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 شورش ی گروه مقدمه

 

ی ها خلقکبیر خلق چین، پرولتاریا و  ین، رهبر و آموزگارچدون صدر حزب کمونیست  تسه مائو

روستایی متولد  ی شائوشان ایالت حونان در یک خانواده ی در دهکده 1۸۹3دسامبر26جهان در  ی دیده ستم

 تاریخی دستخوش تالطمات بسیاری بود.  لحاظچین به  که چشم به جهان گشودمائو در دورانی  شد.

سال  3۰۰۰یباً در حدود تقردار بود. و  یشهرچین کشوری عظیم با تاریخی کهن و مردمی با سنن مبارزاتی 

آن  ی ین تضاد طبقاتی جامعهتر عمدهدون  تسه مائوی به چین فئودالی تبدیل گشته بود. دار بردهپیش چین 

ی تضاد بین طبقه دهقانان و طبقه مالکان ارضی فئودالتضاد عمده جامعه  "کند:  یمگونه بیان  ینارا  دوران

استعمار و رشد اقتصاد کاالیی، چین در  نفوذ با(. "انقالب چین و حزب کمونیست چین")مائو: رساله"بود.

-( از یک جامعه فئودالی به یک جامعه نیمه فئودال1۸4۰اواسط قرن نوزدهم)پس از جنگ تریاک در سال 

-داری فئودال با هجوم نظام سرمایه نیمه-ئودالی به چین نیمه مستعمرهمستعمره مبدل گردید. تبدیل چین ف نیمه

های  یالیستامپرکردنش توسط  قطعه قطعهآن و  درآوردنبه انقیاد  بامصادف گشت  امپریالیستی جهانی،

علیه چین دست زدند، چین را مجبور به   تجاوزکارانهی ها جنگی امپریالیستی بارها به ها قدرتخارجی. 

خود  ی تحت کنترل انتقیاد گرایانههای غیرعادالنه نموده و تمام بنادر مهم بازرگانی چین را  امضای قرارداد

 قبضهرفته، امور گمرکی و بازرگانی خارجی و همچنین خطوط ارتباطی)دریایی، زمینی و هوایی( چین را گ

 آن رایی در این کشور امور مالی و پولی ها بانکیس تأسبه دولت چین و  بار اسارتی ها وام. و با دادن کردند

غرور ملی این خلق غیور را نیز  ،زحمتکشان چین ی و عالوه بر استثمار وحشیانه .نددرآوردبه انحصار خود 

بود:  شده نوشتههای شهر شانگهای  یکی از پارکدرکردند، بطوریکه بر سر  دار می یحهجری ا گستاخانه طور به

 "یداً ممنوع است.ها اک سگها و  ورود چینی"

 ی قهرمانانهحال تاریخ مبارزات  یندرعنیمه مستعمره -فئودال تاریخ تبدیل چین فئودالی به کشوری نیمه

جنبش  (،1۸4۰)کجنگ تریااست.  ها آنهای رنگارنگ و نوکران بومی  یالیستامپریه علخلق چین 
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، جنبش 1۸۹۸رفرمیستی  جنبش(، 1۸۹4(، جنگ چین و ژاپن)1۸۸4(، جنگ چین و فرانسه)1۸51پین) تای

 4ست که با جنبش درآمدهای جنبش دمکراتیک نوین خلق چین ا یشپ، همگی 1۹11توان، انقالب سال  هه ای

 گردد. یمآغاز  1۹1۹مه 

اش روحیه طغیان و اعتراضی که سراسر چین را فراگرفته بود در  یکودکدر چنین دورانی و از همان اوان 

اش از خانه به  سالگی به خاطر اعتراض به تنبیه پدر و معلم مدرسه 1۰طوریکه در سن ، بمائو تجلی بارزی یافت

اش  یاعتراضها از حرکت  کند، که پس از مراجعت دیگر از تنبیه خبری نبود. مائو بعد یممدت سه روز فرار 

در بین  "آمیز بود. نتیجه عمل اعتراض من بسیار باعث تعجب من شد. اعتصاب موفقیت"ی کرد: بند جمعچنین 

یاتسن  ونشورش بزرگ به رهبری دکتر س 7)همزمان با انقالب مشروطه در ایران( 1۹۰۸تا  1۹۰6های  سال

یاتسن در  پیوست. سون به وقوعی فئودالی ماندگ عقبیه اسارت خارجی و علی دمکرات چین بورژوازرهبر 

و  تسینسرنگونی سلطنت پوسیده  آن رایس کرده و هدف تأس "یانقالب یهاتحاد" بنامی سازمان 1۹۰5سال 

که از انقالب فرانسه به عاریت گرفته بود،  "یبرادرآزادی، برابری، "ایجاد جمهوری دمکراتیک با شعار 

ی فئودالی سلطنتی  سلسله شد تا یاتسن باالخره موفق بی چین در آن زمان به رهبری سون. جنبش انقالقرارداد

ضد  به دستی قدرت زود به، لیکن را سرنگون سازد کرد یمسال در چین فرمانروایی  2۰۰۰به مدت  که تسین

 نیز مانند سایر انقالبات چین در سده گذشته به شکست انجامید.  1۹11ب انقالبیون افتاد و انقال

این وقایع که "گوید:  یمیر این انقالبات چین تأثامریکایی ادگار اسنو در مورد  ی مائو در گفتگو با نویسنده
 "یر ابدی گذاشت.تأثافتاد بر فکر جوان من که حالت شورشی داشت  یمبسیار پشت سر هم اتفاق 

دست به مطالعات وسیعی زد و سپس  "نجات چین"برای  یابی چاره ی ینهزم دری آموز دانشمائو در دوران 

به یکی از فعالین جنبش دانشجویی در  -مرکز ایالت حونان-یکی از مدارس شانگهای درهنگام تحصیل 

سرباز ساده در ارتش  عنوان بهمدتی  1۹11گردید. وی پس از انقالب  مبدلیه امپریالیسم و فئودالیسم علمبارزه 

ایالت حونان را زیر پا  روستاهایپیاده  با پای ها مائو ماه ،1۹11انقالبی خدمت کرد. پس از شکست انقالب 

های  های چندی نیز به  مطالعه تئوریک و بررسی قیام با دهقانان به گفتگو نشست. و ماه جا همهگذاشت و 

ای  سیاسی زده، کالس شبانه ی تشکیل یک انجمن مباحثه  دست بهچین دست زد. وی در همین زمان  صدساله
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انداخت. وی تا قبل از  به راهیه امپریالیسم علبرای تعلیم انقالبی کارگران سازمان داد. و تظاهرات متعددی را 

 یس چند روزنامه و مجله انقالبی نیز همت گماشت.تأسبه  1۹1۹مه 

و لنین عصر جدیدی را در انقالبات  درآوردروسیه سرتاسر جهان را به لرزه  ی انقالب اکتبرِها توپغرش 

چنان شگرف و  یرات انقالب اکتبر بر جامعه چین آنتأثجهانی یعنی عصر انقالبات پرولتری را نوید داد. 

شود. انقالب اکتبر  یمعنوان نقطه عطفی در تاریخ انقالب چین محسوب  بود که در حقیقت به دهنده تکان

برای پیروزی  ند راشکست در مبارزه علیه دشمنان خلق بود شاهد سال ۸۰ در حدود اعتماد خلق چین را که

 ی ی ستمدیدهها خلقپلی مابین پرولتاریای غرب و  مثابه بهنمود. پیروزی انقالب اکتبر  صدچنداندر انقالب 

-بخشی از انقالبات بورژوا ن دیگر نهملی که اکنو بخش یآزاددریغی برای انقالبات  یبپشتیبان  مثابه بهشرق 

دون  تسه ئورفت. ما یمشمار  ه بشده بودند،  یلتبددمکراتیک نوع کهن بلکه جزء الینفکی از انقالبات پرولتری 

 غرش"داهیانه چینی بیان نمود:  یبند جمعین دستاورد انقالب اکتبر را برای خلق چین در این تر بزرگ

 "لنینیسم را به ارمغان آورد.-های اکتبر برای ما مارکسیسم توپ

گزار راستین زحمتکشان تحت ستم و استثمار جهان و انقالبگری  ش خدمتا حیات لحظاتمائو در تمام 

خلق چین،  ی ین انقالبیون قرن بیستم، مظهر و تجسم واقعی آمال و مبارزهتر بزرگامان بود. او یکی از  یب

مار بود. به یک مفهوم واقعی استقرار دنیایی فاقد از قید ستم و استث راه درهای جهان  خلق پرولتاریا و

 دون سخنگو و نمایشگر راهپیمایی)مارش( پیروزمند تاریخ بود. تسه مائو

ناپذیرش در تکامل علم رهایی  در بزرگداشت صدر مائو، آموزش از زندگی تابناک و خدمات فنا

در پرتو  تنها مائوئیسم-لنینیسم-مارکسیسم تر یعرف ی به قله لنینیسم-نه مارکسیسمگنجی ی ارتقاپرولتاریا، 

ی نظام کهنه سرنگون راه درمبارزات فرودستان زحمتکش چین  ی و رهبری داهیانه ساز دورانبررسی انقالب 

گرایانه اقتصادی، سیاسی،  گرایانه و انقیاد ی استثمارها شاخکمستعمره چین، قطع تمامی  فئودال و نیمه نیمه

آمیز  یتموفقامپریالیستی جهانی به رهبری امپریالیسم امریکا، کسب -اجتماعی و فرهنگی نظام سرمایه داری

لیسم، در چین ممکن استقرار سوسیا راه درقدرت سیاسی به ضرب تفنگ در یک راهپیمایی طوالنی و مبارزه 

یده تن درهمفراگیری عمیق انقالب چین  رویکردی علمی و مبارزاتی او باآموزش زندگی بنابراین   است.

 گشته است.
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رای انقالب کردن به حزبی انقالبی احتیاج ب"ی خود از انقالب چین به آموخت: بند جمعکه مائو در  گونه همان

که بر اساس تئوری انقالبی مارکسیسم ـ لنینیسم و به سبک انقالبی  ای یاست. بدون یک حزب انقالبی بدون حزب انقالب

های وسیع مردم را برای غلبه بر امپریالیسم و  توان طبقه کارگر و توده شده باشد، نمی گذاری یهلنینیستی پا-مارکسیستی

دون ب": ر کهیناپذ خدشهبه این اصل  "دولت ائتالفی درباره"او در رساله  ".رهبری کرد اش یریزنج یها سگ
مثابه ستون فقرات خلق، چین هرگز  چین به های یستکوشش حزب کمونیست چین بدون وجود کمون

ی ا برجستهید تأک "؛صنعتی شود و کشاورزی خود را مدرنیزه کند ،تواند به استقالل و آزادی دست یابد نمی

 نماید.  یم

 ی برای شرکت در کنگره شهر چانگشا)مرکز استان هونان( ی شده  یدهبرگزی محلی  نماینده عنوان بهمائو 

که از سوی  "کنگره ملی حزب کمونیست چین"حزب کمونیست چین انتخاب شد. او در اولین  مؤسس

 چانگشا، پکن، شانگهای،های مختلف از شهرهای  ی اولیه کوچک مارکسیستی موجود در استانها هسته

تشکیل شد، حضور داشت و از آن  1۹21 ژوئیه 23 در شانگهای درجینان  و نام جدید(-)گوانژوکانتون هان،وُ

کمونیستی  ی های آگاهانه یتفعالسالگی  2۸اصلی حزب کمونیست در سن   گذاران یانبنیکی  عنوان بهتاریخ 

ایدئولوژیک کمونیسم -مدت بیش از پنج دهه با اتکا بر خط سیاسی و از آن پس به شروع نمود؛ را اش انقالبی

اصلی حزب کمونیست و خلق چین بود بلکه رهبری  دار سکان تنها نهسالگی  ۸3انقالبی تا هنگام مرگش در 

 بود. دار عهدههای جهان را  یستمائوئویژه  های و به یستکمون

های متعددی  قول نقل مان انقالب فرهنگی با درج) که در زکتاب سرخ ازجملهی صدر مائو ها نوشتهکلیه 

( چیزی مگر ، مجدداً منتشر خواهد گشتگروه شورشبه زودی از سوی همین کتاب و  از مائو منتشر شد

تاریخی تجاربی که با دادن خون از طرف  یآوردها کلیه تجارب تاریخی خلق چین، دستی از بند جمع

ی حزب کمونیست چین و صدر آن شان تحت رهبری خط سیاس پیشتازانه ی در مبارزهکمونیست  ها یلیونم

دون در یک جنگ طوالنی با ارتش متهاجم امپریالیسم ژاپن، چیانکایشک و دولت کومینتانگ  تسه مائو

گوید:  یمدر این مورد چنین  "دولت ائتالفی درباره"ساله ، نیست. مائو در این زمینه در رآمده است دست به

ها را برافرازیم و  اند، بگذار درفش آن هزار شهید جان خود را درراه منافع خلق قهرمانانه فدا کردههزاران "

 ".شده است، پیش رویم ها سرخ که با خون آن یدرراه
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توسط باب آواکیان صدر  1۹7۸که در سال  "دون تسه وناپذیر مائ خدمات فنا"یپ و ویرایش کتاب تاباز

گردد. الزم به  یم، از طرف گروه شورش به مناسبت تولد مائو منتشر نوشته شده حزب کمونیست انقالبی

ای باالتر از  قله عنوان به (مائوئیسم-لنینیسم-هنوز مائوئیسم)مارکسیسم ها سالتوضیح است که در آن 

نگشته بود، و کماکان از واقع  موردقبولو های جهان فرموله نشده  یستمائوئلنینیسم توسط -مارکسیسم

محتویاتش بر  باوجودآنکهشده است. نوشته رفیق آواکیان  یمصحبت  "مائو ی اندیشه" عنوان بهخدمات مائو 

کند.  یمی خوددار در این کتاب ای بردن چنان واژه به کاراست اما از  شده نوشتهبستر فرموله نمودن مائوئیسم 

امان به رهبری حزب کمونیست انقالبی امریکا و صدر آن  ایدئولوژیک بی-ی سیاسی تنها با مبارزه ازآن پسو 

یرش موردپذ بخش کمونیستی ییرهاتکامل علم  عنوان بهدون  تسه ائوباب آواکیان بود، که خدمات فناناپذیر م

پیشروی  در جهته این مبارزه یر مائو بودند، جا افتاد کتأثیی که تحت ها گروه، احزاب و ها سازماناکثریت 

نیز ادامه دارد، اما با این حال، و آنچنان که پیشتر نیز کمونیستی همچنان  انقالبکمونیسم برای امکان وقوع 

گردد،  مواجه می "اندیشه مائو"در متن با اصطالح  جایی، هر هم ی کتاب گفته شد، مقبول است که خواننده

 بداند.طراز  آنرا با اصطالح مائوئیسم، هم

ش به دو علت حائز اهمیت از طرف ما)گروه ا انتخاب کتاب رفیق باب آواکیان برای در دسترس قرار دادن

 و انقالبی ،که در باالتر بیان نمودیم، درک عمیق زندگی مبارزاتی گونه همانشورش( قرار گرفت. یکم 

دیگر آنکه رهبری مائو . و یستنانقالب کمونیستی در چین میسر  از کمونیستی رفیق مائو بدون درک ژرف

اصلی حزب کمونیست چین در طول مبارزات تاریخی و قهرمانانه خلق زحمتکش که از  دار سکان عنوان به

امپریالیستی -داری سرمایه نظام بهساله به شکست امپریالیسم و نیروهای ارتجاعی وابسته  1۰یمایی طوالنی پ راه

ن منجر شد، در این کتاب با کندوکاو تاریخی انقالب و دولت گومیندا چیانکایشکجهانی همچون 

 علمی بیان گشته است.          به طرزکمونیستی چین 

 گروه شورش
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 پیشگفتار نویسنده بر چاپ فارسی

 

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

نتیجه مستقیم  حال نیدرعحزب کمونیست چین متعاقب مرگ مائو نوشته شد. نوشتن این کتاب  رتبه یعال

خود بخشی  ی نوبه بهای که  .سی.پی( بود. مبارزهازمریکا)ادرون حزب کمونیست انقالبی مبارزه حاد دو خط 

در قبال این کودتای  یریگ موضعدرون کل جنبش کمونیستی بر سر  یتر عیوس یوزندگمرگ  ی از مبارزه

-آیا باید درفش مارکسیسم شد: ای اصلی در اوضاع جهانی محسوب میارتجاعی و تشدید کلی تضاده

از آن دفاع کرده و جسورانه بر  باقدرتو یا  قرارداد موردحملهرا فروافکنده  ،دون تسه اندیشه مائو -لنینیسم

انقالبی است  یها فرصتشرایط طلوع  حال نیدرعهای نوین که  در موقعیت تشدید و بروز ناسازگاری اش هیپا

 به مائو خدمات از ای خالصه تا شد نگاشته "دون تسه مائو فناناپذیر خدمات" بیترت نیا بهرفت؟  شیپ به

چه در بسیاری  ،یالملل نیب پرولتاریای انقالبی نگرش و متدولوژی در کیفی تکامل)لنینیسم–مارکسیسم

ای بود در  نوشتن این کتاب ضد حمله حال نیدرعدهد. ولی  به دست( یطورکل بهمشخص و چه  یها نهیزم

برای رد، تحریف و  یالملل نیب در سطح یضدانقالبر نیروهای یکه رویزیونیستهای چینی و سا ییها تالشمقابل 

سالح  نیتر یاتیحدون به تئوری و عمل انقالب جهانی پرولتری، و ربودن  اعتبار کردن خدمات مائوتسه بی

 شیپ بهدون  تسه اندیشه مائو-لنینیسم-کمونیستی یعنی مارکسیسم یالملل نیبو جنبش  یالملل نیبپرولتاریای 

 بردند. می

کمونیستی قادر  یالملل نیبقبل از اینکه حزب ما و سایر نیروهای جنبش  "دون خدمات فناناپذیر مائوتسه"

کمونیستی بپردازند نوشته  یالملل نیبتاریخی جنبش  ی و عمیق از تجربه جانبه همه بندی جمعشوند به وظیفه 

به این وظیفه حیاتی که با کودتای ارتجاعی چین و  ییگو پاسخ، برای بندی جمعبرای آغاز این  درواقعشد. 

در  خصوص هبا اوضاع جهانی مطرح گشت، الزم بود ابتدا خطوط اساسی تمایز روشن شوند. ب یطورکل به

المللی، خدمات وی و تکامل کیفی  نوان رهبر برجسته پرولتاریای بینع هدون ب مورد مسئله نقش مائوتسه
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پرولتاریای لنینیسم توسط او. بر این پایه بود که تجمع دوباره نیروهای کمونیسم انقالبی و -سممارکسی

کمونیستی  یالملل نیباز تجربه تاریخی جنبش  بندی جمعشروع یک مبارزه سیستماتیک برای  و یالملل نیب

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

قالبی انترناسیونالیستی در بخش ان جنبشدلیل نیست که بیانیه  برابر این نیروها قرار دارد. بی کنونی جهان در

 تحول از دفاع":  که کند می تأکید مهم اصل این بر "کمونیستی  یالملل نیبمسائلی ناظر بر تاریخ جنبش "
 میان در و یالملل نیب جنبش در را مبرم و مهم خصوصاً یا مسئله مائو، توسط لنینیسم–مارکسیسم علم کیفی

 ".کند می نمایندگی امروز جهان در انقالبی افراد دیگر و آگاه کارگران

و برخی  شده اشارهبه بعضی از جوانب مهم این تجربه تاریخی  "دون خدمات فناناپذیر مائوتسه"در کتاب 

خصوص در مورد مائو  هب "شده که  خاطرنشانگیری کتاب  در فصل نتیجهاز انتقادات اولیه مطرح گشته است. 

موجود بوده است. این  یالملل نیبتجربه انقالب چین به سطح  ازحد شیبرسد گرایشی مبنی بر بسط  نظر می هب

حداقل برخی از( کشورهای صلت یا یک جنبه ملی به مبارزه در)شکل قائل شدن یک خ امر خصوصاً

تواند یک  ای نمی این در شرایطی است که چنین مقولهگیرد و  خود می هداری و حتی امپریالیستی ب سرمایه

در  شده مطرحتر  نکته اساسی  ولی. است گشته تشریح نکته این اختصار به سپس "نقش مترقی داشته باشد.

 یالملل نیبدر تجربه تاریخی جنبش  تر بزرگخشی از یک مشکل بتاب این است که چنین گرایش غلطی ک

از آن اهمیت بسیار  بندی جمعای که تعمق بیشتر در آن و  بوده و، مسئله 1۹3۰عد از سالهای کمونیستی ب

جنبش  موردقبولمدید  یها مدتحزب ما هنوز این نبود که خطی که  بندی جمع)البته در آن زمان دارد.

که با حمله امپریالیست آلمان به اتحاد جماهیر شوروی و ورود به جنگ جهانی - بوده  کمونیستی یالملل نیب

یک خط  -ک جنگ مترقی ضد فاشیستی تبدیل شدبه ی اساساًو  عوض شد و عمدتاً دوم، خصلت کلی جنگ

 انتشارات آواکیان، باب "باید انجام دهد و خواهد داد یالملل نیبفتح جهان کاری که پرولتاریای "غلط است، 

 از کلی طرحی و آن از ما انتقاد خط، این با ما اساسی اختالفات از شرحی 1۹۸2 مریکاا شیکاگو، پی.سی.از

 دهد.( می به دست  کمونیستی المللی بین جنبش تاریخی تجربه به نسبت ما دیدگاه

تری که در چند سال اخیر  عمیق بندی جمعدمات مائو در پرتو به خ تر جانبه همهانتقاد و با نگرش  نیازا پس

خدمات "در خاتمه  بر درسی که تأکید، تکرار و آمده دست به  کمونیستی المللی بیناز تجربه تاریخی جنبش 

 یابد. ، اهمیت خاص میشده گرفته "دون سهت فناناپذیر مائو
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 ازجملهدون،  خدمات مائوتسه نیتر مهمیری، برخی از گ نتیجه در فصلخصوص  هدر سراسر این کتاب و ب

است. این خدمات  قرارگرفتهتئوری ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا مورد تحلیل -ها آن نیتر میعظ

بیرترین انقالبی زمان ما مثابه ک هچربند، بلکه وی را ب هر اشتباهی که مائو مرتکب شده میوضوح بر  هب تنها نه

 گرداند. ولی باید روشن شود که ارزیابی از خدمات یک رهبر کبیر انقالبی بمانند مائو دقیقاً مشخص می

امر انقالب است، امری که این رهبران چنین الهامات و  رت باصالبتو پیشبرد  ها آنآموختن از  منظور به

 اند. کرده نیتأمرا برایش  یباارزشرهنمودهای 

گشته است، دورانی که  صدچندان یریگ جهتگذرد، اهمیت این  دورانی که از نوشتن این کتاب می طی

جهانی خصوص تضاد حدت یابنده بین روند جنگ  هو ب-اش تشدید تضادهای اصلی جهان مشخصه

 امپریالیستی و روند انقالب علیه امپریالیسم است.

کنم و مشتاقانه  استقبال می "دون تسه ناپذیر مائوخدمات فنا"است که من از چاپ  یریگ جهتبا همین 

که  1۹7۸- 7۹یها سالای انقالبی ایران در  ایرانی و سایرین هستم. قیام تودهمنتظر توزیع آن در میان انقالبیون 

ای عمده به امپریالیسم وارد کرد و امواج پرقدرتی به سراسر جهان  سرنگونی شاه از تختش شد، ضربهبه منجر 

 شرایط این در–المللی بیندر سطح  الواقع یفن و فرستاد. این قیام نمایش پرقدرت پتانسیل انقالبی در ایرا

 یک لزوم اش "اسالمی جمهوری" و خمینی توسط قدرت ارتجاعی غصب. بود جهان تاریخ از کننده نییتع

شود و البته  برده شیپ به -نوین های قله تا- باید هنوز ایران در انقالب. سازد می نمایان پیش را جانبه همه انقالب

دون استوار کرده و نبرد را بر پایه  تسه اندیشه مائو-لنینیسم-بر مارکسیسمتحت رهبری پیشاهنگی که خود را 

برد. امیدوارم این  شیپ بهمهمی، از انقالب پرولتری جهانی   بخشی، بخش عنوان بهانترناسیونالیسم پرولتری و 

 کتاب خدمتی به این روند باشد.

 ۱۹86اکتبر / باب آواکیان
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 توضیح ناشر

 

میته ، ارگان ک "انقالب"ای از هفت مقاله در  صورت مجموعه هابتدا ب "دون خدمات فناناپذیر مائوتسه"

میته بود. این مقاالت که توسط باب آواکیان، صدر ک منتشرشدهمریکا، امرکزی حزب کمونیست انقالبی 

 "در صفحات  1۹7۹و ژانویه  1۹7۸بودند، بین آوریل  شده نوشتهمریکا امرکزی حزب کمونیست انقالبی 

.سی.پی ازن خط کرد میظاهر گشتند. تصمیم به نوشتن این مقاالت بخشی بود از پروسه عمو "انقالب 

که از  یدرزماندون  پرچم مائوتسه داشتن نگاهبرافراشته  در چین که در 1۹76کودتای رویزیونیستی  ی بارهدر

 بود. کننده نییتعقرار داشت،  موردحملهنقاط مختلف 

 دون در سپتامبر مائوتسه ادبودیمرکزی و جلسات  ی  کمیته ی اول کتاب قبل از انتشار بیانیه چهارفصل

در چین علیه خط مائو و چهار  1۹76تحلیل حزب از کودتای رویزیونیستی  که هنگامی، 1۹7۸

کردند  رهبری می آن رایوان( که دفاع از  چیائو، چیانگ چینگ و یائو ون چون هونگ ون، چانگ )وانگنفر

و بنابراین آشکارا  اند درآمدهرشته تحریر  هب 1۹7۸بودند. سه فصل آخر بعد از سپتامبر  شده نوشتهعلنی گردید، 

کنند. در هنگام آماده ساختن مقاالت برای انتشار  ونیستی حاکمین فعلی چینی صحبت میخط رویزی هیعل

 انجام داده است. یجزئصورت یک کتاب، نویسنده در نوشته اصلی آن تغییراتی  هب

 ۱۹7۹اول ماه مه، 
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 1فصل

 انقالب در کشورهای مستعمره
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 مقدمه

سال مردم   5۰لنینیست زمان ما بود. او بیش از -رهبر مارکسیست نیتر بزرگقالبی و ان نیتر بزرگو ئما

چین را در مبارزاتی تاریخی رهبری کرده و به طبقه کارگر و مردم ستمدیده تمام کشورها الهام و روشنایی 

ه پرولتاریای به پایگا سمیالیامپرتحت سلطه  مانده عقبنوین بخشید. تحت رهبری او چین از یک کشور 

انقالب جهانی بدل گشت. خدمات  المللی در جنگ علیه امپریالیسم و ارتجاع، به سنگر و چراغ راهنمای بین

لنینیسم و به -مارکسیسم المللی بینلم انقالب طبقه کارگر دون به جنبش انقالبی در سطح جهان، به ع وتسهئما

 درواقعرساندن عصر کمونیسم،  ورظه بهتاریخی طبقه کارگر در محو تمام تمایزات طبقاتی و  تیمأمور

 باشند. می ریفناناپذ

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

شان، و ارتقاء آن انقالب  متفاوت و متحدین ارتجاعی بومی یها ستیالیامپرتوسط  شده میتقسپهناور،  یقلمرو

تغییر داد.  اساساًبلکه چهره تمام جهان را  ،خود چین تنها نهتا سوسیالیسم، پیروزی شایان مردم چین بود که 

 شمول جهانل مشخص اصول با اعما وخم چیپرپدر چند دهه مبارزه سخت و  را در اتمام این کار ها آنو ئما

لنینیسم به شرایط مشخص چین، بر زمینه انقالب جهانی، رهبری کرد. و در این میان این اصول را -مارکسیسم

 غنا بخشید.

ل اساسی تئوری مارکسیسم و استراتژی ئبر روی مسا مشخصاًو ئل اول این کتاب در مورد خدمات مافص

مربوط به انقالب در کشورهای مستعمره که وی در هنگام رهبری مردم چین در کسب رهایی و پیشرفت 

خصوص در تکامل خط انقالبی دمکراتیک نوین،  هبکار گرفته و غنا بخشید، ب آن راسوسیالیسم  یسو به

 متمرکز است.
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 مارکس و انگلس

لنینیسم در مورد مسئله -زم است مروری بر تکامل مارکسیسمو، در ابتدا الئدرک بهتر خدمات ما منظور به

ستم ملی و مستعمراتی، انقالب ملی و انقالب در کشورهای مستعمراتی داشته باشیم. مارکس و انگلس 

 تأثیرفوذ و داری و ن رشد سرمایه ها آنتند. در آن زمان سوسیالیسم علمی را در اواسط قرن نوزدهم پایه گذاش

بلکه در تمام نقاط جهان مورد تحلیل  یدار هیسرمادر خود کشورهای  تنها نهداری را  تولید کاالیی سرمایه

 ساختند: خاطرنشان "مانیفست کمونیست "در  ها آن. قراردادند

آورد. بازار جهانی  به وجودکرده بود،  ینیچ نهیزم ها آنمریکا اصنایع بزرگ، بازار جهانی را ،که کشف 
خود در توسعه صنایع  ی نوبه هداد. این امر ب یا العاده فوقبه تجارت و دریانوردی و ارتباط از راه خشکی بسط 

ژوازی نیز رشد و تکامل یافت، بور بسط می آهن راهو  یران یکشتهمان نسبتی که صنایع و  هکرد و ب تأثیر
بودند به عقب  یوسط قرونندگان و همه طبقاتی را که بازماافزود  های خویش می پذیرفت و بر سرمایه می

 راند... می

کشاند.  ی کره زمین میجا همهبه  ی خود، بورژوازی رالتوسعه برای فروش کاالها ا دائم یک بازار هنیاز ب
 رابطه برقرار سازد... جا همهساکن شود، با  جا همهباید رسوخ کند،  جا همه

اط، همه بوسایل ارت حدواندازه یببورژوازی، از طریق تکمیل سریع کلیه ابزارهای تولید و از طریق تسهیل 
همان توپخانه سنگینی -کشاند. بهای ارزان کاالهای بورژوازی تمدن می یسو بهملل را  نیتر یوحشحتی   و

وحشیان به بیگانگان را  یها نهیککوبد و لجوجانه ترین  میرا در هم  دیوارهای چین هرگونهاست که با آن 
کند که اگر نخواهند نابود شوند شیوه تولید بورژوازی را  را ناگزیر می ها ملتسازد. وی  وادار به تسلیم می

نیز بورژوا شوند.  ها آنتمدن نام دارد نزد خود رواج دهند، بدین معنی که  اصطالح بهبپذیرند و آنچه را که 
 (1آفرینند.) همانند خویش میشکل و  خالصه آنکه جهانی هم

معرض  های مردم در مناطق مستعمراتی که در و توده دهیستمدلس استوارانه از مبارزات ملل مارکس و انگ

 ها توده یها شورشارزات مردم ایرلند، از جمله مب-داری بودند، پشتیبانی کردند این شکل از استعمار سرمایه

که توسط  "انقالب در چین و اروپا"تحت عنوان  یها مقالهایران و چین. برای مثال در در نقاطی مثل هند، 

، وی قراردادمورد تحلیل   را "شورش تایپه" راتیتأثنوشته شد و  1۸53ر سال کارل مارکس د
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 یها تودهساخت که انگلستان از طریق تحمیل تجارت تریاک و از طریق دیگر در چین بر چین و   خاطرنشان

ونی که به حفظ سیستم یاین موجب در هم شکستن ایزوالس حال نیدرعاما  تحقیر و ستم اعمال کرد. مردمش

 ساخت که: خاطرنشانکرد، گشت. در این مقاله مارکس  کهن فئودالی در چین کمک می

رسید،  انیبه پاقهری  وهیبه شانگلستان  لهیوس بهانزوای کامل شرط اولیه ابقای چین کهن بود. آن انزوا که 
که از تابوت  یا شده ییایمومهمچون تن  ، دقیقاًانجامدیببایستی به استحاله چین کهن  و گریزناپذیر می ناچار به

بیرون آورده شده و در معرض هوای آزاد قرار بگیرد. حال که انگلستان موجب انقالب در چین  رشینفوذناپذ
و از طریق  خواهد گذاشت، تأثیراین است که آن انقالب چگونه در موقع خود بر انگلستان  سؤالگردیده، 

 چندان مشکل نیست.... سؤالانگلستان بر اروپا. پاسخ به این 

رسیدن بحران را تسریع خواهد  ضرورتاگر یکی از بازارهای عظیم انگلستان ناگهان منقبض شود. این امر 
 (2داشته باشد.) بر انگلستانرا  تأثیراین  برای حال حاضر باید دقیقاًها  اکنون شورش چینی نمود،

مورد بسط ستم مستعمراتی در   انگلس تحلیل مهمی را در 1۸۹۰و 1۸۸۰ یها سالچند دهه بعد، در 

ساسی میان انقالب کشورهای کشورهایی چون چین انجام داد و بازتاب آن در اوضاع اروپا و رابطه ا

انگلس  1۸۹4ای به کارل کائوتسکی در  مثال در نامهشد. برای  انقالب در مستعمرات را متذکرداری و  سرمایه

 که: شود می متذکر

تمام  اگرچه تدریجی، سر رسیدن دوران چین کهن، تحول کامل، هدهنده ب جنگ بین چین و ژاپن نشان
وسیله صنایع بزرگ،  هروستا ب محو پیوندهای دیرپای میان کشاورزی و صنعت در جمله من بنیان اقتصادی آن،

رشد آنتاگونیستم به سطح  نتیجتاًبراین کوچ جمعی باربران و عملگان چینی به اروپا و و بناو غیره بود  آهن راه
تاریخ است: فقط چین مانده است که به فتح تولید  زیانگ شگفتبحران، را باعث گردید. این دوباره طعنه 

داری موجودیت خود را در خانه خودش  این امر باالخره تولید سرمایهقق داری درآید، و برای تح سرمایه
 (3سازد.) ناممکن می

کند و نه قادر  ینیب شیپاما در آن زمان انگلس نه قادر بود که رابطه واقعی بین انقالب در شرق و غرب را 

خواهد گرفت. برای مثال، او  به خود یا ژهیوکند که انقالب در کشورهایی چون چین چه شکل  ینیب شیپبود 

در مورد اینکه، این کشورها قبل از اینکه به "متذکر شد که  1۸۸2در سال  به کارل کائوتسکی یا نامهدر 
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مروز ما ا کنم یمسوسیالیستی برسند از چه فازهای اجتماعی و سیاسی باید گذر کنند، من فکر  یده سازمان

 ( 4) "کنیم.مصرفی اظهار  بی یها هیفرض میتوان یمفقط 

- یدار هیسرمان فاز توسعه مارکس و انگلس با مسئله مستعمرات در اولی آن زماندر  ،درمجموع

قبل از تکامل آن به امپریالیسم برخورد کردند. این دورانی بود که  -داری انحصاری داری ماقبل سرمایه سرمایه

بعدها در دوران  که یدرحالشد.  ص میاقتصادی توسط صدور کاال، تولیدات کامل شده، مشخ ازنظراستعمار 

تحلیل  "داری باالترین مرحله سرمایه مثابه به امپریالیسم"امپریالیسم با صدور خود سرمایه، چنانکه لنین در 

شرح داده  "انیفست کمونیستم"ای که مارکس و انگلس در  گشت. بنابراین پروسه کرد، مشخص می

یر جهان برای تغی مانده عقببه مناطق  یدار هیسرمادر کشورهای  دشدهیتولگرایش به صدور کاالهای بودند)

نیافت. در عوض با ظهور امپریالیسم و تغییری که  هتوسع کامالًداری(  به تصویر کشورهای سرمایه ها آن

که لنین  گونه آن)آمد به وجود مستعمراتشانداری و  بیعت مناسبات بین کشورهای سرمایهمتعاقب آن در ط

در مستعمرات را کند  یدار هیسرماکرد(، سلطه استعماری توسط امپریالیسم تمایل داشت که رشد  بندی جمع

 تحمیلی نگه دارد. یماندگ عقبرا در یک حالت  ها آنساخته و 

 

 داری در حال خیزش در دوران سرمایه ملی در اروپا بخش یآزادهای  جنگ

ملی بورژوایی در اروپای غربی،  بخش ییرها یها جنبشاز ابتدا مارکس و انگلس به تحلیل از رشد 

در آن زمان بود، توجه بسیاری مبذول داشتند. مارکس و انگلس از  ها جنبش گونه اینکه مرکز  جایی

استبداد فئودالی و علیه  هیعل، و زمانی که نماینده مبارزه بدان جابورژوایی تا  بخش ییرها یها جنبش

تاریخی در شماری از  ازنظرهنوز  آن زمانداری، که در  د سرمایهرش دارنده نگهرتجاعی عقب ا یها دولت

 کشورها همچون ایتالیا و آلمان و غیره در دستور روز قرار داشتند، پشتیبانی کردند.

دمکراتیک را به پایان نرسانده بود به -، آلمان که هنوز یک انقالب بورژوا1۸7۰  - 1۸71برای مثال در

به دارانه ممانعت  ای سرمایه هیروسیه تزاری از وحدت آلمان بر پامراه ه سوم، که بهجنگ علیه فرانسه ناپلئون 

کرد، مارکس  این وحدت در آن زمان گامی مترقی را نمایندگی می که ییازآنجابودند، دست زد.  آورده عمل

و انگلس این مبارزه از جانب آلمان را پشتیبانی کردند. لنین با پیش گذاردن و مبارزه برای خط صحیح در 
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جنگ جهانی اول و در مخالفت با سوسیال شوینیسم)سوسیالیسم در گفتار و ناسیونال شوینیسم و دفاع از 

 د و برای مثال گفت:بورژوازی خودی در کردار( این سیاست مارکس و انگلس را باز کر

 چراکهمترقی بود،  طرف آلمان تا زمان شکست ناپلئون سوم جنگی تاریخاً از 1۸7۰–1۸71جنگ    
غارت فرانسه رشد  به سطحجنگ  که نیهمبر آلمان ستم روا داشته بودند. اما  ها سالناپلئون به همراه تزار 

 و. نمودند  (Alzas)الحاق آلزاس (Lorrain)و لورن   را محکوم ها آلمانیافت، مارکس و انگلس قاطعانه 

 دادن یرأ از( آلمان در سوسیالیست رهبران)بکنختلی و ببل امتناع انگلس و مارکس جنگ، اوایل در حتی
 بورژوازی با وحدت از که کردند گوشزد( ها ستیالیسوس) به و هقرارداد پشتیبانی مورد را ها قرضه برای
-بخش ییرها. تعمیم دادن ارزیابی از این جنگ کنند حفظ را پرولتاریا مستقل طبقاتی منافع بلکه ،زکردهیپره

 مترقی به جنگ امپریالیستی فعلی چیزی نیست مگر به ریشخند گرفتن حقیقت... -ملی بورژوا

استناد کند و این گفته دوران بورژوازی مترقی  یها جنگحوه برخورد مارکس به نهر فردی که امروز به 
در مورد عصر بورژوازی کهنه و ارتجاعی یعنی عصر  دقیقاً که "پرولتاریا سرزمین پدری ندارد"مارکس که 

تحریفات نظر مارکس شده و  نیتر شرمانه یبانقالبات سوسیالیستی مصداق دارد را فراموش کند، مرتکب 
 (5.)نشاند یمدیدگاه سوسیالیستی  یجا بهدیدگاه بورژوایی را 

بورژوایی گوناگون در  بخش ییرهاهای  چرا مارکس و انگلس از جنبش لنین پیوسته توضیح داد که

قول انگلس در صورت وقوع جنگ علیه روسیه  هکه ب 1۸۹1اروپای غربی در نیمه دوم قرن نوزدهم، حتی در 

دفاع کنند، پشتیبانی  شان یپدرهای آلمانی خواهد بود که از سرزمین  و فرانسه این وظیفه سوسیالیست

 کردند. می

 سوءاستفادهکردند از این مواضع مارکس و انگلس  که سعی می ییها ستیشو ننین با حمله به سوسیال ل

کند که در شرایطی که مارکس و انگلس برخوردی را اتخاذ کردند که تعیین کنند  وضوح بیان می هکنند، ب

ود ب قرار نیازااست، مسئله  تر مطلوبهای اروپایی  پیروزی چه کسی در جنگ بین دولت

بورژوازی، پیروزی  کدام : پیروزیسؤالتوانست مطرح باشد مگر این  در این زمان نمی دیگری سؤال هیچ"

ی را سد کدام ترکیب از نیروها، شکست کدام نیروهای ارتجاعی) نیروهای استبداد فئودالی که رشد بورژواز

 (6. )"بیشتری خواهد بخشید "عرصه عمل "کردند( به دمکراسی معاصر می



دون مائوتسه فناناپذیرخدمات   
 

[21] 

 

. این بدین خاطر بود "خواهد بود تر مطلوب بورژوازی پیروزی کدام"کرد که  تأکیدکالمی دیگر لنین  به

توانستند  بورژوایی در اروپای غربی هنوز می بخش ییرها یها جنبشاشاره شد،  درگذشته همچنان کهکه 

حتی تصور "کرد که  اضافها لنین بدون درنگ نقش مترقی بازی کنند. ام آن زمانتحت شرایط معینی در 

یا   دمکراتیک در بریتانیا، آلمان بورژوایی، خواه لیبرالی معتدل، و یا شدیداً خواهانه یترقهای  وجود جنبش

با گذار این کشورها به امپریالیسم به پایان رسیده  ها جنبش گونه اینعصر  چراکه "است. رممکنیغفرانسه 

 (7است. )

ملی در دوره  بخش ییرها، مارکس و انگلس با مسائل ملی و مستعمراتی و مسئله مبارزات بازهمو 

علیه ستم ملی و بقای  بخش ییرهادر حال خیزش برخورد کردند، دورهای که مبارزات  یدار هیسرما

حاکمیت ستحکام توانستند به ا شدند، تنها می فئودالیسم، حتی اگر تا آخرین حد ممکن نیز پیش برده می

ای در  های توده در حین اینکه مارکس و انگلس خیزش یطورکل بهداری منجر گردند. و  بورژوازی و سرمایه

بر روی  تاًدر خصوص مسئله ملی، عمد ها آنند، توجه داد ا مورد تحلیل و پشتیبانی قرار میکشورهای شرق ر

ترین بوده و در تعیین  هایی متکامل جنبشکه چنین  بورژوایی در اروپای غربی، جائی بخش ییرها یها جنبش

 بود. افتهیتمرکزبودند،  رگذاریتأثوقایع جهانی 

 

 کند ، انقالب مستعمراتی را دگرگون میامپریالیسم

در  تنها نهداری به امپریالیسم در معدودی از کشورهای کاپیتالیستی باعث تغییرات شگرفی  تکامل سرمایه

و همچنین  مستعمراتشانبا  ها آنتغییراتی در مناسبات  مشخصاًخود این کشورها، بلکه در مقیاس جهانی، و 

تری  دوران مستعمرات مورد ستم وحشیانهروابط درونی خود این مستعمرات گردید. در حین اینکه در این 

و سلطه امپریالیسم در این  روزافزونشد، اما نفوذ  داشته نگهشان عقب  توسعه اقتصادی درمجموعو  قرارگرفته

مستعمرات باعث اضمحالل بیشتر روابط اقتصادی کهن و تبدیل مناسبات تولیدی فئودالی به مناسبات تولیدی 

 خصوص در روستاهای کشورهای بسیاری در شرق همچون چین و غیره، گردید. هنیمه فئودالی، ب

این امر باعث رشد بیشتر پرولتاریا در مستعمرات شده، همزمان رشد بورژوازی ملی را در آنجا، که 

در این  ها تودهاکثریت  درواقعبخش عظیم و  حال نیدرعکماکان تحت سلطه امپریالیسم بود، محدود نمود. 
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جوامع کماکان دهقانان بودند که پایشان در مناسبات فئودالی و نیمه فئودالی در روستاها بند بوده و تحت ستم 

گونه  همان جهیدرنتقرار داشتند.  بودند، ها ستیالیامپرعمده  گاه هیتکمالکین ارضی، که  خردکنندهو استثمار 

شرایط سرنگونی خود را فراهم آورده و گورکن خود یعنی  یدار هیسرمادر کشورهای  یدار هیسرماکه رشد 

به امپریالیسم، سلطه امپریالیستی در مستعمرات نیز شرایط را  یدار هیسرماآورد، با تکامل  به وجودپرولتاریا را 

 برای شکست خویش فراهم کرد.

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

های  ده) پرولتاریا( بلکه همچنین تودهرهبری کنن ی شامل طبقه تنها نهشد در این مبارزه متحد کرد  را که می

پرست بورژوازی  بخش میهن از خود بورژوازی، خصوصاً هایی بخش شهری و یبورژواز خردهوسیع دهقانان، 

که به طرق گوناگون نیز توسط سلطه امپریالیستی و مناسبات فئودالی  الح نیدرعملی نیز بود، این بورژوازی 

متحد علیه امپریالیسم و فئودالیسم  عنوان بهتوانست  ه داشته شده و تحت شرایط خاصی میدر کشور، عقب نگا

 آید. حساب به

داری، و در ارتباط با آن  الیسم در مشتی از کشورهای سرمایهامپری عنوان بهداری  بنابراین با توسعه سرمایه

 یها جنبش ملی تغییر کرد. در خود کشورهای امپریالیستی البته دیگر بخش ییرها یها جنبشموقعیت و نقش 

 مربوط به گذشته بودند. درواقعتوانستند نقش مترقی داشته باشند و  بورژوایی نمی بخش ییرها

یار انقالبی قادر به ایفای نقشی بس بخش ییرها یها جنبش تنها نهامپریالیستی،  یها قدرتدر مستعمرات این 

خواستند، بلکه  اومت در مقابل امپریالیسم بپا میروزافزون به مق صورت به ها توده ها آنو مترقی بودند و نه 

 بخش ییرها یها جنبشآمد که پرولتاریا رهبری  به وجودعالوه با تغییراتی که بیشتر خالصه شد، این امکان  هب

 ، خصوصاًشان یبومسوی هدف فوری شکست امپریالیسم و نوکران  هب تنها نه ها آنملی را در دست گرفته و 

برد. بنابراین دو  شیپ بهارتقاء داده تا مرحله سوسیالیستی انقالب  ها آنبلکه  طبقه مالکین فئودال، رهبری کند،

و کشورهای تحت سلطه در شرق از طرف  طرف کیازمخالف در اروپای غربی  اساساًوضعیت متفاوت و 

 دیگر در رابطه با مسئله ملی وجود داشت.
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مسئله سرنگونی ستم ملی و  هنوز، در اروپای شرقی وضعیت سومی هم موجود بود. آنجا حال نیدرعاما 

رد مرحله داری در کل وا اروپای غربی که سرمایه برخالفو بود  نشده حلطور کامل  هب  سلطه فئودالیسم

 توانست نقش مترقی ایفاء کند. امپریالیسم شده بود، می

 مشخصاًبلکه مسئله ملی در دوران امپریالیسم را  قراردادموشکافانه  یموردبررسامپریالیسم را  تنها نهلنین 

 گونه نیبد، لنین کشورها را در رابطه با مسئله ملی  "کاریکاتوری از مارکسیسم"در کتاب بررسی نمود. 

 نمود: یبند طبقه

ملی چیزی مربوط  یها جنبش ها آنمریکا( که در انوع اول: کشورهای پیشرفته اروپای غربی)و 
است. نوع سوم:  حال زمان ای مربوط به است. نوع دوم: اروپای شرقی، جایی که در آنجا مسئله گذشته به

 (۸.)"شود می آینده مربوط به کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره، جایی که عمدتاً

 

 : پلی بین شرق و غربروسیه

داری در روسیه  سرمایه که درحالیبدین معنی که  پلی بین شرق و غرب بود، ینوع به خود روسیه 

در مناطق روستایی و  وجود نیبااداری انحصاری رسیده بود،  و در حقیقت به مرحله سرمایه افتهی توسعه

داد.  ل میلب را تشکیفئودالیسم گسترده بوده و شکل غا ها سکنی داشتند، بقایای که اکثریت عظیم توده ییجا

همچنان تحت تسلط حاکمیت مطلقه تزار بود. خالصه اینکه انقالب  1۹17در همان زمان روسیه تا فوریه 

عالوه در  هبورژوا دمکراتیک در روسیه به پایان نرسیده بود، اگرچه روسیه وارد مرحله امپریالیسم شده بود، ب

 ی های تحت ستم وجود داشت که مبارزاتشان علیه استبداد مطلقه تزاری و سلطه زیادی ملیتروسیه تعداد 

رفتند. لنین و استالین مسئله حق  می به شماربرای پرولتاریا  یمتحدانعنوان  هداشته و ب یا یمترقروسیه کبیر نقش 

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

دو " ، لنین در اثر معروف خویش1۹۰5 یها سالانقالبی در روسیه در  یها زشیخهمچنین، حتی در دوره 

ضرورت اتحاد کارگران با دهقانان را برای سرنگونی  "در انقالب دمکراتیک یدمکراس الیسوستاکتیک 

 مطرح کرد. آن زماناولین قدم و مرحله ضروری انقالب در روسیه، در  عنوان بهاستبداد تزاری 
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که انقالب دمکراتیک را به انجام  خواهد ینمو  تواند ینمساخت که بورژوازی در روسیه  خاطرنشانلنین 

این رسالت را به  تواند یممتحدانه کارگران و دهقانان تحت رهبری پرولتاریا و حزبش  یها تالشرساند و تنها 

لنین گوشزد نمودند که برای پرولتاریا، انجام انقالب دمکراتیک به معنی پایان کار  حال نیدرعپایان برساند، 

 نوشت: "دو تاکتیک"نیست بلکه قدمی است در جهت نیل به انقالب سوسیالیستی. لنین در 

 یموقتو دمکراتیک پرولتاریا و دهقانان بدون شک فقط یک هدف گذرا  -دیکتاتوری انقالبی
به این وظیفه در عصر انقالب دمکراتیک، ارتجاع محض است... شعار ما،  ییاعتنا یبسوسیالیستی است، ولی 

از حدود  ماًیمستقبورژوایی دارد و قادر نیست  مسلماًدرعین تصدیق این موضوع که این انقالب طبیعت 
به این انقالب  کوشد یمو  دهد یمدمکراتیک خارج بشود، این انقالب معین را به جلو سوق  صرفاًانقالب 

از انقالب  کوشد یمبدهد که حداکثر سودمندی را به حال پرولتاریا داشته باشد، بالنتیجه  ییها شکل
 (۹.)"سوسیالیسم حداکثر استفاده را بنماید درراهمبارزه پرولتاریا  نیزتریآم تیموفق منظور بهدمکراتیک 

: طبقه کارگر باید از طریق انقالب کند یم بندی جمعلنین راه سوسیالیسم در روسیه را در این فرمول 

در این مبارزه بجنگد، سپس باید مبارزه را  شیاتکا قابل متحدان عنوان بهدهقانان  یها تودهدمکراتیک همراه با 

دهقانان فقیر،  یها تودهارتقاء داده برای انقالب سوسیالیستی پرولتاریایی و دیکتاتوری پرولتاریا همراه با 

 (1۰متحدانش، مبارزه کند.) نیاتکاتر قابل عنوان بهبخصوص عناصر نیمه پرولتاریا در روستاها 

استبداد تزاری از طریق یک قیام  1۹17کست خورد، اما در فوریه در روسیه ش 1۹۰5اگرچه انقالب 

کرد که انقالب بورژوا دمکراتیک در روسیه تا حد ممکن  بندی جمعسرنگون شد. در آن لحظه لنین  یا توده

رسیده و مرحله بعدی و فوری، مبارزه برای دیکتاتوری پرولتاریا و برقراری سوسیالیسم است. و در  به انجام

 در اکتبر همان سال، انقالب پرولتاریایی سوسیالیستی در روسیه پیروز شد.حقیقت 

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

ملی در مستعمرات را ممکن  بخش ییرها یها جنبش شدن متحولتغییراتی که امپریالیسم باعثش شده بود، 

ملی در کشورهای مستعمره دیگر  بخش ییرهاساخت. اگر خصلت عمومی را در نظر بگیریم، مبارزات 

کهن که به حاکمیت بورژوازی  یدار هیسرمابورژوا دمکراتیک کهن، بخشی از انقالب  یها جنبشبخشی از 

ز انقالب سوسیالیستی پرولتاریای جهانی، و متحد ا یا مؤلفهنبود، بلکه  گشت یممنجر  یدار هیسرماو برقراری 
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در مبارزاتش علیه امپریالیسم و برای سوسیالیسم در مقیاس جهانی گشت.  یدار هیسرماپرولتاریا در کشورهای 

 کرد: بندی جمعزیر  صورت به 1۹1۸استالین این تکامل را در سال 

 :شود میحقایق زیر را شامل  عمدتاًاهمیت جهانی انقالب اکتبر 

 تر یعمومستم ملی در اروپا به مسئله  هیعلاز مسئله خاص مبارزه  آن را( حیطه مسئله ملی را بسط داد و 1
 تحت ستم، مستعمرات و نیمه مستعمرات از یوغ امپریالیسم تبدیل نمود. یها خلقرهایی 

داده و بدین بسط  آن را به سمتدرست  یها راهتحت ستم و همچنین  یها خلق( احتماالت رهایی 2
و آنان را وارد   شرق را وسیعا تسهیل نموده و درتحت ستم در غرب  یها خلقترتیب شرایط برای رهایی 

 امپریالیسم نموده است. هیعلجریان مشترک مبارزه پیروزمند 

( و به این صورت پلی بین غرب سوسیالیست و شرق به بردگی کشیده شده، برقرار ساخته، جبهه 3
جدیدی از انقالبات علیه امپریالیسم جهانی را که از پرولتاریا در غرب، از طریق انقالب روسیه، تا ملل 

 (11، آفریده است.)شود میتحت ستم در شرق را شامل 

 

 تحوالتتحلیل لنین و استالین از 

تغییر در  تنها نه، لنین و استالین 1۹17بعد از پیروزی انقالب اکتبر در روسیه در سال  یها سالدر 

و پیشبرد  ها جنبشمستعمرات را تحلیل کردند بلکه توجه خاصی به توسعه این  یها جنبشخصلت عمومی 

اولیه انترناسیونال سوم )  یها سالمبذول داشتند. لنین در  ها آندر رابطه با  ها کمونیستصحیح سیاست 

انترناسیونال کمونیستی یا کمینترن( به تدوین خط آن در مورد مسئله ملی مستعمراتی و بخصوص خط و 

 داد. وسو سمتمستعمرات در شرق  بخش ییرها یها جنبشکار آن در رابطه با 

ده و به جریان لنینیسم را در مقیاس جهانی گسترش دا-پیروزی انقالب اکتبر در روسیه مارکسیسم

لنینیستی داشتند، -و خط مارکسیست بناشدهلنینیستی -مارکسیست وهیش بهتشکیل احزاب کمونیستی که 

در   یمهم اریبسدر بسیاری از کشورهای تحت سلطه نیرو بخشیده بود. این امر همچنین عامل  جمله من
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ملی در مستعمرات بوده و نقش پرولتاریا را در هدایت  بخش ییرهامبارزه پرولتاریا برای رهبری مبارزات 

 آن، در جهت تکمیل انقالب بورژوا دمکراتیک و رساندن آن به مرحله سوسیالیسم تقویت نمود.

در دومین کنگره کمینترن، لنین کمیسیون مسائل ملی و مستعمراتی را رهبری کرد. در گزارشی 

ملی  بخش ییرها یها جنبشدر پیشبرد  جدوجهدانی کامل و بر روی نیاز پشتیب طرف کیازاو  باره نیدرا

توسط لنین که آیا برای این کشورها ممکن خواهد بود که بدون گذار از  سؤالورزید. سپس این  تأکید

به سوسیالیسم برسند یا خیر، مطرح و پاسخ داده شد. وی در گزارش کمیسیون برسی  یدار هیسرمامرحله 

 مسائل ملی و مستعمراتی در این کنگره کمینترن نوشت:

تکامل اقتصادی برای ملل  یدار هیسرمامسئله به این شکل مطرح شد: آیا ما باید این ادعا که مرحله 
 یسو بهمعینی  یها شرفتیپدر میانشان  روند یمگام برداشته و  ییرهادر جاده  اکنون همکه  یا مانده عقب

است را فرضی درست بپنداریم؟ پاسخ ما  ریناپذ اجتنابترقی در دوره پس از جنگ از خود نشان دهند، 
شورایی با  یها حکومتبکند و  ها آنمنفی بود. اگر پرولتاریای انقالبی پیروزمند تبلیغات منظمی در میان 

تی که در اختیار دارند به کمکشان بیایند در این صورت اشتباه خواهد بود اگر گمان کنیم که تمام امکانا
باید  فقط نهرشد بگذرند. ما  یدار هیسرمااز مرحله  یریناپذ اجتناب طور بهباید  مانده عقب یها خلق

، میدآوریپد مانده عقبحزبی مستقل در مستعمرات و کشورهای  یها سازماناز رزمندگان و  ییها گردان
را با شرایط پیش از  ها آندهقانان را آغاز کنیم و بکوشیم  یشوراهاباید تبلیغ به نفع تشکیل  فقط نه

مطابقت دهیم، بلکه انترناسیونال کمونیستی، باید با شالوده تئوریک مناسب، این قضیه را  یدار هیسرما
وارد نظام شورایی  توانند یمپیشرفته با کمک پرولتاریای کشورهای  مانده عقبمطرح کند که کشورهای 

باشد: به  یدار هیسرماشوند و با پشت سر گذاشتن مراحل معینی از رشد، به آنکه نیازی به عبور از مرحله 
 (12کمونیسم برسند.) 

از پیش نشان  توان ینمالزم برای این کار را  یها راه"که  کند یم یریگ جهینتهمزمان با آن لنین 

 (13)"داد.
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ساختمان سوسیالیسم را در اتحاد شوروی رهبری کرد بلکه پشتیبانی و  تنها نهپس از مرگ لنین، استالین 

کشورهای مستعمره و  ازجملهکمک شایانی به فرموله نمودن خط مبارزات انقالبی در سراسر جهان، 

 بخصوص چین نمود.

 مقاالت و سخنرانی در 1۹24 – 1۹27 نیماب یها سالانقالبی در چین در  یها زشیخاستالین در دوران 

 :کرد کمک چین انقالب مشخص شرایط تحلیل به متعددی

مبارزه ضد امپریالیستی بود، و سلطه فئودالیسم در روستاها و استثمار فئودالی  کی نیااین حقیقت که 

انقالب ارضی در چین مرکز مبارزات و در  جهیدرنتو  کرد یمدهقانان نقش عمده را در اقتصاد چین ایفاء 

انقالب  ستیبا یمو  توانست یمپرولتاریا ینکه رابطه تنگاتنگ با مبارزه ضد امپریالیستی مردم چین بود، و ا

بورژوا دمکراتیک را رهبری کرده و انقالب را از آن مرحله گذرانده و به مرحله انقالب سوسیالیستی 

 ازیامتو این چهره ویژه نیز،  دیجنگ یمدر چین انقالب مسلح  از ابتداشد که  استالین متذکر مضافاًبرساند. 

 انقالب چین بود. خاص

 

 انقالب چین دربارهمائو 

انقالب چین کمک کرد. اما این مائوتسه  یا هیپابعضی از خصوصیات  لیوتحل هیتجزاستالین به  نیبنابرا

لنینیسم در آن، -مارکسیسم شمول جهاندون بود که با شرکت داشتن در انقالب چین و بکار گیری اصول 

 کامل تدوین و پرداخت کرد. طور بهخط اساسی، تئوری و استراتژی انقالب دمکراتیک نوین را 

 یها زشیخن توسط نقش قدرتمند و مرکزی نخست،مائو تشخیص داده بود که انقالب چی از مراحل

. این در تقابل با خطوط مختلف اپورتونیستی و نادرست در خورد یمدهقانی و انقالب ارضی دهقانی رقم 

 کرد یمیک نیروی انقالبی رد کرده و سعی  عنوان بهحزب کمونیست چین بود که دهقانان چینی را 

بورژوازی تبدیل کند، و  هیعلپرولتاریا  یا مرحلهه مبارزه یک ب آن رامبارزه را در شهرها تمرکز داده و یا 

که از روی مرحله بورژوا دمکراتیک تحت رهبری پرولتاریا بپرد. خط  نمود یمسعی  اشتباه به بیترت نیا به

 کردند یممائو همچنین در تقابل با اپورتونیستهای جناح راست در درون حزب کمونیست چین که سعی 
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لزوم استقالل و  ها آنرهبری انقالب را به طبقات بورژوازی و مالکان ارضی تسلیم کنند، قرار داشت. 

حزب کمونیست، و  لهیوس بهنمودن توده مردم   ، و لزوم مسلحستشیکمونابتکار عمل پرولتاری و حزب 

 یضدانقالبدر شکست دادن قهر  ها آنمبارزه مسلحانه و رهبری کردن  اتکانقطه  عنوان به ها آن  رهبری

 .شدند یمرا منکر  ها تودهنیروهای ارتجاعی با استفاده از قهر انقالبی 

 "برسی جنبش دهقانی در حونان دربارهگزارش  "، مائو یک مقاله بسیار مهم با عنوان  1۹27در سال 

ورزید. وی در  کیدتأنوشت، که در آن بر نقش مرکزی صدها میلیون دهقان در چین، در جنبش انقالبی 

 قدرتمندی نوشت: طور بهآن مقاله 

زیرا که اعتالی کنونی جنبش دهقانی رویداد شگرفی است. در اندک زمانی صدها میلیون دهقان در 
مرکزی، جنوبی و شمالی چین چون توفانی سهمگین، چون گردبادی تند، با نیرویی بس  یها استان

نخواهد  ها آن بازداشتنهم که عظیم باشد، یارای  هرقدرقدرتمند و سرکش بپا خاست و هیچ قدرتی را، 
 شیپ بهوپایشان را بسته است، خواهند گسست و در شاهراه رهایی  تمام زنجیرهایی که دست ها آنبود. 

، مستبدین محلی متخلصفاسد و  نیمأمور، دیکتاتورهای نظامی، ها ستیالیامپرتمام  ها آنخواهند شتافت. 
و متنفذین شرور را به گور خواهند سپرد. دهقانان تمام احزاب انقالبی، تمام رفقای انقالبی را در بوته 

آیا باید در پیشاپیش دهقانان حرکت را یا قبول کنند و یا طرد نمایند.  ها آنآزمایش قرار خواهند داد تا 
انتقادشان کرد و یا در برابر آنان  دست سروماند و با  ها آنیا اینکه در عقب   را رهبری نمود ها آنکرد و 

، ولی سیر ندیبرگزمخالفت نمود؟ هر چینی آزاد است که یکی از این سه شق را  ها آنایستاد و با 
 (14)"مجبور خواهد کرد که هر چه زودتر انتخاب کنید. شمارا دادهایرو

در درون حزب کمونیست  یچندنفر ازجمله، ها یبعضکه  یطور آندهقانان  یا تودهآیا این اعتالی 

بود؟ نه. خیلی هم خوب بود، زیرا  "یرو ادهیز "و  "وحشتناک"، یک مسئله کردند یمشکوه و ناله 

 که مائو در مبارزه با دیدگاه کنفوسیوسی این افراد به آنان یادآوری کرد: طور همان

 تواند ینمنیست، نقاشی یا گلدوزی نیست، انقالب  یسینو مقاله... انقالب مجلس مهمانی نیست، 
خودار و با شفقت باشد،  قدر آن،  مؤدبمهربان و  قدر آننجیب و معتدل،  قدر آنظریف و آرام و  قدر آن

یک طبقه، طبقه دیگر را  لهیوس بدانانقالب شورش و طغیان است، انقالب عملی است قهرآمیز که 
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قدرت طبقه مالکان فئودال را در  لهیبدان وس، انقالب در روستا انقالبی است که دهقان سازد یمواژگون 
. دهقانان بدون صرف مساعی فراوان هرگز موفق نخواهند شد قدرت مالکان ارضی را که شکند یمهم 

رستاخیز انقالبی نیرومندی الزم است تا  در روستاریشه دوانده، در هم شکنند.  قاًیعمطی هزاران سال 
 الذکر فوقنیروی عظیمی تشکیل داد. تمام اعمال  ها آن، و از درآورد به حرکتمیلیونی را  یها تودهبتوان 

رستاخیز انقالبی  براثر، درست محصول آن نیروی دهقانان است که شوند یمخوانده  "یرو ادهیز"که 

 (15) "است. درآمده حرکت بهقدرتمند در روستا 

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

، گرفت یمزمان که از خصلت نیمه فئودالی، نیمه مستعمره آن نشئت  در آنمشخصات ویژه جامعه چین 

 دنبال بهاین تحلیل استراتژیک را ارائه داد که راه کسب قدرت از طریق مبارزه مسلحانه ، قیام در شهرها و 

نیروی  عنوان بهمناطق پایگاهی در روستاها، با پرولتاریا و حزبش  برپانمودنآن جنگ داخلی نبوده بلکه 

جنگ طوالنی خلق و محاصره  ییبرپانیروی عمده برای  عنوان بهدهقانان  یها تودههبری کننده، و بسیج ر

بیش از بیست  به مدت. درواقع، این راهی بود که درآن مائو مردم چین را هستفتح شهرها  تیدرنهاو 

سوسیالیسم رهبری نمود. البته  یسو بهسراسری ، رهایی چین و پیشرفت   آوردن پیروزی به دستدر  سال،

موضوعی که در فصل آینده  -به مسئله خدمات مائو در حوزه استراتژی نظامی کالًدر عین اینکه این امر 

تکامل خط کلی انقالب در چین توسط  از نظر صرف رقابلیغمربوط است، بخشی  -بررسی خواهد شد

مانند  ها آنبرای ممالکی که شرایط در  خصوصاً مائو بوده و امروزه هنوز مناسبت و اهمیت عظیم خود را،

 .باشد یمو یا پر شباهت به چین در زمان انقالب دمکراتیکش هستند، دارا 

 

 تکیه استوار بر تحلیل طبقاتی

 "را در هر جنبش انقالبی مطرح نموده و پاسخ گفته بود،  تیپراهم سؤالمائو یک  1۹26حتی از سال 

( مائو 16) "برای انقالب ماست.  سؤال نیتر تیپراهمدشمنان ما کیانند؟ دوستان ما چه کسانی هستند؟ این 

 نمود: بندی جمعزیر  صورت بهرا با تحلیل از جامعه چین پاسخ داده   سؤالاین 
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کمپرادور و  یبورژوازدیکتاتوری نظامی، بورکراتها،  -که کلیه همدستان امپریالیسم شود مینتیجه 
. هستند ما دشمنان – ها آنطبقه مالکان بزرگ ارضی و آن بخش مرتجع از روشنفکران وابسته به 

 نیتر کینزد یبورژواز خرده و پرولتاریا نیمه تمام. ماست انقالب کننده رهبری نیروی صنعتی پرولتاریای
ما و  به دشمنان. در مورد بورژوازی متوسط متزلزل، جناح راست آن ممکن است باشند یمدوستان ما 

هوشیار و مراقب  دائماًما بدل گردد. لیکن ما باید در برابر این طبقه  به دوستانجناح چپ آن ممکن است 
 (17) "باشیم و نگذاریم که در صفوف ما اغتشاش بر پا کند.

در این مرحله، بلکه در طول رهبری انقالب چین در سرتاسر دوره مرحله  تنها نهمائو بخصوص، 

 برخورداردمکراسی نوین، تذکر داد که مسئله نقش بورژوازی چین در انقالب چین از اهمیت بخصوصی 

 کیبورژوا دمکراتنوشت که در روسیه در عین اینکه یک مرحله انقالب  طور نیابود. برای مثال وی 

ت، معذالک حتی در آن مرحله بورژوازی در روسیه یک متحد پرولتاریا،آنطوریکه در چین وجود داش

بود، نبود. مائو چند سال بعد، در دوران جنگ ضد ژاپنی، زمانیکه جبهه متحد گسترده شد و اقشار 

د، ژاپن متحد کن هیعلمتحد کرد  شد یمرا که  یکسان همهشد تا  داده یجااز بورژوازی در آن  یتر عیوس

 نوشت که:

نسبت به بورژوازی چین  یا دهیچیپتکامل انقالب چین و حزب کمونیست چین در چنین مناسبات 
ایست که مختص انقالب در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره  یژگیو کی نیاصورت گرفته است. 

 (1۸نظیری بر آن یافت...) توان ینم یدار هیسرمابوده و در تاریخ هیچ کشور 

ساخت که مناسبات ویژه بین پرولتاریا و بورژوازی در انقالب چین  خاطرنشانمائو در همان اثر 

بود که در بعضی مواقع پرولتاریا قادر به تشکیل یک جبهه متحد انقالبی با بورژوازی بود و در  یا گونه به

و بورژوازی چین مجبور به شکستن این جبهه متحد بود. چیزی  ها ستیالیامپراعمال  واسطه بهمواقع دیگر، 

، تکیه استوار او بر تحلیل طبقاتی بود. از زد یمرقم  ها زمانمائو را در اینجا و در تمام  برخوردکه تحلیل و 

و خطوط مختلفی که در فازهای مختلف انقالب دمکراتیک نوین اتخاذ شدند  ها سیاستاین گذشته، 

روش تحلیل طبقاتی ریشه داشتند. در هر نقطه، در درون حزب و تا حد امکان در میان همیشه در این 

 .شد یمتشریح  کامالًمردم، پایه طبقاتی اعمال نیروهای مختلف در جامعه چین  یها توده
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 طرف به را اش اسلحه و کرده خیانت چین مردم به چیانکایشک 1۹24 – 27در انقالب  که یزمان

رساند، مائو توضیح  به قتل را زحمتکش مردم دیگر و کمونیست هزار ها ده و برگردانده چین یها توده

 ازجملهاز نیروهای مختلف  شده لیتشکیک سازمان انقالبی  قبالًداد که غصب کنترل گومیندان) که 

و  بزرگخیانت وی به این دلیل بود که او بورژوازی  یطورکل بهبود( توسط چیانکایشک و  ها کمونیست

، کایو امرامپریالیسم بریتانیا  خصوصاًامپریالیسم  متحدانکه  کرد یممالکان ارضی در چین را نمایندگی 

شمالی چین تهاجم کرده و خود را برای تهاجم به جنوب  یها بخشبه  ها یژاپن نکهیازا پسبودند. بعدها 

پیشنهاد یک متارکه ، حزب کمونیست چین در نقطه معینی کردند یمجهت اشغال سراسر چین آماده 

جنگ و سپس یک جبهه متحد با گومیندان و حتی با چیانکایشک را نمود. باز در اینجا پایه طبقاتی این 

 یا یطبقاتو نیروهای   امر توضیح داده شد. مائو روشن کرد که طبیعت چیانکایشک تغییری نکرده و وی

تضاد  به خاطرمریکا هستند، ولی اهنوز وابسته بوده و نوکران امپریالیسم بریتانیا و  کند یمکه نمایندگی 

و ژاپن از طرف دیگر، ساختن  طرف کیازمریکا ابین امپریالیسم بریتانیا و  خصوصاًو  ها ستیالیامپربین 

، مائو مضافاً است. ریپذ امکان کرد یمیک جبهه متحد با چیانکایشک و نیروهایی که او نمایندگی 

ژاپن، که  هیعل یطورکل بهمشخص ساخت که ساختن چنین جبهه متحدی الزم بود تا مبارزه ملت چین را 

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

هه متحد را رد ، چیانکایشک ورود به هر نوع جب 1۹21برای چند سالی بعد از هجوم اولیه ژاپن در 

را  ها آنحزب کمونیست جهت داد، و بارها قصد کرد که  هیعلکرده و در عوض نیروهای عمده خود را 

 عام قتلو   چیانکایشک خیانت شروع با. کند نابودشان حقیقت در و -نموده "محاصره و سرکوب"

، حزب کمونیست چین مجبور شد در طول این دوره به  1۹27و دیگر مردم زحمتکش در  ها کمونیست

به درجه زیادی جبهه متحدش را با بورژوازی  یستیبا یمدست بزند، که در آن  یا ساله دهجنگ داخلی 

را در گومیندان، و نقش  اش یارتجاعآن چیانکایشک و کودتای  یها قسمت، زیرا بیشترین شکست یم

 .کردند یمدنبال  آن راجامعه چین پشتیبانی کرده و  در تمام یطورکل بهارتجاعی او را 

را علیه خطوط مختلف انحرافی و اپورتونیستی  یا مبارزهمائو درون حزب کمونیست چین،  نیباوجودا

جبهه ممکن جهت مقاومت  نیتر عیوسکماکان سیاست ایجاد  1۹31که بعد از هجوم اولیه ژاپن در سال 

چین به مستعمره خود  لیتبدژاپن برای  یها تالشغلبه بر  استیباسو  شدند یمدر برابر ژاپن را منکر 
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 "مافوق چپ"و اشتباهات سکتاریستی و  چنین اینخطاهایی  واسطه به، رهبری نمود. دندیورز یممخالفت 

 دوران طول در بود، کرده ایجاد روستاها در پایگاهی مناطق مائو رهبری تحت که کمونیست حزب ،

 حزب. شد تضعیف چیانکایشک نیروهای مداوم حمالت برابر در خود مقاومت در ساله ده داخلی جنگ

 مردم در روستاها منفرد شده بود. یها توده جمله من مردم از هایی بخش از مواقع بعضی در کمونیست

، مجبور به اش یرهبر، حزب کمونیست همراه با نیروهای مسلح تحت  1۹34این در سال  به خاطر

 "بنای تاریخی"یک  آن رااقدام به راهپیمایی طوالنی، چیزی که خود مائو  و ترک مناطق پایگاهی خود

بیش از یک جنگ را در  هرروزمتوسط  طور بهخواند،شد که در طی حرکت خود در طول دو سال 

. این نقطه عطفی در مسیر انقالب چین شد. کرد یمهزاران مایلی را در چین حک  راه کی و برداشته

در طول راهپیمایی  اش یرهبرتعداد زیادی از افراد حزب کمونیست و نیروهای مسلح تحت  هرچند

 ییمایراهپ ریمس، در طول جهیدرنتطوالنی از بین رفتند، معهذا این امر به یک نتیجه پیروزمندانه منجر شد. 

تحکیم  1۹35طوالنی، خط اساسی مائو تسه دون و رهبری وی در درون حزب کمونیست در اوایل سال 

 (1۹یافت.)

 

 جبهه متحد تشکیل شد

بر اساس پیروزی خط مائو در جریان راهپیمایی طوالنی بود که حزب کمونیست توانست خط جبهه  

ژاپن را فرموله کرده، برای آن مبارزه نموده و سرانجام به آن دست یابد. سرانجام چیانکایشک  هیعلمتحد 

که از فراخوان حزب کمونیست برای جبهه متحد پشتیبانی  شیها ژنرالتوسط دو نفر از  1۹36در اواخر 

با گومیندان  ربوده شد و مجبور به قبول این جبهه متحد گشت. تشکیل دادن چنین جبهه متحدی کردند یم

از سیاست  ینینش عقباحتیاج به تنظیماتی در مبارزه درون چین داشت. بخصوص در روستاها احتیاج به 

مصادره زمین مالکان ارضی و تقسیم آن در میان دهقانان، و تعویض این سیاست با یک سیاست محدودتر 

 تخفیف اجاره و سود، داشت.
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برای متحد کردن حزب بر محور این تغییرات رهبری را در درون حزب کمونیست  یا مبارزهمائو 

حزب کمونیست و نیروهای تحت  خواست یمهمزمان با خط تسلیم طلبی طبقاتی که  که یدرحالکرد، 

، خطی که در حقیقت به شکست کرد یمرا تابع گومیندان و نیروهای مسلح آن سازد مقابله  اش یفرمانده

دهقانان در  ازجملهزحمتکش مردم و  یها تودهو  ها کمونیستدر جنگ مقاومت علیه ژاپن و سرکوب 

 .شد یمچیانکایشک منجر  به دست آزادشدهمناطق 

برای همخوانی با جنگ مقاومت ضد  یستیبا یممبارزه طبقاتی در چین  طرف کیازمائو تذکر داد که 

طبقاتی خارج از اراده ، مبارزه کرد یمکه وی پافشاری  یطور همانژاپنی تنظیم شود ولی از طرف دیگر، 

از بین  آن را توان ینم وجه چیه بهنادیده گرفت،  توان ینم آن را. دهد یمخود ادامه  تیبه موجود یهرکس

جبهه متحد را با در  نیتر عیوسالزم بود که  مطلقاًتنظیم کرد. و همچنان که  آن راو باید  توان میبرد، ولی 

از بورژوازی بزرگ و برخی از مالکان ارضی برای شکست دادن تجاوز ژاپن تشکیل  هایی بخش برگرفتن

داد. حزب کمونیست همزمان ، در جبهه متحد بایستی به مبارزه خود برای ادامه استقالل و ابتکار عملش و 

نباید خودش را تابع بورژوازی  وجه چیه به. و داد یمحیطه نظامی ادامه  ازجملهدر هر حیطه،  ها آناعمال 

، بلکه در عوض باید برای کسب رهبری کرد یمبزرگ، مالکان ارضی و یا نیروهای هر طبقه دیگری 

 .دیجنگ یمجبهه متحد 

، چیانکایشک و 1۹45متجاوز در سال  یها یژاپندوره جبهه متحد، درست تا شکست  نیا سرتاسردر 

حزب کمونیست و نیروهای مسلح و مناطق  سمت بهد دنباله روانش، به جهت دادن آتش عمده خو

ادامه دادند. گومیندان حتی از انجام سیاست تخفیف سود و اجاره، که  اش یرهبرپایگاهی تحت  آزادشده

اشاره شد، نمایانگر یک مصالحه، یک تنظیم، از طرف حزب کمونیست برای  قبالًیکه  طور همانخود 

به پیوسته به حزب کمونیست  طور بهحفظ مصالح جبهه متحد وسیع علیه ژاپن بود، سرباز زد. گومیندان 

حقوق دمکراتیک توده مردم در  یبرقرارو جدوجهدش برای  روستاهاانجام این اصالحات در  خاطر

 .کرد یم، حمله یرکلطو بهسرتاسر چین 
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مائو به کنگره هفتم حزب کمونیست  لهیوس بهکه  یا یاسیس)گزارش  "دولت ائتالفی درباره"در اثر 

ارائه شد( در شب پیروزی جنگ ضد ژاپنی، مائو در کنار مسائل دیگر موضوع مبارزه  1۹45چین در سال 

 :کرد. وی نوشت بندی جمعبر سر مسئله اصالحات، بخصوص در روستاها 

، این حقیقت، هم در روند یمفقدان اصالحات سیاسی تمام نیروهای تولیدی رو به انهدام  به علت
 .خورد یمکشاورزی و هم در صنایع بچشم 

 نخواهد ریپذ امکانچین مستقل،آزاد، دمکراتیک و متحد نگردد، رشد صنایع  که یزمانتا  یطورکل به
 (2۰.)"بود

و پیشبرد انقالب دمکراتیک نوین وابسته  ها یژاپنبه مغلوب نمودن  آن زماندر  زیچ همه گرید عبارت به

 ساخت: خاطرنشانشده بود. همانطوریکه مائو ادامه داده و 

دراز خواب رشد صنایع، خواب  یها سال، بسیاری از مردم مشتتنیمه فئودال و -در چین نیمه مستعمره
 ها آن یها خواب، اما دندید یممرفه برای خلق، خواب آبادی و اقتدار کشور را  یوزندگایجاد دفاع ملی 

 فرورفتندو دانشجویان با حسن نیت در کار و تحصیل خود  دانشمندان. بسیاری از مربیان، امدیدرندرست 
ی این ، ولکنند یمخود به کشور خدمت  بادانش ها آنو به سیاست توجهی نداشتند با اعتقاد به این امر که 

. بدون شک این عالمت خوبی است زیرا که درست امدیدرننیز خوابی بیش نبود، خوابی که درست 
آبادی و اقتدار چین است. خلق چین از جنگ  درراهکودکانه گام نخستین  یها خواباین  امدنیدرن

که پس از پیروزی بر مهاجمین ژاپنی، باید چین  داند یممقاومت چیزهای بسیاری آموخته است و 
همه برای  اقتدار کهبرخوردار از استقالل، آزادی، دمکراسی، وحدت،آبادی و  دمکراتیک نوین بسازد،

. چنانچه خلق بدین کار توفیق یابد آینده تابناکی در برابر چین ،شودو با یکدیگر بستگی دارند اند الزموی 
به ولیدی خلق چین فقط هنگامی آزاد خواهد شد و همه گونه امکان تکامل . نیروهای تشود میگشوده 

 گذرد یمکه  هرروزخواهد آمد که سیستم سیاسی دمکراسی نوین در سراسر چین برقرار گردد.  دست
 (21.)"ندیآ یممردم بیشتری به درک این نکته نائل 

که انقالب نیروی محرکه در جامعه و اساس رهایی  کند یم تأکیدینجا مائو بر این اصل اساسی ا

زحمتکشان چین، و ساختن کشوری آباد که  مخصوصاً، و اینکه رهایی ملت چین، و هست مولدنیروهای 
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دارد.  "ن سیاست در مقام فرماندهیقرارداد "بستگی به  تماماًسازد  برآوردهاحتیاجات توده مردم را 

در پیش برد انقالب دمکراتیک نوین، بلکه در زمان انقالب  فقط نهحقیقت اساسی بود که مائو،  کی نیا

 .دیورز یم تأکیدبر آن  مکرراًپیروزی به دنبال آمد،  نیبعدازاسوسیالیستی که 

 

 طلبی نبرد یا تسلیم

در ابتدا با  ها آنذکر شد، درون خود حزب کمونیست نیروهایی بودند که بعضی از  قبالًهمانطوریکه 

 کامالً، کسانی که با تشکیل جبهه متحد به یک سیاست کردند یمتشکیل جبهه متحد علیه ژاپن مخالفت 

 آزادشدهطلبانه چرخش نموده و از واگذاری کامل حزب کمونیست و نیروهای مسلح و حتی مناطق  تسلیم

به یک مبارزه سخت در حزب . با دست زدن کردند یمبه زیر اختیار گومیندان حمایت  اش یرهبرتحت 

کمونیست برای شکست دادن این تمایالت، مائو رابطه بین خطی که تسلیم طلبی طبقاتی را در حزب 

کمونیست پیش گذارده بود با خط تسلیم ملی به امپریالیسم ژاپن در رابطه با مبارزه ملت چین در کل، را 

همدیگر را  متقابالًمرتبط بوده و  هم بهطلبانه  تذکر داد. مائو نشان داد که چگونه این دو تمایل تسلیم

 (22.)کردند یمتقویت 

، تنها پرولتاریا و حزب کمونیستش کرد یم تأکیدمداوم برایش مبارزه و بر آن  طور بههمانطوریکه مائو 

 شیپ بهیک مقاومت تمام و کمال را در برابر ژاپن رهبری کرده و مبارزه را تا پیروزی کامل  توانست یم

ببرد. تنها پرولتاریا و حزب کمونیستش قادر بود که در شرایط تاریخی مشخص چین و موقعیت 

در چین را به پیروزی رهبری کند، هدایت و پیشبرد آن به مرحله  کیبورژوا دمکرات، انقالب المللی بین

 انقالب سوسیالیستی که دیگر جای خود دارد.

اومت در برابر ژاپن، همانند سرتاسر انقالب چین در در تمام دوره جبهه متحد ضد ژاپنی و جنگ مق

خط و سیاست حزب کمونیست را بر تحلیل طبقاتی نیروهای درون چین و اوضاع کشور  تنها نهکل، مائو 

از مراحل مختلفش و نیروهای طبقاتی درگیر  هرکدامدر  المللی بین، بلکه بر تحلیلی از موقعیت یطورکل به
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 فوراًجنگ جهانی دوم رخ داد، مائو  1۹3۹در سپتامبر  که یوقتگذاشت.  لمللیا بیندر مبارزه در عرصه 

 نمود که: تأکیددر هر دو طرف تحلیل کرده و  آن راخصلت امپریالیستی 

، رعادالنهیغ، هم از طرف انگلستان و فرانسه و هم از طرف آلمان جنگی آغازشده اکنون همجنگی که 
سراسر جهان باید علیه این جنگ برخیزند و  یها خلقو امپریالیستی است.احزاب کمونیست و  غارتگران

جهان فقط  یها خلقسازند، زیرا این جنگ برای  برمالخصلت امپریالیستی هر دو طرف جنگ را فاش و 
-احزاب سوسیال کارانه تیجناسودمند نیست، و همچنین باید اعمال  وجه چیه بهاست و  بخش انیز
، افشاء ورزند یمو به منافع پرولتاریا خیانت  کنند یمامپریالیستی پشتیبانی  از جنگمکرات را که د

 یها جناحنمایند.... آلمان جنگ را شروع کرد به این منظور که خلق لهستان را غارت کند و یکی از 

د امپریالیستی است و ماهیت خو ازلحاظجبهه امپریالیستی انگلستان و فرانسه را در هم شکند. جنگ آلمان 
آماج  مثابه به  تائید کرد. انگلستان و فرانسه به لهستان آن راباید با آن به مقابله برخاست، نه آنکه 
به تقسیم  ریدابرای جلوگیری از تالش امپریالیسم آلمان  آن راغارتگری سرمایه مالی خود نگریستند و 

لهستان  ها آن، دادند یمقرار  مورداستفاده، آورند یم به دستکه از غارت در مقیاس جهان  یغنائممجدد 
یک جنگ امپریالیستی  ها آنجبهه امپریالیستی خود تلقی کرده بودند، بنابراین جنگ  یها جناحرا یکی از 

به لهستان فقط به این منظور است که بر سر تسلط بر لهستان با آلمان به  ها آنکمک  اصطالح بهاست و 
 (23.)"منازعه پردازند، و این جنگ را نیز نباید تائید کرد، بلکه باید با آن به مبارزه برخاست

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

، ادامه داد. این امر ادامه جبهه متحد با آن زماندر جنگ امپریالیستی  ریدرگالیستی بلوک امپری

بردن مقاومت  شیپ بهاتحاد ممکن در  نیتر عیوسمریکا، بر اساس اچیانکایشک، نوکر امپریالیسم بریتانیا و 

غلطیدن به سیاست طرفداری کردن از یک بلوک امپریالیستی علیه  در چین، بدون در ها یژاپنبا تجاوز 

دیگری را ممکن ساخت. این حقیقت که خصلت کلی جنگ جهانی آن موقع امپریالیستی بود، نقش 

 .بالعکسو  کرد ینمانقالبی جنگ مقاومت ملت چین علیه ژاپن را نفی 
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 استقالل و ابتکار عمل در جبهه متحد

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

 آزادشده، مسئله حفظ استقالل و ابتکار عمل حزب کمونیست و نیروهای مسلح و مناطق المللی بینمبارزه 

مردم را  از اهمیت حیاتی برخوردار بود. بدون این امر حزب کمونیست در حقیقت توده اش یرهبرتحت 

. کرد یم هدایت امپریالیستی –به پیوستن و وابستگی به یک بلوک امپریالیستی در اوضاع جنگ درون 

متحد را  جبهه که یافت را آن امکان کمونیست حزب استقالل، و عمل ابتکار برای مبارزه و حفظ با دقیقا

 صحیح حفظ کرده و به جنگ مقاومت ضد ژاپنی بپردازد. طور به

تغییراتی در خصلت کلی جنگ دوم جهانی، تبدیل آن  1۹41بعدها، حمله آلمان به اتحاد شوروی در 

دفاع از سوسیالیسم و  اش یکلامپریالیستی به جنگی که خصلت عمده و هدف -از یک جنگ درون

ود با آورد. در این اوضاع مائو به مقابله خ وجود هبپیروزی نیروهایی که با اتحاد شوروی متحد بودند، 

را در تبعیت از گومیندان و  اش یرهبرتحت  آزادشدهخطی که حزب کمونیست، نیروهای مسلح و مناطق 

بود( ادامه داد. او به جنگ  شده تیتقو)خطی که در آن دوره  داد یمقرار  اش ییکایامراربابان بریتانیایی و 

برای سیاست حفظ استقالل و ابتکار عمل و مبارزه برای رهبری پرولتاریا در جنگ ضد ژاپنی ادامه داد. 

دیگر، مائو در انجام این کار، خود را بر پایه تحلیل طبقاتی از نیروهای مختلف در چین و در سطح  بار کی

ط صحیح و شیوه صحیح است که مردم چین را در جنگ ضد . و دوباره نیز، این خقرارداد المللی بین

پیروزی رهبری کرده و از ربوده شدن میوه پیروزی مبارزه قهرمانانه مردم چین توسط  یسو بهژاپنی 

 چیانکایشک و اربابان امپریالیستیش ممانعت نمود.

رد انقالب در هر زمان، قسمتی از استراتژی مهم انقالبی چگونه باید برای پیشب عنوان به دانست یممائو 

قرار دهد، ولی وی تفاوت بین  مورداستفادهرا  ها آنتضادهای درون کمپ ارتجاع را در نظر گرفته و 

را به درک آن مسلح   و مردم دانست یمتضادها و تضاد بنیادین بین مردم و ارتجاعیون را نیز  گونه این

نمود. این امر، هم برای پیشبرد انقالب در یک مرحله بخصوص و هم برای افزایش نیروهای انقالبی 

 کننده نییتعبعدی و سرانجام به پیروزی کامل  مرحلهو آماده کردنشان و هم برای پیشبرد انقالب به  ها توده

 بود.



 نوشته: باب آواکیان

[3۸] 

 

 انقالب دمکراتیک نوین

آن  کاربستبخصوص در دوران جنگ ضد ژاپنی بود که مائو تئوری و استراتژی دمکراسی نوین و 

، که در  "انقالب چین و حزب کمونیست چین"در شرایط خاص چین در آن زمان را تکامل بیشتری داد. 

ن دوره نوشته شدند، هر دو آثار عمده ای 1۹4۰، که در ژانویه "دمکراسی نوین درباره "و  1۹3۹دسامبر 

بیشتر پرداخت نمود.  آن رامائو خط انقالب دمکراتیک نوین را تکامل داده و  ها آنهستند که در 

تحلیل "در  قبالًرا که  یا یطبقات، مائو تحلیل "انقالب چین و حزب کمونیست چین"بخصوص در 

معین در رابطه با اوضاع آن  طور بهانجام داده بود، گسترش داد، و آن را  1۹2۹در  "طبقات جامعه چین

 نیروهای مختلف چین در جنگ ضد ژاپنی، بکار برد. یبند صفزمان و 

 داد: حیتوض در همان اثر، مائو، در ارتباط با خصلت انقالب چین، مشروحاً مضافاً

انقالب بورژوا دمکراتیک است یا  کی نیاباالخره خصلت انقالب چین در مرحله کنونی چیست؟ آیا 
 سوسیالیستی؟ روشن است این انقالب از نوع دوم نیست بلکه از نوع اول است... -یک انقالب پرولتاریایی

دمکراتیک معمولی طراز  -دمکراتیک کنونی چین، دیگر انقالب بورژوا  -معذالک انقالب بورژوا
 نوع این. است یا ژهیو نوع و نوین طراز راتیکدمک –، بلکه انقالب بورژوا شده کهنهقدیم نیست که 

 انقالب آن را ما و ابدی یم گسترش مستعمره نیمه و مستعمره کشورهای تمام در و چین در اکنون انقالب
 .مینام یم نوین دمکراتیک – بورژوا

 انقالب این زیرا است، جهانی سوسیالیستی –این انقالب دمکراتیک نوین جزئی از انقالب پرولتاریایی 
 مبین انقالب این سیاسی، ازنظر. کند یم مبارزه المللی بین یدار هیسرما علیه یعنی امپریالیسم علیه قاطعانه

تبدیل جامعه  ضد بر و مرتجعین و خائنین ،ها ستیالیامپر علیه و است انقالبی طبقات مشترک دیکتاتوری

اقتصادی، مضمون انقالب عبارت از این است  ازنظر. کند یمچین به جامعه دیکتاتوری بورژوایی مبارزه 
، خائنین و مرتجعین تعلق دارند، در دست ها ستیالیامپربزرگی که به  مؤسساتکالن و  یها هیسرماکه 

 حال نیدرعمالکان ارضی بین دهقانان تقسیم شوند،  یا نهیزمرا اداره کند،  ها آندولت قرار گیرند و دولت 
. شود ینمو اقتصاد دهقانان مرفه از بین برده  گردند یمحفظ  یطورکل به یدار هیسرماخصوصی  مؤسسات

، کند یمهموار  یدار هیسرمارا برای   راه طرف کیازجهت این انقالب دمکراتیک طراز نوین  نیبه هم
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. مرحله کنونی انقالب چین مرحله آورد یمولی از طرف دیگر شرایط مقدماتی را برای سوسیالیسم فراهم 
گذار است که وظیفه آن عبارت است از پایان دادن به جامعه مستعمره، نیمه مستعمره و نیمه فئودالی و 
ایجاد کردن جامعه سوسیالیستی، یعنی این جریان انقالب دمکراتیک نوین است. این جریان پس از جنگ 

شروع شد.  1۹1۹مه  4یدن گرفت و در چین با جنبش اول جهانی و انقالب اکتبر روسیه بود که آغاز
 یها توده، انقالب ضد امپریالیستی و ضد فئودالی مینام یمانقالب دمکراتیک نوین  آن راانقالبی که ما 

برسد،  سمیالیبه سوس تواند یمپرولتاریاست. تنها از راه این انقالبست که جامعه چین  یبه رهبروسیع خلق 
 (24.)"دراه دیگری وجود ندار

 کند: می بندی جمعترتیب زیر  هدر پایان این اثر، مائو از رشد انقالب چین ب

به و خطیر انقالبی که در برابر حزب کمونیست چین فرار دارد، عبارت است از  زیافتخارآمتمام وظیفه 
ساختن آن به انقالب  متحول و( نوین دمکراتیک انقالب) چین دمکراتیک – رسانیدن انقالب بورژوا انجام

برای  یضرورتدارک  منزله بهسوسیالیستی زمانی که تمام شرایط الزم فراهم باشد... انقالب دمکراتیک 
دنباله انقالب دمکراتیک است.  ریناپذ اجتناب طور بهانقالب سوسیالیستی است و انقالب سوسیالیستی 

عبارت از این است که با تمام قوا برای تحقق کامل جامعه سوسیالیستی و  ها کمونیستهدف نهایی همه 
اختالف بین انقالب دمکراتیک و انقالب سوسیالیستی  که یزمانجامعه کمونیستی مبارزه کنند. تنها 

انقالب چین را  توان میتشخیص داده شود و همچنین به رابطه این دو انقالب وقوف حاصل شود، 

 (25.)"ردرهبری ک یدرست به

 

 کلید رهبری پرولتاریایی

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

 دست بهانقالب سوسیالیستی، رهبری پرولتاریا بود. این چیزی بود که مائو همواره برایش جنگید و 

در همین اثرش توضیح داد و  جمله منآوردنش را رهبری کرد. این نکته اساسی بود که او بارها و بارها، 
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این آن شرایطی بود که او همواره و مصممانه چه درون و چه بیرون از حزب کمونیست برای تحقق و 

 تکامل آن مبارزه کرد.

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

مرحله انقالب  یتوجه قابلنوین برای مدت  دمکراسی که داد توضیح او. کرد تحلیل را نوین دمکراسی

تغییراتی که در اردوی دشمن و در صفوف  برحسب شیپ بهخود  درحرکت "چین خواهد بود و اینکه 

، ولی خصلت اساسی آن بدون تغییر باقی شود میدوره تقسیم  نیبه چند، دهد یمروی  متحدان

 (26.)"ماند یم

همچنین در این جزوه مائو توجه بخصوصی به تحلیل از نقش بورژوازی در انقالب چین مبذول داشت 

در مبارزه، جایگاه متفاوتی با بورژوازی در روسیه تزاری دارد.   و توضیح داد که چگونه بورژوازی چین

که در  هرچندکه در آن انقالب چین با انقالب روسیه تفاوت داشت،  داد یماین نکته مهمی را تشکیل 

انقالب سوسیالیستی پرولتاریایی بود. در همان  درآمد شیپدومی یک مرحله انقالب بورژوا دمکراتیک 

 اندازه بهحال مائو از گرایش بورژوازی چین برای همدستی با دشمن و این واقعیت که این طبقه حتی 

 به عملدر غرب، یک طبقه انقالبی نبود، تحلیل  یدار هیسرمارهای غرب، در دوران رشد بورژوازی کشو

 (27آورد.)

امروز، هرکس که بتواند "کرد که  بندی جمعکاربستن این امر در شرایط چین آن زمان، مائو  هدر ب

سازد، ناجی خلق خواهد  برقرارخلق را در بیرون راندن امپریالیسم ژاپن رهبری کند و رژیم دمکراتیک را 

بود. تاریخ نشان داده است که بورژوازی چین قادر به انجام این وظیفه نیست، انجام این وظیفه ناگزیر بر 

در چین امروزی این شکل دولت دمکراسی نوین، "( مائو ادامه داد که 2۸.)"ردیگ یمعهده پرولتاریا قرار 

در رابطه با تحلیل صحیح از مرحله الزم  فقط نهاین  (2۹.)"ردیگ یم به خودشکل جبهه متحد ضد ژاپنی 

در آن زمان، توسط مبارزات ملت چین علیه ژاپن و  نکهای ویژهدمکراسی نوین در کل بلکه با زیر مرحله 

نیز بود. اما، بار دیگر، در این زیر مرحله  گشت یم، نمایان کردند یمآن خائنین چینی که با ژاپن همکاری 

این مرحله از مبارزه  آنچهبه جبهه متحد یک خصلت انقالبی داد و  آنچه تر عام طور بهو ویژه انقالب چین 

 بود. ستشیکموندمکراسی نوین شمرد، چنانکه مائو پافشاری کرد، رهبری پرولتاریا و حزب  عنوان بهرا 
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خلق و ملت  یها تودهاین خط، این تئوری و این استراتژی دمکراسی نوین بود که پرولتاریای چین و 

پایان زیر مرحله  مثابه بهچین در کل را در پیروزی در جنگ مقاومت علیه ژاپن رهبری کرد. این پیروزی 

پایان انقالب دمکراتیک نوین در  یبه معنخاص در مرحله عمومی دمکراسی نوین بود. شکست ژاپن 

لیسم و نوکران داخلی آن، باشد، چون هنوز پیروزی کامل خلق چین بر امپریا توانست ینمچین نبود و 

که  کیبوروکرات داران هیسرما ژهیو بهبخصوص طبقه مالکان ارضی فئودال و بورژوازی بزرگ )

گومیندان انباشت شده بود(  یحزب تکدر دولت و دیکتاتوری  شان یرهبراز طریق موقعیت  شانیها هیسرما

 .آمد ینم حساب به

 

 جنگ داخلی علیه گومیندان

مریکایی، همراه با و از طریق نوکرشان چیانکایشک ا یها ستیالیامپربا شکست امپریالیسم ژاپن،  عتاًیطب

این پیروزی تالش نمودند. مائو حزب کمونیست چین را در امر مذاکره ماهرانه با  یها وهیمبرای ربودن 

 -گومیندان رهبری کرد و حتی علیرغم دادن امتیازات معینی، از سازش بر سر اصول اساسی امتناع ورزید

، اما امتناع از زمین گذاشتن سالح و منحل کردن نیروهای آزادشدهحتی از دست دادن برخی مناطق 

 مریکا و نوکرانش به نمایندگی چیانکایشک.احش و امتناع از سازش با، و تابع شدن به، امپریالیسم مسل

 هیپا یب مائو، در حین و با پیروزی جنگ ضد ژاپنی عبارت بود از، یبه رهبرخط حزب کمونیست چین 

 یدار هیسرماو  نماینده منافع امپریالیسم، فئودالیسم عنوان بهچیانکایشک  یحزب تکنمودن دیکتاتوری 

پرولتاریا. این شکل  یبه رهبربورکرات و جایگزینی آن با دیکتاتوری مشترک طبقات انقالبی در چین 

 آزادشدهحکومتی بود که در مناطق  یا هیپاقدرت دولتی متناسب با مرحله دمکراسی نوین بود و شکل 

 .شد یمتحت رهبری حزب کمونیست اعمال 

 ها آنمریکا از قبول این امر خودداری کردند. اولی چیانکایشک و پشتیبانان امپریالیستش بخصوص 

در تمام طول  آن راتحت رهبری  آزادشدهحمله به حزب کمونیست و نیروهای مسلح و مناطق  تنها نه

یک حمله  خود را برای ها آنجنگ ضد ژاپنی ادامه دادند، بلکه بالفاصله پس از پیروزی در آن جنگ، 
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آماده کرده و با شروع آن سعی داشتند که حکومت ارتجاعی خود را بر تمام چین تحمیل کنند.  جانبه همه

به چیانکایشک جنگ داخلی را آغاز کرد، حزب کمونیست چین  که یوقتبود.  برعکس کامالًولی نتیجه 

خط صحیح و رهبری مائو توانست نیروهای چیانکایشک را افشاء و هر چه بیشتر منفرد کرده و  لیدل

گسترش داده و چیانکایشک را از  ساله سهرا در طول یک جنگ  آزادشدهشکست بدهد، توانست مناطق 

یک  تمام چین را آزاد کند و انقالب دمکراتیک نوین را به باًیتقرمناطق مرکزی چین بیرون رانده و 

 رهنمون گردد. نیدر چسرانجام پیروزمندانه برساند و به دوران سوسیالیسم 

دیگر در فاصله بین شکست ژاپن و آغاز این جنگ نهایی برای تکمیل انقالب دمکراتیک  بار کیاما 

درون حزب کمونیست چین بر سر این مسئله که آیا مبارزه علیه  یتوجه قابلنوین، مبارزه فشرده و 

، عملی شد یممریکا پشتیبانی او شکست دادن وی با توجه به اینکه او از جانب امپریالیسم  چیانکایشک

مریکا و اکه به قدرت امپریالیسم  ییها آنرا علیه  یحزب درونبود یا نه، صورت گرفت. مائو این مبارزه 

 اش یانقالبکه به توانایی خلق چین و نیروهای  ییها آنداده و  پربهاآن  یکنندگ نییتعبمب اتم و قدرت 

مریکا و نوکرش چیانکایشک اعلیه امپریالیسم  زیآم تیموفق بخش یآزادبرای دامن زدن به یک جنگ 

 ،رهبری نمود.کردند یمشک 

 

 مبارزه برای پیروزی انقالبی

ارزیابی از  دربارهنکاتی  "، مائو مقاله یحزب درون کننده نییتعبخشی از این مبارزه مهم و  عنوان به

کرد که علیرغم آنکه شوروی  تأکیدنوشت و در آن  1۹46را در آوریل  "المللی بینشرایط کنونی 

معینی  یها سازشمریکا به توافق و ابا دول امپریالیستی پیروزمند بخصوص انگلیس، فرانسه و  یدرست به

جهان در کشورهای  یدار هیسرماکه مردم کشورهای  کند ینمایجاب  ها سازش گونه این "رسیده است، 

السابق بنا بر اوضاع خود به اشکال گوناگون  خود با پیروی از آن سازش کنند. مردم این کشورها کمافی

 (3۰.) "مبارزه خواهند کرد
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یکا و مرامثل بریتانیا،  یدار هیسرمااز مبارزه در خود کشورهای  تنها نهشکی نیست که در اینجا مائو 

مریکا سعی در حفظ اامپریالیستی و بخصوص  یها قدرتفرانسه، بلکه همچنین در آن مناطقی که این 

پاورقی این مقاله  همچنان که .کند یمسلطه استعماری خود به اشکال گوناگون داشتند صحبت 

زیرا رفقایی بودند که به نیروهای " شده نوشته، این سند به این دلیل دهد یمدون توضیح  تسه مائو

مریکا و از شروع یک جنگ ااز امپریالیسم  ها آن، دادند یم بها کمو به نیروهای خلق  پربهاامپریالیستی 

مریکا و اارتجاعی  یبند دستهدر برابر حمالت مسلحانه " جهت نیبد، و "جهانی جدید هراس داشتند

که قاطعانه جنگ انقالبی را در برابر  کردند ینم جرئتو  دادند یمچیانکایشک از خود ناتوانی نشان 

 (31.)"کوبد یمدون این شیوه تفکر نادرست را  تسه رار دهند. در این سند، رفیق مائوق یضدانقالبجنگ 

استالین که در آن زمان به حزب کمونیست چین  دگاهیدهمچنین این مسئله واقعیت دارد که مائو با 

 یخوددارچیانکایشک  هیعلبرای کسب قدرت  جانبه همهاز دست زدن به یک مبارزه  نمود یمتوصیه 

 بیترت نیا به. کرد یمبرسد، مخالفت  آن زمانبا او به بهترین توافق ممکن در  موقتاًکرده و بجای آن 

داده و این امر کسانی که در درون  بها کمو به نیروی مردم  پربهامریکا ااستالین نیز به نیروی امپریالیسم 

 یضدانقالبراسخانه به یک جنگ انقالبی به مقابله با جنگ  کردند ینم جرئت "حزب کمونیست چین 

که بعدها خودش گفت(  طور همانباید به خاطر داشت که استالین) هرحال به. نمود یمرا تقویت  "بپردازند

خوشحال گردید. و البته  کرده یمبا پیروزی جنگ انقالبی در چین به او ثابت شد که اشتباه  نکهیااز 

چینی توصیه اشتباه استالین را بپذیرند. اینکه این کار را  یها ستیکموناجباری هم نبود که  گونه چیه

مودن برای که مائو با رد این توصیه و جرئت ن طور همانکردند یا نه بستگی به خط خودشان داشت، 

 مریکا و به پیروزی رسانیدن آن نشان داد.اچیانکایشک و امپریالیسم  هیعل بخش ییرهارهبری جنگ 

در  ها تودهرهبری  زیآم تیموفق یزیر هیپااین مبارزه ایدئولوژیک درون حزب کمونیست چین برای 

و به سرانجام رسانیدن پیروزمندانه انقالب دمکراتیک نوین در چین اهمیتی  بخش ییرهامبارزه  ییبرپا

 بیترت نیا بهجمهوری خلق چین را اعالم نمود.  یگذار انیبن، مائو  1۹4۹حیاتی داشت. در اول اکتبر

به مسئله چگونگی  درواقعانقالب چین از طریق انقالب دمکراتیک نوین وارد مرحله سوسیالیستی گردید. 

یک جامعه سوسیالیستی  طرف بهنیمه مستعمره  -فت از یک جامعه مستعمره و یا نیمه فئودال پیشر
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بود. و این مائو بود که با شرکت عملی خود در انقالب چین و بکار بردن اصول  شده داده پاسخ

 داد.در آن، تئوری و استراتژی این پیشرفت تاریخی انقالبی را تکامل   لنینیسم –مارکسیسم  شمول جهان

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

نمود  یادآوری. او کند یم بندی جمعرهبری پرولتاریایی  کننده نییتعمرحله بعدی انقالب، مائو از مسئله 

 "فراگیری نوین "عناصر مترقی سابق چینی برای نجات چین به غرب چشم دوخته و  درگذشتهکه چگونه 

 قدیمی فئودالی در چین اختیار کردند. بافرهنگرا برای مبارزه  ازآنجا شده اقتباسوارداتی و 

 تا آغاز قرن بیستم گفت: 1۸4۰ یها سالدوران بین  دربارهمائو بخصوص 

با  توان میدید را آموخته بودند همچنان معتقد بودند که برای مدت زیادی کسانی که این علوم ج
چین را نجات داد. غیر از پیروان مکتب قدیم، کمتر کسی از هواداران مکتب جدید در این امر  ها آن

چین را نجات دهد. فقط یادگیری از کشورهای بیگانه  توانست یمشک داشت. فقط مدرنیزاسیون 
غرب  یدار هیسرماچین را مدرنیزه کند. و در میان کشورهای خارجی آن دوران فقط ممالک  توانست یم

نتایج خوبی از آموزش  ها یژاپنبورژوایی مدرن بسازند.  یها دولتتوانسته بودند  ها آنمظهر ترقی بودند، 

 نیز بیاموزند.... ها یژاپنآرزو داشتند که از  ها ینیچآورده بودند و  به دستغرب 

را که در تالش آموزش از غرب بودند بر باد داد.  ها ینیچآن خواب شیرین  ها ستیالیامپر یتجاوزکار
 ها ینیچ. زدند یماین بود که چرا استادان پیوسته به تجاوز بر شاگردان خود دست  زیانگ شگفتمطلب 

تحقق  بازهمان آن یها آرمانبکار بستنی نبود و  کدام چیهخیلی چیزها از غرب آموخته بودند ولی 
که نهضتی در مقیاس تمام کشور بود  1۹11. مبارزات مکرر آنان و از آن جمله انقالب رفتیپذ ینم

گردید. پس تردیدهایی  رممکنیغ، زندگی شد یمبدتر  هرروزهمگی با شکست روبرو شد. وضع کشور 
به انقالب  ها روسآمد، پرورش و گسترش یافت. جنگ جهانی اول سراسر کره زمین را لرزانید،  باوجود

اکتبر دست زدند و نخستین دولت سوسیالیستی جهان را بنیاد نهادند. نیروی انقالبی پرولتاریای کبیر و 
خارجیان پوشیده در حالت پنهان بوده و از انظار  آن زمانکبیر روسیه، آن نیرویی که تا  کش زحمتخلق 

و تمام جهانیان با چشم  ها ینیچبیرون زد و  فشان آتشمانده بود تحت رهبری لنین و استالین بنا گاه مانند 

پدید  ها ینیچنوینی در تفکر و در زندگی  کامالًنگریستند. آنگاه و فقط آنگاه دوران  ها روسدیگری به 
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 به رو چین سیمای و کردند کشف را شمول جهان و عام حقیقت این لنینیسم، –مارکسیسم  ها ینیچآمد. 
 (32.)نهاد دگرگونی

انقالبی دمکراسی نوین قدم نهد. در این راه  درراهنمود که چین قادر بود  یریگ جهینتبه این طریق، مائو 

، سوسیالیسم و نجات واقعی مردم چین "یک جمهوری خلق به رهبری طبقه کارگر " طرف بهقادر بود 

 پیشرفت کند.

 

 خدمات فلسفی

برای  ها جبههمبارزه سیاسی گسترش داد و جنگ را در همه  برحسبمائو خط دمکراسی نوین را  تنها نه

سوسیالیسم رهبری  طرف بهرفتن  به جلوبرپایی رهبری پرولتاریا و جلو بردن انقالب دمکراتیک نوین و 

انقالب دمکراتیک نوین نیز خدمات مهمی از رشد، دفاع و بکار برد خط   بخشی الزم عنوان بهنمود، بلکه 

 انجام داد.

 "دوره جبهه متحد علیه ژاپن و جنگ ضد ژاپنی مائو دو اثر عمیق فلسفی  لیاوا، در  1۹37در سال 

. این آثار، در کل خدمات عظیمی به فلسفه درآوردرا برشته تحریر  "تضاد درباره"و  "پراتیک درباره

، هدف آنان متوجه مبارزه با تمایالت اشتباه آمیز تر مشخص طور به زمانآن مارکسیستی کردند. اما در 

تمایل به نفی نیاز به جبهه متحد و قصور  طرف کیازدرونی حزب کمونیست چین در مبارزه جاری بود: 

، و از طرف دیگر شد یمدر شناخت مرحله مبارزه جاری که توسط جنگ مقاومت علیه ژاپن مشخص 

نفی نیاز به نقش رهبری پرولتاریا در جبهه متحد و تسلیم نمودن حزب کمونیست و  طرف بهگرایش 

 در مرحلهقصور در تدارک  نیبنابراو  کرد یمپرولتاریا به گومیندان و نیروهای طبقاتی که آن نمایندگی 

 تی.آینده جهت تکمیل انقالب دمکراتیک نوین و آغاز انقالب سوسیالیس یها شرفتیپجاری مبارزه برای 

و هم  "چپ"فلسفی اشتباهات  یها هیپابخصوص با توجه به تئوری شناخت،  "پراتیک  دربارهمائو در :

 راست را روشن ساخت:
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شناخت انسان   که آن است، این ناشی از ماند یمکه فکر از واقعیت عقب  دیآ یماغلب پیش  هذا مع
افراطی  کاران محافظه. ما در صفوف انقالبی خود علیه شود میدر اثر شرایط مختلف اجتماعی محدود 

 مثابه بهپیش رود، این در تاریخ  افتهیرییتغهمگام با وضع عینی  تواند ینم ها آن، زیرا فکر میکن یممبارزه 
برده  شیپ بهکه مبارزه تضادها پروسه عینی را  نندیب ینماپورتونیسم راست تظاهر کرده است. این افراد 

از پراتیک اجتماعی  ها آندر همان مرحله قدیمی ثابت مانده است. فکر  ها آنشناخت  که یدرحالاست، 
به در پیشاپیش عرابه جامعه حرکت کنند و هدایتش نمایند، بلکه فقط  توانند ینم ها آناست،  جداشده

آن را به عقب  کوشند یمو  کنند یمغرولند  رود یم شیپ بهسریع  قدر نیاو از اینکه  دوند یمآن  دنبال
 بکشانند و در جهت عکس منحرف سازند.

عینی  یها پروسهاز روی مراحل معین تکامل  ها آن. فکر میکن یمنیز مبارزه  "چپ" بافان هیقافما علیه 
تا قبل از  کنند یمو برخی دیگر تالش  پندارند یمتصورات واهی خود را حقیقت  ها آن، برخی از جهد یم

خود را از پراتیک جاری  ها آنو  تحقق یابند توانند یمتحقق بخشند که فقط در آینده  ییها آرمانموقع به 

 (33.)"ندیگرا یم ییماجراجوو بدین ترتیب در عمل به  کنند یماکثریت مردم و از واقعیات روز جدا 

 

 پروسه رشد

انقالب  یک از چین دمکراتیک –تغییر در انقالب بورژوا  یها هیپامائو از یک دیدگاه فلسفی  مضافاً

 و نوین، دمکراتیک انقالب درون مراحل زیر علل نوین، دمکراتیک انقالب به کهن –دمکراتیک 

 :نمود تحلیل را سوسیالیستی انقالب به نوین دمکراتیک طریق از پیشرفت اساس همچنین

، شود میاین تضاد اساسی معین  لهیوس بهیا پدیده و ماهیت پروسه که  ئیشتضاد اساسی پروسه تکامل یک 
در هر مرحله از این پروسه طوالنی تکامل وضع  الوصف مع، گردد ینمپروسه پایان نیافته، ناپدید  که یزمانتا 

خصلت تضاد اساسی پروسه یک شئی یا پدیده و ماهیت پروسه تغییر  نکهیباامتفاوت است. زیرا  معموالً
. ردیگ یم به خوداشکال حادتری  جیتدر بهلی این پروسه طوالنی ، تضاد اساسی در هر مرحله تکامکند ینم

آن  تأثیرو یا تحت  وندش یمتضاد اساسی تعیین  لهیوس بهبعالوه از میان تضادهای بزرگ و کوچک متعدد که 
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 یا پارهو  شود میشان کاسته  و یا از حدت  موقتی و یا جزئی حل طور بهو برخی  ابندی یم، حدت ردیگ یمقرار 
. چنانچه انسان به مراحل شود می. از اینجاست که مراحل مختلف پروسه نمایان ندیآ یمدیگر نیز تازه پدید 

مناسب  طور بهرا  ها دهیپدتضادهای ذاتی اشیاء و  تواند ینمتوجه نکند،  ها دهیو پدمختلف پروسه تکامل اشیاء 
 حل نماید....

یم، در اینجا نیز بگیر نظر در شد، آغاز 1۹11انقالب با که را چین دمکراتیک –اگر پروسه انقالب بورژوا 
 که یا انقالب قرار داشت، و دوره رأسکه بورژوازی در  یا دوره. بخصوص میخور یبرمبه چند مرحله خاص 

 گرید عبارت به. دهند یممختلف تاریخی را نشان  العاده فوق، دو مرحله کرد یمپرولتاریا انقالب را رهبری 
بندی جدید طبقات،  صف  بهاساسی دگرگون ساخت، منجر  طور بهرهبری پرولتاریا سیمای انقالب را 

انقالب دهقانی و پیگیری در انقالب ضد امپریالیستی و فئودالی گردید و امکان گذار انقالب  پردامنهگسترش 
 رأسکه بورژوازی در  یا دورهدر  ها نیادمکراتیک را به انقالب سوسیالیستی فراهم ساخت و غیره. همه 

در خصلت اساسی مجموعه پروسه، یعنی در خصلت این  نکهیباامحاالت بودند.  ازجملهانقالب قرار داشت، 
 نیمه خصلت تضاد این دیگر جهت) فئودالی ضد –یک انقالب دمکراتیک ضد امپریالیستی  مثابه بهپروسه 

 مدتی طول در پروسه این هذا مع است، نشده حاصل تغییری وجه چیه به( است کشور فئودالی نیمه و مستعمره
از تشدید بعضی  اند عبارتسال از مراحل متعدد تکاملی گذشته است.... مختصات این مراحل  بیست از بیش

از تضادها )مانند جنگ انقالب ارضی و هجوم ژاپن به چهار استان شمال شرقی چین( و حل جزئی یا موقتی 
های مالکان ارضی از طرف ما( و  نابودی دیکتاتورهای نظامی شمال و مصادره زمیناز تضادها )مانند  یا پاره

مصادره شده از  یها نیزم بازستاندنظهور تضادهای نوین )مانند مبارزه بین دیکتاتورهای نظامی جدید و 
 (34. )"مناطق پایگاهی انقالبی ما در جنوب چین از دست رفتند( بعدازآنکهو   یارضطرف مالکان 

کاربردی کماکان معتبر و عمومی  "تضاد درباره "و  "پراتیک درباره "گفته شد،  قبالًکه  طور هماناگرچه 

از اهمیت حیاتی و ویژه در انقالب چین در آن  ها آن کنیل. اند ساخته تر یغنداشته و فلسفه مارکسیستی را 

تکمیل انقالب دمکراتیک  طرف بهچینی برای پیشرفت از درون جنگ ضد ژاپنی  ی نهیدرزممرحله مشخص 

که در ابتدای این فصل  طور همانسوسیالیسم، برخوردار بودند.  یسو بهنوین و پیشرفت  یا هیپادر چین بر 

نمایانگر جهش  تنها نهسوسیالیسم  طرف بهگفته شد، پیروزی انقالب دمکراتیک در چین و پیشرفت چین 

بزرگی به جلو برای مردم چین، بلکه برای مردم همه جهان، در مبارزاتشان علیه امپریالیسم و ارتجاع و برای 
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و در  المللی بیندر چین، بلکه در اوضاع  تنها نهکمونیسم بود. این انقالب  تیدرنهارسیدن به سوسیالیسم و 

که بیانیه رهبران دولت و حزب چین بهنگام  طور همانآورد.  بالبه دنتغییرات عمیقی  المللی بینمبارزه طبقاتی 

 کرد: بندی جمعمرگ مائو 

 با و لنینیسم –عام مارکسیسم  قتیبا حق انطباقدر طول دوره انقالب دمکراتیک نوین، صدر مائو، در 
 را نوین دمکراتیک انقالب کلی سیاست و عمومی خط خالقانه چین، انقالب معین پراتیک با آن ترکیب
 سیاسی قدرت کسب که ساخت خاطرنشان و نمود یزیر هیپا را چین یا توده بخش ییرها ارتش و ترسیم
ق برپایی مناطق پایگاهی روستایی و با استفاده از دهات برای طری از تنها چین در مسلح نیروهای توسط

است و بس. او حزب ما، ارتش ما و کشور ما را در استفاده از  ریپذ امکانتسخیر شهرها  تیدرنهامحاصره و 

بوروکرات رهبری نمود و  یدار هیسرماجنگ خلق برای سرنگونی حاکمیت ارتجاعی امپریالیسم، فئودالیسم و 
چین  یا تودهچین را به پیروزی رسانید. پیروزی انقالب  یا تودهجمهوری  سیتأسانقالب دمکراتیک نوین و 

تحت ستم را  یها خلقبه رهبری صدر مائو، اوضاع شرق و جهان را تغییر داد و راه رهایی ملل تحت ستم و 

 (35روشنایی بخشید.)

 

 ونالیسم پرولترییدفاع از انترناس

دون  تسه حزب کمونیست چین، تحت رهبری مائویک کشور سوسیالیستی، جمهوری خلق چین و  عنوان به

ملی مردم کشورهای مستعمره، ادامه  بخش ییرهامبارزات  جمله منبه حمایت از مبارزه انقالبی مردم جهان، 

با خلق کره در جنگ علیه تجاوز  1۹5۰سال  لیاواخود به آزادی رسیده بود، چین در  یتازگ به باآنکهداد. 

و مردم مناطق دیگر، علیه امپریالیسم و  نیهندو چمریکا متحد گردید. همزمان ، چین از مبارزات مردم ا

، با فساد و در غلطیدن حزب بعدازآنو  1۹5۰ یها سالارتجاع دفاع نمود. و بیشتر آنکه، در اواسط و اواخر 

در اتحاد جماهیر  یدار هیسرماشوروی به رویزیونیسم، خیانت خروشچف و برژنف و سایرین، و احیای 

را علیه طبقه حاکم بورژوایی  یا کننده نییتعدون، مبارزه  تسه مائو یبه رهبری ، حزب کمونیست چین شورو

یک مبارزه ایدئولوژیک فعال برای افشاء و نبرد با مارکسیسم دروغین و خیانت این  ازجملهشوروی، 

 رویزیونیستهای شوروی، آغاز نمود.
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مریکای افریقا و اانقالبی مردم آسیا،  یها جنبشاز  یک مورد مهم در این مبارزه این مسئله بود که آیا باید

مقاله )  التین، که پس از جنگ جهانی دوم تبدیل به سیل خروشان ضد امپریالیستی گردیده بود، دفاع

 توسط ( "مدافعین استعمار نوین "کرد یا نه. Apologists of Neo- Clolonialism که بود میمه

 .شد نگاشته شوروی رویزیونیسم علیه پلمیکی عنوان به ،کننده نییتع سؤال این درباره چین کمونیست حزب

احیاء  جانبه همهو بهنگامی نوشته شد که رویزیونیستها تازه در پروسه پیشبرد  1۹63این مقاله در سال 

ط تسلیم طلبی در مریکا، که در آن موقع توسابا امپریالیسم  روابطشانمجموعه در شوروی و  یدار هیسرما

 را بنیادینی اصول و یا هیپا تحلیل " نوین استعمار مدافعین "، بودند. خورد یممریکا و سازش با آن رقم امقابل 

 در – است کرده حفظ را خود عظیم اهمیت و خود اعتبار کنونی اوضاع در کماکان که گذارد یم پیش

و اتحاد جماهیر  متحده االتیا  است، و در مناسبات بین داده رخجهان  در یتوجه قابل تغییرات که اوضاعی

است، و در اوضاعی که امپریالیسم خود را به رقابت داده  یجاجنبه عمده روابط،  مثابه بهشوروی، تبانی 

که هر  ابرقدرتاستثمارگران و سرکوبگران و پناهگاه استعمار نیست. امروز دو  سردسته ییتنها بهمریکا دیگر ا

هدف مبارزات عمده  یستیبا درمجموعجهان بوده و  یها خلقاست، دشمنان عمده  شان شهیپدو استعمار نوین 

 مریکای التین باشند.افریقا و املی در آسیا،  بخش ییرها

اشاره  صراحت بهمریکای التین، در این مقاله حزب کمونیست چین افریقا و ابا نظر به مبارزات در آسیا، 

 :کند یم

که یکی از مرزهای مهم بین  هستجهان کنونی  یها استیساتخاذ موضع در برابر این موضوع بسیار حاد 
 صف در پایداری با لنینیستها – مارکسیست. کند یم تعیین را معاصر رویزیونیستهای و لنینیستها–مارکسیست 

 درواقع. رویزیونیستهای معاصر کنند یم پشتیبانی فعاالنه ملی بخش ییرها جنبش از داشته قرار ستمدیده ملل
ملی را نفی  بخش ییرهاجنبش  یا لهیوسو با توسل به هر  رندیگ یمو استعمارگران قرار  ها ستیالیامپردر صف 

 (36.)ورزند یمکرده و با آن ضدیت 
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 انقالبی یها جنبشبرخورد به 

انقالبی مردم در کشورهای مستعمره را منحرف یا  یها جنبشروسی تالش نمودند تا  یاه رویزیونیست

 عنوان بهمریکا و ظهورشان اآنان با  یدر همکار ها جنبشاین  نکهیااز  یدرست به چراکهسرکوب نمایند  واقع به

مدعی آن شدند که سیستم استعماری در  شرکادخالت کنند، وحشت داشتند. خروشچف و  ابرقدرتیک 

برای رهایی  یتوجه قابلانقالبی  یا تودهو مبارزه  قرارگرفتهمریکای التین در آستانه نابودی افریقا و اآسیا، 

 .دانست یمخطرناک  تیغا بهملی در این مناطق دیگر وجود ندارد. در حقیقت این مبارزات را خروشچف 

 نمود: خاطرنشاندر جواب به این مسئله حزب کمونیست چین 

از استعمار چشم  وجه چیه به ها ستیالیامپربسیار روشن هستند. پس از جنگ جهانی دوم  ها تیواقع
. یکی از خصوصیات مهم این اند کردهنوین یعنی استعمار نوین را پیشه  شکل کی صرفاً، منتهی اند دهینپوش

که شکل کهنه حاکمیت مستقیم استعماری را در  اند شدهمجبور  ها ستیالیامپراستعمار نوین این است که 
انتخاب  ها آنکه  یبر عمال اتکابا  استثمار رابرخی نقاط تغییر داده و شکل نوینی از حاکمیت استعماری و 

مریکا از طریق تشکیل ا ابه سردمداری ایاالت متحده ها ستیالیامپر، عملی سازند. اند دادهنموده و پرورش 
، و "جوامع مشترک  "و  " ها ونیفدراس "آوردن  وجود بهو یا  ینظام  یها گاهیپا، ایجاد ینظام یها بلوک

 اند داشتهخود، مستعمرات و کشورهایی را که استقالل خود را اعالم  نشانده دست یها حکومتحمایت از 
اقتصادی و اشکال دیگر همچنان این  "کمک  "واگذاری  ازتحت کنترل و اسارت خود گرفته و با استفاده 

 یها ثروتو  اند درآوردهبازار فروش کاال و منابع مواد خام و محلی برای صدور سرمایه  صورت بهکشورها را 
همچنین سازمان ملل  ها ستیالیامپر. مکند یمو خون مردم این کشورها را  کنند یماین کشورها را چپاول 

در  قیطر نیبدمتحد را به یکی از وسایل مهم خود برای مداخله در امور داخلی این کشورها مبدل کرده و 
 "و هر وقت نتوانند در این کشورها از طریق  پردازند یماین کشورها به تجاوزات نظامی، اقتصادی و فرهنگی 

خرابکارانه دست  یها تیفعالو اقدامات و  ینظام یکودتاهاسلطه خود را حفظ کنند به  "زیآم مسالمت
 تر هیکرو  دتریپلاین استعمار نوین نوع  ...پردازند یمو تجاوز مسلحانه  به مداخله ماًیمستقو حتی  زنند یم

 (37استعمار است.)
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حزب کمونیست چین ورشکستگی رهبران رویزیونیست حزب کمونیست شوروی را در مورد این مسائل 

 افشاء کرد و اشاره نمود: کامالًاساسی 

ملی  بخش ییرها یها جنبشمبنی بر اینکه  اند کردهرا اختراع  یا یتئوررهبران حزب کمونیست شوروی 
که وظایف اقتصادی در مرکز آن قرار دارد. منظورشان این است که  اند شده "مرحله جدیدی "وارد 
 " صورت به، امروز مسئله اقتصادی "گرفت یممبارزه بر زمینه سیاسی انجام  یطورکل به سابقاً " که یدرحال

 است... درآمده "حلقه اصلی در زنجیره رشد بیشتر انقالب  "و  "وظیفه مرکزی 

 و کهنهوظیفه عاجل و اولیه در مقابل این کشورها کماکان رشد بیشتر مبارزه علیه امپریالیسم و استعمار نو 
، بر پا ها نهیزمسیاسی، اقتصادی و فرهنگی و دیگر  یها درزمینه شدت بهو نوکرانشان است. این مبارزه هنوز 

که  کند یمهنوز متمرکزترین شکل خود را در مبارزه سیاسی پیدا  ها نهیزم. و مبارزات در همه این شود می
به  یتازگ به. برای کشورهایی که ابدی یمدر مقابل سرکوب مسلحانه ارتقاء  ریناپذ اجتناب یبه صورت اغلب

هرگز نباید از مبارزه علیه  فهیوظالزم است اقتصاد مستقل خود را رشد دهند. اما این  اند دهیرساستقالل 
 امپریالیسم و استعمار قدیم و جدید و نوکرانشان، مجزا گردد.

 اختصاص شوروی کمونیست حزب رهبران به که "مرحله جدید "، تئوری "از میان رفتن استعمار "همانند 
 نوین استعمار توسط التین مریکایا و فریقاا آسیا، و غارت به تجاوز کردن یمال ماست منظور به یروشن به دارد،

 و ستمدیده ملل و امپریالیسم بین حاد تضاد بر گذاردن سرپوش و کند یم نمایندگی آن را متحده االتیا که
، مبارزه علیه امپریالیسم و استعمار ها آناست. البته بر اساس تئوری  ها قارهانقالبی مردم این   مبارزه کردن فلج

 صورت بهنو و کهنه و نوکرانشان دیگر الزم نیست زیرا استعمار در حال از میان رفتن است و رشد اقتصادی 
ملی را  بخش ییرهاجنبش است. آیا این به آن معنی نیست که  درآمدهملی  بخش ییرها جنبشمرکزی  فهیوظ
 انداخت؟... به دور کالً توان می

رها کرده و  یطورکل بهمبارزه با امپریالیسم و استعمار را  فهیوظخط غلط رهبران حزب کمونیست شوروی 
از پرولتاریا و احزاب کمونیست  ها آن، این به آن معنی است که ورزد یممخالفت  بخش ییرها یها جنگبا 

مخالفت با امپریالیسم و مبارزه برای استقالل  پرستانه وطنکه پرچم  خواهند یمملل و کشورهای تحت ستم 
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یک جبهه متحد ضد  درباره تواند یمچگونه کسی  آن صورتو به دیگران تحویل دهند. در   ملی را برچیده
 امپریالیستی یا رهبری پرولتاریایی صحبت کند؟

آن است که مهم نیست  شود مینظر دیگری که اغلب توسط رهبران حزب کمونیست شوروی اشاعه داده 
سوسیالیسم را بنا نهاد.  تواند یممرتجعی چون نهرو،  ستیونالیناستحت رهبری چه کسی، و حتی تحت رهبری 

 (3۸جدا افتاده است.) شیازپ شیبکه باز این ایده رهبری پرولتاریایی 

 

 به رهبری پرولتاریایینیاز دائم 

فریقا و االبته این به آن معنا نبود که در مقابله با حاکمیت امپریالیسم، چین از کشورهای واقع در آسیا، 

. نمود ینممریکای التین و یا حتی کشورهایی که تحت رهبری اشخاصی مانند نهرو و دیگران بودند، حمایت ا

کردن مقاومتشان  تر محکمچین در این مبارزه در بسیاری جهات به آنان کمک نمود و آنان را برای هرچه 

جانشینی برای مبارزه  توانست ینمآن بود که چنین مقاومتی  شد یمکه بر آن تکیه  یا نکته. اما نمود یمتشویق 

ملی تا پیروزی  بخش ییرها یها جنبشبه پرولتاریا و حزب کمونیستش برای رهبری  ازیو ن ها تودهانقالبی 

 در ساختمان سوسیالیسم باشد و یا به آن ارجحیت داده شود. ها تودهکامل و سپس رهبری 

ملی در کشورهای مستعمره و مبارزات  بخش ییرهارابطه بین مبارزات و حزب کمونیست چین اصول مهم 

، اتحاد مشترک آنان در مبارزه علیه امپریالیسم و برای هدف یدار هیسرماپرولتاریا در کشورهای پیشرفته 

 :قرارداد تأکیدنهایی سوسیالیسم و باالخره کمونیسم را دوباره مورد 

مریکای التین جریان دارد انکار ا فریقا وا اوضاع انقالبی بسیار مساعدی را که در آسیا، تواند ینم کس چیه

نیروهایی هستند که به  نیتر مهممریکای التین ا فریقا وا ملی در آسیا، بخش ییرهانماید. امروز، انقالبات 
 .اند افتهیتمرکزمریکای التین ا فریقا وا  . تضادهای جهان در آسیا،کنند یمامپریالیسم ضربه مستقیم وارد 

و  المللی بینمرکز تضادهای جهانی و مبارزات سیاسی جهان ثابت نیست بلکه تغییراتی که در مبارزات 
جابجا مشود. ما معتقدیم که با رشد تضاد و مبارزه بین پرولتاریا و بورژوازی در  دهند یماوضاع انقالبی رخ 

امپریالیسم،  یها نیسرزمو قلب  یدار هیسرما یها خانهمریکای شمالی، روز خطیر نبرد در این ااروپای غربی و 
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مریکای شمالی بدون شک به مرکز مبارزات ا، اروپای غربی و فرارسد آن روزفرا خواهد رسید. زمانی که 
 (3۹سیاسی جهانی و تضادهای جهانی مبدل خواهد شد.)

