيرنده جوهر ديالكتيك است، اما احتياج به توضيح و . وحدت اضداد تعريف شود
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تمايالت متضاد، ) كشف(تشخيص...همگوني اضداد ":ندلنين اضافه مي ك) 49.("تكامل دارد
  پديده ها و پروسه هاي طبيعت  كليهو مخالف در  متقابال مهحصر بفرد

بعبارت ديگر،اضاد بدون همگوني يا وحدت اضداد، ) 50.("مي باشد) ذهن و جامعه منجمله(
يكديگر نيز بخاطر همين همگوني، پايه تغيير جهات متضاد آنها به . غير قابل تصور است

  .وجود دارد

. در بين جهت هاي متضاد يك تضاد نه فقط همگوني بلكه در عين حال مبارزه نيز وجود دارد
بدينگونه همگوني و مبارزه، خود يك تضاد را تشكيل مي دهند كه در آن مبارزه، اصلي و 

ا تشكيل اما همگوني و مبارزه از آنجا كه يك تضاد ر. مطلق است و همگوني، ثانويه و نسبي
مي دهند وجودشان هم به يكديگر وابسته است، و كنار گذاردن همگوني اضداد در واقع به 

  . معناي حذف امكان مبارزه بين آنها نيز مي باشد

ماترياليسم "تمايالت استالين به متافيزيك كه در نحوه برخورد وي به ديالكتيك در 
د را در نحوه برخورد اين اثر به مشاهده مي شود، خو "ديالكتيك و ماترياليسم تاريخي
اين امر نه تنها در برخودر خشك وي به فازهاي مختلف . تكامل جامعه نيز نشان مي دهد

جامعه تا رسيدن به سوسياليسم، بلكه در نحوه اي كه به سوسياليسم كم و بيش بعنوان يك 
  .مطلق برخورد مي شود، مشخص مي گردد

يه داري و بطور كلي سيستم هاي استثماري بدرستي استالين در مقابله با مدافعين سرما
مالكيت خصوصي و  "اصول فناناپذير"پابرجا، هيچ  "هيچ سيستم اجتماعي  "تاكيد كرد كه

انتقاد دهقانان در دست مالكين و كارگران در دست سرمايه  "استثمار، هيچ، ايده هاي ابدي
در نتيجه همانطور  "ه مي گيرد كهو بدرستي نتيج) 50.("داران نمي تواند وجود داشته باشد

كه زماني سيستم سرمايه داري جايگزين سيستم فئودالي گشت، سيستم سوسياليستي مي 
هيچ "ولي بنظر نمي رسد كه قانون ) 52. ("تواند جايگزين سيستم سرمايه داري گردد

، ، در مورد خود سوسياليسم نيز"نمي تواند وجود داشته باشد "پابرجا "سيستم اجتماعي
  .حداقل بطور پيگير، بكار برده مي شده است

بهمين نحو، استالين از اين قانون كه تضاد دروني اساس تكامل اشياء و پديد ه هاست، 
از اينرو ما نبايد تضاد هاي سيستم سرمايه داري را پنهان كنيم،بلكه  "استنتاج مي كند كه
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نبايد از مبارزه طبقاتي جلوگيري  بايد آنها را فاش ساخته و از آنها پرده برداري كنيم، ما
ولي باز هم بنظر نمي رسد كه فاش ) 53.("كنيم بكله بايد آنرا تا گرفتن نتيجه به پيش بريم

ساختن تضادهاي جامعه بجاي پنهان كردن آنها، بنحوي پيگيرانه در مورد سوسياليسم نيز 
م و به انجام بكار مي رود، و همچنين ضرورت پيشبرد مبارزه طبقاتي تحت سوسياليس

  .حس نمي شود -از سوسياليسم تا نابودي طبقات - رسانيدن آن

در دوراني به  "ماترياليسم ديالكتيك و ماترياليسم تاريخي "همانطور كه مالحظه شد، 
نگارش در آمد كه استالين نتيجه گيري كرده بود كه در شوروي ديگر طبقات متخاصم وجود 

اشاره شد كه تحليل استالين از جامعه سوسياليستي، در  *در مقاله قبلي اين مجموعه. ندارد
منعكس است، در  "مسائل اقتصادي سوسياليسم در شوروي"اواخر عمرش، كه بويژه در 
منعكس است، قدري  "مسائل اقتصادي سوسياليم در شوروي "اواخر عمرش، كه بويژه در

معه سوسياليستي مي پردازد در اين اثر مهم استالين به چند تضاد در جا. ديالكتيكي تر بود
خصوصا وي مصرِ بود كه تضاد بين نيروها و . كه بايد براي رسيدن به كمونيسم حل شوند

روابط توليد كماكان در شوروي موجود بوده و اگر بنحو صحيحي به آن برخورد نشود مي 
  .تواند به تضادي آنتاگونيستي بدل شود

سوسياليسم را بررسي نكرد، يا به ادامه وجودش  ولي استالين تضاد بين زير بنا و روبنا در
اشاره ننمود، تضادي كه يكي از مشخصات اساسي و مسئله اي بسيار پر اهميت در جامعه 

در واقع همانطوز كه مائو چندين با توام با كنايه اظهار كرد، استالين . سوسياليستي است
  .اهميت روبنا و مبارزه در اين حيطه را جدا ُدست كم گرفت

و همانطور كه در فصل پيش بحث شد، استالين حتي آنموقع نيز وجود طبقات متخاصم در 
شوروي را تشخيص نداده، و در نيافت كه تضاد بين پرولتاريا و بورژوازي هنوز نيروي محركه 
جامعه سوسياليستي بوده و برخورد صحيح به اين تضاد كليد برخورد صحيح به تضاد بين 

  .دي تحت سوسياليسم استنيروها و روابط بولي

در مجموع، بعد ار اينكه مالكيت سوسياليستي اساسا در شوروي بر قرار شد، استالين ديگر 
او بويژه وجود تضاد . تضاد را بعنوان نيروي محركه جامعه سوسياليستي در نظر نگرفت
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حت آنتاگونيستي بين پرولتاريا و بورژوازي را تشخيص نداده و درك نكرد كه اين تضاد ت
  .سوسياليسم در پيشروي به كمونيسم نير وي محركه اصلي است

  تکامل ديا لکتيکي خدمات فلسفي مائو

لنينيسم توسط مائو خود مبين قوانين ديالكتيك ماترياليستي -تكامل فلسفه ماركسيسم
اين امر در رابطه ديالكتيكي با تكامل كلي انقالب چين و از طريق تحليل تجارب اتحاد . است

 .و سنتز درسهاي مثبت و منفي آن از جمله در حطيه فلسفي، صورت گرفت شوروي

  :خالصه كرد 1957اين انعكاسي بود از قانوني كه مائو در سال 

حقيقت در مقابل كذب قرار دارددر جامعه بشري نيز همانند طبيعت، هر وجود واحد ناگزير 
حسب مضمون و شكل  به اجزاء مختلف منقسم مي شود كه تحت شرايط مشخص مختلف، بر

پديده هاي غلط و زشت هميشه موجود خواهند بود،اضداد چون درست و . خود گوناگونند
اين در باره گلهاي خوشبو و . غلط، نيكي و بدي و زيبايي و زشتي هميشه موجود خواهند بود

بدون . رابطه آنها بر مبناي وحدت و مبارزه ضدين استوار است. گياهان سمي نيز صادق است
حقيقت از . قايسه نمي توان تميز داد، بدون تفاوت گذاشتن و مبارزه، رشد و تكامل نيستم

ماركسيسم در . ماركسيسم اين چنين تكامل يافت. طريق مبارزه عليه كذب تكامل مي يابد
و تنها از طريق مبارزه است . مبارزه عليه ايدئولوژي بورژوايي وخرده بورژوايي تكامل يافت

  )54.(امل يابدكه مي تواند تك

اين امر در مورد تكامل ماركسيسم، از جمله در زمينه فلسفه، توسط مائو، هم قبل و هم بعد 
از كسب قدرت سياسي سراسري، هم در زمان انقالب دمكراتيك نوين و هم در طول انقالب 

ن و در هر دو دوره، مبارزه در زمينه فلسفه كه مائو در آن و از ميا. سوسياليستي صادق بود
مراحل و زير مرحله هاي مختلف انقالب چين نيروهاي پرولتري را رهبري نمود، در تعيين 

  .جهت و نتيجه مجموعه مبارزه انقالبي از اهميت بسيار برخوردار بود

، اشاره شد كه مائو مبارزه در )در باره انقالب در كشورهاي مستعمره(در فصل اول اين كتاب
از تكامل، دفاع و كاربست خط انقالب دمكراتيك نوين و  حيطه فلسفه را بعنوان بخشي مهم

بخصوص سياستهاي مبارزه ضد ژاپني كه زير مرحله اي از مرحله دمكراسي نوين بود، آغاز 
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كه ) و در درجه دوم امپريستي(اين مبارزه بخصوص بر عليه تمايالت دگماتيستي . نمود
ر تقابل با ديالكتيك ماترياليستي منعكس كننده نحوه تفكر ايده آليستي و متافيزيكي و د

در باره  "بودند، نشانه گيري شده بود انتقاد مائو از اين تمايالت خصوصا در دو ساله
به رشته تحرير در  1937آمده است، اين دو رساله، هر دو در سال  "در باره تضاد"و"پراتيك

كه (صل قبلي اين كتاب در ف. آمده، از نخستين و عمده ترين آثار فلسفي مائو بشمار مي روند
در عين اينكه گفته شد اين دو اثر، فلسفه ماركسيستي را غنا ) در باال به آن اشاره شد

بخشيدند، بر اهميت سياسي آنها و نقششان در مبارزه درون حزبي و مجموعه مبارزه انقالبي 
ر اين دو حال توجه خود را به اصول فلسفه ماركسيستي كه توسط مائو د. آن زمان، تاكيد شد

اثر تدقيق شده و غنا يافته اند متمرگز مي كنيم، و رابطه آنها با كل مبارزه سياسي و 
  .ايدئولوژيكي در آن زمان را از نظر مي گذارانيم

در باره  "، عنوان فرعي رساله"در باره رابطه شناخت و پراتيك، دانستن و عمل كردن"
، تئوري اجتماعيراتيك ، و بويژه پراتيك اين اثر با تاكيد بر نقش محوري پ. بود "پراتيك

مائو . شناخت ماركسيتي و ماترياليستي ديالكتيكي را از نو تاييد نموده و آنرا فشرده ساخت
به پيش گذارده بود،  "تزهايي در باره فوئر باخ "در ادامه و تكامل آنچه كه ماركس در

اجتماعي انسان و تكامل ماترياليسم پيش از ماكس مسئله شناخت را جدا از خصلت "نوشت
تاريخي بشريت مالحظه مي كرد و از اينرو نمي توانست وابستگي شناخت را به پراتيك 

در اينجا نيز، ) 55.("اجتماعي، يعني وابستگي شناخت را به توليد و مبارزه طبقاتي درك كند
ي فلسفه كه انگلس آنرا مسئله اساس(مائو ديد ماترياليستي از رابطه بين تفكر و وجود را 

تنها زمانيكه  "مائو در ادامه چنين توضيح ميدهد. تاييد كرده و بكار مي گيرد) خواند
پا به عرصه وجود گذاشت، ) صنايع بزرگ(پرولتارياي مدرن همراه با نيروهاي عظيم مولده

بشر توانست دركي همه جانبه وتاريخي از تكامل تاريخ جامعه بيابد و شناخت را از جامعه به 
  )56.("علم ماركسيسم، مبدل سازدعلم و 

اما آنچه اينجا بدان اشاره رفت ، بروشني، نه تنها يك بر خورد ماترياليستي بلكه بر خوردي 
هر آنچه در مورد جامعه و طبيعت صدق مي كند در مورد انديشه نيز صادق . ديالكتيكي است

ت است كه ماده در خود شناخت پروسه اي ديالكتيكي بوده و تابع همان قوانين حرك. است
  .طبيعت و اعمال و روابط انسان در جامعه از آنها پيروي مي كند
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مشخصا مهمتر اينكه مائو مراحل پروسه شناخت و جهش از يك مرحله به مرحله ديگر را 
مائو بر مبناي نقش تعيين كننده پراتيك، در مورد اين كه شناخت چگونه از . تحليل مي كند

انسان در پروسه پراتيك  "خدمت آن در مي آيد چنين مي گويد پراتيك نشئت گرفته و در
در نظر اول فقط ظواهر و جوانب جداگانه و روابط خارجي اشياء و پديده هاي گوناگون را مي 

اين مرحله از شناخت را مرحله شناخت حسي، يعني مرحله احساسها و تصورات مي ... بيند
اعث مي گردد كه اشياء و پديده هايي كه در ادامه پراتيك اجتماعي ب"ولي ) 57. ("نامند

جريان پراتيك در انسان ايجاد احساس و تصور مي كنند، بدفهات تكرار شوند، سپس در مغز 
مفاهيم ساخته مي  -در پروسه شناخت بوجود مي آيد) جهش(انسان تغييري ناگهاني 

  )58.("شوند

اگانه و روابط خارجي اشياء و ديگر ظواهر، جوانب جد "مائو تاكيد مي كند كه اين مفاهيم
پديده ها نيستند، بلكه ماهيت و بطن، مجوع و باالخره روابط دروني اشياء و پديده ها را در 

بين مفهوم و احساس نه فقط از نظر كمي بلكه از نظر كيفي نيز تفاوت دارد .بر مي گيرند
تنباط در سراسر اين مرحله درك، قضاوت و اس "جلوتر، مائو مي گويد) 59.("وجود دارد

پروسه شناخت انسان از يك شيئي يا پديده مرحله مهمتري را تشكيل مي دهد، اين مرحله 
  ) 60.("شناخت تعقلي است

  

بنابراين نه تنها از حقيقت دورتر نبوده، به آن . چنين شناخت تعقلي از نظر علمي مجرد است
بيان مي )مي آورد "اره پراتيكدر ب "تقل قولي كه مائو (يا همانطور كه لنين .نزديكتر است

صحيح (تجريدات علمي  همهو غيره، خالصه  ارزشو قانون طبيعت تجريد  مادهتجريد  "كند
 )61.("بازتاب مي كنندكاملتر طبيعت را ژرفتر، درست تر و ) و جدي، نه پوچ و بي معني

ا حل احساس فقط مسئله ظواهر خارجي ر"مائو سپس به توضيح بيشتر اين امر مي پردازد
 ميكند، در صورتيكه تنها تئوري مي تواند مسئله

احساس تنها بيان شناخت از ظواهر اشياء است، بگونه اي كه ) 62("ماهيت باطن را حل كند
آنها توسط حواس منعكس شده و بصورت تاثيراتي در مغز ثبت مي شودند، مفاهيم، شناخت 

روابط درونيشان را نمايندگي . ها تعقلي و تئوري، سنتز اين احساسات فشرده نمود ذاتي آن
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مي كنند از اين جا مي توان اهميت عظيم و نقش تئوري را بطور اعم و باالخص در جنبش 
  .انقالبي در ك كرد

مائو توضيح ميدهد كه چگونه . ولي آيا بدين معناست كه تئوري از پراتيك مهم تر است؟ نه
وي مي . و در كل از آن مهمتر است پراتيك از جهات مختلف نسبت به تئوري اولويت داشته

حسي و تعقلي كيفيتا با يكديگر فرق مي كنند، ولي از هم جدا نيستند، بلكه بر  ":نويسد
پراتيك ما ثابت مي كند كه آنچه كه بطور . اساس پراتيك به يك كل واحد تبديل مي شوند

جه كه مفهوم حسي برداشت مي شود، نمي تواند بالفصله از طرف ما مفهوم شود و فقط آن
جلوتر مائو توضيح مي دهد كه اگر جهش از ) 63.("شده است مي تواند عميقتر حس شود

شناخت حسي به شناخت تعقلي ، از جهش به شناخت حسي مهمتر است، با اين وجود 
 - هنوز جهشي از اين هم مهمتر در پيش است. حركت شناخت در اينجا متوقف نمي شود 

اين، جهشي فراتر نه تنها در عمل . ي ، يا تئوري ، در عمل يعني بكار بستن شناخت تعقل
تنها زماني كه اين ايده هاي تعقلي در پراتيك بكار برده شوند، صحت . استشناختن بلكه در 

به ) تئوري هايي (آنها مي تواند مورد تاييد قرار گيرد، و تنها زماني كه چنين ايده هايي 
در اين پروسه مشخص را مي توان كامل ... ناختحركت ش "واقعيات تبديل گردند است كه

در اينجا مائو اين گفته معروف ماركس را كه فالسفه تنها جهان را به ) 64.(شده تلقي كرد
صور مختلف تعبير كرده اند اما نكته در تفيير دادن آن است،بيشتر توضيح داده و بسط مي 

اب مي آيد، چه كسي به دانستن تنها عمل است كه بحس "اين نكته، نه بيان عاميانه. دهد
بلكه توضيح ماترياليستي . است نه جدايي متافيزيكي پراتيك و شناخت "اهميت مي دهد

  .ديالكتيكي رابطه بين اين دو مي باشد، كه در اين ميان حلقه كليدي پراتيك است

  تئوري شناخت

وم است، پراتيك منبع تئوري است، تئوري چكيده پراتيك است، احساس ، موادخام مفه
ولي مفاهيم، شناخت تعقلي و تئوري بايد به پراتيك . مفهوم محصول سنتز احساس مي باشد

بازگردانده شوند كه در اين پروسه نه تنها شناخت تعقلي به آزمايش گذارده مي شود، بلكه 
اين امر . و قس عليهذا ... براي تعميق شناخت تعقلي مواد خام تازه جمع آوري مي گردد

به اين دليل بود كه مائو گفت كه از . مارپيچ بي پايان پيشرونده ادامه مي يابد بصورت يك
يك طرف وقتي در پراتيك نتايج پيش بيني شده به دست مي آيند، مي توان گفت كه 
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كامل ) پراتيك –مفاهيم  -احساس( پروسه مشخص شناخت يا مرحلي مشخصي از پروسه
  )65.("بشر پايا ن نيافته استحركت شناخت  "گشته است، ولي از طرف ديگر

مائو قوانين اين پروسه را جمعبندي كرده و . حركت شناخت بشر هرگز پايان نمي گيرد
  :توضيح مي دهد

بوسيله پراتيك حقيقت را كشف كردن و باز در پراتيك حقيقت را اثبات كردن و تكامل 
تعقلي به  دادن، فعاالنه از شناخت حسي به شناخت تعقلي رسيدن و سپس از شناخت

هدايت فعال پراتيك انقالبي براي تغيير جهان ذهني و عيني روي آوردن، پراتيك شناخت، 
اين شكل در گردش مارپيچي بي پاياني تكرار مي شود و با هر  -باز پراتيك و باز شناخت

اينست تمام تئوري . سيكل محتواي پارتيك و شناخت به سطح عاليتري ارتقاء مي يابد
يالكتيكي شناخت،اينست تئوري ماترياليستي ديالكتيكي وحدت دانستن و ماترياليستي د

  )66.(عمل كردن

ولي اين واقعيت كه حركت شناخت بي پايان است نبايد به اين مفهوم تلقي شود كه در هر 
يكي از پايه هاي تفكر ماركسيسم هميشه . زمان تشخيص درست از غلط غير ممكن است

بدون اين درك، . دارد، و دانستن آن ممكن است اين بوده كه حقيقت عيني وجود
  . ماترياليست بودن غير ممكن مي گردد

و در واقع . هم هست حقيقت مطلقولي نه تنها حقيقت عيني وجود دارد،بلكه چيزي بنام 
  :چنانچه لنين اشاره كرد، قبول كردن يكي به مفهوم قبول كردن ديگري است

يني كه توسط اعضاي حسي ما بر ما آشكار شده ماترياليست بودن يعني تصديق حقيقت ع
تصديق حقيقت عيني، يعني حقيقتي كه به انسان و بشر وابسته نيست، به اين يا آن . است

  )67(.طريق، برسميت شناختن حقيقت مطلق است

بسبي خواهند بود، ماركسيسم مي  مطلق بلكهولي از طرف ديگر بيشتر حقايق نهايتا نه 
ماركسيستها معتقدند بيشتر . لق و هم حقيقت نسبي وجود داردگويد كه هم حقيقت مط

نسبي گرايان مي گويند . نيستندنسبي گرا حقايق نسبي اند ولي در عين حال ماركسيستها 
را  "حقايقي"تما م حقايق نسبي اند و سپس بحث مي كنند كه در نتيجه هر كس مي تواند
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. ر آنها منكر وجود حقيقت عيني مي شوندبه عبارت ديگ. انتحاب كرده و به آنها معتقد شود
به مقاله با آن برخاسته  "ماترياليسم و امپريوكريتيسيسم "اين بحث مهمي بود كه لنين در

  :در آنجا لنين، ماركسيسم انگلس را در مقابل نسبي گرايي اين ماخيستها قرار مي دهد. بود

تي كوچكترين پذيرش قبول نسبيت معرفت ما ح) مانند همه ماخيستها(براي بوگدانف
براي انگلس حقيقت مطلق از حقايق نسبي تشكيل شده . شامل نمي شودحقيقت مطلق را 

  )68(.بوگدانف يك نسبي گراست، انگلس يك ديالكتيسين است. است

ولي رابطه بين آنها چيست؟ مائو آنرا . پس حقيقت مطلق از حقايق نسبي تشكيل شده است 
  :بدينگونه توضيح مي دهد

يستها معتقدند كه در پروسه مطلق و عمومي تكامل عالم، تكامل هر پروسه مشخص ماركس
نسبي است و از اينرو در سير اليزال حقيقت مطلق، شناخت انسان از هر پروسه مشخص در 

حاصل جمع حقايق نسبي بي شمار حقيقت . مراحل معين تكاملش فقط حقيقتي نسبي است
  )69.(مطلق را مي سازد

ولي اين . قيقت مطلق به معناي واقعي، حاصل جمع حقيقت، كل حقيقت استبعبارت ديگر ح
  .اينها حقايق نسبي هستند، اينها فقط قسمي اند. كل از اجزاء بي شمار تشكيل شده است

اما ايده هايي كه زماني صحيح شناخته شده و بعدها ثابت مي شود كه ناصحيح و يا بخشا 
چه مي شوند؟ اين بدين جهت است كه بشر ) فيزيك مانند برخي از قوانين(صحيح بوده اند

تجربه بيشتري بدست آورده، از اين تجارب جمعبندي مي كند، پروسه ها و قوانين جديد 
اما بديهي است . كشف مي كند، درك خويش را از اشياء تكامل داده و آن را صيقل مي دهد

ين تر به سطحي باالتر كه اين امر ناقض اين واقعيت نيست كه شناخت بشر از سطحي پائ
و به هيچوجه تغييري . ارتقاء يافته و شناخت انسان از جهان عيني بيشتر و بيشتر مي شود

از سطحي پاين تر به سطحي باالتر ارتقاء  بايددر اين واقعيت نمي دهد كه شناخت انسان 
ه تغييير يابد؛ و در هر مقطع انسان تنها مي تواند آن اندازه شناخت از حقيقت را در پروس

جهان بكار گيرد كه در آن مقطع موجود است، و در اين پروسه انسان آن ايده ها را به 
او نمي تواند . آزمايش گذارده و پايه هاي جهشي ديگر در شناخت خويش را بدست مي آورد
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آنچه را فردا خواهد دانست امروز بكاربندد؛ وي تنها در صورتي فردا بيشتر خواهد دانست 
  . ا هم اكنون مي داند بكار بسته و نتايج آنرا جمعبندي كندكه آنچه ر

  :مائو همچنين مي گويد

پروسه پيدايش، تكامل و زوال در پراتيك اجتماعي پروسه ايست بي پايان، پروسه پيدايش، 
از آنجا كه پراتيك انسان كه . تكامل و زوال در شناخت انسان نيز پروسه ايست بي پايان

ايده ها، تئوريها، نقشه ها و يا پروژه هاي معين تغيير مي دهد، پيوسته واقعيت عيني را طبق 
گام به گام پيشرفت مي كند، شناخت بشر از واقعيات عيني نيز بدينسان همواره عميقتر و 

حركت تغيير در جهان واقعيت عين هرگز پاياني ندارد، شناخت انسان از . عميقتر مي شود
  )70.(ايان استحقيقت در جريان پراتيك نيز بي پ

برخي مي كوشند از اين امر كه شناخت مرتبا در حال تعميق است، استفاده كرده، ضرورت 
انديشه مائو تسه دون و بكار  -لنينيسم –پشتيباني تمام و كمال از اصول اساسي ماركسيسم 

امروز برخي چيزها از نظر : كنه بحثشان اين است. بردن سيستماتيك آنها را نفي كنند
انديشه مائو تسه دون صحيح شناخته مي شوند ولي فردا ممكن است - لنينيسم -يسمماركس

دريابيم كه اين چيزها صحيح نبوده با فقط بخشا صحيح اند، با اين دليل ضرورتي براي اعمال 
سيستماتيك اين علم موجود نيست، در عوض ما آنچه را برايمان مفيد است انتخاب كرده و 

اين التقاط گرايي، نسبي گرايي، امپريو كريتيسيسم و . مي گذاريم آنچه مفيد نيست به كنار
  .پراگماتيسم محض است، اين متافيزيك و ايده آليسم است

اين افراد قيافه حاميان بزرگ ماترياليسم بخود گرفته و تظاهر مي كنند پراتيك را معيار 
يت آن است كه ولي آنها مي خواهند سر چه كسي كاله بگذارند؟واقع. حقيقت مي دانند

. چنين خطي در تقابل با تئوري ماركسيستي شناخت و تاكيد صحيح آن بر پراتيك است
 -لنينيسم –ساده بگوئيم، اگر خطي بصورت كامل به پيش برده نشود، اگر ماركسيسم 

انديشه مائو تسه دون بنحوي سيستماتيك بكار گرفته نشود، هيچ راهي براي آموزش صحت 
غيره، در پراتيك وجود نداشته و هيچ راهي براي كسب شناخت بيشتر  اين خط ، سياستها و
باقي نمي  "بر طبق ايده ها، تئوري ها و نقشه ها و يا پروژه هاي معين "در پروسه تغيير جهان

  .ماند
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كه حركت  "فراموش ميكند "همانطور كه در باال توضيح داده شد، چنين خط اپورتونيستي
رد كه هر يك در بر گيرنده جهشهايي از پراتيك به تئوري شناحت در دوايري صورت مي گي

است،  "جريان بي پايان "بقول مائو حقيقت مطلق يك. و سپس از تئوري به پراتيك هستند
اما حركت شناخت انسان از حقيقت حقيقت به مستقيم الخط بلكه مارپيچي است، بعضي مي 

  گويند

عمل نكنيم و ) بطور دگماتيكي(پس بيائيد . خوب، فردا ما بيشتر از امروز خواهيم دانست"
چنين حرفي در هر مقطع . "آنچيزي را كه امروز به عنوان حقيقت مي شناسيم، بكارنبريم

بمعناي مردود شمردن و بهم ريختن پروسه ايست كه توسط آن در واقع شناخت بيشتري 
كي واقعي بين اين برخورد متافيزيكي است چرا كه بر خالف رابطه ديالكتي. بدست مي آيد

تئوري و پراتيك است، اين برخورد ايده آليستي است چون در واقع حقيقت عيني را نفي مي 
و مدافع آن نيست، بلكه در حمله به اين اثر  "در باره پراتيك "اين برخورد منطبق بر. كند

  .بزرگ مائو بوده و تخطي از آن مي باشد

راتيك و تكامل دائم شناخت و پراتيك و بخصوص تاكيدش بر اولويت پ "در باره پراتيك"
انسان از طريق سلسله بي پايان مراحل يا دواير، در مبارزه عليه تمايالت اشتباه در نحوه 

اين رساله بسال . تفكر و عمل درون حزب كمونيست چين از اهميت عظيمي بوخوردار بود
د و مبارزه ضد نوشته شد، يعني زمنيكه جبهه متحد ضد ژاپني تازه تشكيل شده بو 1937

در آن دوره عده زيادي نه تنها در خارج بلكه در داخل . ژاپني هنوز در مراحل اوليه اش بود
حزب كمونيست مخالف سياستهاي حزب بوده و دانسته يا ندانسته در جبهه متحد و جنگ 

  .مقاومت ضد ژاپني تخريب مي كردند

ستي بود كه از تحليل مشخص بارزترين اين تمايالت درون خود جزب، آن انحراف دگماتي
شرايط واقعي چين و مرحله عيني مبارزه عاجز مانده و به تئوري نه در رابطه صحيح و 
ديالكتيكي اش با پراتيك، بلكه بعنوان يك سري حقايق تغيير ناپذير جاوداني برخورد مي 

قالبي كرد كه بجاي اينكه از دنياي عيني بيرون كشيده شده و بعنوان راهنماي مبارزه ان
از طرف ديگر . بدرون آن باز گردانده شوند، مي بايست آنها را به جهان عين تحميل كرد

عكس دگماتيستها، حلقه بين تئوري و پراتيك را شكسته و يك ديدگاه متافيزيكي از رابطه 
  .اين گرايش در آن زمان مشكل درجه دوم بود -بين فكر كردن و عمل كردن ر ا برگزيدند
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آن دوره ) يا زير مرحله(شتباه، هر دو،از شناختن وحدت ديالكتيكي بين مرحله اين تمايالت ا
دگماتيستها عموما از برسميت شناختن ضرورت . از مبارزه و تكامل آينده آن عاجز بودند

گذار از جبهه متحد ضد ژاپني در تكميل انقالب دمكراتيك نوين و پيشرفت به سوي 
جلو مي گذاشتند كه جبهه متحد را از  "چپ "استهاييسوسياليسم سر باز مي زدند، و يا سي

درعين اينكه در مقاطع معيني بسياري از آنان، دگماتيك وار ، در چين (هم مي پاشاند 
سياست هاي شوروي در قبال چيان كايشك را بكار برده و مبلغ تكيه و تسليم به گوميندان 

جوانب آينده كه در درون مرحله  امپريستها عموما از تشخيص). در مبارزه ضد ژاپني بودند
مبارزه ضد ژاپني موجود بودند، در ماندند از جمله بسيج توده ها بعنوان نيروي اصلي ، تدوام 
توام با تعديل رفرم ارضي و كئوپراتيوهاي اوليه دهقاني، استقالل و ابتكار عمل حزب 

هه متحد و كمونيست در جبهه متحد و مبارزه ضروري اش براي كسب و حفظ رهبري جب
  . غيره

در حين اينكه تمايل دگماتيستي عموما خطري بزرگتر را پيش مي آورد، شكي نيست كه 
و ) يا زير مرحله(مقابله با هر دو اين انحرافات، چه براي پيشبر د مبارزه از درون آن مرحله

بسوي پيشرفت به طرف جامعه آتي ، و چه براي تكميل انقالب دموكراتيك نوين و پيشرفت 
  .بسوي سوسياليسم، ضروري بود

گذشته از اهميت عظيم و بالواسطه اش براي انقالب چين، از اهميتي  "در باره پراتيك  "
 -اين رساله خدمتي به فلسفه ماركسيست. عمومي تر و دراز مدت تر برخواردار است

در  اهميت نقش كتاب بويژه. لنينيستي و اسحله اي است در مبارزه جاري و مداوم انقالبي
در جريان  "لنينيسم به حقيقت پايان نداده بلكه  -آنجاست كه توضيح مي دهد ماركسيسم

يعني بعبارت ديگر ) 71("پراتيك براي شناخت حقيقت، الينقطع راههاي تازه اي مي گشايد
بعدا بهنگام بحث در باره . "مطلق گرايي "در تقابل كامل آن با متافيزيك و بخصوص تمايل به

بهه فلسفي در چين سوسياليستي و رابطه آن با مبارزه طبقاتي بطور كلي، به مبارزه در ج
  .اين نكته باز خواهيم گشت
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  در باره تضاد

و با همان هدف عاجل مقابله با ديدگاه انحرافي موجود در  "در باره پراتيك "بالفاصله پس از
ي پرداخت، يعني حزب و بويژه دگماتيسم، يك اثر مطول كه بطور مشخصتر به ديالكتيك م

در همان ابتداي مقاله، مائو عصاره اي از اصول فلسفه . برشته تحرير در آمد "در باره تضاد"
قانون تضاد در اشياء و پديده ها، يعني قانون وحدت اضداد،  ":ماركسيستي بدست مي دهد

در جمعمبندي از نكات اصلي در ) 72. ("اساسي ترين قانون ديالكتيك ماترياليستي است
قانون اساسي طبيعت و جامعه بوده و از  "پايان مقاله، وي بوضوع اعالم مي دارد كه اين قانون

  )73.("اينرو نيز قانون اساسي تفكر است

چرا اينچنين است؟ و از آنجا كه قانون تضاد يك قانون ديالكتيك است، آيا مائو با مشخص 
كتيك را برتر از ماترياليسم قرار كردن آن بعنوان قانون اساسي طبيعت، جامعه و تفكر، ديال

داده است، و آيا وي در واقع به ايده آليسم در مي غليد؟ البته مائو مكرا توسط 
آنها . رويزيونيستها، چه در چين و چه در ساير كشورها به ايده آليست بودن متهم شده است

يك را تحريف بدون وقفه تكرار مي كنند كه مائو در مورد نقش شعور اغراق كرده و ديالكت
  .اجازه بدهيد كمي عميقتر بدين مسائل اساسي بپردازيم. نموده است

چرا مائو قانون تضاد را بعنوان قانون اساسي طبيعت، جامعه و تفكر مي شناسد؟ آيا اين امر 
كه ماده بمثابه پايه شعور ، تفكر انسان و مستقل از آن وجود دارد، يكي از مسائل بهمان 

نيست؟ آيا برگزيدن و برجسته كردن قانون تضاد بدين شكل، راه را براي اندازه مهم فلسفه 
  ايده آليسم باز نمي گذارد؟ 

اولويت ماده بر ايده، چنانچه در فوق بدان اشاره شد، واقعا يك مسئله پايه اي و يك خط 
 "وحدت اضداد "ولي نمي توان گفت كه اين مسئله نسبت به . فاصل اساسي در فلسفه است

اين امر بخودي خود، در غياب شعور، هيچ چيز را در . درجه اهميت برخوردار است ازهمان
همانطور كه ماترياليسم مي آموزد، ماده نه تنها مستقل از شعور وجود . باره روشن نمي سازد

يعني در آنجائيكه ماده بدان حد از  -دارد بكله حتي در آنجا كه شعور نيست نيز موجود است
اولويت ماده بر ايده رابطه صحيح ماده و ايده را . قابليت شعور داشته باشدتكامل نرسيده كه 

آن حكم انگلس كه مسئله  -بما نشان داده و از اين جنبه يك مسئله اساسي فلسفه است
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ولي، صرف اولويت ماده بر شعور . اساسي فلسفه رابطه بين تفكر و عمل است، را بياد آوريم
كر فاش نمي كند و در مورد ماده متفكر نيز، رابطه اش را با هيچ چيز در مورد ماده غير متف

  . ماده خارج از آن شرح مي دهد ولي چيزي بيشتر از اين بما نمي گويد

از سوي ديگر، قانون تضاد بصورت جهانشمول، هم ماده غير متفكر و هم ماده ذيشعور و نيز 
قانون تضاد، قانون اساسي پس صحيح است كه بگوييم . رابطه بين آنها را در بر مي گيرد

 -جامعه -طبيعت ، رابطه متقابل و سازمانيافته انسانها با طبيعت و با خودشان در اين پروسه
  .و بنابر اين قانون اساسي تفكر است

اين جهانبيني ديالكتيكي پيش از هر چيز بما مي آموزد كه  "آنگونه كه مائو جمعبندي نموده،
و پديده هاي گوناگون مشاهده كرده و تحليل نمود، و بر چگونه حركت اضداد را در اشياء 

از اينرو براي ما درك اين كنكرت . اساس اين تحليل شيوه هاي حل تضادها را نشان دهيم
مائو در توضيح ) 74.("قانون تضاد در اشياء و پديده ها از اهميت بسيار وااليي برخوردار است

  : داشته و از چه اهميتي برخوردار استادامه مي دهد كه عام بودن تضاد چه معنايي 

اول اينكه، تضاد در پروسه تكامل كليه : عام بودن يا مطلق بودن تضاد معنايي دوگانه دارد
اشياء و پديده ها موجود است، دوم اينكه، حركت اضداد از ابتدا تا انتهاي پروسه تكامل هر 

  )75(.شيئي يا پديده ديده مي شود

ضاد در همه چيز وجود دارد، و مبارزه ميان اين وجوه، تعيين كننده وابستگي متقابل وجوه مت
هيچ شيئي يا پديده اي . حيات كليه اشياء و پديده ها است و تكامل آنها را به پيش مي راند

  )76.(نيست كه درون خود تضادي نهفته نداشته باشد؛ هيچ چيز عاري از تضاد نيست

تيك ماترياليستي را جمعبندي مي كند بلكه با در اينجا مائو نه تنها نكات اصلي ديالك
ديگاهاي انحرافي مختلفي كه از اتحاد شوروي سرچشمه گرفته و بدرون حزب كمونيست 

اولين آنها تئوري اپورتونيستي مكتب دبورين . چين نيز را يافته بودند، به مقابله برمي خيزد
تا انتهاي پروسه تكاملي هر  در شوروي بود كه عام بودن تضاد بويژه وجود تضاد از ابتدا

بنا به اين تئوري، تضاد صرفا زماني تبارز مي يابد كه اين . شيئي و پديده، را منكر مي شد
متافيزيكي و ايده آليستي  "دبورين"بدون شك تئوري. پروسه به مرحله معيني رسيده باشد

عاملي دروني است، زيرا ضرورتا به اين نتيجه مي رسد كه نيروي محركه در آغاز پروسه 



 فلسفه      

166	
	

تئوري مذكور راه گشاي اين نظريه مي شود كه نوعي نيروي . نبوده بلكه خارجي است
  . يعني به وجود خدا ختم مي گردد -را به عالم هستي وارد آورده است "تكان اوليه"خارجي 

بعالوه، اين تئوري در زمينه سياسي به همكاري و سازش طبقاتي منتهي مي شود، زيرا اگر 
در . د هميشگي نيست پس لزومي ندارد كه را حل اختالفات مبارزه طبقاتي باشدوجود تضا

مكتب دبورين اينگونه مي بيند كه در شرايط كنوني  ": اين مورد، مائو مثالي مطرح مي سازد
موجود در اتحاد شوروي، ميان كوالكها و توده دهقاني تضادي موجود و توده دهقاني تضادي 

از اينروست كه اين مكتب با نظرات بوخارين . نها فقط تفاوت هستموجود نيست، بلكه بين آ
  )77.("توافق دارد

استالين، افشاء تئوري فلسفي ضد انقالبي  
مكتب دبورين و غلبه بر آنرا، و غلبه بر آنرا، بعنوان بخش مهمي از پيشبرد مبارزه طبقاتي 

ولي همانطور كه قبال . مود، رهبري ن1920همه جانبه در اتحاد شوروي بخصوص در اواخر دهه 
اين مسئله . اشاره شد، استالين خود نتوانست ديالكتيك ماتريايستي را بطور كامل بكار گيرد

، در عدم بذل توجه خاص به  "ماترياليسم ديالكتيك و ماترياليسم تاريخي "بويژه در اثر
يوند ميان مبارزه قانون تضاد بمثابه قانون اساسي ديالكتيك ماترياليستي و فقدان درك از پ

، "در باره تضاد"نتيجتا، هنگاميكه مائو در مقاله . و همگوني اضداد خود را جلوه گر مي سازد
از تعيين كننده بودن وابستگي متقابل و مبارزه وجوه متضاد در حيات هر شيئي يا پديده 

صحيحتري سخن مي راند و اينرا پيش برنده امر تكامل آنها بشمار مي آورد، درك متفاوت و 
ماترياليسم ديالكتيك و ماترياليسم  "كتاب.(نسبت به درك استالين را ارائه مي دهد

اما نقطه نظرات اساسي و . بطور همزمان نگاشته شدند "در باره تضاد "و مقاله "تاريخي
را برشته تحرير  "در باره تضاد"منجمله انحرافي مطروحه دركتاب استالين پيش از اينكه مائو 

  .)درون حزب كمونيست چين شايع گرديده و شناخته شده بودنددر آورد 

  همگوني ومبارزه اضداد

در . را بخود اختصاص داده است "در باره بضاد"همگوني و مبارزه وجوه تضاد، بخش مفصلي از
اولي بستگي متقابل آنها و . اين بخش مائو توضيح مي دهد كه همگوني اضداد دو معني دارد

ود واحد است، اما مائو ادامه مي دهد، كه مسئله به اين جا ختم نمي همزيستشان در يك وج
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يعني اين كه هر يك از اين دو وجه . بلكه مهمتر از آن، تبديل اضداد به يكديگر است":شود
متضاد يك شيئي يا پديده تحت شرايط معين به ضد خود بدل مي گردد و به جاي آن مي 

  )78.("نشيند

اگر اين امر روشن . در مثال بورژوازي و پرولتاريا مشاهده نموداهميت اين امر را ميتوان 
نباشد كه اين دو نه نتها وابستگي متقابل دارند بلكه مي توانند به ضد خود تبديل شوند،آن 
وقت نمي توان ديدكه چگونه پرولتاربا مي تواند تغيير كرده و از جنبه ثانويه به جنبه اصلي 

حاكم تبدل شود، و اين در حاليست كه در مورد بورژوازي تضاد، از طبقه محكوم به طبقه 
در شرايط مشخص چين در آنزمان، در بحبوحه جنگ .درست عكس اين تغيير رخ مي دهد

مقاومت ضد ژاپني ، اين ديدگاه اشتباه و متافيزيكي در ميان كمونيستها يا به نفي شركت در 
ي عدم مبارزه جهت كسب رهبري يك جبهه متحد با گوميندان و يا به روي ديگر سكه يعن

از آنجا كه گوميندان بمثابه حزب قدرتمند كشور از . پرولتاريا درجبهه متحد منجر مي گرديد
جبهه متحد بهمراه  -و راست "چپ"-موقعيتي برتر و قويتر برخوردار بود، هر دو ديدگاه

  .مي ديدندگوميندان را به معناي تبعيت مداوم و اجتناب ناپذير حزب كمونيست از آن 

، مائو در عين حال تاكيد كرد كه در مناسبات بين همگوني "درباره تضاد "در همين بخش از 
مبارزه "وي متذكر گرديد كه. و مبارزه اضداد، همگوني نسبي بوده ولي مبارزه مطلق است

از آغاز تا پايان پروسه جريان داشته و منجر به تبديل يك پروسه به پروسه ديگر  "اضداد
امتزاج همگوني مشروط ونسبي با مبارزه غير مشروط و مطلق موجب حركت وجوه ... دميشو

دو وجهي كه تضاد را تشكيل مي دهند و ) 79.("تضاد در كليه اشياء و پديده ها مي گردد
اما از آغاز تا پايان آن تضاد معين . همگوني دارند، تنها تحت شرايط معيني اينچنين مي كنند

اين مبارزه سرانجام به حل آن تضاد و پيدايش تضاد ديگري منكر خواهد  مبارزه وجود دارد و
  . گشت

اگر اين مسئله درك نشود، نمي توان تشخيص داد كه مبارزه پايه حل هر تضاد معين و 
اهميت اين مسئله را ميتوان سريعا با كاربردش . حركت ازيك مرحله به مرحله بعد است

يا در طول مرحله دمكراتيك نوين در چين، درتضاد بين  درتضاد بين پرولتاريا و بورژوازي،
مرحله جنگ  –و در زير (توده هاي وسيع از يكسو و امپرياليسم و فئوداليسم ار سوي ديگر، 

  .درك كرد) مقاومت ضد ژاپين درتضاد بين ملت چين و امپرياليسم ژاپن



 فلسفه      

168	
	

درباره  "ن، مائو دردر مقابله با گرايشات انحرافي بويژه دگماتيسم در حزب كمونيست چي
مائو متذكر شد . به جنبه خاص بودن تضاد بيش از عام بودن آن توجه معطوف داشت "تضاد

كه دگماتيستها مسئله خاص بودن تضاد را قبول ندارند ويا حداقل جايگاه خاصي براي آن 
جز در مقابله با دگماتيسم، مائو تاكيد كرد كه در عين اينكه درجهان چيزي ب. قائل نيستند

بويژه آنچه كه ) و...(اين حركت ناگزير بايد اشكال معيني بخود بگيرد "ماده در حركت نيست،
 -كه اساس معرفت ما را بر اشياء و پديده ها تشكيل مي دهد -مهمتر و ضروري تر است

آنستكه ويژگي اين شكل حركت ماده را در نظر بگيريم، يعني تفاوت كيفي ميان اين شكل 
اين امر نه تنها در رابطه با طبيعت بلكه ) 80. ("ال ديگر آنرا درك كنيمحركت ماده و اشك

هر شكل خاصي از ماده داري حركت، جوهر ويژه . نيز صدق مي كند) و تفكر(درمورد جامعه 
  )81.("بوسيله تضاد خاص خود مشخص مي شود"متعلق بخود است كه

استوار سازند، قادر به شناختن دگماتسيتها كه نتوانسته بودند تفكر خود را بر اين مبنا 
ويژگيهاي واقعي انقالب چين در آن برهه زمان، و تعيين نيروهاي محركه ، اهداف و وظايف 
انقالب طي آن مرحله نبودند و در نتيجه نمي توانستند تمامي نيروهاي بالقوه را عليه دشمن 

. را محفوظ نگاه دارنداصلي متحد كرده و در عين حال استقالل و ابتكار پرولتاريا و حزبش 
تجويز اين نسخه براي شرايط . بسياري افراد مايل به كپيه برداري از انقالب شوروي بودند

نيمه مستعمره كه در آنزمان ژاپن نيز در پي آن بود  -مشخص چين، يك كشور نيمه فئودال
در قسمت آنتاگونيسم و نقش آن . كه آنرا به يك مستعمره كامل تبديل كند، صحيح نبود

مائو اشاره . ، دربر گيرنده بخشي از پاسخ مائو بدين مسئله است "درباره تضاد "تضاد، در اثر 
. "آنتاگونيسم يكي از اشكال مبارزه اضداد است، ولي يگانه شكل اين مبارزه نيست"كرد كه 

  :و او تاكيد نمود كه) 82(

كنيم و هيچگاه نبايد  ما بايد وضعيت مبارزه معين اضداد گوناگون را بطور كنكرت بررسي
را بيموقع و بي جا در مورد ) ضرورت سرنگوني قهري طبقات ارتجاعي (فرمولهاي فوق الذكر 

تضاد و مبارزه عام و مطلق هستند، و لي شيوه هاي حل . همه اشياء و پديده ها بكار ببنديم
تضادها  بعضي از. تضادها، يعني اشكال مبارزه، بعلت گوناگوني خصلت تضادها مختلف است

خصلت آنتاگونيستي آشكار نشان مي دهند، در صوريتكه برخي ديگر داراي چنين خصلتي 
بر طبق تكامل مشخص اشياء و پديده ها، پاره اي از تضادها كه در ابتدا غير . نيستند
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آنتاگونيستي هستند، به تضادهاي آنتاگونيستي بدل مي شوند، حال آنكه برخي ديگر كه در 
  )83.(ي هستند، به تضاد هاي غير آنتاگونيستي تغيير مي يابندآغاز آنتاگونيست

در آن زمان، اين امر از اهميت خاصي برخوردار بود، زيرا كه بدليل الويت مبارزه عليه 
متجاوزين ژاپني الزم آمده بود كه از جنگ عليه گوميندان دست كشيده و با آن جبهه متحد 

ماهيت اساسا ارتجاعي گوميندان و نيروهاي  اين امر به معني اين نبود كه. تشكيل داد
طبقاتي اي را كه نمايندگي مي كرد تغيير يافته بودند، بلكه بدين جهت كه در شرايط 
مشخص مبارزه در آن مقطع زماني، تضاد با گوميندان بطور موقت تخفيف يافته و موقتا از 

مبارزه عليه گوميندان  .يك تضاد آنتاگونيستي به تضادي غير آنتوگونيستي تبديل شده بود
بايد ادامه مي يافت، بويژه برسر مسئله رهبري جبهه متحد، ليكن سياست حزب مي بايست 
اين مي بود كه مبارزه را بصورت غير آنتوگونيستي و در شكل مبارزه سياسي و ايدئولوژي در 

زب البته وقتي نيروهاي نظامي گوميندان به ح(چهار چوب حفظ جبهه متحد به پيش ببرد
كمونيست و نيروهاي مسلح انقالبي حمله مي كردند بايد اين حمله دفع مي شد، ولي حتي 
در اين حالت نيز در حين استقاده از استقالل و ابتكار عمل حزب و مبارزه آن براي اعمال 

و بطور عام تر در شرايط ). هژموني در جبهه متحد، هدف مي بايست حفظ اين جبهه مي بود
) بين بخشهايي از آن( ك نوين چين، تضاد بين پرولتاريا و بورژوازيانقالب دمكراتي

، و هنگاميكه شرايط خواهان برخورد غير )حداقل در زمانهاي معين( آنتاگونيستي نبوده
  . آنتاگونيستي بدان بود، نمي باسيت برخورد ديگر صورت مي گرفت

ر آنزمان بخصوص انحرافات با نقد همه جانبه و مخالفت كامل با خطوط انحرافي درون حزب د
دگماتيستي ،مائو نه تنها از اصل خاص بودن تضاد دفاع نمود بلكه آنرا بطور كنكرت بكار 

وي پايه فلسفي صحت استراتژي انقالب دمكراتيك نوين بعنوان مقدمه الزم بر انقالب . بست
  :سوسياليستي در چين و آمادگي ضروري جهت آنرا چنين توضيح داد

از نظر كيفي گوناگونند، فقط با اساليبي مي توانند حل شوند كه از نظر كيفي تضادهايي كه 
تضاد ميان پرولتاريا و بورژوازي با اسلوب انقالب سوسياليستي حل مي : في المثل . متفاوتند

شود، تضاد ميان توده هاي عظيم مردم و نظام فئودالي با اسلوب انقالب دمكراتيك حل مي 
پروسه ... رات و امپرياليسم با اسلوب جنگ انقالبي ملي حل مي شودشود، تضاد ميان مستعم

ها تغيير مي يابند، پروسه ها و تضادها كهنه ناپديد مي گردند، پروسه ها و تضادهاي نو ظاهر 
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تضادهايي كه بوسيله انقالب . مي شوند و بنابر اين اساليب حل تضادها نيز تغيير مي كنند
حل شدند و همينطور اساليب حل آن تضادها اساسا با يكديگر فوريه و انقالب اكتبر روسيه 

 -حل تضادهاي مختلف با اساليب گوناگون، اصلي است كه ماركسيست. متفاوت بودند
ولي دگماتيكها اين اصل را مراعات نمي كنند و در . لنينسيت ها بايد دقيقا از آن پيروي كنند

وت است، و در نتيجه درك نمي كنند كه نمي يابند كه شرايط در انقالبهاي گوناگون متفا
بلكه بالعكس آنها فرمول قالبي خود را . تضادهاي مختلف بايد با اساليب گوناگون حل شوند

اليتغير مي انگارند، در همه جا بطور مكانيكي بكار مي بندند كه در نتيجه فقط مي تواند به 
  )84.(اني در پيش دارد، منجر شودناكامي انقالب و يا به زيان امري كه آينده نابناك و درخش

  عام بودن و خاص بودن

مائو همچنين مسئله رابطه بين خاص بودن و عام بودن تضاد را، كه بطور خاص در مقابله با 
البته : وي نوشت كه.دگماتيستهاي از اهميت عظيمي برخوردار بود، مورد بررسي قرار داد

س عمومي حركت يا تكامل اشياء و يا اسابدون درك عام بودن تضاد نمي توان علل عمومي و 
پديده ها را باز شناخت؛ معذالك بدون مطالعه خاص بودن تضاد نمي توان ماهيت ويژه اي كه 
يك شيئي يا پديده را از ديگري متمايز مي سازد، معين نمود و همينطور علل خصوصي يا 

ز يكديگر و تعيين اساس خصوصي حركت يا تكامل اشياء و پديده ها، تميز اشياء و پديده ها ا
  )85.(حدود حوزه هاي تحقيقات علمي غير ممكن خواهد بود

دگماتيستها كه از بررسي جدي خاص بودن تضاد باز ماندند رابطه صحيح و ديالكتيكي بين 
آنها نفهميدند كه حركت شناخت انسان ، از . عام بودن و خاص بودن تضاد را درك نكردند

و سپس بازگشت به  -خت جوهر مشترك اشياء و پديده هابه شنا –)يا عمومي (خاص به عام 
و مجددا تكرار آن در يك مارپيچ باال ورنده بي انتها، به پيش مي ) در مرحله عالي تر(خاص 
  آنها متوجه نشدند كه شناخت انسان از اشياء. رود

، و و پديده ها بطور عام بايد از شناخت وي از اشياء و پديده هاي خاص فراوان بوجود آيد
نه اينكه كل عام در تعداد  -در خاص جاي مي گيرد) يا عام(اينكه به اين ترتيب كليت

بيشماري از خاص ها ، هر كدام با جوهر ويژه خويش، جاي مي گيرد و در تعداد بيشماري از 
خاص ها، هر كدام با جوهر ويژه خويش،جاي مي گيرد و در نتيجه از اين زاويه، در هر جاي 
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، برخورد مي كردند، كه نه "حقيقت عام"به اين ترتيب، آنها به تئوري بعنوان .خاص جاي دارد
از شياء و پديده هاي خاص حاصل شده و نه اينكه الزم است در مورد اشياء و پديده خاص 

  .به عبارت كوتاه، به مثابه يك دگم–بكار بسته شود 

ود يك تضاد را تشكيل مي مضافا اينكه، دگماتيستها از فهم اينكه عام بودن و خاص بودن خ
آنها درك نكردند . دهند، همگوني دارند و مي توانند به يكديگر تبديل شوند، عاجز ماندند

  :كه

بعلت تنوع فراوان اشياء و پديده ها و خصلت نامحدود تكامل آنها آنچه كه در يك مورد 
ورد و بالعكس آنچه كه در يك م. مشخص عام است، در مورد مشخص ديگر خاص مي شود

  )86.(اص است، در مورد مشخص ديگر عام مي شود[مشخص 

براي نشان دادن اين مسئله، مائو از مثال تضاد بين توليد اجتماعي و مالكيت خصوص 
به اين معني كه  -اين امر در سرمايه داري، عام بودن تضاد را تشكيل مي دهد. استفاده كرد

ولي . در سرتاسر آن ريشه دوانده است اين تضاد در كل جامعه سرمايه داري اساسي بوده و
در مورد ماجعه بطور عام، اين مسئله تنها يك شكل خاص تضاد ميان نيروها و روابط توليدي 

اين امر در افشاء اين ديدگاه انحرافي كه انقالب چين بايد همانند انقالب كشورهاي . مي باشد
ه خصلت تضاد اساسي و سرمايه داري باشد، بوضوع اهميت داشت، چرا كه طي آن مرحل

  . شكل خاص تضاد بين نيروها و روابط توليدي در چين متفاوت از كشورهاي سرمايه داري بود

البته از جهت ديگر، از آنجا كه اين تضاد خاص بود، خود تضاد و ماهيت پروسه اي كه توسط 
د، در با حل اين تضا. صرفا گذرا بود -يعني انقالب دمكراتيك نوين -آن تعيين مي گشت

مقطع معيني الزم مي آمد كه به مرحله بعدي، يعني انقالب سوسياليستي كه با تضاد اساسي 
مائو پايه هاي اين مسئله را نيز با . بين پرولتاريا و بورژوازي مشخص مي شد، گذر نمود

. تحليل از رابطه بين عام بودن و خاص بودن تضاد توضيح داده و بر آن تاكيد گذارد
  :از اين نكته و اهميت خارج از حد آن بدين قرار است جمعبندي مائو

رابطه بين عام بودن و خاص بودن تضاد، رابطه بين خصلت عمومي و خصلت خصوصي تضاد 
منظور از خصلت عمومي اينستكه تضادها در كليه پروسه ها موجودند و از ابتدا تا . است

همه اينها  -ه ها، پروسه ها، تفكرحركت، اشياء و پديد. انتهاي همه پروسه ها نفوذ مي كنند
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اين حقيقت عامي است كه براي هميشه و در . نفي تضاد بمعناي نفي همه چيز است. تضادند
از اينجاست كه خصلت عمومي و مطلق تضاد پديد مي . كليه كشورها بالاستثناء صادق است

وصي بدون خصلت خص. ولي اين خصلت عمومي در هر خصلت خصوصي هستي مي يابد. آيد
اگر تمام خصايل خصوصي حذف گردند، ديگر چه چيزي مي تواند از . خصلت عمومي نيست

خصلت عمومي باقي بماند؟ از آنجا كه هر تضاد داراي ويژگي خاص خود است، خصلت 
اين . تمام خصايل خصوصي مشروط، موقتي، و از اينرو نسبي هستند. خصوصي پديد مي آيد

جوهر مسئله  –ي و خصلت خصوصي، مطلق و نسبي حقيقت درباره خصلت عموم -حقيقت
  )78.(تضاد ذاتي اشياء و پديده هاست كه عدم درك آن بمعناي رد ديالكتيك خواهد بود

، مائو همچنين پايه هاي فلسفي اين واقعيت را كه در "درباره تضاد"در همين قسمت از
د، و بخصوص پايه مراحلي درون مرحله كلي دمكراسي نوين وجود داشتن -انقالب چين زير

. هاي سياستها و تغييرات الزمي را كه مشخصه جبهه متحد عليه ژاپن بودند، روشن ساخت
بدين جهت در اينجا صرفا آنرا . در فصل اول كتاب به اين نكته مشخص مفصال پرداخته شد

تضاد اساسي پروسه تكامل هر چيزي، در سرتاسر آن . بصورت خالصه جمعبندي مي كنيم
تنها با حل تضاد . م مي خورد و جوهر آن پروسه را از ابتدا تا انتها تعيين مي كندپروسه بچش

اساسي مشخصه و تعيين كننده جوهر آن پروسه خاص است كه آن پروسه خود را به پروسه 
ولي دورن پروسه اي كه .ديگر تبديل كرده و تضاد اساسي نويني پيدايش حاصل مي كند

از ميان تضادهاي  "مي شود مراحلي وجود دارند،زيراتوسط يك تضاد اساسي خاص مشخص 
بزرگ و كوچك متعدد كه بوسيله تضاد اساسي تعيين مي شوند و يا تحت تاثير آن قرار مي 
گيرند، بعضي ها حدت مي يابند و برخي بطور موقت يا جزئي حل شده و يا از حدتشان 

تضادهاي ديگر بر روي ) 88( ".كاسته مي شود و پاره اي تضادهاي نوين پديدا ر مي گردند
تضاد اساسي تاثير گذارده و در عين حاليكه عمدتا توسط تكامل تضاد اساسي تعيين مي 

در نتيجه تكامل تضاد اساسي . شوند، آنها نيز بنوبه خود نقشي در تكامل آن بازي مي كنند
  . از درون مراحل مختلف و در يك مارپيچ به پيش مي رود

ر انقالب چين در آن دوران به اين معنا بود كه ماهيت انقالب تا بكار بستن اين مسئله د
در چين، اساسا بدون تغيير ) و سرمايه داري بوروكرات( سرنگوني امپرياليسم و فئوداليسم

اين امر پايان انقالب دمكراتيك نوين و آغازانقالب سوسياليستي را رقم مي . باقي مي ماند
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ب دمكراتيك نوين مراحلي وجود داشتند، بويژه در ولي در دورن مرحله عمومي انقال. زد
جنگ ضد ژاپني كه تضاد بين توده هاي مردم چين و مرتجعين محلي موقتا جنبه ثانويه 

  .يافت در حاليكه تضاد بين ملت چين و امپرياليسم ژاپن برجسته شد

رحله اين بخشي الينفك از پروسه انقالب دموكراتيك نوين و تضاد اساسي آن بود، اما م
  .خاصي را درون آن مشخص مي نمود

  تضاد عمده

واضح است كه اين امر در ارتباط نزديك با مسئله تضاد عمده بود كه بمثابه يك سئوال اصلي 
  . مورد بررسي واقع شد "در باره تضاد"ديگر توسط مائو،در

  :همانطور كه مائو توضيح داد

ودند كه يكي از آنها حتما تضاد در پروسه مركب تكامل هر پديده تضاد هاي بسياري موج
موجوديت و رشد اين تضاد عمده تعيين كننده موجوديت و رشد ساير . عمده است

در هر مرحله از تكامل يك پروسه فقط يك تضاد ... تضادهاست و يا بر آنها تاثير مي گذارد
مركب  لذا در مطالعه يك پروسه... عمده وجود دارد كه نقش رهبري كننده را ايفاء مي كند

بمجرديكه تضاد . كه حاوي دو يا چند تضاد است، بايد نهايت سعي در يافتن تضاد عمده شود
  ) 89.(عمده معين شد، كليه مسائل را مي توان به آساني حل كرد

رابطه بين تضاد عمده وتضاد اساسي كه جوهر هر تضاد را در كل تعيين مي كند، چيست؟ 
اصلي در آن مرحله خاص از تكامل پروسه ايستكه تضاد عمده درهر مقطع از زمان، تضاد 

يك ) يا اساس(تضاد عمده نمي تواند نماينده تبديل كل . توسط تضاد اساسي تعريف مي شود
پروسه به پروسه ديگر باشد، چرا كه صرفا حل تضاد اساسي مي تواند به اين امر صورت واقع 

تضاد . ولي الزاما اينچنين نيستتضاد عمده مي تواند دقيقا همان تضاد اساسي باشد . دهد
عمده مي تواند مبين تضاد اساسي در مرحله معيني ازتكامل آن باشد بدون اينكه تضاد 
اساسي را در كليت خود نمايندگي كند، زيرا جوهر كل پروسه را تضاد اساسي تعيين مي 

تواند  ولي تنها وقتي كه تضاد عمده مبين كل تضاد اساسي باشد، حل تضاد عمده مي. كند
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تبديل پروسه كهن به يك پروسه نوين، يعني حل تضاد اساسي كهن و پيدايش تضاد اساسي 
  .نوين، را بوجود آورد

و كاربرد آن در انقالب دمكراتيك نوين در چين نيز . بدون شك، اين مسئله اي پيچيده است
لت چين تضاد عمده در طول جنگ ضد ژاپني ،تضاد بين م. از پيچيدگي خاص برخوردار بود

بهمراه آن عناصر جامعه چين كه در كنار امپرياليستهاي ژاپني ( در كل و امپرياليسم ژاپن
اين نشان دهنده يك مرحله خاص درون تمامي پروسه تكاملي انقالب . بود) قرار مي گرفتند

پروسه اي كه توسط تضاد اساسي بين توده هاي وسيع از يكسو و  –دمكراتيك نوين 
  .از سوي ديگر، معين مي گشت) و سرمايه داري بوروكرات( وداليسمامپرياليسم و فئ

موقتا يا بخشا حل شده و يا تضعيف  "در طول مرحله جنگ ضد زاپني، بعضي تضادها
، از آنجمله تضاد بين توده هاي وسيع و سيستم فئودالي، ولي اين بدين معنا نبود كه "گشتند

ن حل شده و به يك پروسه نوين تحول يافته پروسه انقالب دمكراتيك نوين و تضاد اساسي آ
با شكست امپرياليستهاي ژاپني، تضاد اساسي بمرحله اي نوين تكامل يافته و تشديد . بود

بارديگر تضاد عمده مبين تضاد اساسي، اما اينك در سطحي باالتر گرديد، و حل اين . گرديد
) و سرمايه داري بوروكرات(سمبين توده هاي وسيع از يكسو، و امپرياليسم و فئودالي -تضاد

به يك پروسه نوين،يعني ) انقالب دمكراتيك نوين(بمعناي تبديل پروسه كهن -از سوي ديگر
  .انقالب سوسياليستي بود

توسط مائو را مي توان  "درباره تضاد"ازاين زاويه است كه علت برشته تحرير در آمدن
پس از تحليل . آن حاصل نمود دريافت و اندك اندك درك بهتري از عمق محتوي و اهميت

نكته مركزي اين مسئله . كردن تضاد عمده، مائو به بررسي مسئله جنبه عمده تضاد پرداخت
  : چيست؟ مائو نوشت

گاهي چنين بنظر مي . در هر تضاد، دو جهت متضاد بطور ناموزون رشد و تكامل مي يابند
موقتي و نسبي است، در حاليكه  رسد كه ميان آنها تعادلي برقرار است، ولي ايت تعادل فقط

يكي از دو جهت متضاد الجرم عمده و ديگري . تكامل ناموزون همچنان اساسي باقي مي ماند
. جهت عمده جهتي است كه نقش رهبري كننده را در تضاد برعهده دارد. غير عمده است
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جهتي كه  -خصلت يك شيئي يا پديده اساسا بوسيله جهت عمده تضاد معين مي شود
  )90.(ضع مسلط گرفته استمو

وجه عمده و وجه غير : ولي اين وضع ثابت نيست "در عين حال، مائو بالفاصله اضافه نمود كه
عمده يك تضاد بيكديگر تبديل مي شوند و خصلت اشياء و پديد ه ها نيز بر طبق آن تغيير 

داد بوده و همچنانكه در پيش نيز ذكر گرديد، اين مهمترين بخش همگوني اض) 91(".مي يابد
  . بدليل مبارزه بين آنها اتفاق مي افتد

وي به تضاد بين پرولتاريا و بورژوازي و نيز به . مائو براي اين نكته اهميت فراواني قائل شد
تضاد بين چين و توده هاي خلق چين ازيكسو و امپرياليسم و فئوداليسم از سوي ديگر، 

ضادها در هر دوي آنها محكوم به تغيير وي تصريح نمودكه وضعيت وجوه اين ت. اشاره كرد
پرولتاريا الجرم مي بايست به موضع مسلط بر بورژوازي دست مي يافت، و چين كهن كه . بود

تحت تسلط امپرياليسم و فئوداليسم بود نيز مي بايست تحت رهبري پرولتاريا و حزب 
  .كمونيستش به چين نوين تحت حاكميت توده ها تبديل مي گرديد

ي مبارزه عليه شكست طلبي در رابطه با انقالب چين و تسليم طلبي طبقاتي در مائو برا
پرولتاريا . رابطه با مناسبات ميان پرولتاريا و بورژوازي در جبهه متحد، بر اين امر تاكيد كرد

مي بايست از طريق مبارزه، موضع مسلط و رهبري را در جبهه متحد بدست مي آورد و در 
اين امر، انقالب چين نيز مي بايست جنگ مقاومت عليه ژاپن رابه پيش ارتباط ديالكتيكي با 

و سرمايه داري (مي برد، و حتي تا شكست كامل و سرنگوني امپرياليسم و فئوداليسم 
مائو با . ولي اين امر تنها از طريق مبارزه انجام پذير بود. به پيش مي رفت) بوروكرات

  :توانمندي آنرا چنين بيان كرد

اين قانون عام، و الي االبدوتخطي ناپذير . "نو بر جاي كهنه مي نشيند "مي گوييمما اغلب 
تغيير يك پديده به پديده ديگر بوسيله جهشي انجام مي يابد كه طبق خصلت . عالم است

اينست پروسه نشستن  -خود آن پديده و شرايط خارجي آن اشكال مختلفي بخود مي گيرد
يا پديده بين جهات نو و كهنه تضادي موجود است كه منجر درون هر شيئي . نو بر جاي كهنه

جهت نو در نتيجه اين مبارزات از خرد به . به يك سلسله مبارزات پرفراز و نشيب مي شود
كالن رشد مي كند و باالخره موضع مسلط مي يابد، در حاليكه جهت كهنه از كالن به خرد 
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جهت نو بر جهت كهنه چيره گشت،  و بمحض اينكه.بدل مي شود و بتدريج زايل مي گردد
از اينجا مشاهده مي گردد كه خصلت . پديده كهنه از نظر كيفي به پديده نو بدل مي شود