و جمهوری خلق چین تحت رهبری ونالیسم پرولتری، حزب کمونیست چین یبه انترناس اتکابا حفظ و 

و وظایف  ها تیمسئولدون با این موضوع حاکمان رویزیونیست شوروی مخالفت ورزیدند و به  تسه مائو

 :کنند یمپرولتاریا و احزاب کمونیست در قدرت آن کشورهای سوسیالیستی چنین اشاره 

لیسم پرولتری، هر کشور سوسیالیستی که در انقالب خود پیروز ونایانترناس و لنینیسم –بر اساس مارکسیسم 
ملل تحت ستم حمایت کرده و به آنان یاری کند. کشورهای  بخش ییرهاگردیده باید فعاالنه از مبارزات 

سراسر  یها خلقمناطق پایگاهی برای حمایت و رشد انقالب ملل تحت ستم و  صورت بهسوسیالیستی باید 
اتحادها را با آنان تشکیل داده و انقالب جهانی پرولتاریایی را تا تکمیل آن  نیتر کینزدو  آمدهدرجهان 

پیروزی سوسیالیسم در یک و یا چند کشور را  درواقعبرند. اما رهبران حزب کمونیست شوروی  شیپ به

ملی را به خط  بخش ییرهاانقالب  خواهند یم. آنان کنند یمپایان انقالب جهانی پرولتاریایی تلقی  عنوان به
 (4۰و منافع ملی کشور خود تسلیم نمایند.) زیآم مسالمتعمومی همزیستی 

حزب کمونیست چین و مردم چین در حمایت از مبارزات  یبه رهبربعد مائو،  یها سالدر این زمان و در 

که این  جهت ازآنمریکای التین )افریقا و اف جهان، بخصوص در کشورهای آسیا، مردم در نقاط مختل

مناطق به نقطه تمرکز تضادهای سیستم امپریالیستی جهانی و به مرکز توفان جنبش انقالبی در سراسر جهان 

متعددی را در مقاطع حساس و در  یها هیانیب، مائو  1۹6۰ یها سالبودند( ادامه داد. در طول  شده لیتبد

که حمایت خلق چین  ییها هیانیب، صادر نمود، حمایت از مبارزات کلیدی در جهان، بخصوص در این مناطق

به پشتیبانی از این مبارزات   که خوانند یفراموسیع تمام کشورها را  یها تودهرا سازمان داده و مردم انقالبی و 

، مائو بیانیه دیگری در حمایت از مردم نیهندو چمریکا به ا، در اوج تجاوز  1۹7۰. سپس در سال زندیبرخ

مریکا و ا یدار هیسرمامریکای التین در جنگ علیه اا و فریقا و جهان بخصوص مردم آسیا، نیهندو چ

 یها خلقبه  یا ندهیفزا طور به، مائو همچنین بعدازآنخدمتگزارش، صادر نمود. طی این دوران و  یها سگ

 اش ابندهیشدت  یها تالش جمله مندر رابطه با ماهیت ارتجاعی و نقش سوسیال امپریالیسم،  سراسر جهان

آن برای منحرف  یها تالشمریکا بوده و اکه متوجه امپریالیسم  یا یانقالب یها جنبشبرای نفوذ در و تخریب 
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مریکا، هشدار ابا امپریالیسم  اش ابندهیبه ابزاری در خدمت رقابت رشد  ها آنو تبدیل  یها جنبشکردن این 

 .داد یم

 

 کبیر یک انترناسیونالیست

 یا هیپابه مبارزه برای اصل  نفس نیتاآخردون  که در اوضاع رخ داد، مائوتسه یا ژهیواز تغییرات  نظر صرف

ملی حیاتی در  بخش ییرها یها جنبش جمله منو خط حمایت از مبارزه انقالبی مردم تمام کشورها، 

در این مبارزات، ادامه داد. از چنین  ها آنمریکای التین و مبارزه با رویزیونیسم و خرابکاری افریقا و ا  آسیا،

دید که نقش بزرگ مائو در رابطه با انقالب در کشورهای مستعمره عبارت است از :  توان می یا مجموعه

تئوری و استراتژی برای پیشرفت از درون انقالب بورژوادمکراتیک به انقالب سوسیالیستی  یا هیپااول، تدوین 

بخشی  عنوان بهجهان، و همچنین  یها خلقبری حمایت از مبارزات انقالبی در این کشورها، و سپس ادامه ره

 ایدئولوژیکی، سیاسی و عملی. ازلحاظدر کشورهای مستعمره،  ها خلقاز آن، کمک به مبارزات  کننده نییتع

و اگرچه  مییروبرومریکای التین افریقا و ا  امروز، اگرچه با اوضاع متنوعی در کشورهای مختلف آسیا،

 ییها تفاوتممکن است از بعضی جهات با شرایط چین در دوران انقالب دمکراتیک نوین  کنکورتشرایط 

 تاانقالبدون برای  تسه توسط مائو شده نیتأمخط و رهبری  ، استراتژی،یا هیپاتئوری  وجود نیبااداشته باشد، 

 و لنینیسم –خدمات مائو به مارکسیسم  نیتر جاودانهو  نیتر بزرگیکی از  عنوان به حقیقتاًدر این کشورها 

 .گردد یمکمونیسم در سراسر جهان، محسوب  نهایی هدف طرف به انقالبی مبارزه

 ها ادداشتی

 .اند قرارگرفته مورداستفادهشده و اختصارات زیر  یگذار شماره فصل به فصلتوضیحات 

 1۹73انتشارات پروگرس، مسکو،منتخب آثار مارکس و انگلس،                 م.آ.م.ا.

 1۹73مراسالت منتخب مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس مسکو،                 م.م.م.ا
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انگلیسی  4تا  1خارجی، جلدهای  های زباندون، اداره نشریات  تسه منتخب آثار مائو                    م.آ.

 انتشارات سازمان انقالبی 1357فارسی  ،1۹77انگلیسی  5، جلد  1۹6۹فارسی  1۹75

 1۹3۹خارجی پکن،  های زباندون، اداره نشریات  تسه منتخب آثار نظامی مائو                  م.آ.ن.

 1۹3۹، نیویورک، الملل نیبتاریخ حزب کمونیست شوروی)بلشویک( انتشارات         ت.ح.ک.ش. 

 جلدی لنین، چاپ مسکو 45 اتیکل 

 خارجی پکن های زباناداره نشریات                ا.ن.ز.خ.

به فارسی تعداد زیادی از منابع زیر و همچنین  شده ترجمهموجود نبودن متن  به علت               توضیح:

رجوع  ها آنمورد دسترسی، کلیه منابع مذکور به متون انگلیسی  یها ترجمهنادقیق بودن بسیاری از 

 .اند شده داده

 3۸، 37، 34صفحات  1۹77کمونیست، مارکس و انگلس، ا.ن.ز.خ. مانیفست حزب    (1 

 انتشارات "مستعمرات درباره انگلس و مارکس" ،"مستعمره کشورهای و چین در انقالب" مارکس،   (2

 22 و 21 ص 1۹6۸ مسکو، پروگرس،

 347ص  جا همان، "کائوتسکی -انگلس به ک"انگلس،   (3

 342ص  جا همان 1۸۸2، "کائوتسکی -انگلس به ک"انگلس،   (4

 17و 16، ص 1۹7۰ا.ن.ز.خ.  "جنگ و صلح، سه مقاله دربارهلنین "، "سوسیالیسم و جنگ"لنین،    (5

 14۸، کلیات، مسکو، ص "در زیر پرچم دروغین"لنین،    (6

 142و  14۰ص  جا همان   (7

 3۸، ص 23، کلیات ج:  "نقدی بر مارکسیسم "لنین،    (۸

 ۸7و  ۸6ص   ۹: ج کلیات، "در انقالب دمکراتیک یدمکراس الیسوسدو تاکتیک "لنین،    (۹
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 1۰۰ص  ۹( رجوع کنید به کلیات لنین، ج:1۰

،  1۹53خارجی، مسکو،  های زبانچاپخانه  4، کلیات استالین، ج:"انقالب اکتبر و مسئله ملی"( استالین، 11

 17۰و  16۹ص 

، "گزارش کمیسیون ملی و مستعمراتی"، رجوع کنید به "دوم انترناسیونال کمونیستیکنگره "( لنین، 12

 244ص  31کلیات ج:

 جا همان( 13

 23ص  1۹75، ا.نن.ز.خ، پکن  1، م.آ. ج:"برسی جنبش دهقانی حونان دربارهگزارش "دون،  تسه ( مائو14

 24و 

 2۹و  2۸ص  جا همان( 15

 13ص  1:،ج. آ.م ،"چین جامعه طبقات تحلیل"دون،  تسه ( مائو16

 جا همان( 17

 2۸7و  2۸6ص  2، م.آ. ، ج:"کمونیست"انتشار مجله  به مناسبتدون،  تسه ( مائو1۸

و در  1۹4۰ یها سال لیاوابعد در  ها سال، قرارداد( در حین اینکه این امر حزب چین را در جاده صحیح 1۹

 درشدند. مائو  کن شهیر جانبه همه طور بهو  قاًیعمرتنیستی واپ بود که خطوط کلدر  بست بنطول یک مرحله 

تمایالتی که از  اًصوصمخ و ییگرا یذهن هیعلدرون حزب یک جنبش تصحیح خطوط را رهبری کرد که 

 شده بود. یریگ هدف، ماندند یممشخص انقالب چین عاجز  کیپراتلنینیسم با -ادغام حقایق عام مارکسیسم

 252ص  3، م.آ.، ج: "دولت ائتالفی درباره"دون،  تسه ( مائو2۰

 253و  252ص  جا همان( 21

اوضاع و وظایف جنگ مقاومت ضد ژاپنی پس از سقوط شانگهای و تامی "رجوع کنید به  مثال( برای 22

 7۰تا  61ص  2م.آ.، ک: 1۹37نوامبر  12، "یوان
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 27۹و  277ص  2ج:، م.آ.، "وحدت منافع اتحاد شوروی و همه بشریت"دون،  تسه ( مائو23

 327و  326ص  2، م.آ.، ج:"انقالب چین و حزب کمونیست چین"دون،  تسه ( مائو24

 331و  33۰ص  جا همان( 25

 34۹ص  2، م.آ.، ج:"دمکراسی نوین درباره"دون،  تسه ( مائو26

 34۹ص  جا همان "درباره دمکراسی نوین"( رجوع کنید به 27

 35۰ص  جا همان( 2۸

 351ص  جا همان( 2۹

 ۸7ص  4، م.آ.، ج:"کنونی المللی بینچند ارزیابی از وضع "دون،  تسه ( مائو3۰

 ۸۸ص  جا همان( 31

 413ص  4، م.آ.، ج:"دیکتاتوری دمکراتیک خلق درباره "دون،  تسه ( مائو32

  3۹7و   3۰6 ص 1:ج ،.آ.م ،"پراتیک درباره"دون،  تسه ( مائو33

 326و  325ص  1، م.آ.، ج:"تضاد درباره"دون،  تسه ( مائو34

 ۸و 7، ص 1۹76سپتامبر  13، 3۸، شماره "پکن رویو"( 35

 2، ص 1۹63، ا.ن.ز.خ.، پکن "مدافعان استعمار نو"( 36

 7و  6ص  جا همان( 37

 32و31، 1۰و۹و۸ص  جا همان( 3۸

 27ص  جا همان( 3۹

  ص جا همان( 4۰
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 2فصل

 جنگ انقالبی و خط نظامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



دون مائوتسه فناناپذیرخدمات   
 

[5۹] 

 

 

 مقدمه

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

، اشاره شد که خدمات مائو در آن بود یمارتباط با تئوری و استراتژی انقالب دمکراتیک نوین توسط مائو 

بودند. این فصل به تکامل  در رابطه ینظامجنگی و استراتژی  های هنیدرزمنزدیکی با خدمات وی  طور بهزمینه 

خط جنگ انقالبی در چین توسط مائو، در خدمات عمومی وی به خط نظامی، تئوری و استراتژی 

 .پردازد یممارکسیستی 

 

 پایه و اصول اساسی خط نظامی مائو

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

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

مکرر  یها زشیخکرد. خود چین با هزاران سال تاریخ و  بندی جمعو هم از دیگر کشورهای دیگر آموخت و 

تجربه جنگ، هم در دوره باستان و هم دوران اخیر، غنی بود. همچنین در  ازلحاظانقالبی  یها جنگو  ها توده

بود، این طبقه در تعدادی از کشورها، گاهی  ظاهرشدهتاریخ  درصحنهدوره کوتاهی، از زمانی که پرولتاریا 

فئودالیسم و شاهان مرتجع یا  هیعلبورژوازی  ازجملهاوقات به همراه یا حتی تحت رهبری طبقات دیگر 

 به همراهنیروی مستقل  مثابه به اوقات یبعضو  داشتند یمرا عقب نگه  یدار هیسرماوهای دیگر که تکامل نیر

 شده بود. ریدرگتحت ستم برای کسب قدرت و استقرار دولت کارگری در جنگ انقالبی  یها تودهدیگر 

ای به مسئله مبارزه مسلحانه و قانون  فراواناز آغاز، رهبران جنبش کارگران آگاه به مسائل طبقاتی، توجه 

به سوسیالیسم  یدار هیسرماقهر انقالبی در پیش بردن جامعه از یک مرحله تاریخی به مرحله بعد، بخصوص از 

مریکا و اکمونیسم، نمودند. مارکس و انگلس از نزدیک وقایع تاریخی مانند جنگ داخلی در  تاًینهاو 

نوشتند.  ها آن دربارهگوناگون مترقی در اروپا و دیگر نقاط را دنبال کرده و وسیعا  یها جنگهمچنین 

 -از نزدیک خیزش کارگران در پاریس را که کمون پاریس، اولین حکومت کارگری را  ها آنبخصوص 
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رکسیسم ما یا هیپااین اصل  ها آنمستقر کردند، دنبال کرده و به آن رهنمود دادند.  1۸71در  -عمر کم اگرچه

، برای پیشرفت به جامعه بی طبقه، کمونیسم، مستلزم یدار هیسرمااستوار بنا نهادند که نابودی  یبه صورترا 

 دار هیسرماو عناصر  شده سرنگون دار هیسرماو سرکوب قهرآمیز طبقه  یدار هیسرماسرنگونی قهرآمیز دولت 

 .هستاولین قدم  مثابه به

مارکس، و اثر معروفش " 1۸4۸ - 1۸5۰مبارزه طبقاتی در فرانسه "اش به  "مقدمه "انگلس در آثاری مثل 

و همچنین آثار دیگر، تحوالت اخیر در تسلیحات و تحوالت دیگر را که به تغییرات الزم  " دورینگآنتی  "

و  موضوعسیاسی از این  یها درسکرد. و او  بندی جمعو استراتژی جنگ مدرن پا داد  ها کیتاکتدر 

 نمود. بندی جمعحاکمیت سرمایه را  هیعلبرای مسئله خیزش مسلحانه طبقه کارگر  کاربردشان

 1۹17در  زیآم تیموفقدرت قتمرینی برای کسب  آن را بعداًه که روسی 1۹۰5لنین در آغاز انقالب 

تکامل  ستیبا یمجنگ خیابانی و قیام مسلحانه که  یها کیتاکتکرد، توجه خاصی به مسئله  یگذار نام

در اکتبر  هیدر روسدر رهبری قیام موفق   نظامی تزار مقابله کند، معطوف داشت. باقدرتتا بتواند  افتی یم

 اگرچه – یدار هیسرما، لنین و استالین تئوری و پراتیک مارکسیستی در رابطه با قیام و جنگ در کشور  1۹17

 مضافاً. دادند تکامل را - روستا در مانده عقب شرایط و فئودالیسم بقایای همچون مانده عقب یها یژگیو با

به راتژی در جنگ انقالبی بخصوص در جنگ داخلی که است و ها کیتاکت مارکسیستی تئوری استالین و لنین

به آمد را تکامل دادند. در این جنگ بود که کارگران و دهقانان روس  1۹17قیام پیروزمند اکتبر  دنبال

در روسیه، بلکه  شده سرنگون یها فئودالو  داران هیسرما تنها هنحزب بلشویک و لنین و استالین،  یرهبر

 مداخله کرده بودند را نیز مغلوب کردند. ضدانقالبچهارده قدرت ارتجاعی که در کنار 

آلمان به پایان رسید،  یها ینازو البته در جنگ جهانی دوم در جنگ کبیر میهنی شوروی که با شکست 

یک بدنه در جنگ انقالبی رهبری  مثابه بهارتش سرخ شوروی و مردم شوروی را  یا برجسته طور بهاستالین 

در جنگ و  یا کننده نییتعکرده و هجوم و جنگ تجاوزکارانه نازی را مغلوب کرد، که نقطه عطف و فاکتور 

 و استراتژی و المللی بینمحور شد. در طی این دوره، استالین خدمات عظیمی به جنبش  یها ستیفاششکست 

 نمود. ها آنکمونیستی در جنگ و کاربرد مشخص  یها کیتاکت
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 جانبه همهاولین خط نظامی مارکسیستی 

دون اولین کسی بود که خط نظامی مارکسیستی و سیستم تفکر در  تسه ا در میان رهبران مارکسیست، مائوام

سال حزب کمونیست چین، مردم چین  2۰تکامل داد. مائو بیش از  جانبه همهکامل و  یبه صورتامور نظامی را 

، علیه رژیم ها فئودالو نیروهای مسلح تحت رهبری حزب کمونیست را در پیشبرد جنگ انقالبی علیه 

 بخش ییرهاژاپن در جنگ ضد ژاپنی، و سرانجام در جنگ  هیعلارتجاعی چیانکایشک، سپس در جبهه واحد 

 شد، رهبری کرد. 1۹4۹که منتهی به رهایی چین در  اش ییکایامربانان چیانکایشک و پشتی هیعل

با خصلت  یا فشرده طور بهآورد،  به وجودلنینیسم در رابطه با جنگ  -تکاملی که مائو در مارکسیسم 

هم  نیو ا. دیجنگ یممسلح  ضدانقالب هیعلانقالب چین مرتبط بود. زیرا که از آغاز در چین انقالب مسلح 

نموده و  خاطرنشانکه مائو  طور همان گرید عبارت بهخصوصیت ویژه و هم امتیاز ویژه انقالب چین بود. 

برایش مبارزه کرد، از ابتدا جنگ شکل عمده جنبش انقالبی در چین بود. این حقیقتی بود که مائو فقط از 

اصل  عنوان بهیه انقالب چین، اپورتونیسم راست در درون حزب در مراحل اول هیعلسخت  یا مبارزهدرون 

نمود. در طول هدایت مبارزه مسلحانه از میان مراحل مختلف انقالب بود که مائو خط  برقرارحزب  یا هیپا

و سیستم تفکر در امور نظامی که انقالب چین را به پیروزی کامل رهنمون  اش یستیمارکسنظامی و استراتژی 

 کامالً را نمود، جنگ مسئله در لنینیسم –ساختن مارکسیسم  تر یغنکرد و خدمات پایداری در جهت هر چه 

و خلق چین  کمونیست حزب همچنین و وی خود برای مسئله گفت، مائو خود بعدها که طور همان. داد تکامل

 که تحت رهبری این حزب بود، فراگیری جنگ از طریق پیشبرد جنگ بود.

 یها جنگاز جنگ بخصوص از  یپرارزش یها درساشاره شد، مائو  قبالًکه  طور هماندر همان زمان 

 فراگرفتهمترقی در چین و کشورهای دیگر، و اندیشه و تحلیل رهبران انقالبی، بخصوص رهبران مارکسیست 

مسئله جنگ و تکامل استراتژی  در موردماتریالیسم دیالکتیک را   یا برجسته طور بهمائو  مضافاًو جذب کرد. 

، پربها یا نهیگنجآثار نظامی مائو  جهیدرنت. به کاربردانقالبی برای جنگ در چین، مراحل مختلف انقالب چین 

مارکسیسم، بخصوص  یا هیپااصول  کاربرددر مورد تفکر مارکسیستی در مورد جنگ بلکه همچنین  تنها نه

 فلسفه مارکسیستی هستند.
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خط مائو در این واقعیت اساسی ریشه داشت که جنگ انقالبی به توده مردم وابسته است و تنها وقتی 

 ضدانقالبنیروهای  هیعلدر مبارزه  ها آندر اساس موفق شود که از حمایت و درگیر بودن فعال  تواند یم

. این کاربست مهم است ها تودهکه مائو گفت جنگ خلق جنگ  طور همان گرید عبارت بهباشد.  برخوردار

در کشورهایی مثل چین بلکه در مقیاس جهانی برای مبارزه انقالبی در تمام کشورها صادق است.  تنها نه

 که یدرحالخط نظامی مائو، در کاربرد عمومی برای جنگ انقالبی در تمام کشورها دارد،  یا هیپااصول 

برای کشورهایی که مثل چین در دوره  یا ژهیونظامی که مائو تکامل داد از اهمیت و ارتباط  یها کیتاکت

 .باشند یمانقالب دمکراتیک نوین هستند، برخوردار 

را بیشتر تعمیق داده و  ها آنمبارزه نموده و در طول انقالب  یا هیپامائو برای این اصول  ابتدااز همان 

حزب باید بر اسلحه  است که، برخوردارآبدیده نمود. در میان این اصول، این اصل از اهمیت بسیاری 

حزب باید نیروهای مسلح انقالبی و مبارزه مسلحانه را رهبری کند  گرید عبارت بهحکومت کند و نه بالعکس، 

و نباید اجازه داد که ارتش نیروی رهبری سیاسی انقالب شود و یا نیرویی مستقل از رهبری حزب گردد، و در 

است نه اسلحه، و این حقیقتی اساسی بود که مائو در مخالفت با  کننده نییتعهمین رابطه اینکه انسان در جنگ 

اپورتونیسم رویزیونیستهای کهن و نو از برنشتین و کائوتسکی گرفته تا خروشچف در خود چین، برای آن 

 تکامل داد. آن رامبارزه نموده، از آن دفاع کرده و 

را که برای ملل تحت ستم و برای کشورهای سوسیالیست در معرض  یا یاساس یریگ جهتهمچنین مائو 

تجاوز امپریالیستی و حتی برای تمام نیروهای انقالبی که با نیرویی کوچک و یا ضعیف مبارزه با دشمنانشان را 

از دفاع استراتژیک و پیشبرد جنگ  متشیعزکه نقطه   یریگ جهتکاربرد داشت، تکامل داد.  اند کردهآغاز 

 است که تدارکی برای گذار به تعرض استراتژیک و بر این مبنا پیش بردن جنگ تا پیروزی باشد. یقیربه ط

مائو در تکامل خطش در جنگ انقالبی، خود را به تحلیل مارکسیستی مسئله جنگ متکی نموده و با 

در دسامبر  شده نوشته "مسائل استراتژی در جنگ انقالبی چین  "در  مثال عنوان بهکرد.  تأکیدتوانایی بر آن 

 نیتر یعالو  شده شروعجنگ با پیدایش مالکیت خصوصی و طبقات  "مائو خاطرنشان ساخت که  1۹36

معینی از  مرحلهسیاسی است که  یها گروهو  ها دولت، ها ملتشکل مبارزه برای حل تضادهای بین طبقات، 

 (1)".اند دهیرستکامل 
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مائو روشن ساخت که هدف پرولتاریا از برپایی جنگ، شکست امپریالیسم و ارتجاع و پیشبرد جامعه 

نشان داد  وضوح به. او هست، رود یمجنگ باالخره با نابودی طبقات از بین  که یوقتکمونیسم، یعنی  طرف به

شدن از تفنگ، برداشتن که وی مطرح کرد، برای خالص  طور آنکه برای پایان دادن به جنگ، باید جنگید. 

بورژوازی بود که برای آماده کردن  یها آشغالتفنگ ضرورت دارد. این طرد قاطع رویزیونیستها و دیگر 

مبارزه انقالبی، پاسیویته و پاسیفیسم را برای  داشتن نگهشدن توسط مرتجعین و عقب  عام قتلبرای  ها توده

 .کردند یمموعظه  ها توده

 وظیفه مرکزی و "مائو تشریح کرد که:  1۹3۸در نوامبر  شده نوشته "مسائل جنگ و استراتژی"در 

نیروی مسلح، و حل مسئله از طریق جنگ است. این اصل  لهیوس بهترین شکل انقالب تصرف قدرت  لیعا

( البته مائو 2)."لنینیستی در همه جهان، هم در چین و هم در دیگر کشورها صادق است -انقالبی مارکسیستی 

شرایط  برحسباست، حزب پرولتاریا آن را  ریرناپذییتغاما در حین اینکه این اصل  "بالفاصله اضافه کرد: 

( همانند مسائل دیگر، در رابطه با خط نظامی مارکسیستی 3) ".گرداند یمگوناگون عملی  به طرقمختلف، 

مشخص اوضاع مشخص را تحلیل کرد و با دگماتیسم و همچنین رویزیونیسم  طور بهبرای جنگ انقالبی، مائو 

 مبارزه نموده و بر اساس خط نظامی صحیح را در مقابل خطوط نظامی اپورتونیستی گوناگون تکامل داد.

عام  طور بهخط نظامی صحیح برای انقالب چین به تحلیل درست از جامعه چین و خصلت انقالب چین 

روابطش با  جمله من اش ژهیونیمه مستعمره چین و شرایط  -اساسی نیمه فئودال تیماهی از متکی بود که ناش

امپریالیستی گوناگون در طول این انقالب بود. بر این اساس بود که مائو استراتژی استقرار مناطق  یها قدرت

شهرها و فتح پایگاهی، پیش بردن جنگ طوالنی برای محاصره شهرها از طریق دهات و سرانجام گرفتن 

 زیآم تیموفقچینی را در پیشبرد مبارزه انقالبی  یها تودهقدرت سیاسی سراسری، راه صحیحی که مائو در آن 

 در چین رهبری کرد، را تکامل داد.
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 مناطق پایگاهی انقالبی

در مراحل اولیه انقالب چین، مائو این مسئله را تحلیل نموده و از این امر دفاع کرد که چرا قدرت سیاسی 

 ها آناز  شود میممکن بوده و  آزادشدهپایدار بماند. یعنی چرا استقرار مناطق پایگاهی  تواند یمسرخ در چین 

در تئوری  تنها نهبرای پیشبرد جنگ انقالبی استفاده کرد. مائو در به انجام رساندن این امر،  ییها هیپا عنوان به

 را که در آن نیروهای "دروی پائیزه "او قیام  1۹27بلکه در پراتیک هم، رهبری را به عهده داشت. در سال 

 (Chin kang)گان جینو اولین منطقه پایگاهی انقالبی در چین را در کوهستان  داکردهیپتوسعه  مسلح

 عنوان به ها آنمستقر ساختند، رهبری کرد. خط اساسی استقرار مناطق پایگاهی و پیشبرد جنگ با استفاده از 

داد برای تبدیل ضعف و  به دستیانه ماتریالیسم دیالکتیک مارکسیستی بود و ابزاری هپایه، بکار بستن دا

چین در معرض تجاوز و  تنها نهچین به قوت برای مبارزه انقالبی. مائو خاطرنشان ساخت که  یماندگ عقب

و نیروهای  کردند یممختلف امپریالیستی برای کنترل چین رقابت  یها قدرتسلطه امپریالیستی بود، بلکه 

 جهیدرنتداشتند.  یریگ سمت ها آنرقیب بوده و یا با  یها ستیالیامپرارتجاعی گوناگون در چین با نوکران این 

 "این امر، نیروهای ارتجاعی در چین متفرق بودند. مائو خاطرنشان ساخت که در مناطق وسیع روستایی چین 

موجود بوده و این پایه اقتصادی را برای  "واحد( یدار هیسرمایک اقتصاد کشاورزی محلی )و نه یک اقتصاد 

داشت که مبارزه مسلحانه در چین  تأکید( از ابتدا مائو 4.)"ردک یمفراهم  خودکفا نسبتاًوجود مناطق پایگاهی 

کرد  تأکیدباید با انقالب ارضی درهم آمیزد و اینکه این مسئله با انقالب دمکراتیک در چین پیوسته است. او 

بماند،  پابرجابرای مدت طوالنی  تواند یمآمده و  به وجودمناطقی که حکومت سرخ چین ابتدا در آنجا  "که 

انقالب دمکراتیک واقع نشده باشند،... بلکه مناطقی هستند ... که در آنجا  تأثیرمناطقی نیستند که تحت 

بپا به تعداد زیادی  1۹26 - 27دمکراتیک  -کارگران، دهقانان و سربازان در جریان انقالب بورژوا  یها توده

 (5.)"اند خاسته

بوده و  یا سابقه یبین مناطق پایگاهی در تاریخ جهان واقعه ساخت که وجود و بقایای چن خاطرنشان مائو

پایدار مانده و در طول مبارزه  توانند یمبه دالیل مادی و سیاسی اینکه چرا چنین مناطق پایگاهی  مکرراًوی 

 هیعل یا رحمانه یبانقالبی گسترش یابند اشاره کرد. در این جریان مائو مجبور بود که مبارزه ایدئولوژیک 

 پایگاهی، مناطق استقرار بجای خواستند یم که کمونیست حزب در( م –پوچیستها) دارای درک کودتاگرانه

 مائو این از فراتر اما. دهد انجام کنند، کسب را سراسر قدرت باره یک و داده انجام شهرها به بزرگی حمالت
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این مرحله از انقالب چین در اواخر  در حتی پیائو، لین ازجمله راست اپورتونیسم و بدبینی هیعل ستیبا یم

پرچم سرخ را در اهتزاز  میتوان یمچه مدت ما  " دندیپرس یم. چنین کسانی کرد یم، مبارزه 1۹2۰ یها سال

 سؤال ریبه زو در استراتژی استقرار مناطق پایگاهی و پیشبرد جنگ طوالنی شک کرده و آن را  "نگهداریم؟ 

است و در  الوقوع بیقراوج انقالبی در روستاها  دنیفرارس. چنین کسانی که اعتقاد نداشتند که دندیکش یم

و به  زده دست هدف یببه عملیات چریکی  خواستند یمشده بودند،  وسیمأموقتی  یگردها عقبرویارویی با 

انقالبی و ارتش کرد که چنین برخوردی نیروهای  خاطرنشانمبدل گردند. مائو  هدف یبباندهای شورشگر 

کرد که  تأکیداین خط مائو  در رد. دینما یممنتهی به شکست  قطعاًوسیع منفرد کرده و  یها تودهرا از  یانقالب

منظور  سؤالویژه در جواب به  طور بهو  "فرا خواهد رسید. یزود بهاوج انقالب "کل در سراسر کشور  طور به

 قوی و شاعرانه که اکنون معروف است چنین توضیح داد: یا هیانیبچیست؟ مائو در  "زود  "از 

صحبتم بر سر آن  وجه چیه بهفرا خواهد رسید،  یزود بهانقالب چین  یریگ اوج میگو یممن  که یوقت
حصول و فاقد  رقابلیغچیزی تخیلی،  مثابه بهو  "رسد یفرام احتماالً " ها یبعضچیزی نیست که به گفته 

از ساحل دریا در افق دور  شیها دکلانقالب همانند کشتی است که  یریگ اوجاهمیت عملی است.  هرگونه
بلند دیده  کوهِ ، مانند آفتاب صبحگاهی در شرق است که اشعه درخشانش از ستیغِخورند یمبه چشم 

پا به عرصه جهان  یزود بهو  خورد یمتکان  تاب یب، همچون کودکی است که در رحم مادر وندش یم

 (6.)گذارد یم

استقرار مناطق پایگاهی البته پایانی در خود نبود، بلکه پایه و ابزاری بود برای پیشبرد جنگ انقالبی. 

 مثابه بهاز درون مبارزه مسلحانه و سپس استفاده از آن  یا تودهبود برای استقرار قدرت سیاسی  یا مسئله

حاکمیت و مبارزه  دوبارهبرای درگیر شدن با دشمن در جنگ انقالبی. اینجا  یپشت گاهو منطقه  یا پشتوانه

را  یا منطقه، مائو  1۹27گان در  بود. در استقرار اولین منطقه پایگاهی در کوهستان جین کننده نییتع ها توده

رابطه با استقرار  در تنها نه، کننده نییتع دیبرگ خردر سطح باالیی بود و این  یا تودهانتخاب کرد که مبارزه 

پایه و  عنوان به. مائو از این آمد یم حساب به، آزادشدهبلکه توانایی حفظ یک رژیم مستقل، یک منطقه 

 اساسی در رهبری و فرموله کردن خط خود استفاده کرد:
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سیستماتیک، اجرای عمیق انقالب ارضی،  طور بهسیاست برقراری مناطق پایگاهی، استقرار قدرت سیاسی 
توسعه نیروهای مسلح خلق در یک پروسه کامل با تشکیل گارد سرخ شهرستان و نیروهای ارتش سرخ محلی 

نیروهای منظم ارتش سرخ، توسعه پیگیر و موج آسای قدرت سیاسی و غیره. فقط از این طریق  یده سازمانتا 
همان کاری که اتحاد  -آورد  به وجودم انقالبی سراسر کشور اعتقاد مرد یها تودهدر میان  توان میاست که 

عظیم  یها یدشوارطبقات حاکم ارتجاعی را با  توان میشوروی در جهان کرد. فقط از این طریق است که 
را تسریع نمود. فقط از این طریق  ها آندرآورد و تالشی درونی  به لرزهمواجه ساخت، زمین زیر پایشان را 

آورد که به ابزار عمده انقالب بزرگ آتی تبدیل گردد.  به وجودارتش سرخی  توان میواقعا  است که
 (7انقالب را تسریع کرد.) یریگ اوج توان میخالصه، فقط از این طریق است که 

از این طریق بود که ارتش کارگران و دهقانان ساخته شد و مبارزه مسلحانه علیه نیروهای  درواقع

را که اساس خط نظامی او را  یا هیپاچیانکایشک تکامل یافت. از همان ابتدا مائو بعضی اصول  یضدانقالب

 یا هیپاکه اصل  یبند فرمول نیدر اجنگ را  یها یدگیچیپ، تکامل داده بود. او بسیاری از دادند یمتشکیل 

در  تنها نهیالکتیک را . از طرف دیگر او ماتریالیسم د"حفظ خود و نابودی دشمن " متمرکز نمودجنگ است 

در جنگ،  یا هیپانابودی دشمن جنبه اصلی است بلکه در درک از اصول  درمجموعنشان دادن اینکه چطور 

جنگ انقالبی و عملیات  ییبرپادر یک سلسله خطوط تاکتیکی و استراتژیکی و همچنین متدهای خاص برای 

در مراحل مختلف آن،بکار برد که منجر به و نبردهای ویژه چنان جنگی در اوضاع مشخص انقالب چین و 

 کسب قدرت سیاسی سراسری گشت. زیآم تیموفقرهبری 

و حمله دشمن، الزم بود که نیروهای ارتش انقالبی را  ها جنگکرد که در پیشبرد عملیات در  تأکیدمائو 

گسترش پیدا کند صحیح آن بود که  ها تودهبرای اینکه مبارزه انقالبی در میان  که یدرحالتمرکز داد، 

بپا خاسته و جز آنکه  ها تودهمهم بودند، زیرا جز آنکه  ها نیا یهردونیروهای مسلح انقالب پراکنده شود. 

، آنگاه ارتش سرخ شد یمبا انقالب ارضی در روستاها ادغام  ژهیو به ها تودهمبارزه مسلحانه با مبارزه انقالبی 

 کرد می  تنزل یساالر جنگدر جنگ، به راهزنی و  اش ماهرانهی علیرغم تاکتیک و حت شیها یقهرمانعلیرغم 

. از طرف دیگر بود یممردم  یها تودهبه  اتکاو فاقد پایه سیاسی و اقتصادی برای پیشبرد جنگ انقالبی و فاقد 

اصل متمرکز کردن نیروهایش، و بسیج کردن یک  خصوصاًنظامی،   و استراتژی ها کیتاکتاگر ارتش سرخ، 

، رساند ینماین کار را به انجام  زیآم تیموفقو  کرد ینمنیروی برتر در هر نبرد خاص علیه دشمن را اتخاذ 
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در مبارزه  ها تودهبود، حفظ کرده و با برانگیختن و بسیج  مستقر کردهمناطق پایگاهی را که  توانست ینم

اصول نظامی که در  جنگ انقالبی را گسترش دهد. مائو جیتدر بهانقالبی، نیروهای مسلح انقالب را ساخته و 

 بندی جمع "زدیخ یبرماز یک جرقه حریق  "بود را در مقاله  افتهی تکاملطول پروسه سه سال مبارزه مسلحانه 

 کرد :

که  ییها کیتاکت، واقعا با میا آورده به دستکه ما در جریان مبارزات در سال اخیر  ییها کیتاکت 
. با بکار بردن این کنند یماست، فرق  آمده دست بهیا امروز، در چین و یا در کشورهای دیگر  درگذشته

هم که نیرومند  هرقدربه مبارزه برانگیخت و هیچ دشمنی،  یتر عیوس اسیبه مق توان میرا  ها توده، ها کیتاکت
مشتمل بر نکات  یطورکل بهپارتیزانی هستند و  یها کیتاکتما  یها کیتاکتحریف ما شود.  تواند ینمباشد، 
 زیرند:

، ما عقب کند یمدشمن پیشروی  "و تمرکز قوا برای مقابله با دشمن،  ها تودهبسیج  منظور بهتقسیم نیروها 

، میکن یم، ما حمله شود می، دشمن فرسوده میآور یدرم ستوه به، ما او را شود می، دشمن مستقر مینینش یم
 ".میکن یم، ما او را تعقیب دنینش یمدشمن عقب 

آسای را بکار برد، و وقتی  حکومت مستقل باید تاکتیک پیشروی موج شده تیتثببرای توسعه مناطق "
 "نمود.، باید تاکتیک حرکت چرخشی را احراز کند یمدشمن نیرومند ما را تعقیب 

 ."ختیبرانگ ها وهیشمقیاس با صرف کمترین وقت و با بکار بردن بهترین  نیتر عیوسرا به  ها تودهباید "

جمع  هرلحظه و درباز  هرلحظهدر  آن را توان میمانند کار با یک تور ماهیگیری است که  ها کیتاکتاین 
آن برای مقابله با دشمن است. طی سه سال اخیر ما  کردن جمعو  ها تودهنمود. باز کردن تور برای جلب 

   (۸.)میا بردههمواره چنین تاکتیکی را بکار 

، ما عقب کند یمدشمن پیشروی  "معروف شد دارای اهمیت خاصی بود:  یا مادهبه فرمول شانزده  آنچه

، میکن یم، ما حمله شود می، دشمن فرسوده میآور یدرم به ستوه، ما او را شود می، دشمن مستقر مینینش یم

کرد که : فرمول شانزده  خاطرنشانچند سال بعد مائو  ". میکن یم، ما او را تعقیب  ندینش یمدشمن عقب 

و دو مرحله دفاع استراتژیک و تعرض  "محاصره و سرکوب"اصول اساسی مقابله با عملیات  یا ماده
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. گرفت میدربررا  کیاستراتژفعال  دفاعاستراتژیک و  ینینش عقبدفاع دو مرحله  ی نهیدرزماستراتژیک و 

( از طریق تکامل و کاربرد این اصول، مائو ۹)"آمد فقط بسط و توسعه این فرمول بود. به وجودبعدها  آنچه

توسط  "محاصره و سرکوب " یدرپ یپنیروهای مسلح انقالبی را در شکست دادن چهار فقره عملیات 

، در تمام طول این نیباوجودابین بردن نیروهای مسلح انقالبی، رهبری کرد. چیانکایشک در تالش برای از 

 شدیدی مخالفت و دخالت گوناگون، " چپ"مدت در درون حزب کمونیست از جانب خطوط اپورتونیستی 

 هیلا به منتهی بعداًوان مین بود، کسی که   "چپ" اپورتونیسم ، خطوط این نیتر مخرب. داشت وجود

 در طول جنگ ضد ژاپنی و جبهه متحد علیه ژاپن کشیده شد. یکار سازشاپورتونیسم راست و 

 

 مبارزه علیه خطوط اپورتونیستی

 بها کم، خط اپورتونیستی چپ وان مین در رابطه با امور نظامی به دشمن 1۹3۰ لیاوادر این دوره، یعنی 

انداختن  به دامداده و در مخالفت با خط صحیح استقرار و متصل کردن مناطق پایگاهی و به عمق کشیدن و 

های خاص و نابود کردن سربازان دشمن، و از این  دشمن برای ضربه زدن به آن، تمرکز برترین نیروها در نبرد

تژی حمله به شهرهای بزرگ طریق شکست محاصره و در عملیات خاص، گذر از دفاع به تعرض، بر استرا

وان مین، حزب کمونیست چین و ارتش انقالبی  "چپ "خط اپورتونیستی  دخالت به علت. کرد یمپافشاری 

چیانکایشک ناتوان شده  "محاصره و سرکوب "سرانجام از در هم شکستن پنجمین عملیات  اش یرهبرتحت 

از این امر،  بندی جمعدون با  تسه رها کردند. مائو 1۹34و باالجبار منطقه پایگاهی مرکزی در جنوب را در سال 

راهپیمایی طوالنی رهبری کرد. برای دو سال  سابقه یبه تاریخی و درواقعارتش سرخ کمونیست چین را 

متوسط ، با جنگیدن بیش از یک نبرد در روز و پیمودن هزاران مایل ارتش سرخ سرانجام قادر شد  طور به

شمال غربی پیش رفته و مناطق پایگاهی در آنجا مستقر  طرف بهمحاصره نیروهای چیانکایشک را شکسته، 

ناب از سرکوب و شمال غربی تنها مسئله جنگیدن و جلو رفتن، شکستن محاصره و اجت طرف بهکنند. پیشروی 

به مسئله پیشبرد جنگ علیه ژاپن که به شمال شرقی  ماًیمستقنابود شدن توسط نیروهای چیانکایشک نبود بلکه 

 ،ارتباط داشت.دندید یمبقیه کشور را  یسو بهچین تجاوز کرده و تدارک پیشروی 
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، یک نقطه عطف قطعی در تاریخ حزب کمونیست چین و انقالب چین رخ داد. یک 1۹35در ژانویه 

جلسه گسترده از کمیته سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست تشکیل شد که در آن از حفظ خط نظامی 

و ارتش مائو بر حزب کمونیست  یبه رهبرمائو در مخالفت با خط اپورتونیستی وان مین و دیگران دفاع شد و 

 مثابه بهگذارده شد. این رخداد زمینه را برای پیشبرد درست مبارزه مسلحانه علیه ژاپن که  تأکیدسرخ چین 

 ، فراهم نمود.کرد یم ییخودنماشرط مبرم مبارزه مسلحانه در آن موقع 

برای استحکام خط انقالبی و رهبری مائو در رابطه با مبارزه مسلحانه، در درون حزب کمونیست چین 

گو تائو که سعی داشت یک کمیته مرکزی ساختگی  علیه انشعاب طلبی جان ستیبا یمحاد  یا مبارزههمچنین 

هبری مائو برای پیشبرد با نیروهای تحت ر اش یرهبرعلیه مائو بسازد و از متحد نمودن نیروهای مسلح تحت 

گو تائو به توجه به این پدیده موقتی و سطحی که  . جانشد یمبرده  شیپ به، نمود یم یچیسرپمبارزه علیه ژاپن 

حزب کمونیست و ارتش سرخ تحت رهبری این حزب قسمتی بزرگ از نیروهایش را طی راهپیمایی طوالنی 

که سعی دارد سرزمینی را برای خود مجزا گرداند، به  یساالر جنگ مثابه بهاز دست داده بود و با عمل کردن 

در پیشبرد جنگ انقالبی علیه متجاوزین ژاپنی  ها آناز وظیفه استقرار مناطق پایگاهی و استفاده از  ینینش عقب

. مائو در مخالفت با این امر مصر بود که حزب کمونیست چین و نیروهای مسلح انقالبی از دیورز یماصرار 

برای این  ها تودهو برانگیختن  یده سازمانطریق استقرار این مناطق پایگاهی و پیشبرد جنگ علیه ژاپن و 

به  یزود بهشوند. در این مبارزه جان گو تائو مغلوب شد و  تر قویرشد کرده و  توانند یممبارزه است که 

 مرتجعین پیوست.

درخشانی استراتژی نظامی را در طول راهپیمایی طوالنی، با در نظر داشتن هدف استقرار مناطق  طور بهمائو 

چیانکایشک،  "محاصره و سرکوب  "پایگاهی برای پیشبرد مبارزه علیه ژاپن و همچنین هدف فوری شکستن 

تحت شرایط  یریپذ انعطافوی نیروهای مسلح انقالبی را در کسب ابتکار و تمرین  ژهیو بهبکار بست. 

ساخت که مسئله ابتکار دقیقا با مسئله برتری  خاطرنشان اش ینظامسخت رهبری کرد. مائو در آثار  العاده فوق

طوالنی که نیروهای مرتجع چیانکایشک در رابطه با نظرات و آموزش و  ییمایپ راهدر ارتباط بود، و در طول 

ا با احتساب آن و بکار بردن ماتریالیسم دیالکتیک و بود. ام گونه نیهمتسلیحات برتری استراتژیک داشتند، 

آوردن  به دستو استراتژی نظامی مبتنی بر آن، مائو نیروهای مسلح انقالبی را در  ها کیتاکتاصول خاص، 

استراتژیکی  طور بهکه دشمن  ییدرجاتاکتیکی  طور بهبرتری تاکتیکی در نیروهای معین و کسب ابتکار 
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 یریگ جهتصحیحی رابطه دیالکتیکی بین  طور به. همچنین در همان زمان، مائو برتری داشت، رهبری کرد

یعنی، وی ارتش سرخ را در تعویض تاکتیکی  -درجه دوم را بکار گرفت  یها یریگ جهتاصلی و 

دشمن  هیعلشرایط بنحویکه قادر باشد به حمالت ناگهانی  نیمساعدتربرای پیشبرد نبرد در  شیها یریگ جهت

برد پیش بهشمال پیشروی کند و قادر  طرف بهعمده  یریگ جهتدست بزند و همزمان برای اینکه بتواند در 

 جنگ انقالبی علیه متجاوزین ژاپنی باشد، رهبری کرد.

نوشته شد، تجربه جنگ  1۹36که توسط مائو در دسامبر  "در جنگ انقالبی چین  یاستراتژمسائل  "

کرد و پایه پیشبرد جنگ انقالبی در  بندی جمعری حزب کمونیست تا آن زمان را انقالبی در چین تحت رهب

 "قبلی مانند  یها نوشتهکه در  یا یاساستجاوز ژاپن را بنا نهاد. در این اثر، مائو دوباره بر اصل  هیعلمقاومت 

بیان  1۹2۹در دسامبر  "غلط در حزب  یها دهیاتصحیح  "و  1۹2۸در نوامبر  "مبارزه در کوهستان جین گان

یعنی این اصل که حزب باید ارتش و مبارزه مسلحانه را رهبری کند و اینکه  -کرده و برایش جنگیده بود 

 گذارد. تأکید -مبارزه انقالبی باید رهبری ایدئولوژیک و سیاسی پرولتاریا را داشته باشد 

جنبه  نیتر مهم، درمجموعکه  -گردید  نیتأممونیست از طریق نقش پیشاهنگی حزب ک تنها نهاین رهبری 

فرعی ( از طریق شرکت فعال تعدادی از  صورت بهبلکه همچنین ) اگرچه  -نقش رهبری پرولتری بود 

توسط مائو، تحقق  شده سیتأسنیروهای ستون فقراتی حزب کمونیست و ارتش انقالبی  مثابه بهکارگران آگاه 

شده  یریسربازگزیادی کارگر که از درون مبارزات گوناگون طبقه کارگر یافت. در حقیقت مائو، تعداد 

اشتباه است که  اساساً نیبنابرارا با خود به اولین منطقه پایگاهی در کوهستان جین گان برده بود.  بودند

خاص  طور به) یبورژواز خردهنمودن از روستا به شهرها، هژمونی  درگذراستدالل شود که انقالب چین 

. چنین موضعی از درک دیالکتیکی کرد یمانقالبی نمایندگی  جنبشدهقانی( را بجای رهبری پرولتاریا در 

انقالب چین در مرحله دمکراتیک نوینش و بخصوص از درک این واقعیت که دهقانان نیروی عمده بودند، 

حزبش و در درجه دوم از طریق نقش ستون فقراتی  یها استیستوسط خط و  عمدتاً -اما طبقه کارگر

 ، عاجز ماند.ماند یمکارگران آگاه نیروی رهبری کننده باقی 

 در دیگر پرولتاریا که عصری در بنابراین": کرد تأکید " چین انقالبی جنگ در یاستراتژ مسائل " در مائو 

 حزب دوش بر ریناپذ اجتناب طور به و چین انقالبی جنگ رهبری مسئولیت ،ظاهرشده سیاسی عرصه

غلط گوناگون درون حزب کمونیست چین و  یها شیگرا با مبارزه در اثر این( 1۰)".افتد یم چین کمونیست
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کافی برای  به حد آن راکه یا  -بود  شده نوشتهبخصوص علیه اشکال گوناگون دگماتیسم و تفکر مکانیکی 

مترقی یا انقالبی و ارتجاعی  یها جنگتمایزی بین  گونه چیهمطالعه و فهم قوانین عام جنگ کافی دانسته و 

 یبردار یکپ؛ یا از تجربه جنگ داخلی در روسیه که به استقرار اتحاد شوروی انجامید شدند ینمقائل 

تنها تجربه معتبر  عنوان بهکه هنوز در گومیندان بود را  و یا تجربه قبلی حزب کمونیست چین موقعی کردند یم

غنی ده سال جنگ انقالبی علیه نیروهای ارتجاعی  یها درسو  انگاشتند یمتجربه  نیارزشمندترو 

بود را نفی  1۹27چیانکاشک که پی آمد شکستن اتحاد با گومیندان بعد از کودتای چیانکایشک در 

 .کردند یم

بی نمود که قوانین جنگ، قوانین جنگ انقالبی و قوانین جنگ انقال خاطرنشاندر جواب به این، مائو 

 یا هیپاکل اصول  طور بهبرای جنگ  اگرچهچین، همه مسائلی بودند که نیاز به مطالعه، تحلیل و حل داشتند و 

مشخص برای جنگ انقالبی چین، ادامه  طور بهمشخصی وجود دارد، اما بخصوص برای جنگ انقالبی، و 

 اگرچه. بود یمامی، الزم بکار گرفتن تحلیل مشخص از شرایط مشخص و ادامه تکامل استراتژی صحیح نظ

از تحلیل عمومی ماهیت انقالب چین در کل و همچنین در مرحله  توانست ینمجنگ انقالبی  ییبرپاخط 

از یک خط صحیح سیاسی در  توانست ینممشخص جنگ مقاومت علیه ژاپن، جدا باشد، و اگرچه این خط 

مشخص مطالعه شده و تکامل  یها استیسخود جنگ و خطوط و  دربارهکل مجزا باشد، ولی الزم بود که 

جنگ انقالبی ما ثابت کرده است که ما احتیاج به یک خط نظامی  "داده شوند. همانطورکه مائو توضیح داد، 

( با برخوردی مجدد به تجربه ده سال 11.)"صحیح و همچنین یک خط سیاسی مارکسیستی صحیح داریم

انقالب چین و جنگ انقالبی در  یها یژگیو ازود که یکی نم خاطرنشانجنگ علیه مرتجعین گومیندان، مائو 

. کرد یمچین این بود که چین کشور بسیار پهناور بوده و همچنین امر برای نیروهای انقالبی جای مانور فراهم 

آورد که در شروع  حساب به، در رابطه با جنگ علیه نیروهای چیانکایشک الزم بود این خصلت مهم را اًیثان

نیروهای انقالبی ارتش سرخ کوچک و ضعیف بودند.  که یدرحالبزرگ و قدرتمند بوده، جنگ دشمن 

نمود خصلت مهم  خاطرنشانسیاسی و نظامی مائو  مسائل نیب کینزدبا نشان دادن تداخل و ارتباط  حال نیدرع

انجام  آن راقاطع از انقالب ارضی دفاع نموده و  طور بهمبارزه علیه گومیندان این بود که حزب کمونیست 

 که یدرصورتگومیندان مخالف انقالب ارضی بوده و بنابراین از حمایت دهقانان محروم بود،  که یدرحالداد، 
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برای انقالب و حامی اصلی جنگ انقالبی،  یا عمدهنیروی  عنوان به آن راحزب کمونیست قادر بود 

 و بسیج کند. یده سازمان

وجود سرزمینی پهناور امکان مانور در چین موجود  به علتاین نکات، مائو نشان داد که  بندی جمعدر 

رهبری حزب کمونیست و ادغام انقالب ارضی با مبارزه مسلحانه، این امکان وجود داشت که  به علتبوده و 

واقعیت این  به علتکرد که  تأکیدارتش سرخ رشد کند و عاقبت دشمن را شکست دهد. از طرف دیگر او 

ارتش سرخ کوچک است و ضعیف، شکست دادن  که یدرحالکه در آغاز، دشمن بزرگ و قدرتمند بوده و 

داشته  مدت یطوالنخصلت  لزوماًدر چین  ستیبا یمبود و بنابراین جنگ انقالبی  رممکنیغسریع دشمن 

به یک  ها تودهء حزب و مسلح کردن اعضا تنها نهاز این خصائل مهم  بندی جمعباشد. قصد مائو در تحلیل و 

برای پیشبرد جنگ مقاومت علیه ژاپن بود.  یساز نهیزمعام، بلکه همچنین  طور بهدرک صحیح از خط نظامی 

آغاز شد از دو مرحله گذشته  1۹24جنگ انقالبی چین که در سال  "که وی خاطرنشان ساخت  طور همان

؛ و اینک مرحله جنگ 1۹36تا سال  1۹27و مرحله دوم از سال  1۹27تا سال  1۹24است: مرحله اول از سال 

بودند را  شده هآموختکه به بهای خون و فداکاری بسیار  ییها درس( 12.)"رسد یفرامانقالبی ملی علیه ژاپن 

 محکم در مبارزه کنونی علیه متجاوزین ژاپنی بکار گرفت. طور به ستیبا یم

 

 تعرض و دفاع

در جنگ علیه ژاپن بکار نیاید. برای  کامالًخاص جنگ علیه گومیندان ممکن است  یها یژگیوبرخی 

در جنگ علیه گومیندان، دشمن )نیروهای چیانکایشک( جمعیت زیادی را در اختیار  مدت کوتاهمثال در 

در جنگ علیه تجاوز ژاپن، این  که یدرحال، کرد یم یآور جمعنموده و  نیتأمداشت که سربازانش را از آن 

ژاپن قادر نبود  که یدرحالخلق چین بود که جمعیت زیادی داشت تا سربازان خود را از آن بیرون کشد، 

جنگ انقالبی که در دوره مبارزه علیه گومیندان به کف آمده بود  یا هیپا. اصول دیارایبلشکری به آن بزرگی 

 .شد یمحال باید در پیشبرد جنگ انقالبی علیه ژاپن بکار گرفته 
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 نیتر مهم، بیشترین خصوصیات خاص جنگ انقالبی علیه گومیندان نیز صادق بود. برای مثال دربارهو این 

بدان اشاره کرد این بود که در  "محاصره و سرکوب "از مبارزه علیه عملیات  بندی جمعفاکتوری که مائو در 

و این جنگ با هیچ جنگ دیگری،  شوند یمدو شکل جنگیدن تعرض و دفاع، بکار گرفته  "این نبردها 

قدیمی یا مدرن، در چین یا جای دیگر، تفاوتی ندارد. خصوصیت ویژه جنگ داخلی چین در تناوب متمادی 

 (13.)"طوالنی است زمان مدتاین دو شکل، در 

کرد  تأکیدکرد. او  تأکیدمائو بر اهمیت خاص دفاع استراتژیک در پیشبرد جنگ انقالبی  وقت آندر هم

، بلکه بسیج سازد یم، فلج اند گانهیبجنبه سیاسی  ازعناصری را که  تنها نهدفاع در هر جنگ عادالنه  "که 

 ساخت: خاطرنشان( او 14.)"سازد یمرا برای شرکت در جنگ ممکن  ها توده مانده عقب یها بخش

، یعنی آلمان ابندی یمرشد  سرعت بهرسیده امپریالیستی که  به دورانکارشناسان نظامی آن کشورهای تازه 
و به مخالفت با دفاع  اند انداخته به راه ییپرسروصدامزایای تعرض استراتژیک تبلیغات  دربارهو ژاپن، 

. این کارشناسان خواند ینمبا وضع جنگ انقالبی چین  وجه چیه بهنظریات  گونه این، اند برخاستهاستراتژیک 
را برانگیزد، باعث  ها انسانکه بجای آنکه شور و شوق  است نیاکه ضعف جدی دفاع در  کنند یمنظامی ادعا 

. این مطلب در ممالکی صادق است که در آنجا تضادهای طبقاتی حاد است و گردد یمتضعیف روحیه آنان 
، اند قدرتسیاسی ارتجاعی که در سر  یها گروهجنگ فقط به قشرهای ارتجاعی حاکم و یا حتی فقط به 

 (15طور دیگری است.) کامالً. ولی وضع ما رساند یمفایده 

که هیچ سرزمینی را در  کردند یمو مائو اشتباهات جدی آن افراد حزب کمونیست چین را که اصرار 

بجنگند، کسانی که  " ها دروازهخارج از  "با دشمن در  خواستند یممقابل حمالت دشمن تسلیم نکنند و 

ن یک نیروی قراردادطرفدار ضربه زدن از دو جهت بودند، و به جنگ موضعی و پیروی از سیاست رودررو 

کوچک علیه یک نیروی بزرگ، بجای سیاست صحیح تمرکز یک نیروی بزرگ علیه تعداد کمتری نیرو، 

صحیح و  کامالً استیباس ها آننمود.  بندی جمع، کردند یم اتکابرای از بین بردن آن در هر نبرد یا عملیات 

، تقسیم کردن نیروهای دشمن به ها توده لهیوس بهالزم کشیدن دشمن به عمق سرزمین، محاصره کردن دشمن 

غلطی  یها بحث. مائو اشاره کرد که چنین کردند یم، مخالفت ها آننابود کردن  ذره ذرهمختلف و  یها بخش
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و نه به پیروزی و آنجا که چنین  شوند یمبه شکست منتهی  مطمئناًبرخاسته و  "پارتیزانیسم  "در مخالفت با 

 گفت که: تأکیدنشد، دقیقا به شکست نیز انجامید. مائو به 

سوبژکتیویسم چیز دیگری نبود و  جز بهو پراتیکها اشتباه آمیز بودند. این  ها یتئورشکی نیست که همه این 
، اما در کرد یمظهور  ییبورژوا خردهتعصب و جوشش انقالبی  به شکلمساعد  واحوال اوضاعدر 

 یکار محافظهبه  بعداًو  "زدن وآتش آبخود را به "سخت با تغییر وضعیت به ترتیب به روش  واحوال اوضاع
اوارد بودند که از و پراتیکهای اشخاص عجول و ن ها یتئور ها نیا. همه شد یمو باالخره به فرار طلبی منجر 

  (16همه ضد مارکسیستی بودند.) ها نیا، دیرس ینمآن هیچ بویی از مارکسیسم به مشام 

مسئول شکست ارتش سرخ در  درواقعاپورتونیستی و اشتباهی را باور داشتند  یها یتئورکسانی که چنین 

استدالل  غلط به ها آنکرد که  خاطرنشانچیانکایشک بودند. مائو  "محاصره و سرکوب"پنجمین عملیات 

مفید بوده باشد ولی  درگذشتهممکن است  مانیها نیسرزمکشاندن دشمن به عمق  اگرچه "کرده بودند که 

 دهیفا یبدشمن که سیاست جنگ استحکامی را اتخاذ کرده،  "محاصره و سرکوب  "علیه پنجمین عملیات 

گفتند که تنها راه مقابله با این عملیات، تقسیم نیروهایمان برای مقاومت و به دشمن ضربات سریع  ها آناست. 

 (17)"و کوتاه زدن است.

. او شود مینیز اشتباه بوده و منجر به شکست  رفعالیغدر همان زمان مائو اظهار داشت که دفاع         

بخش کلیدی جنگ دفاعی،  عنوان بهاستراتژیک  ینینش عقبداشت که هدف از پیشبرد جنگ دفاعی و  تأکید

هدف  " کرد. بندی جمعآماده شدن برای گذار به تعرض متقابل بود. او این نکته را بدین طریق  درواقع
گذار به تعرض متقابل است و این تنها نخستین مرحله دفاع استراتژیک محسوب  صرفاًاستراتژیک  ینینش عقب

این مسئله است که آیا در مرحله بعدی یعنی در مرحله  یاستراتژدر تمام این  کننده نییتع. حلقه شود می
 (1۸.)"آورد یا نه به دستتعرض متقابل ممکن است پیروزی را 

دشمن  کیاستراتژ طور بهبار دیگر مائو بر اهمیت حیاتی تمرکز تاکتیکی برترین نیروها در شرایطی که 

استراتژی، یک نفر علیه ده  " به شکلگذارد. این امر  تأکیدرا داشت،  ها سالحبرترین نیروها و تمرینات و 

شرایط استراتژیکی که نیروهای انقالبی  در آن گرید عبارت بهفرموله شد.  "نفر؛ تاکتیک، ده نفر علیه یک نفر 
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مرکز بودند، در نبردها و عملیات خاص، بکار بردن اصل ت یضدانقالبتعداد بسیار کمتر از نیروهای  ازنظر

 از نیروهای دشمن، الزم بود. یتر کوچکنیروی زیاد برای نابودی بخش 

کرد که یک خصلت مهم دیگر از عملیات ارتش انقالبی، که از این واقعیت که  خاطرنشانمائو همچنین 

و  دیجنگ یممنظم  میرمستقیغ، این بود که ارتش انقالبی در خطوط شد یمدشمن برتری تکنیکی داشت ناشی 

محاصره و "نه در خطوط منظم نبرد. و از این طریق تحلیل خط اپورتونیستی ای که در مقابل پنجمین عملیات 

چیانکایشک منتهی به شکست شده و حزب کمونیست و ارتش سرخ را وادار به دست زدن به  "سرکوب 

رد اشتباه آمیز  "ه اخت کس خاطرنشانراهپیمایی طوالنی کرده بود، مائو با بکار بستن داهیانه دیالکتیک، 
در مقیاس بزرگ  رمنظمیغدر یک مقیاس کوچک، به جنگ پارتیزانی و  رمنظمیغجنگ پارتیزانی و 

 (1۹. )"انجامید

 "پارتیزانیسم  ". اودیورز یماصرار  شد یمخوانده  "پارتیزانیسم  "مائو به برخورد دیالکتیکی به چیزی که 

وی بر اهمیت جنگ  حال نیدرعمخالفت با ساختمان ارتش منظم بود رد کرد.  یبه معناکه  ییبدان جارا تا 

 "پارتیزانیسم  " مثابه بهگذارد و از آن در مقابل کسانی که استفاده از جنگ پارتیزانی را  تأکیدپارتیزانی 

در اینجا دو جنبه داشت و همچنین،  "پارتیزانیسم  "ساخت که  خاطرنشاندفاع کرد. وی  کردند یممحکوم 

 یواحدهااگرچه ارتش انقالبی و جنگ انقالبی در چین به سطح خیلی باالتری از مراحل اولیه تشکیل اولین 

بود، کماکان الزم بود که بعضی اصول که از طریق  داکردهیپمسلح ) اولین ساختمان ارتش سرخ( تکامل 

 کرد: بندی جمعرتیزانی بکف آمده، حفظ و بکار برده شود. مائو این نکته را در اظهارات زیر پیشبرد جنگ پا

و از طرف دیگر  "چپ"علیه تدابیر اشتباه آمیز دوران تسلط اپورتونیسم  طرف کیازدر حال حاضر، ما 
که مختص دوران کودکی ارتش سرخ بود و اکنون دیگر ضرورت خود  ییها ینظم یبعلیه احیای بسیاری از 

. ولی ما باید آن اصول متعدد و ارزنده مربوط به ساختمان ارتش سرخ و میکن یماست، مبارزه  داده ازدسترا 

پیوسته پیروزمند شده است، با قطعیت احیاء  ها آناستراتژی و تاکتیک را که ارتش سرخ با استفاده از 
 (2۰کنیم.)

که عبارت است از  نابودکنندهمهم پیشبرد جنگ  کامالًسرانجام در این نوشته، مائو دوباره بر اصل 

نابود ساختن آن و  یطورکل بهبرای عقب راندن دشمن بلکه برای  صرفاًجنگیدن در نبردها و عملیاتی که نه 
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کرد. این نیز کاربرد استادانه دیالکتیک است، کاربرد تاکتیک  تأکیدرسیدن به پیروزی سریع در نبردها، 

باشد، جنگ  مدت یطوالناستراتژیکی باید جنگ  یریگ جهتپیروزی سریع و نابودی دشمن در شرایطی که 

طوالنی، و از این  نسبتاً یا دورهو در طول  جیتدر بهفرسایشی برای نابودی تعداد زیادی از نیروهای دشمن، 

 شکست دشمن. سرانجامه کردن و طریق فرسود

 

 جنگ پارتیزانی

 " 1۹3۸تجربه در جنگ مقاومت ضد ژاپنی مائو در ماه مه  سال کی باًیتقر و نیم بعد، پس از سال کی

است  شده نوشتهکه بر این مقاله  یادداشتیرا نوشت. چنانکه  "مسائل استراتژی در جنگ پارتیزانی علیه ژاپن 

به  "بود که  شده نوشتهبخشی از مبارزه علیه کسانی در درون و بیرون حزب  مثابه به، این مقاله کند یمروشن 

و تمام امید خود را تنها به جنگ منظم و بخصوص به  دادند یم بها کمنقش مهم و استراتژیک جنگ پارتیزانی 

له را برای نشان دادن دون این دیدگاه را رد کرد و این مقا تسه . رفیق مائوبستند یمای گومیندان عملیات نیروه

 (21راه درست تکامل جنگ پارتیزانی ضد ژاپنی نوشت.)

ابراز نمود که پیشبرد جنگ در مراحل اولیه و در سراسر طول  دوبارهدر این اثر مائو این اصل اساسی را 

باید طوالنی باشد. این امر الزم بود و همچنین  نیهمچناستراتژیکی جنگ دفاعی بوده  طور بهمدتش باید 

ژاپن کشوری قوی بود و  طرف کیازجنگ انقالبی چرخش کند، نظر به این واقعیت که  به نفع توانست یم

توانایی فنی و سطح تکامل  ازلحاظ  چین که یدرحال، برد یمرا پیش  رعادالنهیغیک جنگ تجاوزکارانه و 

بر توان  ستیبا یمو  توانست یماش ضعیف بود اما در حال پیشبرد جنگ عادالنه مقاومتی که  نیروهای مولده

بزرگی از سرزمین چین  یها قسمتاین فاکتورها بود که ژاپن توانست  به علتکند، بود.  اتکامردم  یها توده

توسط  عموماًکه  یمناطقدر  خصوصاًرا اشغال نماید. این لزوم و اهمیت پیشبرد جنگ پارتیزانی را باال برد، 

 بود. شده اشغالتجاوزگران ژاپنی 

اصل اساسی جنگ پارتیزانی باید تعرض باشد، و جنگ پارتیزانی خصلتا از  "ساخت که  خاطرنشانمائو 

حمالت  به شکلکرد که تعرض در جنگ پارتیزانی باید  تأکید( او 22)"است تر یتعرضجنگ منظم 
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است تا در جنگ  تر مهمکرد که انجام نبردهای ضربتی در جنگ پارتیزانی  تأکید بازهمغافلگیرانه باشد. وی 

مصر بود که اصل متمرکز  حال نیدرعاز جنگ متحرک پراکنده تراست. اما مائو  تاًیماهمنظم. جنگ پارتیزانی 

برتر برای ضربه زدن به بخش کوچکی از دشمن در جنگ پارتیزانی معتبر و مهم باقی  یرویننمودن یک 

 .ماند یم

. هست، در سراسر جنگ، جنگ منظم ،اساسی و جنگ پارتیزانی درجه دوم درمجموعمائو گفت، 

. جنگ دهد یمدرجه دوم جنگ موضعی معنی  طور بهجنگ متحرک و فقط  عمدتاً، جنگ منظم هرحال به

بستن اصل بزرگ، با بکار  نسبتاًو در ابعاد  یا جبههمتحرک یعنی جنگ توسط واحدهای منظم با مناطق پشت 

برای آزار دادن  عموماًتوسط واحدهای نامنظم و  عموماًتحرک و نبرد، تحرک برای نبرد؛ جنگ پارتیزانی 

متحرک  اساساًو  -از طریق جنگ منظم  عمدتاًکرد که  بندی جمع. مائو رود یم شیپ به نشیسرزمدر   دشمن

انباشت  "پیروزی در  یسو به، راه کند یمبازی  -اگرچه درجه دوم  -با جنگ پارتیزانی که نقش بسیار مهم  -

هم در جنگ  گرید عبارت به. شود می(، باز 23) "آوردن پیروزی نهایی به دستکوچک برای  یها یروزیپ

سریع، تمرکز یک نیروی  یریگ میتصمبر  ها جنگپارتیزانی و هم در جنگ منظم، الزم بود قوانین پیشبرد 

نیروهای دشمن، و  ذره ذرهبزرگ برای ضربه زدن به یک بخش کوچک از نیروهای دشمن و نابود کردن 

ضعیف گردد که بتوان تیر خالص بر آن  قدر آن که یزمانبدین ترتیب پیشبرد جنگ فرسایشی علیه دشمن تا 

 شود. تأکیدوارد کرد، 

گذارد.  تأکیدامل جنگ پارتیزانی به جنگ متحرک در طول جنگ ضد ژاپنی مائو همچنین به مسئله تک

 ساخت: خاطرنشانوی 

جنگ طوالنی و سخت است، برای واحدهای پارتیزانی امکان آبدیدگی الزم و گذار تدریجی  ازآنجاکه
منظم گردند و جنگ پارتیزانی به  جاًیتدرنیز  ها آنبه قوای منظم موجود است، تا اینکه اشکال عملیات جنگی 

سیستماتیک  طور به آن راجنگ متحرک تکامل یابد. فرماندهان پارتیزانی به جنگ متحرک پافشاری کنند و 
 (24یابند.) یروشن بهعملی سازند که ضرورت و امکان این رشد و تکامل را 

، انتقاد کرده و اظهار کردند یمنظامیگرانه  کامالً یبرخورددر فرموله کردن این اصل، مائو از کسانی که 

 داشت:
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کردن از جنگ  نظر صرفکه تبدیل جنگ پارتیزانی به جنگ متحرک نه به معنی  کنند ینمدرک  ها آن
 یا عمدهتشکیل دادن تدریجی نیروی  یبه معنامتعدد پارتیزانی،  یها جنگپارتیزانی است، بلکه در میان 

که توان رهبری جنگ متحرک را دارد. یعنی نیرویی که کماکان باید واحدهای پارتیزانی بسیاری در  است
اطرافش عملیات پارتیزانی انجام دهند. این واحدهای پارتیزانی زرادخانه قدرتمند آن نیروی عمده هستند و 

 (25.)رندیگ یمدر خدمت رشد آن قرار  ریناپذ یخستگنیروی  مثابه به

باید هم در جنگ منظم و هم جنگ  نبردهادر عملیات و  رمتمرکزیغضافه نمود که اصل فرماندهی و مائو ا

خالصه اینکه، داشتن استراتژی واحد و فرماندهی استراتژیکی متمرکز  طور به -پارتیزانی بکار گرفته شود 

در پیشبرد نبردها و عملیات  یریپذ انعطافو  و ابتکار رمتمرکزیغبه فرماندهی  حال نیدرعالزم بود ولی 

 مشخص نیز نیاز وجود داشت.

 

 جنگ طوالنی درباره

از  بندی جمعتری در  و عام تر عیوسمائو مطالب  "مسائل استراتژی در جنگ پارتیزانی ضد ژاپنی "همزمان با

استراتژیک برای  یها یریگ جهتو مجموعه  ها سیاستخاص و تدوین  طور بهاصول جنگ و جنگ انقالبی 

ساخت که جنگ  خاطرنشاننوشت. مائو  "جنگ طوالنی  درباره "جنگ مقاومت علیه ژاپن در مقاله 

بود، جنگی که در تاریخ جهان  سابقه یبشرق  یها نیسرزمدر تاریخ  "مقاومت چین علیه ژاپن جنگی بود که 

 (26.)"جنگ کبیر ثبت خواهد شد مثابه به

چین و همچنین تئوری پیروزی سریع مبارزه  ریناپذ اجتنابدرتمندی با تئوری انقیاد ق طور بهدر این اثر مائو 

در چین و همچنین در خود  یا مالحظه قابلجریان  ها یتئوراین  یهردو عموماًرا رد نمود.  ها آنکرده و 

بود. مائو  تر خطرناک درمجموعطلبانه  و سازش  اولی، یعنی تئوری انقیاد اگرچهحزب کمونیست بودند، 

فاکتورهایی را تحلیل نمود که هم دلیل امکان پیشبرد جنگ مقاومت  جانبه همه طور بهدیگر و  بار کی

. او هم از داد یمطوالنی باشد را، توضیح  ستیبا یمژاپن، و هم اینکه چرا این جنگ  هیعلپیروزمندانه چین 

جنگ مقاومت  تواند ینمنابراین پین برتر است و ب یفنّاورارتش و  ازنظراین دیدگاه که چون ژاپن 



دون مائوتسه فناناپذیرخدمات   
 

[7۹] 

 

نام برد و مبتنی بر  اساس یب ینیب خوش عنوان بهببرد، و هم از این دیدگاه که او از آن  شیپ بهرا  یزیآم تیموفق

شکست داده شود، یعنی دیدگاهی که به نقش استراتژیک جنگ  تواند یم یسادگ بهاین بود که ژاپن 

 ، انتقاد کرد.داد یم بها کمپارتیزانی در جنگ علیه ژاپن 

پاسخ  جانبه همهکامل و  طور بهبود به پیروزی دست یابد  قادر نخواهدچین  گفت یممائو به بحثی که 

را  داد یمکه این جنگ در آن رخ  المللی بینخاص جنگ ضد ژاپن و اوضاع  یها یژگیو مشخصاًگفت. او 

قدرتمند و برخوردار از برتری تکنیکی نسبت به  موقتاً که یدرحالساخت که ژاپن  خاطرنشانتحلیل کرد. وی 

از سوی دیگر چین  که یدرحالیک قدرت امپریالیستی است و در حال احتضار است،  باالخرهچین است، اما 

ظاهر گشته و جنگ مقاومت علیه ژاپن را  درصحنهتاریخی در حال ترقی بود، پرولتاریا و حزبش  ازنظر

 یها جنبشاتحاد شوروی و در ابعاد وسیع  المللی بین ازلحاظساخت که  خاطرنشانمائو  مضافاً. کند یمرهبری 

مختلف وجود داشتند که با جنگ تجاوزگرانه ژاپن علیه  یکشورهامترقی و انقالبی در سراسر جهان و در 

 .دندیورز یمچین مخالفت 

 بندی جمعدیگر  بار کیمائو ن ، ژاپن و چی یها ضعفو  ها ییتوانابر مبنای تحلیل مشخص از تفاوت بین 

 :کرد که

تا زمانی و تا حدودی بر چین سروری کند، و چین باالجبار راه سختی را در پیش خواهد  تواند یمژاپن 
داشت، و بعالوه جنگ مقاومت ضد ژاپنی جنگی طوالنی خواهد بود نه زود فرجام، معذالک از اختالف دوم 

 شود میچنین نتیجه  -کشور کوچک، انحطاط و کمک ناچیز، در برابر کشور بزرگ، ترقی و کمک وسیع  -
شکست  به محکومنامحدود اراده خود را بر چین تحمیل کند بلکه سرانجام  طور به تواند ینم فقط نهکه ژاپن 

 (27پیروز خواهد شد.) سرانجامزیر یوغ انقیاد نخواهد افتاد بلکه  فقط نهچین  که یدرصورتاست، 

 آن در. داشت کننده نییاثر تع ژاپن علیه نظامی مبارزه با رابطه در که بود یحاد ایدئولوژیکی مبارزه این 

 چین که نبود روشن اصالً امور تیماه آزمودن بدون و سطحی کردن نگاه با جنگ،تنها آغاز در زمان،

طلبانه و تالش برای  تسلیم یها شیگران پیشرفته را شکست دهد. بدین علت ژاپ توانست یم مانده عقب

 تقویت شدند. اعیوساجتناب از جنگ طوالنی 
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سیاست تسلیم طلبانه و امتیاز دادن به ژاپن را اتخاذ کنند، کسانی  خواستند یمکه  یباکسانبا تمام نیرو  مائو

معینی از چین شمالی  یها قسمتکه این سیاست ژاپن را به کسب تنها  کردند یمکه این دیدگاه غلط را تبلیغ 

 تیماهمبارزه کرد. مائو به پیشروی خود را در سراسر چین متوقف کند،  شود میراضی کرده و باعث 

امپریالیستی بود اشاره کرد و نشان داد که چگونه  یها قدرتامپریالیستی ژاپن که در رقابت شدید با دیگر 

در داخل چین جلو  تر قیعمآوردن یک بخش از چین توقف کند بلکه باید  به دستبا  توانست ینمژاپن 

 .رفت یم

، و تحلیل از رابطه بین المللی بیندر درون چین بلکه در سطح  فقط نهبر تحلیل طبقاتی نیروها،  اتکابا 

و  کاستیامروابسته به انگلیس و  "گومیندان  ساخت که خاطرنشاننیروهای داخلی و خارجی، مائو 

 گرایش که ساخت خاطرنشان مائو نیبنابرا( 2۸)"دستور دهند ها آنمگر اینکه  شود ینمتسلیم ژاپن   نیبنابرا

 اتکا توسط به ستیبا یمو  تواند یمبزرگ و خطرناک است،   اینکه عین در ژاپن امپریالیسم با سازش و تسلیم

موافق و خواهان مقاومت علیه ژاپن   وسیع اسیبه مقکل، که  طور بهمردم چین و ملت چین  یها تودهکردن به 

 بودند، بر آن غلبه نمود.

پیروزی سریع را رد کرد و به وحدت بنیادی بین تئوری  یها نیسیتئورغلط  یها بحثمائو  حال نیدرع

، مائو کردند یمانقیاد و تئوری پیروزی سریع اشاره کرد. در صحبت از کسانی که پیروزی سریع را تبلیغ 

 و "ما ضعیف هستیم، را ندارند که یدرحالشجاعت قبول اینکه دشمن قوی است  ها آن "گفت: و  کرده اشاره

 :چنین کسانی اضافه کرد دربارهئو ( ما2۹است.) ییگرا ذهنمبتنی بر   شان یاستراتژ

دشوار یک جنگ طوالنی و مشتاق یک  یها آزمونمشهور پیروزی سریع، ناتوان از تحمل  یها نیسیتئور
 طور به کننده نییتع، خواهان درگیری شود میکه اوضاع اندکی مساعد  یا لحظهپیروزی زودرس، در 

به معنی ضربه بسیار بر کل جنگ زدن، نقطه پایان گذاشتن بر  خواهند یم ها آنآنچه  انجاماستراتژیک هستند. 
 کننده نییتعجنگ طوالنی و ما را به تله مرگبار دشمن انداختن است. بدون شک اگر قرار است از درگیری 

 کامالًتی( که اجتناب ورزیم، باید منطقه را ترک کنیم و باید شجاعت انجام این کار را وقتی)و فقط وق
کمترین پشیمانی احساس کنیم، زیرا این  یستیبا ینمشود، داشته باشیم. در چنین مواقعی  اجتناب رقابلیغ

 (3۰.)استزمان صحیح  یازاسیاست مبادله مکان در 
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، با اشاره به این حقیقت جواب داد که اگر خواندند یممائو به کسانی که چنین سیاستی را مقاومت نکردن 

 شد ینماز آن هستند بکار گرفته  هایی بخش ریناپذ اجتناب طور بهاستراتژی جنگ طوالنی و اصول مختلفی که 

 طور بهاین سیاست  وقت آن، دیگرد یمپیروزی سریع پذیرفته  یها نیسیتئورو بجای آن استراتژی 

 کرد: بندی جمعزیر  قیبه طر. مائو این نکات را کشاند یمد ملت چین را به انقیا ریناپذ اجتناب

باید طرد گردد بلکه هرگز نباید تحمل  فقط نهاین عدم مقاومت است که  -نجنگیدن بلکه سازش با دشمن 
 شود.

الزم است که  مطلقاًما باید استوارانه جنگ مقاومت را انجام دهیم، اما برای اجتناب از تله مرگبار دشمن 
این امر ادامه جنگ مقاومت را مشکل  چراکهبا یک ضربت از بین بروند  مان عمدهاجازه ندهیم نیروهای 

به الزم است که انقیاد ملی اجتناب ورزیم. شک داشتن به این مسئله  مطلقاًخالصه این  طور به - سازد یم
. ما کند یمانقیاد گران هدایت  به صفوفما را  مطمئناًدر مورد مسئله جنگ است و   ینظر کوته یمعنا

غالب  یمشاینکه اگر این  به خاطردقیقا  میا کردهرا انتقاد  "هرگز ینینش عقبفقط پیشرفت،  "شدید  یباک یب
 (31.)"کند یمو ما را به خطر انقیاد ملی کامل هدایت  سازد یم رممکنیغشود ادامه جنگ مقاومت را 

مائو در مخالفت با  -ئوری انقیاد و تئوری پیروزی سریعت-دو نمونه تفکر غلط  یها هیپااز  بندی جمعبا 

 ، درک صحیح را در فرمول جامع زیر متبلور ساخت:ها نیا  یهردو

پیروزی  یها نیسیتئوراز دید  که یدرحال، ارزش یب ها ینیچاست و ما  ابرمرداز دید طرفداران انقیاد دشمن 
. ما دید متفاوتی داریم، جنگ کنند یماشتباه  ها نیا یهردو، ارزش یبهستیم و دشمن  ابرمرد ها ینیچسریع ما 

 یها یریگ جهینت ها نیامقاومت علیه ژاپن یک جنگ طوالنی است و سرانجام پیروزی از آن چین خواهد بود. 

 (32.)باشند یمما 
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 سه مرحله در جنگ مقاومت

که جنگ مقاومت باید از آن بگذرد را تحلیل نمود. او توضیح داد که سه  یا یاصلدر این اثر مائو مراحل 

مرحله اصلی وجود داشت، مرحله اول شامل دوره تعرض استراتژیک ژاپن و دفاع استراتژیک ما است. در 

و جنگ پارتیزانی و جنگ موضعی که نسبت به  هستاین مرحله شکل عمده عملیات نظامی جنگ متحرک 

 رجه دوم است، مکمل جنگ متحرک خواهند بود.جنگ پارتیزانی د

مائو گفت که مرحله دوم جنگ یک تعادل قوای استراتژیک خواهد بود. در این مرحله شکل عمده جنگ 

، چون هدف، تهدید کردن استحکامات شود میتوسط جنگ متحرک متکامل  کهپارتیزانی خواهد بود 

 .استق تحت اشغال وی به دشمن حمله کردن در مناط مکرراًدشمن و همچنین 

. برای گذار به این مرحله به انباشت استمرحله سوم، دوره تعرض متقابل استراتژیک نیروهای مقاومت 

به شرایط مساعدتری  المللی بینقدرت نیروهای ملت چین در مقاومت علیه ژاپن و همچنین تغییر در اوضاع 

، اما جنگ پارتیزانی شود میبرای جنگ مقاومت چین، نیاز است. در این مرحله جنگ متحرک دوباره عمده 

 .شود میادامه خواهد داشت و اهمیت جنگ موضعی بیشتر 

که او  طور همانحوادث واقع در خود جنگ ثابت شد. لهیوس بهصحت این تحلیل مائو از تکامل جنگ 

مریکایی اعلیه چیانکایشک و اربابان  بخش یآزادز پیروزی در جنگ ضد ژاپنی و در آغاز جنگ بعدها پس ا

پراکنده کردن  "بود که در طول جنگ ضد ژاپنی  طور همینکرد، ثابت شد که  بندی جمع اش یستیالیامپر

 (33)"نیروهایمان برای جنگ پارتیزانی در درجه اول و تمرکز نیروهایمان برای جنگ متحرک، مکمل بود

منظور مائو این بود که در طول جنگ ضد ژاپنی در کل و با تحلیل کردن سلسله نبردهایی که پیروزی 

جنگ متحرک مهم اما نقش درجه دوم را  که یدرحالنهایی را ریخت، جنگ پارتیزانی جایگاه اول را داشت 

جنگ  درباره "ر داشت. این امر به این واقعیت مربوط بود که مرحله تعادل در جنگ طوالنی گردید. د

مائو پیشاپیش اصلی را فرموله کرده بود که زمینه را برای اثبات این واقعیت که جنگ پارتیزانی  "طوالنی

در کل، جنگ متحرک مقدم است و جنگ پارتیزانی مکمل، ":  داد یمباید تقدم داشته باشد را شکل  عمالً

 (34. ) "در جزء جنگ پارتیزانی مقدم است و جنگ متحرک مکمل
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 ، نه سالحاند کننده نییتعمردم 

اساسی و اصول استراتژیک برای جنگ مقاومت  یریگ جهت "جنگ طوالنی  درباره "در  که یدرحالمائو 

را طرد نمود. برای  ها آنعلیه ژاپن را پیش گذارد، وی همچنین از چندین مفهوم اشتباه دیگر انتقاد کرده و 

حیاتی بود.  " کند یمرا تعیین  زیچ همهسالح  "شکست دادن تئوری انقیاد ملی، انتقاد از این دیدگاه غلط که 

وسیله قدرتمندی در حمایت از این بحث بود که ژاپن در سالح و تکنولوژی برتر  عتاًیطب، حیناصحاین دیدگاه 

 است، شکست خواهد داد. تر فیعضاست و باالجبار چین را که در این موارد 

 ، پاسخ گفت:گذاشتند یمکسانی را که چنین خطی را پیش  یها بحث باقدرتمائو 

کردن از  درحرکتچین "دوباره عجله کرده و خواهند گفت در این نکته، طرفداران انقیاد ملی و سازش 
از مقام مساوی  درحرکتمقام پایین به مقام مساوی محتاج قدرت مساوی نظامی و اقتصادی با ژاپن است و 

 نیبنابرااست،  رممکنیغاما این  ".استبه مقام برتر محتاج قدرت نظامی و اقتصادی برتری نسبت به ژاپن 
 باال صحیح نیستند. یها یریگ جهینت

که برخورد مکانیکی به مسئله  است "کند یمرا تعیین  زیچ همهسالح  "همان تئوری  اصطالح به... این 
سالح بلکه مردم را  تنها نه. نظرگاه ما مخالف این است، ما ردیگ یدر برمرا  جانبه کیجنگ و دیدگاه ذهنی و 

 کننده نییتعکه  اند مردم، این کننده نییتع. سالح یک فاکتور مهم در جنگ است، اما نه فاکتور مینیب یمنیز 
مسابقه ارتش و قدرت اقتصادی بلکه همچنین مسابقه قدرت بشر و ایمان  تنها نههستند نه اشیاء. مسابقه قدرت 

 ها یژاپن، ها ینیچ. اگر اکثریت عظیمی از شود میتوسط مردم بکار برده  الزاماًاست. ارتش و قدرت اقتصادی 
کشورهای دیگر در طرف جنگ مقاومت ما علیه ژاپن هستند، چطور قدرت نظامی و اقتصادی ژاپن   و مردم

نیروی برتر محسوب گردد؟ و اگر ابن  تواند یمکه توسط اقلیت کوچکی و از طریق اجبار بکار برده شود 
 (35؟)شود میخود برتر  تر نییپاچنین نیست پس آیا این چین نیست که علیرغم قدرت نظامی و اقتصادی 

چین در  یها تودهو رهبری سیاسی قدرت  یده سازمانکرد که در مقابل برتری تکنیکی ژاپن،  تأکیدمائو 

 طور نیاما را به پیروزی رهنمون سازد. مائو  تواند یمادغام با خط نظامی صحیح متکی بر اصل جنگ خلق 

خواهد آورد که دشمن را غرق  باوجودبسیج مردم عادی در سراسر کشور دریای وسیعی از خلق "گفت: 

 (36)"را جبران خواهد کرد لمانیوساکه پایین بودن سالح و دیگر  آورد یم وجود هب، شرایطی کند یم
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مائو در تشریح بیشتر رابطه میان مردم و اسلحه و توضیح نیاز خلق چین و ارتش انقالبی و حزب کمونیست 

 کرد: تأکیدبه برخوردی صحیح به این رابطه  ها آنرهبری کننده 

 میتوان ینم ها آناصالح سیستم نظامی ما، مدرنیزه کردن و بهبود بخشیدن وسایل تکنیکی را که بدون 
و  ها کیتاکتگرفتن سربازان، ما به  به خدمت. برای سازد یم آور الزامعقب برانیم،  "یالو"دشمن را از رودخانه 

ما قادر به پیروزی نخواهیم بود.  ها آنو مترقی احتیاج داریم که همچنین بدون  ریپذ انعطاف یا یاستراتژ
سیاسی مترقی عجین شده و این  هیباروح ها آنیک ارتش هستند، بدون اینکه  یها ستونمعذالک سربازان، 

رانگیختن روحیه را در کار سیاسی مترقی کسب کرده باشند، دستیابی به وحدت اصیل بین افسران و سربازان، ب
از تمام ابزار تکنیکی و  مؤثرکامل شور و شوق برای جنگ مقاومت و ایجاد پایه سالم برای استفاده 

 (37خواهد بود.) رممکنیغ ها کیتاکت

 خصوصاً، خواند یم"نقش دینامیک و آگاه انسان  " آن رادر ارتباط با این مسئله مائو بر اهمیت چیزی که 

 یها ضعفقدرت عینی و  -گذارد. او خاطرنشان ساخت که اگرچه شرایط عینی  تأکیددر ارتباط با جنگ، 

، اما کماکان این عوامل نتیجه جنگ را کند یمامکان شکست یا پیروزی را تنظیم  -طرفین متخاصم در جنگ 

. دستاورد واقعی پیروزی یا شکست واقعی همچنین به فاکتور ذهنی یعنی مقوله رهبری و کنند ینمتعیین 

اهمیت خط نظامی صحیح در ارتباط نزدیک با خط  توان میبرد جنگ وابسته خواهد بود. از این امر پیش

مشخص جنگ خاصی که  یها یژگیوصحیح و همچنین اهمیت فراگیری قوانین جنگ و  درمجموعسیاسی 

 گذارد. تأکیدرا نتیجه گرفت و بعالوه مائو بر یادگیری جنگ در جریان جنگ  شود میپیش برده 

از سیاست و نه خط نظامی از خط سیاسی عمومی جدا  تواند یمنه جنگ  یطورکل بهکرد که  تأکیدمائو 

 استیباس یسادگ به تواند ینمخاص و قوانین خودش را دارد که  یها یژگیو جنگ گریدباشد، و از طرف 

شود، بر  فراگرفتهدر طول پیشبرد یک جنگ انقالبی  مشخصاًه شود، بلکه این قوانین باید قراردادعام مساوی 

است  رممکنیغکرد که  تأکیدخالصه مائو  طور بهشده و متکامل گردند.  بندی جمععمل شود،  ها آنطبق 

برای اینکه آگاهانه مبارزه را  ها تودهبدون بسیج گسترده و مسلح کردن  طرف کیازیک جنگ انقالبی 

صحیح، پیروز شود. این  مشخصاًحمایت کرده و پیش ببرند و از طرف دیگر بدون کاربرد یک خط نظامی 

که جنگ، یک جنگ عادالنه، یک جنگ خلق بوده و همزمان  بود یمخط نظامی باید بر این واقعیت متکی 

 .داشت یم المللی بینو مبارزه  المللی بیناوضاع  ی نهیدرزمباید ریشه در اوضاع مشخص چین در آن زمان 
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جنگ طوالنی را فرموله کرد و برایش مبارزه نمود،  یا هیپااستراتژی  تنها نهبا پیروی دقیق از این روش مائو 

 :کرده و متمرکز ساخت بندی جمعرا  پیشبرد چنان جنگی یها کیتاکت کامالًبلکه 

عملیات تعرضی زود  "در این فرمول خالصه شود:  تواند یماصل جنگی عملیات که در باال توصیف شد 
 در مدت یطوالن عملیات دفاعی "این اصل در نقطه مقابل استراتژی ما مبتنی بر  "فرجام در خطوط خارجی 

 (3۸.)دارد ضرورت استراتژی این اجرای برای که است اصلی درست این و دارد، قرار " داخلی خطوط

 طور به. بود یمشرایطی است که یک ارتش توسط دشمن محاصره  "خطوط داخلی  "منظور از 

با کاربست درخشان  اگرچه. مت چین علیه ژاپنمقاو یها جنگاستراتژیک این شرایطی بود برای بیشتر 

 ها جنگیعنی در عملیات و -اتی را برای وارونه کردن شرایط دیالکتیک ماتریالیستی مائو اصول عملی

فقط خطوط  ها آنی که نبردها در شرایطی نامطلوب، جای به داخلمحاصره بخشی از دشمن و هل دادن آنان 

تکامل داد. پیشبرد این کار به استراتژی برقراری مناطق پایگاهی و اصل حیاتی کشیدن دشمن  -داخلی داشتند

 به اعماق این مناطق بستگی داشت.

ستراتژیک دشمن قدرتمندتر بود و ارتش انقالبی را محاصره کرده ا طور بهاینکه  به خاطردر همان زمان 

شود. در غیر این  زده دستپیروزمند سریع  ینبردهاو  نابودکنندهتعرضی  ینبردهاالزم بود که به 

به ضد خودش تبدیل  توانست یمدر کل برتر دشمن و تفوق تاکتیکی ارتش انقالبی  یها رهیذخ  صورت

که در سراسر راهپیمایی طوالنی و در نبردهای  طور همانگردد و بجای پیروزی، شکست حاصل شود. بعالوه، 

 طور بهقبل از آن مائو عمل نموده بود، مائو اصول دستیابی به ابتکار و انعطاف در شرایطی که دشمن 

را مائو با  "نقش دینامیک و آگاه انسان  "ن اصل استراتژیک برتر بود را تکامل داد و بکار بست. بکار بست

 به انجام رساند: تأکید

صحیح توسط فاکتور ذهنی، رهبری در جنگ(  یریگ جهتیعنی در مبارزه، رهبری ذهنی صحیح )
 تواند یمبودن را به برتر بودن و انفعال را به ابتکار عمل تغییر دهد و رهبری ذهنی ناصحیح  تر نییپا تواند یم

ست خوردند، شک بیانقال یها ارتشحاکم توسط  یها سلسلهعکس عمل کند. این واقعیت که تمام  صورت به
و  تر فرودست. طرف کند ینم نیتأمپیروزی نهایی را  قطعاًابتکار عمل و  خود خودبهکه تفوق قوا  دهد یمنشان 
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فعال بکار اندازد،  طور بهمنفعل اگر بر اوضاع واقعی تکیه کند و توان ذهنی خود را برای ایجاد شرایط معین 

 (3۹ابتکار عمل و پیروزی را از دست دشمن برتر که ابتکار عمل دارد، بستاند.) تواند یم

 

 مارکسیسم در شرایط چین یریکارگ به

مائو در مورد اصول اساسی الزم برای جنگ انقالبی در شرایط چین در آن زمان جزء الینفک  یها لیتحل

بود. در فرموله کردن و مبارزه  درمجموعبرای پیروزی در جنگ مقاومت علیه ژاپن و پیشرفت انقالب چین 

عام در چین، مائو  طور بهبرای یک خط انقالبی صحیح برای مقاومت علیه ژاپن و برای جنگ انقالبی 

با  یستیبا یم، بلکه بست یممارکسیسم را در شرایط چین بکار  فقط نه یستیبا یماشاره شد،  قبالًکه  طور همان

مکانیکی تجربیات  طور به کردند یمکه کوشش  ییها آنانحرافی گوناگون و بخصوص با  یها شیگرا

را تنظیم  یدار هیسرماانقالب اکتبر روسیه را که استراتژی عمومی برای انقالب و کسب قدرت در کشورهای 

 .کرد یمکرد، کپی کرده بکار بندند، مبارزه 

 این در. شد نوشته مائو توسط انحرافی خطوط با مبارزه برای ،1۹3۸ نوامبر در "مسائل جنگ و استراتژی"

و کشورهای  -نیمه فئودال-مستعمرهمستعمره یا نیمه -کشوری مثل چین   بین یها تفاوت  بروی او نوشته

 :کرد. بخصوص او متذکر شد که تأکید یدار هیسرما

 لهیوس بهامپریالیستی که  یها جنگ، با یدار هیسرمادر مورد جنگ، احزاب کمونیست در کشورهای 
رخ بدهد، سیاست این احزاب باید  ییها جنگ، باید مخالفت کنند. اگر چنین بود یمپیش برده  شانیکشورها

جنگ  خواهند یم ها آنارتجاعی کشورهایشان باشد. تنها جنگی که  یها حکومتپیش آوردن شکست 
 یها تودهداخلی است که باید برایش آماده شوند. اما تا زمانی که بورژوازی واقعا بیچاره نشود، تا زمانی که 

زدن به جنگ و قیام یاری نرسانند، نباید به چنین قیام و جنگی  به دستبه پرولتاریا برای  باعالقهایی روست
و همگام چنین جنگی باشد اولین گام گرفتن  فرارسدزمان دست زدن به چنین قیامی  که یوقتدست زد. 

احزاب  لهیوس به ها نیامناطق روستایی، و نه بالعکس. همه  طرف بهشهرها خواهد بود و سپس پیشرفت 
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 شده ثابت اش یدرستروسیه،  اکتبر درانقالب  لهیوس بهانجام شد، و  یدار هیسرماکمونیست در کشورهای 
 است.

نیمه  -اما چین متفاوت است. خصائل چین طوری است که مستقل و دمکراتیک نیست، بلکه نیمه فئودال 
داشته بلکه تحت ستم فئودالی قرار دارد. چین در دمکراسی وجود ن گونه چیهمستعمره است و در درون چین 

. همچنین ما هیچ پارلمانی هاست ستیالیامپربلکه تحت ستم   استقالل ملی نداشته گونه چیهروابط خارجی نیز 
وظیفه حزب  اساساًکارگران جهت اعتصاب نداریم.  یده سازمانبرای استفاده و هیچ حق قانونی برای 

یک دوره طوالنی از مبارزات قانونی، قبل از در پیش گرفتن قیام و  برحسبکمونیست در اینجا پیش رفتن 
 (4۰.)استآن  برعکسجنگ، و ابتدا گرفتن شهرهای بزرگ و سپس گرفتن مناطق روستایی نیست، بلکه 

این درس اساسی را که پیشرفت جنبش انقالبی  فوراً، مائو آن زماناز تاریخ انقالب چین تا  بندی جمعدر 

، ترسیم نمود. مائو متذکر شد که حزب بود یم رممکنیغشکل عمده مبارزه  عنوان بهبدون مبارزه مسلحانه 

به این درک اساسی  نکهیبعدازاکمونیست چین در ابتدا در درک کامل این مسئله شکست خورد و حتی 

ی، مبارزه مسلحانه علیه چیانکایشک بعد از خیانت کاملش در آمد، خطوط انحرافی سیاسی و نظام دست

 "محاصره و سرکوب "جدی در مبارزه بخصوص در پنجمین عملیات  یها ینینش عقبو  ها شکست، به 1۹27

 " دیآ یمقدرت سیاسی از لوله تفنگ بیرون  "منجر شد. در این اثر بود که مائو گفته مشهور خویش را که 

 درک کامل این اصل الزم است. ها کمونیستهمه  فرموله کرد که برای

مبارزه مسلحانه و ارتش انقالبی را هدایت کند  دیبا یمرا که حزب  کننده نییتعدر همین زمان او این اصل 

اصل ما این است که  "که او در ابتدا فرموله کرد  یطور همان. یا قراردادو نه بالعکس دوباره مورد تصدیق 

مائو این امر را به مسئله  "و هرگز نباید اجازه داد که تفنگ فرمانده حزب شود. راند یمحزب بر تفنگ فرمان 

کرد که فقط با رهبری حزب کمونیست، جنگ  تأکیدجنگ پارتیزانی ربط داده و  زیآم تیموفقمهم پیشبرد 

 ظم تکامل یابد.به جنگ من کننده نییتع یا نقطهحفظ شود و هم مکمل جنگ بوده و هم در  تواند یمپارتیزانی 

بر آموزش تئوری و استراتژی نظامی و بر تقویت درک بیشتر  دوبارهبا این، مائو در پایان این اثر  جهت هم

از امور نظامی و قوانین و اصول جنگ انقالبی  خصوصاًصحیح بلکه  عموماًخط سیاسی  فقط نهتمام حزب از 
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صحیح برای پیشبرد جنگ مقاومت  یها کیتاکتو  ها سیاستگذارد. این موضوع در تکامل و اعمال  تأکید

 بود. کننده نییتعدر جریان آن،  ها تودهطوالنی علیه ژاپن و رهبری 

پرداخته و رهنمودهای بیشتری جهت گسترش جنگ انقالبی  بندی جمعبه  تنها نهدر طول این جنگ، مائو 

 دقت بهگشت  آغاز 1۹3۹  و جنگ جهانی را که در سال المللی بیندر خود چین داد، بلکه گسترش مبارزات 

در ابتدای نبرد تاریخی استالینگراد در اتحاد شوروی مائو  خصوصاً .قراردادتعقیب کرده و مورد تحلیل 

 1۹42اکتبر  12نقطه چرخشی در کل جنگ دوم جهانی خواهد بود. در  درواقعکرد که این نبرد  بندی جمع

 لیبریشن دیلی "برای روزنامه  یا سرمقالهمائو در ین آن ) جایی که رهبری حزب کمونیست مقر داشت( 

تحلیل کرد و پیروزی ارتش شوروی و تغییر کل جنگ  آن رانوشت که در آن نبرد استالینگراد و تکامل   "

کرد. این  ینیب شیپبودند را  ها آنشوروی، مردم چین و نیروهای جهانی که در اتحاد با   اتحاد به نفعجهانی 

تمام کسانی که نظر  ": شد یمبود و با عبارت صریح تمام  شده نوشته ینیبدبمقاله برای طرد بیشتر نوعی 

 یها ستیالیامپرشکست  درواقع( 41)"از وضعیت جهانی دارند، بایستی نظرشان را عوض کنند یا نانهیبدب

آمد. در چین این پیروزی بر  به دستمحور، در عرض سه سال  یها ستیفاشفاشیست ژاپن و آلمان و کل 

گزارشی به  "دولت ائتالفی درباره"آمد. در  به دستدون  تسه د خط سیاسی و نظامی انقالبی مائواساس پیشبر

دون در آستانه پیروزی در جنگ ضد ژاپنی،  تسه مائو لهیوس به شده ارائهونیست چین هفتمین کنگره حزب کم

کرد.  بندی جمعاو مسیر پیروزمندانه جنگ و نقش نیروهای مسلح تحت رهبری حزب کمونیست در جنگ را 

 بها کمکسانی بودند که به ارتش ما "مائو متذکر شد در شروع جنگ، حتی در درون خود حزب کمونیست، 

. "صلی ما برای مقاومت در مقابل ژاپن بایستی بر روی گومیندان گذاشته شودکه تکیه ا کردند یمداده و فکر 

 انضباط یک اعضایش همه چراکه است قدرتمند"کرد که ارتش انقالبی تحت رهبری حزب   تأکید( او 42)

 منافع برای بلکه محدود یا دسته یا فرد چند شخصی منافع برای نه ها آن دارند، سیاسی آگاهی بر مبتنی

. تنها هدف این ارتش، استوارانه ماندن با خلق چین و از جنگند یمو  گردآمده  ملت کل و وسیع یها توده

 (43. )"است ها آنصمیم قلب خدمت کردن به 
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 ها تودهبسیج 

در ملیشیا برای جنگ در  ها توده یده سازمانبرای جنگ و  ها تودهدیگر بر اهمیت بسیج  بار کیمائو 

داشتن نیروی عمده ارتشی، که توانایی  حال نیدرعملی و  بخش ییرهاارتش  یا منطقههماهنگی با نیروهای 

 تأکیدنموده و بر آن  بندی جمعجنگیدن در مناطق مختلف بر طبق احتیاجات متفاوت جنگ را داشته باشد را 

نگ خلق، برای پیشبرد خط استراتژیک جنگ طوالنی و ، بسیج کامل ملت چین برای جگرید عبارت بهکرد. 

و اصول عملیاتی گوناگون بود که به مائو اجازه تکامل چنان جنگی را داد و پیروزی در جنگ  ها کیتاکت

مقاومت علیه ژاپن را باعث گشت. مائو با قاطعیت متذکر شد که یک نیروی نماینده طبقات ارتجاعی و 

 "خالصه  طور بهرهبری آن.  بهبرد جنگ نیست چه رسد پیش به، قادر ها تودهبه  یا شهیر اتکاناتوان از  جهیدرنت

 به خاطرارتش ملی را شکست دهیم. گومیندان دقیقا  میتوان یمجنگ خلقی ما  چنین اینفقط با پیشبرد 

، که در بخش قبل گفته شد طور همان درواقع( 44)"است. خورده شکستبا جنگ خلق  اش وسانهیمأمخالفت 

، موضعی منفعل و دیجنگ یم ها یژاپناینکه اسما با  حال نیدرعدر طول جنگ ضد ژاپنی، چیانکایشک 

شکست طلبانه در مقابل تجاوز ژاپن اتخاذ کرد و بیشترین آتش خود را علیه حزب کمونیست و نیروهای 

دون، حزب کمونیست این  تسه متمرکز کرد. اما تحت رهبری مائو مسلح و مناطق پایگاهی زیر رهبری حزب

استقالل و ابتکار عمل خویش  حال نیدرعحمالت را به عقب رانده و در همین زمان جبهه واحد علیه ژاپن و 

برده و بر این اساس نیروهای مسلح و مناطق  شیپ بهرا نیز حفظ کرد. حزب خط سیاسی و خط نظامی مائو را 

ملت  یده سازماندر  یا کننده نییتعش رهبری کننده و گسترش داده و نق اعیوسرا  اش یرهبرپایگاهی تحت 

 چین برای پیشبرد جنگ خلق به شکل جنگ مقاومت طوالنی بازی کرد و سرانجام ژاپن را شکست داد.

و  ها سیاستدروس عمده آن و دالیل زیر بنایی  بندی جمعپیروزمندانه این جنگ مائو   در آستانه سرانجام

سیاسی حزب کمونیست  ازلحاظنظر دوخت و  شیپ بهاعمال نیروهای مختلف درگیر در آن را ارائه داد. وی 

وسیع مردم را بنیان گذارد. این کار با این درک صورت گرفت  یها تودهتسلیح  یها هیپارا مسلح ساخت و 

گومیندان در تالش بود تا  چراکهسالح بر زمین گذاشته و مطیع گومیندان گردند،  توانند ینم ها تودهکه 

ثمرات پیروزی را که خلق چین در جنگ ضد ژاپنی بهایش را با خون پرداخته بودند، غصب نماید. در همین 

 زیچ چیهبدون ارتش خلق، خلق  "مشهور خویش را عرضه نمود،  یها گفتهاثر بود که مائو یکی دیگر از 

کل جنگ ضد ژاپنی و انقالب چین تا آن  بندی جمعدر  نهات نهحیاتی  یدیتأکنکته  کی نیا( 45) "ندارد 
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مقطع، بلکه برای پیشبرد مبارزه بعد از تدارک برای ادامه انقالب در شرایط بالفاصله پس از جنگ ضد ژاپنی 

 و پیشبرد مبارزه در مرحله بعد بود.

خویش سرباز زد و بجای آن  یحزب تکرژیم  دنیبرچچیانکایشک از انجام رفرم دمکراتیک و  که یوقت

انداختن جنگ داخلی علیه حزب کمونیست و  به راهبرای غصب قدرت در سراسر چین تالش نمود، و در 

 یها تودهکوشید، مائو به رهبری حزب کمونیست چین و  اش یرهبرنیروهای مسلح و مناطق پایگاهی تحت 

او  ییکایمرای چیانکایشک و پشتیبانان از سو یضدانقالبچین در پیشبرد جنگ انقالبی علیه این جنگ 

پرداخت. در هدایت این مبارزه مسلحانه مائو اصول و استراتژی جنگ انقالبی را که تا آن موقع در چین تحت 

 بود، بکار برد. افتهی تکاملرهبری وی 

 

 تمرکز نیروی برتر

 "دشمن متمرکز کنید تک به تکنیروی برتر را برای نابودی  "نوشته شد،  1۹46که در سپتامبر  یا مقالهدر 

 درجنگ خلق و بخصوص   استراتژی پیشبرد در را چینی یها توده و انقالبی ارتش کمونیست، حزب مائو

تعداد و اسلحه و تکنولوژی برتر بود،  ازلحاظبرای شکست دشمنی که در ابتدای جنگ  ینابودسازای ه نبرد

 ، مائو نوشت:آن زمانبرهمان اصول جنگ خلق در شرایط مشخص   راهنما شد. با تکیه نمودن

، روش جنگیدن نیز باید عوض شود. تمرکز اند شده عوضشرایط  ازآنجاکه... در جنگ داخلی فعلی 
به قدرتمندتری  یها سالحبرای جنگ پارتیزانی، باید مکمل آن باشد. حال که ارتش چیانکایشک  مانیروهاین

 تأکیددشمن  تک به تکآورده، برای ارتش ما الزم است که بر روش تمرکز نیروی برتر برای نابودی  دست
 (46خاص بگذارد.)

علیه چیانکایشک و  بخش ییرهارا نوشت که در آن تکامل جنگ  ماهه سه بندی جمعمائو  1۹46در اکتبر 

که در بخش قبل اشاره  طور همانتحلیل کرد.  آن موقعتا به  اش ییابتداامریکایی را از فاز  یها ستیالیامپر

شد، در این نقطه از تکامل انقالب چین، در درون حزب کمونیست چین مبارزه سختی بر سر این مسئله 

مریکا پشتیبانش بود، ای علیه چیانکایشک که امپریالیسم جنگی انقالب زیآم تیموفقکه آیا پیشبرد  درگرفت
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ژوئیه همان سال کمیته مرکزی  2۰را با تکرار قدرتمند رهنمود  بندی جمعاست یا خیر. مائو این  ریپذ امکان

که واقعا معتقد بود که شکست چیانکایشک امکان دارد و تمام حزب بایستی در این مورد مطمئن باشد، 

 شروع کرد.

 تواند ینمه چیانکایشک تضادهای اساسی سیاسی و اقتصادی ک " کند یمسپس مائو ادامه داده و تحلیل 

( او به 47. )"دهند یم ارائهحل کند، علل اساسی هستند که پیروزی مطمئن ما و شکست چیانکایشک را 

که دلیل مستقیم پیروزی نیروی انقالبی و شکست  دهد یمتحلیل تضادهای معینی در حیطه نظامی ادامه 

ایشک زیاده از حد گسترده بود و در این واقعیت که خط جنگی چیانک مثالً - اند بودهچیانکایشک 

 شد. ، با کمبود قوا مواجهه میمدت یطوالن

اگرچه برای تبدیل این موضوع به پیروزی واقعی، الزم بود که اصول اساسی جنگ به شکل تمرکز نیروی 

دشمن را برافراشت و سخت بکار بست، پیش بردن نبردهای پیروزی  تک به تکبرتر برای نابود کردن 

مطلوب نیست، جنگیدن به روش  که یوقتشرایط مطلوب است و دور شدن  که یوقت، جنگیدن کننده نییتع

تاکتیکی بر روی خطوط خارجی و تهاجمی در نبردهای زود فرجام. این اصول و دیگر اصول اساسی که مائو 

بایستی در  در جنگ انقالبی چین و بخصوص در جنگ مقاومت علیه ژاپن تکامل داد، هنوز معتبر بودند و

 (4۸.)شدند یمجنگ علیه نیروهای چیانکایشک در آن زمان، جهت دستیابی به پیروزی واقعی بکار برده 

مفهوم عملیات  "مائو برای ارتش منطقه شمال غربی فرستاده شد  لهیوس به 1۹47در تلگرافی که در اوایل 

خسته کردن، فرسوده کردن، تنزل  ، او بر اهمیت ادامه فراری دادن دشمن،"برای صحنه جنگی شمال غربی

کرد.  تأکیددادن او به نهایت خستگی)کوفتگی( و شرایط گرسنگی و سپس اقدام به تهاجم برای نابودی او 

 .بود یم رممکنیغآوردن پیروزی نهایی  به دستمائو گفت بدون انجام این عمل 

 یا مبارزهمریکایی پشتیبان او، ا یها ستیالیامپرعلیه چیانکایشک و  بخش ییرهادر چین این جنگ  دوباره

برخی از مناطق را از دست بدهند تا اینکه  موقتاًآیا  درگرفتدر درون حزب کمونیست بر سر این مسئله 

شکست دهند  کی به کیرا تقسیم کرده و اجزاء مختلفش را  ها آنبکشند،  به دروننیروهای چیانکایشک را 

چیانکایشک نیروهای زیادی را برای حمله مستقیم به منطقه پایگاهی ین  1۹47در سال  مخصوصاًیا نه. 

کرد. در  یآور جمعخلق بود،  بخش ییرهاکه مقر فرماندهی حزب کمونیست چین و رهبری ارتش  ییآنجا
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موقتی  طور بهکه اشتباه است که  کردند یمبرخورد با این مسئله، کسانی در حزب کمونیست بودند که بحث 

 شیپ بهرا برای شکست دشمن  جانبه همهبجای این بایستی جنگی  گفتند یمکرد و  ینینش عقباز منطقه ینان 

تاکتیکی، دور  ینینش عقبرا در پیشبرد  بخش ییرهابرد. مائو این خط انحرافی را شکست داد و نیروهای 

رتش بزرگ چیانکایشک، بکار بردن نیروهای ا تک به تککردن و نابود کردن  تکه تکهزدن، منفرد کردن، 

، نبرد تهاجمی و نابودی دشمن در جنگ زود درنبردشیوه جنگ متحرک و اصول اساسی تمرکز نیروی برتر 

 فرجام، هدایت و رهبری کرد.

 

 درآمدنبه موضع تعرض 

مائو رهنمودی  1۹47. در سپتامبر بخش ییرهاپیروزی عظیم این عملیات جنگی نقطه عطفی بود در جنگ 

نوشت که در آن وظیفه انتقال جنگ  "بخش ییرهااستراتژی برای دومین سال جنگ  "با عنوان  یحزب درون

روی خطوط   گومیندان را و تبدیل موضع استراتژیک جنگیدن بر روی خطوط داخلی را به جنگیدن بر

، به کرد یمیعنی گذر از دفاع استراتژیک که در آن دشمن محاصره کرده و حمله  -گذارد شیپ بهخارجی، 

 .کرد یمو به او حمله   دشمن را محاصره کرده بخش ییرهاتهاجم استراتژیک که در آن ارتش 

تهاجم سراسری را که در طی دو سال به پیروزی کامل در جنگ  بخش ییرهادر آن ایام، ارتش 

 "کرد که تأکیداستراتژی برای این تهاجم، مائو  میتنظ. در درآوردمنجر شد، به مرحله عمل   بخش ییرها

 "اوضاع کنونی و وظایف ما "در 1۹4۹( در دسامبر 4۹.)"...ماند یم یباقشکل سابق  ناصل عملیاتی ما، به هما

 را پیش گذارد. اند شدهده اصل عمده عملیاتی مشهور  عنوان بهمائو این اصول اساسی عملیاتی که 

به روی  بخش ییرهاکه در آن هنگام نوشته شد که ارتش  "اوضاع کنونی و وظایف ما "در این اثر

 درواقعدر این جنگ و  تر شیپ یا در نقطهبود، مائو  تیرؤ قابل یروشن بهو افق پیروزی  رفتهاستراتژی تعرضی 

و بر این اساس  یالملل نیبیط محلی و دیگر اهمیت حیاتی ارزیابی صحیح از شرا بار کیدر ابتدای آن 

که چیانکایشک بر پا  یا یضدانقالبیک جنگ انقالبی علیه جنگ  زیآم تیموفقدادن امکان پیشبرد  صیتشخ

 یقلمروکرد. مائو متذکر شد که در ابتدا چیانکایشک بعضی شهرها را تصرف کرد و  بندی جمعکرده بود را 
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 اشتباه بهرا  -جنگیدن  یتدافع  ابتدا با استراتژی -بخش ییرهاگرفت، سرشار از غرور شد. او استراتژی ارتش 

  دانست. مائو اشاره کرد: بخش ییرهادلیل ضعف استراتژیک ارتش 

 تواند یمگفتیم که برتری نیروی نظامی چیانکایشک گذرا است. فاکتوری است که فقط  وقت آنما هم

نقشی  تواند یمکه فقط  است یفاکتورمریکا نیز اکمک امپریالیسم نقشی موقتی بازی کند. گفتیم که همچنین 

بودند که نقش  ییفاکتورهاخصلت ضد مردمی جنگ چیانکایشک و احساسات مردم،  که یدرحالبازی کند. 

خلق ما در موقعیت برتر بود. جنگی با خصلت  بخش ییرهاو اینکه در این رابطه، ارتش  کردند یمثابت بازی 

جنگ انقالبی و خط  حتماً، شد یمازتش انقالبی خلق پیش برده  لهیوس به، عادالنه و انقالبی که پرستانه هنیم

. این اساس سیاسی برای پیروزی بر چیانکایشک بود. کرد یمپشتیبانی مردم سراسر کشور را کسب  نظامی

 (5۰ثابت کرده است) کامالًحکم ما را  ماهه جنگ، این 1۸تجربیات 

اصرار داشت که اصول عمده عملیاتی که در مراحل قبلی جنگ تکامل یافت، برای ارتش  تنها نهمائو 

کرد که استفاده ازا ین اصول برای ارتش  تأکیدهستند، بلکه دوباره  استفاده قابلانقالبی هنوز درست بوده و 

از استراتژی  کامالً  مریکائیا  یها ستیالیامپرچیانکایشک غیرممکن است. او متذکر شد که چیانکایشک و 

چیانکایشک را نجات دهد. مائو  تواند ینمهستند، ولی این دانش  باخبرخلق  بخش ییرهاو اصول ارتش 

و هیچ  بناشدهما بر جنگ خلق  یها کیتاکتگفت که علتش این است که استراتژی و  یدار جهت  طور به

( یک جنگ انقالبی، جنگ 51.)کاربردما را  یها کیتاکتو  یاستراتژ تواند ینماست   خلق هیعل ارتشی که

 عنوان به ها آننیروی  یده سازمانو   ها تودهبه  اتکاکه با  یا ینظامو باید تنها بر طبق اصول  تواند یم ها توده

بر این اساس پیش برده  تواند ینمپشتیبان جنگ مطابقت دارد، پیش برده شود. یک جنگ ارتجاعی هرگز 

 شود.

 

 ده اصل عمده عملیاتی

باید نخست به نیروهای پراکنده و منفرد دشمن حمله برد و سپس به نیروهای متمرکز و  -1

 دشمن.  نیرومند
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کوچک و متوسط و مناطق وسیع روستایی را تصرف کرد و سپس شهرهای باید نخست شهرهای  -2

 بزرگ را.

، نه حفظ یا تصرف شهرها و سرزمین را. قرارداددشمن را هدف عمده خود  مؤثرباید نابودی نیروی  -3

یک شهر یا یک منطقه  معموالًدشمن است، و  مؤثرنتیجه نابودی نیروی  ها نیسرزمیا تصرف شهرها و  حفظ

 گشته باشد. دست به دستنهایی تصرف شود که چند بار  طور بهنگهداری یا  یخوب به تواند یم زمانی

هی پنج یا شش برابر دو، سه یا چهار و گابرتر را متمرکز ساخت ) مطلقاًامی باید در هر نبرد نیروهای نظ -4

و سعی در نابودی کامل آن  درآورد(، قوای دشمن را باید از چهار طرف به حلقه محاصره نیروهای دشمن

ی که حتی یک نفر هم فرصت فرار نیابد. در شرایط خاص باید از شیوه فرود آوردن ضربات  طور بهنمود، 

و روبرو به دشمن حمله کنیم  از روینبر دشمن استفاده کرد، بدین معنی که ما باید با تمرکز تمام  خردکننده

، با این هدف که بخشی از نیروهای دشمن را نابود ساخته و میرب حملهبه یک یا دو جناح آن نیز  حال نیدرع

واحدهای خود را برای در هم کوبیدن سایر نیروهای  سرعت بهبخش دیگر را تار و مار کنیم تا ارتش ما بتواند 

ا ما ب بردوباختکه در آن برد ما از باخت ما کمتر و یا  یا ندهیفرسادشمن بکار اندازد. ما باید از پیکارهای 

تعداد( ضعیف هستیم،  ازنظر)  درمجموعما  نکهیباوجودایکدیگر مساوی هستند، اجتناب ورزیم. بدین ترتیب 

در اجزاء و در هر عملیات اپراتیو مشخص برتری مطلق داریم و این خود ضامن پیروزی ما در عملیات اپراتیو 

برتری خواهیم یافت و سرانجام کلیه نیروهای دشمن را نابود خواهیم  درمجموعزمان  باگذشتاست. ما 

 ساخت.

نباید بدون آمادگی قبلی و بدون اطمینان به پیروزی به هیچ نبردی دست زد، قبل از هر نبرد باید تمام  -5

 مساعی را برای تهیه تدارکات الزم و تضمین پیروزی در شرایط موجود بین خود و دشمن بکار برد.

بودن به خستگی و  اعتنا یب، نترسیدن از قربانی، درنبردیعنی تهور داشتن  -باید شیوه رزمی خود  -6

 تماماًو بدون استراحت ( را  مدت کوتاهاستقامت داشتن در پیکارهای مداوم ) به مفهوم نبردهای متوالی در 

 بکار برد.

باید به تاکتیک حمله موضعی و  لحا نیدرعباید کوشید تا دشمن را در حین حرکت نابود کرد.  -7

 تصرف نقاط استحکامی و شهرهای دشمن نیز توجه داشت.
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به شهرها، باید تمام آن نقاط استحکامی و شهرهای دشمن را که نیروی دفاعی ضعیفی  موردحملهدر  -۸

ی دارند، مصممانه تصرف نمود. در فرصت مناسب باید تمام نقاط استحکامی و شهرهای دشمن را که دارا

شرایط اجازه دهد، تصرف کرد، در مورد تمام آن نقاط استحکامی و  که یدرصورت، اند متوسطقدرت دفاعی 

، باید منتظر ماند تا شرایط برای تصرف آنان آماده اردارندیاختشهرهای دشمن که قدرت دفاعی نیرومندی در 

 گردد.

و همچنین با قسمت  شده گرفتهه غنیمت و تجهیزاتی که از دشمن ب ها سالحباید قدرت خود را با تمام  -۹

 جنگ است. یها جبههاعظم اسرای جنگی تکمیل کرد. منبع عمده ذخایر نیروی انسانی و مادی ارتش ما 

استفاده  یخوب بهباید از فاصله بین دو عملیات جنگی برای استراحت، تعلیم و تقویت واحدهای نظامی  -1۰

 معموالً، تعلیم و تقویت واحدها برای اینکه به دشمن امکان نفس کشیدن داده نشود استراحت یها دورهکرد. 

 نباید زیاد طوالنی باشند.

 

 سنگر آهنین هستند ها توده

خلق و  یها تودهبه  اتکابدون  تواند ینم هرگزعکس این مسئله هم صادق است. یک جنگ انقالبی 

مثال چیزهایی  طور بهسنگر آهنین جنگ انقالبی انجام شود.  عنوان بهکه مائو گفت  طور آن ها آن یده سازمان

و سپس تغییر دادن آن به یک  ینینش عقب، گریز زدن از دشمن، دور زدن، رکنندهیغافلگمانند اجرای نبردهای 

عام هدایت کردن جنگ  طور بهضد حمله ، تمرکز نیروی برتر برای جنگیدن در نبردها و عملیات اپراتیو و 

به پشتیبانی قاطع مردم بستگی دارد. بدون این پشتیبانی دشمن قادر خواهد بود  ها نیاو متحرک، همه پارتیزانی 

 یا نقطهو اشغال کردن از طریق کسب اطالعات عقیم گذارد،  رکنندهیغافلگ ینبردهاما را برای  یها تالشکه 

برای اعمال جنگ  ها تالشود باید به ضد حمله تغییر یابد را تعیین کند و قادر خواهد ب ینینش عقبکه 

 جنگ پارتیزانی را شکست دهد. طور همینمتحرک و 

بلکه مانند  ستیندر عرصه تهیه سرباز و تدارکات  یا تودهترتیب رژیمی که متکی بر حمایت  نیبه هم

مبنی بر استثمار  اش یکیتکنارتش چیانکایشک مجبور است که سربازان را با فشار به خدمت بکشد و پایه 
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ضعیف  یا هیروحدارای  حتماً، باالجبار پر از تضادهای درونی خواهد بود. ارتش چنین رژیمی هاست توده

نبوده و دورنمای هیچ پیروزی  ریپذ امکانخواهد بود، در شرایطی که درگیر کردن دشمن بر طبق میل خود 

 کننده نییتعحات، در جنگ و نه تسلی ها انسانسریعی هم وجود ندارد. این بیانی از این واقعیت است که 

 هستند.

 

 سه کارزار قطعی

، شد یمخلق وارد مرحله تعرض سراسری شد و به ساعات پیروزی نزدیک  بخش ییرهاارتش  که یوقت

و   خلق چین علیه چیانکایشک بخش ییرهامائو اصول عملیاتی مشخصی را برای سه کارزار مهم در جنگ 

پی پینگ تی ان "و  "یها  یهُوائ"،  "اوشی شن یانگ-لیا"سه کارزار  ها نیاکا تکامل داد. مریا سمیالیامپر

 درواقعارتش خلق که در این کارزار درگیر بودند فرستاد.  یها یروینرا به  ییها تلگرافبودند. مائو  "سن

فقط  "پی پینگ تی ان سن"مفهوم عملیات برای کارزار   و " یانگ شن اوشی - لیا "مفهوم کارزار

 هیعلسخت  یا مبارزهمهم نبودند بلکه نماینده  یکارزارهاعادی برای پیشبرد این  یها دستورالعمل

بخصوص لین پیائو که در رهبری این نیروهای ویژه ارتش خلق قرار داشتند، نیز  ازجملهها و  پورتونیستآ

 بودند.

که دست به حمله  دیترس یمو برود  لنگان لنگ خواست یملین پیائو با نشان دادن انحراف راست از خود 

پی پینگ "و   "یانگ شن اوشی-لیا"برای پیشبرد این نبردهای مهم بزند. بخصوص در  اریع تمامو  جانبه همه

که چندین بار  گرفت یمدادن به دشمن نشئت  پربهاگاه راست لین پیائو و گرایش او به ازنظر. این "تی ان سن

در  جمله منمهم  گاه گرهدر تاریخ انقالب چین اتفاق افتاده و توسط مائو در چند  کننده نییتع یها دورهدر 

را نوشته و درواقع  " زدیخ یبرماز یک جرقه حریق  "کشیده شده و مائو در ارتباط با آن  نقد به 1۹3۰سال 

 "و بدبینی لین پیائو و دیگرانی که انحراف راست داشتند به مبارزه برخاسته و هشدار داد. در تلگرام  اسیبا

به  مؤکدافرستاده شد، مائو  1۹4۸که در دسامبر   "سن ان تی پینگ پی"کارزار برای عملیات مفاهیم درباره

 (52)"دهید. پربهانباید به قابلیت جنگی دشمن  وجه چیه بهشما  "لین پیائو و دیگران هشدار داد که 
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انجام درآمدن رهنمودهای خاص مائو در مورد این سه کارزار قطعی و با حصول پیروزی در این  با به

 هیعلجنگ  شدت بهتضمین گشت البته کماکان الزم بود که  اساساً بخش ییرهاکارزارها، پیروزی جنگ 

برده شود. در  شیپ به ها آنبرای از بین بردن کل  کامالًر و قاطعانه و نیروهای ارتجاعی چیانکایشک تا به آخ

در رویارویی با  شمریکا و نوکران گومینداا یها ستیالیامپر  1۹4۹و اوایل  1۹4۸این زمان در اواخر سال 

 خواستند یمدوگانه کردند. یعنی اینکه  یها کیتاکتشروع به دادن مانورهای سیاسی و  الوقوع بیقرشکست 

را ادامه داده و در همان حال فراکسیون اپوزیسیونی را در درون کمپ انقالب  بخش ییرهاارتش  هیعلجنگ 

در آن کمپ انشعاب انداخته و به صلح با گومیندان برخاسته و گومیندان را در  توانست یممتشکل کنند که 

 زیآم تیموفقچینی را در پیشبرد  یها تودهمائو حزب کمونیست چین، ارتش انقالبی و  دوباره. دارد نگهقدرت 

مریکا ان را که از پشتیبانی امپریالیسم جنگ انقالبی رهبری کرد و در همان زمان مانورهای مقامات گومیندا

 ارتجاعی بودند را افشاء کرد. شروطو بر مبنای شرط و  "صلح شرافتمندانه  "یک  به دنبالبرخوردار بود و 

امپریالیسم، فئودالیسم و  -مردم چین به وحدت با جنبش کشیده شده و دشمن  نیتر عیوس بیترت نیا به

خود  یحداعال بهتا  - شدند یمنمایندگی  اش ییکایامره توسط گومیندان و حامیان بوروکرات ک یدار هیسرما

الخره ، چین بادار ادامهسال جنگ  2۰پس از بیش از  نیبنابرادر هم شکست و  یسخت بهمنفرد شده و باالخره 

بوروکرات آزاد شدند. در  یدار هیسرماو مردم چین از یوغ امپریالیسم، فئودالیسم و  افتی دستبه رهایی ملی 

تاج  عنوان به شد یمجمهوری خلق چین که توسط طبقه کارگر و حزب کمونیست، رهبری  1۹4۹اول اکتبر 

 پیروزی جنگ مسلحانه انقالبی خلق چین تشکیل شد.

 

 نظامی مائواهمیت جهانی خط 

، این رهبری مائو و خط سیاسی انقالبی و خط نظامی انقالبی او بود که مردم چین را در بندی جمع عنوان به

مارکسیسم و  بکار بستنکسب این پیروزی عظیم هدایت کرد و خطوط سیاسی و نظامی مائو اگرچه از طریق 

 ییها استیسل گرفت، و اگرچه برخی چین طی انقالب دمکراتیک نوین آن شک کنکورتلنینیسم در شرایط 

( در نظامی -)این خطوط سیاسی  الوصف معبودند را در خود داشت خاص مربوط به آن شرایط  طور بهکه 

در  انقالبتتاریخا بلکه برای  فقط نهبرای انقالب چین و  فقط نهخود دارای اهمیتی عظیم  یا هیپااصول 
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برای مبارزات انقالبی برای کسب قدرت سیاسی و  تر عام طور بهکشورهای مستعمره و نیمه مستعمره امروز و 

اشاره شد ( از آغاز تا زمان  تر شیپ گونه همان. از طریق رهبری انقالب چین که ) باشند یمانقالبی  یها جنگ

مارکسیستی در مورد جنگ را تکامل  یاستراتژکسب قدرت دولتی یک مبارزه مسلحانه بود، مائو تئوری و 

تفکر نظامی مارکسیستی را تکامل داد که واجد اهمیت و ارزش  جانبه همها بخشید و یک سیستم غن داد و

 است. المللی بینعظیم برای پرولتاریای 

بالفاصله بعد از پیروزی انقالب چین و در آغاز سال پس از  باًیتقرکه در فصل قبل اشاره شد  طور همان

مریکا یاری الیه جنگ تجاوزکارانه امپریالیسم جمهوری خلق جین، خلق کره را در مقاومت ع یگذار انیبن

 رساند و داوطلبین چینی در مقیاسی گسترده در این جنگ شرکت جستند.

در جنگ مقاومت علیه تجاوز  ستیبا یمدر درون حزب کمونیست و ارتش چین پیرامون خط نظامی که 

در نظر گرفتن( آوردن) حساب بهداشت. مائو در عین  شود مبارزه وجودمریکا و کمک به کره اتخاذ ا

، استراتژی و اصولی که در جریان مراحل مختلف یا هیپاخصایص ویژه آن جنگ استدالل کرد که خط 

 1۹53. در سال باشند یمقابل بکار بستن در آن جنگ  اساساًبودند  افتهی تکاملمبارزه مسلحانه انقالبی در چین 

 یها یروزیپاگرچه عامل رهبری در  شد یم تأکیدو در پایان جنگ مائو نطقی ایراد کرد که طی آن 

 "و اضافه کرد که" هاست تودهتوسط  ها دهیافاکتور ارائه  نیتر مهم "اما  استدر جنگ مهم  آمده دست به

که یک ارتش  سازد یمما را قادر  صحیح عمدتاًبه مردم بعالوه یک رهبری  یاتکا آن است کهتجربه ما 

 (53.)"خود شکست دهیم تر فیضعرا با تجهیزات  مجهزتر

انترناسیونالیستی چین  یها کمکو توضیح اهمیت حیاتی پیشبرد وظایف و  تأکیددر همان زمان، در عین 

 نخواهیم قرار اشغال مورد را کسی جا هیچ ما "کرد که  تأکیدمریکا مائو اکره در مقاومتش در برابر تجاوز  به

. "خواهیم جنگید و تا به پایان خواهیم جنگید  متقابالًما را مورد تجاوز قرار دهند ما   دیگران اگر ولی. داد

مردم چین در  زیآم تیموفقجنگ خلق که مبارزه مسلحانه  یا هیپامائو داشت اصول  بازهماینجا   (54)

 .داد یممجدد قرار  تأکیدرهاسازی چین بر بنیادش انجام گرفت را مورد 

چین( و مردم کشورهای  جمله منمریکا کشورهای سوسیالیستی )اامپریالیسم  که یدرحالهه پنجاه طی د

داشتن  برافراشتهمائو به  کرد یماتمی خود کماکان تهدید  یها سالحدیگر را در مناطق مختلف جهان با 
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مریکا یک ببر کاغذی است و ایعنی که امپریالیسم  -ادامه داد گذارده بود  شیپ بهقبل  ها سالکه  یریگ جهت

را قادر سازد تا در یک جنگ تجاوزکارانه علیه چین   مریکااامپریالیسم  تواند ینمی بمب اتم که حت ژهیو به

مردم چین برای کسب رهایی را هدایت  زیآم تیموفقپیروز شود. مائو استوارانه بر اصولی که مبارزه مسلحانه 

مائو  "مریکا ببر کاغذی است اامپریالیسم  "تحت عنوان  1۹56یه در ژوئ یا هیانیبپافشاری نمود. در   کرده بود

کرد که دلیل اینکه حزب کمونیست چین و نیروهای مسلح انقالبی تحت رهبری آن قادر  تأکیددیگر  بار کی

مردم متصل بودند و به  یها تودهبا  ها آنشدند بر نیروهای ارتجاعی در چین فاتح گردند به آن دلیل بود که 

نیروهای  "خالصه کرد که  یا هیپاکرده و آنان را بسیج کردند. او این امر را در این قانون  یاتکاآنان 

 (55.)"کردند یمنیروهای بزرگ بر ضد مردم ضعیف  که یدرحال گردند میکوچک مرتبط با مردم قدرتمند

 شدت بهدر نشست نمایندگان احزاب کمونیست و کارگری در مسکو مائو  1۹57یک سال بعد در نوامبر 

مریکا تفوق کامل اخط که امپریالیسم غالب کردن این رویزیونیستی خروشچف و کوشش او برای  انتیباخ

 ژهیو بهجدید  یها سالحاتمی است و اینکه تکامل  یها سالح برتر شامل یها سالحدارای  چراکهدارد 

 طور بهتحقیر دشمن  یا هیپانبرد کرد. مائو اصل  اند دادهجنگ را تغییر  یا هیپااتمی اصول  یها سالح

جدی گرفتن  حال نیدرع( و مریکااگ و قدرتمندی همانند امپریالیسم نیروی بزر ازجملهاستراتژیک )

. اصلی که در جنگ انقالبی چین بکار گرفته شد و تبلور خود را در قراردادجدی  تأکیدتاکتیکی آن را مورد 

نبردهای متمرکز یک نیروی  یکارزارهادر عین پیشبرد سیاست در  ها تودهبه نیروی  اتکاجنگ و  برپاداشتن

 (56دشمنان یافت.) کی به کیبرتر برای نابودسازی و شکست دادن 

 

 نبرد علیه خط نظامی رویزیونیستی

های شوروی و خود چین ادامه  در مقابل رویزیونیسترا  یا هیپاداشتن این خط نظامی  برافراشتهمائو 

تاریخ استدالل  طور بهها  رویزیونیست که یطور همان)  کردند یمهایی که استدالل  رویزیونیست  داد.

 دیبا یمبر اینکه چین  تأکید. البته در عین اند کننده نییتع( که در جنگ این اسلحه است و نه مردم که اند کرده

که  دیورز یمآورد، مائو اصرار  به دستممکن را  یها سالح نیتر مدرندفاع ملی خود را تکامل داده و 

انقالبی را  یها جنگ ژهیو بهجنگ و  یا هیپااصول  یا هسته یها سالح جمله منجدید و  یها سالحتکامل 
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یک ارتش عادی بلکه به لزوم تشکیل دادن  تنها نهکردن بر لزوم تکامل  تأکید. او کماکان به دهد ینمتغییر 

مردم ادامه داد، نیروهای مسلح وسیعی که تبلور تشکیالتی خود را در تکامل  یا تودهنیروهای مسلح وسیع 

تجاوز  هیعلیک جنگ انقالبی  برپاداشتنکه نیرویی مهم مضاف ارتش عادی خلق در  افتندی یممیلیشیا 

 .بود یمامپریالیستی به چین 

مور نظامی، مائو دکترین نشست وسیع کمیته ا ها در گروهدر یک سخنرانی در مجمع رهبران  1۹5۸در سال 

اصول  برخالفمتکی به تعرض بود و  تماماً چراکه قرارداد موردانتقادنظامی و استراتژی نظامی شوروی را 

 (57جنگ خلق بود.) برپاداشتن یا هیپا

کرد که  تأکیداقتصاد سیاسی، مائو  دربارهدر نقد بر یک کتاب شوروی  6۰چندین سال بعد در اوایل دهه 

دستیابی به مدرنیزه کردن اقتصاد مهم بوده و اینکه این امر در ارتباط با مسئله جنگ و دفاع از کشور واجد 

 گردد. وی نوشت که: کننده نییتعدر تکامل دادن استراتژی نظامی  تواند ینماهمیت ویژه است ولی 

 موردبحث. مکانیزه کردن باید میانداز یمدر حال حاضر ما داریم یک اتوماتیزه کردن عمومی را به تعویق 
نسبی. اگر مکانیزه کردن و اتوماتیزه کردن زیاده از حد انجام شود باالجبار مردم را  طور بهقرار گیرد ولی 

داشتیم،  ییها انحرافما چنین  درگذشتهبومی، خواهد کشاند.  یها روشمکانیزاسیون ابتدایی تولید با  ریتحق به
جدید و استانداردهای باال و  یها نیماشتکنولوژی جدید و ابزار جدید و  زمانی که هرکس متقاضی

. ما گرفتند یمقرار  یتوجه یبمتوسط یا کوچک مورد  یها اسیمقگسترده بود، تولید بومی،  یها اسیمق
بر این گرایش غلبه کنیم تا زمانی که به ارتقاء همزمان بومی و خارجی، بزرگ و کوچک رو  میتوان ینم

 (5۸.)"آوریم

 مائو بخصوص ارتباط این امر و مسئله جنگ را ترسیم کرد:

بودن تکنولوژی  ریناپذ اجتنابلزوم و  تواند ینمما تکنولوژی پیشرفته را اتخاذ خواهیم کرد ولی این 
انقالبی همواره کسانی  یها جنگتاریخ آغاز شد در  ازآنجاکهبرای یک دوره را منتفی سازد.  افتاده عقب

تسلیحاتی برتری  ازنظرکه  اند شدهبازنده  ییها آنناکافی بوده است و  شانیها سالحکه  اند شدهپیروز 
، ما فاقد قدرت سیاسی بخش ییرها. طی جنگ داخلی ما، جنگ مقاومت ضد ژاپنی، و جنگ اند داشته
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را داشته باشد چنین  ها سالح نیتر مدرنسراسری و زرادخانه مدرن بودیم، اگر کسی نتواند بجنگد مگر آنکه 
 (5۹چیزی معادل خلع سالح کردن خود است.)

اینجا نیز همچون گذشته، مائو خود را بر تجارب غنی انقالب چین و نیز مبارزات انقالبی دیگر کشورها و 

خط و استراتژی نظامی که در یک دوره طوالنی در رهبری مبارزه مسلحانه مردم چین و در  یا هیپابر اصول 

 انقالبی در جهان تکامل داده بود متکی کرد. یها جنگبیشتر از تکامل  بندی جمع

 یا هیپادر ارتباط با این اصل  1۹6۹بعدها مائو بالفاصله پس از نهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در 

نام مریکا علیه ویتنام با استقرار صدها هزار نیرو در جنوب ویتاآن زمان زمانی بود که عمل نظامی سخن گفت. 

در همان حال اعمال تجاوزکارانه شوروی در  که یدرحالشمال در اوج خود قرار داشت،  هیعلو تجاوز 

و  قرارداد تأکیدرا مورد  یا هیپااستراتژیک  یریگ جهت، مائو بار دیگر افتندی یممرزهای شمالی چین تشدید 

( کماکان در اوضاع و اصول یریگ جهتکرد که )این  تأکیدرویزیونیستی در مخالفت با خطوط مختلف 

 . او اعالم داشت که:اند صادقچین در مواجهه با تهدید تجاوز امپریالیستی در آن زمان 

دیگران ممکن است بیایند و بما حمله کنند ولی ما بیرون مرزهایمان نخواهیم جنگید، ما بیرون مرزهای 
که ما تحریک نخواهیم شد. حتی اگر شما از ما دعوت کنید که بیرون  میگو یمخودمان نخواهیم جنگید. من 

خواهیم رسید. این بستگی  به حسابتانو بما حمله کنید ما  دییایشما ببیاییم ما بیرون نخواهیم آمد. ولی اگر 
دارد به اینکه شما در مقیاس کوچک حمله کنید یا در مقیاس بزرگ. اگر در مقیاس کوچک باشد ما بروی 

هستم. چین  ها نیزماز مقداری از  ینینش عقبز خواهیم جنگید. اگر در مقیاس بزرگ باشد من طرفدار مر
برای همه دنیا  را نیابیایند. ما باید  کنم ینمتویش نباشد فکر  ها آنکشور کوچکی نیست. اگر چیزی برای 

که  کنم یمفکر  وقت آنما را اشغال کنند،  یها نیزم ها آنروشن کنیم که هم حق با ماست و هم برتری. اگر 
آسان  ها آنباال را خواهیم داشت. جنگ با  دست همما هم حق و  وقت آنما خواهد بود و  به نفعاین بیشتر 

و امثال  پوش زرهدر محاصره مردم خواهند افتاد تا آنجا که به چیزهایی مثل هواپیما، تانک،  چراکهخواهد بود 
 (6۰را داد.) بشانیترت توان میکه  کند یمتجربه اثبات  جا همه، بود یممربوط  ها نیا

مریکا را صادر کرد که اتجاوز  هیعل نیهندو چرزه مردم بعد مائو بیانیه خود را در پشتیبانی از مبا سال کی

کرد که یک کشور  تأکیدجهان بود. در این بیانیه مائو  یها خلقبیانیه حمایت از مبارزات انقالبی  حال نیدرع
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یک کشور قوی را  تواند یمیک کشور بزرگ را شکست دهد و یک کشور ضعیف  تواند یمکوچک 

 خوداتکابرخیزند، سالح به کف گیرند، به قدرت  به مبارزهداشته باشند که  جرئتشکست دهد چنانکه مردم 

از مبارزه قهرمانانه و تجربه  ندیب جمعمتکی به  فقط نهکنند و بجنگند تا ارباب کشور خود شوند. این موضوع 

بود )که علیرغم خیانت رویزیونیستی تمام و کمال رهبران ویتنام امروز  نیهندو چ یها خلقجنگ انقالبی 

طوالنی مبارزه مسلحانه  یها سالاز  بندی جمع( بلکه همچنین به اند کردهحفظ  خود راکماکان ارزش عظیم 

این مناطق پایگاه  چراکهتقرار اولین مناطق پایگاهی نیز متکی بود. پس از اس ژهیو بهانقالبی در خود چین 

انقالبی در جوهر خود نماینده یک دولت و یک رژیم انقالبی بودند و تجربه تاریخی انقالب چین دقیقا 

را  تر قوی( یک دولت آزادشدهنشانگر این روند بود که یک دولت کوچک و ضعیف )یعنی مناطق پایگاهی 

به  اتکاارتش انقالبی با  کی آن. این نشانگر روندی بود که طی دهد یمبا پیشبرد جنگ خلق شکست 

 به لحاظو حتی  (فنّاورانه)تکنولوژیک به لحاظرا که در آغاز جنگ   مردم یک ارتش ارتجاعی یها توده

 کمی تفوق داشت شکست داد. این امر واجد اهمیت عظیم برای جنگ انقالبی در تمام کشورهاست.

در چین بلکه از مبارزات انقالبی مردم  فقط نهدون پیشتاز حمایت از انقالب  تسه تا به آخرین لحظه مائو

مسئله جنگ همچون  دربارهو تئوری مائو  یا هیپادید که تحلیل کلی و خط  توان می وضوح بهجهان بود. و 

دارد، اگرچه  شمول جهانقدرتمند برای مردم انقالبی در سراسر جهان است و اهمیتی  یا اسلحهدیگر مسائل 

مسئله جنگ و خط نظامی  دربارهدر کشورهای مختلف فرق کند.  تواند یمآن  کنکورت درآوردن به عمل

تحت ستم سراسر  یها خلقه انقالبی طبقه کارگر و به مبارز ریفناناپذ حقیقتاًهمچون دیگر مسائل خدماتی 

 جهان و به آرمان کمونیسم کرده است.

 ها ادداشتی

 .اند قرارگرفته مورداستفادهشده و اختصارات زیر  یگذار شماره فصل به فصلتوضیحات 

 1۹73منتخب آثار مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس، مسکو،               م.آ.م.ا. 

 1۹73مراسالت منتخب مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس مسکو،                 م.م.م.ا
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 1۹75انگلیسی  4تا  1خارجی، جلدهای  های زباندون، اداره نشریات  تسه منتخب آثار مائو         م.آ.

 انتشارات سازمان انقالبی 1357فارسی ، 1۹77انگلیسی  5، جلد 1۹6۹فارسی 

 1۹3۹خارجی پکن،  های زباندون، اداره نشریات  تسه آثار نظامی مائومنتخب         م.آ.ن.

 1۹3۹، نیویورک، الملل نیبتاریخ حزب کمونیست شوروی)بلشویک( انتشارات         ت.ح.ک.ش.

 مسکو چاپ لنین، جلدی 45 اتیکل  اتیکل

 خارجی پکن های زباناداره نشریات               ا.ن.ز.خ.

به فارسی تعداد زیادی از منابع زیر و همچنین نادقیق بودن  شده ترجمهموجود نبودن متن  به علت توضیح:

 .اند شده دادهرجوع  ها آنمورد دسترسی، کلیه منابع مذکور به متون انگلیسی  یها ترجمهبسیاری از 

 7۸ص   ،1۹67 پکن خ،.ز.ن.ا ،.ن.آ.م ،"مسائل استراتژی در جنگ انقالبی چین"دون،  تسه مائو    (1 

 26۹، م.آ.ن.، ص "مسائل جنگ و استراتژی"دون،  تسه مائو     (2

 جا همان     (3

  66 ص ،.ن.آ.م ،"بماند برقرار چین در تواند یم سرخ حکومت چرا"دون،  تسه مائو     (4

  جا همان     (5

 75، م.آ.ن.، ص "زدیخ یبرماز یک جرقه حریق "دون،  تسه مائو     (6

 66ص  جا همان     (7

 72ص  جا همان     (۸

 111ص   ،.ن.آ.م ،"چین انقالبی جنگ در استراتژی مسائل"دون،  تسه مائو     (۹

 ۹۰ص  جا همان   (1۰

 ۹2ص  جا همان   (11
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 ۸۹ص  جا همان   (12

 ۹۹ص  جا همان   (13

 1۸5ص  جا همان   (14

 جا همان   (15

 113ص  جا همان   (16

 11۸ص  جا همان   (17

 121ص  جا همان   (1۸

 14۰ص  جا همان   (1۹

 142ص  جا همان   (2۰

 153، م.آ.ن.، ص "ژاپن هیعلمسائل استراتژی در جنگ پارتیزانی "دون  تسه مائو   (21

 15۸ص  جا همان   (22

 15۹ص  جا همان   (23

 1۸1ص جا همان   (24

 1۸2ص  جا همان   (25

 1۸7، م.آ.ن.، ص "جنگ طوالنی درباره"دون  تسه مائو   (26

 2۰1ص  جا همان   (27

 2۰4ص  جا همان   (2۸

 2۰6ص  جا همان   (2۹
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 255ص  جا همان   (3۰

 256و  255ص  جا همان   (31

 263ص  جا همان   (32

 317ص   ، م.آ.ن.،"دشمن، نیروی برتر را متمرکز کنیم تک به تکبرای نابود کردن "دون،  تسه مائو   (33

 1۸۹ص   ،.ن.آ.م ،"طوالنی جنگ درباره"دون،  تسه مائو   (34

 21۸و 217ص  جا همان   (35

 22۸ص  جا همان   (36

 25۹ص  جا همان   (37

 234و  233ص  جا همان   (3۸

 23۹ص  جا همان   (3۹

 27۰و  26۹، م.آ.ن.، ص "مسائل جنگ و استراتژی"دون  تسه مائو  (4۰

 2۹۹، م.آ.ن.، ص "جهانی دوم نقطه چرخش جنگ"دون  تسه مائو   (41

 3۰1، م.آ.ن.، ص "دولت ائتالفی درباره"مائو تسه دون    (42

 3۰2ص  جا همان   (43

 3۰4ص  جا همان   (44

 3۰6ص  جا همان   (45

 317ص   ،.ن.آ.م ،"کنیم متمرکز را برتر نیروی دشمن، تک به تک کردن نابود برای"دون،  تسه مائو   (46

 321ص   ،.ن.آ.م ،"ماهه سه بندی جمع"دون،  تسه مائو   (47
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 327ص   ،.ن.آ.م ،"غرب شمال جنگی صحنه برای عملیات محتوای"دون، رجوع کنید به  تسه مائو   (4۸

 332ص   ،.ن.آ.م ،"بخش یآزاد جنگ سال دومین برای استراتژی"دون،  تسه مائو   (4۹

 34۸ص   ،.ن.آ.م ،"اوضاع کنونی و وظایف ما"دون،  تسه مائو   (5۰

 35۰ص  جا همان   (51

 377ص   ،.ن.آ.م ،"سین تین – پین پی مبارزات برای عملیات محتوای"دون،  تسه مائو   (52

 و کره به کمک و متحده االتیا تجاوز علیه مقاومت جنگ در ما عظیم پیروزی" دون، تسه مائو   (53

 117و  116ص  5: ج ،.آ.م ،"ما آینده وظایف

 11۸ص  جا همان   (54

 3۰۹ص  5، م.آ.، ج: "مریکا ببر کاغذی استاامپریالیسم "دون،  تسه مائو   (55

 517ص   5: ج ،.آ.م ،"هستند کاغذی ببر مرتجعین تمام"دون،  تسه مائو   (56

صدر مائو "، در "در جلسه گسترده کمیته امور نظامی ها گروهنطق در مجمع رهبران "رجوع کنید به    (57

، ص 1۹74شرام، انتشارات پانتئون بوکس، نیویورک  استوارت توسط شده میتنظ "دیگو یمبا مردم سخن 

12۸     

 اقتصاد بر نقدی " در سیاسی، اقتصاد "روسی متن مورد در خواندنی یها ادداشتی"دون،  تسه مائو   (5۸

 ۹2و  ۹1ص  1۹77انتشارات مانتلی ریویو نیویورک  رابرتز، ماس توسط شده ترجمه "شوروی

 ۹1 جا همان   (5۹

   2۸6و  2۸5ص   ، شرام ،"پس از کنگره نهم بندی جمع"دون،  تسه مائو( 6۰
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و ساختمان  اقتصاد سیاسی، سیاست اقتصادی

 سوسیالیسم
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 مقدمه

انقالب در کشورهای مستعمره و نیمه  دربارهکه در دو فصل گذشته ) در برخورد به خط مائو  طور همان

و امتیازات ویژه  ها یژگیوجداگانه( اشاره شد، یکی از  طور بهجنگ انقالبی و خط نظامی  دربارهمستعمره و 

را مستقر  یا آزادشدهچین آن بود که از همان ابتدا نیروهای انقالبی تحت رهبری حزب کمونیست مناطق 

. برای حفظ این مناطق کردند یمدشمن ارتجاعی خدمت  هیعلپایگاهی برای پیشبرد جنگ  مثابه بهساختند که 

برای پیشبرد جنگ انقالبی، و برای آزاد  یگاه هیتک مثابه به ها آنو هر چه قدرتمندتر کردن  آزادشدهپایگاهی 

ستون فقرات آن  مثابه بهو در مبارزه انقالبی  -در سراسر کشور  تاًینهاو  -در این مناطق  ها تودهساختن تحرک 

داشتن یک خط سیاسی درست  رازیغ به، یا نقطهدشمنان در هر  هیعلمبارزه، و برای متحد کردن تمام دوستان 

و داشتن یک خط نظامی صحیح همچنین الزم بود که یک خط درست در رابطه با مسائل اقتصاد  یطورکل به

 .دیدرآ به عملگشته و  سیاسی و سیاست اقتصادی و ساختمان اقتصادی تدوین

از  یا هیاول( مائو تحلیل 1۹26شروع انقالب چین ) لیاواکه در فصل اول توضیح داده شد، در  گونه آن

طبقات در جامعه چین، دقیقا در خدمت تعیین کردن دوستان و دشمنان انقالب در آن مرحله از انقالب، انجام 

اخص و همچنین  طور بهداد. چنین تحلیل طبقاتی جزء مهمی از مارکسیسم و اقتصاد سیاسی مارکسیستی 

مختلف )و زیر مراحل( از انقالب  . و در سراسر مراحلاستاز انقالب  کننده نییتعوظیفه عاجل در هر مرحله 

 به این مسئله مبذول داشت. یا ژهیوچین، مائو توجه 

(، مائو در هدایت مبارزه انقالبی، باید توجه جدی به 1۹27، از زمان استقرار اولین منطقه پایگاهی )مضافاً

ست سال از زمان و کرد. و در طول بی کرد یمسیاست اقتصادی و خطوط راهنمای ویژه در ساختمان اقتصادی 

، مائو و حزب کمونیست چین 1۹4۹استقرار اولین منطقه پایگاهی تا زمان کسب قدرت سیاسی سرتاسری در 

رشد تولید، انباشت  ی نهیدرزمنبرد اقتصادی و بر مبنای آن  یها جبههرا در پیشبرد انقالب در  یا یغنتجارب 

دون در تکامل دادن یک خط انقالبی در  تسه نظری مائو یها هیپابخش مهمی از  کردند. این تجارب همچنین

، بسیاری از اصول اساسی خط نظامی و استراتژی مضافاًمورد این مسائل حیاتی در دوره سوسیالیسم گردیدند. 

دراز جنگ انقالبی که به کسب قدرت سیاسی سرتاسری انجامید،  یها سالکه مائو در هدایت مردم چین، در 
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در دوره  آزادشدهاقتصاد سیاسی و ساختمان اقتصادی هم در مناطق  مسائل ی نهیدرزمو تکامل داد توسط ا

در کشور در دوره مرحله سوسیالیستی که پس از دوره انقالب  یطورکل بهانقالب دمکراتیک و هم 

 دمکراتیک بود، بکار گرفته شدند.

درآمدی برای  پیش بهمثا بهیک جنبه دیگر از این مقوله است که انقالب دمکراتیک نوین  تماماً ها نیا

سوسیالیسم در چین بود. اما، البته، ورود به دوره سوسیالیسم، خود وظایف نوینی، مسائل نوینی که باید حل 

خود برای این  حل راهآورد. مانند همیشه، مائو در رابطه با ارائه  به همراهتا پیشرفت حاصل شود، را  گشتند یم

منفی و مثبت تجارب انقالبات  یها درسغنی انقالب چین را بکار گرفت، بلکه  یها درس تنها نهمشکالت، 

دیگر و بخصوص اولین دولت سوسیالیستی یعنی اتحاد جماهیر شوروی را ارزیابی کرده و بکار گرفت. در 

تکامل  آن رارا بکار گرفت بلکه  ها آنلنینیسم دفاع کرده و -از اصول اساسی مارکسیسم تنها نه این پروسه

در رابطه با مسائل اقتصاد سیاسی، سیاست اقتصادی و ساختمان  مسلماًساخت. این مسئله  تر یغنداده و 

 سوسیالیسم، حقیقت دارد.

که پرداختن به آن  دهد یمر بزرگی را تشکیل مبحث بسیا ها طهیحاین مسائل و خدمات عظیم مائو در این 

ی مائو که در "ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا"این کتاب خارج است. به تئوری کبیر از حوصله

در فصل آینده برخورد خواهد شد. در اینجا خالصه کردن نکات اساسی  استرابطه نزدیک با این موضوع 

 خواهد بود. مدنظرسیاست اقتصادی و ساختمان سوسیالیستی  خط مائو در رابطه با اقتصاد سیاسی،

 

 اقتصاد سیاسی مارکسیستی

( کارل مارکس در همکاری 1) "هدف اقتصاد سیاسی مطالعه مناسبات تولیدی است. " دیگو یممائو خود 

علم انقالبی پرولتاریا، ابتدا اقتصاد سیاسی سوسیالیستی که جزء کلیدی  یگذار انیبنبا فردریک انگلس، در 

 یا عمدهنفوذ کرد و روابط  یدار هیسرمااین علم است را تکامل داد. مارکس به عمق هزاران پدیده روبنایی 

 مارکس از کاال شروع کرد و" :ساخت خاطرنشاناین نوع جامعه بود را تحلیل نمود. مائو  کننده مشخصکه 

 (2آشکار ساخت...) باشند یممخفی  کاالهارا که در پس  ها انسانسپس مناسبات میان 
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یعنی مالکیت خصوصی و تولید اجتماعی  یدار هیسرمامارکس در کتاب معروفش کاپیتال، تضاد اساسی 

دارانه یعنی استثمار کارگر مزدور در پروسه تولید توسط مالکین  را عریان ساخته و راز انباشت سرمایه

، را آشکار شوند یممالک  آن راابزار تولید، برای آفریدن ارزش اضافی که این سرمایه داران  دار هیسرما

 ساخت.

و  نیتر یعال، کردند یمکه مدافعین آن اعالم  طور آن، یدار هیسرمامارکس نشان داد که این شیوه تولید 

فاز تاریخی خاص در تکامل تولید را  "آخرین  صرفاًو فاز نهایی جامعه بشری نبوده، بلکه  نیتر کامل

و جدیدتری، یعنی کمونیسم جایگزین خواهد  تر یعال( این امر باالجبار با شیوه تولید 3)".کند یمنمایندگی 

و عبارت است از نابودی تمام تمایزات طبقاتی و  کند یمشد که جهشی کیفی برای بشریت را نمایندگی 

 پیشرفت عظیم و متداوم نیروهای اجتماعی تولید.

آنکه کمونیسم  به خاطرخواهد شد، نه  یدار هیسرمامارکس نشان داد که کمونیسم باالجبار جایگزین 

در تکامل تولید، تا آنکه پیشرفت بشریت در سرتاسر فازهای تاریخی قبلی  به خاطربوده بلکه  "تر عادالنه"

، با تکامل نیروهای اندازد یم یتر بزرگو  تر بزرگ یها ومرج هرجو  ها بحرانجامعه را به  مرتباً یدار هیسرما

بخصوص مالکیت خصوصی  -محبس روابط تولیدی را  یها وارهیدتا  دهند یماجتماعی که فشار  همولد

 یدار هیسرماتا آنجا که این تضاد به تنها راه ممکن حل شود،بشکنند: از طریق نابودی سیستم  - دارانه هیسرما

 و تبدیل تمام ابزار تولید به مالکیت عمومی جامعه. یخصوصمالکیت 

، انقالب استثمارشوندهمارکس همچنین نشان داد برای دست یافتن به این مسئله الزم است که پرولتاریای 

 طرف بهو دولت خود را یعنی دیکتاتوری پرولتاریا را مستقر ساخته و  خردکردهاشین دولتی را سیاسی کرده، م

است، نابودی تمام  قرارگرفته، نابودی مناسبات تولیدی که بر آن یطورکل بهنابودی تمام تمایزات طبقاتی  "

که از این مناسبات  ییها هدیامناسبات اجتماعی که منطبق بر این مناسبات تولیدی است، انقالبی کردن تمام 

 (4)"پیشروی کند. زندیخ یبرماجتماعی 

را ببینند که پرولتاریا قدرت را کسب کرده و  یا دورهنه مارکس و نه انگلس زنده نماندند که  متأسفانه

هیچ دولت پرولتری ای در دوره  1۸71کمون پاریس در سال  جز به. کند یم سابقه یبشروع به این تحوالت 
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 یضدانقالبزندگی آنان استقرار نیافت و خود کمون پاریس فقط چند ماه بیشتر دوام نیاورد و توسط نیروهای 

 سرنگون گردید.

 

 خدمات لنین در حیطه اقتصاد سیاسی

باالترین و آخرین مرحله  طرف بهشروع به تکامل  یدار هیسرمااما در همان زمان در شماری از کشورها، 

این تکامل را تحلیل کرده و در مقابله با  جانبه همه طور بهخود یعنی امپریالیسم نمود. این لنین بود که 

کائوتسکی که از همکاران نزدیک انگلس بود اما در دوران آخر زندگی  جمله من -اپورتونیستهای گوناگون

تضاد اساسی  وجه چیه به تنها نهت کرد که امپریالیسم ثاب -گردیده بود  یضدانقالبخود مبدل به یک 

رسانده است. لنین نشان  یتر یعالبه سطح  آن رارا حذف نکرده یا تخفیف نبخشیده است، بلکه  یدار هیسرما

. و لنین استاست بلکه آستانه انقالبات پرولتری نیز  یدار هیسرماآخرین مرحله  تنها نهداد که امپریالیسم 

روسیه را در اولین انقالب پیروزمند پرولتری و استقرار اولین دولت سوسیالیستی که پروسه گذار به پرولتاریای 

 کمونیسم را شروع نمود، هدایت کرد.

و بخش مهمی از این تکامل، اقتصاد  -تکامل بخشید  تر یعالرا به یک سطح جدید و   لنین مارکسیسم

 ینیسم شد.لن -سیاسی مارکسیستی بود. مارکسیسم، مارکسیسم

، لنین این 1۹24و مرگش در سال  1۹17، در دوره کوتاه بین کسب قدرت سیاسی در روسیه در سال مضافاً

در حیطه مهم اقتصاد سیاسی و  جمله مناصول علمی را در مسائل معین مقابل پای دولت سوسیالیستی، 

 ستیبا یماساسی را که پرولتاریای اتحاد شوروی  یریگ جهتساختمان اقتصادی بکار گرفت. لنین سمت و 

به سوسیالیستی در شهر و ده و هدایت رشد سریع اقتصاد  یدار هیسرمادر متحول ساختن مالکیت از 

 سوسیالیستی بکار گیرد را تنظیم کرد.

ن در زمان جنگ داخلی و تجاوز امپریالیستی پس از انقالب اکتبر، لنین سیاست کمونیسم جنگی را تدوی

حیاتی اقتصاد را در دست دولت پرولتری متمرکز ساخت  یها انیشرمالکیت و  الفور یفساخت. این سیاست 

مادی کافی را برای مغلوب کردن مرتجعین داخلی و  یربنایزو پرولتاریای پیروزمند را قادر ساخت که 
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د پس از جنگ آماده سازد. آورد و زمینه را برای تکامل اقتصا به دستخارجی که علیه او متحد شده بودند 

، و بخصوص این دوره کردند یمعظیمی  یها یفداکار، طبقه کارگر و دهقانان روسیه باید حال نیدرع

 غالت اضافی آنان از جانب دولت، وارد آورد. درآوردنفشارهای زیادی را بر دهقانان در شکل به تملک 

به پیروزی در جنگ خدمت  اگرچهپس از جنگ داخلی، لنین تشخیص داد که سیاست کمونیسم جنگی 

ایدئولوژیک و تشکیالتی رفته بود. او برای  -نموده بود اما همچنین فراتر از شرایط مادی و همچنین سیاسی 

ت اقتصادی در سیاس ینینش عقبداد. این  ینینش عقب فراخوانآتی  یها شرفتیپتدارک شرایط برای 

نوین)نپ( متبلور شد. این سیاست جدید، سیاست قبلی مبتنی بر به تملک درآوردن غالت اضافه را ممنوع 

ابزاری برای آنکه دولت موجودی غله خود را تضمین کند،  مثابه بهکرد. آن را با یک مالیات )مالیات جنسی( 

داخلی هم خارجی، هم  یدار هیسرماهم  -بود  یدار هیسرمابه  یتوجه قابلجایگزین ساخت. نپ امتیازات 

شهری، هم روستایی. به سرمایه خارجی اجازه داده شد که در کشور فعالیت کنند و حتی با دورنمای سودهای 

معینی به فعالیت  یها رشتهباال به جلب آنان پرداختند. این سیاست به سرمایه داران داخلی اجازه داد که در 

بر متخصصین و  اتکا، نفره کیمدیریت  یها ستمیسکه مالکیت آن با دولت بود،  ییها رشتهبپردازند. حتی در 

 ها کارخانهمدیران بورژوا، و استفاده گسترده از چیزهایی مانند قطعه کاری و قوانین و ضوابط مشابه 

بخشی از کمونیسم جنگی نیز بوده است( بکار گرفته  درواقعاداری  یها استیس) بسیاری از این یدار هیسرما

 شدند.

 دهیپاش ازهم کامالً، که در بسیاری از جاها مدت کوتاهبرای دست یافتن به احیاء اقتصادی در  ها نیاتمام 

بی  درواقعشده و در حین جنگ داخلی متوقف گشته بودند و بسیاری از کارگران از تولید محروم گردیده و 

اقتصادی  ازنظرسیاسی و هم  ازنظرطبقه شده بودند الزم بود. الزم بود که پرولتاریا و دولت پرولتری هم 

مالی و  یها بخشتقویت گردد. با این اوصاف در همان زمان پرولتاریا از طریق قدرت دولتی خود، کنترل بر 

ا، حدود و موانعی را تعیین کرد. و سرمایه خصوصی در شهر و روست یها تیفعالتجاری را حفظ کرده و بر 

و تولیدکنندگان،  کنندگان مصرف یها یتعاونآوردن و گسترش دادن  به وجودلنین در این دوره بر اهمیت 

 تأکیدگسترش مناسبات سوسیالیستی در آینده نزدیک،  یطورکل بهاشتراکی نمودن در روستا و  یزیر یپبرای 

دولتی نپ، به سوسیالیسم پیشرفت  یدار هیسرمااقتصادی از طریق  ازنظرگذارد. بدین ترتیب اتحاد شوروی 

 کرد.
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است صحبت کرد.  یدار هیسرمابه  مدت کوتاهو امتیازی  ینینش عقبدر مورد اینکه نپ یک  وضوح بهلنین 

شرایط خاص کشور در آن زمان صحیح و الزم است. این سیاست نه یک طرح  لیبه دلاو گفت که این مسئله 

عظیم برای رشد کشور به یک دولت سوسیالیستی مدرن و قدرتمند بود و نه اینکه قصد آن بوده که 

، اند بودهکه رویزیونیستهای خروشچفی مدعی آن  گونه آناساسی آن برای ساختمان سوسیالیسم،  یها استیس

 طرف بهشرایطی در مدتی کوتاه، برای پیشرفت کردن  دنیآفربود برای  یا لهیوسوند. بلکه بکار گرفته ش

 .یدار هیسرمامواضع اقتصادی استراتژیک  هیعلاقتصاد سوسیالیستی برای یک تعرض 

 

 ساختمان سوسیالیسم تحت رهبری استالین

در کارهای روزمره حزب و دولت  توانست ینممریض بود و  داًیشد اش یزندگلنین در دوران آخر 

شرکت کند. این استالین بود که وظیفه را بدوش گرفته و نپ را پیش برده و صنعتی شدن سوسیالیستی و رشد 

سخت را علیه تروتسکی، کامنف،  یا مبارزهکشاورزی را هدایت کرد.در انجام این امور، استالین همچنین 

و گاهی از سوی دیگر با راه صحیح به جلو  طرف کیازی که گاه یستهایاپورتونزینوویف و بوخارین، 

 .برد یم شیپ به، دندیورز یممخالفت 

را تبلیغ کرده و چنین استدالل  "تئوری نیروهای مولده"کامنف و زینوویف،   او به همراه و تروتسکی 

اقتصادی و تکنیکی  ازنظر ازاندازه شیبکه ساختمان سوسیالیسم جمهوری شوروی به دلیل آنکه  کردند یم

را نیز داشت و آن این بود که اصرار  "چپی"نیست. این خط بخشا پوشش نازک  ریپذ امکاناست،  مانده عقب

که انقالب فوری در اروپا الزم است که سوسیالیسم در شوروی زنده بماند. با این اوصاف ماهیت  دندیورز یم

راست این خط زیاد پوشیده نبود. از طرف دیگر تروتسکی مخالف نپ بوده و برای سیاست استثمار دهقانان 

دن کارگران به باال ، برای مجبور کرها کارخانه ینظام شبه یده سازمانبرای دست یافتن به صنعتی شدن و 

استراتژیک و  یها رشته ی نهیدرزم؛ و او حتی خواهان آن بود که امتیازاتی دیکش یمبردن تولید، هورا 

ما را به "که  کرد یمکه استالین گفت، سعی  گونه آناعطاء شود و بدین ترتیب  ها به خارجیصنعت  یها رشته

 (5.)"فکندیبآغوش الطاف سرمایه داران خارجی 
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حزب سیاست پیشبرد صنعتی شدن سوسیالیستی کشور را بر پایه یک کشاورزی احیاء شده  که یوقت بعداً

که  زدند یمفرموله کرد و در این راه قدم گذاشت، تروتسکی در اتحاد زینوویف و دیگران این اتهام را 

یالیستی بودند و مخالف صنعتی شدن سوس کامالً ها آن درواقع. اما رود ینمصنعتی شدن با سرعت کافی پیش 

بر دهقانان ثروتمند و  اتکا درواقعطبقه کارگر، و  هیعلدهقانان  یها تودهکه با برانگیختن  کردند یمسعی 

ویژگی متمایز تروتسکی و  توان می ها نیاکنند. از تمام  نفوذ اعمالدر روستا، در آن  یدار هیسرمانیروهای 

و وحدت  ها تودهو فقدان ایمان به  یپرست مقامطرفداران او را دید: و آن عبارت است از غیبت متداوم اصول و 

 اساسی با راست.

در رابطه  یدار هیسرمابر نیروهای  اتکااین مسئله در این واقعیت منعکس گشت که خط تروتسکی، مبنی بر 

، خط تقویت بورژوازی بر مبنای درک ازآن پسط بوخارین که در دوران نپ و با صنعت و کشاورزی، با خ

، کرد یمرا تبلیغ  "و تقویت آن با شعار جدید ثروتمند شوید سمیالیسوسبورژوازی به  زیآم مسالمترشد "

 (6بسیار شبیه بود.)

 علناًبوخارین بخصوص این اپورتونیسم راست را در رابطه با روستا داشت و همانند جوهر خط تروتسکی، 

بود.  ها کوالکدر روستا، یعنی  یدار هیسرمابر عناصر  اتکاو  رساندن یاریکه به معنای  کرد یمخطی را تبلیغ 

پیشبرد صنعتی شدن استالین حزب شوروی را در مغلوب ساختن خطوط گوناگون بورژوایی و در 

در تاریخ به  قبالً ها نیااز  کدام چیهکشاورزی، هدایت کرد. و البته  گام به گامسوسیالیستی و اشتراکی کردن 

کشاورزی که با حادترین مبارزات طبقاتی در  زیآم تیموفقثمر نرسیده بودند، و بخصوص اشتراکی کردن 

داخل و خارج حزب همراه بود، یک وظیفه تاریخی بوده و از اهمیت عظیمی برای ساختمان سوسیالیسم در 

یک کشور امپریالیستی بود، به مقدار  اگرچهاتحاد شوروی برخوردار بود. زیرا روسیه در زمان انقالب اکتبر، 

 بقایای مناسبات فئودالی در ابعاد عظیم بود. جمله من، افتاده عقبوستاهای زیادی یک کشور دهقانی با ر

صنعتی کردن سوسیالیستی و متحول کردن اتحاد  به همراهبه ثمر رساندن اشتراکی کردن سوسیالیستی 

در عرض بیست سال  ها نیاکه تمام  -به یک کشور پیشرفته اقتصادی  افتاده عقب نسبتاًشوروی از یک کشور 

عظیمی برای طبقه کارگر و مردم  دست آورد -زمان پایان جنگ داخلی تا جنگ جهانی دوم انجام شد از 

به شوروی در تحت رهبری استالین بود. پیروزی اتحاد شوروی بر متجاوزین نازی در جنگ جهانی دوم 
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 آن راکه مردم شوروی تحت رهبری استالین  بود میعظی آورد دستزیادی وابسته به این امر بود، و  مقدار

 بکف آوردند.

سوسیالیستی  -که از چنان ابعاد عظیمی برخوردار بودند  یا سابقه یب، در رهبری چنان وظایف حال نیدرع

 چنان آنمانند اتحاد شوروی در  یا دهیچیپکردن، متحول کردن و رشد سریع اقتصاد چنان کشور بزرگ و 

استالین دچار  -سوسیالیستی در جهان بود که هنوز امپریالیسم بر آن سلطه داشت شرایطی که تنها دولت 

با این واقعیت که هیچ سابقه تاریخی به  توان میزیادی آن اشتباهات را  به درجاتاشتباهات معینی نیز شد. 

رفت، وجود درس گ ها آنسرانجام رساندن چنین وظایفی و هیچ تجربه قبلی )و اشتباهات قبلی( که بتوان از 

در  جمله منکرد، برخی از اشتباهات استالین،  بندی جمعکه مائو  گونه آننداشت، توضیح داد. از طرف دیگر، 

برخاست که استالین  یا درجهو بدان  ازآنجاحیطه اقتصاد سیاسی، سیاست اقتصادی و ساختمان سوسیالیسم، 

در حل بسیاری از مشکالت نوینی که  جمله منماتریالیسم دیالکتیک در حل مشکالت،  جانبه همهدر کاربرد 

 رسیده بودند، شکست خورد. به ظهور

پس از اشتراکی کردن کشاورزی و ایجاد تحوالت  - 1۹3۰زیادی به این دلیل، بخصوص در دهه  به مقدار

ی تئوری نیروها"استالین خود برخی از جوانب  -کامل شده بود  اساساًسوسیالیستی در مالکیت در صنایع که 

، و سپس مفهوم مرتبط با این، با "کند یمرا تعیین  زیچ همهتکنیک "را اتخاذ کرد. او ابتدا شعار  "مولده

 را فرموله کرد. کنند یمرا تعیین  زیچ همهتکنیک مدرن، کادرهای مسلط بر این تکنولوژی 

خط اولویت سیاست بود و همچنین  هیعل درواقعبه مسئله سیاست اهمیت کافی نداده و  یطورجد بهاین امر 

به داد. بها کمدر تولید سوسیالیستی، مانند هر حیطه دیگر،  ها تودهبر خالقیت  اتکاالزام  مشخصاً، و ها تودهنقش 

هدایت کرد، اما گرایش به این  2۰او پیشبرد اشتراکی کردن در روستا را در اواخر دهه  که یدرحالاین،  همراه

 به حالبسیار نازل  یها کمکیمت کشاورزی رشد داده و بدین ترتیب دهقانان را با داشت که صنعت را به ق

 خودشان انباشت کنند. یها تالشخود رها کنند که از طریق 

را که در دوره نپ )یا قبل از آن در دوره کمونیسم جنگی(  ییها استیساستالین همچنین بسیاری از 

، اولویت متخصصین و غیره را بکار گرفت. در نفره تکبود )مانند قطعه کاری(، پاداش، مدیریت  اتخاذشده

جنبه  تنها نهجنبه از مناسبات تولیدی اما  نیتر کننده نییتعبر مالکیت، که  جانبه کی تأکیدماهیت امر، استالین 
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مناسبات تولیدی )مناسبات  یها عرصه. او در توجه مداوم کردن به انقالبی کردن دیگر گذارد یم، استآن 

که  کرد یمزیادی استالین از این فرض حرکت  به درجاتبین مردم در تولید و توزیع( و روبنا غفلت ورزید. 

جانشین  اساساًیعنی زمانی که مالکیت عمومی  -باشد  شده حلزیادی  به درجاتمسئله مالکیت  هرگاه

در مدیریت،  ییکار آرفت تکنولوژیک و پیش بهکه  آنگاه فقط الزم است -مالکیت خصوصی شده باشد 

شود و بدین ترتیب سوسیالیسم به پایه مادی قدرتمندتری دست خواهد یافت و جامعه قادر  افتهی دستاستادانه 

کمونیسم پیشرفت کند. این نظریه غلط، دست در دست این تحلیل اشتباه استالین مبنی بر  طرف بهخواهد بود 

. این نظریه کرد یمطبقات متخاصم در اتحاد شوروی از بین رفته بودند، حرکت  3۰ یها سالاینکه تا اواسط 

مانند تضاد بین کار یدی و  -از تضادهای خود جامعه سوسیالیستی  مرتباًقادر نبود تشخیص دهد که بورژوازی 

به هر کس "فکری، شهر و روستا، کارگر و دهقان و همچنین نابرابری در درآمد که از کاربست اصل 

بجا مانده از  یها ینابرابر، و اینکه تا زمانی که این گردد یم دیبازتول - زدیخ یبرم "کارش اندازه به

مبارزه خصمانه بین پرولتاریا و  جمله منبه زندگی خود ادامه دهند طبقات و مبارزه طبقاتی،  یدار هیسرما

 د داشت.، وجود خواهاستبورژوازی که تضاد عمده جامعه سوسیالیستی 

در شوروی بود جنگید. اما  یدار هیسرماکه برای احیاء  ییها تالش هیعلو قاطعانه  مکرراًاستالین خود 

به خالصه در باال شرح داده شد اثرات مخرب خود را گذاردند. و اثرات این اشتباهات  طور بهاشتباهاتی که 

آلمان، زمانی که مقدار معینی سازش با نیروهای بورژوایی  هیعلزیادی در دوره جنگ بزرگ میهنی  مقدار

 ها نیادرونی و بیرونی اتحاد شوروی که در تضاد با محور فاشیست بودند الزم آمد، برجسته گردید. تمام 

درهای بیشتری را به روی نیروهای بورژوایی، بخصوص بورژوازی درون حزب و دولت اتحاد شوروی) آنانی 

خواند( باز کرد و به آنان بیشتر اجازه داد که زمینه را  "یدار هیسرمارهروان  "را مائو  نشا ینیچکه شرکای 

، تا زمانی که استالین زنده بود، آماده کنند و سپس این قهقرا را پس از مرگ او به یدار هیسرمابرای احیاء 

 سرانجام برسانند.

 یدار هیسرمااساسی برخاسته از بقایای  یها سئولبه یک سری از  درواقعآخر عمرش،  یها سالاستالین 

در کتاب مسائل اقتصادی سوسیالیسم در اتحاد  ژهیو بهکماکان زنده در جامعه سوسیالیستی، اشاره کرد. 

در اقتصاد سوسیالیستی بازی  کننده میتنظنقش  اگرچهشوروی، او خاطرنشان ساخت که قانون ارزش، 

 استآن  لیبه دل. استالین گفت که این دهد یمکرد خود ادامه به عمل یا محدودشده، اما در حیطه کند ینم
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که در روستا، شکل مالکیت سوسیالیستی، دولتی نبوده بلکه اشتراکی است، که خود جنبه مهمی از ادامه 

از مبادله جایگزین  یتر یعالبا شکل  کامالًآنکه مبادله کاالیی هنوز  لیبه دلنابرابری بین شهر و روستا بوده، و 

 ردیده بود.نگ

کمونیسم باید حل گردند، اشاره  طرف به، استالین به برخی از تضادهای مهمی که برای پیشرفت مضافاً

 تأکیدبه تضاد بین کار فکری و یدی کرد. استالین  یا ژهیوکرد. اضافه بر نابرابری بین شهر و روستا، او توجه 

از  مانده یباقکمونیسم الزم است که این تضادها و همچنین سایر تضادهای  طرف بهکرد که برای پیشرفت 

و اختالف اساسی بین شهر و روستا و کار فکری و یدی و غیره حذف  -حل گردند  یدار هیسرماجامعه 

 گردد.

از زاویه رشد تولید  کامالًرا  ها تفاوتاما در همان زمان، استالین این گرایش را داشت که مسئله حذف این 

، استالین بر گرید عبارت بهو نه از زاویه سیاست و ایدئولوژی، ببیند.  ها تودهو باال بردن سطح فنی و مادی 

دیالکتیکی با  طور بهتا حد ممکن در هر نقطه و بر این مسئله که چگونه این  ها تفاوتاین  محدود کردن

بر روی مسئله دامن  طور همینو غیره مرتبط است، و  ها توده وظایف رشد تولید، باال بردن سطح فنی و مادی

، گردند یمتقویت  ها ینابرابرزدن به مبارزه ایدئولوژیک برای نبرد با ایدئولوژی بورژوازی که توسط این 

 .گذارد ینم تأکید

که انحرافات رویزیونیستی یاروشنکو را طرد  آن استیکی از قدرتمندترین نکات این اثر استالین در 

که او موضع مارکسیستی در مورد مسئله نقش  آن استاشتباه اصلی رفیق یاروشنکو ". استالین نوشت، کند یم

مفرطی نقش نیروهای  طور به، و اینکه او کند یمنیروهای مولده و مناسبات تولیدی در تکامل جامعه را انکار 

 رسد یم بدان جا، و دهد یم بها کمو به همان افراط به نقش مناسبات تولیدی،  کند یم مولده را زیاده برآورد

 (7.)"باشند یمکه در جامعه سوسیالیستی، مناسبات تولید جزئی، از نیروهای مولده  کند یمکه اعالم 

حت که تضاد بین مناسبات تولیدی و نیروهای تولید، حتی ت کند یم خاطرنشاناستالین ادامه داده و 

 تر عقبو  است تر عقبتکامل مناسبات تولیدی از تکامل نیروهای مولده "زیرا  ابدی یمسوسیالیسم ادامه 

به  تواند یمکرد که با در فرماندهی قرار گرفتن یک خط صحیح، این تضاد  تأکید( استالین ۸)"خواهد بود

 یک تضاد آنتاگونیستی بدل نشود. و چنانچه خط غلطی بکار گرفته شود، این امر وارونه خواهد گشت.
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اما کمبود تحلیل استالین از این مسئله آن بود که هنوز به وجود تضادهای طبقاتی آنتاگونیستی بین پرولتاریا 

وابسته به حل  عمدتاًمناسبات تولید  و بورژوازی و به این واقعیت که برخورد صحیح به تضاد بین نیروها و

، معترف نشد. اضافه بر استصحیح تضاد بین پرولتاریا و بورژوازی، در پیشبرد مبارزه طبقاتی علیه بورژوازی 

استالین بر ادامه حضور تضاد بین نیروها و مناسبات تولید اصرار  اگرچهورزید،  تأکیدکه مائو  گونه هماناین، 

استالین وقت "در پیش نگرفت:  روبنااقتصادی و  یربنایزطی را در مورد تضاد بین ، اما چنین خدیورز یم

... آورد ینماقتصاد سخنی به میان  یربنایزو از روبنا و مناسبات بین روبنا و  کند یمصحبت از مناسبات تولیدی 

و کتاب استالین از ابتدا تا به انتها هیچ صحبتی از  "و نه سیاست  کند یماستالین فقط در مورد اقتصاد صحبت 

 (۹.)"و نه مردم را  آورد یم حساب بهرا  ها دهیپد. اشیاء و دهد ینم. به مردم اهمیتی آورد ینمروبنا به میان 

ه حتی با خط اختالف مهم معینی را ک تنها نه، مائو اند شده نوشته 1۹5۰ یها سالدر این انتقادها که در اواخر 

برد بیشتر تئوری و پراتیک پیش به، بلکه او شروع سازد یمبود منعکس  داکردهیپاتحاد شوروی زمان استالین 

. کند یملنینیستی در مورد مسئله اقتصاد سیاسی، بخصوص در مورد رابطه بین انقالب و تولید،  -مارکسیست 

همان مسائل شکل   به دورالبته این مسئله فقط از طریق مبارزه حاد بین دو خط درون حزب کمونیست چین 

 تر گشت. باقیمانده عمر مائو ادامه یافته و عمیق یها سالکه در  یا مبارزهگرفت، 

از زمانی که قدرت سیاسی در چین کسب شد، مبارزه درون حزب کمونیست چین بر سر اینکه چه  درواقع

. مخالفت با راه سوسیالیستی از دو درگرفت -یا راه سوسیالیستی  یدار هیسرماراه  -راهی را در پیش بگیرد 

 باوجودآنکه، حتی متحده االتیااین بود که الزم است که چین از  بحثشانکه  ییها آنجهت برخاست. اول 

چین  درآوردنبود و البته هنوز کماکان قصد به انقیاد   مریکا قدرتمندترین پشتیبانان چیانکایشکاامپریالیسم 

ط وابستگی و سازش با مریکا دوخته بود، خا "یها کمک"د. چنین خطی که چشم به را داشت، کمک بگیر

سوسیالیسم نتواند در چین ساخته شود بلکه  تنها نهآن بود که  اش جهینتو  کرد یممریکا را تبلیغ اامپریالیسم 

به بودند که خواهان  ییها آنانقالب دمکراتیک نوین نیز از بین برده شوند. در همان زمان  یها یروزیپ

سرسختانه راه اتحاد شوروی در ساختمان اقتصادی در چین بودند، درست همان کسانی که قبل از  کاربست

کورکورانه از مدل اتحاد شوروی در مبارزه برای کسب قدرت سیاسی سراسری  یرو بالهدن خواهاناین 

 یها سال اواسط در شرکایش و خروشچف رویزیونیستی کودتای از پس انحراف این هیعل مبارزه بودند.

 .گردید آنتاگونیستی گشت، یدار هیسرما احیاء برای مدلی شوروی اتحاد مدل که زمانی ،1۹5۰
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 آزادشدهسیاست اقتصادی در مناطق 

خطی انقالبی را در رابطه با ساختمان سوسیالیسم  یا ندهیفزا طور بهدو خط اپورتونیستی، مائو  با هردر مقابله 

انقالب چین در زمان مبارزه برای قدرت، و هم در  یها درستکامل داد، خطی که هم در تجربه طوالنی و 

مثبت و منفی آن تحت رهبری استالین و سپس پیروزی  یها درستجربه اتحاد شوروی و  بندی جمعتعمیق 

کرده بودند  یریگ سمترویزیونیسم، ریشه داشت. برخی از آنانی که در دوره انقالب دمکراتیک نوین با مائو 

 "و مُدهد"رسیدند که خط او و اصول اساسی راهنمای خط او  یریگ جهینتپس از کسب قدرت سیاسی به این 

گردید. اما مائو به مبارزه خود  تر برجسته، و این مقوله با پیشرفت بیشتر چین به درون دوره سوسیالیستی اند شده

و پیچیده برای کسب قدرت سیاسی را  مدت یطوالنکه مبارزه  یا یاساسبرای این مسئله که اصول 

مرحله سوسیالیستی را نیز هدایت کنند، ادامه پیروزمندانه هدایت کرده بودند باید همچنین انقالب و ساختمان 

، تشخیص نقش حیاتی دهقانان و اهمیت روستاها، مبارزه با ها تودهبه  اتکان سیاست، قراردادداد. در فرماندهی 

و دیگر نکاتی که از خط ایدئولوژیک و سیاسی نمایندگی  ها نیا -بوروکراتیسم  های گرایشامتیاز طلبی و 

را  دون تسه مائو، کماکان شالوده خط کردند یممنعکس  آن راو منافع پرولتاریا برخاسته و  بینی جهانکننده 

 .دادند یمتشکیل 

، ها طهیحکرد که، در رابطه با سیاست اقتصادی مانند دیگر  تأکیداز زمان اولین فازهای انقالب چین، مائو 

مرحله اول و مقابله با  مثابه بهو پیشبرد انقالب بورژوا دمکراتیک  درآوردن به عملالزم است که در عین 

دشمن  یسو بهسلب مالکیت کنند و آنان را  مالک خردهاز نیروهای  خواستند یمکه  "اولترا چپ"خطوط 

برای آینده سوسیالیستی چیده شود. در  ها طهیحاقتصادی و چه در دیگر  ازنظربرانند، در همان مرحله زمینه چه 

 آزادشدهاست مائو در برخورد به مسئله سیاست اقتصادی در مناطق  شده نوشته 1۹34که در ژانویه  یا قالهم

 را ارائه داد: یبند فرمولچنین 

ساختمان اقتصادی هر کاری را که ممکن و  ی نهیدرزماز اینکه  اند عبارتاصول سیاست اقتصادی ما 

 حال نیدرع؛ میمتمرکزسازجنگ  یها یازمندیناست، انجام دهیم و منابع اقتصادی را برای رفع  یضرور
اقتصادی تحکیم کنیم،  ی نهیدرزمرا تا حد امکان بهبود بخشیم، اتحاد کارگران و دهقانان را  ها تودهزندگی 
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نقش رهبری بخش دولتی اقتصاد نسبت به بخش  نیتأمرهبری پرولتاریا را بر دهقانان تضمین نماییم و برای 
 (1۰را فراهم آوریم.)  آن شرایط مقدماتی گذار آتی به سوسیالیسم سان نیبدخصوصی کوشش کنیم تا 

در زمان جنگ ضد ژاپنی، مائو  1۹4۰در ژانویه  شده نوشته "دمکراسی نوین درباره"بعدها، در اثر مهمش 

مریکا را مستقر سازیم یا اجازه دهیم ااز نوع اروپا یا  یدار هیسرماعه ما هرگز نباید یک جام "کرد که  تأکید

که جامعه کهن نیمه فئودالی به زندگی ادامه دهد.: او اشاره کرد که تا آنجا که مربوط به اقتصاد دوره 

کشاورزی سوسیالیستی در این مرحله مستقر نخواهد شد، اگرچه انواع  یطورکل به"، استدمکراتیک نوین 

بر مبنای زمین به کشتگر عناصر سوسیالیسم را در بر خواهند  افتهی توسعهکئوپراتیوی  یها شرکتاگون گون

 (11.)"داشت

متجاوزین  هیعلکه در فصل اول این کتاب شرح داده شد، برای متحد کردن تمام نیروهای ممکن  گونه آن

ژاپنی برای دوران جنگ ضد ژاپنی حزب کمونیست چین سیاست اقتصادی ارضی خود را منطبق بر آن دوره 

خوانین در اکثر موارد دست کشید و بجای آن کارزار تقلیل اجاره، مالیات  اموالکرده و از سیاست مصادره 

آید و یا  به دستبدون مبارزه  توانست یمی که چنین تقلیل معنا نبودو غیره را جانشین کردند. اما این به آن 

 حفظ گردد. مطمئناً

رهنمودهای "، و بنابراین "توسط دهقانان است یا تودهیک مبارزه  بها اجارهتقلیل "کرد که  تأکیدمائو 

باید این  ها توده( بجای ارزانی داشتن مراحم و الطاف آزادشدهحزب و فرمانهای حکومت)حکومت مناطق 

لطفی بجای برانگیزاندن  مثابه به بها اجارهمبارزه را هدایت کرده و به آن یاری رساند. اعطاء کردن تقلیل 

 (12.)"برای به کف آوردن آن توسط فعالیت خودشان غلط است و نتایجش مستحکم نخواهد بود ها توده

برای متشکل  یا نهیزم مثابه بهخود  نوبه بهد که )و مالیات( بوبها اجارهحلقه کلیدی پیشبرد تقلیل  ها تودهبسیج 

دهقان در پیشبرد تولید در دفاع از حکومت انقالبی و نیروهای مسلح خدمت کرد. و در این  یها تودهکردن 

که : هر  کرد یمکه اصرار  حال نیدرعبود. مائو  کننده نییتعهمچنین  ها توده یده سازمانحرکت تولیدی، 

آن  داًیشد، "آورده شود حساب بهیک رهبر خوب  تواند ینمکه به مطالعه دقیق تولید نپردازد  کس آن

 که: قرارداد موردانتقادکادرهایی را 
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مالی حرکت کرده  صرفاًو  کارانه محافظه نظر ازنقطهبجای آنکه در جنبش تولید به توسعه اقتصاد بپردازند، 
. اشتباه است اگر بجای آنکه نیروهای کار فراوانی را که در نندیب یمرا در منافع و تقلیل مخارج  حل راهو 

تولید سازمان دهیم  یا تودهجنبش  درراهحزب، دولت و ارتش و نیز در میان مردم خوابیده است  یها دستگاه
 (13به اینکه عده قلیلی از کارمندان مشغول جمع غله و مالیات، پول و آذوقه باشند اکتفا ورزیم.)

دهقانی که حاکمیت کهن به آنان تحمیل  بار هم توان میاست: چگونه  ریدرگیک مسئله مهم در اینجا 

کرده بود را سبک کرد و در همان زمان پایه مادی الزم را برای حفظ رژیم جدید و حمایت از نیروهای 

در بسیج حداکثر صفوف  حل راهکرد که  تأکیدمسلح انقالبی در جنگ مقاومت ضد ژاپن فراهم آورد. مائو 

در کارزارهای  ها تودهحزب و کادرهای حزب و حکومت و همچنین اعضای ارتش و همراه با آن بسیج 

مستقر  -هم برای متحول کردن حداکثر مناسبات تولیدی  ها تودهتولیدی نهفته است. در همان حال بسیج 

در تکامل  ییها جهشو انجام  - کردن کار کمک رساننده به یکدیگر و دیگر اشکال ابتدایی تعاون

. بدون این رها استتکنیکهای نوین در تولید حتی با ابزار اولیه تولیدی که در مالکیت آنان است، حیاتی 

 .بود یمستون فقرات جنگ مقاومت ضد ژاپن ناممکن  مثابه به ها تودهساختن خالقیت و فعالیت 

که  ییها اتیمالبود: این امر به کم کردن بار  ها نیاشرکت سربازان در تولید حلقه کلیدی مهمی از تمام 

ساخت اگر  خاطرنشانکه مائو  گونه همانکمک کرد.  شد یمتوسط حکومت انقالبی بر دهقانان بسته 

به  توان میسربازان ما سه ماه سال را در تولید گذرانده و نه ماه را به جنگیدن و تمرین اختصاص دهند، آنگاه 

سپاهیان ما در امور معاش خود نه وابسته به گومیندان اند، نه وابسته به دولت منطقه "که:  افتی دستاوضاعی 

خویش را برآورده  یها یازمندینمرزی) یعنی حکومت انقالبی( و نه وابسته به اهالی، خودشان 

 بخش مهمی از خط مائو در مورد سیاست اقتصادی و بخصوص رابطه بین مثابه به( این 14)".سازند یم

 ساختمان اقتصادی و جنگ، مقاومت در مقابل متجاوز، کماکان در دوره سوسیالیستی نیز باقی ماند.

( مائو "متشکل شوید"انجام شد)مقاله  آزادشدهدر سخنرانی بسیار مهم که برای قهرمانان کار در مناطق 

 گذارد که دو متد متضاد در برخورد به مشکالت تولید وجود دارد: تأکیدبر این مسئله  بازهم

سیاستی است. آیا سیاست مخالف آن نیز وجود دارد؟ آری وجود دارد، و عبارت  ها تودهتشکل نیروی 
و  سازد ینمرا متشکل  ها آنیا  کند ینمتکیه  ها تودهندارد، بر روی  یا توده گاه نظراست از سیاستی که 
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 کند ینمتوجهی  ها کارخانه، مدارس و ها دستگاهوسیع روستا، نیروهای مسلح،  یها تودهبه تشکل  که یدرحال
، سیاست مذکور کار پردازد یممالی، تدارکات و بازرگانی  ریدوافقط به تشکل افراد معدودی که در 

برای  یا چاره منزله بهفقط  آن رابلکه  ردیگ ینمجنبش وسیع و یا جبهه وسیع مبارزه در نظر  منزله بهاقتصادی را 
 (15. این است آن سیاست مخالف، آن سیاست خطا.)کند یمپر کردن کمبودهای منابع مالی تلقی 

سوسیالیسم را  یسو بهواسط بین سیاست اقتصادی کنونی و پیشرفت آتی  یها حلقه بازهممائو ادامه داده و 

 ی نهیدرزم یا تودهشکل تشکل  نیتر مهم( اکنون ها یتعاونکئوپراتیوها) "ساخت  خاطرنشاننشان داد. او 

که اقتصاد منفرد دهقانان را که هزاران سال  کنند یمسنگ بنای پلی را نمایندگی  ها یتعاون. "استاقتصادی 

 . مائو اشاره کرد که:کند یمتحت فئودالیسم وجود داشت به اقتصاد جمعی سوسیالیستی هدایت 

 یدست یتهنده است پایه اقتصادی رژیم فئودالی است و دهقانان را در این شکل تولید که انفرادی و پراک
. یگانه راه پایان دادن به این وضع عبارت است از اشتراکی کردن تدریجی، و یگانه دارد یمهمیشگی نگه 

ما تعداد کثیری  اکنون هم. گذرد یمگفته لنین، از کئوپراسیون  بنا بر، انجامد یمراهی که به اشتراکی کردن 
، ولی هنوز شکل بدوی دارند و فقط پس میا داده( تشکیل آزادشدهکئوپراتیو دهقانی در منطقه مرزی )مناطق 

 شوند یمکئوپراتیوهایی از نوع کئوپراتیوهای شوروی که بنام کلخوز شناخته  به شکلاز چند مرحله از تکامل 
کار جمعی هستند  یها سازمانت و کئوپراتیوهای ما هنوز آمد. اقتصاد ما اقتصاد دمکراسی نوین اس درخواهند

 (16.)باشند یمکه بر اساس اقتصاد انفرادی)بر اساس مالکیت خصوصی( مبتنی 

مناسبات  طرف بهدر اینجا مائو مسیر اساسی را که تعاون در روستاهای چین در پیشبرد اقتصاد دهقانی 

متناسب با مرحله انقالب دمکراتیک نوین  که آنرا ترسیم نمود، که گام اولیه  کرد یمسوسیالیستی باید طی 

کرد  تأکیدکار تعاون متقابل، مانند هر مورد دیگر، مائو در این مورد نیز  یها گروهبود عبارت بود از تشکیل 

این "ساخت که،  نخاطرنشامائو  درواقعدارد.  ها بستگی به بسیج و فعالیت آگاهانه توده ها گروهموفقیت این 

و  بندی جمعو وظیفه حزب عبارت است از  "...هاست تودهکمک متقابل جمعی، ابتکار خود  یها وهیش

 (17کردن آن.) ریگ همه

بعد، با نزدیک شدن پیروزی در جنگ ضد ژاپنی، مائو دوباره بر اهمیت سیاست صحیح اقتصادی  ها سال

گذارد. او بخصوص آن رفقایی که سیاست اقتصادی را بر شرایط خاص مبارزه انقالبی چین منطبق  تأکید
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به این واقعیت توجه نداشتند که این مبارزه در آن زمان در روستا متمرکز بود و باید از  ژهیو به، و کردند ینم

 :قرارداد موردانتقاده یابد، را طریق پیشرفت از روستا به شهرها ادام

اراضی  بازستاندنبرای تسخیر شهرها و  میخواه یمتجاوزکاران ژاپنی را نابود سازیم. ما  میخواه یمما 
آماده شویم. ولی در این موقع که ما در مناطق روستایی مبتنی بر اقتصاد انفرادی، جدا از یکدیگر  رفته ازدست

از گومیندان که  میتوان یم، چگونه باید به این مقصود نائل آمد؟ ما میبر یمو درگیر در جنگ پارتیزانی بسر 
وابسته به خارجه  کامالًو حتی از حیث کاالهای مصرفی عادی از قبیل قماش  دارد ینم برگامی  نیتر کوچک

است تقلید کنیم. ما بر آنیم که باید بر نیروی خودمان تکیه داشته باشیم. ما امیدواریم که از خارج کمک 
خلق کلیت بگیریم، ولی نباید وابسته به آن باشیم؛ ما بر کوشش خودمان، بر نیروی آفریننده تمام ارتش و 

تولید را  پردامنه؟ به این طریق که جنبش میآب. در این صورت چگونه باید به مقصود خویش نائل میدار هیتک
 (1۸در میان ارتش و مردم برانگیزیم.) زمان هم

 - نابودکنندهمتمرکز کردن نیروها برای جنگ  - کرد یماین همانند اصلی بود که مائو در جنگ استفاده 

کلیدی در اقتصاد،  یها پروژهکلیدی و  یها حلقهاصلی که او در ساختمان اقتصادی نیز بخصوص در رابطه با 

 چه در دوره دمکراتیک نوین و چه در دوره سوسیالیستی بکار بست.

ه، لیکن قراردادمشخص  برخوردباال، اوضاع پیشاروی انقالب را در آن زمان مورد  قول نقلاگرچه مائو در 

 یطورکل به، شرکت ارتش در تولید و جنگ و تمرین، و ها تودهوی )اهمیت روستا، بسیج  تأکیدمسائل مورد 

سیاسی سراسری و ورود به دوره برای آن دوره، بلکه در دوران پس از کسب قدرت  فقط نه( به خود اتکاامر 

اصول اساسی بجای  مثابه بهسوسیالیسم نیز از اهمیت حیاتی برخوردار بودند. این مقوالت در این دوره نیز 

 ماندند.

، جایی که نیروی کار و منابع مادی میبر یمچون ما در روستا بسر  "،دیگو یمهمچنین در همان مقاله مائو 

را اتخاذ  "رمتمرکزیغرهبری واحد و اداره "آن پراکنده است، در مورد تولید و تدارکات، سیاست 

( این سیاست با اصل نظامی که مائو تدوین کرد از نزدیک مرتبط است یعنی: اصل استراتژی 1۹)".میا کرده

و ابتکار بخصوص در کارزارها و  یریپذ انعطافو  تمرکزرمیغواحد و فرماندهی استراتژیک با فرماندهی 
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 -نبردها. )به فصل قبل مراجعه کنید.( این اصل، همچنین، در دوره سوسیالیستی نیز توسط مائو بکار گرفته شد 

 با مبارزه حاد درون حزب کمونیست. بازهماگرچه 

 یها یروزیپشد که  ادآوری ها توده ژاپنی، مائو دوباره به حزب و یها ستیالیامپربالفاصله پس از شکست 

به خود قابل دفاع و گسترش به  اتکاخودشان فقط توسط ادامه اعمال سیاست  یها تالشبکف آمده از طریق 

چیانکایشک برای دزدیدن  یضدانقالب یها تالش. مائو در تدارک برای مقابله با باشند یمنوین  یها یروزیپ

را برای  ها تودهما باید "در سراسر چین مصرانه گفت  اش یارتجاعاین پیروزی و احیاء حاکمیت  یها وهیم

 (2۰.)"سرنگونی مرتجعین در چین متشکل کنیم

با ذکر مثالی از دوره اولیه انقالب چین، زمانی که یک فئودال در منطقه مشخصی از تسلیم شدن سرباز زده 

کنند، ترک  یساز پاکزمانی که ارتش انقالبی وارد آنجا شده و و دهکده سنگر استحکامات خود را تا 

 "سنگر استحکامات یها دهکده"نکرد، مائو توجه عموم را به این واقعیت که کماکان بسیاری از این 

را  ها آن؛ اگر اند کسانی باهمارتجاعی  یها دهیپدتمام "ارتجاعی در چین وجود دارد جلب کرده و گفت که 

، خس و خاشاک از القاعده یعل -است  اتاقنزنید، ساقط نخواهند شد. این درست مانند جاروب کردن کف 

 (21.)"گردد ینم لیزا خود یخود بهجایی که جاروب نشود، 

کرد تا چین را از سلطه ارتجاعی پاک ساخت؟ مائو گفت بایستی بر  اتکابه چیزی  توان میپس باید و 

سیاست ما باید بر چه "کرد که:  سؤالکرد. او  اتکا باشند یمکه تحت رهبری حزب کمونیست  ییها توده

به نیروی خود  اتکااین به معنای  -اساسی مبتنی باشد؟ سیاست ما باید بر اساس نیروی خودمان مبتنی باشد 

نقالب دمکراتیک چین در هدایت ا تنها نهبود که مائو برای آن جنگیده و  یا یاساساصل  هم نیا( 22)"است.

 آن رادر کامل کردن پیروزی از طریق پیروزی در جنگ انقالبی ضد چیانکایشک بکار بست، بلکه همچنین 

این کار را مائو  و بازپیروزی بکار بست.  نیازا پسسوسیالیستی   در پیشبرد انقالب سوسیالیستی و ساختمان

 به خود اتکاکه مخالف سیاست  ییها آن هیعلین فقط از طریق مبارزه حاد در درون خود حزب کمونیست چ

 برد. شیپ بهبر نیروی خود بودند،  اتکاو گسترش از طریق 
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 کند یممائو وظایف نوین را تحلیل 

 طور به شد ینمطوالنی مبارزه انقالبی در روستاها را  یها سالمتخذه در  یها استیساز طرف دیگر 

که انقالب  ییها استیسبکار بست و حتی در روستا باید بین کشاورزی و صنعت، بین  شهرهامکانیکی در 

و بازرگانی  دارانه هیسرماکه باید در رابطه با تولید  ییها استیسو آن  کردند یمارضی ضد فئودالی را هدایت 

 ها تودهزب و ح تر قیعم. حل صحیح این مسئله مستلزم مسلح کردن شد یم، خط تمایزی کشیده شد یماتخاذ 

 بود. شان یعمومو  درازمدتبه منافع  ها آنپرولتاریا و آگاه کردن  شانهیدوراند بینی جهانبا 

پیروزی نهایی در جنگ علیه چیانکایشک در افق  که یزمان 1۹4۸در اوایل  یا مقالهمائو به این مسائل در 

یک مسئله فوری شده بود، برخورد کرد. مائو  ها آنو اداره  تر بزرگنمایان گشته و مسئله تصرف شهرهای 

مالکان ارضی  هیعلدر مبارزه  روستاهاباید از این اشتباه بر حذر بود که همان اقداماتی که در "هشدار داد که 

اصرار  مضافاًو او  "در شهرها نیز عملی شود. رود یمو دهقانان مرفه و در برانداختن نیروهای فئودالی بکار 

 ورزید که:

مالکان ارضی و دهقانان مرفه صورت  لهیوس بهباید تفاوت جدی گذاشت میان لغو استثمار فئودالی که 
صنعتی و بازرگانی آنان. همچنین باید تفاوت جدی گذاشت میان سیاست  یها بنگاهو حمایت  ردیگ یم

صحیح توسعه تولید، شکوفاندن اقتصاد، مالحظه دوگانه منافع عمومی و خصوصی، مالحظه دوگانه منافع کار 
به  درواقعزحمتکشان است ولی  "رفاه "که بنام  "معاضدت" اند نیب کینزدو  جانبه کیو سرمایه، و سیاست 

کارگر به کار  یها توده. باید در میان رساند یمزیان  یا تودهو به امر انقالب  زند یمو بازرگانی صدمه  صنعت
 درازمدتحالی شود که نباید فقط منافع آنی و قسمی را ببینند و منافع عمومی و  ها آنآموزش پرداخت تا به 

 (23طبقه کارگر را از یاد ببرند.)

هم سیاست صحیحی است که برای این مرحله دمکراتیک نوین انقالب  دهد یممائو در اینجا نشان  آنچه

در  ماًیمستق. این ردیپذ یمصحیحی که بر اساس آن پیشرفت آتی به مرحله سوسیالیسم انجام  هیپا همبود و 

 ستیاکونومو  یطلب رفاهو  کرد یمپایانی در خود تبدیل  مثابه بهتضاد با خطی بود که انقالب دمکراتیک را 

فوری در شرایط کارگران را در مقابل منافع اساسی آنان در  مدت کوتاهکارگران دامن زده و بهبودهای  نیراب
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 جمله من -ایدئولوژیک الزم برای گذار به سوسیالیسم  -برقرار کردن شرایط مادی و همچنین سیاسی 

 .کرد یمعلم  -دستیابی به پیروزی نهایی در جنگ علیه چیانکایشک 

زیرا کسب قدرت سراسری در افق  گشت یم کننده نییتع یا ندهیفزا طور بهمبارزه علیه این نوع خطر غلط 

در پیش گرفت یا  یدار هیسرمانمایان شده بود. و با کسب قدرت سیاسی این مسئله که آیا باید راه 

به کمیته  شیها یانسخنر نیتر مهماز  یکیدرمائو  1۹4۹سوسیالیستی در مقابل رو قرار گرفت. در مارس 

مقابل پای حزب را در رابطه با گرفتن شهرهای  الفور یفمرکزی حزب کمونیست چین، اوضاع و وظایف 

مریکا را ا اش یستیالیامپرچیانکایشک و حامیان  هیعل  بخش یرهائبزرگ و نتیجه پیروزمندانه جنگ 

 کرد. لیوتحل هیتجز

پس از کسب قدرت سیاسی باید تولید و سازندگی باشد. چرا؟ زیرا در غیر این  الفور یفمائو گفت وظیفه 

. گشت یم رممکنیغمستحکم کرد و البته گذار به سوسیالیسم نیز  شد ینمصورت قدرت سیاسی را 

 :ختسا خاطرنشان یروشن بهمائو  که طوری به

کسب کنیم،  سرعت بهاز تولید نداشته باشیم و نتوانیم معلومات الزم در این زمینه را  یا سررشتهاگر ما هیچ 

 مییآواقعی نائل  یها رفتپیش بهو  میبخش تکاملمدت ممکن احیاء و  نیتر کوتاهاگر نتوانیم تولید را در 
درت سیاسی بطوریکه در درجه اول زندگی کارگران، سپس زندگی عموم مردم بهبود یابد، قادر به حفظ ق

 (24خود، قادر به ایستادن بر روی دو پای خود نخواهیم بود و شکست خواهیم خورد.)

 -اول جمهوری شوروی اتخاذ کرد را در پیش گرفت  یها ساللنین در  آنچهدر اینجا مائو سیاستی مشابه 

زمانی که احیاء اقتصاد ملی تحت حاکمیت پرولتاریا در تعیین اینکه آیا  -دوره کمونیسم جنگی و سپس نپ 

قدرت دولتی جدید پرولتاریا زنده خواهد ماند و قادر خواهد بود که پیشرفت کرده و تحوالت سوسیالیستی و 

که لنین در مبارزه  گونه همانش بگیرد حیاتی بود. اما حتی تحت این شرایط، رشد اقتصادی را در پی

که خط سیاسی   ستیبا یمکرده بود،  یپافشارتروتسکی، بوخارین و دیگر اپورتونیستها  هیعلسرسختانه 

و  رود یمدرست در رهبری قرار گیرد، یا در غیر این صورت قدرت دولتی پرولتاریا به هر صورت از دست 

 مشکالت تولیدی خود را نیز برطرف سازد. تواند ینم مسلماًاه آنگ
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 آن راخصوصی و موقعیت  یدار هیسرماخطوط نادرستی که چه عرصه جوالن آزادی را برای  هیعلمائو نیز 

و یا  رساند یمدولتی در سیاست اقتصادی مربوط به صنایع  یها شرکتبه سطحی باالتر از موقعیت 

ملغی کرده، بدون آنکه از آن در احیاء و شروع  الفور یفمحدود یا حتی  داًیشدخصوصی را  یدار هیسرما

 :ین اشتباهات مائو اصرار ورزید کهرشد اقتصاد استفاده کنند، مبارزه کرد. در مقابله با هردوی ا

نیستند بلکه سودمندند،   اقتصاد ملی زیانمند به حالشهری و روستایی که  یدار هیسرماباید به کلیه عناصر 
اقتصادی ضروری است. معذالک  ازلحاظاست، بلکه  ریناپذ اجتناب فقط نهامکان وجود و تکامل داد. این امر 

نخواهد بود.  یدار هیسرما یکشورهادر چین بدون مانع و محدودیت مانند  یدار هیسرماوجود و تکامل 
در میدان عمل آن، از راه سیاست مالیاتی، از راه  -در چین از چند جانب محدود خواهد شد یدار هیسرما

 (25بازار و از راه شرایط کار.) یها متیق

ولی محدود کردن آن و سیاست تحویل تدریجی مالکیت  یدار هیسرمااین سیاست اجازه دادن به 

برای انجام گذار از دمکراسی  ها گام رشته کیسوسیالیستی از طریق   خصوصی در صنایع به مالکیت دولتی

ساخت،  خاطرنشاننوین به سوسیالیسم اساسی بود. در حین این پروسه گذار و متحول کردن، مائو 

 (26)"محدودیت و مخالفت با این محدودیت شکل اصلی مبارزه طبقاتی در دمکراسی نوین خواهد بود..."

 مطلقاًولی  -یا بورژوازی متوسط  -ملی درست استدر رابطه سرمایه داران  اگرچهچنین سیاستی 

یا بورژوازی بزرگ در چین، سرمایه داران بوروکرات که هشتاد درصد  ها ستیالیامپردر رابطه با  توانست ینم

، هم برای شدند یممصادره  سرعت به یستیبا یم ها نیابود، بکار برده شود.  ها آنچین در دست  یدار هیسرما

ساختن  ریپذ امکانو هم رها کردن نیروهای مولده و  ها آناقتصادی و سیاسی قدرت  یها هیپااز بین بردن 

 که مائو گفت: گونه آناحیاء و رشد سریع اقتصاد. 

که تحت رهبری پرولتاریاست، به وی  یا تودهمصادره این قسمت از سرمایه و انتقال آن به جمهوری 
حیاتی کشور را در دست بگیرد، و به اقتصاد دولتی امکان خواهد داد که  یها انیشرامکان خواهد داد که 

سوسیالیستی است نه  خصلتان. این بخش از اقتصاد دیدرآبخش رهبری کننده تمام اقتصاد ملی  صورت به
 (27.)یدار هیسرما
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 از دمکراسی نوین به سوسیالیسم

کرد:  بندی جمعکه مائو بعدها  گونه آناین،باز، در انجام گذار از دمکراسی نوین به سوسیالیسم حیاتی بود. 

 هیعلکه مربوط به مبارزه  بدان جاداشت: تا  دوگانهبوروکراتیک یک خصلت  یدار هیسرما هیعلمبارزه "

نجا که مربوط به مبارزه با کمپرادور بود، یک خصلت انقالبی دمکراتیک داشت، اما تا آ یدار هیسرما

 (2۸.)"بورژوازی بزرگ بود خصلت سوسیالیستی داشت

کنترل اقتصاد توسط دولت تحت رهبری پرولتاریا و  یطورکل بهبرقرار کردن اولویت بخش دولتی و 

این شرط اساسی برای دست یافتن به گذار سوسیالیسم بود. این سیاست کلید حل تضادهای اصلی  -حزبش 

 بود که خود را در دوره بالفاصله کسب قدرت سیاسی سرتاسری نمایان کردند.

دو  "یروزی سراسری انقالب دمکراتیک نوین، مهمی را کرد که با پ جانبه همهدر این مقطع مائو تحلیل 

تضاد اساسی در چین همچنان بر جای خواهند ماند. اولی تضادی داخلی است یعنی تضاد بین طبقه کارگر و 

( این 2۹.)"بورژوازی است، و دومی تضادی خارجی است یعنی تضاد بین چین و کشورهای امپریالیستی

مبارزه دو خط در حزب کمونیست چین در بقیه دوران زندگی تحلیل یک مسئله مهم خطی و نقطه تمرکز 

آن در آن زمان به اوضاع و وظایف مقابل پا، پیروزی در انقالب دمکراتیک  به کاربستمائو باقی ماند. در 

تحدید سرمایه در داخل کشور و نظارت بر تجارت "ساخت که  خاطرنشانیالیسم مائو نوین و گذار به سوس

اسی کشور ما در مبارزه اقتصادی خواهد بود. کسی که این واقعیت را از دیده خارجی دو سیاست اس

 (3۰.)"و یا کوچک بشمارد، مرتکب اشتباهات بسیار فاحش خواهد شد فروگذارد

 -در همان حال مائو به اهمیت مسئله دهقانی و ادامه و گسترش انقالب ارضی به ماورای قدم بورژوا 

اشاره کرد. فراهم  -ایان جنگ رهای بخش در ابعاد وسیع پیاده شده بود که تا پ -دمکراتیک رفرم ارضی 

را از  یدار هیسرمااساس مناسبات فئودالی در روستا را از بین برد اما اساس مناسبات  "زمین به کشتگر"آوردن 

 میان نبرد. مائو گفت:

دهقانان، اقتصاد دهقانی پراکنده است و اشتراکی کردن  وپرورش آموزشمسئله خطیر عبارت است از 
زمانی بسیار طوالنی و کاری سخت الزم دارد. بدون  دیآ یبرمکه از تجربه اتحاد شوروی  طور آنکشاورزی، 

سخن گفت. اشتراکی کردن کشاورزی در  پابرجااز سوسیالیسم کامل و  توان ینماشتراکی کردن کشاورزی 
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دولتی تشکیل داده باشند همگام  یها بنگاه آن راد یک صنعت نیرومند که بخش عمده جریان خود باید با رش
 (31گردد.)

ساخت که دیکتاتوری  خاطرنشاندر تحلیل این مسئله در حیطه سیاسی یعنی تبلور فشرده اقتصاد، مائو 

 دمکراتیک خلق، شکل دیکتاتوری پرولتاریا در انطباق با شرایط چین با پیروزی انقالب دمکراتیک نوین:

عمده بر اتحاد کارگران و  طور بهشهری و  یبورژواز خردهبر اساس اتحاد طبقه کارگر، طبقه دهقان و 
. سرنگون شدن امپریالیسم و دهند یمرا تشکیل  % جمعیت۹۰% تا ۸۰ دوطبقهدهقانان مبتنی است زیرا که این 

عملی شد و گذار از دمکراسی نوین به  دوطبقهعمده با نیروی این  طور بهارتجاعی گومیندان  دارو دسته
 (32عمده به اتحاد آنان وابستگی دارد.) طور بهسوسیالیسم 

مالکیت هم در کشاورزی ، تحول سوسیالیستی 1۹4۹در مدت هفت سال از پیدایش جمهور خلق در اکتبر 

و هم در  یطورکل بهکامل شد. اما البته این نیز بدون مبارزه حاد طبقاتی هم در جامعه  اساساًو هم در صنعت 

مبارزه بین راه سوسیالیستی و راه  -نیامد. در این دوره مبارزه طبقاتی  به دستخود حزب کمونیست 

مسائل مدیریت،  به حول. اما همچنین مبارزه شدیدی زد یممسئله مالکیت دور  به حول عمدتاً - یدار هیسرما

 و دیگر موضوعات اساسی سیاست اقتصادی وجود داشت. یگذار هیسرما یها تیاولو

دون حزب کمونیست خط مصادره سریع اموال  تسه فرموله شدن خطوط اساسی توسط مائوپس از 

متحول کردن  گام به گامبوروکرات را در صنایع پیاده کرد و در همان زمان  یدار هیسرماامپریالیسم و 

استفاده از نقش مثبت سرمایه ملی در احیاء و رشد  تنها نه. این مسئله کرد یمملی را نیز اعمال  یدار هیسرما

 مثابه بهه خصوصی ک -مشترک دولتی  یها بنگاهاقتصادی بلکه همچنین استفاده از سرمایه ملی در مدیریت در 

دولتی  یها بنگاهآورده شده بودند را موجب گردید. در همان حال  به وجودحلقه مهمی در متحول ساختن 

بخش عمده ساخته شدند. این در استقرار و حفظ  مثابه بهرا دریافت کرد و  یگذار هیسرماخود حجم عظیم 

 یع دارای اهمیت زیادی بود.اقتصادی دولت و در پیشبرد تحوالت سوسیالیستی در صنا مؤلفهسلطه 
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 دو راه پس از رهایی

استفاده از سرمایه  جهیدرنتاما البته تمام این به تضادهای نوین و مبارزات نوین پا داد. عالوه بر مشکالتی که 

، سرمایه داران بزرگ سابق و دیگر عناصر خاست یبرمطراحی  یها تیموقعداران ملی در مدیریت و حتی 

، بلکه برخی از کردند یممقاومت  ماًیمستقخرابکاری کرده و در مقابل تحوالت سوسیالیستی  تنها نهارتجاعی 

که  گونه هماندر بخش دولتی نفوذ کنند. و  جمله منشدند به مواضع کلیدی در اقتصاد و  موفق درواقع ها آن

، شماری از اعضای هشدار داده بود 1۹4۹در پلنوم دوم کمیته مرکزی هفتم در مارس  اش یسخنرانمائو در 

دراز جنگ انقالبی ایستاده بودند، در  یها سالواقعی دشمن در حین  یها گلولهحزب که قهرمانانه در مقابل 

شکر  یها گلولهقدرت برایشان مشکل آمد که در مقابل  یها تیموقعاوضاع نوین که این کادرهای حزبی در 

 بورژوازی مقاومت کنند. آلود

اقتصادی بلکه سیاستی برای تحول سوسیالیستی،  تنها نهبخشی حیاتی از پیشبرد  مثابه بهبرای مقابله با این، 

بالیای "و بوروکراسی در دولت و اداره و  لیوم فیحفساد،  "گانه سهبالیای " هیعلرا  یا مبارزهحزب 

، و دزدیدن یدولت یقراردادهااز دولت در  یبردار کالهرشوه، فرار از مالیات، دزدی اموال دولتی،  "گانه پنج

 انداخت. به راهاطالعات اقتصادی برای استفاده خصوصی، 

بیان  1۹51که در سال  ، توسط جمله زیرین مائوشد یم گرفته شیپجدیتی که باید با این مبارزات در 

گذارده  تأکیدو بوروکراسی به همان اندازه  لیوم فیحباید بر مبارزه علیه فساد، ": گردد یمگردیده روشن 

( و مائو رهنمود داد که باید مبارزه 33.)"ردیگ یمون صورت ضدانقالبیشود که در مورد مبارزه برای سرکوب 

این هم حتمی است و "او گفت،  -با یکدیگر مرتبط گردند  گانه پنجبالیای  هیعلو مبارزه  گانه سهبالیای  هیعل

 (34.)"موقع بههم بسیار 

برده شود،  شیپ بهمبارزه مردم و دشمنان  مثابه بهباید  یا مبارزهاین بدان معنا نبود که در هر موردی چنان 

 هذا معبود. در مورد جدی بودن موارد باید تمایزاتی کشید، اما  آور الزامچنین چیزی  اوقات یبعضاگرچه در 

جلو خطر بزرگ بورژوا و  میتوان یمکه ما فقط بدین ترتیب است "-برده شود  شیپ به شدت بهزه باید مبار

و جلوگیری از انقطاع در رشد اقتصادی و تحوالت در جهت  "بسیاری از اعضاء حزب را بگیریم، فاسدشدن

 (35سوسیالیسم تنها بدین ترتیب میسر است .)
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را  ها تودهجریان یابد. این مسئله بسیج  "باال"این مبارزات در آن نیست که فقط  زیآم تیموفقپیشبرد 

 طور به "گانه پنجبالیای "ساخت که یک بخش مهمی در مبارزه با  خاطرنشان. بنابراین مائو کرد یم آور الزام

مستقر کردن تدریجی سیستمی که تحت آن کارگران و دستیاران مغازه بر تولید و "خاص عبارت است از 

 (36.)"مدیریت نظاره کنند

کسانی که  هیعلبود که در خود حزب  یا مبارزهدر این دوره  یتر یطعقو  کننده نییتعاما حتی یک مبارزه 

، جریان داشت. چنان کردند یمخط مخالفت با پیشبرد تحوالت سوسیالیستی را رواج داده و برایش مبارزه 

که بجای گذار از  کردند یملیوشائوچی و امثال او در رهبری حزب، چنین استدالل  جمله منرویزیونیستهایی 

تحکیم دمکراسی "مرحله دمکراتیک به سوسیالیستی پس از کسب قدرت سیاسی وظیفه عبارت بود از 

 ."نوین

از سرمایه که به احیاء اقتصادی و رشد آن  هایی بخشاستفاده از  استیس بادر حیطه اقتصادی در مقابله 

اصرار  یدار هیسرمارهروی  یها دمکرات ، این بورژواها آنو محدود کردن و متحول کردن  کرد یمکمک 

که  کردند یمرا باید بدون محدودیت تشویق کرده و تبلیغ نمود حتی استدالل  یدار هیسرماکه  دندیورز یم

، در انطباق با زیآم تیموفقبا مائو که پس از چند سال احیاء اقتصادی  یسخت به ها آن. "استثمار محق است"

خط عمومی گذار به  1۹52و در اواخر سال  گذارده، شیپ بهکه چهار سال قبل از آن  یا یاساس یریگ جهت

صنعتی کردن سوسیالیستی و تحوالت سوسیالیستی  قدم به قدمسوسیالیسم را فرموله کرد، و فراخوان آغاز رشد 

 خاستند.را داده بود، به مخالفت بر یدار هیسرماو همچنین بازرگانی و صنایع  یدست عیصناکشاورزی و 

این رویزیونیستها برای منطقی نشان دادن مخالفتشان در حیطه تئوری و فلسفه که توسط بعضی محققین 

زیر بنای اقتصادی سنتز شده  "تئوری باصطالح"یانگ سین چن بود(  نشانیمشهورتر)که شدند یمنمایندگی 

 (37.)"نو را تحریک کردندرا علم کرده، و بدین ترتیب اولین مبارزه بزرگ در جبهه فلسفی در چین "

 یها بخشاقتصادی بایستی شامل  یربنایزکه در دوره گذار  کرد یماین تئوری بورژوایی استدالل 

و اینکه روبنا بایستی به  کنند یمو سوسیالیستی باشد که در هماهنگی به یکدیگر همزیستی  یدار هیسرما

 گونه آنکه  آورد یمخدمت کرده و حتی بورژوازی خدمت کند. این بوخارین را به یاد  ها بخشاین  یهردو
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 طور به تواند یم یدار هیسرماکه  کرد یماستدالل  1۹2۰ یها سالاشاره شد در اتحاد شوروی در  قبالًکه 

 بدون محدودیت یاری رساند. یدار هیسرمارشد کند و اینکه باید به  سمیالیسوسمسالمت به 

شد در دوره گذار به مالکیت سوسیالیستی در چین به سرمایه خصوصی اجازه  خاطرنشانکه  گونه آنالبته 

سوسیالیستی الزم بود که الویت  درراهداده شد که تا حد معینی نقشی بازی کند، اما برای پیشرفت کردن 

وزی مناسبات سوسیالیستی بخش سوسیالیستی از طریق دولت پرولتری مستقر گردد و برای دست یافتن به پیر

برده شود. موعظه نوعی  شیپ بهآوردن تحول سوسیالیستی مبارزه طبقاتی  به همراهو  یدار هیسرمابر مناسبات 

قدرت دولتی، باید  جمله منگفتن اینکه روبنا،  یو حتو سوسیالیستی کردن  یدار هیسرما نیراب "هماهنگی"از 

بر  یدار هیسرمابدان معنا بود که  درواقعخدمت کند و حتی به بورژوازی خدمت کند  ها بخشاین  یهردوبه 

وسیع مردم را  یها تودهسوسیالیسم پیروز آمده و قدرت دولتی بورژوایی را مستقر سازد و استثمار پرولتاریا و 

 تحمیل کند.

حول کئوپراتیوی مخالفت با ت یسخت بهدر رابطه با بخصوص کشاورزی لیوشائوچی و دیگر رویزیونیستها 

که هر کوششی در جهت پیاده کردن  دندیورز یماصرار  ها آنکرده و سعی کردند در آن اخالل کنند. 

بر  اتکابا  تواند یمکلکتیوه کردن باید وابسته به رشد زودتر صنایع سنگینی باشد که طبق این نظریه فقط 

رشد یابد و اینکه در همان حال دهقانان باید در مزارع خصوصی بمانند.  (خارجی فنّاوری)تکنولوژی خارجی

 در روستا بیانجامد. یدار هیسرماتقویت نیروهای   به قطبی شدن بیشتر و توانست یماین البته فقط 

آن مبارزه کرد. او نشان داد که در چین  هیعلو با جدیت  قرارداد موردانتقاداین خطر را  داًیشدمائو 

کلکتیوه کردن باید قبل از مکانیزاسیون در کشاورزی انجام گیرد و اینکه بدون پیاده شدن تحول کئوپراتیوی، 

آمده بود را  به وجوددهقان که در مرحله دمکراسی نوین بر پایه برنامه بورژوا دمکراتیک  -اتحاد کارگر

 به یک سطح نوین یعنی پایه سوسیالیستی ارتقاء داد. آن راحفظ کرد و  توان ینم

ساخت که علیرغم پیشرفت  خاطرنشاناین مبارزه به یک تقاطع رسیده بود. مائو آن زمان  1۹55در سال 

 کوچک کشاورزی: دکنندگانیتولاز تیمهای کمک متقابل به کئوپراتیوهای  گام به گام

توسط دهقانان ثروتمند و دریای عظیمی از  یدار هیسرماامروز در روستاها وجود دارد مالکیت  آنچه
 یدار هیسرما یبه خودروشن است، نیروی خود  یهرکسکه برای  گونه آن. استمالکیت دهقانان منفرد 
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و  دهییرو هرکجا، و دهقانان ثروتمند نوین در اند بودهاخیر در حال رشد  یها سالمداوم در روستا در  طور به
به که دهقانان ثروتمند شوند. از طرف دیگر بسیاری دهقانان فقیر  کنند یمه میانه تالش بسیاری دهقانان مرف

، و برخی از آنان در قرض افتاده و دیگران کنند یمکمبود ابزار تولید کماکان در موقعیت فقر زندگی  خاطر
. اگر این گرایش بدون کنترل ادامه یابد، قطبی شدن روستا دهند یمرا یا فروخته یا قرض  نشانیزم
 (3۸بدتر خواهد شد.) روز روزبه یریناپذ اجتناب  طور به

، استدالالت کردند یمکه خط رویزیونیستی را در رابطه با این موضوع تبلیغ  ییها آنمائو در جواب به 

خودشان را به خودشان برگرداند. در جواب به این حمله که او یک پیشرفت عجوالنه در روستا را تبلیغ 

از اسب پیاده نشوید خطر از بین رفتن اتحاد  سرعت بهاگر "در جواب به این جمله که  مشخصاً، و کند یم

 مائو جواب داد که: "دهقان خواهد بود -کارگر

. این قسمت شود میاست که از قسمت کار روستایی کمیته مرکزی به پایین رله  "بحثی" احتماالً)این( 

که این جمله از  کنم یم. من فکر کند یمزیادی تولید  یها بحثبلکه همچنین  کند یم یساز عهیشا تنها نه
است که باید به  "پیاده"کلمه  هم آناست فقط یک کلمه الزم است که عوض شود و  "درست"اساس 

دریافت  شمارا یها حرفمن تمام  چراکهعوض شود. شما رفقای کار روستایی نباید ناامید شوید  "سوار"
کردم و فقط یکی را عوض کردم. تفاوت در یک کلمه واحد نهفته است، اختالفات ما فقط بر روی یک 

 دیخواه ینماگر شما "سوارش شوم.   خواهم یماز اسب پیاده شوید و من  دیخواه یمشما  -کلمه است
خطری  مسلماًو  "دهقان وجود خواهد داشت-سوار اسب شوید خطر از بین رفتن اتحاد کارگر سرعت به

 (3۹خواهد بود.)

در ترکیب کردن بیشتر بر مبنای "دهقانان  یده سازمانمائو روشن ساخت که تنها راه پیشرفت به جلو     

سوسیالیستی  کامالًکئوپراتیوهای بزرگ  یده سازماناین کئوپراتیوهای کوچک نیمه سوسیالیستی و 

خط  درواقعموجود بود،  یا نهیزمهر نوع  منظورگفته مائو برای این  بنا برو  ".استکشاورزی  دکنندگانیتول

ما باید اکنون تشخیص "بودند. او اعالم کرد،  داشته نگهرا عقب  زیچ همههای معین حزب بود که  غلط آتوریته

 (4۰.)"یک برآمد سرتاسری تحوالت سوسیالیستی در روستا خواهد بود یزود بهکه "، "دهیم
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. خط او بر خط رویزیونیستی غالب آمد؛ در یک حرکت صعودی عظیم تحول گفت یمو مائو راست 

 در روستا غلبه کرد. یدار هیسرماکئوپراتیو سوسیالیستی بر مالکیت 

متمرکزتری در خود حزب کمونیست بود که تا  قیبه طرو  یطورکل بهاز طریق این نوع مبارزه در جامعه 

 یاول قیطر بهدر اساس مالکیت سوسیالیستی در شهر و روستا، در صنعت و کشاورزی و همچنین  1۹56سال 

و بازرگانی مستقر گشت. اما این بدان معنا نبود که مبارزه طبقاتی در جامعه و یا حزب  یدست عیصنادر 

 یدار هیسرما یها راهانقالب سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیستی و مبارزه بین  صرفاً، این افتهی انیپاکمونیست 

 و سوسیالیستی را به یک مرحله نوین تسریع نمود.

 

 یادگیری از تجربه منفی شوروی

بود. این  ریدرگشروع شد،  1۹53اولش که در سال  ساله پنجچین با برنامه  یا توده یجمهورتا به این زمان 

عظیم اتحاد شوروی در آن  یها کمکزیادی از مدل اتحاد شوروی پیروی کرده و  مقداربه برنامه 

بر رشد صنایع سنگین به قیمت کشاورزی و صنایع سبک و  یازحد شیب تأکیدبود. این برنامه  شده بیترک

. این برنامه دارای چیزهایی مانند مدیریت گذارد یم، یا منطقهابتکارات  متیبه قمتمرکز  داًیشد یزیر برنامه

که  -بر متخصصین و دیگر تدابیری مانند قوانین عریض و طویلی که خالقیت کارگران را  اتکا، نفره تک

 ، بود.کرد یمبجای رها ساختن سرکوب  -اجرا کنند  داًیشدکه چنان قوانینی را حفظ کرده و  شدند یممقرر 

ه و قراردادبوروکراتها را تحت پوشش  یا ندهیفزا طور بهبوده و  کار محافظهی نیروها موردعالقه ها نیاتمام 

هایی در حزب کمونیست چین را که از بیرون کشیدن نتایج صحیح از تجارب  بخصوص آن رویزیونیست

. اما آن داد یمقرار  تیموردحمارا  کردند یم ها آنو اصرار بر تکرار  کردند یممنفی اتحاد شوروی شانه خالی 

اولین دولت   که در حین استفاده از تجارب مثبت دیورز یمبیشتر و بیشتر مورد مخالفت مائو که اصرار 

 .گرفت یمشود، قرار  بندی جمعسوسیالیستی از اشتباهات آن 

شروع به ترسیم راه متفاوتی برای تکامل سوسیالیستی چین  نیازا شیپدر مخالفت با مدل شوروی، مائو 

کرده بود، راهی که به شرایط خودش مناسب بوده، و بیش از این، طرحی بود که ناظر بر تکرار نکردن 
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ساخت که در ترسیم این راه،  خاطرنشاناشتباهات و کمبودهای شوروی حی تحت رهبری استالین بود. باید 

 اصطالح بهمانند رویزیونیستهای یوگسالوی که  ییها ستیونیزیرواز  یرو دنبالهیوستن و قصد پ وجه چیه بهمائو 

یعنی آنانی که تحت پرچم مخالفت با استالین و  گرفتند یمدر اقتصاد و سیاست را در پیش  "مستقل"راه 

 را در پیش گرفتند، نداشت. یدار هیسرمااتحاد شوروی استالین، راه 

تئوری "اتخاذ برخی جوانب  به سمتگرایش او  مثالًتباهات واقعی استالین یعنی این مرتدین در مورد اش

 با اینان آنچه. دندیورز ینم مخالفت او با –ن متخصصین و غیره قراردادو در فرماندهی  "نیروهای مولده

 عموم طور به و درست مسائل مورد در دقیقا دندیورز یم مخالفت او رهبری تحت شوروی اتحاد و استالین

 .آن مبنای بر اصیل سوسیالیسم ساختمان و لنینیسم -مارکسیسم از دفاع یعنی – بود او صحیح

از کمبودهای اتحاد شوروی تحت  بندی جمعدون عبارت بود از  تسه که اشاره شد برخورد مائو گونه آن

و همچنین یادگیری  -لنینیسم و نه رویزیونیسم  -از زاویه مارکسیسم -رهبری استالین و اشتباهات خط استالین 

بسیار مهم در اعمال این برخورد  یها گام. شد یمواقعی، که جنبه عمده را شامل  یها شرفتیپو  دستاوردهااز 

دون  تسه که توسط مائو یا یسخنرانچین، در و بر مبنای این ترسیم راهی برای تکامل اقتصاد سوسیالیستی 

تحت عنوان  1۹56سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در آوریل  یبروخطاب به جلسه بزرگ 

 .استایراد شد منعکس  "ده مناسبات بزرگ درباره"

و  یزیر برنامهبر صنایع سنگین را که کماکان مشخصه  جانبه کی تأکیددر این سخنرانی مائو 

رشد صنایع سنگین باید  یطورکل بهکرد که اگرچه  تأکید. او قرارداد موردانتقاددر چین بود را  یگذار هیسرما

ساخت  خاطرنشان( او 41.)"مییفزایب ینوع بهاما به نسبت کشاورزی و صنایع سبک باید "الویت داشته باشد، 

، بنابراین افزایشی آورد یم به همراهرا  یتر عیسرکه صنایع سبک و کشاورزی نسبت به صنایع سنگین انباشت 

 تواند یم درواقعصنایع سنگین  مدت یطوالناولویت  یطورکل به، بر مبنای ها بخشدر این  یگذار هیسرمادر 

 یربنایز، کند یمرا برآورده  ها تودهمعاش  ازآنجاکهصنایع سنگین شده، و  تر عیسرو  تر میعظمنجر به رشد "

 (42.)"خواهد آورد به وجودرا برای رشد صنایع سنگین  یتر محکم

. اگر اولویت ردیگ یمبکار  جانبه همه طور بهمشخص ماتریالیسم دیالکتیک را  طور بهدر اینجا مائو 

آنگاه هم مواد خام و هم بازار  شد یمبه صنایع سنگین به قیمت صنایع سبک و کشاورزی داده  ازاندازه شیب
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، و از رها شدن افتهی شیافزا -بخصوص هزینه غذا  -، هزینه نیروی کار در صنایع رفته ازدستبرای صنایع 

گر در تحلیل . از طرف دیگر، ادیگرد یمکشاورزی ممانعت  یافتادگ عقبنیروی کار برای صنایع توسط 

، آنگاه کشاورزی و صنایع سبک هر دو شد ینمنهایی اولویت به رشد صنایع سنگین ، به تولید ابزار تولید داده 

خود رشد صنایع سنگین را فلج کرده و کل اقتصاد به سراشیب  نوبه به، که ماندند یمدر عذاب بوده و راکد 

 .افتاد یم

 دیالکتیکی بیان کرد که: طور بهمائو 

: خواست شما مبنی بر توسعه صنایع سنگین، واقعی است یا ساختگی، دیآ یمپیش  سؤالدر اینجا این 
به کشاورزی و صنایع  وقت آنخواستی است قوی یا ضعیف؟ اگر خواست شما ساختگی یا ضعیف باشد 

به  وقت آن. چنانچه خواست شما قوی باشد دیکن یم یگذار هیسرماکمتر  ها آنسبک ضربه وارد نموده در 
غالت بیشتر و مواد خام بیشتر برای صنایع سبک تولید  که طوری به دیده یمکشاورزی و صنایع سبک اهمیت 

. بدین ترتیب در آینده نیز سرمایه بیشتری دیشو یمبیشتر سرمایه را سبب  بازهمانباشت  جهیدرنتخواهید کرد و 
 (43.)بگذاریم خواهد بود تا در صنایع سنگین

 کننده تیهدااین اساس سیاستی بود که در این فرمولی که کشاورزی شالوده اقتصاد چین و صنعت فاکتور 

 .دیگرد یماست، بیان 

در صنایع کشاورزی در پیش گرفت. او  ها تیاولوبعدها مائو همین برخورد دیالکتیکی را در تعیین 

 حال نیدرعحلقه کلیدی در کشاورزی، و  مثابه بهحلقه کلیدی در صنعت و غالت  مثابه بهسیاست گرفتن فوالد 

ن قراردادمثالی بود از  حال نیدرعدر صنعت و کشاورزی را فرموله کرد. این  جانبه همهبر این مبنا تضمین رشد 

هم فوالد  شد یماز سود گذارده  یرو دنبالهو  یخود خودبهگرایش  به عهدهاگر  چراکهسیاست در فرماندهی، 

 .دید یمفی الفورتر ضربه  "نتایج"از  یرو دنباله لیبه دلکل اقتصاد  تاًینها جهیدرنتو هم غالت و 

مشخص سیاست اتحاد شوروی را که زیاده از حد  طور بهمائو خود   "ده مناسبات بزرگ درباره"در 

خودشان رها  یها تالشبا سرمایه بسیار کم برای انباشت بیشتر از طریق  آنان راتولیدات دهقانان گرفته و    از

شور و شوق دهقانان را برای  یطورجد بهاین شیوه انباشت سرمایه ". مائو گفت، قرارداد موردانتقاد، کرد یم
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چه منطقی  نیآخر ا. دیده ینمبیشتر تخم بگذارد ولی به دانه  دیخواه یمتولید خوابانده است. از مرغ 

 (44)"است!

کشاورزی )و صنایع سبک( وجود داشت،  متیبه قاگرچه در چین اشتباهاتی در جهت رشد صنایع سنگین 

ما با  یها استیس"که برخورد چین به کشاورزی از برخورد اتحاد شوروی بهتر بوده است:  دیگو یماما مائو 

ما هم منافع دهقانان و هم منافع دولت  یها استیساتحاد شوروی در مورد دهقانان تفاوت دارد،  یها استیس

پایین بوده و اینکه در  نسبتاًساخت که مالیات کشاورزی در چین  خاطرنشان( او 45.)"ردیگ یمرا در نظر 

به دهقانان و افزایش  شده فروخته آالت نیماشمبادله بین کشاورزی و صنعت )از طریق دولت( به تقلیل هزینه 

هانه شد، تا اینکه تسلط شهر بر روستا صنعت بر کشاورزی، که از جامعه قیمت محصوالت آنان توجه آگا

در حزب و دولت که  های گرایش هیعلکهن به ارث برده شده بود وارونه گردد. اما در عین مبارزه حاد 

با توجه به اشتباهات سنگین که اتحاد شوروی در این "مخالف این سیاست صحیح بودند او هشدار داد که 

 (46.)"مناسبات بین دولت و دهقانان بپردازیم وفصل حلکب شد باید بیشتر دقت کرده و بهتر به مورد مرت

 الشعاع تحت جهیدرنتبر ساختمان نظامی و  ازاندازه شیب تأکیدبه طریق مشابهی، مائو سیاست گذاردن 

. باز در بکار بست ماتریالیسم دیالکتیک در مورد قرارداد موردانتقادساختمان شالوده اقتصادی را  قراردادند

بیشتر گذاردن بر ساختمان  تأکیدساختمان نظامی و  یها نهیهزساخت که تقلیل  خاطرنشاناین مسئله، مائو 

 مثابه بهبه اقتصاد ضربه خواهد خورد، بلکه  یطورکل به تنها نه صورت نیااقتصادی الزم است در غیر  یربنایز

 ضربه خواهد خورد. درازمدتساختمان نظامی نیز در یک نتیجه تبعی، 

بر کنترل مرکزی اقتصاد به قیمت ابتکار محلی را  ازحد شیب تأکیددر همان سخنرانی مائو همچنین 

مرکزی  یها وزارتخانهگرایش به این بود که  کرد می. آنچه در آن زمان در چین رشدقرارداد موردانتقاد

 تنها نهکنترل شدیدی را بر آن بخش از اقتصاد را که مسئولش بودند، درست تا سطح محلی، اعمال کنند. این 

 .داد یمقرار  الشعاع تحت یطورکل بهبلکه دقیقا رهبری منسجم بر اقتصاد را  کرد یماز ابتکارات محلی ممانعت 

 در مخالفت با این امر مائو گفت:

بهتر است  مراتب بهی کشور ما با جمعیتی به این زیادی و شرایطی تا این حد بغرنج برای کشوری به پهناور
هم ابتکار در دست مقامات مرکزی باشد و هم در دست مقامات محلی تا تنها در دست یکی. ما نباید همانند 
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استقالل  هرگونهو پای مقامات محلی را ببندیم و  میمتمرکزسازرا در دست مقامات مرکزی  زیچ همهشوروی 
 (47سلب کنیم.) ها آنعملی را از 

 مرکزی رهبری" –آنتاگونیسمی با  مثابه بهدر اتحاد دیالکتیکی با و نه  -باید بر مبنای  ها نیاالبته تمام 

آن نوع  درواقع( 4۸.)شد یمانجام  "... کشور سراسر در دیسیپلین و منسجم یزیر برنامه و قوی و منسجم

 یطورکل به، آنچه را که باید شد یمپیاده  یدرست به، اگر کرد یمابتکارات محلی که مائو در مورد آن صحبت 

را  -نیروی رهبری کننده  مثابه بهمنسجم با حزب  یزیر برنامهیعنی رهبری متمرکز و  - بود یمچیز عمده 

 و نه تضعیف. کرد یمتقویت 

و متفاوت با  -متفاوت با راه اتحاد شوروی  کامالً راه کیبه ترسیم شروع  "ده مناسبات بزرگ درباره"

چین که تحت نفوذ متدهای شوروی بود، کرد.  یا تودهاقتصادی چند سال اول جمهوری  یها استیسبسیاری 

اما اگرچه این سخنرانی مشکالت نوین برخاسته از ساختمان سوسیالیستی و مناسبات اقتصادی که با تحول 

مشخص با مسائل اساسی مناسبات طبقاتی پس  طور به، اما قرارداداساسی مالکیت ظهور کرده بودند را خطاب 

شروع به  بعدازآن سال کیبرخورد نکرد. این مشکلی بود که مائو حدود  از گذار به مالکیت سوسیالیستی

 آن کرد. دربارهنوشتن 

، لیوشائوچی و دیگر رویزیونیستها که در 1۹56، در کنگره هشت حزب کمونیست چین در سال ضمن

ی و تضاد بین سیستم پیشرفته سوسیالیست"مقام باالی حزب بودند این تئوری را که تضاد عمده در چین، 

پیش گرفتند. این کاربست خط  درواقعشده بود را مطرح کرده و  "افتاده عقبنیروهای تولیدی اجتماعی 

بود و دیگر امکان  افتهیاستقرار عمدتاًدر مورد اوضاع نوینی بود که مالکیت سوسیالیستی  ها آنرویزیونیستی 

مقابله گردد. این تئوری  "زیربنای اقتصادی سنتز شده"نداشت که با انقالب سوسیالیستی بر مبنای تئوری 

 (4۹.)"در اوضاع جدید بود "نیروهای مولده  "فقط بیان دیگری از تئوری ارتجاعی"جدید تضاد عمده 

است و  افتهیاستقرارافته، مناسبات سوسیالیستی این بود که مبارزه طبقاتی خاتمه ی گفت یمآنچه این تئوری 

فقط آن بود که  ها توده. نقش استو رشد اقتصاد کشور  یفنّاوربر باال بردن سطح   مسئله اکنون تمرکز

 کردند یمبا خط این رویزیونیستها در مورد سیاست اقتصادی که همیشه سعی  یراحت بهسخت کار کنند. این 
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ن متخصصین و قراردادبر متدهای بوروکراتیک مدیریت و در فرماندهی  اتکایعنی تبلیغ  -تحمیل کنند  آن را

 در هم آمیخت. -نیروی کار صرف  مثابه بهانگاشتن کارگران 

را هم در  یضدانقالباین خط  یسخت بهچینی  یها تودهمائو و دیگر انقالبیون در حزب کمونیست چین و 

بار مائو دو سخنرانی مهم انجام داد که در آن، برای اولین  1۹57زدند. در اوایل  کنار بهتئوری و هم در عمل 

گشت که حتی پس از دستیابی اساسی  خاطرنشان یروشن بهکمونیستی، این مسئله  المللی بینتاریخ جنبش  در

 به مالکیت سوسیالیستی، بورژوازی کماکان در جامعه سوسیالیستی وجود دارد و اینکه:

تمام نشده است. مبارزه طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی، مبارزه طبقاتی بین  وجه چیه بهمبارزه طبقاتی 
نیروهای مختلف سیاسی و مبارزه طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی در حیطه ایدئولوژیک کماکان 

حول کردن جهان بر مبنای مت به دنبالو حتی گاهی شدید خواهد بود. پرولتاریا  وخم چیپرپو  مدت یطوالن
یا  یدار هیسرما، کی کدامکه  سؤال، با این جهت نیازابورژوازی.  طور همین، و استخودش  بینی جهان

 ( 5۰نگردیده است.) حساب هیتسوسوسیالیسم پیروز خواهد شد هنوز واقعا 

 :داشت این بود که تأکیدائو بر آن م آنچهو دوباره 

، ولی حتی بسیار میا آورده به دستاساسی در متحول کردن مالکیت ابزار تولید  یها یروزیپما  اگرچه
که  سؤالسیاسی و ایدئولوژیک هستیم. در جبهه ایدئولوژیک با این  یها جبههدورتر از پیروزی کامل در 

   (51نشده است.) حساب هیتسوبورژوازی یا پرولتاریا پیروز خواهد شد، هنوز واقعا 

زیادی بر نقش روبنا و مبارزه در این حیطه، بخصوص سیاست و ایدئولوژی، گذارد.در  تأکیددر اینجا مائو 

اقتصادی و روبنا، بلکه همچنین بر تضاد بین نیروها  یربنایزتضاد بین  دار ادامهبر وجود  تنها نههمان زمان او 

بر تحول  -الب در جبهه اقتصادی را بر ادامه انق تأکیدمناسبات تولیدی اشاره کرد. اما در اینجا او همان   و

، هم در تئوری و هم در پراتیک به آن نیازا پسنگذارد، چیزی که در چند سال  -بیشتر مناسبات تولید 

 پرداخت.

هایشان در اتحاد شوروی که پیشاپیش  مائو در مقابله با رویزیونیستها در حزب کمونیست چین و همپالگی

در حال تکامل دادن افکار خویش در مورد تضاد و مبارزه در  یروشن بهقدرت را در آنجا قبضه کرده بودند، 
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متضاد، و این دو راه متضاد که به مقابله  اساساً، این دو خط 1۹5۸سال بعد، یعنی سال   دوره سوسیالیسم بود.

 دید. به خودحاد با یکدیگر پرداخته بودند، را 

 

 های خلقی و جهش بزرگ کمون

خلقی بلند شد. مائو در مقابله با  یها کموناین سالی بود که در سراسر روستاهای چین جنبش استقرار 

که این جنبش بخش مهمی از  "شیپ بهجهش بزرگ "رویزیونیسم درون حزب به این واقعه زمین لرزاننده و 

ابعاد و میدان عمل مالکیت زمین به سطح باالتری  تنها نههدایت کرد.  آن راداده و  جانبه همهآن بود پشتیبانی 

 یا هیاولتولید مواد  جمله مندهقان تولید کوچک صنعتی،  یها تودهخلقی  یها کمونارتقاء یافت، بلکه در 

 کامالً یا واقعهساختمانی گوناگون را در پیش گرفتند. این  یها پروژهو همچنین بسیاری از   مانند فوالد،

به  فقط نهدر هر کشور دیگری بود. این از اهمیت زیادی برخوردار بود،  اصالًدر روستاهای چین و یا  سابقه یب

، بلکه همچنین در رابطه با مسئله کرد یمآن دلیل که تفاوت بین شهر و روستا و کارگر و دهقان را کمتر 

ن درجه خودکفایی محلی را جنگ خلق در مقاومت در مقابل متجاوز بر طبق خط انقالبی مائو، که باالتری

بزرگی از  یها بخش ابتداها، بخصوص در مقابله با نیروهای متجاوز دشمن که ممکن بود ساخت یم آور الزام

 خاک چین را اشغال کرده و ارتباط مناطق مختلف با یکدیگر را قطع کنند.

جهش "، که همراه با در همین زمان بود که مائو خط عمومی برای ساختمان سوسیالیستی را فرموله کرد

با "معروف شدند. این خط عمومی عبارت بود از  "سه پرچم سرخ"خلقی به  یها کمونو  "شیپ بهبزرگ 

در  تر یاقتصاد، بهتر و تر عیسر، تر میعظبه نتایج  افتنیدست عالی و  یریگ هدفرفتن،  شیپ بهتمام قوا 

 ."ساختمان سوسیالیسم

باید سخت کوشیده و نتایج بهتر به کف آورد بلکه حمایت و بیان  کس همهتشویق مجرد نبود که  کی نیا

 شد یمخلقی نمایندگی  یها کمونو  "شیپ بهجهش بزرگ "که توسط  ها تودهبود از خیزش خود  یکن کرت

 تر شرفتهیپ،چیزهای ترها بزرگ، ها خارجیدر مقابل خطی که تنها راه پیشرفت اقتصادی را از طریق  ها نیاو از 
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 پشت الکاز پشت سر با آهنگ یک " توانند یمو معتقد بود که چین و مردم چین فقط  دید یمو متمرکزتر 

 ، دفاع کرد."بخزند

که مائو  گونه آن، این خط عمومی بیانی بود از اینکه سیاست و ایدئولوژی باید در فرماندهی باشد. مضافاً

 - "عالی یریگ هدف" و "رفتن شیپ به قوا تمام با" یعنی –ساخت، دو بخش اول این خط عمومی  خاطرنشان

 یافتن ات یدست" یعنی –ه مسائل ایدئولوژیک، به فاکتور ذهنی، به ابتکار آگاهانه اشاره دارد. و بخش آخر ب

 اشاره ها توده آگاهانه ابتکار نتایج به -"سوسیالیسم ساختمان در تر یاقتصاد و بهتر ،تر عیسر ،تر میعظ نتایج به

 ر مقابل ماتریالیسم مکانیکی بود.د دیالکتیک ماتریالیسم درخشان کاربست یک باز هم این. دارد

ساخت، به بخش دوم خط عمومی هم باید از زاویه دیالکتیکی  خاطرنشانکه مائو  گونه همان نیبنابرا

وحدت  مثابه بهباید  -که بر کمیت و سرعت اشاره دارد- "تر عیسر"و "تر میعظ "نگریسته شود. یعنی اینکه، 

نگریسته شود. اگر بر کیفیت باال و  -که بر کیفیت و هزینه اشاره دارد- "تر یاقتصاد"و  "بهتر"اضدادی با 

گذارده شود، آنگاه نیازهای اقتصاد  تأکید جانبه کی طور بههزینه پایین با غفلت از کمیت و سرعت 

 طور بهو امکان رشد سریع آن قربانی خواهد شد. اما از طرف دیگر، اگر بر کمیت به بهای کیفیت  یطورکل به

قرار خواهد گرفت)تولیداتی که دارای کیفیت  الشعاع تحتگذارده شود، آنگاه کمیت خود  تأکید جانبه کی

نمایندگی خواهند  دتدرازمکمیت کمتری را در  واقع به جهیدرنتپایین باشند عمر زیادی نخواهند داشت و 

بر کمیت و سرعت گذاشته شود بدون آنکه هزینه در نظر گرفته شود  جانبه کی تأکید، اگر مضافاًکرد(. و 

به تحلیل خواهد  درازمدتآوردن تولیدات بیشتر هم در  به دستمشابه زمینه گسترش تولید و  طور بهآنگاه 

 ها تودهبر فعالیت آگاهانه خود  اتکااز برانگیختن و  کلید پیشبرد صحیح این تضادها عبارت است بازهمرفت. 

 برای پیش راندن کل اقتصاد.

سیلی بود که بر  ماًیمستق ها نیاکشاند.  وار وانهیدرویزیونیستهای درون حزب را به مخالفت  ها نیاتمام 

 ستیدئالیابه مائو حمله کردند و گفتند که او  ها آنصورت هر نوع متعصب و میثاق بورژوایی وارد آمد. 

و این اتهام را به مائو  - گرفت یممداوم از طرف رویزیونیستها به مائو انجام  طور بهکه  یا حمله -است 

 (52.)"ورزد یم مبالغهدر نقش پویا و آگاه انسان "که او  زدند یم
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حدت یافتند. رویزیونیستها که در آن زمان توسط پن  1۹5۹مسائل در جلسه کمیته مرکزی حزب در سال 

خلقی در  یها کمونو  "شیپ بهجهش بزرگ "بر مشکالتی که با  شدند یمته هوا که وزیر دفاع بود، رهبری 

و برخی  ازیموردن ، کمبود برخی کاالهایونقل حملمشکالتی مانند شکل  -ارتباط بودند انگشت گذارده 

 جانبه همهبرای اینکه یک حمله  - کردند یمانقالبی را همراهی  یها زشیخزیادی که این  یها یرو "چپ"

ته هوا همچنین یکی از  بنانجام دهند.  کردند یمنمایندگی  ها آنراه انقالبی که  یطورکل بهو  ها آنبر 

در اتحاد شوروی  آنچهمانند  "مدرن"این مسئله بود که ارتش چین به یک ارتش  سرسختمدافعین 

غرب( وجود دارد تبدیل شود؛ و این امر دست در دست این سیاست بود که  یدار هیسرما یکشورها)

بر صنایع سنگین و ساختمان نظامی به بهای  جانبه کی تأکیدباید رشد اقتصادی چین به سیاست  گفت یم

 .بازگردداقتصاد،  جانبه همهصنایع سبک و ساختمان  کشاورزی و

مائو انقالبیون درون رهبری حزب را در عقب راندن این حمله از سوی راست در جلسه کمیته مرکزی در 

خوب بود و نه  "شیپ بهجهش بزرگ " یا توده، رهبری کرد. او اعالم کرد که خیزش 1۹5۹در  شانیلو

 طور بهبازگشت اقتصادی  مدت کوتاهو حتی اگر در  ها انقطاعو  ها ییجابجاوحشتناک، حتی علیرغم وجود 

 منظم باال نبوده باشد.

و بدین  "رمیگ یم به عهده آن راو من مسئولیت  بود میدارای ابعاد عظی  دشدهیتول ومرج هرج"او گفت 

ترتیب راست را به مبارزه طلبید. او به آنان دیدگاه مارکس را در مورد کمون پاریس یادآور شد. مائو گفت 

بلکه از دریچه  کنند یمرا تعیین  زیچ همهمارکس این موضع را در پیش نگرفت که نتایج محدود و فوری 

مارکس تشخیص داد که کمون  که یتوقپرولتاریا به مسئله نگریست.  درازمدتمحاسبه منافع عمومی و 

خوب  آورد یماولین دیکتاتوری پرولتاریا بود، او چنین فکر کرد که حتی اگر فقط برای سه ماه دوام "پاریس 

 (53.)"از زاویه اقتصادی مورد ارزیابی قرار دهیم، ارزشی نداشت آن رااست. اگر ما 

این واقعیت بود که  "شیپ بهجهش بزرگ "در ضمن مائو اضافه کرد، در حین اینکه مسئله عمده در 

از  آن راو بنابراین غلط بود اگر  -نوین کرده بودند  یها رفتپیش بهگرفته و شروع  به دستشانمسائل را  ها توده

کمون پاریس  برخالفبود که،  همچنین این مسئله درست -میکرد یماقتصادی بررسی  الفور یفزاویه نتایج 

. در مقابل این خورد ینمخلقی، علیرغم برخی مشکالت معین شکست  یها کمونو  "شیپ بهجهش بزرگ "

 بزنند. ینینش عقبمسئله رویزیونیستها مجبور شدند دست به 
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در همان زمان، اتحاد شوروی که در هماهنگی با این رویزیونیستهای درون حزب کمونیست چین عمل 

ساختمانی حیاتی را  یها پروژهفنی را بیرون کشیده و شماری از  یها نقشهو  ها نیتکنس به ناگهان کرد یم

در رشد اقتصادی چین خرابکاری کرد. متعاقب آن در طی چند سال بعد چین  یطورجد بهناتمام گذارده و 

 دچار یکسری فجایع طبیعی گردید.

ر رهبری حزب کمونیست چین دست به حمله دیگری زدند، و رویزیونیستها د ها نیابا استفاده از تمام 

در جوانب مهمی از سیاست اقتصادی ابتکار عمل را  جمله من ها نهیزمقادر گردیدند که در بسیاری از  درواقع

برای تنظیمات صنعت را  "هفتاد ماده"، شیها یگهمپا. در طی این دوره بود که لیوشائوچی و رندیگ به دست

در مبارزه بر سر  بعداًپیش گذاردند، که خطوط رویزیونیستی سابق در مورد اقتصاد را منعکس کرده و 

 سیاست اقتصادی و رابطه آن با مبارزه طبقاتی، منعکس گشتند.

مرکزی، ملغی کردن  یها وزارتخانهتوسط  فرد منحصربهکنترل  دوبارهاعمال  فراخوان "هفتاد ماده"این 

در تولید را مستقر ساخته، و حتی فراخوان "عمده کردن بازار "ساختمانی را داده، هدف  یها پروژهبسیاری از 

و قوانینی را که شامل رفرم  محدودکنندهقوانین  ها آنرا دادند.  دادند ینمکه سود نشان  ییها کارخانهبستن 

 قبالًیعنی چیزهایی که  -اری را در هر آنجا که الزم باشد دادند شده بودند احیاء کرده، و فراخوان قطعه ک

و ساعاتی را که قرار بود کارگران صرف مطالعه سیاسی کنند را  -بودند شده حذفو  قرارگرفته موردانتقاد

گشتند. در همان زمان این قوانین شامل برخی مفاد  ها کارخانهتقلیل داده و خواهان قطع مبارزه سیاسی در 

. یطلب رفاهو  ستیاکونومانتشار  گرید عبارت به -بپردازد  ها توده "رفاه"معین بود که قرار بود به مسئله 

الزم است. در همان زمان این مرتدین از  ینظم یببرای پایان بخشیدن به  ها نیاکه تمام  گفتند یمرویزیونیستها 

و  یا توده یها زشیختوسط  شان نهیزماقتصادی را که  یها شرفتیپله غفلت نورزیدند که امتیاز این مسئ

 ها آنیعنی همان چیزی که  -اختصاص دهند  به خودشده بودند را  یگذار هیپا "شیپ بهجهش بزرگ "

 .کردند یممحکومش  "ومرج هرج" عنوان به

برای  ها آنروبنا هم رویزیونیستها دست به یکسری حمالت زدند. از طریق آثار ادبی و هنری،  ی نهیدرزم

به  سروصدا -کنار شده بود کاربراز  1۹5۹که متعاقب شکست رویزیونیستها در سال  -ته هوا  بنبازگرداندن 

 خط انقالبی مائو مبارزه کرده بود. هیعلاو که  یضدانقالبانداختند و البته برای بازگشت خط  راه
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 ابدی یممبارزه دو خط حدت 

رهبری کننده حزب، او این فراخوان را  های ارگاندر جلسه  1۹62مائو به ضد حمله دست زد. در سال 

و آن چیزی را فرموله کرد که خط اساسی حزب  "نکنید فراموشهرگز مبارزه طبقاتی را "منتشر کرد که 

 کمونیست چین برای سرتاسر دوره سوسیالیسم گشت.