وجهي كه موضع مسلط  -يك شيئي يا پديده عمدتا بوسيله وجه عمده تضاد معين مي شود
هد چنانچه در وجه عمده تضاد كه موضع مسلط را بدست آورده تغيير رخ د. گرفته است

  )92.(خصلت شيئي يا پديده نيز بر طبق آن تغيير مي يابد

مناسبات ميان توده هاي مردم و نيروهاي ارتجاعي، ميان پرولتاريا و بورژوازي ميان جامعه نو 
  . و كهنه؛ اينچنين بود

  دوران سوسياليسم

بود و  اسحله پر ارزشي در انقالب چين در آنزمان "در باره پراتيك "بهمراه "در باره تضاد"
. نقش عظيمي در ترسيم راه انقالب چين از طريق دمكراسي نوين به سوسياليسم ايفا نمود

مضافا اينكه، اين اثر گنجينه اي از تئوري ماركسيستي بويژه فلسفي را در بر مي گرفت و نه 
تنها در مبارزه انقالبي جاري در چين بلكه درسراسر جهان از ارزشي عظيم و پر اهميت 

  . بود برخوردار

لنينيستم توسط مائو، پس از كسب قدرت سياسي  -اما بزرگترين تكامل و كاربرد ماركسيسم
و بخش بسيار مهمي از اين امر . سراسري يعني دردوران انقالب سوسياليستي صورت گرفت

لنينيستي، يعني ديالكتيك ماترياليستي توسط وي  -تكامل و كاربرد فلسفه ماركسيست
  .بود

ه رابطه بين مبارزه در جبهه فلسفي و مبارزه در جبهه هاي اقتصادي و در فصل قبل، ب
زير بناي  "توجهي خاص بر مبارزه عليه تئوري ارتجاعي. سياسي اشاره اي گذارا شد

 -يان سين"كه توسط رويزيونيستها ي درون حزب كمونيست چين، بويژه  "اقتصادي ممزوج
  .شده بود، متمركز گرديد يكي از فالسفه اين كمپ، ساخته و پرداخته "چن

مبني بر اينكه روبنا بايد بخدمت مناسبات سرمايه داري و نيز  "يان"تئوري ارتجاعي
مناسبات سوسياليستي موجود در زير بناي اقتصادي در آمده و حتي بايد، به بورژوازي 

اين تئوري چنين استدالل مي . بود "تئوري نيروهاي مولده"، خود شاخه اي از "خدمت كند
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كرد كه نيروهاي مولده چين براي پيشروي بسوي سوسياليسم و نابودي روابط سرمايه داري 
بيش از اندازه عقب مانده هستند و تا زمان بوجود آمدن پايه مادي جهت گذار به 

بر اساس اين . سوسياليسم بايد اجازه رشد نامحدود و دراز مدت به سرمايه داري داده شود
وظيفه آن مرحله بود ، و حتي ادعا شد كه در اين شرايط  "ينتحكيم دمكراسي نو"ديگاه 

  ."استثمار يك نوع مزيت است"

مائو خط كلي براي انتقال از دوره دمكراسي نوين به سوسياليسم را در مخالفت با برنامه 
و او مبارزه در عرصه فلسفي براي . فرمولبندي نمود "تحكيم دمكراسي نوين "رويزيونيستي
  .ي ايدئولوژيك اين خط ضد انقالبي را رهبري نمودتخريب پايه ها

او . اينچنين چيزي را پيشبيني نموده بود "در باره تضاد"در حقيقت ، مائو پيش ازاين در 
هنگاميكه در باره تبديل وجوه يك تضا به ضد خود سخن ميگفت، بر اهميت اين امر در تضاد 

بنا تاكيد خاص نموده و بدين ترتيب ضريه بين نيروهاي مولده و روابط توليدي و زير بنا و رو
اين امر حتي در آنزمان، در نشان دادن اينكه . اي كاري بر ماترياليسم مكانيكي وارد آورد

چين مجبور به گذار از مرحله سرمايه داري نبود بلكه عليرغم اينكه نيروهاي توليدي آن به 
ب دمكراتيك نوين بسوي صورت گسترده رشد نيافته بودند مي توانست از طريق انقال

مائو در آنزمان چنين . سوسياليسم پيشروي نمايد، از اهميتي فوق العاده برخوردار بود
  :نوشت

بعضي ها تصور مي كنند كه اين تز تبديل وجوه تضاد به ضد خويش در مورد پاره اي از تضاد 
دي، نيروهاي مثال مي گويند در تضاد بين نيروهاي مولده و مناسبات تولي. ها صادق نيست

مولده وجه عمده تضاد است، در تضاد بين زير بناي اقتصادي و روبنا، زير بناي اقتصادي وجه 
اين . عمده تضاد را تشكيل مي دهد؛ گويا هيچ تغييري در وضعيت آنها ايجاد نمي شود

برداشتي است مختص ماترياليسم مكانيكي كه با ماترياليسم ديلكتيكي هيچگونه قرابتي 
بديهي است كه نيروهاي مولده، و زير بناي اقتصادي بطور كلي داري نقش عمده و . ندارد

معهذا بايد . تعيين كننده هستند و كسيكه منكر اين حقيقت شود ماترياليسم نيست
همچنين پذيرفت كه تحت شرايط معين مناسبات توليدي، تئوري و روبنا بنوبه خود مي 

چنانچه نيروهاي مولده بدون تغيير مناسبات . نندتوانند نقش عمده و تعيين كننده پيدا ك
توليدي نتوانند رشد و تكامل يابند، آنوقت تغيير مناسبات توليد نقش عمده و تعيين كننده 
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مانع رشد و تكامل زيربناي اقتصادي ) سياست،فرهنگ و غيره(چنانچه روبنا... خواهد يافت
آيا ما با . ن كننده پيدا مي كنندشود، آنگاه تحوالت سياسي و فرهنگي نقش عمده و تعيي
بدينسان ما نه فقط ماترياليسم ...اينچنين تزي ماترياليسم را نقض نمي كنيم؟ بهيچوجه، 

ديالكتيك را نقض نمي كنيم بلكه ماترياليسم مكانيكي را در مي نمائيم و از ماترياليسم 
  )93.(ديالكتيكي قاطعانه دفاع مي كنيم

ضاع چين درست پس از كسب قدرت در پهنه ملي، مائو نشان با بكار گيري اين اصل در او
داد كه چنانچه روابط توليدي سوسياليستي بر پا نگردند، نيروهاي مولده چين نمي توانند به 

نه تنها كمكي بدان  -يعني سرمايه داري -"تحكيم دمكراسي نوين ".رشد خود ادامه دهند
تنها سوسياليسم مي تواند چين را  ".نخواهند كرد بلكه جلوي اين رشد را خواهد گرفت

چنانچه  -و چنانچه يك روبناي سوسياليستي برقرار نگردد و تقويت نشود".نجات دهد
پرولتاريا بهمراه متحدانش قدرت را به كف نگرفته و ديكتاتوري بر طبقات ارتجاعي اعمال 

آنوقت  -نباشندنكنند، و چنانچه ايدئولوژي، سياست، فرهنگ و غيره پرولتاريا در حاكميت 
پايه اقتصادي سوسياليستي نمي تواند رشد كرده و بقاياي مناسبات سرمايه داري را طي 

روبنا نمي تواند هم به سرمايه داري و هم به سوسياليسم خدمت كند، و . "ببلعد"دوران گذار 
و اين مبارزه بسيار شديد . قرار گيرد "در خدمات بورژوازي "آنچه كه مسلم است نمي تواند

تعيين كننده اي بود و تنها برپائي آن در جبهه فلسفي و همچنين جبهه هاي سياسي و 
اقصادي بود كه به پرولتاريا امكان مي داد كه به حاكميت و پيشرفت خود در طي راه 

  .سوسياليسم تداوم بخشد

وع اما اساسا پس از اينكه انتقال تكميل گرديده و بعد از آنكه مالكيت سوسياليستي در مجم
در رهبري . ، مبارزه طبقاتي نه از بين رفت و نه كند گرديد1956بكف آمده بود، در سال 

كردن پرولتاريا و توده هاي وسيع در برپائي مبارزه طبقاتي تحت اين شرايط بود كه مائو 
  .لنينيسم و هدف كمونيسم انجام داد -بزرگترين خدمت خود را به ماركسيم

  تعميق ديالکتيک

قبال خاطر نشان گرديد ارتقاء و كاربرد فلسفه ماركسيستي توسط مائو تخش همانطور كه 
و همانطور كه در تمام طول اين فصل اشاره گرديد . تعيين كننده اي از آنرا تشكيل مي داد
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تمركز بر قانون تضاد و ارتقاء درك و كاربرد اين قانون مركز ثقل خدمات مائو به فلسفه 
ه كه مائو بر آن همواره تاكيد ميكرد و در دوره لنينيستي است، آنچ- ماركسيست

سوسياليستي بر شدت اين تاكيد افزود، همانا ديالكتيك، حركت،تغيير، تحوالت 
كه همگي در  -ناگهاني،جهش ها، تبديل پديده ها اضداد خود،و نشستن نو بر جاي كهنه بود

و غيره، "زرگ دائمينظم ب "،"ثابت و ساكن شدن"،"مطلق گرائي "تقابل با گرايشات ركود،
به شيوه كالسيك و  1966همانطور كه مائو در سال . بطور خالصه متافيزيك، قرار داشتند

در آموختن ديالكتيك كوشا باشيد، اثرات ... ":مختصر و مفيد گوئي خاص خود، تاكيد نمود
  )94.("آن بسيارند

تحت ديكتاتوري  ، زمانيكه مائو تكوين اساس تئوري عظيم ادامه انقالب1958در اوايل 
  :پرولتاريا را آغاز نموده بود چنين اظهار نظر نمود

لنينيستي -همواره در باره اتحاد يگانه صحبت كردن و از مبارزه سخن نگفتن ماركسيست
درون حزب، همينطور . تنها از طريق اتحاد بدست ميايد. اتحاد ازمبارزه گذر ميكند. نيست

اتحاد به مبارزه تبديل ميشود و مجددا اتحاد . ونه استطبقات و در ميان مردم، نيز به همينگ
ما نمي توانيم تنها درباره اتحاد يكپارچه صحبت كنيم و در باره مبارزه و . بوجود مي آيد

اتحاد شوروي از تضاد بين رهبران و رهبري شوندگان سخن . تضادها سخني بميان نياوريم
هان، پيشرفت، حيات و هيچ چيزي ديگر اگر تضاد و مبارزه اي وجود نداشت، ج. نمي گويد

 "حوضي از آب راكد"همواره در باره اتحاد صحبت كردن همانند . هم اصال وجود نمي داشت
ما بايد اساس كهنه اتحاد را ويران كنيم، . است، اين ديدگاه مي تواند به رخوت منجر شود

يك حوض راكد،  -ر استكداميك بهت. مبارزه را طي كنيم و دو باره بر اساس نو متحد گرديم
  )95.(ي آرامش ناپذير و غران "يان تسه"يا رودخانه 

در موارد متعددي در اين فصل گفتيم كه مائو، از انحرافات مشخص استالين از 
، يكسال پيش از ايراد سخنراني فوق، مائو يك تحليل 1957در . ديالكتيك،جمعبندي كرد

مائو بروشني . نقل آن در اينجا ارزشمند خواهد بودهمه جانبه از اين مسئله ارائه داده بود كه 
استالين مقدار زيادي متافيزيك در خود داشت و به مردم آموخت كه از متافيزيك  "مي گويد

  :"اتحاد شوروي) بلشويك(تاريخ حزب كمونيست "، او متذكر مي گردد كه در "پيروي كنند
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بعنوان اولين . عمده دارداستالين مي گويد كه ديالكتيك ماركسيستي جهار خصوصيت 
خصوصيت، وي از پيوستگي ميان اشياء و پديده ها صحبت ميكند، انگار كه اشياء و پديده ها 

پس چه چيزهايي بهم پيوسته اند؟ دو وجه . بدون هيچ دليلي به يكديگر متقابال پيوسته اند
  .ب متضاد داردهر شيئي دو جان. متضاد يك شيئي يا پديده اند كه متقابال بهم پيوسته اند

او بعنوان خصوصيت چهارم در باره تضاد دروني اشياء و پديده ها و در باره مبارزه ضدين 
طبق قانون اساسي ديالكتيك، . صحبت مي كند بدون اينكه از وحدت آنها سخني بميان آورد

يعني وحدت اضداد، ميان اضداد در عين مبارزه وحدت وجود دارد كه هر دو هم متقابال مجزا 
از يكديگرند و هم در عين حال متقالبال به يكديگر پيوسته آن دو تحت شرايط معين به 

فرهنگ "در  "همگوني "نقطه نظر استالين همچنين درزير واژه. يكديگر تبديل مي شوند
در اين كتاب . چاپ چهارم تاليف اتحاد شوروي منعكس شده است "مختصر لغات فلسفي

د ميان جنگ و صلح، ميان بورژوازي و پرولتاريا، ميان همگوني نمي توان ":گفته مي شود
زندگي و مرگ و ساير چنين پديده هايي وجود داشته باشد زيرا آنها پديده هاي اساسا 

جنگ ... اين تفسير كامال نادرست است... "متضاد با يكديگر بوده و متقابال مجزا از يكديگرند
يگر پيوسته اند و مي توانند تحت شرايط معين و صلح متقابال جدا از هم وجود دارند و به يكد

اگر در زمان صلح، جنگ در حال تدارك نباشد پس چگونه ممكن . به يكديگر تبديل شوند
است به يكباره بر پا شود؟ اگر درزمان جنگ، صلح در حال پيدايش نباشد پس چگونه ممكن 

  است به يكباره بر پا شود؟

گر تبديل شوند پس لطفا به من بگوئيد جانداران اگر زندگي و مرگ نمي توانند به يكدي
رشد : هر ماده زنده اي يك جريان تحول و دگرگوني را طي مي كند... چگونه بوجود آمدند

در جريان زندگي، مرگ و زندگي در گير يك . مي كند، توليد مثل مي كند و از بين مي رود
  .اشندمبارزه دائمي هستند و مدام در حال تبديل به يكديگر مي ب

اگر بورژوازي و پرولتاريا نمي توانند به يكديگر تبديل شوند پس چطور پرولتاريا از طريق 
انقالب حاكم مي شود و بورژوازي محكوم؟ استالين نتوانست ارتباط ميان مبارزه اضداد و 

  )96.(وحدت اضداد را ببيند
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در چين و تعدادي ديگر  اين امر در آن دوران حائز اهميت خاص بود، چرا كه دوره اي بود كه
از كشورهاي سوسياليستي آشوبگري هايي ناشي از مقاومت ارتجاعيون در مقابل 
سوسياليسم و از گرايشات بوروكراتيك و ديگر اشكاالت موجود در سياستهاي حزب و دولت 

بدين ترتيب، تشخيص و برخورد صحيح به دو نوع مختلف تضاد . اين كشورها، بروز كرده بود
 - تضادهاي درون خلق و تضادهاي بين خلق و ارتجاعيون -ت فراواني برخوردار بوداز اهمي

تضادهاي آنتاگونيستي و غير آناگونيستي ضد همديگرند و . كه در هم تداخل مي كردند
در آنزمان مائو . بهمين ترتيب آنان نيز مي توانند همگوني داشته و به يكديگر تبديل شوند

به تضادهاي غير آنتاگونيستي درست برخوردار نشود، مي توانند  بويژه تاكيد مي كرد كه اگر
كه مفصال در باال نقل شده  "سخنراني ها "در همين. به تضادهاي آنتاگونيستي بدل گردند

اند، مائو بيان مي كند كه مبارزه طبقاتي جاري چين در آنزمان به ميزان زيادي در تضادهاي 
بر آن تاكيد مي كرد اين بود كه ارتجاعيون و  آنچه كه او) 97.(درون خلق تجلي يافت

دشمنان، از بعضي اشكاالت و شرايط سخت براي بر پا كردن آشوب و حتي شورش وسيع از 
  .جانب بخشهايي از خلق عليه حزب و دولت، سوء استفاده مي كردند

در اينجا، او اين اصل را كه تضاد عمده هنوز بين پرولتاريا و بورژوازي و در مجموع 
اگر چه در شرايط چين صحيح اين بود كه تالش گردد تا سر ( آنتاگونيستي بود، نفي نمي كرد

در واقع، در اواخر ). حد امكان به تضاد با بورژوازي ملي غير آنتاگونيستي برخورد شود
، مائو صريحا از فرمول بندي اختيار شده در هشتمين كنگره حزب )1957(همانسال 

ي بر اينكه تضاد عمده بين سيستم پيشرفته سوسياليستي و مبن) 1956(كمونيست چين 
اين فرمولبندي، رويزيونيستي و مخالف با اين . نيروهاي مولده عقب مانده بود،انتقاد نمود

خط صحيح بود كه تضاد عمده بين پرولتاريا و بورژوازي بوده و نوك نيز حمله انقالب متوجه 
دين واقعيت كه مبارزه طبقاتي بصورت گسترده منضور مائو از بذل توجه ب) 98.(دومي است

اي در تضاد ميان خلق تجلي پيدا مي كرد اين بود كه براي پيشبرد امر انقالب و در هم 
شكستن مقاومت دشمن، الزم است كه اين دو نوع متفاوت تضاد تشخيص داده شده و به 

در باال از آنها ياد  كه "سخنراني ها"در  1957در ژانويه . آنها برخورد صحيح صورت پذيرد
چگونگي حل تضادهاي ميان خلق و دشمن و تضادهاي درون خلق در يك  "شد، مائو گفت،

  )99.("جامعه سوسياليستي ، يك شاخه از علم بوده و در خور مطالعه جدي است
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در باره حل صحيح  "نطق مهمي در باره اين مسئله با تيتر) 1957فوريه(مائو در ماه بعد
فلسفه  "طي آن نطق، مائو مجددا متذكر گرديد كه. ، ايراد نمود"خلقتضادهاي درون 

اين قانون در همه . ماركسيستي بر آن است كه قانون وحدت اضداد قانون اساسي عالم است
) 100.("خواه در طبيت باشد و خواه در جامعه بشري و يا در تفكر انسانها -جا صدق مي كند

يك تضاد در ضمن وحدت ، با يكديگر در مبارزه اند و دو وجه  "وي بر تاكيد خويش افزودكه
درست همين وحدت و مبارزه است كه موجب حركت و تغيير اشياء و پديده هاي مي 

عده زيادي قبول ندارند كه تضادها در جامعه  "وي چنين انتقاد نمود كه ) 101.("گردد
جامعه كم جرات و دچار سوسياليستي هنوز موجودند و به اين جهت در بر خورد با تضادها ي 

آنها درك نمي كنند كه وحدت و همبستگي جامعه سوسياليستي در . پاسيويته مي شوند
  )102.("پروسه حل صحيح و بي وقفه تضادها روز به روز مستحكمتر مي گردد

مائو اين قانون را بر اوضاع آنزمان انطباق داد كه در شرايط مشخص،جنبه هاي يك تضاد مي 
اين مسئله بدين معنا بود كه به اعتشاشاتي كه در آن زمان . خود تبديل كردندتوانند به ضد 

 -اغتشاشات پديده اي بد بودند. اتفاق مي افتادند بايد از ديدگاه ديالكتيكي برخورد مي شد
اما آنها مي توانستند به يك پديده . يعني اينكه جنبه عمده آنها ماهيتشان را تعيين مي نمود

آنها نقائص و اشتباهات حزب . زيرا يك جنبه مثبت دردورن خود داشتندخوب تبديل شوند 
در طول اين . و دولت را عيان نموده و بدين ترتيب امكان تصحيح آنها را فراهم مي ساختند

پروسه، اگر به وحدت ميان خلق و از آنجمله رابطه بين رهبران و رهبري شوندگان بر خورد 
اين وحدت شده و دولت سوسياليستي بيش از پيش صحيحي صورت مي گرفت باعث تقويت 

مستحكم مي گرديد، در حاليكه ضد انقالبيون هر چه بيشتر منفرد گشته و بصوزت موثرتر 
ولي اگر بدان برخورد ناصحيح صورت مي گرفت، جدايي در بين خلق . سركوب مي شدند

ته و شايد رشد كرده و دشمن تقويت مي شد، در حاليكه دولت سوسياليستي تضعيف گش
  .حتي سرنگون مي گرديد

اين قانون كه پديده هاي متضاد مي توانند به يكديگر تبديل شوند هم چنين بدين معنا است 
كه نه تنها پرولتاريا مي تواند به نيروي غالب در جامعه تبديل شود در حاليكه بورزوازي 

ت ديگر پرولتاريا هنوز بعبار. مغلوب مي گردد، بلكه عكس اين امر نيز مي تواند صادق باشد
در باره  ".مي تواند قدرت را از دست بدهد و بورژوازي جاي آنرا بعنوان طبقه حاكمه بگيرد
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در واقع همانطور كه در فصل . به اين خطر اشاره مي كند "حل صحيح تضادهاي درون خلق
كمونيستي  قبل نيز اشاره شد در اين نطق بود كه براي اولين بار در تاريخ جنبش بين المللي

صريحا بيان شد كه بورژوازي حتي پس از استقرار پايه اي مالكيت سوسياليستي به بقاي 
خود ادامه مي دهد، مبارزه طبقاتي تواوم مي يابدو مسئله پيروزي سوسياليسم يا سرمايه 

  )103.(داري هنوز حل نشده باقي مي ماند

بطور . از جمله در فلسفه نيز بودبي شك، اين امر نشاندهنده تكامل بيشتر درك خود مائو، 
نسبت بدانچه كه  -و پيشرفته تر و صحيحتر –مشخص، اين اثر بيانگر يك ديدگاه متفاوت 

مطرح مي نمود،  "در باره تضاد"وي در مورد تضاد و آنتاگونيسم در جامعه سوسياليستي در 
ود نيز با آن توافق كه قطعا خ(، مائو نقل قولي از لنين ذكر نمود، "در باره تضاد"در . بود

مبني بر اينكه در جامعه سوسياليستي هنوز تضاد باقي مي ماند ولي آنتاگونيسم ) داشت
 "اين خط البته در شوروي و جنبش كمونيستي بين المللي در زماني كه) 104.(ناپديد مي شود
 مكمونيسيك تحليل دقيق  -ولي اين خط نادرست بود. نوشته شد، غالب بود "در باره تضاد

اين امر را مائو با تداوم در بكارگيري ماترياليسم ديالكتيك در مورد . است ونه سوسياليسم
تضادهاي واقعي جامعه سوسياليستي و بر پايه جمعبندي از تجربيات مشخص چين و 

در باره  "همانطور كه قبال اشاره شد. شوروي، تعيين نمود) مثبت و منفي(همينطور تجربيات 
در برگيرنده اولين تشخيص صريح و بي پرده در تاريخ  "درون خلقحل صحيح تضادهاي 

جنبش بين المللي كمونيستي بود كه از ادامه وجود طبقات و مبارزه طبقاتي، از جمله بطور 
پس  -مشخص تضاد آنتاگونيستي موجود ميان پرولتاريا و بورژوازي،در جامعه سوسياليستي

اينها همه، خود داليل بيشتري دال بر . اندسخن مي ر -از ايجاد تحول در اساس مالكيت
درستي ماترياليسم ديالكتيك و اين واقعيت هستند كه درك مائو از فلسفه ماركسيستي و 

و بويژه مبارزه  -بنوبه خود تكامل آن توسط وي بر پايه وحدت ديالكتيكي با تكامل جامعه
از آن طريق به پيش مي  بنا شده بود و -طبقاتي كه در حقيقت در سوسياليسم تداوم دارد

  . رفت

  نقش آگاهانه و پوياي انسان

، يعني سال 1958به راستي در آنسال در چين، مبارزه طبقاتي بسيا حاد شده بود و در سال
همانطور كه در فصل پيش اشاره گرديد،اين همان سالي بود كه آتش . بعد،حادتر نيز شد
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نده اي از جهش بزرگ به پيش، در جنبش بر پايي كمونهاي خلق، بعنوان جزء تعيين كن
مائو در مخالفت با رويزيونيستهاي درون حزب . سراسر مناطق روستايي چين شعله ور شد

كمونيست، از اين جنبشهاي توده اي دفاع كرد وخط عمومي براي ساختمان سوسياليسم را 
يري فرمولبندي نمود، كه هم از گذشته اين جنبشها جمعبندي كرده و هم تحرك و جهت گ

 بيشتري در اختيار شان قرار

و اين امر در . مبارزه متمركز برروي اين مسائل درون حزب كمونيست شديدا حاد بود. مي داد
جبهه فلسفي، كه در ان عرصه رويزيونيستها تهمت ايده آليست بودن بر مائو واردت آورده و 

  . نيز صادق بود حمالت خود را بر اصل همگوني ميان شعور و وجود شدت بخشيدن بودند،

هيچگونه  "فلسفي برجسته رويزيونيستها صريحا اعالم كرد كه "مرجع"،"چن -يان سين"
و مائو و ديگر انقالبيون را متهم به آن كرد كه ) 105.("همگونه اي ميان شعور و وجود نيست

  : و همچنين "شهور و وجود يكي هستند "معتقدند

از نظر او . عيني براي انسان را انگار نمود او بكلي لزوم پروسه اي براي شناخت پديده
با استفاده از اين . بود كه ذهنيت و عينيت بسادگي با هم منطبق نباشند "ايده آليسم "اين

سفسطه ، او از تاكتيك حمله به يك نقطه و بي توجهي كامل به نقاط ديگر و غلو بيش از حد 
در كار واقعي ما مشكل مي بود، و زدن در باره كمبودهاي محدود و موقتي كه اجتناب از آنها 

 "او وحشيانه بسراغ باصطالح اشتباهات. بر تمام آنها ، استفاده نمود "ايده آليست "برچسب
نقش آگاهانه و  "و "همگوني بين شعور و وجود  "رفته و آنها را به "جهش بزرگ به پيش

ي استفاده از متافيزيك و او همپا. منتسب نمود "پوياي انسان كه همه چيز را در هم مي ريزد
ايده آليسم، در تخالف با تئوري انقالبي و پر جنب و جوش انعكاس ، شديدا به پشتيباني از 

  )107.(ماترياليسم تظاهر مي نمود

ديديم كه همگوني در وجه تضاد يكي از دو خصوصيت تضاد، و مبارزه بين آنها، خصوصيت 
اين جنبه ها بهيچوجه بمعناي يكسان بودن و همچنين ديديم كه ، همگوني بين . ديگر است

آنها نبوده بلكه بيشتر بمعناي ارتباط متقابل، اتكاء متقابل و نفوذ متقابل بين آنهاست، و 
مضافا اينكه، به اين معني است كه تحت شرايط مشخص آنها ميتوانند به يكديگر تبديل 

مي تواند به شعور تبديل  در ارتباط بين شعور و وجود، اين بدان معناست كه وجود. شوند
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نفي اين مطلب ، متافيزيك محض است، چرا كه اين دوجنبه را مطلق كرده و . گردد و بالعكس
اما بهمان نسبت ايده آليستي است چرا كه اگر وجود نمي . مطلقا از يكديگر جدا ميسازد

از كجا ) آگاهي (تواند به شعور، و ماده نمي تواند به آگاهي تبديل گردند، پس بنابر اين شعور 
  سرچشمه مي گيرد و مبداء آن كجاست؟

ايده "بنام) در واقع قسمتي از بخشنامه كميته مركزي( مائو طي يك مقاله فشرده و كوتاه 
نوشته شده بود، اين  1963كه در سال  "هاي صحيح انسان از كجا سرچشمه مي گيرند

در اينجا ، مائو . ه قرار دادمسئله را در يك ضد حمله در عرصه فلسفي مستقيما مورد توج
  :مراحل پروسه شناخت را بررسي كرده و اشاره اي گذرا مي كند كه

اگر از . در ميان رفقاي ما بسياري هستند كه هنوز اين اصل تئوري شناخت را درك نمي كنند
آنان سئوال شود كه ايده ها،نظرات، سياستها، و متدها، نقشه ها واستنتاجات و نطقهاي بي 

و مقاالت عريض و طويل آنها از كجا سرچشمه مي گيريند، آنها در شگفت شده و  پايان
براي آنها امكان تبديل ماده به شعور و شعور به ماده غير قابل درك .پاسخي بدان نمي يابند

  )108(.است، هر چند چنين جهشي در زندگي روزمره كرارا به چشم مي خورد

عينيت، انعكاس صحيح جهان مادي توسط شعور و  مائو هنگاميكه در باره مطابقت ذهنيت و
بنابر اين توانايي اين آگاهي در هدايت عمل تغيير جهان سخن مي گفت، نه تنها خاطر نشان 
نمود كه انباشت ادراك حسي بايستي قبل از تحليل و سنتز شدنش به ادراك تعقلي وجود 

دن اين شناخت تعقلي، داشته باشد، بلكه وي همچنين متذكر گرديد كه در بعمل درآور
جهشي دوباره از آگاهي به ماده، با مقاومت نيروهاي ارتجاعي بويژه در تغيير جامعه روبرو 

در مبارزه اجتماعي،گاهي اتفاق مي افتد كه نيروهايي كه نماينده  ": او نوشت كه. خواهيم شد
ده هاي آنها ولي اين بعلت آن نيست كه گويا اي. طبقه پيشروند، با شكست روبرو مي شوند

نادرست بوده است بلكه بدان جهت است كه در تناسب قوايي كه با يكديگر در گير مبارزه 
اند، نيروهاي پيشرو هنوز به قدرت نيروهاي ارتجاعي نرسيده اند و از اينروست كه موقتا با 
شكست مواجه مي شوند، ولي سرانجام روزي فرا مي رسد كه نيروهاي پيشرو پيروز مي 

  )109(."گردند
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وجود داشت، اما دليل اصلي براي  "جهش بزرگ به پيش "اگر چه كمبود ها و اشتباهاتي در
اشكاالت آن دوره عبارت بود از مقاومت نيروهاي ارتجاعي در چين و بطور خاص در درون 

رويزيونيستهاي شوروي فعاالنه تالش (حزب كمونيست چين همينطور در اتحاد شوروي 
ردن كمكها، بيرون كشيدن نسخ اصلي نقشه هاي پروژه ها و نيمه تمام نمودند تا با متوقف ك

نسبت ). خرابكاري كنند "رها ساختن بسياري از آن پروژه و غيره ، در جهش بزرگ به پيش
انقالبيون  "ايده آليسم ذهنيگرايانه  "و  "نقش آگاهانه و پوياي انسان "دادن اين اشكاالت به 

ه جلوه دادن حقايق و حمله به فعاليت آگاهانه توده ها و نفي منجمله مائو ، در واقع وارون
بي شك . نقش تعيين كننده خط انقالبي در رهبري توده ها براي تغيير جامعه و طبيعت بود

جهش بزرگ به  "كه البته اعتبار كسب شده از نتايج غليان -اين هدف رويزيونيستها بود
  .را نيز بنام خود رقم زدند "پيش

در مبارزه با  "در باره تضاد "بطه بار اصول فلسفي پايه اي مورد بحث ما، مائو در را
ماترياليسم مكانيكي نشان داد كه قانون تبديل دو قطب متضاد بيكديگر نه تنها در باره 

او . نيروها و روابط توليدي و زير بنا و روبنا، بلكه در باره تئوري و پراتيك نيز صدق مي كند
د كه اگر چه پراتيك در مجموع بر تئوري اولويت دارد، ولي اين ربطه مشخصا خاطر نشان نمو

زمانيكه قرار است وظيفه اي انجام شود اما هنوز خط  "و . در زمانهايي معكوس مي گردد
هدايت كننده، اسلوب، برنامه يا سياستي براي آن وجود ندارد، مسئله عمده و تعيين كننده 

در ) 110.("راهنما، اسلوب، برنامه يا سياست است عبارت از تصميم گيري بر روي يك خط
اينجا مائو بر اهميت فوق العاده خط ، سياست و غيره كه به مقوله آگاهي تعلق دارند و مي 

و در مجموع ، رابطه ديالكتيكي . توانند به ماده و پراتيك انقالبي مبدل گردند، تكيه مي كند
راين امكان اينكه يكي از آنها به ديگري تبديل بين آگاهي و ماده ، همگوني بين آنها و بناب

لنينيسم است و كانون مبارزه اي سخت در  –گردد، يكي از اصول بسيار مهم ماركسيسم 
  .بود"جهش برزگ به پيش  "حزب كمونيست چين بويژه در اوايل دوران

به ( "جهش بزرگ به پيش"بر سر  "هواي -پن ته "، در جريان مبارزه اي سخت عليه1959در 
. ، مائو اعالم كرد كه امپريسيسم بصورت خطر عمده در آمده است) فصل گذشته رجوع كنيد

) اپورتونيسم راست( در واقع ، او از چندين سال پيش از آن تاكيد مي نمود كه رويزيونيسم 
نقش آگاهانه و پوياي  "اين رويزيونيسم در حمله بر . از دگماتيسم خطر ناكتر است 
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و به زير سئوال بردن اهميت خط ، نئوري و آگاهي جلوه گر "شعور و وجود همگوني "و"انسان
همگي آنها در واقع بيانگر كوشش در جهت خفه كردن جنبشهاي توده ايي بود كه از . شد

كه با استفاده از تجربه مبارزه در چين و جهان بدست آمده  -توانايي تبديل خط انقالبي مائو
چهره چين و بخصوص مناطق روستايي گسترده آنرا تغيير به نيروي مادي عظيمي كه  -بود

  .ميداد، برخوردار بود

  مبارزه و سنتز

 1962، مائو درسال "جهش بزرگ به پيش "در طول دوره چند سال مبارزه بي امان براي 
تحليل تاريخي خود را دال بر اينكه جامعه سوسياليستي دروه گذار دراز مدتي است كه در 

و همچنين خطر ( ه، طبقات و مبارزه طبقاتي و خطر احياي سرمايه داري طول تمامي آن دور
اين تحليل بصورت خط . وجود دارد، مطرح نمود) حمله خارجي از طرف دشمنان طبقاتي

اين خط نماينده . اساسي حزب كمونست چين براي تمامي دوره سوسياليسم در آمد
رد ماهرانه قانون اساسي تضاد در لنينيسم و نتيجه كارب -پيشرفتي تاريخي در ماركسيسم

مائو اين قانون را در شرايط مادي و ايدئولوژيك دوران سوسياليسم . جامعه سوسياليستي بود
بكار برده و نشان داد كه چگونه بوروژازي بطور مداوم از درون اين شرايط و تضادهايي كه 

براي مطالعه بيشتر (دمشخصه سوسياليسم از آغاز تا پايان آن هستند، تجديد حيات مي ياب
و اگر بورژوازي و پرولتاريا در طول دوران ). در اين رابطه ، به فصل گذشته رجوع كنيد

را تشكيل ميدهند، پس نه تنها  -در واقع تضاد عمده -سوسياليسم موجود بوده و يك تضاد
بتوانند  بين آنها بايد مبارزه درگير باشد بلكه همچنين بايد اين امكان وجود داشته باشد كه

بعبارت ديگر آنكه بورژوازي مي تواند قدرت را از پرولتاريا ربوده  -به ضد خود تبديل گردند
  .و در نتيجه احياي سر مايه داري مي تواند تحقق پذيرد

حتي از سال . دو باره رويزيونيستها به اين تئوري راهگشا و خط مائو حمله ور شدند
ائو و ستاد فرماندهي پرولتري در حزب را به با تاكتيك جديدي م "يان يسن چن"،1958

. ، مورد حمله قرار داد"صرفا در باره مبارزه اضداد نه وحدتشان سخن مي گويند "اتهام اينكه
  .را با فرياد تبليغ نمود "استفاده از همگوني تضاد "نادي وحدت اضداد شد و "يان"در اينجا 
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، هنگامي به اوج خود رسيد كه 1961-62، مشخصا در 1960در اوايل دهه  "يان "ياوه گويي 
خرابكاري شوروي ها، آفات طبيعي و خيانت رويزيونيستها در درون حزب كمونيست چين 
نيز همگي به منتها درجه بوقوع مي پوستند، و مي رفتند تا به مجموعا به مانع بزرگي بر سر 

ر داشت كه وحدت اصرا "يان "در اينزمان. راه پيشروي سوسياليسم در چين تبديل گردند
با "نقاط مشتركي"ميان آنهاست و آنكه مردم و انقالب چين  "نقاط مشترك"اضداد بمعني 

با رويزيونيسم شوروي  "نقاط مشتركي در عين وجود بعضي اختالفات "امپرياليسم آمريكا و
در مقابله مستقيم با بيان ديالكتيكي منسجم  "دو در يك جمع مي شود "اين تئوري. دارند
درسال . بود كه وي در گذشته آنرا فرمولبندي كرده بود) "يك به دو تقسيم مي شود"(و مائ

، ليوشائوچي و ديگر رويزيونيستهاي بلند پايه در رهبري حزب كمونيست چين "يان"،1964
. را مطرح كردند "دو در يك جمع ميشود "آشكارا تئوري ارتجاعي خود را مبني بر اينكه

اضمحالل مبارزه "ايجاد مقبوليت فلسفي براي خط رويزيونيستي، قصد آنها از اين عمل ، 
  .خود بود "طبقاتي

 "براي مقابله با خط مائو و در تالش بوجود آوردن آشفته فكري در ميان مردم، و در تقابل با
يعني . را مصرح نمود"دو در يك جمع مي شود""چن-يان سين"،"يك به دو تقسيم مي شود

داراي يك معني  "يك به دو تقسيم ميشد "و "يك جمع ميشود دو در " "او مدعي شد كه
  )112.(مي باشند".........

-يان سين". در اينجا مسئله سنتز و نقش آن در تضاد از اهميت خاصي برخوردار است
دو "يك به دو تقسيم ميشود، است در حاليكه سنتز بمعناي "آناليز به معناي  "مي گفت"چن

يعني آنكه در آناليز يك تضاد ، صحيح آنست كه آنرا به دو ) 113.("است"دريك جمع ميشود
دو  -يا در حقيقت آشتي دادن -اما هنگام يافتن را حل تضاد. جنبه متضاد آن تقسيم نمود

اين . متحد شوند"نقطه مشترك  "جنبه آن بايد دريك وجه جمع گرديده و باصطالح دريك
  :ستي اي است كه مي گويددر مخالفت با درك صحيح ، ديالكتيكي و ماتريالي

فلسفه ماركسيستي بما مي گويد كه آناليز و سنتز، يك قانون عيني اشياء و پديده ها بوده و 
آناليز بما نشان مي دهد كه چگونه يك . همچنين اسلوبي براي درك آنها توسط مردم است

سنتز بما . ارندواحد به دو بخش تقسيم مي شود و چگونه اين دو، اجبار به مبارزه با يكديگر د
نشان مي دهد كه چگونه از مبارزه بين اين دو جنبه، يكي پيروز مي شود و ديگري را 
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شكست مي دهد و ازميان مي برد، چگونه تضاد كهنه حل مي شود و تضاد نويني پديد مي 
آيد، و چگونه يك شيئي يا پديده كنهه از ميان برده مي شود و شيئي يا پديده نو پيروز مي 

  )114.("مي بلعد "بكالم ساده، سنتز يعني آنكه يكي ديگري را. گردد

تفاوت در اينجا، يعني قلب مبارزه در پهنه فلسفه، فقط يك بحث آكادميك صرف نيست 
يعني خط انقالبي حل تضاد از طريق مبارزه، در  -بلكه مبارزه بين دو خط اساسا متفاوت است

تضاد از طريق تسليم پيشروان به مقابل خط ارتجاعي تالش براي آشتي دادن وجوه 
و بويژه تحت . ارتجاعيون، پيشرفته به عقب مانده، كهنه به نو، صحيح به غلط و غيره

سوسياليسم، اين امر متمركز ترين بيان سياسي خود را بصورت مبارزه بين پيشبرد خط 
ل لنينيستي مبارزه طبقاتي بمثابه حلقه كليدي و خط رويزيونيستي اضمحال - ماركسيست

  . ، مي يابد "مبارزه طبقاتي

اين قانون سنتز ، در تمام تضادها، چه تضادهاي آنتاگونيستي و چه غير آنتاگونيستي داراي 
فقط ، شيوه و . "مي بلعد"در هر دو مورد، نو و رشد يابنده ، كهنه و پوسيده را . كاربرد است
اتي عليه بورژوازي، با ربودن پرولتاريا با بر پايي مبارزه طبق. متفاوت است "ابزار بلعيدن

قدرت سياسي از كف او، اعمال ديكتاتوري بر او و ادامه مبارزه طبقاتي تحت شرايط 
اين يك تضاد آنتاگونيستي است و از . "مي بلعد"ديكتاتوري پرولتاريا عليه او، بورژوازي را 

ن مردم از از سوي ديگر ، تضاد بين صحيح و غلط درميا. طريق آنتا گونيستي حل مي شود
اما در اين روند نيز صحيح غلط . طريق غير آنتاگونيستي و با مبارزه ايدئولوژيك حل مي شود

. اين موضوع همچنين در باره ساير تضادهاي غير آنتاگونيستي هم صحت دارد. "مي بلعد"را 
سنتز از طريق مبارزه، يك قانون عمومي است كه از قانون اساسي وحدت اضداد سرچشمه 

  .ردمي گي

به التقاط به تشخيص  "يك به دو تقسيم مي شود"بدون وجود اين درك صحيح ازسنتز، امر 
جنبه هاي متضاد ولي كوشش براي آشتي دادن آن، يعني پيوند دادن دو شيئي يا پديده 

بزبان . تبديل مي گردد "دو در يك "بعبارت ديگر به . منتهي مي شود -متقابال منحصر بفرد
يعني  –بيان مي گردد "در هر قضيه اي دو طرف وجود دارند"ب بصورت عاميانه، اين مطل

  .آنكه تشخيص درست از غلط ، خوب از بد و غيره ممكن نيست
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خود بر موضوع اقتصاد سياسي شوروي، در اين باره صحبت  "ياد داشت هاي اجمالي "مائو در
با قوانين  "سم،، حتي تحت سوسيالي"آشتي پذير  "او گفت كه اعتقاد به تضادهاي. كرد

آيا هرگز تا كنون يك تضاد . ديالكتيك مبني بر آشتي ناپذيري كليه تضادها مطابقت ندارد
آشتي پذيري وجود داشته است؟ بعضي تضادها آنتا گونيستي هستند و بعضي غير 
آنتاگونيستي ، اما نبايد فكر كرد كه تضادهاي آشتي پذير و آشتي ناپذير هم وجود 

  )115.("دادند

و در باره مسئله سنتز و عواقب سياسي آن، طي يك بحث عمده در باره فلسفه اين سئوال مائ
  :و خود چنين پاسخ داد "سنتز چيست؟ "را مطرح نمود كه

. شما همه شاهد بوده ايد كه چگونه دو ضد ، يعني گوميندان و حزب كمونيست سنتز شدند
اين . نها را بلعيديم و ذره ذره خورديمارتشهاي آنها آمدند و ما آ: سنتز بدين طريق انجام شد

و يك  "دو در يك جمع مي شود "توضيح مي دهد، يك مورد  "يان سين چن"امر آنطور كه 
با انجام آناليز، ما چگونه سنتز مي كنيم؟ اگر ... سنتز همزيستي مسالمت آميز دوضد نبود
... ه تكه خواهيم بلعيدما باز هم ارتش شما را تك. شما مي خواهيد جايي برويد، خوب برويد

اين . ماهي بزرگ ماهي كوچك را مي خورد. يك چيز، ديگري را مي خورد... اين سنتز بود 
خودم نيز هرگز در . اين مطلب در كتابها هرگز به اين صورت نوشته نشده است. سنتز است

دو  " معتقد است كه "چن–يان سين  "در اين قسمت ،. كتابهايم آنرا به اينصورت ننوشته ام
چه گره هاي پايداري در اين . و سنتز گره پايدار بين دو ضد است "در يك جمع مي شود

جهان وجود دارند؟ اشياء و پديده ها ممكن است بهم گره بخورند اما در انتها بايد باز شوند، 
  )116(.هيج چيزي كه نتوان آنرا جدا كرد وجود ندارد

اتي صادق است، در رابطه با پرولتاريا و بورژوازي همانطور كه اين مسئله در مورد مبارزه طبق
اگر پرولتاريا از طريق مبارزه بورژوازي را سنتز نكند و اگر هر دو از طريق . نيز صدق مي كند

حل تضاد ميان آنها از هم جدا نشوند و اين امر به پيروزي پرولتاريا در نابودي هر دو طبقه و 
  آنوقت هرگز مي تواند كمونيستي وجود داشته باشد؟ظهور جامعه بي طبقه منجر نگردد، آيا 
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  وحدت اضداد پايه است

او مي . مائو در همين بحث فلسفي، تكامل بيشتتر ديالكتيك ماركسيستي را عنوان مي كند
در . "اما من به دو تا از اين مقوالت اعتقاد ندارم. انگلس در باره سه مقوله صحبت نمود: گويد 

تغييرات كمي و كيفي به يكديگر و نفي در نفي است كه انگلس در كنار اينجا مائو به تبديل 
آنتي  "بعنوان مثال به (وحدت اضداد از آنها بعنوان سه قانون پايه اي ديالكتيك نام مي برد

در باره كميت و كيفيت مائو مي گويد كه .). مراجعه شود "دورنيك، قسمت اول، فلسفه 
و چنين بحث ) 117.("حدت اضداد كميت و كيفيت استتبديل كمي و كيفي به يكديگر ، و"

  :بطور خالصه ، مائو چنين مي گويد".نفي در نفي اصال وجود ندارد "مي كند كه

در كنار هم قرار دادن تبديل كمي و كيفي به يكديگر ، نفي در نفي و قانون وحدت اضداد در 
ئله، همان وحدت اضداد پايه اي ترين مس. نيست"يگانگي "بوده و  "سه گانگي "يك سطح ،

  )118.(است

به عبارت ديگر، گفتن اينكه همه اين سه چيز بطور مساوي قوانين پايه اي ديالكتيك 
. هستند، در اصل تخلف از قانوني است كه مي گويد بايد يك تضاد عمده وجود داشته باشد

مي دهد، همانطور كه مائو توضيح . يكي از اينها پايه اي است و آنهم وحدت اضداد است
تغيير كميت به كيفيت و بالعكس ، خود نيتجه تضاد بين كميت و كيفيت است و نمي تواند با 

  .قانون تضاد در يك سطح قرار گيرد

  :توضيح اينچنين است "چيزي بنام نفي در نفي وجود ندارد؟ "چرا مائو اصرار مي ورزد كهاما 

ا، هر حلقه اي در زنجيره اتفاقات ،هم در تكامل اشياء و پديده ه...اثبات، نفي، اثبات، نفي 
جامعه برده داري، جامعه بدوي را نفي نمود، اما در رابطه با جامعه . اثبات است و هم نفي

جامعه فئودالي در رابطه با جامعه برده داري نفي . فئودالي بنوبه خود در بر گيرنده اثبات بود
جامعه سرمايه داري . ي، اثبات بودليكن با توجه به جامعه سرمايه دار. را تشكيل مي دهد

  )119.(نفي جامعه فئودالي بود، اما بنوبه خود از براي جامعه سوسياليستي اثبات است

در اينجا ممكن است بنظر آيد كه مائو آنقدر ها هم نفي در نفي را انكار ننموده است بلكه 
يك به دو تقسيم مي "نآنچه كه او بكار مي برد قانو. كاربرد ديالكتيكي آنرا تصحيح مي كند
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است و چيزي كه او تالش مي كند اثبات نمايد آنست كه در پروسه اي كه وي تعريف  "شود
رشد جامعه بشري تا كنون، در مراخل مختلف از جامعه كمون اوليه تا  -مي كند

بعنوان مثال، آيا فئوداليسم . نمي توان از نفي در نفي بعنوان يك قانون نام برد -سوسياليسم
رابطه با جامعه اوليه نفي در نفي را نمايندگي مي كند؟ يا سرمايه داري در رابطه با برده  در

  داري؟ يا سوسياليسم در رابطه با فئوداليسم؟

اين درست است كه در رشد جامعه چيزهايي مي توان يافت كه مي شود آنها را نفي در نفي 
در جلد اول كاپيتال از آن استفاده  در اينباره مثالي قابل ذكر است كه ماركس. تعريف نمود

مالكيت خصوصي فردي بر وسايل : نموده و انگلس از آن در مقابل دورينگ دفاع مي نمايد
توليد بوسيله مالكيت سرمايه داري وسايل توليد نفي مي شود كه اين بنوبه خود بوسيله 

مالكيت  مالكيت سرمايه داري وسايل بوليد نفي مي شود كه اين بنوبه خود بوسيله
اين امر مالكيت خصوصي را بفرد اعطاء مي كند، اما صرفا بر . سوسياليستي نفي مي گردد

يا مثال . وسايل مصرفي و بر اساس مالكيت جمعي بر توليد، همگوني با توليد اجتماعي شده
نفي : ديگري كه توسط انگلس به آن اشاره مي شود مي تواند بعنوان نفي در نفي معرفي گردد

جمعي در جامعه بدوي بوسيله ظهور جامعه طبقاتي و بنوبه خود، نفي جامعه طبقاتي  مالكيت
توسط جامعه بي طبقه مجددا ما را به آن مالكيت جمعي رهنمون مي گردد كه اينبار در طول 
دوره جامعه طبقاتي بين كمون اوليه و جامعه كمونيستي بر اساس انباشت عظيم نيروهاي 

  .هاي ديگري را مي توان در طبيعت ، جامعه ، و تفكر پيدا كردمثال. توليدي قرار دارد

اما مجداا مي پرسيم، آيا مي توان گفت كه اينها نشاندهنده آنست كه نفي در نفي يك قانون 
ديالكتيكي قابل اجرا در تمام پروسه هاي طبيعت، جامعه، و تفكر است؟خير،در پروسه معين 

تضاد ممكن است بعنوان نفي در نفي تشريح  يا در مرحله مشخص از يك پروسه، حل يك
قانوني كه عمل . گردد، اما حتي در اينجا نيز اين قانون اساسي و معرف آن پروسه نيست

ميكند، قانون وحدت اضداد است كه بطور بي انتها به پيدايش و حل تضاد هاي تو منجر مي 
  .اينست منظور مائو از گفتن آنكه نفي درنفي وجود ندارد. گردد

همه اشياء و پديده هاي خاص بوجود مي آيند و از بين . مثال زندگي و مرگ را در نظر بگيريد
اما چگونه از بين . مي روند، همه چيزهاي زنده حيات مي يابند وسپس از قيد حيات مي روند

رفتن و يا ازقيد حيات رفتنشان، نفي آن نفي اوليه اي است كه آنها را بوجود آورده و يا 
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ندگي بخشيده است؟نفي در نفي ممكن است آنچه را كه در طول سيكل زندگيشان بدانها ز
مثال همانطور كه انگلس در آنتي دورينگ به دانه جو زندگي مي . اتفاق مي افتد توضيح دهد

اما انگلس قبول دارد كه حتي در اين مورد، دانه تحت شرايط مشخصي به گياه ). بخشد
با اين . اوليه بايد بوجود آيد تا آنكه نفي دوم ممكن گرددتبديل مي گردد، و نيز آنكه نفي 

وجود، اين مسئوله اثبات نفي در نفي بعنوان يك قانون ديالكتيكي نيست بلكه در حقيقت 
  .وحدت اضداد بمثابه قانون پايه اي ماترياليسم ديالكتيك است

يد كه البته اگر دانه را انگلس مي گو.، وحدا اضداد دانه و گياه است)دانه ها(دانه -گياه -دانه
اما يك دانه آسياب شده نيز نشاندهنده قانون تضاد . آسياب كنيد به گياه تبديل نمي شود

دانه آسياب  -در آنجا وحدت و مبارزه اضداد بين دانه و نيروي آسياب كننده و حل آن. است
  .تضاد است در اينجا نفي در نفي وجود ندارد بكله قانون موجود قانون. وجود دارد -شده

مضاف بر آنچه تاكنون گفته شده است، مائو به نفي در نفي بعنوان يك قانون ديالكتيكي 
در اين . اعتراض دارد زيرا منجر به بروز يك ديدگاه غلط از سنتز و يا بخشي از سنتز مي شود

سنتز عبارت از آن نيست كه از طريق مبارزه، يك جنبه ) م -يعني نفي در نفي(نقطه نظر 
، و به اين ترتيب به يك تضاد نوين كه در آن حتي جنبه "خورده ميشود "سط جنبه ديگر تو

بلكه از زاويه اين نظر، سنتز چيزي است كه . غالب كهنه تغيير يافته است، منجر مي گردد
اما در يك سطح (عناصر شيئي يا پديده اي را كه در ابتدا نفي كرده بود حيات مي بخشد 

يا  -و اين نظر گرايش به آن دارد كه سنتز را محصول نهائي تكامل) اليترع "متفاوت و كيفيتا
و اگر نفي درنفي . ببيند) اگر چه در سطحي عاليتر( حداكثر نقطه شروع دو باره همان پروسه 

بعنوان يك قانون تكامل تعبير گردد، مثال در رابطه با رشد جامعه از كمون اوليه تا كمونيسم، 
وي محرك براي پيشروي بسوي كمونيسم مورد توجه خاص واقع خواهد آنچه كه بعنوان نير

يا تضادهاي ( بين پرولتاريا و بورژوازي ) و سوسياليسم(شد، تضاد اصلي دورني سرمايه داري
جامعه  -كمون اوليه، آنتي تز -تز: نخواهد بود، بلكه پروسه) اصلي درون سيستم قبلي

ا تكرار مي كنيم، اين نظر در مورد پروسه و مجدد. كمونيسم، خواهد بود -طبقاتي، سنتز
  .نيروي محرك تكامل جامعه بسوي كمونيسم، و يا در رابطه با سنتز صحيح نيست
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بالفاصله پس از اشاره به تكامل جامعه بعنوان ارئه مثالي جهت نشان دادن اينكه چرا نفي در 
 "وش سنتز چيست؟ر ":نفي يك قانون ديلكتيك نيست، مائو به اين سئوال باز مي گردد

)120(  

در يك كالم، يكي ديگري را مي بلعد، يكي ديگري را سرنگون مي  ":وي چنين پاسخ ميدهد
كند، يك طبقه نابود مي شود، طبقه ديگر بر پا مي گردد، يك جامعه نابود ميشود ، ديگري 

است  اينست قانون،تضاد قانون اساسي ماترياليسم ديالكتيك، و اين) 121.("بر پا مي گردد
ماهيت واقعي و نقش سنتز در جابجا كردن مداوم اشياء و پديده ها ازيك پروسه به ديگري ، 

  .از سطح پايين تر در يك مارپيچ بي انتها به يك سطح باالتر

و باالخره بعنوان آخرين مطلب، اگر نفي در نفي بعنوان يك قانون ديالكتيك بحساب آيد در 
البته بايد بروشني گفته شود كه انگلس در مقابله .هد شدواقع به تبليغ متافيزيك منجر خوا

با متافيزيك، ديالكتيك را ترويج كرده و قطعا در مجموع نه نظر متافيزيكي بلكه ديدگاه 
اما ديالكتيك ماركسيستي از دوران انگلس رشد . ديالكتيكي رشد تاريخ را ترويج نمود

رابطه با رشد جامعه ، درك نفي در  بطور مشخص در. بويژه توسط مائو -بيشتري كرده است
 "يك ديدگاه ايستا و -رشد بسوي كمونيسم و ترويج "سيستم بسته"نفي به عرضه يك 

، "هماهنگي عظيم "از خود كمونيسم بعنوان نتيجه نهايي نفي در نفي و قلمرو "مطلق گرايانه
اعالم 1964سفه در مائو در مخالفت با اين ديدگاه، در سخنراني خود در باره فل. تمايل دارد

من معتقد نيستم كه تغييرات . كمونيسم هزرادن هزار سال طول خواهد كشيد ":مي كند
كيفي در نظام كمونستم بوجود نخواهد آمد يعني اينكه اين نظام توسط تغييرات كيفي به 

از نظر ديالكتيكي اين امر غير ... من به اين مسئله اعتقاد ندارم! مراحل تقسيم نمي گردد
  )112. ("بل تصور استقا

اهميت اين امر ، بخصوص در آنزمان در چين ، بيشتر در رابطه با سوسياليسم بود تا كمونيسم 
چرا كه بعضي از كمونيستها يك چيز ايستا و مطلقي از سوسياليسم مي ساختند و به آن به 

مائو مي در اينباره . چشم آخرين حد رشد جامعه و آخرين نفي جامعه پيشين، مي نگريستند
سوسياليسم نيز از ميان خواهد رفت، ممكن نيست كه از ميان نرود، چرا كه در اين  ":گويد

  )123. ("صورت كمونيسمي وجود نخواهد داشت
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  انقالب فرهنگي و تداوم مبارزه

رويزيونيستها نيز مي خواستند سوسياليسم را نابود كنند، منتهي نه از طريق پيشروي به 
فرقه . نه احياي سرمايه داري را تبليغ كرده و آنرا رشد مي دادندآنان فعاال. كمونيستم

مشخصي از رويزيونيستها به دور ليو شائو چي و ديگر رهبران متحد او گرد آمده و ستاد 
آنان بخش . فرماندهي قدرتمندي در حزب كمونيست و دستگاه دولت بوجود آورده بودند

يا نفوذ فراواني بر بخش بزرگي از اقتصاد  هاي مهمي از روبنا را كنترل كرده و تسلط و
اگر اجازه داده مي شد كه اين وضعيت ادامه پيدا كند، اين رويزيونيستها در غصب . داشتند

بايد اقدامي صورت مي . قدرت در سراسر كشور و احياي سرمايه داري موفق مي گرديدند
  . و اقدامي هم صورت گرفت. گرفت

منجر به خيزش عظيم توده  1966پرولتاريي بود كه در سال  آن اقدام، انقالب كبير فرهنگي
هاي چين، تحت رهبري مائو و ستاد فرماندهي پرولتري در حزب، عليه رهروان سرمايه داري 
كه در آن زمان توسط ليوشائو چي رهبري مي شدند و ديگر ان كه با او وارد اتحاد تنگاتنگ 

م آن نمايشي برجسته از اصل ماترياليستم اين طغيان توده اي و لزو. شده بودند، گرديد
در مقابله با ماترياليسم مكانيكي به تشريح آن  "در باره تضاد"ديالكتيك بود كه مائو در 

جلوي رشد زير بناي اقتصادي را مي ) سياست، فرهنگ،و غيره ( وقتي روبنا ":پرداخته بود
( اگر سلطه بورژوازي  ".گيرند، تغييرات سياسي وفرهنگي عمده و تعيين كننده مي شوند

منجمله فرهنگ، آموزش و بخش  -بر قسمتهاي وسيعي از روبنا) رهروان را سرمايه داري
بزرگي از حزب و دستگاه دولتي در هم كوبيده نمي شد، زير بناي اقتصادي سوسياليستي 
ا غير قابل دفاع و رشد مي گرديد، بجاي آن، رهروان سرمايه داري تغييرات همه جانبه اي ر

و  -ديكتاتوري بورژوازي از بجاي ديكتاتوري پرولتاريا مي نشاندند -در روبنا بوجود آورده
بعد براي تغيير زيربناي اقتصادي به نوع سرمايه داري آن، تعويض روابط توليدي 
سوسياليستي با انواع سرمايه داري آن در سراسر جامعه و احياي تام و تمام سرمايه داري،به 

مائو جمعبندي كرد كه اين دقيقا همان پروسه اي بود كه در اتحاد شوروي . پيش مي رفتند
پس از بقدرت رسيدن خروشچف و شركاء، و بكار افتادن خط رويزيونيستي آنها در كل 

 . جامعه، اتفاق افتاد
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، "دو در يك "انقالب فرهنگي همچنين در كاربرد اصل سنتز و در مقابله با فلسفه ارتجاعي 
 "مبارزه طبقاتي بمثابه حلقه كليدي "انقالب فرهنگي، . را نمايندگي مي كرد يك خط انقالبي
انقالب فرهنگي اين سنتز را . مطرح مي نمود "اضمحالل مبارزه طبقاتي "را در تقابل با

ستاد فرماندهي بورژوازي درون حزب، توسط توده هائي  "بلعيده شدن":نمايندگي مي كرد
  .ري درون حزب رهبري مي شدندكه بوسيله ستاد فرماندهي پرولت

اما اين امر،صرفا يك مرحله در پروسه طوالني انتقالي بين سرمايه داري و كمونيسم را در بر 
يك ستاد . مي گرفت و نمي توانست تضاد اساسي بين پرولتاريا و بورژوازي را حل كند

ازي در جامعه به فرماندهي بورژوايي در هم كوبيده شد و سنتز گرديد، اما تا زمانيكه بورژو
حيات خود ادامه مي دهد، الجرم مقرهاي ديگر بعنوان مركز ثقل ستاد فرماندهي بورژوازي 

به اين دليل است كه مائو . بعبارت ديگر، در سراسر دوران گذار - در جامعه ظاهر مي گرديدند
زه برزگ گفت كه نه تنها مبارزه طبقاتي ادامه پيدا مي كند بلكه هر چند سال يكبار يك مبار
بعالوه . و يك زورآزمايي براي تعيين آنكه چه كسي قدرت را كف دارد، انجام خواهد گرفت
  .مائو گفت كه يك انقالب فرهنگي ني تواند مسئله احياي سرمايه داري را مانع گردد

بپا خاستن لين پيائو و سپس . باز هم، اين كار بردي همه جانبه از ماترياليسم دياكلتيك بود
در يك مبارزه سياسي با پرولتاريا بر سر قدرت و بقصد پايمال نمودن دستاوردهاي  ديگران،

انقالب فرهنگي بطور خاص، و منحرف نمودن انقالب سوسياليستي بطور كل ، صحت اين امر 
در اينجا اهميت فراوان تئوري بر جسته مائو و خط پايه اي ادامه . را در عمل به اثبات رساند

  . وري پرولتاريا درخشش خاصي مي يابدانقالب تحت ديكتات

بعضي ها ممكن است بگويند كه احياي سرمايه داري در چين نشان مي دهد كه تئوري مائو 
و همچنين انقالب فرهنگي، يعني تبديل اين  -دال بر ادامه انقالب تحت ديكتاتوري پرولتاري

چنين طرز تفكري . تئوري به نيروي عظيم مادي در مقياس توده اي از پايه ترك برداشت
صحت اين تئوري به نتايج مثبت بالفصل . هيچ چيز نيست مگر امپريسيسم و نسبي گرايي 

اين مسئله در پراتيك ،در مبارزه توده اي صدها ميليون . در هر شرايط خاص بستگي ندارد
 توده هاي خلق چين ثابت شده، و در آينده نيز در مبارزات انقالبي نه تنها چين بلكه تمام

  :الزم است كه اين گفته مائو را بياد آوريم كه. كشورها، باز هم به اثبات خواهد رسيد
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در مبارزه اجتماعي گاهي اتفاق مي افتد كه نيروهايي كه نماينده طبقه پيشروند با شكست 
بلكه به . روبرو مي شوند، ولي اين بعلت آن نيست كه گويا ايده هاي آنان نادرست بوده است

كه در تناسب قوايي كه با يكديگر سر گرم مبارزه اند، نيروهاي پيشرو هنوز  اين جهت است
بقدرت نيروهاي ارتجاعي نرسيده اند و از اينروست كه موقتا با شكست مواجه ميشوند، ولي 

  ) 124(.سرانجام روزي فرا مي رسد كه نيروهاي پيشرو پيروز مي گردند

  .و اين امر مطلقا حقيقت دارد

ديگر آنست كه مائو رهبري توده هاي خلق چين را در ادامه مبارزه يك حقيقت مطلق 
انقالبي تحت ديكتاتوري پرولتاريا و ادامه انقالب فرهنگي از طريق اشكال مختلف مبارزه، تا 

و باز هم يك بخش حياتي اين امر، مبارزه در حطيه فلسفي . آخرين دم حيات بعهده داشت
  . متافيزيك و ماترياليسم مكانيكي بود بويژه بين ماترياليستم ديالكتيكي و

طي واپسين "كارزار انتقاد از لين پيائو و كنفسيوس  "براي مثال ، يكي از مسايل اصلي كه در 
  سالهاي حيات مائو مورد تاكيد واقع شد عبارت بود از افشاء و مبارزه عليه

جوهر . خوردار بودكنفسيوس و پيروانش در چين كه از قدمت تاريخي بر  "دكترين ميانگين "
بود و "افراط "و مخالف "دو در يك جمع مي شود "اين دكترين شبيه همان تئوري ارتجاعي

مسلما . بعوض حل اضداد از طريق مبارزه بين آنها،سازش ميان آنها را پيشنهاد مي نمود
و  "مبارزه طبقاتي بمثابه حلقه كليدي "شكست ايدئولوژيك اين دكترين، جهت حمايت از

در كشور و سازش و تسليم به دشمنان طبقاتي بين  "اضمحالل مبارزه طبقاتي "ت بامخالف
  .المللي حائز اهميت حياتي بود

  قفهمبارزه بي و

بطور كلي ، در طول اين مرحله از واپسين سالهاي زندگي خود ، مائو مكرا بر ضرورت مبارزه 
دون مبارزه، پيشرفت وجود ب "وي خواهان بذل توجه به اين واقعيت گرديد كه. تاكيد نمود

آيا خلق هشتصد ميليوني مي تواند بدون  ":، و بسيار صريح سئوالتي را مطرح نمود"ندارد
پاسخ خود وي بدان آشكار بود، و با خشم آتشين عليه كساني كه  "مبارزه پيش رود؟

  :م نمودرا در مخالفت با ادامه انقالب موعظه مي كردند، مائو اعال "اضمحالل مبارزه طبقاتي"
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لبوشائو چي . انقالب كبير فرهنگي از براي چيست؟ براي دست زدن به مبارزه طبقاتي است
دفاع كرد، ولي خودش هرگز از مبادرت به مبارزه  "اضمحالل مبارزه طبقاتي  "از تئوري 

. او در پي حفاظت از دار و دسته مرتدين و پيروان قسم خورده خود بود. طبقاتي باز نايستاد
آيا مبارزه طبقاتي . ائو در پي سرنگوني پرولتاريا بود و به انجام كودتا مبادرت ورزيدلين پي

  )125(؟مضمحل گرديد

و دقيقا در جهت تاكيد بر  -ضرورت تداوم انقالب -در بيان اين حقيقت مشهود "افراط "با
  :اهميت عظيم و دراز مدت آن، مائو گفت

اهد داشت؟ آيا هزار سال ديگر هم نياز به آيا صد سال ديگر هم نياز به انقالب وجود خو
همواره بخشهايي از . انقالب وجود خواهد داشت؟ نياز به انقالب هميشه وجود خواهد داشت

مقامات دون پايه، دانشجويان، : مردم هستند كه خود را تحت ستم احساس مي كنند
به اين . تم روا دارندكارگران،دهقانان، و سربازان دوست ندارند كه ما فوق هايشان بر آنها س

آيا ده هزار سال ديگر، اين تضاد ها ديگر به چشم . دليل است كه آنها خواهان انقالب هستند
  ) 126.(نخواهند خورد؟ چرا كه نه؟ آنها باز هم جود خواهند داشت

در اينجا مائو باز هم توجه را به اين اصل جلب مي كند كه حتي تحت كمونيسم هم هنوز 
، و به اين ترتيب ، انقالب وجود خواهد ) جهش(براي حل تضاد و تغيير كيفي تضاد، مبارزه 

  : گفته بود 1971همانطور كه وي در . داشت

ما پنجاه سال است كه سرود انترناسيونال را مي خوانيم، ولي در ده مورد افراد مشخصي 
عمل ممكن  آنطور كه من مي بينم، اين. تالش كردند كه از دورن در حزب شكاف بياندازند

است ده، بيست يا سي بار ديگر هم اتفاق بيفتد، آيا شما باور نمي كنيد؟ ممكن است باور 
آيا وقتي ما به كمونيسم مي رسيم در آنجا هيچ مبارزه . نكنيد، اما من به اين امر اعتقاد دارم
اما بين  حتي در آنزمان نيز مبارزه وجودخواهد داشت،. اي نخواهد بود؟من انرا باور نمي كنم 