گیرد. در این دوره تاریخی سوسیالیسم  یدربرمجامعه سوسیالیستی یک دوره تاریخی بسیار طوالنی را 
موجود است. ما  یدار هیسرماکماکان طبقات، مبارزه طبقاتی وجود دارد و مبارزه بین راه سوسیالیستی و راه 

. ما بایست آموزش مییفزایبباید ماهیت پیچیده و طوالنی این مبارزه را درک کنیم. ما باید بر هوشیاری خود 
بریم،  شیپ بهطبقاتی و مبارزه طبقاتی را درک کرده و  یتضادها یدرست بهبریم. ما باید  شیپ بهسوسیالیستی را 

 ها آنتضادهایی که میان خلق موجود است تمیز داده و به حل صحیح تضادهای بین خود و دشمن را از 
و منحط خواهد شد، و  شده لیتبدخود  به ضدیک کشور سوسیالیستی مانند ما  صورت نیابپردازیم. در غیر 

به یاد بیاوریم تا بتوانیم یک درک  را نیا هرروز، هرسالما باید  اکنون هماحیاء خواهد شد. از  یدار هیسرما
 (54.)باشیم داشته لنینیستی –از این مشکل و یک خط مارکسیست    هوشیارانه

و چنین  کردند یمرا موعظه  "تمام شدن مبارزه طبقاتی"تمام این سیلی بود بر صورت رویزیونیستها، که 

وجود ندارد و فقط  یدار هیسرما، دیگر خطر احیاء برقرارشدهمالکیت سوسیالیستی  که ییازآنجا: گفتند یم

 مورداستفادهبدون توجه به اینکه چه متدهای در دست یافتن به این هدف  میبخش رونقالزم است که تولید را 

. مائو جنبش آموزش سوسیالیستی را در مقابله با این خط، در پیشبرد مبارزه طبقاتی و جنگیدن رندیگ یمقرار 

 ، رهبری کرد.یدار هیسرمارویزیونیستها برای احیاء  یها تالشبا 

مائو همچنین توجه جدی به مسائل اقتصاد سیاسی و سیاست  -1۹6۰ یها سالاوایل  -در همان دوره 

و همچنین تکامل آن در مقابله به حمالت  اش یانقالباقتصادی مبذول داشت. این بخش مهمی از دفاع از خط 

دون بیان  آزمودننوشته مائو  "بر اقتصاد سیاسی شوروی ییها ادداشتی"ن امر در رویزیونیستها بود. بیشتر ای

و  ها سیاستانحرافات رویزیونیستی در اتحاد شوروی را نقد کرد بلکه اهمیت  تنها نهشد. در اینجا مائو 

 .قرارداد بندی جمعبود مورد  افتهی تکاملمتدهایی را که در چین در مقابله با رویزیونیسم 
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، "ده مناسبات بزرگ"در  موردبحثاین امر شامل خط مناسبات بین کشاورزی و صنعت، و دیگر مسائل 

 ییها استیسبه خود، و یکسری  اتکابه خود و اصالح  اتکاخط عمومی برای ساختمان سوسیالیسم، اهمیت 

تشریح شد، بود. منظور از این نکته آخر، رشد همزمان  "راه رفتن بر روی دو پا"فرمول   که توسط

بومی و  فنو  یفنّاورکوچک و متوسط و همچنین بزرگ بود؛ استفاده همزمان از  یها شرکت

در کنار متخصصین در ابداعات تکنیکی؛ و  ها تودهو پیشرفته، و وارد عرصه نمودن نقش  مانده عقبخارجی،

 ترکیبات مشابه. دیگر

 یزیر برنامهبوروکراتیک به -برخورد درست را در تقابل برخورد بورژوا "ها ادداشتی"، مائو در این مضافاً

. ایدئولوژی استایدئولوژیک  شکل کیم(،  -یک طرح )برنامه " . او گفت کهقراردادکردن، مورد مقایسه 
... بنابراین، اشکال ایدئولوژیی مانند گذارد یم تأثیرانعکاسی است از واقعیات، اما خود همچنین بر واقعیات 

 (55.)"زیادی بر رشد اقتصادی و سرعت رشد آن دارند تأثیر ها طرح

. این مسئله ردیگ یبرنمیک مسئله تکنیکی نبوده و تنها تضاد بین جهالت و دانش را در  صرفاً یزیر برنامه

 اتکا. استو متد پرولتاریا و بورژوازی  بینی جهان، کیدئولوژیامبارزه طبقاتی در عرصه  رندهیدربرگهمچنین 

 بندی جمعو  ها تودهکردن بر  بوروکراتیک، یا اتکا یها روشو بر مبنای  "متخصصین"کردن بر معدودی 

پرولتاریا و بورژوازی که در  بینی جهاناین است خط تمایز اساسی بین  - ها توده یها دهیاعلمی از تجارب، 

 یک" را ها توده مبارزه"که مائو دقیقا بیان کرد،  گونه همان. ابدی یمانعکاس  ها طهیحگر و دی یزیر برنامه

. تحت هیچ شرایطی اند خیتارسازندگان  ها تودهدرست ضد این اصل است که   شمردن "مهم فاکتور

 (56.)"نظر گرفت، در ها تودهو نه  سازند یمم(  -چیزی که طراحان )برنامه ریزان  مثابه بهتاریخ را  توان ینم

 جمله منبیاورد که رشد در هر چیزی،  حساب بهباید این نکته را  یزیر برنامهکرد که  تأکیدمائو همچنین 

 ، مائو گفت:مضافاً. است نارمارپیچی یا موج  صورت بهخط مستقیم پیش نرفته بلکه  صورت بهدر اقتصاد، 

توازن در مقابل عدم توازن نسبی است. بدون عدم توازن هیچ توازنی وجود ندارد. )تکامل( تمام چیزها 
باید  مرتباًرا  ها طرح. بدین دلیل است که تقاضایی برای توازن هست... شود میتوسط عدم توازن مشخص 

 (57.)دهند یمنوینی رخ  یها یتوازن یب، دقیقا بدان دلیل که قرارداد دنظریتجدمورد 
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که در اساس حرکت  زند یم یزیر برنامهمستقیمی به برخورد رویزیونیستی به  یتودهندر اینجا مائو 

نظم و توازن را از باال از طریق متدهای بوروکراتیک و احکام  کند یمدیالکتیکی چیزها را نفی کرده و تالش 

و همچنین مجرد از قوانین رشد اقتصادی، تحمیل کند. و تمام  ها آنو خالقیت  ها تودهمجرد از و در تضاد با 

جنبه دیگری بود که در آن مائو بر اهمیت عظیم روبنا و مبارزه طبقاتی در این  یزیر برنامهبرخورد مائو به 

 .گذارد یم تأکید، خواندند یم "آلیسم ایده"عرصه، و در مخالفت با رویزیونیستها که تمام این را 

 ده دوهمانند استالین تشخیص داد که قانون ارزش کماکان به عمل کردن ادامه می  تنها نه، مائو مضافاً

را داشته  کننده میتنظدر نظر گرفت، بدون آنکه به آن اجازه داد که نقش  یزیر برنامهاین نکته را در  دیبا یم

 -وسایل مصرف صرفاًو نه -تولید ساخت که، ابزار  خاطرنشانباشد، بلکه او همچنین در مخالفت با استالین 

 .دهند یمکماکان بداشتن برخی خصوصیات معین کاال ادامه 

. و شوند یممحصوالت، حتی در خود بخش دولتی، منعکس  در مبادلهمناسبات مبادله کاالیی باالجبار 

را در حسابداری حفظ کنند،  یا ینسبدولتی هنوز نیازمند آن بودند که استقالل  یها شرکت که ییازآنجا

، قانونی که قانون اساسی بود یم متأثرزیادی از عملکرد قانون ارزش  به مقدارمبادالتشان با یکدیگر هنوز 

 تولید کاالیی و مبادله است.

. اما این مسائل همچنین مانند یمباقی  ریناپذ اجتناب یزمان مدتبوده و تا  اجتناب رقابلیغ ها نیاتمام 

 تر عیوسقدرت بودند، برای  یها مقامکه در  یدار هیسرماتوسط بورژوازی، بخصوص آن رهروان  تندتوانس یم

بخش مهمی از  مثابه بهکردن میدان عمل قانون ارزش در مناسبات درونی و بین واحدهای اقتصادی مختلف، 

و احیاء  یدار هیسرمامتحول کردن مناسبات سوسیالیستی به مناسبات  الواقع یفبرای  ها آن یها تالش

 قرار گیرد. مورداستفادهدر سرتاسر کشور،  یدار هیسرما

را در مورد مسئله انقالبی کردن مناسبات  اش یفکرمائو مقدار بیشتری از تکامل  "ها ادداشتی"در این 

. او اهمیت کند یماست، بیان  افتهی تحققاساسی  طور بهمالکیت سوسیالیستی  نکهیازا پستولیدی در دوره 

 :که سدینو یماین مقاله او  یها بخش نیتر مهماز  یکیدر. دهد یمخاصی به مناسبات بین مردم در تولید 

 ییها شرکتچگونگی اداره  -مسئله مدیریت است  نیتر مهممسئله سیستم مالکیت حل شد،  نکهیازا پس
)اشتراک( باشند. این همان مسئله مناسبات بین مردم تحت میکلکتکه چه تحت مالکیت تمام مردم )دولت( یا 
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اختصاص دهد. تغییرات در  به خودمقاالت بسیاری را  تواند یم، موضوعی که استیک سیستم مالکیت معین 
خود را دارا هستند، اما مناسبات بین مردم در  یها تیمحدودسیستم مالکیت در یک دوره معین زمانی همیشه 

تحت مالکیت تمام  یها شرکتدر حال تغییر باشد. در رابطه با اداره  بالانقطاع تواند یمکس، کار تولیدی، بالع
از رهبران  ییها بیترکاتخاذ کردیم: ترکیبی از رهبری متمرکز و حرکت توده؛  ها سیاستمردم، ما یکسری 

در تولید، شرکت کارگران در مدیریت، تغییر مداوم  کادرهاکارگر، پرسنل فنی؛ شرکت  یها تودهحزب، 

 (5۸و اعمال قضایی.) یرمنطقیغقوانین 

نبودند بلکه از اهمیت عظیمی در مبارزه طبقاتی، در تعیین  "خوب یها دهیا"انقالبی فقط  یها گاماین نوع 
کشیده شود، برخوردار بودند. مائو  یدار هیسرماسوسیالیستی ادامه دهد یا به راه  درراهاینکه چین به گام زدن 

در  درمجموعهشدار داد که اگر چنین تدابیر انقالبی اتخاذ نشوند، و باالتر از آن خط انقالبی  1۹63در سال 
، شاید فقط چند سال، یا یک دهه، و یا چندین دهه انجامد یم به طولزیاد  تواند یمبعد  فرماندهی قرار نگیرد،

ل  -حزبمجریان یابد،  ریناپذ اجتناب طور به( در سطح سراسری یدار هیسرما)یضدانقالبطول بکشد که احیای 
، حزبی فاشیست تبدیل خواهد گشت، و رنگ سراسر چین تغییر ییها ستیونیزیروبدون شک به حزبی 

 (5۹به این مسئله فکر کنید. چه شرایط خطرناکی خواهد بود!) کند یم  خواهد یافت. رفقا خواهش

آن رشته  نیچن همتمام این موضوع، هم خطی را در ضدیت مستقیم با کل خط بورژوایی و  یروشن به

که توسط رویزیونیستها  ییها استیس، شدند یمنمایندگی  "هفتاد ماده"اقتصادی که توسط  یها استیس

، شدند یمبوروکراتیک شده بود حمایت  تفکرشانو توسط شمار زیادی از کادرهایی که  منتشرشده

در یک تقابل قرار گرفتند.انفجاری که از این  یروشن به، دو خط و دو راه دوباره دوطبقه. کرد یمدگی نماین

 یا تودهبه یک مبارزه سیاسی  1۹66تقابل حاصل گشت انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی بود، که در سال 

 تکامل یافت. یدار هیسرمارهروان  هیعل

هدایت کرد،  آن راخاص  طور بهقهرمان آن بود بلکه  تنها نهه مائو در چند سال اول این خیزش انقالبی، ک

مختلف جامعه که  یها عرصهفرماندهی بورژوایی لیوشائوچی در حزب را خرد کردند، در  یمقرها ها توده

قبضه کرده بودند قدرت را پس گرفتند، خط انقالبی مائو را که در ضدیت با خط  آن را یدار هیسرمارهروان 

را  "شیپ بهجهش بزرگ " یا دست آوردهو احکام و  درآوردندرویزیونیستی بود برافراشته کرده و به عمل 



 نوشته: باب آواکیان

[14۸] 

 

تصادی اق یربنایزکه وارونه گشته بودند، احیاء کردند. در این پروسه تحوالت انقالبی بیشتری در روبنا و 

 انجام شد.

رانده شد. مطالعه  شیپ به ها عرصهتوریته بورژوایی در این آانقالب در فرهنگ و آموزش با سرنگونی 

ارتقاء یافت و مبارزه ایدئولوژیک فعال در تمام سطوح تشویق گردید.  یا گستردهتئوری مارکسیستی در ابعاد 

و همچنین در سطوح باالتر  یا هیپاجدید قدرت و مدیریت در واحدهای  یها ترجمانانقالبی،  یها تهیکم

و جوان بودند.  سال انیممردم پیر،  نیچن همفنی و  کارکنان، کادرها و ها تودهساخته شدند که مرکب از 

 اترییتغ، رشد یافت. ها رشتهدر این  یا حرفه کارکنانکارگران و دهقانان با  یفنّاوردر علم و  ها تودهجنبش 

بر مناطق روستایی، که اکثر مردم در آنجا  تأکیدمشابهی در حیطه بهداشت صورت گرفت، که در طی آن 

 بود گذارده شد. تر افتاده عقبزندگی کرده و موقعیت بهداشت و درمان 

را  ها آنانقالبی در مناسبات میان مردم در تولید که مائو فراخوان توجه به  یها شرفتیپدر مدیریت آن نوع 

 انتظامات، شرکت کارگران در مدیریت، اصالح قوانین و یوکلکتمانند شرکت کادرها در کار  -داده بود 

توسط  یا حرفههمه بیشتر تقویت گشته و رشد یافتند. همچنین اصل رهبری کار  -و نامعقول  محدودکننده

یت گشت. این اصل در شعار ها تقو ای با خط درستی در هدایت حرفه ها یا حرفه ریغسیاست و مسلح بودن 

بیان گشت. در اکثر موارد  - دهد یمجنبه عمده را تشکیل  "سرخ"با توجه به اینکه  - "و متخصص سرخ"

درجه ممکن در انطباق با انتشار  نیتر نییپااز بین رفتند و ناهماهنگی در درآمد به  ها پاداشقطعه کاری و 

مختلف کارگران و ارتقاء همکاری سوسیالیستی و خالقیت در  یها رتبهو  ها یبند درجهمیان  اند قیرفمناسبات 

و واحدهای مختلف اقتصادی به  ها شرکتتولید، تقلیل داده شد. به همین ترتیب، همکاری سوسیالیستی بین 

 سطح باالتری ارتقاء یافت.

ان سوسیالیسم را چینی در انقالب سوسیالیستی و ساختم یها تودهدر طول انقالب فرهنگی، مائو تجربه 

، بیان کرد. "انقالب را دریابید، تولید را باال ببرید"فشرده ساخت، و رابطه دیالکتیکی بین این دو را در شعار 

اقتصادی و  یربنایزرابطه بین انقالب و تولید، سیاست و اقتصاد، شعور و ماده، روبنا و  یدرست بهاین اصل 

 .دهد یممناسبات تولیدی و نیروهای مولده را شرح 
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نقطه تعیین  نیتر یعال. هم شالوده و هم استجنبه عمده  یطورکل بهدر تمام این مناسبات، جنبه دوم 

در متحول  آغازکننده. اما از طرف دیگر، در تمام موارد این جنبه اولی است که نقش مبتکر و استدیگری 

جلوتر از جنبه  طرف بهدر هر مورد جنبه عمده گرایش به آن دارد که  مضافاً. کند یمساختن دومی را بازی 

. درآورددوم پیشرفت کند و عمل آگاهانه الزم است که این جنبه درجه دوم را در انطباق با جنبه عمده 

 های زمانعمده دارد و در  عموماًدرجه دوم واکنش عظیمی بر جنبه  عمدتاًدید که جنبه  توان میبنابراین 

 عمده گردد. تواند یمی خود معین

بخصوص قدرت دولتی و ایدئولوژی  -ه از نقش مبتکرانه آن استفاد و روبنا در مداوم انقالب با فقط 

اقتصادی سوسیالیستی را تحکیم کرده و  یربنایزاست که  ریپذ امکاناست که برای پرولتاریا  -پرولتاریا 

عمده مالکیت  طور به نکهیازا پسمشابه، بدون ادامه انقالبی کردن مناسبات تولیدی، حتی  طور بهگسترش دهد. 

 گونه آناعی ادامه داد. و و رشد نیروهای مولده اجتم یرهاساز، امکان ندارد که به آمده دست بهسوسیالیستی 

موانعی  مثابه به عمدتاًکه مناسبات تولیدی و روبنا  ییها زمانساخته بود، در آن  خاطرنشان قبالًدون  تسه که مائو

، آنگاه مناسبات تولیدی و روبنا عمده کنند یماقتصادی عمل  یربنایزدر مقابل رشد نیروهای تولیدی و 

 (6۰.)گردند یم

ن سیاست در فرماندهی اقتصاد است که برای پرولتاریا امکان دارد که تولید را قراردادو ، همیشه فقط با 

سوسیالیستی رشد دهد. متحول کردن جهان مادی در مطابقت با قوانین عینی آن و منافع انقالبی  درراه

انقالب را "است. خالصه کنیم، اصل  ریپذ امکانکارگر  یها تودهفعالیت آگاهانه  ختنیبرانگپرولتاریا، فقط با 

بیان کرده و نقش فرماندهی انقالب در  ، رابطه دیالکتیکی درست بین این دو را"دریابید، تولید را باال برید

 .دهد یمتولید را نشان 

چینی در متحول ساختن جهان درک گردیده و بکار بسته  یها توده، زمانی که این اصل توسط عتاًیطب

در  مسلماً  ، و این مسئلهشد یمتوسط رویزیونیستها با آن ضدیت ورزیده شده و به آن حمله  مرتباً، شد یم

که در  1۹6۹، در کنگره نهم حزب کمونیست چین در سال درواقعدوره اوج انقالب فرهنگی نیز صادق بود. 

دون و یکی از رهبران  تسه به لباس یکی از رفقای نزدیک مائو، لین پیائو که برگزار شداواسط انقالب فرهنگی 
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بود، با دیگر رویزیونیستها در ضدیت با خط مائو در مورد رابطه بین  درآمدهدر انقالب فرهنگی  ها توده

 همکاری کرد. "تئوری نیروهای مولده"انقالب و تولید و جایگزین کردن آن با 

این کار در پوشش این استدالل انجام گرفت که در آن زمان وظیفه عمده نه مبارزه طبقاتی بلکه رشد 

کردند که  تأکیدمغلوب ساختند و  آن راانقالبی این خط را رد کرده و  . مائو و دیگر رهبرانبود یمتولید 

 .است کارها تمامبورژوازی کماکان حلقه کلیدی  هیعلپیشبرد مبارزه طبقاتی 

در جلسه پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین که پس از کنگره نهم برگزار شد، مائو دوباره در 

 کرد. او در آن زمان گفت که:مورد رابطه بین انقالب و تولید صحبت 

بدون انقالب کبیر فرهنگی  میتوانست ینمپایه مادی ما محکم نبود، ما  که ییازآنجا، ظاهراً         
منظورم  -ها کارخانهدر اکثریت عظیمی از  نکهیا مثلبریم. بر طبق مشاهدات من  شیپ بهپرولتاریایی کاری 

کارگر نبود.  یها تودهواقعی و  یها ستیمارکسرهبری در دست   -نیست ها آنیا اکثریت مطلق  ها آنتمام 
، ها یمنشخوبی در میان  یها آدمنبودند، بلکه  ها کارخانهخوبی در رهبری  یها آدماین به آن معنا نیست که 

حزبی بودند. اما آنان خط لیوشائوچی را  یها شاخه یها یمنشحزبی و  یها تهیکمو اعضای  ها یمنش مقام قائم

بجای تبلیغ  ها پاداشن سود در فرماندهی و دادن قراردادمادی،  یا محرکهل کردند، یعنی دست یازیدن به دنبا
که  دهد یم( نشان ها نیاهستند...)و تمام  ها کارخانهبدی در  یها آدم درواقعپرولتری و غیره...  یها استیس

 (61انقالب هنوز ناتمام است.)

 نکهیازا پسدر مورد مسئله مناسبات تولیدی و مبارزه طبقاتی  یتر قیعمدر اینجا مائو در حال دادن تحلیل 

گذارد که آنجا که  تأکید.او بر این واقعیت دهد یمکامل شده است،  اساساًتحول در مالکیت سوسیالیستی 

، این کافی نیست که تعیین شود که آیا مالکیت دارای شکل خصوصی است یا استمربوط به مالکیت 

نبوده بلکه مناسبات اجتماعی  ءیشمهم است ماهیت مالکیت که بهر حال یک  آنچهت. بلکه ه اسشد میعمو

، است. اگر نیروهای بورژوایی و یک خط بورژوایی در فرماندهی قرار بگیرد آنگاه مالکیت عمومی است

ی پوسته بیرونی مناسبات تولیدی بورژوایی خواهد گشت. این، آن چیزی است که در اتحاد شورو صرفاً

مختلف  به درجاتپس از کسب قدرت توسط رویزیونیستها در کشور رخ داد. و چیزی است که  یطورکل به

 -رخ داد  شدند یمدر چین کنترل  یدار هیسرماو واحدهای اقتصادی معینی که توسط رهروان  ها شرکتدر 
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کشور در دست دارد رخ دهد و  در یطورکل بهحتی تحت شرایطی که پرولتاریا قدرت سیاسی را  تواند یماین 

، که قبل از شروع داشت یماشاره  -ها آنحتی اکثر  ها کارخانه. این آن چیزی بود که مائو در مورد دهد یم

 کارگر نبودند. یها تودهواقعی و  یها ستیمارکسانقالب فرهنگی تحت فرماندهی یک خط درست و رهبری 

 که یدرحال، حتی یطورکل بهقعیت مرتبط است که در جامعه دیالکتیکی به این وا طور بهتمامی این مسئله 

، در کشاورزی گرید عبارت بهاستقرار کامل نیست.  یبه معنااست، این  مستقرشده عمدتاًمالکیت سوسیالیستی 

به مالکیت عمومی تمام جامعه مبدل نشده، و بنابراین تولید کاالیی و  کامالًو حتی صنعت، ابزار تولید هنوز 

. تا زمانی که این امر و دیگر آثار کند یم، کماکان عمل محدودشده یا عرصهدر  اگرچهقانون ارزش، 

مناسبات و نهادهای  ، احتمال مبدل شدناند نرفتههم در مناسبات تولیدی و هم در روبنا از میان  یدار هیسرما

وجود خواهد داشت. این درک خدمتی  یدار هیسرمابه  -یطورکل بهو حتی جامعه سوسیالیستی -وسیالیستی س

 .استلنینیستی در مورد این مسائل واقعا مهم، -دون به تئوری مارکسیستی تسه مائوبزرگ توسط 

از اوضاع قبل از شروع انقالب فرهنگی بود  بندی جمعیک  تنها نه 1۹6۹تحلیل مائو از این مسئله در سال 

م کنند که انقالب بلکه در آن زمان یک گوشمالی سختی به لین پیائو و دیگران که سعی داشتند اعال

ن تولید است، بود. اما این رویزیونیستها با قراردادو اینکه اکنون زمان در صدر  -و باید پایان پذیرد- افتهی انیپا

 یا عدهلین پیائو و  جهیدرنتخود ادامه دادند.  یضدانقالبد نشدند و به مبارزه برای خط خط انقالبی مائو متح

لین پیائو در حین فرار  1۹71دیگر افشاء ایزوله و مغلوب گشتند. مدت کوتاهی پس از کنگره نهم، در سپتامبر 

 یک خائن مرد. مثابه بهشوروی  طرف به

 "تئوری نیروهای مولده"و  "پایان یافتن مبارزه طبقاتی"البته، تالش در جهت جایگزین کردن تئوری  اما

 1۹73بجای خط انقالبی مائو با مرگ لین پیائو نمرد. در کنگره دهم حزب کمونیست چین در سال 

تونیست دیگر درون وظیفه عمده، که لین پیائو و اپور مثابه بهگشت که برنامه قلمداد کردن تولید  خاطرنشان

 شده یبازسازنسخه "بیشتر از  زیچ چیهگذارده شده بودند،  به جلوحزب بنام چن پوتا در دوران کنگره نهم 

مزخرفات رویزیونیستی که  -همان مزخرفات رویزیونیستی لیوشائوچی و چن پوتا، تحت شرایط نوین نبود

بین سیستم "بین پرولتاریا و بورژوازی بلکه  اعالم کردن اینکه تضاد عمده در کشور ما نه تضاد صورت به

قطعنامه کنگره هشتم رسوخ  به درون، است "جامعه افتاده عقبپیشرفته سوسیالیستی و نیروهای مولده 
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( )این گزارش توسط چوئن الی، که همانند لین پیائو در چهار سال قبل از آن، خود را در 62،.)"بود شده داده

توافق نداشت، خوانده شد.  اساساًندن گزارشی به کنگره بود که با خطش شرایطی یافت که در حال خوا

 نکهیاقدرتمندترین رهبر راست در چین در آن زمان، با حرارت دقیقا خطی مبنی بر  مثابه بهالی  چون درواقع

 .(کرد یم، را تبلیغ استوظیفه عمده  - "مدرنیزاسیون"یا  -تولید 

در مبارزه انقالبی ادامه داد.  ها تودهلحظات عمرش به رهبری کردن حزب کمونیست چین و  نیآخرمائو تا 

 داد که در بخشی از آن گفت که: یا هیانیبمائو در طول این مبارزه و کمی قبل از مرگش 

هستید، و هنوز نی دانید ک بورژوازی در کجاست. بورژوازی   سوسیالیستی انقالب انجام حال در شما 
. رهروان اند گرفته شیپرا در  یدار هیسرماو راه  اند قدرتکه در  ییها آن -است ستیکمون  در حزبدرست 

 (63هستند.) یدار هیسرماهنوز در جاده  یدار هیسرما

سیاسی مارکسیستی بود. در   از خدمات مهم مائو به تئوری مارکسیستی و بخصوص اقتصادی یکی نیا

عمده  طور بهمالکیت سوسیالیستی  نکهیازا پسکه به این واقعیت که حتی  کرد یمطلب  تنها نه  اینجا مائو

یک طبقه به موجودیت خود  مثابه بهبرقرار گردیده عناصر جدید بورژوایی تولید خواهند گشت و بورژوازی 

مشخص به این  طور بهکه  خواست یمدر سرتاسر دوره سوسیالیستی ادامه خواهد داد، توجه گردد، بلکه 

خود حزب کمونیست ،  از درون -بلکه قلبش اش همهنه  -توجه شود که در این شرایط بورژوازی واقعیت

 خواهد گرفت.  باالیش سرچشمه  از صفوف  بخصوص

در مناسبات طبقاتی است که با رشد   تغییرات و سوسیالیستی جامعه در حزب خود موقعیت دلیل به این 

. در رسند یم به ظهورمالکیت سوسیالیستی در اساس برقرار گشته است،  نکهیازا پسسوسیالیسم ، بخصوص 

وسایل  وی دیتولکه مقام رهبری را در تخصیص دادن ابزار  یکسان آن اتفاق بهاین اوضاع اکثریت قریب 

در تئوری  اگرچه. باشند یممصرف دارند، در تحلیل نهایی اعضای حزب، بخصوص اعضای باالی حزب 

در اینجا وجود دارد ، که   ، معذالک تضادیکنند یماعمال   یها تودهرا به نیابت از طرف  این رهبری ها آن

 یها تودهو  امدهیدرنبه مالکیت عمومی تمام جامعه  کامالًانعکاس این واقعیت است که هنوز ابزار تولیدی 

، نابرابری و دیگری بقایای مادی و ها یبند میتقس اند افتهینجامعه سلطه   بر تولید و تمام کامالًمردم هنوز 

 .اند نگشتهمغلوب  کامالًایدئولوژی جامعه بورژوایی هنوز 
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، این تضاد در جهت توانا شود می ه برد شیپ بهکه خط صحیح توسط آنانی که در رهبری هستند  ییدرجا

که خط رویزیونیستی  ییدرجااما   بر تولید و جامعه حرکت خواهد کرد شان سلطهدر افزایش  ها تودهساختی 

 متحول خواهد شد. ها تودهدر فرمان دهی باشد، رهبری به موقعیت سلطه بورژوایی و استثمار 

کننده در کار   رهبری کارکنانکه بر مبنای آن  -در بک شرکت محدود نگردد کار میتقسمثال  طور بهاگر 

کادرها به درآمد  درآمدنسبت  و در همان حال بجای آنکه -تولیدی و کارگران در مدیریت شرکت کنند

این مسئله بجای سیاست،  به همراهشود این نسبت انبساط یابد، و بخصوص اگر  محدودترکارگران تولیدی 

کسانی که در رهبری قرار دارند با کارگران ، بوی استثمار   رابطه درواقعفرماندهی قرار گیرد، آنگاه  سود در

 کنند یمشده توسط کارگران  دیتول اضافهبخشی از  درآوردنشروع به تملک  ها آن درواقع. دهد یم

 است نیاباشند:  دستهشرکت  دیدر تولکرده بدون آنکه   خودشان بر تولید و کارگران فرماندهی که یدرحال

اهمیت محدود کردن حقوق بورژوایی در مناسبات بین مردم در کار و در توزیع بجای گسترش آن. اگر این 

 به همراهبکار گرفته شوند، این دو جنبه مناسبات تولیدی،  ینار دست یها استیسو  خطآن  یبجاانجام نشود 

اعمال  -مالکیت  -جنبه عمده مناسبات تولیدی است  درمجموع بران چهارتجاعی  یریتأث توانند یمروبنا، 

 متحول سازند. دارانه هیسرمابه ماهیت   مناسبات تولیدی را از ماهیت سوسیالیستی توانند یمحتی  کننده

 ها شرکتکه اگر در هر زمان معین چنان اوضاعی در شمار بزرگی یا حتی در اکثر  ستیمعنا ناین بدان 

فقط اگر  -شده است، این فقط از طریق تغییری در روبنا انجام خواهد شد یدار هیسرماغلبه کند، کشور 

جامعه قرار بگیرد. اما  یسرفرماندهرویزیونیستی یک خط  یطورکل بهو  -قدرت را بگیرند رأسرویزیونیستها 

و اگر به مناسبات تولیدی بورژوایی اجازه ظهور و رشد داده شود  ستینچیز ایستا  کی نیااز طرف دیگر، 

قدرت قرار دارند  یها تیموقعکه در  ییها ستیونیزیروبدون آنکه با آن مقابله گردد، آنگاه پایه برای اینکه 

 عظیمی تقویت خواهد گشت. به مقداررا احیاء کنند  یدار هیسرماکودتا کرده و 

 اگر ما، تجربه بر بنا ":کند یمبر اقتصاد سیاسی شوروی به این مسئله اشاره  شی "ها ادداشتی "مائو در

 مثابه به  کارخانه به هرگز کارگران نکنند، یکی کارگران با را خود و نگذارند کنار را خود ادعاهای کادرها

( و اگر یک 64)"کارخانه کادرها به آن خواهند نگریست. مثابه بهکارخانه خودشان نگاه نخواهند کرد بلکه 

کادرهای رهبری کننده حزب و دولت تبلیغ و اعمال گردد،  و توسطخط بورژوایی در فرماندهی باشد 
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نه متعلقات خودشان بلکه  بهمثا بهو جامعه در عموم  یطورکل بهبه کارخانه و همچنین ابزار تولید  ها توده

درست خواهد بود. این هم، از ماهیت  ها تودهو این درک  -یک قشر ممتاز خواهند نگریست یها یدارائ

، و بهمان ترتیب یا در جهتی انقالبی و در پیشرفت ردیگ یممتضاد و در حال گذار جامعه سوسیالیستی نشئت 

احیاء نظم  طرف به یدار هیسرما، در جاده یضدانقالبتی در جه مدت کوتاه طور بهو یا   کمونیسم، طرف به

 قدیم، حل خواهد گشت.

 قبالًکه  گونه آنتحلیل مائو در اینجا کاربستی است از این جمله لنین که سیاست بیان فشرده اقتصاد است. 

که  ییدرجا. گردد یمگفته شد در جامعه سوسیالیستی کنترل بر اقتصاد و در قدرت رهبری سیاسی متمرکز 

تولید بورژوایی  و مناسباتیت امر در دست بورژوازی است درواقعاین رهبری در دست رویزیونیستها باشد 

بر این پایه مادی است که در دست رهروان  یتن یمتقویت خواهد گشت. این قدرت رهبری  واقع به

صب قدرت سیاسی که خود را تقویت کرده و، اگر چنانچه در غ سازد یمآنان را قادر  یدار هیسرما

هسته و مقر فرماندهی نیروهای اجتماعی جامعه، در  مثابه بهرا احیاء کرده و  یدار هیسرماگردند،   موفق  عالی

دلیل  نیبه همعمل کنند، بسیج نمایند.  یدار هیسرمابرای پشتیبانی از احیاء  توانند یمداخل و بیرون حزب، که 

 ها آنمانند لین پیائو به قدرت برسند، برای  ییها آدماگر  "است که مائو درست قبل از مرگش اصرار کرد، 

 (65.)"راحت خواهد بود یدار هیسرمااحیاء سیستم 

 کننده نییتعکرد که مسئله  اصرارو   گذارده تأکیدبه این دلیل است که مائو تا به این حد بر روی روبنا 

که تعیین خواهد کرد که آیا رهبران  است نیا چراکه. استلوژیک ئودرستی یا نادرستی خط سیاسی اید

، یا یک کنند یمکمونیسم نمایندگی  سوی هبسیاسی در قدرت، منافع انقالبی پرولتاریا را در پیشرفت 

به این دلیل است که  . همچنینکند یمسرکوب  یدار هیسرمااحیاء  درراهرا  ها تودهبورژوازی جدید را که 

بر این مبنا در مبارزه  ها آن  و بسیج  لنینیستی-با یک خط مارکسیست ها تودهکردن مائو تا به این حد به مسلح 

این مسئله در جلوگیری از غصب قدرت توسط رویزیونیستها  چراکهگذارد.  تأکید یدار هیسرماعلیه رهروان 

 است. کننده نییتع  کمونیسم سوی هب  و ادامه پیشرفت یدار هیسرماو احیاء 

به اهمیت عظیم آخرین بیانیه مائو بر روی این مسئله پی برد: یعنی اینکه بورژوازی  توان می ها نیااز تمام 

 مائو تحلیل این. "رندیگ یمرا  یدار هیسرماو را  اند قدرتکه در  ییها آن -درست در حزب کمونیست است"

برای پرولتاریا و انقالبیون مارکسیستی که در حال پیشبرد مبارزه طبقاتی تحت  یوزندگمرگ   اهمیت از
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، برخوردار است. این تحلیل یک اسلحه جدید و قدرتمند باشند یمسوسیالیسم و برای هدف نهایی کمونیسم 

دون  تسه ست مبنی بر اینکه چرا خدمات مائوپرولتاریا در این مبارزه است. این امر یک دلیل مهم دیگر ا

 یها عرصهو در  -بخصوص در عرصه اقتصاد سیاسی و همچنین در سیاست اقتصادی و ساختمان سوسیالیسم

و  رندیفناناپذ حقیقتاً. این خدمات باشند یمبخشش  ییرهاپیشرفت دیگری توسط پرولتاریا و علم  -دیگر

 دثی در جهان رخ دهند.، و یا کم بهایی قرار گیرند، علیرغم اینکه چه حواشده پاک توانند ینمهرگز 

 ها ادداشتی

 .اند قرارگرفته مورداستفادهشده و اختصارات زیر  یگذار شماره فصل به فصلتوضیحات 

 1۹73منتخب آثار مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس، مسکو،                م.آ.م.ا.

 1۹73مسکو، مراسالت منتخب مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس                 م.م.م.ا

انگلیسی  4تا  1خارجی، جلدهای  های زباندون، اداره نشریات  تسه منتخب آثار مائو                   م.آ.

 انتشارات سازمان انقالبی 1357فارسی ، 1۹77انگلیسی  5، جلد  1۹6۹فارسی  1۹75

 1۹3۹خارجی پکن،  های زباندون، اداره نشریات  تسه منتخب آثار نظامی مائو                م.آ.ن.

 1۹3۹، نیویورک، الملل نیبتاریخ حزب کمونیست شوروی)بلشویک( انتشارات        ت.ح.ک.ش.

 جلدی لنین، چاپ مسکو 45کلیات                کلیات

 خارجی پکن های زباناداره نشریات              ا.ن.ز.خ.

به فارسی تعداد زیادی از منابع زیر و همچنین  شده ترجمهموجود نبودن متن  به علت            توضیح:

رجوع  ها آنمورد دسترسی، کلیه منابع مذکور به متون انگلیسی  یها ترجمهنادقیق بودن بسیاری از 

 .اند شده داده

نقدی بر اقتصاد  "اقتصاد سیاسی، در  "خواندنی در مورد متن روسی یها ادداشتی"دون،  تسه مائو   (1

 11۰ص  "شوروی
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 جا همان   (2

 52۸ص  1، م.آ.م.ا. ج: "وید مایر-نامه به ج "مارکس،    (3

 2۸2ص  1م.آ.م.ا. ج:  "1۸5۰تا  1۸4۸مبارزه طبقاتی در فرانسه "مارکس،    (4

 262ت.ح.ک.ش. ، ص    (5

 275ص  جا همان   (6

 6۰، ص 1۹72، ا.ن.ز.خ. پکن "مسائل اقتصادی سوسیالیسم در شوروی"استالین،    (7

 6۹ص  جا همان   (۸

نقدی بر کتاب استالین مسائل "و  "در مورد مسائل اقتصادی سوسیالیسم در شوروی"دون،  تسه مائو   (۹

 135و  13۰ص  "نقدی بر اقتصاد شوروی" ، در "اقتصادی سوسیالیسم در شوروی

 141ص  1، م.آ. ج:"سیاست اقتصادی ما"دون،  تسه مائو( 1۰

 353ص  2، م.آ. ج:"دمکراسی نوین درباره"دون،  تسه ( مائو11

از دولت و مهرورزی به  یبانیپشت "مالکانه، افزایش تولید،  بهرهجنبش برای تقلیل "دون،  تسه ( مائو12

 131 ص 3م.آ. ج:  ،"را در مناطق پایگاهی گسترش دهیم "خلق

 133ص  جا همان( 13

 154ص   3:ج. آ.م "!شوید متشکل"دون،  تسه ( مائو14

 155ص  جا همان( 15

 156ص  جا همان( 16

 جا همان( 17

 1۹1ص  3، م.آ. ج:"باید کار اقتصادی را بیاموزیم"دون،  تسه ( مائو1۸
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 جا همان( 1۹

 1۹ص  4، م.آ. ج:"ژاپنی وضعیت و سیاست ما پس از پیروزی در جنگ مقاومت ضد"دون،  تسه ( مائو2۰

 جا همان( 21

 2۰ص  جا همان( 22

 2۰3ص  4، م.آ. ج: "صنعت و بازرگانی ی نهیدرزمسیاست  درباره"دون،  تسه ( مائو23

 4، م.آ. ج: "گزارش به دومین پلنوم هفتمین دوره کمیته مرکزی حزب کمونیست چین"دون،  تسه ( مائو24

 365ص 

 36۸ص  جا همان( 25

 جا همان( 26

 367ص  جا همان( 27

 4۰ص  "نقدی بر اقتصاد شوروی "، در "خواندنی یها ادداشتی"دون،  تسه ( مائو2۸

 4، م.آ. ج: "گزارش به دومین پلنوم هفتمین دوره کمیته مرکزی حزب کمونیست چین"دون،  تسه ( مائو2۹

 36۹ص 

 جا همان( 3۰

 41۹ص   4: ج. آ.م ،"دیکتاتوری دموکراتیک خلق درباره"دون،  تسه ( مائو31

 421ص  جا همان( 32

 65ص   5: ج. آ.م ،"گانه پنج بالیای و گانه سه بالیای علیه مبارزه درباره"دون،  تسه ( مائو33

 جا همان( 34

 64ص  جا همان( 35
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 6۹ص  جا همان( 36

 3ص   1۹76، ا.ن.ز.خ. پکن "سه مبارزه عظیم در جبهه فلسفی چین"دون،  تسه ( مائو37

 2۰2و  2۰1ص   5: ج. آ.م ،" کشاورزی کردن تعاونی درباره"دون،  تسه ( مائو3۸

 217ص   5: ج. آ.م ،"جاری طبقاتی مبارزه و کشاورزی کردن تعاونی درباره مباحثه"دون،  تسه ( مائو3۹

 1۹۹ – 2۰2ص   5: ج. آ.م ،" کشاورزی کردن تعاونی درباره"دون،  تسه ( مائو4۰

 2۸6ص   5: ج. آ.م ،" بزرگ مناسبات درباره"دون،  تسه ائو( م41

 جا همان( 42

 جا همان( 43

 2۹1ص  جا همان( 44

 جا همان( 45

 جا همان( 46

 2۹2ص  جا همان( 47

 2۹4ص  جا همان( 4۸

سه مبارزه عظیم در جبهه "، در"قرار گیرد. موردانتقاد کامالًمرکب باید  یا هیپاتئوری "دون،  تسه ( مائو4۹

 27، ص "فلسفی چین

 4۰۹ص   5: ج. آ.م ،"خلق درون تضادهای صحیح حل درباره"دون،  تسه مائو( 5۰

: ج. آ.م ،" تبلیغاتی کار درباره چین کمونیست حزب کشوری اجالس در سخنرانی"دون،  تسه ( مائو51

 434ص   5

 5ص  "سه مبارزه عظیم در جبهه فلسفی چین"دون،  تسه ( مائو52
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 146، شرام ص "لوشان اجالسسخنرانی در "دون،  تسه ( مائو53

. خ.ز.ن.ا ، پیائو لین توسط "چین کمونیست حزب کنگره نهمین به گزارش"در  شده نقلدون،  تسه ( مائو54

لین پیائو ارائه شد ولی کماکان خط مائو در مقابله با خط لین  . این گزارش توسط 23و  22ص   ،1۹6۹ پکن

 .استکند،  "ارائه"پیائو و گزارشی که وی کوشش کرده بود به کنگره 

 76ص  "نقدی بر اقتصاد شوروی "، در "خواندنی یها ادداشتی"دون،  تسه ( مائو55

 7۹ص  جا همان( 56

 ۸1و  ۸۰ص  جا همان( 57

 112و  111ص  جا همان( 5۸

یک تئوری ارتجاعی برای بازگرداندن  -دو را در یک ادغام کنیم -تئوری "در  شده نقلدون،  تسه ( مائو5۹

 6۰، ص "جبهه فلسفی چین سه مبارزه عظیم در"، در "است یدار هیسرما

 335ص  1، م.آ. ج: "تضاد درباره"( رجوع کنید به 6۰

چان چون چیائو، ا.ن.ز.خ. پکن  "یبورژوازبر  جانبه همهاعمال دیکتاتوری "در  شده نقلدون،  تسه ( مائو61

 213، ص 1۹7۸، انتشارات پرچم، شیکاگو لوتنوشته ریموند  ،"بود میو مائو پنج"در  دوباره، چاپ 1۹75

، چاپ 1۹73، ا.ن.ز.خ. پکن "گزارش به دهمین کنگره کشوری حزب کمونیست چین"دون،  تسه ( مائو62

 ۸۰ص  "دبو میو مائو پنج"در  دوباره

، فان کن، پکن "رهروان بورژوازی، بورژوازی در درون حزب هستند"در  شده نقلدون،  هتس( مائو 63

  35۸ص   "بود میمائو پنج و" چاپ دوباره در 7ص  1۹76ژوئن  1۸ 25رویو شماره 

 ۸6ص  "نقدی بر اقتصاد شوروی "، در "خواندنی یها ادداشتی"دون،  تسه ( مائو64

یوان ا.ن.ز.خ. -ون-، یاو"لین پیائو یحزبپایه اجتماعی محفل ضد  درباره"در  شده نقلدون،  تسه ( مائو65

 1۹6ص  "بود میو مائو پنج"در  دوبارهچاپ  1۹75پکن 
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 مقدمه

مستعمره، جنگ انقالبی و  یکشورهاهای انقالب در  ی نهیدرزمسه فصل اول این کتاب به خدمات مائو 

. ولی آیا برای مائو اند پرداختهنظامی، اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی و ساختمان سوسیالیسم  یاستراتژ

را در  اش یانقالببود که بدون استفاده پیگیر از فلسفه مارکسیستی، دیالکتیک ماتریالیستی، خط  ریپذ امکان

به انجام رساند؟ خیر،  ها نهیزما در این دیگر تکامل داده و چنان خدماتی عظیمی ر یها عرصه، و ها عرصهاین 

 بود. رممکنیغچنین چیزی 

، همگی متکی بر اعمال ها نهیزمشده، خدمات مائو در این  تأکیدقبلی  یها فصلکه در  طور همان درواقع

مشخص توجه  طور بهو  حال نیدرع.مائو، خوردند یمدیالکتیک ماتریالیستی بوده و با آن رقم  جانبه همه

کرد. خود این امر با  تر یغنتکامل داد و  آن رادر حیطه فلسفه معطوف داشت،  نشمیلن -بسیاری به مارکسیسم

خط و تئوری ادامه انقالب تحت  ارائه خدمت او یعنی نیتر بزرگو بخصوص با  ها نهیزمخدمات وی در سایر 

 ارتباطی دیالکتیکی داشت. -در این فصل به آن اشاره خواهد رفت بعداًدیکتاتوری پرولتاریا که 

عام ارتباط تنگاتنگ دارد. این  طور بهو تکامل در جبهه فلسفه با مبارزه و تکامل در سطح جامعه   مبارزه

برای خود،یعنی تکامل  یا طبقهمسئله که همیشه واقعیت داشته با پیدایش مارکسیسم و تکامل پرولتاریا به 

.اهمیت این حقیقت، تحت سوسیالیسم چند صد ابدی یم، صحت هر چه بیشتر کارگرجنبش آگاهانه طبقه 

صاحب صالح جامعه سوسیالیستی این است که طبیعت، جامعه و  عنوان بهوظیفه پرولتاریا  چراکه، شود می

 رود. شیپ بهخود تغییر داده و در جهت کمونیسم  بینی جهانمردم را آگاهانه و مطابق 

 

 پایه طبقاتی فلسفه

فلسفه همیشه در خدمت سیاست  "طبقاتی دارد. و   ، ماهیتیا فلسفهطبقات موجودند،هر نوع  که یزمانتا 

 (1. )"است
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در  ژهیو بهمبارزه طبقاتی است، و این  -در جامعه طبقاتی -کرد، مبنای فلسفه تأکیدکه خود مائو  طور همان

 فلسفه مارکسیستی صادق است. مائو مسئله را چنین توضیح داد:

ستمدیدگان   . وکنند یموجود دارد...ستمگران به ستمدیدگان ستم  یا مبارزهبین پرولتاریا و بورژوازی  
مردم این  نکهیافلسفه بگردند احتیاج به جنگ متقابل و یافتن راه خالص دارند.تنها بعد  به دنبالقبل از اینکه 

فلسفه را یافتند. همه ما  ها آنلنینیسم پدیده آمده و  -قبول کردند مارکسیسم حرکتشاننقطه آغاز  عنوان بهرا 
 (2.)یما گذار ندهاین را از سر 

اگر شما در مبارزه طبقاتی " کرد: سؤالمشخص از گروهی از روشنفکران  طور بهدر همین سخنرانی مائو 

 (3.)"که درگیرش هستید چیست؟ یا فلسفهنشوید، پس این  ریدرگ

 تنها نهخود بازتاب عظیمی در مبارزه طبقاتی دارد. و به این دلیل عمده بود که مائو  نوبه بهولی فلسفه نیز 

کرد که فلسفه باید از  تأکید مرتباًخود توجه زیادی به فلسفه و مبارزه در این حیطه مبذول داشت بلکه 

وسیع  یا تودهپرولتاریا و  چراکهوسیع خلق فراگرفته شود.  یها تودهو توسط  دهآزادشمحدوده مطالعه فضال 

 تواند ینم، استثمارگربدون فراگیری آگاهانه فلسفه مارکسیستی و شکستن قیود فکری فلسفه طبقات 

و به جهش کیفی در سلطه خود  آزادکردهو جامعه طبقاتی را پاره کرده، بشریت را  یدار هیسرمازنجیرهای 

 ابد.یبر طبیعت دست 

 

 فلسفه مارکسیستی یها شالوده

در چین بلکه در  تنها نهخلق را  یها تودهشناخت از قانون اساسی تضاد را سیستماتیک و غنی نموده و  مائو

لنینیسم  -سراسر جهان به این شناخت تعمیق یافته مسلح کرد. این است جوهر خدمت عظیم مایو به مارکسیم

 تکاملشانفلسفه مارکسیستی و  یا هیپااز اصول  یا خالصهدر قلمرو فلسفه. برای درک کامل مطلب الزم است 

 داده شود. به دستاز دوره مارکس و انگلس 

 اریبسپرورده از سر مارکس  کامالً به شکلمارکسیسم،  یطورکل بهروشن است که فلسفه مارکسیستی، و 

بود مارکسیسم را  جوان اریبسمارکس  که یوقتپرسید آیا  یبه شوخمائو  بار کی ندیگو یمنجهید.  رونیب
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؟ فلسفه مارکسیستی، توسط مارکس و در همکاری نزدیک با انگلس و از طریق فشرده کردن، کرد یممطالعه 

روش دیالکتیکی هگل و ماتریالیسم فویرالخ صحیح بود، تدوین  مجدد آنچه در یزیر قالببازسازی و 

را به  شان یفکرکسانی بودند که مارکس در جوانی و قبل از اینکه مارکسیست شود مکاتب  دو نیاشد.

این پروسه را  "لوودویک فویر باخ و پایان فلسفه کالسیک آلمانی"ترتیب طی کرده بود. انگلس در کتاب

فلسفه خود مارکس  طور همین و -که تکامل فلسفه هگل و فلسفه فویرباخ دهد یم. و نشان کند یم بندی جمع

 برجستهو تغییرات  ها زشیخو همچنین  یفنّاورمتوالی علم و  یها شرفتیپو  یدار هیسرمابا رشد  -و انگلس

  ، پیوند نزدیک داشته است.1۹قرن  لیاواو  1۸اجتماعی مرتبط با آن، بخصوص در اواخر قرن 

 :دیگو یمانگلس در مورد فلسفه هگل چنین 

حاالت مطلق بشری  دربارهحقیقت نهایی مطلق و  دربارهتصویری را  هرگونهاین فلسفه دیالکتیک بنای 
را که قرون متمادی مورد  یا شده پابرجاکه بورژوازی کلیه نهادهای  سازد یمباطل  سان همانبه  مطابق با آن،

. برای فلسفه دیالکتیک دیینما یمباطل  عمالًصنایع بزرگ و رقابت و بازار جهانی،  لهیوس بهتقدیس بودند 
و در  زیچ همهمستقر و بالشرط و مقدس باشد موجود نیست. این فلسفه به  شهیهمبرای  بار کیکه  یزیچ چیه

و در مقابل آن ، چیزی جز پروسه الینقطع ظهور و زوال  کند یممهر ونشان سقوط ناگزیر را مشاهده  زیچ همه
این  از سفال به علیا یارای ایستادگی ندارد. خود فلسفه دیالکتیک هم تنها انعکاسی ساده انتها یبو صعود 

 (4پروسه در مغز اندیشمند است. )

در آلمان هنوز  یدار هیسرمارا تکامل داد)چند دهه اول قرن نوزدهم( رشد  اش فلسفهولی زمانی که هگل 

متحد نبود، انقالب بورژوازی در آلمان به اتمام  یدار هیسرماضعیف و بطئی بود. دولت آلمان تحت حاکمیت 

نرسیده بود و بورژوازی نوخاسته مجبور به مصالحه با اشرافیت فئودال و سلطنت که در شخص فردریک 

فلسفی و هم  ازنظرزیادی به نحوه تفکر هگل،هم  تأثیر، همه نیا، بود. افتی یمویلیام سوم پادشاه پروس تبلور 

 نهاد.سیاسی، بر جای  ازنظر

شرایط متضاد آلمان آن زمان بود. به  اش یمادآورد، که پایه  به وجودهگل کوشید سیستم فلسفی کاملی 

، که جسمتممتد هگل دیالکتیکی بود، سیستم فلسفی وی با اعالم یک حقیقت مطلق  نکهیباوجوداهمین دلیل، 

هگل یک  رفته هم یرو، به متافیزیک ختم گشت. شد یمدقیقا توسط خود سیستم فلسفی هگل نمایندگی 
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ایده مطلقی خلق نمود که مقدم بر طبیعت و مستقل از طبیعت بود، این  اش یفلسفبود که سیستم  ستیدئالیا

توسط انسان درک شده و سرانجام  رفتهگشته تا  "منتقل"طبیعت  به درونو  "شده گانهیازخودب"ایده سپس 

 کامل و نهایی تحقق یافت. چنانکه انگلس مطرح نمود: یبه صورتدر سیستم فلسفی هگل 

دگماتیسم را نقض  هرگونهکلیه محتوای دگماتیستی سیستم هگلی، در تضاد با متد دیالکتیکی وی 
تورم یافته  ازحد شیبجنبه انقالبی در زیر سنگینی جنبه  جهیدرنت. گردد یم  ، حقیقت مطلق اعالمکند یم

و چیزی که در مورد معرفت فلسفی صادق است در مورد پراتیک تاریخی نیز . شود میخفه  کارانه محافظه
 ستیبا یم. بشریت که در وجود هگل رشته تفکر را تا حد دریافتن ایده مطلق رسانده است، کند یم  صدق

یت برایش میسر باشد. درواقعپیش رود که دیگر بکار بردن این ایده مطلق  یبه حددر رشته پراتیک نیز 

جهت است  نیبه همایده مطلق نباید توقعات سیاسی پراکتیکی زیادی از معاصرین خود داشته باشد.  جهیدرنت
آن  صورت بهکه تحقق ایده مطلق بایستی  میکن یم)هگل( اطالع حاصل  "فلسفه حقوق" بندی جمعکه ما در 
باع خود وعده لجاج و بیهودگی به ات همه باآند که فردریک ویلیام سوم پذیر انجام یا زمرهسلطنت 

 (5)یعنی یک سلطنت مشروطه(.)داد یم

مارکس و انگلس، که بخش  ازجملهکسانی بودند،  1۸31 به سالولی بخصوص پس از مرگ هگل 

هگل به  سیستم اگرچهورزید که  تأکیدرا به ارث بردند. انگلی  اش یکیالکتیدانقالبی فلسفه هگل، یعنی متد 

مسئله  عنوان بهدیالکتیکی را  متد  هر کس "، اماگردد یمدر فلسفه و همچنین سیاست منجر  یکار محافظه

( 6)"نوع اپوزیسیون، هم در سیاست و هم در مذهب متعلق باشد. نیتر یافراطبه  تواند یماصلی در نظر گیرد 

دادی فئودالی در ریاکاری ارتدکسی و ارتجاع استب "در پروس که یوقت 1۸4۰انگلس یادآور شد که پس از 

 یها یهگل"بخشی از  عنوان به -و خود انگلس -، مارکس"وجود فردریک ویلیام چهارم به تخت نشست

در حال رشد بود و خرفه  کالیرادبیانگر فلسفه بورژوازی "وارد میدان اپوزیسیون شدند که موضعشان  "جوان

 (7.)"رفت یمفلسفی تنها برای فریب سانسور بکار 

 :دهد یمانگلس قدم بعدی تکاملشان را چنین توضیح 

فویرباخ نوشته شد... این کتاب ماتریالیسم را دوباره بر تخت نشاند. طبیعت مستقل  "جوهر مسیحیت"سپس 

که خودمان محصول  ها انساناست که بر مبنای آن ما  یا شالودهوجود دارد. طبیعت  ها فلسفهاز تمام 
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خارج از طبیعت و انسان وجود ندارد، و موجودات برتری که خیاالت مذهبی  زیچ چیه. میا افتهیطبیعتیم،رشد 
تنها انعکاس عالی جوهر خود ما هستند. طلسم شکسته شده بود، سیستم )هگلی(  اند وپرداخته ساختهما 

این کتاب، شخص باید  بخش یآزاد راتیتأثاز  یا دهیاو به کناری انداخته شد... برای داشتن  منفجرشده
تجربه کرده باشد. اشتیاق و شیفتگی عمومیت داشت. همه ما بالفاصله فویرباخی شدیم. اینکه  آن راخودش 

تحت  -علیرغم تمام قیود منتقدانه -مارکس با چه اشتیاق و حرارتی از این درک جدید استقبال کرد و چقدر

 (۸در کتاب خانواده مقدس خواند.) توان میآن قرار گرفت را  تأثیر

 ی نهیدرزمولی فویر باخ یک ماتریالیست پیگیر نبود و وقتی توسط مقامات ارتجاعی به انزوا کشانیده شد 

کرد. وی ماتریالیسم پیگیر را رد نمود، چون به ماتریالیسمی تن داد که مشخصه قرن  ینینش عقبفلسفی نیز 

فرانسوی  یها ستیالیماترکه بخصوص توسط  -ماتریالیسم مکانیکی، متافیزیک و نه دیالکتیک  -بود جدهیه

. این ماتریالیسم فقط حرکت کمی را به رسمیت شناخته و تقسیمات موجود در شد یمآن دوران نمایندگی 

و این واقعیت بود که  آن زمان. و این انعکاس سطح کشفیات علمی در پنداشت یمطبیعت را مطلق 

 چراکه آمد یم حساب بهمیان انگلستان یک استثناء عمده  نیدر اهنوز جامعه را فتح نکرده بود.)  یدار هیسرما

همراه با تداوم سلطنت و اشرافیت وابسته به زمین حاکمیت یافته بود(. این نوع ماتریالیسم  یدار هیسرمادر آنجا 

)تغییرات ها جهشتغییر است و توسط  "نظم طبیعی "، تضاد است، زیچ ههمکه  کرد ینماین واقعیت را درک 

انواع مختلف ماده در حال  یبند میتقسدارد،  یوستگیپ به هممتضاد  یها دهیپد، گردد یمکیفی( مشخص 

 حرکت تنها نسبی است و نه مطلق.

 مبارزاو نشان داده بود که مذهب فقط نماینده  اگرچه. درآوردآلیسم  ایده سر ازسرانجام خود فوئر باخ 

انسان است، اما کوشید تا بجای نسخ مذهب به روابط انسانی  در ذهنتخیلی موجودیت طبیعی و بشری 

 :کند یمانگلس مشخص  که گونه آنشخصیتی مذهبی دهد. 

 تاکنونکه  یا رابطهکه مبتنی بر عواطف و قلب است،  هاست انسانبین  یا رابطهنظر فویر باخ مذهب  بنا بر
در شکل یک یا چند خدا که انعکاسات خیالی از خواص انسانی  -حقیقت خود را در انعکاس خیالی واقعیت

. و ابدی یم "تو"و  "من "نتیجه سرانجام ، در نظر فویر باخ عشق بین ماًیمستقولی اکنون  جست یم -هستند
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، شکل پیروی از مذهب نیتر یعال، اگرنه نیتر یعالفویرباخ عشق جنسی یکی از  نظرسرانجام، در  جهیدرنت
 (۹.)گردد یمنوین وی 

روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گسترش  یها نهیزمسیستم فلسفی و اخالقی فویر باخ به  که یوقتو 

واقعا  تواند یماشاره کرد که بازار بورس  تأسف. انگلس با تحقیر و شود می، ماجرا از این هم بدتر ابدی یم

برابر  طور به ریدرگدر آنجا تمام افراد  چراکهاخالقیات فویر باخ باشد،  "معبد  "یک نمونه کامل و عنوان به

. خالصه، در تحلیل نهایی ردیگ یمقرار  تیموقعو اخالق معادل  کنند یمحق خود را برای سعادتمندی دنبال 

باالترین معیار  عنوان بهیعنی جلوتر از برابری مقدس در برابر قانون  -ژوازی جلوتر نرفتباخ از خود بور یرفو

که خود وی نخواهد و یا تمایل به تصورش  هرچندبرش اخالقی فویر باخ  "جامعه. چنانچه انگلس گفت:

 (1۰) "مدرن است. یدار هیسرمانداشته باشد، از روی الگوی جامعه 

، فلسفه/ اخالقیات فویر یدار هیسرمااین امر، برای طبقات مظلوم و بخصوص پرولتاریا در جامعه  جهیدرنت

 کرد که: بندی جمعبپردازد. انگلس  "برابری  "و "عشق  "به موعظه تسلیم طلبی در لوای تواند یمباخ تنها 

که:  ماند یمقدیمی  یا ترانهو تنها  رود یم به بادبدین ترتیب از فلسفه وی آخرین بقایای جنبه انقالبی 

بدون در نظر گرفتن اختالف جنس و منصب )طبقه( یکدیگر را در آغوش  -یکدیگر را دوست داشته باشید
 (11سازید.)  عیش آشتی همگانی را بر پا -بگیرید

 

 جهش مارکس

ولی قادر به انجام یک  افتهی تکاملیک نوع هگلیسم ارتدکس  دورهالزم بود از فویر باخ که از  جهیدرنت

رفت. این مارکس بود که بیش از هر کس  جلوترآلیسم نبود،  ایده کالًجهش کیفی واقعی ورای هگل و 

تالشی مکتب هگل، گرایش دیگری هم پدید آمد و  دروناز  "این جهش شد. بقول انگلس: جلوداردیگر 

مارکس مربوط  بانامعمده  طور بهاین تنها گرایش است که ثمرات واقعی داشته است. این گرایش 

 (12)"است.
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راندن  شیپ بهکنار نگذاشت وی شکست فویرباخ در  کامالًمارکس، فویر باخ و همچنین هگل را 

فویر  دربارهترهایی  "ماتریالیستی فویر باخ را جذب نمود. بخشکشیده و با دیدی انتقادی  نقد بهماتریالیسم را 

که نطفه پر نبوغ  "است "اولین سندی  "، بگفته انگلس شده نوشته 1۸45 به سالکه توسط مارکس "باخ

 مارکس نشان داد که فویرباخ یک ماتریالیست تعقلی بود: "(. در این تزها13)".برداردبوین را  بینی جهان

  

 واقعیت، شیئی، که آن است در –ماتریالیسم فویر باخ  آن جملهو از  -نقص عمده همه مکاتب ماتریالیستی

فعالیت حسی  صورت بهنه  شود میدر نظر گرفته  مشاهده صورت بهیا  ابژه صورت به تنها حساسیت

ماتریالیستیم،  برخالف، فعال است که جهت داده رخچنین  رو نیازاسوبژکتیو.  طور بهیعنی پراتیک، نه  انسانی،

فعالت حسی  چنان آنآلیسم  منتها به شکل تجریدی، زیرا بدیهی است که ایده افتهی تکاملآلیسم  ایده لهیوس به

 (14واقعی را قبول ندارد.)

تنها طرز برخورد واقعی  عنوان بهطرز برخورد تئوریک را  "ئر باخ،وبه همین دلیل مارکس گفت که ف

پی  "پراتیکی، انتقادی "و  "انقالبی "به اهمیت فعالیت تواند ینموی  جهیو درنت... کند یمانسانی تلقی 

 (15.)"ببرد

پراتیک در پروسه شناخت،  کننده نییتعاینجاست که برای اولین بار در تاریخ، مارکس بر نقش مرکزی و 

در  قبالً کند یمکه مارکس اشاره  طور همان. کند یم تأکیددانش  درحرکتآن  کننده نییتعو نقش 

انسان، و  از ذهناز دید فوئر باخ ، واقعیت عبارت بود از وجود اشیاء خارج و مستقل  ازجملهماتریالیسم، 

 دیگو یممارکس در مورد فوئر باخ  جهیدرنت. شد ینمبخشی از واقعیت عینی محسوب  مثابه بهفعالیت بشری 

 عنوان بهری را اشیاء حسی را واقعا از اشیاء تخیلی متمایز کند، ولی او خود فعالیت بش خواهد یم "که وی 

ساده ا ین است  طور به( طبق این نظر رابطه انسان و طبیعت در پروسه شناخت 16)".کند ینمفعالیت عینی قبول 

 واقعیت بیرونی را در فکرش منعکس کرده و یا در آن غور کند. دیباکه انسان 

صحیح طبیعت را منعکس  ینحوبه را پاسخ گوید که آیا فکر انسان  سؤالاین  تواند ینم ییتنها بهولی این 

 :کند یم تأکیدیا نه؟ چنانچه مارکس  کند یم
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مسئله تئوری نیست  وجه چیه به -به تفکر انسانی نسبت داد یا نه توان میمسئله اینکه آیا حقیقت عینی را  
بودن تفکر خود  یطرف نیااست. انسان باید در پراتیک، حقیقت یعنی واقعیت و توانایی، و  پراتیک بلکه مسئله

واقعیت یا عدم واقعیت تفکر، مجزا از پراتیک، مسئله ایست  دربارهرا اثبات کند. بحث 
 (17.)"اسکوالستیک "صرفاً

، بخصوص فلسفه اخیر، ها فلسفهکلیه  یا هیپابزرگ  سؤال "انگلس گفت: "لودویک فوئر باخ... "در

 "فوئر باخ دربارهتزهایی  "در کتابش 1۸45( مارکس در سال 1۸) "عبارت است از رابطه بین تفکر و وجود.

فراهم آورده بود. مارکس  سؤالبرای پاسخ به این  یا هیپامالک و معیار حقیقت،  عنوان بهبا شناختن پراتیک 

 گفت:

ید حل تعقلی همه آن رموز غیبی که تئوری را به عرفان کشانده پراتیکی است. کل ذاتاًزندگی اجتماعی... 

 (1۹، پراتیک انسان و درک این پراتیک است.)کند یمو منحرف 

 گریکدیدر رابطه با  افراد به نقش تیدرنهاو اما در مورد جامعه مارکس توضیح داد که ماتریالیسم تعقلی 

هستند، و یا از شرایط واقعی مادی که  ها انسانکه روابط اساسی   روابط اجتماعی  از تواند ینم. و پردازد یم

 "که  ندیب ینم جهیدرنتفوئر باخ  "، پرده بردارد. مارکس نوشت:کنند یمن روابط اجتماعی را استوار ای پایه

به شکل  درواقعاست، و اینکه فرد تجریدی که مورد تحلیل اوست  محصول اجتماعی خود "احساس مذهبی

 (2۰)"اجتماعی معینی متعلق است.

 یآنجائو در  پردازد ینمیک ماتریالیست است، او به تاریخ  "اشکال فوئر باخ در این بود که آنجایی که 

 (21)"...شوند یموی یک ماتریالیست نیست. برای وی ماتریالیستم و تاریخ از هم دور  پردازد یمبه تاریخ  که

 قبلی، یها ستیالیماتر کلیه و باخ فوئر با تقابل در –دیالکتیکی و تاریخی  -پس باالخره، ماتریالیسم نوین

همزمانی تغییر  "و "دهد یم تغییر را شرایط که است بشریت این "که شده یگذار هیپا درک این برمبنای

 (22)"گشته و تعقال درک شودبررسی  پراتیک انقالبی مثابه به تواند یماوضاع و فعالیت انسانی فقط 

که مردم، در جامعه و از طریق  گونه همانکه  است نیامارکس در اینجا  تأکید، نکته مورد گرید عبارت به

، از طرف دیگر رندیگ یمشکل  کنند یمکه در آن زندگی  یا جامعهتوسط  کالًو  اند ارتباطآن بایگدیگر در 
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 "مشهور مارکس: میاظهاررا تغییر دهند. و این است  -و از طریق آن طبیعت -و باید جامعه توانند یمنیز مردم 

 (23.)"، اما نکته تغییر دادن آن استاند کردهفالسفه تنها جهان را از طریق مختلف تفسیر 

و نه هر طور  ها آنرا بر طبق قوانین عینی  ها دهیپد توانند یمکرد که مردم تنها  تأکید مکرراًالبته مارکس 

 تاًینها. جامعه استتغییر دهند. این مسئله چه در مورد طبیعت و چه در مورد جامعه صادق  خواهد یمکه دلشان 

. ولی جامعه تنها گردد یمتعیین  شود میتوسط سطح تکامل نیروهای مولده که نسل به نسل ارث برده 

. گذارد ینمفه شدن نیروهای مولده است، فقط اضا اش مشخصهتغییرات کمی که  رشته کیاز دل  یسادگ به

سیاسی،  مؤسساتکه بر مینای آن  دهند یمرا تشکیل  یا هیپازندگی مادی جامعه، بخصوص روابط اقتصادی، 

متقابل شدیدی بر  تأثیرخود  نوبه به) روبنا( ها نیا، کنند یم سربلندرسوم، قوانین، ایدئولوژی، فرهنگ و غیره 

. در مقاطع خاصی خود رشد گردند یم کننده نییتعبخصوص  های زمانپایه اقتصادی اعمال کرده و در 

روابط تولیدی که مردم در آن  -کشاند یمرا به تقابل با روابط تولیدی  ها آن نیروهای مولده

یک  ییها زمانقرار دهند. در چنین  یبردار بهرهتا نیروهای مولده را مورد  اند واردشده

یک تغییر در روبنا برای تعویض روابط تولیدی کهن با روابط نوین که  -انقالب اجتماعی

 .بتوانند نیروهای مولده را آزاد کنند الزم است

 به دستبا  "پرودون مطرح کرد: -که مارکس در انتقاد از آنارشیست فرانسوی زمان خود، م طور همان

، و با تغییر روش تولیدشان، با تغییر دهند یمروش تولیدشان را تغییر  ها انسانآوردن نیروهای تولیدی جدید، 

 روابط تغییر برای باز ولی( 24.)"دهند یم تغییر را شان یاجتماعکلیه روابط  ها آن، شان یزندگ نیتأمنحوه 

 یها جهش)انقالباتاجتماعی احتیاج است. لذا جامعه از طریق یک سلسله از چنین   انقالب به شان یاجتماع

نقطه  نکهیازا پس. این مسئله)در جوامع طبقاتی( ابدی یمکیفی( از سطحی پائین بر به سطحی باالتر تکامل 

 جهیدرنت، افتد یم اقفاتسرنگونی یک طبقه دیگر  لهیوس به، رسد یفراممشخصی از تکامل مبارزه بین طبقات 

 تاریخ جوامع،از آغاز پیدایش طبقات، تاریخ مبارزه طبقاتی است.

. و شناسد یم تیبه رسمدیالکتیکی تکامل را چه در جامعه و چه در طبیعت،  قانونفلسفه مارکسیستی، 

 و جهان با تطابق در نمودن عمل اهمیت –مارکس و انگلس با تشخیص اهمیت تغییر جهان اهمیت  درواقع

به  یدار هیسرماهش انقالبی از ج تسریع به کمک و تکاملش، و درحرکت بودنش، متغیر در جامعه، بخصوص

 ورزیدند. چنانچه لنین مطرح کرد: تأکیدبر دیالکتیک  -کمونیسم
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 عتاًیطبنویسان پخته شدند،  وپال پرتمارکس و انگلس چون از فوئر باخ رشد کردند و در مبارزه علیه 

 یشناس ارزشبیشترین توجه را به نشان دادن ساختمان ماتریالیسم فلسفی معطوف داشتند، یعنی نه به 

را  تأکیدماتریالیستی بلکه به مفهوم ماتریالیستی تاریخ. به همین دلیل است که مارکس و انگلس در آثار خود 

 اصرار تاریخی بیشتر بر ماتریالیسم ها آنو  دیالکتیک، ماتریالیسم  گذاشتند تا بر  دیالکتیک بر ماتریالیستم

 (25تاریخی.) ماتریالیسم  کردند تا بر

، بلکه قسمت انقالبی فکندندین به دور، هگل را شان یانقالبدرنتیجه مارکس و انگلس در تکامل فلسفه 

( از پوسته ایده آلیستی که آن راکه انگلس گفت: ) طور همانهگل، یعنی متد دیالکتیکی او را نگاه داشتند و 

 (26.)"رها نمودند شد یمآن، مانع بکار بست پیگیرش  لهیوس بههگل 

جهان مادی نبود.  دهنده شکل عنوان بهاکنون دیگر مسئله، حرکت دیالکتیکی یک ایده مطلق و یک روح 

ابدی در حال حرکت و تغییر بوده و  طور بهبود که این ماده است که  شده مشخصبرعکس، اکنون  کامالً

، ها دهیا، و بعالوه سازد یم، تبدیل روند یمآمده و از بین  باوجودخود را به اشکال متفاوت مشخصی که خود 

آگاهی، و روح چیزی نیستند مگر انعکاس این پروسه در مغز انسان)که خود مادی است( و همان قوانین 

و، با اعمال آن بر  -یا دیالکتیک ماتریالیستی -ماتریالیسم دیالکتیک . این بود آنکنند یمتکامل را دنبال 

 و سیستماتیزه گردید. شده دادهتاریخ، ماتریالیستم تاریخی، که توسط مارکس و انگلس تکامل 

محصول مغزهای مارکس و انگلس نبود.  اساساًو یا  یسادگ بهاشاره شد، این فلسفه  قبالًکه  طور همانولی 

، علوم طبیعی و مبارزه طبقاتی، و البته محصول پروسه دیالکتیکی تکامل یدار هیسرماتیجه رشد این فلسفه ن

طبیعی بود. به  برجهانتغییر و تحوالت فاحش اجتماعی و درک و تسلط انسان  کننده منعکسخود فلسفه و 

 .نمود ینم  همین منوال ماتریالیسم دیالکتیکی و تاریخی تنها مارکس و انگلس و معدودی دیگر را نمایندگی

هم عینی است و هم ذهنی، هم قوانین عینی تکامل طبیعی و  -ین فلسفه انقالبی پرولتاریا بوده و هستا

منطبق بر این قوانین هستند.  کامالًو هم منافع و رسالت تاریخی پرولتاریا را که  کند یمتاریخی را منعکس 
و جامعه را بر طبق  اند دهیرسبه حاکمیت  نیازا شیپکلیه طبقات دیگر در تاریخ بشریت، که  برخالفزیرا 

آوردن یک  باوجود، پرولتاریا هدفش تنها کسب قدرت نیست، و رسالتش نه اند کرده یزیر قالبتصویر خود 
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 و قادربردن کلیه تمایزات طبقاتی  انیاز مبر تکامل بشریت، بلکه  "نقطه پایان "عنوان به "ابدی"سیستم الیتغیر 
 است. عتیطبساختن بشریت به غلبه مداوم بر موانع پیش پای تکامل جامعه بشری و دگرگونی 

 

 دهد دفاع نموده و آن را تکامل می لنین از فلسفه مارکسیستی

مارکس و انگلس  یتفکر فلسفخطوط طرح تکامل  نیتر یعمومدادن مختصرترین و  به دستتا اینجا تنها  

ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی از طریق این پروسه و توسط آنان،  یگذار انیبنو چگونگی 

، فلسفه به تفکربوده است. ولی باید اشاره کرد که با تدوین این دید علمی از طبیعت، جامعه،  ریپذ امکان

سعی کند قوانین  توانست یماز تفکر که تنها  یا شاخه عنوان به -وجود داشت درگذشتهکه  یا گونه آن

را در  ها آنو   ط پل زدهنامرتب ظاهر به یها دهیپد نیو بطبیعت، جامعه و تفکر را در پندار شکل دهد  ریگ همه

در سماجت تفکر کهن که منافع نیروهای ارتجاعی جامعه را  جز به -یک سیستم کامل وحدت بخشد

 ، به پایان خود رسید.کند یمنمایندگی 

، رساند یمبه پایان   تاریخ قلمرو در را فلسفه "مطرح کرد، ماتریالیسم تاریخی  مؤکداکه انگلس  طور همان

فلسفه طبیعی  هرگونهدرست به همان ترتیب که دید دیالکتیکی نسبت به طبیعت) یعنی ماتریالیسم دیالکتیک( 

. اکنون دیگر در هیچ کجا وظیفه این نیست که روابط را در ذهن اختراع گرداند یم رممکنیغرا غیر الزم و 

که در یک اثر  طور همان( یا 27)"یات مکشوف سازیم.درواقعرا  ها آنکنیم، بلکه عبارت از آن است که 

 مشهور دیگر توضیح داد:

تظاهر به حاکمیت  ارو دیالکتیک است، و دیگر به کمک آن نوع فلسفه که ملکه اساساً...ماتریالیسم مدرن 
هر علم بخصوصی مجبور است موقعیت خود را در تمامیت  که نیهمنیست.  ازمندین، نمود یمبر سایر علوم 

داشته باشد  سروکارعظیم اشیاء و دانش ما از اشیاء روشن نماید، وجود یک علم بخصوص که با این تمامیت 
 -و قوانین آن تفکرقبلی باقیمانده است علم  یها فلسفه. آنچه هنوز از کلیه گردد یم یرضروریغو یا  زائد

 (2۸.)ردیگ یماست. هر چیز دیگری در علم مثبت طبیعت و تاریخ جای  -الکتیکمنطبق صوری و دی
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هم آسان نیست.  قدرها آن یا کهنهالبته ضرورتی به گفتن این مطلب نیست که پایان دادن به چنین فلسفه 

، بلکه به این دلیل است که، ستین یا حرفه یها لسوفیفبه دلیل نارضایتی شدید  عمدتاًاین امر تنها یا 

. فلسفه کند یمارتجاعی جامعه خدمت  یروهاینبه  یا کهنهگفته شد، چنین فلسفه  قبالًکه  طور همان

منحط طبقات ارتجاعی مبارزه کند و  یها فلسفه هیعلگامی از این راه  در هرمارکسیستی مجبور بوده است 

انعکاس مبارزه عملی بین  فقط نهاست. این امر  افتهی تکامل آلیسم و متافیزیک با اشکال مختلف ایده قابلت در

 .استپرولتاریا و بورژوازی)و سایر طبقات استثمارگر( بلکه خود بخش مهمی از مبارزه سراسری این طبقات 

این مبارزه در حیطه فلسفی،که  -و اپورتونیستهای رنگارنگ ها ستیمارکسن بی -کارگر طبقه جنبش درون 

، بسیار حاد بوده است. این امر در سراسر رود یم شیپ بهمبارزه عملی است و در مجاورت با آن  کننده منعکس

آن سیستماتیزه کردن و تعمیق بیشتر فلسفه  جینتازندگی مارکس و انگلس صحت داشته و یکی از 

 .بود "آنتی دورینگ "انگلس برجستهدر اثر  ازجملهمارکسیستی، 

برد،  شیپ بهبا مبارزه حادی که برای افشاء و ستیزه با مرتدین درون جنبش مارکسیستی  ژهیو بهلنین نیز، 

اثر لنین در  نیتر طیبسکه  یا مبارزهفلسفه، آن  ی نهیدرزمهمین پروسه را طی کرد. شدیدترین این مبارزات 

لنین از آن اپورتونیستهای سیاسی و  رحمانه یبآورد، انتقاد  باوجوددفاع از فلسفه مارکسیستی و تکامل آن را 

در دوره بین  خصوصاًو  1۹۰۰سالهای  هفلسفی بود که بگرد اندیشه ارنست ماخ، فیزیکدان و فیلسوف اتریشی ب

 روسیه، جمع شده بودند. 1۹17و 1۹۰5 های انقالب

ماخیسم به روند آلیسم بود.  شکلی از ایده اساساً -آن زمانامپریوکریتیسیسم در  نیتر جیرا -ماخیسم
تیویسم که با مریکایی پوزیاشکل خاص  -ه و با پراگماتیسمپوزیتیویستی در فلسفه که در آن زمان رشد کرد

 (2۹مرتبط بود.) -آمد باوجودمریکا به امپریالیسم ا یدار هیسرماتکامل 

تا معجون ارتجاعی فلسفی لرد جرج برکلی،  کرد یمکه لنین نشان داد ماخیسم در کل سعی  گونه همان 

که  طور آنگرفتند زیرا،  را به سخره می ها ستیالیماتر ها اسقف انگلیسی قرن هجدهم را احیاء کند. ماخیست

ها  ماخیست آنکه حال(3۰.)"-تفکر و ناشناخته را قبول دارند رقابلیغچیزی  "ها ستیالیماترلنین مطرح کرد، 

 تنها که شود می تشکیل اشیایی از ،شود می لیتشک "احساسات "که دینای واقعی تنها از کردند یماصرار 

 ها آناز شناخت ما از  خارجموجودند و موجودیتی  میکن یمرا درک  ها آندر شناختمان   ما که گونه آن
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 نفسه یف، شیئی ظاهرماورا معتقدند در  "ها آن چراکه اند گمراه ها ستیالیماترها،  ندارند. بر طبق نظر ماخیست

 "، یک مطلق، یک منبع"بت"چیز دیگری، یک طلسم، یک  بال واسطهوجود دارد، در ماورا اطالعات حسی 

 (31.)"وجود دارد ("ماده مقدس "دیگو یمکه بازاروف  گونه آن، یک المثنی از مذهب ) "عتیطبماوراء 

با نظرات برکلی وحدت بنیادین دارد بلکه  تنها نهلنین با نفی کامل نظریه ماخیستی نشان داد که ماخیسم 

اصرارش بر  -آلیسم رسوای خود را هدقیق نظریات دو قرن پیش است. برکلی ناچار بوده اید نسبتاًرونویس 

 یبااحساس یبه نحوخارج از ما موجودند، چیزی نیستند مگر بسط و گسترش مغز  ظاهراًاینکه چیزهایی که 

موجودند، بلکه بر طبق قوانینی  -مختلف یاه -مغز -برای افراد مختلف تنها نهکه در آن مشکل بود) که اشیاء 

کند. یک مثال ساده را در  وجور جفت( رندیگ یم قراراین افراد مختلف  مورداستفاده اند متعلقاشیاء  نیبه اکه 

صندلی را  قادرند یک تنها نهکه  کنند یمثابت  مکرراًهستند  اتاقنظر بگیریم: دو فرد مختلف که در یک 

 (.واحد درآننه  معموالًبروی همان یک صندلی بنشینند) البته  توانند یمتشخیص دهند، بلکه 

ش توضیح دهد؟ ا آلیسم در توافق با ایده توانست یمحتی برکلی هم نتوانست منکر این شود. اما وی چگونه 

که  یخارجبه خدا بود، یک نیروی  ها نیانبود، نسبت دادن تمام  رمنتظرهیغ کس چیهجواب برکلی که برای 

یک پدیده مبسوط از این -اشخاص مختلف را آفریده و در یک کل عظیم ازجملهتمام چیزهای موجود، 

وجود واقعیتی را که  تمندانتیرضااین مسئله را از پیش پایش برداشت،  که یوقت. برکلی، کند یممتحد  -روح

، و حتی وجود قوانین طبیعی وابسته به این واقعیت را شود میدریافته  یمعمولفانی  یها انسانتوسط  عموماً

! برکلی در شود ینمبرکلی منکر وجود اشیاء واقعی  لنین از مسئله: طنزآلود بندی جمعمجاز شمرد. و اینک 
فالسفه را، در قیاس با تئوری شناخت  یها آموزش "تنها"! برکلی رود ینمجهت مخالف عقیده تمامی بشریت 

بنیان استدالل  عنوان بهدر اذهان انسان  آن راجهان خارجی و انعکاس  یبازشناسجدی و استوار،  یبه نحوکه 
 (32.)کند یم، نفی ردیگ یمخویش 

برکلی به اختراع خدا اصرار نداشتند. لنین  وهیبه ش ها آنکه  هرچندها هم جز این نبود  جوهر انکار ماخیست

بیان داشته، و ما  آن راماهیت فلسفه ایده آلیستی و اهمیت اجتماعی  یدرست بهرشته تفکر برکلی ... "نوشت که:

، و "به آن برخورد خواهیم کرد میکن یموقتی در مورد رابطه ماخیسم با علم طبیعی صحبت  بعداً
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، که توسط اسقف برکلی ارائه اند ندادهارائه  ها ستیالیماترحتی یک برهان علیه  "اخیر "ماخیستهای"سپس

 (3۰.)"نشده باد

مارکسیست بوده و برخی دیگر هنوز  سابقاً ها آنکه برخی از  -ماتریالیسم "اخیر "ولی چرا این مخالفین

دچار شدند؟ این مسئله بخشا به دلیل  یشرفتیپبه چنین  -اند سمیمارکسطرفدار  "انتقاداتی"ادعا داشتند که با 

به  تواند یمتقسیم نبوده و  رقابلیغک کل یاین اکتشاف که اتم  ازجملهاکتشافات جدید در علم طبیعی بود، و 

بحران در  "پی برده شد(. این اکتشافات یک ها الکتروناجزاء مختلف تقسیم گردد) در این زمان به وجود 

 حساب بهبنیادی  یها هیفرض عنوان به قبالًرا که  ییها یتئور یها تیمحدودآورد که  باوجود "فیزیک

داد. ولی برای  به دستاین اکتشافات دلیل دیگری بر دیالکتیک طبیعت  درواقعش ساخت. ، فاآمدند یم

وفادار نبودند، این  کیالکتید بسیاری از دانشمندان؛ فالسفه و غیر که حداقل بصوررتی استوار به ماتریالیسم

 بود بر غلط بودن ماتریالیسم. "دلیلی"اکتشافات 

 یریگ جهینتکه جرم قادر است به انرژی تبدیل گردد. بسیاری از این امر چنین  دادند یمآزمایشات نشان 

شود که  یریگ جهینتکه از این امر  دیرس یمفلسفی منطقی به نظر  ازنظر. و "شود میماده ناپدید  "که کردند یم

 ذات واقعیت و پایه آگاهی باشد. تواند ینمماده 

را اثبات نمود، بلکه با ادغام  -ماتریالیسم دیالکتیک -سمیالیماتر صحت تنها نهو رد این مسئله لنین  در نقد

این اکتشافات جدید را  کامالًعلمی در این فلسفه انقالبی، که اصول اساسی آن  یها شرفتیپاین 

، درک از این فلسفه را تکامل داد. لنین توضیح داد گشت یم تر یغن ها آنخود توسط  نوبه بهه و گرفت میدربر

در  میا شناختهدرون آن ماده را  تاکنونحدودی که ما  "به این معناست که درواقع "شود میماده ناپدید "که 

 ریرناپذییتغمطلق ،  سابقاًحال از میان رفتن بوده و معرفت ما در حال تعمیق است، و همچنین خواص ماده که 

،...و اکنون فاش شده است که نسبی بوده و تنها خاص حاالت اند شدن، در حال دندیرس یمبه نظر  مقدم و

تنها  "در مورد نقش ماده در فلسفه ماتریالیستی را توضیح داد: کننده نییتع( لنین معیار 34)".اند مادهمعینی از 

خارج  واقعیت عینی بودن، شناختن آن مقید است، خاصیت تیبه رسمماده که ماتریالیسم فلسفی  "خاصیت"

 (35.)"از ذهن ما وجود داشتن است
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، است کننده نییتعدر فلسفه  سمیلآ هدیاخط تفاوت اساسی بین ماتریالیسم و  دنیدرکشآنچه  گرید عبارت به

حاالت این نیست که ماده خاص در هر زمان به چه حالتی موجود است، بلکه این است که در همه 

 گفته لنین: ". به هاست آنبرای  یا هیپاانسان بوده و  یها دهیاوجودش مستقل از آگاهی و  وجود دارد، ماده

 تأکیدساختمان ماده و خواص آن  دربارهماتریالیسم دیالکتیک بر خصیصه تقریبی و نسبی هر تئوری علمی 
دیگر اصرار  یبه حالت، بر نبودن مرزهای مطلق در طبیعت، بر دگرگونی ماده متحرک از یک حالت ورزد یم
در معرفت از طبیعت  ها شرفتیپ  ... ماتریالیسم دیالکتیک بر خصیصه موقتی، نسبی و تقریبی کلیه اینورزد یم

. اتم کهاست  ریناپذ انیپا  قدر همان. الکترون کند یم تأکید آمده دست بهانسان  رونده شیپکه توسط علم 
 (36.)وجود دارد تینها یب طور بهاست، ولی  تینها یبطبیعت 

دیر یا زود مجبور به انحطاط  جهیدرنتالبته ماتریالیسم مکانیکی، متافیزیک، از درک این نکته عاجز بوده و 

به این دلیل که  عمدتاًفیزیک نوین به ایده آلیسم در غلتیده است،  "آلیسم است. و در غلتیدن به ایده

 به ماخیستها ارتباط داده فاش ساخت که: مشخصاً( لنین این مسئله را 37)".دانستند ینمفیزیکدانان دیالکتیک 

، آنستکه از مبنای ماتریالیسم فلسفی و تمایز بین خیماخطای ماخیسم در کل، همچون خطای فیزیک نوین 
 ریرناپذییتغجوهر  "،ریرناپذییتغعناصر  یبازشناس. پوشد یمماتریالیسم متافیزیکی و ماتریالیسم دیالکتیک چشم 

 (3۸یعنی ماتریالیسم ضد دیالکتیکی است.)  متافیزیکی  و غیره ماتریالیسم نیست، بلکه ماتریالیسم "اشیاء

، پایه وادادن عموماًماتریالیسم نیست، همچون ماخیستها، و  اصالًکه دیگر  رسد یم ییجا بهو باالخره 

آلیسم و ضد  به ایده ها آنو انحطاط  ها ستیمارکسسابق و از آن جمله برخی  یها ستیالیماتربسیاری از 

ظهور امپریالیسم، باالترین مرحله  تر مهمبود. ولی از این  گونه نیبدمارکسیسم، در اکتشافات علمی 

با این ادعا که قوانین تکامل جامعه بخصوص در مورد  یا عدهبود که باعث شد در سراسر جهان  یدار هیسرما

و ارتجاع 1۹۰5صادق نیستند، مارکسیسم را کنار گذاردند. در روسیه، با شکست انقالب  یدار هیسرما

سیاسی و افت موقتی در  رحمانه یببارز گشت. زمانه، زمانه اختناق  داًیشد، این مسئله ازآن پساستولیپینی 

حزب  خردشدهمجدد نیروهای  یده سازمانو  کردن جمعبود و دوره  هیروسجنبش طبقه کارگر،بخصوص در 

آن، یعنی بین  بحبوحهکوتاه بود ولی در  درواقع. البته، این دوره ها کیبلشوانقالبی طبقه کارگر روسیه، یعنی 

بارز بود، بخصوص در  یا دهیپد، پشت کردن به صفوف انقالب، و انحطاط عریان 1۹12و 1۹۰۸ یها سال
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میان روشنفکران انقالبی سابق که به هنگام اوج به جنبش انقالبی پیوسته بودند ولی در دوران ارتجاع و 

 شدند. ور حملهترک گفته و حتی به آن  آن رابازسازی 

اتریالیسم، حقیقت عینی و غیره، بخشی بود از نفی اینکه مارکسیسم یک رویزیونیسم تقویت شد. انکار م

 انقالب پرولتری، حقیقی است. یریناپذ اجتناب، یدار هیسرما، بحران یدار هیسرماآن از  لیو تحلعلم است 

در طول این دوره دفاع از اصول اساسی مارکسیسم در مقابل حمالت عریان و حفظ آن از  ژهیو به

 موقتاًپرولتاریا  تنها نه گرفت ینمزباالت بورژوایی، حائز اهمیت بسیار بود. اگر این کار صورت  یها یآلودگ

 به دنبال. و این، بخصوص با تحولی که داد یمبلکه پیشرو انقالبی را نیز از کف  شد یمبه شکستی جدی دچار 

 باشد! توانست یم یا عهیضااین افول موقت آمد، چه 

پرداخته و  ها آناز  جانبه همهرهبری نمود. وی به انتقاد  را رویزیونیستها با مبارزه و افشاء که بود لنین این 

جنبش  وندرعلیه دشمنان طبقه کارگر  اند مصممبسیار  یا مبارزهه  مجبور بودنشان داد که مارکسیسم از آغاز 

م( یک ضرورت فوری بود. وی خصوصیات -برد و این امر در آن زمان )زمان لنین شیپ بهسوسیالیستی 

 اساسی رویزیونیسم را آشکار ساخت:

تا واقعه دیگر، تطبیق حاصل کردن با  یا واقعهسیاست رویزیونیستی عبارت است از تعیین روش خود از 
اساسی پرولتاریا و خصائص اصلی  حوادث روز و با تغییرات وارده در جزئیات سیاسی، فراموش کردن منافع

، قربانی کرد این منافع در مقابل منافع آنی واقعی یا یدار هیسرماو کلیه تکامل  یدار هیسرماکلیه سیستم 
 به خودگوناگونی  تیها نیب یها شکل تواند یمکه  دیآ یبرمفرضی، و از خود ماهیت این سیاست هم آشکارا 

و  رمنتظرهیغداشته باشد و هر تغییری در حوادث که کمی  "تازگی "که تا حدی یا مسئلههر  و ردیبگ
کوتاهی مشی اصلی تکامل را تغییر داده باشد،  کامالًباشد، ولو فقط سر مویی و برای مدت  نشده ینیب شیپ

 (3۹همیشه به ناگزیر موجب پیدایش انواع مختلف رویزیونیسم خواهد گردید.)

بود. ولی جدال با رویزیونیسم  خورده گرهنبرد با رویزیونیسم در حوزه فلسفی با مبارزه سیاسی علیه آن 

بدون دفاع از ماتریالیسم دیالکتیک و تاریخی و پاسخ  درواقعفلسفی خود از اهمیت بسیار برخوردار گشت. 

در شکل ماخیسم،  سمیلآ هدیااحیاء با  ژهیو بهبه آن،  پرده یبو حمالت  "دنظرهایتجد"گوی تمام و کمال به 

 -. اینجاست که اهمیت ایدئولوژیبود یم رممکنیغپرولتری  قراول شیپادامه یک جنبش مارکسیستی و حفظ 
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 "امپریوکریتیسیم و ماتریالیسم" کتاب عظیم نقش و ،یطورکل به –آن  کننده نییتعیک بخش  مثابه بهو فلسفه 

 .شود می روشن مشخص، طور به لنین

در مقابل حمالت و اختراعات  سمیالیماتراشاره شد، جوهر و هدف این اثر بزرگ، دفاع از  تر شیپچنانچه 

 تأکیدبدون بکار گیری دیالکتیک و   کار نیانیز گفتیم،  قبالًکه  طور همانبود. اما  "خیرا " لیستهایآ  ایده

اخیر در  یها شرفتیپتوانست  یم دیالکتیک تنها ماتریالیسم چراکهآن در مقابل متافیزیکی امکان نداشت   بر

 تنها نهرد کند. و لنین با انجام این کار  کامالًرا  ها آنعلم طبیعی را توضیح داده و تفسیرهای ایده آلیستی از 

 موءکد نیز نمود. آن رادیالکتیک مدرن، فلسفه مارکسیستی، را تائید کرد، بلکه   ماتریالیسم

 "فلسفی یها ادداشتی "لنین برای دیالکتیک، مطالعه و کاربرد آن، اهمیت عظیمی قائل بود. یطورکل به

. در این دینما یمبه مسئله دیالکتیکی  یا مالحظه قابلگیرد، توجه  یدربرموی که مدت بیش از دو دهه را 

. در آنجا لنین گفته دهش نوشته 1۹15 به سالکه  "مسئله دیالکتیک درباره"هست به نام  یا نوشته ها ادداشتی

نباشد،  نیتر عمدهاجزاء متضاد آن ...جوهر دیالکتیک ) و اگر  شکستن یک کل واحد و شناخت "است که : 
 (4۰)".استخصوصیات و مشخصات آن(  نیتر یاساسو یکی از  نیتر عمدهیکی از 

. وی این هاست پروسههمگونی، یا وحدت اضداد، کلید درک حرکت کلیه  یبازشناسوی سپس گفت که 

را دقیقا در تقابل با ادراک متافیزیکی که حرکت را فقط مکانیکی ، فقط افزایش و کم شدن کمی و تکرار 

 درک که یدرحال خواند، "خشکو  دهیپر رنگ، جان یب"را  ادشدهی ادراک. وی قرارداد، دانست یم

، به از بین رفتن "به ضد شده لیتبد"، به "استمراردر   انقطاع "به ، "ها جهش " به کلید ییتنها به" دیالکتیکی

 (41.)"دهد یم به دستکهنه و پیدایش نو، را 

فشرده، رابطه بین وحدت )یا همگونی( و مبارزه اضداد را بیان نمود. او گفت که  یبه صورتو بعالوه لنین 

مطلق است، "مبارزه اضداد که یدرحال "شرطی، موقتی، ناپایدار، نسبی است "وحدت )یا همگونی( 

 (24.)"که تکامل و حرکت مطلق هستند گونه همان

ند. چنانچه لنین در همین دتکامل بیشتر فلسفه مارکسیستی بو یا هیپامهم و عناصر  تیغا بهنکاتی  ها نیا

، به نیباوجودا( او اشاره کرد که، 43.)"دیالکتیک، تئوری شناخت )هگل و( مارکسیسم است "نوشته گفت،

( بلکه حتی توسط 1۹۰۰عمیق اولیه پلخانف )حدود  یها نوشتهدر  فقط نهین مسئله در فلسفه مارکسیستی، ا
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پلخانف بلکه انگلس نیز به نکته مرکزی یا  تنها نهکه  ذکر کرد مشخصاًانگلس، توجه کافی نشده است، لنین 

 توسطن مسئله بنیادین بعدها توجه کافی مبذول نداشته است. ای اضداداساسی دیالکتیک یعنی وحدت 

 و بیشتر تکامل یافت. شده پرداختهدون  تسه مائو

 

 استالین: مارکسیسم و متافیزیک

نقش استالین را در  مختصراًفلسفه مارکسیستی توسط مائو بپردازیم مهم است که تعمیق ولی قبل از اینکه به 

نشانگر درک و  "اصول لنینیسم "که خود مائو بعدها نوشت، آثاری چون طور هماناین زمینه بیان کنیم. 

اصول "گفت، استالین در  اعمال اصول مهم ماتریالیسم دیالکتیک و تاریخی توسط استالین بود. چنانچه مائو

 :"سمینیلن

و انقالب  با تحلیل خصلت عام تضاد ذاتی امپریالیسم نشان داد که چرا لنینیسم، مارکسیسم عصر امپریالیسم
این تضاد  چهارچوببا تحلیل خصلت خاص امپریالیسم روسیه تزاری و در  حال نیدرعپروتالتاریایی است و 

عمومی روشن ساخت که چرا روسیه زادگاه تئوری و تاکتیک انقالب پرولتاریایی گردیده و چگونه خصلت 
از درک خصلت خاص و  یا برجستهعام تضاد در این خصلت خاص نهفته است. تحلیل استالین نمونه بارز و 

 (45)دهد. ما می به دستاد و روابط متقابلشان خصلت عام تض

رهبر حزب کمونیست شوروی با  عنوان بهرا نوشت، وی  "اصول لنینیسم"یعنی وقتی استالین 1۹24در سال 

 یتیپراهمنقش  "اصول لنینیسم"درگیر شده بود. یوزندگتروتسکی و سایر اپورتونیستها در یک مبارزه مرگ 

 یضدانقالبدر افشاء و شکست خط  ژهیو بهدر این مبارزه، در آموزش صفوف وسیع اعضاء حزب و توده و 

وسیع  یها تودهبرای کسب حمایت بدنه حزب و  چنین این یا مبارزهبرد پیش بهتروتسکی بازی کرد. با اجبار 

 را بکار گیرد.استالین ملزم بود. دیالکتیک 

 وی خود و قرارگرفته موردقبول عموماً استالین رهبری شده، قدرتمندتر شوروی اتحاد که بعداً نیباوجودا 

 ماند، باقی کارگر طبقه برای انقالبی بزرگ رهبر یک کماکان نکهیباا استالین کرد، کسب زیادی اعتبار

در برخوردش به مشکالت، همچون گذشته به نحوی  و نشده متکی ها توده به گذشته کمال و قدم باثبات
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 استالین( 1۹2۰ یها سال)زمان آن در "که مائو بعدها نظر داد، طور همانو کامل ، دیالکتیکی نبود.  استواران

 از که یوقت سپس. شد ها توده و حزب کامل بسیج طالب وی جهیدرنت و نداشت ها توده جز چیزی اتکا برای

 (46.)"کمتر شد ها تودهبه  ها آنآورند، اتکا ء  به دست ییها یروزیپ طریق این

قرار  موردبحث 1۹3۰ یها سالدر عرض  ژهیو بهدر فصل قبل این کتاب برخی از اشتباهات اصلی استالین 

ارزیابی که در اتحاد شوروی دیگر طبقات متخاصم وجود ندارند زیرا  غلط بهکه گفتیم او  طور همانگرفتند. 

اشتباه استالین بود. این  نیتر یمرکزو  نیتر یجدفته است، و این پذیر انجام عمدتاًتغییر مالکیت سوسیالیستی 

درک از اشکال مشخص و تکامل تضاد در جامعه سوسیالیستی  خصوصاًبا مسئله فلسفی تضاد و  وضوح بهامر 

فلسفه و بخصوص در مورد مسئله دیالکتیک ارتباط  ی نهیدرزمبود. و ارزیابی آغاز شد با اشتباهات  خورده گره

 نزدیک داشت.

بخشی از  عنوان به) 1۹3۰ یها سالکه در اواخر  "ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی "این امر در

فلسفی  اثر بزرگ و شاید بتوان گفت ش( نوشته شدت.ح.ک. -بلشویک-کمونیست شوروی تاریخ حزب

به صحیح از فلسفه مارکسیستی  عمدتاً. این اثر در عین اینکه یک مجموعه فشرده شود میاستالین است، نمایان 

مشخص برخی اصول دیالکتیک را در بررسی تکامل در طبیعت و جامعه  طور به نکهیباوجودا، و دهد یم دست

، ولی تا حدودی به متافیزیک آلوده است. استالین علیرغم اینکه مبحث دیالکتیک را با صحبت ردیگ یمبکار 

خود قرار  بحثماتریالیسم دیالکتیک مبنای  قانون اساسی  عنوان بهولی تضاد را  آغازد یمتضاد  درباره

چهارمی  عنوان بهفقط ، از تضاد دهد یم. وقتی او چهار نکته دیالکتیک را در مقابل متافیزیک قرار دهد ینم

ها صحبت  مبارزه اضداد و رابطه متقابل پدیده دربارهکه این نکته اصلی است. بعالوه وی  دیگو ینمو  ادکردهی

را  ها آناز تضادند،  یدوبخش، و در عوض اینکه نشان دهد این هر دهد ینمارتباط  به همرا  ها آنولی  کند یم

 دربارهکه استالین در نکته چهارمش  آن زمان. و کند یممشخصات جداگانه دیالکتیک معرفی  عنوان به

. استالین حتی به نقل آورد ینمسخنی بمیان  ها آناز همگونی بین  ورزد یم تأکیددیالکتیک بر مبارزه اضداد 

 ازجمله( اما استالین جمله دیگر لنین را که پیش 47.)"اضداد است "مبارزه"تکامل همان "دیگو یماز لنین 

در تکامل خود  "شان یحرکتخود "جهان در  یها پروسهشرط شناخت کلیه " که: کند ینماست نقل  باالآمده

 (4۸.)"یک وحدت اضداد است عنوان به ها آن، شناخت شان یواقعانگیزشان، در زندگی 
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آموزه وحدت اضداد  تواند یمخالصه، دیالکتیک  طور به "که دیگو یمنیز  را نیااین مهم است، زیرا لنین 

( لنین اضافه 4۹.)"جوهر دیالکتیک است، اما احتیاج به توضیح و تکامل دارد رندهیدربرگتعریف شود. این 

و مخالف  فرد منحصربه متقابالً همگونی اضداد...تشخیص)کشف( تمایالت متضاد،" :کند یم

بدون  اضداد،گرید عبارت به( 5۰.)"استذهن و جامعه(  جمله من) طبیعت یها پروسهو  ها دهیپد کلیه در

به  ها آنهمین همگونی، پایه تغییر جهات متضاد  به خاطراست.  تصور رقابلیغهمگونی یا وحدت اضداد، 

 یکدیگر نیز وجود دارد.

 گونه نیبدمبارزه نیز وجود دارد.  حال نیدرعهمگونی بلکه  فقط نه تضاد یک متضاد یها جهت بین در 

که در آن مبارزه، اصلی و مطلق است و همگونی،  دهند یم  همگونی و مبارزه، خود یک تضاد را تشکیل

وجودشان هم به یکدیگر وابسته  دهند یمیک تضاد را تشکیل  ازآنجاکهثانویه و نسبی. اما همگونی و مبارزه 

 .استنیز  ها آنبه معنای حذف امکان مبارزه بین  درواقعاست، و کنار گذاردن همگونی اضداد 

ماتریالیسم دیالکتیک و "تمایالت استالین به متافیزیک که در نحوه برخورد وی به دیالکتیک در 

. این دهد یماین اثر به تکامل جامعه نیز نشان ، خود را در نحوه برخورد شود میمشاهده  "ماتریالیسم تاریخی

که به  یا نحوهخشک وی به فازهای مختلف جامعه تا رسیدن به سوسیالیسم، بلکه در  برخورددر  تنها نهامر 

 .گردد یم، مشخص شود مییک مطلق برخورد  عنوان به شیوب کمسوسیالیسم 

هیچ  "کرد که تأکید یدرست بهاستثماری  یها سیستم یطورکل بهو  یدار هیسرمااستالین در مقابله با مدافعین 

انتقاد  "ابدی یها دهیامالکیت خصوصی و استثمار، هیچ،  "اصول فناناپذیر"پابرجا، هیچ  "سیستم اجتماعی 

 یدرست به( و 5۰.)"وجود داشته باشد تواند ینمدهقانان در دست مالکین و کارگران در دست سرمایه داران 

جایگزین سیستم فئودالی گشت، سیستم  یدار هیسرماکه زمانی سیستم  طور همان جهیدرنت" که ردیگ یمنتیجه 

هیچ سیستم "که قانون  رسد ینم به نظر( ولی 52. )"گردد یدار هیسرماجایگزین سیستم  تواند یمسوسیالیستی 

، بکار پیگیر طور به ، در مورد خود سوسیالیسم نیز، حداقل"وجود داشته باشد تواند ینم "پابرجا "اجتماعی

 است. شده یمبرده 

 "که کند یمهاست، استنتاج  نحو، استالین از این قانون که تضاد درونی اساس تکامل اشیاء و پدیده نیبه هم

 ها آنرا فاش ساخته و از  ها آنرا پنهان کنیم،بلکه باید  یدار هیسرماسیستم  یتضادهاما نباید  رو نیازا



دون مائوتسه فناناپذیرخدمات   
 

[1۸1] 

 

 شیپ بهتا گرفتن نتیجه  آن راباید  به کلهکنیم، ما نباید از مبارزه طبقاتی جلوگیری کنیم  یبردار پرده

 یبه نحو، ها آنکه فاش ساختن تضادهای جامعه بجای پنهان کردن  رسد ینم به نظر بازهم( ولی 53.)"بریم

اتی تحت سوسیالیسم و ، و همچنین ضرورت پیشبرد مبارزه طبقرود یمپیگیرانه در مورد سوسیالیسم نیز بکار 

 .شود ینمحس  -از سوسیالیسم تا نابودی طبقات -به انجام رسانیدن آن

که  درآمددر دورانی به نگارش  "ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی "که مالحظه شد،  طور همان

کرده بود که در شوروی دیگر طبقات متخاصم وجود ندارد. در مقاله قبلی این مجموعه*  یریگ جهینتاستالین 

مسائل اقتصادی "در  ژهیو بهاشاره شد که تحلیل استالین از جامعه سوسیالیستی، در اواخر عمرش، که 

مسائل اقتصادی سوسیالیم در " در ژهیو بهمنعکس است، در اواخر عمرش، که  "سوسیالیسم در شوروی

بود. در این اثر مهم استالین به چند تضاد در جامعه سوسیالیستی  تر یکیالکتیدمنعکس است، قدری  "شوروی

بود که تضاد بین نیروها و روابط  مصروی  خصوصاًکه باید برای رسیدن به کمونیسم حل شوند.  پردازد یم

به تضادی  تواند یمشود صحیحی به آن برخورد ن به نحوتولید کماکان در شوروی موجود بوده و اگر 

 آنتاگونیستی بدل شود.

و روبنا در سوسیالیسم را بررسی نکرد، یا به ادامه وجودش اشاره ننمود،  ربنایزولی استالین تضاد بین 

 درواقعدر جامعه سوسیالیستی است.  تیپراهمبسیار  یا مسئلهتضادی که یکی از مشخصات اساسی و 

با کنایه اظهار کرد، استالین اهمیت روبنا و مبارزه در این حیطه را جدا  توأمکه مائو چندین با  طور همان

 گرفت. کم دستُ

نیز وجود طبقات متخاصم در شوروی را  آن موقعکه در فصل پیش بحث شد، استالین حتی  طور همانو  

که تضاد بین پرولتاریا و بورژوازی هنوز نیروی محرکه جامعه سوسیالیستی بوده و  افتیدرنتشخیص نداده، و 

 تحت سوسیالیسم است. یدیتولبرخورد صحیح به این تضاد کلید برخورد صحیح به تضاد بین نیروها و روابط 

 عنوان بهشد، استالین دیگر تضاد را  برقراردر شوروی  اساساًمالکیت سوسیالیستی  نکهیبعدازا ،درمجموع 

وجود تضاد آنتاگونیستی بین پرولتاریا و  ژهیو بهنیروی محرکه جامعه سوسیالیستی در نظر نگرفت. او 

 یروینبورژوازی را تشخیص نداده و درک نکرد که این تضاد تحت سوسیالیسم در پیشروی به کمونیسم 

 محرکه اصلی است.
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 تکامل دیالکتیکی خدمات فلسفی مائو

لنینیسم توسط مائو خود مبین قوانین دیالکتیک ماتریالیستی است. این امر در -تکامل فلسفه مارکسیسم

مثبت  یها درسرابطه دیالکتیکی با تکامل کلی انقالب چین و از طریق تحلیل تجارب اتحاد شوروی و سنتز 

 فلسفی، صورت گرفت. طهیحدر  ازجملهو منفی آن 

 خالصه کرد: 1۹57ه مائو در سال این انعکاسی بود از قانونی ک

 اجزاء به ناگزیر واحد وجود هر طبیعت، همانند نیز بشری جامعهدر  دارد قرار کذب مقابل در حقیقت 

. اند گوناگون خود شکل و مضمون برحسب مختلف، مشخص شرایط تحت که شود می منقسم مختلف

 یوزشتغلط و زشت همیشه موجود خواهند بود،اضداد چون درست و غلط، نیکی و بدی و زیبایی  یها دهیپد

بر مبنای  ها آنخوشبو و گیاهان سمی نیز صادق است. رابطه  یا گله دربارههمیشه موجود خواهند بود. این 

تن و مبارزه، رشد و تمیز داد، بدون تفاوت گذاش توان ینماستوار است. بدون مقایسه  ادضداوحدت و مبارزه 

تکامل یافت.  چنین این. مارکسیسم ابدی یمعلیه کذب تکامل   تکامل نیست. حقیقت از طریق مبارزه

تکامل یافت. و تنها از طریق مبارزه است که  ییبورژوا و خردهمارکسیسم در مبارزه علیه ایدئولوژی بورژوایی 

 (54تکامل یابد.) تواند یم

فلسفه، توسط مائو، هم قبل و هم بعد از کسب  ی نهیدرزم ازجملهسیسم، مارک تکامل مورد در امر این 

قدرت سیاسی سراسری، هم در زمان انقالب دمکراتیک نوین و هم در طول انقالب سوسیالیستی صادق بود. 

ب مختلف انقال یها مرحلهفلسفه که مائو در آن و از میان مراحل و زیر  ی نهیدرزمو در هر دو دوره، مبارزه 

چین نیروهای پرولتری را رهبری نمود، در تعیین جهت و نتیجه مجموعه مبارزه انقالبی از اهمیت بسیار 

 برخوردار بود.

انقالب در کشورهای مستعمره(، اشاره شد که مائو مبارزه در حیطه فلسفه  دربارهدر فصل اول این کتاب)

 یها استیسدمکراتیک نوین و بخصوص  بخشی مهم از تکامل، دفاع و کاربست خط انقالب عنوان بهرا 

 هیعلاز مرحله دمکراسی نوین بود، آغاز نمود. این مبارزه بخصوص  یا مرحلهمبارزه ضد ژاپنی که زیر 

نحوه تفکر ایده آلیستی و متافیزیکی و در  کننده منعکستمایالت دگماتیستی )و در درجه دوم امپریستی( که 

 "دوسالهدر  خصوصاًشده بود انتقاد مائو از این تمایالت  یریگ نشانهتقابل با دیالکتیک ماتریالیستی بودند، 
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، از درآمدهبه رشته تحریر  1۹37آمده است، این دو رساله، هر دو در سال  "تضاد درباره" و "پراتیک درباره

. در فصل قبلی این کتاب )که در باال به آن اشاره شد( روند یمآثار فلسفی مائو بشمار  نیتر عمدهنخستین و 

و نقششان در  ها آندر عین اینکه گفته شد این دو اثر، فلسفه مارکسیستی را غنا بخشیدند، بر اهمیت سیاسی 

شد. حال توجه خود را به اصول فلسفه  تأکیدو مجموعه مبارزه انقالبی آن زمان،  یحزب درونمبارزه 

با کل  ها آن، و رابطه میکن یم متمرکز اند افتهیو غنا   مارکسیستی که توسط مائو در این دو اثر تدقیق شده

 می گذارانیم. ازنظرمبارزه سیاسی و ایدئولوژیکی در آن زمان را 

بود. این اثر  "پراتیک درباره "، عنوان فرعی رساله"رابطه شناخت و پراتیک، دانستن و عمل کردن درباره"

و ماتریالیستی  یستسیمارک، تئوری شناخت اجتماعی پراتیک ژهیو بهبر نقش محوری پراتیک ، و  تأکیدبا 

تزهایی " مارکس در آنچهفشرده ساخت. مائو در ادامه و تکامل  آن رانموده و  دییتأدیالکتیکی را از نو 

ماتریالیسم پیش از ماکس مسئله شناخت را جدا از خصلت "گذارده بود، نوشت شیپ به "فوئر باخ درباره

وابستگی شناخت را به  توانست ینم رو نیازاو  کرد یماجتماعی انسان و تکامل تاریخی بشریت مالحظه 

( در اینجا نیز، مائو دید 55.)"رزه طبقاتی درک کندپراتیک اجتماعی، یعنی وابستگی شناخت را به تولید و مبا

کرده و بکار  دییتأمسئله اساسی فلسفه خواند(  آن راماتریالیستی از رابطه بین تفکر و وجود را )که انگلس 

 عظیم نیروهای با همراه مدرن پرولتاریای که یزمان تنها "دهد یم. مائو در ادامه چنین توضیح ردیگ یم

از تکامل تاریخ  یخیو تار  جانبه همه درکی توانست بشر گذاشت، وجود عرصه به پا( بزرگ صنایع)مولده

 (56.)"جامعه بیابد و شناخت را از جامعه به علم و علم مارکسیسم، مبدل سازد

دیالکتیکی  یبرخوردخورد ماتریالیستی بلکه بر  کی تنها نه، یروشن بهنچه اینجا بدان اشاره رفت ، آ اما 

در مورد اندیشه نیز صادق است. خود شناخت  کند یماست. هر آنچه در مورد جامعه و طبیعت صدق 

دیالکتیکی بوده و تابع همان قوانین حرکت است که ماده در طبیعت و اعمال و روابط انسان در  یا پروسه

 .کند یمپیروی  ها آنجامعه از 

. کند یمدیگر را تحلیل  مرحله به مرحلهاینکه مائو مراحل پروسه شناخت و جهش از یک  تر مهم مشخصاً

شناخت چگونه از پراتیک نشئت گرفته و در خدمت  نکهیاپراتیک، در مورد  کننده نییتعمائو بر مبنای نقش 

انسان در پروسه پراتیک در نظر اول فقط ظواهر و جوانب جداگانه و روابط  "دیگو یمچنین  دیآ یدرمآن 
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... این مرحله از شناخت را مرحله شناخت حسی، یعنی مرحله ندیب یمگوناگون را  یها دهیپدخارجی اشیاء و 

که اشیاء  گردد یمادامه پراتیک اجتماعی باعث "( ولی 57. )"نامند یمو تصورات  ها احساس

ات تکرار شوند، عدف ه، بکنند یمانسان ایجاد احساس و تصور   که در جریان پراتیک در ییها دهیپد و

مفاهیم ساخته  -دیآ یم باوجودسپس در مغز انسان تغییری ناگهانی )جهش( در پروسه شناخت 

 (5۸.)"شوند یم

نیستند،  ها دهیپددیگر ظواهر، جوانب جداگانه و روابط خارجی اشیاء و  "که این مفاهیم کند یم تأکیدمائو 

گیرند.بین مفهوم و احساس  یم دربررا  ها دهیپدو باالخره روابط درونی اشیاء و  مجموعبلکه ماهیت و بطن، 

این مرحله " دیگو یم( جلوتر، مائو 5۹.)"کیفی نیز تفاوت دارد وجود دارد ازنظرکمّی بلکه  ازنظر فقط نه

را تشکیل  یتر مهمدرک، قضاوت و استنباط در سراسر پروسه شناخت انسان از یک شیئی یا پدیده مرحله 

 (6۰.)"، این مرحله شناخت تعقلی استدهد یم

 تر کینزداز حقیقت دورتر نبوده، به آن  تنها نهعلمی مجرد است. بنابراین  ازنظرچنین شناخت تعقلی  

و قانون   ماده تجرید" کند یم(بیان آورد یم "پراتیک درباره "که مائو  یقول نقلکه لنین ) ورط هماناست.یا 

( طبیعت را یمعن یبتجریدات علمی )صحیح و جدی، نه پوچ و  همه و غیره، خالصه ارزش طبیعت تجرید

 (61.)"کنند یمبازتاب   تر کامل  و تر درست، تر ژرف

، کند یماحساس فقط مسئله ظواهر خارجی را حل " پردازد یممائو سپس به توضیح بیشتر این امر 

 ظواهر از شناخت بیان تنها احساس( 62)"ماهیت باطن را حل کند مسئله تواند یمتنها تئوری  که یدرصورت
شوند، مفاهیم،  یم ثبتدر مغز  یراتیتأث صورت بهو  شده منعکس حواس توسط ها آن که یا گونه به است، اشیاء

 کنند یمرا نمایندگی  شان یدرونروابط و  ها آنشناخت تعقلی و تئوری، سنتز این احساسات فشرده نمود ذاتی 

 .در جنبش انقالبی در ک کرد باألخصاعم و  طور بهاهمیت عظیم و نقش تئوری را  توان می نجایازا

که چگونه پراتیک از  دهد یماست؟ نه. مائو توضیح  تر مهمولی آیا بدین معناست که تئوری از پراتیک 

حسی و تعقلی " :سدینو یماست. وی  تر مهمجهات مختلف نسبت به تئوری اولویت داشته و در کل از آن 

، ولی از هم جدا نیستند، بلکه بر اساس پراتیک به یک کل واحد تبدیل کنند یمبا یکدیگر فرق  تانیفیک

از طرف ما  بالفاصله تواند ینم، شود میحسی برداشت  طور به آنچهکه  کند یم. پراتیک ما ثابت شوند یم
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که  دهد یم( جلوتر مائو توضیح 63.)"حس شود تر قیعم تواند یممفهوم شده است  آنچهمفهوم شود و فقط 

حرکت  وجود نیباااست،  تر مهماگر جهش از شناخت حسی به شناخت تعقلی ، از جهش به شناخت حسی 

یعنی بکار بستن شناخت  -در پیش است تر مهم. هنوز جهشی از این هم شود ینمشناخت در اینجا متوقف 

است. تنها زمانی که این  شناختن در عمل بلکه در تنها نهتعقلی ، یا تئوری ، در عمل . این، جهشی فراتر 

قرار گیرد، و تنها زمانی که  دییتأمورد  تواند یم ها آنتعقلی در پراتیک بکار برده شوند، صحت  یها دهیا

حرکت شناخت... در این پروسه مشخص را  "( به واقعیات تبدیل گردند است کهییها یتئور) ییها دهیاچنین 

( در اینجا مائو این گفته معروف مارکس را که فالسفه تنها جهان را به 64تلقی کرد.) کامل شده توان می

. این نکته، نه دهد یمبیشتر توضیح داده و بسط  دادن آن است، رییتغاما نکته در  اند کردهصور مختلف تعبیر 

است نه جدایی  "دهد یم، چه کسی به دانستن اهمیت دیآ یم حساب بهتنها عمل است که " عامیانه بیان

میان  ، که در ایناستمتافیزیکی پراتیک و شناخت. بلکه توضیح ماتریالیستی دیالکتیکی رابطه بین این دو 

 حلقه کلیدی پراتیک است.

 

 تئوری شناخت

مفهوم است، مفهوم محصول  مواد خامپراتیک منبع تئوری است، تئوری چکیده پراتیک است، احساس ، 

در این  . ولی مفاهیم، شناخت تعقلی و تئوری باید به پراتیک بازگردانده شوند کهاستسنتز احساس 

، بلکه برای تعمیق شناخت تعقلی مواد خام تازه شود میآزمایش گذارده    شناخت تعقلی به تنها نهپروسه 

. به این ابدی یمادامه  رونده شیپ انیپا یبیک مارپیچ  صورت به. این امر  هذا یعل قس... و گردد یم یآور جمع

گفت  توان می، ندیآ یمبه دست  شده ینیب شیپوقتی در پراتیک نتایج  طرف کیازدلیل بود که مائو گفت که 

 ولی است، گشته کامل( پراتیک –مفاهیم  -مشخصی از پروسه) احساس مرحلهکه پروسه مشخص شناخت یا 

 (65.)"است نیافته ن پایا بشر شناخت حرکت "دیگر طرف از

 :دهد یمکرده و توضیح  بندی جمع. مائو قوانین این پروسه را ردیگ ینمحرکت شناخت بشر هرگز پایان 
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پراتیک حقیقت را کشف کردن و باز در پراتیک حقیقت را اثبات کردن و تکامل دادن، فعاالنه از  لهیوس به
شناخت حسی به شناخت تعقلی رسیدن و سپس از شناخت تعقلی به هدایت فعال پراتیک انقالبی برای تغییر 

ردش مارپیچی این شکل در گ -بازشناختجهان ذهنی و عینی روی آوردن، پراتیک شناخت، باز پراتیک و 
 است نیا. ابدی یمارتقاء  یتر یعالتیک و شناخت به سطح راو با هر سیکل محتوای پ شود میتکرار  یانیپا یب

تئوری ماتریالیستی دیالکتیکی وحدت دانستن و عمل  است نیاتمام تئوری ماتریالیستی دیالکتیکی شناخت،
 (66کردن.)

است نباید به این مفهوم تلقی شود که در هر زمان تشخیص  انیپا یبولی این واقعیت که حرکت شناخت 

همیشه این بوده که حقیقت عینی وجود   تفکر مارکسیسم یها هیپااست. یکی از  رممکنیغدرست از غلط 

 .گردد یم رممکنیغدارد، و دانستن آن ممکن است. بدون این درک، ماتریالیست بودن 

چنانچه لنین اشاره  درواقعهم هست. و  حقیقت مطلق حقیقت عینی وجود دارد،بلکه چیزی بنام تنها نهولی 

 کرد، قبول کردن یکی به مفهوم قبول کردن دیگری است:

است. تصدیق  آشکارشدهماتریالیست بودن یعنی تصدیق حقیقت عینی که توسط اعضای حسی ما بر ما 

شناختن حقیقت  تیبه رسمنیست، به این یا آن طریق،   شر وابستهحقیقت عینی، یعنی حقیقتی که به انسان و ب
 (67)مطلق است.

که هم  دیگو یمخواهند بود، مارکسیسم  نسبی مطلق بلکه نه  نهایتاً  ولی از طرف دیگر بیشتر حقایق

 حال نیدرعولی  اند ینسبمعتقدند بیشتر حقایق  ها ستیمارکسحقیقت مطلق و هم حقیقت نسبی وجود دارد. 

 جهیدرنتکه  کنند یمو سپس بحث  اند ینسبحقایق  تمام ندیگو یم انیگرا ینسبنیستند.  گرا ینسب ها ستیمارکس

منکر وجود حقیقت  ها آن گرید عبارت بهمعتقد شود.  ها آنکرده و به  انتخابرا  "حقایقی"تواند یمهر کس 

به مقاله با آن برخاسته بود.  "ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم"که لنین در  بود می. این بحث مهشوند یمعینی 

 :دهد میاین ماخیستها قرار  ییگرا ینسبدر آنجا لنین، مارکسیسم انگلس را در مقابل 

پذیرش حقیقت مطلق  نیتر کوچکبرای بوگدانف)مانند همه ماخیستها( قبول نسبیت معرفت ما حتی 
، گراست ینسباست. بوگدانف یک  شده لیتشک. برای انگلس حقیقت مطلق از حقایق نسبی شود ینمشامل  را

 (6۸)انگلس یک دیالکتیسین است.
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 گونه نیبد آن راست؟ مائو چی ها آن. ولی رابطه بین است شده لیتشکپس حقیقت مطلق از حقایق نسبی 

 دهد: توضیح می

که در پروسه مطلق و عمومی تکامل عالم، تکامل هر پروسه مشخص نسبی است   معتقدند ها ستیمارکس

 در سیر الیزال حقیقت مطلق، شناخت انسان از هر پروسه مشخص در مراحل معین تکاملش فقط رو نیازاو 

 (6۹.)سازد یمحقیقت مطلق را  شمار یب. حاصل جمع حقایق نسبی حقیقتی نسبی است 

حقیقت مطلق به معنای واقعی، حاصل جمع حقیقت، کل حقیقت است. ولی این کل از  گرید عبارت به

 .اند یقسمفقط  ها نیاحقایق نسبی هستند،  ها نیااست.  شده لیتشک شمار یباجزاء 

که ناصحیح و یا بخشا صحیح  شود میو بعدها ثابت  شده شناختهکه زمانی صحیح  ییها دهیااما 

 به دستاست که بشر تجربه بیشتری  جهت نیبد؟ این شوند یمانین فیزیک( چه )مانند برخی از قواند بوده

، درک خویش را از اشیاء کند یمو قوانین جدید کشف  ها پروسه، کند یم بندی جمعآورده، از این تجارب 

که شناخت بشر از  نیست . اما بدیهی است که این امر ناقض این واقعیتدهد یمتکامل داده و آن را صیقل 

. و شود می  و شناخت انسان از جهان عینی بیشتر و بیشتر افتهیارتقاءسطحی پائین تر به سطحی باالتر 

تر به سطحی باالتر ارتقاء  یینپااز سطحی  باید که شناخت انسان دهد ینمتغییری در این واقعیت  وجه چیه به

جهان بکار گیرد  رییتغرا در پروسه   حقیقت  آن اندازه شناخت از تواند یمتنها  مقطع انسان یابد؛ و در هر

جهشی دیگر  یها هیپارا به آزمایش گذارده و  ها دهیاکه در آن مقطع موجود است، و در این پروسه انسان آن 

؛ وی تنها در بکار بنددآنچه را فردا خواهد دانست امروز  تواند ینم. او آورد یم به دستدر شناخت خویش را 

 کند. بندی جمع آن رابکار بسته و نتایج  داند یم اکنون همصورتی فردا بیشتر خواهد دانست که آنچه را 

 :دیگو یممائو همچنین 

، پروسه پیدایش، تکامل و زوال انیپا یبست ای پروسهپروسه پیدایش، تکامل و زوال در پراتیک اجتماعی 

، ها یتئور، ها دهیاپراتیک انسان که واقعیت عینی را طبق  ازآنجاکه. انیپا یبست ای پروسهدر شناخت انسان نیز 

، شناخت بشر از واقعیات عینی نیز کند یمپیشرفت  گام به گام، پیوسته دهد یممعین تغییر  یها پروژهو یا  ها نقشه

. حرکت تغییر در جهان واقعیت عین هرگز پایانی ندارد، شناخت شود می تر قیعمو  تر قیعمهمواره  سان نیبد

 (7۰است.) انیپا یبانسان از حقیقت در جریان پراتیک نیز 



 نوشته: باب آواکیان

[1۸۸] 

 

در حال تعمیق است، استفاده کرده، ضرورت پشتیبانی تمام و  مرتباًاز این امر که شناخت  کوشند یمبرخی 

. کنند نفی را ها آن سیستماتیک بردن بکار و دون تسه مائو اندیشه -لنینیسم –کمال از اصول اساسی مارکسیسم 

دون صحیح شناخته  تسه مائو اندیشه-لنینیسم -مارکسیسم ازنظر چیزها برخی امروز: است این بحثشان کنه

، با این دلیل اند حیصحولی فردا ممکن است دریابیم که این چیزها صحیح نبوده با فقط بخشا  شوند یم

ضرورتی برای اعمال سیستماتیک این علم موجود نیست، در عوض ما آنچه را برایمان مفید است انتخاب 

کریتیسیسم و پراگماتیسم  ، امپریوییگرا ینسب، ییگرا التقاط. این میگذار یمکرده و آنچه مفید نیست به کنار 

 آلیسم است. محض است، این متافیزیک و ایده

. دانند یمپراتیک را معیار حقیقت  کنند یمگرفته و تظاهر  به خوداین افراد قیافه حامیان بزرگ ماتریالیسم 

سر چه کسی کاله بگذارند؟واقعیت آن است که چنین خطی در تقابل با تئوری  خواهند یم ها آنولی 

 شیپ بهکامل  صورت هب، اگر خطی مییبگوصحیح آن بر پراتیک است. ساده  تأکیدمارکسیستی شناخت و 

 راهی هیچ نشود، گرفته بکار سیستماتیک یبه نحو دون تسه مائو اندیشه -لنینیسم –برده نشود، اگر مارکسیسم 

و غیره، در پراتیک وجود نداشته و هیچ راهی برای کسب  ها سیاست،  صحت این خط  آموزش برای

 .ماند ینمباقی  "معین یها پروژهو یا  ها نقشهو  ها یتئور، ها دهیابر طبق  "شناخت بیشتر در پروسه تغییر جهان

در  جناحتکه حرکت  "کند یمفراموش  "که در باال توضیح داده شد، چنین خط اپورتونیستی طور همان

از پراتیک به تئوری و سپس از تئوری به  ییها جهش  رندهیدربرگکه هر یک  ردیگ یمدوایری صورت 

ه ن قتیحقاست، اما حرکت شناخت انسان از  "انیپا یبجریان  "پراتیک هستند. بقول مائو حقیقت مطلق یک

خواهیم دانست. پس   خوب، فردا ما بیشتر از امروز" : ندیگو یمبلکه مارپیچی است، بعضی  الخط میمستق
. چنین "میبکار نبر، میشناس یمحقیقت  عنوان بهرا که امروز  یزیآن چدگماتیکی( عمل نکنیم و  طور به) دیانیب

شناخت بیشتری  درواقعست که توسط آن ای پروسهریختن  به هممردود شمردن و  یبه معناحرفی در هر مقطع 

رابطه دیالکتیکی واقعی بین تئوری و پراتیک  برخالف چراکه. این برخورد متافیزیکی است دیآ یم به دست

 درباره ". این برخورد منطبق برکند یمحقیقت عینی را نفی  درواقعاست، این برخورد ایده آلیستی است چون 

 .استاز آن   تخطی و بوده مائو بزرگ اثر این به حمله در بلکه نیست، آن مدافع و "پراتیک

بر اولویت پراتیک و تکامل دائم شناخت و پراتیک انسان از طریق  دشیتأکو بخصوص  "پراتیک درباره"

مراحل یا دوایر، در مبارزه علیه تمایالت اشتباه در نحوه تفکر و عمل درون حزب کمونیست  انیپا یبسلسله 
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جبهه متحد ضد  که یزماننوشته شد، یعنی  1۹37 به سالبود. این رساله  برخوردارچین از اهمیت عظیمی 

در  تنها نهبود. در آن دوره عده زیادی  اش هیاولبود و مبارزه ضد ژاپنی هنوز در مراحل  شده لیتشکازه ژاپنی ت

حزب بوده و دانسته یا ندانسته در جبهه متحد و  یها استیسخارج بلکه در داخل حزب کمونیست مخالف 

 .کردند یمتخریب   جنگ مقاومت ضد ژاپنی

، آن انحراف دگماتیستی بود که از تحلیل مشخص شرایط حزباین تمایالت درون خود  بارزترین

با پراتیک، بلکه  اش یکیالکتیدواقعی چین و مرحله عینی مبارزه عاجز مانده و به تئوری نه در رابطه صحیح و 

بیرون کشیده  دنیای عینی که بجای اینکه از کرد یمجاودانی برخورد  ریرناپذییتغیک سری حقایق  عنوان به

را به جهان عین تحمیل  ها آن ستیبا یمشوند،  بازگرداندهآن  به درونراهنمای مبارزه انقالبی  عنوان بهشده و 

کرد. از طرف دیگر عکس دگماتیستها، حلقه بین تئوری و پراتیک را شکسته و یک دیدگاه متافیزیکی از 

 درجه دوم بود. این گرایش در آن زمان مشکل -رابطه بین فکر کردن و عمل کردن ر ا برگزیدند

وحدت دیالکتیکی بین مرحله )یا زیر مرحله( آن دوره از مبارزه و  شناختن این تمایالت اشتباه، هر دو،از

ضرورت گذار از جبهه متحد ضد   شناختن تیبه رسماز  عموماًتکامل آینده آن عاجز بودند. دگماتیستها 

یی ها استیس، و یا زدند یم سرباز  سوسیالیسم یسو بهژاپنی در تکمیل انقالب دمکراتیک نوین و پیشرفت 

در مقاطع معینی بسیاری از آنان،  حال نیدرع) پاشاند یمکه جبهه متحد را از هم  گذاشتند یمجلو  "چپ"

شوروی در قبال چیان کایشک را بکار برده و مبلغ تکیه و تسلیم به  یها استیسوار ، در چین  دگماتیک

جوانب آینده که در درون مرحله  از تشخیص عموماً ها ستیالیامپرگومیندان در مبارزه ضد ژاپنی بودند(. 