دهها هزار سال ديگر هم غلط ، . كهنه و نو، بين آنچه كه درست است و آنچه كه غلط است
  )127.(برجا و ايستا نخواهد ماند

چرا مائو در آنزمان چنين تاكيدي بر اين اصل مبذول مي داشت كه حتي هزاران سال ديگر 
خطي بود كه مطرح مي هم هنوز تضاد و مبارزه وجود خواهد داشت؟ هدف حمله در آنزمان 
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براي رويزيونيستها، و . كرد كه تضاد ، مبارزه طبقاتي و انقالب مي توانند و بايد به پايان رسند
افراد حزبي بلند پايه در قدرت كه بخصوص را سرمايه داري را پيش گرفته بودند، انقالب به 

و اين برتر از هر چيز  تبديل كرده بود "سران"انقالب آنها را به: اندازه كافي جلو رفته بود
  . تكامل بيشتر اوضاع نه نياز بود و نه بايد انجام مي گرفت: ديگر بود

اين نكته با مسئله اي كه مائو دو سال پيش از مرگش بدان عطف توجه كرده بود، رابطه اي 
  :تنگاتنگ داشت

تي چرا لنين از اعمال ديكتاتوري بر بورژوازي صحبت كرد؟ روشن شدن اين مسئله اهمي
اين بايد بري تمامي ملت . ناروشني در اين مسئله به رويزيونيسم خواهد انجاميد. حياتي دارد
  )128(.روشن شود

جوهر آنچه كه مائو در اينجا بدان مي پردازد اينست كه قصد ديكتاتوري پرولتاريا انجام گذار 
ا اعمال مي اين آن شكلي است كه پرولتاريا از آنطريق حاكميت خود ر. به كمونيسم است

دارد و در دوره گذار سوسياليستي و رسيدن به كمونيسم به انجام مبارزه طبقاتي عليه 
بدون تداوم انقالب و بدون ادامه مبارزه طبقاتي عليه بورژوازي .بورژوازي مبادرت مي ورزد

تحت ديكتاري پرولتاريا، پرولتاريا قادر به اعمال حاكميت خود و ادامه پيشروي بسوي 
  .م نيستكمونيس

بالعكس ، اگر به ديكتاتوري پرولتاريا به صورت صرفا نقطه پاياني در خود نگريسته شود كه 
مقصود آن فقط تامين نظم و رشد توليد باشد، آنوقت به ضد خود تبديل خواهد شد و به 

اين دليل ماهيت انتقالي و متضاد . تغيير پيدا خواهد كرد) نوين(ديكتاتوري بورژوازي 
م و سخت جان بودن بقاياي جامعه طبقاتي استثماري در طول دوران گذار سوسياليست

سوسياليستي است كه مداوما به بورژوازي و فشرده آن يعني مقر فرماندهي بورژوازي در 
  .حزب پا مي دهند

مشهوري  بيانيه(نوشت  1859در  "ويدماير -ج "اين امر با درك صحيح با آنچه كه ماركس به
  : رابطه نزديك دارد) عبندي فشرده اي از ديكتاتوري پرولتاريا ارائه دادكه در آن ماركس جم
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و اما آنچه به شخص من مربوط مي شود، نه كشف وجود طبقات در جامعه مدرن و نه كشف 
مدتها پيش از من، مورخين بورژوازي . مبارزه ميان آنها، هيچكدام از خدمات من نيست

اقتصاد دانان بورژوازي آناتومي اقتصادي طبقات را بيان تكامل تاريخي اين مبارزه طبقاتي ، و 
وجود اين امر كه  - 1:كار جديدي كه من انجام داده ام عبارت است تر اثبات . داشته بودند

اينكه مبارزه  -2.طبقات فقط وابسته به مراحل تاريخي مشخصي در تكامل توليد است
اينكه خود اين ديكتاتوري فقط  -3. ديكتاتوري پرولتاريا منجر مي شودطبقاتي ضرورتا به 

  )129.(يك جامعه بي طبقهو رسيدن به  امحاء همه طبقاتعبارت از مرحله گذاري است براي 

اما، بعد از . همه سه نكته اي كه ماركس در اينجا ذكر مي كند از اهميت فراواني برخور دارند
حتي در (م ابقاء آن بطور كلي آنكه ديكتاتوري پرولتاريا استقرار يافته و در شرايطي كه لزو

تصديق مي گردد، آخرين نكته باال از اهميت بخصوصي برخوردار ) حرف توسط رويزيونيستها
رويزيونيستها تالش خواهند كرد تا . مي شود و به كانون مبارزات بي اماني مبدل خواهد شد

ه يعني نياز به ادامه اين آخرين نكته يا محتوا و مفهوم آنرا انكار كنند، بويژه آنكه اين نكت
  .توسط مائو تكامل يافته است -انقالب جهت پيشبرد گذار به كمونيسم 

البته رويزيونيستها راجع به كمونيسم و نياز دستيابي به آن سخن خواهند گفت اما آنها به 
يعني،  -اين امر بصورت متافيزيكي و بر اساس ماترياليسم مكانيكي برخورد خواهند نمود

آنها به خود سوسياليسم بمثابه تضادي كه در كوتاه . ه مسئله رشد نيروهاي مولدهصرفا بمثاب
اگر چه راه حل نهايي آن صرفا مي تواند  -مدت مي تواند به اين يا آن طريق حركت كند

آنها تشخيص نخواهند داد كه . برخورد نخواهند كرد -پيشروي بسوي كمونيسم باشد
دو جنبه نو و رشد يابنده كمونيستي درون آن و جنبه سوسياليسم نماينده مبارزه اي بين 

  .كهنه و زوال يابنده سرمايه داري است كه هنوز در آن دوره موجوديت دارد

  :بطور خالصه ، آنها ميان سوسياليسم و كمونيسم ديوار خواهند كشيد

ل همه كمونيسم به آينده تعلق دارد و راه رسيدن بدان عبارت است از اعمال نظم اكيد و بذ "
گونه تالش جهت افزايش توليد تا اينكه روزي از آنچنان اقتصاد پيشرفته اي برخودار شويم 

چنين است نظر رويزيونيستها و بويژه  ".كه بتوانيم از استقرار كمونيسم صبحت كنيم
آنها ، و متافيزيك و ماترياليسم  "اضمحالل مبارزه طبقاتي "و "تئوري نيروهاي مولده"
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جايي كه ديكتاتوري پرولتاريا بر پا گرديده و لزوم آن بخشي از شعور  مكانيكيشان در
  .عمومي گرديده است

  سوسياليسم بعنوان يک مطلق،

 بمعناي احياي سرمايه داري است

در اولين بخش فصل نشان داده شد كه انگلس چگونگي تبديل ديالكتيك هگل به متافيزيك 
ا شيوه ديالكتيكي وي، با قبول ايده مطلق در سيستم فلسفي هگل، در تضاد ب. را تحليل نمود

از لحاظ سياسي ، اين مسئله . خود سيستم فلسفي هگل پايان ديالكتيك را اعالم نمود
دراين ايده جلوه مي يافت كه سلطنت مشروطه مورد ادعاي فردريك ويليام سوم در پروس، 

مائو جمعبندي نود كه در با توجه به پديده مشابه اين، . باالترين و آخرين شكل جامعه بود
كمونسيتها گرايشي براي تبديل سيستم سوسياليستي و ماركسيسم به مطلق وجود دارد و 

  : گفت 1957همانطور كه مائو در . اين امر به رويزيونيسم مي انجامد

اگر ادعا شود كه سيستم سوسياليستي و روابط توليدي و روبناي آن زوال نخواهد يافت، آن 
آيا بي شباهت به اعتقادات مذهبي يا ديني كه خداي جاودان را . سمي استچه نوع ماركسي

  )130(موعظه مي كنند نخواهد بود؟

همانطور كه . اين موضوعي بود كه مورد تاكيد مكرر مائو در تمامي طول زندگيش قرار گرفت
خود در باره موضوع اقتصاد سياسي شوروي در انتقاد به  "يادادشتهاي اجمالي"او در 

  :سوسياليسم نوشت "تحكيم كامل "دگاهدي

چه كسي باور مي كند كه اين . اين اقتصاد سوسياليستي، تولد و رشد خود را داشته است
براي هميشه ) جمعي. دولتي ( اين دو شكل از مالكيت "پروسه تحول به پايان رسيده است و 

 "ليستي از قبيل چه كسي باور مي كند كه فرمولهاي يك جامعه سوسيا "تحكيم يافته اند؟
براي هميشه پا بر جا خو اهند بود؟ و  "قانون ارزش "و"توليد كااليي "، "توزيع به نسبت كار

نه زوال باور مي كند كه در آنجا فقط تولد و رشد خواهد بود و نه زوال و تبديل، و نيز آنكه 
  .اين فرمولها بر خالف مابقي آنها جاودانه هستند
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سم بايد به كمونيسم گذار كند، در آن زمان بعضي از آنچه كه سوسياليسم بايد به كموني
  )131.(متعلق به مرحله سوسياليستي هستند مجبور به زوال يافتن هستند

دقيقا اين رويزيونيستها بودند كه از مراحل سوسياليستي و خود سوسياليسم يك مطلق 
براي زوال يافتن پديده ها آنها با اين درك ماترياليستي ديالكتيكي مبني بر اينكه . ساختند

به مبارزه احتياج است و نيز آنكه عناصر سرمايه داري درون اين پديده ها بايد در هر نقطه تا 
. سر حد امكان و در تطابق با شرايط مادي و ايدئولوژيكي محدود گردند، مخالفت مي ورزيدند

. به ساكن از ميان بروند اين پديده ها نمي توانند رشد و گسترش يابند و به ناگهان و ابتدا
مبني بر اينكه تضاد تنها در  -است "دبورين "جوهر اين چنين تفكري ، مشابه مكتب فلسفي

  .مرحله اي معين ظاهر مي گردد و اينكه براي حل اختالفات مبارزه الزم نيست

در واپسين سالهاي زندگي مائو، زمانيكه او محدود نمودن چيزهايي مانند توزيع به نسبت 
آنچه  -ر، تفاوت بين كار فكري و كار يدي، حطيه عمل قانون ارزش و غيره را مطرح نمودكا

اين مسائل به كانون مبارزاتي شديد  -تعريف مي گردند "حق بورژوايي "كه كال با عبارت
بجاي آن، رويزيونيستها مي خواستند كه اين چيزها را گسترش دهند و فعاالنه . مبدل گرديد

مائو گفت، اينگونه افراد نه . اي محدود كردن آنها ايستادگي مي كردنددر برابر تالش بر
  .كمونيستهاي واقعي بلكه رهروان سرمايه داري هستند

همانگونه كه قبال اشاره شد، گرايش نسبت به سوسياليسم بمثابه يك مطلق ايستا را مي 
برخورد به فلسفه توان در استالين يافت، كه در رابطه است با گرايشات متافيزيكي او در 

و كشورهاي ( اما اين گرايش در مورد رويزيونيستها در چين و خود شوروي . ماركسيستي
بنابراين، بدون توجه به اهداف خوب يا . بصورت خصوصيتي عمده و اساسي در مي آيد) ديگر

بدشان و بدون توجه به تبليغ ظاهر يشان از سوسياليسم و حتي تحقق نهايي كمونيسم ، 
ه افراد نمايندگي بورژوازي و نه پرولتاريا را در جامعه سوسياليستي بعهده داشته و نه اينگون

از تكامل واقعي سوسياليسم بعنوان يك دوره گذار به كمونيسم بلكه از احياي سرمايه داري 
اينگونه افراد به بورژوازي در حزب، و به هسته مركزي و رهبران مركزي . دفاع مي نمايند
  .اعي در جامعه سوسياليستي، بدل مي گردندنيروهاي ارتج
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بين ايدئولوژي پرولتري و بورژوايي . البته خود اين پروسه قانون ديالكتيك را دنبال مي كند
درون كمونيستها تضادي موجود است، و تحت شرياط مشخص ، اين جنبه ها نيز مي توانند 

افرادي در مرحله اي . دل شوندكمونيستها نيز مي توانند به ضد خود ب. به ضد خود بدل شوند
معين و تحت شرايطي معين، انقالبي هستند مي توانند در مرحله اي ديگر و در شرايطي 

  .ديگر به ضد انقالبيون تبديل شوند

يك شكل بخصوص بر جسته اين امر در تاريخ انقالب چين، پديده افرادي بود كه در طول 
اما در مرحله انقالب سوسياليستي ، بويژه با مرحله انقالب دمكراتيك نوين انقالبي بودند 

وقتي كه برنامه انقالب ، . تعميق انقالب سوسياليستي، به ضد انقالبيون بدل گرديدند
يك گرايش اجتناب ناپذير ) دمكراتيك از نوع نوين -يعني، انقالب بورژوا(دمكراسي نوين بود

اگر چه بوسيله  -جود داشتبراي همگون قلمداد نمودن آن با ايدئولوژي حزب كمونيست و
اما همچنانكه انقالب بسوي و بدرون مرحله سوسياليستي . مائو و ديگران عليه آن مبارزه شد

البته . پيش مي رفت، ضرورت گسست قاطع از ايدئو لوژي بورژوايي هر چه مشخصتر گرديد
اغلب اعضاي حزب كمونيست چين بدين گسست مبادرت ورزيدند، اما بعضي ديگر چنين 

آنها از : آنان از شركت در انقالب و حتي رهبري آن، به آماچ حمله اش تبديل شدند. نكردند
و بخصوص براي كسانيكه در . بورژوا دمكراتها به رهروان سرمايه داري ، مبدل گرديدند

رهبري قرار داشتند، اين تضاد ايدئولوژيك با اين واقعيت كه پس از كسب قدرت سياسي 
در جامعه برخوردار شده بودند و قدرت بزرگي را در جامعه در دست  آنها از مناصب عالي

  .داشتند، رابطه اي متقابل داشت

مائو در گرماگرم ادامه مبارزه و در واپسين سالهاي زندگيش، خواهان بذل توجه به اين پديده 
  :شده و چنين جمعبندي نمود

آنها انقالب مي . ساكت نايستادند بعد از انقالب دمكراتيك ، كارگران و دهقانان فقير و ميانه
از سوي ديگر، تعدادي از اعضاي حزب نمي خواهند به پيش بروند، بعضي ها به عقب . خواهند

چرا؟ زيرا آنها به متصديان عالي رتبه تبديل . برگشته اند و با انقالب در مخالفت در آمده اند 
  )132(.دشده اند و مي خواهند از منافع متصديان عليرتبه حفاظت كنن
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نكته مورد نظر مائو در اينجا اين نيست كه متصديان عاليرتبه به ناگزير به رويزيونيست بدل 
بلكه نقطه . اگر چه بعضي از آنها در هر مرحله از انقالب اين چنين مي شوند -خواهند شد

براي نظر وي اينست كه اگر چنانچه آنها به انقالب عليه بورژوازي دست نزده، و اگر در مبارزه 
پيشروي بسوي كمونيسم شركت نكنند، از نظر شعور و وجود به بورژوا بدل خواهند شد و 

همانگونه كه در فصل پيشين توضيح داده شد، . براي احياي سرمايه داري تالش خواهند كرد
  . در طول تمام دوران سوسياليسم، پايگاهي ايدئولوژيك و مادي براي اين امر موجود است

دمكراتها به رهروان سرمايه داري در انقالب چين از اهميت خاصي  -ورژوااگر چه تبديل ب
برخوردار است، اما بي شك صرفا فقط يك شكل از پديده تبديل انقالب به ضد انقالبيون و 

بصورتي . اعضاء حزب كمونيست، بخصوص رهبران عاليرتبه ، به رهروان سرمايه داري است
رت سياسي نبايد بصورت يك پايان در خود فرض كلي تر، اين اصل كه كسب و اعمال قد

گردد و تداوم انقالب يك ضرورت است، بعنوان ضد خود اين حقيقت را بر دارد كه مردمي كه 
تلقي از سوسياليسم بمثابه يك مطلق و يك پايان در خود به بينش آنها بدل شده است، از 

برخورداري  "ن ايشان جهتموضعي دفاع خواهند كرد كه گويي سوسياليسم براي قادر ساخت
آنها . است "تكيه زدن به افتخاراتشان "و يا "سر وسامان گرفتن "يا حداقل "از زندگي خوب

محافظه كار شده، از رشد انقالب بوحشت افتاده و با پيشروي آن مخالفت خواهند ورزيد، 
ورژوازي براي رهبران عاليرتبه در حزب كمونست، اين بدان معناست كه آنها به بخشي از ب

درون حزب تبديل شده و آتوريته رهبري خود را نه در جهت هدايت توده ها در مبارزه براي 
كمونيسم بلكه استحكام بخشيدن به وضعيت استثماري توده ها و احياي سرمايه داري و قرار 

  . دادن خود در راس حاكميت بورژوايي، بكار خواهند گرفت

ائو توجه فراواني را به اين مسئله و اين خطر معطوف بويژه در واپسين سالهاي زندگي خود،م
اما بعضي ها . تحليل او از اين مسئله كامال بر اساس ديالكتيك ماترياليستي قرار داشت. نمود

بورژوازي درست در درون حزب "چنين استدالل مي كنند كه اگر شما مثل مائو بگوئيد كه
اله روي نخواهند كرد چرا كه مثل اين مي ، آنوقت توده ها از حزب دنب"كمونيست قرار دارد

باز هم . ماند كه گفته شود كه حزب پيشاهنگ پرولتاريا نبوده بلكه يك حزب بورژوايي است
  .اين متافيزيك است
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توضحيح داد، طبيعت هر پديده و يا هر تضاد بوسيله "در باره تضاد "همانگونه كه مائو در
درون حزب  - نه در كليت بلكه هسته آن -زيحضور بورژوا. جنبه غالب آن تعيين مي شود

كمونيست در جامعه سوسياليستي، بخودي خود ماهيت حزب را از پرولتري به بورژوايي و 
تنها اگر و فقط زمانيكه . همينطور جامعه را از سوسياليستي به سرمايه داري تغيير نمي دهد

يزيونيستي غالب بورژوازي در حزب به موضع مسلط دست يابد و در مجموع يك خط رو
گردد، ماهيت حزب از پرولتري به بورژوايي تغيير خواهد يافت، و اگر اين امر سد نشود به 

  . تغيير جامعه از سوسياليستي به سرمايه داري منجر خواهد شد

اگر حتي وقتي كه جنبه . با هم ، در اينجا خط مائو يك خط ماترياليستي ديالكتيكي است
پرولتري است در آن بورژوازي وجود نداشته باشد،  -اهيت آنو در نتيجه م –عمده حزب 

پس چگونه حزب مي تواند از پرولتري به بورژوازي وجود نداشته باشد، پس چگونه حزب مي 
تواند از پرولتري به بورژوايي تغيير يابد؟ بخاطر همگوني و همچنين مبارزه اضداد است كه در 

تضاد بين نمايندگان پرولتاريا و . تبديل شوندشرايطي مشخص آنها مي توانند به يكديگر 
بورژوازي همواره در درون حزب كمونيست وجود دارد، حتي وقتي كه پرولتاريا و بورژوازي 
همواره در درون حزب كمونيست وجود دارد، حتي وقتي كه پرولتاريا و حزبش در قدرت 

اهيت اين تضاد نيز اما با كست قدرت سياسي و سوسياليستي نمودن ماكليت، م. نيستند
بهمان نسبت تغيير ميابد؛در حزب زمينه براي تبديل بين رهبران و رهبري شوندگان به تضاد 
استثمار كنندگان و استثمار شوندگان رشد مي يابد، و عناصر بورژواي درون حزب حتي 
وقتي كه كنترل حزب و جامعه را در مجموع در دست ندارند مي توانند به استثمارگران 

آيا انكار نمودن همه اينها و وانمود كردن اينكه بورژوازي فقط با كسب قدرت . ل گردندمبد
دبورين "نهايي است كه به ناگهان در حزب پديدار مي شود، بي شباهت به مكتب ارتجاعي 

نيست؟ آيا اين متافيزيك و ايده آليسم و در تقابل با خط ماترياليستي دياكتيكي مائو "
  نيست؟

ورژوازي مداوما تحت سوسياليسم حيات تازه يافته و از آنرو كه در جامعه از آنجا كه ب
سوسياليستي عناصر استثمارگر بورژاو همواره در درون حزب بعنوان هسته بورژوازي و 
فرماندهان نيروهاي اجتماعي ارتجاعي در جامعه سوسياليستي ظاهر مي گردند، مائو چنين 

ه بورژوازي حلقه كليدي است و بايد در سراسر دوره جمعبندي نمود كه، مبارزه طبقاتي علي
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سوسياليسم عليه هدف اصلي آن يعني قدرتمنداني كه راه سرمايه داري را در پيش گرفته 
و چون هر چند سال يكبار ستاد فرماندهي . اند، يعني بورژوازي درونحزب، بكار برده شود

د داد، بايد هر چند سال يكبار بورژوايي يك تالش همه جانبه براي غصب قدرت انجام خواه
  :در آغاز انقالب فرهنگي گفت 1966همانطور كه مائو در . مبارزه اي بزرگ وجود داشته باشد

و به همين ترتيب اين . بي نظمي بزرگ در سراسراين سرزمين به نظم بزرگ مي انجامد
خواهند  هيوالها و ديوان خود بيرون. مسئله هر هفت يا هشت سال يكبار صورت مي گيرد

  )132.(آنها بنابر ماهيت طبقاتي خود مجبور به بيرون جهيدن هستند. جست

  تضاد، مبارزه ، انقالب

در اينجا آنچه كه دو باره انعكاس مي يابد و آنچه كه از اهميتي بر جسته برخوردار است صرفا 
گاه اين تحليل نيست كه هر چندسال يكبار يك مبارزه بزرگ بوقوع مي پيوندد، بلكه جاي

نظم ، حتي . ماترياليستي ديالكتيكي، ديدگاه و روشي است كه در اين اظهار نظر نهفته است
تضاد، . ، نمي تواند مطلق باشد، تنها مي تواند موقت ، مشروط و نسبي باشد "نظم بزرگ "

  .اينها عام ، غير مشروط و مطلق هستند -مبارزه ، انقالب

و همانطور كه خود او . بلكه كامال ماترياليستي استنظر مائو نه تنها بدور از ايده آليسم 
مائو تاكيد نمود كه كمونيسم اجتناب ناپذير . "ماترياليستهاي ناب، نترس هستند ":گفت
مبارزه  -اما براي پيشروي بسوي كمونيسم و براي ادامه پيشروي حيي در آنزمان. است

بارزه، اينست نظم، پروسه و پيدايش و حل بي وقفه تضادها از طريق م. همواره الزم است
در طول هر پروسه اي و منجمله در پروسه پر . حركت همواره صعودي همه اشياء و پديده ها

اما اينها نيز تنها مي توانند . غريو كمونيسم انحراف و عقبگردهايي مي توانند بوجود آيند
نوني است غير قابل موقتي باشند، نو از كهنه و پيشرو از ارتجاعي پيشي خواهد گرفت، اين قا

  .مقاومت

همانگونه كه مائو با بكار گرفتن اين قانون در مبارزه طبقاتي، و در هنگام پيروزي كامل 
  :انقالب دمكراتيك نوين و آزادي چين، گفت
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فتنه گري، شكست، باز ! ببينيد منطق امپرياليستها تا چه اندازه با منطق خلق متفاوت است
چنين است منطق امپرياليستها و تمام  –و سرانجام نابودي .. .هم فتنه گري ، بار هم شكست 

اين . آنها هرگز خالف اين منطق عمل نخواهند كرد. مرتجعين جهان نسبت به امر خلق
، منظور "امپرياليستم درنده خواست"وقتي كه ما مي گوييم . قانوني ماركسيستي است

تا دم مرگ هرگز كارد قصابي خود را امپرياليستها . اينست كه ماهيت آن تغيير نخواهند كرد
  .به زمين نخواهند گذارد و هرگز بورا نخواهند شد

چنين  -مبارزه، ناكامي، از نو مبارزه، از نو ناكامي، باز هم مبارزه، و بهمين قسم تا پيروزي
اين نيز . و خلق نيز هرگز در جهت خالف اين منطق گام بر نخواهد داشت. است منطق خلق

انقالب خلق روسيه از اين قانون پيروي كرد، انقالب چين نيز . كسيستي استيك قانون مار
  .پيرو اين قانون است

مبارزه طبقاتي، پيروزي بعضي از طبقات و نابودي برخي ديگر، اينست تاريخ، اينست تاريخ 
تفسير تاريخ از اين ديدگاه، ماترياليسم تاريخي است، قرار گرفتن . تمدن چندين هزار ساله

  )134.(قابل آن ايده آليسم تاريخي استاز م

اين چنين است خدمات واقعا فنا ناپدير مائو تسه دون در بعد فلسفه ماركسيستي، و كال به 
  .مبارزه انقالبي در اين جبهه، و به علم رهايي بخش و ماموريت تاريخي پرولتاريا
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  پنجمفصل 

  

 اـفرهنگ و روبن

   

 دمهـمق

در اوج جنبش توده اي انقالب كبير فرهنگي پرولتاريايي در چين، گفته زيرين  1967در سال 
از طرف مائو تسه دون بعنوان خطوط راهنماي تعيين كننده براي اين مبارزه بي سابقه بجلو 

را، در قلمرو روبنا، منجمله  پرولتاريا بايد ديكتاتوري همه جانبه بر بورژوازي": گذاشته شد
در اينجا مائو نه تنها بر اهميت عظيم روبنا ) 1.("زمينه هاي مختلف فرهنگ اعمال نمايد

و او نه تنها بر لزوم اعمال ديكتاتوري . بصورت عام بلكه بر فرهنگ بطور خاص تكيه مي كند
صحنه فرهنگي و  پرولتاريا بر بورژوازي در عموم بلكه بخصوص در كنار زدن بورژوازي از

شكست مقاصدش در تسلط بر اين حيطه كه نقش مهمي در زمينه ايدئولوژيك و در شكل 
گيري افكار عمومي و تاثير گذاري بر پايه اقتصادي كه پايه ساختمان اجتماع است، داراست، 

 .تكيه مي كند

ب در از همان آغاز چه در طول مرحله دمكراتيك نوين و چه در مرحله سوسياليستي انقال
چين، مائو اهميت بزرگي براي نقش فرهنگ قائل شد و به تدوين و تعميق يك خط انقالبي 

در واقع تكامل بيشتر تئوري ماركسيستي در . براي راهنمايي مبارزه در اين صحنه پرداخت
باره فرهنگ و بوجود آوردن خط پايه اي براي فرهنگ خود يكي ديگر از خدمات فنا ناپذير 

مائو بخصوص به زمينه هاي ادبيات و هنر و نقش كلي آنها در مبارزه . ل مي دهدمائو را تشكي
و تحت رهبري خط او، مردم چين جهشي كيفي در اين عرصه . طبقاتي تكيه فراوان نمود

حساس، به ماوراء هر آنچه كه قبال بشريت، حتي در كشورهاي سوسياليستي بدست آمده 
 .بود، كردند
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و بخصوص رهبريت مائو در رشد ادبيات و هنر انقالبي در خدمت  اين فصل بر مسئله فرهنگ
 .مبارزه پرولتاريا براي دست يافتن به ماموريت تاريخي اش، كمونيسم، تمركز خواهد يافت

البته در اين زمينه نيز مانند زمينه هاي ديگر، مائو در عرضه خدمات فنا ناپذير خود بر روي 
خود خصوصا ماركس، انگلس، لنين و استالين  شانه هاي ماركسيستهاي كبير پيش از

بنابراين درست خواهد بود كه خدمات مائو را بر زمينه تكامل تئوري . ايستاده بود
  .ماركسيستي هنر كه قبل از او انجام شد مبتني سازيم

 مارکس و انگلس

 نكته آغازين براي ماركسيسم اين است كه فعاليت ذهني انسان كه ادبيات و هنر بخشي از
آن هستند، بخودي خود و مجزا از چيزهاي ديگر وجود نداشته و البته واقعيت را هم خلق 

اين شعور انسانها نيست ": نميكنند، بلكه همانطور كه ماركس در جمله مشهورش مي گويد
كه موجوديتشان را تعيين مي كند، بلكه بر عكس اين وجود اجتماعي آنهاست كه شعورشان 

 )2.("را تعيين مي كند

شرايط مادي، . به عبارت ديگر نقطه آغازين، دنياي مادي و فعاليت اقتصادي مردم مي باشد
همانطور كه . تعيين كننده فعاليتها، تكامل و محصوالت مغز بشر مي باشند و نه بالعكس

 :بيشتر توضيح مي دهد "مقدمه"ماركس در همان 

معين مي گردند كه مستقل از  انسانهادر توليد اجتماعي موجوديتشان وارد روابطي الزم و
اراده آنها هستند، يعني آن مناسبات توليدي كه منطبق با يك مرحله مشخص از تكامل 

كليت اين روابط توليدي، تشكيل دهنده ساختار اقتصادي . نيروهاي مادي توليديشان است
كال جامعه است، پايه اي واقعي كه روبناي سياسي و قانوني اي بر آن بنا مي شود كه اش

در مجموع شيوه توليد زندگي مادي، شكل . معيني از شعور اجتماعي بر آن منطبق مي شود
 )3.(دهنده پروسه زندگي اجتماعي، سياسي و فكري مي باشد

بعبارت ديگر، جامعه از متن احتياج اساسي مردم به خوراك، پوشاك و مسكن و غيره ظهور 
آورند بايد، بشكل مشخصي دور هم آيند تا مي كند و انسانها براي اينكه اينها را به كف 

پس محتواي . دسته جمعي براي بدست آوردن مايحتاج زندگيشان طبيعت را تغيير دهند
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اما جامعه و طبيعت همواره در حال تغيير . جامعه ريشه در احتياجات مادي مردم دارد
كه يك پروسه هستند و اين تغيير مدور نيست كه بازگشتي به نقطه آغازين داشته باشد بل

 .تغيير مارپيچي پيشرفت، از پايين به باال و همراه با جهش است

بر اين مبنا ما امروز چيزهايي داريم كه صد سال پيش خواب آنها هم ديده نمي شدچه رسد 
. به يك ميليون سال پيش كه شكل اوليه زندگي انساني داشت جامعه اوليه را بوجود مي آورد

اسي است كه نه تنها جامعه ريشه در مبارزه متشكل مردمي دارد اين يكي از نشانه هاي اس
كه براي جنگ با طبيعت و تغيير آن متحد شده اند بلكه آن از يك مرحله پاييني به مرحله 

اصل راهنماي  "بقول خودش(عالوه بر اين، اكتشاف بزرگ ماركس .باالتري تكامل مي يابد
اني در نهايت بوسيله نيروهاي اساسي كه اين است كه پيشرفت جامعه انس) "مطالعات من

انسانها در رابطه اشان با طبيعت و در راه بدست آوردن احتياجاتشان بوجود آورده اند تعيين 
اين شامل وسايل و ابزاري است كه . بكالمي ديگر، يعني نيروهاي مولده جامعه -مي شود 

با توجه به تواناييهايشان و (ستانسانها مي سازند و همچنين مهمتر از همه، شامل خود آنها ا
 .كه در واقع عمل توليد را انجام مي دهند) مهارتهايشان

براي استفاده از اين نيروهاي مولده، انسانها بايد وارد مناسبات معيني در رابطه با پروسه كلي 
و محتواي اين روابط با درجه پيشرفت نيروهاي مولده بشريت تغيير . توليد در جامعه شوند

 .ناميده شدندروابط توليدي بنابراين اين روابط از طرف ماركس . د كردخواه

همانطور كه ماركس در نقل قول باال مي گويد، اين روابط توليدي پايه اقتصادي جامعه را 
اين . بسياري اوقات اين روابط بنام زير بناي اقتصاد هم شناخته شده اند. تشكيل مي دهند

قانوني،سياسي،ايدئولوژيك و  روبنايكل  "پايه واقعي"گويد زير بنا همانطور كه ماركس مي 
نهادهاي سياسي، ساختارهاي قانوني، عادات، رسوم و سنتهاي هنري، .فرهنگي جامعه است

فلسفه ها، نوع تفكر و جهان بيني و غيره يك جامعه در زماني مشخص، همه تعلق به روبنا 
غيره طبقه يا طبقات تحت ستم صادق است اين همانطور كه در باره فلسفه، فرهنگ و . دارند

اما البته همانطور كه ماركس و انگلس تكيه مي كنند، . در باره طبقه حاكم هم صادق مي باشد
بطور خالصه، ) 4.("انديشه هاي حاكم بر هر دوره هميشه عقايد طبقه حاكم آن بوده اند"

رهنگ و غيره برقرار براي اينكه يك طبقه مشخص تسلط خود را در حيطه ايدئولوژيك، ف
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را بدست آورده و خود را بعنوان طبقه حاكم در  سياسيكند، اول از همه مي بايستي قدرت 
 .اين بخش مهم از روبنا مستحكم كند

اما باز، هر نوع قدرت سياسي و ايدئولوژي حاكمي نمي تواند در هر شرايط مشخص تاريخي 
نهايت بوسيله ماهيت زير بناي اقتصادي  اين چيزها كه به روبنا تعلق دارند در. مسلط شود

تعيين خواهند شد، كه خود در تحليل نهايي بوسيله درجه تكامل نيروهاي مولده معين 
 .خواهد گشت

بعبارت ديگر، همانطور كه ماركس در يك نامه اش در اوايل تكامل خود بعنوان يك 
 :ماركسيست جمعبندي مي كند

هاي مولده بشر را در نظر بگيريد، يك شكل مشخص اگر شما سطح معيني از تكامل در نيرو
اگر مراحل مشخص تكامل توليد، بازرگاني و مصرف را . از بازرگاني و مصرف پيدا خواهيد كرد

در نظر بگيريد، يك سيستم اجتماعي مرتبط به آن، يك تشكيالت خانوادگي مناسب با آن، 
. و منطبق بر آن را خواهيد يافتمالكيت اجتماعي يا طبقات، و به يك كالم، جامعه متمدن 

اگر چنين جامعه متمدني را در نظر بگيريد، يك سيستم سياسي مخصوص مناسب آنرا 
 )5.(خواهيد يافت، سيستمي كه فقط بيان رسمي جامعه متمدن است

همانطور كه باز ماركسيسم بما درس مي دهد يك سيستم اجتماعي مشخص، يك جامعه 
ره را در نظر بگيريد و در رابطه با آن يك نوع مشخص از متمدن، يك سيستم سياسي و غي

و ادبيات و هنر  -ايدئولوژي و تفكر را مي يابيد كه در برگيرنده نوعي فرهنگ خاص است 
اين طرز تفكر، همانطور كه قبال گفته شد، حيطه شعور، شامل ايده هايي . اجزاء مهم آنند

م ايده هايي كه نمايندگي طبقه حاكم را است كه هم نمايندگي ستمديدگان را مي كنند و ه
اما، . است سرمايه داريمثال واضح اينكه، ماركسيسم خود حاصل جامعه  -مي كنند 

تنها  -همانطور كه در باال گفته شد، تنها وقتي كه يك طبقه ستمديده به حاكميت مي رسد 
است  -ي كند وقتي كه قدرت سياسي وقت را سرنگون كرده و قدرت دولتي خود را بنيان م

 .كه ايده هايش بعنوان ايده هاي مسلط بر جامعه در مي آيند

اين متد مطالعه و فهم جامعه و تاريخ كه اصول اساسي شان را ماركس پيش گذارد بعنوان 
 :انگلس بدينصورت آن را جمعبندي مي كند. ماترياليسم تاريخي شناخته مي شود
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محركه تمام وقايع تاريخي مهم در تكامل  آن نظريه اي تاريخي كه رشد نهايي و قوه...
اقتصادي جامعه، در تحول شيوه هاي توليد و مبادله، و متعاقب آن در تقسيم جامعه به 

 )6.(طبقات متمايز، و مبارزات اين طبقات عليه يكديگر جستجو مي نمايد

هنر و اين نظر و متد ماترياليسم تاريخي، استخوان بندي اصلي درك صحيح از مفهوم و نقش 
اما بايد بخاطر داشت و . ادبيات، هنر و فرهنگ كال قسمتي از روبنا هستند. ادبيات مي باشد

. دوباره بر آن تكيه نمود كه رابطه بين زير بنا و روبنا، ساكن، يكطرفه و غير قابل نفوذ نيست
نا روبنا اثر منفعل زير ب. ماركسيسم همانطور كه ماترياليسم هست ديالكتيكي هم مي باشد

انگلس در مبارزه عليه ماترياليسم مكانيكي و . نبوده و بين آنها دائما تاثير متقابل وحود دارد
 :در دفاع از ماترياليسم ديالكتيك، با قدرت در مورد اين نكته صحبت كرد

بر مبناي درك ماترياليستي از تاريخ، عامل تعيين كننده نهايي در تاريخ، توليد و باز توليد 
بدين ترتيب اگر . نه ماركس و نه من هرگز چيزي بيش از اين نگفته ايم. است زندگي واقعي

كسي اين را بچرخاند و بگويد كه فقط عامل اقتصادي تعيين كننده است، او اين نظريه را به 
موقعيت اقتصادي زير بنا است، اما . يك عبارت بي معني، گنگ و ابلهانه تبديل كرده است

ال سياسي و غيره، مبارزه طبقاتي و نتايج آن، مانند قوانين اشك - عناصر مختلف روبنا 
اساسي اي كه طبقه پيروزمند بعد از جنگي پيروزمندانه تاسيس مي كند و غيره، اشكال 
قضايي، و بخصوص بازتاب تمامي اين مبارزات واقعي در مخيله شركت كنندگان در آنها، 

هبي و رشد بيشتر شان بصورت نظرات سياسي، قانوني، تئوري هاي فلسفي، نظرات مذ
همچنين بر روي سيرمبارزات تاريخي اثر گذاشته و در  -سيستمهاي عقيدتي متحجر

يك رابطه دروني ميان تمام اين عناصر . بسياري موارد تعيين كننده بويژه شكل آنها هستند
رابطه  يعني، پديده ها و وقايعي كه(وجود دارد كه در آن و در ميان گروه كثيري از اتفاقات

دروني در وجودشان آنقدر پرت و پال و آنقدر بي دليل است كه ما مي توانيم آنرا نديده گرفته 
 )7.(،حركت اقتصادي در نهايت، اثر خود را به نمايش مي گذارد)و بوجود نيامده انگاريم

ه و اگر جه زير بنا در مجموع عمده و تعيين كننده مي باشد اما همانطور كه مائو به آن اشار
 :مي كند اين هم درست است كه
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جلوي رشد و پايه اقتصادي را مسدود مي كند، ) سياست و فرهنگ و غيره(زماني كه روبنا
 )8.(تغييرات سياسي و فرهنگي، عمده و تعيين كننده مي شوند

به عبارتي ديگر، مي بايستي به رابطه بين زيربنا و روبنا بصورت ديالكتيكي برخورد شود نه 
اين نكته اي است كه مائو براي آن اهميت فراواني قائل شده . يكي يا متافيزيكيبصورت مكان

و در مطالعه خدمات مائو به خط . و بخصوص آنرا در رابطه با جامعه سوسياليستي تكامل داد
 .اساسي و تئوري فرهنگ انقالبي، اين مسئله اهميت بسزايي پيدا مي كند

مي، در اينجا مهم است بخاطر داشت كه ماركس، تا در رجوع به بنيان گذاران سوسياليسم عل
آن زمان كه زنده بود، بخصوص در اروپا، نظرگاه و روش ماترياليسم ديالكتيك و تاريخي را 
عمدتا در اقتصاد سياسي سرمايه داري و بعد در زمينه تحليل مبارزه طبقاتي و در حال رشد 

ايدئولوژي "و  "خانواده مقدس"ر د(بعد از همكاريهاي اوليه اش با انگلس . بكار برد
ماركس ديگر كوششي در توسعه سيستماتيك و همه جانبه تئوري در ابعاد ) 9)("آلماني

، و ادبيات و هنر بطور )كه شامل فرهنگ مي شود(ايدئولوژيك و مبارزه طبقاتي بطور عام
 .خاص، نكرد

و در  "ي دورينگآنت"از طرف ديگر، انگلس بخشي از كار سيستماتيك خود را بخصوص در 
بعنوان (و همچنين در مقاله هاي پراكنده  "لودويگ فوير باخ و پايان فلسفه كالسيك آلمان"

. به اين مسئله اختصاص داد) "سوسياليسم علمي و تخيلي"مثال در مقدمه بر چاپ انگليسي
 تنها چيزي كه از ماركس و انگلس. اما باز انگلس هم هيچ توجه سيستماتيكي به هنر نكرد

در اين باره داريم، كم و بيش نظريات آنها در باره كارهاي نويسندگان گذشته و معاصر 
 .خودشان مي باشد

به هر حال، يادداشت كوتاه ولي عميق زير در يكي از نوشته هاي ماركس وجود دارد كه مي 
 :گويد

د را از نمي تواند شعر خو) منظور ماركس انقالب پرولتري است(انقالب اجتماعي قرن نوزدهم
انقالبات قبلي براي تخدير خود دز رابطه با ... گذشته الهام بگيرد، بلكه فقط از آينده مي تواند

انقالب قرن نوزده براي دست يافتن به . محتواي خودشان نيازمند يادآوري گذشته بودند
 )10.(محتواي خود بايد بگذارد كه مردگان را مردگان دفن كنند
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وي فرق بزرگ بين انقالب سوسياليستي پرولتاريايي و تمام انقالبات اين گفته و تكيه اش بر ر
گذشته و همچنين تعميم همين مسئله به عرصه هنر و فرهنگ پرولتاريايي، موضوعي است 

  .كه در خدمات مائو در اين حيطه بسيار برجسته است و در زير به آن باز خواهيم گشت

 نــلني

تمام و كمال و كامل در باره هنر و فرهنگ را توسعه نمي توان گفت كه لنين نيز يك تئوري 
اما لنين البته در يك انقالب موفقيت آميز پرولتاريايي و بنا بر اين در بوجود آوردن يك . داد

لنين اصول پايه اي مشخصي را كه نقش كليدي . جامعه سوسياليستي از نزديك درگير بود
ت مبارزه پرولتاريا قرار دارند، به پيش در پايه ريزي يك فرهنگ وهنر انقالبي و در خدم

 .گذاشت

چيزي كه لنين بخصوص بر آن در اين باره نكيه ميكرد، لزوم ادغام عميق فرهنگ 
روسيه  1905براي مثال در طغيان انقالب . پرولتاريايي با جنبش انقالبي پرولتاريا در كل بود

 :و پرسيد سخن گفته "ادبيات حزبي"لنين از لزوم بوجود آمدن و توسعه 

اصول ادبيات حزبي چيست؟ اين بسادگي به اين معني نيست كه براي پرولتارياي 
اين در واقع : سوسياليست، ادبيات نمي تواند وسيله غني بخشيدن به افراد يا گروه ها باشد

سرنگون باد نويسندگان . نمي تواند يك فعاليت فردي جدا از خواسته عمومي پرولتاريا باشد
ادبيات بايستي بصورت بخشي از خواسته ! سرنگون باد ادبيات مافوق بشر! غير متعهد

) كمونيستي(دمكراتيك-يك مكانيسم بزرگ سوسيال "پيچ و پيچ گوشتي"عمومي پرولتاريا 
ادبيات . كه بوسيله پيشروان سياسي تمام طبقه كارگر بحركت در آورده شده است، در آيد

دمكراتيك در  -ه و الينفك حزبي سوسيال بايد بصورت بخشي از كار متشكل و با نقش
 )11.(آيد

پيش ) 1920در (لنين بر همين مطلب، بعد از پايه گذاري جمهوري شوراها و در زماني كه او 
نويس اليحه اي در باره فرهنگ پرولتاريايي را كه اولين بند آن در پايين آمده است، تهيه مي 

 .كند
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ركران و دهقانان، در زمينه تربيت سياسي بطور تمام كارهاي تربيتي در جمهوري شوروي كا
عام و در زمينه هنر بطور خاص،بايد با روحيه مبارزه طبقاتي اي كه پرولتاريا براي دستيابي 
موفقيت آميز به اهداف ديكتاتوري خود بر پا كرده است، اشباع گردد، يعني سرنگوني 

 )12.(كال استثمار انسان از انسانبورژوازي، از ميان بردن طبقات و از ميان بردن تمامي اش

البته آنزمان نيز مثل حاال، بودند كساني كه از چنين سخناني غضبناك گشته و به اين بهانه 
اي كه باصطالح براي آفرينش هنر الزم است،  "آزادي"و  "فرد گرايي"كه اين سخنان با 

فردگرايي بورژوايي لنين چنين نظري را بعنوان . همگوني ندارد، به آن حمله ور مي شدند
توصيف كرده و به اين اشاره كرد كه چنين حرفهايي در باره آزادي مطلق از دهان هنرمندان 

 :او توضيح داد. در جامعه بورژوايي، دورو بيخالص يا خودفريبي است

در جامعه اي كه پايه هاي آن بر قدرت پول بنا شده است، در جامعه اي كه توده هاي كارگر 
واقعي و موثر  "آزادي"ي دولتمندان بصورت انگل زندگي مي كنند، هيچگونه در فقر و مشت

آقاي نويسنده، آيا شما در مقايسه با ناشر بورژواي خود، در . نمي تواند وجود داشته باشد
رابطه با مردم بورژوايي كه از شما مي خواهند رمانها و نقاشيهاي خود را براي آنها پر از 

تقديم كنيد،  "مقدس"به هنر مجلسي  "كمك"ه گري را بعنوان پورنوگرافي كرده و فاحش
از آنجاييكه بعنوان (آزاد هستيد؟ اين آزادي مطلق يك عبارت بورژوايي يا آنارشيستي است

نمي توان ). يك جهان بيني، آنارشيسم يك فلسفه بورژوايي است كه پشت و رو شده است
سنده يا هنرمند يا هنرپيشه بورژوا صرفا آزادي نوي. در جامعه زندگي كرد و از آن جدا بود

يا بطور (نقابي است بر روي وابستگي آنها به پول، فساد و فحشا كشيده شده است 
 )13).(فريبكارانه كشيده شده است

در يك جامعه طبقاتي غير ممكن است كه هنر و ادبيات جدا از طبقات بوده و يك نظر 
از طرف ديگر لنين متذكر شد . طبقه اي نباشند طبقاتي را بيان نكرده و يا در خدمت منافع

 :كه اين طبقات با هم برابر نبوده و هدف كمونيستها اين است كه 

ادبيات واقعا آزاد كه بطور آشكار با پرولتاريا مرتبط خواهد بود، در مقايسه با اين ادبيات ... 
 .كه بطور مزورانه اي آزاد است كه در واقع با بورژوازي پيوند دارد



                       خدمات فنا ناپذير مائو تسه دون
       

213	
	

آن يك ادبيات آزاد خواهد بود، زيرا عقيده سوسياليسم و همبستگي با مردم كارگر و نه 
آن يك . حرص و آز و خودپرستي، همواره نيروهاي نويني به صفوف آن اضافه خواهد كرد

ده هزار نفر اقشار "ادبيات آزاد خواهد بود، زيرا نه به برخي قهرمانان شكم سير، نه به 
از فساد چربي رنج مي برند، بلكه به ميليونها و دهها ميليون مردم  بي حوصله كه "بااليي

  )14.(كارگر كل مملكت، توانايي و آينده اش، خدمت مي كند

 نــاستالي

استالين ادامه دهنده كار لنين در رهبري پرولتارياي شوروي و در ساختمان سوسياليسم و 
مچنين بسياري از دستĤوردهاي او ه. دفاع از آن در مقابل دشمنان خارجي و داخلي بود

 .ماركسيسم منجمله تئوري هنر و ادبيات را برافراشته داشته و بسياري از آنها را بكار بست

را بسط داد،  رئاليسم سوسياليستيتحت رهبري استالين بود كه حزب شوروي مفهوم 
از پايه مفهومي كه با نظر گاه پرولتاريايي در هنر و ادبيات مطابقت داشته و بخش مهمي 

 .خدمات مائو در اين زمينه را بنا نهاد

، با راي كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي، يك كميته برنامه ريزي 1932در سال 
براي اولين كنگره كشوري نويسندگان شوروي بوجود آمد كه اول از همه مفهوم رئاليسم 

: شوروي چنين گفته مي شوددر اساسنامه اتحاديه نويسندگان . سوسياليستي را فرموله كرد
رئاليسم سوسياليستي كه متد اساسي ادبيات و نوشتجات شوراها است از هنرمندان مي "

خواهد كه واقعيت را در طول تكامل انقالبي اش به صورت حقيقي و تاريخا كنكرت نشان 
 ."دهد

ائه واقعيت توجه كنيد كه اين تعريف بر حقيقت و تعيين تاريخي تكيه مي كند و اين را با ار
به زبان ديگر هنر . بعنوان جنبه اصلي ربط مي دهد"در سير پيشرفت انقالبي اش 

پرولتاريايي، متعهد مي باشد و قسمتي از مبارزه انقالبي طبقه كارگر بوده و در بر گيرنده 
همانطور كه جلوتر وقتي كه بخصوص در باره خدمات مائو در اين باره (در واقع . حقيقت است

چنين ادبيات و هنري دقيقا به اين خاطر حقيقي هستند كه منعكس ) بحث مي كنيمعميقتر 
و براي اين حقيقي است كه كنه سير . كننده و خادم نظرگاه و منافع طبقه كارگر هستند

 .تكامل تاريخ و جامعه را كه انقالبي است، آشكار مي سازد
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اشكال ديگر رئاليسم هم در  خود نشان مي دهد، "رئاليسم سوسياليستي "همانطور كه اسم 
اين زماني نقش مترقي بازي مي كرد، . براي مثال رئاليسم بورژوايي -هنر وجود داشته اند 

همانطور كه خود بورژوازي، وقتي كه هنوز طبقه اي در حال صعود بود، اما البته حتي در آن 
سرمايه داري  زمان هم نمايش واقعيت از طرف بورژوازي با همان محدوديتهاي جهان بيني

بزرگترين نمايش واقعيت از طرف بورژوازي مي تواند جهان يك فرد . حاشيه بندي مي شد
. خودبين باشد كه به هيچ وجه نه تمام واقعيت و نه بخش بزرگتر آن و البته نه جوهر آن است

همانطور كه بورژوازي مبدل به يك طبقه تماما ارتجاعي شده است، واقع گرايي اش نيز به 
س خود بدل شده و مردم را در پست ترين، حيواني ترين و شك گرايانه ترين صورت و يا عك

 .در خيال واهي و گريز گرايي تصوير مي كند

در همان زماني كه رئاليسم سوسياليستي بعنوان راهنماي كار ادبي و هنري در اتحاد شوروي 
يسم سوسياليستي با به پيش گذاشته شد، همچنين بر روي اين مسئله تكيه شد كه رئال

بود، زيرا براي  -رومانتيسم انقالبي -رومانتيسم تناقض نداشته بلكه شامل رومانتيسم نوين 
نشان دادن واقعيت در مسير پيشرفت انقالبي خود، تشريح فداكاري وافر مردم و وسيع ترين 

 .افق پيشرفت انساني اجتناب ناپذير است

شامل رومانتيسم انقالبي (رئاليسم سوسياليستي همانطور كه ظهور اين مفهوم و ايده آل 
يك ترقي واقعي در تكامل هنر پرولتاريايي بود، اما در نظرگاه استالين ) بعنوان قسمتي از آن

يكي از آن اشتباهات اين است كه بزرگترين . در اين زمينه اشتباهاتي نيز وجود داشت
رگران و دهقانان شوراهاست و مسئله در صحنه فرهنگي باال بردن استاندارد فرهنگي كا

تنها از يك زاويه تكنيكي و  "باال بودن استاندارد فرهنگي"عالوه بر آن نگاه كردن به اين 
مائو در برخورد به تضاد بين توده اي كردن و باال بردن استانداردها، بطور مشخص ) (15.(كمي

م سوسياليستي بدان و رئاليس.) به اين مسئله پرداخت كه ما به آن برخورد خواهيم كرد
صورت كه در اتحاد شوروي تصور مي شد و بدان عمل شد، شامل ضعف هايي بود كه به اين 

 .اشتباهات استالين ارتباط داشتند

 1966در جمعبندي از يك گردهمايي، در باره كار در عرصه هنر و ادبيات كه در اوايل سال 
، به يكي ديگر از اشتباهات در شانگهاي برگزار شد) همسر مائو(توسط چيانگ چينگ 



                       خدمات فنا ناپذير مائو تسه دون
       

215	
	

اين گردهمايي به منظور فرموله كردن . (استالين كه مربوط بدين بخش است، برخورد گرديد
 ):سياست حفظ و كاربست عميقتر و گسترده تر خط مائو در زمينه هنر، برگزار شد

ي انتقاد او از ادبيات مدرن و هنر بورژواز. لنينيست بزرگ بود -استالين يك ماركسيست 
اما او غير منتقدانه چيزهايي را كه كالسيكهاي شوروي و اروپا ناميده مي . بسيار برنده بود

منجمله (ادبيات و هنر كالسيك چين و اروپا . شدند اتخاذ كرد و اين امر عواقب بدي داشت
و حتي فيلمهاي آمريكايي ، تاثير فراواني بر محافل ادبي و هنري گذاشته اند و برخي ) روسيه

ما بايد از . به آنها به چشم نوشته هاي مقدس نگاه كرده و آنها را بطور كل قبول كرده اندها 
آثار قديمي و خارجي نيز بايد مطالعه شوند و اجتناب از . تجربه استالين درس بگيريم

خواندن آنها اشتباه است، اما بايد ما آنها را نقادانه مطالعه كنيم تا گذشته به خدمت امروز و 
  )16.(خارجي به خدمت چين در آيندآثار 

 مائو درباره اهميت روبنا

لنينيسم را در زمينه ادبيات و هنر و فرهنگ در مجموع،  -مائو تسه دون تئوري ماركسيسم 
اين امر با پيشرفت همه جانبه اي كه او در درك صحيح از . بطور تعيين كننده اي ارتقاء داد

 .بوجود آورد در ارتباط نزديك استنقش روبنا، بويژه در دروان سوسياليسم 

لنينيستها، و  -اين پيشروي، بنوبه خود، با يك جمعبندي از تئوري و عمل ماركسيست 
بدين گونه مائو، در اواخر . بخصوص از برخي اشتباهات استالين در اين زمينه همراه بود

را  "ستاليننقدي بر مسائل اقتصادي سوسياليسم در اتحاد جماهير شوروي ا" 1950سالهاي 
در رابطه . كتاب استالين از اول تا به آخر در باره روبنا هيچ صحبتي نمي كند"با بيان اينكه، 

 )17.(آغاز ميكند "با مردم چيزي نمي گويد، اشياء را در نظر دارد، نه مردم را؛

، اين اثر )در باره خدمات مائو به اقتصاد سياسي، و غيره(آمد  3همانطوريكه در فصل 
ين كه در چند سال آخر زندگانيش نوشته شد، بينشهاي پر ارزشي همراه با تجزيه و استال

تحليل از جنبه هاي مهم پيشرفت از سوسياليسم به كمونيسم را كه هدف نهايي انقالب 
اما، چنانكه همانجا خاطر نشان شده ، استالين تمايل داشت . پرولتري مي باشد، در بر داشت

از نقطه نظر پيشرفت توليد و باال بردن سطح مادي و فني ...  "كه براي حل اين مشكالت 
 .حركت كند "توده ها و نه چندان از نقطه نظر سياست و ايدئولوژي
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البته بسياري از بزرگترين خدمات مائو، دقيقا بر رشد و توسعه دركي صحيح از ماهيت جامعه 
ت كه، حتي بعد از اينكه سوسياليستي و متعاقب آن، تاكيد بر روي اين مسئله تمركز ياف

تحوالت سوسياليستي در شكل مالكيت بطور عمده تكميل شده اند، الزم است كه انقالب 
اين امر با تكاملي بيشتر كه مائو در تئوري ماركسيستي . تحت ديكتاتوري پرولتاريا ادامه يابد

مائو . ارتباط بودداد، در ) بخصوص در دوران سوسياليسم(در مورد اثر متقابل زير بنا و روبنا 
نشان داد كه انقالبي كردن روبنا و همينطور زيربناي اقتصادي، بطور مداوم، از اهميت تعيين 

او نه تنها درك ديالكتيكي از رابطه بين زيربنا و روبنا را تصديق . كننده اي برخوردار است
اوقات روبنا در كه نشان مي دهد، در كل زيربنا عمده و تعيين كننده است، اما گاهي  -نمود 

او همچنين . تعيين ماهيت و تكامل زيربناي اقتصادي عمده و تعيين كننده مي گردد
جمعبندي كرده و آموخت كه دوران سوسياليسم، نقش روبنا حتي از اهميت بزرگتري 

حتي زمانيكه پرولتاريا . برخوردار بوده و كشمكش در روبنا حادتر و پيچيده تر مي گردد
رتاسر جامعه را در دست دارد، بورژوازي ممكن است در روبنا بخشهايي قدرت سياسي در س

درست همانطوريكه ممكن است بعضي واحدها و (را عمال تحت كنترل خود داشته باشد 
مائو هشدار داد كه، بخصوص ايدئولوژي عرصه اي خواهد ). بخشهاي اقتصاد را كنترل كند

. م بين پرولتاريا و بورژوازي در خواهد گرفتبود كه در آن مبارزه اي طوالني و پر پيچ و خ
، بعنوان يك بخش مهم از خط انقالبي اي كه مائو در مقابله با 1957حتي در اوايل 

، تكامل "مبارزه طبقاتي در حال از بين رفتن است"رويزيونيستهايي كه موعظه مي كردند 
 :داده بود، موكدا بيان داشت

ر مبارزه بين پرولتاريا و بورژوازي كداميك بر ديگري در زمينه ايدئولوژي اين مسئله كه د
ما عليه ايدئولوژي بورژواييو خرده بورژوايي . پيروز خواهد شد، هنوز واقعا حل نشده است

 )18.(هنوز مبارزه اي بس طوالني در پيش داريم

چنانچه . و البته فرهنگ، از جمله هنر و ادبيات، كامال در داخل زمينه ايدئولوژيكي قرار دارند
گفته شد، ماهيت رابطه ميان زيربنا و روبنا، تضادي را تشكيل مي دهد كه در مجموع در آن 

. ولي در شرايط مشخصي روبنا مي تواند جنبه عمده شود. زيربنا جنبه عمده را دارا است
بواسطه اين دو دليل است . را در تغيير زيربنا بازي مي كندمحرك مضاف بر اين، روبنا نقش 

 .هر انقالبي، روبنا از اهميت حياتي برخوردار است كه در
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اما، باز همانطوريكه گفته شد، همه اينها با نيروي هرچه بيشتري در باره انقالب پرولتري و 
براي اينكه اين انقالب، بر خالف تمام انقالبات ديگر در . جامعه سوسياليستي صادق مي باشد

بلكه هدف . از استثمارگران را بقدرت برساند تاريخ بشريت، قصد آن ندارد كه طبقه جديدي
هدف آن از ميان بردن همه . طبقه كارگر ريشه كن كردن هر گونه استثمار و ستم است

دوراني كه هنوز طبقات موجودند و طبقه  -پس سوسياليسم . طبقات است، يعني كمونيسم
ه مرحله انتقالي به هدف نهايي انقالب پرولتري نبوده بلك -كارگر بر جامعه حكومت مي كند

 . آن هدف است

سوسياليسم بخاطر چنين ماهيت انتقالي كه دارد، بايد دائما بجلو و بطرف كمونيسم پيش 
اين بيش از . در غير اينصورت ناگزير به عقب يعني به سرمايه داري باز خواهد گشت. رود

ي نو بوجود مي هرچيز ديگر بدين دليل است كه در دوران سوسياليسم، ناگزير يك بورژواز
آيد كه در داخل خود حزب كمونيست ريشه دارد، بخصوص رويزيونيستها در مقامهاي 
. رهبري حزب كه مي توانند قدرت را از دست پرولتاريا ربوده و سرمايه داري را بازگردانند

اين چيزي است كه در شوروي اتفاق افتاده و بعد از مرگ مائو نيز يك كودتاي رويزيونيستي 
ضد . ن بوقوع پيوست و اكنون روند احياء سرمايه داري در آن كشور انجام مي پذيرددر چي

اينجا روبنا، هم نقش  -انقالب توسط بورژوازي نوخاسته در روبنا كارش را شروع مي كند 
ودر مهيا ساختن شرايط براي چنين . تعيين كننده و هم نقش آغازگر را بازي مي كند

سرمايه دار توجه فراواني به مبارزه در زمينه ايدئولوژيكي از  كودتايي، اين تازه انگل هاي
 :هشيارانه خاطر نشان نمود كه  1962بطوريكه مائو در سال . جمله ادبيات و هنر خواهند كرد

نوشتن رمان در اين روزها بسيار پرطرفدار است، اينطور نيست؟ استفاده از رمان و داستان 
هر كسي كه مي خواهد يك رژيم سياسي را . زرگي استبراي فعاليتهاي ضد حزبي اختراع ب

اين . سرنگون كند بايد افكار عمومي خلق كند و مقداري كار آمادگي ايدئولوژيك انجام دهد
 )19.(امر در مورد طبقات ضد انقالبي همچون طبقات انقالبي صادق است

ه و راه سرمايه بخصوص اشخاصي كه در مقامهاي باالي حزب بود -تا زمانيكه با بورژوازي 
در اين عرصه مبارزه نشود، از آنچه هست قويتر خواهند شد و براي  -داري را پيش مي گيرند

و بدين ترتيب . بتصرف درآوردن قدرت سياسي در موقعيت بسيار بهتري قرار خواهند گرفت
است، اهميت عظيم مبارزه طبقاتي در حيطه روبنا تحت سوسياليسم و اهميت عظيم گفتار 
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پرولتاريا بايد ديكتاتوري همه جانبه اي را بر : كه در آغاز اين فصل نقل شد، يعني مائو
  . "بورژوازي در زمينه روبنا، كه عرصه هاي مختلف فرهنگ را در بر دارد، اعمال كند

 خط مائو در رابطه با ادبيات و هنر

به آن اشاره شد را كه قبال ) "هيجدهم برومر"از (در اين رابطه، جاي دارد نقل قول ماركس 
آنجا ماركس تاكيد مي كرد كه چگونه انقالبات گذشته مي توانستند . دو باره يادآوري كنيم

خودشان را در گذشته بپيچند، دقيقا براي اينكه  -شعر خود را از گذشته اقتباس كنند 
اين بدين خاطر است كه همه . معناي كامل ماهيت انقالبي شان را از خود پنهان كنند

اگرچه طبفات . صرف قدرت توسط يك طبقه استثمارگر جديد را نمايندگي كردندآنهات
پيشين در دوران شكوفايي خود، وسيله پيشرفتي براي بشريت بودند، اما حتي زمانيكه در 
حال انجام يك انقالب بوده و به قدرت نزديك ميشدند، نمي توانستند واقعا به اين نقش 

زيرا آگاهي كامل به آن، بمفهوم ديدن  -ند، كامال پي ببرند مترقي و انقالبي كه ايفا مي كرد
 .ماهيت انتقالي خود از لحاظ تاريخي و عاقبت محكوم به فنا و خاموشي خود مي بود

چكار مي كند و اين واقعيت كه نقش وي از "در اين مسئله كه دقيقا  بايدپرولتاريا بر عكس، 
در حقيقت، پرولتاريا اولين و تنها طبقه . باشدنقطه نظر تاريخي فقط گذراست هوشيار و آگاه 

اي در تاريخ است كه قصد دارد قدرت دولتي خود و تمام شرايطي كه اين قدرت را الزامي مي 
و براستي اگر اين هدف را از نظر دور بدارد، . سازد، چه مادي و چه ايدئولوژيكي حذف نمايد

به همين دليل است كه . هد شدحكومتش سرنگون و سرمايه داري دوباره جايگزين خوا
بلكه هميشه  - انقالب پرولتري نمي تواند روش و بطور كلي فرهنگ خود را از گذشته بياموزد 

بايد بكوشد تا با شناخت كامل از كردار و ماموريت تاريخي بزرگ خود چيزي بيافريند 
 .متفاوت با هر آنچه كه بشريت تا كنون به خود ديده است

مات مائو در اين زمينه در رابطه با رشد فرهنگ پرولتري و كاربرد آن در اگرچه بزرگترين خد
تحكيم ديكتاتوري پرولتاريا و پيش برد انقالب تحت اين ديكتاتوري بود، او خطوط اساسي را 
در اين رابطه حتي قبل از اينكه قدرت سياسي در سرتاسر كشور برقرار و انقالب وارد مرحله 

يكي از داليلي كه وي قادر به انجام چنين كاري بود اين است . سوسياليستي شود، طرح كرد
انقالب چين آنطور تكامل يافت كه قواي رژيم كهنه نه ) بطوريكه در فصول قبلي ديديم(كه 
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به يكباره و يا در مدتي نسبتا كوتاه، بلكه در جريان يك مبارزه مسلحانه، دراز مدت بود كه 
جنگهاي مختلف زيادي را در برداشت كه در طي يك در حقيقت، اين پروسه، . سرنگون شد

سال، مناطق پايگاهي جديدي كه از سلطه ارتجاع آزاد شده بودند، بوجود  20دوره بيش از 
طي اين . آورد و سرانجام يك حمله همه جانبه براي آزاد نمودن سراسر كشور آغاز گرديد

ر مناطق آزاد شده، روبناي د -كه خود به مراحل كوچكتر تقسيم ميشود  -پروسه طوالني 
جديدي و همچنين مناسبات جديدي در توليد بوجود آورده شدند تا در خدمت مبارزات 

اگرچه هنوز مناسبات سياسي، اجتماعي و اقتصادي در نهاد . رشد يابنده توده ها قرار گيرند
با  -و اين خود را در زمينه ايدئولوژي و فرهنگ منعكس مي كرد  -سوسياليستي نبودند 

اينحال، جنبه هايي از آينده سوسياليستي مانند نقش رهبري پرولتاريا و ايدئولوژي اش كه 
، در داخل و خارج از حزب )و فئودال(مائو همواره در دفاع از آن، بر عليه عناصر بورژوازي 

  .كمونيست چين جنگيد، وجود داشتند

 محفل ادبي و هنري ينان

اين در يك .ي اساسي در زمينه ادبيات و هنر را بسط دادبر همين پايه بود كه مائو جهت گير
در باره  1942سلسله از سخنرانيهايي كه مائو طي گرد همĤيي يك ماهه در ين آن در سال 

چنانكه فبال در اين كتاب اشاره شد، ين آن محل تمركز . (ادبيات و هنر ايراد كرد، متمركز بود
 .)كمونيست چين و ارتش انقالبي بوددولت انقالبي مناطق پايگاهي و رهبري حزب 

را نوشته بود كه در آن وي  "در باره دمكراسي نوين"دو سال قبل از آن مائو اثر پايه اي خود 
 -انقالب دمكراتيك نوين  -نه تنها استراتژي انقالب چين در آن مرحله را جمعبندي كرد

ستها طي ساليان دراز نه ما كموني"بلكه تاكيد بخصوصي بر اين واقعيت گذاشته و گفت كه، 
تنها بخاطر انقالب سياسي و اقتصادي چين، بلكه بخاطر انقالب فرهنگي آن نيز مبارزه كرده 

نه تنها داراي "، و چين نويني كه از طريق انقالب داشت پا به عرصه هستي مي گداشت "ايم
ر اين مقاله او د) 20(".سياست نوين و اقتصاد نوين، بلكه داراي فرهنگ نوين نيز خواهد بود
 :مشخصات كلي اين فرهنگ جديد را طراحي كرده و تاكيد داشت كه
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قرهنگ انقالبي بيش از .فرهنگ انقالبي براي توده هاي انقالبي سالح نيرومند انقالب است
آنكه انقالب فرا رسد، انقالب را از لحاظ ايدئولوژيك تدارك مي بيند و در جريان انقالب، 

 )21.(عمومي انقالب است بخش ضروري و مهم جبهه

زمينه را براي سخنراني هاي مائو در محفل ادبي و هنري  "در باره دمكراسي نوين"بطور كلي، 
ين آن آماده ميسازد، جايي كه او از خصوصيات ويژه اي كه هنر بايد داشته باشد تا بتواند 

به مسئله جايگاه  اول از همه مائو راجع. بعنوان يك سالح انقالبي بكار رود، سخن مي گويد
چنانكه خاطر نشان شده است، ادبيات و هنر همه بايد هدايت شوند، و . طبقاتي صحبت كرد

بهر حال بطور عيني از زاويه جهان بيني و جايگاه طبقاتي معيني هدايت خواهند شد، چه 
در  و مائو خاطر نشان كرد كه،. شخصي كه آنرا ارائه مي دهد به اين امر آگاه باشد يا نباشد

اين دوران، براي اينكه فرهنگ بتواند نقش مترقي و انقالبي بازي كند، بايستي كه به پرولتاريا 
خدمت كند، زيرا در اين مرحله از تاريخ بشريت تنها طبقه كارگر است كه بطور تمام و كمال 

تن طبقه اي انقالبي بوده و تنها طبقه كارگر است كه مي تواند توده مردم را در دگرگون ساخ
با وجود اينكه مرحله انقالب در . و مائو بر اين مسئله پافشاري كرد. كامل جامعه رهبري كند

آن موقع دمكراتيك بوده و هنوز سوسياليستي نشده فقط با رهبري طبقه كارگر در تمام 
زمينه ها، منجمله فرهنگ، يك انقالب دمكراتيك نوين مي تواند قادر باشد كه امپرياليسم و 

 .اخلي را كامال شكست داده و بطرف آينده سوسياليستي پيش رودارتجاع د

را مطرح  "براي چه كساني"در ارتباط نزديك با اين مسئله، مائو همچنين هوشيارانه مسئله، 
او از كاركنان فرهنگي در ين آن مي پرسد، شما آثار خود را براي چه كساني ارائه مي . كرد

آيا آنها بايد براي برگزيدگان باشند، آيا آنها بايد : كه دهيد؟ مسئله اصلي در اينجا اين است
باشند، يا اينكه آنها بايد براي توده هاي خلق باشند؟ و مائو پاسخ  "مردم برتر"براي باصطالح 

داد كه آنها بايد براي توده هاي خلقي توليد شوند، كه در چين نه تنها طبقه كارگر بلكه 
. را در برمي گرفت) بخصوص از ارتش انقالبي(سربازان  صدها ميليون از دهقانان و همچنين

بايد توسط . مائو روشن كرد كه، هنر بايد براي توده هاي زحمتكش و ستمديده ايجاد شود
 .توده ها پذيرفته شود و در مبارزاتشان چون سالحي بكار رود

يي كه در براي واقعيت بخشيدن به اين مسئله مائو اصرار داشت كه كاركنان فرهنگي، آنها
كار ادبيات و هنر هستند، بايد به بيرون در ميان توده ها بروند، خودشان را با آنها يكي كرده 
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او . و با هم در كار عملي شركت كنند و به آنها در بر پا كردن مبارزه عليه دشمن ياري رسانند
ولي مقدم كار نويسندگان و هنرمندان ما آفرينش آثار ادبي و هنري است، ": تاكيد كرد كه

مالحظه كنيد او مي گويد كه ) 22("ترين وظيفه آنان درك مردم و شناخت عميق آنهاست
 .اين فقط يك وظيفه مهم نيست، بلكه مقدم ترين وظيفه نويسندگان و هنر مندان مي باشد

مائو گفت، اينجا مسئله تعيين كننده، مسئله روشنفكران مي باشد كه بايد خودشان را با 
رچه كرده، جهانبيني آنان را تغيير دهند و قاطعانه موضع انقالبي، يعني همان توده ها يكپا

در همين رابطه است كه مائو در . ديدگاه و اسلوب پرولتاريا و ماركسيسم را پيش بگيرند
عبارت معروفي شرح مي دهد كه چگونه احساساتش در رابطه با توده ها، هنگامي كه او به 

و حتي (مائو ميگويد كه او در نتيجه تربيت بورژوايي . ون شدنديك انقالبي تبديل شد، دگرگ
 ):فئودالي

عادات و رسوم دانشجويي را فرا گرفتم، من مي پنداشتم اگر در برابر دانشجويان ديگر كه ... 
هيچ باري را بر دوش و يا با دست خود حمل نمي كنند، به كوچكترين كار بدني بپردازم، مثال 

در آن زمان من فكر مي كردم كه . ل كنم از شخصيتم كاسته مي شودبساط سفرم را خود حم
در دنيا فقط روشنفكران يگانه مردم پاك و تميز هستند و كارگران و دهقانان در مقايسه با 

 )23.(آنان كم و بيش كثيفند

 :مائو ادامه داده و تعريف مي كند كه چگونه احساساتش دگرگون شدند

و در ميان كارگران ، دهقانان و سربازان ارتش انقالبي زندگي  اما پس از آنكه انقالبي شدم
آنگاه، و فقط آنگاه بود كه . كردم، بتدريج آنان را شناختم و آنها هم رفته رفته مرا شناختند

در احساسات بورژوايي كه در مدارس بورژوايي بخورد من داده بودند، تحولي بنيادي روي 
تجديد تربيت نيافته اند، در مقايسه با كارگران و  من دريافتم كه روشنفكراني كه. داد

دهقانان پاك نيستند و دريافتم كه همان كارگران و دهقانان از همه پاكترند و آنها اگرچه 
دستهاي چركين دارند و پاهايشان به تاپاله آلوده است، از همه روشنفكران بورژوا و خرده 

ز تغيير احساسات، تغيير از يك طبقه به اين درست همان چيزي است كه ا. بورژوا پاكترند
 )24.(طبقه ديگر فهميده مي شود
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احساساتشان  -مائو اصرار داشت كه، كاركنان فرهنگي انقالبي، مي بايستي مردم را بشناسند
در رابطه با مسائل چه بوده، جهان را چگونه مي ديدند، واقعا چگونه مبارزاتشان را به پيش 

ه كه مبارزاتشان را بيشتر تكامل ميدادند، مي بايستي كه آنها بخصوص هرچ. مي بردند
بيشتر زبان زنده توده ها را فرا گرفته، آثار فرهنگي، ترانه، موسيقي، رقص و غيره كه توسط 

اگر جز اين بود، ادبيات و هنر . خود توده ها بوجود آمده بود را آموخته و ارتقاء بيشتري دهند
زيرا بطور مسلم هم در شكل و هم در محتوا براي توده  -مسلما توسط توده ها طرد مي شد

 .ها غريبه مي بود

بعنوان يك نمونه برجسته، مائو به لوسيون اشاره كرد، نويسنده، انقالبي اي كه تا مرگ خود 
، طي انقالب دمكراتيك نوين، جهان بيني كمونيستي را پيش گرفت و مصمم 1936در سال 

قلم خود را همچون سالحي بزرگ در مبارزات انقالبيشان در كنار توده هاي خلق ايستاد و 
نيروي  "بزرگترين و بيباكترين پرچمدار"همانطور كه مائو اعالم كرد، لوسيون، . بكار برد

، گسترش 1919مه  4فرهنگي انقالبي نوين بود كه در چين بدنبال قيام ضدامپرياليستي 
) 25(،1921ست چين در سال لنينيسم در آن كشور و تشكيل حزب كموني -ماركسيسم 

سربلند كرد، بخصوص پس از اشغال چين توسط ژاپني ها، هنگاميكه بر پايي جنگ مقاومت 
 "ادبيات دفاع ملي"ضد ژاپني در سر لوحه وظايف قرار گرفت، لوسيون قاطعانه در مقابل خط 

راست روان كه در ميان محافل با نفوذ ادبي چپ و حتي در درون حزب كمونيست چين 
ادبيات "جريان داشته و خط تسليم و تبعيت از چيانكايشك را نمايندگي مي كرد، از خط 

اين يك مبارزه كليدي در زمينه ادبيات و هنر . دفاع نمود "توده ها براي جنگ انقالبي ملي
بود كه كال در مبارزه طبقاتي در داخل كمپ اپوزيسيون با ژاپن و در داخل جنبش انقالبي، 

 .ازي كرد و در رابطه تنگاتنگي با آن قرار داشتنقش مهمي را ب

به اين طريق و به طرق ديگر، لوسيون در ارتش فرهنگ انقالبي چين همچون سلحشوري 
همه انقالبيون و كاركنان ادبي و هنري انقالبي بايد از "، "همه كمونيستها"مائو گفت، . ايستاد

ه هاي مردم باشند و پشت خود را پرولتاريا و تود "باركش"لوسيون سرمشق بگيرند، بايد 
 )26(".براي حمل وظايف خود تا دم واپسين خم كنند

مائو ضمنا اين مسئله را پيش كشيد كه، هنر بايد چه كساني را مورد تجليل قرار دهدو چه 
 :كساني را افشاء كند و مورد انتقاد قرار دهد؟ جواب او دقيق و بمورد بود
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اي مردم زيان مي رسانند، بايد افشاء گردند و كليه مبارزات تمام نيروهاي پليد كه به توده ه
اين است وظيفه عمده نويسندگان و  - انقالبي توده هاي مردم بايد مورد تجليل قرار گيرند

 )27.(هنرمندان انقالبي

كاركنان فرهنگ  وظيفه اساسياين است . چيزيكه در اينجا تاكيد شده را مالحظه كنيد
ادي با اين گفته پيشين مائو ندارد كه، مقدمترين وظيفه نويسندگان و اين مطلب تض. (انقالبي

هندمندان انقالبي درك توده ها و شناخت عميق آنهاست، زيرا در آنجا مائو در باره چيزيكه 
در كل مقدم است صحبت مي كرد، در حاليكه در اينجا صحبت از وظيفه اساسي آنان در 

كالمي ديگر او در اينجا بخصوص راجع به وطيفه  به -رابطه با آفرينش فرهنگي مي باشد
 ).اساسي فرهنگ، ادبيات و هنر، صحبت مي كند

عده زيادي در حزب كمونيست چين شديدا به خط مائو در رابطه با اين مسئله اعتراض كرده 
براي عده اي اين امر بخشي از مخالفتشان را با خط او در رابطه . و با او به مخالفت برخاستند

آنها مي گفتند كه . رهنگ بطور كلي، و در حقيقت خط انقالبي او، تشكيل مي دادبا ف
. كه منظورشان از آن بي طرفي اختيار كردن بود -باشند "عيني گرا"هنرمندان انقالبي بايد 

آنها اصرار داشتند كه، ما نبايد هميشه كارگران، دهقانان و مبارزه انقالبي را تمجيد و ستايش 
و اگر سرمايه داران كار خوبي . نكات بد و كمبودهاي آن را نيز خاطر نشان كنيم كنيم؛ ما بايد

انجام دهند بايد به آنها اعتبار دهيم؛ و همينطور اگر كارگران كار بدي انجام دهند، آنرا نيز 
 .بايد خاطر نشان كرد

ه مي باشد، در حقيقت به هيچ وج "عيني گرايي"بر خالف دعاوي آنها، كه چنين موضعي 
عملي ساختن انقالب پرولتري بايد يك مبارزه بسيار آگاهانه باشد، و اين به . اينطور نيست

معناي افشاء و طرد كامل همه ايده هاي سنتي و نيروي عادت و شيوه هاي انجام كارها كه 
بودن، بطور عيني به  "بيطرف"و در اين شرايط . بطور طبيعي و عادي قبول شده اند، مي باشد

مت كردن به طبقه سرمايه دار است، كه نيروهاي عادت و سنت را در كنار خود معناي خد
 .دارد

اين مسئله و مبترزه حول آن در دوران انقالب چين نه تنها در طي مرحله دمكراتيك نوين، 
 .بلكه حتي با شدت بيشتري در مرحله سوسياليستي آن، به صحنه آمد
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يل انقالب فرهنگي چهره برجسته اي در بخش براي مثال، تائوچو، رويزيونيستي كه در اوا
تبليغات حزب كمونيست چين بود، از جمله خواستار اين امر شد كه نويسندگان حزب بايد 
كمبودهاي كمونهاي خلق را كه از طريق قيام توده اي در روستاها بوجود آمده بودند و تكامل 

اينجا، همچون ساير . شوند بيشتري از سوسياليسم را در آنجا نمايندگي مي كردند، متذكر
رويزيونيستها، تائوچو مستقيما در جهت مخالف خط پايه اي مائو و آن جهت گيري اساسي 

و اينجا نيز، ما بار ديگر نقش . كه وي در رابطه با فرهنگ تنظيم كرده بود، حركت ميكرد
اين يا  عظيمي را كه فرهنگ در آفرينش افكار عمومي براي اين يا آن طبقه و تقويت كردن

 .آن سيستم بازي ميكند، مي بينيم

در پاسخ متقابل به اين مسئله، يائو ون يوان، انقالب اي كه در جريان انقالب فرهنگي 
برجسته شد و پس از مرگ مائو يكي از چهار نفري بود كه قهرمانانه بدفاع از خط مائو جنگيد 

الزم است كه اسم آن را با آيا . "كمونهاي خلق خوبند"سرودي است به نام ": گزارش داد
 )28("عوض كنيم؟ "!كمونهاي خلق كمبودهايي دارند"جمله، ديگري كه بگويد 

. موضوع اين نيست كه نويسندگان انقالبي بايد دروغ گفته و يكجانبه به مسائل برخورد كنند
 :چنانكه يائو توضيح مي دهد. كامال بر عكس

تنها در صورت تمركز بر . گي تمايز قائل شويمما بايد بين جريان عمده و جريانات فرعي زند
روي جريان عمده است كه ما خواهيم توانست درك صحيحي از ماهيت تكامل اجتماعي ارائه 

جريانات فرعي تنها يك تباين يا جريان اصلي را معرفي نموده و مي توانند بعنوان . دهيم
نشان دادن پيچ و خمهاي وسيله اي براي بمعرض نمايش گذاشتن جوهر جنبه فرعي پديده، 

موقتي و قسمي كه در جريان عمومي پيشرفت بوجود مي آيند، استفاده كرد، اما هرگز نبايد 
 )29.(آن را بعنوان محتواي عمده زندگي ارزيابي كرد

اما كدام جنبه عمده است؟ در تضاد با قديمي و . البته هر چيزي جنبه هاي خوب و بد دارد
ومند است؟ و قصد كلي هنرمند انقالبي چيست؟ مائو پيش از منحط، چه چيزي جديد و نير

، سخنرانيهاي خويش در محفل ين آن، برخورد اساسي به اين مسئله را 1942اين، در سال 
بله، نظرات طبقات استثمارگر با  ".بله مردم هم نقايصي دارند"او گفت، . روشن كرده بود

ه مردم بياموزد و به آنها در بدور انداختن و اين وظيفه مهم فرهنگ انقالبيست تا ب. نفوذند
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ولي اين كار بايد بر پايه اتحاد با آنها و پشتيباني كامل از مبارزاتشان . اين بارها، ياري رساند
انجام شود، بايد واقعا اين كار را به شيوه اي انجام دهيم كه آنها را در بدور انداختن قيد 

آنهاييكه تا (ه آنها حمله شود و يا اينكه بين مردم وبندهايشان ياري كنيم، و نه آنطور كه ب
از يكطرف، و دشمن و ) حدودي تحت تاثير ايدئولوژي و فرهنگ دشمن قرار گرفته اند

سيستم او، و استثمار و ستم و ايدئولوژي و فرهنگ منحط او از طرف ديگر، فرقي قائل 
  .نباشيم

 توده اي کردن و ارتقاء سطح

ي بايد در خدمت مبارزات توده ها قرار گيرد، سئوالي كه پيش مي آيد پس حاال كه، هنر انقالب
اينست كه چطور بايد اينكار را انجام داد؟ اينجا سئوال انتقادي اي كه مائو طي 
سخنرانيهايش در محفل ين آن عنوان كرد، مسئله تضاد بين توده اي كردن و ارتقاء سطح 

 .و مهمي انجام دادمائو در اين زمينه بود كه خدمات نوين . بود

عده اي مي گفتند، در حين اينكه گسترش فرهنگ و هنر در ميان توده هامهم است، باال 
به بيان ديگر اينكه، هنر انقالبي خيلي عقب  -بردن سطح هنر انقالبي از همه مهمتر است 

لفت اما مائو هشيارانه و بطور روشني با اين نظر بمخا. افتاده، راكد، يكنواخت و غيره است
او گفت كه توده اي كردن و گسترش فرهنگ و هنر بطور كلي در ميان توده هاي . برخاست

وسيع، بعنوان بخشي كليدي از مبارزه انقالبي خشمگيني كه آنموقع در همه جا شدت 
 .داشت، جنبه عمده را دارابود

و رابطه كل اين اما بسيار مهمتر از اين چيزي بود كه مائو در باره مناسبات بين اين دو جنبه، 
موضوع با وظيفه كاركنان فرهنگي در يكپارچه شدن با توده ها و آموختن از آنان، مطرح 

 :كرد

ما فقط آن چيزي را بايد توده اي كنيم كه كارگران، دهقانان و سربازان نياز دارند و مي توانند 
ان و سربازان از اين جهت پيش از آنكه بكار آموزش كارگران، دهقان. في الفور قبول كنند

براي اينكه چيزي را . اين بويژه در ارتقاء سطح صادق است. دست بزنيم، بايد از آنها بياموزيم
باال بريم، بايد از پايه اي كه موجود است، حركت كنيم مثال براي اينكه يك سطل آب را بلند 

را از هوا كنيم، آيا جز اين است كه آنرا از روي زمين بر مي داريم؟ مگر ممكن است سطل 
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بلند كنيم؟ پس براي اينكه سطح ادبيات و هنر را باال بريم، از كجا بايد حركت كنيم؟ از پايه 
طبقه فئودال؟ يا پايه بورژوازي؟ و يا از پايه روشنفكران خرده بورژوا؟ نه، از هيچيك از اينها، 

يچ وجه به آن معنا اين به ه. فقط بايد از پايه توده كارگران ، دهقانان و سربازان حركت كنيم
سطح طبقه فئودال، بورژوازي و  "ارتفاع"نيست كه ما بايد كارگران ، دهقانان و سربازان را به 

يا روشنفكران خرده بورژوا برسانيم، بلكه بمعناي آنستكه ما بايد سطح ادبيات و هنر را در 
يا به پيش مي جهتي كه كارگران ، دهقانان و سربازان پيش مي روند، در جهتي كه پرولتار

در اينجا دوباره وظيفه آموختن از كارگران ، دهقانان و سربازان مطرح مي . رود، باال بريم
فقط با حركت از پايه كارگران ، دهقانان و سربازان است كه ما مي توانيم درك صحيحي . شود

ن دو را از توده اي كردن ادبيات و هنر و باال بردن سطح آنها بيابيم و رابطه صحيح ميان آ
 )31.(پيدا كنيم

براي  - به بيان ديگر، هنر و فرهنگ انقالبي بايد بر آن چيزي كه توده ها آفريده اند، بنا گردد 
مثال، بر آن طرق زنده اي كه خودشان سخنراني و بيان مي كنند، و سرودها، رقص ها، 

جهت آن . شروعاين است نقطه . موسيقي و داستانهاي ملي اي كه از خود توده ها آمده باشد
چيست؟ در جهتي كه توده هاي مردم در مبارزاتشان هم اكنون در حال پيشروي مي باشند، 

 .راه سوسياليسم و كمونيسم -راهي كه آنها بحكم تاريخ در پيش گرفته و بايد بگيرند

بعالوه مائو خاطر نشان كرد كه الزم است يكسري آثار ادبي و هنري، بخصوص براي بر آوردن 
مائو گفت كه اين الزاما، بايد در سطح باالتري از آثاري . ات فرهنگي كادرها، ارائه شوداحتياج

باشد كه براي توده هاي وسيع ارائه داده مي شوند، زيرا كه كادرها بطور كلي از آموزش 
اما چنين . بيشتري برخودار بوده و در واقع از لحاظ سياسي، عناصر پيشرو توده ها بودند

براي كادرها، نيز بايد در خدمت هدف اساسي برانگيختن و تعليم دادن توده  ادبيات و هنري
ها قرار گيرد، تا آنها بتوانند با آگاهي و عزم بيشتري در جهت هدف انقالبي خود مبارزه 

 :مائو ديالكتيك اين مسئله را بصورت ذيل توضيح داد. كنند

است، زيرا توده ها را جز بوسيله آنجه شما براي كادرها انجام مي دهيد تمام براي توده ه
اگر ما از اين هدف رو برگردانيم، اگر آنچه ما به . كادرها نمي توان آموزش داد و هدايت كرد

كادرها مي دهيم، نتواند به آنان در آموزش و هدايت توده ها كمك كند، كوشش ما در سطح 
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اسي خدمت به توده هاي ادبيات و هنر مانند تيراندازي بدون هدفي خواهد شد و از اصل اس
  )32.(مردم جدا خواهد گشت

 گسست راديکال در زمينه فرهنگي

چرا مائو مي گويد كه باال بردن سطح بطور اخص به هيچ وجه به آن معنا نيست كه بايد سطح 
فئودال، بورژوازي و روشنفكران خرده بورژوا رساند؟ در  سطح طبقه "ارتفاع"توده ها را به 

 بوده و اهميت اين موضوع در چيست؟ اينجا منظور او چه

توده ها تا آنجايي است كه  "باال بردن"اين امر، با خطي كه مي گفت وظيفه آثار فرهنگي 
، مستقيما در "قدرداني كنند"عهد كهن  "مردان نابغه"بتوانند بدرستي از آثار كالسيك 

اليستي بايد اين، در كنار موضعي كه معتقد بود عصر حاضر و سيستم سوسي. تضاد بود
در اتحاد  -نوين بوجود آورد، دقيقا خط رويزيونيستهايي است  "مردان نابغه"از  "جماعتي"

جماهير شوروي، و در خود چين، منجمله همه رويزيونيستهايي كه امروز بر چين حاكم شده 
اين كه پيگيرانه خط مائو را نه تنها در باره فرهنگ بطور كلي بلكه بخصوص در رابطه با  -اند 

 .چه معنايي دارد، مورد حمله قرار داده اند "باال بردن سطح"موضوع كه 

در اينجا چيزيكه اساسا مورد بحث مي باشد اينست كه فرهنگ پرولتري، منجمله ادبيات و 
هنر، مي تواند و يا بايد بتواند چيزي را كه از لحاظ كيفي كامال متفاوت با و متكاملتر از تمام 

ايندگي كند يا نه؟ مائو با تاكيد گفت بله، تمام رويزيونيستها، به طرق فرهنگ كهن است، نم
مسئله ايكه مائو خود را بر آن پايه قرار داده و خواهان بكار . مختلف، عمدتا مي گويند خير

بستن آن بود، نظريه ايست كه در مانيفست كمونيست توسط ماركس و انگلس مطرح شده 
ا با تمام روابط مالكيت سنتي بلكه با تمام ايده هاي سنتي انقالب كمونيستي نه تنه: بود كه

 .نيز بايد گسستي بنيادين كند

امكان ندارد كه بتوان انقالب سوسياليستي و . مطمئنا اين شامل حيطه فرهنگ نيز مي شود
گذار به كمونيسم را بدون آفرينش فرهنگ، ادبيات و هنر كامال نويني كه براي اولين بار در 

انگر دورنما و مدافع منافع پرولتاريا در بر انداختن هر چيزي كه ارتجاعيست و تاريخ، نش
به آثار  "مافوق طبقه"اين كار با باصطالح دادن جايگاه . انقالبي كردن تمام جامعه، انجام داد

توده  "دسته هاي نادان"هنري و برخورد با آنان بعنوان منتهي درجه موفقيت كه  "كالسيك"
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و اينطور هم عملي . ، عملي نخواهد بود"ارتقاء داده شوند"ستايش آن  ها بايد به سطح
نخواهد بود كه فرضا براي آفرينش آثار هنري پرولتري، از شيوه هاي طبقات استثمارگر و 

كه از توده ها و مبارزات  "مردان بزرگي"با اتكاء و اعتماد به : روشنفكرانشان استفاده گردد
بلكه در عوض، اينكار بايد از طريق تكيه بر آنها، با آموزش از . دانقالبي شان كامال جدا هستن

آنها و با رها كرن و رشد قوه ابتكار و آفرينش هاي خود توده ها، تحت هدايت ماركسيسم، 
 .انجام شود

آيا اين بدين معناست، و آيا اين موضع مائو بود كه تمام فرهنگ و هنري كه متعلق بدوران 
تبعيض، بيكباره نفي شده و بسادگي، بعنوان اينكه بي فايده و مضر گذشته است بايد بدون 

براي ارزيابي نقش چنين آثاري بايد ماترياليسم . هستند به كناري گذاشته شوند؟ مطمئنا نه
آنهايي را كه در دوران گذشته نقش مترقي ايفاء كرده اند بايد در همان . تاريخي را يكار برد

نكه، بهر حال، هرگز نبايد از خاطرنشان كردن تعصبات و زمينه تاييد كرد، در حين اي
و بر اين اساس، چنين آثاري ميتوانند بعنوان بخشي . محدوديتهاي طبقاتيشان، غافل ماند

ازآموزش توده ها در زمينه ماترياليسم تاريخي بكار روند، در صورتيكه اين عمل از همان 
يك چنين آثاري بوسيله علم ماركسيسم، نقطه نظر و در پيوند با تجزيه و تحليل سيستمات

بعالوه، برخي شيوه هاي هنري را ميتوان از آثاري كه نظرات و منافع طبقات و . انجام شود
از آنجاييكه  -سيستمهاي استثمارگر قبلي را بيان مي كنند، اتخاذ كرد، اما اينها نيز كال 

تطابق نقالبي هنر پرولتري بايد با ماهيت ا -شكل و محتوي در هم تداخل و نفوذ مي كند 
 .داده شوند

 :مائو در سخنرانيهاي خود در محفل ين آن، در اين رابطه سخن گفت

ما بايد ميراث غني و بهترين سنتهاي ادبيات و هنر را كه از ايام قديم چين و كشورهاي 
خارجي بما ارث رسيده اند، استفاده كنيم ولي با اين هدف كه آنها را در خدمت توده هاي 

ما از اينكه شكلهاي ادبي و هنري گذشته را مورد استفاده قرار دهيم، . مردم بگذاريم
يستيم، ولي اين شكل ها درست پس از آنكه در دست ما از نو ساخته بهيچوجه روگردان ن

 )33.(شده و مضمون نويني يافتند، انقالبي خواهند شد و در خدمت خلق قرار خواهند گرفت
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اين مطلب در شعارهاي ذيل، كه تحت رهبري مائو، در زمينه فرهنگ و همچنين ساير زمينه 
را به خدمت حال و چيزهاي خارجي را به خدمت  گذشته": ها بكار گرفته شد، خالصه گرديد

 ".با وجين كردن كهنه، به نو اجازه شكوفايي دهيد"و  "چين در آوريد

بعنوان بخشي از اين خط اساسي، بايد چنين برداشت كرد كه حتي آثاري كه در زمان 
ه و مترقي بودند، اگر بصورت غير انتقادي ارائه شد -در دوره هاي تاريخي پيشين-خودشان 
بي طبقه صادر شوند و يا حتي بدون انتقاد و آموزش ماركسيستي  "كالسيكهاي"همچون 

توده ها بطور سيستماتيك در رابطه با محتوي طبقاتي و همچنين نقش تاريخي آنها، در 
اينجا دو باره بايد . صحنه ظاهر گردند، در اين دوره دقيقا نقش مترقي بازي نخواهند كرد

عادت و سنت خيلي بيشتر بطرف منافع طبقات استثمارگر و بر عليه  تاكيد كرد كه نيروي
تمام اين آثار هنري متعلق به دورانهاي گذشته، كه جايگاه و . پرولتاريا سنگيني مي كند

منافه طبقات استثمارگر را نمايندگي مي كنند، خود بخود توده ها را در جهت مخالف جهان 
شان، تحت نفوذ خود قرار خواهند داد و از اينرو در چنين بيني پرولتاريا و منافع انقالبي خود

يكبار ديگر، فقط هرگاه استفاده از چنين . شرايطي، يك نقش ارتجاعي ايفاء خواهند نمود
آثاري نه تنها در رابطه با نقش تاريخي شان بلكه در رابطه با محتوي طبقاتي و جهان بيني 

فقط هر گاه مورد دوم كامال نقد شده حال آنكه شان نيز، با آموزش سيستماتيك توام شوند،و 
اولي از زاويه ماترياليسم تاريخي توضيح داده شود، خواهند توانست نقش مثبتي در رابطه با 

 .انقالب پرولتري بازي كنند

و از آنهم باالتر، هيچيك از اين آثار، هر قدر هم كه در دوران خود بزرگ بوده باشند، قابل 
نگي انقالبي اي كه در اين دوره تحت رهبري پرولتارياي انقالبي و مقايسه با آثار فره

در مقايسه با آثار هنري پرولتري، تمام آثار قبلي رنگ . ايدئولوژيش آفريده شده اند، نيستند
عليرغم شيوه هاي هنرمندانه شان، آنها هرگز قادر نيستند كه قدرت و . پريده جلوه مي كنند

ده هاي مردم را كه تحت رهبري انقالبي ترين طبقه در تاريخ عظمت مبارزات رها سازنده تو
تنها، فرهنگي كه توسط ديدگاه اين طبقه، پرولتاريا، رهبري . انجام مي گيرد، توصيف نمايند

 .شده باشد و به منافع آن خدمت كند است كه مي تواند به چنين جايگاه رفيعي صعود كند

ن نكته متمركز است، كه خود تكامل بيشتري خدمات مائو در زمينه فرهنگ بخصوص در همي
را فراتر ار تئوري ها و پراتيك هاي قبلي ماركسيسم و پرولتاريا در اين زمينه، نمايندگي مي 
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و دقيقا تحت رهبري خط انقالبي مائو بود كه مردم چين توانستند در زمينه هنر، آثاري . كند
گ باشد كه تا كنون بشر به آن دست يافته بيافرينند كه بيانگر بلند ترين قله در زمينه فرهن

  . است

 هنر بعنوان فشرده مبازره انقالبي

بار ديگر بايد تاكيد شود كه مائو دقيقا بواسطه عمده قرار دادن جنبه جايگاه طبقاتي در 
اين چيزي . فرهنگ و هنر بود كه توانست اين خط را توسعه، و چنين خدماتي را ارائه دهد

و بارها بر آن تاكيد نمود، همانطور كه او در سخنرانيهايش در محفل ين است كه مائو بارها 
 :آن گفت

در دنياي امروز هر فرهنگ، هر ادبيات و هنري متعلق به طبقه معيني است و از مشي 
در واقع هنر براي هنر، هنر مافوق طبقات، هنري كه جدا و . سياسي مشخصي ناشي ميشود

 )34.(دمستقل از سياست باشد، وجود ندار

چون هنر هميشه با طبقه مشخصي . اين است ماهيت و كنه تمام جهتكيري هاي اساسي مائو
 .گره خورده است، بهمين دليل از سياست و مبارزه طبقاتي جدا شدني نيست

مساوي  في النقسهبا مطرح كردن اين مسائل، مسلما منظور مائو اين نبود كه فرهنگ و هنر 
ري، با مبارزه طبقاتي يكسانند، و يا اينكه براي فرهنگ و هنر سياستند، يا در هر شكل ديگ

مائو تاكيد نمود كه در واقع بين . كامال برعكس. به تنهايي و در خود هيچ نقشي وجود ندارد
محتواي سياسي و شكل هنري تضاد موجود است، و براي اينكه يك اثر فرهنگي را بتوان 

هم خوب باشد، بايد شكل مطبوع و مناسبي داشته  واقعا هنر خواند بايد كه از لحاظ تكنيكي
او به خصوص چيزي كه آنرا هنر به . باشد، و محتواي خود را نيز بهمين طريق بيان كند

مي ناميد و در آن زمان در حزب كمونيست و در ميان انقالبيون رواج  "سبك شعر و پوستر"
وطايف خود را چنانكه شايد و بايد  زيرا هنر براي اينكه بتواند. داشت، مورد انتقاد قرار داد

بايد آن وظيفه اي را . برآورد و يك نقش انقالبي ايفاء كند، بايد كه از لحاط هنري خوب باشد
ايفاء كند كه توده ها از هنر انتطار داشته و مي طلبند، در غير اينصورت نخواهدتوانست كه 

 .يك نقش انقالبي بازي كند
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را از هنر مي طلبند؟ چرا با وجود اينكه هنر از زندگي  اما باالخره، توده ها چه چيزي
سرچشمه مي گيرد، معهذا مردم تنها به زندگي قانع نبوده، و ادبيات و هنر هم مي خواهند؟ 

آثار ادبي و هنري بمثابه شكلهاي ايدئولوژيك، "جواب مائو اين است كه، گرچه از يك طرف 
 :، اما از طرف ديگر"شر هستندمحصوالت انعكاس زندگي جامعه معيني در مغز ب

زندگي ايكه در آثار ادبي و هنري انعكاس مي يابد، مي تواند و بايد عاليتر، پرتوانتر، منسجم 
تر، تيپيك تر از زندگي واقعي روزانه باشد، از آن به ايده آل نزديك تر باشد و بدينجهت عام 

 )35.(تر باشد

تر و منسجم تر از خود زندگي باشد، نمي تواند يك اثر هنري بايد پرتوان. اين است معناي هنر
بطور انفعالي زندگي را منعكس كند، يك نمايش، رمان، سرود و غيره، نمي تواند كه فقط 

هنر بايد . چنين كاري بي مورد خواهد بود -زندگي دقيقه به دقيقه كسي را منعكس كند
 .التري ارتقاء دهدبتواند كه زندگي را فشرده و تشديد كند، بايد آنرا به سطح با

اين . اما تمام قشرده هاي زندگي يكسان نيستند و به منافع مشتركي خدمت نمي كنند
يا حداقل (نويسندگان و نقادان بورژوا . موضوع، مسئله حقيقت و واقعيت را پيش مي كشد

بسيار خوب، هنر انقالبي ممكن است ": مي گويند) آنهاييكه هنوز تظاهر به رئاليسم مي كنند
معهذا، در واقع، كامال عكس  ".يشتر ايده آليستي باشد، اما هنر ما به واقعيت نزديكتر استب

آثار هنري فقط براي اينكه محصول اجتماعي مي باشند، همه جنبه اي از . قضيه صحت دارد
اما هنر بورژوايي، در بهترين حالت خود، فقط مي تواند سطح . واقعيت را بيان مي كنند

كند، در حاليكه هنر پرولتري انقالبي مي تواند ماهيت اساسي و حقيقت  چيزها را توصيف
هنر بورژوايي تنها مي تواند آن چيزهايي را كه در حال مردنند فشرده . واقعي را نشان دهد

كند، امروز فقط هنر پرولتري مي تواند معلوم كند كه چه چيزي نو و در حال طلوع كردن 
 .است

بين اين حقيقت كه هنر انقالبي متعهد بوده و اينكه واقعيت را  چنانچه قبال نشان داده شد
تشريح مي كند و همينطور بين اين واقعيت كه همچون سالحي است در مبارزه توده ها و 

زيرا، بطوريكه . اينكه در بر گيرنده حقيقت است، هيچگونه ناسازگاري وجود نداشته و ندارد
 :مائو در اثر معروف ديگري مي گويد
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كسيستها برآنند كه فقط پراتيك اجتماعي انسان معيار درستي شناخت او از دنياي مار"
 )36(".اگر بخواهي دانش بياندوزي، بايد در پراتيك تغيير واقعيت شركت كني... خارج است

اين فاكت كه يك اثر هنري بعنوان بخشي از پراتيك انقالبي بوجود آمده، و در راه كمك براي 
 -بكار مي رود، به اين معنا نيست كه منعكس كننده حقيقت نمي باشدتغيير دادن واقعيت 

زيرا در واقع، تنها از طريق پروسه تغيير واقعيت است كه مي توان حقيقت را منعكس كرد، و 
رسيدن به حقايق عميقتر و حياتي تر تاريخ و جامعه و بشريت، تنا از طريق پروسه تغيير 

 .دواقعيت بشيوه انقالبي ميسر مي باش

 :پس بنابراين، هنر انقالبي چه مي كند؟ مائو بطور فشرده چنين جمعبندي مي كند

ادبيات و هنر انقالبي بايد به آفرينش چهره هاي متنوع از زندگي واقعي بپردازد و به توده ها 
 )37.(ياري دهد كه تاريخ را به پيش برانند

ا نقد ادبي و هنري، مائو در باره در رابطه با وظايف كاركنان فرهنگي، و بخصوص در ارتباط ب
در قضاوت ) م-منظور تاثيرات يك اثر هنري است(رابطه ديالكتيكي بين انگيزه و نتيجه 

او گفت كه نتيجه، جنبه عمده است و . كردن در مورد يك اثر هنري نيز مسائلي مطرح كرد
اما وي خطر در  .در تجزيه و تحليل نهايي، معيار و قضاوت در باره انگيزه محسوب مي گردد

او خاطر نشان كرد، : غلطيدن به متافيزيك را در برخورد به اين مسئله، گوشزد نمود
ايدآليستها كه نتيجه را ناديده گرفته و فقط انگيزه را در نظر دارند، با ماترياليستهاي 

 در. مكانيكي كه بالعكس فقط نتيجه را ديده و انگيزه را ناديده مي گيرند، هردو نادرستند
 :مقابله با اين مسئله، مائو روشن نمود كه

انگيزه خدمت به . ما ماترياليستهاي ديالكتيكي بر روي وحدت انگيزه و نتيجه تاكيد داريم... 
بين اين دو بايد وحدت . مي باشد) نتيجه(توده ها در پيوند ناگسستني با جلب نظر توده ها

كوچك خوب نيست، انگيزه خدمت انگيزه خدمت به يك فرد يا خدمت به يك دسته . باشد
به توده ها بدون اينكه نتيجه آن جلب نظر توده ها و سودمندي بحال آنها باشد، نيز خوب 

براي قضاوت در باره مقاصد ذهني يك نويسنده يعني اينكه آيا انگيزه وي درست و . نيست
) ده به اثر آثارشبطور عم(خوب بوده است، ما نبايد به اظهارات وي، بلكه بايد به اثر اعمالش

 )38.(بر روي توده ها در جامعه مراجعه كنيم
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البته هيچيك از اينها به اين معني نبود كه هر اثر ادبي و هنري، براي آنكه نقش مثبتي بازي 
در واقع، آثار مترقي كه . كند، بايستي تماما انقالبي بوده يا كال انعكاس بينش پرولتاريا باشد

ندن توده ها در مبارزه بر عليه دشمن اصلي بود، حتي با اينكه اثر عيني آن كال، جلو را
. نويسنده ممكن بود يك كمونيست نباشد، ميتوانست وجود داشته باشد و وجود نيز داشت

اما دقيقا براي انجام . وصحيح آن بود كه با اينان متحد گشته و آنان را تحت تاثير قرار داد
دف آفرينش آثاري تحت رهبري بينش پرولتري چنين كاري، و همچنين براي رسيدن به ه

بطور تمام و كمال، براي كارگران قرهنگي انقالبي ) و كادرها(براي ارضاء احتياجات توده ها 
الزم بود آن خطوط اصلي را كه مائو در سخنراني هاي خود در محفل ين آن بجلو گذارده بود 

ه توده در جلو راندن تاريخ كمك كند ب"پيشه كرده و بر اين اساس ادبيات و هنري كه بتواند 
  . را در كاملترين شكل خود خلق نموده و بعنوان آثار نمونه در آيند"

 مبارزه در جبهه فرهنگي و در جمهوري خلق

خط مائو و خط پرولتري، در زمينه هنر، ادبيات و فرهنگ بطور كلي، در حزب كمونيست چين 
راي آن مي بايستي بصورتي پر حرارت و دائمي ب. و جنبش انقالبي، بدون مبارزه پيروز نشد

و حتي بيشتر از آن،  1942اين مطلب در سال . در سراسر دوره انقالب چين مبارزه مي شد
زمانيكه انقالب چين رشد نمود و طبقات استثمارگر گذشته را سرنگون و به كناري نهاد و با 

و بعالوه ،  .ي شد، صادق بودوارد مرحله سوسياليست 1949پايه ريزي جمهوري خلق در سال 
با وجود آنكه سخنرانيها در محفل ين آن خطوط اساسي را ترسيم نموده بود، با رشد مبارزه 
. از مرحله اوليه دمكراتيك نوين به مرحله سوسياليستي، به گسترش بيشتر اين خط نياز بود

ا رشد و تكامل به اين ترتيب خط مائو ميبايستي از طريق بكاربست آن در شرايط نوين، ب
 .انقالب چين، هم حفظ گرديده و هم عميقتر گردد

نوشت و  "روزنامه مردم"در ) ييا بخشي از مقاله ا(مائو مقاله اي  1951براي مثال، در سال 
كه در آن زمان تبليغ مي گرديد، انتقاد بعمل » زندگي اوسيون«نمود كه از فيلم  درخواست

افرادي چون "را تقدير مي كرد كه مائو مي گويد،  اين فيلم ارتجاعي آشكارا مردي. آيد
اوسيون كه در سالهاي آخر سلسله تسن يعني در دوران مبارزه عظيم خلق چين عليه 

 1838اوسيون از سال (تجاوزكاران خارجي و زمامداران مرتجع و فئودال داخلي مي زيستند 
فئودالي و روبناي ، حتي انگشتي عليه زيربناي اقتصاد )زندگي مي كرد1896تا سال 
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و اينكه چنين فيلمي كه نه تنها در آن زمان ظاهر شده بود، ) 39("اجتماعي آن بلند نكردند
بلكه از جانب اعضاي بلند پايه حزب نيز تقدير فراوان ميشد، نشان دهنده آن بود كه مبارزه 

فاده از طبقاتي براستي بسيار حاد است و اينكه نيروهاي بورژوا حمالت تندي را، با است
	.فرهنگ بعنوان وسيله اي مهم آغاز كرده اند

 "روياي كابين قرمز"نامه اي پيرامون تحقيق خود در باره رمان "، مائو 1954يا مجددا در سال 
به بوروي سياسي كميته مركزي حزب نوشت كه در رابطه بود با مقاالت انتقادي دو جوان در 

مائو در اين باره . پو -ط روشنفكر بورژوا، يوپينو ارزيابي آن توس "روياي كابين قرمز"باره 
مي گويد كه چگونه مقامات ادبي به عوض آنكه از اين مقاالت انتقادي كه در مجموع صحيح 

	)40.(بوده اند استقبال كنند، از نشر آن ممانعت بعمل آورده اند

چگونه خود را در اين واقعه،مبارزه طبقاتي پنهاني را كه بتندي جريان داشت و اينكه اين امر 
و براستي ثابت شد كه اين واقعه پيش درآمدي . زمينه فرهنگ عيان مي ساخت، آشكار نمود

	.مي باشد براي يك مبارزه واقعا همه جانبه كه جريان هوفن بود

عليرغم عضويتش در حزب، او هرگز يك .هوفن يك عضو حزب و شخصي روشنفكر بود
ع از فردگرايي بورژوايي براي نويسندگان و لنينيست نشده بود و در واق - ماركسيست

در اواسط . هنرمندان دفاع كرده، و با گذاردن هنر تحت فرماندهي سياست، مخالفت مي نمود
	.او شروع به تشكيل گروه هاي مخالف، بخصوص در دانشگاهها، كرد 1950سالهاي 

تباهات مقامات ، فدراسيون هنرمندان و نويسندگان در چين شروع به رد اش1954در اواخر 
با ديدن اين موقعيت، هوفن، . كردند» روياي كابين قرمز«ادبي در مورد ارزيابي يو پين پو از 

او بعد از مبارزه اي در . در هنر كرد» اعمال قدرت«شروع به انتقاد از حزب كمونيست بدليل 
شتر به ، انتقاد رياكارانه اي از خود نمود اما در عمل با حرارت هرچه بي1955ژانويه 

وقتي كه اين امر روشن شد، مائو مبارزه اي را . سازماندهي دسته ارتجاعي مخالفين پرداخت
نه تنها بر عليه هوفن بلكه براي ريشه كن نمودن تمام ضد انقالبيون در پوشش، سازمان دهي 

 انتشار داده "مطالبي در باره دارو دسته ضد انقالبي هوفن"بعنوان بخشي از آن، كتاب . نمود
	)41.(شد كه مائو آنرا تنظيم نمود براي آن مقدمه و يادداشتي نوشت
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، مائو به اين سئوال كه چرا اين مطلب انتشار مي يافت و اهميت مبارزه با "مقدمه اش"در 
	:هوفن در چيست، مي پردازد

توده هاي خلق به اين مطالب نياز فراوان دارند، ضد انقالبيون چگونه تاكتيكهاي دورويانه 
ش را بكار مي گيرند؟ آنها چگونه با ظاهر قالبي شان بفريب ما مشغولند در حاليكه نهاني خوي

كارهايي مي كنند كه ما انتظار نداريم؟ هزاران هزار نفراز مردم خوش نيت در اين باره هيچ 
	.نمي دانند

ن و دريافت) موفقيت...(ا خزيده اند ف مبدين خاطر نيز بسياري از ضد انقالبيون بدرون صفو
	 جانب عناصر بد به تركيبي از هدايت صحيح از بيرون ريختن

ارگانهاي رهبري و درجه بااليي از آگاهي سياسي از جانب توده ها بستگي دارد، اما در اين 
	)42.(رابطه كار ما در گذشته بدون نقص نبود

آنرا  اهميت قضيه هوفن در اين است كه مي خواهيم": بطور خالصه، مائو جمع بندي مي كند
 )43.("... در آموزش توده هاي خلق بكار بريم 

اوال رابطه دروني و نزديك . به اين ترتيب اين مورد حداقل دو نكته مهم را آشكار مي سازد
و ثانيا، . مسائل و مبارزات در زمينه ادبيات و هنر با مبارزه طبقاتي بطور كل نشان مي دهد

ن است كه چگونه مبارزات در اين زمينه مي جمعبندي و عمل مائو در اين مورد نشانگر آ
توانند بعنوان زمين تمريني حياتي براي توده ها در برپايي مبارزه طبقاتي، بخصوص تحت 

	.شرايط نوين سوسياليستي، باشند

در طول چند سال بعد، مبارزه طبقاتي در چين، همزمان با وقايعي كه در جهان اتفاق مي 
در اتحاد . كه اثر بزرگي بر روي مبارزه در چين گذاشت افتاد، شدت هر چه بيشتري گرفت

و در تعداديديگر از كشورهاي اروپاي شرقي . شوروي رويزيونيستها بقدرت رسيدند
اين امر با سوار  _اغتشاشات ضد انقالبي جدي اقشار فراواني از توده ها را بدرون خود كشيد

روابط آن با مردم عيوب ديگر آن،  شدن بر نارضايتي مردم از گرايشات بوروكراتيك دولت و
دست راستي ها در چين كه با وقوع اين حوادث جسورتر شده بودند، با همراهي . انجام گرفت

روشنفكران بورژواي تغيير نيافته كه نقش نفوذي داشتند، حمله اي را در حزب كمونيست 
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بر . دامن زدچين و در دولت سوسياليستي آغاز نمودند، در عين حال به اغنشاشات نيز 
بگذار صد گل بشكفد و صد مكتب فكري با "سياست  1957چنين زمينه اي بود كه در اوائل 

  . بجلو گذاشته شد "هم به رقابت برخيزند

	لـد گـص

تسريع رشد  يبرا«نوان سياست دراز مدت عچنانكه مائو خاطر نشان ساخت، اين مسئله ب
بجلو برده ) 44(» در سرزمين ما  يوپيشرفت هنر، علوم و يك فرهنگ شكوفا سوسياليست

را دنبال كردند كه  يدر اين زمينه مائو و حزب كمونيست چين مشا به همان خط. شد
مجموعا اينطور تشخيص داده شده « نمود و در باره آن نوشت ياستالين برايش مبارزه م

) 45(».وفا نخواهد شدكانتقاد ش يو بدون آزاد يبدون يك نبرد عقيدت ياست كه هيچ علم
 : دهد ييا آنچنانكه مائو اين را به ماوراء علوم، و به هنر نيز نيز گسترش م

 ياز هنر يا مكتب فكر يتحميل سبك خاص يبرا يما معتقديم كه استفاده از تدابير ادار
 يمسئله درست. رشد هنر و علم زيانمند است يوممانعت از سبكها و مكاتب ديگر برا يخاص

و از طريق  يو علم يوم، بايد از طريق بحث آزادانه در محافل هنردر هنر و عل ييا نادرست
 ) 46. (پراتيك در اين حيطه ها حل شود

و مائو پس از . و مكاتب در علم است يبين انواع اشكال هنر مبارزهاما البته، اين به معنا 
 ياليستاز كل مبارزه در جامعه سوسي يكند كه اين بخش يعنوان مطلب باال بالفاصله تاكيد م

 :است

 ي، مبارزه طبقاتيبين پروتاليا و بورژواز يمبارزه طبقات. هنوز تمام نشده است يمبارزه طبقات
در زمينه  يبين پرولتاريا و بورژواز يبارزه طبقاتمگوناگون، و  يبين نيروهاي سياس

بسيار حدت خواهد  يگاه يو پيچيده خواهد بود و حت يطوالن يهنوز مبارزه ا يايدئولوژ
تيز  يخود تغيير دهد، و بورژواز يكند تا جهان را طبق جهانبين يپرولتاريا كوشش م. فتيا

، هنوز عمال حل نشده ي،سوسياليسم يا سرمايه داريبر ك يك يدر اين مورد، پيروز. همچنين
 يولوژيك بين سوسياليسم و سرمايه دارئبراي اينكه در كشور ما نتيجه مبارزه ايد... است

 )47(.الزم است يبس طوالن يز دورانمعلوم شود، هنو
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البته همانطور كه مائو هم . بود يپيشرفت مبارزه طبقات يبرا يبه اين ترتيب اين سياست راه
 يآنكه طبقات مختلف م ييعن -ندارند  يگفته است اين دو شعار در خودشان، كاراكتر طبقات

پرولتاريا مالك . فاده كنندمختلف و هر يك به نفع طبقه خود است يتوانند از آنها در راهها
بقول مائو، براي  -آوردكه سر برون خواهند  يهايزقضاوت در باره چيي سنجش خودرا برا

مائو چندي از اين معيارها را ذكر . تشخيص گلهاي خوشبو از علفهاي سمي، خواهند داشت
 مي كند كه مهمترين آنها سودمند بودنشان براي تغيير سوسياليستي جامعه و همچنين

 .كمك به محكمتر كردن نقش رهبري حزب كمونيست مي باشند

به كالمي ديگر، هر فكر يا كار هنري كه سرش را تحت اين سياست بلند مي كند غنچه 
اما . بعضي از آنها علفهاي هرز خواهند بود و بايستي كه ريشه كن گردند. شكوفنده اي نيست

انه ميزنند، به معناي بدي اين اين واقعيت كه تحت اين سياست بعضي علفهاي هرز جو
: براي اينكه اوال چنين ريشه كني اي بايد به هر صورت انجام بگيرد. بر عكس. سياست نيست

علفهاي هرزه حتي تا ده هزار سال ديگر نيز خواهد روئيد و از اين رو ما بايد آماده باشيم تا "
عقايد بد و مضر تحت  به كالمي ديگر،) 48(".براي مدتي طوالني با آنها مبارزه كنيم

پرولتاريا و . وجود خواهند داشت) و حتي تحت كمونيسم(سوسياليسم براي مدتي طوالني 
 .توده هاي مردم بايد آمادگي مبارزه اي استوار و هميشگي را عليه آنها داشته باشند

اما عالوه بر اين، سياست اجازه به شكفته شدن صد گل و رقابت صد مكتب فكري اعلب مي 
و در . ند در علني نمودن اين عقايد و مبارزه با آنها و ريشه كن كردنشان سودمند باشدتوا

راستهاي بورژوا در چين از فرصتي . اتفاق افتاد 1957حقيقت اين همان چيزي است كه در 
سپس پرولتاريا و . كه اين سياست به آنها داده بود براي آغاز حمله اي بزرگ استفاده كردند

 .رصت براي دفع حمله و داغان نمودن اين مرتجعين استفاده نمودندحزبش از اين ف

مطلبي كه توسط (بعضي از دست راستي ها شكوه كردند كه به آنان كلك زده شده است
 :اما مائو توضيح داد كه). بسياري از چين شناسان بورژوا تكرار مي گردد

. اين يك نقشه آشكار بودما مي گوييم كه . بعضي مي گويند كه اين يك نقشه پنهاني بود
فقط وقتي بگذارند ارواح و هيوالهاي مهيب ظاهر . زيرا ما آنرا قبال براي دشمن روشن كرديم

تنها هنگامي كه به علفهاي سمي اجازه دهيد از خاك جوانه . گردند مي توانيد نابودشان كنيد
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ن نمي كنند؟ مگر دهقانان هر سال چندين بار وجي. بزنند مي توانيد ريشه كنشان كنيد
دشمنان طبقاتي ناگزير . بعالوه علفهاي ريشه كن شده را مي توان به صورت كود بكار برد

آنها به ميل خود دست از قدرت دولتي و . دنبال فرصت مي گردند تا خود را تثبيت كنند
هر چه حزب كمونيست از پيش به دشمنان خود هشدار دهد و استراتژي . مالكيت نمي كشند

مبارزه طبقاتي يك . ش را به اطالع آنان برساند، آنها باز حمالتي مي كننداساسي خوي
از آن . يعني مبارزه طبقاتي اجتناب ناپذير است. واقعيت عيني مستقل از اراده انسان است

تنها كاري كه مي شود .نمي توان اجتناب كرد، حتي اگرمردم بخواهند از آن اجتناب ورزند
 )49.(اع و هدايت مبارزه بسوي پيروزي استكرد استفاده حداكثر از اوض

بورژوازي تحت سوسياليسم به حيات خويش ادامه خواهد داد و عليه پرولتاريا حمالتي را به 
بعضي اوقات بهترين تاكتيك براي پرولتاريا عبارت از آن است كه به آنها . پيش خواهد برد

ض ديد توده ها قرار داده، مردم را اجازه آشكار شدن بدهد، به اين ترتيب آنان خود را در معر
در نتيجه بسيج . مسلح مي كنند -يعني بازگرداندن نظام قديم -با دركي از برنامه واقعي خود

  .مردم براي سرنگوني آنان مي تواند صورت بگيرد

 نبرد در زمينه فرهنگي شدت مي گيرد

نيروهاي . ود نگرديدالبته عليرغم مبارزه و مبارزات بسيار ديگر، بورژوازي بهيچوجه ناب
بورژوايي بطور فزاينده در خود حزب كمونيست بخصوص در رده هاي باال تمركز نموده و پر 

و در حقيقت نيروي آنان بدرجات فراوان در زمينه هاي هنر و . قدرت و با اهميت باقي ماندند
مائو در سيستم آموزشي يكي از تكيه گاههاي قدرت آنان بود، كه . فرهنگ تمركز يافته بود

 :گفت 1967باره آن طي بررسي اولين سال انقالب فرهنگي در 

آنطور كه من مي بينم روشنفكران، منجمله روشنفكران جوان كه هنوز در مدارس تعليم و 
تربيت مي بينند، هنوز يك جهان بيني پايه اي بورژوايي دارند، چه آنها در داخل حزب 

است كه براي هفده سال بعد از آزادي، محافل اين به آن دليل . باشند و چه در خارج آن
در نتيجه عقايد بورژوايي به خون . تربيتي و فرهنگي تحت تسلط رويزيونيسم قرار داشته اند

 )50.(روشنفكران تزريق مي گردد
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هفده سال بعد از "در اينجا مهم است توجه شود كه اين ارزيابي مائو از فرهنگ و هنر كه 
، همواره توسط رويزيونيستها "فرهنگي تحت تسلط رويزيونيسم بوده آزادي و تا آغاز انقالب

دو "اكنون، پس از گرفتن قدرت، آنها اين ارزيابي را . در چين مورد حمله قرار گرفته است
نام گذارده و آن را به، باصطالح باند چهار نفر ) در باره فرهنگ و تعليم و تربيت( "ارزيابي

غير مستقيم و پر سروصداي آنها عليه خود مائو و حط  نسبت داده و اين بخشي از حمله
انقالبي او، جزء الينفك و مهمي از واژگون نمودن انقالب فرهنگي و انقالب چين در مجموع، 

هيچ شخص سياسي آگاهي در چين نمي تواند وجود داشته باشد كه نداند اين . (مي باشد
 ).رداخته شده بوددر واقع توسط خود مائو انجام شده و پ "دو ارزيابي"

قبل از انقالب فرهنگي، رويزيونيستها در حيطه هنر نيز بقوت ريشه دوانده و در آنجا مشغول 
ارائه نمايندگان طبقات استثمارگر كهن و اقشار ممتاز نو ظهور به مثابه مدلهاي نمونه بودند و 

خطار مشهور خود از ارزش هاي بورژوايي و حتي فئودالي حمايت مي كردند، و سرانجام مائو ا
اگر از عوض شدن امتناع ورزد، نام آن بايد به وزارت "را به وزارت فرهنگ نمود كه 

امپراطورها، شاهان، ژنرالها و هيوالها، وزارت استعدادها و زيبايي ها يا وزارت موميايي هاي 
 ."خارجي عوض شود

گرفتن قدرت توسط  را براي) وهمچنين شرايط بطور كلي(مائو ديد كه دارند افكار عمومي 
اين رويزيونيستها آماده مي كنند و وي ضد حمله را در وهله اول بخصوص با تمركز در زمينه 

، همسر و رفيق نزديك مائو، چيانگ چينگ، 1963در سال . فرهنگ و ادبيات و هنر آغاز نمود
رهبري  ،"باند چهار نفره"در كنار چانگ چون چيائو يكي ديگر از رفقاي نزديك مائو و عضو 

را در مقابله با رويزيونيستها تنها در همين زمينه دست گرفتند و با مبارزه اي بسيار سخت 
يك زمينه مهم مبارزه عبارت بود از فرم سنتي هنر . تحوالت راهگشايي را بثمر رساندند

چيني، اپراي پكن، كه در آن آثار فئودالي قديمي و نيمه فئودالي بطور مرتب و اختصاصي به 
 .يش گذاشته مي شدنما

در طول آن مدت خود مائو از فرم شعر براي اعالم پيروزي اجتناب ناپذير انقالب بر ارتجاع 
استفاده نمود و اين در مواجهه با يك جريان رويزيونيستي بين المللي مخالف كه مركز آن در 

ري در شوروي قرار داشت و همچنين در مقابله با حمالت هر چه بيشتر رهروان سرمايه دا
چين كه در همراهي با روند بين المللي خيانت و تسليم طلبي بزدالنه به امپرياليسم قرار 
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نوشته شد با خطوط ذيل پايان  1963مائو يك شعر معروف را كه در اوائل سال . داشت، بود
 :داد

 فراز مي يابند "چهار دريا"

 ابرها و آبها خروش بر مي دارند،

 مي لرزند "پنج قاره"

 .و تندر مي غرندتوفان 

 شكست ناپذيريم ما

 )51( !ها مرگ بر آفت

بعد از هدايت كلي امر آماده سازي خلق افكار عمومي انقالبي، و وارد آوردن  1965باالخره در 
. اولين ضربات به مركز حياتي فرهنگ، مائو يك ضد حمله مستقيم سياسي را آغاز نمود

 .مربوط بودجالب و مهم است كه اين نيز به زمينه فرهنگ 

رويزيونيستها نمايشنامه اي را نوشته و به صحنه آورده بودند كه داستان آن در گذشته اتفاق 
هاي "نمايشنامه . مي افتاد، اما در تحليل مستقيما مائو تسه دون را مورد حمله قرار مي داد

فئودالي  نام داشت و ظاهرا از مردي دفاع مي كرد كه در دوران "جوي از اداره اخراج مي شود
گذشته اخراج شده بود، اما با تحليل روشن در واقع مائو را بدليل بزير كشيدن وزير دفاع 

مورد حمله قرار داده  50سابق، پنگ ته هواي، كه جهش بزرگ به پيش را در اواخر سالهاي 
 : خاطر نشان ساخت 1965همانطور كه مائو در دسامبر . بود، به زير حمالت خود مي گرفت

امپراطور . در سئوال اخراج از اداره نهفته بود "هاي جوي از اداره اخراج مي شود"معماي 
پنگ ته  1959در . هاي جوي را از اداره اخراج كرد) 1522 -66از سلسله مينگ (چياچينگ 

 )52.(است "هاي جوي"و پنگ ته هواي همان . هواي را از اداره اخراج كرديم
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اما اين عمل در پكن . اد از اين نمايشنامه سازماندهي شودبنابراين مائو پيشنهاد كرد كه انتق
امكان پذير نبود چرا كه رويزيونيستها تحت رهبري ليو شائوچي، تنگ سيائو پينگ و پنگ 

اين كار بايستي در . و ديگران، در آنجا داراي قدرت بسياري بودند) شهردار پكن(چن
دست باال را داشتند، اما نه به اندازه شانگهاي انجام ميشد، جاييكه رويزيونيستها همچنان 

در باره "(يائو ون يوان، با مشورت نزديك مائو نقد سوزاننده اي بر نمايشنامه نوشت . پكن
و مقصود اجتماعي واقعي و ) "}هاي جوي از اداره اخراج مي شود{نمايشنامه تاريخي جديد 
گفت، عالمت شروع انقالب اين مقاله، همانطور كه بعدها مائو . جوهر آن را افشاء نمود

  . فرهنگي كبير پرولتاريايي بود

 انقالب فرهنگي و انقالبي کردن فرهنگ

در اينجا بطور . در فصل بعد انقالب فرهنگي بطور كامل به مورد بحث گذارده خواهد شد
و البته اين جنبه مركزي اين . مركزي سيماي فرهنگ وهنر مورد توجه قرار گرفته است

همانطور كه كميته . نامگذاري نكردند فرهنگيانقالب را بي دليل انقالب  اين-انقالب بود
مركزي حزب كمونيست چين گفت، در يك تصميم كه گفته مي شود توسط خود مائو اتخاذ 

 :شده بود، و بخصوص در يك پاراگراف كه ذكر كامل آن مناسب است

از عقايد، فرهنگ، سنن و اگر چه بورژوازي سرنگون شده است، ولي هنوز در تالش استفاده 
عادات قديمي طبقات استثماركننده براي فاسد كردن توده ها، به اسارت در آوردن اذهان و 

او بايستي مستقيما : پرولتاريا بايستي دقيقا عكس آن عمل كند. كوشش براي بازگشت است
ده از عقايد، به هر گونه مبارزه جويي بورژوازي در زمينه ايدئولوژيكي پاسخ داده و با استفا
اكنون، هدف . فرهنگ، سنن و عادات نوين پرولتاريا، بينش فكري تمام جامعه را عوض نمايد

ما عبارت است از مبارزه عليه كساني كه در قدرت هستند و راه سرمايه داري را پيش گرفته 
ارتجاعي بورژوايي  "مقامات"اند، و سرنگوني آنان عبارت است از به نقد كشيدن و طرد 

ادميك و ايدئولوژي بورژوازي و تمام ديگر طبقات استثماركننده و متحول نمودن تعليم و آك
تربيت، ادبيات و هنر و تمام آن بخش هايي از روبنا كه در انطباق با پايه اقتصادي 
سوسياليستي نبوده اند، و بدين ترتيب تسهيل امر استحكام و رشد سيستم 

 )53.(سوسياليستي
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قالب فرهنگي مسلما عطف توجه اش را فقط منحصر به كارهاي ادبي و بنابراين، اگرچه ان
از آنجايي (هنري نكرد و نه حتي صرفا بطور عام به فرهنگ محدود نمي گشت، اما در نهايت 

باالجبار تمركزش بر اين سئوال سياسي بود كه چه كسي قدرت را ) كه يك انقالب واقعي بود
اين وجود، زمينه هاي فرهنگ بطور كلي و ادبيات و  اما با. در جامعه در دست خواهد گرفت

هنر بطور اخص، عرصه هاي مهمي بودند كه در آن اين سئوال سياسي بمورد مبارزه گذاشته 
 .شده بود

، "دختر سپيد موي"يك مثال خوب مورد مورد . بنابراين، مبارزه در زمينه هنر بسيار حاد بود
ر اوائل انقالب چين آفريده شده بود، است كه در يك نمايشنامه انقالبي كه نسبتا زود و د

اين اپرا بر اساس يك داستان واقعي . طول انقالب چندين بار تغييراتي در آن ايجاد شده بود
در طول فصلي از جنگ مقاومت ضد ژاپني قرار گرفته، كه بصورت افسانه هاي محلي نقل مي 

باز نويسي شده و مجددا بر  شد و بعدها مشتركا توسط چندين نويسنده در ارتش سرخ
در طول آخرين سالهاي جنگ ضد ژاپني و در . اساس انتقادات دهقانان باز نويسي شده بود

. طول جنگ داخلي كه بدنبال آن آمد، بارها و بارها در نقاط آزاد شده به نمايش در آمد
 :شكلي كه اين نمايش در آن زمان داشت به اين ترتيب بود

او توسط مالك، زماني كه پدرش توانايي پرداخت . يك دهقان استفهرمان داستان دختر 
قروض خود در سال نو را ندارد تصاحب شده و مجبور مي شود تا بصورت مستخدم در خانه 

پدرش خودكشي مي . مالك كه در آنجا مورد ضرب و شتم زن مالك قرار مي گيرد، در آيد
وقتي كه حامله مي شود و مالك را . او توسط مالك مورد تجاوز جنسي قرار مي گيرد. كند

دختر به كوه و دشت فرار مي كند . تهديد به افشاء كردن مي كند، او نقشه قتلش را مي كشد
او . و بچه اش را به دنيا مي آورد، و موهايش از مشقت زندگي كردن در غار سفيد مي شود

ود را باقي مي غذايش را از معبد ده تامين مي كند، جايي كه دهقانان پيشكش هاي خ
وقتيكه ارتش هشتم تحت رهبري حزب . گذاردند، با اين قكر كه او روح يا خدايي است

، "روح"در تعقيب . كمونيست وارد منطقه مي شود، از اين خيال پردازي با خبر مي گردد
با آگاهي از اينكه اوضاع در حال عوض شدن است، او . دختر سفيد مو و كودكش را مي يابند

دختر . به دهكده قديمي خود مي رود و مالك را تقبيح مي كند و او را كتك ميزنندبا ارتش 
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سپيد مو به دهقان ديگري كه قبال نامزد او بوده رسيده و چنين القاء مي شود كه آنها اكنون 
 .مي توانند سامان گرفته و زندگي شادي را با هم بگذرانند

مت مهمي از آمادگي براي انقالب فرهنگي را از قبل از انقالب فرهنگي و بعنوان چيزي كه قس
تشكيل مي داد، و بخصوص تحت رهبري چيانگ چينگ، تغيرات زيادي در اين نمايشنامه 

مرحله  -اپرا از بسياري جهات دوراني را منعكس مي كرد كه در آن ساخته شده بود. داده شد
. رزه عليه تجاوز ژاپندمكراتيك نوين انقالب، و حتي بطور مشخص مرحله كوتاه مدت تر مبا

همانطور كه انقالب از طريق تكميل انقالب دمكراتيك نوين بجلو حركت نمود و وارد مرحله 
سوسياليستي شد، باالجبار كارهاي هنري بايد به منعكس نمودن اين پيشرفت و حركت 

اين نمايشنامه خاص، نقش مهم و مثبتي در . بطرف پيشرفت هاي بيشتر، مي پرداختند
ايفاء كرده بود، اما در شكل قديمي خود با احتياجات مبارزه مداوم در مرحله گذشته 

در حقيقت اگر چنانچه براي همراهي با پيشرفت انقالب و آگاهي . سوسياليستي نامناسب بود
به وسيله اي مبدل مي  -رشد يابنده توده ها تغيير پيدا نمي كرد، به ضد خود بدل ميشد