با تعدیل  توأم تداومنیروی اصلی،  عنوان به ها تودهبسیج  ازجمله درماندندمبارزه ضد ژاپنی موجود بودند، 

حزب کمونیست در جبهه متحد و مبارزه  عمل و ابتکاررفرم ارضی و کئوپراتیوهای اولیه دهقانی، استقالل 

 برای کسب و حفظ رهبری جبهه متحد و غیره. اش یضرور

، شکی نیست که مقابله با هر دو آورد میرا پیش  تر بزرگخطری  عموماًدر حین اینکه تمایل دگماتیستی 

 طرف بهپیشرفت  یسو بهآن مرحله)یا زیر مرحله( و  مبارزه از درون شبردیپاین انحرافات، چه برای 

سوسیالیسم،  یسو بهجامعه آتی، و چه برای تکمیل انقالب دموکراتیک نوین و پیشرفت 

 ضروری بود.
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و  تر عمومیبرای انقالب چین، از اهمیتی  اش واسطهبال گذشته از اهمیت عظیم و  "پراتیک درباره"

است در مبارزه  یا اسلحهلنینیستی و  -است. این رساله خدمتی به فلسفه مارکسیست برخوردار تر درازمدت

لنینیسم به  -مارکسیسم دهد یمدر آنجاست که توضیح  ژهیو بهجاری و مداوم انقالبی. اهمیت نقش کتاب 

( 71)"دیگشا یم یا تازه یها راهدر جریان پراتیک برای شناخت حقیقت، الینقطع "حقیقت پایان نداده بلکه  

بهنگام بحث  بعداً. "ییگرا مطلق "در تقابل کامل آن با متافیزیک و بخصوص تمایل به گرید عبارت بهیعنی 

، به این نکته یطورکل بهیستی و رابطه آن با مبارزه طبقاتی مبارزه در جبهه فلسفی در چین سوسیال درباره

 گشت. میبازخواه

 

 تضاد درباره

و با همان هدف عاجل مقابله با دیدگاه انحرافی موجود در حزب و  "پراتیک درباره "بالفاصله پس از

برشته  "تضاد درباره"، یعنی پرداخت میبه دیالکتیک  تر مشخص طور بهدگماتیسم، یک اثر مطول که  ژهیو به

قانون " :دهد می به دستاز اصول فلسفه مارکسیستی  یا عصاره. در همان ابتدای مقاله، مائو درآمدتحریر 

( 72. )"قانون دیالکتیک ماتریالیستی است ترین اساسی، یعنی قانون وحدت اضداد، ها پدیدهتضاد در اشیاء و 

قانون اساسی طبیعت  "که این قانون دارد میاعالم  وضوح بهاز نکات اصلی در پایان مقاله، وی  بندی جمعدر 

 (73.)"نیز قانون اساسی تفکر است رو نیازاو جامعه بوده و 

قانون تضاد یک قانون دیالکتیک است، آیا مائو با مشخص کردن آن  ازآنجاکهاست؟ و  چنین اینچرا 

 درواقعه است، و آیا وی قراردادقانون اساسی طبیعت، جامعه و تفکر، دیالکتیک را برتر از ماتریالیسم  عنوان به

توسط رویزیونیستها، چه در چین و چه در سایر کشورها به ایده  اًر؟ البته مائو مکردیغلت یم دربه ایده آلیسم 

ائو در مورد نقش شعور اغراق کرده و که م کنند یمبدون وقفه تکرار  ها آنآلیست بودن متهم شده است. 

 بدین مسائل اساسی بپردازیم. تر قیعمدیالکتیک را تحریف نموده است. اجازه بدهید کمی 
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 مثابه به؟ آیا این امر که ماده شناسد یمقانون اساسی طبیعت، جامعه و تفکر  عنوان بهچرا مائو قانون تضاد را 

پایه شعور ، تفکر انسان و مستقل از آن وجود دارد، یکی از مسائل بهمان اندازه مهم فلسفه نیست؟ آیا 

 ؟گذارد نمیکردن قانون تضاد بدین شکل، راه را برای ایده آلیسم باز  برجسته برگزیدن و

فاصل اساسی در  و یک خط ای پایهاولویت ماده بر ایده، چنانچه در فوق بدان اشاره شد، واقعا یک مسئله 

درجه اهمیت برخوردار  از همان "وحدت اضداد "گفت که این مسئله نسبت به  توان نمیفلسفه است. ولی 

  ماتریالیسم  که طور همان. سازد نمیروشن  دربارهرا  چیز هیچ، در غیاب شعور، خود خودی بهاست. این امر 

یعنی  -حتی در آنجا که شعور نیست نیز موجود است بلکهمستقل از شعور وجود دارد  تنها نه، ماده آموزد می

ماده بدان حد از تکامل نرسیده که قابلیت شعور داشته باشد. اولویت ماده بر ایده رابطه صحیح  آنجائی کهدر 

آن حکم انگلس که مسئله اساسی  -ماده و ایده را بما نشان داده و از این جنبه یک مسئله اساسی فلسفه است

در مورد ماده  چیز هیچ. ولی، صرف اولویت ماده بر شعور به یادآوریمین تفکر و عمل است، را فلسفه رابطه ب

ولی چیزی  دهد میرا با ماده خارج از آن شرح  اش رابطهو در مورد ماده متفکر نیز،  کند نمیغیر متفکر فاش 

 .گوید نمیبیشتر از این بما 

و نیز رابطه بین  شعور ذی، هم ماده غیر متفکر و هم ماده شمول جهان صورت بهاز سوی دیگر، قانون تضاد 

گیرد. پس صحیح است که بگوییم قانون تضاد، قانون اساسی طبیعت ، رابطه متقابل و  دربرمیرا  ها آن

 اساسی تفکر است.  قانون بنابراین  و -جامعه-با طبیعت و با خودشان در این پروسه ها انسان یافته سازمان

که چگونه  آموزد میدیالکتیکی پیش از هر چیز بما  بینی جهاناین  "نموده، بندی جمعکه مائو  گونه آن

ی گوناگون مشاهده کرده و تحلیل نمود، و بر اساس این تحلیل ها پدیدهرا در اشیاء و  اضداد حرکت

از  ها پدیدهیاء و قانون تضاد در اش کنکورتبرای ما درک این  رو ازاینحل تضادها را نشان دهیم.  های شیوه

که عام بودن تضاد چه معنایی داشته  دهد می( مائو در توضیح ادامه 74.)"اهمیت بسیار واالیی برخوردار است

 و از چه اهمیتی برخوردار است:

 ها پدیدهعام بودن یا مطلق بودن تضاد معنایی دوگانه دارد: اول اینکه، تضاد در پروسه تکامل کلیه اشیاء و 
 (75).شود میموجود است، دوم اینکه، حرکت اضداد از ابتدا تا انتهای پروسه تکامل هر شیئی یا پدیده دیده 
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 کننده تعیین وجود دارد، و مبارزه میان این وجوه، چیز همهوابستگی متقابل وجوه متضاد در 

نیست که درون  ای پدیده. هیچ شیئی یا راند می پیش بهرا  ها آناست و تکامل  ها پدیدهحیات کلیه اشیاء و 
 (76عاری از تضاد نیست.) چیز هیچخود تضادی نهفته نداشته باشد؛ 

انحرافی  یها دگاهیدبلکه با  کند می بندی جمعنکات اصلی دیالکتیک ماتریالیستی را  تنها نهدر اینجا مائو 

حزب کمونیست چین نیز را یافته بودند، به مقابله  به درونمختلفی که از اتحاد شوروی سرچشمه گرفته و 

وجود  ویژه بهدر شوروی بود که عام بودن تضاد  تئوری اپورتونیستی مکتب دبورین ها آن. اولین زدیخ یبرم

زمانی  صرفاً. بنا به این تئوری، تضاد شد میتضاد از ابتدا تا انتهای پروسه تکاملی هر شیئی و پدیده، را منکر 

متافیزیکی و ایده  "دبورین"که این پروسه به مرحله معینی رسیده باشد. بدون شک تئوری یابد میتبارز 

که نیروی محرکه در آغاز پروسه عاملی درونی نبوده بلکه  رسد میبه این نتیجه  ضرورتاًآلیستی است، زیرا 

را به عالم  "تکان اولیه"که نوعی نیروی خارجی   شود میخارجی است. تئوری مذکور راه گشای این نظریه 

 .گردد مییعنی به وجود خدا ختم  -هستی وارد آورده است

، زیرا اگر وجود تضاد شود میسیاسی به همکاری و سازش طبقاتی منتهی  ی درزمینهبعالوه، این تئوری 

ن مورد، مائو مثالی مطرح همیشگی نیست پس لزومی ندارد که را حل اختالفات مبارزه طبقاتی باشد. در ای

و  ها کوالککه در شرایط کنونی موجود در اتحاد شوروی، میان  بیند می گونه اینمکتب دبورین ": سازد می

فقط تفاوت هست.  ها آنتوده دهقانی تضادی موجود و توده دهقانی تضادی موجود نیست، بلکه بین 

 (77.)"که این مکتب با نظرات بوخارین توافق دارد روست ازاین

بخش   عنوان به، آن را، و غلبه بر آن رامکتب دبورین و غلبه بر  ضدانقالبیاستالین، افشاء تئوری فلسفی 

، رهبری نمود. ولی 1۹2۰در اتحاد شوروی بخصوص در اواخر دهه  جانبه همهمهمی از پیشبرد مبارزه طبقاتی 

کامل بکار گیرد. این  طور بهرا  ماتریالیستیاشاره شد، استالین خود نتوانست دیالکتیک  قبالًکه  طور همان

خاص به قانون تضاد  توجه بذل، در عدم  "ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی "در اثر ویژه بهمسئله 

قانون اساسی دیالکتیک ماتریالیستی و فقدان درک از پیوند میان مبارزه و همگونی اضداد خود را  مثابه به

بودن وابستگی متقابل و  کننده تعیین، از "تضاد درباره"مائو در مقاله  که هنگامی، تیجتاًن. سازد می گر جلوه

بشمار  ها آنپیش برنده امر تکامل  این راو  راند میمبارزه وجوه متضاد در حیات هر شیئی یا پدیده سخن 

ماتریالیسم دیالکتیک  ".)کتابدهد مینسبت به درک استالین را ارائه  تری صحیح، درک متفاوت و آورد می
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 جمله منهمزمان نگاشته شدند. اما نقطه نظرات اساسی و  طور به "تضاد درباره "و مقاله "و ماتریالیسم تاریخی

درون حزب  درآوردرا برشته تحریر  "تضاد درباره"استالین پیش از اینکه مائو  در کتابانحرافی مطروحه 

 بودند.( شده شناختهکمونیست چین شایع گردیده و 

 

 همگونی و مبارزه اضداد

اختصاص داده است. در این  به خودرا  "تضاد درباره"همگونی و مبارزه وجوه تضاد، بخش مفصلی از

و همزیستشان در یک  ها آنکه همگونی اضداد دو معنی دارد. اولی بستگی متقابل  دهد میبخش مائو توضیح 

از آن، تبدیل اضداد به  تر مهمبلکه ":شود میختم ن اینجا، که مسئله به دهد میوجود واحد است، اما مائو ادامه 

هر یک از این دو وجه متضاد یک شیئی یا پدیده تحت شرایط معین به ضد خود  اینکهیکدیگر است. یعنی 

 (7۸.)"نشیند میآن  جای بهو  گردد میبدل 

ه نمود. اگر این امر روشن نباشد که این دو در مثال بورژوازی و پرولتاریا مشاهد توان میاهمیت این امر را 

چگونه  دید که توان نمی وقت آنبه ضد خود تبدیل شوند، توانند میوابستگی متقابل دارند بلکه  تنها نه

طبقه حاکم تبدل شود، و  به محکومتغییر کرده و از جنبه ثانویه به جنبه اصلی تضاد، از طبقه  تواند می پرولتاریا

.در شرایط مشخص چین در دهد میکه در مورد بورژوازی درست عکس این تغییر رخ  حالی است  این در

یا به  ها کمونیست، در بحبوحه جنگ مقاومت ضد ژاپنی ، این دیدگاه اشتباه و متافیزیکی در میان آن زمان

نفی شرکت در یک جبهه متحد با گومیندان و یا به روی دیگر سکه یعنی عدم مبارزه جهت کسب رهبری 

حزب قدرتمند کشور از موقعیتی برتر و  مثابه بهگومیندان  ازآنجاکه. گردید میمتحد منجر  در جبههرولتاریا پ

گومیندان را به معنای تبعیت  به همراهجبهه متحد  -و راست "چپ"-برخوردار بود، هر دو دیدگاه تر قوی

 .دیدند میحزب کمونیست از آن  ناپذیر اجتنابمداوم و 

کرد که در مناسبات بین همگونی و مبارزه  تأکید حال درعین، مائو "درباره تضاد " در همین بخش از

از آغاز تا پایان  "مبارزه اضداد"اضداد، همگونی نسبی بوده ولی مبارزه مطلق است. وی متذکر گردید که

با  و نسبی ... امتزاج همگونی مشروطشود میپروسه جریان داشته و منجر به تبدیل یک پروسه به پروسه دیگر 
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که  دووجهی( 7۹.)"گردد می ها پدیدهمبارزه غیر مشروط و مطلق موجب حرکت وجوه تضاد در کلیه اشیاء و 

. اما از آغاز تا پایان آن کنند می چنین اینو همگونی دارند، تنها تحت شرایط معینی  دهند میتضاد را تشکیل 

حل آن تضاد و پیدایش تضاد دیگری منکر خواهد تضاد معین مبارزه وجود دارد و این مبارزه سرانجام به 

 گشت.

 از یکتشخیص داد که مبارزه پایه حل هر تضاد معین و حرکت  توان نمیاگر این مسئله درک نشود، 

بین پرولتاریا و بورژوازی،  در تضادبا کاربردش  سریعاً توان میبعد است. اهمیت این مسئله را  مرحله به مرحله

 ازوسیع از یکسو و امپریالیسم و فئودالیسم  های تودهبین  در تضادراتیک نوین در چین، یا در طول مرحله دمک

 درک( ژاپن امپریالیسم و چین ملت بین در تضاد ژاپن ضد مقاومت جنگ مرحله –سوی دیگر، )و در زیر 

 .کرد

به  "درباره تضاد "دگماتیسم در حزب کمونیست چین، مائو در ویژه بهانحرافی  های گرایشدر مقابله با 

جنبه خاص بودن تضاد بیش از عام بودن آن توجه معطوف داشت. مائو متذکر شد که دگماتیستها مسئله 

حداقل جایگاه خاصی برای آن قائل نیستند. در مقابله با دگماتیسم، مائو  و یاخاص بودن تضاد را قبول ندارند 

این حرکت ناگزیر باید اشکال  "نیست، درحرکتماده  جز بهچیزی  در جهانه در عین اینکه کرد ک تأکید

 ها پدیدهکه اساس معرفت ما را بر اشیاء و -است تر ضروریو  تر مهم آنچه ویژه بهبگیرد...)و(  به خودمعینی 

ویژگی این شکل حرکت ماده را در نظر بگیریم، یعنی تفاوت کیفی میان این  آن است که -دهد میتشکیل 

 درآورددر رابطه با طبیعت بلکه  تنها نه( این امر ۸۰. )"درک کنیم آن راشکل حرکت ماده و اشکال دیگر 

است  به خود. هر شکل خاصی از ماده داری حرکت، جوهر ویژه متعلق کند میجامعه )و تفکر( نیز صدق 

 (۸1.)"شود میتضاد خاص خود مشخص  لهیوس هب"که

واقعی  یها یژگیودگماتسیتها که نتوانسته بودند تفکر خود را بر این مبنا استوار سازند، قادر به شناختن 

انقالب چین در آن برهه زمان، و تعیین نیروهای محرکه ، اهداف و وظایف انقالب طی آن مرحله نبودند و 

استقالل و ابتکار  حال درعینستند تمامی نیروهای بالقوه را علیه دشمن اصلی متحد کرده و توان نمی جهیدرنت

از انقالب شوروی بودند. تجویز  برداری کپی. بسیاری افراد مایل به دارند نگاهپرولتاریا و حزبش را محفوظ 

ژاپن نیز در پی  مانآن زنیمه مستعمره که در  -این نسخه برای شرایط مشخص چین، یک کشور نیمه فئودال

به یک مستعمره کامل تبدیل کند، صحیح نبود. قسمت آنتاگونیسم و نقش آن در تضاد، در  آن راآن بود که 
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آنتاگونیسم یکی "بخشی از پاسخ مائو بدین مسئله است. مائو اشاره کرد که  رندهیدربرگ،  "درباره تضاد "اثر 

 نمود که: تأکید( و او ۸2. )"ن مبارزه نیستاز اشکال مبارزه اضداد است، ولی یگانه شکل ای

 یها فرمولنباید  گاه چیهبررسی کنیم و  کنکورت طور بهما باید وضعیت مبارزه معین اضداد گوناگون را 
 ها پدیدهدر مورد همه اشیاء و  جا یبو  موقع یب)ضرورت سرنگونی قهری طبقات ارتجاعی ( را  الذکر فوق

 به علتحل تضادها، یعنی اشکال مبارزه،  های شیوه یولبکار ببندیم. تضاد و مبارزه عام و مطلق هستند، 
، دهند میگوناگونی خصلت تضادها مختلف است. بعضی از تضادها خصلت آنتاگونیستی آشکار نشان 

از  یا پاره، ها پدیدهبرخی دیگر دارای چنین خصلتی نیستند. بر طبق تکامل مشخص اشیاء و  که یدرصورت
برخی دیگر  آنکه حال، شوند یمتضادها که در ابتدا غیر آنتاگونیستی هستند، به تضادهای آنتاگونیستی بدل 

 (۸3.)یابند میغیر آنتاگونیستی تغییر  تضادهایکه در آغاز آنتاگونیستی هستند، به 

الویت مبارزه علیه متجاوزین ژاپنی  دلیلبه در آن زمان، این امر از اهمیت خاصی برخوردار بود، زیرا که  

الزم آمده بود که از جنگ علیه گومیندان دست کشیده و با آن جبهه متحد تشکیل داد. این امر به معنی این 

بودند، بلکه  تغییریافته کرد میرا که نمایندگی   یطبقاتارتجاعی گومیندان و نیروهای  اساساًنبود که ماهیت 

موقت تخفیف یافته و  طور بهمشخص مبارزه در آن مقطع زمانی، تضاد با گومیندان  که در شرایط جهت بدین

بود. مبارزه علیه گومیندان باید ادامه  شده تبدیلاز یک تضاد آنتاگونیستی به تضادی غیر آنتوگونیستی  موقتاً

که مبارزه را  بود میاین  بایست میمسئله رهبری جبهه متحد، لیکن سیاست حزب  بر سر ویژه به، یافت می

 پیش بهحفظ جبهه متحد  چهارچوبغیر آنتوگونیستی و در شکل مبارزه سیاسی و ایدئولوژی در  صورت به

ند باید کرد میببرد)البته وقتی نیروهای نظامی گومیندان به حزب کمونیست و نیروهای مسلح انقالبی حمله 

از استقالل و ابتکار عمل حزب و مبارزه آن  استفاده، ولی حتی در این حالت نیز در حین شد میاین حمله دفع 

در شرایط  تر عام طور به(. و بود میحفظ این جبهه  بایست میبرای اعمال هژمونی در جبهه متحد، هدف 

از آن( آنتاگونیستی  هایی بخش  بینتضاد بین پرولتاریا و بورژوازی) انقالب دمکراتیک نوین چین،

 بایست نمیشرایط خواهان برخورد غیر آنتاگونیستی بدان بود،  که هنگامین(، و معی های زماننبوده)حداقل در 

 .گرفت میبرخورد دیگر صورت 
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خصوص انحرافات ب آن زمانو مخالفت کامل با خطوط انحرافی درون حزب در  جانبه همهبا نقد 

بکار بست. وی پایه  کنکورت طور به آن رااز اصل خاص بودن تضاد دفاع نمود بلکه  تنها نهمائو  ،دگماتیستی

مقدمه الزم بر انقالب سوسیالیستی در چین و  عنوان بهفلسفی صحت استراتژی انقالب دمکراتیک نوین 

 چنین توضیح داد: آن راآمادگی ضروری جهت 

کیفی  ازنظرحل شوند که  توانند می هایی  اسلوب، فقط با اند گوناگونکیفی  ازنظرتضادهایی که 

، تضاد میان شود می: تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی با اسلوب انقالب سوسیالیستی حل المثل فی. اند متفاوت

، تضاد میان مستعمرات و شود میعظیم مردم و نظام فئودالی با اسلوب انقالب دمکراتیک حل  های توده

و تضادها کهنه ناپدید  ها وسهپر، یابند میتغییر  ها پروسه... شود میامپریالیسم با اسلوب جنگ انقالبی ملی حل 

. کنند میحل تضادها نیز تغییر  های لوباس بنابراینو  شوند میو تضادهای نو ظاهر  ها پروسه، گردند می

حل آن  های وباسل طور همینانقالب فوریه و انقالب اکتبر روسیه حل شدند و  وسیله بهکه   تضادهایی

با یکدیگر متفاوت بودند. حل تضادهای مختلف با اسالیب گوناگون، اصلی است که  اساساًتضادها 

و  کنند میباید دقیقا از آن پیروی کنند. ولی دگماتیکها این اصل را مراعات ن ها لنینیست -مارکسیست

که تضادهای  کنند میدرک ن درنتیجهگوناگون متفاوت است، و  های انقالبکه شرایط در  یابند درنمی

، در انگارند میفرمول قالبی خود را الیتغیر  ها آنختلف باید با اسالیب گوناگون حل شوند. بلکه بالعکس م

به ناکامی انقالب و یا به زیان امری که آینده  تواند میفقط  درنتیجهکه  بندند میمکانیکی بکار  طور به جا همه

 (۸4و درخشانی در پیش دارد، منجر شود.) تابناک

 

 خاص بودن و عام بودن

خاص در مقابله با دگماتیستهای  طور بهمائو همچنین مسئله رابطه بین خاص بودن و عام بودن تضاد را، که 

وی نوشت که: البته بدون درک عام بودن تضاد  .قرارداد موردبررسیاز اهمیت عظیمی برخوردار بود، 

؛ معذالک بدون بازشناخترا  ها پدیدهعلل عمومی و یا اساس عمومی حرکت یا تکامل اشیاء و  توان نمی

، معین سازد میکه یک شیئی یا پدیده را از دیگری متمایز  ای ویژهماهیت  توان نمیمطالعه خاص بودن تضاد 
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 ها پدیده، تمیز اشیاء و ها پدیدهعلل خصوصی یا اساس خصوصی حرکت یا تکامل اشیاء و  طور همیننمود و 

 (۸5خواهد بود.) غیرممکنتحقیقات علمی  های حوزهاز یکدیگر و تعیین حدود 

رابطه صحیح و دیالکتیکی بین عام بودن و  بازماندنددگماتیستها که از بررسی جدی خاص بودن تضاد 

 –نفهمیدند که حرکت شناخت انسان ، از خاص به عام )یا عمومی ( ها آنخاص بودن تضاد را درک نکردند. 

تکرار  مجدداً( و تر عالیو سپس بازگشت به خاص )در مرحله  -ها پدیدهجوهر مشترک اشیاء و  شناخت به

 متوجه نشدند که شناخت انسان از اشیاء ها آن. رود می پیش به، انتها بی باالروندهآن در یک مارپیچ 

آید، و  به وجودی خاص فراوان ها پدیدهو  باید از شناخت وی از اشیاء عام طور به ها پدیدهو 

از  یشمار یبنه اینکه کل عام در تعداد  -ردیگ یمکلیت)یا عام( در خاص جای  بیترت نیا بهاینکه 

با جوهر  هرکدام، ها خاصاز  یشمار یبو در تعداد  ردیگ یمبا جوهر ویژه خویش، جای  هرکدام،  ها خاص

به تئوری  ها آن، بیترت نیا بهاز این زاویه، در هر جای خاص جای دارد.  درنتیجهو  ردیگ یمویژه خویش،جای 

 نه و شده حاصل خاص یها پدیده و شیاءا از نه که ند،کرد می برخورد ،"عام حقیقت"عنوان به

یک  مثابه به کوتاه، عبارت به– شود بسته بکار خاص پدیده و اشیاء مورد در است الزم اینکه

 .دگم

، دهند میاینکه، دگماتیستها از فهم اینکه عام بودن و خاص بودن خود یک تضاد را تشکیل  مضافاً

 درک نکردند که: ها آنبه یکدیگر تبدیل شوند، عاجز ماندند.  توانند میهمگونی دارند و 

در یک مورد مشخص عام  آنچه ها آنو خصلت نامحدود تکامل  ها پدیدهتنوع فراوان اشیاء و  به علت
اص است، در مورد خدر یک مورد مشخص  آنچه. و بالعکس شود میاست، در مورد مشخص دیگر خاص 

 (۸6.)شود میمشخص دیگر عام 

و مالکیت خصوص استفاده کرد. این  اجتماعی برای نشان دادن این مسئله، مائو از مثال تضاد بین تولید

 یدار هیسرمابه این معنی که این تضاد در کل جامعه  -دهد می، عام بودن تضاد را تشکیل یدار هیسرماامر در 

 شکل کیعام، این مسئله تنها  طور به مراجعهاساسی بوده و در سرتاسر آن ریشه دوانده است. ولی در مورد 

انقالب چین باید  . این امر در افشاء این دیدگاه انحرافی کهاستخاص تضاد میان نیروها و روابط تولیدی 
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طی آن مرحله خصلت تضاد  چراکهاهمیت داشت،  وضوح بهباشد،  یدار هیسرماهمانند انقالب کشورهای 

 بود. یدار هیسرمااساسی و شکل خاص تضاد بین نیروها و روابط تولیدی در چین متفاوت از کشورهای 

که توسط آن تعیین  یا پروسهاین تضاد خاص بود، خود تضاد و ماهیت  ازآنجاکهالبته از جهت دیگر، 

که  آمد یمگذرا بود. با حل این تضاد، در مقطع معینی الزم  صرفاً -یعنی انقالب دمکراتیک نوین -گشت یم

، گذر شد میبه مرحله بعدی، یعنی انقالب سوسیالیستی که با تضاد اساسی بین پرولتاریا و بورژوازی مشخص 

این مسئله را نیز با تحلیل از رابطه بین عام بودن و خاص بودن تضاد توضیح داده و بر آن  یها هیپاود. مائو نم

 مائو از این نکته و اهمیت خارج از حد آن بدین قرار است: بندی جمعگذارد.  تأکید

رابطه بین عام بودن و خاص بودن تضاد، رابطه بین خصلت عمومی و خصلت خصوصی تضاد است. منظور 
. کنند مینفوذ  ها پروسهموجودند و از ابتدا تا انتهای همه  ها پروسهاز خصلت عمومی اینستکه تضادها در کلیه 

است. این  چیز همهنفی  یبه معناتضادند. نفی تضاد  ها نیاهمه  -، تفکرها پروسه، ها پدیدهحرکت، اشیاء و 
حقیقت عامی است که برای همیشه و در کلیه کشورها بالاستثناء صادق است. از اینجاست که خصلت 

. بدون یابد می. ولی این خصلت عمومی در هر خصلت خصوصی هستی دیآ یمعمومی و مطلق تضاد پدید 
ردند، دیگر چه چیزی خصلت خصوصی خصلت عمومی نیست. اگر تمام خصایل خصوصی حذف گ

هر تضاد دارای ویژگی خاص خود است، خصلت  ازآنجاکهاز خصلت عمومی باقی بماند؟  تواند می
 -نسبی هستند. این حقیقت رو ازاین. تمام خصایل خصوصی مشروط، موقتی، و آید میخصوصی پدید 

 و اشیاء ذاتی تضاد مسئله جوهر –حقیقت درباره خصلت عمومی و خصلت خصوصی، مطلق و نسبی 
 (7۸.)بود خواهد دیالکتیک رد به معنای آن درک عدم که ستها پدیده

 -فلسفی این واقعیت را که در انقالب چین زیر های پایه، مائو همچنین "درباره تضاد"در همین قسمت از

و تغییرات الزمی را  ها سیاست های پایهمراحلی درون مرحله کلی دمکراسی نوین وجود داشتند، و بخصوص 

 مفصالًکه مشخصه جبهه متحد علیه ژاپن بودند، روشن ساخت. در فصل اول کتاب به این نکته مشخص 

. تضاد اساسی پروسه کنیم می  بندی جمعخالصه  صورت به آن را صرفاًدر اینجا  جهت بدینپرداخته شد. 

. کند می  پروسه را از ابتدا تا انتها تعیینو جوهر آن  خورد میتکامل هر چیزی، در سرتاسر آن پروسه بچشم 

جوهر آن پروسه خاص است که آن پروسه خود را به پروسه  کننده تعیینتنها با حل تضاد اساسی مشخصه و 

که توسط یک تضاد  ای پروسه درون.ولی کند میدیگر تبدیل کرده و تضاد اساسی نوینی پیدایش حاصل 
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از میان تضادهای بزرگ و کوچک متعدد که  "دارند،زیرامراحلی وجود  شود میاساسی خاص مشخص 

و برخی  یابند میحدت  ها یبعض، گیرند میآن قرار  تأثیرو یا تحت  شوند میتضاد اساسی تعیین  وسیله به

 ".گردند می داریپدتضادهای نوین  یا پارهو  شود میو یا از حدتشان کاسته  شده حلموقت یا جزئی  طور به

توسط تکامل تضاد  عمدتاً که یدرحالو  گذارده تأثیرتضادهای دیگر بر روی تضاد اساسی  (۸۸)

تکامل تضاد  درنتیجه. کنند میخود نقشی در تکامل آن بازی  نوبه بهنیز  ها آن، شوند میاساسی تعیین 

 .رود می پیش به  از درون مراحل مختلف و در یک مارپیچ اساسی

بکار بستن این مسئله در انقالب چین در آن دوران به این معنا بود که ماهیت انقالب تا سرنگونی 

. این امر پایان ماند یمبدون تغییر باقی  اساساًبوروکرات( در چین،  یدار هیسرماامپریالیسم و فئودالیسم) و 

مرحله عمومی انقالب  درون. ولی در زد یمسوسیالیستی را رقم  آغاز انقالبانقالب دمکراتیک نوین و 

مردم چین و  های تودهدر جنگ ضد ژاپنی که تضاد بین  ویژه بهدمکراتیک نوین مراحلی وجود داشتند، 

 تضاد بین ملت چین و امپریالیسم ژاپن برجسته شد. که درحالیجنبه ثانویه یافت  موقتاًمرتجعین محلی 

ک نوین و تضاد اساسی آن بود، اما مرحله ین بخشی الینفک از پروسه انقالب دموکراتیا

 .نمود یمخاصی را درون آن مشخص 

 

 تضاد عمده

اصلی دیگر توسط  سؤالیک  مثابه بهواضح است که این امر در ارتباط نزدیک با مسئله تضاد عمده بود که 

 واقع شد. موردبررسی "تضاد درباره"مائو،در

 که مائو توضیح داد: طور همان

تضاد عمده است.  حتماً ها آنبسیاری موجودند که یکی از  تضادهایدر پروسه مرکب تکامل هر پدیده 
 تأثیر ها آنموجودیت و رشد سایر تضادهاست و یا بر  کننده تعیینموجودیت و رشد این تضاد عمده 

... در هر مرحله از تکامل یک پروسه فقط یک تضاد عمده وجود دارد که نقش رهبری کننده را گذارد یم
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 افتنیدر... لذا در مطالعه یک پروسه مرکب که حاوی دو یا چند تضاد است، باید نهایت سعی کند میایفاء 
 (۸۹حل کرد.) یآسان به توان یمتضاد عمده معین شد، کلیه مسائل را  نکهیمجردا بهتضاد عمده شود. 

در ، چیست؟ تضاد عمده کند میاساسی که جوهر هر تضاد را در کل تعیین  و تضادرابطه بین تضاد عمده 

توسط تضاد اساسی تعریف  است که یا پروسهمقطع از زمان، تضاد اصلی در آن مرحله خاص از تکامل  هر

 صرفاً چراکهد نماینده تبدیل کل )یا اساس( یک پروسه به پروسه دیگر باشد، توان نمی. تضاد عمده شود می

دقیقا همان تضاد اساسی باشد  تواند میبه این امر صورت واقع دهد. تضاد عمده  تواند میحل تضاد اساسی 

شد بدون تکامل آن با مبین تضاد اساسی در مرحله معینی از تواند مینیست. تضاد عمده  چنین این الزاماًولی 

. کند میاینکه تضاد اساسی را در کلیت خود نمایندگی کند، زیرا جوهر کل پروسه را تضاد اساسی تعیین 

تبدیل پروسه کهن به  تواند میتضاد عمده مبین کل تضاد اساسی باشد، حل تضاد عمده  که یوقتولی تنها 

 آورد. وجود به، را یک پروسه نوین، یعنی حل تضاد اساسی کهن و پیدایش تضاد اساسی نوین

پیچیده است. و کاربرد آن در انقالب دمکراتیک نوین در چین نیز از پیچیدگی  یا مسئلهبدون شک، این 

به خاص برخوردار بود. تضاد عمده در طول جنگ ضد ژاپنی ،تضاد بین ملت چین در کل و امپریالیسم ژاپن) 

یک  دهنده نشانند( بود. این گرفت میژاپنی قرار  یها ستیالیامپرآن عناصر جامعه چین که در کنار  همراه

 بین اساسی تضاد توسط که ای پروسه –مرحله خاص درون تمامی پروسه تکاملی انقالب دمکراتیک نوین 

 .گشت یم معین دیگر، سوی از( بوروکرات یدار هیسرما و) فئودالیسم و امپریالیسم و یکسو از وسیع های توده

آن  از ،"گشتند تضعیف یا و شده حل بخشا یا موقتاً "تضادها بعضی ،ژاپنی ضد جنگ مرحله طول در 

ئودالی، ولی این بدین معنا نبود که پروسه انقالب دمکراتیک نوین ف سیستم و وسیع های توده بین تضاد جمله

ژاپنی، تضاد  یها ستیالیامپربود. با شکست  افتهی تحولو به یک پروسه نوین  شده حلو تضاد اساسی آن 

تضاد عمده مبین تضاد اساسی، اما اینک در  گریبار دو تشدید گردید.  افتهی تکاملنوین  یا مرحلهاساسی 

 یدار هیسرماوسیع از یکسو، و امپریالیسم و فئودالیسم)و  های تودهبین  -سطحی باالتر گردید، و حل این تضاد

انقالب دمکراتیک نوین( به یک پروسه نوین،یعنی تبدیل پروسه کهن) به معنای -بوروکرات( از سوی دیگر

 انقالب سوسیالیستی بود.
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دریافت و  توان یمتوسط مائو را  "درباره تضاد"ندرآمدزاویه است که علت برشته تحریر  نیاز ا

درک بهتری از عمق محتوی و اهمیت آن حاصل نمود. پس از تحلیل کردن تضاد عمده، مائو به  اندک اندک

 بررسی مسئله جنبه عمده تضاد پرداخت. نکته مرکزی این مسئله چیست؟ مائو نوشت:

که میان  رسد می به نظر. گاهی چنین یابند میناموزون رشد و تکامل  طور بهدر هر تضاد، دو جهت متضاد 
تکامل ناموزون همچنان  که درحالیتعادل فقط موقتی و نسبی است،  نیاتعادلی برقرار است، ولی  ها آن

. یکی از دو جهت متضاد الجرم عمده و دیگری غیر عمده است. جهت عمده جهتی ماند یماساسی باقی 
جهت عمده  یلهوس به اساساًدارد. خصلت یک شیئی یا پدیده  بر عهدهاست که نقش رهبری کننده را در تضاد 

 (۹۰.)جهتی که موضع مسلط گرفته است -شود میتضاد معین 

عمده  غیر  وجه  عمده و  وجه :نیست ثابت وضع این ولی "که نمود اضافه بالفاصله مائو ،حال درعین 

همچنان ( ۹1)".یابد میها نیز بر طبق آن تغییر  و خصلت اشیاء و پدیده شوند میتبدیل  گریکدیبه یک تضاد 

اتفاق  ها آنمبارزه بین  به دلیلبخش همگونی اضداد بوده و  نیتر مهمدر پیش نیز ذکر گردید، این  که

 .افتد یم

به تضاد بین چین   مائو برای این نکته اهمیت فراوانی قائل شد. وی به تضاد بین پرولتاریا و بورژوازی و نیز

 نمود کهو امپریالیسم و فئودالیسم از سوی دیگر، اشاره کرد. وی تصریح  کسویاز خلق چین  های تودهو 

به موضع مسلط بر  بایست میتغییر بود. پرولتاریا الجرم  به محکوم ها آن یهردووضعیت وجوه این تضادها در 

تحت رهبری  بایست می، و چین کهن که تحت تسلط امپریالیسم و فئودالیسم بود نیز یافت میبورژوازی دست 

 .گردید میتبدیل  ها تودهپرولتاریا و حزب کمونیستش به چین نوین تحت حاکمیت 

مائو برای مبارزه علیه شکست طلبی در رابطه با انقالب چین و تسلیم طلبی طبقاتی در رابطه با مناسبات 

از طریق مبارزه، موضع  ستبای میکرد. پرولتاریا  تأکیدمیان پرولتاریا و بورژوازی در جبهه متحد، بر این امر 

و در ارتباط دیالکتیکی با این امر، انقالب چین نیز  آورد می به دستمسلط و رهبری را در جبهه متحد 

و   ، و حتی تا شکست کامل و سرنگونی امپریالیسمبرد یم شیپ را بهجنگ مقاومت علیه ژاپن  بایست می

بود. مائو با  پذیر انجام. ولی این امر تنها از طریق مبارزه رفت می پیش بهبوروکرات(  یدار هیسرمافئودالیسم )و 

 چنین بیان کرد: آن راتوانمندی 
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تخطی ناپذیر عالم است. تغییر  و االبد یال. این قانون عام، و "نشیند می  کهنه جای بر نو" مییگو یمما اغلب 
که طبق خصلت خود آن پدیده و شرایط خارجی آن  یابد میجهشی انجام  وسیله بهیک پدیده به پدیده دیگر 

پروسه نشستن نو بر جای کهنه. درون هر شیئی یا پدیده بین جهات  است نیا -ردیگ یم به خوداشکال مختلفی 
این  درنتیجه. جهت نو شود می بیپرفرازونشنو و کهنه تضادی موجود است که منجر به یک سلسله مبارزات 

جهت کهنه از کالن به خرد  که درحالی، یابد میو باالخره موضع مسلط  کند میمبارزات از خرد به کالن رشد 
اینکه جهت نو بر جهت کهنه چیره گشت، پدیده کهنه  محض به.و گردد میزایل  جیتدر بهو  شود میبدل 
 عمدتاًکه خصلت یک شیئی یا پدیده  گردد میمشاهده  نجایازا. شود میبدل   کیفی به پدیده نو ازنظر

عمده  وجه که موضع مسلط گرفته است. چنانچه در وجهی -شود میتضاد معین  وجه عمده وسیله به

آورده تغییر رخ دهد خصلت شیئی یا پدیده نیز بر طبق آن تغییر  به دستتضاد که موضع مسلط را 
 (۹2.)یابد می

مردم و نیروهای ارتجاعی، میان پرولتاریا و بورژوازی میان جامعه نو و کهنه؛  های تودهمناسبات میان 

 بود. چنین این

 

 دوران سوسیالیسم

بود و نقش عظیمی  آن زماندر انقالب چین در  یپرارزش اسلحه "پراتیک درباره "به همراه "تضاد درباره"

از  یا نهیگنجاینکه، این اثر  مضافاًدر ترسیم راه انقالب چین از طریق دمکراسی نوین به سوسیالیسم ایفا نمود. 

 در سراسردر مبارزه انقالبی جاری در چین بلکه  تنها نهو  گرفت یدر برمفلسفی را  ویژه بهتئوری مارکسیستی 

 ار بود.برخورد تیپراهمجهان از ارزشی عظیم و 

لنینیستم توسط مائو، پس از کسب قدرت سیاسی سراسری  -تکامل و کاربرد مارکسیسم نیتر بزرگاما 

انقالب سوسیالیستی صورت گرفت. و بخش بسیار مهمی از این امر تکامل و کاربرد فلسفه  در دورانیعنی 

 لنینیستی، یعنی دیالکتیک ماتریالیستی توسط وی بود. -مارکسیست
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 گذرا یا اشارهاقتصادی و سیاسی  یها جبهه، به رابطه بین مبارزه در جبهه فلسفی و مبارزه در در فصل قبل

که توسط رویزیونیستها ی  "اقتصادی ممزوج یربنایز "شد. توجهی خاص بر مبارزه علیه تئوری ارتجاعی

شده بود،  وپرداخته ساختهیکی از فالسفه این کمپ،  "چن -یان سین" ویژه بهدرون حزب کمونیست چین، 

 متمرکز گردید.

و نیز مناسبات سوسیالیستی  یدار هیسرمامناسبات  به خدمتمبنی بر اینکه روبنا باید  "یان"تئوری ارتجاعی

تئوری "از  یا شاخه، خود "ه و حتی باید، به بورژوازی خدمت کنددرآمداقتصادی  یربنایزموجود در 

 یسو بهکه نیروهای مولده چین برای پیشروی  کرد میین استدالل بود. این تئوری چن "نیروهای مولده

آمدن پایه مادی  به وجودهستند و تا زمان  مانده عقب ازاندازه شیب یدار هیسرماسوسیالیسم و نابودی روابط 

داده شود. بر اساس این  یدار هیسرمابه  درازمدتجهت گذار به سوسیالیسم باید اجازه رشد نامحدود و 

استثمار یک نوع "وظیفه آن مرحله بود ، و حتی ادعا شد که در این شرایط  "تحکیم دمکراسی نوین" دگاهید

 ."مزیت است

 "مائو خط کلی برای انتقال از دوره دمکراسی نوین به سوسیالیسم را در مخالفت با برنامه رویزیونیستی

ایدئولوژیک  های پایهبرای تخریب  نمود. و او مبارزه در عرصه فلسفی یبند فرمول "تحکیم دمکراسی نوین

 را رهبری نمود. ضدانقالبیاین خط 

 که هنگامینموده بود. او  ینیب شیپچیزی را  چنین این "تضاد درباره"در  نیازا شیپدر حقیقت ، مائو 

، بر اهمیت این امر در تضاد بین نیروهای مولده تفگ یمبه ضد خود سخن  تضاد  وجوه یک تبدیل درباره

کاری بر ماتریالیسم مکانیکی  یا ضربهخاص نموده و بدین ترتیب  تأکیدو روبنا  ربنایزو روابط تولیدی و 

نبود  یدار هیسرما، در نشان دادن اینکه چین مجبور به گذار از مرحله آن زمانوارد آورد. این امر حتی در 

از طریق انقالب  توانست یمبودند  افتهیرشدنگسترده  صورت بهبلکه علیرغم اینکه نیروهای تولیدی آن 

 آن زمانبرخوردار بود. مائو در  العاده فوقسوسیالیسم پیشروی نماید، از اهمیتی  یسو بهدمکراتیک نوین 

 چنین نوشت:

صادق  تضادهااز  یا پارهکه این تز تبدیل وجوه تضاد به ضد خویش در مورد  کنند میتصور  ها یبعض

در تضاد بین نیروهای مولده و مناسبات تولیدی، نیروهای مولده وجه عمده تضاد است،  ندیگو یم مثالًنیست. 
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هیچ  ؛ گویادهد میاقتصادی وجه عمده تضاد را تشکیل  یربنایزاقتصادی و روبنا،  یربنایزدر تضاد بین 

. این برداشتی است مختص ماتریالیسم مکانیکی که با شود میایجاد ن ها آنتغییری در وضعیت 

 یطورکل بهاقتصادی  یربنایزقرابتی ندارد. بدیهی است که نیروهای مولده، و  گونه چیه یکیالکتیدماتریالیسم 

باید  هذا معکه منکر این حقیقت شود ماتریالیسم نیست.  هستند و کسی کننده تعیینداری نقش عمده و 

نقش عمده و  توانند میخود  نوبه بهمناسبات تولیدی، تئوری و روبنا   همچنین پذیرفت که تحت شرایط معین

 وقت آنپیدا کنند. چنانچه نیروهای مولده بدون تغییر مناسبات تولیدی نتوانند رشد و تکامل یابند،  کننده تعیین

خواهد یافت... چنانچه روبنا)سیاست،فرهنگ و غیره( مانع رشد  کننده تعیینمناسبات تولید نقش عمده و  تغییر

. آیا کنند میپیدا  کننده تعیینو تکامل زیربنای اقتصادی شود، آنگاه تحوالت سیاسی و فرهنگی نقش عمده و 

ماتریالیسم دیالکتیک را  فقط نهما  سان نیبد، ...وجه چیه به؟ کنیم میتزی ماتریالیسم را نقض ن چنین اینما با 

 (۹3.)کنیم میو از ماتریالیسم دیالکتیکی قاطعانه دفاع  یابیم یدرمبلکه ماتریالیسم مکانیکی را  کنیم مینقض ن

با بکار گیری این اصل در اوضاع چین درست پس از کسب قدرت در پهنه ملی، مائو نشان داد که چنانچه 

تحکیم  "ند به رشد خود ادامه دهند.توان نمیی بر پا نگردند، نیروهای مولده چین روابط تولیدی سوسیالیست

 خواهد را رشد این جلوی بلکه کرد نخواهند بدان کمکی تنها نه -یدار هیسرما یعنی -"دمکراسی نوین

نگردد       برقرار سوسیالیستی روبنای یک چنانچه و ".دهد نجات را چین تواند می سوسیالیسم تنها" .گرفت

متحدانش قدرت را به کف نگرفته و دیکتاتوری بر طبقات  به همراهچنانچه پرولتاریا  -نشود  تقویت  و

 وقت آن -ارتجاعی اعمال نکنند، و چنانچه ایدئولوژی، سیاست، فرهنگ و غیره پرولتاریا در حاکمیت نباشند

. "ببلعد"را طی دوران گذار  یدار هیسرماد رشد کرده و بقایای مناسبات توان نمیپایه اقتصادی سوسیالیستی 

 خدمات در "دتوان نمیمسلم است  آنچهو هم به سوسیالیسم خدمت کند، و  یدار هیسرماد هم به توان نمیروبنا 

 و فلسفی جبهه در آن برپائی تنها و بود یا کننده نییتع و شدید بسیار مبارزه این. گیرد قرار "بورژوازی

که به حاکمیت و پیشرفت  داد یمبود که به پرولتاریا امکان   یاقتصاد و سیاسی یها جبهه همچنین

 خود در طی راه سوسیالیسم تداوم بخشد.

بکف آمده بود،  درمجموعمالکیت سوسیالیستی  بعدازآنکهانتقال تکمیل گردیده و  نکهیازا پس اساساًاما 

وسیع در  های توده، مبارزه طبقاتی نه از بین رفت و نه کند گردید. در رهبری کردن پرولتاریا و 1۹56در سال 
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لنینیسم و هدف  -خدمت خود را به مارکسیم نیتر بزرگبرپائی مبارزه طبقاتی تحت این شرایط بود که مائو 

 کمونیسم انجام داد.

 

 تعمیق دیالکتیک

 یا کننده نییتع بخشگردید ارتقاء و کاربرد فلسفه مارکسیستی توسط مائو  خاطرنشان قبالًکه  طور همان 

که در تمام طول این فصل اشاره گردید تمرکز بر قانون تضاد و ارتقاء  طور همان. و داد یم  تشکیل آن رااز 

مائو بر آن  آنچهلنینیستی است، -درک و کاربرد این قانون مرکز ثقل خدمات مائو به فلسفه مارکسیست

افزود، همانا دیالکتیک، حرکت،تغییر،  تأکیدو در دوره سوسیالیستی بر شدت این  کرد یم تأکیدهمواره 

که همگی در  -نشستن نو بر جای کهنه بود اضداد خود،و ها پدیده، تبدیل ها جهشناگهانی،تحوالت 

 طور بهو غیره، "نظم بزرگ دائمی "،"ثابت و ساکن شدن"،"یگرائ مطلق "،رکود های گرایشتقابل با 

گوئی  مختصر و مفید به شیوه کالسیک و 1۹66که مائو در سال  طور همانخالصه متافیزیک، قرار داشتند. 

 (۹4.)"... در آموختن دیالکتیک کوشا باشید، اثرات آن بسیارند"نمود: تأکیدخاص خود، 

مائو تکوین اساس تئوری عظیم ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا را آغاز  که یزمان، 1۹5۸در اوایل 

 نمود: اظهارنظرنموده بود چنین 

از لنینیستی نیست. اتحاد -اتحاد یگانه صحبت کردن و از مبارزه سخن نگفتن مارکسیست دربارههمواره 
طبقات و در میان مردم، نیز به  طور همینمیاید. درون حزب،  به دست. تنها از طریق اتحاد کند یمگذر  مبارزه

یم تنها درباره توان نمی. ما آید می به وجوداتحاد  مجدداًو  شود میاست. اتحاد به مبارزه تبدیل  گونه نیهم
مبارزه و تضادها سخنی بمیان نیاوریم. اتحاد شوروی از تضاد بین  دربارهاتحاد یکپارچه صحبت کنیم و 

وجود نداشت، جهان، پیشرفت، حیات و  یا مبارزه. اگر تضاد و گوید نمیرهبران و رهبری شوندگان سخن 
حوضی از آب "اتحاد صحبت کردن همانند  درباره. همواره داشت ینموجود  اصالًی دیگر هم چیز هیچ

به رخوت منجر شود. ما باید اساس کهنه اتحاد را ویران کنیم، مبارزه را  تواند میاست، این دیدگاه  "راکد
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 "یان تسه"یک حوض راکد، یا رودخانه  -بهتر است کی کدامبر اساس نو متحد گردیم.  دوبارهطی کنیم و 
 (۹5.)ی آرامش ناپذیر و غران

 بندی جمع، از انحرافات مشخص استالین از دیالکتیک،گفتیم که مائو در موارد متعددی در این فصل 

از این مسئله ارائه داده بود  جانبه همهپیش از ایراد سخنرانی فوق، مائو یک تحلیل  سال کی، 1۹57کرد. در 

استالین مقدار زیادی متافیزیک در خود  "دیگو یم یروشن بهکه نقل آن در اینجا ارزشمند خواهد بود. مائو 

تاریخ حزب کمونیست "که در  گردد می، او متذکر "داشت و به مردم آموخت که از متافیزیک پیروی کنند

 :")بلشویک( اتحاد شوروی

اولین خصوصیت، وی  عنوان بهدارد.  عمده خصوصیت چهارکه دیالکتیک مارکسیستی  دیگو یماستالین 

بدون هیچ دلیلی به یکدیگر  ها پدیده، انگار که اشیاء و کند یمصحبت  ها پدیدهاز پیوستگی میان اشیاء و 

 متقابالًکه  اند دهیپدمتضاد یک شیئی یا   وجه  ؟ دواند وستهیپ هم به. پس چه چیزهایی اند وستهیپ متقابالً
 دارد.. هر شیئی دو جانب متضاد اند وستهیپ هم به

 کند میصحبت  اضدادمبارزه  دربارهو  ها پدیدهتضاد درونی اشیاء و  دربارهخصوصیت چهارم  عنوان بهاو 
سخنی بمیان آورد. طبق قانون اساسی دیالکتیک، یعنی وحدت اضداد، میان  ها آنبدون اینکه از وحدت 

به  متقابالً حال درعینمجزا از یکدیگرند و هم  متقابالًاضداد در عین مبارزه وحدت وجود دارد که هر دو هم 
 "واژه زیر دراستالین همچنین  دگاهید. شوند مییکدیگر پیوسته آن دو تحت شرایط معین به یکدیگر تبدیل 

است. در این  شده منعکساتحاد شوروی  فیتألچاپ چهارم  "فرهنگ مختصر لغات فلسفی"در  "همگونی
د میان جنگ و صلح، میان بورژوازی و پرولتاریا، میان زندگی و توان نمیهمگونی  ":شود میکتاب گفته 

 متقابالًمتضاد با یکدیگر بوده و  اساساًی ها پدیده ها آنیی وجود داشته باشد زیرا ها پدیدهمرگ و سایر چنین 
جدا از هم وجود دارند و به  متقابالًنادرست است... جنگ و صلح  کامالً... این تفسیر "مجزا از یکدیگرند

تحت شرایط معین به یکدیگر تبدیل شوند. اگر در زمان صلح، جنگ در حال  توانند میو  اند پیوستهیکدیگر 

بر پا شود؟ اگر درزمان جنگ، صلح در حال پیدایش نباشد  باره یک بهتدارک نباشد پس چگونه ممکن است 
 بر پا شود؟ باره یک بهپس چگونه ممکن است 
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 به وجودبه من بگوئید جانداران چگونه  لطفاًند به یکدیگر تبدیل شوند پس توان نمیر زندگی و مرگ اگ
و از  کند می دمثلیتول، کند می: رشد کند مییک جریان تحول و دگرگونی را طی  یا زندهآمدند... هر ماده 

یک مبارزه دائمی هستند و مدام در حال تبدیل به  ریدرگ یزندگ و. در جریان زندگی، مرگ رود میبین 
 .باشند یمیکدیگر 

ند به یکدیگر تبدیل شوند پس چطور پرولتاریا از طریق انقالب حاکم توان نمیاگر بورژوازی و پرولتاریا 
 (۹6و بورژوازی محکوم؟ استالین نتوانست ارتباط میان مبارزه اضداد و وحدت اضداد را ببیند.) شود می

بود که در چین و تعدادی دیگر از  یا دوره چراکهاین امر در آن دوران حائز اهمیت خاص بود،  

 های گرایشناشی از مقاومت ارتجاعیون در مقابل سوسیالیسم و از  ییها یآشوبگرکشورهای سوسیالیستی 

حزب و دولت این کشورها، بروز کرده بود. بدین  یها استیسبوروکراتیک و دیگر اشکاالت موجود در 

تضادهای درون  -ترتیب، تشخیص و برخورد صحیح به دو نوع مختلف تضاد از اهمیت فراوانی برخوردار بود

ند. تضادهای آنتاگونیستی و غیر کرد میکه در هم تداخل  -خلق و تضادهای بین خلق و ارتجاعیون

همگونی داشته و به یکدیگر تبدیل شوند. در  توانند میترتیب آنان نیز  نیبه هماگونیستی ضد همدیگرند و تآن

 توانند میدرست برخوردار نشود،  آنتاگونیستی که اگر به تضادهای غیر کرد می تأکید ویژه بهمائو  آن زمان

 کند می، مائو بیان اند شده نقلدر باال  مفصالًکه  "ها یسخنران "به تضادهای آنتاگونیستی بدل گردند. در همین

او  آنچه( ۹7به میزان زیادی در تضادهای درون خلق تجلی یافت.) آن زمانکه مبارزه طبقاتی جاری چین در 

این بود که ارتجاعیون و دشمنان، از بعضی اشکاالت و شرایط سخت برای بر پا کردن  کرد می تأکیدبر آن 

 ند.کرد می سوءاستفادهاز خلق علیه حزب و دولت،  هایی بخشآشوب و حتی شورش وسیع از جانب 

آنتاگونیستی بود، نفی  درمجموعدر اینجا، او این اصل را که تضاد عمده هنوز بین پرولتاریا و بورژوازی و 

در شرایط چین صحیح این بود که تالش گردد تا سر حد امکان به تضاد با بورژوازی ملی  اگرچه) کرد مین

اختیار شده  یبند فرمولاز  صریحاً(، مائو 1۹57) همان سال، در اواخر درواقعورد شود(. غیر آنتاگونیستی برخ

بین سیستم پیشرفته سوسیالیستی   عمده ( مبنی بر اینکه تضاد1۹56در هشتمین کنگره حزب کمونیست چین )

با این خط صحیح ، رویزیونیستی و مخالف یبند فرمولبود،انتقاد نمود. این  مانده عقب  مولده  و نیروهای

 منظور( ۹۸است.) دومی بین پرولتاریا و بورژوازی بوده و نوک نیز حمله انقالب متوجه عمده بود که تضاد
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 کرد میدر تضاد میان خلق تجلی پیدا  یا گسترده صورت بهبدین واقعیت که مبارزه طبقاتی  توجه بذلمائو از 

این بود که برای پیشبرد امر انقالب و در هم شکستن مقاومت دشمن، الزم است که این دو نوع متفاوت تضاد 

که در باال از  "ها یسخنران"در  1۹57برخورد صحیح صورت پذیرد. در ژانویه  ها آنو به  شده دادهتشخیص 

چگونگی حل تضادهای میان خلق و دشمن و تضادهای درون خلق در یک جامعه  "یاد شد، مائو گفت، ها آن

 (۹۹.)"مطالعه جدی است درخورسوسیالیستی ، یک شاخه از علم بوده و 

حل صحیح تضادهای درون  درباره "این مسئله با تیتر درباره( نطق مهمی 1۹57مائو در ماه بعد)فوریه

فلسفه مارکسیستی بر آن است که قانون  "متذکر گردید که مجدداًی آن نطق، مائو ، ایراد نمود. ط"خلق

باشد و خواه در  عتیطبخواه در  -کند میصدق  جا همهوحدت اضداد قانون اساسی عالم است. این قانون در 

یک تضاد در ضمن   وجه  دو" افزود کهخویش  تأکید( وی بر 1۰۰.)"ها انسانجامعه بشری و یا در تفکر 

و درست همین وحدت و مبارزه است که موجب حرکت و تغییر اشیاء و  اند مبارزهوحدت، با یکدیگر در 

عده زیادی قبول ندارند که تضادها در جامعه  "وی چنین انتقاد نمود که   (1۰1.)"گردد میی ها پدیده

و دچار پاسیویته  جرئت کمجامعه  یتضادهابا  برخوردسوسیالیستی هنوز موجودند و به این جهت در 

 وقفه یبکه وحدت و همبستگی جامعه سوسیالیستی در پروسه حل صحیح و  کنند میدرک ن ها آن. شوند می

 (1۰2.)"گردد می تر مستحکم روز روزبهتضادها 

به  توانند مییک تضاد  یها جنبه انطباق داد که در شرایط مشخص، آن زمانمائو این قانون را بر اوضاع 

باید از  افتادند یمکه در آن زمان اتفاق  یاغتشاشات  ضد خود تبدیل کردند. این مسئله بدین معنا بود که به

ماهیتشان را  ها آنیعنی اینکه جنبه عمده  -بد بودند ای پدیده. اغتشاشات شد میدیدگاه دیالکتیکی برخورد 

ون خود رد به یک پدیده خوب تبدیل شوند زیرا یک جنبه مثبت در توانستند یم ها آن. اما نمود یمتعیین 

را فراهم  ها آنو اشتباهات حزب و دولت را عیان نموده و بدین ترتیب امکان تصحیح  صینقا ها آنداشتند. 

رابطه بین رهبران و رهبری شوندگان  آن جمله. در طول این پروسه، اگر به وحدت میان خلق و از ساختند یم

 شیازپ شیبباعث تقویت این وحدت شده و دولت سوسیالیستی  گرفت میصحیحی صورت  برخورد

ند. شد میسرکوب  مؤثرتر صورت بههر چه بیشتر منفرد گشته و  ونیضد انقالب که درحالی، گردید میمستحکم 

، شد می، جدایی در بین خلق رشد کرده و دشمن تقویت گرفت میولی اگر بدان برخورد ناصحیح صورت 

 .گردید میدولت سوسیالیستی تضعیف گشته و شاید حتی سرنگون  که حالیدر
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 تنها نهبدین معنا است که  نیچن همبه یکدیگر تبدیل شوند  توانند میی متضاد ها پدیدهاین قانون که 

، بلکه عکس گردد میمغلوب  یبورژواز که درحالیبه نیروی غالب در جامعه تبدیل شود  تواند میپرولتاریا 

قدرت را از دست بدهد و بورژوازی  تواند میپرولتاریا هنوز  گرید عبارت بهصادق باشد.  تواند میاین امر نیز 

. کند میبه این خطر اشاره  "حل صحیح تضادهای درون خلق درباره "بگیرد. حاکمطبقه  عنوان به آن راجای 

 المللی بینکه در فصل قبل نیز اشاره شد در این نطق بود که برای اولین بار در تاریخ جنبش  طور همان درواقع

مالکیت سوسیالیستی به بقای خود ادامه  ای پایهبیان شد که بورژوازی حتی پس از استقرار  صریحاًکمونیستی 

باقی  نشده حلهنوز  یدار هیسرمامسئله پیروزی سوسیالیسم یا و  ابدی یم تداوم، مبارزه طبقاتی دهد می

 (1۰3.)ماند یم

مشخص، این  طور بهدر فلسفه نیز بود.  ازجملهتکامل بیشتر درک خود مائو،  دهنده نشان، این امر شک یب

 در آنتاگونیسم و تضاد مورد در وی آنچهه ب نسبت -تر حیصح و تر شرفتهیپ و –اثر بیانگر یک دیدگاه متفاوت 

از لنین ذکر  یقول نقل، مائو "تضاد درباره"، بود. در نمود یممطرح  "تضاد درباره"وسیالیستی در س جامعه

ولی  ماند یمخود نیز با آن توافق داشت( مبنی بر اینکه در جامعه سوسیالیستی هنوز تضاد باقی  قطعاًنمود، )که 

 "که یدرزمان المللی بین( این خط البته در شوروی و جنبش کمونیستی 1۰4.)شود میآنتاگونیسم ناپدید 

 و نهاست  کمونیسم یک تحلیل دقیق -نوشته شد، غالب بود. ولی این خط نادرست بود "تضاد درباره

ماتریالیسم دیالکتیک در مورد تضادهای واقعی جامعه  یریکارگ بهسوسیالیسم. این امر را مائو با تداوم در 

تجربیات )مثبت و منفی( شوروی،  طور همیناز تجربیات مشخص چین و  بندی جمعسوسیالیستی و بر پایه 

اولین  رندهیدربرگ "حل صحیح تضادهای درون خلق درباره "اشاره شد قبالًکه  طور همانتعیین نمود. 

کمونیستی بود که از ادامه وجود طبقات و مبارزه  المللی بیندر تاریخ جنبش  پرده یب تشخیص صریح و

 -مشخص تضاد آنتاگونیستی موجود میان پرولتاریا و بورژوازی،در جامعه سوسیالیستی طور به ازجملهطبقاتی، 

همه، خود دالیل بیشتری دال بر درستی  ها نیا. راند میسخن  -پس از ایجاد تحول در اساس مالکیت

خود تکامل آن توسط  نوبه بهماتریالیسم دیالکتیک و این واقعیت هستند که درک مائو از فلسفه مارکسیستی و 

مبارزه طبقاتی که در حقیقت در سوسیالیسم تداوم  ویژه بهو  -وی بر پایه وحدت دیالکتیکی با تکامل جامعه

   .رفت می پیش بهبود و از آن طریق  بناشده -دارد
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 نقش آگاهانه و پویای انسان

، یعنی سال بعد،حادتر نیز 1۹5۸حاد شده بود و در سال اریبسدر چین، مبارزه طبقاتی  آن سالدر  یراست به

خلق،  یها کمون ییبرپاکه در فصل پیش اشاره گردید،این همان سالی بود که آتش جنبش  طور همانشد. 

شد. مائو در  ور شعله، در سراسر مناطق روستایی چین پیش بهاز جهش بزرگ  یا کننده نییتعجزء  عنوان به

عمومی برای  خطو دفاع کرد  یا توده یها جنبشای درون حزب کمونیست، از این مخالفت با رویزیونیسته

تحرک و   کرده و هم بندی جمع ها جنبشنمود، که هم از گذشته این  یبند فرمولساختمان سوسیالیسم را 

 قرار ارشانیاختبیشتری در  یریگ جهت

حاد بود. و این امر در جبهه فلسفی،  داًیشداین مسائل درون حزب کمونیست  یبرو. مبارزه متمرکز داد یم

عرصه رویزیونیستها تهمت ایده آلیست بودن بر مائو واردت آورده و حمالت خود را بر اصل  نآ درکه 

 .صادق بود همگونی میان شعور و وجود شدت بخشیدن بودند، نیز

میان  یهمگون هگون چیه "اعالم کرد که صریحاًفلسفی برجسته رویزیونیستها  "مرجع"،"چن -یان سین"

و وجود یکی  شعور" ( و مائو و دیگر انقالبیون را متهم به آن کرد که معتقدند1۰5.)"شعور و وجود نیست

 و همچنین: "هستند

بود  "ایده آلیسم "او این ازنظربرای شناخت پدیده عینی برای انسان را انگار نمود.  ای پروسهلزوم  یکل بهاو 

منطبق نباشند. با استفاده از این سفسطه ، او از تاکتیک حمله به یک نقطه و  باهم یسادگ بهکه ذهنیت و عینیت 

در  ها آنکمبودهای محدود و موقتی که اجتناب از  درباره ازحد شیبکامل به نقاط دیگر و غلو  یتوجه یب

 به سراغ، استفاده نمود. او وحشیانه  ها آنبر تمام  "ایده آلیست "، و زدن برچسببود میکار واقعی ما مشکل 

نقش "و  "همگونی بین شعور و وجود" را به ها آنرفته و  "پیش بهجهش بزرگ  "اشتباهات اصطالح به

مپای استفاده از متافیزیک و منتسب نمود. او ه "زدیر یمرا در هم  چیز همهآگاهانه و پویای انسان که 

به پشتیبانی از ماتریالیسم تظاهر  داًیشدانعکاس ،  وجوش جنببا تئوری انقالبی و پر   آلیسم، در  ایده

 (1۰7.)نمود یم

، خصوصیت دیگر ها آندیدیم که همگونی در وجه تضاد یکی از دو خصوصیت تضاد، و مبارزه بین 

نبوده بلکه  ها آن  یکسان بودن به معنای وجه چیه به ها جنبهاست. و همچنین دیدیم که ، همگونی بین این 
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اینکه، به این معنی است که  مضافاً، و هاست آنمتقابل و نفوذ متقابل بین  اتکاارتباط متقابل،  به معنایبیشتر 

به یکدیگر تبدیل شوند. در ارتباط بین شعور و وجود، این بدان معناست  توانند یم ها آنتحت شرایط مشخص 

دو این  چراکهبه شعور تبدیل گردد و بالعکس. نفی این مطلب ، متافیزیک محض است،  تواند میکه وجود 

اگر وجود  چراکه. اما بهمان نسبت ایده آلیستی است سازد یماز یکدیگر جدا  مطلقاًرا مطلق کرده و  جنبه

از کجا سرچشمه شعور )آگاهی (  بنابرایند به آگاهی تبدیل گردند، پس توان نمید به شعور، و ماده توان نمی

 آن کجاست؟ مبدأو  ردیگ یم

صحیح انسان  یاه ایده"قسمتی از بخشنامه کمیته مرکزی( بنام درواقعمائو طی یک مقاله فشرده و کوتاه ) 

بود، این مسئله را در یک ضد حمله در عرصه  شده نوشته 1۹63که در سال  "گیرند میاز کجا سرچشمه 

گذرا  یا اشاره. در اینجا ، مائو مراحل پروسه شناخت را بررسی کرده و قرارداد موردتوجه ماًیمستقفلسفی 

 که: کند می

 سؤال. اگر از آنان کنند میدر میان رفقای ما بسیاری هستند که هنوز این اصل تئوری شناخت را درک ن
و مقاالت عریض و  انیپا یب یها نطقاستنتاجات و  و ها نقشه، و متدها، ها سیاستنظرات،  ها، شود که ایده

امکان  ها آن.برای یابند میدر شگفت شده و پاسخی بدان ن ها آن، رندیگ یماز کجا سرچشمه  ها آنطویل 
به  کراراًروزمره   چنین جهشی در زندگی هرچنددرک است،  رقابلیغتبدیل ماده به شعور و شعور به ماده 

 (1۰۸).خورد میچشم 

 بنابراینو   توسط شعور جهان مادی  مطابقت ذهنیت و عینیت، انعکاس صحیح درباره که هنگامیمائو 

نمود که انباشت ادراک  خاطرنشان تنها نه، گفت یمتوانایی این آگاهی در هدایت عمل تغییر جهان سخن 

حسی بایستی قبل از تحلیل و سنتز شدنش به ادراک تعقلی وجود داشته باشد، بلکه وی همچنین متذکر 

، جهشی دوباره از آگاهی به ماده، با مقاومت درآوردن این شناخت تعقلی به عملدر  گردید که

در مبارزه اجتماعی،گاهی اتفاق  "در تغییر جامعه روبرو خواهیم شد. او نوشت که:  ویژه بهنیروهای ارتجاعی 

آن نیست که گویا  به علت. ولی این شوند میکه نیروهایی که نماینده طبقه پیشروند، با شکست روبرو  افتد یم

 ریدرگبلکه بدان جهت است که در تناسب قوایی که با یکدیگر   نادرست بوده است ها آنهای  ایده
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با شکست  موقتاًکه  روست ازاینو  اند دهینرس، نیروهای پیشرو هنوز به قدرت نیروهای ارتجاعی اند مبارزه

 (1۰۹.)"گردند میکه نیروهای پیشرو پیروز  رسد یفرام، ولی سرانجام روزی شوند میمواجه 

وجود داشت، اما دلیل اصلی برای اشکاالت آن  "پیش بهجهش بزرگ  "و اشتباهاتی در کمبودها اگرچه

خاص در درون حزب کمونیست چین  طور بهدوره عبارت بود از مقاومت نیروهای ارتجاعی در چین و 

، بیرون ها کمکدر اتحاد شوروی )رویزیونیستهای شوروی فعاالنه تالش نمودند تا با متوقف کردن  طور همین

رها ساختن بسیاری از آن پروژه و غیره ، در جهش بزرگ  تمام مهینو  ها پروژه یها نقشهکشیدن نسخ اصلی 

آلیسم  ایده"و  "نقش آگاهانه و پویای انسان"خرابکاری کنند(. نسبت دادن این اشکاالت به  "پیش به

و نفی  ها تودهوارونه جلوه دادن حقایق و حمله به فعالیت آگاهانه  درواقعمائو،  جمله منانقالبیون  "ذهنیگرایانه

این هدف  شک بیبرای تغییر جامعه و طبیعت بود.  ها تودهخط انقالبی در رهبری  کننده تعییننقش 

 را نیز بنام خود رقم زدند. "پیش بهجهش بزرگ " از نتایج غلیان شده کسبکه البته اعتبار  -رویزیونیستها بود

در مبارزه با ماتریالیسم مکانیکی  "تضاد درباره "ما،  موردبحث ای پایهبار اصول فلسفی  رابطه مائو در

و روبنا،  ربنایزنیروها و روابط تولیدی و  درباره تنها نه گریکدیبه نشان داد که قانون تبدیل دو قطب متضاد 

بر  درمجموعپراتیک  اگرچهنمود که  خاطرنشان مشخصاً. او کند میتئوری و پراتیک نیز صدق  دربارهبلکه 

انجام  یا فهیوظقرار است  که یزمان ". و گردد میمعکوس  ییها زماندر  رابطهتئوری اولویت دارد، ولی این 

 کننده تعیین، اسلوب، برنامه یا سیاستی برای آن وجود ندارد، مسئله عمده و کننده تیهداشود اما هنوز خط 

( در اینجا مائو بر 11۰.)"ا سیاست استبر روی یک خط راهنما، اسلوب، برنامه ی یریگ میتصمعبارت از 

به ماده و پراتیک انقالبی  توانند میخط ، سیاست و غیره که به مقوله آگاهی تعلق دارند و  العاده فوقاهمیت 

و بنابراین  ها آن، رابطه دیالکتیکی بین آگاهی و ماده ، همگونی بین  درمجموع. و کند میمبدل گردند، تکیه 

 و است لنینیسم –به دیگری تبدیل گردد، یکی از اصول بسیار مهم مارکسیسم  ها آنامکان اینکه یکی از 

 بود. "پیش به بزرگجهش " در اوایل دوران ویژه به چین کمونیست حزب در سخت یا مبارزه کانون

)به فصل گذشته  "پیش بهجهش بزرگ "بر سر  "هوای -پن ته "سخت علیه یا مبارزه، در جریان 1۹5۹در 

، او از چندین سال  درواقعه است. درآمد عمده خطر صورت بهرجوع کنید( ، مائو اعالم کرد که امپریسیسم 

است. این  تر خطرناککه رویزیونیسم)اپورتونیسم راست( از دگماتیسم  نمود یم تأکیدپیش از آن 

بردن اهمیت  سؤالو به زیر "همگونی شعور و وجود "و"نقش آگاهانه و پویای انسان" بر حملهرویزیونیسم در 
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 یها جنبشبیانگر کوشش در جهت خفه کردن  درواقع ها آنشد. همگی  گر جلوهو آگاهی  یتئورخط ، 

 آمده دست بهکه با استفاده از تجربه مبارزه در چین و جهان  -ای بود که از توانایی تبدیل خط انقالبی مائو توده

، برخوردار داد یمتغییر  آن رابه نیروی مادی عظیمی که چهره چین و بخصوص مناطق روستایی گسترده  -بود

 بود.

 

 مبارزه و سنتز

تحلیل تاریخی  1۹62 در سال، مائو "پیش بهجهش بزرگ  "برای  امان یبدر طول دوره چند سال مبارزه 

است که در طول تمامی آن دوره، طبقات و  یدرازمدتگذار  دورهخود را دال بر اینکه جامعه سوسیالیستی 

و همچنین خطر حمله خارجی از طرف دشمنان طبقاتی( وجود ) یدار هیسرمابقاتی و خطر احیای مبارزه ط

چین برای تمامی دوره سوسیالیسم  ستیکمونخط اساسی حزب  صورت بهدارد، مطرح نمود. این تحلیل 

لنینیسم و نتیجه کاربرد ماهرانه قانون اساسی تضاد  -. این خط نماینده پیشرفتی تاریخی در مارکسیسمدرآمد

در جامعه سوسیالیستی بود. مائو این قانون را در شرایط مادی و ایدئولوژیک دوران سوسیالیسم بکار برده و 

ایی که مشخصه سوسیالیسم از آغاز مداوم از درون این شرایط و تضاده طور به یبورژوازنشان داد که چگونه 

)برای مطالعه بیشتر در این رابطه ، به فصل گذشته رجوع کنید(. و اگر یابد میتا پایان آن هستند، تجدید حیات 

را تشکیل  -تضاد عمده درواقع -و یک تضاد  بورژوازی و پرولتاریا در طول دوران سوسیالیسم موجود بوده

باید مبارزه درگیر باشد بلکه همچنین باید این امکان وجود داشته باشد که  ها آنبین  تنها نه، پس دهند یم

قدرت را از پرولتاریا ربوده و  تواند میآنکه بورژوازی  گرید عبارت به -بتوانند به ضد خود تبدیل گردند

 تحقق پذیرد. تواند می یدار هیسرمااحیای  درنتیجه

 "چن یسن یان"،1۹5۸شدند. حتی از سال  ور حملهرویزیونیستها به این تئوری راهگشا و خط مائو  دوباره

نه   اضداد مبارزه درباره صرفاً "اینکه اتهام به را حزب در پرولتری فرماندهی ستاد و مائو جدیدی تاکتیک با

استفاده از  "اضداد شد ونادی وحدت  "یان". در اینجا قرارداد موردحمله، "ندیگو یموحدتشان سخن 

 را با فریاد تبلیغ نمود. "همگونی تضاد
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، هنگامی به اوج خود رسید که خرابکاری 1۹61-62در  مشخصاً، 1۹6۰در اوایل دهه  "یان" ییگو اوهی

، آفات طبیعی و خیانت رویزیونیستها در درون حزب کمونیست چین نیز همگی به منتها درجه ها یشورو

به مانع بزرگی بر سر راه پیشروی سوسیالیسم در چین تبدیل  مجموعاًند تا به رفت می، و وستندیپ می وقوع به

و آنکه  هاست آنمیان  "نقاط مشترک" یمعن هباصرار داشت که وحدت اضداد  "یان"زمان  این گردند. در 

 "بعضی اختالفات  وجود عین در مشترکی نقاط" و مریکاا امپریالیسم با "نقاط مشترکی"مردم و انقالب چین 

تیکی دیالک انیبابدر مقابله مستقیم  "شود میدو در یک جمع  "با رویزیونیسم شوروی دارند. این تئوری

 ،1۹64 در سالکرده بود.  یبند فرمول آن را درگذشته( بود که وی "شود میتقسیم  دو به کی")منسجم مائو

 ارتجاعی تئوری آشکارا چین کمونیست حزب رهبری در هیبلندپا رویزیونیستهای دیگر و لیوشائوچی ،"یان"

 مقبولیت ایجاد ، عمل این از ها آن قصد. کردند مطرح را "شود می جمع یک در دو "اینکه بر مبنی را خود

 خود بود. "اضمحالل مبارزه طبقاتی"رویزیونیستی،   خط برای فلسفی

 دو به کی "آوردن آشفته فکری در میان مردم، و در تقابل با به وجودبرای مقابله با خط مائو و در تالش 

دو در "را مصرح نمود. یعنی او مدعی شد که  "شود میدو در یک جمع " "چن-یان سین" ،"شود می  تقسیم

 (112)".باشند یم"دارای یک معنی ......... "شد یمتقسیم  دو به کی"و  "شود مییک جمع 

 گفت یم "چن-یان سین"در تضاد از اهمیت خاصی برخوردار است. در اینجا مسئله سنتز و نقش آن 

دو دریک جمع "به معنایسنتز  که درحالی، است شود میتقسیم  دو به کی "آنالیز به معنای"

به دو جنبه متضاد آن  آن راکه  آن است( یعنی آنکه در آنالیز یک تضاد ، صحیح 113.)"است"شود می

دو جنبه آن باید دریک وجه جمع  -یا در حقیقت آشتی دادن -تقسیم نمود. اما هنگام یافتن را حل تضاد

متحد شوند. این در مخالفت با درک صحیح ، دیالکتیکی و "نقطه مشترک  "دریک اصطالح بهگردیده و 

 :دیگو یماست که  یا یستیالیماتر

بوده و همچنین اسلوبی  ها پدیدهکه آنالیز و سنتز، یک قانون عینی اشیاء و  دیگو یمفلسفه مارکسیستی بما 

 شود میکه چگونه یک واحد به دو بخش تقسیم  دهد میتوسط مردم است. آنالیز بما نشان  ها آنبرای درک 

بین این دو  که چگونه از مبارزه دهد میو چگونه این دو، اجبار به مبارزه با یکدیگر دارند. سنتز بما نشان 

و  شود می، چگونه تضاد کهنه حل برد یم انیاز مو  دهد میو دیگری را شکست  شود میجنبه، یکی پیروز 
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و شیئی یا پدیده نو پیروز  شود میاز میان برده  کهنه، و چگونه یک شیئی یا پدیده آید میتضاد نوینی پدید 

 (114.)"بلعد یم "ساده، سنتز یعنی آنکه یکی دیگری را به کالم. گردد می

تفاوت در اینجا، یعنی قلب مبارزه در پهنه فلسفه، فقط یک بحث آکادمیک صرف نیست بلکه مبارزه بین 

یعنی خط انقالبی حل تضاد از طریق مبارزه، در مقابل خط ارتجاعی تالش برای  -متفاوت است اساساًدو خط 

، کهنه به نو، صحیح مانده عقبپیشرفته به  پیشروان به ارتجاعیون،  آشتی دادن وجوه تضاد از طریق تسلیم

مبارزه بین  صورت بهبیان سیاسی خود را  نیمتمرکزترتحت سوسیالیسم، این امر  ویژه بهو غیره. و  غلط به

زیونیستی اضمحالل مبارزه حلقه کلیدی و خط روی مثابه بهمبارزه طبقاتی   لنینیستی -پیشبرد خط مارکسیست

 .یابد می، "طبقاتی

، در تمام تضادها، چه تضادهای آنتاگونیستی و چه غیر آنتاگونیستی دارای کاربرد است. در قانون سنتزاین 

متفاوت است.  ". فقط ، شیوه و ابزار بلعیدن"بلعد یم"هر دو مورد، نو و رشد یابنده ، کهنه و پوسیده را 

سی از کف او، اعمال دیکتاتوری بر او و مبارزه طبقاتی علیه بورژوازی، با ربودن قدرت سیا ییبرپاپرولتاریا با 

تضاد  کی نیا. "بلعد یم"ادامه مبارزه طبقاتی تحت شرایط دیکتاتوری پرولتاریا علیه او، بورژوازی را 

. از سوی دیگر ، تضاد بین صحیح و غلط درمیان مردم شود میآنتاگونیستی است و از طریق آنتاگونیستی حل 

. "بلعد یم". اما در این روند نیز صحیح غلط را شود میبارزه ایدئولوژیک حل از طریق غیر آنتاگونیستی و با م

سایر تضادهای غیر آنتاگونیستی هم صحت دارد. سنتز از طریق مبارزه، یک  دربارهاین موضوع همچنین 

 .ردیگ یمقانون عمومی است که از قانون اساسی وحدت اضداد سرچشمه 

 یها جنبهبه التقاط به تشخیص  "شود میتقسیم  دو به کی"امر ، از سنتزبدون وجود این درک صحیح 

منتهی  -فرد منحصربه متقابالًمتضاد ولی کوشش برای آشتی دادن آن، یعنی پیوند دادن دو شیئی یا پدیده 

 یا هیقض هر در" صورت به مطلب این عامیانه، به زبان. گردد می تبدیل "یک در دو"به  گرید عبارت به. شود می

 ز غلط ، خوب از بد و غیره ممکن نیست.ا درست تشخیص آنکه یعنی – گردد می بیان"دارند وجود طرف دو

صحبت کرد. او گفت  باره نیدراخود بر موضوع اقتصاد سیاسی شوروی،  "اجمالی یها ادداشتی "مائو در

با قوانین دیالکتیک مبنی بر  "، حتی تحت سوسیالیسم،"ریپذ یآشت" که اعتقاد به تضادهای

وجود داشته است؟  یریپذ یآشتیک تضاد  تاکنونکلیه تضادها مطابقت ندارد. آیا هرگز  یریناپذ یآشت
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و  ریپذ یآشتبعضی تضادها آنتاگونیستی هستند و بعضی غیر آنتاگونیستی ، اما نباید فکر کرد که تضادهای 

 (115.)"هم وجود دادند ریناپذ یآشت

را مطرح  سؤالفلسفه این  دربارهمسئله سنتز و عواقب سیاسی آن، طی یک بحث عمده  دربارهمائو 

 و خود چنین پاسخ داد: "سنتز چیست؟ "که  نمود

که چگونه دو ضد ، یعنی گومیندان و حزب کمونیست سنتز شدند. سنتز بدین  دیا بودهشما همه شاهد 
یان سین "که  طور آنخوردیم. این امر  ذره ذرهرا بلعیدیم و  ها آنآمدند و ما  ها آن یها ارتشطریق انجام شد: 

 دوضد زیآم مسالمت همزیستی سنتز یک و "شود می جمع یک در دو "، یک مورد دهد میتوضیح  "چن
 هم باز ما. بروید خوب بروید، جایی خواهید می شما اگر ؟کنیم می سنتز چگونه ما آنالیز، انجام با... نبود

. ماهی بزرگ ماهی خورد میخواهیم بلعید... این سنتز بود ... یک چیز، دیگری را   تکه تکه را شما ارتش
. این سنتز است. این مطلب در کتابها هرگز به این صورت نوشته نشده است. خودم نیز خورد میکوچک را 

 در دو " که است معتقد "چن– سین یان "به اینصورت ننوشته ام. در این قسمت ، آن راهرگز در کتابهایم 
در این جهان وجود دارند؟  پایداری های گره چه. است ضد دو بین پایدار گره سنتز و "شود می جمع یک

جدا کرد  آن راممکن است بهم گره بخورند اما در انتها باید باز شوند، هیج چیزی که نتوان  ها پدیدهاشیاء و 
 (116)وجود ندارد.

که این مسئله در مورد مبارزه طبقاتی صادق است، در رابطه با پرولتاریا و بورژوازی نیز صدق  طور همان

از  ها آنهر دو از طریق حل تضاد میان   . اگر پرولتاریا از طریق مبارزه بورژوازی را سنتز نکند و اگرکند می

هم جدا نشوند و این امر به پیروزی پرولتاریا در نابودی هر دو طبقه و ظهور جامعه بی طبقه منجر نگردد، آیا 

 کمونیستی وجود داشته باشد؟ تواند میآنوقت هرگز 

 

 وحدت اضداد پایه است

: انگلس   . او می گویدکند میمائو در همین بحث فلسفی، تکامل بیشتتر دیالکتیک مارکسیستی را عنوان 

. در اینجا مائو به تبدیل تغییرات "سه مقوله صحبت نمود. اما من به دو تا از این مقوالت اعتقاد ندارم درباره
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سه قانون  عنوان به ها آنکمی و کیفی به یکدیگر و نفی در نفی است که انگلس در کنار وحدت اضداد از 

 دربارهمراجعه شود.(.  "دورنیک، قسمت اول، فلسفه  آنتی "مثال به  عنوان بهدیالکتیک نام می برد) ای پایه

تبدیل کمی و کیفی به یکدیگر ، وحدت اضداد کمیت و کیفیت "کمیت و کیفیت مائو می گوید که 

 خالصه ، مائو چنین می گوید: طور به"نفی در نفی اصال وجود ندارد. "که کند می( و چنین بحث 117.)"است

ن تبدیل کمی و کیفی به یکدیگر ، نفی در نفی و قانون وحدت اضداد در یک سطح قرارداددر کنار هم 

 (11۸ترین مسئله، همان وحدت اضداد است.) ای پایهنیست. "یگانگی "بوده و  "سه گانگی "،

دیالکتیک هستند، در اصل  ای پایهمساوی قوانین  طور بهبه عبارت دیگر، گفتن اینکه همه این سه چیز 

است و آنهم  ای پایهنی است که می گوید باید یک تضاد عمده وجود داشته باشد. یکی از اینها تخلف از قانو

، تغییر کمیت به کیفیت و بالعکس ، خود نیتجه تضاد دهد میکه مائو توضیح  طور همانوحدت اضداد است. 

 د با قانون تضاد در یک سطح قرار گیرد.توان نمیبین کمیت و کیفیت است و 

 است: چنین اینتوضیح  "چیزی بنام نفی در نفی وجود ندارد؟ " ئو اصرار می ورزد کهچرا ما اما

، هر حلقه ای در زنجیره اتفاقات ،هم اثبات است و هم ها پدیدهاثبات، نفی، اثبات، نفی ...در تکامل اشیاء و 
نفی. جامعه برده داری، جامعه بدوی را نفی نمود، اما در رابطه با جامعه فئودالی بنوبه خود در بر گیرنده اثبات 

، . لیکن با توجه به جامعه سرمایه داریدهد میبود. جامعه فئودالی در رابطه با جامعه برده داری نفی را تشکیل 

اثبات بود. جامعه سرمایه داری نفی جامعه فئودالی بود، اما بنوبه خود از برای جامعه سوسیالیستی اثبات 
 (11۹.)است

در اینجا ممکن است بنظر آید که مائو آنقدر ها هم نفی در نفی را انکار ننموده است بلکه کاربرد 

است و چیزی که او  "شود مییک به دو تقسیم "او بکار می برد قانون آنچه. کند میتصحیح  آن رادیالکتیکی 

رشد جامعه بشری تا کنون، در  -کند میکه وی تعریف  ای پروسهاثبات نماید آنست که در  کند میتالش 

یک قانون نام برد.  عنوان بهاز نفی در نفی  توان نمی -مراخل مختلف از جامعه کمون اولیه تا سوسیالیسم

؟ یا سرمایه داری کند میمثال، آیا فئودالیسم در رابطه با جامعه اولیه نفی در نفی را نمایندگی  نعنوا به

 رابطه با برده داری؟ یا سوسیالیسم در رابطه با فئودالیسم؟ در
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را نفی در نفی تعریف  ها آن شود میکه   این درست است که در رشد جامعه چیزهایی می توان یافت

نمود. در اینباره مثالی قابل ذکر است که مارکس در جلد اول کاپیتال از آن استفاده نموده و انگلس از آن در 

مالکیت سرمایه داری وسایل  وسیله بهمقابل دورینگ دفاع می نماید: مالکیت خصوصی فردی بر وسایل تولید 

که این بنوبه خود  شود میمالکیت سرمایه داری وسایل بولید نفی  یلهوس بهکه این بنوبه خود  شود میتولید نفی 

بر  صرفاً، اما کند می. این امر مالکیت خصوصی را بفرد اعطاء گردد میمالکیت سوسیالیستی نفی  وسیله به

و بر اساس مالکیت جمعی بر تولید، همگونی با تولید اجتماعی شده. یا مثال دیگری که   وسایل مصرفی

نفی در نفی معرفی گردد: نفی مالکیت جمعی در جامعه  عنوان به تواند می شود مینگلس به آن اشاره توسط ا

ما را به آن  مجدداًظهور جامعه طبقاتی و بنوبه خود، نفی جامعه طبقاتی توسط جامعه بی طبقه  وسیله بهبدوی 

که اینبار در طول دوره جامعه طبقاتی بین کمون اولیه و جامعه کمونیستی  گردد میجمعی رهنمون   مالکیت

بر اساس انباشت عظیم نیروهای تولیدی قرار دارد. مثالهای دیگری را می توان در طبیعت ، جامعه ، و تفکر 

 پیدا کرد.

ن دیالکتیکی اما مجداا می پرسیم، آیا می توان گفت که اینها نشاندهنده آنست که نفی در نفی یک قانو

ی طبیعت، جامعه، و تفکر است؟خیر،در پروسه معین یا در مرحله مشخص از یک ها پروسهقابل اجرا در تمام 

نفی در نفی تشریح گردد، اما حتی در اینجا نیز این قانون اساسی  عنوان بهپروسه، حل یک تضاد ممکن است 

به پیدایش و  انتها بی طور بهاضداد است که و معرف آن پروسه نیست. قانونی که عمل میکند، قانون وحدت 

 . اینست منظور مائو از گفتن آنکه نفی درنفی وجود ندارد.گردد میتو منجر  تضادهایحل 

، روند یمو از بین  ندیآ یم به وجود خاص یها پدیده و اشیاء همه. بگیرید نظر در را مرگ و زندگی مثال 

حیات  دیاز ق. اما چگونه از بین رفتن و یا روند یماز قید حیات  و سپس یابند میهای زنده حیات چیز همه

زندگی بخشیده است؟نفی در نفی  ها بدانآورده و یا  به وجودرا  ها آناست که  یا هیاولرفتنشان، نفی آن نفی 

که انگلس در  طور همان مثالًتوضیح دهد.  افتد یماتفاق  شان یزندگممکن است آنچه را که در طول سیکل 

قبول دارد که حتی در این مورد، دانه تحت شرایط   (. اما انگلسبخشد یمنتی دورینگ به دانه جو زندگی آ

آید تا آنکه نفی دوم ممکن گردد.  به وجود، و نیز آنکه نفی اولیه باید گردد میمشخصی به گیاه تبدیل 

یک قانون دیالکتیکی نیست بلکه در حقیقت وحدت اضداد  عنوان بهاثبات نفی در نفی  مسئله، این وجود نیباا

 ماتریالیسم دیالکتیک است. ای پایهقانون  مثابه به
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که البته اگر دانه را آسیاب  دیگو یم  انگلس اضداد دانه و گیاه است. وحدت(، ها دانهدانه) -گیاه -دانه

قانون تضاد است. در آنجا وحدت و  دهنده نشانآسیاب شده نیز  دانه کی. اما شود میکنید به گیاه تبدیل ن

وجود دارد. در اینجا نفی در نفی  -دانه آسیاب شده -مبارزه اضداد بین دانه و نیروی آسیاب کننده و حل آن

 قانون موجود قانون تضاد است. بلکهوجود ندارد 

یالکتیکی اعتراض دارد یک قانون د عنوان بهاست، مائو به نفی در نفی  شده گفتهمضاف بر آنچه تاکنون 

م(  -)یعنی نفی در نفی دگاهید. در این شود میزیرا منجر به بروز یک دیدگاه غلط از سنتز و یا بخشی از سنتز 

 بیترت نیا به، و "شود میخورده  "سنتز عبارت از آن نیست که از طریق مبارزه، یک جنبه توسط جنبه دیگر 

. بلکه از زاویه این نظر، گردد میاست، منجر  تغییریافتهکهنه  به یک تضاد نوین که در آن حتی جنبه غالب

)اما در یک سطح  بخشد یمرا که در ابتدا نفی کرده بود حیات  ای پدیدهسنتز چیزی است که عناصر شیئی یا 

یا حداکثر نقطه  -( و این نظر گرایش به آن دارد که سنتز را محصول نهائی تکاملتر یعال "متفاوت و کیفیتا

یک قانون تکامل  عنوان به یدر نف( ببیند. و اگر نفی تر یعالدر سطحی  اگرچههمان پروسه )   دوبارهشروع 

نیروی محرک برای  عنوان به آنچهدر رابطه با رشد جامعه از کمون اولیه تا کمونیسم،  مثالًتعبیر گردد، 

)و سوسیالیسم( یدار هیسرما یدرون اصلی خاص واقع خواهد شد، تضاد موردتوجهکمونیسم  یسو بهپیشروی 

کمون اولیه،  -بین پرولتاریا و بورژوازی ) یا تضادهای اصلی درون سیستم قبلی( نخواهد بود، بلکه پروسه: تز

، این نظر در مورد پروسه و نیروی کنیم میتکرار  مجدداًکمونیسم، خواهد بود.  -جامعه طبقاتی، سنتز -تز یآنت

 صحیح نیست.  کمونیسم، و یا در رابطه با سنتز یسو بهمحرک تکامل جامعه 

مثالی جهت نشان دادن اینکه چرا نفی در نفی یک  ارائه عنوان بهبالفاصله پس از اشاره به تکامل جامعه 

 (12۰) "روش سنتز چیست؟" :گردد یبازم سؤالنیست، مائو به این  کیالکتیدقانون 

، یک کند می، یکی دیگری را سرنگون بلعد یم، یکی دیگری را کالم کیدر " :دهد یموی چنین پاسخ 

 نیا( 121.)"گردد می، دیگری بر پا  شود می، یک جامعه نابود گردد می، طبقه دیگر بر پا شود میطبقه نابود 

است ماهیت واقعی و نقش سنتز در جابجا   این و دیالکتیک، ماتریالیسم اساسی قانون ،تضاد قانون است

به یک سطح  انتها بیدر یک مارپیچ  تر نییپاپروسه به دیگری ، از سطح  از یک ها پدیدهکردن مداوم اشیاء و 

 باالتر.
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به  درواقعآید  حساب بهیک قانون دیالکتیک  عنوان بهآخرین مطلب، اگر نفی در نفی  عنوان بهو باالخره 

گفته شود که انگلس در مقابله با متافیزیک، دیالکتیک را  یروشن بهتبلیغ متافیزیک منجر خواهد شد.البته باید 

لکتیکی رشد تاریخ را ترویج نمود. اما نه نظر متافیزیکی بلکه دیدگاه دیا درمجموع قطعاًترویج کرده و 

مشخص در  طور بهتوسط مائو.  ویژه به -دیالکتیک مارکسیستی از دوران انگلس رشد بیشتری کرده است

یک  -کمونیسم و ترویج یسو بهرشد  "سیستم بسته"نفی در نفی به عرضه یک  درک رابطه با رشد جامعه ،

هماهنگی "نتیجه نهایی نفی در نفی و قلمرو  عنوان بهاز خود کمونیسم  "مطلق گرایانه" دیدگاه ایستا و

 :کند میاعالم 1۹64فلسفه در  درباره، تمایل دارد. مائو در مخالفت با این دیدگاه، در سخنرانی خود "عظیم

 به وجودتم سیهزار سال طول خواهد کشید. من معتقد نیستم که تغییرات کیفی در نظام کمون کمونیسم"

! من به این مسئله اعتقاد گردد مینخواهد آمد یعنی اینکه این نظام توسط تغییرات کیفی به مراحل تقسیم ن

 (112. )"است تصور رقابلیغدیالکتیکی این امر  ازنظرندارم... 

 چراکهدر چین ، بیشتر در رابطه با سوسیالیسم بود تا کمونیسم  آن زماناهمیت این امر ، بخصوص در 

و به آن به چشم آخرین حد رشد  ساختند یمایستا و مطلقی از سوسیالیسم  زیچ کی ها کمونیستبعضی از 

سوسیالیسم نیز از میان خواهد " :دیگو یممائو  باره نیدرا. ستندینگر یمجامعه و آخرین نفی جامعه پیشین، 

 (123. )"در این صورت کمونیسمی وجود نخواهد داشت چراکهرفت، ممکن نیست که از میان نرود، 

 

 انقالب فرهنگی و تداوم مبارزه

به کمونیستم. آنان  طریق پیشروی سوسیالیسم را نابود کنند، منتهی نه از خواستند یمرویزیونیستها نیز 

. فرقه مشخصی از رویزیونیستها به دور لیو شائو دادند یمرشد  آن رارا تبلیغ کرده و  یدار هیسرمافعاالنه احیای 

به و ستاد فرماندهی قدرتمندی در حزب کمونیست و دستگاه دولت  گردآمدهچی و دیگر رهبران متحد او 

مهمی از روبنا را کنترل کرده و تسلط و یا نفوذ فراوانی بر بخش بزرگی  یها بخشآورده بودند. آنان  وجود

که این وضعیت ادامه پیدا کند، این رویزیونیستها در غصب قدرت در  شد میازه داده از اقتصاد داشتند. اگر اج

صورت   . و اقدامی همگرفت میند. باید اقدامی صورت گردید میموفق  یدار هیسرماسراسر کشور و احیای 

 گرفت.
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چین،  های تودهمنجر به خیزش عظیم  1۹66آن اقدام، انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریی بود که در سال 

که در آن زمان توسط  یدار هیسرماتحت رهبری مائو و ستاد فرماندهی پرولتری در حزب، علیه رهروان 

 یا تودهاو وارد اتحاد تنگاتنگ شده بودند، گردید. این طغیان   ند و دیگران که باشد میلیوشائو چی رهبری 

در مقابله با  "تضاد درباره"و لزوم آن نمایشی برجسته از اصل ماتریالیستم دیالکتیک بود که مائو در 

 یربنایزوقتی روبنا) سیاست، فرهنگ،و غیره ( جلوی رشد  "ماتریالیسم مکانیکی به تشریح آن پرداخته بود:

اگر سلطه بورژوازی )  ".شوند می کننده تعیینعمده و  یو فرهنگ، تغییرات سیاسی گیرند میاقتصادی را 

فرهنگ، آموزش و بخش بزرگی از حزب و  جمله من -وسیعی از روبنا یها قسمت( بر یدار هیسرمارهروان را 

، گردید میو رشد  دفاع رقابلیغ اقتصادی سوسیالیستی یربنایز، شد میدستگاه دولتی در هم کوبیده ن

دیکتاتوری بورژوازی از  -آورده به وجودرا در روبنا  یا جانبه همهتغییرات  یدار هیسرمابجای آن، رهروان 

آن، تعویض  یدار هیسرماو بعد برای تغییر زیربنای اقتصادی به نوع  -نشاندند یم  بجای دیکتاتوری پرولتاریا

 پیش به ،یدار هیسرماآن در سراسر جامعه و احیای تام و تمام  یدار هیسرماروابط تولیدی سوسیالیستی با انواع 

رسیدن  قدرت بهبود که در اتحاد شوروی پس از  ای پروسهکرد که این دقیقا همان  بندی جمعند. مائو رفت می

 در کل جامعه، اتفاق افتاد. ها آنبکار افتادن خط رویزیونیستی  خروشچف و 

، یک خط "دو در یک "انقالب فرهنگی همچنین در کاربرد اصل سنتز و در مقابله با فلسفه ارتجاعی 

را در تقابل  "حلقه کلیدی مثابه بهمبارزه طبقاتی  ". انقالب فرهنگی، کرد میانقالبی را نمایندگی 

. انقالب فرهنگی این سنتز را نمایندگی نمود یممطرح  "مبارزه طبقاتی  اضمحالل"با

که  ییها تودهستاد فرماندهی بورژوازی درون حزب، توسط  "بلعیده شدن":کرد می

 ند.شد میستاد فرماندهی پرولتری درون حزب رهبری  وسیله به

و  گرفت یدر برمو کمونیسم را  یدار هیسرمایک مرحله در پروسه طوالنی انتقالی بین  صرفاًاما این امر،

ست تضاد اساسی بین پرولتاریا و بورژوازی را حل کند. یک ستاد فرماندهی بورژوایی در هم کوبیده توان نمی

، الجرم مقرهای دیگر دهد میبورژوازی در جامعه به حیات خود ادامه  که یزمانشد و سنتز گردید، اما تا 

، در سراسر گرید عبارت به -ندگردید می مرکز ثقل ستاد فرماندهی بورژوازی در جامعه ظاهر عنوان به

سال  هرچندبلکه  کند میمبارزه طبقاتی ادامه پیدا  تنها نهدوران گذار. به این دلیل است که مائو گفت که 
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و یک زورآزمایی برای تعیین آنکه چه کسی قدرت را کف دارد، انجام خواهد  بزرگیک مبارزه  بار کی

 را مانع گردد. یدار هیسرماگرفت. بعالوه مائو گفت که یک انقالب فرهنگی نی تواند مسئله احیای 

بود. بپا خاستن لین پیائو و سپس دیگران، در یک  کیالکتیداز ماتریالیسم  جانبه همه یکاربرد، این بازهم

خاص، و  طور بهپایمال نمودن دستاوردهای انقالب فرهنگی  قصد بهارزه سیاسی با پرولتاریا بر سر قدرت و مب

کل ، صحت این امر را در عمل به اثبات رساند. در اینجا اهمیت  طور بهمنحرف نمودن انقالب سوسیالیستی 

 .یابد میپرولتاریا درخشش خاصی ادامه انقالب تحت دیکتاتوری  ای پایهمائو و خط  برجستهفراوان تئوری 

که تئوری مائو دال بر ادامه  دهد میدر چین نشان  یدار هیسرماممکن است بگویند که احیای  ها یبعض

تبدیل این تئوری به نیروی عظیم  یعنی و همچنین انقالب فرهنگی، -انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاری

نیست مگر امپریسیسم و  چیز هیچاز پایه ترک برداشت. چنین طرز تفکری  یا تودهمادی در مقیاس 

. صحت این تئوری به نتایج مثبت بالفصل در هر شرایط خاص بستگی ندارد. این مسئله در  ییگرا ینسب

، و در آینده نیز در مبارزات انقالبی شده ثابتخلق چین  های تودهصدها میلیون  یا تودهپراتیک ،در مبارزه 

 که: به یادآوریمبه اثبات خواهد رسید. الزم است که این گفته مائو را  بازهمچین بلکه تمام کشورها،  تنها نه

، شوند میبا شکست روبرو  ندیشرویپکه نیروهایی که نماینده طبقه  افتد یمدر مبارزه اجتماعی گاهی اتفاق 
آنان نادرست بوده است. بلکه به این جهت است که در تناسب  یها دهیاآن نیست که گویا  به علتولی این 

و  اند دهینرسنیروهای ارتجاعی  به قدرت، نیروهای پیشرو هنوز اند مبارزه سرگرمقوایی که با یکدیگر 

که نیروهای پیشرو پیروز  رسد یفرام، ولی سرانجام روزی شوند یم  با شکست مواجه موقتاًکه  روست ازاین
 (124).گردند می

 حقیقت دارد. مطلقاًو این امر 

انقالبی تحت  مبارزه ادامه در را چین خلق های توده رهبری مائو که است آن دیگر مطلق حقیقت یک 

 به عهدهفرهنگی از طریق اشکال مختلف مبارزه، تا آخرین دم حیات   دیکتاتوری پرولتاریا و ادامه انقالب

و   بین ماتریالیستم دیالکتیکی ویژه بهفلسفی  طهیحیک بخش حیاتی این امر، مبارزه در  بازهمداشت. و 

  متافیزیک و ماتریالیسم مکانیکی بود.
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 یها سالطی واپسین  "وسیکنفوسر انتقاد از لین پیائو و کارزا"اصلی که در  مسائلثال ، یکی از برای م

 پیروانش و وسیکنفوس "میانگین دکترین"  واقع شد عبارت بود از افشاء و مبارزه علیه تأکیدحیات مائو مورد 

ر یک جمع د دو"ارتجاعی تئوری همان شبیه دکترین این جوهر. بود برخوردار تاریخی قدمت از که چین در

را پیشنهاد  ها آن،سازش میان ها آنحل اضداد از طریق مبارزه بین  عوض بهبود و  "افراط" و مخالف "شود می

و "حلقه کلیدی  مثابه بهتی مبارزه طبقا"شکست ایدئولوژیک این دکترین، جهت حمایت از مسلماً. نمود یم

حائز اهمیت  المللی بیندر کشور و سازش و تسلیم به دشمنان طبقاتی  "اضمحالل مبارزه طبقاتی " مخالفت با

 حیاتی بود.

 

 هوقف بی ی  مبارزه

 تأکیدبر ضرورت مبارزه  راًرزندگی خود ، مائو مک یها سال، در طول این مرحله از واپسین  یطورکل به

، و بسیار صریح "بدون مبارزه، پیشرفت وجود ندارد "به این واقعیت گردید که توجه بذلنمود. وی خواهان 

پاسخ خود وی بدان  "تواند بدون مبارزه پیش رود؟ می یونیلیصدم هشتآیا خلق  "نمود:سئوالتی را مطرح 

را در مخالفت با ادامه انقالب موعظه  "اضمحالل مبارزه طبقاتی"آتشین علیه کسانی که  باخشمآشکار بود، و 

 ند، مائو اعالم نمود:کرد می

 "وشائو چی از تئوری یاست. ل مبارزه طبقاتی انقالب کبیر فرهنگی از برای چیست؟ برای دست زدن به

 پی در او. ستادیبازنا طبقاتی مبارزه به مبادرت از هرگز خودش ولی کرد، دفاع " طبقاتی مبارزه اضمحالل
در پی سرنگونی پرولتاریا بود و به   پیائو لین. بود خود خورده قسم پیروان و مرتدین دسته و دار از حفاظت

 (125؟)طبقاتی مضمحل گردیدانجام کودتا مبادرت ورزید. آیا مبارزه 

بر اهمیت عظیم و  تأکیدو دقیقا در جهت  -ضرورت تداوم انقالب -در بیان این حقیقت مشهود "افراط "با

 آن، مائو گفت: درازمدت

دیگر هم نیاز به انقالب وجود خواهد داشت؟ آیا هزار سال دیگر هم نیاز به انقالب وجود  صدسالآیا 

از مردم هستند که خود را  هایی بخشنیاز به انقالب همیشه وجود خواهد داشت. همواره   خواهد داشت؟
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، دانشجویان، کارگران،دهقانان، و سربازان دوست ندارند که هیپا دون: مقامات کنند میتحت ستم احساس 

ا ده هزار سال خواهان انقالب هستند. آی ها آنستم روا دارند. به این دلیل است که  ها آنبر  شانیها مافوق

 (126جود خواهند داشت.) بازهم ها آننه؟  چراکهدیگر به چشم نخواهند خورد؟  تضادهادیگر، این 

 مبارزه تضاد، هنوز هم کمونیسم تحت حتی که کند می جلب اصل این به را توجه بازهم مائو اینجا در 

که وی در  طور همانالب وجود خواهد داشت. انق ،بیترت نیا به و ،( جهش) کیفی تغییر و تضاد حل برای

 گفته بود: 1۹71

، ولی در ده مورد افراد مشخصی تالش کردند که از میخوان یمما پنجاه سال است که سرود انترناسیونال را 
، این عمل ممکن است ده، بیست یا سی بار دیگر هم نمیب یمکه من  طور آن. ندازندیبدر حزب شکاف  درون

. آیا وقتی ما به اعتقاددارم؟ ممکن است باور نکنید، اما من به این امر دیکن ینماتفاق بیفتد، آیا شما باور 
نیز مبارزه  آن زمان. حتی در  کنم ینمباور  آن رانخواهد بود؟من  یا مبارزهدر آنجا هیچ  میرس یمکمونیسم 

هزار سال دیگر هم  ها دهغلط است.  آنچهدرست است و  آنچه، بین کهنه و نو داشت، اما بین خواهدوجود 

 (127.)غلط ، برجا و ایستا نخواهد ماند

که حتی هزاران سال دیگر هم هنوز  داشت یمبر این اصل مبذول  یدیتأکچنین  آن زمانچرا مائو در 

که تضاد ، مبارزه  کرد میخطی بود که مطرح  آن زمانتضاد و مبارزه وجود خواهد داشت؟ هدف حمله در 

در قدرت که  هیبلندپاپایان رسند. برای رویزیونیستها، و افراد حزبی  باید به و توانند میطبقاتی و انقالب 

 "سران"را به ها آنکافی جلو رفته بود: انقالب  اندازه بهبودند، انقالب  گرفته شیپرا  یدار هیسرمابخصوص را 

 .گرفت میتبدیل کرده بود و این برتر از هر چیز دیگر بود: تکامل بیشتر اوضاع نه نیاز بود و نه باید انجام 

 تنگاتنگ یا رابطه بود، کرده توجه عطف بدان مرگش از پیش سال دو مائو که یا مسئله با نکته این 

 :داشت

کرد؟ روشن شدن این مسئله اهمیتی حیاتی دارد. چرا لنین از اعمال دیکتاتوری بر بورژوازی صحبت  
 (12۸)ناروشنی در این مسئله به رویزیونیسم خواهد انجامید. این باید بری تمامی ملت روشن شود.
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که قصد دیکتاتوری پرولتاریا انجام گذار به کمونیسم  است نیا پردازد یممائو در اینجا بدان  آنچهجوهر 

و در دوره گذار  دارد میحاکمیت خود را اعمال  قیآن طراست. این آن شکلی است که پرولتاریا از 

بدون تداوم  .ورزد یمسوسیالیستی و رسیدن به کمونیسم به انجام مبارزه طبقاتی علیه بورژوازی مبادرت 

ری پرولتاریا، پرولتاریا قادر به اعمال تومبارزه طبقاتی علیه بورژوازی تحت دیکتاانقالب و بدون ادامه 

 حاکمیت خود و ادامه پیشروی بسوی کمونیسم نیست.

نقطه پایانی در خود نگریسته شود که مقصود آن  صرفاً صورت به پرولتاریا دیکتاتوری به اگر ، بالعکس 

فقط تامین نظم و رشد تولید باشد، آنوقت به ضد خود تبدیل خواهد شد و به دیکتاتوری بورژوازی )نوین( 

تغییر پیدا خواهد کرد. این دلیل ماهیت انتقالی و متضاد سوسیالیستم و سخت جان بودن بقایای جامعه طبقاتی 

مداوما به بورژوازی و فشرده آن یعنی مقر  ان گذار سوسیالیستی است کهاستثماری در طول دور

 دهند. رژوازی در حزب پا میفرماندهی بو

مشهوری که در آن  بیانیه) نوشت 1۸5۹ در "ویدمایر -ج" به مارکس آنچه با صحیح درک با امر این 

 از دیکتاتوری پرولتاریا ارائه داد( رابطه نزدیک دارد: یا فشرده بندی جمعمارکس 

، نه کشف وجود طبقات در جامعه مدرن و نه کشف مبارزه میان شود میو اما آنچه به شخص من مربوط 
پیش از من، مورخین بورژوازی تکامل تاریخی این مبارزه  ها مدتاز خدمات من نیست.  کدام چیه، ها آن

بورژوازی آناتومی اقتصادی طبقات را بیان داشته بودند. کار جدیدی که من انجام  اقتصاددانانطبقاتی ، و 
وجود طبقات فقط وابسته به مراحل تاریخی مشخصی در تکامل  این امر که -1عبارت است تر اثبات : ام داده

خود این اینکه  -3. شود میدیکتاتوری پرولتاریا منجر  به ضرورتاینکه مبارزه طبقاتی  -2.تولید است

یک جامعه بی  رسیدن به طبقات وهمه  امحاء دیکتاتوری فقط عبارت از مرحله گذاری است برای
 (12۹.)طبقه

 بعدازآنکه. اما، برخوردارنداز اهمیت فراوانی  کند میکه مارکس در اینجا ذکر  یا نکتههمه سه 

)حتی در حرف توسط یطورکل بهو در شرایطی که لزوم ابقاء آن  افتهیاستقراردیکتاتوری پرولتاریا 

و به کانون  شود می، آخرین نکته باال از اهمیت بخصوصی برخوردار گردد می  رویزیونیستها( تصدیق

آن و مفهوم  محتوا ایمبدل خواهد شد. رویزیونیستها تالش خواهند کرد تا این آخرین نکته  یامان یبمبارزات 
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توسط مائو  -آنکه این نکته یعنی نیاز به ادامه انقالب جهت پیشبرد گذار به کمونیسم  ویژه بهانکار کنند،  را

 است. افتهی تکامل

 صورت بهبه این امر  ها آنالبته رویزیونیستها راجع به کمونیسم و نیاز دستیابی به آن سخن خواهند گفت اما 

مسئله رشد نیروهای  مثابه به صرفاًیعنی،  -متافیزیکی و بر اساس ماتریالیسم مکانیکی برخورد خواهند نمود

 -به این یا آن طریق حرکت کند تواند می مدت کوتاهتضادی که در  مثابه بهبه خود سوسیالیسم  ها آنمولده. 

 ها آنبرخورد نخواهند کرد.  -باشدکمونیسم  یسو بهپیشروی  تواند می صرفاًنهایی آن  حل راه اگرچه

بین دو جنبه نو و رشد یابنده کمونیستی درون آن و  یا مبارزهتشخیص نخواهند داد که سوسیالیسم نماینده 

 است که هنوز در آن دوره موجودیت دارد. یدار هیسرماجنبه کهنه و زوال یابنده 

 :کشید خواهند دیوار کمونیسم و سوسیالیسم میان ها آن خالصه، طور به 

کمونیسم به آینده تعلق دارد و راه رسیدن بدان عبارت است از اعمال نظم اکید و بذل همه گونه تالش "

شویم که بتوانیم از استقرار  برخوردار یا شرفتهیپاقتصاد  چنان آنجهت افزایش تولید تا اینکه روزی از 

اضمحالل مبارزه  "و "تئوری نیروهای مولده" ویژه بهچنین است نظر رویزیونیستها و  "کمونیسم صبحت کنیم.

که دیکتاتوری پرولتاریا بر پا گردیده و لزوم  ییدرجا شان یکیمکان، و متافیزیک و ماتریالیسم  ها آن "طبقاتی

 ه است.گردید  میآن بخشی از شعور عمو

 

 است یدار هیسرمااحیای  به معنای ،یک مطلق عنوان بهسوسیالیسم 

در اولین بخش فصل نشان داده شد که انگلس چگونگی تبدیل دیالکتیک هگل به متافیزیک را تحلیل 

نمود. سیستم فلسفی هگل، در تضاد با شیوه دیالکتیکی وی، با قبول ایده مطلق در خود سیستم فلسفی هگل 

که سلطنت مشروطه  افتی میایده جلوه  نیا درسیاسی ، این مسئله  ازلحاظپایان دیالکتیک را اعالم نمود. 

فردریک ویلیام سوم در پروس، باالترین و آخرین شکل جامعه بود. با توجه به پدیده مشابه این،  یموردادعا

گرایشی برای تبدیل سیستم سوسیالیستی و مارکسیسم به مطلق وجود  ها ستیکموننود که در  بندی جمعمائو 

 گفت: 1۹57که مائو در  طور همان. انجامد یمدارد و این امر به رویزیونیسم 
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نوع  آنچهاگر ادعا شود که سیستم سوسیالیستی و روابط تولیدی و روبنای آن زوال نخواهد یافت، 
نخواهد  کنند میبه اعتقادات مذهبی یا دینی که خدای جاودان را موعظه  شباهت یبمارکسیسمی است. آیا 

 (13۰)بود؟

که او در  طور همانقرار گرفت.  اش یزندگمکرر مائو در تمامی طول  تأکیداین موضوعی بود که مورد 

 "تحکیم کامل "موضوع اقتصاد سیاسی شوروی در انتقاد به دیدگاه دربارهخود  "اجمالی یها ادداشتی"

 سوسیالیسم نوشت:

که این پروسه تحول به  کند می، تولد و رشد خود را داشته است. چه کسی باور سوسیالیستی این اقتصاد

چه کسی باور  "؟اند افتهیاین دو شکل از مالکیت) دولتی. جمعی( برای همیشه تحکیم "پایان رسیده است و 
قانون  "و"تولید کاالیی "، "توزیع به نسبت کار "یک جامعه سوسیالیستی از قبیل  یها فرمولکه  کند می

که در آنجا فقط تولد و رشد خواهد بود و نه  کند میباور  بود؟ و نه زوال خواهند پابرجابرای همیشه  "ارزش
 جاودانه هستند. ها آنمابقی  برخالف ها فرمولزوال و تبدیل، و نیز آنکه این 

متعلق به مرحله  ازآنچه  سوسیالیسم باید به کمونیسم باید به کمونیسم گذار کند، در آن زمان بعضی
 (131.)سوسیالیستی هستند مجبور به زوال یافتن هستند

با این  ها آندقیقا این رویزیونیستها بودند که از مراحل سوسیالیستی و خود سوسیالیسم یک مطلق ساختند. 

که عناصر به مبارزه احتیاج است و نیز آن ها پدیدهدرک ماتریالیستی دیالکتیکی مبنی بر اینکه برای زوال یافتن 

باید در هر نقطه تا سر حد امکان و در تطابق با شرایط مادی و ایدئولوژیکی  ها پدیدهدرون این  یدار هیسرما

 ساکن ابتدابهند رشد و گسترش یابند و به ناگهان و توان نمی ها پدیده. این دندیورز یممحدود گردند، مخالفت 

مبنی بر اینکه تضاد تنها در  -است "دبورین "تفکری ، مشابه مکتب فلسفی نیچن نیااز میان بروند. جوهر 

 و اینکه برای حل اختالفات مبارزه الزم نیست. گردد میمعین ظاهر  یا مرحله

او محدود نمودن چیزهایی مانند توزیع به نسبت کار، تفاوت  که یزمانزندگی مائو،  یها سالدر واپسین 

حق  "با عبارت کالً آنچه -عمل قانون ارزش و غیره را مطرح نمود طهیحبین کار فکری و کار یدی، 

این مسائل به کانون مبارزاتی شدید مبدل گردید. بجای آن، رویزیونیستها  -گردند میتعریف  "بورژوایی
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ایستادگی  ها آنکه این چیزها را گسترش دهند و فعاالنه در برابر تالش برای محدود کردن  خواستند یم

 هستند. یدار هیسرماواقعی بلکه رهروان  یها ستیکمونافراد نه  گونه این. مائو گفت، ندکرد می

در استالین  توان یمیک مطلق ایستا را  مثابه بهاشاره شد، گرایش نسبت به سوسیالیسم  قبالًکه  گونه همان

فلسفه مارکسیستی. اما این  متافیزیکی او در برخورد به های گرایش که در رابطه است با یافت،

خصوصیتی عمده و  صورت بهگرایش در مورد رویزیونیستها در چین و خود شوروی ) و کشورهای دیگر( 

از  شان یظاهرتبلیغ  . بنابراین، بدون توجه به اهداف خوب یا بدشان و بدون توجه بهدیآ یدرماساسی 

افراد نمایندگی بورژوازی و نه پرولتاریا را در جامعه  گونه اینسوسیالیسم و حتی تحقق نهایی کمونیسم ، 

یک دوره گذار به کمونیسم بلکه از  عنوان بهداشته و نه از تکامل واقعی سوسیالیسم  به عهدهسوسیالیستی 

افراد به بورژوازی در حزب، و به هسته مرکزی و رهبران مرکزی  گونه این. ندینما یمدفاع  یدار هیسرمااحیای 

 .گردند مینیروهای ارتجاعی در جامعه سوسیالیستی، بدل 

. بین ایدئولوژی پرولتری و بورژوایی درون کند میالبته خود این پروسه قانون دیالکتیک را دنبال 

به ضد خود بدل شوند.  توانند مینیز  ها جنبهمشخص ، این  طیشراتضادی موجود است، و تحت  ها کمونیست

معین و تحت شرایطی  یا مرحلهبه ضد خود بدل شوند. افرادی در  توانند می نیز ها کمونیست

 ونیضد انقالب به دیگر شرایطی در و  دیگر یا مرحلهدر  توانند میمعین، انقالبی هستند 

 .شوند تبدیل

افرادی بود که در طول مرحله انقالب   این امر در تاریخ انقالب چین، پدیده برجستهبخصوص  شکل کی

ضد با تعمیق انقالب سوسیالیستی، به  ویژه به، اما در مرحله انقالب سوسیالیستی دمکراتیک نوین انقالبی بودند

دمکراتیک از نوع  -، دمکراسی نوین بود)یعنی، انقالب بورژوابرنامه انقالب که یوقتگردیدند.  بدل ونیانقالب

برای همگون قلمداد نمودن آن با ایدئولوژی حزب کمونیست وجود  ناپذیر اجتنابنوین( یک گرایش 

مرحله  به درونو  یسو بهانقالب  همچنان کهمائو و دیگران علیه آن مبارزه شد. اما  وسیله به اگرچه -داشت

گردید. البته  تر مشخص، ضرورت گسست قاطع از ایدئولوژی بورژوایی هر چه رفت یمسوسیالیستی پیش 

اغلب اعضای حزب کمونیست چین بدین گسست مبادرت ورزیدند، اما بعضی دیگر چنین نکردند. آنان از 

به رهروان  ها دمکراتاز بورژوا  ها آنتبدیل شدند:  اش حمله آماجشرکت در انقالب و حتی رهبری آن، به 

، مبدل گردیدند. و بخصوص برای کسانیکه در رهبری قرار داشتند، این تضاد ایدئولوژیک با  یدار هیسرما
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از مناصب عالی در جامعه برخوردار شده بودند و قدرت  ها آناین واقعیت که پس از کسب قدرت سیاسی 

 متقابل داشت. یا رابطهداشتند،   بزرگی را در جامعه در دست

به این پدیده شده و  توجه بذل، خواهان اش یزندگ یها سالادامه مبارزه و در واپسین مائو در گرماگرم 

 نمود: بندی جمعچنین 

. از خواهند یمانقالب  ها آنبعد از انقالب دمکراتیک ، کارگران و دهقانان فقیر و میانه ساکت نایستادند. 
و با انقالب در  اند برگشتهبه عقب  ها یبعضبروند،  پیش به خواهند ینمسوی دیگر، تعدادی از اعضای حزب 

 یعلاز منافع متصدیان  خواهند یمو  اند شده لیتبد رتبه یعالبه متصدیان  ها آن. چرا؟ زیرا  اند درآمدهمخالفت 
 (132)حفاظت کنند. رتبه

 -به ناگزیر به رویزیونیست بدل خواهند شد رتبه یعالمائو در اینجا این نیست که متصدیان  موردنظرنکته 

که اگر چنانچه  است نیاوی  دگاهید. بلکه شوند می نیچن نیادر هر مرحله از انقالب  ها آنبعضی از  اگرچه

کمونیسم شرکت نکنند،  یسو بهبه انقالب علیه بورژوازی دست نزده، و اگر در مبارزه برای پیشروی  ها آن

که  گونه همانتالش خواهند کرد.  یدار هیسرماشعور و وجود به بورژوا بدل خواهند شد و برای احیای  ازنظر

در فصل پیشین توضیح داده شد، در طول تمام دوران سوسیالیسم، پایگاهی ایدئولوژیک و مادی برای این امر 

  موجود است.

نقالب چین از اهمیت خاصی برخوردار در ا یدار هیسرمابه رهروان  ها دمکرات -تبدیل بورژوا اگرچه

و اعضاء حزب کمونیست،  ونیضد انقالباز پدیده تبدیل انقالب به  شکل کیفقط  صرفاً شک بیاست، اما 

، این اصل که کسب و اعمال تر یکل یبه صورتاست.  یدار هیسرما، به رهروان  رتبه یعالبخصوص رهبران 

 عنوان بهیک پایان در خود فرض گردد و تداوم انقالب یک ضرورت است،  صورت بهقدرت سیاسی نباید 

یک مطلق و یک پایان در خود به  مثابه بهکه مردمی که تلقی از سوسیالیسم  برداردضد خود این حقیقت را 

بدل شده است، از موضعی دفاع خواهند کرد که گویی سوسیالیسم برای قادر ساختن ایشان  ها آنبینش 

است.  "تکیه زدن به افتخاراتشان "و یا "گرفتن سروسامان "یا حداقل "ورداری از زندگی خوببرخ "جهت

افتاده و با پیشروی آن مخالفت خواهند ورزید، برای رهبران  به وحشتشده، از رشد انقالب  کار محافظه ها آن

و  شده تبدیلبه بخشی از بورژوازی درون حزب  ها آن، این بدان معناست که ستیکموندر حزب  رتبه یعال
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بخشیدن به   در مبارزه برای کمونیسم بلکه استحکام ها تودهآتوریته رهبری خود را نه در جهت هدایت 

حاکمیت بورژوایی، بکار خواهند  رأسخود در  قرار دادنو  یدار هیسرماو احیای  ها تودهوضعیت استثماری 

 گرفت.

نمود.  معطوف زندگی خود،مائو توجه فراوانی را به این مسئله و این خطر یها سالدر واپسین  ویژه به

 کنند میچنین استدالل  ها یبعضبر اساس دیالکتیک ماتریالیستی قرار داشت. اما  کامالًتحلیل او از این مسئله 

از  ها توده وقت آن، "بورژوازی درست در درون حزب کمونیست قرار دارد"که اگر شما مثل مائو بگوئید که

که گفته شود که حزب پیشاهنگ پرولتاریا نبوده بلکه  ماند یممثل این  چراکهنخواهند کرد  یرو دنبالهحزب 

 این متافیزیک است. بازهمیک حزب بورژوایی است. 

جنبه غالب آن  وسیله بهداد، طبیعت هر پدیده و یا هر تضاد  حیتوض "تضاد درباره "که مائو در گونه همان

درون حزب کمونیست در جامعه سوسیالیستی،  -نه در کلیت بلکه هسته آن -. حضور بورژوازیشود میتعیین 

 یدار هیسرماجامعه را از سوسیالیستی به  طور همینماهیت حزب را از پرولتری به بورژوایی و  خود خودی به

یک  درمجموعبورژوازی در حزب به موضع مسلط دست یابد و  که یزمان. تنها اگر و فقط دهد میتغییر ن

خط رویزیونیستی غالب گردد، ماهیت حزب از پرولتری به بورژوایی تغییر خواهد یافت، و اگر این امر سد 

 منجر خواهد شد. یدار هیسرمانشود به تغییر جامعه از سوسیالیستی به 

 و –جنبه عمده حزب  که یوقتکتیکی است. اگر حتی ، در اینجا خط مائو یک خط ماتریالیستی دیال باهم

از  تواند میوجود نداشته باشد، پس چگونه حزب  بورژوازی آن در است پرولتری -آن ماهیت درنتیجه

به از پرولتری به بورژوایی تغییر یابد؟  تواند میپرولتری به بورژوازی وجود نداشته باشد، پس چگونه حزب 

به یکدیگر تبدیل شوند.  توانند می ها آنهمگونی و همچنین مبارزه اضداد است که در شرایطی مشخص  خاطر

 که یوقتتضاد بین نمایندگان پرولتاریا و بورژوازی همواره در درون حزب کمونیست وجود دارد، حتی 

پرولتاریا و حزبش در  که یوقتپرولتاریا و بورژوازی همواره در درون حزب کمونیست وجود دارد، حتی 

، ماهیت این تضاد نیز بهمان نسبت تیمالکقدرت سیاسی و سوسیالیستی نمودن  بقدرت نیستند. اما با کس

تغییر میابد؛در حزب زمینه برای تبدیل بین رهبران و رهبری شوندگان به تضاد استثمار کنندگان و 

کنترل حزب و جامعه را  که یوقتتی ، و عناصر بورژوای درون حزب حیابد میرشد  استثمارشوندگان

و وانمود کردن  ها نیابه استثمارگران مبدل گردند. آیا انکار نمودن همه  توانند میدر دست ندارند  درمجموع
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به مکتب  شباهت یب، شود میاینکه بورژوازی فقط با کسب قدرت نهایی است که به ناگهان در حزب پدیدار 

مائو  یکیالکتیدمتافیزیک و ایده آلیسم و در تقابل با خط ماتریالیستی نیست؟ آیا این "دبورین "ارتجاعی 

 نیست؟

که در جامعه سوسیالیستی عناصر  رو ازآنبورژوازی مداوما تحت سوسیالیسم حیات تازه یافته و  ازآنجاکه

 یاجتماع یروهاینهسته بورژوازی و فرماندهان  عنوان بههمواره در درون حزب  بورژوااستثمارگر 

نمود که، مبارزه طبقاتی علیه  بندی جمع، مائو چنین گردند میدر جامعه سوسیالیستی ظاهر  ارتجاعی

بورژوازی حلقه کلیدی است و باید در سراسر دوره سوسیالیسم علیه هدف اصلی آن یعنی قدرتمندانی که راه 

 بار کیسال  هرچند، بکار برده شود. و چون درون حزب، یعنی بورژوازی اند گرفته شیپرا در  یدار هیسرما

 بار کیسال  هرچندبرای غصب قدرت انجام خواهد داد، باید  جانبه همهستاد فرماندهی بورژوایی یک تالش 

 در آغاز انقالب فرهنگی گفت: 1۹66که مائو در  طور همانبزرگ وجود داشته باشد.  یا مبارزه

. و به همین ترتیب این مسئله هر هفت یا انجامد یمسرزمین به نظم بزرگ  نیسراسر ابزرگ در  ینظم یب

ماهیت طبقاتی  بنا بر ها آن. هیوالها و دیوان خود بیرون خواهند جست. ردیگ یمصورت  بار کیهشت سال 

 (132خود مجبور به بیرون جهیدن هستند.)