بي . مخالف در جلو بردن انقالب سوسياليستي و سوسياليسمگرديد براي ترفيع احساسات 
، 1976دليل و صرفا كينه عليه چيانگ چينگ نيست كه از زمان گرفتن قدرت در اكتبر 

خالصه (رويزيونيستها در چين فرم قديمي دختر سپيد مو را با پاك كردن تغيرات انقالبي 
 .شده بود، احياء كرده اندكه تحت رهبري چيانگ چينگ در آن داده ) شده در پايين

يكي از تغيراتي كه توسط چيانگ چينگ بدعت گذاري شد آن بود كه ديگر پدر خودكشي 
و به همين . نمي كرد بلكه در حال مقاومت در مقابل حمالت چماقداران مالك كشته ميشد

ترتيب به خود قهرمان داستان تجاوز جنسي نمي شود بلكه در مقابل ستم مالك و زنش 
به مقاومت مداوم زده و باالخره مجبور به فرار مي شود چرا كه بيشتر و بيشتر بدليل دست 

 .مقاومتش عليه ظلم تحت ستم قرار مي گيرد

كه اينگونه تغييرات، اپرا را غير ) همانطور كه در چين گفتند(خيلي ها ممكن است بگويند
كردند نشان بدهند كه هر واقعي تر مي كند، و اينكه چيانگ چينگ و رهروان مائو تالش مي 

و اين در چين فئودالي و نيمه (دهقاني كه مجبور بود دختر خود را به مالك تسليم كند 
و هر دختر دهقاني كه مالك تالش نمود تا به او تجاوز جنسي ) فئودالي موضوعي معمولي بود

واقع حقيقت دست به مقاومتي جانانه زد، در حالي كه اين در ) و اين نيز معمول بود( نمايد
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كه تمام كساني كه تحت چنان شرايطي قرار گرفتند چنين  واقعيتي استو البته اين . نداشت
مقاومتي نكردند، كساني بودند كه كه تسليم بودند و نيز كساني كه به انواع مختلف ديگر و 

تغيير يافته دست به  "دختر سپيد موي"غير مستقيم تر از آنكه پدر و دختر دهقان در 
اما بودند بسياري ديگر كه مقاومتي جانانه از خود . مت زدند، از خود مقاومت نشان دادندمقاو

 .نشان دادند

تمامي اين موارد مختلف را مي توان نمونه هاي واقعي قلمداد كرد، نشان دادن هر كدام از 
 اما چيزي كه در. آنها در نمايش مي تواند فشرده يك جنبه يا جنبه ديگري از زندگي باشد

بود، يك فشرده انقالبي از زندگي، به عبارت ديگر،  انقالبيچين در حال خلق شدن بود هنر 
چيزي كه به توده ها كمك مي كند تاريخ را به جلو سوق داده و به تغيير انقالبي جامعه كمك 

و به اين علت چيزي كه بسيار مهم است نمايش مقاومت سرسختانه مردم بر عليه ظلم . كنند
 . ، و اينكه آنان چگونه مي توانند زنجير هايشان را پاره كنندو ستم است

بيشتر آنكه، اين به معناي دروغ پردازي در باره چيزهاي نيست، و اين ادعا كه هنر انقالبي 
البته، همانطور كه گفته شد، هم دهقاني كه خودكشي مي . است درست نيست "غير واقعي"

ند، اما، حقيقتا، كداميك از اينها بطور واقعي تر كند و هم آنكه مقاومت، هردو واقعي هست
نماينده جوهر چيزي هستند كه در ميان دهقانان در طول انقالب چين اتفاق مي افتاد؟ آيا 
اينكه دهقانان همچون توفاني بر پاي مي خاستند، سركوبگران خود را داغان مي نمودند و 

ه جوهر وقايع و اينكه حركت به كدام نقشي حياتي در تغيير جامعه بازي مي كردند، بيشتر ب
سو صورت مي گرفت، نزديك نبود؟ تمام انقالب چين، مانند هر انقالبي، بنظر غير واقعي مي 

وآنها كه (و حتي تعدادي از مردم بورژوا و خرده بورژوا  -رسند، چيزي كه براي مرتجعين
ه انقالب آمدند، باور كه حداقل تا مرحله معيني به همرا) بينش شان كامال بازسازي نشده
آنها نمي توانستند جوهر واقعي آن انقالب و نقش تعيين . كردن و يا قبولش غير ممكن بود

و به همين دليل بنمايش گذاردن واقعي بودن دهقانان . كننده و واقعي توده ها را درك كنند
 .به نظر مي رسيد "غير واقعي"قهرمان نيز الجرم در چشم همين مردم 

رتيب، در همراهي با اين جهت گيري سوسياليستي، پايان نمايشنامه نيز تغيير به همين ت
دليل آن . بعوض كتك خوردن، ما لك از صحنه بيرون برده شده و اعدام مي گردد. يافته بود

اين است كه در اپرا مالك اصال سمبل نيروهاي ارتجاعي بوده و اعدام او نشاندهنده آن است 
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معلوم . (خاسته و ارتجاعيون را بزور اسلحه سرنگون مي ساختندكه چگونه مردم چين بپا 
شده بود كه چنانجه او بر روي صحنه كشته مي شد، اين عمل باعث توليد همدردي غير 

 .)ارادي نسبت به او در ميان تماشاچيان مي گشت

همچنين، در شكل جديد نمايشنامه، به موضوع نمايشنامه، يعني وصال دختر سپيد موي و 
زادش بعنوان موضوعي فرعي برخورد شده و بطور كلي تم عشق در مقابل مبارزه دهقانان نام

و بجاي آنكه دو نفر بروند و . و مردم چين به صورت موضوعي ثانويه نمايش داده شده است
زندگي خوش و خرمي براي خود دست و پا كنند، هردو خود را ملزم مي بينند كه مبارزه 

دوباره اين كار صحيح و الزم بود، نه تنها در نشان دادن دقيق تر . دانقالبي را به پيش ببرن
خواسته هاي انقالب دمكراتيك نوين، كه هنوز در زماني كه پايان نمايش ارائه مي دهد پايان 
نيافته بود، بلكه بيشتر در جوابگويي به نيازهاي مرحله سوسياليسم، مرحله اي كه بنا به 

ب و در همين راستا، احتياج به كارهاي هنري و ترسيم نقش جمعبندي مائو به ارائه انقال
 . مركزي مبارزه طبقاتي طوالني و پيشرونده، بود

همچنين در طول اين مدت بشكل باله و يكي از آثار بزرگ هنري بشر در  "دختر سپيدموي"
در آن اشكال رقص و موسيقي سنتي غربي با اشكال موسيقي سنتي چيني جمع . آمده بود

و حركات و عالمات از كار افتاده و نوع بورژوايي كه در غرب تقريبا معادل باله مي شده 
 .باشند، به عالمات وحركات مبارز و انقالبي تغيير يافتند

 - شناخته مي شدند "آثار نمونه"بعنوان  "دختر سپيد موي"اين آثار هنري تغيير يافته مانند 
عنوان نمونه در رشد كارهاي متعدد و يعني پيشگامهايي كه مردم چين مي توانستند ب

بيشتر آنكه، تحت رهبري خط مائو و با رهبري محكم . مختلف هنري از آنها استفاده كنند
چيانگ چينگ و ديگران كه اين خط را بجلو مي بردند، نه تنها آثار نمونه در زمينه هاي 

بلكه توليد ) پراي پكندر كنار باله و ا(ادبيات و هنر مانند موسيقي سمفونيك، توليد شدند 
عظيم آثار انقالبي، بخصوص توليدات خود توده ها، در زمينه هايي مانند فيلم و ديگر اقسام 

 .نمايش، قصه هاي كوتاه، شعر، نقاشي ها، موسيقي و غيره انجام گرفت

و در كنار اين، بطوري بيسابقه، در طول اين مرحله از انقالب فرهنگي پيشرفتهاي عظيم در 
. ود توده ها براي مبارزه در زمينه فرهنگي و رشد فرهنگ سوسياليستي انجام گرفتبسيج خ
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. يكي از مشكالت در چين اين است كه هنوز يك كشور عقب مانده و نسبتا رشد نيافته است
اين بخصوص در دهات حقيقت دارد، و يكي از شاخه هاي اين امر اين است كه سيستم حمل 

تحت رهبري . سبه رشد نيافته است، بخصوص در مناطق روستاييو نقل و ارتباطات هنوز بالن
انقالبيوني چون مائو و چيانگ چينگ، و بخصوص در دهه انقالب فرهنگي در مراحل مختلف 

، راههاي جديدي براي رساندن اينگونه فرهنگ به مردم 1976تا  1966و اشكال متعدد آن، از 
كه به آساني قابل حمل به مناطق  مانند ساختن آپارات هاي كوچك فيلم -رشد يافت

روستايي بود و يا بر روي دوچرخه نيز نصب مي گرديد، تا آنكه فيلمها به دوردست ترين و 
 .غير قابل دسترسي ترين مناطق برده شده و نشان داده شوند

همچنين، گروههاي نمايشي مختلف اپراي پكن و گروههاي نمايشي ديگر با دوچرخه و كوله 
يش دادن در مناطق دور دست، و با كمك به گروههاي محلي براي به صحنه پشتي، با نما

آوردن آثار نمونه و با تماشا كردن كارهاي محلي بخاطر يادگرفتن از آنان، به حركت در 
 .آمدند

اينها راههاي مشخصي بودند كه در آن پرولتاريا، حزب و كاركنان فرهنگيش تالش نمودند تا 
را در زمينه فرهنگي از ميان ببرند، و به اين ترتيب به تغيير جامعه اختالف بين شهر و روستا 

  . سوسياليستي در مسير كمونيسم كمك نمايند

 عرصه فرهنگي در واپسين نبرد بزرگ مائو

آن يك . اما انقالب فرهنگي تماما پيشرفت در يك خط مستقيم نبود، مانند هر چيز ديگر
ضد انقالب به رهبري رهروان سرمايه داري در خود  انقالب بود، و البته در مقابل آن بسختي

پيچ و تاب هاي زيادي در مراحل مختلف وجود داشت كه تاكتيكهاي . حزب مقاومت كرد
 .مختلفي را براي برخورد به شرايط جديد مي طلبيد

مرحله آخر انقالب فرهنگي، صحنه آخرين نبرد بزرگ مائو با شكست خيانت لين پيائو كه در 
در سقوط هواپيما و در حال فرار از كشور، بعد از شكست در ترور مائو و به  1971 پاييز سال

اما لين از بسياري جهات در همراهي با . انجام رسانيدن يك كودتا كشته شد، آغاز گرديد
انقالب فرهنگي شناخته شده بود، به همين علت خيانت او فرصتي داد به بسياري از كساني 
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گي به زير كشيده شده بودند و كساني كه از ابتدا با آن مخالفت مي كه در طول انقالب فرهن
بيشتر از آن، دست راستيها از اين مسئله سود . كردند و يا بعدها سر مخالفت با آن برداشتند

جويي نمودند كه در طول اين مرحله چين با برقراري روابط ديپلماتيك با آمريكا و غرب براي 
كه بصورت خطري مستقيم و آني براي چين در آمده بود، وارد  از تعادل خارج نمودن شوروي
اين آخرين نبرد، بعد از مرگ مائو با كودتاي ضد انقالبي در . سازشهاي مشخصي شده بود

و با دستگيري نزديكترين رفقاي مائو، رهبران پرولتارياي چين كه رويزيونيستها  1976اكتبر 
 . رويزيونيسم موقتا در چين پيروز شد. اند، پايان يافت را بر آنان گذارده "باند چهار نفره"نام 

رويزيونيستها تالش . در اين آخرين نبرد، بار ديگر فرهنگ و هنر عرصه مهم مبارزه بودند
در اين ) و حتي بخصوص(كردند تا پيروزي هايي را كه پرولتاريا در تمام جبهه ها منجمله 

 .جبهه، بدست آورده بود واژگون كنند

آنها با بيشرمي همان نمايشي را كه ليو شائوچي را در ضديت با خط مائو به مثابه  1973در 
قهرماني جلوه مي داد، با پوشاندن نقاب بسيار نازكي بر آن، بازسازي كرده و بر روي صحنه 

، و براي خدمت به "باز كردن درها بر روي غرب"حوالي همين دوران، تحت پوشش . آوردند
پرياليسم، ماهيت طبقاتي آثار هنري كشورهاي امپرياليستي غربي را هدف تسليم شدن به ام

موسيقي "نفي نموده و بدون هيچ انتقادي از آن پشتيباني كردند، بخصوص از 
در كنار اين مسئله، آنها حمله اي وحشيانه ). موسيقي با ساز و بدون عنوان توضيحي("خالص

الب فرهنگي بجلو آورده شده بودند، منجمله را عليه كارهاي انقالبي ادبيات و هنر كه در انق
حمله اي تند عليه آثار نمونه و بخصوص بر عليه تالشهايي كه در راه انقالبي كردن اپراي 

 .پكن انجام مي شد، آغاز نمودند

آنها انقالبيون را متهم به جلوگيري از خالقيت هنري كرده و شكايت مي كردند كه به اندازه 
و اين تالشي بود براي القاء سياست اجازه دادن به . وجود ندارد "گلهاي شكوفنده"كافي 

پرولتاريا "شكوفايي صد گل با محتوايي بورژوايي و قرار دادن آن در مقابل اين خط مائو كه 
بايد ديكتاتوري همه جانبه بر بورژوازي را در تمام حيطه هاي روبنا، منجمله حيطه هاي 

ارائه  "صد گل"ائو در وحدتي ديالكتيكي با سياست چيزي كه م "مختلف فرهنگ اعمال كند
در كنار تمام اينها، . نموده و پايه پرولتاريايي اين سياست را محكم تر نموده بود

رويزيونيستها به تحوالتي كه در آموزش و پرورش و زمينه هاي علم و تكنولوژي كه از طريق 
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كردند كه اين سياست هاي جديد انقالب فرهنگي ايجاد گرديده بود حمله برده و ناله مي 
كرده و بخصوص آنكه چين را از رسيدن و پيشي گرفتن از كشورهاي  "خراب"چيزها را 

در حقيقت منظورشان اين بود كه از .( جهان يعني امپرياليستها باز داشته است "پيشرفته"
 ).بدنبال رفتن، تقليد و تسليم شدن به امپرياليسم باز داشته است

وان هون ون، چان چون چيائو،  - اي انقالبي كه او هدايت مي نمود، و چهار نفرمائو و نيروه
بعنوان مركز فعال رهبري، نه تنها بسختي بر عليه تمام اين  -چيانگ چينگ و يائو ون يوان

حمله هاي مشخص جنگيدند بلكه ضد حمله اي در قلمرو روبنا و خلق افكار عمومي را نيز 
، آنان جنبشي )1973در آگوست (نگره دهم حزب كمونيست چينكمي بعد از ك. آغاز نمودند

را جهت انتقاداز لين پيائو و كنفوسيوس آغاز نمودند، اگرچه اين جنبش عمدتا بشكل جنبش 
در اين مبارزه، . آموزشي پيش رفت اما در برگيرنده يك مبارزه بسيار مهم در قلمرو روبنا بود

ساس كاربرد و تربيت توده ها در ماترياليسم تاريخي، با استفاده از روش تشبيه تاريخي و بر ا
خط و سياست ضد انقالبي و تداركات آنها براي كسب قدرت، واژگون كردن انقالب و سازش 

 .با امپرياليسم افشاء گرديد و انتقاد توده اي از آنان سازماندهي شد

خود مي رسيد، مائو ، در حاليكه مبارزه طبقاتي در مجموع به حدت 1975بعدها، در تابستان 
بخصوص او توجه اش را . از ادبيات و هنر بعنوان اسلحه اي برنده در اين نبرد استفاده نمود

رماني كه قهرمانش سونگ چيانگ در واقع خائن . (كرد "حاشيه آب"معطوف به رمان تاريخي 
اخوان و فر.) به شورشهاي دهقاني بود كه از درون صفوف اين شورش ها به رهبري رسيده بود

همچون اشخاصي در چين امروز كه در مرحله دمكراتيك بصفوف . انتقاد انقالبي از آن را داد
انقالب پيوسته بودند، اما هرگز انقالبيون پيگير نبوده و هرگز گسستي قطعي از ايدئولوژي 
بورژوايي نكردند، سونگ چيانگ به دهقانان شورشي پيوست تا تنها بر عليه مقامات فاسد 

وي در انتها پيشنهاد عفو امپراطور را پذيرفته و بخدمت او در آمد تا با . و نه امپراطوربجنگد 
 .دهقانان شورشي كه به مبارزه خود ادامه داده و فاطعانه آنرا جلو مي بردند، بجنگد

مائو تاكيد كرد كه نقد اين رمان، نه صرفا يك عمل آكادميك و نه عملي زيبايي شناسانه 
سن رمان دقيقا آن است كه به توده ها كمك مي كند تا تسليم طلبان و است، مائو گفت ح

سونگ چيانگ هاي امروزي را كه در خانه به انقالب خيانت مي كنند و خود را به امپرياليسم 
هدف اين سخنان كساني بودند كه در قدرت بودند، بخصوص در رده . مي فروشند، بشناسند
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 - را جلو برده و راه سرمايه داري را پيش گرفته بودندهاي بااليي حزب كه خط رويزيونيستي 
رهبران پيش كسوتي كه نتوانسته  -اشخاصي مانند سيائو پينگ و پشت سر آنان، چوئن الي

انقالبيون (دمكرات ها -بودند با ادامه انقالب تا مرحله سوسياليستي پيشرفت كنندو از بورژوا
 .ضد انقالبيون تبديل گرديدند به رهروان راه سرمايه داري و) دمكرات-بورژوا

در زماني كه اين نبرد جوشانتر و آشكارتر گشت، مبارزه همه جانبه در قلمرو تعليم و تربيت 
در كنار توجه بر روي نبرد در زمينه تعليم و . و فرهنگ، سنگرهاي بي اندازه پر اهميتي بودند

عيت كه اين انعكاسي برنده از و با جلب توجه به اين واق 1976و اوايل  1975تربيت در اواخر 
مبارزه طبقاتي در مجموع در آن زمان بود، مائو رهبري نيروهاي انقالبي را در مبارزه در 

اينگونه . زمينه فرهنگي، بعنوان صحنه مهم ديگري از زورآزمايي همه جانبه بعهده گرفت
بلكه او از هنر نبود كه گلوله هاي اصلي شليك شده توسط مائو تسه دون در مورد هنر بود، 

بطور مشخص، مائوهمانطور كه قبال نيز اينكار را انجام داده . بمثابه شكلي استفاده مي كرد
بود، از شعر بعنوان صالي جنگ در مبارزه استفاده كرده و بطور مشخص دو شعر، كه مائو 

پيامي  اين. دوباره چاپ گرديدند 1976آنها را سروده بود، در روز سال نو در  1965ابتدا در 
، خطر عظيم آنكه 1965بود به مردم چين مبني بر اينكه در آن زمان نيز، درست مانند دوران 

رويزيونيستها قدرت گرفته و سرمايه داري را احياء كنند وجود دارد، و بنا بر اين به يك 
هرچند كه اشكال اين (مبارزه بزرگ و همه جانبه براي پيشگيري از چنين عقبگردي نياز بود 

 ).ارزه ممكن است با آغاز انقالب فرهنگي در بعضي موارد تفاوت داشته باشدمب

پر از خوشبيني انقالبي است كه پيروزي هاي تاريخساز انقالب  "صعودي به جين گان"شعر 
سال گذشته بخاطر آورده و راه آينده و مبارزه اي شخت كه پيروزي هاي  38چين در طول 

جين گان كوههايي بودند كه در آنها اولين . مي دهدجديد را به همراه مي آورد نشان 
پايگاههاي منطقه اي ارتش انقالبي پايه گذاري شده و انقالب چين در جاده مبارزه مسلحانه 

 .از آنجا آغاز گرديد

مبارزه اي را بين يك انقالبي و يك رويزيونيست در شكل  "يك گفتگو: دو پرنده"شعر ديگر، 
رغ افسانه اي سيمرغ و گنجشك ترسان و لرزاني كه آرزوي دو پرنده تصوير مي كند، م

و ايمان خود را در ) خروشچف "كمونيسم تاس كبابي"(گوشت گاو و سيب زميني دارد 
بين آمريكا، انگلستان و شوروي  1963پيمان منع آزمايشات اتمي كه در ( "پيمان سه گانه"



 فرهنگ و روبنا

	

250	
	

روشچف و همرديفانش در گنجشك رويزيونيست مانند خ. ، گذاشته است)بسته شده بود
آشفتگي "چين، فكر مي كند كه طغيان شورش انقالبي در چين و جهان مساوي است با 

و پاسخ سيمرغ، مرغ قدرتمند و نماينده انقالب، آنست كه جهان از طريق اين . "عظيم
اين اشعار، بهمراه مبارزه در . مبارزات انقالبي در حال زيرو رو شدن و متحول شدن است

رهنگي بطور كل، در اين آخرين مبارزه مائو تسه دون، در مسلح كردن توده ها، جبهه ف
منجمله اعضاء و رده هاي حزب و كادر انقالبي، براي بجلو بردن مبارزه انقالبي تا مركز 
گردبادي كه رويزيونيستها و مقامات رهرو سرمايه داري بپا كرده بودند، نقش مهمي را ايفاء 

 .كردند

نيستها در اين آخرين نبرد و قدرت گرفتن آنان، دقيقا نشان دهنده صحت پيروزي رويزيو
خط مائو است مبني بر اينكه در تمام دوران سوسياليسم، طبقات و مبارزه طبقاتي و خطر 

وجود ) وهمچنين حمله توسط امپرياليسم يا ارتجاعيون خارجي ديگر(بازگشت سرمايه داري 
اين بطور . ب تحت ديكتاتوري پرولتاريا ادامه پيدا كندداشته و بنابراين الزم است كه انقال

نه نتها بخاطر  -مشخص نشان مي دهدكه تا چه اندازه خط مائو در باره نقش روبنا صحيح بود
اينكه در دوران سوسياليسم از اهميتي فراوان برخوردار مي گردد بلكه آنكه بعضي مواقع 

دتاي رويزيونيستي، كه سرآغاز تغيير كيفي كو. نقش اساسي و تعيين كننده را بازي مي كند
و دقيقا شروع پروسه واژگون ساختن انقالب و احياء سرمايه داري بود، درست در روبنا اتفاق 

 .افتاد و طبيعتا جاي ديگري نيز نمي توانست اتفاق بيافتد

له و در مرح -مضافا، خود اين آخرين نبرد، مانند تمامي مبارزات قبلي در چين سوسياليستي
نه تنها نشان دهنده اهميت فراوان روبنا بطور عام بلكه بطور خاص  -پيشين انقالب چين

اين نشان مي دهدكه تا چه . نشان دهنده اهميت عظيم عرصه فرهنگ و مبارزه در آن است
حد سياست ها و دست آوردهايي كه تحت رهبري خط انقالبي مائو در حيطه فرهنگ و روبنا 

گشتهاند صحيحذ بوده و چه خدمت عظيمي بوسيله اين فرمول بندي تكامل كرده و تدوين 
پرولتاريا "دقيق مائو انجام گرفته كه پس از گرفتن قدرت اين تعيين كننده است كه 

ديكتاكوري همه جانبه بر بورژوازي را در قلمرو روبنا منچمله زمينه هاي مختلف فرهنگ 
ا كه تحت هدايت خط انقالبي مائو در ، و همچنين سياستها و دستĤوردهايي ر"اعمال كند

و هيچ كودتاي رويزيونيستي و عقبگرد . زمينه فرهنگ و روبنا بدست آمده اند، بكار گيرد
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موقتي در چين نمي تواند به هيچ وجهي از خدمات واقعا فنا ناپذير و بزرگ مائو تسه دون، از 
  . يا آنرا نفي نمايدجمله در عرصه حياتي ادبيات و هنر و فرهنگ بطور كل، كاسته و 

  

  

 رــــدو شع

 صعودي دو باره به جين گان

 ١٩٦٥مه 

 :دير زماني با اين آرزو سر كردم

 آيا دوباره ابرها را زير پا خواهم نهاد؟

 پس، باز آمدم از دور دست

 .ميعادگاه روزهاي جواني مان –تا صعودي دو باره به جين گان 

 تصاوير گذشته يكسر دگرگون شده اند،

 انجير مي خورند، مرغان

 چلچله ها چرخ مي رنند،

 جويباران از هر سو روانند،

 .و انتهاي جاده در آسمان گم مي شود

 وقتي معبد هوان يان را پشت گذاشتي
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 خطرهاي راه را هيچ مي انگاري

 توفان و تندر بيداد مي كنند

 :و تو پرچم ها را مي بيني كه در باد پر مي زنند

 .كند پس آنجا انساني زندگي مي

 -به سادگي  -سي و هشت سال گذشته است 

 .انگار با يك چشم بهم زدن سي و هشت سال را از خود دور كرده اي

 مي توان كاري كرد كارستان، مي توان ماه را از آسمان هفتم بزير كشيد،

 مي توان الكپشتها را از قعر پنج دريا ربود،

 .ما در ميان لبخندها و آوازهاي فتح باز مي گرديم

 .آري، كاري خواهيم كرد كارستان

 !سختي در كار جهان هرگز

  !تنها بايد صعود به قله ها را جرات كني
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 دوپرنده، يک گفتگو

 ١٩٦٥پائيز 

 سيمرغ از آشيان بر آمد و تا اوج پر گرفت

 از آسمان اول و دوم گذشت و رفت،

 .همراه گرد بار تا مرز هفت رفت

 -بر روستا و شهر  - آنگاه زان فراز نگاهي به قعر كرد

 .تا وارسي كند جهان بشر را به يك نظر

 از بارش مداوم و خيل گلوله ها

 دروازه بهشت مي سوخت بي امان

 در كام شعله ها، بر جاي جاي كاخ خدايان شده سوار

 .امواج انفجار -غران و پر خروش  -

 :لرزان در آشيان، گنجشكي حقير مي خواند زير لب

 !اينجا جهنم است"

 "!ايد پر كشم، بار سفر كشمب

  -سيمرغ بانگ زد  - "خواهي كه پر كشي؟ "

 "!بار سفر كشي؟ اما كجا؟ بگو"
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 !اهل كدام دياري تو؟ بي خبر"

 مقصود روشن است، قصر زمردين آنسوي تپه ها

  -! بهتران از ما -در سرزمين جن و پري 

 از آنزمان كه قول و قراري سه گانه شد

 بر قرار در ماهتاب روشن پاييز

 .بگذشته فصل خزان دست كم دو بار

 آنجا خوراك خوب و فراوان براي ماست،

 "...ديگ بزرگ طاس كبابي بر آتش است

 !بدور فكن مهمالت را! بس كن "

  "!دنياست زيرورو، يكدم بخود بيا

  مائو تسه دون 
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  فصل ششم

  

  ادامه انقالب تحت ديکتاتوري پرولتاريا

  

  دمهـمق

  :لنين در نقل مشهوري در باره ديكتاتوري پرولتاريا، با قدرت بيان مي كند كه

اغلب گفته و نوشته مي شود كه نكته عمده در آموزشهاي ماركس مبارزه طبقاتي است، اما 
ب تحريف اپورتونيستي و از همين مطلب نادرست است كه اغل. اين درست نمي باشد

كساني كه فقط مبارزه طبقات را قبول داشته باشند، هنوز ... ماركسيسم نشئت مي گيرد
ماركسيست نيستند و ممكن است هنوز از چهارچوب تفكر بورژوايي و سياست بورژوايي 

ماركسيست فقط آن كسي است كه قبول نظريه مبارزه طبقات را تا ... خارج نشده باشند
و (وجه تمايز كامال عميق بين يك بورژواي عادي . ه ديكتاتوري پرولتاريا بسط دهدقبول نظري

  )1.(با يك ماركسيست در همين نكته است) همچنين بورژوازي بزرگ

امروزه همانند زمان لنين، موضع درست در قبال ديكتاتوري پرولتاريا عميق ترين تفاوت بين 
كسيستي در رابطه با جامعه و تاريخ يك درك و راهنماي عمل ماركسيستي و غير مار

و . بخصوص اين امر خط فاصل عميق سياسي بين ماركسيسم و رويزيونيسم مي باشد.است
-دقيقا در اين عرصه كامال مهم است كه مائو تسه دون مهمترين خدمات فنا ناپذيرش را به م

  .ل و آرمان انقالبي پرولتاريا بين المللي انجام داد

ست لنينيستي از اينكه ديكتاتوري پرولتاريا چيست را تعميق نمود، و با مائو تحليل ماركسي
نشان دادن اينكه چگونه طبقات كماكان به موجوديت خود تحت سوسياليسم ادامه مي 
دهند، چگونه اين طبقات به مبارزه ادامه داده و چگونه طبقه كارگر بايد مبارزه اش را تحت 
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ل را  -انقالب را تحت ديكتاتوري پرولتاريا به پيش راند، ماين شرايط نوين ادامه داده و بايد 
امروز وظيفه كليدي ماركسيست هاهمان است . بطور مطلقا غير قابل انكاري تعميق بخشيد

بنابراين وظيفه حياتي . دفاع از ديكتاتوري پرولتاريا: كه در دوران لنين مطرح بود
ه انقالب تحت ديكتاتوري پرولتاريا لنينيست هاست كه به دركي عميق از ادام - ماركسيست

  .اين عظيمترين خدمت مائو تسه دون است. دست يابند و از آن بدفاع برخيزند

  

  تئوري ديکتاتوري پرولتاريا

  

البته مقوله اساسي ديكتاتوري پرولتاريا از مائو يا لنين آغاز نشد، بلكه از همان ابتدا بخشي 
ي رفت تا بمثابه يك ماركسيست مطرح شود، در دوره اي كه ماركس م. از ماركسيسم بود

  :اظهارات عميقي را در اين باب در نامه اي مطرح نمود

و اما در باره خود بايد بگويم، نه كشف وجود طبقات در جامعه كنوني و نه كشف مبارزه ميان 
مدتها قبل، مورخين بورژوازي تكامل تاريخي اين . آنها، هيچكدام از خدمات من نيست

كار تازه . بقات، و اقتصاد دانان بورژوازي تشريح اقتصادي طبقات را بيان داشته اندمبارزه ط
مراحل تاريخي مربوط به  وجود طبقاتاينكه ) 1: اي كه من كرده ام اثبات نكات زيرين است

منجر  ديكتاتوري پرولتاريااينكه مبارزه طبقاتي ناچار كار را به ) 2است،  معين تكامل توليد
و  نابودي هر گونه طبقاتاينكه خود اين ديكتاتوري فقط گذاري است بسوي  )3مي سازد، 

  ) 3.("بسوي جامعه بدون طبقات

بايد اشاره كرد كه اين در زماني نوشته شده است كه ماركس هنوز كار بزرگ سيستماتيك 
ي و آنچه او اينجا در باره اش صحبت م. خودش در رابطه با اقتصاد سياسي را انجام نداده بود

كند عبارت است از خدمت او به كشف قوانين عمومي تكامل تاريخي جامعه بشري، و نه در 
باره خدمات وي در عرصه اقتصاد سياسي، تا آنجا كه به عرصه قوانين تكامل تاريخي مربوط 
مي شود، آنچه كه ماركس در جمالت باال تاكيد مي كند عبارت است از يك اصل اساسي كه 
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كس و انگلس گسترش يافته بر آن تاكيد گذارده شد، بطوريكه براي مثال در ابتدا توسط مار
  :چنين مي گويد "مانيفست كمونيست"در پايان فصل دوم 

قدرت حاكمه سياسي بمعناي خاص كلمه عبارت است از اعمال زور متشكل يك طبقه براي 
اي متحد  هنگاميكه پرولتاريا بر ضد بورژوازي ناگزير بصورت طبقه. سركوب طبقه ديگر

گردد، و از راه يك انقالب، خويش را به طبقه حاكمه مبدل كند و بعنوان طبقه حاكمه 
مناسبات كهن توليد را از طريق اعمال جبر ملغي سازد، آنگاه همراه اين مناسبات توليدي 
شرايط وجود تضاد طبقاتي را نابود كرده و نيز شرايط وجود طبقات بطور كلي و در عين حال 

  )3.(ود را هم بعنوان يك طبقه از بين مي بردسيادت خ

آنچه كه ماركس و انگلس تاكيد مي كنند آن است كه ديكتاتوري پرولتاريا يك ابزار است، و 
اين از لزوم . در خود پايان نمي پذيرد، ابزاري براي گذار به كمونيسم، به جامعه بي طبقه است

ين واقعيت تاكيد مي گذارد كه ديكتاتوري حاكميت پرولتاريا يك ذره هم نمي كاهد بلكه بر ا
يعني پاك كردن تمام  -پرولتاريا دقيقا براي دست يافتن به هدف واقعي انقالب پرولتاريايي

  :آنگونه كه ماركس با توانمندي در متن مشهوري گفت. تمايزات طبقاتي الزم است

توري طبقاتي پرولتاريا اين سوسياليسم عبارت است از اعالم مداوم بودن انقالب، اعالم ديكتا
بمثابه نقطه گذار بسوي امحاء كليه تمايزات طبقاتي، بسوي الغاء تمامي مناسبات توليدي كه 
پايه اين تمايزات را تشكيل ميدهند، بسوي از ميان برداشتن كليه مناسبات اجتماعي مرتبط 

مناسبات اجتماعي با اين مناسبات توليدي، و بسوي انقالبي كردن كليه ايده هايي كه از اين 
  )4.(ناشي ميشوند

برافراشته داشتن پرچم ديكتاتوري پرولتاريا مسئله بسيار مهم و سنگ بناي ماركسيسم مي 
چرا كه بدون استقرار و به عمل در آوردن اين ديكتاتوري براي پرولتاريا غير ممكن . باشد

هان از ميان ما خوا": انگلس گفت. است كه به رسالت تاريخي اش كمونيسم دست يابد
ابزار دستيابي به آن چگونه است؟ تنها چاره عبارت است از تسلط . برداشتن طبقات هستيم

  )5. ("سياسي پرولتاريا
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  کمون پاريس

اما اگرچه قبول ديكتاتوري پرولتاريا درست از همان ابتدا بخشي الينفك از ماركسيسم بود، 
خش ديگر ماركسيسم، مي توانست اين به آن معنا نيست كه اين نظريه، بيشتر از هر ب

در ابتدا، در سال . بيكباره و مجرد از مبارزه طبقاتي بين پرولتاريا و بورژوازي تكامل يابد
بدون آنكه . پرولتاريا را تشخيص داد) ديكتاتوري(، ماركس صرفا لزوم حاكميت طبقه 1850

. واند بخود بگيردسعي نمايد اين مسئله را پيش بيني كند كه اين حاكميت چه شكلي مي ت
همانگونه كه لنين خاطر . حتي اين شناخت اوليه نيز محصول جمعبندي از مبارزه طبقاتي بود

  :نشان ساخت

ماركس از تمام جريان تاريخ سوسياليسم و مبارزه سياسي چنين استنتاج نمود كه دولت 
جامعه بدون يعني گذار از دولت بسوي ( بايد محو گردد و شكل انتقالي در جريان محو شدن

بكشف ولي ماركس . "پرولتارياي متشكل بصورت طبقه حاكمه"عبارت خواهد بود از ) دولت
وي به نظارت دقيق تاريخ فرانسه و تجزيه و تحليل آن . سياسي اين آينده نپرداختشكلهاي 

 تخريبكار به : بدست مي آمد 1851اكتفا ورزيد و به نتيجه اي رسيد كه از حوادث سال 
  )6.("تي بورژوايي نزديك مي شودماشين دول

اما همانگونه كه پراتيك انقالبي طبقه كارگر جلوتر رفت، براي درك تئوريك ماركس نيز الزم 
و مبارزه انقالبي پرولتاريا جلوتر رفته و با . آمد و امكان پذير گشت كه پيشرفت حاصل كند

يك جهش  -پاريس كمون– 1871كسب قدرت توسط طبقه كارگر براي نخستين بار در سال 
  .كيفي كرد

كمون پاريس در اواخر جنگ پروس و فرانسه زماني كه بورژوازي فرانسه تسليم پروس گشت 
اما كارگران پاريس هنوز براي جنگيدن مسلح بودند، و آنها بپا خاسته و قدرت را . بوجود آمد

سي و هم در در پاريس در دست گرفته و شروع به دفاع از شهر هم در مقابل متجاوزين پرو
مقابل بورژوازي فرانسه، كه به ورساي گريخته و يك حكومت ارتجاعي درست كرده و شروع 

بطوريكه كميته مركزي . به سازش با ارتش پروس در حمله به پاريس نموده بودند، پرداختند
  : اعالم كرد 1871مارس  18گارد ملي كارگران خودش در 



                       خدمات فنا ناپذير مائو تسه دون
       

259	
	

انتهاي طبقه حاكم، فهميده است كه زمان آن فرا پرولتارياي پاريس در ميان شكستها و خي
آنها درك ... رسيده تا با بكف گرفتن جهت امور عمومي جامعه اوضاع را در دست خود بگيرند

كردند كه اين وظيفه خطير و حق مطلق آنان است كه با كسب قدرت حكومتي، اربابان 
  )7.(سرنوشت خود گردند

در سال قبل از آن خاطر . رتش موفق نخواهد بودماركس اعتقاد داشت كه كمون در حفط قد
نشان ساخته بود كه شرايط براي يك قيام توسط كارگران فرانسه آماده نبوده و باالجبار 

اما زماني كه كارگران قيام كرده و . مدتي پس از كسب قدرت پرولتاريا مغلوب خواهد گشت
او از آنان حمايت كامل و ) دچنانكه ماركس آن را توصيف مي كن( "بهشت را تسخير كردند"

مطلق كرده و اتحاديه بين المللي كارگران مرد را به نيابت از كمون بسيج كرده و اعالم كرد 
!... چه انعطافي، چه ابتكار تاريخي اي، چه ظرفيتي براي فداكاري در اين پاريسي ها"كه، 

  )8.("تاريخ هيچ مثال قابل مقايسه اي را با عظمتي مشابه ندارد

عين حاليكه ماركس اين قيام را بمثابه شكوهمندترين اوجي كه طبقه كارگر در مبارزه در 
انقالبي اش تا آن زمان به آن دست يافته بود ستايش مي نمود، وي همچنين با اشتياق كمون 
و درسهاي تاريخي عظيمش را بخصوص در رابطه با شكلي كه حاكميت طبقه كارگر بخود مي 

  :آنگونه كه لنين گفت. ار دادگيرد، مورد مطالعه قر

و هنگامي كه جنبش توده اي پرولتاريا بر پا شد، ماركس با وجود عدم موفقيت اين جنبش و 
با وجود كوتاهي مدت و ضعف عيان آن به بررسي اين نكته پرداخت كه اين جنبش چه 

  )9.(شكلهايي را مكشوف ساخته است

ن آنگونه كه ماركس خاطر نشان ساخت خود كمو. اين اشكال بسيار بودند، غني و حياتي
كمون "بعالوه، . بودند "كارگران يا نمايندگان تصديق شده طبقه كارگر"تركيبي از عمدتا، 

تمام اعضاي ) 10.("قرار بود يك بدنه كارگري و نه پارلماني، همزمان قانونگذار و اجرايي باشد
  .كمون و مقامات مزد كارگري دريافت مي كردند

پليس كنار گذاشته شدند، و بجاي آنها گارد ملي، تمام شهرونداني كه از نظر  نيروي ارتش و
مغازه . تمام كمك هزينه دولتي به كليسا برداشته شد. بدني توانمند بودند را نام نويسي كرد

جنايت با نيروي آهنين خود كارگران مسلح روبرو گرديد و خيابانها . هاي رهن برداشته شدند
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  هفتمفصل 

  

  نتيجه گيري

  

  مائو تسه دون بزرگترين انقالبي دوران ما

    دمهـمق  

از جمله . در فصل پيش خدمات مائو تسه دون در يك سري از زمينه ها مشخص بررسي شد
بكار بست ماترياليسم ديالكتيك در جامعه : بزرگترين خدمت او كه عبارت است از 

كه طبقات و مبارزه طبقاتي در تمام دوران سوسياليستي و بر پايه آن تكامل اين شناخت 
سوسياليسم وجود دارند، تئوري ادامه انقالب تحت ديكتاتوري پرولتاريا در تمام مدت 
طوالني اين گذار، در اتحاد با طبقه كارگر بين المللي و خلقهاي تحت ستم در كليه كشورها، 

د كه چگونه مائو، همچنين نشان داده ش. تا پيروزي نهايي كمونيسم در تمام جهان
لنينيسم را در اين زمينه بسيار پر اهميت همانند زمينه هاي ديگر در اتحاد -ماركسيسم

ديالكتيكي با رهبريمبارزه انقالبي صدها ميليون نفر در چين غنا بخشيده و به سطح بي 
ام و از اين طريق به ميليونها مردم انقالبي در سراسر جهان اله. سابقه اي تكامل داده است

  .بخشيده و روشنگر راهشان شده است

در نتيجه گيري از اين . از اينجا مي توان ديد كه خدمات مائو تسه دون واقعا فنا ناپذيرند
كتاب، همچنين مهم و الزم است كه به نقش مائو بعنوان يك انقالبي بطور خالصه در عين 

بزرگترين انقالبي دوران ما، در حال همه جانبه بنگريم تا اينكه اين مسئله كه چرا و چگونه او 
  .واقع از زمان لنين تا كنون است، عميق تر درك شود
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  سکاندار بزرگ در آبهاي ناشناخته: مائو

اينكه مائو مبارزه اي را در چين رهبري كرد كه سرانجام به پيدايش جمهوري خلق منجر شد، 
ود آورد، واقعياتي هستند كه و اينكه اين امر تغييرات راديكالي را در چين و تمام جهان بوج

همچنين اين يك واقعيت است . رد آنها را دارد) جرات(وسيعا مورد قبول بوده و كمتر كسي 
كه در سراسر آن مبارزه طوالني، در ميان مراحل مختلف و پيچ و خمها، مائو مجبور بود كه 

يسمي كه از اپورتون. نبرد شديدي را عليه اپورتونيسم درون حزب كمونيست به پيش برد
به مخالفت و حمله بر عليه خط صحيح پيشرفت، كه او با قدرت به پيش مي  "چپ"راست و 

اما وراي آن و بعنوان يك قسمت تعيين كننده حدادي خط صحيح، و . برد، برخاسته بود
همچنين تامين آن رهبري، مائو مجبور شد كه نيروي سنن را در جنبش بين المللي 

مشخصا او مجبور به جنگ بر عليه . لبيده و از آن گسست كندكمونيستي به مبارزه ط
برخورد مكانيكي گشت كه اصرار مي ورزيد انقالب در چين بايستي دقيقا به همان راه و 
روشي به پيش رود كه در روسيه رفت، يعني اينكه بورژوازي بايستي بعنوان دشمن ارزيابي 

اگر مائو . ول فتح گردند و نه دهات و غيرهشود تا يك متحد احتمالي، اينكه شهرها بايستي ا
به راهي كه رفت، نرفته بود و در عوض با كساني كه مي خواستند انقالب چين دقيقا عين 
انقالب شوروي بشود و كساني كه تجربه شوروي و خود شوروي را بعنوان يك مرجع مقدس 

همراه مي شد، در آن  مي پنداشتند و ارتباطشان با آن را بمثابه سرمايه اي مي پنداشتند
  .صورت براحتي مي توان گفت كه نه انقالب چين و نه جمهوري خلق چين در كار مي بود

انقالب در يك كشور مشخص در صورتي پيروز مي شود كه مبارزه و رهبري آن مبارزه در آن 
مدل "كشور از برخي مقوالت خاص يا پراتيك هاي گذشته كه در جنبش انقالبي به مقام يك 

. در آمده اند،يا فاصله گرفته و حتي برخي اوقات به مقابله با آنها برخيزد "ر قابل تغييرغي
. حتي مي توان گفت كه اين مسئله يك قانون براي انقالب، بخصوص انقالب پرولتري است

ديالكتيك است چرا كه هر انقالب برخاسته از شرايط مشخص -اين انعكاسي از ماترياليسم
و هر انقالب جديدي بطور . در زمان وقوعش مي باشد) وجهان(ور در آن كش) تضادها(

اصول . اجتناب ناپذيري درگير مسائل جديد و تضادهاي جديدي است كه بايد حل شود
لنينيستي بايد هميشه به مثابه يك راهنماي جهان شمول -اساسي و متد ماركسيستي

يافتن و غني شدن هستند، دقيقا  اما اينها هم مرتبا در حال تكامل -انقالب بكار بسته شوند
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لنينيسم نيز -به آن دليل كه شناخت علمي مرتبا در حال تعميق است، و منجمله ماركسيسم
بيشتر و بيشتر حقيقت را در بر مي گيرد، و به آن دليل كه واقعيت مرتبا در حال تغيير است 

  .و اين تغيير، تعميق مداوم اين شناخت را طلب مي كند

. رد اين مسئله بخصوص به رجوع به انقالب روسيه و رهبري لنين صحبت كرداستالين در مو
وي متذكر شد كه قبل از تجربه انقالب روسيه ماركسيستها عموما اين نظر را داشتند كه 
جمهوري دمكراتيك، حكومت طبقه كارگر در شكل جمهوري پارلماني خواهد بود، نظري كه 

بعد استالين اشاره كرد، انگلس، و ماركس . شد توسط بيانيه انگلس در اين مورد تقويت
نتيجه گرفته بودند كه سوسياليسم در يك كشور نمي تواند ساخته شود و اين نيز قانوني 

استالين مي . مورد قبول بوده و در ميان بسياري از ماركسيستها به يك دگم تبديل شده بود
ات ماركسيسم كرده بود، بجاي آنكه پرسد چه اتفاقي مي افتاد اگر لنين خود را مقيد به عبار

خود را با جوهر آن وفق دهد و متد ماركسيسم را بكار گيرد؟ شوراها بعنوان، شكلي كه از 
طريق آن طبقه كارگر حاكميت خود را در آن كشور اعمال كرد تكامل نمي يافتند و در واقع 

م به گفتن اين ديگر الز. نه اتحاد شوروي و نه سوسياليسم در آن كشور ساخته مي شد
  )1.(نيست كه اين امر مي توانست چه فاجعه اي براي پرولتارياي بين المللي بيافريند

لنينيسم -مائو مرتبا بحث مي كرد كه اصول جهانشمول ماركسيسم. در چين نيز چنين بود
بايد بكار برده شوند، درسهاي اساسي از انقالب اكتبر روسيه بايستي گرفته شوند، بخصوص 

به گرفتن قدرت از طريق مبارزه مسلحانه توده اي و رهبري حزب انقالبي  احتياج
بر اين اساس . اما راه بكار گيري آن در شرايط خاص چين متفاوت با روسيه است. پرولتاريايي

بود كه بعنوان بخشي از رهبري مبارزه براي گرفتن قدرت سياسي در چين، مائو بخشي از 
ينيسم را تكامل داده و غنا بخشيد، انجام داد، بخصوص لن-خدمات مهمش را كه ماركسيسم

در فرموله كردن استراتژي انقالب دمكراتيك نوين و منجر شدن آن به سوسياليسم، در خط 
  .و تفكر نظامي، و در شالوده ريزي تكامل فلسفه ماركسيستي توسط وي

د جنبش بين اگر درست است كه مائو بدون به مبارزه طلبيدن و نقض نيروي سنن قدرتمن
المللي كمونيستي نمي توانست انقالب چين را در اولين مرحله به پيروزي برساند و جمهوري 
خلق را بنيان گذارد، اين در مورد ادامه و پيشرفت انقالب در مرحله سوسياليستي بعد از 

اين در زمينه هاي اقتصاد سياسي و فرهنگ و بطور حتمي . جمهوري خلق بيشتر صادق است
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ينه بزرگترين خدمت فنا ناپذير مائو يعني خط و تئوري اساسي ادامه انقالب تحت در زم
 "بر خالف جريان شنا كند "اگر مائو نخواسته بود كه . ديكتاتوري پرولتاريا نيز صادق است

اگر وي نخواسته بود كه نه تنها به قلب مخالفين سخت خود .). عبارت خودش را بكارببريم(
بخصوص اينكه بيشتر آنها از رهبران قدرتمند و بسياري از آنها (ن درون حزب كمونيست چي

معيني كه براي  "الگوهاي"حمله كند، بلكه همچنين از ) از رهبران پر طرفدار حزب بودند
بعضي ها بعنوان مرجعي مقدس بود فاصله بگيرد و حتي آنها را نقض كند، آنهم در زمينه هاي 

ن با توده ها، آيا وقوع انقالب كبير فرهنگي پرولتاريايي اساسي از جمله كادر حزب و رابطه آ
كه واقعه اي بيسابقه در تاريخ جنبش كمونيستي و كشورهاي سوسياليستي بود، قابل تصور 

- اصول ماركسيسم "نقض"مي بود؟ البته اين غيرقابل تصور است كه بدون يك چنين 
ب چين مي توانست به چنان قله ، انقال)لنينيسم -كه بايد گفت تكامل ماركسيسم(لنينيسم 

هايي صعود كند، و نه تنها در راه رسيدن به كمونيسم گشايشهايي حاصل كند، بلكه 
  .انقالبيون تمام جهان را در راه رسيدن به همان هدف تربيت كرده و آنان را به جلو براند

  ابرها تابش شعاعي از نور در ميان: انقالب فرهنگي 

ركاء در اتحاد شوروي و ضايعه عظيم پرولتاريا در آنجا اين چين بعد از خيانت خروشچف و ش
انقالبي تحت رهبري مائو تسه دون بود كه درخشان تر از هميشه مانند چراغ راهنمايي براي 

و اوايل دهه  1960در اين زمان كه نقطه اوجش سالهاي . مردم انقالبي كليه قاره ها گشت
البي تقريبا تمام كشورهاي جهان و بخصوص بود،طوفان عظيمي از مبارزات انق 1970

اما از طرف ديگر با عقبگرد در . كشورهاي آسيا، آفريقا و آمريكاي التين را در بر گرفته بود
- اتحاد شوروي و تقبيح بيشرمانه انقالب از جانب خروشچف و تجديد نظر در ماركسيسم

وف انقالبيون بوجود لنينيسم، همچنين يك سر در گمي و حتي ياس از جمله در درون صف
با از هم شكافتن ابرهايي كه خيانت خروشچف بوجود آورده بود، تجربه چين و انديشه . آمد

مائو تسه دون نه تنها قوت قلبي براي ميليونها انقالبي در خارج از چين بود، بلكه همچنين، 
  .كرد لنينيسم جزم-عزم آنها را در بدست گرفتن و به اهتزاز در آوردن علم ماركسيسم

به اين دليل بود كه حزب كمونيست چين بدفاع از تجربه انقالبي و  -يا عمدتا–آيا اين فقط 
دستĤورد مردم شوروي در ساختن سوسياليسم قبل از كودتاي خروشچف و شركاء برخاست؟ 
آيا به اين دليل بود كه به دفاع از استالين و ديكتاتوري پرولتاريا در اتحاد شوروي در مقابل 
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يب و بهتانهاي غير اصولي رويزيونيستهاي شوروي برخاستند؟ يا براي اينكه آنها بر اكاذ
درسهاي پايه اي انقالب اكتبر و بر افراشتن پرچم رهبرش لنين اصرار مي ورزيدند و آنها را 
هنوز معتبر و مورد پشتيباني قرار مي دادند؟ نه،همه اينها مهم و بخشي از دليل آن بودند، اما 

دليل عمدتا اين بود كه مائو، انقالبيون در چين را در امر جمعبندي . له اصلي نبودندآنها مسئ
از تجربيات مثبت و منفي، قصور و اشتباهات در ساختمان سوسياليسم در اتحاد شوروي و 
رهبري استالين هدايت نمود و همچنين جمعبندي از تجربيات مثبت و منفي چين بطور عام 

يست را رهبري كرد و بر اين اساس يك جهش به جلو را براي ادامه و ديگر كشورهاي سوسيال
اين امر پايه تئوريك خط اساسي ادامه انقالب تحت . مبارزه در راه كمونيسم انجام داد

ديكتاتوري پرولتاريا را بنا نهاد، اما بيشتر از همه اين پراتيك مشخص صدها ميليون مردم 
قالب كبير فرهنگي پرولتاريايي بود كه يكبار چين تحت رهبري اين تئوري بخصوص در ان

لنينيسم و اين حقيقت اساسي كه -صداي ماركسيسم) عبارت خود مائو را بكار ببريم(ديگر 
و اينكه آينده كمونيسم بوسيله پرولتاريا و توده هاي  "طغيان بر عليه ارتجاع بر حق است"

  .شه دنيا گسترش دادخلق بپا خواهد شد را طنين افكن نموده، و آنرا به هر گو

، خدمات بزرگ مائو و كل رهبري اش در 1976اما با كودتاي رويزيونيستها در چين در اكتبر 
اول از همه رويزيونيستها حاكم در چين . انقالب چين تحت حمالت جديدي قرار گرفته است

در حال تشديد حمله اشان بر عليه خط مائو، و بخصوص متمركز كردن آتش شان بر روي 
نقالب فرهنگي و دستĤوردهايش كه نه تنها بزرگترين پيشرفت مبارزه انقالبي خلق چين ا

. بلكه رفيعترين قله اي است كه تا بحال پرولتارياي بين المللي به آن رسيده است، مي باشد
در عين حال كه اين مرتدان و شيادان حاكم در چين هنوز بايستي مقداري تظاهر به قبول 

ن يك سمبل ملي بكنند، اما آنها مجبورند هر چه بيشتر بطور آشكارتري به مائو حداقل بعنوا
را زير پا نهند و در  -كه او قاطعانه بر آنها پا فشرد و برايشان جنگيد-نظرات اساسي مائو 

واقع آنها بايد چنين كنند تا بتوانند سركوب توده هاي انقالبي و احياء سرمايه داري را به 
  . پيش ببرند

  در چين و حمالت نوين بر مائوعقبگرد 

در همانزمان ديگران بر اساس غالب شدن ضد انقالب در چين حمالتي را بر مائو و انديشه 
برخي از اينها نه تنها بر خط و رهبري مائو در انقالب . مائو تسه دون براه انداخته اند
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نوين نيز مي  سوسياليستي حمله مي كنند، بلكه حمله خود را مشتمل بر انقالب دمكراتيك
  .نمايند

اما متمركزترين حمله همچنان بر عليه خط پايه اي مائو در مورد طبقات و مبارزه طبقاتي 
تحت سوسياليسم و تئوري ادامه انقالب تحت ديكتاتوري پرولتاريا يعني مهمترين خدمت 

بين  همه اينها تا اندازه زيادي به يك آشفتگي در جنبش كمونيستي. فناناپذير او مي باشد
برخي از زاويه اپورتونيسم و يا در نتيجه ناداني به اين موضع افتاده . المللي منجر گشته است

اند كه چون چين عقبگرد كرده و رويزيونيستها بعد از اين همه مدت، قدرت را گرفته و 
بسرعت چين را در جاده سرمايه داري مي رانند، بنابراين خط اساسي مائو در مورد طبقات و 

زه طبقاتي تحت سوسياليسم و تئوري ادامه انقالب تحت ديكتاتوري پرولتاريا، و مبار
همچنين پراتيك خلق چين تحت رهبري خط پايه اي و تئوري وي بخصوص در انقالب 

يا ديگر اينكه گفته مي شود مائو و ديگر رهبران انقالبي . فرهنگي بايستي غلط بوده باشند
ب شده باشند حتي اگر در كل خط شان صحيح بوده در چين بايستي اشتباهات جدي مرتك

  .باشد

گفته شد مستقيما در مورد نكته اول ) در مورد فلسفه(در قسمتي از آنچه در فصل چهارم 
  :صحبت مي شود

صحت اين تئوري بستگي . چنين طرز تفكري هيچ چيز نيست مگر امپريسم و نسبي گرايي
اين در پراتيك مبارزه توده اي صدها ميليون . به نتيجه بالدرنگ در هر شرايط مشخص ندارد

مردم چين ثابت شده، و در آينده نيز در مبارزه انقالبي، نه تنها در چين بلكه در تمام 
  . كشورها ثابت خواهد شد

هيچ كس نمي تواند از آن –و اما در مورد اشتباه انقالبيون، مسلما آنها اشتباهاتي داشته اند 
. اصلي نيست كه در تحليل از شكست چين روي آن تكيه شود اما اين مسئله -مبرا باشد

ليكن در عين حال كه درست است در مورد اشتباهاتي كه آنها ممكن است مرتكب شده 
باشند تحقيق شده و از آنها جمع بندي شود، تحليلي همه جانبه از اين عقبگرد، بكار بستن 

د كه چنين اشتباهاتي دليل اين لنينيستي روشن مي ساز-موضع، نظرگاه و متد ماركسيستي
  )2.(عقبگرد نبوده اند
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در اين رابطه، بعنوان نكته عمومي و اساسي، مهم است كه واقعا مبارزه طبقاتي در دوران 
و اينكه بورژوازي در يك كشور -سوسياليسم دقيقا بمثابه مبارزه طبقاتي درك شود 

ه رشد تضادهاي داخلي در آن سوسياليستي مي تواند، بخصوص در زمانهاي معيني در نتيج
كشور، در آن زمان معين و همچنين اوضاع بين المللي و رابطه متقابل بين اين دو در آن 

در اينجا يك نقل قول از خود مائو . مقطع، در موقعيت برتري نسبت به پرولتاريا قرار گيرد
  :مناسبت مي يابد

ه نماينده طبقه پيشرواند، با شكست در مبارزه اجتماعي، گاهي اتفاق مي افتد كه نيروهايي ك
روبرو مي شوند، ولي اين به علت آن نيست كه گويا ايده هاي آنها نادرست بوده است، بلكه 
به ين جهت است كه در تناسب قوايي كه با يكديگر درگير مبارزه اند، نيروهاي پيشرو هنوز 

شكست روبرو مي شوند،  به قدرت نيروهاي ارتجاعي نرسيده اند و از اينروست كه موقتا با
  )3(ولي جبرا سرانجام روزي فرا مي رسد كه نيروهاي پيشرو پيروز مي گردند

در اينجا قرار نيست كه به تحليل از مبارزه در چين و منجر شدن آن به كودتاي 
همان طوريكه در مقدمه اين . (، و داليل و درسهاي اين شكست بپردازيم1976رويزيونيستي 

، در حاليكه )، شروع و تحليل پايه اي آن در جاي ديگري انجام شده استقصل هم اشاره شد
لنينيسم انديشه مائو -وظيفه گسترش و تعميق آن تحليل با بكار بست روش ماركسيسم

در عوض آنچه كه اينجا مطرح است تحليل و انتقاد نظرياتي است كه مي . همچنان باقي است
يا . انقالبيون بايستي در اشتباه بوده باشند گويند از آنجا كه انقالب شكست خورد، پس

بطوريكه قبال مطرح شد اين روش . حداقل بايستي اشتباهات جدي را مرتكب شده باشند
اما باالتر از آن چنين متدي نمي تواند . پراگماتيستي است، و بنابراين ضد ماركسيسم است

صوص بعد از بوجود آمدن پروسه واقعي انقالب چين و رشد تضادهايي كه آنرا رقم زد، بخ
جمهوري خلق، درك كند، و در نتيجه نمي تواند از دستĤوردهاي عظيم انقالب چين و 
همچنين موانع عظيمي كه براي پيشرفت به مرحله سوسياليسم در مقابل خود داشت ارزيابي 

  .دقيقي ارائه دهد
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  دستآورد هاي عظيم انقالب چين،

  خدمات مائوتسه دون

ر در اين كتاب اشاره شد، انقالب چين قبل از اينكه بتواند بسوي چنانكه چندين با
و بغير از اين نمي توانست -سوسياليسم پيشروي كند در آغاز از مرحله دمكراتيك گذر كرد 

در اين رابطه از جهات مهمي اين انقالب تفاوت زيادي، با جنبشهاي رهايي بخش ضد . باشد
و آمريكاي التين را از زمان جنگ جهاني دوم در بر  امپرياليستي كه كشورهاي آسيا، آفريقا

و تجربه چنين مبارزاتي بروشني نشان مي دهداگر چه پايان دادن به تسلط . گرفت نداشت
وظيفه مشكلي است، اما ادامه مبارزه براي استقرار ) از جمله استعمار نو(مستعمراتي 

يار مشكلتر است و واقعيت اين سوسياليسم و بعد ادامه آن بجلو در مرحله سوسياليستي بس
. امر حتي در موارديكه مبارزه بوسيله حزب كمونيست رهبري شده بوده ثابت شده است

لنينيست - بسياري از اين جنبشها حتي موقعيكه بوسيله سازمانهايي كه خود را ماركسيست
ق مي دانستند رهبري مي شدند به طرف سوسياليسم نرفتند و بنابراين در واقع حتي موف

نشدند رهايي كامل از امپرياليسم را بدست آورند و در عوض به زير يوغ اين يا آن قدرت 
  .امپرياليستي و يا يكي از دوا برقدرت اين دوره رفتند

از اين زاويه، در واقع دستĤورد بزرگ انقالب چين بود كه حتي توانست گذار اوليه از 
ر بدون مبارزه تاريخي از جمله مبارزه و اين ام. دمكراسي نوين سوسياليسم را انجام دهد

  .حزب كمونيست امكان پذير نبود

بسياري در حزب، از جمله تعدادي از رهبران باالي حزب خواستار واقعي پيشبرد انقالب بعد 
بطوريكه مائو بارها گفت آنها مشتاق برانداختن امپرياليسم، . از رها شدن كشور نبودند

فئوداليسم و بورژوازي بوروكرات بودند اما در مبارزه عليه بورژوازي و كسب پيروزي 
هر چه . يه داري و ادامه پيشرفت به طرف كمونيسم مشتاق نبودندسوسياليسم بر سرما

انقالب در مرحله سوسياليستي بطرف جلو پيشرفت مي كرد تعداد بيشتري از اين افراد 
. اما تعداد قابل توجه اي از آنها -اگرچه نه همه آنها-رهبري به مخالفت با آن برمي خاستند 

وا دمكراتها به رهروان سرمايه داري در مرحله آنچه اينجا مطرح است پديده تبديل بورژ
  .سوسياليستي است كه در اين كتاب چندين بار به آن برخورد شده است
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براي درك واقعي اين مسئله الزم است كه اين نكته را دريابيم كه در يك كشور مثل چين 
د قديم فقط پرولتاريا و حزب كمونيست قادر به رهبري پيگير مبارزه دمكراتيك و ض

امپرياليستي مي بود و بنابراين بسياري از كساني كه به حزب كمونيست پيوستند و حتي به 
رهبري آن رسيدند و واقعا خواستار به سرانجام رساندن مبارزه دمكراتيك ضد امپرياليستي 

آيا اين يك پديده همه جا متداول . هنوز از نقطه نظر ديدگاهشان كمونيست نبودند. بودند
بسياري از كشورهايي كه امروز هنوز از يوغ امپرياليسم رهايي نيافته اند و نيست كه در 

انقالب دمكراتيك را به سرانجام نرسانده اند بسياري ادعاي سوسياليست و يا حتي 
كمونيست بودن را مي كنند، در حاليكه آنها به هيچ وجه چنين نبوده بلكه در نهايت 

ك پديده متداول در چين قديم نيز بود، از جمله بورژواهاي انقالبي هستند؟ چنين چيزي ي
در درون حزب كمونيست كه ثابت كرد تنها نيروي قادر به رهبري مبارزه تا پيروزي، حتي در 

بسياري از اين افراد همراه پيشرفت انقالب بجلو رفتند و از نقطه . مرحله اوليه آن مي باشد
بطوريكه بيان شد هر . ا بسياري نشدندنظر ايدئولوژيكي به كمونيستهايي تبديل شدند، ام

چه انقالب بيشتر در مرحله سوسياليستي بجلو سوق نمود بيشتر از اين نوع افراد در 
و اين گرايش . مخالفت با آن در آمدند و تالششان براي به عقب بازگرداندن آن شديدتر شد

  .در مورد كساني كه به مقامات باال رسيده بودند حتي بيشتر بود

در  1978دسامبر ) انقالب–رولوشن (اله ارگان مركزي حزب كمونيست انقالبي آمريكا در مق
مورد چوئن الي كه مي شود او را بعنوان نمونه بارز چنين افرادي به حساب آورد، اين پديده 

  :را چنين شرح مي دهد

انقياد  براي اين نوع بورژوا دمكراتها هدف انقالب عبارت بود از غلبه بر عقب ماندگي چين و
بعنوان  -مالكيت عمومي-و  "سوسياليسم"آن توسط قدرتهاي امپرياليستي، بنابراين به 

كارآمدترين و سريعترين وسيله براي تبديل چين به يك كشور مدرن بسيار صنعتي روي 
هر چه انقالب سوسياليستي بيشتر پيشرفت مي كرد، آنها بيشتر براي آنكه اين امر . آوردند

خطوطي كه در شرايط چين نه . بورژوايي متحقق شود، تالش مي كردند در راستاي خطوط
تنها سرمايه داري را احياء مي كرد بلكه همچنين باعث كشيدن دوباره چين به زير سلطه اين 

  )4.(و يا آن امپرياليست مي گرديد
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يه مضافا بطوريكه بارها در اين كتاب ذكر شد چنين افرادي و رويزيونيستها بطور كلي يك پا
اجتماعي داشته كه در شرايط معيني مي توانند بعنوان يك نيروي قدرتمند براي سرنگوني 

  .اتفاق افتاد 1976بطوريكه در سال  –ديكتاتوري پرولتاريا بسيج شوند 

دوباره با در نظر گرفتن اين نكته مي شود مشاهده كرد كه دستĤوردهاي استثنايي توده هاي 
آن مائو تسه دون بود كه آنها نه تنها راهشان را براي بردن  چين و رهبري انقالبيش، و صدر

چين به راه سوسياليسم از طريق يك مبارزه عظيم بازگشودند، نه تنها پيشرفتهاي نويني در 
ساختن سوسياليسم، مانند جهش بزرگ به پيش، بدست آوردند، بلكه انقالب تحت 

جنبش انقالبي توده اي بي سابقه تحت ديكتاتوري پرولتاريا را ادامه داده و توانستند يك 
سوسياليسم، يعني انقالب كبير فرهنگي پرولتاريايي و از طريق عقب نشاندن كوششها براي 
احياء سرمايه داري را براي يك دهه كامل به پيش برده و مبارزه پرولتارياي بين المللي را به 

شود عقبگرد در چين اجتناب اينها همه به اين منظور نيست كه گفته . قله نويني برسانند
ناپذير بوده و پرولتاريا در چين قرار بود كه قدرت را ببازد و يا مزخرفات متافيزيكي و 

بلكه . و از اين قبيل) م-ايده اي كه چيزها را خارج از كنترل و اراده افراد مي داند(فاتاليستي 
كه در چين ادامه -تي به اين منظور كه چهارچوب صحيحي براي درك واقعي از مبارزه طبقا

و . يافت و دو دستĤورد بي سابقه انقالب چين بعالوه داليل و درسهاي شكست آنرا ارائه دهد
  .همچنين چهارچوب صحيحي براي درك از خدمات ارزنده مائو تسه دون را نيز فراهم سازد

  نقش مائو ، نقش رهبران

و لنين در جنبش انقالبي نكته اين  در بحث و دفاع از مائو تسه دون و نقش افرادي مانند مائو
نيست كه گفته شود رهبران بزرگ هرگز اشتباه نمي كنند و يا اينكه تاريخ بوسيله قهرمانان 

بزرگترين رهبران انقالبي كفشهايشان را يك به يك مثل بقيه . ساخته مي شود و نه توده ها
  .ما پا مي كنند و آنها مانند ما ميخورند و مي خوابند

و بطور اساسي اين توده ها هستند كه . قع اين توده ها هستند كه تاريخ را مي سازندو در وا
و اين مبارزه انقالبي توده هاست كه رهبران را مي  "مي سازند"رهبران بزرگ انقالبي را 

اما آنها . رهبرها بنوبه خود نقش عظيمي را در مبارزه انقالبي توده ها بازي مي كنند. پروراند
ي توانند نقش مثبتي را ايفاء كنند ودر تحليل نهايي، اهميت قابل توجهي داشته در صورتي م
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باشند كه با مبارزه توده ها در راديكالترين و عميقترين انقالب تاريخ كه عبارت است از 
لنينيسم -انقالب پرولتري، اين بدان معناست كه آنها نقششان را در كاربرد علم ماركسيسم

به اين ترتيب آنها مي توانند . ده ها و هم هدايت مبارزه ايفاء مي كنندهم براي آموختن از تو
نفوذ عظيمي بر روي جنبش توده ها اعمال كرده و در واقع مي توانند پروسه اجتناب ناپذير 

درست همانطور كه آنها مي توانند بر اثر اشتباهات و انحراف از (انقالب را تسريع كنند 
  ).ازندلنينيسم آنرا كند س- ماركسيم

مضافا، درست همانطوريكه انقالبيون بزرگ زندگي عادي خود را همانند بقيه ما بجلو مي 
برند، همچنين نقششان را بعنوان رهبران انقالبي ايفاء كرده و مانند تمامي مبارزين آگاه 

 آنها اين كار را دقيقا با تسلط يافتن و كاربرد. خدماتشان را به جنبش انقالبي انجام مي دهند
لنينيسم، بطور زنده و در انطباق با شرايط مشخص كشورشان و تمام جهان -علم ماركسيسم
پس نكته دقيقا اينست كه با تمركز بر روي نقش و خدمات بزرگ اين چنين . انجام مي دهند

رهبراني از آنها آموخته و قدرت و عزم كليه افراد جنبش انقالبي براي تسلط يافتن و كاربرد 
را به  "خود"تا از اين طريق آنها عظيمترين خدمات . نيسم تقويت شودلني-ماركسيسم

  .ماموريت تاريخي پرولتاريا انجام دهند

بعنوان بخشي از اين، بايستي درك شود كه هيچكس نمي تواند از اشتباه مبرا باشد، مهم 
جمله  البته كه اين در مورد رهبران بزرگ نيز، از. نيست او تا چه اندازه خدمتش بزرگ است

در عين اينكه از خدمات عظيم شان مي آموزيم و آنرا ارج مي نهيم و از آنها . مائو صادق است
و همچنين نقش كلي يك چنين رهبراني را در مقابل حمله به آنها دفاع مي كنيم، همچنين 

  .الزم است كه اشتباهات آنها را درك كرده و از آن درس بگيريم

ميرسد گرايشي وجود داشته كه بيش از حد تجربه انقالبي بخصوص در رابطه با مائو بنظر 
اين امر بخصوص شكل نسبت دادن يك خصلت يا . چين را به مقياس جهاني تعميم مي دهد

كشورهاي سرمايه داري و يا حتي امپرياليستي، در ) حداقل برخي از(جنبه ملي به مبارزه در 
اين مسئله بي . فاء كند، بخود گرفتشرايطي كه چنين جنبه اي نمي توانست نقش مترقي اي

نهايت پيچيده اي است و اينجا نمي توان تحليل عميقي از آن انجام داد و حتي بطور جدي 
  .در عوض، بصورتي بسيار خالصه به چند نكته اشاره خواهد شد. بدان پرداخت
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اين بطور نزديكي در ارتباط است با مسئله چگونگي حل تضاد بين دفاع از كشور 
اليستي از يك طرف و از طرف ديگر پيشبرد مبارزه انقالبي در ديگر كشورهايي كه سوسي

هنوز پرولتاريا به قدرت نرسيده، بخصوص در كشورهاي سرمايه داري و امپرياليستي كه 
يا بخشي از بلوك . (خطر عمده در آن زمان مشخص براي كشور سوسياليستي نمي باشند

چنين خطر عمده اي را براي كشورهاي  كشورهايي كه امپرياليست سركرده آن
اين بخصوص در شرايط پيچيده و حاد مي شود كه ). سوسياليستي ارائه مي ميدهد،نيستند

جنگ بين دولتهاي امپرياليستي نزديك است و احتمال حمله به دولت سوسياليستي 
  .بخصوص بوسيله يك بلوك امپرياليستي بطور جدي افزايش مي يابد

آخرعمر مائو واضح گشت كه اتحاد شوروي خطر عمده براي چيين  خصوصا در چند سال
بشمار مي رفت و بخصوص بر زمينه تسريع تحوالت بسوي جنگ امپرياليستي بين آمريكا و 
شوروي يك حمله وسيع از طرف اتحاد شوروي و شايد يك اشغال نظامي تمام عيار عليه 

ال درست بود كه يك روابط در چنين وضعيتي براي چين كام. چين بسيار محتمل بود
ديپلماتيك معين و ديگر حركات را بهم زدن توازن اتحاد شوروي و استفاده از تضاد بين دو 
بلوك امپرياليستي بكار برد، تا چين را در يك موضع قدرت در مقابل حمله شوروي قرار 

جهان كمك اما اين بايستي به نحوي انجام گيرد كه در مجموع به رشد مبارزه انقالب . دهد
كند و انقالبيون را در كشورهاي بلوك آمريكا به دست كشيدن از مبارزه براي انقالب يا 

  .به مبارزه بر عليه اتحاد شوروي فرا نخواند "انقالب"محدود كردن 

باند "كه باصطالح (بطور كلي مائو و ستاد پرولتري تحت رهبري او در حزب كمونيست چين 
آنها . با اين تضاد به طريقي انقالبي درگير شدند) آن بودند ، هسته فعال رهبري"چهار نفر

براي خط پشتيباني از مبارزات انقالبي واقعي در ديگر كشورها از جمله آنهايي كه در بلوك 
آمريكا بود مبارزه كردند در عين حال به انقالبيون اخطار مي دادند كه به اتحاد شوروي اجازه 

باالتر از اين، . به زائده خود تبديل كنند "كمك"زه را با نام ندهند كه نفوذ كرده و اين مبار
آنها سرسختانه عليه خط وابستگي و در حقيقت تسليم به امپرياليسم آمريكا و فروش 

. عليه شوروي، جنگيدند "تقويت دفاع"و  "مدرنيزه كردن كشور"انقالب در خود چين بنام 
كه اتحاد شوروي خطرناكترين منبع جنگ مي  اما از طرف ديگر آنها اين تحليل را بر گزيدند

بيان كرد كه امپرياليستهاي  1930باشد، بر اساسي شبيه به آنچه استالين در اواخر سالهاي 
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را عليه شوروي در  "مبارزه ملي"اين تحليل تا حدي خط . فاشيست دشمن عمده اند
يستي را مي سازند، كشورهاي سرمايه داري و امپرياليستي كه با آمريكا يك بلوك امپريال

در رابطه با  1930درست همان كاري كه استالين مشابها در سالهاي (تبليغ مي نمود 
بطوريكه حزب ما در -) كشورهايي كه مخالف بلوك امپرياليستي فاشيستها بود انجام داد

  :بيان كرد 1978جلسه يادبود مائو تسه دون در سال 

ر جين را تقويت كرد، رويزيونيستهايي كه مطرح مي اين اشتباه تا اندازه اي رويزيونيستها د
كردند و مي كنند كه خطر شوروي براي چين حذف انقالب در داخل و خارج را طلبيده و 

در  1930بطوريكه ذكر شد اين نوع اشتباه از جانب انقالبيون، در سالهاي . توجيه مي كند
الزم است به جمع بندي جنبش بين الملل كمونيستي وجود داشته است، و بطور مبرمي 

  )5.(عميقتر و انتقاد از آن اقدام شود تا از تكرار آن در آينده اجتناب بعمل آيد

در عين حال، حزب ما بدرستي و پيگيرانه بين خط و سياست مائو و رفقاي انقالبي اش از يك 
ري طرف و از طرف ديگر خائنين رويزيونيستي كه قدرت را از طريق داغان كردن ستاد پرولت

در حزب كمونيست چين بعد از مرگ مائو و احياي سريع سرمايه داري و تسليم به 
و همچنين بايد اشاره شود كه مائو و رفقايش . امپرياليسم غصب كردند، خط روشني كشيد

در چين از اشتباهات استالين، در رابطه با تضاد بين دفاع از كشور سوسياليستي و پيشبرد 
آنها به اين موضع كه همه چيز بايستي تحت . و آنرا تصحيح كردند مبارزه جهاني درس گرفته

آنها بخصوص اهميت رهبري مبارزه طبقاتي پرولتاريا . الشعاع دفاع از چين قرار گيرد نيافتاند
بر عليه بورژوازي در چين و ادامه انقالب در دوران سوسياليسم و رابطه ديالكتيكي آن و خط 

اما بيشتر از آن همانطور كه بيان شد آنها . ي شناختندصحيح براي دفاع از چين را م
همچنين به مبارزه براي پشتيباني از مبارزات انقالبي در ديگر كشورها حتي آنهائيكه در 

  )6.(درون بلوك آمريكا بودند، ادامه دادند

در نتيجه، عليرغم اختالف نطرهاي معيني كه حزب ما با مائو و رفقايش بر سر مسائلي مرتبط 
ا اوضاع بين المللي، خصلت مبارزه انقالبي در كشور هاي گوناگون امپرياليستي و رابطه اين ب

امر با دفاع از چين دارد، ما بطور كلي، نقش اساسا انقالبي آنها در اين رابطه را مورد تائيد 
 قرار داده، و لزوم آموختن هم از خدمات آنها به انترناسوناليسم وهمين طور اشتباهات معيني

معهذا آنگونه كه ذكر شد نياز به جمعبندي . كه آنها در اين حيطه مرتكب شدند را، مي بينيم
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همه جانبه نه تنها از خط و اعمال مائو و ديگر انقالبيون در چين، بلكه از تاريخ جنبش 
سال گذشته  40كمونيستي بين المللي حول اين مسئله و درسهاي مثبت و منفي آن در طول 

اين بخصوص در پرتو اوضاع كنوني بين المللي، كه نه تنها توسط . ساسي تر استاز همه چيز ا
عقبگرد در چين و آشفتگي بسيار در جنبش بين الملل كمونيستي بلكه توسط بحران عمق 
يابنده امپرياليسم و تسريع تكوين اوضاع به طرف جنگ جهاني و انقالب رقم خورده است، 

  .حياتي است

  از مائو بياموزيم،

  مر کمونيسم را بجلو سوق دهيما

در سراسر اين كتاب و همچنين بخصوص در اين فصل نتيجه گيري، بعضي از مهمترين 
خدمات مائو تسه دون از جمله بزرگترين آنها تئوري ادامه انقالب تحت ديكتاتوري پرولتاريا 

كه مائو انجام اين خدمات نه تنها بسيار برجسته تر از هر اشتباهي . مورد تحليل قرار گرفتند
اما مضافا اين نكته . داد مي باشند، بلكه او را بعنوان بزرگترين انقالبي دوران ما مي شناسانند

نيز ذكر شده كه هدف از بررسي خدمات رهبر انقالبي بزرگي چون مائو دقيقا عبارت است از 
اي آن آنچنان امري كه چنين افرادي بر–يادگيري از آنها و پيشبرد قدرتمند تر امر انقالبي 

  .الهام بخش و رهبر بوده اند

با نگاهي مختصر و همه جانبه به نقش مائو و خدمات او بطور كلي، آنچه كه برجسته تر از هر 
چيز نمايان مي شود، آنچه بيش از هر چيز براي درسگيري اساسي تر است، عبارت است از 

ينيستي و بخصوص بكاربست لن-پيگيري مائو در كاربرد موضع، نطرگاه، و متد ماركسيستي
ظهور و حل بي پايان تضادها در تقابل با كليه . ديالكتيك در ضديت با متافيزيك توسط او

اين آن چيزي است كه مائو به منزله نيروي محركه در تكامل همه  -نظريات مطلق گرا و ايستا
در  و اين درك همچون خط سرخي است كه. چيز، در طبيعت، جامعه و تفكر، مي شناسد
آيا كسي مي تواند مائو را يك بوروكرات بي . سراسر نوشته ها و اعمال مائو بچشم مي آيد

  كه بر افتخاراتش لم داده است، تصور كند؟ "كهنه كار راحت طلبي"تحرك يا 

بطور مشخصتر، كاربرد ديالكتيك توسط مائو در فهم و توضيح رابطه بين ماده و شعور و 
باعث شد كه بطور صحيحي تاكيد فراواني بر نقش روبنا،  تبديل دائمي يكي به ديگري،
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اين . سياست و آگاهي، در رهبري پراتيك انقالبي براي تغيير جهان و از جمله مردم، بگذارد
نكته اساسي است كه اهميت فراواني را، هم در تدارك براي گرفتن و هم ادامه انقالب بعد از 

ن نكته اي است كه همچنين لنين در رهبري اي. اينكه قدرت سياسي بدست آمده، داراست
جنبش انقالبي بر آن تاكيد داشت بطوريكه او در اثر تاريخي اش چه بايد كرد؟ و همچنين در 

اما در عين حال، اين نكته اي است كه مائو بمعناي . جاهاي ديگر آن را مطرح كرده است
ولتارياي بين المللي به واقعي آنرا احياء كرد و آنرا در پروسه رهبري مردم چين و پر

مائو چه در مبارزه طبقاتي از . رفعيترين قله اي كه تاكنون به آن دست يافته اند، تكامل داد
، .جمله جنگ انقالبي، در توليد و يا آزمون عملي، بر آگاهي فعال توده ها تكيه و تاكيد نمود

  .نه بر تكنولوژي و تكنيك، بر روي مردم و نه اشياء

البته بورژوازي، رويزيونيستها و اپورتونيستها از همه نوعش، داخل و خارج به اين خاطر، 
او خود را بر . اما مائو يك ماترياليست پيگير بود. خواندند "ايده آليست"چين، همه مائو را 

جهان واقعي، و بر پروسه دائمي حركت و تغيير از داني به عالي، و غلبه اجتناب ناپذير نو بر 
به اين دليل او هرگز رابطه بين حال و آينده و وجود عناصري از آينده در  .كهنه، متكي كرد

حال، و اين واقعيت كه مبارزه پرولتاريا در سراسر جهان بر عليه بورژوازي و همه ارتجاع 
سرانجام و بطور سازش ناپذيري عليرغم پيچ و خمها و برگشت ها و عقب نشينيهاي موقتي، 

هدفي كه خود بوسيله تضاد و مبارزه به جلو (سم خواهد رساند بشر را به هدف تاريخي كموني
  .، از ديده فرو نگذارد و مرتبا اين ارتباط را درك كرد)خواهد رفت

و مهمتر . اين آن چيزي است كه آثار مائو و خدمات حقيقتا فنا ناپذيرش را بر جسته مي كند
بند و آرزوي رسيدن به هدف از همه، اين آن چيزي است كه همه آن كساني كه مصمم به انقال

 .غايي كمونيسم را دارند مي توانند و بايستي از مائو تسه دون بياموزند
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، بناي )  vendome(ستون وندوم . اجاره ملغي شد. ي ايمن گشتبراي شهروندان عاد
مدارس مجاني گرديده و . يادبود جنگهاي تجاوز گرانه شووينيستي فرانسه بزير كشيده شد

كارخانجاتي كه مالكين سرمايه دارش فرار كرده بودند، . درهايشان بروي همه باز شدند
  .شيفت شبانه ملغي شد. ه گشتمصادره شده و توسط كارگران بصورت تعاوني ادار

اشكال ديگري نيز توسط پرولتاريا در دوره ديكتاتوري كوتاه اما شكوهمندش در پاريس، قبل 
از اينكه توسط بي رحمي هاي انتقامجويانه و وحشيانه بورژوازي فرانسه در هم شكسته شود، 

آغاز "برخي . نبودندالبته، تمام اين اشكال، همه از ارزش يكساني برخوردار . تكامل يافتند
اما لزوما الگوهايي براي . بودند، برخي ديگر در اوضاع في الفور كامال درست بود "هاي كاذب

جامعه سوسياليستي در دراز مدت نبودند، در حاليكه برخي ديگر در واقع ويژگيهاي هر 
ئيات اما بدون توجه به جز. جامعه اي كه واقعا مي توان آنرا سوسياليستي خواند، بودند

  :ويژگيهاي خاص كمون، يك واقعيت برجسته بود كه ماركس آنرا به اين صورت خالصه كرد

اساسا حكومت طبقه كارگر بود، محصول مبارزه طبقه توليد كننده بر عليه ) م.كمون(آن 
... طبقه مالك، شكل سياسي اي كه باالخره كشف شد تا تحت آن رهايي كار بدست آيد،

د بمثابه اهرمي در خدمت ريشه كن كردن پايه هاي اقتصادي اي كه بنابراين كمون قرار بو
با رهايي كار، هر . موجوديت طبقات، و بنابر اين حاكميت طبقه بر آن استوار است در آيد
  )11.(انساني يك كارگر مي شود، و كار توليدي ديگر مختص يك طبقه نمي باشد

كتاتوري پرولتاريا عبارت است از خصلت بار ديگر، به عبارت ديگري، مسئله عمده در باره دي
و طبقه كارگر براي اينكه ابتدا حاكميتش را تحكيم . به كمونيسم شكل گذارآن به مثابه يك 

بحشيده و به طرف كمونيسم پيشرفت كند، بايد ماشين دولتي كهنه بورژوايي، با تمام 
. خرد كندرا  بوروكراسي حكومتي، پليس و ارتش و سيستم قضايي و زندان و غيره اش

مانيفست "آنگونه كه ماركس و انگلس در پيشگفتارشان بر نسخه آلماني جديدي از 
  :گفتند 1872در سال  "كمونيست

طبقه كارگر نمي تواند بطور ساده ماشين دولتي حاضر و "بويژه آنكه كمون ثابت كرد كه 
  )12.(آماده اي را تصرف نمايد و آنرا براي مقاصد خويش بكار اندازد
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  اـه گوتـامـرنـد بـنق

نقد "همين موضوعات، حتي بسيار واضح تر در اثر مهم ديگر ماركس در باره اين مطلب يعني 
كه در ابتدا بطور خصوصي فرستاده شد و فقط (اين نقد وي . بچشم مي خورند "برنامه گوتا

ت از پيش نويس برنامه براي حزب كارگران سوسياليس) بعد از مرگ ماركس انتشار يافت
، كه محصول اتحاد دو حزب طبقه )كه بعدا حزب سوسيال دمكرات آلمان گشت(آلمان بود 

تحت رهبري ) كم و بيش(كارگر آلمان، كه يكي تحت رهبري فرديناند السال و ديگري 
  .ماركس بودند، مي بود

خواند، را مشخص كرد،  "فاز از جامعه كمونيستي"در اين اثر ماركس بروشني آنچه كه او دو 
  :او تاكيد كرد . ه از آن زمان يكي سوسياليسم خوانده مي شود و ديگري كمونيسمك

. بين جامعه سرمايه داري و كمونيستي دوره اي از تحول انقالبي يكي به ديگري وجود دارد
در انطباق با اين، همچنين يك دوره گذار سياسي وجود دارد كه در آن دولت هيچ چيز 

  )13.(يكتاتوري پرولتارياديگري نمي تواند باشد مگر د

اما، عالوه بر تاكيد دوباره بر ماهيت گذاري سوسياليسم، و اين واقعيت كه اين گذار از لحاظ 
سياسي بايد توسط ديكتاتوري طبقه كارگر مشخص گردد، ماركس همچنين نشان داد كه چه 

ين ا. تفاوت مهمي بر حسب تشكيالت اقتصادي بين سوسياليسم و كمونيسم وجود دارد
  .تفاوت را مي توان در شكل دو شعار يا دو اصل بيان كرد

از هر كس به اندازه توانش و به هر كس به اندازه : اصل جامعه سوسياليستي عبارت است از 
اين منطبق است بر سطح عمومي تكامل مناسبات توليدي اي كه مشخصه جامعه . كارش

ح تكامل نيروهاي مولده تعيين مي كه بنوبه خود نهايتا توسط سط(سوسياليستي مي باشد 
اين به آن معناست كه، در حاليكه براي آناني كه قادر به كار كردن نباشند و غيره ). شود

تداركي ديده مي شود، و پس از اينكه مقدار معيني براي انباشت، خدمات عمومي، و غيره 
. دريافت مي كندكنار گذاشته مي شود، عموما هر فردي معادل ارزش كارش كاالهاي مصرفي 

در تمام جوامع سوسياليستي اي كه وجود داشته اند، مبادله كار براي كاالهاي مصرفي تا 
يعني كارگران حقوقي دريافت مي كنند كه با  -كنون از طريق واسط پول انجام گرفته است 

اين خود يك رابطه كااليي و يك جنبه از وضعي است كه . آن كاالهاي مصرفي را مي خرند
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تا زماني كه چنن حالتي وجود داشته . سبات كااليي بطور كلي در جامعه حذف نشده استمنا
قانوني كه بر طبق آن ارزش كاالها توسط مدت (باشد قانون ارزش بعمل خود ادامه مي دهد 

و نفوذي را بر توزيع .) زمان كار اجتماعا الزمي كه براي توليد آنها بكار رفته تعيين مي شود
  .اعمال مي كند) كاالهاي مصرفي(و حتي بيشتر بر توزيع وسايل مصرف  ابزار توليد

تحت سوسياليسم، بدليل تحول سيستم مالكيت از سرمايه داري به سوسياليتي، عملكرد 
و خود نيروي كار تحت سوسياليسم ديگر . سيستم كااليي و قانون ارزش محدود مي باشد

اد نمي توانند ثروتي را كه توسط كار ديگران يعني اينكه ديگر برخي افر -يك كاال نمي باشد
بر مبناي مالكيت خصوصي ابزار توليد آفريده مي شود تحت مالكيت در آورند، بجاي آن 

البته تا زماني كه مناسبات سوسياليستي توليد  -درآمد هر فرد فقط از كار او حاصل مي شود
هم بقاياي مناسبات اقتصاد  اما سرسختي مناسبات كااليي،. بطور واقعي وجود داشته باشد

سرمايه داري را نمايندگي مي كند و هم تضادي را كه عناصر بورژوا مي توانند در تالش براي 
  .احياء سرمايه داري از آن استفاده كنند

و حتي اگر توزيع كاالهاي مصرفي تحت سوسياليسم ديگر دقيقا بشكل كااليي نباشد، تا 
ي ارزشهاي مساوي باشد، آنگونه كه ماركس توضيح مي دهد زمانيكه مبتني بر مبادله بر مبنا

و اين اصل نشانگر آنست ) 14("...همان اصلي غالب است كه مبادله كااليي را تنظيم مي كند"
كه جامعه هنوز كامال پوسته هاي مناسبات سرمايه داري را كنار نزده است، اگر چه با دست 

. ه ماوراي سرمايه داري انجام داده استيافتن به مالكيت سوسياليستي يك جهش كيفي ب
هنوز در اصل يك ) تحت سوسياليسم(بنابراين، حقوق مساوي در اينجا "ماركس مي گويد 
  )15("...حق بورژوايي است

آنگونه . است رسمياين برابري همچنين به اين دليل بورژوايي مي باشد كه هنوز يك برابري 
است از يك حق نامساوي براي يك كار  عبارت مساوياين حق ": كه ماركس مي گويد

افراد مختلف در ) 16.("بنابراين در محتوايش مانند هر حقي، حق نابرابري است...نامساوي 
مهارتهايشان با يكديگر تفاوت خواهند داشت، در موهبت هاي طبيعي، در اين كه چند نفر 

در واقع، عليرغم بنابراين . ديگر را ممكن است متكفل شوند و غيره فرق خواهند داشت
برابري رسمي، يك فرد از ديگري بيشتر خواهد گرفت، يكي ثروتمند تر از ديگري خواهد 

  .بود
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اين برابري كه هنوز رسما بورژوايي، و بنابراين بواقع هنوز نابرابري مي  -اين حق بورژوايي
آن  باشد، است كه در پيشرفت بسوي جامعه كمونيستي مغلوب خواهد شد، جامعه اي كه در

  .از هر كس باندازه توانش و به هر كس به اندازه نيازش غلبه مي كند: بقول ماركس اصل

اما اين گذار به كمونيسم را نمي توان يكباره و فورا بدست آورد آنگونه كه ماركس بطور 
  :نافذي اشاره مي كند

ماركس است آنچه در اينجا منظور (آنچه ما در اينجا بايد به آن بپردازيم جامعه كمونيستي
نه آنگونه كه بر مبناي پايه هاي خودش ) مرحله اول كمونيسم يعني سوسياليسم مي باشد

تكامل يافته است، بلكه بالعكس آنگونه كه از جامعه سرمايه داري بيرون مي آيد در آن بهر 
ترتيب از نظر مادي و معنوي و ذهني هنوز مهر جامعه اي را كه از رحمش بيرون آمده در خود 

  )17.("رددا

به اين ترتيب ماركس در اينجا تفاوت اساسي بين سوسياليسم و كمونيسم و بدين ترتيب 
و از تحليل ماركس . آنچه را كه سوسياليسم بايد بطرفش در حركت باشد را ترسيم مي كند

. نابودي حق بورژوايي: اين نكته منتج مي گردد كه هدف عمومي پرولتاريا عبارت است از
به مثابه مسئله اي كه هم غلبه بر تمايزات اجتماعي و تاثيرات ايدئولوژيك باقي ماركس اينرا 

مانده از سرمايه داري و هم دستيابي به وفور مادي الزم براي كمونيسم، كه هر دو بروشني از 
  :بطوريكه او گفت. نزديك بطور دروني با هم مرتبطند، ارائه داد

ز اينكه تبعيت برده وار فرد از تقسيم كار و به در فاز باالتري از جامعه كمونيستي، پس ا
پيوست آن همچنين آنتي تز بين كار يدي و فكري از بين رفته است، پس از اينكه كار نه تنها 
وسيله اي براي زندگي بلكه خواست اوليه زندگي شده است، پس از اينكه نيروهاي مولده 

تمام چشمه هاي ثروت كئوپراتيو همچنين با تكامل همه جانبه فرد افزايش يافته است و 
فقط آنزمان است كه افق باريك حق بورژوايي مي تواند بطور كامل  -فراوانتر جاري مي شود

از هر كس به اندازه توانش و به هر كس : قطع گردد و جامعه مي تواند بر پرچمش بنويسد كه
  )18.("!به اندازه نيازش

ه تنها براي مدت زمان درازي تحت ن "نشانه هاي جامعه كهن "اما اين واقعيت كه
سوسياليسم به زندگي ادامه خواهند داد بلكه همچنين مرتبا بورژوازي جديد را 



  ادامه انقالب تحت ديكتاتوري پرولتاريا 

	

264	
	

متولدخواهند كرد، اينكه گذار به كمونيسم، گذاري بسيار طوالني خواهد بود كه در سرتاسر 
بردن  آن طبقات و مبارزه طبقاتي وجود خواهند داشت، و اينكه نيروي محركه در به پيش

يعني در  -جامعه بطرف كمونيسم مبارزه طبقاتي پرولتاريا بر عليه بورژوازي مي باشد
سرتاسر سوسياليسم، تضاد بي پرولتاريا و بورژوازي، تضاد عمده و مبارزه طبقاتي بين آنها 

تمام اين توسط ماركس دريافت  - حلقه كليدي خواهد بود، همانطوريكه مائو آنرا شرح داد
او فقط تجربه كوتاه مدت كمون پاريس به مثابه يك واقعه معين حاكميت طبقه  نشد، چرا كه

بعالوه درسهاي عامي كه از سرمايه (كارگر را داشت كه از آن بتواند نتيجه گيريهاي تئوريكي 
راجع به ماهيت دولت بطور عام و ديكتاتوري ) داري و جوامع طبقاتي قبل از آن بيرون كشيد

توسط  -اين درك فقط بعدها بخصوص توسط لنين و مائو. اص تكامل دهدپرولتاريا را بطور خ
بر مبناي  - لنين بصورت نطفه اي و بخشا و سپس توسط مائو بمثابه يك خط سيستماتيك

تجربه بيشتر در پراتيك ديكتاتوري پرولتاريا و با تكيه بر نتيجه گيريهاي ماركس بمثابه زير 
  . بنا، تكامل يافت

  مه دهنده مارکسيسمانگلس بمثابه ادا

البته انگلس در دوران زندگي ماركس همكار نزديك او و ادامه دهنده و مدافع ماركسيسم 
  .اين امر در رابطه با مسئله حياتي ديكتاتوري پرولتاريا نيز صادق است. پس از مرگ او بود

فاتش از اصول بطور مثال زماني كه هر دو زنده بودند، انگلس نيز برنامه گوتا را به خاطر انحرا
مدت كوتاهي پس از مرگ ماركس، انگلس نه تنها . مهم ماركسيسم مورد انتقاد قرار داد

اصول ماركسيستي زوال دولت را برافراشته نگه داشت، بلكه همچنين خاطر نشان ساخت 
  :كه

در عين حال ما هميشه معتقد بوديم كه، براي اينكه به اين و آن نتايج بسيار مهمتر انقالب 
ماعي آينده برسيم، طبقه پرولتر ابتدا بايد براي خود يك نيروي سياسي متشكل دولتي اجت

داشته باشد و توسط آن مقاومت طبقه سرمايه دار را در هم شكسته و جامعه را تجديد 
  )19.(سازمان دهد



                       خدمات فنا ناپذير مائو تسه دون
       

265	
	

 ، انگلس الزم ديد كه در نامه نگاري با برخي از افراد در آلمان با قاطعيت بر1890باز در سال 
خصلت سوسياليسم بمثابه يك جامعه گذار و جامعه اي كه در پروسه حركت و تغيير است 

را نه بمثابه چيزي كه مرتبا در  "جامعه سوسياليستي"..."او بر عليه آناني كه . تاكيد بگذارد
 "...حال تغيير و پيشرفت است بلكه بمثابه يك امر باثبات و براي هميشه با ثبات مي پندارند

چيز تغيير ناپذيري  "جامعه سوسياليستي"بنظر من باصطالح "اعالم داشت كه نوشت و 
مانند تمام اشكال اجتماعي، آن نيز بايد در يك حالت سياليت و تغيير مداوم تصور . نيست
  )20.("گردد

و باالخره، در يك مورد ديگر انگلس اين نظريه مركزي را با تيزي در پيشگفتارش در چاپ 
در بيستمين سالگرد كمون پاريس  1891كه در سال  "داخلي فرانسهجنگ "سوم آلماني 

  :منتشر شد نوشت

اخيرا بي فرهنگي سوسيال دمكراتيك با وحشت همه جانبه اي از كلمات ديكتاتوري 
خوب آقايان، آيا مي خواهيد بدانيد كه اين ديكتاتوري شبيه . پرولتاريا پر شده است

  )21.("وري پرولتاريا آن بودديكتات. چيست؟ به كمون پاريس بنگريد

واضح است كه انگلس در اينجا در حال وارد آوردن ضربات سختي بر گرايشات معيني در 
گرايشاتي كه پنج سال پس از آن روزيونيسم كامل . حزب سوسيال دمكرات آلمان است
اهميت مسئله در آنست كه ضربات انگلس بر اين . ادوارد برنشتين را متولد ساختند

  .ت در اينجا بدور مسئله قبول ديكتاتوري پرولتاريا تمركز مي يابدگرايشا

اما، آنگونه كه قبال گفته شد و بعدا بيشتر به آن پرداخته خواهد شد، عين اينكه انگلس لزوم 
ديكتاتوري پرولتاريا را تشخيص داده و با قدرت بر روي اين مسئله در مبارزه حاد بر عليه 

ار مي ورزيد، او هم مانند ماركس ادامه مبارزه طبقاتي و نقش رويزيونيستهاي آن زمان اصر
مركزي آن در يك دوره طوالني تحت سوسياليسم را در نيافت، و تشخيص نداد كه مسئله 
صرفا اين نبود كه پرولتاريا ديكتاتوري اش را بر طبقات استثمارگر سرنگون شده اعمال 

آنها . عليه بورژوازي تولد يافته نوين مي بودنمايد، بلكه مسئله ادامه مبارزه طبقاتي بخصوص 
سركوب مقاومت طبقه سرمايه دار و تجديد سازمان "گرايش به اين داشتند كه وظيفه 

از آنچه تاكنون ) وآسانتر(را به مثابه وظيفه اي كه بسيار سريعتر ) بقول انگلس( "جامعه
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ات تئوريك ماركس و انگلس بنابراين دو باره، در عين اينكه خدم. موردش ثابت شده ببينند
هم بطور عام و هم در باره ديكتاتوري پرولتاريا بطور خاص، بعنوان شالوده خدمت كرده اند، 

  . اما كماكان بايد ساخته و پرداخته شده و بيشتر تكامل يابند

  نــلني

لنين توانست كه انقالب اكتبر را بطرز موفقيت آميزي رهبري كند، چرا كه او محكم به 
يسم تكيه كرد و آنرا در مقابله با سرطان رويزيونيستي اي كه جنبش كارگري انقالبي ماركس

از يك . اين امر دو جنبه داشت. را در دهه هاي آغازين اين قرن آلوده كرده بود، تكامل داد
طرف بمعناي كاربست ماركسيسم در اوضاع معين در حال تغيير مي بود كه ويژگي عمده اش 

از طرف ديگر  -يعني امپرياليسم-سرمايه داري به يك مرحله نوين  عبارت بود از حركت
از برخي اصول ماركسيسم بود كه روزيونيستها  -حتي قيام گرايانه–بمعناي دفاع فعاالنه 

  .بسپارند "فراموشي"تالش مي كردند آنها را دفن كرده به باد 

م متمركز بود، كه او ابتدائا در كار اوليه لنين در باره تئوري ديكتاتوري پرولتاريا بر جنبه دو
در آنجا او خاطر نشان ساخت كه، بدليل رشد و نفوذ . انجام داد "دولت و انقالب"

اكنون در واقع بايد دست به حفريات زد تا ماركسيسم تحريف نشده اي را ..."رويزيونيسم، 
امل تاريخچه كندو كاو لنين در اين كتاب ش) 22.("در معرض افكار توده هاي وسيع قرار داد

  .تكامل نظريات ماركس و انگلس در مورد دولت بود

در طول يادآوري اين تكامل، برخي نكات وجود دارند كه لنين به مثابه آموزشهاي حياتي 
اول اينكه،آنگونه كه قبال در ابتداي اين .ماركس و انگلس در باره دولت، بر آْنها تاكيد گذارد

ام خاطر نشان كرد كه قبول ديكتاتوري پرولتاريا تفاوت مقاله مشاهده شد، لنين با قدرت تم
 .مهم بين ماركسيسم و اشكال مختلف ايدئولوژي منجمله رويزيونيسم مي باشد

ثانيا، او تاكيد كرد كه قبول اين مسئله فقط بمعناي برافراشته داشتن ضرورت انقالب 
ثالثا، او . مي باشدقهرآميز از طرف طبقه كارگر و خرد كردن دستگاه دولتي بورژوايي 

  .همچنين بر ماهيت گذاري سوسياليسم تاكيد كرد
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و باالخره، لنين همچنين بر آنچه كه ماركس در مورد جان سختي حق بورژوايي گفته بود، 
  :تاكيد گذارد

حق ") كه معموال آنرا سوسياليسم مي نامند(بنابراين در نخستين فاز جامعه كمونيستي 
بطور تام وتمام، فقط بميزاني كه تحول  نهاي ملغي مي شود، فقط تا اندازه  "بورژوايي

، وسايل "حق بورژوايي". اقتصادي حاصله اجازه مي دهديعني تنها در مورد وسايل توليد
سوسياليسم اين وسايل را بمالكيت . توليد را مالكيت خصوصي افراد جداگانه مي داند

ساقط مي  "حق بورژوايي" -ن حدودو فقط در اي- در اين حدود. تبديل مي نمايد همگاني
  .شود

تقسيم محصوالت و تقسيم كار در ) تعيين كننده(ولي بخش ديگر آن بعنوان تنظيم كننده 
  )23.("بين افراد جامعه باقي خواهد ماند

كمي جلوتر لنين جنبه هاي بسيار مهمي از پايه هاي اقتصادي براي زوال كامل دولت را خاطر 
  :اش نشان مي سازد، كه الزمه

تكامل عالي كمونيسم به آن حدي است كه در آن، تقابل بين كار فكري و جسمي و بنابراين 
يكي از مهمترين منابع نابرابري اجتماعي كنوني از ميان برخيزد و آنهم منبعي كه فقط با 

  )24.("خلع يد سرمايه داران نمي توان آنرا دفعتا بر انداخت

ور هاي اساسي موجود در گذار از سوسياليسم به اين يك تحليل عميق از برخي از فاكت
كمونيسم مي باشد و يكي از مفاهيم آن بنظر مي رسد چنين باشد كه اين دوره گذار، يعني 

همين دليل، همانگونه كه - سوسياليسم، يك دوره تاريخي نسبتا طوالني را طي خواهد كرد 
ط سلب مالكيت از سرمايه لنين مي گويد، پايه اقتصادي براي كمونيسم بهيچوجه نه توس

با گفتن اين . (داران، بلكه فقط توسط حل تضاد بين كار فكري و كار يدي فراهم مي شود
مطلب، لنين از ماركس و انگلس پيروي مي نمود كه خاطر نشان ساخته بودند تقسيم كار به 

) يدي بين كار فكري و(و روشن است كه غلبه بر اين تضاد .) فكري و يدي پايه طبقات است
  .يك دوره تاريخي دراز مدتي را در بر خواهد داشت
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، چنين بنظر مي آيد كه لنين فكر مي كرد دوره "دولت و انقالب"هر چند، در بخشهاي ديگر 
اين نظريه كه گذار به كمونيسم مي تواند . ديكتاتوري پرولتاريا نسبتا كوتاه مدت مي باشد

چنين در ماركس و انگلس بروشني ديد، مثال در نسبتا سريع انجام پذيرد را نيز مي توان هم
  :كه لنين نيز آنرا نقل قول مي كند "آنتي دورينگ"جمالت زيرين از 

پرولتاريا قدرت حاكمه دولتي را بدست مي گيرد و مقدم بر همه وسايل توليد را به مالكيت 
د و بعالوه كليه ولي با اين عمل، جنبه پرولتري خويش را نيز نابود مي ساز. دولت در مي آورد

تفاوت هاي طبقاتي و هر گونه تضادهاي طبقاتي و در عين حال خود دولت بعنوان دولت را 
  )25.(نيز نابود مي سازد

  :اين امر همچنين در يك عبارت بسيار معروف از ماركس نيز آمده است كه مي گويد

ابل آنها تبديل مي از اشكال تكامل نيروهاي مولده به موانعي در مق) توليدي(اين مناسبات 
با تغيير شالوده اقتصادي تمام . سپس عصري از انقالبات اجتماعي، شروع مي شود. گردند

  )26.(روبناي عظيم، كم و بيش بسرعت متحول مي گردد

اگرچه حتي در چنان (اين بمثابه تشريحي عمومي از گذار يك سيستم استثماري به ديگري 
كمي قبل از آخرين جهش كيفي به استقرار مستحكم مواردي عموما يك دوره دراز تغييرات 

اما در رابطه با گذار از كاپيتاليسم به كمونيسم . ، درست است)سيسستم جديد، وجود دارد
اول اينكه آن بدرستي، سختي و پيچيدگي و ماهيت . اين عبارت به دو صورت به خطا مي رود

د، و گرايش به آن دارد كه اين طوالني مبارزه براي متحول كردن روبنا را تشخيص نمي ده
پروسه را به مثابه، پروسه اي كمابيش پاسيو كه بدنبال تغييرات در زير بناي اقتصادي 
روانست بنگرد و دوما، اين نظريه به پروسه طوالني مدت متحول ساختن خود زيربناي 

مختص  اقتصادي كه نه تنها شامل تغيير در سيستم مالكيت مي باشد، بلكه حذف تقسيم كار
بدين .جامعه طبقاتي و آثار سرمايه داري در سيستم توزيع را نيز در بر دارد، كم بها مي دهد

 "تبعيت برده وارانه فرد از تقسيم كار"ترتيب، اگر چه ماركس و انگلس در مورد لزوم غلبه بر 
و گذر كردن به ماوراي افق حتي بورژوايي صحبت كردند، و اگرچه بطور عمومي تر تاكيد 

ردندكه انقالب كمونيستي كيفيتا متمايز از انقالبات قبل مي باشد و بايد درگير يك گسست ك
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راديكال هم با تمام مناسبات مالكيت سنتي و هم تمام ايده هاي سنتي شود، معذالك آنها به 
  .كه الزم بود تا اين گسستهاي راديكال انجام پذيرند كم بها دادند -و مبارزه اي-زمان 

قبال اشاره شد، دليل اين مسئله آنست كه ماركس و انگلس، و همچنين لنين در آنگونه كه 
نوشت در ) درست قبل از انقالب اكتبر 1917در اوت و سپتامبر (را  "دولت و انقالب"زماني كه 

شرايطي بودند كه مي بايست اين مسئله را از پيشاپيش در غياب هر گونه تجربه طوالني 
در نتيجه، آنها مي توانستند بدرستي ويژگيهاي . ل مي كردندمدت حاكميت پرولتري تحلي

مهم و جهت گيريهاي مهم جامعه سوسياليستي را دريابند، اما نمي دانستند برخي از 
  .مهمترين ويژگيها و تضادهاي معين آن را پيش بيني كنند

  :مي گويد 1852بطوريكه لنين هنگام صحبت در باره تحليل ماركس از دولت در سال 

اركس كه به فلسفه ماترياليسم ديالكتيك خود وفادار است، تجربه تاريخي سالهاي با م
آموزش ماركس در اينجا هم، مانند . را اساس قرار مي دهد 1851 -1848عظمت انقالب 

كه انوار جهان بيني فلسفي ژرف و اطالعات تاريخي  استنتاجي از تجربه استهميشه، 
  )27.(وسيع، آنرا روشن ساخته است

بعبارتي ديگر، اين يك اصل ماترياليسم ديالكتيك است كه بطور عام و بطور كلي، تئوري، 
اين يك اصل اساسي ماترياليسم و يك جنبه از واقعيتي است . پراتيك را جمعبندي مي كند

انسانها مي توانند واقعيت مادي را در ذهن دريابند، و آن را . كه پراتيك بر تئوري الويت دارد
 - ديالكتيك ها–اگرچه تفكر انسان مي تواند قوانين حركت . ريك جمعبندي نمايندبطور تئو

را دريافته و بر مبناي آن آينده را تصوير كند، اما نمي تواند چيزهايي كه فقط در آينده 
كه (بعبارت ديگر،مسلح به يك علم درست . بظهور خواهد رسيد را بطور همه جانبه در يابد

، انسان مي تواند ماهيت يك چيز و )ريك از پراتيك مي باشدخود محصول جمعبندي تئو
بنابراين راه عمومي تكامل آن را دريابد، اما اين به آن معنا نيست كه تمام خصوصيات تكامل 

دولت و "اين نكته ايست كه توسط لنين در . آينده را مي توان بطريقي پيش بيني كرد
است، كه اغلب آن را با گفتن اينكه  ، مكررا بر آن تاكيد گذارده شده)28("انقالب

ماركسيستها اتوپيست نمي باشند و سعي ندارند جامعه نويني را اختراع كنند،بلكه بجاي آن 
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مائو نيز بر اين . ،بيان مي كند)29(تكامل جامعه نوين از دل جامعه كهن را جمعبندي مي كنند
  .ند تاكيد گذاردنكته اساسي خيلي رك با گفتن اينكه ماركسيستها غيب گو نيست

او در ضميمه مشهورش . تجربه نكرده بودو البته لنين هنوز چند سال ديكتاتوري پرولتاريا را 
: اشاره مي كند، كه آن كتاب همچنين قرار بود فصلي در مورد "دولت و انقالب"به كتاب 

شود  داشته باشد اما قبل از اينكه نوشته"روسيه ) فوريه( 1927و  1905تجربه انقالبات "
  ."قطع گرديد" 1917توسط انقالب 

بر مبناي پراتيك انقالبي پرولتارياي روسيه تحت رهبري لنين و حزب بلشويك، در اعمال 
سالي كه زندگي لنين باقي مانده بود، او شروع به انجام پيشرفتهاي  7ديكتاتوري اش در 

سوسياليسم و  معين بيشتري در درك تئوريك ماركسيستي از دولت، از پراتيك ساختمان
  .اعمال ديكتاتوري پرولتاريا كرد

در طول اين سالها طبقه كارگر روسيه، با دشمنان خارجي و هم داخلي جنگيد، و مبارزه 
حادي را بر عليه بورژوازي و ديگر استثمارگران درون جمهوري شوروي و همچنين بر عليه 

هم شكستن دولت جديد امپرياليستها و ديگر مرتجعين خارجي كه با يكديگر براي در 
از اين تجربه، لنين نتايج بسيار مهمي در مورد . پرولتري متحد شده بودند، به پيش برد

خصلت ادامه دار مبارزه براي پيشرفت بسوي جامعه كمونيستي، در مورد سرسختي 
بورژوازي، نفوذ بورژوازي، و مناسبات بورژوايي، و باز توليد عناصر بورژوايي تحت 

هم از منابع درون خود جامعه سوسياليستي و همچنين از منابع بين المللي، –سوسياليسم 
  .بيرون كشيد

. لنين اين نكات را در يك سري از نوشته هايش در سالهاي اوليه جمهوري شوروي بيان كرد
درست دو سال پس ازانقالب اكتبر، او شروع به جمع بندي از حاكميت طبقه كارگر در يك 

در اينجا او . ، كرد"اقتصاد و سياست در عصر ديكتاتوري پرولتاريا"ه نام مقاله مهم پراودا ب
  : خاطر نشان مي سازد كه طبقات هنوز موجودند

ديكتاتوري زماني . باقي مانده اند و باقي خواهند ماندطبقات در دوران ديكتاتوري پرولتاريا 
ي پرولتاريا از بين طبقات بدون ديكتاتور. غير الزم خواهد شد كه طبقات از بين بروند

  )30.(نخواهند رفت
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اول خرده بورژوازي و بخصوص . طبقاتي را كه لنين در نظر دارد به عبارت زير مي باشند
دهقانان هستند كه لنين توجه بسيار زيادي در اين مقاله و ديگر مقاالت به آنان مبذول 

ذف تمايزات طبقاتي بين داشته و در مورد اينكه ديكتاتوري پرولتاريا بايد چگونه به طرف ح
. كارگران و دهقانان از طريق متحول ساختن دهقانان به كارگران حركت كند، بحث مي كند

  :دوم، لنين طبقه حاكمه سابق روسيه را در نظر دارد، كه در باره اش چنين مي نويسد

وري طبقه استثمارگران، مالكان و سرمايه داران از بين نرفته و ممكن نيست بهنگام ديكتات
پايگاه . استثمارگران در هم شكسته شده، ولي نابود نشده اند. پرولتاريا بفوريت از بين برود

. بين ا لمللي آنها يعني سرمايه بين المللي، كه آنها شعبه اي از آن هستند، باقي مانده است
ي قسمتي از وسايل توليد در دست آنها باقي مانده است، پول و ارتباطات عظيم اجتماعي باق

نيروي مقاومت آنان، همانا به علت شكستشان، صدها و هزارها بار افزايش يافته . مانده است
اداره امور دولتي، نظامي و اقتصادي تفوق بسيار زيادي به آنها مي  "فن"برخورداري از . است

  )31.(دهد، بقسمي كه اهميت آنان بمراتب بيش از نسبت آنان در بين عده كل اهاليست

در كمونيسم به اين موضوعات بر  "چپ روي"د، لنين در اثر مشهورش در باره شش ماهي بع
در اين اثر يكي از مقاصد او جمعبندي از اعمال دو سال و نيم ديكتاتوري پرولتاريا . مي گردد

در اينجا او بخصوص بر نفوذ . و آغاز ساختمان سوسياليسم در جمهوري شوروي مي باشد
  :ي عظيم عادت و سنت تاكيد گذارده و خاطر نشان مي كند كهتوليد خرده بورژوايي و نيرو

طبقات باقي مانده اند و همه جا، پس از تصرف قدرت توسط پرولتاريا سالها باقي خواهند 
- محو طبقات معنايش اين نيست كه فقط مالكين و سرمايه داران بيرون ريخته شوند ... ماند

بلكه همچنين معنايش آن است كه مولدين  -يماين كار را ما نسبتا به آساني انجام داده ا
كوچك كاال نيز محو گردند و اما اينها را نمي توان بيرون ريخت اينها را نميتوان سركوب 

اصالح نمود و بشيوه نوين تربيت كرد ولي ) و بايد(نمود با آنها بايد مدارا كرد، آنها را مي توان 
  )32.(احتياطفقط ضمن يك كار سازماني طوالني و بطئي و با 

در اينجا او نه تنها به تجار كوچك و ديگر عناصر خرده بورژوازي شهرها، بلكه بخصوص به 
لنين توليد كوچك را به مثابه منبع اصلي احياي محتمل . دهقانان در روستاها اشاره دارد

  :سرمايه داري دانسته، و در عبارت معروف ديگري مي گويد
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اعته، بطور خودبخودي و بمقياس وسيع، سرمايه داري و توليد كوچك است كه همواره، هر س
  )33.(بورژوازي را پديد مي آورد

بدين گونه لنين خطرات عمده در احياي سرمايه داري را نشات گرفته از طبقات حاكم 
بنابراين در ادامه چنين . خرده بورژوايي مي ديد) كوچك(سرنگون شده و سرسختي توليد 

ولتاريا، در بجلو راندن جامعه سوسياليستي بطرف كمونيسم و مي گويد كه وظايف عمده پر
جلوگيري از حركت قهقرايي آن بسوي سرمايه داري عبارت است از سركوب مقاومت 

تضادهاي طبقاتي اي . زمينداران و سرمايه داران قديم و نابود كردن تدريجي توليد كوچك
از يك طرف، تضاد . يسم از بين ببردكه پرولتاريا مي بايد قبل از تحقق جامعه بي طبقه كمون

و او تشخيص داد . با بقاياي طبقات استثمارگر كهن و از طرف ديگر تضاد با دهقانان مي باشد
اولي -كه براي حل اين دو تضاد مختلف بايد دو وسيله مختلف به كار گرفته شوند 

  .آنتاگونيستي و دومي غير آنتاگونيستي

د جامعه سوسياليستي بوده اما تمام تحليل او در اين مورد اين چكيده نقطه نظر لنين در مور
لنين هم چنين شروع به برخورد وسيع به اين مسئله كه چگونه يك بورژوازي . نمي باشد

بدين ترتيب او در سال . جديد مي تواند در درون جامعه سوسياليستي آغاز به رشد كند، كرد
  :مي گويد 1918

بورژوازي ما راه را پاك كرديم اما عمارت سوسياليسم را بله، با سرنگون كردن مالكطن و 
بر زميني كه از يك نسل بورژوازي پاك شده است، تا زمانيكه زمين به توليدشان . نساختيم

پا دهد، نسلهاي جديدي از آنها مكررا در تاريخ پديدار مي شوند، و زمين هر شماري از 
ي بر سرمايه داران مانند خرده مالكين مي آنهايي كه به پيروز. بورژوازي را متولد مي كند

در واقع هر كدام از آنها منبع يك نسل  -"آنها قاپيدند، بگذار منهم تالشي بكنم" - نگرند
  )34(.....جديد بورژوازي هستند

اگر چه، همانگونه كه مي توان ديد، لنين اين خطر را در اينجا تقريبا بطور منحصر به فردي با 
در  "يكي مي كند و در واقع در همان سخنراني او چنين مي گويد كه  توليد خرده بورژوايي

گذار از سرمايه داري به سوسياليسم دشمن اصلي ما خرده بورژوازي، عادات و موقعيت 
  )35.("اقتصاديش مي باشد
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بايد خاطر نشان كرد كه لنين، همچنانكه به روشني در اينجا مي گويد،در باره گذار از سرمايه 
صحبت مي  -يعني از مالكيت سرمايه داري به مالكيت سوسياليستي -وسياليسمداري به س

بعبارت ديگر، در اينجا او مسئله گذار به . كند كه جمهوري شوروي در راهش گام گذارده بود
وبايد همچنين اشاره كرد كه وقتي لنين مي گويد كه . (كمونيسم را مورد بحث قرار نمي دهد

مي باشد، منظورش اين نيست كه بايد به خرده بورژوازي  "دشمن اصلي"خرده بورژوازي 
بطور آنتاگونيستي برخورد كرد، بلكه منظورش اين است كه توليدات و تجارت كوچك و طرز 

  ).مشكلترين مانع مقابل پا خواهد بود -تفكر توليد كنندگان كوچك كه اساسا بورژوايي است

 "ي كه در كشور ما متولد شده استبورژوازي جديد"يك سال بعد لنين بطور مشخص به 
بعنوان منبع رشد اين بورژوازي، لنين از اين واقعيت كه بورژوازي در حال . اشاره مي كند

كه بسياري از  -، صحبت مي كند "از ميان كارمندان حكومت شوروي ما مي باشند... ظهور 
اما او ادامه . بودندآنان در واقع روشنفكران بورژوايي بودند كه در جامعه كهن تربيت شده 

و اينكه  "فقط تعداد معدودي از آنان مي توانند از صفوفشان بر خيزند"داده و مي گويد كه 
است كه پديدار  "...از صفوف دهقانان و صنعت گران"بورژوازي جديد در حال ظهور عمدتا 

  )36.(مي شوند

اردن اين مسئله در همان زمان لنين در برخي از نوشته هايش همچنين شروع به پيش گذ
. كرد كه مبارزه براي رسيدن به كمونيسم و نابودي طبقات، دراز مدت و دشوار خواهد بود

  :او تاكيد مي كند كه "يك شروع بزرگ"بطور مثال در مقاله مهمش، 

بروشني، براي نابودي كامل طبقات كافي نيست كه استثمارگران، مالكين و سرمايه داران 
كه حقوق مالكيت آنان از بين برده شود، الزم است كه تمام  سرنگون شوند، كافي نيست

مالكيت خصوصي بر ابزار توليد نيز از بين برده شود، الزم است كه تمايز بين شهر و روستا، و 
اين نيازمند يك دوره . همچنين تمايز بين كارگران فكري و كارگران بدني از بين برده شوند

  )37.(بسيار طوالني مي باشد

جا لنين به روشني مي گويد كه دوره سوسياليسم، دوره گذار است كه مرتبا بايد بطرف در اين
كمونيسم حركت كند و ديكتاتوري پرولتاريا نه تنها بايد مقاومت استثمار كنندگان سابق را 
سركوب كند و تفاوت بين كارگر و دهقان را از ميان بردارد، بلكه بايد تضادهايي را كه به 
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با اين پيامد كه ديكتاتوري پرولتاريا يك دوره  -دامن مي زنند، حل كندپيدايش طبقات 
  .نسبتا طوالني را در بر خواهد داشت

در همان مقاله لنين همچنين به جنبه ديگري از ماهيت گذاري سوسياليسم، و اين واقعيت 
كه سوسياليسم ميدان جنگ است بين كمونيسم كه براي رشد مبارزه مي كند، و سرمايه 

جوانه "بخصوص، لنين توجه را به . ري كه در مقابل نابودي مقاومت مي كند، اشاره مي كنددا
معيني از جامعه كمونيستي آينده كه در مراحل اوليه سوسياليسم در جمهوري شوروي  "هاي

كه در ) شنبه هاي كمونيستي(اينها بخصوص عبارت بودند از . رشد نيافتند، معطوف مي سازد
لبانه براي پيشرفت ساختمان سوسياليسم در سرتاسر جامعه كار مي كردند آن كارگران داوط

نه براي تطميع توسط پاداش، يا به زور اسلحه، و نه به دليل آنكه آنها مي خواستند كه واحد –
خودشان رونق يافته يا سوددهي داشته باشد، بلكه بدليل آنكه در واقع كارگران در قدرت 

نافع خودشان باز سازي مي كردند و بخصوص اين كارگران شنبه بودند، جامعه را در خدمت م
هاي كمونيستي توسط جهان بيني كمونيستي و ديدگاه ماموريت تاريخي براي دست يافتن 

  .به كمونيسم هدايت شده و از آن الهام مي گرفتند

بر مبناي عزم آگاهانه شان، براي حفظ حاكميت طبقه كارگر و متحول ساختن تمام جامعه، 
آگاهترين كارگران، با گذاردن چنان روزهاي كار مجاني، بقول لنين، نه براي قوم و خويشان 

جامعه بمثابه يك ) براي...(يعني،–خود  "دور"قوم و خويشان ) براي...(بلكه  "نزديك"
و لنين بدرستي جمع بندي كرد كه اين جوانه شكننده اما . شروع به كار كردند) 38("...كل

و همچنين (جامعه كمونيستي آينده بود، جوانه اي از مناسبات توليدي آينده بسيار مهمي از 
  .كه در سرتاسر جامعه بايد استقرار يابد) روبنا، بخصوص ايدئولوژي

لنين در اين مقاله، بر مبناي پراتيك محدود ديكتاتوري پرولتاريا تا به آن زمان، شروع به 
ي كرد كه بعدها مائو تسه دون، بر مبناي خاطر نشان كردن جوانب مهمي از اين ديكتاتور

تجربه تاريخي بسيار گسترده تر و عميق تر از ديكتاتوري پرولتاريا، آنها را بطور بسيار 
بخصوص لنين به اين واقعيت اشاره كرد كه وظيفه اين ديكتاتوري . كاملتري تكامل بخشيد

از بين بردن تمام تضادهاي پرولتاريا، مبني بر نابودي طبقات و رسيدن به كمونيسم، براي 
مستلزم يك ) بطور برجسته تضاد بين كار فكري و يدي(بنياديني كه به طبقات پا مي دهند 
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مبارزه طوالني و پيچيده اي است كه استفاده از ابزار مختلف بسياري را در بر خواهد داشت و 
  .اشكال بسياري بخود خواهد گرفت

عدا توسط مائو تكامل يافت فقط اشاره اي مي كندو اما در آن زمان لنين به نظريه اي كه ب
آنهم اينكه در سرتاسر دوره گذار سوسياليسم، طبقات آنتاگونيستي و مبارزه آنتاگونيستي 

  .بين پرولتاريا و بورژوازي وجود خواهد داشت

  نــاستالي

چين و  مائو بر مبناي جمع بندي از تجربه تاريخي ديكتاتوري پرولتاريا در اتحاد شوروي، در
اما قبل از . در ديگر كشورهاي سوسياليستي بود كه اين درك عميق تر كرده و تكامل داد

اينكه مستقيما به خدمات مائو به تئوري و پراتيك انقالب در اين حيطه بسيار حياتي 
بپردازيم، مهم است كه يك ارزيابي از نقش استالين، بخصوص در رابطه با مسئله در اهتزاز 

  .برد ديكتاتوري پرولتاريا، داشته باشيمداشتن و پيش

اين استالين بود كه حزب كمونيست اتحاد شوروي و از طريق آن توده هاي كارگر اتحاد 
سال رهبري  30شوروي را در حفظ حاكميت طبقه كارگر و ساختمان سوسياليسم به مدت 

ين و در ضمن اينكه رهبري نمودن يك چنين وظيفه خطيري آنهم تحت سخت تر. كرد
شرايط بدون هيچ تجربه تاريخي قبلي واقعا خدمت بزرگي از جانب استالين محسوب مي 
. شود، اما در اين پروسه او اشتباهاتي نيز داشت كه برخي از آنها كامال جدي مي باشد

بنابراين جمع بندي درست از نه تنها خدمات استالين بلكه همچنين اشتباهات او، بخصوص 
  .كننده ديكتاتوري پرولتاريا، بسيار مهم استپيرامون مسئله تعيين 

نوشته شده است، استالين  1924كه درست پس از مرگ لنين در سال  "اصول لنينيسم"در 
اصول اساسي خدمات لنين به ماركسيسم، منجمله تئوري ديكتاتوري پرولتاريا بمثابه يكي از 

ار به جامعه كمونيستي استالين بدرستي مسئله گذ. نكات اصلي خدمات وي جمع بندي كرد
را به مثابه يك نبرد و مبارزه طوالني، هم بر عليه بقاياي طبقات حاكم جامعه كهن و هم بر 

مبارزه اي كه مستلزم متحول ساختن -عليه نفوذ توليد كنندگان كوچك و جهان بيني آنها 
ي كارگر، طرز تفكر نه تنها دهقانان، نه تنها عناصر خرده بورژوا، بلكه همچنين توده ها
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استالين نشان داد كه، اين مبارزه بخشي از . ارائه داد -منجمله كارگران كارخانه مي باشد
  .وظيفه اساسي ديكتاتوري پرولتاريا مي باشد

استالين در هدايت طبقه كارگر در پيشبرد مبارزه بسيار حاد و پيچيده بر عليه دشمنان 
بخصوص او . را كماكان حفظ كرد طبقاتي هم در داخل و هم در خارج حزب، اين اصول

مبارزاتي را رهبري نمود كه باعث شد ترتسكي، بوخارين و ديگر افراديكه بويژه در رهبري 
حزب بودند و خط شان مي توانست بطريقي سوسياليسم را خرد كرده و سرمايه داري را در 

د سياسي، اقتصا"يعني  3اين مبارزات در فصل . (اتحاد شوروي احياء كند، مغلوب شوند
  ).شرح داده شده اند "سياست اقتصادي و ساختمان سوسياليسم

اين مهمترين بخش از رهبري استالين در انجام دگرگون سازي سيستم مالكيت در شرايط 
متحول ساختن سيستم مالكيت نه تنها شامل تعويض مناسبات . پيچيده اتحاد شوروي بود

ه همچنين شامل پيشرفت از بقاياي اشكال سرمايه داري با مناسبات سوسياليستي بود بلك
از طريق –فئودالي مالكيت در ابعاد عظيم در روستاها به اشكال سوسياليستي مالكيت 

اما پس از اينكه تحول سوسياليستي در . بود -)كلكتيو(مراحل مختلف اشتراكي كردن 
ين به نتيجه ، كامل شده بود، استال30مالكيت، بخصوص در سالهاي مياني و اواخر سالهاي 

براي . (گيريهاي جدا غلطي در مورد ماهيت جامعه شوروي و تضادهاي مشخصه آن رسيد
در باره اقتصاد سياسي و فلسفه، نظري  4و3اطالعات اوليه در اين مورد بترتيب به فصلهاي 

  .).بيافكنيد

انون در مورد پيش نويس ق"اين اشتباهات بطور مثال، در نقل قول زيرين از گزارش استالين
  :داده شد، نمايان هستند 1936كه در سال  "اساسي اتحاد جماهير شوروي

بدين ترتيب پيروزي كامل سيستم سوسياليستي در تمام حيطه هاي اقتصاد ملي اكنون يك 
  .واقعيت است

  و اين به چه معناست؟

ن بدي. اين به معناي آنست كه استثمار انسان توسط انسان نابود و از بين برده شده است
  )39(".ترتيب اكنون تمام طبقات استثمارگر نابود گرديده اند
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استالين ادامه داده و مي گويد كه هنوز طبقه كارگر، طبقه دهقان و روشنفكران وجود دارند، 
خطوط تمايز بين طبقه كارگر و دهقانان، و بين اين طبقات و روشنفكران در حال زدوده "اما 

ادي بين اين گروههاي اجتماعي در حال نزول بوده و تضادهاي اقتص"اينكه  "...شدن است
تضادهاي سياسي بين آنان هم در حال نزول و زدوده شدن "و اينكه  "دارند زدوده مي شوند

حزب در سال  18اين تحليل استالين را آنجا مي كشاند كه در گزارشش به كنگره ) 40.("است
  : بگويد 1939

ز هر جامعه سرمايه داري متمايز مي سازد آنست كه ويژگي اي كه جامعه شوروي را امروزه ا
ديگر داراي طبقات متخاصم و آنتاگونيستي نمي باشد، يعني اينكه طبقات استثمارگر نابود 
شده اند، حال آنكه كارگران، دهقانان و روشنفكران كه جامعه شوروي را تشكيل مي دهند، 

  )41.(در همكاري دوستانه به كار و زندگي مشغولند

از تجربه تاريخي انقالب چين و جمع بندي هاي تئوريك مائو تسه دون، اكنون بايد پس 
طبقات آنتاگونيستي كماكان تحت سوسياليسم . روشن باشد كه اين تحليل غلط است

موجودند، آنچه كه سوسياليسم را از سرمايه داري متمايز مي سازد آن نيست كه طبقات 
اقعيت است كه طبقه كارگر، به جاي محكوم، طبقه متخاصم ناپديد گشته اند، بلكه اين و

  .حاكم مي باشد

اين موضع را گرفت  30اما، استالين بر مبناي تحليل غلطش در اواسط و اواخر سالهاي دهه 
كه، تنها دليل براي ادامه ديكتاتوري پرولتاريا، محاصره اتحاد شوروي توسط دشمنان 

بودند كه استدالل مي كردند، از آنجائيكه كسان ديگري در حزب شوروي . امپرياليست است
طبقات متخاصم در اتحاد شوروي ديگر وجود ندارند پس دولت بايد كنار گذاشته ) از قرار(

اما استالين در حاليكه به نادرستي با آنها در مورد عدم وجود طبقات متخاصم در اتحاد . شود
كم بها "نظر آنها نشانگر  شوروي نظر مشترك داشت، در جواب به آنها فقط مي گويد كه

دادن به قدرت و اهميت مكانيزم دولتهاي بورژوايي كه ما را محاصره كرده اند و به ارگانهاي 
استالين حتي اين نتيجه گيري را كرد كه اتحاد شوروي، بزودي . بود) 42("...جاسوسي آنها

بايد كماكان باقي مي تواند به خود كمونيسم دست يابد، اما حتي با اين وجود دولت شوروي 
  )43("...اگر محاصره سرمايه داري از ميان نرفته باشد "بماند
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البته استالين در ضديت با آناني كه مي خواستند ديكتاتوري پرولتاريا را منحل كنند 
بدرستي خواهان حفظ آن بود، و همچنين اين مسئله درست بود كه الزم است دولت شوروي 

اما اين تحليل . مقابل امپرياليستهاي خارجي حمايت كنداز دستĤوردهاي سوسياليسم در 
يك جانبه بود و به اين معنا كه فقط به اين فاكتورها اشاره كرده، و متعاقبا مبارزه دروني و 
تضادهاي درون شوروي برخاسته از فعاليتهاي جاسوسهاي خارجي مي ديد و نه از حركات 

  .وددروني خود جامعه سوسياليستي، و اين ناصحيح ب

بدين ترتيب مي توان مشاهده كرد كه از يك طرف استالين با قاطعيت از ديكتاتوري 
پرولتاريا دفاع مي كند، اما از يك طرف ديگر، بخصوص در اين دوره، آنچه را كه با اتكاء بر آن 
از لزوم ديكتاتوري دفاع مي كند بهيچوجه كامال درست، نبوده و در واقع منعكس كننده 

به نوعي مي توان گفت كه اشتباهات استالين مبتني بر . ي در طرز تفكر او بوداشتباهاتي جد
انحراف حاصل كردن جدي از نتيجه گيريهاي خاص لنين در باره ديكتاتوري پرولتاريا آنقدر 

لنينيستي در تحليل از شرايط نوين كه با - نبود، كه از كاربست نادرست متد ماركسيست
كيت در اتحاد شوروي برخاست، شرايطي كه خود لنين مال) اساسي(سوسياليستي كردن 

چرا كه . هيچ زمينه اي بر تحليل كنكرت از آنها نداشتند) همانند ماركسيستهاي قبل از او(
زماني كه استالين به اين شرايط تاريخي نوين . آن مسائل نوين در زمان آنها موجود نبودند

، بخشا به دليل اين واقعيت كه آنها در واقع برخورد كرد، او به نتيجه گيريهاي نادرستي رسيد
جديد بودند، اما همچنين مقدار معيني از متافيزم و ماترياليسم مكانيكي در برخورد استالين 

در اساس، استالين بطور يك جانبه بر برخورد به سيستم مالكيت تاكيد گذارده . وجود داشت
توليد و روبنا و واكنش آنها بر  و از برخورد كامل و درست به ديگر جنبه هاي مناسبات

به  18كه بيش از همه در كنگره (اين به نتيجه گيري غلط او . سيستم مالكيت، قصور ورزيد
مبني بر اينكه، زمانيكه مالكيت سوسياليستي شد، طبقات ) روشن است 1936سال 