 

 ، مبارزه، انقالبتضاد

این تحلیل نیست که  صرفاًبرخوردار است  برجستهاز اهمیتی  آنچهو  یابد میانعکاس  دوباره آنچهدر اینجا 

، بلکه جایگاه ماتریالیستی دیالکتیکی، دیدگاه و ونددیپ یم به وقوعیک مبارزه بزرگ  بار کی هرچند سال

 تواند میمطلق باشد، تنها  تواند ینم ،"بزرگ نظم"نهفته است. نظم ، حتی  اظهارنظرروشی است که در این 

 عام ، غیر مشروط و مطلق هستند. ها نیا -موقت ، مشروط و نسبی باشد. تضاد، مبارزه ، انقالب

که خود او گفت:  طور همان و. است ماتریالیستی کامالً بلکه آلیسم ایده دوراز به تنها نه مائو نظر 

است. اما برای پیشروی  ناپذیر اجتنابنمود که کمونیسم  تأکید. مائو "ناب، نترس هستند یها ستیالیماتر"

 وقفه یبمبارزه همواره الزم است. پیدایش و حل  -آن زماندر  چینکمونیسم و برای ادامه پیشروی  یسو به
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. در طول هر ها پدیدهنظم، پروسه و حرکت همواره صعودی همه اشیاء و  است نیاتضادها از طریق مبارزه، 

 ها نیاآیند. اما  به وجود توانند می ییگردها عقبدر پروسه پر غریو کمونیسم انحراف و  جمله منو  ای پروسه

 رقابلیغموقتی باشند، نو از کهنه و پیشرو از ارتجاعی پیشی خواهد گرفت، این قانونی است  توانند مینیز تنها 

 مقاومت.

که مائو با بکار گرفتن این قانون در مبارزه طبقاتی، و در هنگام پیروزی کامل انقالب  گونه همان

 دمکراتیک نوین و آزادی چین، گفت:

، بار  یگر فتنه بازهم، شکست، یگر فتنهتا چه اندازه با منطق خلق متفاوت است!  ها ستیالیامپرببینید منطق 

و تمام مرتجعین جهان نسبت به امر خلق.  ها ستیالیامپرق منط است چنین –هم شکست ... و سرانجام نابودی 

 مییگو یمما  که یوقتهرگز خالف این منطق عمل نخواهند کرد. این قانونی مارکسیستی است.  ها آن

تا دم مرگ  ها ستیالیامپرکه ماهیت آن تغییر نخواهند کرد.  است نیا، منظور "امپریالیستم درنده خواست"

 نخواهند شد. بوداهرگز کارد قصابی خود را به زمین نخواهند گذارد و هرگز 

چنین است منطق  -قسم تا پیروزی نیبه هممبارزه، و  بازهم  مبارزه، ناکامی، از نو مبارزه، از نو ناکامی،

خلق. و خلق نیز هرگز در جهت خالف این منطق گام بر نخواهد داشت. این نیز یک قانون مارکسیستی است. 

 انقالب خلق روسیه از این قانون پیروی کرد، انقالب چین نیز پیرو این قانون است.

تاریخ تمدن  است نیاتاریخ،  است نیامبارزه طبقاتی، پیروزی بعضی از طبقات و نابودی برخی دیگر، 

. تفسیر تاریخ از این دیدگاه، ماتریالیسم تاریخی است، قرار گرفتن از مقابل آن ایده آلیسم هزارسالهچندین 

 (134تاریخی است.)

به مبارزه انقالبی در  کالًبعد فلسفه مارکسیستی، و   دون در تسه مائو ریفناناپذاست خدمات واقعا  نیچن نیا

 تاریخی پرولتاریا. تیمأمورو  بخش ییرهااین جبهه، و به علم 

 ها ادداشتی

 .اند قرارگرفته مورداستفادهشده و اختصارات زیر  یگذار شماره فصل به فصلتوضیحات 

 1۹73منتخب آثار مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس، مسکو،                م.آ.م.ا.
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 1۹73مراسالت منتخب مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس مسکو،                 م.م.م.ا

انگلیسی  4تا  1خارجی، جلدهای  های زباندون، اداره نشریات  تسه مائو منتخب آثار                   م.آ.

 انقالبی سازمان انتشارات 1357 فارسی، 1۹77انگلیسی  5، جلد  1۹6۹فارسی  1۹75

 1۹3۹خارجی پکن،  های زباندون، اداره نشریات  تسه منتخب آثار نظامی مائو                م.آ.ن.

 1۹3۹، نیویورک، الملل نیبتاریخ حزب کمونیست شوروی)بلشویک( انتشارات        ت.ح.ک.ش.

 جلدی لنین، چاپ مسکو 45کلیات                کلیات

 خارجی پکن های زباناداره نشریات              ا.ن.ز.خ.

به فارسی تعداد زیادی از منابع زیر و همچنین نادقیق بودن  شده ترجمهموجود نبودن متن  به علت  توضیح:

 .اند شده دادهرجوع  ها آنمورد دسترسی، کلیه منابع مذکور به متون انگلیسی  یها ترجمهبسیاری از 

 در فلسفی جبهه در عظیم مبارزه سه" در ،"تفکرمسئله وحدت بین بودن و  دربارهمبارزه شدید "    (1

  47 ص ،"چین

  213و  212، در شرام، ص "مسئله فلسفه دربارهسخنرانی "دون،  تسه مائو    (2

  215ص   ،جا همان    (3

 33۹ص  3، م.آ.م.ا. ج: "لودویگ فویر باخ و پایان فلسفه کالسیک آلمانی"انگلس،    (4

  341و  34۰، ص جا همان    (5

  342ص  جا همان    (6

  343ص  جا همان    (7

 344ص  جا همان    (۸

 354ص  جا همان    (۹
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 35۹ص  جا همان  (1۰

  جا همان  (11

 361ص  جا همان  (12

 336ص  جا همان  (13

 13ص  1، م.آ.م.ا. ج:"فویر باخ دربارهتزهایی "مارکس،   (14

 جا همان  (15

 جا همان  (16

 جا همان  (17

 345، ص "لودویگ فویر باخ و پایان فلسفه کالسیک آلمانی"انگلس،  (1۸

    15 ص ،"باخ فویر درباره تزهایی"مارکس،   (1۹

 14ص  جا همان  (2۰

و  2۹ص  1، م.آ.م.ا. ، ج:"آلیستی مخالفت فویر باخ با ماتریالیسم، و دیدگاه ایده"مارکس و انگلس،   (21

3۰ 

 14و 13، ص "فویر باخ دربارهتزهایی "مارکس،   (22

 15ص  جا همان  (23

 1۰۹ص  1۹73، انتشارات انترناسیونال، نیویورک "فقر فلسفه"مارکس،   (24

 32۹، ص 14، کلیات ج: "امپریوکریتیسیسم و ماتریالیسم تاریخی"لنین،   (25

  362 ص ،"آلمانی کالسیک فلسفه پایان و باخ فویر لودویگ"انگلس،  (26
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  375ص  جا همان  (27

 131ص  3، م.آ.م.ا. ج:"سوسیالیسم تخیلی و علمی"انگلس،  (2۸

انتشارات )حزب کمونیست  2شماره  2ج:  "ستیکمون"، در "پراگماتیسم هیعل"رجوع کنید به   (2۹

    1۹7۸ مریکا( شیکاگوا-انقالبی

  23 ص ،14: ج کلیات ،"امپریوکریتیسیسم و ماتریالیسم"لنین،   (3۰

  2۰ص  جا همان  (31

 2۹ص  جا همان  (32

  3۸و  3۰ص  جا همان  (33

 26۰ص  جا همان  (34

 261و  26۰ص  جا همان  (35

  262و 261ص  جا همان  (36

 261ص  جا همان  (37

 جا همان  (3۸

 3۸و  37، ص 15، کلیات ج: "مارکسیسم و رویزیونیسم"لنین،   (3۹

  35۹ ص ، 3۸: ج کلیات ،"دیالکتیک مسئله درباره"لنین،   (4۰

 36۰ص  جا همان  (41

 جا همان  (42

 362ص  جا همان  (43
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 35۹ص  جا همانرجوع کنید به   (44

 33۰ص  1م.آ. ، ج:  "تضاد درباره"دون،  تسه مائو  (45

 11۹ص  "نقدی بر اقتصاد شوروی"دون،  تسه مائو  (46

 3۸، کلیات ج: "مسئله دیالکتیک درباره"لنین رجوع کنید به  قول نقل)برای  1۰۹ت.ح.ک.ش.، ص   (47

 36۰، ص 

  36۰ ص ، 3۸: ج کلیات ،"دیالکتیک مسئله درباره"لنین،   (4۸

 223ص  3۸، کلیات ج: ""علم منطق"نمودار کتاب هگل"لنین،   (4۹

 36۰و  35۹ص  جا همان  (5۰

  11۰ت.ح.ک.ش.، ص   (51

  11۰ص  جا همان  (52

  111ص  جا همان  (53

 5، م.ا. ج: "کار تبلیغاتی دربارهسخنرانی در کنفرانس کشوری حزب کمونیست چین "دون،  تسه مائو  (54

 423ص 

  2۹5 ص 1: ج. آ.م "پراتیک درباره"دون،  تسه مائو  (55

  2۹6ص  جا همان  (56

  2۹7ص  جا همان  (57

 2۹۸ص  جا همان  (5۸

 جا همان  (5۹

  جا همان  (6۰
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  171 ص 3۸: ج کلیات ،""منطق علم"هگل کتاب نمودار"لنین،   (61

 2۹۹ص  جا همان  (62

  جا همان  (63

 3۰5ص  جا همان  (64

 3۰6ص  جا همان  (65

 3۰۸ص  جا همان  (66

 "ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم"لنین،   (67

 134 ص جا همان  (6۸

 3۰7ص  1م.آ. ج:  "پراتیک درباره"دون،  تسه مائو  (6۹

 3۰7ص  جا همان  (7۰

 جا همان  (71

 311ص  1م.آ. ، ج:  "تضاد درباره"دون،  تسه مائو  (72

  345ص  جا همان  (73

  315ص  جا همان  (74

  316ص  جا همان  (75

  جا همان  (76

  31۸ص  جا همان  (77

  33۸ص  جا همان  (7۸
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 343ص  جا همان  (7۹

 32۰و  31۹ص  جا همان  (۸۰

  32۰ص  جا همان  (۸1

  344ص  جا همان  (۸2

  322و  321ص  جا همان  (۸3

  32۰ص  جا همان  (۸4

  32۹ص  جا همان  (۸5

  33۰ص  جا همان  (۸6

   325ص  جا همان  (۸7

  332و  331ص  جا همان  (۸۸

  333ص  جا همان  (۸۹

  جا همان  (۹۰

  جا همان  (۹1

 جا همان  (۹2

  336و  335ص  جا همان  (۹3

 252 ص شرام در ،"سین – یوان مائو با ییها صحبت"دون،  تسه مائو  (۹4

  1۰۸ و 1۰7 ص شرام در ،"تکامل طرح: تو چن در ییها صحبت"دون،  تسه مائو  (۹5
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حزبی استان، شهرستان و مناطق  یها تهیکمسخنرانی در کنفرانس مسئولین "دون،  تسه مائو  (۹6

  36۹ -367 ص 5: ج. ا.م ،"خودمختار

 377، ص جا همانرجوع کنید به   (۹7

 4۹3 – 4۹2 ص 5: ج. ا.م ،"باشید فعال انقالب ترویج در"رجوع کنید به مائو تسه دون،    (۹۸

 377ص  5، م.ا. ج: "سخنرانی در کنفرانس مسئولین ..."دون،  تسه مائو   (۹۹

 3۹2ص  5، م.ا. ج: "حل صحیح تضادهای درون خلق درباره"دون،  تسه ( مائو1۰۰

 جا همان( 1۰1

 3۹3ص  جا همان( 1۰2

 1۰۹بخصوص ص  جا همان( رجوع کنید به 1۰3

 345ص  1، م.ا. ج: "تضاد درباره"دون،  تسه ( رجوع کنید به مائو1۰4

سه مبارزه عظیم در جبهه فلسفی در "، در "تفکرمسئله وحدت بین بودن و  دربارهمبارزه شدید " (1۰5

 31، ص "چین

 45ص  جا همان( 1۰6

 3۹ص  جا همان( 1۰7

منتخب از آثار  یها ادداشتی"، در "گیرند میصحیح از کجا سرچشمه  یها دهیا"دون،  تسه ( مائو1۰۸

 5۰3ص  1۹71، ا.ن.ز.خ. پکن "دون تسه مائو

 5۰3ص  جا همان( 1۰۹

 336ص  1، م.ا. ج: "تضاد درباره"دون،  تسه ( مائو11۰
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در  "است یدار هیسرمایک تئوری ارتجاعی برای بازگرداندن  "دو را در یک ادغام کنیم"( تئوری 111

 4۹ص  "سه مبارزه عظیم..."

 51ص  جا همان( 112

 6۰ص  جا همان( 113

 61و  6۰ص  جا همان( 114

 71ص  "نقدی بر اقتصاد شوروی"در  "خواندنی... یها ادداشتی"دون،  تسه ( مائو115
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 مقدمه

در چین، گفته زیرین از طرف  انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی یا تودهدر اوج جنبش  1۹67در سال 

پرولتاریا باید "گذاشته شد:  به جلو سابقه یببرای این مبارزه  کننده تعیینخطوط راهنمای  عنوان بهدون  تسه مائو

( 1.)"مختلف فرهنگ اعمال نماید یها نهیزم جمله منبر بورژوازی را، در قلمرو روبنا،  جانبه همهدیکتاتوری 

 تنها نه. و او کند میخاص تکیه  طور بهعام بلکه بر فرهنگ  صورت بهبر اهمیت عظیم روبنا  تنها نهدر اینجا مائو 

بر لزوم اعمال دیکتاتوری پرولتاریا بر بورژوازی در عموم بلکه بخصوص در کنار زدن بورژوازی از صحنه 

 یریگ شکلایدئولوژیک و در  ی درزمینهفرهنگی و شکست مقاصدش در تسلط بر این حیطه که نقش مهمی 

 .کند میست، تکیه بر پایه اقتصادی که پایه ساختمان اجتماع است، دارا یرگذاریتأثافکار عمومی و 

از همان آغاز چه در طول مرحله دمکراتیک نوین و چه در مرحله سوسیالیستی انقالب در چین، مائو 

اهمیت بزرگی برای نقش فرهنگ قائل شد و به تدوین و تعمیق یک خط انقالبی برای راهنمایی مبارزه در 

 ای پایهآوردن خط  به وجودفرهنگ و  دربارهتکامل بیشتر تئوری مارکسیستی  درواقعاین صحنه پرداخت. 

ادبیات  یها نهیزم. مائو بخصوص به دهد میمائو را تشکیل  ریفناناپذبرای فرهنگ خود یکی دیگر از خدمات 

در مبارزه طبقاتی تکیه فراوان نمود. و تحت رهبری خط او، مردم چین جهشی کیفی  ها آنو هنر و نقش کلی 

بود،  آمده دست بهبشریت، حتی در کشورهای سوسیالیستی  قبالً آنچهدر این عرصه حساس، به ماوراء هر 

 کردند.

این فصل بر مسئله فرهنگ و بخصوص رهبریت مائو در رشد ادبیات و هنر انقالبی در خدمت مبارزه 

 ، کمونیسم، تمرکز خواهد یافت.اش یخیتار تیمأمورپرولتاریا برای دست یافتن به 

 یها شانهخود بر روی  ریفناناپذدیگر، مائو در عرضه خدمات  یها نهیزمالبته در این زمینه نیز مانند 

مارکس، انگلس، لنین و استالین ایستاده بود. بنابراین درست  خصوصاًکبیر پیش از خود  یها ستیمارکس

 خواهد بود که خدمات مائو را بر زمینه تکامل تئوری مارکسیستی هنر که قبل از او انجام شد مبتنی سازیم.
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 مارکس و انگلس

نکته آغازین برای مارکسیسم این است که فعالیت ذهنی انسان که ادبیات و هنر بخشی از آن هستند، 

که  طور همان، بلکه کنند ینمو مجزا از چیزهای دیگر وجود نداشته و البته واقعیت را هم خلق  خود خودی به

، بلکه کند میا تعیین نیست که موجودیتشان ر ها انساناین شعور ": دیگو یممارکس در جمله مشهورش 

 (2.)"کند میکه شعورشان را تعیین  هاست آناین وجود اجتماعی  برعکس

 کننده تعیین. شرایط مادی، استنقطه آغازین، دنیای مادی و فعالیت اقتصادی مردم  گرید عبارت به

بیشتر  "مقدمه"که مارکس در همان  طور همانو نه بالعکس.  باشند یم، تکامل و محصوالت مغز بشر ها تیفعال

 :دهد میتوضیح 

 ها آنکه مستقل از اراده  گردند میتولید اجتماعی موجودیتشان وارد روابطی الزم و معین  ها در انسان
است.  شان یدیتولهستند، یعنی آن مناسبات تولیدی که منطبق با یک مرحله مشخص از تکامل نیروهای مادی 

واقعی که روبنای سیاسی و  ای پایهساختار اقتصادی جامعه است،  دهنده لیتشککلیت این روابط تولیدی، 
شیوه تولید  درمجموع. شود میکه اشکال معینی از شعور اجتماعی بر آن منطبق  شود میقانونی بر آن بنا 

 (3.)استپروسه زندگی اجتماعی، سیاسی و فکری  دهنده شکلزندگی مادی، 

و  کند می، جامعه از متن احتیاج اساسی مردم به خوراک، پوشاک و مسکن و غیره ظهور گرید عبارت به

 به دستبرای  یجمع دستهآیند تا  دورهممشخصی  به شکلرا به کف آورند باید،  ها نیابرای اینکه  ها انسان

طبیعت را تغییر دهند. پس محتوای جامعه ریشه در احتیاجات مادی مردم دارد.  شان یزندگآوردن مایحتاج 

اما جامعه و طبیعت همواره در حال تغییر هستند و این تغییر مدور نیست که بازگشتی به نقطه آغازین داشته 

 باشد بلکه یک پروسه تغییر مارپیچی پیشرفت، از پایین به باال و همراه با جهش است.

 ونیلیم کیرسد به  شده ینفهم دیده  ها آنپیش خواب  صدسالنا ما امروز چیزهایی داریم که بر این مب

اساسی  یها نشانهاز  یکی نیا. آورد می به وجودسال پیش که شکل اولیه زندگی انسانی داشت جامعه اولیه را 

 اند شدهکه برای جنگ با طبیعت و تغییر آن متحد  دارد  میجامعه ریشه در مبارزه متشکل مرد تنها نهاست که 

.عالوه بر این، اکتشاف بزرگ مارکس )بقول یابد میبلکه آن از یک مرحله پایینی به مرحله باالتری تکامل 

نیروهای اساسی  وسیله به تیدرنها( این است که پیشرفت جامعه انسانی "اصل راهنمای مطالعات من "خودش
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به  - شود میتعیین  اند آورده به وجودآوردن احتیاجاتشان  به دست درراهبا طبیعت و  شان رابطهدر  ها انسانکه 

و همچنین  سازند یم ها انساندیگر، یعنی نیروهای مولده جامعه. این شامل وسایل و ابزاری است که  یکالم

عمل تولید را  درواقع( که شانیها مهارتو  شانیها ییتوانااست)با توجه به  ها آناز همه، شامل خود  تر مهم

 .دهند میانجام 

باید وارد مناسبات معینی در رابطه با پروسه کلی تولید در  ها انسانبرای استفاده از این نیروهای مولده، 

جامعه شوند. و محتوای این روابط با درجه پیشرفت نیروهای مولده بشریت تغییر خواهد کرد. بنابراین این 

 نامیده شدند. روابط تولیدی روابط از طرف مارکس

. دهند می، این روابط تولیدی پایه اقتصادی جامعه را تشکیل دیگو یمباال  قول نقلکه مارکس در  طور همان

 دیگو یمکه مارکس  طور همان ربنایز. این اند شده شناختهاقتصاد هم  یربنایزبسیاری اوقات این روابط بنام 

قانونی،سیاسی،ایدئولوژیک و فرهنگی جامعه است.نهادهای سیاسی، ساختارهای  روبنای کل "پایه واقعی"

 یدرزمانو غیره یک جامعه  ینیب جهان، نوع تفکر و ها فلسفههنری،  یها سنتقانونی، عادات، رسوم و 

فلسفه، فرهنگ و غیره طبقه یا طبقات تحت ستم  دربارهکه  طور همانمشخص، همه تعلق به روبنا دارند. این 

، کنند میکه مارکس و انگلس تکیه  طور همان. اما البته استطبقه حاکم هم صادق  دربارهادق است ص

خالصه، برای اینکه یک  طور به( 4.)"اند بودهحاکم بر هر دوره همیشه عقاید طبقه حاکم آن  یها شهیاند"

ی بایست می ازهمه اولطبقه مشخص تسلط خود را در حیطه ایدئولوژیک، فرهنگ و غیره برقرار کند، 

 طبقه حاکم در این بخش مهم از روبنا مستحکم کند. عنوان بهآورده و خود را  به دسترا  سیاسی قدرت

د در هر شرایط مشخص تاریخی مسلط شود. توان نمیاما باز، هر نوع قدرت سیاسی و ایدئولوژی حاکمی 

اقتصادی تعیین خواهند شد، که خود در  یربنایزماهیت  وسیله به تیدرنهااین چیزها که به روبنا تعلق دارند 

 درجه تکامل نیروهای مولده معین خواهد گشت. وسیله بهتحلیل نهایی 

یک مارکسیست  عنوان بهدر اوایل تکامل خود  اش نامهکه مارکس در یک  طور همان، گرید عبارت به

 :کند می بندی جمع

مشخص از بازرگانی و  شکل کیاگر شما سطح معینی از تکامل در نیروهای مولده بشر را در نظر بگیرید، 
مصرف پیدا خواهید کرد. اگر مراحل مشخص تکامل تولید، بازرگانی و مصرف را در نظر بگیرید، یک 
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طبقات، و به  سیستم اجتماعی مرتبط به آن، یک تشکیالت خانوادگی مناسب با آن، مالکیت اجتماعی یا
، جامعه متمدن و منطبق بر آن را خواهید یافت. اگر چنین جامعه متمدنی را در نظر بگیرید، یک کالم کی

 (5خواهید یافت، سیستمی که فقط بیان رسمی جامعه متمدن است.) آن راسیستم سیاسی مخصوص مناسب 

یک سیستم اجتماعی مشخص، یک جامعه متمدن، یک  دهد میکه باز مارکسیسم بما درس  طور همان

نوع مشخص از ایدئولوژی و تفکر را می یابید  کی آنسیستم سیاسی و غیره را در نظر بگیرید و در رابطه با 

که  طور همان. این طرز تفکر، اند آنو ادبیات و هنر اجزاء مهم  -نوعی فرهنگ خاص است  رندهیدربرگکه 

هایی که  و هم ایده کنند میهایی است که هم نمایندگی ستمدیدگان را  ور، شامل ایدهگفته شد، حیطه شع قبالً

است. اما،  یدار هیسرما مثال واضح اینکه، مارکسیسم خود حاصل جامعه - کنند مینمایندگی طبقه حاکم را 

قدرت  که یوقتتنها  - رسد مییک طبقه ستمدیده به حاکمیت  که یوقتکه در باال گفته شد، تنها  طور همان

 یها دهیا عنوان بههایش  است که ایده - کند میسیاسی وقت را سرنگون کرده و قدرت دولتی خود را بنیان 

 .ندیآ یدرممسلط بر جامعه 

ماتریالیسم  عنوان بهرا مارکس پیش گذارد  شان یاساساین متد مطالعه و فهم جامعه و تاریخ که اصول 

 :کند می بندی جمعآن را  صورت نیبد. انگلس شود میتاریخی شناخته 

تاریخی که رشد نهایی و قوه محرکه تمام وقایع تاریخی مهم در تکامل اقتصادی جامعه، در  یا هینظر...آن 
تولید و مبادله، و متعاقب آن در تقسیم جامعه به طبقات متمایز، و مبارزات این طبقات علیه  های شیوهتحول 

 (6.)دینما یمیکدیگر جستجو 

. استاصلی درک صحیح از مفهوم و نقش هنر و ادبیات  یبند استخواناین نظر و متد ماتریالیسم تاریخی، 

داشت و دوباره بر آن تکیه نمود که رابطه  به خاطرقسمتی از روبنا هستند. اما باید  کالًادبیات، هنر و فرهنگ 

که ماتریالیسم هست  طور هماننفوذ نیست. مارکسیسم  رقابلیغو  طرفه کیو روبنا، ساکن،  ربنایزبین 

دارد. انگلس در مبارزه  وجودمتقابل  تأثیر دائماً ها آننبوده و بین  ربنایز. روبنا اثر منفعل استدیالکتیکی هم 

 در مورد این نکته صحبت کرد: باقدرتعلیه ماتریالیسم مکانیکی و در دفاع از ماتریالیسم دیالکتیک، 

زندگی واقعی  دیبازتولنهایی در تاریخ، تولید و  کننده تعیینبر مبنای درک ماتریالیستی از تاریخ، عامل 
. بدین ترتیب اگر کسی این را بچرخاند و بگوید میا نگفتهاست. نه مارکس و نه من هرگز چیزی بیش از این 
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، گنگ و ابلهانه تبدیل کرده یمعن یبت است، او این نظریه را به یک عبار کننده تعیینکه فقط عامل اقتصادی 
اشکال سیاسی و غیره، مبارزه طبقاتی و نتایج  -است، اما عناصر مختلف روبنا  ربنایزاست. موقعیت اقتصادی 

و غیره، اشکال  کند می سیتأسکه طبقه پیروزمند بعد از جنگی پیروزمندانه  یا یاساسآن، مانند قوانین 
، نظرات سیاسی، ها آندر  کنندگان شرکتاین مبارزات واقعی در مخیله قضایی، و بخصوص بازتاب تمامی 

همچنین بر  -سیستمهای عقیدتی متحجر صورت به شترشانیبفلسفی، نظرات مذهبی و رشد  یها یتئورقانونی، 

هستند. یک رابطه  ها آنشکل  ویژه به کننده تعیینتاریخی اثر گذاشته و در بسیاری موارد  مبارزات ریسروی 
و وقایعی  ها پدیدهدرونی میان تمام این عناصر وجود دارد که در آن و در میان گروه کثیری از اتفاقات)یعنی، 

به ندیده گرفته و  آن را میتوان یماست که ما  لیدل یب قدر آنو  وپال پرت قدر آنکه رابطه درونی در وجودشان 
 (7.)گذارد یم، اثر خود را به نمایش تیدرنهانیامده انگاریم(،حرکت اقتصادی  وجود

این هم  کند میکه مائو به آن اشاره  طور هماناما  است کننده تعیینعمده و  درمجموع ربنایز اگرچهو 

 درست است که:

، تغییرات سیاسی کند میزمانی که روبنا)سیاست و فرهنگ و غیره( جلوی رشد و پایه اقتصادی را مسدود 
 (۸.)شوند می کننده تعیینو فرهنگی، عمده و 

 صورت بهدیالکتیکی برخورد شود نه  صورت بهی به رابطه بین زیربنا و روبنا بایست می، گرید یعبارت به

در  آن رااست که مائو برای آن اهمیت فراوانی قائل شده و بخصوص  یا نکتهمکانیکی یا متافیزیکی. این 

رابطه با جامعه سوسیالیستی تکامل داد. و در مطالعه خدمات مائو به خط اساسی و تئوری فرهنگ انقالبی، این 

 .کند میمسئله اهمیت بسزایی پیدا 

داشت که مارکس، تا آن زمان  به خاطرسوسیالیسم علمی، در اینجا مهم است  گذاران انیبندر رجوع به 

در اقتصاد سیاسی  عمدتاًکه زنده بود، بخصوص در اروپا، نظرگاه و روش ماتریالیسم دیالکتیک و تاریخی را 

با  اش هیاول یها یهمکارتحلیل مبارزه طبقاتی و در حال رشد بکار برد. بعد از  ی درزمینهو بعد  یدار هیسرما

( مارکس دیگر کوششی در توسعه سیستماتیک و ۹()"ایدئولوژی آلمانی"و  "خانواده مقدس"انگلس )در 

(، و ادبیات و هنر شود میعام)که شامل فرهنگ  طور بهتئوری در ابعاد ایدئولوژیک و مبارزه طبقاتی  جانبه همه

 خاص، نکرد. طور به
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لودویگ "و در  "آنتی دورینگ"از طرف دیگر، انگلس بخشی از کار سیستماتیک خود را بخصوص در 

در مقدمه بر چاپ  مثال عنوان بهپراکنده ) یها مقالهو همچنین در  "فویر باخ و پایان فلسفه کالسیک آلمان

هیچ توجه سیستماتیکی  ( به این مسئله اختصاص داد. اما باز انگلس هم"سوسیالیسم علمی و تخیلی"انگلیسی

کارهای  درباره ها آننظریات  شیوب کمداریم،  باره نیدرابه هنر نکرد. تنها چیزی که از مارکس و انگلس 

 .استنویسندگان گذشته و معاصر خودشان 

 :دیگو یممارکس وجود دارد که  یها نوشتهاز  یکیدر، یادداشت کوتاه ولی عمیق زیر هرحال به

د شعر خود را از گذشته الهام توان نمیانقالب اجتماعی قرن نوزدهم)منظور مارکس انقالب پرولتری است( 
... انقالبات قبلی برای تخدیر خود دز رابطه با محتوای خودشان نیازمند تواند میبگیرد، بلکه فقط از آینده 

خود باید بگذارد که مردگان را  یادآوری گذشته بودند. انقالب قرن نوزده برای دست یافتن به محتوای
 (1۰مردگان دفن کنند.)

بر روی فرق بزرگ بین انقالب سوسیالیستی پرولتاریایی و تمام انقالبات گذشته و  اش هیتکاین گفته و 

همچنین تعمیم همین مسئله به عرصه هنر و فرهنگ پرولتاریایی، موضوعی است که در خدمات مائو در این 

 گشت. میبازخواهحیطه بسیار برجسته است و در زیر به آن 

 

 لنین

هنر و فرهنگ را توسعه داد. اما لنین  دربارهگفت که لنین نیز یک تئوری تمام و کمال و کامل  توان نمی

آوردن یک جامعه سوسیالیستی از  به وجوددر  بنابراینپرولتاریایی و  زیآم تیموفقالبته در یک انقالب 

انقالبی و  و هنرهنگ یک فر یزیر هیپامشخصی را که نقش کلیدی در  ای پایهنزدیک درگیر بود. لنین اصول 

 گذاشت. پیش بهدر خدمت مبارزه پرولتاریا قرار دارند، 

، لزوم ادغام عمیق فرهنگ پرولتاریایی با جنبش کرد یم هیتک باره نیدراچیزی که لنین بخصوص بر آن 

آمدن و توسعه  به وجودروسیه لنین از لزوم  1۹۰5انقالبی پرولتاریا در کل بود. برای مثال در طغیان انقالب 

 سخن گفته و پرسید: "ادبیات حزبی"
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به این معنی نیست که برای پرولتاریای سوسیالیست، ادبیات  یسادگ بهاصول ادبیات حزبی چیست؟ این 
د یک فعالیت فردی جدا از خواسته توان نمی درواقعباشد: این  ها گروهد وسیله غنی بخشیدن به افراد یا توان نمی

ادبیات بایستی   اشد. سرنگون باد نویسندگان غیر متعهد! سرنگون باد ادبیات مافوق بشر!عمومی پرولتاریا ب
-یک مکانیسم بزرگ سوسیال "یگوشت چیپپیچ و "بخشی از خواسته عمومی پرولتاریا  صورت به

. دیدرآه شده است، درآورد به حرکتپیشروان سیاسی تمام طبقه کارگر  وسیله بهدمکراتیک)کمونیستی( که 

 (11.)دیدرآدمکراتیک  -بخشی از کار متشکل و با نقشه و الینفک حزبی سوسیال  صورت بهادبیات باید 

 یا حهیال سینو شیپ( 1۹2۰که او )در  یدرزمانجمهوری شوراها و  یگذار هیپالنین بر همین مطلب، بعد از 

 .کند میفرهنگ پرولتاریایی را که اولین بند آن در پایین آمده است، تهیه  درباره

عام و  طور بهتربیت سیاسی  ی درزمینهتربیتی در جمهوری شوروی کارکران و دهقانان،  یکارها تمام
به اهداف  زیآم تیموفقکه پرولتاریا برای دستیابی  یا یطبقاتمبارزه  هیباروحخاص،باید  طور بههنر  ی درزمینه

دیکتاتوری خود بر پا کرده است، اشباع گردد، یعنی سرنگونی بورژوازی، از میان بردن طبقات و از میان 
 (12بردن تمامی اشکال استثمار انسان از انسان.)

نیز مثل حاال، بودند کسانی که از چنین سخنانی غضبناک گشته و به این بهانه که این سخنان  آن زمانالبته 

 ور حملهبرای آفرینش هنر الزم است، همگونی ندارد، به آن  اصطالح بهای که  "آزادی"و  "ییافردگر"با 

فردگرایی بورژوایی توصیف کرده و به این اشاره کرد که چنین  عنوان بهند. لنین چنین نظری را شد می

یا خودفریبی است. او  خالص یبآزادی مطلق از دهان هنرمندان در جامعه بورژوایی، دورو  درباره ییها حرف

 توضیح داد:

کارگر در فقر و مشتی  های تودهکه  یا جامعهاست، در  بناشدهآن بر قدرت پول  های پایهکه  یا جامعهدر 
د وجود داشته باشد. توان نمی مؤثرواقعی و  "آزادی" گونه چیه، کنند میانگل زندگی  صورت بهدولتمندان 

 خواهند یمآقای نویسنده، آیا شما در مقایسه با ناشر بورژوای خود، در رابطه با مردم بورژوایی که از شما 
به هنر  "کمک" عنوان بهپر از پورنوگرافی کرده و فاحشه گری را  ها آنخود را برای  یها ینقاشو  ها رمان

تقدیم کنید، آزاد هستید؟ این آزادی مطلق یک عبارت بورژوایی یا آنارشیستی  "مقدس"مجلسی 
شده است(.  ورو پشت، آنارشیسم یک فلسفه بورژوایی است که ینیب جهانیک  عنوان به که ییازآنجااست)
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نقابی  صرفاًیا هنرپیشه بورژوا  در جامعه زندگی کرد و از آن جدا بود. آزادی نویسنده یا هنرمند توان نمی
فریبکارانه کشیده شده  طور بهبه پول، فساد و فحشا کشیده شده است )یا  ها آناست بر روی وابستگی 

 (13است(.)

است که هنر و ادبیات جدا از طبقات بوده و یک نظر طبقاتی را بیان  غیرممکندر یک جامعه طبقاتی 

برابر نبوده و  باهمنباشند. از طرف دیگر لنین متذکر شد که این طبقات  یا طبقهنکرده و یا در خدمت منافع 

 این است که : ها کمونیستهدف 

 طور بهآشکار با پرولتاریا مرتبط خواهد بود، در مقایسه با این ادبیات که  طور به... ادبیات واقعا آزاد که 
 با بورژوازی پیوند دارد. درواقعآزاد است که  یا مزورانه

ادبیات آزاد خواهد بود، زیرا عقیده سوسیالیسم و همبستگی با مردم کارگر و نه حرص و آز و  کی آن
ادبیات آزاد خواهد بود، زیرا نه  کی آنخودپرستی، همواره نیروهای نوینی به صفوف آن اضافه خواهد کرد. 

، بلکه برند یمساد چربی رنج که از ف حوصله یب "ده هزار نفر اقشار باالیی"به برخی قهرمانان شکم سیر، نه به 
 (14.)کند می، خدمت اش ندهیآمیلیون مردم کارگر کل مملکت، توانایی و  ها دهو  ها ونیلیمبه 

 

 استالین

کار لنین در رهبری پرولتاریای شوروی و در ساختمان سوسیالیسم و دفاع از آن در  دهنده ادامهاستالین 

تئوری هنر و  جمله منمارکسیسم  یدستاوردهامقابل دشمنان خارجی و داخلی بود. او همچنین بسیاری از 

 را بکار بست. ها آنادبیات را برافراشته داشته و بسیاری از 

 نظرگاهرا بسط داد، مفهومی که با  رئالیسم سوسیالیستی شوروی مفهومتحت رهبری استالین بود که حزب 

 پرولتاریایی در هنر و ادبیات مطابقت داشته و بخش مهمی از پایه خدمات مائو در این زمینه را بنا نهاد.

برای اولین  یزیر برنامهکمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی، یک کمیته  یبارأ، 1۹32در سال 

مفهوم رئالیسم سوسیالیستی را فرموله کرد.  ازهمه اولآمد که  به وجودکنگره کشوری نویسندگان شوروی 
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رئالیسم سوسیالیستی که متد اساسی ادبیات و ": شود میدر اساسنامه اتحادیه نویسندگان شوروی چنین گفته 

حقیقی و  صورت به اش یانقالبدر طول تکامل که واقعیت را  خواهد یمشوراها است از هنرمندان  یها نوشته

 ."نشان دهد کنکورتتاریخا 

و این را با ارائه واقعیت در سیر پیشرفت  کند میتوجه کنید که این تعریف بر حقیقت و تعیین تاریخی تکیه 

و قسمتی از مبارزه  است. به زبان دیگر هنر پرولتاریایی، متعهد دهد میجنبه اصلی ربط  عنوان به" اش یانقالب

 دربارهبخصوص  که یوقتکه جلوتر  طور همان) درواقعحقیقت است.  رندهیدربرگانقالبی طبقه کارگر بوده و 

( چنین ادبیات و هنری دقیقا به این خاطر حقیقی هستند که کنیم میبحث  تر قیعم باره نیدراخدمات مائو 

تند. و برای این حقیقی است که کنه سیر تکامل تاریخ و خادم نظرگاه و منافع طبقه کارگر هس کننده منعکس

 .سازد میو جامعه را که انقالبی است، آشکار 

، اشکال دیگر رئالیسم هم در هنر وجود دهد میخود نشان  "رئالیسم سوسیالیستی "که اسم  طور همان

که خود بورژوازی،  طور همان، کرد مینقش مترقی بازی  زمان نیابرای مثال رئالیسم بورژوایی.  - اند داشته

در حال صعود بود، اما البته حتی در آن زمان هم نمایش واقعیت از طرف بورژوازی با  یا طبقههنوز  که یوقت

نمایش واقعیت از طرف  نیتر بزرگ. شد می یبند هیحاش یدار هیسرما ینیب جهان یها تیمحدودهمان 

آن و البته  تر بزرگنه تمام واقعیت و نه بخش  وجه چیه بهجهان یک فرد خودبین باشد که  تواند میبورژوازی 

نیز  اش ییگرا واقعارتجاعی شده است،  تماماًکه بورژوازی مبدل به یک طبقه  طور هماننه جوهر آن است. 

گرایانه ترین صورت و یا در خیال واهی  و شک نیتر یوانیح، نیتر پستخود بدل شده و مردم را در  عکس به

 .کند میو گریز گرایی تصویر 

 پیش بهراهنمای کار ادبی و هنری در اتحاد شوروی  عنوان بهدر همان زمانی که رئالیسم سوسیالیستی 

تناقض نداشته بلکه  سمیرمانتگذاشته شد، همچنین بر روی این مسئله تکیه شد که رئالیسم سوسیالیستی با 

بود، زیرا برای نشان دادن واقعیت در مسیر پیشرفت انقالبی خود،  -انقالبی سمیرمانت -نوین  سمیانترمشامل 

 است. ناپذیر اجتنابافق پیشرفت انسانی  نیتر عیوستشریح فداکاری وافر مردم و 

قسمتی از  عنوان بهانقالبی  سمیرمانترئالیسم سوسیالیستی )شامل  دئالیاکه ظهور این مفهوم و  طور همان

آن( یک ترقی واقعی در تکامل هنر پرولتاریایی بود، اما در نظرگاه استالین در این زمینه اشتباهاتی نیز وجود 
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فرهنگی باال بردن استاندارد فرهنگی  درصحنهمسئله  نیتر بزرگداشت. یکی از آن اشتباهات این است که 

تنها از یک  "باال بودن استاندارد فرهنگی"به این کارگران و دهقانان شوراهاست و عالوه بر آن نگاه کردن 

 طور بهکردن و باال بردن استانداردها،  یا توده( )مائو در برخورد به تضاد بین 15زاویه تکنیکی و کمی.)

مشخص به این مسئله پرداخت که ما به آن برخورد خواهیم کرد.( و رئالیسم سوسیالیستی بدان صورت که در 

بود که به این اشتباهات استالین ارتباط  ییها ضعفو بدان عمل شد، شامل  شد یماتحاد شوروی تصور 

 داشتند.

توسط  1۹66کار در عرصه هنر و ادبیات که در اوایل سال  دربارهاز یک گردهمایی،  بندی جمعدر 

یکی دیگر از اشتباهات استالین که مربوط بدین   چیانگ چینگ )همسر مائو( در شانگهای برگزار شد، به

و  تر قیعمفرموله کردن سیاست حفظ و کاربست  منظور بهبخش است، برخورد گردید. )این گردهمایی 

 هنر، برگزار شد(: ی درزمینهخط مائو  تر گسترده

لنینیست بزرگ بود. انتقاد او از ادبیات مدرن و هنر بورژوازی بسیار برنده بود.  -استالین یک مارکسیست 
ند اتخاذ کرد و این امر عواقب شد میشوروی و اروپا نامیده  یها کیکالساما او غیر منتقدانه چیزهایی را که 

فراوانی  تأثیرمریکایی ، ا یها لمیفروسیه( و حتی  جمله منا )بدی داشت. ادبیات و هنر کالسیک چین و اروپ
 طور بهرا  ها آنمقدس نگاه کرده و  یها نوشتهبه چشم  ها آنبه  ها یبرخو  اند گذاشتهبر محافل ادبی و هنری 

. ما باید از تجربه استالین درس بگیریم. آثار قدیمی و خارجی نیز باید مطالعه شوند و اند کردهکل قبول 
را نقادانه مطالعه کنیم تا گذشته به خدمت امروز و آثار  ها آناشتباه است، اما باید ما  ها آناجتناب از خواندن 

    (16.)ندیدرآخارجی به خدمت چین 

 

 اهمیت روبنا دربارهمائو 

 طور به، درمجموعادبیات و هنر و فرهنگ  ی درزمینهلنینیسم را  -دون تئوری مارکسیسم  تسه مائو

در  ویژه بهکه او در درک صحیح از نقش روبنا،  یا جانبه همهارتقاء داد. این امر با پیشرفت  یا کننده نییتع

 آورد در ارتباط نزدیک است. به وجودسوسیالیسم  دوران
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، و بخصوص از ها ستینیلن -از تئوری و عمل مارکسیست  بندی جمعخود، با یک  نوبه بهاین پیشروی، 

نقدی بر مسائل " 1۹5۰ یها سالبرخی اشتباهات استالین در این زمینه همراه بود. بدین گونه مائو، در اواخر 

تا به آخر کتاب استالین از اول "اینکه،  انیبابرا  "اقتصادی سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی استالین

آغاز  "، اشیاء را در نظر دارد، نه مردم را؛گوید نمی. در رابطه با مردم چیزی کند نمیروبنا هیچ صحبتی  درباره

 (17.)کند یم

خدمات مائو به اقتصاد سیاسی، و غیره(، این اثر استالین که در چند  دربارهآمد ) 3که در فصل  همانطوری

مهم پیشرفت از  یها جنبهاز  لیوتحل هیتجزهمراه با  یپرارزش یها نشیبنوشته شد،  اش یزندگانسال آخر 

 خاطرنشان جا همان. اما، چنانکه برداشت، در استسوسیالیسم به کمونیسم را که هدف نهایی انقالب پرولتری 

پیشرفت تولید و باال بردن سطح مادی و  نظر ازنقطه...  "شده، استالین تمایل داشت که برای حل این مشکالت 

 حرکت کند. "سیاست و ایدئولوژی نظر ازنقطه چندان نهو  ها تودهفنی 

خدمات مائو، دقیقا بر رشد و توسعه درکی صحیح از ماهیت جامعه  نیتر بزرگالبته بسیاری از 

تحوالت سوسیالیستی  نکهیبعدازابر روی این مسئله تمرکز یافت که، حتی  تأکیدسوسیالیستی و متعاقب آن، 

، الزم است که انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا ادامه یابد. این اند شده لیتکمعمده  طور بهدر شکل مالکیت 

و روبنا )بخصوص در دوران  ربنایزامر با تکاملی بیشتر که مائو در تئوری مارکسیستی در مورد اثر متقابل 

 طور بهزیربنای اقتصادی،  طور همیننشان داد که انقالبی کردن روبنا و سوسیالیسم( داد، در ارتباط بود. مائو 

درک دیالکتیکی از رابطه بین زیربنا و روبنا را  تنها نهبرخوردار است. او  یا کننده نییتعمداوم، از اهمیت 

تعیین  است، اما گاهی اوقات روبنا در کننده تعیین، در کل زیربنا عمده و دهد میکه نشان  -تصدیق نمود 

کرده و آموخت که  بندی جمع. او همچنین گردد می کننده تعیینماهیت و تکامل زیربنای اقتصادی عمده و 

برخوردار بوده و کشمکش در روبنا حادتر و  یتر بزرگدوران سوسیالیسم، نقش روبنا حتی از اهمیت 

پرولتاریا قدرت سیاسی در سرتاسر جامعه را در دست دارد، بورژوازی  که یزمان. حتی گردد می تر دهیچیپ

که ممکن است  تحت کنترل خود داشته باشد )درست همانطوری عمالًرا  هایی بخشممکن است در روبنا 

خواهد  یا عرصهاقتصاد را کنترل کند(. مائو هشدار داد که، بخصوص ایدئولوژی  یها بخشبعضی واحدها و 

گرفت. حتی در اوایل  درخواهدبین پرولتاریا و بورژوازی  وخم چیپرپطوالنی و  یا مبارزه بود که در آن
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ند کرد میکه موعظه  ییها ستیونیزیروکه مائو در مقابله با  یا یانقالبیک بخش مهم از خط  عنوان به، 1۹57

 بیان داشت: مؤکدا، تکامل داده بود، "مبارزه طبقاتی در حال از بین رفتن است"

بر دیگری پیروز خواهد  کی کدامایدئولوژی این مسئله که در مبارزه بین پرولتاریا و بورژوازی  ی درزمینه
بس طوالنی در  یا مبارزههنوز   ییبورژوا خردهو  است. ما علیه ایدئولوژی بورژوایی نشده حلشد، هنوز واقعا 

 (1۸پیش داریم.)

در داخل زمینه ایدئولوژیکی قرار دارند. چنانچه گفته شد،  کامالًهنر و ادبیات،  ازجملهو البته فرهنگ، 

در آن زیربنا جنبه عمده را دارا  درمجموعکه  دهد میماهیت رابطه میان زیربنا و روبنا، تضادی را تشکیل 

را در تغییر  محرک جنبه عمده شود. مضاف بر این، روبنا نقش تواند میاست. ولی در شرایط مشخصی روبنا 

 این دو دلیل است که در هر انقالبی، روبنا از اهمیت حیاتی برخوردار است. واسطه به. کند میی زیربنا باز

انقالب پرولتری و جامعه  دربارهبا نیروی هرچه بیشتری  ها نیاکه گفته شد، همه  اما، باز همانطوری

تمام انقالبات دیگر در تاریخ بشریت، قصد آن  برخالف. برای اینکه این انقالب، استسوسیالیستی صادق 

 هرگونهکردن  کن شهیربرساند. بلکه هدف طبقه کارگر  به قدرتندارد که طبقه جدیدی از استثمارگران را 

دورانی که  -استثمار و ستم است. هدف آن از میان بردن همه طبقات است، یعنی کمونیسم. پس سوسیالیسم 

هدف نهایی انقالب پرولتری نبوده بلکه  -کند میکارگر بر جامعه حکومت هنوز طبقات موجودند و طبقه 

 مرحله انتقالی به آن هدف است.

کمونیسم پیش رود.  طرف بهو  به جلو چنین ماهیت انتقالی که دارد، باید دائماً به خاطرسوسیالیسم 

دیگر بدین دلیل  زیهر چگشت. این بیش از  بازخواهد یدار هیسرماناگزیر به عقب یعنی به  صورت نیا غیر در

که در داخل خود حزب کمونیست  آید می به وجوداست که در دوران سوسیالیسم، ناگزیر یک بورژوازی نو 

قدرت را از دست پرولتاریا ربوده  توانند میرهبری حزب که  یها مقامریشه دارد، بخصوص رویزیونیستها در 

ین چیزی است که در شوروی اتفاق افتاده و بعد از مرگ مائو نیز یک کودتای را بازگردانند. ا یدار هیسرماو 

. ردیپذ یمدر آن کشور انجام  یدار هیسرماپیوست و اکنون روند احیاء  به وقوعرویزیونیستی در چین 

و  کننده تعییناینجا روبنا، هم نقش  - کند میتوسط بورژوازی نوخاسته در روبنا کارش را شروع  ضدانقالب

 دار هیسرما یها انگلمهیا ساختن شرایط برای چنین کودتایی، این تازه  و در. کند میهم نقش آغازگر را بازی 



دون مائوتسه فناناپذیرخدمات   
 

[255] 

 

مائو در سال  که طوری بهادبیات و هنر خواهند کرد.  ازجملهایدئولوژیکی  ی درزمینهتوجه فراوانی به مبارزه 

 :نمود که خاطرنشانهشیارانه  1۹62

نیست؟ استفاده از رمان و داستان برای  طور نیانوشتن رمان در این روزها بسیار پرطرفدار است، 
یک رژیم سیاسی را سرنگون کند باید  خواهد یمکه  یهرکسضد حزبی اختراع بزرگی است.  یها تیفعال

 ضدانقالبیقات افکار عمومی خلق کند و مقداری کار آمادگی ایدئولوژیک انجام دهد. این امر در مورد طب
 (1۹همچون طبقات انقالبی صادق است.)

را  یدار هیسرماباالی حزب بوده و راه  یها مقامبخصوص اشخاصی که در  -با بورژوازی  که یزمانتا 

درآوردن  به تصرفخواهند شد و برای  تر قویهست  ازآنچهدر این عرصه مبارزه نشود،   -گیرند میپیش 

قدرت سیاسی در موقعیت بسیار بهتری قرار خواهند گرفت. و بدین ترتیب است، اهمیت عظیم مبارزه طبقاتی 

در حیطه روبنا تحت سوسیالیسم و اهمیت عظیم گفتار مائو که در آغاز این فصل نقل شد، یعنی: پرولتاریا باید 

، اعمال برداردمختلف فرهنگ را در  یها عرصه، که روبنا ی درزمینهرا بر بورژوازی  یا جانبه همهدیکتاتوری 

    ."کند

 

 خط مائو در رابطه با ادبیات و هنر

 دوبارهبه آن اشاره شد  قبالً( را که "هیجدهم برومر"مارکس )از  قول نقلدر این رابطه، جای دارد 

شعر خود را از گذشته  توانستند یمکه چگونه انقالبات گذشته  کرد می تأکیدیادآوری کنیم. آنجا مارکس 

را از خود پنهان  شان یانقالببپیچند، دقیقا برای اینکه معنای کامل ماهیت  درگذشتهخودشان را  -اقتباس کنند 

قدرت توسط یک طبقه استثمارگر جدید را نمایندگی  ها تصرف آنکنند. این بدین خاطر است که همه 

 که یزمانوسیله پیشرفتی برای بشریت بودند، اما حتی  پیشین در دوران شکوفایی خود، طبقاتکردند. اگرچه 

ستند واقعا به این نقش مترقی و انقالبی توان نمی، شدند یمدر حال انجام یک انقالب بوده و به قدرت نزدیک 

 ازلحاظدیدن ماهیت انتقالی خود  به مفهومزیرا آگاهی کامل به آن،  -پی ببرند  کامالًند، کرد میکه ایفا 

 .بود میفنا و خاموشی خود  به محکومتاریخی و عاقبت 
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 نظر ازنقطهو این واقعیت که نقش وی  کند میکار  هچ"در این مسئله که دقیقا  باید ،برعکسپرولتاریا 

در تاریخ است که  یا طبقهتاریخی فقط گذراست هوشیار و آگاه باشد. در حقیقت، پرولتاریا اولین و تنها 

، چه مادی و چه ایدئولوژیکی سازد میقصد دارد قدرت دولتی خود و تمام شرایطی که این قدرت را الزامی 

دوباره  یدار هیسرمادور بدارد، حکومتش سرنگون و  ازنظراگر این هدف را  یراست بهحذف نماید. و 

فرهنگ خود را از  یطورکل بهد روش و توان نمیجایگزین خواهد شد. به همین دلیل است که انقالب پرولتری 

تاریخی بزرگ خود چیزی  تیمأموربلکه همیشه باید بکوشد تا با شناخت کامل از کردار و  -گذشته بیاموزد 

 به خود دیده است. تاکنونبشریت  آنچهبیافریند متفاوت با هر 

خدمات مائو در این زمینه در رابطه با رشد فرهنگ پرولتری و کاربرد آن در تحکیم  نیتر بزرگاگرچه 

دیکتاتوری پرولتاریا و پیش برد انقالب تحت این دیکتاتوری بود، او خطوط اساسی را در این رابطه حتی قبل 

کرد. یکی از از اینکه قدرت سیاسی در سرتاسر کشور برقرار و انقالب وارد مرحله سوسیالیستی شود، طرح 

در فصول قبلی دیدیم( انقالب چین  که طوری بهدالیلی که وی قادر به انجام چنین کاری بود این است که )

کوتاه، بلکه در جریان یک مبارزه  نسبتاًو یا در مدتی  باره یک بهتکامل یافت که قوای رژیم کهنه نه  طور آن

مختلف زیادی را در برداشت  یها جنگپروسه،  بود که سرنگون شد. در حقیقت، این درازمدتمسلحانه، 

 به وجودبودند،  آزادشدهسال، مناطق پایگاهی جدیدی که از سلطه ارتجاع  2۰که در طی یک دوره بیش از 

 -برای آزاد نمودن سراسر کشور آغاز گردید. طی این پروسه طوالنی  جانبه همهآورد و سرانجام یک حمله 

، روبنای جدیدی و همچنین مناسبات آزادشدهدر مناطق  - شود میم تقسی تر کوچککه خود به مراحل 

قرار گیرند. اگرچه هنوز  ها تودهآورده شدند تا در خدمت مبارزات رشد یابنده  به وجودجدیدی در تولید 

ایدئولوژی و  ی درزمینهو این خود را  -مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در نهاد سوسیالیستی نبودند 

از آینده سوسیالیستی مانند نقش رهبری پرولتاریا و  ییها جنبه، حال نیباا - کرد میفرهنگ منعکس 

عناصر بورژوازی )و فئودال(، در داخل و خارج از حزب  هیعلکه مائو همواره در دفاع از آن،  اش یدئولوژیا

 کمونیست چین جنگید، وجود داشتند.

 

 



دون مائوتسه فناناپذیرخدمات   
 

[257] 

 

 محفل ادبی و هنری ینان

ادبیات و هنر را بسط داد.این در یک سلسله از  ی زمینهدراساسی  یریگ جهتبر همین پایه بود که مائو 

ایراد کرد، ادبیات و هنر  درباره 1۹42در ین آن در سال  ماهه کی ییگردهماکه مائو طی  ییها یسخنران

انقالبی مناطق پایگاهی و محل تمرکز دولت   در این کتاب اشاره شد، ین آن قبالًمتمرکز بود. )چنانکه 

 رهبری حزب کمونیست چین و ارتش انقالبی بود.(

 تنها نهرا نوشته بود که در آن وی  "دمکراسی نوین درباره"خود  ای پایهدو سال قبل از آن مائو اثر 

بخصوصی بر  تأکیدبلکه  -انقالب دمکراتیک نوین  -کرد بندی جمعاستراتژی انقالب چین در آن مرحله را 

انقالب سیاسی و اقتصادی  به خاطر تنها نهطی سالیان دراز  ها کمونیستما "واقعیت گذاشته و گفت که،  این

، و چین نوینی که از طریق انقالب داشت پا به "میا کردهانقالب فرهنگی آن نیز مبارزه  به خاطرچین، بلکه 

دارای سیاست نوین و اقتصاد نوین، بلکه دارای فرهنگ نوین نیز خواهد  تنها نه" گذاشت یمعرصه هستی 

 داشت که: تأکید( در این مقاله او مشخصات کلی این فرهنگ جدید را طراحی کرده و 2۰)"بود.

انقالبی بیش از آنکه انقالب  فرهنگ انقالبی سالح نیرومند انقالب است. های تودهفرهنگ انقالبی برای 
و در جریان انقالب، بخش ضروری و مهم جبهه  بیند میایدئولوژیک تدارک  ازلحاظ، انقالب را فرارسد

 (21عمومی انقالب است.)

مائو در محفل ادبی و هنری ین آن آماده  یها یسخنرانزمینه را برای  "دمکراسی نوین درباره"، یطورکل به

یک سالح انقالبی  عنوان بهکه هنر باید داشته باشد تا بتواند  ای ویژه، جایی که او از خصوصیات سازند یم

شده  خاطرنشانمائو راجع به مسئله جایگاه طبقاتی صحبت کرد. چنانکه  ازهمه اول. دیگو یمبکار رود، سخن 

 و جایگاه طبقاتی معینی ینیب جهانعینی از زاویه  طور بهاست، ادبیات و هنر همه باید هدایت شوند، و بهر حال 

کرد  خاطرنشانبه این امر آگاه باشد یا نباشد. و مائو  دهد میارائه  آن راهدایت خواهند شد، چه شخصی که 

که، در این دوران، برای اینکه فرهنگ بتواند نقش مترقی و انقالبی بازی کند، بایستی که به پرولتاریا خدمت 

انقالبی بوده و  یا طبقهتمام و کمال  طور بهکند، زیرا در این مرحله از تاریخ بشریت تنها طبقه کارگر است که 

دگرگون ساختن کامل جامعه رهبری کند. و مائو بر این توده مردم را در  تواند میتنها طبقه کارگر است که 

مرحله انقالب در آن موقع دمکراتیک بوده و هنوز سوسیالیستی نشده فقط  نکهیباوجودامسئله پافشاری کرد. 
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قادر باشد که  تواند میفرهنگ، یک انقالب دمکراتیک نوین  جمله من، ها نهیزمبا رهبری طبقه کارگر در تمام 

 آینده سوسیالیستی پیش رود. طرف بهشکست داده و  کامالًارتجاع داخلی را  امپریالیسم و

را مطرح کرد. او از  "برای چه کسانی"در ارتباط نزدیک با این مسئله، مائو همچنین هوشیارانه مسئله، 

؟ مسئله اصلی در اینجا دیده یم، شما آثار خود را برای چه کسانی ارائه پرسد یمکارکنان فرهنگی در ین آن 

باشند، یا  "مردم برتر" اصطالح بهباید برای  ها آنباید برای برگزیدگان باشند، آیا  ها آناین است که: آیا 

خلقی تولید شوند،  های تودهباید برای  ها آنخلق باشند؟ و مائو پاسخ داد که  های تودهباید برای  ها آناینکه 

لکه صدها میلیون از دهقانان و همچنین سربازان )بخصوص از ارتش انقالبی( طبقه کارگر ب تنها نهکه در چین 

زحمتکش و ستمدیده ایجاد شود. باید توسط  های توده. مائو روشن کرد که، هنر باید برای گرفت میرا در بر

 پذیرفته شود و در مبارزاتشان چون سالحی بکار رود. ها توده

که در کار ادبیات و  ییها آنبرای واقعیت بخشیدن به این مسئله مائو اصرار داشت که کارکنان فرهنگی، 

در کار عملی شرکت  باهمیکی کرده و  ها آنبروند، خودشان را با  ها تودههنر هستند، باید به بیرون در میان 

کار نویسندگان و هنرمندان "کرد که:  تأکید در بر پا کردن مبارزه علیه دشمن یاری رسانند. او ها آنکنند و به 

( 22)"هاست آنوظیفه آنان درک مردم و شناخت عمیق  نیتر مقدمما آفرینش آثار ادبی و هنری است، ولی 

 هنرمندانوظیفه نویسندگان و  نیتر مقدمکه این فقط یک وظیفه مهم نیست، بلکه  دیگو یممالحظه کنید او 

 .است

یکپارچه کرده،  ها تودهکه باید خودشان را با  است، مسئله روشنفکران کننده تعیینمائو گفت، اینجا مسئله 

آنان را تغییر دهند و قاطعانه موضع انقالبی، یعنی همان دیدگاه و اسلوب پرولتاریا و مارکسیسم را  بینی جهان

ساتش در رابطه با که چگونه احسا دهد میپیش بگیرند. در همین رابطه است که مائو در عبارت معروفی شرح 

تربیت  درنتیجهکه او  دیگو یماو به یک انقالبی تبدیل شد، دگرگون شدند. مائو  که یهنگام، ها توده

 بورژوایی )و حتی فئودالی(:

اگر در برابر دانشجویان دیگر که هیچ باری را بر  پنداشتم یم، من فراگرفتم... عادات و رسوم دانشجویی را 
بساط سفرم را خود حمل  مثالًکار بدنی بپردازم،  نیتر کوچک، به کنند میدوش و یا با دست خود حمل ن
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م که در دنیا فقط روشنفکران یگانه مردم پاک و کرد می. در آن زمان من فکر شود میکنم از شخصیتم کاسته 
 (23.)اند فیکث شیوب کمو دهقانان در مقایسه با آنان تمیز هستند و کارگران 

 که چگونه احساساتش دگرگون شدند: کند میمائو ادامه داده و تعریف 

 جیتدر بهانقالبی شدم و در میان کارگران ، دهقانان و سربازان ارتش انقالبی زندگی کردم،  ازآنکه پساما 

مرا شناختند. آنگاه، و فقط آنگاه بود که در احساسات بورژوایی که در  رفتههم  ها آنآنان را شناختم و 

مدارس بورژوایی بخورد من داده بودند، تحولی بنیادی روی داد. من دریافتم که روشنفکرانی که تجدید 

همه  ، در مقایسه با کارگران و دهقانان پاک نیستند و دریافتم که همان کارگران و دهقانان ازاند افتهینتربیت 

چرکین دارند و پاهایشان به تاپاله آلوده است، از همه روشنفکران بورژوا و  یا دستهاگرچه  ها آنو  ترند پاک

. این درست همان چیزی است که از تغییر احساسات، تغییر از یک طبقه به طبقه دیگر ترند پاک بورژوا خرده

 (24.)شود میفهمیده 

احساساتشان در رابطه با  -ی مردم را بشناسندبایست میانقالبی، مائو اصرار داشت که، کارکنان فرهنگی 

بخصوص هرچه  ها آن. بردند یم پیش به، واقعا چگونه مبارزاتشان را دیدند میمسائل چه بوده، جهان را چگونه 

، آثار فرهنگی، فراگرفتهرا  ها تودهی که بیشتر زبان زنده بایست می، دادند یمکه مبارزاتشان را بیشتر تکامل 

آمده بود را آموخته و ارتقاء بیشتری دهند. اگر  باوجود ها تودهترانه، موسیقی، رقص و غیره که توسط خود 

مسلم هم در شکل و هم در محتوا  طور بهزیرا  -شد میطرد  ها تودهتوسط  مسلماًجز این بود، ادبیات و هنر 

 .بود میغریبه  ها تودهبرای 

 سال در خود مرگ تا که یا یانقالب نویسنده، کرد، اشاره لوسیون به مائو برجسته، نمونه یک عنوان به 

خلق  های تودهکمونیستی را پیش گرفت و مصمم در کنار  ینیب جهانیک نوین، دمکرات انقالب طی ،1۹36

که مائو اعالم کرد،  طور همانبکار برد.  شان یانقالبایستاد و قلم خود را همچون سالحی بزرگ در مبارزات 

ضد قیام  به دنبالنیروی فرهنگی انقالبی نوین بود که در چین  "دار پرچم نیتر باک یبو  نیتر بزرگ"لوسیون، 

لنینیسم در آن کشور و تشکیل حزب کمونیست چین در سال  -، گسترش مارکسیسم 1۹1۹مه  4 یستیالیامپر

جنگ مقاومت ضد  ییبرپا که هنگامی، ها یژاپنسط ( سربلند کرد، بخصوص پس از اشغال چین تو25،)1۹21

راست روان که در  "ادبیات دفاع ملی"وظایف قرار گرفت، لوسیون قاطعانه در مقابل خط  سرلوحهژاپنی در 
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ادبی چپ و حتی در درون حزب کمونیست چین جریان داشته و خط تسلیم و تبعیت از  بانفوذمیان محافل 

 کی نیادفاع نمود.  "برای جنگ انقالبی ملی ها تودهادبیات "، از خط کرد میچیانکایشک را نمایندگی 

در مبارزه طبقاتی در داخل کمپ اپوزیسیون با ژاپن و در  کالًادبیات و هنر بود که  ی درزمینهمبارزه کلیدی 

 داخل جنبش انقالبی، نقش مهمی را بازی کرد و در رابطه تنگاتنگی با آن قرار داشت.

به این طریق و به طرق دیگر، لوسیون در ارتش فرهنگ انقالبی چین همچون سلحشوری ایستاد. مائو 

همه انقالبیون و کارکنان ادبی و هنری انقالبی باید از لوسیون سرمشق بگیرند، "، "ها کمونیستهمه "گفت، 

خود تا دم واپسین خم  مردم باشند و پشت خود را برای حمل وظایف های تودهپرولتاریا و  "بارکش"باید 

 (26)"کنند.

چه کسانی را افشاء  دهد واین مسئله را پیش کشید که، هنر باید چه کسانی را مورد تجلیل قرار  ضمناًمائو 

 بود: به موردقرار دهد؟ جواب او دقیق و  موردانتقادکند و 

 های توده، باید افشاء گردند و کلیه مبارزات انقالبی رسانند یممردم زیان  های تودهتمام نیروهای پلید که به 
 (27این است وظیفه عمده نویسندگان و هنرمندان انقالبی.) -مردم باید مورد تجلیل قرار گیرند

کارکنان فرهنگ انقالبی. )این  وظیفه اساسی شده را مالحظه کنید. این است تأکیددر اینجا  که یزیچ

انقالبی درک  هنرمندانوظیفه نویسندگان و  نیتر مقدم  مائو ندارد که، مطلب تضادی با این گفته پیشین

، کرد میدر کل مقدم است صحبت  که یزیچ درباره، زیرا در آنجا مائو هاست آنو شناخت عمیق  ها توده

به کالمی دیگر او در  -استدر اینجا صحبت از وظیفه اساسی آنان در رابطه با آفرینش فرهنگی  که درحالی

 (.کند میاساسی فرهنگ، ادبیات و هنر، صحبت  فهیوظاینجا بخصوص راجع به 

به خط مائو در رابطه با این مسئله اعتراض کرده و با او به  داًیشدعده زیادی در حزب کمونیست چین 

، و در یطورکل به بافرهنگاین امر بخشی از مخالفتشان را با خط او در رابطه  یا عدهمخالفت برخاستند. برای 

که  -باشند "عینی گرا"که هنرمندان انقالبی باید  گفتند یم ها آن. داد یمحقیقت خط انقالبی او، تشکیل 

هقانان و اصرار داشتند که، ما نباید همیشه کارگران، د ها آناختیار کردن بود.  یطرف یبمنظورشان از آن 

کنیم. و اگر  خاطرنشانمبارزه انقالبی را تمجید و ستایش کنیم؛ ما باید نکات بد و کمبودهای آن را نیز 
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اگر کارگران کار بدی انجام دهند،  طور همیناعتبار دهیم؛ و  ها آنسرمایه داران کار خوبی انجام دهند باید به 

 کرد. خاطرنشاننیز باید  آن را

نیست.  طور نیا وجه چیه به، در حقیقت است "ییگرا ینیع"که چنین موضعی  ،ها آندعاوی  برخالف

عملی ساختن انقالب پرولتری باید یک مبارزه بسیار آگاهانه باشد، و این به معنای افشاء و طرد کامل همه 

و در این . است، اند شده قبولطبیعی و عادی  طور بهانجام کارها که  های شیوهسنتی و نیروی عادت و  یها دهیا

است، که نیروهای عادت و  دار هیسرماعینی به معنای خدمت کردن به طبقه  طور بهبودن،  "طرف یب"شرایط 

 سنت را در کنار خود دارد.

در طی مرحله دمکراتیک نوین، بلکه حتی با  تنها نهحول آن در دوران انقالب چین  مبارزهاین مسئله و 

 شدت بیشتری در مرحله سوسیالیستی آن، به صحنه آمد.

در بخش تبلیغات حزب  یا برجستهبرای مثال، تائوچو، رویزیونیستی که در اوایل انقالب فرهنگی چهره 

خلق را  یها نکموخواستار این امر شد که نویسندگان حزب باید کمبودهای  ازجملهکمونیست چین بود، 

آمده بودند و تکامل بیشتری از سوسیالیسم را در آنجا نمایندگی  به وجوددر روستاها  یا تودهکه از طریق قیام 

مائو  ای پایهدر جهت مخالف خط  ماًیمستقند، متذکر شوند. اینجا، همچون سایر رویزیونیستها، تائوچو کرد می

. و اینجا نیز، ما بار دیگر کرد یمتنظیم کرده بود، حرکت  بافرهنگاساسی که وی در رابطه  یریگ جهتو آن 

نقش عظیمی را که فرهنگ در آفرینش افکار عمومی برای این یا آن طبقه و تقویت کردن این یا آن سیستم 

 .مینیب یم، کند یمبازی 

در پاسخ متقابل به این مسئله، یائو ون یوان، انقالب ای که در جریان انقالب فرهنگی برجسته شد و پس از 

سرودی است به نام "از خط مائو جنگید گزارش داد:  دفاعبود که قهرمانانه  یچهارنفرمرگ مائو یکی از 

خلق  یها کمون"ه بگوید . آیا الزم است که اسم آن را با جمله، دیگری ک"اند خوبخلق  یها کمون"

 (2۸)"عوض کنیم؟ "کمبودهایی دارند!

 کامالًبه مسائل برخورد کنند.  جانبه کیموضوع این نیست که نویسندگان انقالبی باید دروغ گفته و 

 :دهد می. چنانکه یائو توضیح برعکس
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ما باید بین جریان عمده و جریانات فرعی زندگی تمایز قائل شویم. تنها در صورت تمرکز بر روی جریان 
عمده است که ما خواهیم توانست درک صحیحی از ماهیت تکامل اجتماعی ارائه دهیم. جریانات فرعی تنها 

نمایش گذاشتن جوهر  به معرضبرای  یا لهیوس عنوان به توانند مییک تباین یا جریان اصلی را معرفی نموده و 
، ندیآ یم به وجودموقتی و قسمی که در جریان عمومی پیشرفت  یها وخم چیپجنبه فرعی پدیده، نشان دادن 

 (2۹محتوای عمده زندگی ارزیابی کرد.) عنوان بهاستفاده کرد، اما هرگز نباید آن را 

خوب و بد دارد. اما کدام جنبه عمده است؟ در تضاد با قدیمی و منحط، چه  یها جنبهالبته هر چیزی 

، 1۹42، در سال نیازا شیپچیزی جدید و نیرومند است؟ و قصد کلی هنرمند انقالبی چیست؟ مائو 

بله مردم "خویش در محفل ین آن، برخورد اساسی به این مسئله را روشن کرده بود. او گفت،  یها یسخنران

تا به مردم  است یانقالب. و این وظیفه مهم فرهنگ بانفوذندبله، نظرات طبقات استثمارگر  "دارند. هم نقایصی

و پشتیبانی  ها آنانداختن این بارها، یاری رساند. ولی این کار باید بر پایه اتحاد با  به دوردر  ها آنبیاموزد و به 

انداختن  به دوررا در  ها آنانجام دهیم که  یا وهیش کامل از مبارزاتشان انجام شود، باید واقعا این کار را به

تا حدودی  که ییها آنحمله شود و یا اینکه بین مردم ) ها آنکه به  طور آنیاری کنیم، و نه  شانیدوبندهایق

، و دشمن و سیستم او، و استثمار و ستم و طرف کیاز( اند قرارگرفتهایدئولوژی و فرهنگ دشمن  تأثیرتحت 

 فرهنگ منحط او از طرف دیگر، فرقی قائل نباشیم.ایدئولوژی و 

 

 کردن و ارتقاء سطح یا توده

که  است نیا آید میکه پیش  یسؤالقرار گیرد،  ها تودهپس حاال که، هنر انقالبی باید در خدمت مبارزات 

در محفل ین آن عنوان  شیها یسخنرانکه مائو طی  یا یانتقاد سؤالرا انجام داد؟ اینجا  کار نیاچطور باید 

کردن و ارتقاء سطح بود. مائو در این زمینه بود که خدمات نوین و مهمی انجام  یا تودهکرد، مسئله تضاد بین 

 داد.

مهم است، باال بردن سطح هنر  ها ، در حین اینکه گسترش فرهنگ و هنر در میان تودهگفتند یم یا عده

، راکد، یکنواخت و غیره است. افتاده عقباینکه، هنر انقالبی خیلی  رگید انیب به -است  تر مهمانقالبی از همه 
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کردن و گسترش  یا تودهبرخاست. او گفت که  به مخالفتروشنی با این نظر  طور بهاما مائو هشیارانه و 

آن بخشی کلیدی از مبارزه انقالبی خشمگینی که  عنوان بهوسیع،  های تودهدر میان  یطورکل بهفرهنگ و هنر 

 .دارا بودشدت داشت، جنبه عمده را  جا همهدر  موقع

مناسبات بین این دو جنبه، و رابطه کل این موضوع با  دربارهاز این چیزی بود که مائو  تر مهماما بسیار 

 و آموختن از آنان، مطرح کرد: ها تودهوظیفه کارکنان فرهنگی در یکپارچه شدن با 

قبول  الفور یف توانند میکنیم که کارگران، دهقانان و سربازان نیاز دارند و  یا تودهما فقط آن چیزی را باید 
بیاموزیم.  ها آنپیش از آنکه بکار آموزش کارگران، دهقانان و سربازان دست بزنیم، باید از  جهت نیازاکنند. 

که موجود است، حرکت  ای پایه، باید از میباالبردر ارتقاء سطح صادق است. برای اینکه چیزی را  ویژه بهاین 
داریم؟ مگر  یبرم  نیزماز روی  آن رابرای اینکه یک سطل آب را بلند کنیم، آیا جز این است که  مثالًکنیم 

، از کجا باید حرکت میباالبرممکن است سطل را از هوا بلند کنیم؟ پس برای اینکه سطح ادبیات و هنر را 

، ها نیااز  کی چیه؟ نه، از بورژوا خردهی؟ و یا از پایه روشنفکران کنیم؟ از پایه طبقه فئودال؟ یا پایه بورژواز
به آن معنا نیست که ما باید  وجه چیه بهفقط باید از پایه توده کارگران ، دهقانان و سربازان حرکت کنیم. این 

 بورژوا خردهسطح طبقه فئودال، بورژوازی و یا روشنفکران  "ارتفاع"را به   کارگران ، دهقانان و سربازان
که ما باید سطح ادبیات و هنر را در جهتی که کارگران ، دهقانان و  تآنس به معنایبرسانیم، بلکه 

. در اینجا دوباره وظیفه آموختن از میباالبر، رود می پیش به، در جهتی که پرولتاریا روند یمپیش   سربازان
است که   از پایه کارگران ، دهقانان و سربازان. فقط با حرکت شود میمطرح   کارگران ، دهقانان و سربازان

بیابیم و رابطه صحیح میان  ها آنکردن ادبیات و هنر و باال بردن سطح  یا تودهدرک صحیحی از  میتوان یمما 
 (31پیدا کنیم.) آندورا

برای مثال، بر آن  -، بنا گردد اند دهیآفر ها توده، هنر و فرهنگ انقالبی باید بر آن چیزی که گرید انیب به

که از  یا یمل یها داستان، موسیقی و ها رقص، و سرودها، کنند میکه خودشان سخنرانی و بیان  یا زندهطرق 

مردم در مبارزاتشان  های تودهآمده باشد. این است نقطه شروع. جهت آن چیست؟ در جهتی که  ها تودهخود 

راه  -و باید بگیرند گرفته شیپتاریخ در  حکم به ها آن، راهی که باشند یمدر حال پیشروی  اکنون هم

 سوسیالیسم و کمونیسم.
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احتیاجات  برآوردنکرد که الزم است یکسری آثار ادبی و هنری، بخصوص برای  خاطرنشانبعالوه مائو 

 های توده، باید در سطح باالتری از آثاری باشد که برای الزاماًفرهنگی کادرها، ارائه شود. مائو گفت که این 

 ازلحاظ درواقعبوده و  برخورداراز آموزش بیشتری  یطورکل به، زیرا که کادرها شوند میوسیع ارائه داده 

بودند. اما چنین ادبیات و هنری برای کادرها، نیز باید در خدمت هدف اساسی  ها تودهسیاسی، عناصر پیشرو 

بتوانند با آگاهی و عزم بیشتری در جهت هدف انقالبی  ها آنقرار گیرد، تا  ها تودهو تعلیم دادن برانگیختن 

 ذیل توضیح داد: صورت بهخود مبارزه کنند. مائو دیالکتیک این مسئله را 

 توان نمیکادرها  وسیله بهرا جز  ها توده، زیرا هاست تودهتمام برای  دیده یمشما برای کادرها انجام  آنچه
، نتواند به آنان میده یمآموزش داد و هدایت کرد. اگر ما از این هدف رو برگردانیم، اگر آنچه ما به کادرها 

کمک کند، کوشش ما در سطح ادبیات و هنر مانند تیراندازی بدون هدفی  ها تودهدر آموزش و هدایت 
 (32مردم جدا خواهد گشت.) های تودهخواهد شد و از اصل اساسی خدمت به 

 

 فرهنگی ی درزمینهگسست رادیکال 

را به  ها تودهبه آن معنا نیست که باید سطح  وجه چیه بهاخص  طور بهکه باال بردن سطح  دیگو یمچرا مائو 

رساند؟ در اینجا منظور او چه بوده و  بورژوا خردهروشنفکران   فئودال، بورژوازی و سطح طبقه "ارتفاع"

 اهمیت این موضوع در چیست؟

 یدرست بهتا آنجایی است که بتوانند  ها توده "باال بردن"وظیفه آثار فرهنگی  گفت یماین امر، با خطی که 

در تضاد بود. این، در کنار موضعی که  ماًیمستق، "قدردانی کنند"عهد کهن  "مردان نابغه"از آثار کالسیک 

آورد، دقیقا خط  به وجودنوین  "نابغه مردان"از  "جماعتی"معتقد بود عصر حاضر و سیستم سوسیالیستی باید 

که  ییها ستیونیزیروهمه  جمله مندر اتحاد جماهیر شوروی، و در خود چین،  -است  ییها ستیونیزیرو

بلکه بخصوص در  یطورکل بهفرهنگ  درباره تنها نهکه پیگیرانه خط مائو را  - اند شدهامروز بر چین حاکم 

 .قراردادند موردحملهچه معنایی دارد،  "باال بردن سطح"رابطه با این موضوع که 
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و  تواند میادبیات و هنر،  جمله منکه فرهنگ پرولتری،  است نیا است موردبحث اساساً که یزیچدر اینجا 

از تمام فرهنگ کهن است، نمایندگی  تر متکاملمتفاوت با و  کامالًکیفی  ازلحاظیا باید بتواند چیزی را که 

که مائو  ای خیر. مسئله ندیگو یم عمدتاًختلف، گفت بله، تمام رویزیونیستها، به طرق م تأکیدکند یا نه؟ مائو با 

و خواهان بکار بستن آن بود، نظریه ایست که در مانیفست کمونیست توسط  قراردادخود را بر آن پایه 

با تمام روابط مالکیت سنتی بلکه با تمام  تنها نهبود که: انقالب کمونیستی  شده مطرحمارکس و انگلس 

 سنتی نیز باید گسستی بنیادین کند. یها دهیا

. امکان ندارد که بتوان انقالب سوسیالیستی و گذار به کمونیسم شود میاین شامل حیطه فرهنگ نیز  مطمئناً

نوینی که برای اولین بار در تاریخ، نشانگر دورنما و مدافع منافع  کامالًرا بدون آفرینش فرهنگ، ادبیات و هنر 

و انقالبی کردن تمام جامعه، انجام داد. این کار با  است یارتجاعهر چیزی که  برانداختنپرولتاریا در 

منتهی درجه  عنوان بههنری و برخورد با آنان  "کالسیک"به آثار  "مافوق طبقه"دادن جایگاه  اصطالح به

، عملی نخواهد بود. و "ارتقاء داده شوند"باید به سطح ستایش آن  ها توده "نادان یها دسته"یت که موفق

طبقات استثمارگر و  های شیوهبرای آفرینش آثار هنری پرولتری، از  فرضاًهم عملی نخواهد بود که  طور نیا

 کامالً شان یانقالبو مبارزات  ها تودهکه از  "مردان بزرگی"و اعتماد به  اتکاروشنفکرانشان استفاده گردد: با 

و رشد قوه  کردن بارهاو  ها آن، با آموزش از ها آن بر هیتکباید از طریق  کار نیاجدا هستند. بلکه در عوض، 

 ، تحت هدایت مارکسیسم، انجام شود.ها تودهخود  یها نشیآفرابتکار و 

گذشته است  به دورانآیا این بدین معناست، و آیا این موضع مائو بود که تمام فرهنگ و هنری که متعلق 

و مضر هستند به کناری گذاشته شوند؟  دهیفا یباینکه  عنوان به، یسادگ بهو  شده ینف کارهیبباید بدون تبعیض، 

را که در دوران  ییها آنبرد.  بار کینه. برای ارزیابی نقش چنین آثاری باید ماتریالیسم تاریخی را  مطمئناً

کرد، در حین اینکه، بهر حال، هرگز نباید از  دییتأباید در همان زمینه  اند کردهگذشته نقش مترقی ایفاء 

 توانند یمین اساس، چنین آثاری ، غافل ماند. و بر اشان یطبقات یها تیمحدودخاطرنشان کردن تعصبات و 

این عمل از همان  که یدرصورتماتریالیسم تاریخی بکار روند،  ی درزمینه ها توده از آموزشبخشی  عنوان به

علم مارکسیسم، انجام شود. بعالوه،  وسیله بهسیستماتیک چنین آثاری  لیوتحل هیتجزو در پیوند با  نظر نقطه

از آثاری که نظرات و منافع طبقات و سیستمهای استثمارگر قبلی را بیان  توان میهنری را  های شیوهبرخی 
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باید با  - کند میشکل و محتوی در هم تداخل و نفوذ  که ییازآنجا - کالًنیز  ها نیا، اتخاذ کرد، اما کنند می

 .تطابق داده شوند ماهیت انقالبی هنر پرولتری

 خود در محفل ین آن، در این رابطه سخن گفت: یها یسخنرانمائو در 

ادبیات و هنر را که از ایام قدیم چین و کشورهای خارجی بما ارث  یها سنتما باید میراث غنی و بهترین 
مردم بگذاریم. ما از اینکه  های تودهرا در خدمت  ها آن، استفاده کنیم ولی با این هدف که اند دهیرس

 ها شکلروگردان نیستیم، ولی این  وجه چیه بهقرار دهیم،  مورداستفادهادبی و هنری گذشته را  یها شکل
شده و مضمون نوینی یافتند، انقالبی خواهند شد و در خدمت خلق  نوساختهدر دست ما از  ازآنکه پسدرست 

 (33قرار خواهند گرفت.)

بکار گرفته  ها نهیزمفرهنگ و همچنین سایر  ی درزمینهاین مطلب در شعارهای ذیل، که تحت رهبری مائو، 

با وجین "و  "دیدرآورگذشته را به خدمت حال و چیزهای خارجی را به خدمت چین "شد، خالصه گردید: 

 "کردن کهنه، به نو اجازه شکوفایی دهید.

در -بخشی از این خط اساسی، باید چنین برداشت کرد که حتی آثاری که در زمان خودشان  عنوان به

بی  "یها کیکالس"و همچون  شده ارائهغیر انتقادی  صورت بهمترقی بودند، اگر  -تاریخی پیشین یها ورهد

سیستماتیک در رابطه با محتوی  طور به ها تودهطبقه صادر شوند و یا حتی بدون انتقاد و آموزش مارکسیستی 

ظاهر گردند، در این دوره دقیقا نقش مترقی بازی نخواهند  درصحنه، ها آنطبقاتی و همچنین نقش تاریخی 

 هیعلمنافع طبقات استثمارگر و  طرف بهکرد که نیروی عادت و سنت خیلی بیشتر  تأکیدباید  دوبارهکرد. اینجا 

طبقات  منافعگذشته، که جایگاه و  یها دوره. تمام این آثار هنری متعلق به کند میپرولتاریا سنگینی 

پرولتاریا و منافع انقالبی  ینیب جهانرا در جهت مخالف  ها توده خود خودبه، کنند میرا نمایندگی  استثمارگر

در چنین شرایطی، یک نقش ارتجاعی ایفاء خواهند  رو ازاینخودشان، تحت نفوذ خود قرار خواهند داد و 

بلکه در رابطه با  شان یخیتاردر رابطه با نقش  تنها نهدیگر، فقط هرگاه استفاده از چنین آثاری  بار کینمود. 

نقد  کامالًمورد دوم  هرگاهشوند،و فقط  توأمنیز، با آموزش سیستماتیک  شان ینیب جهانمحتوی طبقاتی و 

اولی از زاویه ماتریالیسم تاریخی توضیح داده شود، خواهند توانست نقش مثبتی در رابطه با  آنکه حالشده 

 انقالب پرولتری بازی کنند.
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با آثار  سهیمقا قابلهم که در دوران خود بزرگ بوده باشند،  هرقدراز این آثار،  کی چیهباالتر،  هم آنو از 

، نیستند. اند شده دهیآفر اش یدئولوژیارولتاریای انقالبی و که در این دوره تحت رهبری پ یا یانقالبفرهنگی 

، شان هنرمندانه های شیوه. علیرغم کنند میجلوه  دهیپر رنگدر مقایسه با آثار هنری پرولتری، تمام آثار قبلی 

مردم را که تحت رهبری  های تودههرگز قادر نیستند که قدرت و عظمت مبارزات رها سازنده  ها آن

، توصیف نمایند. تنها، فرهنگی که توسط دیدگاه این طبقه، ردیگ یمطبقه در تاریخ انجام  نیتر یانقالب

 به چنین جایگاه رفیعی صعود کند. تواند میپرولتاریا، رهبری شده باشد و به منافع آن خدمت کند است که 

 ازفرهنگ بخصوص در همین نکته متمرکز است، که خود تکامل بیشتری را فراتر  ی درزمینهخدمات مائو 

. و دقیقا تحت رهبری کند میهای قبلی مارکسیسم و پرولتاریا در این زمینه، نمایندگی  و پراتیک ها یتئور

 ی درزمینهقله  نیبلندترهنر، آثاری بیافرینند که بیانگر  ی درزمینهخط انقالبی مائو بود که مردم چین توانستند 

      است. افتهی دستبشر به آن  تاکنونفرهنگ باشد که 

 

 عنوان فشرده مبارزه انقالبی ههنر ب

طبقاتی در فرهنگ و هنر بود  گاهیجنبه جا قراردادعمده  واسطه بهشود که مائو دقیقا  تأکیدبار دیگر باید 

که توانست این خط را توسعه، و چنین خدماتی را ارائه دهد. این چیزی است که مائو بارها و بارها بر آن 

 در محفل ین آن گفت: شیها یسخنرانکه او در  طور هماننمود،  تأکید

مشی سیاسی مشخصی ناشی در دنیای امروز هر فرهنگ، هر ادبیات و هنری متعلق به طبقه معینی است و از 
 (34هنر برای هنر، هنر مافوق طبقات، هنری که جدا و مستقل از سیاست باشد، وجود ندارد.) درواقع. شود می

 خورده گرهاساسی مائو. چون هنر همیشه با طبقه مشخصی  یها یریگ جهتاین است ماهیت و کنه تمام 

 نیست. یجداشدندلیل از سیاست و مبارزه طبقاتی  نیبه هماست، 

، یا در اند استیسمساوی   نفسه یف  منظور مائو این نبود که فرهنگ و هنر مسلماًبا مطرح کردن این مسائل، 

و در خود هیچ نقشی  ییتنها به، و یا اینکه برای فرهنگ و هنر اند کسانیهر شکل دیگری، با مبارزه طبقاتی 

بین محتوای سیاسی و شکل هنری تضاد موجود  درواقعنمود که  تأکیدبرعکس. مائو  کامالًوجود ندارد. 
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تکنیکی هم خوب باشد، باید  ازلحاظاست، و برای اینکه یک اثر فرهنگی را بتوان واقعا هنر خواند باید که 

آن چیزی که  خصوص بهطریق بیان کند. او  نیبه همشکل مطبوع و مناسبی داشته باشد، و محتوای خود را نیز 

و در آن زمان در حزب کمونیست و در میان انقالبیون رواج داشت،  دینام یم "سترسبک شعر و پو"هنر به  را

خود را چنانکه شاید و باید برآورد و یک نقش انقالبی  فیوظا. زیرا هنر برای اینکه بتواند قرارداد موردانتقاد

داشته و  انتظاراز هنر  ها تودهرا ایفاء کند که  یا فهیوظهنری خوب باشد. باید آن  ازلحاظایفاء کند، باید که 

 که یک نقش انقالبی بازی کند. نخواهد توانست صورت نیا، در غیر طلبند یم

، ردیگ یمهنر از زندگی سرچشمه  نکهیباوجودا؟ چرا طلبند یمچه چیزی را از هنر  ها تودهاما باالخره، 

؟ جواب مائو این است که، گرچه دخواهن یممردم تنها به زندگی قانع نبوده، و ادبیات و هنر هم  هذا مع

ایدئولوژیک، محصوالت انعکاس زندگی جامعه معینی در  یها شکل مثابه بهآثار ادبی و هنری " طرف کیاز

 ، اما از طرف دیگر:"مغز بشر هستند

، تیپیک تر منسجم، تر پرتوان، تر یعالو باید  تواند می، یابد میدر آثار ادبی و هنری انعکاس  که یا یزندگ
 (35باشد.) تر عام جهت نیبدباشد و  تر کینزدآل  تر از زندگی واقعی روزانه باشد، از آن به ایده

 طور بهد توان نمیاز خود زندگی باشد،  تر منسجمو  تر پرتواناین است معنای هنر. یک اثر هنری باید 

 قهیدق به قهیدقد که فقط زندگی توان نمیانفعالی زندگی را منعکس کند، یک نمایش، رمان، سرود و غیره، 

خواهد بود. هنر باید بتواند که زندگی را فشرده و تشدید کند،  مورد یبچنین کاری  -کسی را منعکس کند

 به سطح باالتری ارتقاء دهد. آن راباید 

. این موضوع، مسئله حقیقت کنند میزندگی یکسان نیستند و به منافع مشترکی خدمت ن یها فشردهاما تمام 

( کنند می. نویسندگان و نقادان بورژوا )یا حداقل آنهاییکه هنوز تظاهر به رئالیسم کشد یمو واقعیت را پیش 

 تر کینزدبسیار خوب، هنر انقالبی ممکن است بیشتر ایده آلیستی باشد، اما هنر ما به واقعیت ": ندیگو یم

ضیه صحت دارد. آثار هنری فقط برای اینکه محصول اجتماعی عکس ق کامالً، درواقع، هذا مع "است.

 تواند می. اما هنر بورژوایی، در بهترین حالت خود، فقط کنند میاز واقعیت را بیان  یا جنبه، همه باشند یم

ماهیت اساسی و حقیقت واقعی را  تواند میهنر پرولتری انقالبی  که درحالیسطح چیزها را توصیف کند، 
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فشرده کند، امروز فقط هنر  اند مردنآن چیزهایی را که در حال  تواند مینشان دهد. هنر بورژوایی تنها 

 معلوم کند که چه چیزی نو و در حال طلوع کردن است. تواند میپرولتری 

و  کند مینشان داده شد بین این حقیقت که هنر انقالبی متعهد بوده و اینکه واقعیت را تشریح  قبالًچنانچه 

حقیقت است،  رندهیدربرگو اینکه  ها تودهبین این واقعیت که همچون سالحی است در مبارزه  طور همین

 :دیگو یمناسازگاری وجود نداشته و ندارد. زیرا، بطوریکه مائو در اثر معروف دیگری  گونه چیه

که فقط پراتیک اجتماعی انسان معیار درستی شناخت او از دنیای خارج است... اگر  ندیبرآ ها ستیمارکس"
 (36)"واقعیت شرکت کنی.  ، باید در پراتیک تغییریندوزیببخواهی دانش 

کمک برای تغییر  درراهآمده، و  باوجودبخشی از پراتیک انقالبی  عنوان بهاین فاکت که یک اثر هنری 

، تنها از طریق درواقعزیرا  -ستینحقیقت  کننده منعکس، به این معنا نیست که رود میدادن واقعیت بکار 

تاریخ و  تر یاتیحو  تر قیعمحقیقت را منعکس کرد، و رسیدن به حقایق  توان یمپروسه تغییر واقعیت است که 

 .استانقالبی میسر  وهیبه شا از طریق پروسه تغییر واقعیت هجامعه و بشریت، تن

 :کند می بندی جمعفشرده چنین  طور به؟ مائو کند میپس بنابراین، هنر انقالبی چه 

یاری دهد که  ها تودهمتنوع از زندگی واقعی بپردازد و به  یها چهرهادبیات و هنر انقالبی باید به آفرینش 
 (37برانند.) پیش بهتاریخ را 

رابطه  دربارهدر رابطه با وظایف کارکنان فرهنگی، و بخصوص در ارتباط با نقد ادبی و هنری، مائو 

م( در قضاوت کردن در مورد یک اثر -یک اثر هنری است راتیتأثدیالکتیکی بین انگیزه و نتیجه )منظور 

نهایی، معیار و قضاوت  لیوتحل هیتجزهنری نیز مسائلی مطرح کرد. او گفت که نتیجه، جنبه عمده است و در 

به متافیزیک را در برخورد به این مسئله، گوشزد  دنیغلت. اما وی خطر در گردد میانگیزه محسوب  درباره

آلیستها که نتیجه را نادیده گرفته و فقط انگیزه را در نظر دارند، با  هکرد، اید خاطرنشاننمود: او 

. در اند نادرست، هردو گیرند میمکانیکی که بالعکس فقط نتیجه را دیده و انگیزه را نادیده  یها ستیالیماتر

 مقابله با این مسئله، مائو روشن نمود که:
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در  ها توده. انگیزه خدمت به میدداریتأکدیالکتیکی بر روی وحدت انگیزه و نتیجه  یها ستیالیماتر... ما 
این دو باید وحدت باشد. انگیزه خدمت به یک فرد یا   . بیناست)نتیجه( ها تودهپیوند ناگسستنی با جلب نظر 

و  ها تودهبدون اینکه نتیجه آن جلب نظر  ها تودهخدمت به یک دسته کوچک خوب نیست، انگیزه خدمت به 
مقاصد ذهنی یک نویسنده یعنی اینکه آیا  دربارهباشد، نیز خوب نیست. برای قضاوت  ها آن به حالسودمندی 

عمده به اثر  طور بهانگیزه وی درست و خوب بوده است، ما نباید به اظهارات وی، بلکه باید به اثر اعمالش)
 (3۸در جامعه مراجعه کنیم.) ها تودهآثارش( بر روی 

به این معنی نبود که هر اثر ادبی و هنری، برای آنکه نقش مثبتی بازی کند، بایستی  ها نیااز  کی چیهلبته ا 

، جلو راندن کالً، آثار مترقی که اثر عینی آن درواقعانعکاس بینش پرولتاریا باشد.  کالًانقالبی بوده یا  تماماً

 توانست یمونیست نباشد، نویسنده ممکن بود یک کم نکهیباادشمن اصلی بود، حتی  هیعلدر مبارزه  ها توده

. اما قرارداد تأثیرآن بود که با اینان متحد گشته و آنان را تحت  حیصحوجود داشته باشد و وجود نیز داشت. 

بینش پرولتری   دقیقا برای انجام چنین کاری، و همچنین برای رسیدن به هدف آفرینش آثاری تحت رهبری

انقالبی الزم بود آن  یفرهنگتمام و کمال، برای کارگران  طور به)و کادرها(  ها تودهبرای ارضاء احتیاجات 

گذارده بود پیشه کرده و بر این اساس  به جلوخود در محفل ین آن  یها یسخنرانخطوط اصلی را که مائو در 

شکل خود خلق نموده  نیتر کاملرا در "به توده در جلو راندن تاریخ کمک کند "ادبیات و هنری که بتواند 

       .ندیدرآآثار نمونه  عنوان بهو 

 

 مبارزه در جبهه فرهنگی و در جمهوری خلق

، در حزب کمونیست چین و جنبش یطورکل بههنر، ادبیات و فرهنگ  ی درزمینهخط مائو و خط پرولتری، 

و دائمی در سراسر دوره انقالب  پرحرارت یبه صورتی بایست میانقالبی، بدون مبارزه پیروز نشد. برای آن 

انقالب چین رشد نمود و طبقات  که یزمانو حتی بیشتر از آن،  1۹42. این مطلب در سال شد میچین مبارزه 

وارد مرحله  1۹4۹جمهوری خلق در سال  یزیر هیپااستثمارگر گذشته را سرنگون و به کناری نهاد و با 

در محفل ین آن خطوط اساسی را ترسیم  ها یسخنران باوجودآنکهو بعالوه ،  سوسیالیستی شد، صادق بود.

نموده بود، با رشد مبارزه از مرحله اولیه دمکراتیک نوین به مرحله سوسیالیستی، به گسترش بیشتر این خط 
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آن در شرایط نوین، با رشد و تکامل انقالب  به کاربستاز طریق  یستیبا یمخط مائو  بیترت نیا بهنیاز بود. 

 گردد. تر قیعمچین، هم حفظ گردیده و هم 

نوشت و  "روزنامه مردم"  ( دریا مقاله)یا بخشی از ای مائو مقاله 1۹51ای مثال، در سال بر

آید. این فیلم  به عمل، انتقاد دیگرد یمکه در آن زمان تبلیغ « زندگی اوسیون»نمود که از فیلم  درخواست

آخر  یها سالافرادی چون اوسیون که در " ،دیگو یمکه مائو  کرد یمارتجاعی آشکارا مردی را تقدیر 

سلسله تسن یعنی در دوران مبارزه عظیم خلق چین علیه تجاوزکاران خارجی و زمامداران مرتجع و فئودال 

(، حتی انگشتی علیه زیربنای اقتصاد کرد یمزندگی 1۸۹6تا سال  1۸3۸)اوسیون از سال  ستندیز یمداخلی 

بود،  ظاهرشدهدر آن زمان  تنها نه( و اینکه چنین فیلمی که 3۹)"فئودالی و روبنای اجتماعی آن بلند نکردند

 یراست بهآن بود که مبارزه طبقاتی  دهنده نشان، شد یمحزب نیز تقدیر فراوان  هیبلندپابلکه از جانب اعضای 

مهم آغاز  یا لهیوس عنوان بهه نیروهای بورژوا حمالت تندی را، با استفاده از فرهنگ بسیار حاد است و اینک

 .اند کرده

به بوروی  "قرمز اتاقکرویای " رمان دربارهپیرامون تحقیق خود  یا نامه" ، مائو1۹54در سال  مجدداًیا 

 اتاقکرویای " دربارهسیاسی کمیته مرکزی حزب نوشت که در رابطه بود با مقاالت انتقادی دو جوان 

که چگونه مقامات ادبی  دیگو یم باره نیدراپو. مائو  -و ارزیابی آن توسط روشنفکر بورژوا، یوپین "قرمز

به استقبال کنند، از نشر آن ممانعت  اند بودهصحیح  درمجموعآنکه از این مقاالت انتقادی که  عوض به

 (4۰.)اند آورده عمل

 ی نهیدرزمجریان داشت و اینکه این امر چگونه خود را  یتند بهاین واقعه،مبارزه طبقاتی پنهانی را که 

برای یک  استثابت شد که این واقعه پیش درآمدی  یراست به، آشکار نمود. و ساخت یمفرهنگ عیان 

 که جریان هوفن بود. جانبه همهمبارزه واقعا 

-بود.علیرغم عضویتش در حزب، او هرگز یک مارکسیستهوفن یک عضو حزب و شخصی روشنفکر 

از فردگرایی بورژوایی برای نویسندگان و هنرمندان دفاع کرده، و با گذاردن هنر  درواقعلنینیست نشده بود و  

مخالف،  یها گروهاو شروع به تشکیل  1۹5۰ یها سال. در اواسط نمود یمتحت فرماندهی سیاست، مخالفت 

 ها، کرد. بخصوص در دانشگاه
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، فدراسیون هنرمندان و نویسندگان در چین شروع به رد اشتباهات مقامات ادبی در مورد 1۹54در اواخر 

کردند. با دیدن این موقعیت، هوفن، شروع به انتقاد از حزب « قرمز اتاقکرویای »ارزیابی یو پین پو از 

از خود  یا اکارانهیر، انتقاد 1۹55در ژانویه  یا مبارزهدر هنر کرد. او بعد از « اعمال قدرت» لیدل یبکمونیست 

این امر  که یوقتدسته ارتجاعی مخالفین پرداخت.  یده سازماننمود اما در عمل با حرارت هرچه بیشتر به 

نمودن تمام ضد انقالبیون در پوشش،  کن شهیرهوفن بلکه برای  هیعل تنها نهرا  یا مبارزهروشن شد، مائو 

انتشار داده شد  "هوفن ضدانقالبیدارو دسته  دربارهمطالبی "بخشی از آن، کتاب نوانع بهنمود.  یده سازمان

 (41تنظیم نمود برای آن مقدمه و یادداشتی نوشت.) آن راکه مائو 

و اهمیت مبارزه با هوفن در چیست،  افتی یمکه چرا این مطلب انتشار  سؤال، مائو به این "اش مقدمه" در

 :پردازد یم

دورویانه خویش را بکار  یها کیتاکتخلق به این مطالب نیاز فراوان دارند، ضد انقالبیون چگونه  های توده
که ما  کنند یمنهانی کارهایی  که یدرحال اند مشغولبفریب ما  شان یقالبچگونه با ظاهر  ها آن؟ رندیگ یم

 .دانند ینمهیچ  باره نیدرا تین خوشمردم  نفر ازانتظار نداریم؟ هزاران هزار 

...)موفقیت( دریافتن و بیرون  اند دهیخزا ف مصفو به درونبدین خاطر نیز بسیاری از ضد انقالبیون 
ارگانهای رهبری و درجه باالیی از آگاهی سیاسی از  جانب عناصر بد به ترکیبی از هدایت صحیح از ریختن
 (42بدون نقص نبود.) درگذشتهبستگی دارد، اما در این رابطه کار ما  ها تودهجانب 

در آموزش  آن را میخواه یماهمیت قضیه هوفن در این است که " :کند یم یبند جمعخالصه، مائو  طور به

 (43.)"...  خلق بکار بریم های توده

رابطه درونی و نزدیک مسائل و  اوالً. سازد میاین مورد حداقل دو نکته مهم را آشکار  بیترت نیا به

و عمل مائو در  بندی جمع، اًیثان. و دهد میکل نشان  طور بهادبیات و هنر با مبارزه طبقاتی  ی نهیدرزممبارزات 

زمین تمرینی حیاتی برای  عنوان به توانند میاین مورد نشانگر آن است که چگونه مبارزات در این زمینه 

 در برپایی مبارزه طبقاتی، بخصوص تحت شرایط نوین سوسیالیستی، باشند. ها توده
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، شدت هر چه افتاد یمدر طول چند سال بعد، مبارزه طبقاتی در چین، همزمان با وقایعی که در جهان اتفاق 

 به قدرتبیشتری گرفت که اثر بزرگی بر روی مبارزه در چین گذاشت. در اتحاد شوروی رویزیونیستها 

 ها تودهاقشار فراوانی از جدی  ضدانقالبیاز کشورهای اروپای شرقی اغتشاشات  گرید یتعدادرسیدند. و در 

بوروکراتیک دولت و روابط  یها شیگرابر نارضایتی مردم از  سوارشدناین امر با  _خود کشید به درونرا 

در چین که با وقوع این حوادث جسورتر شده  یها آن با مردم عیوب دیگر آن، انجام گرفت. دست راست

را در حزب کمونیست  یا حملهکه نقش نفوذی داشتند،  افتهیرنییتغبودند، با همراهی روشنفکران بورژوای 

بود که در  یا نهیزمنیز دامن زد. بر چنین  اغتشاشاتبه  حال نیدرعچین و در دولت سوسیالیستی آغاز نمودند، 

گذاشته  به جلو "به رقابت برخیزند باهمبگذار صد گل بشکفد و صد مکتب فکری " سیاست 1۹57 لیاوا

 شد.

 

 صد گل

هنر،  شرفتیو پتسریع رشد  یبرا» درازمدتسیاست  عنوان بهساخت، این مسئله  خاطرنشانچنانکه مائو 

برده شد. در این زمینه مائو و حزب  به جلو( 44« )در سرزمین ما  یعلوم و یک فرهنگ شکوفا سوسیالیست

» آن نوشت دربارهو  نمود یمرا دنبال کردند که استالین برایش مبارزه  یهمان خط مشابهکمونیست چین 

وفا کانتقاد ش یو بدون آزاد ییک نبرد عقیدت بدون یعلماست که هیچ  شده دادهتشخیص  طور نیا مجموعاً

 :دهد میگسترش  زینمائو این را به ماوراء علوم، و به هنر  آن چنانکه( یا 45«)نخواهد شد.

 و ممانعت یخاص یهنر یا مکتب فکر از یتحمیل سبک خاص یبرا یما معتقدیم که استفاده از تدابیر ادار
در هنر و علوم، باید  ییا نادرست یرشد هنر و علم زیانمند است. مسئله درست یو مکاتب دیگر برا ها سبکاز 
 (46حل شود. ) ها طهیحو از طریق پراتیک در این  یو علم یطریق بحث آزادانه در محافل هنر  از

و مکاتب در علم است. و مائو پس از عنوان مطلب باال  یاشکال هنر بین انواع مبارزه اما البته، این به معنا

 است: یاز کل مبارزه در جامعه سوسیالیست یکه این بخش کند یم دیتأکبالفاصله 
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بین نیروهای  ی، مبارزه طبقاتیو بورژواز ایپرولتاربین  یهنوز تمام نشده است. مبارزه طبقات یمبارزه طبقات
و  یطوالن یا مبارزههنوز  یایدئولوژ ی نهیدرزم یبین پرولتاریا و بورژواز یطبقات بارزهم گوناگون، و یسیاس

تا جهان را طبق  کند یمبسیار حدت خواهد یافت. پرولتاریا کوشش  یگاه یپیچیده خواهد بود و حت
سوسیالیسم یا  ،یبر ک ی کی ا یروزیپتیز همچنین. در این مورد،  یخود تغییر دهد، و بورژواز ی نیب جهان
ولوژیک بین سوسیالیسم ئبرای اینکه در کشور ما نتیجه مبارزه اید   است... نشده حل عمالً، هنوز یدار هیسرما

 (47).الزم است یبس طوالن یمعلوم شود، هنوز دوران ی دار هیسرماو 

که مائو هم گفته است این دو شعار  طور همانبود. البته  یپیشرفت مبارزه طبقات یبرا یاین سیاست راه  

مختلف و هر   یها درراه ها آناز  توانند یمآنکه طبقات مختلف  ییعن - ندارند یدر خودشان، کاراکتر طبقات

که سر  یهایزچی درباره قضاوت  ییک به نفع طبقه خود استفاده کنند. پرولتاریا مالک سنجش خودرا برا

سمی، خواهند داشت. مائو  یها علفخوشبو از  یها گلبقول مائو، برای تشخیص  -آورد  برون خواهند

سودمند بودنشان برای تغییر سوسیالیستی جامعه و  ها آن نیتر مهمکه  کند میچندی از این معیارها را ذکر 

 .باشند یمکردن نقش رهبری حزب کمونیست  تر محکمهمچنین کمک به 

نیست.  یا شکافندهغنچه  کند میبه کالمی دیگر، هر فکر یا کار هنری که سرش را تحت این سیاست بلند 

گردند. اما این واقعیت که تحت این سیاست  کن شهیرهرز خواهند بود و بایستی که  یها علف ها آنبعضی از 

چنین  اوالًبرای اینکه  ،برعکس، به معنای بدی این سیاست نیست. زنند یمهرز جوانه  یها علفبعضی 

و  دییروهرزه حتی تا ده هزار سال دیگر نیز خواهد  یها علف"باید به هر صورت انجام بگیرد:  یا یکن شهیر

( به کالمی دیگر، عقاید بد و مضر 4۸)"مبارزه کنیم. ها آنتا برای مدتی طوالنی با  میباش آمادهما باید  رو نیازا

 های تودهتحت سوسیالیسم برای مدتی طوالنی )و حتی تحت کمونیسم( وجود خواهند داشت. پرولتاریا و 

 داشته باشند. ها آناستوار و همیشگی را علیه  یا مبارزهمردم باید آمادگی 

در علنی  تواند می اغلبل و رقابت صد مکتب فکری اما عالوه بر این، سیاست اجازه به شکفته شدن صد گ

کردنشان سودمند باشد. و در حقیقت این همان چیزی است که  کن شهیرو  ها آننمودن این عقاید و مبارزه با 

 یا حملهداده بود برای آغاز  ها آناتفاق افتاد. راستهای بورژوا در چین از فرصتی که این سیاست به  1۹57در 

بزرگ استفاده کردند. سپس پرولتاریا و حزبش از این فرصت برای دفع حمله و داغان نمودن این مرتجعین 

 استفاده نمودند.
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است)مطلبی که توسط بسیاری از چین  شده زدهشکوه کردند که به آنان کلک  یها راستبعضی از دست 

 (. اما مائو توضیح داد که:گردد میشناسان بورژوا تکرار 

 قبالً آن رانقشه آشکار بود. زیرا ما  کی نیاکه  مییگو یمنقشه پنهانی بود. ما  کی نیاکه  ندیگو یمبعضی 
نابودشان کنید.  دیتوان یمبرای دشمن روشن کردیم. فقط وقتی بگذارند ارواح و هیوالهای مهیب ظاهر گردند 

کنید. مگر دهقانان  کنشان شهیر دینتوا یمسمی اجازه دهید از خاک جوانه بزنند  یها علفبه  که یهنگامتنها 
کود بکار برد.  صورت به توان یمشده را  کن شهیر یها علف؟ بعالوه کنند میچندین بار وجین ن هرسال

به میل خود دست از قدرت دولتی  ها آنتا خود را تثبیت کنند.  گردند میدشمنان طبقاتی ناگزیر دنبال فرصت 
. هر چه حزب کمونیست از پیش به دشمنان خود هشدار دهد و استراتژی اساسی خویش کشند ینمو مالکیت 

. مبارزه طبقاتی یک واقعیت عینی مستقل از اراده انسان کنند میباز حمالتی  ها آنرا به اطالع آنان برساند، 
بخواهند از آن  اگر مردماجتناب کرد، حتی  توان نمیاست. از آن  ناپذیر اجتناباست. یعنی مبارزه طبقاتی 

پیروزی  یسو بهکرد استفاده حداکثر از اوضاع و هدایت مبارزه  شود میاجتناب ورزند.تنها کاری که 
 (4۹است.)

خواهد  پیش بهبورژوازی تحت سوسیالیسم به حیات خویش ادامه خواهد داد و علیه پرولتاریا حمالتی را 

اجازه آشکار شدن بدهد،  ها آنبهترین تاکتیک برای پرولتاریا عبارت از آن است که به  اوقات یبعضبرد. 

یعنی  -، مردم را با درکی از برنامه واقعی خودقرارداد ها تودهآنان خود را در معرض دید  بیترت نیا به

 صورت بگیرد. تواند میبسیج مردم برای سرنگونی آنان  درنتیجه. کنند میمسلح  -بازگرداندن نظام قدیم

 

 ردیگ یمفرهنگی شدت  ی درزمینهنبرد 

 طور بهنابود نگردید. نیروهای بورژوایی  وجه چیه بهالبته علیرغم مبارزه و مبارزات بسیار دیگر، بورژوازی 

باقی ماندند. و  تیبااهمو  پرقدرتباال تمرکز نموده و  یها ردهفزاینده در خود حزب کمونیست بخصوص در 

بود. سیستم آموزشی یکی از  تمرکزیافتههنر و فرهنگ  ی نهیدرزمفراوان  به درجاتدر حقیقت نیروی آنان 

 گفت: 1۹67آن طی بررسی اولین سال انقالب فرهنگی در  دربارهقدرت آنان بود، که مائو  یها گاه هیتک
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روشنفکران جوان که هنوز در مدارس تعلیم و تربیت  جمله منروشنفکران،  نمیب یمکه من  طور آن
در داخل حزب باشند و چه در خارج آن. این  ها آنبورژوایی دارند، چه  ای پایه ینیب جهان، هنوز یک نندیب یم

به آن دلیل است که برای هفده سال بعد از آزادی، محافل تربیتی و فرهنگی تحت تسلط رویزیونیسم قرار 
 (5۰.)گردد میعقاید بورژوایی به خون روشنفکران تزریق  جهدرنتی. اند داشته

هفده سال بعد از آزادی و تا آغاز "در اینجا مهم است توجه شود که این ارزیابی مائو از فرهنگ و هنر که 

 قرارگرفته موردحمله، همواره توسط رویزیونیستها در چین "انقالب فرهنگی تحت تسلط رویزیونیسم بوده

فرهنگ و تعلیم و تربیت( نام  درباره) "دو ارزیابی"این ارزیابی را  ها آناست. اکنون، پس از گرفتن قدرت، 

 ها آن یپرسروصداو  میرمستقیغباند چهار نفر نسبت داده و این بخشی از حمله  اصطالح بهگذارده و آن را به، 

ون نمودن انقالب فرهنگی و انقالب چین انقالبی او، جزء الینفک و مهمی از واژگ خطعلیه خود مائو و 

دو "د وجود داشته باشد که نداند این توان نمیدر چین   . )هیچ شخص سیاسی آگاهیاست، درمجموع

 بود(. شده پرداختهو  شده انجامتوسط خود مائو  درواقع "ارزیابی

ریشه دوانده و در آنجا مشغول ارائه  به قوتقبل از انقالب فرهنگی، رویزیونیستها در حیطه هنر نیز 

 یها ارزشنمونه بودند و از  یها مدل مثابه به  نوظهورنمایندگان طبقات استثمارگر کهن و اقشار ممتاز 

ند، و سرانجام مائو اخطار مشهور خود را به وزارت فرهنگ نمود کرد میبورژوایی و حتی فئودالی حمایت 

و هیوالها، وزارت  ها ژنرال، شاهان، امپراتورهااگر از عوض شدن امتناع ورزد، نام آن باید به وزارت "که 

 ."خارجی عوض شود یها ییایمومیا وزارت  ها ییبایزاستعدادها و 

( را برای گرفتن قدرت توسط این یطورکل بهشرایط  نیهمچنمائو دید که دارند افکار عمومی )

فرهنگ و ادبیات و  ی درزمینهو وی ضد حمله را در وهله اول بخصوص با تمرکز  کنند میرویزیونیستها آماده 

، همسر و رفیق نزدیک مائو، چیانگ چینگ، در کنار چانگ چون چیائو یکی 1۹63هنر آغاز نمود. در سال 

، رهبری را در مقابله با رویزیونیستها تنها در همین زمینه "چهارنفرهباند "دیگر از رفقای نزدیک مائو و عضو 

رساندند. یک زمینه مهم مبارزه عبارت  به ثمرهگشایی را بسیار سخت تحوالت را یا مبارزهدست گرفتند و با 

مرتب و  طور بهبود از فرم سنتی هنر چینی، اپرای پکن، که در آن آثار فئودالی قدیمی و نیمه فئودالی 

 .شد میاختصاصی به نمایش گذاشته 
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جاع استفاده نمود و انقالب بر ارت ناپذیر اجتنابدر طول آن مدت خود مائو از فرم شعر برای اعالم پیروزی 

مخالف که مرکز آن در شوروی قرار داشت و همچنین  المللی بیناین در مواجهه با یک جریان رویزیونیستی 

خیانت و  المللی بیندر چین که در همراهی با روند  یدار هیسرمادر مقابله با حمالت هر چه بیشتر رهروان 

نوشته شد  1۹63سال  لیاواتسلیم طلبی بزدالنه به امپریالیسم قرار داشت، بود. مائو یک شعر معروف را که در 

 با خطوط ذیل پایان داد:

 یابند میفراز  "چهار دریا"

 ،دارند یبرمخروش  ها آبابرها و 

 لرزند یم "پنج قاره"

 .غرند یمتوفان و تندر 

 ما میریناپذ شکست

 (51!)ها آفتمرگ بر 

خلق افکار عمومی انقالبی، و وارد آوردن اولین  یساز آمادهبعد از هدایت کلی امر  1۹65باالخره در 

ضربات به مرکز حیاتی فرهنگ، مائو یک ضد حمله مستقیم سیاسی را آغاز نمود. جالب و مهم است که این 

 نیز به زمینه فرهنگ مربوط بود.

، اما در افتاد یماتفاق  درگذشتهوشته و به صحنه آورده بودند که داستان آن را ن یا شنامهینمارویزیونیستها 

نام  "شود میهای جوی از اداره اخراج ". نمایشنامه داد یمقرار  موردحملهدون را  تسه مائو ماًیمستقتحلیل 

که در دوران فئودالی گذشته اخراج شده بود، اما با تحلیل روشن  کرد میاز مردی دفاع  ظاهراًداشت و 

را در اواخر  پیش بهکشیدن وزیر دفاع سابق، پنگ ته هوای، که جهش بزرگ  ریبه ز به دلیلمائو را  درواقع

 1۹65که مائو در دسامبر  طور همان. گرفت میبود، به زیر حمالت خود  قرارداد موردحمله 5۰ یها سال

 ساخت: خاطرنشان
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چیاچینگ )از  امپراتوراخراج از اداره نهفته بود.  سؤالدر  "شود میهای جوی از اداره اخراج "معمای 
پنگ ته هوای را از اداره اخراج  1۹5۹( های جوی را از اداره اخراج کرد. در 1522 -66سلسله مینگ 

 (52است.) "های جوی"کردیم. و پنگ ته هوای همان 

نبود  ریپذ امکانشود. اما این عمل در پکن  یده سازمانبنابراین مائو پیشنهاد کرد که انتقاد از این نمایشنامه 

و پنگ چن)شهردار پکن( و دیگران، در   چی، تنگ سیائو پینگ رویزیونیستها تحت رهبری لیو شائو چراکه

رویزیونیستها همچنان  که ییجا، شد یمآنجا دارای قدرت بسیاری بودند. این کار بایستی در شانگهای انجام 

بر نمایشنامه  یا سوزانندهپکن. یائو ون یوان، با مشورت نزدیک مائو نقد  اندازه بهدست باال را داشتند، اما نه 

( و مقصود اجتماعی واقعی و "{شود میامه تاریخی جدید }های جوی از اداره اخراج نمایشن درباره"نوشت )

که بعدها مائو گفت، عالمت شروع انقالب فرهنگی کبیر  طور همانجوهر آن را افشاء نمود. این مقاله، 

     پرولتاریایی بود.

 

 انقالب فرهنگی و انقالبی کردن فرهنگ

مرکزی  طور بهگذارده خواهد شد. در اینجا  موردبحثکامل به  طور بهدر فصل بعد انقالب فرهنگی 

این انقالب را -است. و البته این جنبه مرکزی این انقالب بود قرارگرفته موردتوجه و هنرسیمای فرهنگ 

که کمیته مرکزی حزب کمونیست چین گفت، در  طور هماننکردند.  یگذار نام  فرهنگی انقالب لیدل یب

بود، و بخصوص در یک پاراگراف که ذکر کامل  اتخاذشدهتوسط خود مائو  شود مییک تصمیم که گفته 

 آن مناسب است:

است، ولی هنوز در تالش استفاده از عقاید، فرهنگ، سنن و عادات قدیمی  شده سرنگونبورژوازی  اگرچه

ن اذهان و کوشش برای بازگشت است. درآورد، به اسارت ها تودهبرای فاسد کردن  استثمار کنندهطبقات 
 ی درزمینهبورژوازی  ییجو مبارزه هرگونهبه  ماًیمستقپرولتاریا بایستی دقیقا عکس آن عمل کند: او بایستی 

ایدئولوژیکی پاسخ داده و با استفاده از عقاید، فرهنگ، سنن و عادات نوین پرولتاریا، بینش فکری تمام جامعه 
را  یدار هیسرماما عبارت است از مبارزه علیه کسانی که در قدرت هستند و راه  را عوض نماید. اکنون، هدف
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ارتجاعی بورژوایی آکادمیک  "مقامات"کشیدن و طرد  نقد به، و سرنگونی آنان عبارت است از اند گرفته شیپ
ت و هنر و و متحول نمودن تعلیم و تربیت، ادبیا استثمار کنندهو ایدئولوژی بورژوازی و تمام دیگر طبقات 

، و بدین ترتیب تسهیل امر اند نبودهاز روبنا که در انطباق با پایه اقتصادی سوسیالیستی  ییها بخشتمام آن 
 (53استحکام و رشد سیستم سوسیالیستی.)

را فقط منحصر به کارهای ادبی و هنری نکرد و نه  توجهشعطف  مسلماًبنابراین، اگرچه انقالب فرهنگی 

یک انقالب واقعی بود(  که ییازآنجا) تیدرنها، اما گشت ینمعام به فرهنگ محدود  طور به صرفاًحتی 

سیاسی بود که چه کسی قدرت را در جامعه در دست خواهد گرفت. اما  سؤالباالجبار تمرکزش بر این 

ند که در آن این بود  میمه یها عرصهاخص،  طور بهو ادبیات و هنر  یطورکل بهفرهنگ  یها نهیزم، وجود نیباا

 بود. شده گذاشتهمبارزه  به موردسیاسی  سؤال

، یک نمایشنامه "یدمویسپدختر " موردهنر بسیار حاد بود. یک مثال خوب  ی درزمینهبنابراین، مبارزه 

بود، است که در طول انقالب چندین بار تغییراتی  شده دهیآفرانقالب چین  لیاوازود و در  نسبتاًانقالبی که 

بود. این اپرا بر اساس یک داستان واقعی در طول فصلی از جنگ مقاومت ضد ژاپنی  جادشدهیادر آن 

و بعدها مشترکا توسط چندین نویسنده در ارتش سرخ  شد میمحلی نقل  یها افسانه صورت به، که قرارگرفته

جنگ ضد  یها سالشده بود. در طول آخرین  یسیبازنوبر اساس انتقادات دهقانان  مجدداًشده و  یسیبازنو

. شکلی درآمدبه نمایش  آزادشدهآن آمد، بارها و بارها در نقاط  به دنبالژاپنی و در طول جنگ داخلی که 

 بود: بیترت نیا بهکه این نمایش در آن زمان داشت 

داستان دختر یک دهقان است. او توسط مالک، زمانی که پدرش توانایی پرداخت قروض خود در  قهرمان

مستخدم در خانه مالک که در آنجا مورد ضرب و  صورت بهتا  شود میو مجبور  شده تصاحبسال نو را ندارد 

ی قرار . او توسط مالک مورد تجاوز جنسکند می. پدرش خودکشی دیدرآ، ردیگ یمشتم زن مالک قرار 

. دختر به کشد یم، او نقشه قتلش را کند میو مالک را تهدید به افشاء کردن  شود میحامله  که یوقت. ردیگ یم

، و موهایش از مشقت زندگی کردن در غار سفید آورد میرا به دنیا  اش بچهو  کند میکوه و دشت فرار 

، با گذاردند یمخود را باقی  یها شکشیپ، جایی که دهقانان کند می نیتأم. او غذایش را از معبد ده شود می

، شود میارتش هشتم تحت رهبری حزب کمونیست وارد منطقه  که یوقتکه او روح یا خدایی است.  فکراین 
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. با آگاهی از یابند میو کودکش را  دمویسف، دختر "روح". در تعقیب گردد می باخبر یپرداز الیخاز این 

و  کند میو مالک را تقبیح  رود میاینکه اوضاع در حال عوض شدن است، او با ارتش به دهکده قدیمی خود 

که  شود مینامزد او بوده رسیده و چنین القاء  قبالًبه دهقان دیگری که  دمویسپ. دختر زنند یماو را کتک 

 بگذرانند. باهمسامان گرفته و زندگی شادی را  توانند میاکنون  ها آن

چیزی که قسمت مهمی از آمادگی برای انقالب فرهنگی را تشکیل  عنوان بهاز قبل از انقالب فرهنگی و 

زیادی در این نمایشنامه داده شد. اپرا از بسیاری  راتییتغ، و بخصوص تحت رهبری چیانگ چینگ، داد یم

 طور بهدمکراتیک نوین انقالب، و حتی  مرحله -بود شده ساختهکه در آن  کرد میجهات دورانی را منعکس 

که انقالب از طریق تکمیل انقالب  طور همانمبارزه علیه تجاوز ژاپن.  تر مدت کوتاهمشخص مرحله 

حرکت نمود و وارد مرحله سوسیالیستی شد، باالجبار کارهای هنری باید به منعکس  به جلودمکراتیک نوین 

ند. این نمایشنامه خاص، نقش مهم و پرداخت میبیشتر،  یها شرفتیپ طرف بهنمودن این پیشرفت و حرکت 

ایفاء کرده بود، اما در شکل قدیمی خود با احتیاجات مبارزه مداوم در مرحله سوسیالیستی  درگذشتهمثبتی 

تغییر پیدا  ها تودهنامناسب بود. در حقیقت اگر چنانچه برای همراهی با پیشرفت انقالب و آگاهی رشد یابنده 

برای ترفیع احساسات مخالف در جلو بردن  گردید میای مبدل  لهیوس به -شد یم، به ضد خود بدل کرد یمن

کینه علیه چیانگ چینگ نیست که از زمان گرفتن قدرت  صرفاًو  لیدل یبانقالب سوسیالیستی و سوسیالیسم. 

 شده خالصهانقالبی ) راتییتغرا با پاک کردن  دمویسپ، رویزیونیستها در چین فرم قدیمی دختر 1۹76در اکتبر 

 .اند کردهبود، احیاء  شده دادهدر پایین( که تحت رهبری چیانگ چینگ در آن 

بلکه  کرد میشد آن بود که دیگر پدر خودکشی ن یگذار بدعتکه توسط چیانگ چینگ  یرتیتغیکی از 

و به همین ترتیب به خود قهرمان داستان . شد یممالک کشته  چماق داراندر حال مقاومت در مقابل حمالت 

بلکه در مقابل ستم مالک و زنش دست به مقاومت مداوم زده و باالخره مجبور به فرار  شود میتجاوز جنسی ن

 .ردیگ یممقاومتش علیه ظلم تحت ستم قرار  به دلیلبیشتر و بیشتر  چراکه شود می

 تر یرواقعیغتغییرات، اپرا را  گونه اینکه  که در چین گفتند( طور همانممکن است بگویند) ها یلیخ

ند نشان بدهند که هر دهقانی که مجبور بود کرد می، و اینکه چیانگ چینگ و رهروان مائو تالش کند می

دختر خود را به مالک تسلیم کند )و این در چین فئودالی و نیمه فئودالی موضوعی معمولی بود( و هر دختر 

دهقانی که مالک تالش نمود تا به او تجاوز جنسی نماید) و این نیز معمول بود( دست به مقاومتی جانانه زد، 
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که تمام کسانی که تحت چنان شرایطی قرار  واقعیتی است حقیقت نداشت. و البته این درواقعاین  که درحالی

تسلیم بودند و نیز کسانی که به انواع مختلف دیگر و  کهگرفتند چنین مقاومتی نکردند، کسانی بودند 

دست به مقاومت زدند، از خود  تغییریافته "یدمویسپدختر "از آنکه پدر و دختر دهقان در  تر میرمستقیغ

 مقاومت نشان دادند. اما بودند بسیاری دیگر که مقاومتی جانانه از خود نشان دادند.

در نمایش  ها آناز  هرکدامواقعی قلمداد کرد، نشان دادن  یها نمونه توان یمتمامی این موارد مختلف را 

فشرده یک جنبه یا جنبه دیگری از زندگی باشد. اما چیزی که در چین در حال خلق شدن بود  تواند می

تاریخ را به  کند میکمک  ها توده، چیزی که به گرید عبارت بهبود، یک فشرده انقالبی از زندگی،  انقالبی هنر

ر مهم است نمایش مقاومت چیزی که بسیا علت نیا بهجلو سوق داده و به تغییر انقالبی جامعه کمک کنند. و 

    را پاره کنند. شانیرهایزنج توانند میظلم و ستم است، و اینکه آنان چگونه  هیعلسرسختانه مردم 

است  "یرواقعیغ"چیزهای نیست، و این ادعا که هنر انقالبی  درباره یپرداز دروغبیشتر آنکه، این به معنای 

و هم آنکه مقاومت، هردو  کند میکه گفته شد، هم دهقانی که خودکشی  طور هماندرست نیست. البته، 

نماینده جوهر چیزی هستند که در میان دهقانان  تر یواقع طور به ها نیااز  کی کدام، حقیقتاًواقعی هستند، اما، 

، سرکوبگران خود را خاستند یم؟ آیا اینکه دهقانان همچون توفانی بر پای افتاد یمدر طول انقالب چین اتفاق 

ند، بیشتر به جوهر وقایع و اینکه حرکت به کدام کرد میو نقشی حیاتی در تغییر جامعه بازی  نمودند یمداغان 

، چیزی رسند یم یرواقعیغ به نظر، نزدیک نبود؟ تمام انقالب چین، مانند هر انقالبی، گرفت میسو صورت 

بازسازی نشده(  کامالً نششانیبکه  ها آن) بورژوا خردهو حتی تعدادی از مردم بورژوا و  -که برای مرتجعین

ستند توان نمی ها آنبود.  غیرممکنکه حداقل تا مرحله معینی به همراه انقالب آمدند، باور کردن و یا قبولش 

را درک کنند. و به همین دلیل بنمایش گذاردن  ها تودهو واقعی  کننده تعیینجوهر واقعی آن انقالب و نقش 

 .دیرس یمبه نظر  "یرواقعیغ"واقعی بودن دهقانان قهرمان نیز الجرم در چشم همین مردم 

 عوض بهبود.  تغییریافتهسوسیالیستی، پایان نمایشنامه نیز  یریگ جهتبه همین ترتیب، در همراهی با این 

 اصالً. دلیل آن این است که در اپرا مالک گردد میکتک خوردن، ما لک از صحنه بیرون برده شده و اعدام 

آن است که چگونه مردم چین بپا خاسته و ارتجاعیون را  دهنده نشانسمبل نیروهای ارتجاعی بوده و اعدام او 
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، این عمل باعث شد میاو بر روی صحنه کشته  چنانکه. )معلوم شده بود که ساختند یماسلحه سرنگون  زور به

 .(گشت یمنسبت به او در میان تماشاچیان  یرارادیغتولید همدردی 

 عنوان به نامزدشو  یدمویسپهمچنین، در شکل جدید نمایشنامه، به موضوع نمایشنامه، یعنی وصال دختر 

موضوعی  صورت بهان و مردم چین تم عشق در مقابل مبارزه دهقان یطورکل بهموضوعی فرعی برخورد شده و 

کنند،  وپا دستاست. و بجای آنکه دو نفر بروند و زندگی خوش و خرمی برای خود  شده دادهثانویه نمایش 

در  تنها نهببرند. دوباره این کار صحیح و الزم بود،  پیش بهکه مبارزه انقالبی را  نندیب یمهردو خود را ملزم 

پایان  دهد میکه پایان نمایش ارائه  یدرزمانانقالب دمکراتیک نوین، که هنوز  یها خواسته تر قیدقنشان دادن 

مائو به ارائه  بندی جمعکه بنا به  یا مرحلهنیافته بود، بلکه بیشتر در جوابگویی به نیازهای مرحله سوسیالیسم، 

، رونده شیپطوالنی و انقالب و در همین راستا، احتیاج به کارهای هنری و ترسیم نقش مرکزی مبارزه طبقاتی 

    بود.

ه بود. درآمدباله و یکی از آثار بزرگ هنری بشر  به شکلهمچنین در طول این مدت  "دختر سپیدموی"

در آن اشکال رقص و موسیقی سنتی غربی با اشکال موسیقی سنتی چینی جمع شده و حرکات و عالمات 

مبارز و انقالبی  و حرکات، به عالمات باشند یممعادل باله  باًیتقرو نوع بورژوایی که در غرب  ازکارافتاده

 تغییر یافتند.