، احياي سرمايه داري در اتحاد شوروي از بين رفته است زمينه داخليآنتاگونيستي و 
تكيه نكردن كافي بر توده ها و تكيه بيش از اندازه بر روشهاي بوروكراتيك از جانب .انجاميد

تمام اين مسائل، باعث شدند كه استالين در . استالين، با اشتباهات او ارتباط نزديك دارند
بدليل تحليلش از جامعه سوسياليستي او . رابطه با سركوب ضد انقالبيون نيز اشتباهاتي كند

ر مي كرد كه تمام ضد انقالبيون بايد اساسا از منابع سرمايه داري خارجي سرچشمه فك
بخشا به اين دليل، او در اتكاء كافي بر توده . گرفته باشند تا از تضادهاي دروني سوسياليسم
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ها براي گريزاندن و افشاء ضد انقالبيون غفلت ورزيد و بجاي آن تقريبا منحصرا بر دستگاه 
و به دليل اينكه بدرستي منبع فعاليتهاي ضد انقالبي را درك . وي تكيه كرداطالعاتي شور

، اشتباهاتي در )اين فعاليتها را بطور خالص نشئت گرفته از منابع خارجي مي ديد(نكرد 
برخورد به آنها مرتكب شد و اغلب به غلط آماج حمله را عريض كرده و تضادهاي ميان خلق 

  .شمن قاطي نمودرا با تضادهاي ميان مردم و د

  

استالين در آخرين سالهاي عمرش، دست به تالشهايي در رابطه با تحليل برخي از تضادهاي 
اين . خاصي كه تحت سوسياليسم، و بخصوص در اتحاد شوروي كماكان وجود داشتند، زد

مسائل اقتصادي سوسياليسم در اتحاد "تحليل، بخصوص در يكي از آخرين آثار وي 
در باره اقتصاد سياسي،  3نقاط قوت و ضعف اين اثر در فصل . خورد ، بچشم مي"شوروي

براي مقاصد كنوني مان مهم است كه اشاره شود استالين در اينجا بر روي اين . آمده است
واقعيت كه بطور خاص تضاد بين مناسبات و نيروهاي توليدي كماكان تحت سوسياليسم 

ورد نشود مي تواند به تضادي آنتاگونيستي بدل ادامه دارد، و اگر بدرستي به اين تضاد بر خ
گردد و حتي زمينه اي را براي برخاستن عناصر سرمايه داري و به عقب كشاندن جامعه 

اما استالين به ادامه حضور تضاد بين زير بنا و روبنا برخورد نكرده . فراهم آورد، تاكيد گذارد
اسبات توليدي و زير بنا و روبنا نه تنها و مضافا او جمع بندي نكرد كه تضاد بين نيروها و من

در برگيرنده تضادهاي بنيادين در جامعه سوسياليستي هستند بلكه همچنين در سرتاسر 
دوران سوسياليسم عمدتا در وجود بورژوازي و پرولتاريا و مبارزه بين آنها، بعنوان يك تضاد 

  .آشتي ناپذير طبقاتي، تبلور مي يابند

  نــاليتحليل چيني ها از است

حزب كمونيست چين، تحت رهبري مائو با جديت و بطور همه جانبه مسئله نقش استالين در 
جنبش بين المللي كمونيستي را مورد توجه قرار داده و يك ارزيابي هم از دستĤوردها و هم 

خروشچف در كنگره بيستم  "سخنراني مخفيانه"بدين ترتيب، پس از . اشتباهات او انجام داد
و كارزار ضد استاليني كه متعاقب آن توسط غاصبين رويزيونيست حزب  1956ال حزب در س

كمونيست شوروي براه انداخته شده بود، تحليل حزب كمونيست چين در آن لحظات حساس 
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درسهاي حياتي، راجع به اعمال ديكتاتوري پرولتاريا در اتحاد شوروي برهبري استالين را 
  .جمع بندي كرد

) 1956دسامبر  29آوريل و  Daily sʹelpeop )5دو مقاله در نشريه  اين جمع بندي بشكل
گرچه رويزيونيستهاي چين موفق شدند برخي از مواضع خطي شان را بدرون اين . در آمد

وارد كنند و اين مقاالت شامل برخي سئوال برانگيز و يا كامال غلط ) بخصوص اولي(مقاالت 
جموع اين مقاالت از استالين دفاع كرده و بوضوح از مي باشند، اما در م) مثال در يوگسالوي(

، "در باره تجربه تاريخي ديكتاتوري پرولتاريا"مقاله اول، . ديكتاتوري پرولتاريا دفاع مي كنند
تاكيد مي كند كه تحت سوسياليسم تضادها كماكان ادامه داده يافته و اينكه خط توده اي راه 

نكاتي بيشتر در باره تجربه "مقاله دوم، . شدحل صحيح روشهاي كمونيستي رهبري مي با
، مفصلتر بوده و موضوعات مختلفي را مورد بحث قرار مي دهد، "تاريخي ديكتاتوري پرولتاريا

اما بطور كلي بر اين مسئله تاكيد مي گذارد كه، اگرچه استالين اشتباهاتي داشت اما يك 
داراي جنبه عمده مي باشند، و آن انقالبي بزرگ بود كه دستĤوردهايش نسبت به اشتباهاتش 

كساني را كه از انتقاد از استالين استفاده مي كردند تا ديكتاتوري پرولتاريا را منحل كنند، 
مورد حمله قرار مي دهد، روشن است كه هدف اين حمله نه تنها خروشچف، بلكه همچنين 

  )44.(عمل كنند همپالگيهاي رويزيونيستش در چين بود كه كامال گرايش داشتند عين او

در باره ده مناسبات "اين مسئله همچنين در يكي ديگر از نوشته هاي مائو در همان سال، 
  :، روشن است كه مي گويد"بزرگ

در شوروي كسانيكه در گذشته استالين را تا عرش برين ستايش مي كردند، اكنون ناگهان او 
. ند كه بدنبال آن روان انداينجا در چين هم اشخاصي پيدا شده ا. را دوزخي مي شمرند

 70درصد و خدماتش  30كميته مركزي حزب ما معتقد است كه كه اشتباهات استالين فقط 
بر اساس . درصد را تشكيل مي دهد و با سنجش كليه مسائل او يك ماركسيست كبير بود

 "در باره تجربيات تاريخي ديكتاتوري پرولتاريا"اين ارزيابي ما مقاله اي تحت عنوان 
  )45.(نگاشتيم

  :، مائو مسائل را حتي با موشكافي بيشتري مطرح كرد1956بعدا در همان سال، در نوامبر 



                       خدمات فنا ناپذير مائو تسه دون
       

281	
	

من فكر . مايلم چند كلمه اي در باره بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي بگويم
اكنون روسها شمشير . يكي لنين و ديگري استالين: وجود دارد "شمشير"مي كنم دو 
گومولكا و برخي اشخاص در مجارستان آنرا برداشته اند تا به . دور افكنده انداستالين را ب

احزاب كمونيست بسياري . اتحاد شوروي زخم زنند و با باصطالح استالينيسم مخالفت نمايند
امپرياليستها . از كشورهاي اروپايي برهبري تولياتي مشغول انتقاد از اتحاد شوروي هستند

مثال دالس مدتي است آنرا بدور سرش . كشتار خلق استفاده مي كنند نيز از اين شمشير براي
ما چيني ها آنرا . اين شمشير قرض داده نشده بلكه به دور افكنده شده است. مي چرخاند

اوال ما از استالين حفاظت مي كنيم و ثانيا در عين حال اشتباهات او را . بدور نينداخته ايم
را نگاشته  "در باره تجربه تاريخي ديكتاتوري پرولتاريا "قاله ما م. مورد انتقاد قرار مي دهيم

بر خالف برخي اشخاص كه براي بدنام كردن و نابود نمودن استالين تالش كرده اند، ما بر . ايم
  .طبق واقعيت عيني عمل مي كنيم

را اما در مورد شمشير لنين، آيا رهبران شوروي آنرا تا حدي بدور نيافكنده اند؟ بنظر من آن
آيا انقالب اكتبر هنوز معتبر است؟ آيا هنوز مي . بميزان قابل مالحظه اي بدور افكنده اند

تواند بعنوان نمونه براي كليه كشورها باشد؟ گزارش خروشچف در بيستمين كنگره حزب 
كمونيست اتحاد شوروي مي گويد كه امكان دارد قدرت سياسي را از طريق راه پارلماني 

گفتن اينكه ديگر براي كليه كشورها الزم نيست كه از انقالب اكتبر بدست آورد، يعني 
  )46.(همينكه اين دروازه باز شود، لنينيسم بطور كلي بدور افكنده مي شود. بياموزند

مائو بروشني توجه زيادي به يك ارزيابي مفصل و عيني از استالين مبذول داشت، و آنگونه 
دستĤوردها و اشتباهات استالين بود كه او  كه اشاره شد، بخصوص بخاطر جمعبندي از

  .توانست خدمات بزرگ خود را به تئوري و پراتيك ديكتاتوري پرولتاريا انجام دهد

البته مائو توده هاي چيني را در رها كردن كشورشان از چنگال امپرياليسم، فئوداليسم و 
بدست آمد،  1949سرمايه داري بوروكرات، و كسب يك پيروزي تاريخي كه اساسا در سال 

و شكل خاصي از دولت كه بر مبناي اين پيروزي در چين برقرار شد ديكتاتوري . رهبري نمود
شكل خاصي بود كه ديكتاتوري ) اگر نه در اسم(اين در واقع . دمكراتيك خلق نام گرفت

به (پرولتاريا، با توجه به اين مسئله كه انقالب چين در ابتدا يك انقالب دمكراتيك نوين بود 
، با پيدايش جمهوري خلق در )، مراجعه كنيد"انقالب در كشورهاي مستعمره"فصل يك، 
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و بدليل اين خصلت خاص از انقالب چين، اتحاد طبقه كارگر با دهقانان، كه . چين بخود گرفت
براي پرولتارياي اتحاد شوروي مسئله بسيار مهمي در حفظ حاكميت اش و ساختمان 

چين كه اكثريت جمعيتش را دهقاناني تشكيل مي دادند كه در  سوسياليسم بوده است، در
بند مناسبات نيمه فئودالي جامعه كهن گرفتار بوده، و درجايي كه روستاها براي مدت زمان 

  .درازي محور انقالب بوده اند، حتي اهميت بسيار عظيم تري يافت

كه با بخشهاي معيني از اما اضافه بر اين، قسمتي از خصلت انقالب دمكراتيك نوين آن بود 
كه آنها هم توسط تركيب فئوداليسم و سرمايه خارجي  -بورژوازي ملي -سرمايه داران چيني

تا (عقب نگاه داشته شده بودند، مي شد و مي بايستي كه در مرحله اول انقالب چين، و حتي 
اتحاد در مرحله سوسياليستي، بخصوص در سالهاي اوليه آن، ) آنجائيكه امكان پذير بود

، الزم )ديكتاتوري دمكراتيك خلق(تحت اين شكل خاص حاكميت طبقه كارگر. بعمل آورد
مائو . مي بود كه رشد بورژوازي ملي محدود شود، اما در همانحال مورد استفاده قرار گيرد

تاكيد كرد كه تا بدانجا كه امكان دارد الزم است كه تضاد بورژوازي ملي  1957حتي در سال 
يعني اينكه آنرا بمثابه يك طبقه مالكين خصوصي متوقف  -نتاگونيستي حل گرددبطور غير آ

  .كرده و در همانحال سعي شود تا بدانجا كه ممكن است افراد اين طبقه را بطرف خود كشيد

و بطور كلي بدليل آنكه به اين تضاد و تضادهاي ديگر در اين زمان بدرستي برخورد شد، 
از نارضايتي هاي توده ها انگشت گذارده و سعي كردند اين  مرتجعين چين اگرچه بر يكسري

نارضايتي ها را به طغيان هاي ضد سوسياليستي مبدل سازند، اما قادر نشدند بهمان ترتيب و 
بطور مشخص  -در همان ابعادي كه مرتجعين در ديگر كشورهاي سوسياليستي آنزمان

به جلب بخشهاي قابل توجهي از كه يك شورش ضد انقالبي قادر  1956مجارستان در سال 
در واقع، زمانيكه . موفق شده بودند، كاري از پيش برند -توده هاي مردم بطرف خود گرديد

سر برون آوردند و با تمام قوا به مقابله با  1957عناصر سرسخت راست در چين در سال 
ياسي پيشرفتهاي سيستم سوسياليستي برخاستند، اكثريت عظيم توده هاي مردم بطور س
  .بدفاع از سوسياليسم برخاستند و اين ضد انقالبيون نسبتا سريع طرد و منفرد گشتند

، دو تحول بسيار بزرگ در جنبش كمونيستي بين المللي و 1957 -58تا به اين زمان، تا سال 
تحول  1956يكي آنكه در خود چين تا سال . در درون كشورهاي سوسياليستي رخ داده بود

اين بدان معنا ست كه در . م مالكيت، ديگر بطور عمده بدست آمده بودسوسياليستي سيست
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صنعت، مالكيت دولتي اساسا مستقر گشته بود، در حايكه در كشاورزي بشكل پايين تري از 
مالكيت سوسياليستي در روستاها يعني شكل مالكيت جمعي بر زمين و ابزار توليدي مهم 

البته اين يك پيشرفت و پيروزي عظيمي براي  و. توسط گروههايي از دهقانان، غالب گشت
  .انقالب چين و پرولتارياي سراسر جهان بود

. اما در همان زمان، عقبگردي عظيم در اولين كشور سوسياليستي جهان در حال تكوين بود
اين البته، بقدرت رسيدن رويزيونيستها به رهبري حروشچف در اتحاد شوروي و آغاز پروسه 

بمثابه يك بخش . ام انقالب در اتحاد شوروي و برگشت به سرمايه داري بودبه قهقرا بردن تم
الزم و بسيار حياتي از پيشبرد پروسه احياء سرمايه داري، خروشچف كارزار حمله اي را بر 

آنگونه كه قبال ديده ايم، بخشي مركزي از اين . عليه ديكتاتوري پرولتاريا براه انداحت
ويانه و مبتذل بر عليه استالين كه طبقه كارگر شوروي را در مسئله، بشكل حمله اي كينه ج

اما در همان زمان خروشچف . تحكيم و پيشبرد ديكتاتوري اش رهبري كرده بود، بخود گرفت
او چنين . همچنين دست به يك حمله جامع تر تئوريك بر عليه ديكتاتوري پرولتاريا زد

هبري لنين و در سالهاي اول رهبري شايد تحت ر(استدالل مي كرد كه در زمانهاي قبل 
ديكتاتوري پرولتاريا الزم بوده است، اما اكنون ديگر نيازي به آن نمي باشد و ) استالين

. در جامعه شوروي باشد"دولت تمام افراد، و تمام طبقات "بنابراين دولت شوروي مي تواند 
ع و بوضوح تنها مي خواند، در واق "تكامل خالق ماركسيسم"اين تز كه خروشچف آنرا 

آشكارترين شكل ايدئولوژي بورژوازي بود، كه هميشه سعي كرده چنين بنمايد كه دولت 
ماوراي طبقات مي باشد، تا دقيقا از اين طريق بتواند ديكتاتوري اش را بر پرولتاريا اعمال 

  .نموده، و او را از نظر سياسي خلع سالح كند

تحت رهبري مائو در مقابل چنين حمالتي كه  همچنانكه قبال گفته شد، حزب كمونيست چين
لنينيسم مي شد، با دفاع از دستĤوردها و نقش كلي استالين و همچنين بدفاع -به ماركسيسم

اما در همان زمان، در . از تئوري اساسي ديكتاتوري پرولتاريا، دست به يك ضد حمله زد
ود، مبارزه اي كه انعكاسي درون حزب كمونيست چين نيز مبارزه حاد بين دو خط در جريان ب

از مبارزه جاري در درون جنبش كمونيستي بين المللي و همچنين مبارزه طبقاتي در چين 
آنهايي كه در درون حزب كمونيست چين، بخصوص در سطوح باالي حزب . بطور كلي، بود

بودند، و بطرف راه سرمايه داري گرايش داشتند طبيعتا پشتوانه اي در رويزيونيسم 
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چف و شركاء يافتند و به سختي به مقابله با تالشهاي افشاگرانه و مبارزه جويانه مائو و خروش
بدين ترتيب . ديگر رهبران انقالبي حزب كمونيست چين بر عليه اين رويزيونيسم، پرداختند

در اين زمان مائو مبارزه سختي را بر عليه رهبران رويزيونيستي مانند ليوشائوچي و دن 
معتقد بودند طبقات و مبارزه طبقاتي در چين در حال مردن هستند، و اينكه  سيائو پين، كه

  .اساسا ديگر نيازي براي ديكتاتوري پرولتاريا در چين وجود ندارد، به پيش مي برد

بمثابه بخشي از مبارزه مائو در آن زمان دو موضوع بسيار مهم در باره مبارزه طبقاتي در خود 
ع گيريها همچنين مفاهيم بسيار گسترده تري را در مورد تمام چين اتخاذ كرد، كه اين موض

سخنراني در كنفرانس "مائو در  1957در مارس . دوره سوسياليسم بطور كلي در بر داشت
  :تحليل مهمي بدين مضمون كرد كه "كشوري حزب كمونيست چين در باره كار تبليغاتي 

ن سوسياليستي كشور و ادامه بايد ضمن صنعتي كرد) سوسياليسم(براي تحكيم قطعي آن
پيگير انقالب سوسياليستي در جبهه اقتصادي، در جبهه سياسي و ايدئولوژيك نيز بطور دائم 

در چين مبارزه ... و سخت به مبارزات انقالبي سوسياليستي و تربيت سوسياليستي پرداخت
چيره مي براي تحكيم نظام سوسياليستي،مبارزه بر سر اينكه معين شود آيا سوسياليسم 
  )47.(شود يا سرمايه داري، هنوز طي يك دوره تاريخي بسيار طوالني ادامه خواهد داشت

  :بروشني گفته بود كه "در باره حل صحيح تضادهاي درون خلق"و يكماه قبل از آن، مائو در 

در چين، گر چه تحول سوسياليستي در مورد سيستم مالكيت بطور اساسي انجام يافته و 
تي وسيع و توفان آساي توده اي كه مشخصه دوره انقالب است، بطور عمده مبارزات طبقا

پايان پذيرفته ولي بقاياي طبقات سرنگون شده مالكان ارضي و كمپرادورها هنوز موجود 
مبارزه طبقاتي . است، بورژوازي هنوز برجاست و خرده بورژوازي تازه در حال تحول است

ين پرولتاريا و بورژوازي، مبارزه طبقاتي بين نيروهاي مبارزه طبقاتي ب. هنوز تمام نشده است
سياسي گوناگون و مبارزه طبقاتي بين پرولتاريا و بورژوازي در زمينه ايدئولوژيك هنوز 

پرولتاريا . مبارزه اي طوالني و پيچيده خواهد بود و حتي گاهي بسيار حدت خواهد يافت
ن سازد و بورژوازي نيز سعي دارد تا كوشش مي كند تا جهان را طبق جهان بيني خود دگرگو

 "پيروزي كي بر كي"در اين مورد، اين مسئله . جهان را طبق جهان بيني خود تغيير دهد
  )48.(سوسياليسم يا سرمايه داري، هنوز عمال حل نشده است
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اين دو نوشته از اهميت عظيمي برخوردارند چرا كه در آنها، براي اولين بار در تاريخ جنبش 
ي بين المللي، صريحا خاطر نشان گرديده كه طبقات و مبارزه طبقاتي كماكان تحت كمونيست

سوسياليسم پا برجا هستند، و اينكه بخصوص مبارزه طبقاتي بين پرولتاريا و بورژوازي حتي 
پس از كامل شدن دگرگوني سيستم مالكيت كماكان ادامه مي يابد، و اينكه اين مسئله براي 

  .ه خواهد يافت، و مبارزه برخي اوقات بسيار حاد خواهد شدمدت زمان طوالني ادام

اما در عين حال روشن است كه، از آنجائيكه پراتيك انقالبي پرولتري در اين جبهه، بطرق 
معيني، هنوز در مراحل اوليه خود بسر مي برد، و از آنجائيكه مائو تازه شروع به جمع بندي 

اين . اين مسئله در مراحل اوليه تكاملش قرار داشتتئوريك از آن كرده بود، درك او نيز از 
مسئله بخصوص در مورد درك او از ماهيت طبقات، و بخصوص از بورژوازي، تحت 

اما با حاد شدن مبارزه طبقاتي در چين، درك مائو نيز از اين . سوسياليسم، صادق است
  .مبارزه عميقتر گشت

. حاد گشت "جهش بزرگ به پيش" مبارزه طبقاتي در چين در اين زمان،بخصوص بر سر
البته، اين حركت عمومي اي بود كه كمونهاي خلقي از آن متولد گشتند، جنبشي بود كه در 
آن توده هاي مردم، بخصوص دهقانان، بپا خاستند و در به سرانجام رساندن انقالب 
سوسياليستي و ساختمان سوسياليستي كارهايي انجام دادند كه قبال به گوش هيچكس 

  .خورده بود و توسط نيروهاي محافظه كار و ارتجاعي داخل و خارج حزب محكوم گشتندن

مورد بحث قرار گرفته است و آنچه كه در آنجا  "جهش بزرگ به پيش"در فصل هاي قبلي 
گفته شد در اينجا تكرار نخواهد شد، اما يك جنبه از آن دوره را بايد در اينجا خاطر نشان و 

مائو در حاليكه تشخيص داد كه . موضوع اختالف مزدها مي باشد برجسته ساخت، و آنهم
طبقه بندي مزد، و پرداخت حقوق گوناگون به افرادي كه داراي مهارت ها و توانايي هاي 
متفاوت مي باشند، يك جنبه از حق بورژوايي بوده، و از اينرو در دوره سوسياليستي اجتناب 

حق  محدود كردنه وظيفه ديكتاتوري پرولتاريا ناپذير مي باشد، وي همچنين تشخيص داد ك
اما در دوره دهه . بورژوايي و بمثابه بخشي از آن محدود كردن مداوم اختالف مزدها مي باشد

بر خالف ميل مائو، پرداخت حقوق هاي مختلف الدرجه، بخصوص در رابطه با رهبران و  1950
زيادي در حقوق بين سطوح مقامات تمام وقت حزب، گسترش ياقته و اختالفات بسيار 

  .مختلف مقامات، و در بين مقامات و توده ها بوجود آمده بود
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وخط و سياستهاي رويزيونيستي –در اين دوره بمثابه بخشي از مبارزه بر عليه اين مسئله 
يكي از كساني كه امروزه در چين -مائو از مقاله اي كه توسط چان چون چيائو  -بطور عموم

به او افترا زده مي شود، نوشته شده بود  "نفره 4دارو دسته "ضاي بعنوان يكي از اع
اين مقاله به حق و ايدئولوژي بورژوايي حمله . پشتيباني كرده و براي انتشار آن مبارزه كرد

اين مقاله خاطر نشان ساخت كه بسياري از باصطالح كمونيستها هستند كه مانند . مي كند
آنها . بدنبال انباشت كردن ذخيره نقدي شان مي باشند افراد آزمند عمل مي كنند و مرتبا

بخود بمثابه كاال بر خورد مي كنند، و اگر ساعات اضافه اي را براي انقالب كار كنند، 
، در هدايت مبارزه "جهش بزرگ به پيش"و مائو در دوران . درخواست اضافه حقوق مي كنند

  .اي جهت قطع كردن برخي از اين چيزها موفق گشت

بدست  "جهش بزرگ به پيش"طر تجربه ايكه مائو از خيزش انقالبي توده اي در طي بخا
آورده بود، او توانست ماهيت مبارزه طبقاتي و تضادهاي موجود در خود جامعه سوسياليستي 
را روشنتر ببيند و خط و تئوري اساسي اش را در مورد ادامه انقالب تحت شرايطي كه 

بدين معني كه، سيستم سياسي سوسياليستي، -ته باشد سوسياليسم اساسا استقرار ياف
ديكتاتوري پرولتاريا استقرار يافته و دگرگوني سوسياليستي در سيستم مالكيت بطور عمده 

  .تكامل دهد -به انجام رسيده باشد

در ماه اوت و سپتامبر همان سال در . اين درك مائو يك جهش كيفي كرده بود 1962تا سال 
مركزي هشتم حزب كمونيست چين بود كه مائو آنچه را كه بعنوان خط پلنوم دهم كميته 

  : اساسي حزب كمونيست چين براي دوره تاريخي سوسياليسم شناخته شده است مطرح كرد

در دوره تاريخي . جامعه سوسياليستي يك دوران تاريخي نسبتا طوالني را در بر مي گيرد
رزه طبقاتي، و مبارزه بين راه سوسياليسم هنوز طبقات، تضادهاي طبقاتي و مبا

ما بايد طبيعت . سوسياليستي و راه سرمايه داري، و خطر احياء سرمايه داري موجود است
ما بايد تربيت . ما بايد هوشياري خود را باال بريم. پيچيده و طوالني اين مبارزه را درك كنيم

بارزه طبقاتي را درك ما بايد بدرستي تضادهاي طبقاتي و م. سوسياليستي را به پيش بريم
كرده و حل كنيم، تضادهاي بين خودمان و دشمن را از تضادهاي ميان خلق متمايز ساخته و 

در غير اين صورت يك كشور سوسياليستي مثل ما به ضد خود . آنها را بدرستي حل نمائيم
هم از . تبديل شده و از بين خواهد رفت، و احياء سرمايه داري در آن صورت خواهد پذيرفت
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اكنون، بايد هر سال و هر ماه و هر روز اين را بخاطر بياوريم تا بتوانيم دركي عميق از اين 
  )49.(لنينيستي داشته باشيم-مسئله حفظ كرده و يك خط ماركسيست

لنينيستي است، تحليلي - تحليلي كه در اينجا بيان شده تكاملي نوين در تئوري ماركسيست
آنچه كه قبال در جنبش بين المللي كمونيستي بدست  كه يك پيشرفت كيفي باالتر ار هر

  .آمده بود، را نمايندگي مي كند

مي بايست تربيت سوسياليستي را به پيش "مائو در اين عبارت خاطر نشان مي كند كه 
را آغاز  "جنبش تربيت سوسياليستي"، حزب با ابتكار مائو 1963و بدنبال آن، در سال . "بريم

بطرق گوناگوني . رزه با رويزيونيسم و طرز تفكر و اعمال بورژوايي بودكرد، كه به معناي مبا
از يك طرف اين جنبش . اين جنبش پيش در آمدي بر انقالب فرهنگي پرولتاريايي كبير بود

زمينه را براي انقالب فرهنگي آماده ساخت، و از طرف ديگر اوين تالش مائو جهت تكامل 
در اين سالهاي اوليه . قالب تحت ديكتاتوري پرولتاريا بوداشكال و متدهاي نوين براي ادامه ان

بود كه پرولتاريا، بخصوص تحت رهبري چيانگ چينگ، دست به يك ضد حمله حاد  60دهه 
و در اين ). به فصل قبل مراجعه كنيد(بر عليه رويزيونيستها در حيطه هاي فرهنگ و هنر زد 

اي بورژوايي نوين در جامعه سوسياليستي دوره بود كه ريشه دار ترين و پنهان ترين نيروه
چين شروع به احساس اين موضوع كردند كه موقعيت شان بسختي در خطر افتاده و بنابراين 

  .با پشتكار در مبارزه شان با پرولتاريا براي حاكميت بر جامعه به بيرون جهيدند

ر حال پيشبرد همچنين بايد به خاطر داشته باشيم كه در همان زمان حزب كمونيست چين د
در اين زمان كه پلميك هاي سر . يك مبارزه سخت بين المللي با رويزيونيسم شوروي بود

گشاده اي بين حزب كمونيست چين و حزب كمونيست اتحاد شوروي شروع شد، و حزب 
 "پيشنهاديدر رابطه با خط عمومي جنبش بين المللي كمونيست"كمونيست چين سند مهم 

در باره نامه سرگشاده كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد  توضيح"و ) 1963ژوئن (
بخش بود را بهمراه چيزهاي ديگري  9كه شامل ) 1964ژوئيه  -1963سپتامبر ( "شوروي

در باره كمونيسم دروغين "، كه تحت عنوان "توضيح"بخصوص، آخرين بخش از . منتشر نمود
ميت خاصي برخوردار است، مي باشد، از اه "خروشچف و درسهاي تاريخي آن براي جهان

زيرا در آن مي توان بطور فشرده درك اساسي اي را كه مائو تا بدين زمان از مبارزه طبقاتي 
 "در باره كمونيسم كاذب خروشچفي ". تحت سوسياليسم به آن رسيده بود را مشاهده كرد
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اكيد مي بر عليه خط سراپا رويزيونيستي كه در آن زمان از اتحاد شوروي بيرون مي آمد ت
كند كه طبقات آنتاگونيستي و مبارزه طبقاتي كماكان تحت سوسياليسم بطور كلي وجود 
دارند و اينكه بنابراين بازگشت از حاكميت طبقه كارگر به ديكتاتوري بورژوازي و احياء 
سرمايه داري در يك كشور سوسياليستي نه فقط از طريق تجاوز نظامي بورژوازي خارجي 

اتفاق افتاده بود و درست  1919مون پاريس و جمهوري شوروي مجارستان آنگونه كه در ك(
، بلكه همچنين زماني كه )پس از تاسيس جمهوري شوروي روسيه به آن اقدام ورزيده شد

بسوي سرمايه ( "تكامل مسالمت آميز"دولت ديكتاتوري پرولتاريا راه رويزيونيسم يا راه "
امكانپذير مي -"دولت در پيش مي گيرد، را در نتيجه انحطاط رهبري حزب و )داري
اين مقاله با پيش گذاشتن يكرشته معيارهايي كه يك كشور سوسياليستي، براي ) 50.(باشد

  .جلوگيري از احياء سرمايه داري، مي تواند و بايد در پيش بگيرد، تمام مي شود

يسم و نه فقط در مبارزه بين المللي بين ماركس "در باره كمونيسم كاذب روشچفي "
در آن زمان در جريان بود، بلكه همچنين در مبارزه مشابه جاري در درون رويزيونيسم كه 

خود حزب كمونيست چين كه بازتاب فشرده مبارزه طبقاتي در جامعه بطور كلي بود، بمثابه 
اين مقاله همچنين از اين نظر اهميت دارد كه از يك . سالحي در خدمت ماركسيسم درآمد

لنينيستي از قوانين عملكرد -كه درك ماركسيست طرف نمايانگر سطح بي سابقه اي است
سوسياليسم و مبارزه طبقاتي تحت ديكتاتوري پرولتاريا توسط مائو تسه دون به آن دست 
مي يافت، حال آنكه از طرف ديگر نشان مي دهد كه تحليل مائو هنوز در حال تكامل بوده و 

  .بسطوح نويني كه بعدها در مقطع فرهنگي رسيد، نرسيده بود

  :اين مقاله بيان مي كند كه

در حال حاضر در اتحاد شوروي، نه تنها عناصر جديد بورژوا در تعداد بيش از هر زمان ديگر 
قبل از آنكه . افزايش يافته اند، بلكه همچنين موقعيت اجتماعي آنها اساسا تغيير يافته است
حت اشغال خروشچف به قدرت برسد، آنها هيچ مقامي را در حاكميت جامعه شوروي ت

اما از . فعاليتهاي آنها بطرق گوناگون محدود گشته در معرض حمله قرار داشتند. نداشتند
زماني كه خروشچف با غصب رهبري حزب و دولت گام به گام به قدرت رسيد، عناصر جديد 
بورژوا تدريجا به موقعيتهاي باال در حزب و حكومت و در قسمتهاي اقتصادي، فرهنگي و 

  )51.(ته، و يك قشر ممتاز را در جامعه شوروي تشكيل داده اندغيره دست ياف
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اما اين اثر عليرغم تحليلهاي مهم بسيارش، هنوز در تحليل اش از طبقات، بخصوص از 
بورژوازي تحت سوسياليسم، بويژه در رابطه با نقش و ماهيت عناصر بورژواي درون حزب، 

در رابطه با منشاء و زير بناي مادي بغير از اين همچنين . داراي وضوح كامل نمي باشد
) عمدتا(برخاستن بورژوازي تحت سوسياليسم بطور خاص پس از آنكه مالكيت سوسياليستي 

  .كامال داراي وضوح نمي باشد -مستقر شده باشد

اين مقاله در رابطه با مستند ساختن وجود عناصر بورژوا در جامعه شوروي، تاكيد را بر 
مانند سود بري، بازار سياه، تملك غير قانوني امالك كلكتيو، و غيره فعاليتهاي غير قانوني ه

در شمارش منابع عناصر نوين بورژوا كه اين فعاليتها و ديگر فعاليتهاي ضد . مي گذارد
عالوه بر استثمارگران سرنگون شده و سرمايه داري بين (سوسياليستي را ادامه مي دهند، 

يان طبقه كارگر و كارمندان دولت پديدار مي شوند و كه در م "منحطين سياسي"به ) المللي
و همچنين  "روشنفكران بورژواي نوين در نهادهاي فرهنگي و تربيتي و محافل روشنفكري"
مرتبا و هر لحظه در محيط خرده بورژوايي متولد مي "كه  "عناصر جديد سرمايه داري"

اما . ، اشاره مي كند)52)(در اينجا منظور وجود توليد كوچك و تجارت مي باشد(  "شوند
منجمله نهادها -در رهبري باالي حزب و دولت ) رهروان سرمايه داري(حضور رويزيونيستها 

بمثابه يك قشر در بر گيرنده يك طبقه بورژوا در درون خود - و وزارتخانه هاي اقتصادي 
 و. جامعه سوسياليستي كه هسته اش درست در حزب كمونيست است، را تشخيص نمي دهد

اينكه به اندازه كافي بر اين مسئله مركزي تاكيدنمي گذارد كه اين رويزيونيستها مي توانند، 
در عرصه ها و قسمتهايي كه تحت كنترلشان مي باشد، حتي تحت سوسياليسم، جوانب 

يعني نابرابري هاي باقي مانده از گذشته، وجود حق بورژوايي و غيره در واحد  -سرمايه داري
را در درون خود مناسبات توليديسوسياليستي در پيش گرفته و  -بين آنها هاي اقتصادي و

آنان را گسترش دهند و مالكيت سوسياليستي را فقط به يك پوسته خارجي مبدل كرده و 
مبدل سازند و قدرت خود را ) سرمايه(بدين ترتيب مالكيت عمومي را به مالكيت خصوصي 

غصب قدرت و سپس احياء سرمايه داري در كل در تدارك براي يك تعرض همه جانبه براي 
  .جامعه افزايش دهند

، تكامل كامل تحليل مائو از "در باره كمونيسم كاذب خروشچفي "به اين دليل و ديگر داليل، 
بورژوازي و خطر احياء سرمايه داري در يك كشور سوسياليستي، و همچنين وسايل مبارزه با 
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ن دوره، مائو يكسري نقدهاي بسيار تيز و برنده، بخصوص اما در همي. آنرا نمايندگي نمي كرد
در رابطه با آنهايي كه در مقامهاي قدرت در جامعه سوسياليستي چين قرار داشتند انجام 

بطور مثال در همين زمان بود كه او . داد، كه اين خود نشانگر جهت گيري فكري او است
رمايه داري را در پيش مي گيرند، به آندسته از كادرهاي رهبري كه راه س"اظهار داشت كه 

او ) 53.("عناصر بورژوايي كه خون كارگران را مي مكند تبديل شده اند، يا دارند مي شوند
گفت  1964همچنين اين مسئله را بطور مستقيم تر در چارچوب طبقاتي گذارده و در سال 

  :كه 

ميانه حال پايين از طرف  طبقه بوروكرات از يك طرف و طبقه كارگر بهمراه دهقانان فقير و
  )54.(ديگر دو طبقه اي هستند كه بشدت با يكديگر تخاصم دارند

آنچه كه مائو مي گفت اين نبود كه هر شخصي كه در يك اداره كار مي كرد يا هر مقامي يا 
در واقع، بطور . كادري، يك بوروكرات در حال مكيدن خون كارگران و يك عنصر بورژوا بود

اما . موارد، مناسبات آنان با كارگران و دهقانان مناسبات رفيقانه همكاري بود عمده و در اكثر
آنها از نظر عيني موقعيتهاي . از طرف ديگر، نابرابري هاي معيني بين آنها وجود داشت

كادرها، بخصوص مقامات تمام وقت . متفاوتي را در سيستم سوسياليستي اشغال مي كردند
را نسبت به كارگران انجام مي دادند، آنها نسبتا يك مقام رهبري، يك نوع كار متفاوتي 

ممتازتري را اشغال كرده، حقوق باالتري دريافت مي كردند، آنها به داشتن يك نوع بينش 
گرايش داشتند و شرايط مادي زندگي آنها به  -نزديك به بينش خرده بورژوايي–متفاوتي 

كه براي جلوگيري از رفتن اين افراد به تقويت اين بينش متفاوت كمك مي كرد و الزم بود 
راه انجام كارها به شيوه سرمايه داري و دنباله روي شان از رهبران رويزيونيست باال در پيش 

  .گرفتن متدهاي سرمايه دارانه و راه سرمايه داري، مبارزه شود

ام ، مائو يك رشته بحثهايي با يكي از اقو1964همچنين در اين زمان، در تابستان سال 
بطوريكه اكنون او را،  -كه از طرفداران نزديك مائو بود(سين داشت -نزديكش، مائو يوان

دارو دسته چهار "به اصطالح  "همدستان قسم خورده"و "طرفداران قسم خورده"يكي از 
او در زمانيكه كودتاي ضد انقالبي پس از مرگ مائو انجام يافت دستگير  -مي خوانند "نفره

  : در اين رشته از بحثها مائو سئوالت مهمي را مطرح مي كند.) رسيده است شد و ظاهرابه قتل
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  لنينيسم را مطالعه كني يا رويزيونيسم را؟-آيا تو مي خواهي ماركسيسم

  .لنينيسم را مطالعه مي كنم-طبيعتا من دارم، ماركسيسم: شين -يوان

العه مي كني؟ آيا مي مطمئن نباش، كسي چه مي داند كه تو چه چيزي را داري مط: صدر مائو
  لنينيسم چيست؟-داني ماركسيسم

لنينيسم يعني اينكه ما بايد مبارزه طبقاتي را به پيش بريم، يعني -ماركسيسم: شين-يوان
  .اينكه بايد انقالب كنيم

لنينيسم آنست كه بايد انقالب كرد، اما انقالب چيست؟ -ايده اساسي ماركسيسم: صدر مائو
ا سرمايه داران را سرنگون كند، دهقانان مالكين را سرنگون كند، و انقالب آنست كه پرولتاري

آنگاه پس از آنان قدرت سياسي كارگران و دهقانان را بر قرار كرده و مضافا به تحكيم آن 
در حال حاضر وظيفه انقالب هنوز كامل نشده است، هنوز بطور نهايي تعيين . ادامه مي دهد

در اتحاد شوروي، آيا . ه كسي را سرنگون خواهد كردنشده است كه، باالخره، چه كسي، چ
خروشچف در قدرت نيست، آيا بورژوازي در قدرت نيست؟ ما هم، مواردي داريم كه در آن 

و  "سين"قدرت سياسي در چنگ بورژوازيست، دسته هاي توليدي، كارخانجات، كميته هاي 
آنها افراد خود را دارند، همچنين كميته هاي منطقه اي و استاني اي هستند كه در آنجا، 

  )55.(روساي بخشهاي امنيت عمومي اي وجود دارند كه از افراد آنها هستند

در اينجا، البته، آنچه كه مائو مي گويد آنست كه ولو اينكه ما نظم سوسياليستي داريم، و هر 
لنينيست بودن مي كند، مسئله تعيين كننده مضمون و محتواست -كس ادعاي ماركسيست 

ماركسيستها و توده هاي مردم در رهبري بوده و در حال هدايت جامعه در جهت  آيا-
كمونيسم مي باشند، يا اينكه رويزيونيستها و معدودي عناصر بورژوا در فرماندهي قرار 

البته . داشته و در حال هدايت امور در جهت عكس، يعني بازگشت به سرمايه داري مي باشند
نيازمند داشتن . رمايه داري نيازمند يك تغيير كيفي استباز گرداندن سوسياليسم به س

كنترل نه فقط بر اين يا آن عرصه اقتصادي، اين يا آن بخش از روبنا اين يا آن نهاد يا آژانس 
اما مائو . امنيتي، بلكه بمعناي گرفتن كنترل جامعه بطور كلي و دگرگون ساختن كامل آنست

و آنهم نه -وسياليستي حيطه هايي وجود دارند تاكيد مي كند كه حتي در درون سيستم س
كه مرتبا تحت كنترل آنهايي كه بينش بورژوايي و طرز زندگي بورژوايي  -حيطه هاي كوچك
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و طريق بورژوايي انجام كارها را در پيش گرفته اند، و بنابراين سياستها و عملكردهاي 
مناسبات سرمايه داري تحت بورژوايي را بكار مي گيرند، و اساسا شروع به برقرار كردن 

  .لنينيسم مي كنند، در مي آيند-پوشش ماركسيسم

و (بدين ترتيب اين امر، مسئله اساسي اي را كه مائو اصرار مي كرد كه هنوز الينحل مانده 
چه كسي، چه كسي را سرنگون خواهد كرد؟ : را پيش مي كشد) داليل خوبي برايش داشت

 ادامهم است پرولتاريا كماكان به سرنگوني بورژوازي مائو مي گفت كه تحت سوسياليسم الز
البته اين بدان معنانيست كه بورژوازي قدرت عالي را دارد و جامعه را بطور كل اداره مي . دهد

كند، بلكه بدان معناست كه طبقه كارگر بايد مرتبا و مكررا بپا خاسته و نيروهايش را بسيج 
كشد، و بدين ترتيب كنترل آن بخشهايي از جامعه را كند و رويزيونيستهاي در قدرت را بزير 

والبته ممكن است بخشهاي معيني از . كه از دست پرولتاري خارج شده دوباره به كف آورد
جامعه باشند كه طبقه كارگر هنوز، در يك زمان معيني، قادر به بدست آوردن كنترل واقعي 

باشد از اعمال قدرت پرولتري  نشده است، لذا در اين عرصه ها ممكن است مسئله عبارت
. اين اوضاعي بود كه قبل از انقالب فرهنگي در چين در مورد هنر صادق بود. براي اولين بار

  ).به فصل قبل مراجعه كنيد(

اين مسئله اساسي بطور مستقيم در بخشي مركزي از قانون اساسي حزب كمونيست چين در 
  :عنوان شده است) 1973و  1969در سال (كنگره هاي نهم و دهم آن 

بورژوازي و تمام طبقات  سرنگوني كاملبرنامه اساسي حزب كمونيست چين عبارت است 
استثمارگر ديگر، برقراري ديكتاتوري پرولتاريا بجاي ديكتاتوري بورژوازي و پيروزي 

تاكيد از .(هدف نهايي حزب عبارت است از تحقق كمونيسم. سوسياليسم بر سرمايه داري
  )56)(ماست

البته زماني كه رويزيونيستها پس از مرگ مائو تسه دون قدرت عالي را غصب كردند، قانون و 
هر آنچه را  -برنامه پايه اي حزب-اساسي حزب را بازنويس كرده، و بر سر اين نكته اساسي 

بود از قانون اساسي بيرون كشيدند، بطوريكه اكنون قانون نوشته  سرنگون سازيكه در مورد 
بورژوازي و ديگر طبقات استثمارگر را قدم به قدم پاكسازي "ط مي گويد كه آنها شده آنها فق
  .و اين نشانگر اهميت عظيم اين نكته است) 57(".خواهند كرد
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ممكن است در نگاه اول چنين بنظر آيد كه چنين تغييري اصال مهم نيست و يا حتي اينكه 
ن است بنظر آيد كه وظيفه ممك. نسخه جديد برنامه پايه اي حزب درست تر مي باشد

سرنگون ساختن بورژوازي و ديگر طبقات استثمارگر كامل شده و اكنون وظيفه عبارت است 
اما اين طرز تفكر اهميت اين واقعيت را ناديده گرفته و يا انكار مي كند كه . از پاكسازي آنها

لتاريا را سرنگون تا زماني كه بورژوازي موجود است نه تنها مكررا تالش خواهد كرد كه پرو
كرده و سرمايه داري را احياء كند، بلكه بمثابه بخشي از اين تالش، در غصب بخش هايي از 
قدرت حتي در شرايطي كه پرولتاريا قدرت را بطور كامل در جامعه در دست دارد، موفق 

و اين مسئله بسيار مهم تر خواهد شد، زمانيكه درك شود هسته بورژوازي و . خواهد شد
اندهان نيروهاي ارتجاعي در جامعه دقيقا متشكل از رويزيونيستهاي خود حزب فرم

  . كمونيست، بخصوص آنهايي كه در سطوح باال هستند، مي باشند

پرولتاريا بايد براي مقابله با اين مشكل و ادامه استحكام ديكتاتوري اش و پيشرفت بسوي 
را سركوب كند بلكه بايد ) مارگرو عناصر ديگر طبقات استث(كمونيسم، نه فقط بورژوازي 

و اين . مرتبا آن بخشهايي از قدرت را كه توسط بورژوازي غصب شده دوباره كسب كند
بمعناي سرنگون كردن آن رويزيونيستهاي سرسختي است كه اين مواضع قدرت را در دست 

بعبارت ديگر پاكسازي . داشته و مصمم هستند كه راه سرمايه داري را در پيش گيرند
ورژوازي بمعناي سرنگون كردن مكرر آن، از طريق بسيج توده ها و از پايين، پس گرفتن آن ب

اين آن . بخشهايي از قدرت است كه بورژوازي مكررا در جامعه سوسياليستي غصب مي كند
- در سخنانش با يكي از اقوام نزديكش مائو يوان(نكته اي است كه مائو زماني كه مصرانه 

فت، اين مسئله كه چه كسي، چه كسي را سرنگون خواهد ساخت گ 1964در سال ) سين
  .هنوز حل نشده است، بر آن تاكيد مي گذاشت

در اين زمان بود كه مائو بروشني مشخص كرد كه خطر عمده در مقابل پيشرفت سوسياليسم 
. به كمونيسم كيست، و بنابراين چه كسي است كه آماج عمده انقالب در اين مرحله مي باشد

  :در اشاره به جنبش تربيت سوسياليستي كه در آن زمان در جريان بود گفت مائو

آماج عمده جنبش كنوني عبارت است از آن اشخاص كه در قدرت اند و راه سرمايه داري را 
  )58.(در پيش گرفته اند
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بعبارت ديگر، آماج عمده، ديگر بورژوازي در جامعه بطور عام، يا خارج حزب بطور خاص 
اين افراد حزبي در قدرت كه راه سرمايه داري را در پيش گرفته بودند، يا آنطور  نبود، بلكه

  .، بودند"رهروان سرمايه داري"كه بدين نام خوانده مي شدند 

آنطور كه ميتوان مشاهده كرد اين يك پيشرفت مهم ديگر در فهم مبارزه طبقاتي تحت 
ديد مبارزه طبقاتي در چين، سوسياليسم بود، و اين درك در طول چند سال بعد، با تش

البته روشن بود كه با آغاز حمله به رويزيونيستهاي درون حزب توسط مائو، و . عميقتر گشت
آنها با هر وسيله . تبديل آنها به آماج عمده حمله، رويزيونيستها دست به ضد حمله مي زدند
و اتخاذ آنها توسط  اي كه مي توانستند تالش كردند كه مانع اشاعه اين سياستها توسط مائو

حزب كردند و در هر آنجا كه نتوانستند چنين كنند بطرق گوناگون سعي كردند كه مانع 
بخصوص در آن زمان، آنها هر گونه وسيله اي را به خدمت . اعمال اين سياستها گردند

گرفتند تا جنبش تعليم و تربيت سوسياليستي را از مسير خود منحرف ساخته و آنرا به 
  .ميان توده ها بدل سازند جنگي در

  گيـنـالب فرهـانق

در اينجا، . اوضاع بشدت در حال حاد شدن بود، و دو سال بعد با انقالب فرهنگي منفجر شد
باز گويي تاريخ اين انقالب بيسابقه و زمين لرزاننده، و وقايع و پيچ و خمهاي گوناگون آن 

ناي تئوريك انقالب فرهنگي، و نكته مهم در اين فصل عبارت است از زيرب. ناممكن است
اينكه چگونه آن تئوري كه انقالب فرهنگي را رهبري كرد، نماينده عظيم ترين خدمات فنا 

  .لنينيسم است-ناپذير مائو به علم ماركسيسم

  :، مائو با جمالت زير لزوم انقالب فرهنگي را چنين بيان نمود1967در سال 

نجات، در حيطه فرهنگ مبارزه را به پيش برديم در گذشته ما در مناطق روستايي، در كارخا
اما تمام اينها نتوانستند مشكل . و جنبش تعليم و تربيت سوسياليستي را به انجام رسانديم

را حل كنند، چرا كه ما فرم يا متدي كه توده ها را برانگيزد و جوانب اشتباه اعمال ما را بطور 
  )59.(فته بوديمروشن، همه جانبه و از پايين افشاء كند، نيا
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اين گفته نكات بسياري را روشن مي كند، كه يكي از آنها آنها عبارت از آن است كه انقالب 
انقالب . فرهنگي، نه تنها بطور عام يا در چين بلكه در تاريخ سوسياليسم بيسابقه بود

ود فرهنگي عليه معيارهاي سنتي از آنچه كه قرار بود سوسياليسم باشد، از آنچه كه قرار ب
اما اين فقط ظاهر قضيه است، چرا كه در واقع تنها هدف . حزب كمونيست باشد، حركت كرد

يك حزب كمونيست عبارت از رهبري پرولتاريا در بانجام رساندن انقالب براي دستيابي به 
و اين آن چيزي است كه كه مائو، حزب كمونيست چين را براي انجام آن . كمونيسم، مي باشد

اما اين عليه تمام سنن و نيروي عادت كه ساخته شده بود و در واقع تحت  .رهبري مي كرد
در بانجام رساندن انقالب منجمله تحت . سوسياليسم به موانعي بدل گشته بودند، حركت كرد
سنت و عادت اجتماعي توسط هزاران . سوسياليسم، نميتوان از نيروي عادت دنباله روي كرد

ند و دنباله روي از چنان سنتي هرگز منتهي به جامعه بي سال جامعه طبقاتي ساخته شده ا
 .طبقه نخواهد شد

و بيشك، اين امر بيسابقه اي بود كه صدر يك حزب كمونيست به توده ها فراخوان دهد كه 
اما انقالب بر مبناي سابقه به پيش نميرود . برخاسته و افراد قدرتمند حزب را سرنگون سازند

رهروان سرمايه داري، دستگاه و . ي درون حزب وجود داشتو در واقع دو مقر فرمانده
مقرهاي خود را داشتند، و الزم بود كه آنها كنار زده شوند تا از كشيده شدن چين به راه 

  .سرمايه داري جلوگيري شود

بنابراين مائو چنين جمعبندي نمود كه صحبت در مورد دفاع از نقش رهبري حزب و غيره 
انقالبي كردن مداوم حزب بمثابه بخشي از امر انقالبي كردن  كافي نيست، صحبت بر سر
حتي . البته بطور كلي حزب بايد نقش رهبريش را ايفاء كند. جامعه بمثابه يك كل ميباشد

زمانيكه پايه هاي حزب در چين بلرزه در آمده بود و در بسياري از نقاط كشور وجود خارجي 
از دست نداد و مائو كامال قصد بازسازي حزب  نداشت، اما هرگز موجوديت سرتاسري خود را

انقالب فرهنگي در عين حال مشكلي بود براي بازسازي و تقويت حزب، واحد به . را داشت
و بدون . واحد، منطقه به منطقه و از پايين تا باال، از طريق اتكاء به عمل توده اي مردم

بسيج توده ها براي تشخيص بسرانجام رساندن امر انقالبي كردن حزب بدين طريق، بدون 
اين حقيقت و كشاندن به روشنايي روز و سركوب رهبران باالي حزب كه سعي ميكردند آنرا 
بيك حزب بورژوايي تبديل كنند و قرار دادن كادرهاي رهبري بطور عموم در معرض انتقاد و 
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يست،حزب توده ها، سپس از طريق نيروي عادت و عمل آگاهانه مقامات باالي رويزيون نظارت
 "بطور مسالمت آميز"مي تواند به ابزار بورژوازي تبديل شده و آنگاه جامعه تحت رهبري آن 

  .راه سرمايه داري را در پيش خواهد گرفت

بنابراين مائو اين مهمترين نكته را از تجربه تاريخي ديكتاتوري پرولتاريا در چين و جاهاي 
، جمعبندي نمود و شروع به تكامل راههاو ديگر، بخصوص تجربه ضد انقالب در اتحاد شوروي

ابزار بازسازي و انقالبي كردن حزب، بيرون كردن آنهايي كه در قدرت بوده و راه سرمايه 
داري را در پيش گرفته اند از صفوف حزب نمود، و باز شكل و متدي كه به كف آمد اساسا 

ضاء در معرض انتقاد توده ها حزب در واقع با قرار دادن رهبران و اع. بود اتكاء بر توده ها
بدين طريق همراه با هدايت و رهبري از جانب مقرهاي فرماندهي پرولتري در . بازسازي شد

حزب كمونيست كه تحت رهبري مائو بود، واحدهاي حزبي در سطوح مختلف بازسازي شده و 
در باال آنگونه كه . دمكراتيك بيكديگر مرتبط گشتند-برمبناي اصول تشكيالتي سانتراليسم

اشاره شد، پيشبرد چنين تحولي مانند خود انقالب فرهنگي بطور كل كامال بيسابقه بود، چرا 
كه در رابطه با حزب، همچنين در رابطه با جامعه بطور كل، اين مسئله روشن گشت كه 
راههاي باصطالح معمول پيشبرد امور براي ريشه كن كردن رويزيونيستها و تكاندن سطوح 

مائو . بخصوص از پيله بوروكراتيكي كه حزب خود را در آن تنيده بود، ممكن نبودباالي حزب، 
جمعبندي نمود كه يك حزب در قدرت كماكان بايد وسيله نقليه اي باشد براي رهبري 
پرولتاريا در ادامه مبارزه طبقاتي تحت سوسياليسم، اما ميتواند همچنين تبديل به وسيله اي 

فقط بسيج توده ها و اتكاء به آنها، . ستجوي منافع بورژوايي شودبراي قشر بوروكراتيك در ج
اين . (لنينيستي است كه ميتواند اين مشكل را حل كند- تحت رهبري يك خط ماركسيست

بسيار مرتبط است با تحليل مائو از بورژوازي درون خود حزب، كه بعدا به آن خواهيم 
ريايي، نه تنها در حزب بلكه در سراسر از درون اين انقالب كبير فرهنگي پرولتا) پرداخت

در اينجا باز طبقه كارگر و توده هاي مردم تحت . جامعه تحوالت بيشتري صورت گرفت
تمايزات . رهبري مائو و انقالبيون كمونيست ديگر، تحوالتي را به پيش بردند كه بي سابقه بود

صدها . وستا تقليل يافتو نابرابري ها بين اقشار و بخشهاي مختلف جامعه منجمله شهر و ر
ميليون مردم در تكامل و تقويت نه تنها مناسبات نوين اقتصادي و اجتماعي و انقالبي كردن 
فرهنگ، تفكر مردم و غيره بپا خاستند، بلكه همچنين اشكال مختلف مبارزه كه مشخصه 
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در قدرت، روزنامه هاي بزرگ ديواري، انتقاد توده اي علني از افراد  -انقالب فرهنگي بودند
  .سازماندهي بريگاد هاي جوانان كه به گارد سرخ معروف شدند و غيره و غيره تكامل يافتند

مائو به گرمي مبارزات و ابتكارات توده ها را مورد حمايت قرار داد و مرتبا از آنان در خواست 
گارد  او براي نمونه در نامه اي به سپاهيان. مي كرد كه خيزش انقالبي خود را حفظ نمايند

  :سرخ خاطر نشان ساخت كه اعمال انقالبي سپاهيان گارد سرخ

بيان انزجار و اعالم محكوميت طبقه مالكان ارضي، بورژوازي، امپرياليسم، رويزيونيسم و ... 
سگهاي زنجيري شان از طرف شما مي باشد كه تمام آنها كارگران، دهقانان، روشنفكران 

را مورد استثمار و ظلم و ستم قرار مي دهند، و نشان مي انقالبي و احزاب و گروههاي انقالبي 
من نسبت به شما پشتيباني آتشين خود . دهند كه شورش كردن عليه مرتجعين بر حق است

  .را ابراز مي كنم

 1966براي آماده نمودن رهبري و راهنمايي توده ها در اين مبارزه توده اي عظيم در اوت 
 "چين در رابطه با انقالب كبير فرهنگي پرولتاريايي تصميم كميته مركزي حزب كمونيست"

آنچه كه عموما ) 61.)(تمام نقل قولهاي زير از اين جزوه با همين نام هستند. (صادر گرديد
معروف است، تحت هدايت شخص مائو تهيه گرديد و آشكارا  "نكته اي 16قرار "بعنوان 

. ب كمونيست چين نمايان مي كردپيروزي خط او را در مقابله با مخالفت سخت رهبران حز
بعضي . نكات مهمي در اين تصميم وجود دارند كه مطالعه دقيق همه كمونيستها را مي طلبد

آنچه كه در اينجا بايد بر آن تكيه . از نكاتي كه در آن وجود دارند در فصول قبلي آورده شد
  :گردد بقرار زير است

نتيجه اين انقالب فرهنگي كبير "يد كه اين اصل را برجسته مي نما "نكته اي 16قرار "
بوسيله اينكه آيا رهبري حزب شجاعانه جرات مي كند توده ها را بر انگيزد يا نه، تعِيين مي 

: تيتر اين بخش چيزي را بيان مي كند كه مي توان آنرا شعار انقالب فرهنگي ناميد ".گردد
مقاله به همين ". توده ها را برانگيزيدجرئت نمودن را باالتر از هر چيز قرار دهيد و شجاعانه "

در انقالب كبير فرهنگي پرولتاريايي،تنها متد براي ": ترتيب در قسمت بعدي اشاره مي كند
توده ها رها كردن خودشان است، و هيچ متد انجام كار ديگري بجاي آن نبايد مورد استفاده 

  ."قرار گيرد
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كنوني عبارت است از آنهايي كه در درون آماج عمده جنبش "باز تاكيد مي كند كه  "قرار"
اين مقاله رهنمودهاي . "حزب در مقام قدرت بوده و راه سرمايه داري را در پيش گرفته اند

اساسي در مورد حل صحيح تضادهاي درون خلق و مسئله كادرها، و همچنين سياست 
نهايي كه در يعني آ( "اعضاي عادي گروه كاركنان"برخورد به دانشمندان، تكنيسين ها و 

  .اين مقاله بر ارتباط واقعي بين انقالب و توليد تاكيد مي ورزد. را در بر دارد) قدرت نيستند

انقالب كبير فرهنگي پرولتاريايي يك نيروي محركه قدرتمند براي رشد نيروهاي مولده 
توليد هر گونه ايده اي كه انقالب فرهنگي كبير را در مقابل رشد . اجتماعي كشور ما مي باشد

  .قرار دهد نادرست است

در مورد تشكالت خلق شده  "نكته اي 16قرار "اما شايد مهمترين موضوع اين فصل، بحث 
  .توسط توده ها باشد

گروههاي انقالب . پديده هاي نوين بسياري در انقالب كبير پرولتاريايي شروع به ظهور كردند
سط توده ها در بسياري مدارس و فرهنگي، كميته ها و ديگر اشكال تشكيالتي خلق شده تو

اين گروههاي انقالبي . واحدها چيزهاي جديدي بوده و از اهميت تاريخي برخوردارند
فرهنگي، كميته ها و كنگره ها اشكال نوين عالي اي از تشكل مي باشند كه توده ها مي 

نگاه  آنها پلي عالي براي. توانند در آنان خود را تحت رهبري حزب كمونيست آموزش دهند
آنها ارگانهاي قدرت انقالب . داشتن رابطه اي نزديك بين حزب ما و توده ها مي باشند

  .فرهنگي پرولتاريايي هستند

اين گروهها در يك پروسه از رشد در انقالب فرهنگي، بصورت كميته هاي انقالبي در آمدند 
را تحسين كرد و  البته مائو اين خالقيت توده ها. كه در سطوح مختلف جامعه برقرار شدند

همانگونه كه مي توان حدس زد، رهروان سرمايه داري كه اكنون قدرت را در چين غصب 
كرده اند بسرعت آنان را در سطوح پايه اي جامعه از بين برده و آنان را به ابزار بورژوا 

  .بوروكراتيكي كه شكل خود را حفظ كرده اند، تبديل كرده اند

آرام ننشست، بلكه هم به جمعبندي پراتيك انقالب تا بدان در طول انقالب فرهنگي مائو 
خود انقالب .زمان، و هم به طراحي استراتژي و تاكتيكهاي پيشروي بيشتر آن پرداخت

فرهنگي از ميان پيچ و خمهاي بسياري گذر كرد كه در تمام دورانش مائو در مبارزه رهبري 
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اهد شد عبارت است از حركت كلي و اش كرد، اما آنچه كه در اينجا بر روي آن تمركز خو
  .كه از آن بيرون كشيد عاميبالانقطاع انقالب و درسهاي تئوريكي 

يكي از عميقترين و مهمترين اين درسها عبارت از آنست كه هدايت مبارزه بر عليه 
يا فقط  -يعني فقط در ارگانهاي رهبري حزب و دولت- "سطوح باال"رويزيونيستها فقط در 

يعني با رويزيونيستها و ديگر ضد انقالبيون ابتدا از طريق تصميم گيري – "پاييناز باال به "
ارگانهاي رهبري برخورد شود و سپس آموزش در ميان صفوف حزب و توده ها در مورد اينكه 
چرا شخص خاصي تصفيه گشت، موضوعات و مسائل خطي و غيره چه بودند، به پيش برده 

 از پايينمائو گفت الزم است كه توده هاي وسيع را  بلكه آنگونه كه. كافي نيست–شود 
و خيزش توده اي . برانگيخته و آنان را در مبارزه و مغلوب كردن دشمنان طبقاتي هدايت كرد

انقالب فرهنگي، در ابعاد وسيع و عميق . انقالب فرهنگي دقيقا نمونه اي بيسابقه از اين بود
راي مغلوب ساختن رهروان جان سخت سرمايه آنگونه كه مائو جمعبندي كرد و متدي جديد ب

  .داري و انقالبي تر كردن جامعه، منجمله حزب، بود

او در سخنراني خود در . بود "مطلقا الزم و به موقع"مائو اغلب مي گفت كه انقالب فرهنگي 
نكته مهمي را  1969جلسه پلنوم اول نهمين كميته مركزي حزب كمونيست چين در آوريل 

  :بدين ترتيب بيان كرددر اين مورد 

ظاهرا ما بدون انقالب كبير فرهنگي پرولتارِيايي نمي توانستيم كاري كنيم، چرا كه پايه ما 
-بنا بر مشاهدات من متاسفانه در اكثريت نسبتا زيادي از كارخانجات . مستحكم نبود

رهبري در دست  -منظورم همه كارخانجات يا اكثريت قريب به اتفاق آنان نيست
منظورم آن نيست كه آدمهاي خوبي در رهبري . يستهاي واقعي و توده هاي كارگر نبودماركس

آدمهاي خوبي در ميان دبيران، معاونين دبيران و اعضاي . بلكه بودند. كارخانجات نبودند
اما آنها دنباله روي خط ليوشائوچي بودند، به . كميته هاي حزبي و دبيرخانه هاي حزبي بودند

توسل مي جستند، سود را در فرماندهي قرار داده بودند و بجاي گسترش  انگيزه هاي مادي
اما در واقع آدمهاي بدي در كارخانجات ... سياستهاي پرولتري، پاداش مي دادند و غيره 

  )62.(اين نشانگر آن است كه انقالب هنوز ناتمام است... هستند
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رهنگي، در عين جلوگيري از در ادامه، آنگونه كه آخرين جمالت روشن مي سازد، انقالب ف
كسب قدرت توسط رويزيونيستها و احياء سرمايه داري در آن زمان مشكل را يكبار و براي 

انقالب بايد تحت ديكتاتوري پرولتاريا بمدت . هميشه حل نكرد و نمي توانست كه چنين كند
ديكتاتوري  در واقع در سراسر دوره گذاري سوسياليسم، در سراسر دوره-طوالني ادامه يابد 

پرولتاريا، تا زماني كه بورژوازي و تمام طبقات استثمارگر ديگر و طبقات بطور كلي، و زير 
و آنگونه كه مائو اصرار مي نمود، . بنايي كه به برخاستن آنها پا مي دهد كامال از بين بروند

يز براي به خيزش هاي توده اي بسيار بيشتر، مانند سالهاي اوليه انقالب فرهنگي، در آينده ن
  .ثمر رساندن اين ماموريت تاريخي، به همراه مردم سراسر جهان، الزم خواهد بود

، در 1967مائو در سال . و اين بنوبه خود با هدف عميقتر انقالب فرهنگي در ارتباط است
  :بحبوحه اين خيزش چنين گفت

ي پرولتاريايي بمن بگوئيد، هدف انقالب كبير فرهنگ: در اينجا من سئوالي از شما ميكنم
يكي جواب داد كه هدفش عبارت بود از مبارزه عليه رهروان سرمايه داري در (چيست؟ 

. مبارزه برعليه رهروان سرمايه داري در حزب يك وطيفه عمده است، اما هدف نيست.) حزب
  .هدف عبارت است از حل مشكل جهان بيني و پاك كردن رويزيونيسم

تاكيد گذارده است چرا كه يك جهان بيني را نمي توان  مركزيت مكررا بر اهميت خودآموزي
بر كسي تحميل كرد، بازسازي ايدئولوژيك فاكتورهاي خارجي را كه بر روي فاكتورهاي 

اگر . داخلي عمل مي كنند، نمايندگي مي كنند، در حالي كه دومي نقش درجه اول بعهده دارد
رهروان سرمايه داري در انقالب جهان بيني متحول نگردد آنگاه حتي اگر دو هزار نفر 

فرهنگي كبير جاري از ميان برداشته شوند، بار ديگري چهارهزار تن ديگر ممكن است ظاهر 
مبارزه بين . ما در انقالب فرهنگي جاري در حال پرداخت بهاي بسيار زيادي هستيم. گردند

ل كرد، بلكه نتايج دو طبقه يا دو خط را نمي توان در يك، دو، سه يا چهار انقالب فرهنگي ح
دو يا سه انقالب . انقالب فرهنگي كبير جاري بايد حداقل براي پانزده سال تحكيم گردد

بنابراين ما ريشه كن كردن رويزيونيسم و تقويت . فرهنگي در هر صد سال بايد انجام شود
  )63.(توانمان در مقابله با رويزيونيسم در هر زمان را بايد به خاطر داشته باشيم
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طول انقالب فرهنگي، و بخصوص در خيزش هاي توده اي سالهاي اوليه آن، حقيقت در 
يعني اينكه توده هاي مردم در چند هفته مبارزه در يك دوره -عميقي كه لنين بيان كرد 

يكبار ديگر با  -آموزش ببينند "دوران عادي"انقالبي مي توانند به اندازه چندين سال 
شد و ثابت گرديد كه از اهميت تعيين كننده اي، نه فقط قدرتمندي بمعرض نمايش گذارده 

تمام . در مبارزه در جامعه سرمايه داري بلكه در جامعه سوسياليستي نيز، برخوردار است
اينها در ارتباط است با اين سئوال اساسي كه براي پيشبردن جامعه بسوي كمونيسم بايد بر 

رد كه، اتكاء فقط مي تواند بر توده هاي وسيع مائو بارها و بارها تاكيد ك. چه كسي تكيه كرد
ديكتاتوري پرولتاريا فقط زماني مي تواند واقعا ديكتاتوري پرولتاريا باشد كه . گذارده شود