یعنی   -ندشد می شناخته "نمونه آثار" عنوان به "یدمویسپ دختر"مانند  تغییریافتهاین آثار هنری 

استفاده  ها آننمونه در رشد کارهای متعدد و مختلف هنری از  عنوان به توانستند یمکه مردم چین  ییها شگامیپ

 به جلوکنند. بیشتر آنکه، تحت رهبری خط مائو و با رهبری محکم چیانگ چینگ و دیگران که این خط را 

های ادبیات و هنر مانند موسیقی سمفونیک، تولید شدند )در کنار باله و  ی درزمینهآثار نمونه  تنها نه، بردند یم

هایی مانند فیلم و دیگر  هنیزم در، ها تودهیدات خود اپرای پکن( بلکه تولید عظیم آثار انقالبی، بخصوص تول

 ، موسیقی و غیره انجام گرفت.ها ینقاشکوتاه، شعر،  یها قصهاقسام نمایش، 

عظیم در بسیج خود  یها شرفتیپ، در طول این مرحله از انقالب فرهنگی سابقه یب یطور بهو در کنار این، 

فرهنگی و رشد فرهنگ سوسیالیستی انجام گرفت. یکی از مشکالت در چین  ی درزمینهبرای مبارزه  ها توده

است. این بخصوص در دهات حقیقت دارد، و  افتهیرشدن نسبتاًو  مانده عقباین است که هنوز یک کشور 
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است، بخصوص  افتهیرشدنو ارتباطات هنوز بالنسبه  ونقل حملاین امر این است که سیستم  یها شاخهیکی از 

در مناطق روستایی. تحت رهبری انقالبیونی چون مائو و چیانگ چینگ، و بخصوص در دهه انقالب فرهنگی 

فرهنگ به  گونه اینجدیدی برای رساندن  یها راه، 1۹76تا  1۹66در مراحل مختلف و اشکال متعدد آن، از 

به مناطق روستایی بود و یا بر  حمل قابل یآسان بهکوچک فیلم که  یها آپاراتمانند ساختن  -مردم رشد یافت

مناطق برده شده  نیتر یدسترس رقابلیغو  نیتر دوردستبه  ها لمیف، تا آنکه گردید میروی دوچرخه نیز نصب 

 و نشان داده شوند.

، با یپشت کولهنمایشی دیگر با دوچرخه و  یها گروهنمایشی مختلف اپرای پکن و  یها گروههمچنین، 

محلی برای به صحنه آوردن آثار نمونه و با تماشا  یها گروه، و با کمک به دوردستنمایش دادن در مناطق 

 ند.درآمدیادگرفتن از آنان، به حرکت  به خاطرکردن کارهای محلی 

تالش نمودند تا اختالف بین  یفرهنگمشخصی بودند که در آن پرولتاریا، حزب و کارکنان  یها راه ها نیا

به تغییر جامعه سوسیالیستی در مسیر کمونیسم  بیترت نیا بهفرهنگی از میان ببرند، و  ی درزمینهر و روستا را شه

  کمک نمایند.

 

 عرصه فرهنگ در واپسین نبرد بزرگ مائو

انقالب بود، و  کی آنپیشرفت در یک خط مستقیم نبود، مانند هر چیز دیگر.  تماماًاما انقالب فرهنگی 

در خود حزب مقاومت کرد.  یدار هیسرمابه رهبری رهروان  ضدانقالب یسخت بهالبته در مقابل آن 

مختلفی را برای برخورد به شرایط  یها کیتاکتزیادی در مراحل مختلف وجود داشت که  یها وتاب چیپ

 .دیطلب یمجدید 

مرحله آخر انقالب فرهنگی، صحنه آخرین نبرد بزرگ مائو با شکست خیانت لین پیائو که در پاییز سال 

در سقوط هواپیما و در حال فرار از کشور، بعد از شکست در ترور مائو و به انجام رسانیدن یک  1۹71

بود، به  شده شناختهگی کودتا کشته شد، آغاز گردید. اما لین از بسیاری جهات در همراهی با انقالب فرهن

همین علت خیانت او فرصتی داد به بسیاری از کسانی که در طول انقالب فرهنگی به زیر کشیده شده بودند و 
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 ها یراستند و یا بعدها سر مخالفت با آن برداشتند. بیشتر از آن، دست کرد میکسانی که از ابتدا با آن مخالفت 

مریکا و غرب ابا برقراری روابط دیپلماتیک با  ول این مرحله چیننمودند که در ط ییسودجواز این مسئله 

ه بود، وارد درآمدخطری مستقیم و آنی برای چین  صورت بهبرای از تعادل خارج نمودن شوروی که 

و با  1۹76در اکتبر  ضدانقالبیمشخصی شده بود. این آخرین نبرد، بعد از مرگ مائو با کودتای  یها سازش

را بر آنان  "چهارنفرهباند "رفقای مائو، رهبران پرولتاریای چین که رویزیونیستها نام  نیتر کینزددستگیری 

 در چین پیروز شد. موقتاً، پایان یافت. رویزیونیسم اند گذارده

در این آخرین نبرد، بار دیگر فرهنگ و هنر عرصه مهم مبارزه بودند. رویزیونیستها تالش کردند تا 

آورده بود  به دست)و حتی بخصوص( در این جبهه،  جمله من ها جبههرا که پرولتاریا در تمام  ییها یروزیپ

 واژگون کنند.

قهرمانی جلوه  مثابه بههمان نمایشی را که لیو شائوچی را در ضدیت با خط مائو  یشرم یببا  ها آن 1۹73در 

روی صحنه آوردند. حوالی همین دوران،  ، با پوشاندن نقاب بسیار نازکی بر آن، بازسازی کرده و برداد یم

، و برای خدمت به هدف تسلیم شدن به امپریالیسم، ماهیت "باز کردن درها بر روی غرب"تحت پوشش 

طبقاتی آثار هنری کشورهای امپریالیستی غربی را نفی نموده و بدون هیچ انتقادی از آن پشتیبانی کردند، 

 یا حمله ها آنو بدون عنوان توضیحی(. در کنار این مسئله، )موسیقی با ساز "موسیقی خالص"بخصوص از 

 جمله منآورده شده بودند،  به جلووحشیانه را علیه کارهای انقالبی ادبیات و هنر که در انقالب فرهنگی 

، شد میانقالبی کردن اپرای پکن انجام  درراهکه  ییها تالش هیعلتند علیه آثار نمونه و بخصوص  یا حمله

 نمودند.آغاز 

کافی  اندازه بهند که کرد میانقالبیون را متهم به جلوگیری از خالقیت هنری کرده و شکایت  ها آن

وجود ندارد. و این تالشی بود برای القاء سیاست اجازه دادن به شکوفایی صد گل با  "شکوفانده یها گل"

بر بورژوازی  جانبه همهپرولتاریا باید دیکتاتوری "آن در مقابل این خط مائو که  قراردادمحتوایی بورژوایی و 

چیزی که مائو در وحدتی  "مختلف فرهنگ اعمال کند یها طهیح جمله منروبنا،  یها طهیحرا در تمام 

کنار  نموده بود. در تر محکمارائه نموده و پایه پرولتاریایی این سیاست را  "صد گل" استیباسدیالکتیکی 

علم و تکنولوژی که از طریق  یها نهیزمو  وپرورش آموزش، رویزیونیستها به تحوالتی که در ها نیاتمام 

 "خراب"جدید چیزها را  یها استیسند که این کرد میانقالب فرهنگی ایجاد گردیده بود حمله برده و ناله 



دون مائوتسه فناناپذیرخدمات   
 

[2۸5] 

 

 ها ستیالیامپرجهان یعنی  "شرفتهپی"کرده و بخصوص آنکه چین را از رسیدن و پیشی گرفتن از کشورهای 

 بازداشتهرفتن، تقلید و تسلیم شدن به امپریالیسم  به دنبالاست.) در حقیقت منظورشان این بود که از  بازداشته

 است(.

وان هون ون، چان چون چیائو، چیانگ چینگ  -، و چهار نفرنمود یممائو و نیروهای انقالبی که او هدایت 

مشخص جنگیدند بلکه  یها حملهتمام این  هیعل یسخت به تنها نهمرکز فعال رهبری،  عنوان به -و یائو ون یوان

در قلمرو روبنا و خلق افکار عمومی را نیز آغاز نمودند. کمی بعد از کنگره دهم حزب  یا حملهضد 

ند، اگرچه لین پیائو و کنفوسیوس آغاز نمود انتقاد از(، آنان جنبشی را جهت 1۹73 اوتکمونیست چین)در 

یک مبارزه بسیار مهم در قلمرو روبنا  رندهیدربرگجنبش آموزشی پیش رفت اما  به شکل عمدتاًاین جنبش 

در ماتریالیسم  ها تودهبود. در این مبارزه، با استفاده از روش تشبیه تاریخی و بر اساس کاربرد و تربیت 

برای کسب قدرت، واژگون کردن انقالب و سازش با  ها آنو تدارکات  ضدانقالبیتاریخی، خط و سیاست 

 شد. یده سازماناز آنان  یا تودهامپریالیسم افشاء گردید و انتقاد 

، مائو از ادبیات و هنر دیرس یمبه حدت خود  درمجموعمبارزه طبقاتی  که درحالی، 1۹75بعدها، در تابستان 

حاشیه "را معطوف به رمان تاریخی  توجهشبرنده در این نبرد استفاده نمود. بخصوص او  یا اسلحه عنوان به

دهقانی بود که از درون صفوف  یها شورشخائن به  درواقعکرد. )رمانی که قهرمانش سونگ چیانگ  "آب

چین امروز به رهبری رسیده بود.( و فراخوان انتقاد انقالبی از آن را داد. همچون اشخاصی در  ها شورشاین 

انقالب پیوسته بودند، اما هرگز انقالبیون پیگیر نبوده و هرگز گسستی  به صفوفکه در مرحله دمکراتیک 

مقامات فاسد  هیعلقطعی از ایدئولوژی بورژوایی نکردند، سونگ چیانگ به دهقانان شورشی پیوست تا تنها 

تا با دهقانان شورشی  درآمداو  به خدمتذیرفته و را پ امپراتور. وی در انتها پیشنهاد عفو امپراتوربجنگد و نه 

 ، بجنگد.بردند یمجلو  آن را قاطعانهکه به مبارزه خود ادامه داده و 

یک عمل آکادمیک و نه عملی زیبایی شناسانه است، مائو گفت  صرفاًکرد که نقد این رمان، نه  تأکیدمائو 

تا تسلیم طلبان و سونگ چیانگ های امروزی را که  کند میکمک  ها تودهحسن رمان دقیقا آن است که به 

، بشناسند. هدف این سخنان کسانی فروشند یمو خود را به امپریالیسم  کنند میدر خانه به انقالب خیانت 

راه   باالیی حزب که خط رویزیونیستی را جلو برده و یها ردهبودند که در قدرت بودند، بخصوص در 
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رهبران  -اشخاصی مانند سیائو پینگ و پشت سر آنان، چوئن الی -بودند گرفته شیپرا  یدار هیسرما

ها  دمکرات-از بورژوا کنند وکه نتوانسته بودند با ادامه انقالب تا مرحله سوسیالیستی پیشرفت  یکسوت شیپ

 تبدیل گردیدند. ونیضد انقالبو  یدار هیسرمادمکرات( به رهروان راه -)انقالبیون بورژوا

در قلمرو تعلیم و تربیت و فرهنگ،  جانبه همهو آشکارتر گشت، مبارزه  تر جوشانین نبرد که ا یدرزمان

و  1۹75تعلیم و تربیت در اواخر  ی درزمینهبودند. در کنار توجه بر روی نبرد  یتیپراهم اندازه یبسنگرهای 

در آن زمان بود،  درمجموعبه این واقعیت که این انعکاسی برنده از مبارزه طبقاتی  توجه جلبو با  1۹76اوایل 

صحنه مهم دیگری از زورآزمایی  عنوان بهفرهنگی،  ی درزمینهمائو رهبری نیروهای انقالبی را در مبارزه 

دون در مورد هنر بود،  تسه توسط مائو شده کیشلاصلی  یها گلولهنبود که  گونه اینگرفت.  به عهده جانبه همه

را انجام داده  کار نیانیز  قبالًکه  طور همان مشخص، مائو طور به. کرد میشکلی استفاده  مثابه بهبلکه او از هنر 

 1۹65مشخص دو شعر، که مائو ابتدا در  طور بهصالی جنگ در مبارزه استفاده کرده و  عنوان بهبود، از شعر 

به مردم چین مبنی بر اینکه  بود یامیپدوباره چاپ گردیدند. این  1۹76را سروده بود، در روز سال نو در  ها آن

را  یدار هیسرما، خطر عظیم آنکه رویزیونیستها قدرت گرفته و 1۹65در آن زمان نیز، درست مانند دوران 

نیاز  یگرد عقببرای پیشگیری از چنین  جانبه همهبه یک مبارزه بزرگ و  بنابرایناحیاء کنند وجود دارد، و 

 بود )هرچند که اشکال این مبارزه ممکن است با آغاز انقالب فرهنگی در بعضی موارد تفاوت داشته باشد(.

انقالب چین در طول  ساز خیتار یها یروزیپانقالبی است که  ینیب خوشپر از  "صعودی به جین گان"شعر 

 آورد میجدید را به همراه  یها یروزیپکه  سخت یا مبارزهآینده و آورده و راه  به خاطرسال گذشته  3۸

شده  یگذار هیپاارتش انقالبی  یا منطقه یها گاهیپااولین  ها آنبودند که در  ییها کوه. جین گان دهد مینشان 

 آغاز گردید. ازآنجاو انقالب چین در جاده مبارزه مسلحانه 

را بین یک انقالبی و یک رویزیونیست در شکل دو پرنده  یا مبارزه "دو پرنده: یک گفتگو"شعر دیگر، 

دارد  ینیزم بیسسیمرغ و گنجشک ترسان و لرزانی که آرزوی گوشت گاو و  یا افسانه، مرغ کند میتصویر 

اتمی که در  ها شیآزماع )پیمان من "گانه سهپیمان "خروشچف( و ایمان خود را در  "یکباب طاسکمونیسم ")

بود(، گذاشته است. گنجشک رویزیونیست مانند خروشچف  شده بستهمریکا، انگلستان و شوروی ابین  1۹63

آشفتگی "که طغیان شورش انقالبی در چین و جهان مساوی است با  کند میدر چین، فکر  فانشیرد همو 

انقالبی در  که جهان از طریق این مبارزات آن است. و پاسخ سیمرغ، مرغ قدرتمند و نماینده انقالب، "عظیم
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کل، در این  طور بهمبارزه در جبهه فرهنگی  به همراهاست. این اشعار،  شدن متحولشدن و  رورویزحال 

به حزب و کادر انقالبی، برای  یها ردهاعضاء و  جمله من، ها تودهدون، در مسلح کردن  تسه آخرین مبارزه مائو

بپا کرده بودند، نقش  یدار هیسرمابردن مبارزه انقالبی تا مرکز گردبادی که رویزیونیستها و مقامات رهرو  جلو

 مهمی را ایفاء کردند.

صحت خط مائو است  دهنده نشانپیروزی رویزیونیستها در این آخرین نبرد و قدرت گرفتن آنان، دقیقا 

 نیو همچن) یدار هیسرمامبنی بر اینکه در تمام دوران سوسیالیسم، طبقات و مبارزه طبقاتی و خطر بازگشت 

حمله توسط امپریالیسم یا ارتجاعیون خارجی دیگر( وجود داشته و بنابراین الزم است که انقالب تحت 

نقش  دربارهتا چه اندازه خط مائو  که دهد یمنشان مشخص  طور بهدیکتاتوری پرولتاریا ادامه پیدا کند. این 

بلکه آنکه  گردد میاینکه در دوران سوسیالیسم از اهمیتی فراوان برخوردار  به خاطر تنها نه -روبنا صحیح بود

. کودتای رویزیونیستی، که سرآغاز تغییر کیفی و کند میرا بازی  کننده تعیینبعضی مواقع نقش اساسی و 

جای  عتاًیطببود، درست در روبنا اتفاق افتاد و  یدار هیسرمادقیقا شروع پروسه واژگون ساختن انقالب و احیاء 

 .فتدیبست اتفاق توان نمیدیگری نیز 

ر مرحله پیشین انقالب و د -، خود این آخرین نبرد، مانند تمامی مبارزات قبلی در چین سوسیالیستیمضافاً

اهمیت عظیم عرصه  دهنده نشانخاص  طور بهعام بلکه  طور بهاهمیت فراوان روبنا  دهنده نشان تنها نه -چین

که تحت  ییها آوردنو دست  ها استیستا چه حد  که دهد یمفرهنگ و مبارزه در آن است. این نشان 

بوده و چه خدمت  حیصح اند گشتهرهبری خط انقالبی مائو در حیطه فرهنگ و روبنا تکامل کرده و تدوین 

است که  کننده تعیینکه پس از گرفتن قدرت این  گرفته انجامدقیق مائو  یبند فرمولاین  وسیله بهعظیمی 

مختلف فرهنگ اعمال  یها نهیزم جمله منبر بورژوازی را در قلمرو روبنا  جانبه همه یکتاتوریدپرولتاریا "

فرهنگ و روبنا  ی درزمینهرا که تحت هدایت خط انقالبی مائو  ییدستاوردهاو  ها سیاست، و همچنین "کند

 ی وجه چیه بهد توان نمیموقتی در چین  گرد عقب، بکار گیرد. و هیچ کودتای رویزیونیستی و اند آمده دست به

کل،  طور بهدر عرصه حیاتی ادبیات و هنر و فرهنگ  ازجملهدون،  تسه و بزرگ مائو ریفناناپذات واقعا از خدم

   نفی نماید. آن راکاسته و یا 
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 دو شعر

 به جین گان دوبارهصعودی 

 ۱۹65مه 

 با این آرزو سر کردم: یرزمانید 

 آیا دوباره ابرها را زیر پا خواهم نهاد؟

 دوردستاز  بازآمدمپس، 

 .مان یجوان روزهای میعادگاه –به جین گان  دوبارهتا صعودی 

 ،اند شده دگرگونتصاویر گذشته یکسر 

 ،خورند یممرغان انجیر 

 نند،ز چرخ می ها چلچله

 ،اند روانجویباران از هر سو 

 .شود میو انتهای جاده در آسمان گم 

 وقتی معبد هوان یان را پشت گذاشتی

 یانگار یمخطرهای راه را هیچ 

 کنند میتوفان و تندر بیداد 

 :زنند یمکه در باد پر  ینیب یمرا  ها پرچمو تو 

 .کند میپس آنجا انسانی زندگی 

 - یسادگ به -سال گذشته است  وهشت یس
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 .یا کردهسال را از خود دور  وهشت یسزدن  به هم چشم کیانگار با 

 کشید، ریزبه ماه را از آسمان هفتم  توان یمکاری کرد کارستان،  توان یم

 را از قعر پنج دریا ربود، ها پشت الک توان یم

 .میگرد یبازمما در میان لبخندها و آوازهای فتح 

 آری، کاری خواهیم کرد کارستان.

 سختی در کار جهان هرگز!

 کنی! جرئترا  ها قلهتنها باید صعود به 

 

 دو پرنده، یک گفتگو

 ۱۹65پائیز 

 و تا اوج پر گرفت برآمدسیمرغ از آشیان 

 از آسمان اول و دوم گذشت و رفت،

 همراه گرد بار تا مرز هفت رفت.

 -بر روستا و شهر  -آنگاه زان فراز نگاهی به قعر کرد 

 تا وارسی کند جهان بشر را به یک نظر.

 ها گلولهاز بارش مداوم و خیل 

 امان یب سوخت یمدروازه بهشت 

 کاخ خدایان شده سوار یجا، بر ها شعلهدر کام 
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 امواج انفجار. - پرخروشغران و  -

 زیر لب: خواند یملرزان در آشیان، گنجشکی حقیر 

 اینجا جهنم است!"

 "، بار سفر کشم!پرکشمباید 

 -سیمرغ بانگ زد  - "خواهی که پر کشی؟ "

 "بار سفر کشی؟ اما کجا؟ بگو!"

 !خبر یباهل کدام دیاری تو؟ "

 ها تپه یسو آنزمردین مقصود روشن است، قصر 

 -بهتران از ما!  -در سرزمین جن و پری 

 شد گانه سهکه قول و قراری  آن زماناز 

 برقراردر ماهتاب روشن پاییز 

 دو بار. کم دستبگذشته فصل خزان 

 آنجا خوراک خوب و فراوان برای ماست،

 "بر آتش است... یکباب طاسدیگ بزرگ 

 مهمالت را! کن به دوربس کن ! "

 "بیا! به خوددنیاست زیرورو، یکدم 

 دون تسه مائو
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 ها ادداشتی

 .اند قرارگرفته مورداستفادهشده و اختصارات زیر  یگذار شماره فصل به فصلتوضیحات 

 1۹73منتخب آثار مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس، مسکو،                م.آ.م.ا.

 1۹73انگلس، انتشارات پروگرس مسکو،  مراسالت منتخب مارکس و                م.م.م.ا

انگلیسی  4تا  1خارجی، جلدهای  های زباندون، اداره نشریات  تسه منتخب آثار مائو                    م.آ.

 انتشارات سازمان انقالبی 1357فارسی ، 1۹77انگلیسی  5، جلد  1۹6۹فارسی  1۹75

 1۹3۹خارجی پکن،  های زباندون، اداره نشریات  هتس منتخب آثار نظامی مائو                م.آ.ن.

 1۹3۹، نیویورک، الملل نیبتاریخ حزب کمونیست شوروی)بلشویک( انتشارات         ت.ح.ک.ش.

 جلدی لنین، چاپ مسکو 45کلیات                 کلیات

 خارجی پکن های زباناداره نشریات             ا.ن.ز.خ. 

به فارسی تعداد زیادی از منابع زیر و همچنین  شده ترجمهموجود نبودن متن  به علت            توضیح: 

 رجوع ها آن انگلیسی متون به مذکور منابع کلیه دسترسی، مورد یها ترجمهنادقیق بودن بسیاری از 

 .اند شده داده

سپتامبر  26پکن رویو،"ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا دربارهصدر مائو، "دون،  تسه مائو     (1

 ۹ص  1۹6۹

  3 ص ،1۹76 پکن خ.ز.ن.ا"اقتصاد سیاسی نقد بهپیشگفتار و مقدمه بر خدمتی "مارکس،      (2

 جا همان     (3

 57ص   ،"کمونیست حزب مانیفست"مارکس و انگلس،     (4

  3۰ ص ا،.م.م.م "مارکس، مارکس به پ.و.آننکوف در پاریس     (5
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 24و 23، ص "سوسیالیسم تخیلی و علمی"، در "بر چاپ انگلیسی مقدمه"انگلس،      (6

 و 3۹4، م.م.م.ا.، ص "انگلس به ژوزف بالخ در کنینگزبرگ"انگلس،     (7

 336ص  1م.آ. ، ج:  "تضاد درباره"دون،  تسه مائو     (۸

توسط  منتشرشدهو در مجموعه آثار مارکس و انگلس  شده ترجمهآثار به زبان انگلیسی  تمام این     (۹

 یدسترس قابل)ایدئولوژی آلمانی( ،  5دس( و ج )خانواده مق4، ج 1۹75، نیویورک، الملل نیبانتشارات 

 .باشند یم

 1۸، ص 1۹63، نیویورک الملل نیب، انتشارات "هجدهم برومر لویی بناپارت"مارکس،   (1۰

   45 ص ،1۰ ج کلیات،" حزبی نشریات و حزبی تشکیالت"لنین،    (11

 316، ص 31، کلیات، ج "درباره فرهنگ پرولتری"لنین،    (12

 4۸، ص "تشکیالت حزبی و نشریات حزبی"لنین،    (13

 4۹و  4۸، ص  جا همان   (14

حزب،  1۸و 17و 16 یها کنگرهرجوع کنید به برخورد استالین به این موضوع در گزارش وی به    (15

       ۹11تا  ۹۰۸و  727تا  725لنینیسم، ص  و مسائل 3۰۸و 3۰7، ص 12آثار استالین، جلد 

ادبیات و هنر در نیروهای مسلح که رفیق لین پیائو به عهده رفیق  دربارهخالصه مجمع در مورد کار "   (16

 جا همان14ص ،1۹6۸ پکن،. خ.ز.ن.ا ،"چیانگ چینگ گذاشت

 135ص  "نقدی بر اقتصاد شوروی"دون،  تسه مائو   (17

، م.ا. ج: "کار تبلیغاتی دربارهسخنرانی در کنفرانس کشوری حزب کمونیست چین "دون،  تسه مائو   (1۸

 135ص  5

     1۹5شرام ص   در شده نقل".هشتم مرکزی کمیته دهم پلنوم در سخنرانی "دون،  تسه مائو   (1۹
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[2۹3] 

 

 34۰، ص2، م.آ.، ج:"دمکراسی نوین درباره"دون،  تسه مائو   (2۰

  3۸2، ص  جا همان   (21

 72، ص 3، م.آ. ج:"در محفل ادبی و هنری ین آن ها یسخنران"دون،  تسه مائو   (22

 73ص  جا همان   (23

 جا همان   (24

 273تا  271، ص "دمکراسی نوین درباره"رجوع کنید به مائو تسه دون،    (25

  ۹6 ص ،"آن ین هنری و ادبی محفل در ها یسخنران"دون  تسه مائو   (26

  ۹1ص  جا همان   (27

 27ص   ،1۹6۸، ا.ن.ز.خ. پکن، "دو کتاب تائوچو درباره ییاظهارنظرها"   (2۸

 26ص  جا همان   (2۹

  71 ص "آن ین هنری و ادبی محفل در ها سخنرانی"دون،  تسه مائو   (3۰

    ۸1و  ۸۰ص  جا همان   (31

 ۸4و  ۸3ص  جا همان   (32

  71ص  جا همان   (33

 ۸6ص  جا همان   (34

 ۸2و  ۸1ص  جا همان   (35

 3۰۰و  2۹6ص  1م.آ. ج:  "پراتیک درباره"دون،  تسه مائو   (36

 ۸2ص  "در محفل ادبی و هنری ین آن ها سخنرانی"دون،  تسه مائو   (37



 نوشته: باب آواکیان

[2۹4] 

 

 ۸۸ص  جا همان   (3۸

، ص  5، م.آ. ج: "توجه جدی مبذول دارید "زندگی اوسیون"فیلم  دربارهبه بحث "دون،  تسه مائو   (3۹

57 

 و 15۰ ص ،5:ج. آ.م ،""قرمز اتاقکرویای  "رمان دربارهپیرامون تحقیق  یا نامه"دون،  تسه مائو   (4۰

151  

، ""هوفن ضدانقالبی دارو دسته دربارهمطالبی "سردبیر بر  یها ادداشتیپیشگفتار و "دون،  تسه مائو   (41

 1۸2-176ص  5م.آ.،ج: 

  17۸و 177ص  جا همان   (42

 17۸ص  جا همان   (43

 4۰۸ص  5م.آ. ، ج:  "حل صحیح تضادهای درون خلق درباره"دون،  تسه مائو   (44

 2۹، ص 1۹72ا.ن.خ.، پکن،   ،"زبانشناسی مسائل و مارکسیسم" استالین،   (45

 4۰۸ص  5م.آ. ، ج:  "حل صحیح تضادهای درون خلق درباره"دون،  تسه مائو   (46

 4۰۹ص  جا همان   (47

  35۹ ص 5: ج. ا.م ،"... مسئولین کنفرانس در سخنرانی"دون،  تسه مائو   (4۸

 35۹ص  5، م.ا. ج: "قاد گرددتباید ان "ون هوی پائو"بورژوایی  یریگ سمت"دون،  تسه مائو   (4۹

 نظامی ئتیه یک با مائو صدر یها صحبت از ییها دهیبرگز"در  شده نقلدون،  تسه مائو   (5۰

میلتون، نانسی میلتون، و ترانتس شورمان،  دیوید توسط شده میتنظ "یا توده چین" در "(آلبانی)خارجی

 263، ص 1۹74انتشارات وینتج، نیویورک 

  47 ص ،1۹76 پکن. خ.ز.ن.ا اشعار، ،" جو-کوئومو رفیق به پاسخ"دون،  تسه مائو   (51
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  237ص   شرام، در شده نقل ،1۹65 دسامبر هانچائو، در سخنرانی"دون،  تسه مائو   (52

، "تصمیم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در ارتباط با انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی"   (53

 1، ص 1۹66، ا.ن.ز.خ. پکن 1۹66در اوت  اتخاذشده
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 6فصل

 ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا
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 مقدمه

 که: کند میبیان  باقدرتدیکتاتوری پرولتاریا،  دربارهلنین در نقل مشهوری 

مارکس مبارزه طبقاتی است، اما این درست  یها آموزشکه نکته عمده در  شود میاغلب گفته و نوشته 
... کسانی که گیرد یم. و از همین مطلب نادرست است که اغلب تحریف اپورتونیستی مارکسیسم نشئت یستن

و ممکن است هنوز از چهارچوب تفکر  فقط مبارزه طبقات را قبول داشته باشند، هنوز مارکسیست نیستند

است که قبول نظریه مبارزه  یکس آنبورژوایی و سیاست بورژوایی خارج نشده باشند... مارکسیست فقط 
عمیق بین یک بورژوای عادی )و  کامالًطبقات را تا قبول نظریه دیکتاتوری پرولتاریا بسط دهد. وجه تمایز 
 (1همچنین بورژوازی بزرگ( با یک مارکسیست در همین نکته است.)

تفاوت بین یک درک و  ترین یقعمامروزه همانند زمان لنین، موضع درست در قبال دیکتاتوری پرولتاریا 

امر خط فاصل  راهنمای عمل مارکسیستی و غیر مارکسیستی در رابطه با جامعه و تاریخ است.بخصوص این

دون  هتس مهم است که مائو کامالًاین عرصه  . و دقیقا دراستعمیق سیاسی بین مارکسیسم و رویزیونیسم 

 انجام داد. المللی ینبل و آرمان انقالبی پرولتاریا -را به م یرشفناناپذخدمات  ینتر مهم

مائو تحلیل مارکسیست لنینیستی از اینکه دیکتاتوری پرولتاریا چیست را تعمیق نمود، و با نشان دادن اینکه 

، چگونه این طبقات به مبارزه ادامه دهند میچگونه طبقات کماکان به موجودیت خود تحت سوسیالیسم ادامه 

دامه داده و باید انقالب را تحت را تحت این شرایط نوین ا اش مبارزهداده و چگونه طبقه کارگر باید 

تعمیق بخشید. امروز وظیفه کلیدی  انکاری یرقابلغ مطلقاً طور بهل را  -راند، م یشپ بهدیکتاتوری پرولتاریا 

همان است که در دوران لنین مطرح بود: دفاع از دیکتاتوری پرولتاریا. بنابراین وظیفه حیاتی  ها مارکسیست

به درکی عمیق از ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا دست یابند و از که  هاست ینیستلن -مارکسیست

 دون است. تسه خدمت مائو ترین یمعظبرخیزند. این  به دفاعآن 

 



 نوشته: باب آواکیان

[2۹۸] 

 

 تئوری دیکتاتوری پرولتاریا

از مائو یا لنین آغاز نشد، بلکه از همان ابتدا بخشی از مارکسیسم  البته مقوله اساسی دیکتاتوری پرولتاریا

یک مارکسیست مطرح شود، اظهارات عمیقی را در این باب  مثابه بهتا  رفت میکه مارکس  یا دورهبود. در 

 مطرح نمود: یا نامهدر 

، ها آنخود باید بگویم، نه کشف وجود طبقات در جامعه کنونی و نه کشف مبارزه میان  دربارهو اما 

قبل، مورخین بورژوازی تکامل تاریخی این مبارزه طبقات، و  ها مدتاز خدمات من نیست.  کدام یچه

ت نکات زیرین اثبا ام کردهکه من  یا تازه. کار اند داشتهبورژوازی تشریح اقتصادی طبقات را بیان  اقتصاددانان

( اینکه مبارزه طبقاتی ناچار 2است،  مراحل تاریخی معین تکامل تولید مربوط به وجود طبقات ( اینکه1است: 

ی سو به( اینکه خود این دیکتاتوری فقط گذاری است 3، سازد میمنجر  دیکتاتوری پرولتاریا کار را به

 (3.)"جامعه بدون طبقات یسو بهو   طبقات هرگونهنابودی  

است که مارکس هنوز کار بزرگ سیستماتیک خودش در  شده نوشته یدرزمانباید اشاره کرد که این 

عبارت است از خدمت  کند میصحبت  اش دربارهرابطه با اقتصاد سیاسی را انجام نداده بود. و آنچه او اینجا 

رصه اقتصاد سیاسی، تا خدمات وی در ع دربارهاو به کشف قوانین عمومی تکامل تاریخی جامعه بشری، و نه 

عبارت  کند می یدتأکمارکس در جمالت باال  آنچه، شود میآنجا که به عرصه قوانین تکامل تاریخی مربوط 

گذارده شد،  یدتأکبر آن  یافته گسترشاست از یک اصل اساسی که در ابتدا توسط مارکس و انگلس 

 :گوید یمین چن "مانیفست کمونیست"بطوریکه برای مثال در پایان فصل دوم 

خاص کلمه عبارت است از اعمال زور متشکل یک طبقه برای سرکوب  به معنایقدرت حاکمه سیاسی   
متحد گردد، و از راه یک  یا طبقه صورت بهپرولتاریا بر ضد بورژوازی ناگزیر  که یهنگامطبقه دیگر. 

طبقه حاکمه مناسبات کهن تولید را از طریق اعمال  عنوان بهانقالب، خویش را به طبقه حاکمه مبدل کند و 
جبر ملغی سازد، آنگاه همراه این مناسبات تولیدی شرایط وجود تضاد طبقاتی را نابود کرده و نیز شرایط 

 (3.)برد یمیک طبقه از بین  عنوان بهسیادت خود را هم  حال یندرعو  یطورکل بهوجود طبقات 

آن است که دیکتاتوری پرولتاریا یک ابزار است، و در خود پایان  کنند می یدتأکمارکس و انگلس  آنچه

 ذره یک، ابزاری برای گذار به کمونیسم، به جامعه بی طبقه است. این از لزوم حاکمیت پرولتاریا پذیرد ینم
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ه هدف که دیکتاتوری پرولتاریا دقیقا برای دست یافتن ب گذارد یم یدتأکبلکه بر این واقعیت  کاهد ینمهم 

که مارکس با  گونه آنیعنی پاک کردن تمام تمایزات طبقاتی الزم است.  -واقعی انقالب پرولتاریایی

 توانمندی در متن مشهوری گفت:

 مثابه بهاین سوسیالیسم عبارت است از اعالم مداوم بودن انقالب، اعالم دیکتاتوری طبقاتی پرولتاریا 
تمامی مناسبات تولیدی که پایه این تمایزات را  القاء یسو بهامحاء کلیه تمایزات طبقاتی،  یسو به گذار نقطه

 یسو بهاز میان برداشتن کلیه مناسبات اجتماعی مرتبط با این مناسبات تولیدی، و  یسو به، دهند یمتشکیل 
 (4.)شوند یمکه از این مناسبات اجتماعی ناشی  های یدهاانقالبی کردن کلیه 

بدون  چراکه. استراشته داشتن پرچم دیکتاتوری پرولتاریا مسئله بسیار مهم و سنگ بنای مارکسیسم براف

کمونیسم  اش یخیتاراست که به رسالت  یرممکنغن این دیکتاتوری برای پرولتاریا درآورداستقرار و به عمل 

ما خواهان از میان برداشتن طبقات هستیم. ابزار دستیابی به آن چگونه است؟ تنها "دست یابد. انگلس گفت: 

 (5. )"چاره عبارت است از تسلط سیاسی پرولتاریا

 

 کمون پاریس

معنا اما اگرچه قبول دیکتاتوری پرولتاریا درست از همان ابتدا بخشی الینفک از مارکسیسم بود، این به آن 

و مجرد از مبارزه طبقاتی بین  باره یکب توانست یمنیست که این نظریه، بیشتر از هر بخش دیگر مارکسیسم، 

لزوم حاکمیت طبقه )دیکتاتوری(  صرفاً، مارکس 1۸5۰پرولتاریا و بورژوازی تکامل یابد. در ابتدا، در سال 

کند که این حاکمیت چه شکلی  بینی یشپپرولتاریا را تشخیص داد. بدون آنکه سعی نماید این مسئله را 

که  گونه هماناز مبارزه طبقاتی بود.  بندی جمعبگیرد. حتی این شناخت اولیه نیز محصول  به خود تواند می

 ساخت: خاطرنشانلنین 

مارکس از تمام جریان تاریخ سوسیالیسم و مبارزه سیاسی چنین استنتاج نمود که دولت باید محو گردد و 
جامعه بدون دولت( عبارت خواهد بود از  یسو بهشکل انتقالی در جریان محو شدن) یعنی گذار از دولت 

سیاسی این آینده نپرداخت.  یها شکل به کشف  . ولی مارکس"طبقه حاکمه صورت بهپرولتاریای متشکل "
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رسید که از حوادث سال  ای یجهنتآن اکتفا ورزید و به  وتحلیل یهتجزوی به نظارت دقیق تاریخ فرانسه و 
 (6.)"شود میماشین دولتی بورژوایی نزدیک  تخریب : کار بهآمد یم به دست 1۸51

که پراتیک انقالبی طبقه کارگر جلوتر رفت، برای درک تئوریک مارکس نیز الزم آمد و  گونه هماناما 

گشت که پیشرفت حاصل کند. و مبارزه انقالبی پرولتاریا جلوتر رفته و با کسب قدرت توسط  یرپذ امکان

 .کرد کیفی جهش یک -پاریس کمون– 1۸71طبقه کارگر برای نخستین بار در سال 

 به وجودکمون پاریس در اواخر جنگ پروس و فرانسه زمانی که بورژوازی فرانسه تسلیم پروس گشت 

بپا خاسته و قدرت را در پاریس در دست  ها آنآمد. اما کارگران پاریس هنوز برای جنگیدن مسلح بودند، و 

ازی فرانسه، که به ورسای گرفته و شروع به دفاع از شهر هم در مقابل متجاوزین پروسی و هم در مقابل بورژو

گریخته و یک حکومت ارتجاعی درست کرده و شروع به سازش با ارتش پروس در حمله به پاریس نموده 

 اعالم کرد: 1۸71مارس  1۸بودند، پرداختند. بطوریکه کمیته مرکزی گارد ملی کارگران خودش در 

تا با  یدهفرارسطبقه حاکم، فهمیده است که زمان آن  های یانتخو  ها شکستپرولتاریای پاریس در میان 
درک کردند که این وظیفه  ها آنبکف گرفتن جهت امور عمومی جامعه اوضاع را در دست خود بگیرند... 

 (7.)خودگردندخطیر و حق مطلق آنان است که با کسب قدرت حکومتی، اربابان سرنوشت 

ساخته  خاطرنشانق نخواهد بود. در سال قبل از آن قدرتش موف حفظمارکس اعتقاد داشت که کمون در 

بود که شرایط برای یک قیام توسط کارگران فرانسه آماده نبوده و باالجبار مدتی پس از کسب قدرت 

)چنانکه  "بهشت را تسخیر کردند"پرولتاریا مغلوب خواهد گشت. اما زمانی که کارگران قیام کرده و 

کارگران مرد را  المللی ینبآنان حمایت کامل و مطلق کرده و اتحادیه  ( او ازکند میمارکس آن را توصیف 

، چه ظرفیتی برای ای یخیتارچه انعطافی، چه ابتکار "به نیابت از کمون بسیج کرده و اعالم کرد که، 

 (۸.)"مشابه ندارد یباعظمترا  ای یسهمقا قابل!... تاریخ هیچ مثال ها یسیپارفداکاری در این 

 آن تا اش یانقالب مبارزه در کارگر طبقه که اوجی شکوهمندترین مثابه به را قیام این مارکس که یدرحال 

تاریخی عظیمش را  یها درس، وی همچنین با اشتیاق کمون و نمود یمستایش  بود یافته دست آن به زمان

که لنین  گونه آن. قرارداد موردمطالعه، گیرد یم به خودبخصوص در رابطه با شکلی که حاکمیت طبقه کارگر 

 گفت:
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 باوجودعدم موفقیت این جنبش و  باوجودپرولتاریا بر پا شد، مارکس  یا تودهجنبش  که یهنگامو 
را مکشوف ساخته  ییها شکلکوتاهی مدت و ضعف عیان آن به بررسی این نکته پرداخت که این جنبش چه 

 (۹است.)

ساخت ترکیبی از  خاطرنشانکه مارکس  گونه آناین اشکال بسیار بودند، غنی و حیاتی. خود کمون 

کمون قرار بود یک بدنه کارگری "بودند. بعالوه،  "کارگران یا نمایندگان تصدیق شده طبقه کارگر"، عمدتاً

( تمام اعضای کمون و مقامات مزد کارگری دریافت 1۰.)"و اجرایی باشد گذار قانونو نه پارلمانی، همزمان 

 ند.کرد می

بدنی توانمند  ازنظرگارد ملی، تمام شهروندانی که  ها آننیروی ارتش و پلیس کنار گذاشته شدند، و بجای 

رهن برداشته شدند. جنایت با  یها مغازهدولتی به کلیسا برداشته شد.  ینههز کمککرد. تمام  یسینو نامبودند را 

گشت. اجاره ملغی شهروندان عادی ایمن  برای ها یابانخنیروی آهنین خود کارگران مسلح روبرو گردید و 

کشیده  یربه زشووینیستی فرانسه  تجاوزگرانه یها جنگ، بنای یادبود (Vendome)شد. ستون وندوم

 فرار دارش سرمایه مالکین که ییها کارخانه. شدند باز همه بروی درهایشان و    مدارس مجانی گردیده  شد.

 .شد ملغی شبانه نوبت. گشت اداره تعاونی صورت به کارگران توسط و شده مصادره بودند، کرده

اشکال دیگری نیز توسط پرولتاریا در دوره دیکتاتوری کوتاه اما شکوهمندش در پاریس، قبل از اینکه 

شود، تکامل یافتند. البته، تمام این  شکسته درهمو وحشیانه بورژوازی فرانسه  یانهجو انتقام های رحمی یبتوسط 

بودند، برخی دیگر در اوضاع  "کاذب یآغازها"اشکال، همه از ارزش یکسانی برخوردار نبودند. برخی 

 که یدرحالنبودند،  درازمدتالگوهایی برای جامعه سوسیالیستی در  لزوماًدرست بود. اما  کامالً الفور یف

سوسیالیستی خواند، بودند. اما بدون  آن را توان یمکه واقعا  یا هجامعهر  های یژگیو درواقعبرخی دیگر 

به این صورت  آن راخاص کمون، یک واقعیت برجسته بود که مارکس  های یژگیوتوجه به جزئیات 

 خالصه کرد:

طبقه مالک، شکل  یهعل یدکنندهتولحکومت طبقه کارگر بود، محصول مبارزه طبقه  اساساًآن )کمون.م( 
اهرمی  مثابه بهآید،... بنابراین کمون قرار بود  به دستکه باالخره کشف شد تا تحت آن رهایی کار  ای یاسیس
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حاکمیت طبقه بر آن استوار  ینبنابراکه موجودیت طبقات، و  ای یاقتصاد های یهپاکردن  کن یشهردر خدمت 
 (11.)یستنمختص یک طبقه ، و کار تولیدی دیگر شود میکار، هر انسانی یک کارگر  ییبارها. یددرآاست 

 مثابه بهدیکتاتوری پرولتاریا عبارت است از خصلت آن  دربارهبار دیگر، به عبارت دیگری، مسئله عمده 

کمونیسم  طرف بهو  یدهبخشبه کمونیسم. و طبقه کارگر برای اینکه ابتدا حاکمیتش را تحکیم  گذار شکل یک

پیشرفت کند، باید ماشین دولتی کهنه بورژوایی، با تمام بوروکراسی حکومتی، پلیس و ارتش و سیستم 

که مارکس و انگلس در پیشگفتارشان بر نسخه آلمانی  گونه آن. خرد کند را اش یرهغقضایی و زندان و 

 گفتند: 1۸72در سال  "مانیفست کمونیست"جدیدی از 

را  یا آمادهساده ماشین دولتی حاضر و  طور بهد توان نمیطبقه کارگر "آنکه کمون ثابت کرد که  یژهو به

 (12برای مقاصد خویش بکار اندازد.) آن راتصرف نماید و 

 

 نقد برنامه گوتا

 "نقد برنامه گوتا"این مطلب یعنی  دربارهدر اثر مهم دیگر مارکس  تر واضحهمین موضوعات، حتی بسیار 

خصوصی فرستاده شد و فقط بعد از مرگ مارکس انتشار  طور به. این نقد وی )که در ابتدا خورند یمبچشم 

 دمکرات یالسوسحزب  بعداًبرنامه برای حزب کارگران سوسیالیست آلمان بود )که  نویس یشپیافت( از 

سال و آلمان گشت(، که محصول اتحاد دو حزب طبقه کارگر آلمان، که یکی تحت رهبری فردیناند ال

 .بود می( تحت رهبری مارکس بودند، یشوب کمدیگری )

 آن از که کرد، مشخص را خواند، "کمونیستی جامعه از فاز" دو او آنچه یروشن به مارکس اثر این در 

 : کرد یدتأک او. کمونیسم دیگری و شود می خوانده سوسیالیسم یکی زمان

از تحول انقالبی یکی به دیگری وجود دارد. در انطباق با  یا دورهو کمونیستی  داری یهسرمابین جامعه 
د باشد مگر توان نمیدیگری  چیز یچهاین، همچنین یک دوره گذار سیاسی وجود دارد که در آن دولت 

 (13دیکتاتوری پرولتاریا.)
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ی باید سیاس ازلحاظدوباره بر ماهیت گذاری سوسیالیسم، و این واقعیت که این گذار  یدتأکاما، عالوه بر 

 برحسبتوسط دیکتاتوری طبقه کارگر مشخص گردد، مارکس همچنین نشان داد که چه تفاوت مهمی 

در شکل دو شعار یا دو  توان یمتشکیالت اقتصادی بین سوسیالیسم و کمونیسم وجود دارد. این تفاوت را 

 اصل بیان کرد.

کارش. این  اندازه بهتوانش و به هر کس  اندازه بهاصل جامعه سوسیالیستی عبارت است از : از هر کس 

خود  نوبه به)که  استکه مشخصه جامعه سوسیالیستی  ای یدیتولمنطبق است بر سطح عمومی تکامل مناسبات 

برای آنانی که  که یدرحال(. این به آن معناست که، شود میتوسط سطح تکامل نیروهای مولده تعیین  یتاًنها

مقدار معینی برای انباشت، خدمات  ینکهازا پس، و شود میره تدارکی دیده قادر به کار کردن نباشند و غی

. کند میهر فردی معادل ارزش کارش کاالهای مصرفی دریافت  عموماً، شود میعمومی، و غیره کنار گذاشته 

پول از طریق واسط  تاکنون، مبادله کار برای کاالهای مصرفی اند داشتهکه وجود   یالیستیسوسدر تمام جوامع 

. این خود خرند یمکه با آن کاالهای مصرفی را  کنند مییعنی کارگران حقوقی دریافت  -است  گرفته انجام

در جامعه حذف نشده است.   یطورکل بهیک رابطه کاالیی و یک جنبه از وضعی است که مناسبات کاالیی 

)قانونی که بر طبق آن  دهد میخود ادامه  به عملحالتی وجود داشته باشد قانون ارزش  ینچنتا زمانی که 

.( و نفوذی را شود میبکار رفته تعیین  ها آنکار اجتماعا الزمی که برای تولید  زمان مدتارزش کاالها توسط 

 .کند میبر توزیع ابزار تولید و حتی بیشتر بر توزیع وسایل مصرف )کاالهای مصرفی( اعمال 

، عملکرد سیستم کاالیی و یالیستیسوسبه  داری یهسرماتحول سیستم مالکیت از  یلبه دلتحت سوسیالیسم، 

یعنی اینکه دیگر  -یستن. و خود نیروی کار تحت سوسیالیسم دیگر یک کاال استقانون ارزش محدود 

 شود میند ثروتی را که توسط کار دیگران بر مبنای مالکیت خصوصی ابزار تولید آفریده توان نمیبرخی افراد 

البته تا زمانی که مناسبات  -شود میای آن درآمد هر فرد فقط از کار او حاصل ، بجدرآورندتحت مالکیت 

واقعی وجود داشته باشد. اما سرسختی مناسبات کاالیی، هم بقایای مناسبات اقتصاد  طور بهسوسیالیستی تولید 

حیاء در تالش برای ا توانند میو هم تضادی را که عناصر بورژوا  کند میرا نمایندگی  داری یهسرما

 از آن استفاده کنند. داری یهسرما
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مبتنی  که یزمانکاالیی نباشد، تا  به شکلو حتی اگر توزیع کاالهای مصرفی تحت سوسیالیسم دیگر دقیقا 

همان اصلی غالب است که " دهد میکه مارکس توضیح  گونه آنمساوی باشد،  یها ارزشبر مبادله بر مبنای 

مناسبات  یها پوسته کامالًکه جامعه هنوز  آن است( و این اصل نشانگر 14)"...کند میمبادله کاالیی را تنظیم 

با دست یافتن به مالکیت سوسیالیستی یک جهش کیفی به ماورای  اگرچهرا کنار نزده است،  داری یهسرما

ز بنابراین، حقوق مساوی در اینجا )تحت سوسیالیسم( هنو" گوید یمانجام داده است. مارکس  داری یهسرما

 (15)"در اصل یک حق بورژوایی است...

که مارکس  گونه آناست.  رسمی که هنوز یک برابری استاین برابری همچنین به این دلیل بورژوایی 

عبارت است از یک حق نامساوی برای یک کار نامساوی ...بنابراین در محتوایش  مساوی این حق": گوید یم

با یکدیگر تفاوت خواهند داشت، در  یشانها مهارت( افراد مختلف در 16.)"مانند هر حقی، حق نابرابری است

راین چند نفر دیگر را ممکن است متکفل شوند و غیره فرق خواهند داشت. بناب ینکهاطبیعی، در  یها موهبت

از دیگری خواهد  ثروتمندتر، علیرغم برابری رسمی، یک فرد از دیگری بیشتر خواهد گرفت، یکی درواقع

 بود.

، است که در استهنوز نابرابری  واقع بهبورژوایی، و بنابراین  رسماًاین برابری که هنوز  -این حق بورژوایی

که در آن بقول مارکس اصل: از هر کس  یا جامعهجامعه کمونیستی مغلوب خواهد شد،  یسو بهپیشرفت 

 .کند مینیازش غلبه  اندازه بهتوانش و به هر کس  اندازه به

نافذی  طور بهکه مارکس  گونه آنآورد  به دست فوراًو  باره یک توان نمیاما این گذار به کمونیسم را 

 :کند میاشاره 

در اینجا منظور مارکس است مرحله اول آنچه ما در اینجا باید به آن بپردازیم جامعه کمونیستی)آنچه 
است، بلکه بالعکس  یافته تکاملخودش  های پایهکه بر مبنای  گونه آن( نه استکمونیسم یعنی سوسیالیسم 

مادی و معنوی و ذهنی هنوز مهر  ازنظردر آن بهر ترتیب  آید میبیرون  داری یهسرماکه از جامعه  گونه آن
 (17.)"را که از رحمش بیرون آمده در خود دارد یا جامعه

مارکس در اینجا تفاوت اساسی بین سوسیالیسم و کمونیسم و بدین ترتیب آنچه را که  ترتیب ینا به

که  گردد می. و از تحلیل مارکس این نکته منتج کند میباشد را ترسیم  درحرکت به طرفشسوسیالیسم باید 
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که هم غلبه بر  یا مسئله مثابه به را یناهدف عمومی پرولتاریا عبارت است از: نابودی حق بورژوایی. مارکس 

مادی الزم برای  وفور بهو هم دستیابی  داری یهسرمااز  مانده یباقایدئولوژیک  یراتتأثتمایزات اجتماعی و 

 ، ارائه داد. بطوریکه او گفت:اند طمرتب باهمدرونی  طور بهاز نزدیک  یروشن بهکمونیسم، که هر دو 

و به پیوست آن همچنین  کار یمتقسفرد از  وار بردهتبعیت  ینکهازا پسدر فاز باالتری از جامعه کمونیستی، 
برای زندگی بلکه خواست  ای یلهوس تنها نهکار  ینکهازا پسبین کار یدی و فکری از بین رفته است،  تز یآنت

است و تمام  یافته یشافزافرد  جانبه همهنیروهای مولده همچنین با تکامل  ینکهازا پساولیه زندگی شده است، 
است که افق باریک حق بورژوایی  آن زمانفقط  -شود میجاری  تر فراوانثروت کئوپراتیو  یها چشمه

توانش و به هر  اندازه بهبر پرچمش بنویسد که: از هر کس  تواند میکامل قطع گردد و جامعه  طور به تواند می
 (1۸.)"نیازش! اندازه بهکس 

درازی تحت سوسیالیسم به زندگی ادامه  زمان مدتبرای  تنها نه "جامعه کهن یها نشانه "اما این واقعیت که

کرد، اینکه گذار به کمونیسم، گذاری بسیار  متولد خواهندبورژوازی جدید را  مرتباًخواهند داد بلکه همچنین 

ه در سرتاسر آن طبقات و مبارزه طبقاتی وجود خواهند داشت، و اینکه نیروی محرکه طوالنی خواهد بود ک

یعنی در سرتاسر  -استبورژوازی  یهعلکمونیسم مبارزه طبقاتی پرولتاریا  طرف بهبردن جامعه  یشپ بهدر 

حلقه کلیدی خواهد بود،  ها آنسوسیالیسم، تضاد بی پرولتاریا و بورژوازی، تضاد عمده و مبارزه طبقاتی بین 

 مدت کوتاهاو فقط تجربه  چراکهتمام این توسط مارکس دریافت نشد،  -شرح داد آن رامائو  طوری که همان

 های گیری یجهنتیک واقعه معین حاکمیت طبقه کارگر را داشت که از آن بتواند  مثابه بهکمون پاریس 

جوامع طبقاتی قبل از آن بیرون کشید( راجع به ماهیت  و داری یهسرماعامی که از  یها درستئوریکی )بعالوه 

خاص تکامل دهد. این درک فقط بعدها بخصوص توسط  طور بهعام و دیکتاتوری پرولتاریا را  طور بهدولت 

بر مبنای  -یک خط سیستماتیک مثابه بهو بخشا و سپس توسط مائو  یا نطفه صورت بهتوسط لنین  -لنین و مائو

   ، تکامل یافت.یربناز مثابه بهمارکس  های گیری یجهنت بر یهتکاتیک دیکتاتوری پرولتاریا و با تجربه بیشتر در پر
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 مارکسیسم دهنده ادامه مثابه بهانگلس 

و مدافع مارکسیسم پس از مرگ او  دهنده ادامهالبته انگلس در دوران زندگی مارکس همکار نزدیک او و 

 بود. این امر در رابطه با مسئله حیاتی دیکتاتوری پرولتاریا نیز صادق است.

مثال زمانی که هر دو زنده بودند، انگلس نیز برنامه گوتا را به خاطر انحرافاتش از اصول مهم  طور به

اصول مارکسیستی زوال  تنها نه. مدت کوتاهی پس از مرگ مارکس، انگلس قرارداد موردانتقادمارکسیسم 

 ساخت که: خاطرنشاندولت را برافراشته نگه داشت، بلکه همچنین 

انقالب اجتماعی آینده  تر مهمنتایج بسیار  وآن یناما همیشه معتقد بودیم که، برای اینکه به  حال یندرع
برسیم، طبقه پرولتر ابتدا باید برای خود یک نیروی سیاسی متشکل دولتی داشته باشد و توسط آن مقاومت 

 (1۹و جامعه را تجدید سازمان دهد.) شکسته درهمرا  دار یهسرماطبقه 

قاطعیت بر خصلت  با برخی از افراد در آلمان با ینگار نامه، انگلس الزم دید که در 1۸۹۰باز در سال 

 یهعلبگذارد. او  یدتأککه در پروسه حرکت و تغییر است  یا جامعهیک جامعه گذار و  مثابه بهسوسیالیسم 

یک  مثابه بهدر حال تغییر و پیشرفت است بلکه  مرتباًچیزی که  مثابه بهرا نه  "جامعه سوسیالیستی"..."آنانی که 

جامعه " اصطالح بهمن  به نظر"نوشت و اعالم داشت که  "...پندارند یم باثباتامر باثبات و برای همیشه 

و تغییر  یالتسنیست. مانند تمام اشکال اجتماعی، آن نیز باید در یک حالت  ییرناپذیریتغچیز  "سوسیالیستی

 (2۰.)"مداوم تصور گردد

در چاپ سوم آلمانی و باالخره، در یک مورد دیگر انگلس این نظریه مرکزی را با تیزی در پیشگفتارش 

 در بیستمین سالگرد کمون پاریس منتشر شد نوشت: 1۸۹1که در سال  "جنگ داخلی فرانسه"

است.  پرشدهاز کلمات دیکتاتوری پرولتاریا  یا جانبه همهسوسیال دمکراتیک با وحشت  فرهنگی یب یراًاخ
بدانید که این دیکتاتوری شبیه چیست؟ به کمون پاریس بنگرید. دیکتاتوری  خواهید یمخوب آقایان، آیا 

 (21.)"پرولتاریا آن بود

معینی در حزب  های یشگراواضح است که انگلس در اینجا در حال وارد آوردن ضربات سختی بر 

را متولد  کامل ادوارد برنشتین یزیونیسمرو ازآن پسآلمان است. گرایشاتی که پنج سال  دمکرات یالسوس
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مسئله قبول  به دوردر اینجا  های یشگراکه ضربات انگلس بر این  آن استساختند. اهمیت مسئله در 

 .یابد یمدیکتاتوری پرولتاریا تمرکز 

بیشتر به آن پرداخته خواهد شد، عین اینکه انگلس لزوم دیکتاتوری  بعداًگفته شد و  قبالًکه  گونه آناما، 

رویزیونیستهای آن زمان اصرار  یهعلبر روی این مسئله در مبارزه حاد  باقدرتپرولتاریا را تشخیص داده و 

، او هم مانند مارکس ادامه مبارزه طبقاتی و نقش مرکزی آن در یک دوره طوالنی تحت ورزید یم

را بر طبقات  اش یکتاتوریداین نبود که پرولتاریا  صرفاً، و تشخیص نداد که مسئله یافتدرن سوسیالیسم را

اعمال نماید، بلکه مسئله ادامه مبارزه طبقاتی بخصوص علیه بورژوازی تولد یافته  شده سرنگوناستثمارگر 

و تجدید سازمان  ارد یهسرماسرکوب مقاومت طبقه "گرایش به این داشتند که وظیفه  ها آن. بود مینوین 

 شده ثابتتاکنون موردش  ازآنچه( تر و آسان) تر یعسرکه بسیار  ای یفهوظ مثابه به)بقول انگلس( را  "جامعه

 دربارهعام و هم  طور به، در عین اینکه خدمات تئوریک مارکس و انگلس هم دوبارهببینند. بنابراین 

شده و  وپرداخته ساخته، اما کماکان باید اند کردهشالوده خدمت  عنوان بهخاص،  طور بهدیکتاتوری پرولتاریا 

 بیشتر تکامل یابند.

 

 لنین

او محکم به مارکسیسم تکیه  چراکهرهبری کند،  آمیزی یتموفق به طرزلنین توانست که انقالب اکتبر را 

آغازین این قرن  یها دههدر مقابله با سرطان رویزیونیستی ای که جنبش کارگری انقالبی را در  آن راکرد و 

کاربست مارکسیسم در اوضاع  به معنای طرف یکازآلوده کرده بود، تکامل داد. این امر دو جنبه داشت. 

یعنی -به یک مرحله نوین  داری یهسرماعبارت بود از حرکت  اش عمدهکه ویژگی  بود میمعین در حال تغییر 

اصول مارکسیسم بود که  برخی از -گرایانه قیام حتی–دفاع فعاالنه  به معنایاز طرف دیگر  -امپریالیسم

 بسپارند. "فراموشی"را دفن کرده به باد  ها آنند کرد میتالش  یزیونیستهارو

دولت و "در  قبالًتئوری دیکتاتوری پرولتاریا بر جنبه دوم متمرکز بود، که او  دربارهکار اولیه لنین 

باید  درواقع...اکنون "رشد و نفوذ رویزیونیسم،  یلبه دلساخت که،  خاطرنشانانجام داد. در آنجا او  "انقالب
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( 22.)"قراردادوسیع  های تودهرا در معرض افکار  ای نشده یفتحرزد تا مارکسیسم  ییکالبدگشادست به 

 لنین در این کتاب شامل تاریخچه تکامل نظریات مارکس و انگلس در مورد دولت بود. کندوکاو

حیاتی مارکس و  یها آموزش مثابه بهدر طول یادآوری این تکامل، برخی نکات وجود دارند که لنین 

در ابتدای این مقاله مشاهده شد، لنین  قبالًکه  گونه آنگذارد.اول اینکه، یدتأک ها آندولت، بر  دربارهانگلس 

کرد که قبول دیکتاتوری پرولتاریا تفاوت مهم بین مارکسیسم و اشکال مختلف  خاطرنشانتمام  باقدرت

 .استرویزیونیسم  جمله منایدئولوژی 

برافراشته داشتن ضرورت انقالب قهرآمیز از طرف  به معنایکرد که قبول این مسئله فقط  یدتأک، او یاًثان

 یدتأکاو همچنین بر ماهیت گذاری سوسیالیسم  ،ثالثاً. استطبقه کارگر و خرد کردن دستگاه دولتی بورژوایی 

 کرد.

 گذارد: یدتأکحق بورژوایی گفته بود،  یسخت جانمارکس در مورد  آنچهو باالخره، لنین همچنین بر 

فقط  "حق بورژوایی"( نامند یمسوسیالیسم  آن را معموالًبنابراین در نخستین فاز جامعه کمونیستی )که 
 یعنی دهد یمکه تحول اقتصادی حاصله اجازه  یزانیبه م، فقط و تمامتام  طور به نه  ،شود میملغی  یا تااندازه

. داند یم، وسایل تولید را مالکیت خصوصی افراد جداگانه "حق بورژوایی"تنها در مورد وسایل تولید. 
حق " -و فقط در این حدود- در این حدود .نماید یمتبدیل  همگانی یتبه مالکسوسیالیسم این وسایل را 

 .شود میساقط  "بورژوایی

در بین افراد جامعه  کار یمتقس( تقسیم محصوالت و کننده تعیین) کننده یمتنظ عنوان بهولی بخش دیگر آن 
 (23.)"باقی خواهد ماند

، سازد می خاطرنشاناقتصادی برای زوال کامل دولت را  های پایهبسیار مهمی از  یها جنبهکمی جلوتر لنین 

 :اش الزمهکه 

تکامل عالی کمونیسم به آن حدی است که در آن، تقابل بین کار فکری و جسمی و بنابراین یکی از 
ید سرمایه داران  منبعی که فقط با خلع هم آنمنابع نابرابری اجتماعی کنونی از میان برخیزد و  ینتر مهم
 (24.)"برانداخت دفعتاً آن را توان نمی



دون مائوتسه فناناپذیرخدمات   
 

[3۰۹] 

 

و  استتحلیل عمیق از برخی از فاکتور های اساسی موجود در گذار از سوسیالیسم به کمونیسم  یک ینا

 نسبتاًچنین باشد که این دوره گذار، یعنی سوسیالیسم، یک دوره تاریخی  رسد می به نظریکی از مفاهیم آن 

برای کمونیسم ، پایه اقتصادی گوید یمکه لنین  گونه همانهمین دلیل، -طوالنی را طی خواهد کرد 

نه توسط سلب مالکیت از سرمایه داران، بلکه فقط توسط حل تضاد بین کار فکری و کار یدی  وجه یچه به

ساخته بودند  خاطرنشانکه  نمود یم. )با گفتن این مطلب، لنین از مارکس و انگلس پیروی شود میفراهم 

به فکری و یدی پایه طبقات است.( و روشن است که غلبه بر این تضاد )بین کار فکری و یدی(  کار یمتقس

 را در بر خواهد داشت. یدرازمدتیک دوره تاریخی 

دوره دیکتاتوری  کرد میکه لنین فکر  آید یم به نظر، چنین "دولت و انقالب"دیگر  یها بخش، در هرچند

سریع انجام پذیرد را نیز  نسبتاً تواند مین نظریه که گذار به کمونیسم . ایاست مدت کوتاه نسبتاًپرولتاریا 

که لنین نیز  "آنتی دورینگ"در جمالت زیرین از  مثالًدید،  یروشن بههمچنین در مارکس و انگلس  توان یم

 :کند می قول نقل آن را

و مقدم بر همه وسایل تولید را به مالکیت دولت  گیرد یم به دستپرولتاریا قدرت حاکمه دولتی را 
طبقاتی و  یها تفاوتو بعالوه کلیه  سازد می. ولی با این عمل، جنبه پرولتری خویش را نیز نابود آورد یدرم

 (25.)سازد میدولت را نیز نابود  عنوان بهخود دولت  حال یندرعتضادهای طبقاتی و  هرگونه

 :گوید یماین امر همچنین در یک عبارت بسیار معروف از مارکس نیز آمده است که 

. سپس گردند میتبدیل  ها آناین مناسبات )تولیدی( از اشکال تکامل نیروهای مولده به موانعی در مقابل 
 سرعت به یشوب کم. با تغییر شالوده اقتصادی تمام روبنای عظیم، شود میعصری از انقالبات اجتماعی، شروع 

 (26.)گردد میمتحول 

تشریحی عمومی از گذار یک سیستم استثماری به دیگری )اگرچه حتی در چنان مواردی  مثابه بهاین 

یک دوره دراز تغییرات کمی قبل از آخرین جهش کیفی به استقرار مستحکم سیسستم جدید، وجود  عموماً

. رود میدارد(، درست است. اما در رابطه با گذار از کاپیتالیسم به کمونیسم این عبارت به دو صورت به خطا 

دن روبنا را تشخیص ، سختی و پیچیدگی و ماهیت طوالنی مبارزه برای متحول کریدرست بهاول اینکه آن 

تغییرات در  به دنبالکمابیش پاسیو که  ای پروسه، مثابه به، و گرایش به آن دارد که این پروسه را دهد مین
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متحول ساختن خود زیربنای  مدت یطوالنبنگرد و دوما، این نظریه به پروسه  روان استاقتصادی  یربنایز

مختص جامعه طبقاتی و آثار  کار یمتقس، بلکه حذف استشامل تغییر در سیستم مالکیت  تنها نهاقتصادی که 

مارکس و انگلس در مورد  اگرچه.بدین ترتیب، دهد می بها کم، بردارددر سیستم توزیع را نیز در  داری یهسرما

و گذر کردن به ماورای افق حتی بورژوایی صحبت کردند، و  "کار یمتقسفرد از  وار بردهتبعیت "لزوم غلبه بر 

و باید درگیر  استکه انقالب کمونیستی کیفیتا متمایز از انقالبات قبل  کردند یدتأک تر عمومی طور بهاگرچه 

به  ها آنسنتی شود، معذالک  های یدهایک گسست رادیکال هم با تمام مناسبات مالکیت سنتی و هم تمام 

 دادند. بها کم یرندپذ انجامرادیکال  یها گسستکه الزم بود تا این  -یا مبارزهو -زمان 

که  یدرزمانکه مارکس و انگلس، و همچنین لنین  آن استاشاره شد، دلیل این مسئله  قبالًکه  گونه آن

درست قبل از انقالب اکتبر( نوشت در شرایطی بودند که  1۹17را )در اوت و سپتامبر  "دولت و انقالب"

ند. کرد میحاکمیت پرولتری تحلیل  مدت ینطوالتجربه  هرگونهاین مسئله را از پیشاپیش در غیاب  بایست یم

مهم جامعه سوسیالیستی را دریابند،  های یریگ جهتمهم و  های یژگیو یدرست به توانستند یم ها آن، یجهدرنت

 کنند. بینی یشپو تضادهای معین آن را  ها یژگیو ینتر مهمبرخی از  دانستند ینماما 

 :گوید یم 1۸52تحلیل مارکس از دولت در سال  دربارهبطوریکه لنین هنگام صحبت 

انقالب  باعظمت یها سالمارکس که به فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک خود وفادار است، تجربه تاریخی 
که   استنتاجی از تجربه است . آموزش مارکس در اینجا هم، مانند همیشه،دهد میرا اساس قرار  1۸51 -1۸4۸
 (27روشن ساخته است.) آن رافلسفی ژرف و اطالعات تاریخی وسیع،  ینیب جهانانوار 

، تئوری، پراتیک را یطورکل بهعام و  طور بهاصل ماتریالیسم دیالکتیک است که  یک ینا، دیگر عبارت به

اصل اساسی ماتریالیسم و یک جنبه از واقعیتی است که پراتیک بر تئوری الویت  یک ینا. کند می بندی جمع

نمایند. اگرچه  بندی جمعتئوریک  طور بهواقعیت مادی را در ذهن دریابند، و آن را  توانند می ها انساندارد. 

ا تصویر کند، اما ر آینده آن مبنای بر و دریافته را -ها یالکتیکد–قوانین حرکت  تواند میتفکر انسان 

،مسلح به یگرد عبارت به. یابددر جانبه همه طور بهخواهد رسید را  به ظهورد چیزهایی که فقط در آینده توان نمی

و  چیز یکماهیت  تواند می(، انسان استتئوریک از پراتیک  بندی جمعیک علم درست )که خود محصول 

 توان یمبنابراین راه عمومی تکامل آن را دریابد، اما این به آن معنا نیست که تمام خصوصیات تکامل آینده را 
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 یدتأکبر آن  مکرراً(، 2۸)"دولت و انقالب"کرد. این نکته ایست که توسط لنین در  بینی یشپ یقیبه طر

و سعی ندارند جامعه  باشند ینماتوپیست  ها یستمارکسگذارده شده است، که اغلب آن را با گفتن اینکه 

(،بیان 2۹)کنند می بندی جمعنوینی را اختراع کنند،بلکه بجای آن تکامل جامعه نوین از دل جامعه کهن را 

 گذارد. یدتأکنیستند  گو یبغ ها یستمارکس. مائو نیز بر این نکته اساسی خیلی رک با گفتن اینکه کند می

. او در ضمیمه مشهورش به کتاب تجربه نکرده بود و البته لنین هنوز چند سال دیکتاتوری پرولتاریا را

و  1۹۰5تجربه انقالبات "فصلی در مورد: ، که آن کتاب همچنین قرار بود کند میاشاره  "دولت و انقالب"

 ."قطع گردید" 1۹17داشته باشد اما قبل از اینکه نوشته شود توسط انقالب ")فوریه( روسیه  1۹27

 اش یکتاتوریدبر مبنای پراتیک انقالبی پرولتاریای روسیه تحت رهبری لنین و حزب بلشویک، در اعمال 

معین بیشتری در درک تئوریک  های یشرفتپاو شروع به انجام  بود، مانده یباقسالی که زندگی لنین  7در 

 مارکسیستی از دولت، از پراتیک ساختمان سوسیالیسم و اعمال دیکتاتوری پرولتاریا کرد.

 یهعلطبقه کارگر روسیه، با دشمنان خارجی و هم داخلی جنگید، و مبارزه حادی را  ها سالدر طول این 

و دیگر مرتجعین  ها یالیستامپر یهعلرون جمهوری شوروی و همچنین بورژوازی و دیگر استثمارگران د

برد. از این تجربه،  یشپ بهخارجی که با یکدیگر برای در هم شکستن دولت جدید پرولتری متحد شده بودند، 

جامعه کمونیستی، در مورد  یسو بهمبارزه برای پیشرفت  دار ادامهلنین نتایج بسیار مهمی در مورد خصلت 

–عناصر بورژوایی تحت سوسیالیسم  یدبازتولی بورژوازی، نفوذ بورژوازی، و مناسبات بورژوایی، و سرسخت

 .کشید بیرون ،المللی ینب منابع از همچنین و سوسیالیستی جامعه خود درون منابع از هم

اولیه جمهوری شوروی بیان کرد. درست دو  یها سالدر  یشها نوشتهلنین این نکات را در یک سری از 

از حاکمیت طبقه کارگر در یک مقاله مهم پراودا به نام  یبند جمعاکتبر، او شروع به  از انقالبسال پس 

که طبقات هنوز  سازد می خاطرنشان، کرد. در اینجا او "اقتصاد و سیاست در عصر دیکتاتوری پرولتاریا"

 موجودند:

. دیکتاتوری زمانی غیر الزم خواهد و باقی خواهند ماند اند مانده یباق دیکتاتوری پرولتاریاطبقات در دوران 
 (3۰شد که طبقات از بین بروند. طبقات بدون دیکتاتوری پرولتاریا از بین نخواهند رفت.)
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و بخصوص دهقانان هستند که  یبورژواز خرده. اول باشند یمطبقاتی را که لنین در نظر دارد به عبارت زیر 

لنین توجه بسیار زیادی در این مقاله و دیگر مقاالت به آنان مبذول داشته و در مورد اینکه دیکتاتوری 

حذف تمایزات طبقاتی بین کارگران و دهقانان از طریق متحول ساختن دهقانان  طرف بهپرولتاریا باید چگونه 

 اش دربارهلنین طبقه حاکمه سابق روسیه را در نظر دارد، که . دوم، کند میبه کارگران حرکت کند، بحث 

 :نویسد یمچنین 

طبقه استثمارگران، مالکان و سرمایه داران از بین نرفته و ممکن نیست بهنگام دیکتاتوری پرولتاریا 
یعنی سرمایه  ها آنالمللی  . پایگاه بیناند نشدهشده، ولی نابود  شکسته درهماز بین برود. استثمارگران  یتفور به
 مانده یباق ها آناست. قسمتی از وسایل تولید در دست  مانده یباقاز آن هستند،  یا شعبه ها آن، که المللی ینب

است. نیروی مقاومت آنان، همانا به علت شکستشان، صدها  مانده یباقاست، پول و ارتباطات عظیم اجتماعی 
اداره امور دولتی، نظامی و اقتصادی تفوق بسیار زیادی  "فن"است. برخورداری از  یافته یشافزاو هزارها بار 

 (31.)است یاهالبیش از نسبت آنان در بین عده کل  مراتب بهکه اهمیت آنان  یبه قسم، دهد می ها آنبه 

. در گردد یبرمدر کمونیسم به این موضوعات  "یرو چپ" دربارهشش ماهی بعد، لنین در اثر مشهورش 

از اعمال دو سال و نیم دیکتاتوری پرولتاریا و آغاز ساختمان سوسیالیسم  بندی جمعاین اثر یکی از مقاصد او 

و نیروی عظیم عادت و سنت  ییبورژوا خرده. در اینجا او بخصوص بر نفوذ تولید استدر جمهوری شوروی 

 که: کند می خاطرنشانگذارده و  یدتأک

باقی خواهند ماند... محو  ها سال، پس از تصرف قدرت توسط پرولتاریا جا همهو  اند مانده یباقطبقات 
 یآسان به نسبتاًاین کار را ما -طبقات معنایش این نیست که فقط مالکین و سرمایه داران بیرون ریخته شوند 

را  اه یناکوچک کاال نیز محو گردند و اما  مولدانبلکه همچنین معنایش آن است که  -یما دادهانجام 
)و باید(  توان یمرا  ها آنباید مدارا کرد،  ها آنسرکوب نمود با  توان ینمرا  ها ینابیرون ریخت  توان نمی

 (32.)یاطبااحتطوالنی و بطئی و  یکارسازماننوین تربیت کرد ولی فقط ضمن یک  یوهبه شاصالح نمود و 

شهرها، بلکه بخصوص به دهقانان در  یبورژواز خردهبه تجار کوچک و دیگر عناصر  تنها نهدر اینجا او 

دانسته، و در عبارت  داری یهسرمامنبع اصلی احیای محتمل  مثابه بهروستاها اشاره دارد. لنین تولید کوچک را 

 :گوید یممعروف دیگری 
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و  داری یهسرماوسیع،  یاسبه مقو  یخود خودبه طور بهتولید کوچک است که همواره، هر ساعته، 
 (33.)آورد میبورژوازی را پدید 

و  شده سرنگوناز طبقات حاکم  گرفته نشأترا  داری یهسرمابدین گونه لنین خطرات عمده در احیای 

که وظایف عمده  گوید یم. بنابراین در ادامه چنین دید یم ییبورژوا خردهسرسختی تولید )کوچک( 

 یسو بهکمونیسم و جلوگیری از حرکت قهقرایی آن  طرف بهراندن جامعه سوسیالیستی  به جلوپرولتاریا، در 

و سرمایه داران قدیم و نابود کردن تدریجی تولید  داران ینزمعبارت است از سرکوب مقاومت  داری یهسرما

قبل از تحقق جامعه بی طبقه کمونیسم از بین ببرد.  باید یمکه پرولتاریا  ای یطبقاتکوچک. تضادهای 

. و او تشخیص داد استبقایای طبقات استثمارگر کهن و از طرف دیگر تضاد با دهقانان ، تضاد با طرف یکاز

اولی آنتاگونیستی و دومی غیر -که برای حل این دو تضاد مختلف باید دو وسیله مختلف به کار گرفته شوند 

 آنتاگونیستی.

. لنین یستنو در این مورد لنین در مورد جامعه سوسیالیستی بوده اما تمام تحلیل ا نظر نقطهاین چکیده 

در درون جامعه  تواند میشروع به برخورد وسیع به این مسئله که چگونه یک بورژوازی جدید  ینچن هم

 :گوید یم 1۹1۸سوسیالیستی آغاز به رشد کند، کرد. بدین ترتیب او در سال 

و بورژوازی ما راه را پاک کردیم اما عمارت سوسیالیسم را نساختیم. بر  ینمالکبله، با سرنگون کردن 
جدیدی از  یها نسلزمین به تولیدشان پا دهد،  که یزماناست، تا  شده پاکزمینی که از یک نسل بورژوازی 

به که  ییها آن. کند می، و زمین هر شماری از بورژوازی را متولد شوند میدر تاریخ پدیدار  مکرراً ها آن
 درواقع -"قاپیدند، بگذار منهم تالشی بکنم ها آن" -نگرند یمپیروزی بر سرمایه داران مانند خرده مالکین 

 (34منبع یک نسل جدید بورژوازی هستند.) ها آناز  هرکدام

با تولید  یفرد منحصربه طور به یباًتقردید، لنین این خطر را در اینجا  توان یمکه  گونه همان، اگرچه

به  داری یهسرمادر گذار از  "که  گوید یمدر همان سخنرانی او چنین  درواقعو  کند مییکی  ییبورژوا خرده

 (35.)"است اش یاقتصاد، عادات و موقعیت یبورژواز خردهسوسیالیسم دشمن اصلی ما 

 -سوسیالیسمبه  داری یهسرماگذار از  دربارهدر اینجا  یروشن به همچنان کهکرد که لنین،  خاطرنشانباید 

گام  درراهشکه جمهوری شوروی  کند میصحبت  -به مالکیت سوسیالیستی داری یهسرمایعنی از مالکیت 
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همچنین  یدو با. )دهد میقرار ن موردبحث، در اینجا او مسئله گذار به کمونیسم را یگرد عبارت بهگذارده بود. 

، منظورش این نیست که باید به است "دشمن اصلی" یبورژواز خردهکه  گوید یماشاره کرد که وقتی لنین 

آنتاگونیستی برخورد کرد، بلکه منظورش این است که تولیدات و تجارت کوچک و  طور به یبورژواز خرده

 مانع مقابل پا خواهد بود(. ینتر مشکل -بورژوایی است اساساًکوچک که  یدکنندگانتولطرز تفکر 

. کند میاشاره  "است متولدشدهبورژوازی جدیدی که در کشور ما "مشخص به  طور بهیک سال بعد لنین 

منبع رشد این بورژوازی، لنین از این واقعیت که بورژوازی در حال ظهور ... از میان کارمندان  عنوان به

روشنفکران بورژوایی بودند که  درواقعکه بسیاری از آنان  -کند می، صحبت  "باشند یمحکومت شوروی ما 

از  توانند میفقط تعداد معدودی از آنان "که  گوید یمبودند. اما او ادامه داده و  شده یتتربدر جامعه کهن 

 "از صفوف دهقانان و صنعت گران..." عمدتاًو اینکه بورژوازی جدید در حال ظهور  "یزندبرخصفوفشان 

 (36.)شوند میاست که پدیدار 

گذاردن این مسئله کرد که مبارزه برای  یشپ بههمچنین شروع  شیها نوشتهدر همان زمان لنین در برخی از 

یک "مثال در مقاله مهمش،  طور بهو دشوار خواهد بود.  درازمدترسیدن به کمونیسم و نابودی طبقات، 

 که: کند می یدتأکاو  "شروع بزرگ

، برای نابودی کامل طبقات کافی نیست که استثمارگران، مالکین و سرمایه داران سرنگون شوند، یروشن به
کافی نیست که حقوق مالکیت آنان از بین برده شود، الزم است که تمام مالکیت خصوصی بر ابزار تولید نیز 

گران فکری و کارگران بدنی از بین برده شود، الزم است که تمایز بین شهر و روستا، و همچنین تمایز بین کار
 (37.)استاز بین برده شوند. این نیازمند یک دوره بسیار طوالنی 

کمونیسم  طرف بهباید  مرتباًکه دوره سوسیالیسم، دوره گذار است که  گوید یم یروشن بهدر اینجا لنین 

باید مقاومت استثمار کنندگان سابق را سرکوب کند و تفاوت بین  تنها نهحرکت کند و دیکتاتوری پرولتاریا 

با  -، حل کندزنند یمکارگر و دهقان را از میان بردارد، بلکه باید تضادهایی را که به پیدایش طبقات دامن 

 طوالنی را در بر خواهد داشت. نسبتاًاین پیامد که دیکتاتوری پرولتاریا یک دوره 

نین به جنبه دیگری از ماهیت گذاری سوسیالیسم، و این واقعیت که سوسیالیسم در همان مقاله لنین همچ

که در مقابل نابودی مقاومت  داری یهسرما، و کند میمیدان جنگ است بین کمونیسم که برای رشد مبارزه 
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معینی از جامعه کمونیستی آینده که در  "یها جوانه". بخصوص، لنین توجه را به کند می، اشاره کند می

بخصوص عبارت بودند از  ها ینا. سازد میمراحل اولیه سوسیالیسم در جمهوری شوروی رشد نیافتند، معطوف 

کمونیستی( که در آن کارگران داوطلبانه برای پیشرفت ساختمان سوسیالیسم در سرتاسر جامعه کار  یها شنبه)

که واحد  خواستند یم ها آنو نه به دلیل آنکه  اسلحه، زور به یا پاداش، توسط تطمیع برای نه–ند کرد می

کارگران در قدرت بودند، جامعه را در  درواقعآنکه  یلبه دلخودشان رونق یافته یا سوددهی داشته باشد، بلکه 

 ینیب جهانکمونیستی توسط  یها شنبهند و بخصوص این کارگران کرد می یبازسازخدمت منافع خودشان 

 ند.گرفت میو از آن الهام  شده یتهداتاریخی برای دست یافتن به کمونیسم  یتمأمورکمونیستی و دیدگاه 

 ینتر آگاه، برای حفظ حاکمیت طبقه کارگر و متحول ساختن تمام جامعه، شان آگاهانهبر مبنای عزم 

بلکه ...)برای(  "نزدیک" یشانوخو قومکارگران، با گذاردن چنان روزهای کار مجانی، بقول لنین، نه برای 

 لنین و. کارکردند به شروع( 3۸)"...کل یک مثابه به جامعه( برای...)یعنی،– خود "دور" یشانوخو قوم

 از یا جوانه بود، آینده کمونیستی جامعه از مهمی بسیار اما شکننده جوانه این که کرد یبند جمع یدرست به

 جامعه باید استقرار یابد. سرتاسر در که( ایدئولوژی بخصوص روبنا، همچنین و) آینده تولیدی مناسبات

کردن  خاطرنشانلنین در این مقاله، بر مبنای پراتیک محدود دیکتاتوری پرولتاریا تا به آن زمان، شروع به 

و  تر گستردهدون، بر مبنای تجربه تاریخی بسیار  تسه این دیکتاتوری کرد که بعدها مائوجوانب مهمی از 

تکامل بخشید. بخصوص لنین به این واقعیت  یتر کاملبسیار  طور بهرا  ها آن از دیکتاتوری پرولتاریا، تر یقعم

اشاره کرد که وظیفه این دیکتاتوری پرولتاریا، مبنی بر نابودی طبقات و رسیدن به کمونیسم، برای از بین بردن 

برجسته تضاد بین کار فکری و یدی( مستلزم یک  طور به) دهند میتمام تضادهای بنیادینی که به طبقات پا 

است که استفاده از ابزار مختلف بسیاری را در بر خواهد داشت و اشکال بسیاری  ای یچیدهپمبارزه طوالنی و 

 خواهد گرفت. به خود

در اینکه  هم آن و کند یم یا اشارهتوسط مائو تکامل یافت فقط  بعداًکه  ای یهنظراما در آن زمان لنین به 

سرتاسر دوره گذار سوسیالیسم، طبقات آنتاگونیستی و مبارزه آنتاگونیستی بین پرولتاریا و بورژوازی وجود 

 خواهد داشت.
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 استالین

از تجربه تاریخی دیکتاتوری پرولتاریا در اتحاد شوروی، در چین و در دیگر  یبند جمعمائو بر مبنای 

به خدمات مائو  یماًمستقکرده و تکامل داد. اما قبل از اینکه  تر یقعمکشورهای سوسیالیستی بود که این درک 

به تئوری و پراتیک انقالب در این حیطه بسیار حیاتی بپردازیم، مهم است که یک ارزیابی از نقش استالین، 

 بخصوص در رابطه با مسئله در اهتزاز داشتن و پیشبرد دیکتاتوری پرولتاریا، داشته باشیم.

کارگر اتحاد شوروی را در  های تودهه حزب کمونیست اتحاد شوروی و از طریق آن این استالین بود ک

سال رهبری کرد. و در ضمن اینکه رهبری  3۰حفظ حاکمیت طبقه کارگر و ساختمان سوسیالیسم به مدت 

شرایط بدون هیچ تجربه تاریخی قبلی واقعا خدمت  ینتر سختتحت  هم آننمودن یک چنین وظیفه خطیری 

 کامالً ها آن، اما در این پروسه او اشتباهاتی نیز داشت که برخی از شود میز جانب استالین محسوب بزرگی ا

خدمات استالین بلکه همچنین اشتباهات او، بخصوص پیرامون  تنها نهدرست از  یبند جمع. بنابراین استجدی 

 دیکتاتوری پرولتاریا، بسیار مهم است. کننده یینتعمسئله 

است، استالین اصول اساسی  شده نوشته 1۹24که درست پس از مرگ لنین در سال  "اصول لنینیسم"در 

یکی از نکات اصلی خدمات وی  مثابه بهتئوری دیکتاتوری پرولتاریا  جمله منخدمات لنین به مارکسیسم، 

برد و مبارزه طوالنی، هم یک ن مثابه بهمسئله گذار به جامعه کمونیستی را  یدرست بهکرد. استالین  یبند جمع

 یا مبارزه- ها آن ینیب جهانکوچک و  یدکنندگانتولنفوذ  یهعلبقایای طبقات حاکم جامعه کهن و هم  یهعل

 های توده، بلکه همچنین بورژوا خردهعناصر  تنها نهدهقانان،  تنها نهکه مستلزم متحول ساختن طرز تفکر 

ارائه داد. استالین نشان داد که، این مبارزه بخشی از وظیفه اساسی  -استکارگران کارخانه  جمله منکارگر، 

 .استدیکتاتوری پرولتاریا 

دشمنان طبقاتی هم در داخل و  یهعلاستالین در هدایت طبقه کارگر در پیشبرد مبارزه بسیار حاد و پیچیده 

نمود که باعث شد  هم در خارج حزب، این اصول را کماکان حفظ کرد. بخصوص او مبارزاتی را رهبری

 یقیبه طر توانست یم خطشاندر رهبری حزب بودند و  یژهو به که یافراد، بوخارین و دیگر یتروتسک

را در اتحاد شوروی احیاء کند، مغلوب شوند. )این مبارزات در فصل  داری یهسرماو  خردکردهسوسیالیسم را 

 (.اند شده دادهشرح  "اقتصاد سیاسی، سیاست اقتصادی و ساختمان سوسیالیسم"یعنی  3
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سیستم مالکیت در شرایط پیچیده اتحاد  یساز دگرگونبخش از رهبری استالین در انجام  ینتر مهماین 

با مناسبات  داری یهسرماشامل تعویض مناسبات  تنها نهشوروی بود. متحول ساختن سیستم مالکیت 

سوسیالیستی بود بلکه همچنین شامل پیشرفت از بقایای اشکال فئودالی مالکیت در ابعاد عظیم در روستاها به 

تحول  ینکهازا پسبود. اما  -طریق مراحل مختلف اشتراکی کردن )کلکتیو( از–اشکال سوسیالیستی مالکیت 

، کامل شده بود، استالین به 3۰ یها سالمیانی و اواخر  یها سالسوسیالیستی در مالکیت، بخصوص در 

غلطی در مورد ماهیت جامعه شوروی و تضادهای مشخصه آن رسید. )برای اطالعات  داًج های گیری یجهنت

 .(.یدافکن یباقتصاد سیاسی و فلسفه، نظری  درباره 4و3 یها فصلبه  یببه ترتاولیه در این مورد 

قانون اساسی اتحاد  نویس یشپدر مورد "زیرین از گزارش استالین قول نقلمثال، در  طور بهاین اشتباهات 

 داده شد، نمایان هستند: 1۹36که در سال  "جماهیر شوروی

 اقتصاد ملی اکنون یک واقعیت است. های یطهحبدین ترتیب پیروزی کامل سیستم سوسیالیستی در تمام 

 و این به چه معناست؟

که استثمار انسان توسط انسان نابود و از بین برده شده است. بدین ترتیب اکنون تمام  آن استاین به معنای 
 (3۹)".اند یدهگردطبقات استثمارگر نابود 

خطوط "که هنوز طبقه کارگر، طبقه دهقان و روشنفکران وجود دارند، اما  گوید یماستالین ادامه داده و 

اینکه  "بقات و روشنفکران در حال زدوده شدن است...تمایز بین طبقه کارگر و دهقانان، و بین این ط

و اینکه  "شوند میاجتماعی در حال نزول بوده و دارند زدوده  یها گروهتضادهای اقتصادی بین این "

 کشاند یم( این تحلیل استالین را آنجا 4۰.)"تضادهای سیاسی بین آنان هم در حال نزول و زدوده شدن است"

 بگوید: 1۹3۹حزب در سال  1۸که در گزارشش به کنگره 

که دیگر دارای  آن است سازد میمتمایز  داری یهسرماکه جامعه شوروی را امروزه از هر جامعه  ای یژگیو

 کارگران، آنکه حال ،اند نابودشده، یعنی اینکه طبقات استثمارگر یستنطبقات متخاصم و آنتاگونیستی 
 زندگی و کار به دوستانه همکاری در ،دهند می تشکیل را شوروی جامعه که روشنفکران و دهقانان
 (41.)اند مشغول
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دون، اکنون باید روشن باشد که این  تسه تئوریک مائو های یبند جمعچین و  پس از تجربه تاریخی انقالب

سوسیالیسم را از  آنچهتحلیل غلط است. طبقات آنتاگونیستی کماکان تحت سوسیالیسم موجودند، 

، بلکه این واقعیت است که طبقه اند گشتهآن نیست که طبقات متخاصم ناپدید  سازد میمتمایز  داری یهسرما

 .استمحکوم، طبقه حاکم  جای بهکارگر، 

این موضع را گرفت که، تنها دلیل  3۰دهه  یها سالاما، استالین بر مبنای تحلیل غلطش در اواسط و اواخر 

روی توسط دشمنان امپریالیست است. کسان دیگری در برای ادامه دیکتاتوری پرولتاریا، محاصره اتحاد شو

)از قرار( طبقات متخاصم در اتحاد شوروی دیگر  که یآنجائند، از کرد میحزب شوروی بودند که استدالل 

در مورد عدم  ها آنبه نادرستی با  که یدرحالوجود ندارند پس دولت باید کنار گذاشته شود. اما استالین 

 ها آنکه نظر  گوید یمفقط  ها آنوجود طبقات متخاصم در اتحاد شوروی نظر مشترک داشت، در جواب به 

و به ارگانهای  اند کردهبورژوایی که ما را محاصره  یها دولت یممکاندادن به قدرت و اهمیت  بها کم"نشانگر 

به خود  تواند می یزود بهرا کرد که اتحاد شوروی،  گیری یجهنت( بود. استالین حتی این 42)"...ها آنجاسوسی 

 داری یهسرمااگر محاصره  "دولت شوروی باید کماکان باقی بماند وجود ینبااکمونیسم دست یابد، اما حتی 

 (43)"از میان نرفته باشد...

خواهان حفظ  یدرست بهدیکتاتوری پرولتاریا را منحل کنند  خواستند یمالبته استالین در ضدیت با آنانی که 

سوسیالیسم در مقابل  یدستاوردهاآن بود، و همچنین این مسئله درست بود که الزم است دولت شوروی از 

بود و به این معنا که فقط به این فاکتورها  جانبه یکخارجی حمایت کند. اما این تحلیل  های یالیستامپر

خارجی  یها جاسوس های یتفعالبرخاسته از  مبارزه درونی و تضادهای درون شوروی متعاقباً، و کرده اشاره

 و نه از حرکات درونی خود جامعه سوسیالیستی، و این ناصحیح بود. دید یم

، کند میاستالین با قاطعیت از دیکتاتوری پرولتاریا دفاع  طرف یکازمشاهده کرد که  توان یمبدین ترتیب 

 کند میبر آن از لزوم دیکتاتوری دفاع  اتکادیگر، بخصوص در این دوره، آنچه را که با  طرف یکازاما 

 توان یم ینوع بهاشتباهاتی جدی در طرز تفکر او بود.  کننده منعکس درواقعدرست، نبوده و  کامالً وجه یچه به

 دربارهخاص لنین  های گیری یجهنتگفت که اشتباهات استالین مبتنی بر انحراف حاصل کردن جدی از 

لنینیستی در تحلیل از شرایط نوین -نبود، که از کاربست نادرست متد مارکسیست قدر آندیکتاتوری پرولتاریا 

که با سوسیالیستی کردن )اساسی( مالکیت در اتحاد شوروی برخاست، شرایطی که خود لنین )همانند 
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آن مسائل نوین در زمان  چراکهنداشتند.  ها آناز  کنکورتبر تحلیل  ای ینهزمقبل از او( هیچ  های یستمارکس

 های گیری یجهنتموجود نبودند. زمانی که استالین به این شرایط تاریخی نوین برخورد کرد، او به  ها آن

 یکجدید بودند، اما همچنین مقدار معینی از متافیز درواقع ها آننادرستی رسید، بخشا به دلیل این واقعیت که 

بر برخورد به  جانبه یک طور بهن وجود داشت. در اساس، استالین و ماتریالیسم مکانیکی در برخورد استالی

مناسبات تولید و روبنا و واکنش  یها جنبهگذارده و از برخورد کامل و درست به دیگر  یدتأکسیستم مالکیت 

 1۹36به سال  1۸غلط او )که بیش از همه در کنگره  گیری یجهنتبر سیستم مالکیت، قصور ورزید. این به  ها آن

احیای  داخلی ینهو زممالکیت سوسیالیستی شد، طبقات آنتاگونیستی  که یزمانوشن است( مبنی بر اینکه، ر

بر  ازاندازه یشبو تکیه  ها تودهدر اتحاد شوروی از بین رفته است، انجامید.تکیه نکردن کافی بر  داری یهسرما

بوروکراتیک از جانب استالین، با اشتباهات او ارتباط نزدیک دارند. تمام این مسائل، باعث شدند  یها روش

تحلیلش از جامعه سوسیالیستی او  یلبه دلکه استالین در رابطه با سرکوب ضد انقالبیون نیز اشتباهاتی کند. 

رجی سرچشمه گرفته باشند تا از خا داری یهسرمااز منابع  اساساًکه تمام ضد انقالبیون باید  کرد میفکر 

و افشاء ضد انقالبیون  طردبرای  ها تودهکافی بر  اتکاتضادهای درونی سوسیالیسم. بخشا به این دلیل، او در 

منبع  یدرست بهبر دستگاه اطالعاتی شوروی تکیه کرد. و به دلیل اینکه  منحصراً یباًتقرغفلت ورزید و بجای آن 

(، دید یمخالص نشئت گرفته از منابع خارجی  طور بهرا  ها یتفعالرا درک نکرد )این  ضدانقالبی های یتفعال

آماج حمله را عریض کرده و تضادهای میان خلق  غلط بهمرتکب شد و اغلب  ها آناشتباهاتی در برخورد به 

 نمود. قاتىرا با تضادهای میان مردم و دشمن 

در رابطه با تحلیل برخی از تضادهای خاصی که  ییها شتالعمرش، دست به  یها سالاستالین در آخرین  

از  یکیدرتحت سوسیالیسم، و بخصوص در اتحاد شوروی کماکان وجود داشتند، زد. این تحلیل، بخصوص 

. نقاط قوت و ضعف این خورد می، بچشم "مسائل اقتصادی سوسیالیسم در اتحاد شوروی"آخرین آثار وی 

مهم است که اشاره شود استالین در  مان یکنوناقتصاد سیاسی، آمده است. برای مقاصد  درباره 3اثر در فصل 

خاص تضاد بین مناسبات و نیروهای تولیدی کماکان تحت سوسیالیسم  طور بهاینجا بر روی این واقعیت که 

گردد و حتی به تضادی آنتاگونیستی بدل  تواند مینشود  برخوردبه این تضاد  یدرست بهادامه دارد، و اگر 

گذارد. اما استالین  یدتأکو به عقب کشاندن جامعه فراهم آورد،  داری یهسرمارا برای برخاستن عناصر  ای ینهزم

نکرد که تضاد بین نیروها و  یبند جمعاو  مضافاًو روبنا برخورد نکرده و  یربنازبه ادامه حضور تضاد بین 
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تضادهای بنیادین در جامعه سوسیالیستی هستند بلکه  یرندهدربرگ تنها نهو روبنا  یربنازمناسبات تولیدی و 

یک  عنوان به، ها آندر وجود بورژوازی و پرولتاریا و مبارزه بین  عمدتاًهمچنین در سرتاسر دوران سوسیالیسم 

 .یابند یمطبقاتی، تبلور  ناپذیر یآشتتضاد 

 

 از استالین ها ینیچتحلیل 

مسئله نقش استالین در جنبش  جانبه همه طور بهحزب کمونیست چین، تحت رهبری مائو با جدیت و 

و هم اشتباهات او انجام داد. بدین  دستاوردهاو یک ارزیابی هم از  قرارداد موردتوجهکمونیستی را  المللی ینب

و کارزار ضد استالینی  1۹56خروشچف در کنگره بیستم حزب در سال  "سخنرانی مخفیانه"ترتیب، پس از 

بود، تحلیل حزب  شده انداخته به راهرویزیونیست حزب کمونیست شوروی  غاصبانکه متعاقب آن توسط 

راجع به اعمال دیکتاتوری پرولتاریا در اتحاد حیاتی،  یها درسکمونیست چین در آن لحظات حساس 

 کرد. یبند جمعاستالین را  یبه رهبرشوروی 

. درآمد( 1۹56دسامبر  2۹آوریل و  5) Daily  s'elpeop دو مقاله در نشریه به شکل یبند جمعاین 

این مقاالت )بخصوص اولی(  به درونرا  شان یخطگرچه رویزیونیستهای چین موفق شدند برخی از مواضع 

، اما باشند یمدر یوگسالوی(  مثالًغلط ) کامالًو یا  یزبرانگ سؤالوارد کنند و این مقاالت شامل برخی 

. مقاله اول، کنند میاز دیکتاتوری پرولتاریا دفاع  وضوح بهاین مقاالت از استالین دفاع کرده و  درمجموع

که تحت سوسیالیسم تضادها کماکان ادامه داده  کند می یدتأک، "تجربه تاریخی دیکتاتوری پرولتاریا درباره"

 دربارهنکاتی بیشتر ". مقاله دوم، استکمونیستی رهبری  یها روشصحیح  حل راه یا تودهیافته و اینکه خط 

، اما دهد میقرار  وردبحثمبوده و موضوعات مختلفی را  تر مفصل، "تجربه تاریخی دیکتاتوری پرولتاریا

که، اگرچه استالین اشتباهاتی داشت اما یک انقالبی بزرگ بود که  گذارد یم یدتأکبر این مسئله  یطورکل به

را که از انتقاد از استالین استفاده  یکسان آن، و باشند یمنسبت به اشتباهاتش دارای جنبه عمده  یشدستاوردها

، روشن است که هدف این حمله دهد میقرار  موردحملهند تا دیکتاتوری پرولتاریا را منحل کنند، کرد می

گرایش داشتند عین او  کامالًدر چین بود که  اش یزیونیستیرو های یگیهمپاخروشچف، بلکه همچنین  تنها نه

 (44عمل کنند.)
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، روشن "ده مناسبات بزرگ درباره"مائو در همان سال،  یها نوشتهدیگر از  یکیدراین مسئله همچنین 

 :گوید یماست که 

ند، اکنون ناگهان او را دوزخی کرد میاستالین را تا عرش برین ستایش  درگذشتهدر شوروی کسانیکه 

. کمیته مرکزی حزب ما معتقد اند روانآن  به دنبالکه  اند یداشدهپاینجا در چین هم اشخاصی  .شمردند یم
و با سنجش کلیه مسائل او  دهد میدرصد را تشکیل  7۰درصد و خدماتش  3۰اشتباهات استالین فقط  کهاست 

تجربیات تاریخی دیکتاتوری  درباره"تحت عنوان  یا مقالهیک مارکسیست کبیر بود. بر اساس این ارزیابی ما 
 (45نگاشتیم.) "پرولتاریا

 حتی با موشکافی بیشتری مطرح کرد: ، مائو مسائل را1۹56در همان سال، در نوامبر  بعداً

دو  کنم یمبیستمین کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی بگویم. من فکر  درباره یا چندکلمهمایلم 
. اند افکنده به دورشمشیر استالین را  ها روسوجود دارد: یکی لنین و دیگری استالین. اکنون  "شمشیر"

 اصطالح بهتا به اتحاد شوروی زخم زنند و با  اند برداشته آن راگومولکا و برخی اشخاص در مجارستان 
تولیاتی مشغول انتقاد از  یبه رهبراستالینیسم مخالفت نمایند. احزاب کمونیست بسیاری از کشورهای اروپایی 

دالس مدتی  مثالً. کنند مینیز از این شمشیر برای کشتار خلق استفاده  ها یالیستامپراتحاد شوروی هستند. 
 ها ینیچ. این شمشیر قرض داده نشده بلکه به دور افکنده شده است. ما چرخاند یمسرش  به دور ن راآاست 
قرار  موردانتقاداشتباهات او را  حال یندرع یاًثانو  کنیم یمما از استالین حفاظت  اوالً. ایم ینداختهن به دور آن را

برخی اشخاص که  برخالف. یما نگاشتهرا  "تجربه تاریخی دیکتاتوری پرولتاریا درباره ". ما مقاله دهیم یم
 .کنیم یم، ما بر طبق واقعیت عینی عمل اند کردهبرای بدنام کردن و نابود نمودن استالین تالش 

 نیزابه م آن رامن  به نظر؟ اند یفکندهن به دورتا حدی  آن رااما در مورد شمشیر لنین، آیا رهبران شوروی 
نمونه برای کلیه  عنوان به تواند می. آیا انقالب اکتبر هنوز معتبر است؟ آیا هنوز اند افکنده به دوری فراوان

که امکان  گوید یمکشورها باشد؟ گزارش خروشچف در بیستمین کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی 
آورد، یعنی گفتن اینکه دیگر برای کلیه کشورها الزم  به دستدارد قدرت سیاسی را از طریق راه پارلمانی 

افکنده  به دور یطورکل بهاین دروازه باز شود، لنینیسم  که ینهمنیست که از انقالب اکتبر بیاموزند. 
 (46.)شود می
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که اشاره  گونه آنتوجه زیادی به یک ارزیابی مفصل و عینی از استالین مبذول داشت، و  یروشن بهمائو 

و اشتباهات استالین بود که او توانست خدمات بزرگ خود  دستاوردهااز  بندی جمع به خاطرشد، بخصوص 

 را به تئوری و پراتیک دیکتاتوری پرولتاریا انجام دهد.

 داری یهسرماچینی را در رها کردن کشورشان از چنگال امپریالیسم، فئودالیسم و  های تودهالبته مائو 

آمد، رهبری نمود. و شکل  به دست 1۹4۹در سال  اساساًو کسب یک پیروزی تاریخی که بوروکرات، 

خاصی از دولت که بر مبنای این پیروزی در چین برقرار شد دیکتاتوری دمکراتیک خلق نام گرفت. این 

ین در در اسم( شکل خاصی بود که دیکتاتوری پرولتاریا، با توجه به این مسئله که انقالب چ اگرنه) درواقع

، مراجعه کنید(، با "انقالب در کشورهای مستعمره"ابتدا یک انقالب دمکراتیک نوین بود )به فصل یک، 

این خصلت خاص از انقالب چین، اتحاد طبقه  یلبه دلگرفت. و  به خودپیدایش جمهوری خلق در چین 

و ساختمان  یتشحاکمظ کارگر با دهقانان، که برای پرولتاریای اتحاد شوروی مسئله بسیار مهمی در حف

مناسبات نیمه  دربندکه  دادند یمسوسیالیسم بوده است، در چین که اکثریت جمعیتش را دهقانانی تشکیل 

، حتی اند بودهدرازی محور انقالب  زمان مدتفئودالی جامعه کهن گرفتار بوده، و درجایی که روستاها برای 

 یافت. تری یمعظاهمیت بسیار 

معینی از سرمایه داران  یها بخشاما اضافه بر این، قسمتی از خصلت انقالب دمکراتیک نوین آن بود که با 

هم توسط ترکیب فئودالیسم و سرمایه خارجی عقب نگاه داشته شده بودند،  ها آنکه  -بورژوازی ملی -چینی

بود( در مرحله  یرپذ امکان که یآنجائکه در مرحله اول انقالب چین، و حتی )تا  بایستی یمو  شد می

آورد. تحت این شکل خاص حاکمیت طبقه  به عملاولیه آن، اتحاد  یها سالسوسیالیستی، بخصوص در 

 همان حالکه رشد بورژوازی ملی محدود شود، اما در  بود میکارگر)دیکتاتوری دمکراتیک خلق(، الزم 

که امکان دارد الزم است که تضاد  بدان جاه تا کرد ک یدتأک 1۹57قرار گیرد. مائو حتی در سال  مورداستفاده

یک طبقه مالکین خصوصی  مثابه به آن رایعنی اینکه  -غیر آنتاگونیستی حل گردد طور بهبورژوازی ملی 

 خود کشید. طرف بهکه ممکن است افراد این طبقه را  بدان جاسعی شود تا  همان حالمتوقف کرده و در 

برخورد شد، مرتجعین  یدرست بهآنکه به این تضاد و تضادهای دیگر در این زمان  یلبه دل یطورکل بهو 

را به  ها یتینارضاانگشت گذارده و سعی کردند این  ها توده های یتینارضاچین اگرچه بر یکسری از 

 ضد سوسیالیستی مبدل سازند، اما قادر نشدند بهمان ترتیب و در همان ابعادی که مرتجعین در های یانطغ
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 ضدانقالبیکه یک شورش  1۹56مشخص مجارستان در سال  طور به -آن زماندیگر کشورهای سوسیالیستی 

موفق شده بودند، کاری از پیش  -خود گردید طرف بهمردم  های تودهاز  یتوجه قابل یها بخشقادر به جلب 

سر برون آوردند و با تمام قوا به مقابله  1۹57عناصر سرسخت راست در چین در سال  که یزمان، درواقعبرند. 

از  به دفاعسیاسی  طور بهمردم  های تودهسیستم سوسیالیستی برخاستند، اکثریت عظیم  های یشرفتپبا 

 سریع طرد و منفرد گشتند. نسبتاًسوسیالیسم برخاستند و این ضد انقالبیون 

و در درون  المللی ینب، دو تحول بسیار بزرگ در جنبش کمونیستی 1۹57 -5۸ال تا به این زمان، تا س

تحول سوسیالیستی سیستم  1۹56بود. یکی آنکه در خود چین تا سال  داده رخکشورهای سوسیالیستی 

مستقر  اساساًکه در صنعت، مالکیت دولتی  معناستبود. این بدان  آمده دست بهعمده  طور بهمالکیت، دیگر 

از مالکیت سوسیالیستی در روستاها یعنی شکل  تری یینپا به شکلدر کشاورزی  که یدرحالبود،  گشته

 یک ینااز دهقانان، غالب گشت. و البته  ییها گروهمالکیت جمعی بر زمین و ابزار تولیدی مهم توسط 

 پیشرفت و پیروزی عظیمی برای انقالب چین و پرولتاریای سراسر جهان بود.

عظیم در اولین کشور سوسیالیستی جهان در حال تکوین بود. این البته،  یگرد عقباما در همان زمان، 

در اتحاد شوروی و آغاز پروسه به قهقرا بردن تمام انقالب  خروشچفرسیدن رویزیونیستها به رهبری  باقدرت

ار حیاتی از پیشبرد پروسه احیاء یک بخش الزم و بسی مثابه بهبود.  داری یهسرمادر اتحاد شوروی و برگشت به 

 قبالًکه  گونه آن. انداخت به راهدیکتاتوری پرولتاریا  یهعلرا  یا حمله، خروشچف کارزار داری یهسرما

استالین که طبقه کارگر  یهعلو مبتذل  جویانه ینهک یا حمله به شکل، بخشی مرکزی از این مسئله، ایم یدهد

گرفت. اما در همان زمان  به خودرهبری کرده بود،  اش ورییکتاتدشوروی را در تحکیم و پیشبرد 

دیکتاتوری پرولتاریا زد. او چنین استدالل  یهعلتئوریک  تر جامعخروشچف همچنین دست به یک حمله 

اول رهبری استالین( دیکتاتوری پرولتاریا  یها سالقبل )شاید تحت رهبری لنین و در  های زمانکه در  کرد می

دولت تمام افراد، و " تواند میو بنابراین دولت شوروی  یستنالزم بوده است، اما اکنون دیگر نیازی به آن 

، خواند یم "تکامل خالق مارکسیسم" آن رادر جامعه شوروی باشد. این تز که خروشچف "تمام طبقات 

ن شکل ایدئولوژی بورژوازی بود، که همیشه سعی کرده چنین بنماید که تنها آشکارتری وضوح بهو  درواقع

را بر پرولتاریا اعمال نموده، و او را  اش یکتاتورید، تا دقیقا از این طریق بتواند استدولت ماورای طبقات 

 سیاسی خلع سالح کند. ازنظر
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نین حمالتی که به گفته شد، حزب کمونیست چین تحت رهبری مائو در مقابل چ قبالً همچنان که

از تئوری اساسی  به دفاعو نقش کلی استالین و همچنین  دستاوردها، با دفاع از شد میلنینیسم -مارکسیسم

دیکتاتوری پرولتاریا، دست به یک ضد حمله زد. اما در همان زمان، در درون حزب کمونیست چین نیز 

از مبارزه جاری در درون جنبش کمونیستی  که انعکاسی یا مبارزهمبارزه حاد بین دو خط در جریان بود، 

که در درون حزب کمونیست چین،  ییها آن، بود. یطورکل بهو همچنین مبارزه طبقاتی در چین  المللی ینب

در  یا پشتوانه یعتاًطبگرایش داشتند  داری یهسرماراه  طرف بهبخصوص در سطوح باالی حزب بودند، و 

مائو و دیگر  یانهجو مبارزهافشاگرانه و  یها تالشبه مقابله با  یسخت بهیافتند و  شرکارویزیونیسم خروشچف و 

این رویزیونیسم، پرداختند. بدین ترتیب در این زمان مائو مبارزه  یهعلرهبران انقالبی حزب کمونیست چین 

زه طبقاتی رهبران رویزیونیستی مانند لیوشائوچی و دن سیائو پین، که معتقد بودند طبقات و مبار یهعلسختی را 

دیگر نیازی برای دیکتاتوری پرولتاریا در چین وجود ندارد،  اساساًدر چین در حال مردن هستند، و اینکه 

 .برد یم یشپ به

مبارزه طبقاتی در خود چین اتخاذ  دربارهبخشی از مبارزه مائو در آن زمان دو موضوع بسیار مهم  مثابه به

 یطورکل بهرا در مورد تمام دوره سوسیالیسم  یتر گستردههمچنین مفاهیم بسیار  ها یریگ موضعکرد، که این 

کار  دربارهسخنرانی در کنفرانس کشوری حزب کمونیست چین "مائو در  1۹57. در مارس برداشتدر 

 :تحلیل مهمی بدین مضمون کرد که"ی تبلیغات

تی کشور و ادامه پیگیر انقالب برای تحکیم قطعی آن)سوسیالیسم( باید ضمن صنعتی کردن سوسیالیس
دائم و سخت به مبارزات انقالبی  طور بهسوسیالیستی در جبهه اقتصادی، در جبهه سیاسی و ایدئولوژیک نیز 

سوسیالیستی و تربیت سوسیالیستی پرداخت... در چین مبارزه برای تحکیم نظام سوسیالیستی،مبارزه بر سر 
، هنوز طی یک دوره تاریخی بسیار طوالنی ادامه داری یهسرمایا  شود میاینکه معین شود آیا سوسیالیسم چیره 

 (47خواهد داشت.)

 گفته بود که: یروشن به "حل صحیح تضادهای درون خلق درباره"قبل از آن، مائو در  ماه یکو 

و مبارزات طبقاتی  یافته انجاماساسی  طور بهدر چین، گر چه تحول سوسیالیستی در مورد سیستم مالکیت 

عمده پایان پذیرفته ولی بقایای طبقات  طور بهکه مشخصه دوره انقالب است،  یا تودهآسای  وسیع و توفان
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 یبورژواز خردهمالکان ارضی و کمپرادورها هنوز موجود است، بورژوازی هنوز برجاست و  شده سرنگون
. مبارزه طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی، تازه در حال تحول است. مبارزه طبقاتی هنوز تمام نشده است

 ی ینهدرزممبارزه طبقاتی بین نیروهای سیاسی گوناگون و مبارزه طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی 
طوالنی و پیچیده خواهد بود و حتی گاهی بسیار حدت خواهد یافت. پرولتاریا  یا مبارزهایدئولوژیک هنوز 

خود دگرگون سازد و بورژوازی نیز سعی دارد تا جهان را طبق  ینیب هانجتا جهان را طبق  کند میکوشش 

، هنوز داری یهسرماسوسیالیسم یا  "پیروزی کی بر کی"خود تغییر دهد. در این مورد، این مسئله  ینیب جهان
 (4۸است.) نشده حل عمالً

، برای اولین بار در تاریخ جنبش کمونیستی ها آندر  چراکهاین دو نوشته از اهمیت عظیمی برخوردارند 

هستند، و  پابرجاگردیده که طبقات و مبارزه طبقاتی کماکان تحت سوسیالیسم  خاطرنشان یحاًصر، المللی ینب

اینکه بخصوص مبارزه طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی حتی پس از کامل شدن دگرگونی سیستم مالکیت 

طوالنی ادامه خواهد یافت، و مبارزه برخی اوقات  زمان مدته این مسئله برای ، و اینکیابد یمکماکان ادامه 

 بسیار حاد خواهد شد.

معینی، هنوز  به طرقپراتیک انقالبی پرولتری در این جبهه،  که یآنجائروشن است که، از  حال یندرعاما 

تئوریک از آن کرده بود،  یدبن جمعمائو تازه شروع به  که یآنجائ، و از برد یمدر مراحل اولیه خود بسر 

درک او نیز از این مسئله در مراحل اولیه تکاملش قرار داشت. این مسئله بخصوص در مورد درک او از 

ماهیت طبقات، و بخصوص از بورژوازی، تحت سوسیالیسم، صادق است. اما با حاد شدن مبارزه طبقاتی در 

 گشت. تر یقعمچین، درک مائو نیز از این مبارزه 

حاد گشت. البته، این حرکت  "یشپ بهجهش بزرگ "مبارزه طبقاتی در چین در این زمان،بخصوص بر سر 

مردم، بخصوص  های تودهخلقی از آن متولد گشتند، جنبشی بود که در آن  یها کمونبود که  ای یعموم

تی کارهایی انجام دهقانان، بپا خاستند و در به سرانجام رساندن انقالب سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیس

و ارتجاعی داخل و خارج حزب  کار محافظهنخورده بود و توسط نیروهای  کس یچهبه گوش  قبالًدادند که 

 محکوم گشتند.
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در آنجا گفته شد در اینجا  آنچهاست و  قرارگرفته موردبحث "یشپ بهجهش بزرگ "قبلی  یها فصلدر 

موضوع  هم آنو برجسته ساخت، و  خاطرنشاند در اینجا تکرار نخواهد شد، اما یک جنبه از آن دوره را بای

مزد، و پرداخت حقوق گوناگون به افرادی  یبند طبقهتشخیص داد که  که یدرحال. مائو استاختالف مزدها 

در دوره  رو ینازا، یک جنبه از حق بورژوایی بوده، و باشند یممتفاوت  های ییتواناو  ها مهارتکه دارای 

حق  محدود کردن ، وی همچنین تشخیص داد که وظیفه دیکتاتوری پرولتاریااست یرناپذ اجتنابسوسیالیستی 

 برخالف 1۹5۰. اما در دوره دهه استبخشی از آن محدود کردن مداوم اختالف مزدها  مثابه بهبورژوایی و 

زب، ح وقت تمامالدرجه، بخصوص در رابطه با رهبران و مقامات  مختلف حقوقمیل مائو، پرداخت 

 ها تودهو اختالفات بسیار زیادی در حقوق بین سطوح مختلف مقامات، و در بین مقامات و  یافته گسترش

 آمده بود. باوجود

 مائو -عموم طور به رویزیونیستی های یاستس و و خط–این مسئله  یهعلبخشی از مبارزه  مثابه بهدر این دوره 

دارو "یکی از اعضای  عنوان بهیکی از کسانی که امروزه در چین -ائو چی چون چان توسط که یا مقاله از

بود پشتیبانی کرده و برای انتشار آن مبارزه کرد. این مقاله  شده نوشته، شود میبه او افترا زده  "نفره 4دسته 

 اصطالح بهساخت که بسیاری از  خاطرنشان. این مقاله کند میو ایدئولوژی بورژوایی حمله  حق به

 شان ینقدانباشت کردن ذخیره  به دنبال مرتباًو  کنند میهستند که مانند افراد آزمند عمل  ها یستونکم

را برای انقالب کار کنند،  یا اضافه، و اگر ساعات کنند می برخوردکاال  مثابه به به خود ها آن. باشند یم

جهت قطع  یا مبارزه، در هدایت "یشپ بهجهش بزرگ ". و مائو در دوران کنند می حقوق اضافهدرخواست 

 کردن برخی از این چیزها موفق گشت.

آورده بود، او  به دست "یشپ بهجهش بزرگ "در طی  یا تودهمائو از خیزش انقالبی  که یا تجربه به خاطر

ببیند و خط و  تر روشنتوانست ماهیت مبارزه طبقاتی و تضادهای موجود در خود جامعه سوسیالیستی را 

بدین معنی -باشد  یافتهاستقرار اساساًرا در مورد ادامه انقالب تحت شرایطی که سوسیالیسم  اش یاساستئوری 

و دگرگونی سوسیالیستی در سیستم  یافتهاستقرارکه، سیستم سیاسی سوسیالیستی، دیکتاتوری پرولتاریا 

 تکامل دهد. -عمده به انجام رسیده باشد طور بهمالکیت 
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و یک جهش کیفی کرده بود. در ماه اوت و سپتامبر همان سال در پلنوم دهم این درک مائ 1۹62تا سال 

خط اساسی حزب کمونیست  عنوان بهکمیته مرکزی هشتم حزب کمونیست چین بود که مائو آنچه را که 

 است مطرح کرد: شده شناختهچین برای دوره تاریخی سوسیالیسم 

گیرد. در دوره تاریخی سوسیالیسم هنوز  دربرمیطوالنی را  نسبتاًجامعه سوسیالیستی یک دوران تاریخی 
، و خطر احیاء داری یهسرماطبقات، تضادهای طبقاتی و مبارزه طبقاتی، و مبارزه بین راه سوسیالیستی و راه 

موجود است. ما باید طبیعت پیچیده و طوالنی این مبارزه را درک کنیم. ما باید هوشیاری خود را  داری یهسرما
تضادهای طبقاتی و مبارزه طبقاتی را  یدرست بهبریم. ما باید  یشپ به. ما باید تربیت سوسیالیستی را یمبرباال

را  ها آندرک کرده و حل کنیم، تضادهای بین خودمان و دشمن را از تضادهای میان خلق متمایز ساخته و 
و از بین  شده یلتبدضد خود حل نمائیم. در غیر این صورت یک کشور سوسیالیستی مثل ما به  یدرست به

 هرروزو  هرماهو  هرسال، باید اکنون همدر آن صورت خواهد پذیرفت. از  داری یهسرماخواهد رفت، و احیاء 
لنینیستی داشته -بیاوریم تا بتوانیم درکی عمیق از این مسئله حفظ کرده و یک خط مارکسیست به خاطراین را 
 (4۹باشیم.)

لنینیستی است، تحلیلی که یک پیشرفت -تکاملی نوین در تئوری مارکسیست شده یانبتحلیلی که در اینجا 

 .کند میبود، را نمایندگی  آمده دست بهکمونیستی  المللی ینبدر جنبش  قبالً آنچههر  ازکیفی باالتر 

آن،  دنبالبه . و "بریم یشپ بهتربیت سوسیالیستی را  بایست یم"که  کند می خاطرنشانمائو در این عبارت 

را آغاز کرد، که به معنای مبارزه با  "جنبش تربیت سوسیالیستی"، حزب با ابتکار مائو 1۹63در سال 

ی بر انقالب درآمدگوناگونی این جنبش پیش  به طرقرویزیونیسم و طرز تفکر و اعمال بورژوایی بود. 

ب فرهنگی آماده ساخت، و از طرف این جنبش زمینه را برای انقال طرف یکازفرهنگی پرولتاریایی کبیر بود. 

دیگر اوین تالش مائو جهت تکامل اشکال و متدهای نوین برای ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا بود. 

بود که پرولتاریا، بخصوص تحت رهبری چیانگ چینگ، دست به یک ضد  6۰اولیه دهه  یها سالدر این 

هنگ و هنر زد )به فصل قبل مراجعه کنید(. و در این دوره بود فر های یطهحرویزیونیستها در  یهعلحمله حاد 

نیروهای بورژوایی نوین در جامعه سوسیالیستی چین شروع به احساس این  ینتر پنهانو  دارترین یشهرکه 
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با پرولتاریا برای  شان مبارزهدر  باپشتکارافتاده و بنابراین  درخطر یسخت به یتشانموقعموضوع کردند که 

 حاکمیت بر جامعه به بیرون جهیدند.

همچنین باید به خاطر داشته باشیم که در همان زمان حزب کمونیست چین در حال پیشبرد یک مبارزه 

بین حزب کمونیست  یا سرگشادههای  با رویزیونیسم شوروی بود. در این زمان که پلمیک المللی ینبسخت 

رابطه با  در یشنهادیپ"شوروی شروع شد، و حزب کمونیست چین سند مهم چین و حزب کمونیست اتحاد 

نامه سرگشاده کمیته مرکزی  دربارهتوضیح "( و 1۹63)ژوئن  "کمونیست المللی ینبخط عمومی جنبش 

چیزهای  به همراهبخش بود را  ۹( که شامل 1۹64ژوئیه  -1۹63)سپتامبر  "حزب کمونیست اتحاد شوروی

کمونیسم دروغین  درباره"، که تحت عنوان "توضیح"بخصوص، آخرین بخش از  دیگری منتشر نمود.

، از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا در آن است "تاریخی آن برای جهان یها درسخروشچف و 

را که مائو تا بدین زمان از مبارزه طبقاتی تحت سوسیالیسم به آن  ای یاساسفشرده درک  طور به توان یم

خط سراپا رویزیونیستی که در آن  یهعل "کمونیسم کاذب خروشچفی درباره "مشاهده کرد. رسیده بود را 

که طبقات آنتاگونیستی و مبارزه طبقاتی کماکان تحت  کند می یدتأک آمد یم  زمان از اتحاد شوروی بیرون

وجود دارند و اینکه بنابراین بازگشت از حاکمیت طبقه کارگر به دیکتاتوری  یطورکل بهسوسیالیسم 

از طریق تجاوز نظامی بورژوازی خارجی  فقط نهدر یک کشور سوسیالیستی  داری یهسرمابورژوازی و احیاء 

 یستأساتفاق افتاده بود و درست پس از  1۹1۹که در کمون پاریس و جمهوری شوروی مجارستان  گونه آن)

دولت دیکتاتوری پرولتاریا راه "هوری شوروی روسیه به آن اقدام ورزیده شد(، بلکه همچنین زمانی که جم

انحطاط رهبری حزب و دولت در  یجهدرنت(را داری یهسرما یسو به) "یزآم مسالمتتکامل "رویزیونیسم یا راه 

معیارهایی که یک کشور  رشته یک( این مقاله با پیش گذاشتن 5۰.)است یرپذ امکان-"، گیرد یمپیش 

 .شود میو باید در پیش بگیرد، تمام  تواند می، داری یهسرماسوسیالیستی، برای جلوگیری از احیاء 

بین مارکسیسم و رویزیونیسم که در آن  المللی ینبدر مبارزه  فقط نه "یخروشچفکمونیسم کاذب  درباره "

ی در درون خود حزب کمونیست چین که بازتاب زمان در جریان بود، بلکه همچنین در مبارزه مشابه جار

سالحی در خدمت مارکسیسم درآمد. این مقاله  مثابه بهبود،  یطورکل بهفشرده مبارزه طبقاتی در جامعه 

-است که درک مارکسیست ای سابقه یبنمایانگر سطح  طرف یکازهمچنین از این نظر اهمیت دارد که 

دون به آن  تسه ت دیکتاتوری پرولتاریا توسط مائولنینیستی از قوانین عملکرد سوسیالیسم و مبارزه طبقاتی تح
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 به سطوحکه تحلیل مائو هنوز در حال تکامل بوده و  دهد میاز طرف دیگر نشان  آنکه حال، یافت یمدست 

 بود. نوینی که بعدها در مقطع فرهنگی رسید، نرسیده

 که: کند میاین مقاله بیان 

عناصر جدید بورژوا در تعداد بیش از هر زمان دیگر  تنها نهدر حال حاضر در اتحاد شوروی، 
است. قبل از آنکه خروشچف به قدرت  ییریافتهتغ اساساً ها آن، بلکه همچنین موقعیت اجتماعی اند یافته یشافزا

 به طرق ها آن های یتفعالهیچ مقامی را در حاکمیت جامعه شوروی تحت اشغال نداشتند.  ها آنبرسد، 
گوناگون محدود گشته در معرض حمله قرار داشتند. اما از زمانی که خروشچف با غصب رهبری حزب و 

و در باال در حزب و حکومت  های یتموقعبه  یجاًتدربه قدرت رسید، عناصر جدید بورژوا  گام به گامدولت 
 (51.)اند داده، و یک قشر ممتاز را در جامعه شوروی تشکیل یافته دستاقتصادی، فرهنگی و غیره  یها قسمت

از طبقات، بخصوص از بورژوازی تحت  یلشتحلمهم بسیارش، هنوز در  های یلتحلاما این اثر علیرغم 

. یستندر رابطه با نقش و ماهیت عناصر بورژوای درون حزب، دارای وضوح کامل  یژهو بهسوسیالیسم، 

خاص  طور بهمادی برخاستن بورژوازی تحت سوسیالیسم  یربنایزو  منشأهمچنین در رابطه با  یرازاینغ

 .یستندارای وضوح  کامالً -باشد مستقرشده( عمدتاًمالکیت سوسیالیستی ) ازآنکه پس

 های یتفعالرا بر  یدتأکاین مقاله در رابطه با مستند ساختن وجود عناصر بورژوا در جامعه شوروی، 

. در شمارش منابع گذارد یمامالک کلکتیو، و غیره  یرقانونیغهمانند سود بری، بازار سیاه، تملک  یرقانونیغ

، )عالوه بر دهند میضد سوسیالیستی را ادامه  های یتفعالو دیگر  ها یتفعالعناصر نوین بورژوا که این 

که در میان طبقه کارگر و  "سیاسی منحطان"( به المللی ینب داری یهسرماو  شده سرنگوناستثمارگران 

روشنفکران بورژوای نوین در نهادهای فرهنگی و تربیتی و محافل "و  شوند میکارمندان دولت پدیدار 

متولد  ییبورژوا خردهدر محیط  هرلحظهو  مرتباً"که  "داری یهرماسعناصر جدید "و همچنین  "روشنفکری

. اما حضور کند می(، اشاره 52()است) در اینجا منظور وجود تولید کوچک و تجارت  "شوند می

 یها وزارتخانهنهادها و  جمله من-( در رهبری باالی حزب و دولت داری یهسرمارویزیونیستها )رهروان 

 اش هستهیک طبقه بورژوا در درون خود جامعه سوسیالیستی که  یرندهدربرگیک قشر  مثابه به-اقتصادی 

 یدتأککافی بر این مسئله مرکزی  اندازه به. و اینکه دهد میدرست در حزب کمونیست است، را تشخیص ن
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ت ، حتی تحاستکه تحت کنترلشان  ییها قسمتو  ها عرصه، در توانند میکه این رویزیونیستها  گذارد ینم

از گذشته، وجود حق بورژوایی و غیره در  مانده یباق های ینابرابریعنی  -داری یهسرماسوسیالیسم، جوانب 

و آنان را  گرفته یشپدر  یالیستیسوس یدیتولرا در درون خود مناسبات  -ها آناقتصادی و بین  یواحدها

و بدین ترتیب مالکیت  گسترش دهند و مالکیت سوسیالیستی را فقط به یک پوسته خارجی مبدل کرده

 جانبه همهعمومی را به مالکیت خصوصی )سرمایه( مبدل سازند و قدرت خود را در تدارک برای یک تعرض 

 در کل جامعه افزایش دهند. داری یهسرمابرای غصب قدرت و سپس احیاء 

، تکامل کامل تحلیل مائو از بورژوازی "کمونیسم کاذب خروشچفی درباره "به این دلیل و دیگر دالیل، 

. کرد مینمایندگی ن آن رادر یک کشور سوسیالیستی، و همچنین وسایل مبارزه با  داری یهسرماو خطر احیاء 

 یها مقامکه در  ییها آناما در همین دوره، مائو یکسری نقدهای بسیار تیز و برنده، بخصوص در رابطه با 

فکری او است.  یریگ جهتر جامعه سوسیالیستی چین قرار داشتند انجام داد، که این خود نشانگر قدرت د

را در  داری یهسرمااز کادرهای رهبری که راه  آن دسته"مثال در همین زمان بود که او اظهار داشت که  طور به

( او 53.)"شوند می، یا دارند دان شده یلتبد مکند یم، به عناصر بورژوایی که خون کارگران را گیرند یمپیش 

 :گفت که 1۹64اتی گذارده و در سال در چارچوب طبق تر یممستق طور بههمچنین این مسئله را 

پایین از طرف دیگر  حال یانهمدهقانان فقیر و  به همراهو طبقه کارگر  طرف یکازطبقه بوروکرات 

 (54با یکدیگر تخاصم دارند.) شدت بههستند که  یا دوطبقه

یا هر مقامی یا کادری، یک  کرد میاین نبود که هر شخصی که در یک اداره کار  گفت یممائو  آنچه

عمده و در اکثر موارد،  طور به، درواقعبوروکرات در حال مکیدن خون کارگران و یک عنصر بورژوا بود. 