ديكتاتوري اش توسط خود توده هاي وسيع اعمال گردد، و اين بمعناي بسيج و مسلح 
و توانا -دشمنان طبقاتي لنينيستي براي مبارزه بر عليه -ساختن آنان با خط ماركسيست

ساختن آنان در تشخيص خط درست از نادرست و منافع واقعي پرولتاريا از منافع بورژوايي 
لنينيسم براي تسلط بر مواضع اساسي، -در جريان مبارزه خودشان و مطالعه ماركسيسم

  .مي باشد -ديدگاه و متد آن

ده قرار گيرد، آنگاه اگر مائو جمعبندي كرد كه اگر هر گونه متد ديگري مورد استفا
رسمي بر يك خط  "مهر تصديق"رويزيونيستها بمواضع رهبري دست يابند و قادر گردند كه 

توده ها از نظر سياسي در يك موقعيت پاسيوي  -در پوشش ماركسيسم -ضد انقالبي بزنند
و به خواهند بود، و بنام وفادار ماندن به خط حزب و وفاداري به رهبري آن، آنان به عقب 

بطور خالصه، به ديكتاتوري پرولتاريا نبايد بطور . جهنم سرمايه داري رهنمون خواهند گرديد
مائو نشان داد . برخورد كرد وگرنه از دست خواهد رفت -بطريق ايستا و مطلق-متافيزيكي 

تحت ديكتاتوري پرولتاريا،  ادامه انقالبكه اعمال ديكتاتوري پرولتاريا بر بورژوازي بمعناي 
دامه مبارزه طبقاتي بر عليه بورژوازي و تمام طبقات استثمارگر از طريق اتكاء بر توده هاي ا

اين به آن معنا نيست كه آن نوع خيزش . وسيع مي باشد و فقط مي تواند به اين معنا باشد
بلكه به . توده اي كه مشخصه سالهاي اوليه انقالب فرهنگي بود هميشه الزم و ممكن است

ت كه از طريق اشكال متفاوت، توده ها بايد از نظر سياسي بسيج گشته و در اين معني اس
انجام مبارزه طبقاتي هدايت گردند و اينكه در طول دوره سوسياليستي مكررا، و در نقاط 

خواهند  "مطلقا الزم و بجا "معيني از تكامل مبارزه طبقاتي چنان خيزشهاي توده اي بواقع 
مائو بارها تاكيد كرد كه اگر قرار بود چين يك كشور  همانطور كه اشاره شد،. بود
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آغاز شد نمي توانست تنها  1966سوسياليستي باقي بماند،انقالب فرهنگي اي كه در سال 
در اوقات مختلف مائو ارزيابي هاي مختلفي از اينكه هر چند . انقالب فرهنگي در چين باشد

البته مسئله مهم جدولبندي زماني آن گاهي چنان چيزي الزم و ممكن است ارائه داد، اما 
توسط پيچ و خمهاي مبارزه طبقاتي كه هم در درون كشور و هم در سطح بين المللي تعيين 
خواهد شد، نمي باشد، بلكه مسئله مهم اين واقعيت است كه چنين انقالبي مكررا، باز و باز، 

. آنرا ذكر مي كند دليل و مائو همچنين در باال. در طول دوره تاريخي سوسياليسم الزم است
البته آن كساني كه در اوقات خاص آماج حمله هستند، افراد رهرو سرمايه داري، ممكن است 

اما . و افراد معين ممكن است بطرف انقالب كشيده شوند–سرنگون شده و بزير كشيده شوند 
بمثابه ) لييا برخي اوقات دوباره همان افراد قب(در سراسر دوره سوسياليسم افراد جديدي 

رهبران رويزيونيست ظاهر خواهند شد و هسته بورژوازي جديدي را شكل خواهند داد، و 
به اين دليل است كه آنگونه كه مائو در اينجا اشاره مي كند . بايد آنها را مرتبا سرنگون كرد

هدف واقعي انقالب فرهنگي فقط سرنگون كردن آن رهروان سرمايه داري كه در آن زمان 
در درون حزب پرولتاريا مخفي كرده اند نمي باشد، بلكه هدف آن بايد عبارت باشد از  خود را

بازسازي جهان بيني توده هاي مردم، بطوريكه آنان بمواضع، نقطه نظر و متد پرولتاريا، 
لنينيسم دست يابند و بدين ترتيب بطور روزافزوني با امر تشخيص، ايزوله -ماركسيسم

زيونيستها هر آن زمان كه سربلند كنند مسلح گردند، و در همان كردن و سرنگون كردن روي
و توانايي اشان در جذب و باز سازي اكثريت ) و طبيعت(حال تسلط شان بر جامعه 

  .روشنفكران، و كادرها و غيره تقويت گردد

زماني كه مائو صحبت از پيروزيهايي كه از انقالب فرهمگي به  1968يك سال بعد در سال 
  :است مي كند، دوباره بر همان نكته تاكيد مي گذاردكف آمده 

آينها هنوز . اما طبقه مغلوب شده كماكان مبارزه خواهد كرد. ما پيروزي بزرگي به كف آورديم
بنابراين ما نمي توانيم از پيروزي نهايي . در اطراف هستند و اين طبقه هنوز موجود است

بر مبناي . شياري خود را از دست بدهيمما نبايد هو. حتي براي ده ها سال. صحبت كنيم
ديدگاه لنيني، پيروزي نهايي يك كشور سوسياليستي نه تنها در گرو تالشهاي پرولتاريا و 
توده هاي وسيع مردم در كشور خود است بلكه هم چنين در گرو پيروزي انقالب جهاني و 

ه بر آن مبنا تمام نابودي سيستم استثمار انسان توسط انسان در سراسر جهان مي باشد، ك
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بنابراين اين غلط است كه از پيروزي نهايي انقالب در كشورمان . بشريت رها خواهد شد
  )64.(براحتي صحبت كنيم، اين ضد لنينيسم مي باشد و منطبق بر واقعيات نيست

در اينجا مائو روشن مي سازد كه تا مدت زمان درازي پيروزي نهايي قابل دست يابي نمي 
هنوز هم طبقات استثمارگر در جهان بطور كلي، و هم بورژوازي در خود چين به  باشد چرا كه

و بخصوص در باره نكته دوم، مائو صرفا يك پديده را شرح نمي . حيات خود ادامه مي دهند
بلكه دو باره بر يك قانون عيني  -يعني اينكه بورژوازي هنوز در چين موجود است- دهد 

يعني، آنگونه كه او در سالها قبل از اين جمعبندي : ذاردجامعه سوسياليستي تاكيد مي گ
كرد، سوسياليسم نقطه پاياني در خودش، يا چيزي كه مي تواند به همان صورت تحكيم 
گردد، نمي باشد، بلكه دوره طوالني گذاري است كه در سرتاسرش بورژوازي به موجوديت 

وجود خواهد داشت، و اينكه حلقه  و خطر احياء سرمايه داري كماكان. خود ادامه خواهد داد
كليدي در ادامه پيشروي به سوي كمونيسم عبارت است از مبارزه طبقاتي در اتحاد با مبارزه 

  .پرولتاريا و خلقهاي تحت ستم جهان

، مائو همچنين لزوم دگرگوني در شكل مبارزه را 1968 -69در اين مقطع از انقالب فرهنگي، 
او به مبناي دستĤوردها و تحوالتي كه انجام . نيز رهبري كردجمعبندي كرد و اين پروسه را 

مائو در . شده بود اتكاءكرده و آنان را به جلو رانده، بيشتر تكامل داده و مستحكم ساخت
اينجا بر مبناي اين قانون عمل كرد كه مبارزه طبقاتي در يك خط مستقيم و هميشه به همان 

حزب در سال  9كنگره . مارپيچي به پيش مي رودشدت بجلو نرفته بلكه بطريق موج وار و 
تحكيم مبارزه و دستĤوردهاي انقالب فرهنگي تا به آن زمان و در مرحله معيني را  1969

نمايندگي كرده و زمينه را براي پيشبرد بيشتر و اتكاء بر اين دستĤوردها در دوره بعد مهيا 
تي اگر شكل مبارزه عوض شود اين به اما در همان زمان، مائو دوباره هشدار داد كه ح. ساخت

آن معنا نيست كه مبارزه تمام شده يا دوباره نيازي به سرنگون ساختن مقرهاي فرماندهي 
مائو اعالم كرد كه در طول  درست پس از كنگره نهمدر واقع، . بورژوازي در حزب نخواهد بود

و در واقع تا چند . گرفتچند سال آينده احتماال چنان نبرد همه جانبه اي را بايد در پيش 
سال بعد مقرهاي فرماندهي بورژوازي نوين در درون حزب بوجود آمد و اينبار تحت رهبري 

اين شخص لين پيائو بود . كسي بود كه از نزديك در همراهي با انقالب فرهنگي قرار داشت
افشاء  سعي كرد كودتايي كند كه شامل طرح ترور مائو نيز بود، او پس از 1971كه در سال 
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مائو خيلي . نقشه اش در سقوط هواپيمايي كه سعي داشت با آن از كشور فرار كند، كشته شد
زود تشخيص داده بود كه لين پيائو داراي خصوصيات خائنانه اي است، حتي اگرچه او در 
مجموع نقش مثبتي در مراحل اوليه انقالب چين بازي كرده بود و حتي اگرچه مائو احساس 

زم است، با لين پيائو در دوران مرحله اول انقالب فرهنگي متحد شود تا مي كرد كه ال
. راستهايي كه در اتحاد با ليو شائوچي به سختي سنگر بندي كرده بودند، را سرنگون كند

شكست نقشه هاي لين پيائو و داغان شدن مقرهاي فرماندهي او، اگرچه پيروزي بزرگي براي 
. تضادهاي نوين و مشكالت نوين–ويني را نيز بوجود آورد پرولتاريا بود، همچنين شرايط ن

بسياري از رهبران قديمي حزب كه در مقابل خيزش توده اي انقالب فرهنگي و حمايت 
يا -قاطعانه مائو و ديگر رهبران انقالبي از آن، مجبور شدند كه با آن تا حدودي موافقت كرده 

ن و مخالفت با آن كردند و براي اين كار با آن همكاري كنند،شروع به پشت كرد -تحت فشار
  .براي مخالفت شان استفاده كردند -يا پوششي-از خيانت لين پيائو بمثابه توجيهي 

در نتيجه، مخالفين مائو چنين استدالل مي كردند كه از آنجاييكه تقريبا هيچكس باندازه 
واقعي خويش را  لين پيائو با انقالب فرهنگي مشخص نمي گشت، و از آنجائيكه او صورت

اكنون نشان داده است، بايد بهر آنچه كه او مورد حمايت قرار مي داد يا درگيرش بود 
آنها بر اين واقعيات كه آن طريق كه لين پيائو انقالب فرهنگي را مورد حمايت . مشكوك شد

ه قرار داده بود داراي كمبودهاي بسياري بود، و اينكه در زمان كنگره نهم او حمالتش را ب
بسياري از دستĤوردهاي انقالب فرهنگي شروع كرده بود، اينكه او استدالل كرده بود كه 

خوب بود، ولي ) يعني تا مدتي كه او الزم داشت تا به باال برسد(آشوب انقالبي براي مدتي 
زمان آن رسيده بود كه توده ها ساكت شده و سرشان را پايين انداخته و فقط به توليد 

البته آنهايي كه اكنون شانسي بدست آورده بودند كه به . ش مي گذاردندبپردازند، سرپو
انقالب فرهنگي حمله كنند سعي كردند كه از اينها چشم پوشي كنند، جهت گيري راست 
خط لين پيائو و همچنين ماهيت راست آنرا ناديده گرفته و بجاي آن مي خواستند كه از او 

د، و غير مستقيم انقالب فرهنگي را بطور كلي با چشم دريده بسازن "اولتراچپ"يك تصوير 
مائو در طول اين مبارزه برخي جمعبندي هاي بسيار مهم انجام داد كه . همان چوب بزنند
لنينيستي از ادامه انقالب تحت ديكتاتوري پرولتاريا را هرچه بيشتر به -درك ماركسيست

وجه را بر روي اين سئوال حياتي مائو بطور علني ت 1974بتابراين در اواخر سال . پيش راند
  :متمركز ساخت
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چرا لنين صحبت از اعمال ديكتاتوري پرولتاريا بر بورژوازي كرد؟ روشن ساختن اين سئوال 
اينرا بايد به همه . ناروشني بر روي اين سئوال به رويزيونيسم خواهد انجاميد. حياتي است
  )65.(ملت فهماند

چهارمين كنگره كشوري "دت زمان كوتاهي پس از پايان ، م1975با انتشار آن در فوريه سال 
، اين آموزش مائو تسه دون، كارزار مطالعه تئوري ديكتاتوري پرولتاريا و مبارزه با "خلق چين

آنچه را كه مائو در اين نقل قول بر آن تاكيد مي . و جلوگيري از رويزيونيسم را بكار انداخت
تاكيد گذارده شد عبارت است از لزوم درك اين مسئله  گذارد، و آنچه كه در اين كارزار بر آن

فقط اين درك كه يك . كه چرا، به چه مقصودي، ديكتاتوري پرولتاريا اعمال مي گردد
الزم است فهميده شود كه –ديكتاتوري پرولتاريا بايد وجود داشته باشد كافي نيست 

و در چه جهتي بايد حركت پرولتاريا از طريق ديكتاتوري اش به چه چيزي بايد دست يافته 
  .كند

اينكه اين جهت چيست، در سخنان ديگري از مائو كه در همان زمان بيان شده روشن مي 
  :گردد

در حال حاضر در كشور ما سيستم كااليي بكار برده مي شود، هم چنين سيستم مزد نابرابر 
يكتاتوري چنين چيزهايي را تحت د. است، بطوريكه هشت درجه مزد وجود دارد، و غيره

بنابراين، اگر اشخاصي مانند لين پيائو به قدرت . پرولتاريا فقط مي توان محدود ساخت
به اين دليل . برسند، براي آنها كامال آسان خواهد بود كه سيستم سرمايه داري را بر پا كنند

  )66.(لنينيستي را بيشتر مطالعه كنيم-است كه ما بايد آثار ماركسيست

آنچه كه ماركس –اينجا در باره اش صحبت مي كند بقاياي جامعه كهن  آنچه را كه مائو در
در خود -است كه در زيربناي اقتصاد سوسياليستي  -جامعه كهن خواند "اثرات تولد"آنرا 

سيستم كااليي، اختالف در –چنين چيزهايي . مناسبات توليدي سوسياليستي موجود است
رژوايي خواند، چرا كه آنها متعلق به طبقه بندي را مي توان بطور عام حق بو -توزيع، و غيره

مناسبات اقتصادي مشخصه عصر بورژوايي مي باشند و نشانگر آنند كه افق هاي اين 
پيموده نشده اند، معذالك از آنجائيكه تحت سوسياليسم ) بقول ماركس(مناسبات كامال 

اشته مي شود، اين استثمار كار مزدوري توسط مناسبات توليدي سوسياليستي از ميان برد
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از نزديك با ادامه  "اثرات تولد"اين . چيزهادر اين دوران در زمينه متفاوتي عمل مي كنند
اختالف بين كارگران و دهقانان، – "سه اختالف بزرك"موجوديت آنچه كه چيني ها اغلب 
  .مي خوانند مرتبط هستند -بين شهر و ده، و بين كار يدي و فكري

آنگونه كه كال در باال –واقعيت مي خواند كه، از يك طرف، حق بورژوايي مائو توجه را به اين 
به موجوديت خود در سراسر دوره سوسياليسم ادامه مي دهد و اينكه  -تعريف گشت

بهمين دليل است كه احياء سرمايه داري . ديكتاتوري پرولتاريا فقط مي تواند آنرا محدود كند
از طرف ديگر، او تاكيد مي ورزد كه پرولتاريا بايد  اما.كماكان يك احتمال خطرناك ميباشد

كند و اينكه محدود كردن فزاينده حق بورژوايي، در انطباق با  محدوددقيقا حق بورژوايي را 
در . شرايط مادي و ايدئولوژيك هر مقطع، بايد در سراسر دوره سوسياليسم به انجام برسد

هد شدو بورژوازي در تالشش براي كسب غير اينصورت، به رشد و قدرت بورژوازي كمك خوا
قدرت، تحميل ديكتاتوري بورژوازي بر توده ها و احياء سرمايه داري، با حق بورژوايي عاليش 

  .تقويت خواهد گشت -يعني حق استثمار پرولتاريا-

آنجه كه دقيقا تفاوت بين سوسياليسم و چين قديم و آنچه كه تشابهات بين آنان بود، در 
  :همان زمان، توسط مائو روشن تر گشتجاي ديگري در 

قبل از رهايي چين بمقدار زيادي همانند . به يك كالم، چين يك كشور سوسياليستي است
حتي اكنون در چين سيستم مزدي هشت درجه اي، توزيع به . يك كشور سرمايه داري بود

يار كمي با جامعه تناسب كار و مبادله از طريق پول وجود دارد، و در تمام اين موارد تفاوت بس
  )67.(آنچه كه متفاوت است سيستم مالكيت است كه دگرگون گشته است. كهن دارد

. اين يك تمايز اقتصادي دقيق و علمي بين سرمايه داري و سوسياليسم بوجود مي آورد
اما اين به هيچوجه به آن معنا نيست . سيستم مالكيت دگرگون و اساسا اجتماعي شده است

متحول گشته است و مائو تاكيد مي كند كه اگرجه پيشرفتي  تمامايدي كه مناسبات تول
  .حاصل گشته است، اما اين پيشرفت فقط گام اول است

مضافا، اين مسئله هم وجود دارد كه آيا خود سيستم مالكيت كامال اجتماعي گشته است يا 
ر چين شده بود، د 1950زماني كه كشاورزي جمعي مي شود، انگونه كه تا اواخر سالهاي . خير

و زمين و ابزار اساسي توليد تحت مالكيت جمعي گروههاي مردمي بود كه همچنين بر روي 
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اجتماعي –زمين كار مي كردند، اين اجتماعي شدن است، اما اجتماعي شدن كامل نمي باشد 
شدن كامل زماني است كه زمين و ابزار توليد تحت مالكيت جمعي كل جامعه، از طريق 

اين گام در اجتماعي شدن كشاورزي . ر بگيرد و دهقانان تبديل به كارگر شونددولت، قرا
مضافا، آنگونه كه چان چون چيائو، . هنوز در هيچ جامعه سوسياليستي كامل نشده است

مدتي پس از انتشار اين نقل قولهاي مائو در مقاله اي نشان مي دهد، مالكيت دولتي حتي در 
  :چان خاطر نشان مي سازد. ه استبازگاني و صنعت نيز كامل نشد

. معذالك، ما بايد در رابطه با سيستم مالكيت بفهميم كه موضوع هنوز كامال حل نشده است
، اين به آن معنا است كه هنوز "عمدتا حل شده است"ما اغلب مي گوئيم كه موضوع مالكيت 

مال نابود نشده تماما حل نشده است، و همچنين اينكه حق بورژوايي هنوز در اين عرصه كا
آمارهاي فوق الذكر نشان مي دهدكه مالكيت خصوصي بخشا هنوز در صنعت، . است

كشاورزي و بازرگاني وجود دارد، اينكه مالكيت عمومي سوسياليستي كامال شامل مالكيت 
توسط تمام مردم نمي باشد بلكه شامل دو نوع مالكيت است، و اينكه مالكيت توسط تمام 

ناپديد شدن حق . كه اساس اقتصاد ملي است هنوز نسبتا ضعيف استمردم در كشاورزي 
بورژوايي در حيطه سيستم مالكيت در جامعه سوسياليستي، آنگونه كه توسط ماركس و لنين 
. تصوير شده است، بمعناي تبديل تمام ابزار توليد به مالكيت اشتراكي تمام جامعه است

در تئوري و نه در پراتيك ما نبايد از وظايف  نه. بوضوح ما هنوز به آن مرحله نرسيده ايم
  .عاجلي كه در مقابل ديكتاتوري پرولتاريا در اين رابطه قرار دارد غفلت ورزيم

مضافا، ما بايد بفهميم كه هم مالكيت توسط تمام مردم و هم مالكيت كلكتيو شامل مسئله 
ه فقط در حرف در دست رهبري هم مي باشد، يعني اينكه كدام طبقه مالكيت را در واقع و ن

  )68.(دارد

دوما، اين واقعيت وجود دارد كه اگرچه مالكيت مهمترين و اساسي ترين جنبه مناسبات 
مناسبات ميان ) 1: دو جنبه ديگر نيز وجود دارد. توليدي است، اما تنها جنبه آن نمي باشد

ليسم، به درجات هر دوي اينها تحت سوسيا. مناسبات توزيع) 2انسانها در پروسه توليد، و 
ما ديديم ماركس در نقد برنامه گوتا در . گوناگون، كماكان با حق بورژوايي آلوده مي گردند

مورد حق بورژوايي كه در ذات سيستم توزيع سوسياليستي كه منطبق بر كار مي باشد نهفته 
در اين  حق بورژوايي. است، و همچنين مائو در نقل قولهاي باال به اين مسئله اشاره مي كنند
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جنبه از مناسبات توليدي تحت سوسياليسم نمي تواند كامال از بين برده شود، اما مي توان و 
اين يكي از داليلي بود كه لنين سابوتنيك هاي كمونيستي را . بايد آنرا مرتبا محدود ساخت

چرا كه آنها غلبه ايي بر حق بورژوايي در مناسبات تويعي را در -مورد تحسين قرار داد 
درجه اي نوعي محدوديت را  8حتي سيستم مزدي . وانب معيني نمايندگي مي كردندج

در طبقه بندي مزدي، درجات بيشتري وجود  1950چراكه در سالهاي –نمايندگي مي كرد 
  .اما نمي توان به آن به مثابه يك چيز ايستا و آخرين حد نگريست -داشت

در توزيع و در -دي مرتبا محدود نگردد اگر حق بورژوايي در اين جوانب از مناسبات تولي
آنگاه رشد خواهد كرد، و اين جوانب،  -مناسبات ميان انسانها در پروسه توليد، تقسيم كار

چان . بهمراه نفوذ خط رويزيونيستي، در جهتي بورژوايي بر سيستم مالكيت اثر خواهد گذارد
  :چون چيائو اين نكات مهم را بدين صورت جمعبندي مي كند

كامال درست است كه مردم وزنه زيادي به نقش تعيين كننده سيستم مالكيت در اين 
اما اين غلط است كه هيچ وزنه اي به اين مساله كه آيا موضوع . مناسبات توليدي بدهند

مالكيت صرفا در شكل حل شده است يا در واقعيت،به عكس العمل در مقابل مناسبات 
مناسبات توليدي روابط ميان مردم و شكل توزيع سيستم مالكيتي كه توسط دو جنبه ديگر 

اعمال ميشود، و به عكس العمل در مقابل زيربناي اقتصادي كه توسط روبنا اعمال 
ميشود،داده نشود، اين دو جنبه و روبنا مي توانند تحت شرايط معيني نقشي تعيين كننده 

و سياسي درست است اينكه خط ايدئولوژيك . سياست بيان فشرده اقتصاد است. بازي كنند
يا غلط، و اينكه كدام طبقه در رهبري قرار دارد،است كه تعيين مي كند كدام طبقه در 

  )69.(واقعيت مالك آن كارخانجات مي باشد

در نتيجه اين تضادهاي غير قابل اجتناب تحت سوسياليسم، هم در زيربناي اقتصادي 
ور اجتناب ناپذير در جامعه ، هم بين زيربنا و روبنا است كه بط)مناسبات توليدي(

مائو همچنين در اين مورد نيز . سوسياليستي، بطور مرتب يك بورژوازي نوين توليد مي شود
  :صحبت كرد

لنين گفت كه توليد كوچك مرتبا، روزانه، هر ساعت، هر لحظه و در ابعادي وسيع به سرمايه 
كارگر و اعضاي حزب پا داده به اين ها همچنين در ميان طبقه . داري و بورژوازي پا مي دهد
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هم در درون صفوف پرولتاريا و هم در ميان پرسنل دولت و ديگر ارگانها كساني . مي شود
  )70.(هستند كه راه زندگي بورژوايي را در پيش مي گيرند

در تمامي عرصه ها، در نتيجه تضادهاي سوسياليسم و وجود مداوم حق بورژوايي، افرادي 
و به اين ترتيب به پايگاه اجتماعي  "دگي بورژوايي را انتخاب مي كنندراه زن"وجود دارند كه 

اما نيروي رهبري كننده، مقرهاي . براي كسب قدرت توسط بورژوازي نوين تبديل مي شوند
حداقل پس از اينكه تحول –واقعي فرماندهي بورژوازي، تحت سوسياليسم در اينجا نيست 

بلكه، مقرهاي واقعي بورژوازي در واقع در . دسوسياليستي مالكيت عمدتا كامل شده باش
  :آنگونه كه مائو بعدا اشاره نمود. درون حزب كمونيست هر كشور سوسياليستي است

در زمان تحول كئوپراتيو . با انقالب سوسياليستي آنها خود در زير آتش قرار مي گيرند
گاميكه زمان به زير كشاورزي كساني كه در حزب بودند كه به مخالفت با آن برخاستند و هن

شما در حال انجام انقالب . انتقاد كشيدن حق بورژوايي رسيد، آنها ابراز انزجار كردند
بورژوازي درست در حزب . سوسياليستي هستيد، و هنوز نمي دانيد كه بورژوازي در كجاست

. آناني كه در قدرت هستند و راه سرمايه داري را در پيش گرفته اند–كمونيست است 
  )71.(ان سرمايه داري هنوز در راه سرمايه داري هستندرهرو

زمانيكه مائو در اينجا به آناني كه مخالف تحول كئوپراتيوي بودند يا به عبارت ديگر اجتماعي 
شدن كشاورزي، اشاره مي كند، به كساني در حزب كمونيست چين اشاره مي كند كه در 

اما هنگامي كه زمان گذر به مرحله  مرحله دمكراتيك نوين انقالب چين انقالبي بودند،
سوسياليستي رسيد مي خواستند كه جلو انقالب را بگيرند، كسانيكه بطور روزافزوني با 

به عبارت ديگر، . پيشرفت هر چه بيشتر مرحله سوسياليستي در تقابل با انقالب قرار گرفتند
ز يك گسست قطعي در واقع آنها هرگز، بيش از يك بورژوا دمكرات پيشرفت نكردند و هرگ

بطور  "بورژوادمكرات تا رهرو سرمايه داري"اين مقوله . از ايدئولوژي بورژوايي انجام ندادند
ويژه در ارتباط بود با كشوري مانند چين كه در آن انقالب شامل يك مبارزه دمكراتيك 

  .طوالني بمثابه پيش درآمد مستقيم مرحله انقالب سوسياليستي بود

. بسيار وسيعتر بوده و در مورد هر جامعه سوسياليستي صدق مي كند اما تحليلهاي مائو
آنگونه كه ديده ايم، انقالب سوسياليستي بايد به پيشروي خود ادامه دهد، و همچنان كه 
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پيشروي مي كند كساني پيدا خواهند شد كه خواهند گفت به اندازه كافي پيش رفته است و 
مائو در آخرين نبرد بزرگش در رابطه با . پيش رونداينكه نمي خواهند بيش از آن با آن به 
  :همين مقوله گفته معروف ديگري دارد

پس از انقالب دمكراتيك، كارگران و دهقانان فقير و ميانه حال پايين آرام ننشستند آنها 
از طرف ديگر شماري از اعضاي حزب نمي خواهند پيشروي كنند، بعضي . انقالب مي خواهند

چرا؟ زيرا آنها مقامات بلند پايه . كرده اند و به مخالفت با انقالب برخاسته انداز آنها عقبگرد 
  )72.(اي شده اند و خواهان حفاظت از منافع مقامات بلند پايه هستند

در هر انقالبي كساني خواهند بود كه از آن منافعي مي برند و گرايشي در برخي از آنان رشد 
بقول . الب نباشند چرا كه منافعشان در خطر مي افتدمي كند كه خواهان پيشرفت بيشتر انق

  :چان چون چيائو

آنها در مقاطع معيني بر ديكتاتوري پرولتاريا و در حيطه معيني بر ديكتاتوري پرولتاريا صحه 
مي گذارند و از پيروزيهاي معيني توسط پرولتاريا خوشحال مي گردند، چرا كه اينها 

شت، زمانيكه آنها اين دستĤوردها را مستحكم مي كنند، دستĤوردها يي براي آنها خواهد دا
احساس مي كنند كه زمان آن رسيده است كه مستقر گردند و راحتي و آسايش براي خود 

مثال در مورد اعمال ديكتاتوري همه جانبه بورژوازي، مثال در رابطه با ادامه پس . فراهم آورند
يعني ادامه انقالب ) (م -دازه گيري طول در چينواحد ان(از گام اول در راهپيمايي ده هزار لي 

مي گويند ببخشيد، بگذار كار را ديگران انجام بدهند، اينجا ) پس از كسب قدرت سياسي
  )73.(ايستگاه من است و بايد از اتوبوس پياده شوم

ممكن است برخي از . اين به آن معنا نيست كه تمام چنين افرادي مرتجعين مايوسي هستند
بالفاصله پس از جمله باال، چان چون چيائو . اما بايد مبارزه شود–رزه جذب شوند طريق مبا

  :ادامه داده و مي گويد

بورژوازي دارد به ! در نيمراه ايستادن خطرناك است: ما مايليم نصيحتي به اين رفقا بكنيم
  )74!(شما دست تكان مي دهد، به صفوف برسيد و به پيش روي ادامه دهيد
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مسئله مهم است كه آناني كه جذب نمي شوند بخش مهمي از پايه اجتماعي اما درك اين 
رويزيونيستها را در سطوح باالي حزب در تالشهايشان در بسيج حمايت براي غصب قدرت از 

همانطور كه قبل از اين بارها تاكيد شده، .پرولتاريا و احياء سرمايه داري، تشكيل مي دهند
راه سرمايه داري را در پيش مي گيرند هستند كه بزرگترين  اين دقيقا رهبران باالي حزب كه

اين آنها هستند كه مي . خطر براي سوسياليسم بوده و بايد هدف عمده مبارزه انقالبي باشند
توانند از قشر ممتازتر جامعه در مقابله با تحوالت بيشتر پشتيباني كنند، و مي توانند بر روي 

ي و روش زندگي بورژوايي كه از ميان اين قشر، بر مبناي طرز تفكر بورژواي–جوانب منفي اي 
مضافا، اين آنها هستند كه در موقعيت همگون . اين موقعيت ممتاز بر مي خيزد، مانور بدهند

كردن مخالفت با پيشرفت سوسياليسم در سراسر جامعه، قرار دارند، و مي توانند نيروهاي 
واحد متمركز كرده و به آنها رهبري و جهت چنين اپوزيسيوني را به دور يك خط و برنامه 

و البته، اين . گيري دهند و در واقع آنان را براي كوششي در جهت غصب قدرت بسيج كنند
آنها هستند كه نه تنها به مثابه فرماندهان اين نيروها عمل مي كنند، بلكه مي توانند بهترين 

اي رهبري حزب مي باشند و مي پوشش را براي ضد انقالب فراهم سازند، چرا كه آنان اعض
به اين دليل است . توانند از احترامي كه توده ها براي حزب و رهبريش دارند استفاده كنند

و به اين جواب كه  "شما نمي دانيد بورژوازي در كجاست"كه مائو توجه را به اين مسئله كه 
ايه داري را پيش آنهايي كه در قدرت مي باشند و راه سرم -دقيقا در حزب كمونيست است"

  .، جلب مي كند"مي گيرند

باقي مانده تقسيم كار، تفاوت درآمد، ادامه مناسبات –تضادهاي خود جامعه سوسياليستي 
زمينه را نه تنها براي تولد  -كااليي و غيره، و همچنين ادامه نفوذ ايدئولوژيك بورژوازي

ا به صفوف بااليي حزب و مداوم بورژوازي در جامعه، بلكه بخصوص براي رسيدن مكرر آنه
اين به آن معنا نيست كه تمام . بسيج يك پايه اجتماعي ضد انقالبي براي آنها، فراهم مي كند

. افراد رهبري، به صرف موقعيتشان، باالجبار بورژوا گرديده و تبديل به خائنين خواهند شد
ورژوايي رو آورده و بخصوص آنهائيكه به زندگي نوع ب–اما به آن معنا هست كه برخي از آنان 

چنين خواهند شد و اينكه  -سياسي رويزيونيستي در پيش مي گيرند–يك خط ايدئولوژيك 
سپس آنان هم الزام و هم فرصت جمع كردن دنباله رواني را براي تالش در جهت گرفتن 

آنگونه كه مائو جمع بندي كرده اين امر در . قدرت و احياء سرمايه داري خواهند داشت
وران سوسياليسم تا زمانيكه تضادهاي سوسياليسم از طريق پيشرفت انقالبي به سراسر د
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مبارزه طبقاتي نه تنها تحت . سوي كمونيسم حل شود به همين صورت وجود خواهد داشت
سوسياليسم نمي ميمرد و نمي تواند بميرد، بلكه نيروي محركه جامعه سوسياليستي بوده، و 

تعيين خواهد كرد كه آيا  -زه بين پرولتاريا و بورژوازيو بخصوص مبار–نتيجه اين مبارزه 
به عقب و به سرمايه ) كوتاه مدت(جامعه به پيشروي بسوي كمونيسم ادامه خواهد داد يا 

  :آنگونه كه مائو در اواخر عمرش جمعبندي كرد. داري كشيده خواهد شد

بين پرولتاريا و  خاطر نشان شد كه تضاد عمده در كشور عبارت بود از تضاد1949در سال 
سيزده سال بعد كه مسئله مبارزه طبقاتي تكرار شد، بر اين واقعيت اشاره شد كه . بورژوازي

انقالب فرهنگي كبير براي چيست؟ براي انجام مبارزه . اوضاع شروع به بهتر شدن كرده
ز از ليوشائوچي تئوري تمام شدن مبارزه طبقاتي را تبليغ مي كرد، اما او خودش هرگ. طبقاتي

او مي خواست كه دسته مرتدين و دنباله روان قسم خورده . انجام مبارزه طبقاتي باز نايستاد
. لين پيائو مي خواست كه پرولتاريا را سرنگون كند و دست به يك كودتا زد. اش را حفظ كند

  )75(آيا مبارزه طبقاتي مرد؟

قبال به آنها اشاره رفت و  در جمعبندي از اين فصل، الزم است كه بطور فشرده چند نكته كه
اين سئواالت تحت پوششهاي . در ارتباط با برخي سئواالتي كه مطرح ميشوند، باز گرديم

  :مختلف طرح مي شوند

بصورت بيان عدم اطمينان در مورد خط پايه اي مائو در رابطه با طبقات و مبارزه طبقاتي در 
ري پرولتاريا، يا شكل عدم توافق با جامعه سوسياليستي و تئوري ادامه انقالب تحت ديكتاتو

  .آن و يا حمله آشكار عليه اين خط

  زبـورژوازي در حـب

آنگونه كه مائو به روشني گفت آيا درست است كه بگويم، كه در جامعه سوسياليستي پس از 
، بورژوازي به مثال يك طبقه به موجوديتش )بطور عمده(تكميل اجتماعي شدن مالكيت 

فا، آيا درست است كه بگوئيم، همانطور يكه مائو گفت، كه بورژوازي ادامه مي دهد؟ مضا
درست در حزب كمونيست است، و اينرا چگونه بايد درك كرد؟ اوال، بايد گفت كه بورژوازي، 
البته تحت سوسياليسم به مثابه طبقه اي كه داراي مالكيت خصوصي بر ابزار توليد است، 
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با بكار بستن چنين تعريفي در مورد . ود نداردهمانطور كه تحت سرمايه داري است، وج
جامعه سوسياليستي ما بايد نتيجه گيري كنيم كه در واقع بورژوازي پس از متحول شدن 

اما با استفاده از همان . سيستم مالكيت در واقع وجود ندارد و نمي تواند وجود داشته باشد
مچنين بايد نتيجه گيري ما ه -كه بايد گفت اسكوالستيك است نه ماركسيستي–سيستم 

كنيم كه پس از اجتماعي شدن مالكيت پرولتاريا نيز ديگر وجود ندارد، چرا كه پرولتاريا طبق 
واگر اينگونه باشد، . تعريف طبقه اي است كه از هر گونه مالكيت بر ابزار توليد محروم است

مسخره  -)ناموجود(بر بورژوازي  -)ناموجود(آنگاه طبيعتا صحبت از ديكتاتوري پرولتارياي 
-بنابراين مي توان ديد كه چنين متدي بسرعت ما را در چه مشكلي خواهد انداخت . مي بود

دولت تمام "و چگونه در واقع مارا به اتحاد با رويزيونيستهاي نوع خروشچفي و تئوري 
  .آنها خواهد كشاند "خلقي

كيفي برخوردار مي گردد،  ديالكتيك به ما مي آموزد كه زمايكه مبارزه اضداد از يك تحول
اين در مورد مبارزه بين پرولتاريا و بورژوازي نيز . هر كدام از اضداد نيز دچار تحول مي گردند

وقتي پرولتاريا قدرت را از بورژوازي مي گيرد، ديكتاتوري خود را بر بورژوازي . صادق است
كوم به حاكم و از محروم از پرولتاريا از طبقه مح. برقرار كرده و مالكيت را اجتماعي مي كند

اما اين هنوز به معناي حذف . ابزار مالكيت توليد به مالك اشتراكي ابزار توليد مبدل مي شود
پرولتاريا نيست، پرولتاريا تا كمونيسم و نابودي تمايزات طبقاتي و از بين رفتن زمينه هاي 

بورژوازي وجود -تضادش بنابراين بدين ترتيب، بايد م. آن به موجوديت خود ادامه مي دهد
در . داشته باشد، چرا كه پرولتاريا بدون بورژوازي و بالعكس نمي تواند وجود داشته باشد

واقع بورژوازي در جهتي مخالف دچار دگرگوني شده است، از طبقه حاكم به محكوم و از 
  .است طبقه صاحب مالكيت بر ابزار توليد به طبقه محروم از مالكيت ابزار توليد مبدل شده

در اينجا بورژوازي عبارت . اين مسئله بورژوازي تحت سوسياليسم را از نزديكتر بررسي كنيم
و بخصوص، نه –است از طبقه اجتماعي و نه افرادي كه در هر مقطعي آنرا تشكيل مي دهند 

صرفا يا حتي عمدتا سرمايه داراني كه هنگامي كه ديكتاتوري پرولتاريا براي اولين بار 
). كه براي وضوح، مي توان به آن بورژوازي قديم گفت(مي يابد، سرنگون مي شوند استقرار 

مواردي تحت سوسياليسم هستند كه مالكيت خصوصي و استثمار كار مزدوري در حقيقت و 
بطور عام . به معناي واقعي كلمه در همان شكل اساسي دوران سرمايه داري انجام مي گيرد
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ه پس از گرفتن قدرت تمام موسسات انتفاعي بورژوايي به براي پرولتاريا امكان ندارد ك
مضافا، حتي پس از اينكه بورژوازي قديم كامال از سرمايه قبلي اش . يكباره مصادره كند

كارگاههاي زيرزميني –محروم گرديده است، موارد كارهاي غير قانوني كماكان وجود دارد 
هبري و توده ها در اقتصاد معذالك، مناسبات بين ر. تحت مالكيت خصوصي و غيره

لنينيستي - اگر يك خط ماركسيست. سوسياليستي از اهميت بسيار بيشتري برخوردار است
در فرماندهي باشد، آنگاه اين مناسبات، اگر چه داراي نابرابريهايي است، عبارت خواهد بود 

يك خط اما . و چنان نابرابريهايي گام به گام محدودتر خواهد شد -از همكاري رفقيانه
رويزيونيستي در فرماندهي قرار گيرد، آنگاه اين امر، مناسبات بين رهبران و رهبري 

  .شوندگان را به مناسبات ستم كارانه و استثمار گرانه مبدل خواهد نمود

اگر كادرهاي رهبري در كار توليدي به همراه توده ها شركت نكنند، اگر همزمان آنان از 
داشهاي متناسب با مزدها و غيره به افزايش درآمدشان نسبت طريق اختالف مزد فزاينده، پا

به توده ها بپردازند، اگر آنها سود را در فرماندهي قرار دهند، و اگر آنها مديريت و برنامه 
ريزي را در انحصار خود درآورند و بجاي آنكه از نظر سياسي به فعال كردن كارگران يدي 

اي رهبري فعال كنند از دخالت آنان در اين امور بطور پرداخته و آنان را در نظارت بر كادره
موثر جلوگيري بعمل آورند، آنگاه سئوال اين است كه از نظر محتوي چقدر مناسبات بين 
كادرهاي رهبري و توده كارگر از مناسبات بين كارگران و سرمايه داران در جامعه سرمايه 

ر رهبري وزارتخانه ها، مالي و تجارت و داري متمابز است؟ و در رابطه با مقامات باال كه د
غيره قرار دارند، اگر آنها از همان خط رويزيونيستي پيروي كنند، خود را از توده ها و كار 
توليدي جدا سازند و بطور موثري كنترل بر اين عرصه ها را در انحصار خود در آورند، سئوال 

بزرگ كشورهاي سرمايه داري فرق  اين است كه چقدر بين آنان و مديران شركتها و بانكهاي
  است؟

يعني اينكه، . تفاوت بين سوسياليسم و سرمايه داري–البته يك تفاوت اساسي وجود دارد 
اين رويزيونيستها حتي اگر آنها كنترل عرصه هاي مهمي از اقتصاد، بخشهايي از قدرت 

ل عمل كردن در سياسي و غيره را در سوسياليسم تحت اختيار بگيرند، معذالك هنوز در حا
شرايطي هستند كه بطور كلي در جامعه طبقه كارگر در قدرت مي باشد و اقتصاد 

اين مهمترين دليل براي اين امر است كه آنان بايد تالش همه جانبه اي . سوسياليستي است
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براي گرفتن قدرت انجام دهند كه بتوانند بطور كامل منافع بورژوايي شان را از طريق احياي 
  .اين همان پروسه اي است كه در اتحاد شوروي اتفاق افتاد. داري دنبال كنندسرمايه 

اگرچه، اين مسئله اين واقعيت را عوض نمي كند كه حتي تحت سوسياليسم چنان رهروان 
سرمايه داري نه فقط ظهور خواهند كرد بلكه، در هر كجا و تا هر اندازه كه بتوانند خط 

ورند، مناسبات بين خود و آناني كه تحت رهبري اشان رويزيونيستي شان را به عمل در آ
هستند، بخصوص توده هاي كارگر را به يك مناسبات ستمكارانه و در مضمون استثمارگرانه 

اين رويزيونيستها در جستجوي يكديگر خواهند بود، دسته بنديها و . تبديل خواهند كرد
در مقابله با اصول حزب، ) يرون آنو ب(بلوكها و دم و دستگاه خود را در درون حزب و دولت 

در مقابله با خط اساسي حزب و رهبري و نيروهاي انقالبي درون آن، و هم چنين توده هاي 
در  -يا قلب آن-بنابراين مي توان ديد كه آنان در واقع بورژوازي . مردم تشكيل خواهند داد

ط سوسياليسم درون جامعه سوسياليستي مي باشند و خصوصيات اين طبقه را در شراي
  .دارند

در جامعه سوسياليستي، قدرت بر ابزار توليد و همچنين بر توزيع بمثابه قدرت : خالصه كنيم
در هر كجا و تا به هر اندازه كه قدرت در دست ماركسيستها . رهبري سياسي تمركز مي يابد

ايي مي و توده ها نبوده بلكه در دست رويزيونيستها باشد، آنگاه مناسبات توليدي بورژو
تحت -تواند حتي در درون شكل كلكتيو بوجود آيد، اگرچه كسب قدرت توسط بورژوازي 

الزمه تكامل كامل مناسبات توليدي  -رهبري رهروان سرمايه داري در باالي رهبري حزب
  .بورژوايي و احياي سرمايه داري در جامعه بطور كل، مي باشد

ه الزم است كه از بورژوازي در درون حزب و از اين مي توان ديد كه چرا نه تنها صحيح بلك
چرا كه اكثريت بزرگ . سخن رانده شود-رهروان سرمايه داري كه در قدرت مي باشند 

افرادي كه پستهاي رهبري در اقتصاد در سطوح مختلف را در دست دارند دقيقا اعضاي 
بطور ) بخصوص پس از سالهاي اوليه سوسياليسم(اين آنها هستند كه -حزب مي باشند 

و آن افرادي از . عمده مديران، برنامه ريزان، روساي وزارتخانه ها و غيره را تشكيل مي دهند
آنان كه راه سرمايه داري را در پيش گرفته و خطي رويزيونيستي را اعمال مي كنند در واقع 

 - با در دست داشتن قدرتي كه از موقعيت رهبريشان بلند مي شود-به بورژوازي درون حزب 
اين امر هم از تضادهاي سيستم سوسياليستي، آنگونه كه قبال گفته شد، و . بديل مي شوندت
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هم از اين موقعيت كه اقتصاد سوسياليستي اقتصادي كلكتيو است كه دولت واحد اقتصادي 
  .مهمي در آن بوده و حزب نيروي رهبري كننده آن مي باشد، نشئت مي گيرد

بسياري . ام بورژوازي در حزب كمونيست النه مي كندالبته اين به آن معني نيست كه، تم
اما ). يا باقيمانده از جامعه كهن(عناصر بورژوازي هستند كه در بيرون حزب بوجود مي آيند 

هسته مركزي بورژوازي تحت سوسياليسم، آنهائيكه در مقام اعمال عظيمترين قدرت در 
ره مي باشند، به روشني آناني رابطه با اقتصاد و همچنين روبناي سياسي، فرهنگي و غي

تحليل اين مسئله، و . هستند كه در خود حزبند بخصوص آناني كه در باالترين سطوح هستند
عمده مبارزه طبقاتي بر عليه بورژوازي، -تكامل ابزار مبارزه بر عليه اين نيروها بمثابه هدف 

  . حقيقتا از خدمات بزرگ مائو تسه دون مي باشد

  ورژوازي مليله بئبرخورد به مس

 1957چرا مائو در سال : اين امر از نزديك با سئوال ديگري كه مطرح مي شود مرتبط است
مي گويد كه در چين تضاد با بورژوازي ملي هنوز بايد بطور غير آنتاگونيستي حل گردد؟ آيا 

  چرا اين امر بمعناي تسليم به بورژوازي نبود؟-اين درست بود و اگر درست بود چرا 

ه اول مرحله دمكراتيك نوين انقالب چين، حزب كمونيست چين تحت رهبري مائو در در دور
بمثابه قطب مخالف بورژوازي بزرگ -واقع بدرستي سياست اتحاد با بورژوازي ملي 

در اينمورد به فصل يك مراجعه (تا بدانجا كه امكان پذير باشد را در پيش گرفت  -كمپرادور
الب وارد مرحله سوسياليستي شد و جمهوري خلق چين بدنبال آن، زمانيكه انق). كنيد

تاسيس يافت، مائو تشخيص داد كه تالش براي كشيدن يا حداقل خنثي كردن بيشترين حد 
ممكن از بورژوازي ملي، بر مبناي ميهن پرستي و تمايل به ديدن غلبه چين بر ميراث 

تن راه سوسياليستي مي امپرياليسم و فئوداليسم كه بطور عيني فقط از طريق در پيش گرف
در همان زمان مائو همچنين تشخيص داد و خاطر . صحيح مي باشد. توانست بدست آيد

نشان ساخت كه اين سياست در قبال بورژوازي ملي فقط از طريق مبارزه مي تواند به ثمر 
يعني اينكه -برسد و اينكه ممكن است نتوان اين تضاد را بطور آنتاگونيستي حل كرد 

ي ملي، يا بخشهايي از آن، ممكن است، در مقابل اين امر مقاومت كرده و مستقيما به بورژواز
  )76.(مقابله با پيشرفت سوسياليسم برخيزند
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برخي از بخشهاي آن در حمله به : و در واقع در ميان بورژوازي ملي دو گرايش وجود داشت
يان بورژوازي ملي اساسا با سوسياليسم به اردوگاه ضد انقالب پيوستند، در حاليكه بقيه در م

سياست . يا حداقل علنا با آن به مخالفت برنخاستند-سيستم سوسياليستي همراهي كردند 
اين سياست، دشمنان را، منجمله آناني كه در بورژوازي  -مائو در اين مورد دقيقا صحيح بود

له كردند، ملي بودند و به مقاومت در برابر سياستهاي حزب پرداخته و به سوسياليسم حم
منفرد ساخت و توده هاي وسيع را قادر ساخت كه بطور محكمتر براي مغلوب ساختن اين 

  .دشمنان متحد گردند

) بدست آمد 1956كه عمدتا تا سال (در واقع، بخصوص پس از تحول سوسياليستي مالكيت 
ت مشكال -كه از هر گونه مالكيت خصوصي باقيمانده كنار زده شد–بورژوازي ملي در چين 

بسيار كمتري به نسبت عناصر بورژوازي جديد الظهور و رويزيونيستهاي درون خود حزب، 
چرا كه با اين تحول، شرايطي بوجود . بخصوص آناني كه در سطوح باال بودند، را بوجود آورد

آمد كه هسته و مهمترين عناصر بورژوازي، همانطور كه قبال گفته شد، بيشتر در داخل حزب 
  .ند تا در خارج آنقرار مي گرفت

كه هنوز كاراكتري  -يا باقي مانده هاي آن-تحت اين شرايط، در حاليكه با بورژوازي ملي 
دوگانه داشتند، امكان اتحاد وجود داشت، اين امر در مورد رهروان سرمايه داري جان سخت 

عمال درون حزب و دولت كه خطر بزرگتري را تشكيل داده و بايد آماج عمده پرولتاريا در ا
دوباره، تحليل اين تفاوتها . ديكتاتوري و پيشبرد مبارزه طبقاتي قرار بگيرند، صدق نمي كرد

در مناسبات طبقاتي و رشد ابزار و شيوه هاي ادامه انقالب تحت اين شرايط، حقيقتا يكي از 
  . خدمات بزرگ مائو تسه دون بود

  ديکتاتوري همه جانبه پرولتاريا

ديكتاتوري پرولتاريا، ت مائو، با توجه به مسئله تعيين كننده باالخره در جمعبندي خدما
وبخصوص تئوري ادامه انقالب تحت اين ديكتاتوري، بصورت طعنه آميزي بجاست كه به 

اجازه داده -انجام داده اند ) موقتي(بخصوص آنهايي كه در چين عقب گردي–دشمنان او 
گروه چهار "ي اعتبار نمودن باصطالح در تالشي جهت ب. شود كه به خدمات مائو اشاره كنند

رويزيونيستهاي در قدرت در چين كنوني، در حمله به مقاله چان ) و باالتر از همه مائو( "نفره
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، مطلبي را از يكي از پيروان اعمال ديكتاتوري همه جانبه بر بورژوازيچون چيائو بنام در باره 
  :نقل مي كنند "دارو دسته چهار نفره"قسم خورده 

ن صرفا گفت كه فقط آنهائيكه ديكتاتوري پرولتاريا را به رسميت بشناسند ماركسيست لني
زمانيكه چان چون چيائو اين مقاله را مي نوشت، او جمالت لنين را در ارائه نظرش . مي باشند

آنگونه كه او مي بيند، فقط آنهائيكه ديكتاتوري پرولتاريا بر بورژوازي را . ناكافي تشخيص داد
اما او از ترس اينكه ديگران با خواندن آن . ت بشناسند ماركسيستهاي اصيل هستندبه رسمي

  )77.(ممكن است فكر كنند كه لنين يك ماركسيست نبوده، اين را در مقاله نگذارده

چرا كه آنچه در . بكنند "بي گناهي در مقابل اتهام"در مقابل اين، انقالبيون چين بايد اعالم 
از  -كه بروشني در اتحاد با و در تكامل خط لنين است–مي شود  مطلب باال بر آن تاكيد

يكطرف عبارت است از اينكه ديكتاتوري پرولتاريا محصول الزم تكامل جامعه از طريق 
مبارزه طبقاتي در يك مرحله معين مي باشد، اما از طرف ديگر، اين در خودش پاياني نمي 

ب خط مائو تسه دون در مورد اين مسئله اين در قل. باشد، بلكه گذاري است به كمونيسم
است كه اگر به ديكتاتوري پرولتاريا بمثابه پاياني در خودش برخورد شود آنگاه به ضد 

يعني به ديكتاتوري توسط يك بورژوازي نوين رويزيونيست بر پرولتاريا و توده -خودش 
 .تبديل خواهد شد -مردم

اد، اعمال ديكتاتوري همه جانبه بر همانطور كه چان چون چيائو در مقاله اش شرح د
بورژوازي به معناي اعمال اين ديكتاتوري در تمام عرصه هاي جامعه و در سراسر دوره 

محدود كردن اين ديكتاتوري به عرصه هاي معين فقط مي تواند به . سوسياليسم مي باشد
دوران گذار معناي تقويت بورژوازي و تالشهاي او براي غصب قدرت باشد، و در ميانه راه 

متوقف شدن فقط مي تواند به معناي آن باشد كه بورژوازي پرولتاريا را سرنگون كرده و 
محدود كردن اين ديكتاتوري و متوقف كردن آن در مقطع . سرمايه داري را احياء خواهد كرد

 معيني آنگونه كه قبال اشاره شد، دقيقا برنامه رويزيونيستها، بخصوص آنانيكه در مقامات باال
هستند و چيزهايي از پيروزيهاي انقالب براي خود از اعمال ديكتاتوري پرولتاريا در عرصه 

آنان نمي خواهند كه . هاي معيني و در زمان معيني بدست آورده و حفظ كرده اند، مي باشد
انقالب بيشتر پيشرفت كند و ديكتاتوري پرولتاريا همه جانبه و در دراز مدت اعمال گردد، 

گاه چيزهايي را كه آنها بدست آورده و حفظ كرده اند، موقعيت ممتاز و كنترلي را چرا كه آن
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كه بر بخشهايي از اقتصاد و روبنا دارند، و همچنين پايه هاي اين امتيازات ضربه خورده و 
  .نهايتا نابود خواهد شد

) قل شدكه قبال ن(مقاله چان چون چيائو اين نكته را با اشاره به جمله معروفي از ماركس 
نقطه گذار الزم بسوي "شرح مي دهد، جائيكه ماركس مي گويد كه ديكتاتوري پرولتاريا بايد 

، نابودي تمام مناسبات توليدي كه اين تمايزات بر روي آنان تمايزات طبقاتي بطور عامنابودي 
قرار دارند، نابودي تمام مناسبات اجتماعي كه منطبق بر اين مناسبات توليدي مي باشند، 

تاكيد ( ".براي انقالبي كردن تمام ايده هايي كه از اين مناسبات اجتماعي بر مي خيزند، باشد
چان چون چيائو با توضيحي كه به سختي توسط رويزيونيستهاي چيني ) 78)(در اصل است

  :به آن حمله شد، چنين ادامه مي دهد

ش بزرگتر، يا نه فقط يك بخش، يك بخ: است همهدر تمام چهار مورد، ماركس منظورش 
اين تعجب آور نيست، چرا كه فقط با رهايي تمام بشريت ! حتي بزرگترين بخش، بلكه همه

تنها راه دستيابي به اين هدف عبارت . پرولتاريا مي تواند به رهايي نهايي خودش دست يابد
است از اعمال همه جانبه ديكتاتوري بر بورژوازي و پيشبرد انقالب ادامه دار تحت 

ري پرولتاريا تا به آخر، تا زمانيكه هر چهار چيز باال از روي زمين محو شود، بطوريكه ديكتاتو
براي بورژوازي و تمام طبقات استثمار گر زندگي و يا امكان برخاستن بورژوازي جديد امكان 

بنظر ما فقط آنهائيكه . دست به توقف بزنيم گذارناپذير گردد، ما بطور حتم نبايد در جاده 
بدين طريق درك مي كنند مي توانند مضمون آموزشهاي ماركس در مورد دولت را  موضوع را
  )79.(درك كنند

به روشني نه فقط به آنچه كه چان چون چيائو گفته بلكه به مائو و ديگر  "نظر يه ما"باز 
- چرا كه اين نكته حياتي تكامل تئوري ماركسيست. انقالبيون درون چين اشاره دارد

ديكتاتوري پرولتاريا توسط مائو مي باشد و بخصوص اعمال اين لنينيستي دولت و 
ادامه انقالب ديكتاتوري و انجام آن در سراسر دوره گذار تا كمونيسم فقط مي تواند به معناي 

اين تئوري محصول بكار بستن ماترياليسم ديالكتيك در . باشد تحت ديكتاتوري پرولتاريا
-زرگترين خدمت فنا ناپذير مائو به ماركسيسمجامعه سوسياليستي توسط مائو بوده و ب

عليرغم آنچه كه . لنينيسم و مبارزه انقالبي پرولتارياي بين المللي را نمايندگي مي كند
رويزيونيستها در چين ممكن است بگويند يا انجام دهند و عليرغم تهمتها و تحريفات 
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ه اي قدرتمند در دست مرتجعين و اپورتونيستها بطور عموم، اين تئوري به مثابه اسلح
پرولتاريا خواهد ماند و دير يا زود توسط او در تمام كشورها در پيشبرد گذار به طرف هدف 

  . تاريخي كمونيسم به كار گرفته خواهد شد
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 و  394، ص .ا.م.م.، م"انگلس به ژوزف بالخ در كنينگزبرگ"انگلس،) 7

 336ص  1: ، ج. آ.م "در باره تضاد"مائو تسه دون، ) 8



	توضيحات

	

354	
	

س و انگلس منتشر شده تمام اينĤثار به زبان انگليسي ترجمه شده و در مجموعه آثار مارك) 9
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359  

برگزيده هايي از صحبتهاي صدر مائو با يك هئيت نظامي "مائو تسه دون، نقل شده در ) 50
تنظيم شده توسط ديويد ميلتون، نانسي ميلتون، و  "چين توده اي"در  ")آلباني(خارجي

  263، ص 1974ج، نيويورك ترانتس شورمان، انتشارات وينت

  47، ص 1976پكن . خ.ز.ن.، اشعار، ا"جو -پاسخ به رفيق كوئومو"مائو تسه دون، ) 51

  237، نقل شده در شرام، ص 1965سخنراني در هانچائو، دسامبر "مائو تسه دون، ) 52
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تصميم كميته مركزي حزب كمونيست چين در ارتباط با انقالب كبير فرهنگي ") 53
 1، ص 1966پكن . خ.ز.ن.، ا1966، اتخاذ شده در اوت "اييپرولتاري

  ادامه انقالب تحت ديکتاتوري پرولتاريا

   40و  39، ص 1970پكن، . خ.ز.، ن"دولت و انقالب"لنين، ) 1

   528، ص 1ج . ا.م.آ.م "ويد ماير در نيويورك –ماركس به ج "ماركس،) 2

   61و  60ص  "مانيفست حزب كمونيست"ماركس و انگلس،) 3

   282ص  1: ج. ا.م.آ.، م"1850تا  1848مبارزه طبقاتي در فرانسه "ماركس ،) 4

   245ص  2: ج. ا.م.آ.، م"در باره عمل سياسي طبقه كارگر"انگلس،) 5

  66، ص "دولت و انقالب"لنين، ) 6

  217ص  2: ج. ا.م.آ.، م"جنگ داخلي در فرانسه"ماركس ،) 7

   247، ص . ا.م.آ.م "ماركس به لودويگ كوگلمان"ماركس،) 8

   66، ص "دولت و انقالب"لنين، ) 9

   220ص  2: ج. ا.م.آ.، م"جنگ داخلي در فرانسه"ماركس ،) 10

   223همانجا ص ) 11

نقل قول درون اين نقل قول از ( 2ص  "مانيفست حزب كمونيست"ماركس و انگلس،) 12
  )است "جنگ داخلي در فرانسه"

   26ص  3:ج. ا.م.آ.م، "نقدي بر برنامه گوتا"ماركس، ) 13

   18همانجا ص ) 14

  همانجا ) 15
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  همانجا ) 16

  17همانجا ص ) 17

  19همانجا ص ) 18

   15ص  341، ص.ا.م.م.، م"انگلس به فيل وان پاتن در نيويورك "انگلس ، ) 19

، "انگلس به اتو ون بونيك در برسالف "و  "اشميت در برلين -انگلس به س  "انگلس ، ) 20
   485و  484ص  3:، ج.ا.م.م.م

   189ص  2: ج. ا.م.آ.، م"جنگ داخلي در فرانسه"ماركس ،) 21

  33، ص "دولت و انقالب"لنين، ) 22

  112همانجا ص ) 23

  114همانجا ص ) 24

   18همانجا ص ) 25

   504ص  1:ج. ا.م.آ.، م"پيشگفتار بر خدمتي به نقد اقتصاد سياسي"ماركس، ) 26

   33، ص "دولت و انقالب"لنين، ) 27

   66و  43و  36همانجا ص ) 28

   57همانجا ص ) 29

   115، ص 30: ، كليات ج"اقتصاد و سياست در عصر ديكتاتوري پرولتاريا"لنين، ) 30

  همانجا ) 31

   32ص  1970پكن . خ.ز.ن.، ا"بيماري كودكانه چپ روي در كمونيسم"لنين، ) 32



	خدمات فناناپذيرمائوتسه دون

359	
	

   6همانجا ص ) 33

  300، ص 27، كليات، ج "لت شوراهاگزارش در باره وظايف فوري دو"لنين، ) 34

  294همانجا ص ) 35

  189ص  25،كليات، ج ")بلشويك(كنگره هشتم حزب كمونيست شوروي"لنين، ) 36

  421ص  29،كليات، ج "آعاز عظيم"لنين، ) 37

   427همانجا ص ) 38

  800و 799، ص "مسائل لنينيسم "در :  "در باره پيش نويس قانون اساسي"استالين، ) 39

  803مانجا ص ه) 40

در باره كار ) بلشويك(گزارش به كنگره هجدهم حزب كمونيست شوروي"استالين، ) 41
  مسائل"، در "كميته مركزي

   874، ص "لنينيسم

  928همانجا ص ) 42

   935همانجا ص ) 43

اين امر بعنوان مثال در خطي كه در گزارشات ليوشائوچي و دن سيائو پين به كنگره ) 44
  . ارائه شد، عيان گشت 1956هشتم حزب در سال 

  304ص  5: ، ج. آ.م "در باره ده مناسبات بزرگ"مائو تسه دون، ) 45

سخنراني در پلنوم دوم هشتمين دوره كميته مركزي حزب كمونيست "مائو تسه دون، ) 46
   341، ص 5ج . آ.، م"چين

ار سخنراني در كنفرانس كشوري حزب كمونيست چين در باره ك"مائو تسه دون، ) 47
  403ص  5: ج. ا.، م"تبليغاتي
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   409ص  5: ج. ا.، م"در باره حل صحيح تضادهاي درون خلق"مائو تسه دون، ) 48

گزارش نهمين (نهمين كنگره كشوري حزب كمونيست چين، ) اسناد("نقل شده در ) 49
   23و  22پكن ص . خ.ز.ن.ا ")كنگره حزبي

پكن . خ.ز.ن.ا "يخي آن براي جهاندر باره كمونيسم كاذب خروشچفي و درسهاي تار") 50
  61، ص 1964

   29و  28همانجا ص ) 51

  13تا  7رجوع كنيد بخصوص به همانجا ص) 52

آموزش "نوشته ين فنگ در  "چيست؟ "مقاله 20"جوهر "نقل شده از مائو تسه دون در ) 53
   1976ژوئيه  14، 7شانگهاي شماره  "و انتقاد

  همانجا) 54

   243در شرام، ص  "ان يوان سينسخن"مائو تسه دون، ) 55

دهمين كنگره كشوري حزب كمونيست "، از اسناد "اساسنامه حزب كمونيست چين") 56
   61ص  1973خ پكن .ز.ن.ا "چين

يازدهمين كنگره كشوري حزب كمونيست "، از اسناد "اساسنامه حزب كمونيست چين") 57
   121ص  1977خ پكن .ز.ن.ا "چين

   25پكن ص . خ.ز.ن.ا "حزبيگزارش نهمين كنگره ") 58

   27همانجا ص ) 59

   35همانجا ص ) 60

پكن . خ.ز.ن.،ا"قرار حزب كمونيست چين در ارتباط با انقالب كبير فرهنگي پرولتاريايي") 61
1966   
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و  9ص  "باره اعمال ديكتاتوري همه جانبه بر بورژوازي "نقل شده از مائو تسه دون در ) 62
   213ص  "نجمي بودو مائو پ"چاپ مجدد در  10

منتشر شده توسط ميلتون و شورمان ص  "چين توده ه اي"نقل شده از مائو تسه دون در) 63
   264و  263

   65و  64ص  "گزارش نهمين كنگره حزبي") 64

 "ماركس، انگلس و لنين در باره ديكتاتوري پرولتاريا"نقل شده از مائو تسه دون در) 65
  1ص  1972خ پكن .ز.ن.ا

  2جا ص همان) 66

   2و 1همانجا ص ) 67

چاپ مجدد  9و 8ص "باره اعمال ديكتاتوري همه جانبه بر بورژوازي"چان چون چيائو در) 68
   213ص  "و مائو پنجمي بود"در

   214ص  "و مائو پنجمي بود"همچنين رجوع كنيد به  10همانجا ص ) 69

   3و 2ص  "ماركس، انگلس و لنين در باره ديكتاتوري پرولتاريا") 70

چاپ مجدد در پكن طيويو  1976دهم مارس  yl،Da ple'sPeoنقل شده در روزناكه) 71
  262ص  "و مائو پنجمي بود"و  1976مارس  12و  11شماره 

رهروان سرمايه داري نمايندگان روابط توليدي سرمايه داري  "نقل شده چوانگ الن ) 72
، 273و  272ص  "مائو پنجمي بودو "و همچنين در  6شماره  "آموزش و انتقاد "در  ".هستند

  . اين مقاله بحث خوبي در مورد كل اين موضوع در خود دارد

   18، ص "باره اعمال ديكتاتوري همه جانبه بر بورژوازي"چان چون چيائو در) 73

   19و  18همانجا ص ) 74
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 1976آوريل  9،  15پكن ريويو شماره  "محكم در جهت مبارزه باقي بمانيد"نقل شده در ) 75
   272و  271ص  "و مائو پنجمي بود"و در

 5: ج. ا.، م"در باره حل صحيح تضادهاي درون خلق"رجوع كنيد به مائو تسه دون ، ) 76
  386مخصوصا ص 

   1978ژانويه  29، 3رجوع كنيد به پكن ريويو شماره ) 77

   282ص  1: ج. ا.م.آ.، م"1850تا  1848مبارزه طبقاتي در فرانسه "ماركس ،) 78

   17و  16، ص "باره اعمال ديكتاتوري همه جانبه بر بورژوازي"چان چون چيائو در) 79

  نتيجه گيري 

، بخصوص ص . ش.ك.، ت،ح"جمعبندي"براي بحث استالين در اين مورد رجوع كنيد به ) 1
   359تا  356

كودتاي رويزيونيستي در چين و : انقالب و ضد انقالب"براي مطالب بيشتر رجوع كنيد به ) 2
، هر "شكست در چين و ميراث مائو تسه دون"و  "مبارزه در حزب كمونيست انقالبي آمريكا

  ، شيكاگو  PCRدو منتشر شده توسط انتشارات 

، يادداشتهاي "ايده هاي صحيح انسان از كجا سرچشمه مي گيرند"مائو تسه دون، ) 3
   503منتخب، ص 

ميته مركزي حزب كمونيست انقالبي ، ارگان ك"انقالب"، در "پوشش ارتجاعي چوئن الي") 4
  16، ص 1978آمريكا، دسامبر 

   114، ص "شكست در چين و ميراث مائو تسه دون"باب آواكيان، ) 5

: استراتژي سه جهان"براي مطالب بيشتر در اين رابطه، عالوه بر منابع باال رجوع كنيد به ) 6
   3، ص 1978، نوامبر "انقالب:، در "دفاع از تسليم
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