 های ینابرابرهمکاری بود. اما از طرف دیگر، تعاون و مناسبات آنان با کارگران و دهقانان مناسبات رفیقانه 

متفاوتی را در سیستم سوسیالیستی اشغال  های یتموقععینی  ازنظر ها آنوجود داشت.  ها آنمعینی بین 

رهبری، یک نوع کار متفاوتی را نسبت به کارگران انجام  وقت تمامند. کادرها، بخصوص مقامات کرد می

به داشتن  ها آنند، کرد میممتازتری را اشغال کرده، حقوق باالتری دریافت یک مقام  نسبتاً ها آن، دادند یم

به  ها آنو شرایط مادی زندگی  داشتند گرایش -ییبورژوا خرده بینش به نزدیک–یک نوع بینش متفاوتی 

و الزم بود که برای جلوگیری از رفتن این افراد به راه انجام کارها به  کرد میتقویت این بینش متفاوت کمک 
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و راه  دارانه یهسرمااز رهبران رویزیونیست باال در پیش گرفتن متدهای  شان یرو دنبالهو  داری یهسرماشیوه 

 ، مبارزه شود.داری یهسرما

با یکی از اقوام نزدیکش، مائو  ییها بحث رشته یک، مائو 1۹64همچنین در این زمان، در تابستان سال 

 "خورده قسمطرفداران "بطوریکه اکنون او را، یکی از  -سین داشت )که از طرفداران نزدیک مائو بود-یوان

 ضدانقالبیکودتای  که یدرزماناو  -خوانند یم "چهارنفرهدارو دسته " اصطالح به "خورده قسمهمدستان "و 

 سؤاالتمائو  ها بحثبه قتل رسیده است.( در این رشته از  ظاهراًپس از مرگ مائو انجام یافت دستگیر شد و 

 :کند میمهمی را مطرح 

 لنینیسم را مطالعه کنی یا رویزیونیسم را؟-مارکسیسم خواهی یمآیا تو 

 .کنم یملنینیسم را مطالعه -من دارم، مارکسیسم یعتاًطبشین:  -یوان

 دانی یم؟ آیا کنی یممطالعه  یرادارکه تو چه چیزی  داند یمصدر مائو: مطمئن نباش، کسی چه 
 لنینیسم چیست؟-مارکسیسم

بریم، یعنی اینکه باید انقالب  یشپ بهلنینیسم یعنی اینکه ما باید مبارزه طبقاتی را -شین: مارکسیسم-یوان
 کنیم.

آن که باید انقالب کرد، اما انقالب چیست؟ انقالب  تآن اسلنینیسم -صدر مائو: ایده اساسی مارکسیسم
که پرولتاریا سرمایه داران را سرنگون کند، دهقانان مالکین را سرنگون کند، و آنگاه پس از آنان  است

. در حال حاضر وظیفه دهد میبه تحکیم آن ادامه  کرده و مضافاً برقرارقدرت سیاسی کارگران و دهقانان را 
نهایی تعیین نشده است که، باالخره، چه کسی، چه کسی را  طور بهنشده است، هنوز  انقالب هنوز کامل

سرنگون خواهد کرد. در اتحاد شوروی، آیا خروشچف در قدرت نیست، آیا بورژوازی در قدرت نیست؟ ما 
، ها کارخانهتولیدی،  یها دسته، است یبورژوازهم، مواردی داریم که در آن قدرت سیاسی در چنگ 

، رادارندافراد خود  ها آنهستند که در آنجا،  ای یاستانو  یا منطقه های یتهکمو همچنین  "سین" های یتهکم
 (55هستند.) ها آنوجود دارند که از افراد  ای یعمومامنیت  یها بخشروسای 
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که ولو اینکه ما نظم سوسیالیستی داریم، و هر کس ادعای  آن است گوید یممائو  آنچهدر اینجا، البته، 

 های تودهو   ها یستمارکسآیا -مضمون و محتواست  کننده یینتع، مسئله کند میلنینیست بودن -مارکسیست 

، یا اینکه رویزیونیستها و معدودی باشند یممردم در رهبری بوده و در حال هدایت جامعه در جهت کمونیسم 

 داری یهسرمادر فرماندهی قرار داشته و در حال هدایت امور در جهت عکس، یعنی بازگشت به عناصر بورژوا 

نیازمند یک تغییر کیفی است. نیازمند داشتن کنترل  داری یهسرماسوسیالیسم به  بازگرداندن. البته باشند یم

 به معنایآژانس امنیتی، بلکه بر این یا آن عرصه اقتصادی، این یا آن بخش از روبنا این یا آن نهاد یا  فقط نه

که حتی در درون  کند می یدتأک. اما مائو آن استو دگرگون ساختن کامل  یطورکل بهگرفتن کنترل جامعه 

 ییها آنتحت کنترل  مرتباًکه  -کوچک های یطهحنه  هم آنو -وجود دارند  هایی یطهحسیستم سوسیالیستی 

، و بنابراین اند گرفته یشپکه بینش بورژوایی و طرز زندگی بورژوایی و طریق بورژوایی انجام کارها را در 

 داری یهسرماشروع به برقرار کردن مناسبات  اساساً، و گیرند یمو عملکردهای بورژوایی را بکار  ها یاستس

 .آیند یدرم، کنند میلنینیسم -تحت پوشش مارکسیسم

که هنوز الینحل مانده)و دالیل خوبی  کرد میرا که مائو اصرار  ای یاساسبدین ترتیب این امر، مسئله 

که تحت  گفت یم: چه کسی، چه کسی را سرنگون خواهد کرد؟ مائو کشد یمبرایش داشت( را پیش 

که  یستمعنا ن دهد. البته این بدان ادامه سوسیالیسم الزم است پرولتاریا کماکان به سرنگونی بورژوازی

، بلکه بدان معناست که طبقه کارگر باید کند میکل اداره  طور بهبورژوازی قدرت عالی را دارد و جامعه را 

کشد، و بدین ترتیب  یربه زبپا خاسته و نیروهایش را بسیج کند و رویزیونیستهای در قدرت را  مکرراًو  مرتباً

ممکن است  البتهدوباره به کف آورد.  شده خارج یاپرولتاراز جامعه را که از دست  ییها بخشکنترل آن 

آوردن کنترل واقعی  دست بهمعینی، قادر  زمان یکمعینی از جامعه باشند که طبقه کارگر هنوز، در  یها بخش

ممکن است مسئله عبارت باشد از اعمال قدرت پرولتری برای اولین بار. این  ها عرصهنشده است، لذا در این 

 د که قبل از انقالب فرهنگی در چین در مورد هنر صادق بود. )به فصل قبل مراجعه کنید(.اوضاعی بو

 یها کنگرهمستقیم در بخشی مرکزی از قانون اساسی حزب کمونیست چین در  طور بهاین مسئله اساسی 

 است: شده عنوان( 1۹73و  1۹6۹نهم و دهم آن )در سال 
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بورژوازی و تمام طبقات استثمارگر  سرنگونی کامل برنامه اساسی حزب کمونیست چین عبارت است
. هدف داری یهسرمادیگر، برقراری دیکتاتوری پرولتاریا بجای دیکتاتوری بورژوازی و پیروزی سوسیالیسم بر 

 (56از ماست() یدتأکنهایی حزب عبارت است از تحقق کمونیسم.)

دون قدرت عالی را غصب کردند، قانون اساسی حزب  تسه که رویزیونیستها پس از مرگ مائو و البته زمانی

  سرنگون سازی هر آنچه را که در مورد -حزب ای یهپابرنامه -کرده، و بر سر این نکته اساسی  یسیبازنورا 

بورژوازی " ها آنکه  گوید یمفقط  ها آن شده نوشتهبود از قانون اساسی بیرون کشیدند، بطوریکه اکنون قانون 

( و این نشانگر اهمیت عظیم این نکته 57)"خواهند کرد. یساز پاک قدم به قدمو دیگر طبقات استثمارگر را 

 است.

مهم نیست و یا حتی اینکه نسخه جدید  اصالًآید که چنین تغییری  به نظرممکن است در نگاه اول چنین 

که وظیفه سرنگون ساختن بورژوازی و دیگر آید  به نظر. ممکن است است تر درستحزب  ای یهپابرنامه 

. اما این طرز تفکر اهمیت این ها آن یساز پاکطبقات استثمارگر کامل شده و اکنون وظیفه عبارت است از 

تالش خواهد  مکرراً تنها نهکه تا زمانی که بورژوازی موجود است  کند میواقعیت را نادیده گرفته و یا انکار 

بخشی از این تالش، در غصب  مثابه بهرا احیاء کند، بلکه  داری یهسرمانگون کرده و کرد که پرولتاریا را سر

کامل در جامعه در دست دارد، موفق  طور بهاز قدرت حتی در شرایطی که پرولتاریا قدرت را  ییها بخش

درک شود هسته بورژوازی و فرماندهان نیروهای  که یزمانخواهد شد،  تر مهمخواهد شد. و این مسئله بسیار 

که در سطوح  ییها آنارتجاعی در جامعه دقیقا متشکل از رویزیونیستهای خود حزب کمونیست، بخصوص 

 .باشند یمباال هستند، 

 فقط نهکمونیسم،  یسو بهو پیشرفت  اش یکتاتوریدپرولتاریا باید برای مقابله با این مشکل و ادامه استحکام 

از قدرت را که  ییها بخشآن  مرتباًژوازی )و عناصر دیگر طبقات استثمارگر( را سرکوب کند بلکه باید بور

سرنگون کردن آن رویزیونیستهای سرسختی  به معنایتوسط بورژوازی غصب شده دوباره کسب کند. و این 

ر پیش گیرند. را د داری یهسرمااست که این مواضع قدرت را در دست داشته و مصمم هستند که راه 

و از پایین، پس  ها تودهسرنگون کردن مکرر آن، از طریق بسیج  به معنایبورژوازی  یساز پاک یگرد عبارت به

. این آن کند میدر جامعه سوسیالیستی غصب  مکرراًاز قدرت است که بورژوازی  ییها بخشگرفتن آن 
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 1۹64سین( در سال -است که مائو زمانی که مصرانه )در سخنانش با یکی از اقوام نزدیکش مائو یوان یا نکته

 یدتأکاست، بر آن  نشده حلگفت، این مسئله که چه کسی، چه کسی را سرنگون خواهد ساخت هنوز 

 .گذاشت یم

سیالیسم به کمونیسم مشخص کرد که خطر عمده در مقابل پیشرفت سو یروشن بهدر این زمان بود که مائو 

. مائو در اشاره به جنبش تربیت استکیست، و بنابراین چه کسی است که آماج عمده انقالب در این مرحله 

 سوسیالیستی که در آن زمان در جریان بود گفت:

را در  داری یهسرماو راه  اند قدرتآماج عمده جنبش کنونی عبارت است از آن اشخاص که در 
 (5۸.)اند گرفته یشپ

خاص نبود، بلکه  طور بهعام، یا خارج حزب  طور به، آماج عمده، دیگر بورژوازی در جامعه یگرد عبارت به

ند شد میکه بدین نام خوانده  طور آنبودند، یا  گرفته یشپرا در  داری یهسرمااین افراد حزبی در قدرت که راه 

 ، بودند."داری یهسرمارهروان "

پیشرفت مهم دیگر در فهم مبارزه طبقاتی تحت سوسیالیسم بود،  یک ینامشاهده کرد  توان یمکه  طور آن

گشت. البته روشن بود که با  تر یقعمو این درک در طول چند سال بعد، با تشدید مبارزه طبقاتی در چین، 

به آماج عمده حمله، رویزیونیستها دست  ها آنآغاز حمله به رویزیونیستهای درون حزب توسط مائو، و تبدیل 

توسط  ها یاستستالش کردند که مانع اشاعه این  توانستند یمکه  ای یلهوسبا هر  ها آن. زدند یمه ضد حمله ب

گوناگون سعی کردند  به طرقهر آنجا که نتوانستند چنین کنند   توسط حزب کردند و در ها آنمائو و اتخاذ 

را به خدمت گرفتند تا  ای یلهوس هرگونه ها آنگردند. بخصوص در آن زمان،  ها یاستسکه مانع اعمال این 

بدل  ها تودهبه جنگی در میان  آن راجنبش تعلیم و تربیت سوسیالیستی را از مسیر خود منحرف ساخته و 

 سازند.
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 انقالب فرهنگی

 ییبازگودر حال حاد شدن بود، و دو سال بعد با انقالب فرهنگی منفجر شد. در اینجا،  شدت بهاوضاع 

گوناگون آن ناممکن است. نکته مهم در  های وخم یچپو زمین لرزاننده، و وقایع و  سابقه یبتاریخ این انقالب 

این فصل عبارت است از زیربنای تئوریک انقالب فرهنگی، و اینکه چگونه آن تئوری که انقالب فرهنگی را 

 است. لنینیسم-سیسممائو به علم مارک یرفناناپذخدمات  ترین یمعظرهبری کرد، نماینده 

 ، مائو با جمالت زیر لزوم انقالب فرهنگی را چنین بیان نمود:1۹67در سال 

بردیم و جنبش تعلیم و  یشپ به، در حیطه فرهنگ مبارزه را ها کارخانهما در مناطق روستایی، در  درگذشته
ما فرم یا متدی  چراکهنتوانستند مشکل را حل کنند،  ها یناتربیت سوسیالیستی را به انجام رساندیم. اما تمام 

و از پایین افشاء کند، نیافته  جانبه همهروشن،  طور بهرا برانگیزد و جوانب اشتباه اعمال ما را  ها تودهکه 
 (5۹بودیم.)

 تنها نهعبارت از آن است که انقالب فرهنگی،  ها آن، که یکی از کند میاین گفته نکات بسیاری را روشن 

 ازآنچهبود. انقالب فرهنگی علیه معیارهای سنتی  سابقه یبعام یا در چین بلکه در تاریخ سوسیالیسم  طور به

قرار بود حزب کمونیست باشد، حرکت کرد. اما این فقط ظاهر قضیه  ازآنچهقرار بود سوسیالیسم باشد، 

رساندن انقالب  باناما در تنها هدف یک حزب کمونیست عبارت از رهبری پرولتاری درواقع چراکهاست، 

مائو، حزب کمونیست چین را برای انجام آن  که. و این آن چیزی است استبرای دستیابی به کمونیسم، 

تحت سوسیالیسم به موانعی  درواقعبود و  شده ساخته. اما این علیه تمام سنن و نیروی عادت که کرد میرهبری 

از نیروی  توان ینمتحت سوسیالیسم،  جمله مندن انقالب رسان به انجامبدل گشته بودند، حرکت کرد. در 

از  یرو دنبالهو  اند شده ساختهکرد. سنت و عادت اجتماعی توسط هزاران سال جامعه طبقاتی  یرو دنبالهعادت 

 چنان سنتی هرگز منتهی به جامعه بی طبقه نخواهد شد.

فراخوان دهد که برخاسته و  ها تودهبود که صدر یک حزب کمونیست به  ای سابقه یب، این امر شک یبو 

دو مقر فرماندهی  درواقعو  رود ینم یشپ بهافراد قدرتمند حزب را سرنگون سازند. اما انقالب بر مبنای سابقه 

نار ک ها آن، دستگاه و مقرهای خود را داشتند، و الزم بود که داری یهسرمادرون حزب وجود داشت. رهروان 

 جلوگیری شود. داری یهسرمازده شوند تا از کشیده شدن چین به راه 
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نمود که صحبت در مورد دفاع از نقش رهبری حزب و غیره کافی نیست،  بندی جمعبنابراین مائو چنین 

. البته استیک کل  مثابه بهبخشی از امر انقالبی کردن جامعه  مثابه بهصحبت بر سر انقالبی کردن مداوم حزب 

ه بود و در درآمد حزب در چین  های یهپا که یزمانرا ایفاء کند. حتی  اش یرهبرحزب باید نقش  یطورکل به

بسیاری از نقاط کشور وجود خارجی نداشت، اما هرگز موجودیت سرتاسری خود را از دست نداد و مائو 

مشکلی بود برای بازسازی و تقویت حزب،  حال یندرعقصد بازسازی حزب را داشت. انقالب فرهنگی  کامالً

 سرانجام بهمردم. و بدون  یا تودهبه عمل  اتکا  واحد به واحد، منطقه به منطقه و از پایین تا باال، از طریق

برای تشخیص این حقیقت و کشاندن به  ها تودهرساندن امر انقالبی کردن حزب بدین طریق، بدون بسیج 

بیک حزب بورژوایی تبدیل کنند و  آن را بردند یمباالی حزب که سعی روشنایی روز و سرکوب رهبران 

، سپس از طریق نیروی عادت و ها توده  نظارت عموم در معرض انتقاد و طور بهکادرهای رهبری  قرار دادن

و آنگاه جامعه تحت  شده یلتبدبه ابزار بورژوازی  تواند میعمل آگاهانه مقامات باالی رویزیونیست،حزب 

 را در پیش خواهد گرفت. داری یهسرماراه  "یزآم مسالمت طور به"رهبری آن 

نکته را از تجربه تاریخی دیکتاتوری پرولتاریا در چین و جاهای دیگر،  ینتر مهمبنابراین مائو این 

ابزار بازسازی و  ها و راهنمود و شروع به تکامل  بندی جمعدر اتحاد شوروی،  ضدانقالببخصوص تجربه 

از  اند گرفته یشپرا در  داری یهسرماکه در قدرت بوده و راه  ییها آنانقالبی کردن حزب، بیرون کردن 

 قرار دادنبا  درواقعبود. حزب   ها تودهبر  اتکا اساساًصفوف حزب نمود، و باز شکل و متدی که به کف آمد 

بازسازی شد. بدین طریق همراه با هدایت و رهبری از جانب مقرهای  ها تودهرهبران و اعضاء در معرض انتقاد 

فرماندهی پرولتری در حزب کمونیست که تحت رهبری مائو بود، واحدهای حزبی در سطوح مختلف 

که در  گونه آنمرتبط گشتند.  یکدیگربه دمکراتیک -مبنای اصول تشکیالتی سانترالیسم و بر شده یبازساز

در رابطه  چراکهبود،  سابقه یب کامالًکل  طور بهرد چنین تحولی مانند خود انقالب فرهنگی باال اشاره شد، پیشب

معمول پیشبرد  اصطالح به یها راهکل، این مسئله روشن گشت که  طور بهبا حزب، همچنین در رابطه با جامعه 

کردن رویزیونیستها و تکاندن سطوح باالی حزب، بخصوص از پیله بوروکراتیکی که  کن یشهرامور برای 

نمود که یک حزب در قدرت کماکان باید وسیله  بندی جمعحزب خود را در آن تنیده بود، ممکن نبود. مائو 

نین تبدیل همچ تواند یمباشد برای رهبری پرولتاریا در ادامه مبارزه طبقاتی تحت سوسیالیسم، اما  ای یهنقل

، تحت ها آنبه  اتکاو  ها تودهبرای قشر بوروکراتیک در جستجوی منافع بورژوایی شود. فقط بسیج  یا یلهوس به
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این مشکل را حل کند. )این بسیار مرتبط است با  تواند یملنینیستی است که -رهبری یک خط مارکسیست

یم پرداخت( از درون این انقالب کبیر به آن خواه بعداًتحلیل مائو از بورژوازی درون خود حزب، که 

در حزب بلکه در سراسر جامعه تحوالت بیشتری صورت گرفت. در اینجا باز  تنها نهفرهنگی پرولتاریایی، 

بردند که  یشپ بهمردم تحت رهبری مائو و انقالبیون کمونیست دیگر، تحوالتی را  های تودهطبقه کارگر و 

شهر و روستا تقلیل یافت.  جمله منمختلف جامعه  یها بخشبین اقشار و  ها ینابرابربود. تمایزات و  سابقه یب

مناسبات نوین اقتصادی و اجتماعی و انقالبی کردن فرهنگ،  تنها نهصدها میلیون مردم در تکامل و تقویت 

 -تفکر مردم و غیره بپا خاستند، بلکه همچنین اشکال مختلف مبارزه که مشخصه انقالب فرهنگی بودند

های جوانان که به  بریگاد یده سازمانعلنی از افراد در قدرت،  یا تودهبزرگ دیواری، انتقاد  یها زنامهرو

 گارد سرخ معروف شدند و غیره و غیره تکامل یافتند.

که  کرد می درخواستاز آنان  مرتباًو  قرارداد یتموردحمارا  ها تودهمائو به گرمی مبارزات و ابتکارات 

ساخت که  خاطرنشانبه سپاهیان گارد سرخ  یا نامهخیزش انقالبی خود را حفظ نمایند. او برای نمونه در 

 اعمال انقالبی سپاهیان گارد سرخ:

 یها سگ... بیان انزجار و اعالم محکومیت طبقه مالکان ارضی، بورژوازی، امپریالیسم، رویزیونیسم و 
 یها گروهکارگران، دهقانان، روشنفکران انقالبی و احزاب و  ها آنکه تمام  استاز طرف شما  شان یریزنج

که شورش کردن علیه مرتجعین بر حق  دهند می، و نشان دهند میانقالبی را مورد استثمار و ظلم و ستم قرار 
 .کنم یماست. من نسبت به شما پشتیبانی آتشین خود را ابراز 

تصمیم کمیته " 1۹66عظیم در اوت  یا تودهدر این مبارزه  ها تودهبرای آماده نمودن رهبری و راهنمایی 

 یها قول نقلصادر گردید. )تمام  "مرکزی حزب کمونیست چین در رابطه با انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی

معروف است، تحت هدایت  "یا نکته 16قرار " عنوان به عموماً آنچه( 61زیر از این جزوه با همین نام هستند.()

شخص مائو تهیه گردید و آشکارا پیروزی خط او را در مقابله با مخالفت سخت رهبران حزب کمونیست 

. طلبد یمرا  ها یستکمون. نکات مهمی در این تصمیم وجود دارند که مطالعه دقیق همه کرد میچین نمایان 

 برقراردر اینجا باید بر آن تکیه گردد  آنچهده شد. بعضی از نکاتی که در آن وجود دارند در فصول قبلی آور

 زیر است:
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اینکه آیا  یلهوس بهنتیجه این انقالب فرهنگی کبیر "که  نماید یماین اصل را برجسته  "یا نکته 16قرار "

تیتر این بخش چیزی را بیان  ".گردد مییا نه، تعِیین  یزدبرانگرا  ها توده کند می جرئترهبری حزب شجاعانه 

جرئت نمودن را باالتر از هر چیز قرار دهید و شجاعانه "شعار انقالب فرهنگی نامید:  آن را توان یمکه  کند می

در انقالب کبیر فرهنگی ": کند میمقاله به همین ترتیب در قسمت بعدی اشاره "را برانگیزید.  ها توده

متد انجام کار دیگری بجای آن نباید رها کردن خودشان است، و هیچ  ها تودهپرولتاریایی،تنها متد برای 

 ."قرار گیرد مورداستفاده

که در درون حزب در  ییها آنآماج عمده جنبش کنونی عبارت است از "که  کند می یدتأکباز  "قرار"

. این مقاله رهنمودهای اساسی در مورد حل صحیح "اند گرفته یشپرا در  داری یهسرمامقام قدرت بوده و راه 

اعضای عادی "و  ها یسینتکنخلق و مسئله کادرها، و همچنین سیاست برخورد به دانشمندان، تضادهای درون 

. این مقاله بر ارتباط واقعی بین انقالب و برداردکه در قدرت نیستند( را در  ییها آن)یعنی  "گروه کارکنان

 .ورزد یم یدتأکتولید 

انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی یک نیروی محرکه قدرتمند برای رشد نیروهای مولده اجتماعی کشور ما 

 ای که انقالب فرهنگی کبیر را در مقابل رشد تولید قرار دهد نادرست است. ایده هرگونه. است

 ها تودهتوسط  شده خلقدر مورد تشکالت  "یا نکته 16قرار "موضوع این فصل، بحث  ینتر مهماما شاید 

 باشد.

انقالب فرهنگی،  یها گروهنوین بسیاری در انقالب کبیر پرولتاریایی شروع به ظهور کردند.  های یدهپد
در بسیاری مدارس و واحدها چیزهای جدیدی  ها تودهتوسط  شده خلقو دیگر اشکال تشکیالتی  ها یتهکم

اشکال نوین  ها کنگرهو  ها یتهکمانقالبی فرهنگی،  یها گروهبوده و از اهمیت تاریخی برخوردارند. این 
در آنان خود را تحت رهبری حزب کمونیست آموزش دهند.  توانند می ها تودهکه  باشند یماز تشکل  ای یعال
ارگانهای قدرت  ها آن. باشند یم ها تودهحزب ما و  بین یکنزد یا رابطه داشتن نگاهپلی عالی برای  ها آن

 ولتاریایی هستند.انقالب فرهنگی پر

ند که در درآمدانقالبی  های یتهکم صورت بهدر یک پروسه از رشد در انقالب فرهنگی،  ها گروهاین 

 توان یمکه  گونه همانرا تحسین کرد و  ها تودهسطوح مختلف جامعه برقرار شدند. البته مائو این خالقیت 
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آنان را در سطوح  سرعت به اند کردهکه اکنون قدرت را در چین غصب  داری یهسرماحدس زد، رهروان 

، تبدیل اند کردهجامعه از بین برده و آنان را به ابزار بورژوا بوروکراتیکی که شکل خود را حفظ  ای یهپا

 .اند کرده

و هم به پراتیک انقالب تا بدان زمان،  بندی جمعدر طول انقالب فرهنگی مائو آرام ننشست، بلکه هم به 

 های وخم یچپپیشروی بیشتر آن پرداخت.خود انقالب فرهنگی از میان  های یکتاکتطراحی استراتژی و 

در اینجا بر روی آن تمرکز  آنچهکرد، اما  اش یرهبرمائو در مبارزه  دورانش تمامبسیاری گذر کرد که در 

که از آن بیرون   عامی تئوریکی یها درسخواهد شد عبارت است از حرکت کلی و بالانقطاع انقالب و 

 کشید.

رویزیونیستها فقط در  یهعلکه هدایت مبارزه  آن استعبارت از  ها درساین  ینتر مهمو  ترین یقعمیکی از 

 با یعنی– "پایین به باال از" فقط یا -دولت و حزب رهبری ارگانهای در فقط یعنی- "باال سطوح"

 سپس و شود برخورد رهبری ارگانهای گیری یمتصم طریق از ابتدا انقالبیون ضد دیگر و رویزیونیستها

موضوعات و  گشت، تصفیه خاصی شخص چرا اینکه مورد در ها توده و حزب صفوف میان در آموزش

است که   الزم گفت مائو که گونه آن بلکه. نیست کافی–برده شود  یشپ بهمسائل خطی و غیره چه بودند، 

برانگیخته و آنان را در مبارزه و مغلوب کردن دشمنان طبقاتی هدایت کرد. و  از پایین وسیع را های توده

از این بود. انقالب فرهنگی، در ابعاد وسیع و عمیق  سابقه یب یا نمونهانقالب فرهنگی دقیقا  یا تودهخیزش 

و  داری یهسرما سخت جانکرد و متدی جدید برای مغلوب ساختن رهروان  بندی جمعکه مائو  گونه آن

 حزب، بود. جمله منکردن جامعه،  تر یانقالب

بود. او در سخنرانی خود در جلسه پلنوم  "موقع بهالزم و  مطلقاً"که انقالب فرهنگی  گفت یممائو اغلب 

نکته مهمی را در این مورد بدین ترتیب بیان  1۹6۹اول نهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در آوریل 

 کرد:

پایه ما مستحکم نبود. بنا  چراکهستیم کاری کنیم، توان نمیب کبیر فرهنگی پرولتارِیایی ما بدون انقال ظاهراً
یا  ها کارخانهمنظورم همه - ها کارخانهزیادی از  نسبتاًدر اکثریت  متأسفانهبر مشاهدات من 

کارگر نبود. منظورم  های تودهواقعی و  های یستمارکسرهبری در دست  -آنان نیست اتفاق به قریب یتاکثر
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خوبی در میان دبیران، معاونین  یها آدمنبودند. بله بودند.  ها کارخانهخوبی در رهبری  یها آدمآن نیست که 
خط لیوشائوچی بودند، به  یرو دنباله ها آناما   حزبی بودند. های یرخانهدبحزبی و  های یتهکمدبیران و اعضای 

 های یاستسبودند و بجای گسترش  قرار داده، سود را در فرماندهی جستند یممادی توسل  های یزهانگ
هستند... این نشانگر آن است که  ها کارخانهبدی در  یها آدم درواقعو غیره ... اما  دادند یمپرولتری، پاداش 

 (62انقالب هنوز ناتمام است.)

، انقالب فرهنگی، در عین جلوگیری از کسب سازد میکه آخرین جمالت روشن  گونه آندر ادامه، 

و برای همیشه حل نکرد و  بار یکدر آن زمان مشکل را  داری یهسرماقدرت توسط رویزیونیستها و احیاء 

در  درواقع-  طوالنی ادامه یابد به مدتست که چنین کند. انقالب باید تحت دیکتاتوری پرولتاریا توان نمی

در سراسر دوره دیکتاتوری پرولتاریا، تا زمانی که بورژوازی و تمام طبقات سراسر دوره گذاری سوسیالیسم، 

از بین بروند. و  کامالً دهد میپا  ها آن، و زیر بنایی که به برخاستن یطورکل بهاستثمارگر دیگر و طبقات 

اولیه انقالب فرهنگی، در  یها سالبسیار بیشتر، مانند  یا توده های یزشخ، نمود یمکه مائو اصرار  گونه آن

 تاریخی، به همراه مردم سراسر جهان، الزم خواهد بود. یتمأمورآینده نیز برای به ثمر رساندن این 

، در بحبوحه این 1۹67انقالب فرهنگی در ارتباط است. مائو در سال  تر یقعم باهدفخود  نوبه بهو این 

 خیزش چنین گفت:

بگوئید، هدف انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چیست؟ )یکی  به من: کنم یماز شما  یسؤالدر اینجا من 
رهروان  یهعلدر حزب.( مبارزه  داری یهسرماجواب داد که هدفش عبارت بود از مبارزه علیه رهروان 

و  ینیب جهانعمده است، اما هدف نیست. هدف عبارت است از حل مشکل  یفهوظدر حزب یک  داری یهسرما
 یسم.پاک کردن رویزیون

بر کسی  توان نمیرا  ینیب جهانیک  چراکهگذارده است  یدتأکبر اهمیت خودآموزی  مکرراًمرکزیت 
، کنند میتحمیل کرد، بازسازی ایدئولوژیک فاکتورهای خارجی را که بر روی فاکتورهای داخلی عمل 

متحول نگردد آنگاه حتی  ینیب جهاندارد. اگر  به عهدهدومی نقش درجه اول  که درحالی، کنند مینمایندگی 
چهار در انقالب فرهنگی کبیر جاری از میان برداشته شوند، بار دیگری  داری یهسرمااگر دو هزار نفر رهروان 

تن دیگر ممکن است ظاهر گردند. ما در انقالب فرهنگی جاری در حال پرداخت بهای بسیار زیادی  هزار
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در یک، دو، سه یا چهار انقالب فرهنگی حل کرد، بلکه  نتوا نمییا دو خط را  دوطبقههستیم. مبارزه بین 
نتایج انقالب فرهنگی کبیر جاری باید حداقل برای پانزده سال تحکیم گردد. دو یا سه انقالب فرهنگی در هر 

کردن رویزیونیسم و تقویت توانمان در مقابله با رویزیونیسم در  کن یشهرباید انجام شود. بنابراین ما  صدسال
 (63ن را باید به خاطر داشته باشیم.)هر زما

اولیه آن، حقیقت عمیقی که لنین  یها سال یا توده های یزشخدر طول انقالب فرهنگی، و بخصوص در 

چندین سال  اندازه به توانند میمردم در چند هفته مبارزه در یک دوره انقالبی  های تودهیعنی اینکه -بیان کرد 

نمایش گذارده شد و ثابت گردید که از  به معرضدیگر با قدرتمندی  بار یک -آموزش ببینند "دوران عادی"

بلکه در جامعه سوسیالیستی نیز، برخوردار  داری یهسرمادر مبارزه در جامعه  فقط نه، ای کننده یینتعاهمیت 

بر چه کمونیسم باید  یسو بهجامعه  یشبردپاساسی که برای  سؤالدر ارتباط است با این  ها ینااست. تمام 

وسیع گذارده شود.  های تودهبر  تواند میفقط  اتکاکرد که،  یدتأککسی تکیه کرد. مائو بارها و بارها 

توسط خود  اش یکتاتوریدواقعا دیکتاتوری پرولتاریا باشد که  تواند میدیکتاتوری پرولتاریا فقط زمانی 

لنینیستی برای -بسیج و مسلح ساختن آنان با خط مارکسیست به معنایوسیع اعمال گردد، و این  های توده

و توانا ساختن آنان در تشخیص خط درست از نادرست و منافع واقعی پرولتاریا -دشمنان طبقاتی  یهعلمبارزه 

لنینیسم برای تسلط بر مواضع اساسی، -از منافع بورژوایی در جریان مبارزه خودشان و مطالعه مارکسیسم

 .است -آندیدگاه و متد 

 به مواضعقرار گیرد، آنگاه اگر رویزیونیستها  مورداستفادهمتد دیگری  هرگونهکرد که اگر  بندی جمعمائو 

در پوشش  -بزنند ضدانقالبیرسمی بر یک خط  "مهر تصدیق"رهبری دست یابند و قادر گردند که 

م وفادار ماندن به خط حزب و سیاسی در یک موقعیت پاسیوی خواهند بود، و بنا ازنظر ها توده -مارکسیسم

خالصه، به  طور بهرهنمون خواهند گردید.  داری یهسرماوفاداری به رهبری آن، آنان به عقب و به جهنم 

برخورد کرد وگرنه از دست خواهد  -ایستا و مطلق یقبه طر-متافیزیکی  طور بهدیکتاتوری پرولتاریا نباید 

تحت دیکتاتوری   ادامه انقالبی به معنارفت. مائو نشان داد که اعمال دیکتاتوری پرولتاریا بر بورژوازی 

و  استوسیع  های تودهبر  اتکابورژوازی و تمام طبقات استثمارگر از طریق  یهعلپرولتاریا، ادامه مبارزه طبقاتی 

اولیه  یها سالکه مشخصه  یا تودهبه این معنا باشد. این به آن معنا نیست که آن نوع خیزش  ندتوا میفقط 

 ها تودهانقالب فرهنگی بود همیشه الزم و ممکن است. بلکه به این معنی است که از طریق اشکال متفاوت، 
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سیاسی بسیج گشته و در انجام مبارزه طبقاتی هدایت گردند و اینکه در طول دوره سوسیالیستی  ازنظرباید 

خواهند  "الزم و بجا مطلقاً " واقع به یا توده های یزشخ، و در نقاط معینی از تکامل مبارزه طبقاتی چنان مکرراً

ن یک کشور سوسیالیستی باقی کرد که اگر قرار بود چی یدتأککه اشاره شد، مائو بارها  طور همانبود. 

ست تنها انقالب فرهنگی در چین باشد. در توان نمیآغاز شد  1۹66که در سال  ای یفرهنگبماند،انقالب 

گاهی چنان چیزی الزم و ممکن است ارائه داد، اما  هرچندمختلفی از اینکه  های یابیارزاوقات مختلف مائو 

مبارزه طبقاتی که هم در درون کشور و هم در  های وخم یچپزمانی آن توسط  یبند جدولالبته مسئله مهم 

، باز و باز، مکرراً، بلکه مسئله مهم این واقعیت است که چنین انقالبی یستنتعیین خواهد شد،  المللی ینبسطح 

 یکسان آن. البته کند میذکر  آن را دلیل در طول دوره تاریخی سوسیالیسم الزم است. و مائو همچنین در باال

کشیده  یربه زو  شده سرنگون، ممکن است داری یهسرماکه در اوقات خاص آماج حمله هستند، افراد رهرو 

 جدیدی افراد سوسیالیسم دوره سراسر در اما. شوند کشیده انقالب طرف به است ممکن معین افراد و–شوند 

رهبران رویزیونیست ظاهر خواهند شد و هسته بورژوازی  مثابه بهاوقات دوباره همان افراد قبلی(  برخی یا)

که مائو در  گونه آنسرنگون کرد. به این دلیل است که  مرتباًرا  ها آنجدیدی را شکل خواهند داد، و باید 

که در آن  داری یهسرماهدف واقعی انقالب فرهنگی فقط سرنگون کردن آن رهروان  کند میاینجا اشاره 

، بلکه هدف آن باید عبارت باشد از بازسازی یستن اند کردهن حزب پرولتاریا مخفی زمان خود را در درو

لنینیسم دست یابند و -و متد پرولتاریا، مارکسیسم نظر نقطه، به مواضعمردم، بطوریکه آنان  های توده ینیب جهان

روزافزونی با امر تشخیص، ایزوله کردن و سرنگون کردن رویزیونیستها هر آن زمان که  طور بهبدین ترتیب 

 یبازسازدر جذب و  شان بر جامعه )و طبیعت( و توانایی تسلطشانسربلند کنند مسلح گردند، و در همان حال 

 اکثریت روشنفکران، و کادرها و غیره تقویت گردد.

به کف آمده  یفرهنگکه از انقالب  هایی یروزیپصحبت از  زمانی که مائو 1۹6۸یک سال بعد در سال 

 :گذارد یم تأکید، دوباره بر همان نکته کند میاست 

هنوز در  ها یناما پیروزی بزرگی به کف آوردیم. اما طبقه مغلوب شده کماکان مبارزه خواهد کرد. 

روزی نهایی صحبت کنیم. حتی برای یم از پیتوان نمیاطراف هستند و این طبقه هنوز موجود است. بنابراین ما 

سال. ما نباید هوشیاری خود را از دست بدهیم. بر مبنای دیدگاه لنینی، پیروزی نهایی یک کشور  ها ده

 ینچن هموسیع مردم در کشور خود است بلکه  های تودهپرولتاریا و  یها تالش درگرو تنها نهسوسیالیستی 
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، که بر آن استپیروزی انقالب جهانی و نابودی سیستم استثمار انسان توسط انسان در سراسر جهان  درگرو

 یراحت بهمبنا تمام بشریت رها خواهد شد. بنابراین این غلط است که از پیروزی نهایی انقالب در کشورمان 

 (64و منطبق بر واقعیات نیست.) استصحبت کنیم، این ضد لنینیسم 

هنوز هم  چراکه یستن یابیدست قابلدرازی پیروزی نهایی  زمان مدتکه تا  سازد میئو روشن در اینجا ما

. و دهند می، و هم بورژوازی در خود چین به حیات خود ادامه یطورکل بهطبقات استثمارگر در جهان 

یعنی اینکه بورژوازی هنوز در چین - دهد مییک پدیده را شرح ن صرفاًنکته دوم، مائو  دربارهبخصوص 

که او در  گونه آن: یعنی، گذارد یم یدتأکبر یک قانون عینی جامعه سوسیالیستی  دوبارهبلکه  -موجود است

به همان صورت  تواند میکرد، سوسیالیسم نقطه پایانی در خودش، یا چیزی که  بندی جمعقبل از این  ها سال

النی گذاری است که در سرتاسرش بورژوازی به موجودیت خود ادامه ، بلکه دوره طویستنتحکیم گردد، 

کماکان وجود خواهد داشت، و اینکه حلقه کلیدی در ادامه پیشروی  داری یهسرماخواهد داد. و خطر احیاء 

 تحت ستم جهان. یها خلقکمونیسم عبارت است از مبارزه طبقاتی در اتحاد با مبارزه پرولتاریا و  یسو به

 بندی جمع، مائو همچنین لزوم دگرگونی در شکل مبارزه را 1۹6۸ -6۹قطع از انقالب فرهنگی، در این م

کرده و آنان را  اتکابود  شده انجامو تحوالتی که  دستاوردهاکرد و این پروسه را نیز رهبری کرد. او به مبنای 

ین قانون عمل کرد که مبارزه به جلو رانده، بیشتر تکامل داده و مستحکم ساخت. مائو در اینجا بر مبنای ا

 یشپ بهوار و مارپیچی  موج یقبه طرنرفته بلکه  به جلوطبقاتی در یک خط مستقیم و همیشه به همان شدت 

انقالب فرهنگی تا به آن زمان و در  یدستاوردهاتحکیم مبارزه و  1۹6۹حزب در سال  ۹. کنگره رود می

در دوره بعد مهیا  دستاوردهابر این  اتکامرحله معینی را نمایندگی کرده و زمینه را برای پیشبرد بیشتر و 

ساخت. اما در همان زمان، مائو دوباره هشدار داد که حتی اگر شکل مبارزه عوض شود این به آن معنا نیست 

ه نیازی به سرنگون ساختن مقرهای فرماندهی بورژوازی در حزب نخواهد بود. یا دوبار شده تمامکه مبارزه 

چنان نبرد  احتماالًمائو اعالم کرد که در طول چند سال آینده   درست پس از کنگره نهم ،درواقع

تا چند سال بعد مقرهای فرماندهی بورژوازی نوین در درون  درواقعرا باید در پیش گرفت. و  یا جانبه همه

تحت رهبری کسی بود که از نزدیک در همراهی با انقالب فرهنگی قرار داشت.  بار یناآمد و  باوجودحزب 

سعی کرد کودتایی کند که شامل طرح ترور مائو نیز بود، او پس  1۹71این شخص لین پیائو بود که در سال 

ته شد. مائو خیلی زود در سقوط هواپیمایی که سعی داشت با آن از کشور فرار کند، کش اش نقشهاز افشاء 
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نقش مثبتی در  درمجموعاست، حتی اگرچه او  یا خائنانهتشخیص داده بود که لین پیائو دارای خصوصیات 

که الزم است، با لین پیائو در  کرد میمراحل اولیه انقالب چین بازی کرده بود و حتی اگرچه مائو احساس 

 یسنگربند یسخت بهکه در اتحاد با لیو شائوچی  ییها راستدوران مرحله اول انقالب فرهنگی متحد شود تا 

لین پیائو و داغان شدن مقرهای فرماندهی او، اگرچه پیروزی  یها نقشهکرده بودند، را سرنگون کند. شکست 

. نوین مشکالت و نوین تضادهای–آورد  باوجودبزرگی برای پرولتاریا بود، همچنین شرایط نوینی را نیز 

 دیگر و مائو قاطعانه حمایت و فرهنگی انقالب یا توده خیزش مقابل در که حزب قدیمی رهبران از بسیاری

همکاری  آن با -فشار تحت یا- کرده موافقت حدودی تا آن با که شدند مجبور آن، از انقالبی رهبران

-توجیهی  مثابه بهکنند،شروع به پشت کردن و مخالفت با آن کردند و برای این کار از خیانت لین پیائو 

 استفاده کردند. مخالفتشانبرای  -پوششی  یا

لین پیائو با انقالب  اندازه به کس یچه یباًتقر که ییازآنجاند که کرد می، مخالفین مائو چنین استدالل یجهدرنت

او صورت واقعی خویش را اکنون نشان داده است، باید بهر  که یآنجائ، و از گشت ینمفرهنگی مشخص 

بر این واقعیات که آن طریق که لین  ها آنیا درگیرش بود مشکوک شد.  داد یمقرار  یتموردحمااو  آنچه

بود دارای کمبودهای بسیاری بود، و اینکه در زمان کنگره نهم  قرار داده یتموردحماپیائو انقالب فرهنگی را 

او استدالل کرده بود که  انقالب فرهنگی شروع کرده بود، اینکه یدستاوردهااو حمالتش را به بسیاری از 

آشوب انقالبی برای مدتی )یعنی تا مدتی که او الزم داشت تا به باال برسد( خوب بود، ولی زمان آن رسیده 

. البته گذاردند یمساکت شده و سرشان را پایین انداخته و فقط به تولید بپردازند، سرپوش  ها تودهبود که 

 ها یناآورده بودند که به انقالب فرهنگی حمله کنند سعی کردند که از  به دستکه اکنون شانسی  ییها آن

نادیده گرفته و بجای آن  آن رالین پیائو و همچنین ماهیت راست  خط  راست یریگ جهتکنند،  یپوش چشم

 یطورکل بهانقالب فرهنگی را  یرمستقیمغبسازند، و  یدهدر چشم "اولتراچپ"که از او یک تصویر  خواستند یم

بسیار مهم انجام داد که درک  های یبند جمعا همان چوب بزنند. مائو در طول این مبارزه برخی ب

در اواخر  ینبنابراراند.  یشپ بهلنینیستی از ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا را هرچه بیشتر -مارکسیست

 :حیاتی متمرکز ساخت سؤالعلنی توجه را بر روی این  طور بهمائو  1۹74سال 

حیاتی است.  سؤالچرا لنین صحبت از اعمال دیکتاتوری پرولتاریا بر بورژوازی کرد؟ روشن ساختن این 
 (65باید به همه ملت فهماند.) را ینابه رویزیونیسم خواهد انجامید.  سؤالبر روی این  ینارون
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، "کشوری خلق چین چهارمین کنگره"کوتاهی پس از پایان  زمان مدت، 1۹75با انتشار آن در فوریه سال 

دون، کارزار مطالعه تئوری دیکتاتوری پرولتاریا و مبارزه با و جلوگیری از رویزیونیسم را  تسه این آموزش مائو

 یدتأکدر این کارزار بر آن  آنچه، و گذارد یم یدتأکبر آن  قول نقلبکار انداخت. آنچه را که مائو در این 

گذارده شد عبارت است از لزوم درک این مسئله که چرا، به چه مقصودی، دیکتاتوری پرولتاریا اعمال 

 است الزم–. فقط این درک که یک دیکتاتوری پرولتاریا باید وجود داشته باشد کافی نیست گردد می

ه جهتی باید حرکت و در چ یافته دستبه چه چیزی باید  اش یکتاتورید طریق از پرولتاریا که شود فهمیده

 کند.

 :گردد میروشن  شده یانباینکه این جهت چیست، در سخنان دیگری از مائو که در همان زمان 

سیستم مزد نابرابر است، بطوریکه  ینچن هم، شود میدر حال حاضر در کشور ما سیستم کاالیی بکار برده 
محدود  توان یمهشت درجه مزد وجود دارد، و غیره. چنین چیزهایی را تحت دیکتاتوری پرولتاریا فقط 

آسان خواهد بود که سیستم  کامالً ها آنساخت. بنابراین، اگر اشخاصی مانند لین پیائو به قدرت برسند، برای 
 (66لنینیستی را بیشتر مطالعه کنیم.)-را بر پا کنند. به این دلیل است که ما باید آثار مارکسیست داری یهسرما

 اثرات" آن را مارکس آنچه–بقایای جامعه کهن  کند میصحبت  اش دربارهآنچه را که مائو در اینجا 

 سوسیالیستی تولیدی مناسبات خود در- سوسیالیستی اقتصاد زیربنای در که است -خواند کهن جامعه "تولد

عام حق  طور به توان یمرا  -هغیر و توزیع، در اختالف کاالیی، سیستم– چیزهایی چنین. است موجود

و  باشند یممناسبات اقتصادی مشخصه عصر بورژوایی  یبند طبقهمتعلق به  ها آن چراکهبورژوایی خواند، 

تحت  که یآنجائ، معذالک از اند نشده)بقول مارکس( پیموده  کامالًاین مناسبات  یها افقکه  اند آننشانگر 

 در یزهاچ، این شود میسوسیالیسم استثمار کار مزدوری توسط مناسبات تولیدی سوسیالیستی از میان برداشته 

 ها ینیچ آنچه موجودیت ادامه با نزدیک از "تولد اثرات". این کنند میمتفاوتی عمل  ی ینهدرزماین دوران 

 -فکری و یدی کار بین و ده، و شهر بین دهقانان، و کارگران بین اختالف– "بزرگ اختالف سه" اغلب

 هستند. مرتبط خوانند یم

 تعریف باال در کالً که گونه آن–، حق بورژوایی طرف یکازکه،  خواند یممائو توجه را به این واقعیت 

 فقط پرولتاریا دیکتاتوری اینکه و دهد می ادامه سوسیالیسم دوره سراسر در خود موجودیت به -گشت
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یک احتمال خطرناک  کماکان داری یهسرما احیاء که است دلیل ینبه هم. کند محدود آن را تواند می

کند و اینکه  محدود که پرولتاریا باید دقیقا حق بورژوایی را ورزد یم یدتأک.اما از طرف دیگر، او است

محدود کردن فزاینده حق بورژوایی، در انطباق با شرایط مادی و ایدئولوژیک هر مقطع، باید در سراسر دوره 

بورژوازی در  شد و، به رشد و قدرت بورژوازی کمک خواهد صورت یناسوسیالیسم به انجام برسد. در غیر 

، با حق بورژوایی داری یهسرماو احیاء  اه تودهتالشش برای کسب قدرت، تحمیل دیکتاتوری بورژوازی بر 

 تقویت خواهد گشت. -یعنی حق استثمار پرولتاریا- اش یعال

تشابهات بین آنان بود، در جای دیگری در همان  آنچهدقیقا تفاوت بین سوسیالیسم و چین قدیم و  آنچه

 گشت: تر روشنزمان، توسط مائو 

زیادی همانند یک کشور  به مقدار، چین یک کشور سوسیالیستی است. قبل از رهایی چین کالم یکبه 
کار و مبادله از طریق پول  تناسب به، توزیع یا درجهبود. حتی اکنون در چین سیستم مزدی هشت  داری یهسرما

سیستم مالکیت  متفاوت است آنچهوجود دارد، و در تمام این موارد تفاوت بسیار کمی با جامعه کهن دارد. 
 (67است که دگرگون گشته است.)

. سیستم مالکیت آورد می باوجودو سوسیالیسم  داری یهسرماتمایز اقتصادی دقیق و علمی بین  یک ینا

متحول  تماماً  به آن معنا نیست که مناسبات تولیدی وجه یچه بهاجتماعی شده است. اما این  اساساًدگرگون و 

 پیشرفتی حاصل گشته است، اما این پیشرفت فقط گام اول است. اگرنهکه  کند می یدتأکگشته است و مائو 

اجتماعی گشته است یا خیر. زمانی که  کامالً، این مسئله هم وجود دارد که آیا خود سیستم مالکیت مضافاً

در چین شده بود، و زمین و ابزار اساسی تولید  1۹5۰ یها سالکه تا اواخر  گونه آن، شود میکشاورزی جمعی 

ند، این اجتماعی شدن کرد میکه همچنین بر روی زمین کار بود  یمردم یها گروهتحت مالکیت جمعی 

 مالکیت تحت تولید ابزار و زمین که است زمانی کامل شدن اجتماعی– یستناست، اما اجتماعی شدن کامل 

ی کل جامعه، از طریق دولت، قرار بگیرد و دهقانان تبدیل به کارگر شوند. این گام در اجتماعی شدن جمع

که چان چون چیائو، مدتی پس  گونه آن، مضافاًکشاورزی هنوز در هیچ جامعه سوسیالیستی کامل نشده است. 

ی در بازگانی و صنعت نیز کامل ، مالکیت دولتی حتدهد مینشان  یا مقالهمائو در  یها قول نقلاز انتشار این 

 :سازد می خاطرنشاننشده است. چان 
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 اغلباست. ما  نشده حل کامالًمعذالک، ما باید در رابطه با سیستم مالکیت بفهمیم که موضوع هنوز 
است، و  نشده حل تماماً، این به آن معنا است که هنوز "است شده حل عمدتاً"که موضوع مالکیت  ییمگو یم

 که دهد یمنشان  الذکر فوقنابود نشده است. آمارهای  کامالًهمچنین اینکه حق بورژوایی هنوز در این عرصه 
مالکیت خصوصی بخشا هنوز در صنعت، کشاورزی و بازرگانی وجود دارد، اینکه مالکیت عمومی 

لکیت است، و اینکه مالکیت بلکه شامل دو نوع ما یستنشامل مالکیت توسط تمام مردم  کامالًسوسیالیستی 

ضعیف است. ناپدید شدن حق  نسبتاًتوسط تمام مردم در کشاورزی که اساس اقتصاد ملی است هنوز 
که توسط مارکس و لنین تصویر شده  گونه آنبورژوایی در حیطه سیستم مالکیت در جامعه سوسیالیستی، 

ما هنوز به آن مرحله  وضوح بهتبدیل تمام ابزار تولید به مالکیت اشتراکی تمام جامعه است.  به معنایاست، 
. نه در تئوری و نه در پراتیک ما نباید از وظایف عاجلی که در مقابل دیکتاتوری پرولتاریا در این ایم یدهنرس

 رابطه قرار دارد غفلت ورزیم.

، استتمام مردم و هم مالکیت کلکتیو شامل مسئله رهبری هم  ، ما باید بفهمیم که هم مالکیت توسطمضافاً
 (6۸در حرف در دست دارد.) فقط نهو  درواقعیعنی اینکه کدام طبقه مالکیت را 

جنبه مناسبات تولیدی است، اما  ترین یاساسو  ینتر مهمدوما، این واقعیت وجود دارد که اگرچه مالکیت 

( مناسبات 2در پروسه تولید، و  ها انسان( مناسبات میان 1. دو جنبه دیگر نیز وجود دارد: یستنتنها جنبه آن 

. ما گردند میتحت سوسیالیسم، به درجات گوناگون، کماکان با حق بورژوایی آلوده  ها ینا یهردوتوزیع. 

لیستی که منطبق بر دیدیم مارکس در نقد برنامه گوتا در مورد حق بورژوایی که در ذات سیستم توزیع سوسیا

. حق بورژوایی در این کنند میباال به این مسئله اشاره  یها قول نقلنهفته است، و همچنین مائو در  ستهکار 

 مرتباً آن راو باید  توان یماز بین برده شود، اما  کامالًد توان نمیجنبه از مناسبات تولیدی تحت سوسیالیسم 

 چراکه- قرارداده لنین سابوتنیک های کمونیستی را مورد تحسین از دالیلی بود ک یکی ینامحدود ساخت. 

ند. حتی سیستم کرد مییعی را در جوانب معینی نمایندگی زبر حق بورژوایی در مناسبات تو یا غلبه ها آن

 مزدی، یبند طبقه در 1۹5۰ یها سال در چراکه– کرد مینوعی محدودیت را نمایندگی  یا درجه ۸مزدی 

 .نگریست حد آخرین و ایستا چیز یک مثابه به آن به توان نمی اما -داشت وجود بیشتری درجات
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در توزیع و در مناسبات میان -محدود نگردد  مرتباًاگر حق بورژوایی در این جوانب از مناسبات تولیدی 

نفوذ خط رویزیونیستی،  به همراهآنگاه رشد خواهد کرد، و این جوانب،  -کار یمتقسدر پروسه تولید،  ها انسان

 صورت ینبددر جهتی بورژوایی بر سیستم مالکیت اثر خواهد گذارد. چان چون چیائو این نکات مهم را 

 :کند می بندی جمع

سیستم مالکیت در مناسبات تولیدی  کننده یینتعدرست است که مردم وزنه زیادی به نقش  کامالًاین 
است یا  شده حلدر شکل  صرفاًکه آیا موضوع مالکیت  مسئلهبه این  یا وزنهبدهند. اما این غلط است که هیچ 

العمل در مقابل مناسبات سیستم مالکیتی که توسط دو جنبه دیگر مناسبات تولیدی  عکس  به ،یتدر واقع
العمل در مقابل زیربنای اقتصادی که توسط روبنا  عکس  به، و شود یمروابط میان مردم و شکل توزیع اعمال 

بازی کنند.  کننده یینتعتحت شرایط معینی نقشی  توانند میداده نشود، این دو جنبه و روبنا  ،شود یماعمال 
سیاست بیان فشرده اقتصاد است. اینکه خط ایدئولوژیک و سیاسی درست است یا غلط، و اینکه کدام طبقه 

 (6۹.)است ها انهکارخمالک آن  یتدر واقعکدام طبقه  کند میدر رهبری قرار دارد،است که تعیین 

تحت سوسیالیسم، هم در زیربنای اقتصادی )مناسبات تولیدی(، هم  اجتناب یرقابلغاین تضادهای  یجهدرنت

مرتب یک بورژوازی نوین  طور بهدر جامعه سوسیالیستی،  یرناپذ اجتناب طور بهبین زیربنا و روبنا است که 

 کرد:. مائو همچنین در این مورد نیز صحبت شود میتولید 

و  داری یهسرماو در ابعادی وسیع به  هرلحظه، روزانه، هر ساعت، مرتباًلنین گفت که تولید کوچک 
. هم در درون شود میهمچنین در میان طبقه کارگر و اعضای حزب پا داده  ها ینا. به دهد میبورژوازی پا 

کسانی هستند که راه زندگی بورژوایی را  ها ترجماندولت و دیگر  کارکنانصفوف پرولتاریا و هم در میان 
 (7۰.)گیرند یمدر پیش 

تضادهای سوسیالیسم و وجود مداوم حق بورژوایی، افرادی وجود دارند که  یجهدرنت، ها عرصهدر تمامی 

 توسط قدرت کسب برای اجتماعی پایگاه به ترتیب ینا به و "کنند می انتخاب را بورژوایی زندگی راه"

 تحت بورژوازی، فرماندهی واقعی مقرهای کننده، رهبری نیروی اما. شوند می تبدیل نوین بورژوازی

کامل شده باشد. بلکه،  عمدتاًستی مالکیت سوسیالی تحول ینکهازا پس حداقل– نیست اینجا در سوسیالیسم
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که مائو  گونه آندر درون حزب کمونیست هر کشور سوسیالیستی است.  درواقعمقرهای واقعی بورژوازی 

 اشاره نمود: بعداً

. در زمان تحول کئوپراتیو کشاورزی کسانی گیرند یمخود در زیر آتش قرار  ها آنبا انقالب سوسیالیستی 
زمان به زیر انتقاد کشیدن حق بورژوایی  که یهنگامکه در حزب بودند که به مخالفت با آن برخاستند و 

که  دانید ینمابراز انزجار کردند. شما در حال انجام انقالب سوسیالیستی هستید، و هنوز  ها آنرسید، 
 راه و هستند قدرت در که آنانی–بورژوازی در کجاست. بورژوازی درست در حزب کمونیست است 

 (71هستند.) داری یهسرما درراههنوز  داری یهسرما. رهروان اند گرفته یشپرا در  داری یهسرما

اجتماعی شدن  یگرد عبارت بهبودند یا  یوکئوپراتمائو در اینجا به آنانی که مخالف تحول  که یزمان

که در مرحله دمکراتیک نوین  کند می، به کسانی در حزب کمونیست چین اشاره کند میکشاورزی، اشاره 

که جلو انقالب  ستندخوا یمزمان گذر به مرحله سوسیالیستی رسید  که یهنگامانقالب چین انقالبی بودند، اما 

روزافزونی با پیشرفت هر چه بیشتر مرحله سوسیالیستی در تقابل با انقالب قرار  طور بهرا بگیرند، کسانیکه 

هرگز، بیش از یک بورژوا دمکرات پیشرفت نکردند و هرگز یک  ها آن درواقع، یگرد عبارت بهگرفتند. 

 طور به "داری یهسرماتا رهرو  بورژوا دمکرات"گسست قطعی از ایدئولوژی بورژوایی انجام ندادند. این مقوله 

 مثابه بهویژه در ارتباط بود با کشوری مانند چین که در آن انقالب شامل یک مبارزه دمکراتیک طوالنی 

 مستقیم مرحله انقالب سوسیالیستی بود. ددرآم یشپ

که  گونه آن. کند میبوده و در مورد هر جامعه سوسیالیستی صدق  تر یعوسمائو بسیار  های یلتحلاما 

کسانی پیدا  کند می، انقالب سوسیالیستی باید به پیشروی خود ادامه دهد، و همچنان که پیشروی ایم یدهد

 یشپ بهبیش از آن با آن  خواهند ینمکافی پیش رفته است و اینکه  هانداز بهخواهند شد که خواهند گفت 

 روند. مائو در آخرین نبرد بزرگش در رابطه با همین مقوله گفته معروف دیگری دارد:

انقالب  ها آنپایین آرام ننشستند  حال یانهمپس از انقالب دمکراتیک، کارگران و دهقانان فقیر و 
 گرد عقب ها آنپیشروی کنند، بعضی از  خواهند ینم. از طرف دیگر شماری از اعضای حزب خواهند یم

و خواهان حفاظت از  اند شده ای یهبلندپامقامات  ها آن. چرا؟ زیرا اند برخاستهو به مخالفت با انقالب  اند کرده
 (72هستند.) یهبلندپامنافع مقامات 
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که  کند میو گرایشی در برخی از آنان رشد  برند یمدر هر انقالبی کسانی خواهند بود که از آن منافعی 

 . بقول چان چون چیائو:افتد یم درخطرمنافعشان  چراکهخواهان پیشرفت بیشتر انقالب نباشند 

و  گذارند یمدر مقاطع معینی بر دیکتاتوری پرولتاریا و در حیطه معینی بر دیکتاتوری پرولتاریا صحه  ها آن
خواهد  ها آنبرای  ییدستاوردها ها ینا چراکه، گردند میمعینی توسط پرولتاریا خوشحال  های یروزیپاز 

که زمان آن رسیده است که  کنند می، احساس کنند میرا مستحکم  دستاوردهااین  ها آن که یزمانداشت، 
 جانبه همهدر مورد اعمال دیکتاتوری  مثالًمستقر گردند و راحتی و آسایش برای خود فراهم آورند. 

 -طول در چین یریگ اندازه)واحد  یبدر رابطه با ادامه پس از گام اول در راهپیمایی ده هزار  مثالًبورژوازی، 
ببخشید، بگذار کار را دیگران انجام بدهند،  گویند یماسی( م( )یعنی ادامه انقالب پس از کسب قدرت سی

 (73اینجا ایستگاه من است و باید از اتوبوس پیاده شوم.)

هستند. ممکن است برخی از طریق مبارزه  یوسیمأاین به آن معنا نیست که تمام چنین افرادی مرتجعین 

 :گوید یم و داده ادامه چیائو چون چان باال، ازجمله پس بالفاصله. شود مبارزه باید اما–جذب شوند 

ایستادن خطرناک است! بورژوازی دارد به شما دست تکان  راه یمنما مایلیم نصیحتی به این رفقا بکنیم: در 

 (74روی ادامه دهید!) یشپ به، به صفوف برسید و دهد می

بخش مهمی از پایه اجتماعی رویزیونیستها را  شوند میاما درک این مسئله مهم است که آنانی که جذب ن

، داری یهسرمادر بسیج حمایت برای غصب قدرت از پرولتاریا و احیاء  یشانها تالشدر سطوح باالی حزب در 

 داری یهسرماشده، این دقیقا رهبران باالی حزب که راه  یدتأککه قبل از این بارها  طور همان.دهند میتشکیل 

خطر برای سوسیالیسم بوده و باید هدف عمده مبارزه انقالبی  ینتر بزرگهستند که  گیرند یمرا در پیش 

از قشر ممتازتر جامعه در مقابله با تحوالت بیشتر پشتیبانی کنند، و  توانند میهستند که  ها آنباشند. این 

 بر قشر، این میان از که بورژوایی زندگی روش و بورژوایی تفکر طرز– ای یمنفبر روی جوانب  توانند می

 کردن همگون موقعیت در که هستند ها آن این ،مضافاً. بدهند مانور ،خیزد یبرم ممتاز موقعیت این مبنای

وزیسیونی را به دور اپ چنین نیروهای توانند می و دارند، قرار جامعه، سراسر در سوسیالیسم پیشرفت با مخالفت

آنان را برای کوششی  درواقعدهند و  یریگ جهترهبری و  ها آنیک خط و برنامه واحد متمرکز کرده و به 

فرماندهان این نیروها عمل  مثابه به تنها نههستند که  ها آندر جهت غصب قدرت بسیج کنند. و البته، این 
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آنان اعضای رهبری حزب  چراکهفراهم سازند،  ضدانقالببهترین پوشش را برای  توانند می، بلکه کنند می

دارند استفاده کنند. به این دلیل است که  اش یرهبربرای حزب و  ها تودهاز احترامی که  توانند میو  باشند یم

دقیقا در حزب "و به این جواب که  "بورژوازی در کجاست دانید ینمشما "مائو توجه را به این مسئله که 

 .کند می، جلب "رندگی یمرا پیش  داری یهسرماو راه  باشند یمکه در قدرت  ییها آن -کمونیست است

 و غیره، و کاالیی مناسبات ادامه درآمد، تفاوت ،کار یمتقس مانده یباق–تضادهای خود جامعه سوسیالیستی 

عه، بلکه جام در بورژوازی مداوم تولد برای تنها نه را زمینه -بورژوازی ایدئولوژیک نفوذ ادامه همچنین

، ها آنبرای  ضدانقالبیاجتماعی  پایه یکبه صفوف باالیی حزب و بسیج  ها آنبخصوص برای رسیدن مکرر 

موقعیتشان، باالجبار بورژوا گردیده و  صرف به. این به آن معنا نیست که تمام افراد رهبری، کند میفراهم 

 نوع زندگی به آنهائیکه بخصوص–تبدیل به خائنین خواهند شد. اما به آن معنا هست که برخی از آنان 

 و شد خواهند چنین -گیرند یم پیش در رویزیونیستی سیاسی– ایدئولوژیک خط یک و آورده رو رژواییبو

 احیاء و قدرت گرفتن جهت در تالش برای را روانی دنباله کردن جمع فرصت هم و الزام هم آنان سپس اینکه

 یزمانکرده این امر در سراسر دوران سوسیالیسم تا  یبند جمعو مائ که گونه آن. داشت خواهند داری یهسرما

کمونیسم حل شود به همین صورت وجود خواهد  یسو بهتضادهای سوسیالیسم از طریق پیشرفت انقالبی  که

د بمیرد، بلکه نیروی محرکه جامعه توان نمیو  میرد ینمتحت سوسیالیسم  تنها نهداشت. مبارزه طبقاتی 

 که کرد خواهد تعیین -بورژوازی و پرولتاریا بین مبارزه بخصوص و–این مبارزه سوسیالیستی بوده، و نتیجه 

 کشیده داری یهسرما به و عقب به( مدت کوتاه) یا داد خواهد ادامه کمونیسم یسو به پیشروی به جامعه آیا

 :کرد بندی جمع عمرش اواخر در مائو که گونه آن. شد خواهد

شد که تضاد عمده در کشور عبارت بود از تضاد بین پرولتاریا و بورژوازی.  خاطرنشان1۹4۹در سال 
سیزده سال بعد که مسئله مبارزه طبقاتی تکرار شد، بر این واقعیت اشاره شد که اوضاع شروع به بهتر شدن 

زه کرده. انقالب فرهنگی کبیر برای چیست؟ برای انجام مبارزه طبقاتی. لیوشائوچی تئوری تمام شدن مبار
که دسته مرتدین  خواست یم. او یستادبازنا، اما او خودش هرگز از انجام مبارزه طبقاتی کرد میطبقاتی را تبلیغ 

که پرولتاریا را سرنگون کند و دست به یک  خواست یمرا حفظ کند. لین پیائو  اش خورده قسمو دنباله روان 
 (75کودتا زد. آیا مبارزه طبقاتی مرد؟)
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اشاره رفت و در ارتباط با  ها آنبه  قبالًفشرده چند نکته که  طور بهین فصل، الزم است که از ا بندی جمعدر 

 :شوند میمختلف طرح  یها پوششتحت  سؤاالت. این یمبازگرد، روند یمکه مطرح  یسؤاالتبرخی 

مائو در رابطه با طبقات و مبارزه طبقاتی در جامعه  ای یهپابیان عدم اطمینان در مورد خط  صورت به

سوسیالیستی و تئوری ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا، یا شکل عدم توافق با آن و یا حمله آشکار 

 علیه این خط.

 

 بورژوازی در حزب

گفت آیا درست است که بگویم، که در جامعه سوسیالیستی پس از تکمیل  یروشن بهکه مائو  گونه آن

، آیا مضافاً؟ دهد میعمده(، بورژوازی به مثال یک طبقه به موجودیتش ادامه  طور بهاجتماعی شدن مالکیت )

 را ینایکه مائو گفت، که بورژوازی درست در حزب کمونیست است، و  طور همان، ییمبگودرست است که 

که دارای  یا طبقه مثابه به، باید گفت که بورژوازی، البته تحت سوسیالیسم اوالًاید درک کرد؟ چگونه ب

است، وجود ندارد. با بکار بستن  داری یهسرماکه تحت  طور همانمالکیت خصوصی بر ابزار تولید است، 

 شدن متحولزی پس از بورژوا درواقعکنیم که  گیری یجهنتچنین تعریفی در مورد جامعه سوسیالیستی ما باید 

 باید که–د وجود داشته باشد. اما با استفاده از همان سیستم توان نمیوجود ندارد و  درواقعسیستم مالکیت 

کنیم که پس از اجتماعی شدن  گیری یجهنتما همچنین باید  -است نه مارکسیستی یکاسکوالستت گف

مالکیت بر  هرگونهاست که از  یا طبقهپرولتاریا طبق تعریف  چراکهمالکیت پرولتاریا نیز دیگر وجود ندارد، 

بر  -صحبت از دیکتاتوری پرولتاریای )ناموجود( یعتاًطبباشد، آنگاه  گونه ینا اگرابزار تولید محروم است. 

ما را در چه مشکلی  سرعت بهدید که چنین متدی  توان یم. بنابراین بود میمسخره  -بورژوازی )ناموجود(

دولت تمام "را به اتحاد با رویزیونیستهای نوع خروشچفی و تئوری  ما درواقعو چگونه -خواهد انداخت

 خواهد کشاند. ها آن "خلقی

از  هرکدام، گردد میمبارزه اضداد از یک تحول کیفی برخوردار  که یزمانکه  آموزد میدیالکتیک به ما 

. این در مورد مبارزه بین پرولتاریا و بورژوازی نیز صادق است. وقتی گردند میاضداد نیز دچار تحول 
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، دیکتاتوری خود را بر بورژوازی برقرار کرده و مالکیت را اجتماعی گیرد یمپرولتاریا قدرت را از بورژوازی 

زار تولید حاکم و از محروم از ابزار مالکیت تولید به مالک اشتراکی اب به محکوم. پرولتاریا از طبقه کند می

. اما این هنوز به معنای حذف پرولتاریا نیست، پرولتاریا تا کمونیسم و نابودی تمایزات طبقاتی و شود میمبدل 

بورژوازی -. بنابراین بدین ترتیب، باید متضادش دهد میآن به موجودیت خود ادامه  های ینهزماز بین رفتن 

بورژوازی  درواقعد وجود داشته باشد. توان نمیپرولتاریا بدون بورژوازی و بالعکس  چراکهوجود داشته باشد، 

در جهتی مخالف دچار دگرگونی شده است، از طبقه حاکم به محکوم و از طبقه صاحب مالکیت بر ابزار 

 تولید به طبقه محروم از مالکیت ابزار تولید مبدل شده است.

بررسی کنیم. در اینجا بورژوازی عبارت است از  تر یکنزدا از این مسئله بورژوازی تحت سوسیالیسم ر

 عمدتاً حتی یا صرفاً نه بخصوص، و– دهند میتشکیل  آن راطبقه اجتماعی و نه افرادی که در هر مقطعی 

)که برای  شوند می، سرنگون یابد یمی پرولتاریا برای اولین بار استقرار دیکتاتور که یهنگام که دارانی سرمایه

به آن بورژوازی قدیم گفت(. مواردی تحت سوسیالیسم هستند که مالکیت خصوصی و  توان یموضوح، 

انجام  داری یهسرمااستثمار کار مزدوری در حقیقت و به معنای واقعی کلمه در همان شکل اساسی دوران 

انتفاعی بورژوایی  مؤسساتام عام برای پرولتاریا امکان ندارد که پس از گرفتن قدرت تم طور به. گیرد یم

محروم گردیده  اش یقبلاز سرمایه  کامالًبورژوازی قدیم  ینکهازا پس، حتی مضافاًمصادره کند.  باره یک به

خصوصی و غیره.  مالکیت تحت زیرزمینی یها کارگاه–کماکان وجود دارد  یرقانونیغاست، موارد کارهای 

در اقتصاد سوسیالیستی از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. اگر  ها تودهمعذالک، مناسبات بین رهبری و 

است،  هایی ینابرابردارای  اگرچهلنینیستی در فرماندهی باشد، آنگاه این مناسبات، -یک خط مارکسیست

محدودتر خواهد شد. اما یک خط  گام به گام هایی ینابرابرو چنان  -اند یرفقعبارت خواهد بود از همکاری 

نیستی در فرماندهی قرار گیرد، آنگاه این امر، مناسبات بین رهبران و رهبری شوندگان را به مناسبات رویزیو

 مبدل خواهد نمود. گرانهستم کارانه و استثمار

شرکت نکنند، اگر همزمان آنان از طریق اختالف  ها تودهاگر کادرهای رهبری در کار تولیدی به همراه 

 ها آنبپردازند، اگر  ها تودهمتناسب با مزدها و غیره به افزایش درآمدشان نسبت به  یها پاداشمزد فزاینده، 

را در انحصار خود درآورند و بجای آنکه  یزیر برنامهمدیریت و  ها آنسود را در فرماندهی قرار دهند، و اگر 

بری فعال کنند از سیاسی به فعال کردن کارگران یدی پرداخته و آنان را در نظارت بر کادرهای ره ازنظر
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محتوی چقدر  ازنظراین است که  سؤال، آنگاه آورند به عملجلوگیری  مؤثر طور بهدخالت آنان در این امور 

 داری یهسرمامناسبات بین کادرهای رهبری و توده کارگر از مناسبات بین کارگران و سرمایه داران در جامعه 

، مالی و تجارت و غیره قرار دارند، اگر ها وزارتخانههبری است؟ و در رابطه با مقامات باال که در ر یزمتما

 یمؤثر طور بهو کار تولیدی جدا سازند و  ها تودهاز همان خط رویزیونیستی پیروی کنند، خود را از  ها آن

و  ها شرکتاین است که چقدر بین آنان و مدیران  سؤال، درآورندرا در انحصار خود  ها عرصهکنترل بر این 

 فرق است؟ داری یهسرمابزرگ کشورهای  یها بانک

 رویزیونیستها این اینکه، یعنی. داری یهسرما و سوسیالیسم بین تفاوت–البته یک تفاوت اساسی وجود دارد 

حت ت سوسیالیسم در را غیره و سیاسی قدرت از ییها بخش اقتصاد، از مهمی یها عرصه کنترل ها آن اگر حتی

در جامعه طبقه کارگر در  یطورکل بهاختیار بگیرند، معذالک هنوز در حال عمل کردن در شرایطی هستند که 

دلیل برای این امر است که آنان باید تالش  ینتر مهمو اقتصاد سوسیالیستی است. این  استقدرت 

را از طریق احیای  شان ییبورژواکامل منافع  طور بهبرای گرفتن قدرت انجام دهند که بتوانند  یا جانبه همه

 است که در اتحاد شوروی اتفاق افتاد. ای پروسهدنبال کنند. این همان  داری یهسرما

 داری یهسرماکه حتی تحت سوسیالیسم چنان رهروان  کند نمیاگرچه، این مسئله این واقعیت را عوض 

را به عمل  شدند خط رویزیونیستی که بتوانن هراندازهو تا  هرکجاظهور خواهند کرد بلکه، در  فقط نه

کارگر را به یک  های تودههستند، بخصوص  نشان، مناسبات بین خود و آنانی که تحت رهبری درآورند

مناسبات ستمکارانه و در مضمون استثمارگرانه تبدیل خواهند کرد. این رویزیونیستها در جستجوی یکدیگر 

خود را در درون حزب و دولت )و بیرون آن( در مقابله با  ودستگاه دمو  ها بلوکو  ها یباندخواهند بود، دسته 

مردم  های توده ینچن هماصول حزب، در مقابله با خط اساسی حزب و رهبری و نیروهای انقالبی درون آن، و 

در درون جامعه  -یا قلب آن-بورژوازی  درواقعدید که آنان  توان یمتشکیل خواهند داد. بنابراین 

 و خصوصیات این طبقه را در شرایط سوسیالیسم دارند. باشند یمی سوسیالیست

قدرت رهبری  مثابه بهخالصه کنیم: در جامعه سوسیالیستی، قدرت بر ابزار تولید و همچنین بر توزیع 

نبوده بلکه در  ها تودهو  ها یستمارکسکه قدرت در دست  هراندازهو تا به  هرکجا. در یابد یمسیاسی تمرکز 

 وجود هبحتی در درون شکل کلکتیو  تواند مییونیستها باشد، آنگاه مناسبات تولیدی بورژوایی دست رویز
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 -در باالی رهبری حزب داری یهسرماتحت رهبری رهروان -آید، اگرچه کسب قدرت توسط بورژوازی 

 .استکل،  طور بهدر جامعه  داری یهسرماالزمه تکامل کامل مناسبات تولیدی بورژوایی و احیای 

صحیح بلکه الزم است که از بورژوازی در درون حزب و رهروان  تنها نهدید که چرا  توان یماز این 

رهبری  یاه پستاکثریت بزرگ افرادی که  چراکهسخن رانده شود. - باشند یمکه در قدرت  داری یهسرما

ستند که )بخصوص ه ها آناین - باشند یمدر اقتصاد در سطوح مختلف را در دست دارند دقیقا اعضای حزب 

و غیره را تشکیل  ها وزارتخانهعمده مدیران، برنامه ریزان، روسای  طور بهاولیه سوسیالیسم(  یها سالپس از 

 کنند میو خطی رویزیونیستی را اعمال  گرفته یشپرا در  داری یهسرماو آن افرادی از آنان که راه   .دهند می

تبدیل  -شود میبلند  شان یرهبربا در دست داشتن قدرتی که از موقعیت -به بورژوازی درون حزب  درواقع

گفته شد، و هم از این موقعیت که  قبالًکه  گونه آن. این امر هم از تضادهای سیستم سوسیالیستی، شوند می

ه و حزب نیروی رهبری اقتصاد سوسیالیستی اقتصادی کلکتیو است که دولت واحد اقتصادی مهمی در آن بود

 .گیرد یم، نشئت استکننده آن 

. بسیاری عناصر بورژوازی کند میالبته این به آن معنی نیست که، تمام بورژوازی در حزب کمونیست النه 

)یا باقیمانده از جامعه کهن(. اما هسته مرکزی بورژوازی تحت  آیند یم باوجودهستند که در بیرون حزب 

قدرت در رابطه با اقتصاد و همچنین روبنای سیاسی، فرهنگی  ترین یمعظسوسیالیسم، آنهائیکه در مقام اعمال 

بخصوص آنانی که در باالترین سطوح هستند.  اند حزبآنانی هستند که در خود  یروشن به، باشند یمو غیره 

بورژوازی،  یهعلعمده مبارزه طبقاتی -هدف  مثابه بهاین نیروها  یهعلاین مسئله، و تکامل ابزار مبارزه  تحلیل

 .استدون  تسه از خدمات بزرگ مائو یقتاًحق

 

 برخورد به مسئله بورژوازی ملی

که در  گوید یم 1۹57مرتبط است: چرا مائو در سال  شود میدیگری که مطرح  سؤالاین امر از نزدیک با 

غیر آنتاگونیستی حل گردد؟ آیا این درست بود و اگر درست  طور بهچین تضاد با بورژوازی ملی هنوز باید 

 تسلیم به بورژوازی نبود؟ به معنایچرا این امر -بود چرا 
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 درواقعدمکراتیک نوین انقالب چین، حزب کمونیست چین تحت رهبری مائو   در دوره اول مرحله

که  بدان جاتا  -قطب مخالف بورژوازی بزرگ کمپرادور مثابه به-سیاست اتحاد با بورژوازی ملی  یدرست به

انقالب  که یزمانآن،  به دنبالبه فصل یک مراجعه کنید(.  مورد یناباشد را در پیش گرفت )در  یرپذ امکان

یافت، مائو تشخیص داد که تالش برای کشیدن یا  یستأسوارد مرحله سوسیالیستی شد و جمهوری خلق چین 

و تمایل به دیدن غلبه چین بر  پرستی یهنمحداقل خنثی کردن بیشترین حد ممکن از بورژوازی ملی، بر مبنای 

به  توانست یمعینی فقط از طریق در پیش گرفتن راه سوسیالیستی  طور بهمیراث امپریالیسم و فئودالیسم که 

ساخت که این سیاست در  خاطرنشاندر همان زمان مائو همچنین تشخیص داد و  .استآید. صحیح  دست

 طور بهبه ثمر برسد و اینکه ممکن است نتوان این تضاد را  تواند میقبال بورژوازی ملی فقط از طریق مبارزه 

مر از آن، ممکن است، در مقابل این ا ییها بخشیعنی اینکه بورژوازی ملی، یا -آنتاگونیستی حل کرد 

 (76به مقابله با پیشرفت سوسیالیسم برخیزند.) یماًمستقمقاومت کرده و 

آن در حمله به سوسیالیسم  یها بخشدر میان بورژوازی ملی دو گرایش وجود داشت: برخی از  درواقعو 

با سیستم سوسیالیستی همراهی  اساساًبقیه در میان بورژوازی ملی  که یدرحالپیوستند،  ضدانقالببه اردوگاه 

این سیاست،  -با آن به مخالفت برنخاستند. سیاست مائو در این مورد دقیقا صحیح بود علناًیا حداقل -کردند 

حزب پرداخته و به  های یاستسآنانی که در بورژوازی ملی بودند و به مقاومت در برابر  جمله مندشمنان را، 

برای مغلوب  تر محکم طور بهوسیع را قادر ساخت که  های تودهت و سوسیالیسم حمله کردند، منفرد ساخ

 ساختن این دشمنان متحد گردند.

آمد( بورژوازی  به دست 1۹56تا سال  عمدتاً، بخصوص پس از تحول سوسیالیستی مالکیت )که درواقع

مشکالت بسیار کمتری به نسبت  -مالکیت خصوصی باقیمانده کنار زده شد هرگونه از که–ملی در چین 

، باالبودندالظهور و رویزیونیستهای درون خود حزب، بخصوص آنانی که در سطوح  عناصر بورژوازی جدید

عناصر بورژوازی،  ینتر مهمآمد که هسته و  به وجودبا این تحول، شرایطی  چراکهآورد.  به وجودرا 

 ند تا در خارج آن.گرفت میگفته شد، بیشتر در داخل حزب قرار  قبالً که طور همان

که هنوز کاراکتری دوگانه داشتند،  -آن های مانده یباقیا -با بورژوازی ملی  که یدرحالتحت این شرایط، 

درون حزب و دولت که خطر  سخت جان داری یهسرماامکان اتحاد وجود داشت، این امر در مورد رهروان 

را تشکیل داده و باید آماج عمده پرولتاریا در اعمال دیکتاتوری و پیشبرد مبارزه طبقاتی قرار  یتر بزرگ
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ادامه انقالب  های یوهشدر مناسبات طبقاتی و رشد ابزار و  ها تفاوت. دوباره، تحلیل این کرد میبگیرند، صدق ن

   یکی از خدمات بزرگ مائو تسه دون بود. یقتاًحقتحت این شرایط، 

 

 پرولتاریا جانبه همهکتاتوری دی

تئوری  و بخصوصدیکتاتوری پرولتاریا،  کننده یینتعخدمات مائو، با توجه به مسئله  بندی جمعباالخره در 

 که ییها آن بخصوص–بجاست که به دشمنان او  یزیآم طعنه صورت بهادامه انقالب تحت این دیکتاتوری، 

داده شود که به خدمات مائو اشاره کنند. در تالشی جهت  اجازه- اند داده انجام( موقتی)گردی عقب چین در

)و باالتر از همه مائو( رویزیونیستهای در قدرت در چین کنونی،  "چهارنفرهگروه " اصطالح بهنمودن  اعتبار یب

، مطلبی را از یکی از بر بورژوازی جانبه همهاعمال دیکتاتوری  دربارهدر حمله به مقاله چان چون چیائو بنام 

 :کنند مینقل  "چهارنفرهدارو دسته " خورده قسمپیروان 

 یزمان. باشند یمگفت که فقط آنهائیکه دیکتاتوری پرولتاریا را به رسمیت بشناسند مارکسیست  صرفاًلنین 
 گونه آن، او جمالت لنین را در ارائه نظرش ناکافی تشخیص داد. نوشت یمچان چون چیائو این مقاله را  که

اصیل  های یستمارکسبر بورژوازی را به رسمیت بشناسند   ، فقط آنهائیکه دیکتاتوری پرولتاریابیند یمکه او 
هستند. اما او از ترس اینکه دیگران با خواندن آن ممکن است فکر کنند که لنین یک مارکسیست نبوده، این 

 (77را در مقاله نگذارده.)

 آن باالبر مطلب در آنچه چراکه. بکنند "در مقابل اتهام گناهی یب"باید اعالم در مقابل این، انقالبیون چین 

 اینکه از است عبارت طرف یکاز -است لنین خط تکامل در و با اتحاد در یروشن به که– شود می یدتأک

 از اما ،است معین مرحله یک در طبقاتی مبارزه طریق از جامعه تکامل الزم محصول پرولتاریا دیکتاتوری

دون  تسه به کمونیسم. این در قلب خط مائو باشد، بلکه گذاری است یکمپایانی  خودش در این دیگر، طرف

پایانی در خودش برخورد شود آنگاه به ضد  مثابه بهدر مورد این مسئله است که اگر به دیکتاتوری پرولتاریا 

تبدیل  -یعنی به دیکتاتوری توسط یک بورژوازی نوین رویزیونیست بر پرولتاریا و توده مردم-خودش 

 خواهد شد.
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بر بورژوازی به معنای  جانبه همه  شرح داد، اعمال دیکتاتوری اش مقالهکه چان چون چیائو در  طور همان

. محدود کردن این استجامعه و در سراسر دوره سوسیالیسم  یها عرصهتمام اعمال این دیکتاتوری در 

او برای غصب قدرت  یها تالشبه معنای تقویت بورژوازی و  تواند میمعین فقط  یها عرصهدیکتاتوری به 

به معنای آن باشد که بورژوازی پرولتاریا را  تواند میباشد، و در میانه راه دوران گذار متوقف شدن فقط 

را احیاء خواهد کرد. محدود کردن این دیکتاتوری و متوقف کردن آن در  داری یهسرماسرنگون کرده و 

در مقامات باال هستند و  که یآناناشاره شد، دقیقا برنامه رویزیونیستها، بخصوص  قبالًکه  گونه آنمقطع معینی 

معینی و در زمان  یها عرصهانقالب برای خود از اعمال دیکتاتوری پرولتاریا در  یها یروزیپچیزهایی از 

خواهند که انقالب بیشتر پیشرفت کند و دیکتاتوری  یکم. آنان است، اند کردهآورده و حفظ  به دستمعینی 

رده و حفظ آو به دست ها آنآنگاه چیزهایی را که  چراکهاعمال گردد،  درازمدتو در  جانبه همهپرولتاریا 

این  های یهپااز اقتصاد و روبنا دارند، و همچنین  ییها بخش، موقعیت ممتاز و کنترلی را که بر اند کرده

 نابود خواهد شد. یتاًنهاامتیازات ضربه خورده و 

، دهد مینقل شد( شرح  قبالًمقاله چان چون چیائو این نکته را با اشاره به جمله معروفی از مارکس )که 

تمایزات طبقاتی  نابودی یسو بهالزم  گذار نقطه"که دیکتاتوری پرولتاریا باید  گوید یممارکس  که ییجا

، نابودی تمام مناسبات تولیدی که این تمایزات بر روی آنان قرار دارند، نابودی تمام مناسبات عام طور به

هایی که از این مناسبات  تمام ایده، برای انقالبی کردن باشند یماجتماعی که منطبق بر این مناسبات تولیدی 

توسط  یسخت به( چان چون چیائو با توضیحی که 7۸در اصل است() یدتأک) "، باشد.خیزند یبرماجتماعی 

 :دهد میرویزیونیستهای چینی به آن حمله شد، چنین ادامه 

، یا حتی تر بزرگیک بخش، یک بخش  فقط نهاست:  همه در تمام چهار مورد، مارکس منظورش
به  تواند میتمام بشریت پرولتاریا  ییبارهافقط  چراکهنیست،  آور تعجببخش، بلکه همه! این  ینتر بزرگ

دیکتاتوری بر  جانبه همهرهایی نهایی خودش دست یابد. تنها راه دستیابی به این هدف عبارت است از اعمال 
هر چهار چیز باال از  که یزمانآخر، تا  تحت دیکتاتوری پرولتاریا تا به دار ادامهبورژوازی و پیشبرد انقالب 

زندگی و یا امکان برخاستن  استثمارگرروی زمین محو شود، بطوریکه برای بورژوازی و تمام طبقات 
ما فقط  به نظربه توقف بزنیم.  دست گذار جادهحتم نباید در  طور بهگردد، ما  یرناپذ امکانبورژوازی جدید 
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مارکس در مورد دولت را  یها آموزشمضمون  توانند می کنند میآنهائیکه موضوع را بدین طریق درک 
 (7۹درک کنند.)

چان چون چیائو گفته بلکه به مائو و دیگر انقالبیون درون چین  آنچهبه  فقط نه یروشن به "ما هینظر"باز 

لنینیستی دولت و دیکتاتوری پرولتاریا توسط -این نکته حیاتی تکامل تئوری مارکسیست چراکهاشاره دارد. 

به  تواند میو انجام آن در سراسر دوره گذار تا کمونیسم فقط   و بخصوص اعمال این دیکتاتوری استمائو 

سم دیالکتیک در باشد. این تئوری محصول بکار بستن ماتریالی ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا معنای

لنینیسم و مبارزه انقالبی -مائو به مارکسیسم یرفناناپذخدمت  ینتر بزرگجامعه سوسیالیستی توسط مائو بوده و 

رویزیونیستها در چین ممکن است بگویند یا انجام  آنچه. علیرغم کند میرا نمایندگی  المللی ینبپرولتاریای 

 یا اسلحه مثابه بهعموم، این تئوری  طور بهو تحریفات مرتجعین و اپورتونیستها  ها تهمتدهند و علیرغم 

 طرف بهقدرتمند در دست پرولتاریا خواهد ماند و دیر یا زود توسط او در تمام کشورها در پیشبرد گذار 

 هدف تاریخی کمونیسم به کار گرفته خواهد شد.

 ها ادداشتی

 .اند قرارگرفته مورداستفادهشده و اختصارات زیر  یگذار شماره فصل به فصلتوضیحات 

 1۹73منتخب آثار مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس، مسکو،                م.آ.م.ا. 

 1۹73مراسالت منتخب مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس مسکو،                م.م.م.ا

انگلیسی  4تا  1خارجی، جلدهای  های زباندون، اداره نشریات  تسه مائومنتخب آثار                     م.آ.

 انتشارات سازمان انقالبی 1357فارسی ، 1۹77انگلیسی  5، جلد  1۹6۹فارسی  1۹75

 1۹3۹خارجی پکن،  های زباندون، اداره نشریات  تسه منتخب آثار نظامی مائو                م.آ.ن.

 1۹3۹، نیویورک، الملل ینبیست شوروی)بلشویک( انتشارات کمون حزب تاریخ        ت.ح.ک.ش.

 جلدی لنین، چاپ مسکو 45کلیات                 کلیات

 خارجی پکن های زباناداره نشریات             ا.ن.ز.خ. 
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به فارسی تعداد زیادی از منابع زیر و همچنین  شده ترجمهموجود نبودن متن  به علت             توضیح:

رجوع  ها آنمورد دسترسی، کلیه منابع مذکور به متون انگلیسی  یها ترجمهنادقیق بودن بسیاری از 

 .اند شده داده

  4۰ و 3۹ ص ،1۹7۰ پکن،. خ.ز.ن ،"دولت و انقالب" لنین،    (1

  52۸ ص ،1 ج. ا.م.آ.م "نیویورک در مایر وید – ج به مارکس"مارکس،    (2

  61و  6۰ص   "کمونیست حزب مانیفست"مارکس و انگلس،    (3

 2۸2ص  1، م.آ.م.ا. ج: "1۸5۰تا  1۸4۸مبارزه طبقاتی در فرانسه "مارکس ،    (4

  245ص   2: ج. ا.م.آ.م ،"کارگر طبقه سیاسی عمل درباره"انگلس،    (5

 66ص   ،"دولت و انقالب" لنین،   (6

 217ص  2، م.آ.م.ا. ج: "جنگ داخلی در فرانسه"،مارکس    (7

  247 ص ،. ا.م.آ.م "کوگلمان لودویگ به مارکس"مارکس،   (۸

 66ص   ،"دولت و انقالب" لنین،    (۹

 22۰ص  2، م.آ.م.ا. ج: "جنگ داخلی در فرانسه"مارکس ،  (1۰

 223ص  جا همان  (11

 داخلی جنگ"از  قول نقلدرون این  قول نقل) 2ص   "کمونیست حزب مانیفست"مارکس و انگلس،  (12

 است(  "فرانسه در

 26ص  3، م.آ.م.ا. ج:"نقدی بر برنامه گوتا"مارکس،   (13

 1۸ص  جا همان  (14

 جا همان  (15



دون مائوتسه فناناپذیرخدمات   
 

[361] 

 

 جا همان  (16

 17ص  جا همان  (17

 1۹ص  جا همان  (1۸

    15 ص 341ص ،.ا.م.م.م ،"به فیل وان پاتن در نیویورک  انگلس "انگلس ،   (1۹

 ،.ا.م.م.م ،"برسالف در بونیک ون اتو به انگلس " و "اشمیت در برلین -به س   انگلس "انگلس ،   (2۰

                                 4۸5  و 4۸4 ص 3:ج

 1۸۹ص  2، م.آ.م.ا. ج: "جنگ داخلی در فرانسه"مارکس ،  (21

 33ص   ،"دولت و انقالب" لنین،  (22

 112   ص جا همان  (23

 114   ص جا همان  (24

     1۸   ص جا همان  (25

 5۰4ص  1، م.آ.م.ا. ج:"اقتصاد سیاسی نقد بهپیشگفتار بر خدمتی "مارکس،   (26

 33ص   ،"دولت و انقالب" لنین،  (27

 66و  43و  36   ص جا همان  (2۸

  57ص  جا همان  (2۹

  115 ص ،3۰: ج کلیات ،"پرولتاریا دیکتاتوری عصر در سیاست و اقتصاد"لنین،   (3۰

  جا همان  (31

 32ص  1۹7۰، ا.ن.ز.خ. پکن "در کمونیسم یرو چپبیماری کودکانه "لنین،   (32
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  6ص  جا همان  (33

 3۰۰، ص 27، کلیات، ج "وظایف فوری دولت شوراها دربارهگزارش "لنین،   (34

 2۹4  ص جا همان  (35

 1۸۹ص  25،کلیات، ج "کمونیست شوروی)بلشویک(کنگره هشتم حزب "لنین،   (36

 421ص  2۹،کلیات، ج "عظیم آغاز"لنین،   (37

 427ص  جا همان  (3۸

 ۸۰۰و 7۹۹ص   ،"لنینیسم مسائل " در:  "اساسی قانون نویس یشپ درباره"استالین،   (3۹

 ۸۰3ص  جا همان  (4۰

کار کمیته  دربارهگزارش به کنگره هجدهم حزب کمونیست شوروی)بلشویک( "استالین،   (41

        ۸74 ص ،"لنینیسم مسائل"، در "مرکزی

 ۹2۸ص  جا همان  (42

 ۹35ص  جا همان  (43

لیوشائوچی و دن سیائو پین به کنگره هشتم حزب در  ها گزارشدر خطی که در  مثال عنوان بهاین امر   (44

            ارائه شد، عیان گشت. 1۹56سال 

 3۰4ص  5م.آ. ، ج:  "ده مناسبات بزرگ درباره"دون،  تسه مائو  (45

، م.آ. ج "سخنرانی در پلنوم دوم هشتمین دوره کمیته مرکزی حزب کمونیست چین"دون،  تسه مائو  (46

 341، ص 5

 5، م.ا. ج: "کار تبلیغاتی دربارهسخنرانی در کنفرانس کشوری حزب کمونیست چین "دون،  تسه مائو  (47

 4۰3ص 
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  4۰۹ ص 5: ج. ا.م ،"حل صحیح تضادهای درون خلق درباره"دون،  تسه مائو  (4۸

 "(حزبی کنگره نهمین گزارش) چین، کمونیست حزب کشوری کنگره نهمین( اسناد)"در  شده نقل  (4۹

 23و  22ص  پکن. خ.ز.ن.ا

، ص 1۹64ا.ن.ز.خ. پکن  "تاریخی آن برای جهان یها درسکمونیسم کاذب خروشچفی و  درباره"  (5۰

61 

  2۹و  2۸ص  جا همان  (51

 13تا  7ص جا همانرجوع کنید بخصوص به   (52

 "انتقاد و آموزش" در فنگ ین نوشته "چیست؟ "مقاله 2۰" جوهر"دون در  تسه از مائو شده نقل  (53

 1۹76ژوئیه  14، 7شماره   شانگهای

 جا همان  (54

 243در شرام، ص  "سخنان یوان سین"دون،  تسه مائو  (55

 خ.ز.ن.ا "چین کمونیست حزب کشوری کنگره دهمین" اسناد از ،"اساسنامه حزب کمونیست چین"  (56

  61ص   1۹73 پکن

 "چین کمونیست حزب کشوری کنگره یازدهمین" اسناد از ،"اساسنامه حزب کمونیست چین"  (57

    121ص  1۹77  پکن خ.ز.ن.ا

 25ا.ن.ز.خ. پکن ص  "گزارش نهمین کنگره حزبی"  (5۸

 27ص  جا همان  (5۹

  35ص  جا همان  (6۰

  1۹66 پکن. خ.ز.ن.،ا"قرار حزب کمونیست چین در ارتباط با انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی"  (61
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 مجدد چاپ 1۰ و ۹ ص "بورژوازی بر جانبه همه دیکتاتوری اعمال باره "دون در  تسه از مائو شده نقل  (62

  213ص  "بود  میپنج  مائو و" در

  264 و 263 ص شورمان و میلتون توسط منتشرشده "ای ه توده چین"دون در تسه از مائو شده نقل  (63

 65و  64ص  "گزارش نهمین کنگره حزبی"  (64

 1۹72ا.ن.ز.خ پکن  "دیکتاتوری پرولتاریا دربارهمارکس، انگلس و لنین "دون در تسه از مائو شده نقل  (65

 1ص 

 2ص  جا همان  (66

 2و 1ص  جا همان  (67

 مائو و" در مجدد چاپ ۹ و۸ ص"بورژوازی بر جانبه همه دیکتاتوری اعمال باره"چان چون چیائو در  (6۸

 213 ص "بود  میپنج

 214ص  "بود  میو مائو پنج"همچنین رجوع کنید به  1۰ص   جا همان  (6۹

 3و 2ص  "دیکتاتوری پرولتاریا دربارهمارکس، انگلس و لنین "  (7۰

و  11چاپ مجدد در پکن طیویو شماره  1۹76دهم مارس  yl،Da  ple'sPeoدر روزناکه شده نقل  (71

 262ص  "بود  میو مائو پنج"و  1۹76 مارس 12

 " در ".هستند داری یهسرما تولیدی روابط نمایندگان داری یهسرما رهروان "چوانگ الن  شده نقل  (72

 مورد در خوبی بحث مقاله این ،273 و 272 ص "بود  میپنج مائو و" در همچنین و 6 شماره "انتقاد و آموزش

 موضوع در خود دارد. این کل

  1۸ ص ،"بورژوازی بر جانبه همه دیکتاتوری اعمال باره"چان چون چیائو در  (73

  1۹و  1۸ص  جا همان  (74
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 و"در و 1۹76 آوریل ۹ ، 15 شماره ریویو پکن "محکم در جهت مبارزه باقی بمانید"در  شده نقل  (75

  272و  271ص   "بود  میپنج مائو

ص  مخصوصاً 5، م.ا. ج: "حل صحیح تضادهای درون خلق درباره"دون ،  تسه رجوع کنید به مائو  (76

3۸6 

   1۹7۸ژانویه  2۹، 3رجوع کنید به پکن ریویو شماره   (77
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 مقدمه

 نیتر بزرگ ازجملهمشخص بررسی شد.  ها نهیزمدون در یک سری از  سهت خدمات مائودر فصل پیش 

خدمت او که عبارت است از : بکار بست ماتریالیسم دیالکتیک در جامعه سوسیالیستی و بر پایه آن تکامل این 

شناخت که طبقات و مبارزه طبقاتی در تمام دوران سوسیالیسم وجود دارند، تئوری ادامه انقالب تحت 

تحت  یها خلقو  یالملل نیبارگر دیکتاتوری پرولتاریا در تمام مدت طوالنی این گذار، در اتحاد با طبقه ک

ستم در کلیه کشورها، تا پیروزی نهایی کمونیسم در تمام جهان. همچنین نشان داده شد که چگونه مائو، 

 دیگر در اتحاد دیالکتیکی با رهبری یها نهیزمهمانند  تیپراهملنینیسم را در این زمینه بسیار -مارکسیسم

تکامل داده است. و از این طریق به  یا سابقه یبن غنا بخشیده و به سطح مبارزه انقالبی صدها میلیون نفر در چی

 مردم انقالبی در سراسر جهان الهام بخشیده و روشنگر راهشان شده است. ها ونیلیم

گیری از این کتاب، همچنین مهم و  جهینت در. رندیفناناپذدون واقعا  تسه خدمات مائودید که  توان یم نجایازا

بنگریم تا اینکه این مسئله  جانبه همه حال نیدرعخالصه  طور بهیک انقالبی  عنوان بهالزم است که به نقش مائو 

 درک شود. تر قیعماست،  تاکنوناز زمان لنین  درواقعانقالبی دوران ما،  نیتر بزرگکه چرا و چگونه او 

 

 های ناشناخته بزرگ در آب دار سکانمائو: 

را در چین رهبری کرد که سرانجام به پیدایش جمهوری خلق منجر شد، و اینکه این  یا مبارزهاینکه مائو 

بوده و  موردقبول آورد، واقعیاتی هستند که وسیعاً به وجودامر تغییرات رادیکالی را در چین و تمام جهان 

واقعیت است که در سراسر آن مبارزه طوالنی، در  کی نیارا دارد. همچنین  ها آن( رد جرئتکمتر کسی )

، مائو مجبور بود که نبرد شدیدی را علیه اپورتونیسم درون حزب کمونیست ها وخم چیپمیان مراحل مختلف و 

علیه خط صحیح پیشرفت، که او  بر حملهبه مخالفت و  "چپ"برد. اپورتونیسمی که از راست و  شیپ به

حدادی خط صحیح، و  کننده نییتعیک قسمت  عنوان بهسته بود. اما ورای آن و ، برخابرد یم شیپ به باقدرت

کمونیستی به مبارزه طلبیده  یالملل نیبآن رهبری، مائو مجبور شد که نیروی سنن را در جنبش  نیتأمهمچنین 
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انقالب  دیورز یمبرخورد مکانیکی گشت که اصرار  هیعلاو مجبور به جنگ  مشخصاًو از آن گسست کند. 

رود که در روسیه رفت، یعنی اینکه بورژوازی بایستی  شیپ بهدر چین بایستی دقیقا به همان راه و روشی 

دشمن ارزیابی شود تا یک متحد احتمالی، اینکه شهرها بایستی اول فتح گردند و نه دهات و غیره.  عنوان به

انقالب چین دقیقا عین انقالب  خواستند یمکه  یباکساناگر مائو به راهی که رفت، نرفته بود و در عوض 

و  پنداشتند یمیک مرجع مقدس  عنوان بهشوروی بشود و کسانی که تجربه شوروی و خود شوروی را 

گفت که نه  توان یم یراحت به، در آن صورت شد میهمراه  پنداشتند یم یا هیسرما مثابه بهارتباطشان با آن را 

 .بود میانقالب چین و نه جمهوری خلق چین در کار 

که مبارزه و رهبری آن مبارزه در آن کشور از  شود میانقالب در یک کشور مشخص در صورتی پیروز 

 "تغییر رقابلیغمدل "برخی مقوالت خاص یا پراتیک های گذشته که در جنبش انقالبی به مقام یک 

گفت که این مسئله  توان یمبرخیزد. حتی  ها آنو حتی برخی اوقات به مقابله با ،یا فاصله گرفته اند درآمده

 چراکهدیالکتیک است -یک قانون برای انقالب، بخصوص انقالب پرولتری است. این انعکاسی از ماتریالیسم

 . و هر انقالباستهر انقالب برخاسته از شرایط مشخص )تضادها( در آن کشور )وجهان( در زمان وقوعش 

درگیر مسائل جدید و تضادهای جدیدی است که باید حل شود. اصول  یریناپذ اجتناب طور بهجدیدی 

اما  -انقالب بکار بسته شوند شمول جهانیک راهنمای  مثابه بهلنینیستی باید همیشه -اساسی و متد مارکسیستی

در حال  مرتباًدر حال تکامل یافتن و غنی شدن هستند، دقیقا به آن دلیل که شناخت علمی  مرتباًهم  ها نیا

گیرد، و به آن دلیل که  دربرمیلنینیسم نیز بیشتر و بیشتر حقیقت را -مارکسیسم جمله منتعمیق است، و 

 .کند میدر حال تغییر است و این تغییر، تعمیق مداوم این شناخت را طلب  مرتباًواقعیت 

استالین در مورد این مسئله بخصوص به رجوع به انقالب روسیه و رهبری لنین صحبت کرد. وی متذکر 

این نظر را داشتند که جمهوری دمکراتیک،  عموماً ها ستیمارکسشد که قبل از تجربه انقالب روسیه 

حکومت طبقه کارگر در شکل جمهوری پارلمانی خواهد بود، نظری که توسط بیانیه انگلس در این مورد 

تقویت شد. بعد استالین اشاره کرد، انگلس، و مارکس نتیجه گرفته بودند که سوسیالیسم در یک کشور 

به یک دگم  ها ستیمارکسبوده و در میان بسیاری از  وردقبولمد ساخته شود و این نیز قانونی توان نمی

اگر لنین خود را مقید به عبارات مارکسیسم کرده بود،  افتاد یمچه اتفاقی  پرسد یمبود. استالین  شده لیتبد

، شکلی که از طریق عنوان بهبجای آنکه خود را با جوهر آن وفق دهد و متد مارکسیسم را بکار گیرد؟ شوراها 



دون مائوتسه فناناپذیرخدمات   
 

[36۹] 

 

نه اتحاد شوروی و  درواقعو  افتندی ینمطبقه کارگر حاکمیت خود را در آن کشور اعمال کرد تکامل آن 

 یا فاجعهچه  توانست یم. دیگر الزم به گفتن این نیست که این امر شد میسوسیالیسم در آن کشور ساخته   نه

 (1بیافریند.) یالملل نیببرای پرولتاریای 

لنینیسم باید بکار برده -مارکسیسم شمول جهانکه اصول  کرد میبحث  مرتباًدر چین نیز چنین بود. مائو 

اساسی از انقالب اکتبر روسیه بایستی گرفته شوند، بخصوص احتیاج به گرفتن قدرت از  یها درسشوند، 

و رهبری حزب انقالبی پرولتاریایی. اما راه بکار گیری آن در شرایط خاص  یا تودهطریق مبارزه مسلحانه 

بخشی از رهبری مبارزه برای گرفتن قدرت سیاسی  عنوان بهچین متفاوت با روسیه است. بر این اساس بود که 

 لنینیسم را تکامل داده و غنا بخشید، انجام داد،-در چین، مائو بخشی از خدمات مهمش را که مارکسیسم

بخصوص در فرموله کردن استراتژی انقالب دمکراتیک نوین و منجر شدن آن به سوسیالیسم، در خط و تفکر 

 تکامل فلسفه مارکسیستی توسط وی. یزیر شالودهنظامی، و در 

کمونیستی  یالملل نیباگر درست است که مائو بدون به مبارزه طلبیدن و نقض نیروی سنن قدرتمند جنبش 

ست انقالب چین را در اولین مرحله به پیروزی برساند و جمهوری خلق را بنیان گذارد، این در مورد توان نمی

های  نهیزم درادامه و پیشرفت انقالب در مرحله سوسیالیستی بعد از جمهوری خلق بیشتر صادق است. این 

مائو یعنی خط و تئوری  ریفناناپذخدمت  نیتر بزرگ ی نهیدرزمحتمی  طور بهاقتصاد سیاسی و فرهنگ و 

جریان  برخالف "اساسی ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا نیز صادق است. اگر مائو نخواسته بود که 

به قلب مخالفین سخت خود درون  تنها نه.(. اگر وی نخواسته بود که میبکار ببر)عبارت خودش را  "شنا کند

 پرطرفداراز رهبران  ها آنز رهبران قدرتمند و بسیاری از ا ها آنحزب کمونیست چین )بخصوص اینکه بیشتر 

مرجعی مقدس بود  عنوان به ها یبعضمعینی که برای  "الگوهای"حزب بودند( حمله کند، بلکه همچنین از 

، ها تودهکادر حزب و رابطه آن با  ازجملههای اساسی  هنیدرزم هم آنرا نقض کند،  ها آنفاصله بگیرد و حتی 

در تاریخ جنبش کمونیستی و کشورهای  سابقه یب یا واقعهآیا وقوع انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی که 

اصول  "نقض"است که بدون یک چنین  تصور رقابلیغ؟ البته این بود می تصور قابلسوسیالیستی بود، 

 ییها قلهبه چنان  انستتو یملنینیسم (، انقالب چین -لنینیسم )که باید گفت تکامل مارکسیسم-مارکسیسم

 درراهحاصل کند، بلکه انقالبیون تمام جهان را  ییها شیگشارسیدن به کمونیسم  درراه تنها نهصعود کند، و 

 و آنان را به جلو براند. کرده تیتربرسیدن به همان هدف 
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 انقالب فرهنگی : تابش شعاعی از نور در میان ابرها

انقالبی  در اتحاد شوروی و ضایعه عظیم پرولتاریا در آنجا این چین شرکابعد از خیانت خروشچف و 

 ها قارهاز همیشه مانند چراغ راهنمایی برای مردم انقالبی کلیه  تر درخشاندون بود که  تسه تحت رهبری مائو

ی بود،طوفان عظیمی از مبارزات انقالب 1۹7۰و اوایل دهه  1۹6۰ یها سالگشت. در این زمان که نقطه اوجش 

بود. اما از  برگرفتهتمام کشورهای جهان و بخصوص کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای التین را در  باًیتقر

در  دنظریتجدانقالب از جانب خروشچف و  شرمانه یبدر اتحاد شوروی و تقبیح  گرد عقبطرف دیگر با 

آمد. با  به وجوددر درون صفوف انقالبیون  ازجملهدر گمی و حتی یاس  کسریلنینیسم، همچنین -مارکسیسم

 تنها نهدون  تسه ده بود، تجربه چین و اندیشه مائوآور به وجوداز هم شکافتن ابرهایی که خیانت خروشچف 

گرفتن و به  به دسترا در  ها آنانقالبی در خارج از چین بود، بلکه همچنین، عزم  ها ونیلیمقوت قلبی برای 

 لنینیسم جزم کرد.-مارکسیسمن علم درآورداهتزاز 

 دست آورد و انقالبی تجربه از به دفاع چین کمونیست حزب که بود دلیل این به -عمدتاً یا–آیا این فقط 

 به که بود دلیل این به آیا برخاست؟ شرکا و خروشچف کودتای از قبل سوسیالیسم ساختن در شوروی مردم

 یراصولیغ یها بهتان و اکاذیب مقابل در شوروی اتحاد در پرولتاریا دیکتاتوری و استالین از دفاع

پرچم  برافراشتنانقالب اکتبر و  یا هیپا یها درسبر  ها آنرویزیونیستهای شوروی برخاستند؟ یا برای اینکه 

مهم و  ها نیا؟ نه،همه دادند یمرا هنوز معتبر و مورد پشتیبانی قرار  ها آنو  دندیورز یمرهبرش لنین اصرار 

این بود که مائو، انقالبیون در چین را در  عمدتاًمسئله اصلی نبودند. دلیل  ها آنبخشی از دلیل آن بودند، اما 

در اتحاد شوروی و   از تجربیات مثبت و منفی، قصور و اشتباهات در ساختمان سوسیالیسم بندی جمعامر 

عام و دیگر  طور بهاز تجربیات مثبت و منفی چین  بندی جمعرهبری استالین هدایت نمود و همچنین 

کمونیسم  درراهکشورهای سوسیالیست را رهبری کرد و بر این اساس یک جهش به جلو را برای ادامه مبارزه 

انجام داد. این امر پایه تئوریک خط اساسی ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا را بنا نهاد، اما بیشتر از 

ک مشخص صدها میلیون مردم چین تحت رهبری این تئوری بخصوص در انقالب کبیر همه این پراتی

لنینیسم و این -دیگر )عبارت خود مائو را بکار ببریم( صدای مارکسیسم بار کیفرهنگی پرولتاریایی بود که 

 های دهتوپرولتاریا و  لهیوس بهو اینکه آینده کمونیسم  "ارتجاع بر حق است هیعلطغیان "حقیقت اساسی که 

 به هر گوشه دنیا گسترش داد. آن رانموده، و  افکن نیطنخلق بپا خواهد شد را 
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در انقالب چین  اش یرهبر، خدمات بزرگ مائو و کل 1۹76اما با کودتای رویزیونیستها در چین در اکتبر 

 هیعل شان رویزیونیستها حاکم در چین در حال تشدید حمله ازهمه اولاست.  قرارگرفتهتحت حمالت جدیدی 

 نیتر بزرگ تنها نهکه  شیدستاوردهابر روی انقالب فرهنگی و  آتششانخط مائو، و بخصوص متمرکز کردن 

به آن رسیده  یالملل نیبپرولتاریای  حال تابهاست که  یا قله نیتر عیرفپیشرفت مبارزه انقالبی خلق چین بلکه 

که این مرتدان و شیادان حاکم در چین هنوز بایستی مقداری تظاهر به قبول مائو  حال نیدرع. استاست، 

آشکارتری به نظرات اساسی  طور بهمجبورند هر چه بیشتر  ها آنیک سمبل ملی بکنند، اما  عنوان بهحداقل 

د چنین کنند تا بتوانند بای ها آن درواقعرا زیر پا نهند و  -پا فشرد و برایشان جنگید ها آنکه او قاطعانه بر -مائو 

 ببرند. شیپ بهرا  یدار هیسرماانقالبی و احیاء  های تودهسرکوب 

 

 در چین و حمالت نوین بر مائو گرد عقب

به دون  تسه حمالتی را بر مائو و اندیشه مائودر چین  ضدانقالبدیگران بر اساس غالب شدن  همان زماندر 

، بلکه حمله کنند میبر خط و رهبری مائو در انقالب سوسیالیستی حمله  تنها نه ها نیا. برخی از اند انداخته راه

 .ندینما یمخود را مشتمل بر انقالب دمکراتیک نوین نیز 

مائو در مورد طبقات و مبارزه طبقاتی تحت سوسیالیسم و  یا هیپاخط  هیعلاما متمرکزترین حمله همچنان 

تا اندازه  ها نیا. همه استخدمت فناناپذیر او  نیتر مهمتئوری ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا یعنی 

منجر گشته است. برخی از زاویه اپورتونیسم و یا  یالملل نیبزیادی به یک آشفتگی در جنبش کمونیستی 

همه مدت،  نیبعدازاکرده و رویزیونیستها  گرد عقبکه چون چین  اند افتادهانی به این موضع ناد جهیدرنت

، بنابراین خط اساسی مائو در مورد طبقات و رانند یم یدار هیسرماچین را در جاده  سرعت بهقدرت را گرفته و 

مبارزه طبقاتی تحت سوسیالیسم و تئوری ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا، و همچنین پراتیک خلق 

و تئوری وی بخصوص در انقالب فرهنگی بایستی غلط بوده باشند. یا دیگر  یا هیپاچین تحت رهبری خط 

هبران انقالبی در چین بایستی اشتباهات جدی مرتکب شده باشند حتی اگر مائو و دیگر ر شود میاینکه گفته 

 صحیح بوده باشد. خطشاندر کل 
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 :شود میدر مورد نکته اول صحبت  ماًیمستقدر فصل چهارم )در مورد فلسفه( گفته شد  ازآنچهدر قسمتی 

. صحت این تئوری بستگی به نتیجه بالدرنگ ییگرا ینسبنیست مگر امپریسم و  زیچ چیهچنین طرز تفکری 
، و در آینده نیز شده ثابتصدها میلیون مردم چین  یا تودهدر هر شرایط مشخص ندارد. این در پراتیک مبارزه 

 در چین بلکه در تمام کشورها ثابت خواهد شد. تنها نهدر مبارزه انقالبی، 

 اما -باشد مبرا آن از دتوان نمی کس چیه– اند داشتهاشتباهاتی  ها آن مسلماًو اما در مورد اشتباه انقالبیون، 

که درست است  حال نیدرعر تحلیل از شکست چین روی آن تکیه شود. لیکن د که نیست اصلی مسئله این

شود، تحلیلی  یبند جمع ها آنو از  شده قیتحقممکن است مرتکب شده باشند  ها آندر مورد اشتباهاتی که 

که چنین  سازد میلنینیستی روشن -، بکار بستن موضع، نظرگاه و متد مارکسیستیگرد عقباز این  جانبه همه

 (2.)اند نبوده گرد عقباشتباهاتی دلیل این 

نکته عمومی و اساسی، مهم است که واقعا مبارزه طبقاتی در دوران سوسیالیسم دقیقا  عنوان بهدر این رابطه، 

، بخصوص در تواند میو اینکه بورژوازی در یک کشور سوسیالیستی - مبارزه طبقاتی درک شود مثابه به

و  یالملل نیبرشد تضادهای داخلی در آن کشور، در آن زمان معین و همچنین اوضاع  جهیدرنتمعینی  های زمان

 قول نقلرابطه متقابل بین این دو در آن مقطع، در موقعیت برتری نسبت به پرولتاریا قرار گیرد. در اینجا یک 

 :ابدی یماز خود مائو مناسبت 

، با شکست روبرو باشند یم  شرویپکه نیروهایی که نماینده طبقه  افتد یمدر مبارزه اجتماعی، گاهی اتفاق 
نادرست بوده است، بلکه به ین جهت است که  ها آن یها دهیا، ولی این به علت آن نیست که گویا شوند می

 اند دهینرساند، نیروهای پیشرو هنوز به قدرت نیروهای ارتجاعی  در تناسب قوایی که با یکدیگر درگیر مبارزه
که نیروهای پیشرو  رسد یفرامسرانجام روزی  جبراً، ولی شوند میبا شکست روبرو  موقتاًکه  روست نیازاو 

 (3)گردند میپیروز 

، و 1۹76در اینجا قرار نیست که به تحلیل از مبارزه در چین و منجر شدن آن به کودتای رویزیونیستی 

هم اشاره شد، شروع و تحلیل  فصلدر مقدمه این  که یطور هماناین شکست بپردازیم. ) یها درسدالیل و 

تحلیل با بکار بست  وظیفه گسترش و تعمیق آن که یدرحالاست(،  شده انجامآن در جای دیگری  یا هیپا

اینجا مطرح است تحلیل و انتقاد  آنچهلنینیسم اندیشه مائو همچنان باقی است. در عوض -روش مارکسیسم
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انقالب شکست خورد، پس انقالبیون بایستی در اشتباه بوده باشند. یا  ازآنجاکه ندیگو یمنظریاتی است که 

است،  یسمیپراگماتمطرح شد این روش  قبالًریکه حداقل بایستی اشتباهات جدی را مرتکب شده باشند. بطو

د پروسه واقعی انقالب چین و رشد توان نمیو بنابراین ضد مارکسیسم است. اما باالتر از آن چنین متدی 

 جهیدرنتآمدن جمهوری خلق، درک کند، و  به وجودرقم زد، بخصوص بعد از  آن راتضادهایی که 

عظیم انقالب چین و همچنین موانع عظیمی که برای پیشرفت به مرحله سوسیالیسم  یدستاوردهاد از توان نمی

 در مقابل خود داشت ارزیابی دقیقی ارائه دهد.

 

 دون تسه خدمات مائو انقالب چین، میعظوردهای ادست

سوسیالیسم پیشروی  یسو بهچنانکه چندین بار در این کتاب اشاره شد، انقالب چین قبل از اینکه بتواند 

ست باشد. در این رابطه از جهات مهمی این توان نمی نیرازایغو -کند در آغاز از مرحله دمکراتیک گذر کرد 

ضد امپریالیستی که کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای  بخش ییرها یها جنبشانقالب تفاوت زیادی، با 

 اگرچه دهد یمنشان  یروشن بهنداشت. و تجربه چنین مبارزاتی  برگرفتالتین را از زمان جنگ جهانی دوم در 

استعمار نو( وظیفه مشکلی است، اما ادامه مبارزه برای استقرار  ازجملهپایان دادن به تسلط مستعمراتی )

است و واقعیت این امر حتی در  تر مشکلدر مرحله سوسیالیستی بسیار   به جلوسوسیالیسم و بعد ادامه آن 

حتی  ها جنبشاست. بسیاری از این  شده ثابتحزب کمونیست رهبری شده بوده  لهیوس بهمبارزه  مواردیکه

 طرف بهند شد میرهبری  دانستند یملنینیست -که خود را مارکسیست ییها سازمان لهیوس به کهیموقع 

آورند و در  دستبه حتی موفق نشدند رهایی کامل از امپریالیسم را  درواقعسوسیالیسم نرفتند و بنابراین 

 ابرقدرت این دوره رفتند. عوض به زیر یوغ این یا آن قدرت امپریالیستی و یا یکی از دو

بزرگ انقالب چین بود که حتی توانست گذار اولیه از دمکراسی نوین  دست آورد درواقعاز این زاویه، 

 نبود. ریپذ امکانب کمونیست مبارزه حز ازجملهسوسیالیسم را انجام دهد. و این امر بدون مبارزه تاریخی 

تعدادی از رهبران باالی حزب خواستار واقعی پیشبرد انقالب بعد از رها شدن  ازجملهبسیاری در حزب، 

مشتاق برانداختن امپریالیسم، فئودالیسم و بورژوازی بوروکرات  ها آنکشور نبودند. بطوریکه مائو بارها گفت 
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 طرف بهو ادامه پیشرفت  یدار هیسرمابودند اما در مبارزه علیه بورژوازی و کسب پیروزی سوسیالیسم بر 

تعداد بیشتری از  کرد میجلو پیشرفت  طرف بهکمونیسم مشتاق نبودند. هر چه انقالب در مرحله سوسیالیستی 

. آنچه ها آناز  یتوجه قابلما تعداد ا -ها آناگرچه نه همه - خاستند یبرماین افراد رهبری به مخالفت با آن 

در مرحله سوسیالیستی است که در  یدار هیسرمابه رهروان  ها دمکراتاینجا مطرح است پدیده تبدیل بورژوا 

 این کتاب چندین بار به آن برخورد شده است.

برای درک واقعی این مسئله الزم است که این نکته را دریابیم که در یک کشور مثل چین قدیم فقط 

و بنابراین  بود میپرولتاریا و حزب کمونیست قادر به رهبری پیگیر مبارزه دمکراتیک و ضد امپریالیستی 

ا خواستار به سرانجام بسیاری از کسانی که به حزب کمونیست پیوستند و حتی به رهبری آن رسیدند و واقع

 کی نیادیدگاهشان کمونیست نبودند. آیا  نظر ازنقطهمبارزه دمکراتیک ضد امپریالیستی بودند. هنوز   رساندن

و  اند افتهینمتداول نیست که در بسیاری از کشورهایی که امروز هنوز از یوغ امپریالیسم رهایی  جا همهپدیده 

، کنند میبسیاری ادعای سوسیالیست و یا حتی کمونیست بودن را  اند نرساندهانقالب دمکراتیک را به سرانجام 

بورژواهای انقالبی هستند؟ چنین چیزی یک پدیده  تیدرنهاچنین نبوده بلکه  وجه چیه به ها آن که یدرحال

در درون حزب کمونیست که ثابت کرد تنها نیروی قادر به رهبری  ازجملهمتداول در چین قدیم نیز بود، 

رفتند و  به جلو. بسیاری از این افراد همراه پیشرفت انقالب استمبارزه تا پیروزی، حتی در مرحله اولیه آن 

تبدیل شدند، اما بسیاری نشدند. بطوریکه بیان شد هر چه انقالب  ییها ستیکمونایدئولوژیکی به  نظر ازنقطه

ند و تالششان درآمدسوق نمود بیشتر از این نوع افراد در مخالفت با آن  به جلوبیشتر در مرحله سوسیالیستی 

برای به عقب بازگرداندن آن شدیدتر شد. و این گرایش در مورد کسانی که به مقامات باال رسیده بودند حتی 

 بیشتر بود.

 چوئن مورد در 1۹7۸ دسامبر( انقالب–مریکا)رولوشنارگان مرکزی حزب کمونیست انقالبی در مقاله ا

 :دهد می شرح چنین را پدیده این آورد، حساب به افرادی چنین بارز نمونه عنوان به را او شود می که الی

چین و انقیاد آن توسط  یماندگ عقبهدف انقالب عبارت بود از غلبه بر  ها دمکراتبرای این نوع بورژوا 
 نیتر عیسرکارآمدترین و  عنوان به -مالکیت عمومی-و  "سوسیالیسم"امپریالیستی، بنابراین به  یها قدرت

وسیله برای تبدیل چین به یک کشور مدرن بسیار صنعتی روی آوردند. هر چه انقالب سوسیالیستی بیشتر 
ند. کرد میبیشتر برای آنکه این امر در راستای خطوط بورژوایی متحقق شود، تالش  ها آن، کرد میپیشرفت 
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بلکه همچنین باعث کشیدن دوباره چین به  کرد میرا احیاء  یدار هیسرما تنها نهخطوطی که در شرایط چین 
 (4.)دیگرد یمزیر سلطه این و یا آن امپریالیست 

اجتماعی  هیپا کی یطورکل بهبطوریکه بارها در این کتاب ذکر شد چنین افرادی و رویزیونیستها  مضافاً

یک نیروی قدرتمند برای سرنگونی دیکتاتوری پرولتاریا بسیج  عنوان به توانند میداشته که در شرایط معینی 

 .افتاد اتفاق 1۹76 سال در بطوریکه –شوند 

چین و رهبری  های تودهاستثنایی  یا دست آوردهمشاهده کرد که  شود میدوباره با در نظر گرفتن این نکته 

راهشان را برای بردن چین به راه سوسیالیسم از طریق  تنها نه ها آندون بود که  تسه ، و صدر آن مائواش یانقالب

به ، شیپ بهنوینی در ساختن سوسیالیسم، مانند جهش بزرگ  یها شرفتیپ تنها نهیک مبارزه عظیم بازگشودند، 

 یا تودهآوردند، بلکه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا را ادامه داده و توانستند یک جنبش انقالبی  دست

برای  ها کوششتحت سوسیالیسم، یعنی انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی و از طریق عقب نشاندن  سابقه یب

را به قله نوینی برسانند.  یالملل نیببرده و مبارزه پرولتاریای  شیپ بهرا برای یک دهه کامل  یدار هیسرمااحیاء 

بوده و پرولتاریا در چین قرار  ریناپذ اجتنابدر چین  گرد عقبهمه به این منظور نیست که گفته شود  ها نیا

ای که چیزها را خارج از کنترل و اراده بود که قدرت را ببازد و یا مزخرفات متافیزیکی و فاتالیستی )ایده 

م( و از این قبیل. بلکه به این منظور که چهارچوب صحیحی برای درک واقعی از مبارزه طبقاتی -داند افراد می

ارائه  آن راشکست  یها درسانقالب چین بعالوه دالیل و  سابقه یب دودست آوردکه در چین ادامه یافت و -

 دون را نیز فراهم سازد. تسه ی برای درک از خدمات ارزنده مائوحدهد. و همچنین چهارچوب صحی

 

 نقش رهبران  نقش مائو،

دون و نقش افرادی مانند مائو و لنین در جنبش انقالبی نکته این نیست که گفته  تسه در بحث و دفاع از مائو

. ها تودهو نه  شود میقهرمانان ساخته  لهیوس بهو یا اینکه تاریخ  کنند میشود رهبران بزرگ هرگز اشتباه ن

و  خواند یممانند ما  ها آنو  کنند میمثل بقیه ما پا  کی به کیرا  شانیها کفشرهبران انقالبی  نیتر بزرگ

 .خوابند یم
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هستند که رهبران بزرگ  ها تودهاساسی این  طور به. و سازند یمهستند که تاریخ را  ها تودهاین  درواقعو 

خود نقش  نوبه به. رهبرها پروراند یمکه رهبران را  هاست تودهو این مبارزه انقالبی  "سازند یم"انقالبی را 

و نقش مثبتی را ایفاء کنند  توانند میدر صورتی  ها آن. اما کنند میبازی  ها تودهعظیمی را در مبارزه انقالبی 

انقالب  نیتر قیعمو  نیتر کالیراددر  ها تودهداشته باشند که با مبارزه  یتوجه قابلتحلیل نهایی، اهمیت  در

-نقششان را در کاربرد علم مارکسیسم ها آنتاریخ که عبارت است از انقالب پرولتری، این بدان معناست که 

نفوذ  توانند می ها آن بیترت نیا به. کنند میو هم هدایت مبارزه ایفاء  ها تودهلنینیسم هم برای آموختن از 

انقالب را تسریع کنند  ریناپذ اجتنابپروسه  توانند می درواقعاعمال کرده و  ها تودهش عظیمی بر روی جنب

 کند سازند(. آن رالنینیسم -اشتباهات و انحراف از مارکسیم براثر توانند می ها آنکه  طور همان)درست 

، همچنین برند یم به جلو، درست همانطوریکه انقالبیون بزرگ زندگی عادی خود را همانند بقیه ما مضافاً

آگاه خدماتشان را به جنبش انقالبی انجام  میمبارزرهبران انقالبی ایفاء کرده و مانند تمامی  عنوان بهنقششان را 

زنده و در انطباق با  طور بهلنینیسم، -این کار را دقیقا با تسلط یافتن و کاربرد علم مارکسیسم ها آن. دهند می

که با تمرکز بر روی نقش و  است نیا. پس نکته دقیقا دهند میشرایط مشخص کشورشان و تمام جهان انجام 

آموخته و قدرت و عزم کلیه افراد جنبش انقالبی برای تسلط یافتن  ها آنرهبرانی از  نیچن نیاخدمات بزرگ 

 تیمأموررا به  "خود"خدمات  نیتر میعظ ها آنن طریق لنینیسم تقویت شود. تا از ای-و کاربرد مارکسیسم

 تاریخی پرولتاریا انجام دهند.

د از اشتباه مبرا باشد، مهم نیست او تا چه توان نمی کس چیهبخشی از این، بایستی درک شود که  عنوان به

مائو صادق است. در عین اینکه  ازجملهاندازه خدمتش بزرگ است. البته که این در مورد رهبران بزرگ نیز، 

و همچنین نقش کلی یک چنین رهبرانی را  ها آنو از  مینه یمارج  آن راو  میآموز یم مشانیعظاز خدمات 

را درک کرده و از آن درس  ها آن، همچنین الزم است که اشتباهات میکن یمدفاع  ها آندر مقابل حمله به 

 بگیریم.

تجربه انقالبی چین را به  ازحد شیبگرایشی وجود داشته که  رسد یم به نظربخصوص در رابطه با مائو 

. این امر بخصوص شکل نسبت دادن یک خصلت یا جنبه ملی به مبارزه در دهد میمقیاس جهانی تعمیم 

ست توان نمی یا جنبهو یا حتی امپریالیستی، در شرایطی که چنین  یدار هیسرما)حداقل برخی از( کشورهای 

تحلیل عمیقی از  توان نمیاست و اینجا  یا دهیچیپ تینها یبگرفت. این مسئله  به خودفاء کند، نقش مترقی اِی
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بسیار خالصه به چند نکته اشاره خواهد  یبه صورتبدان پرداخت. در عوض،  یطورجد بهآن انجام داد و حتی 

 شد.

نزدیکی در ارتباط است با مسئله چگونگی حل تضاد بین دفاع از کشور سوسیالیستی  طور بهاین 

و از طرف دیگر پیشبرد مبارزه انقالبی در دیگر کشورهایی که هنوز پرولتاریا به قدرت نرسیده،  طرف کیاز

و امپریالیستی که خطر عمده در آن زمان مشخص برای کشور  یدار هیسرمابخصوص در کشورهای 

را  یا عمده. )یا بخشی از بلوک کشورهایی که امپریالیست سرکرده آن چنین خطر باشند ینملیستی سوسیا

که جنگ  شود مینیستند(. این بخصوص در شرایط پیچیده و حاد  ،دهد یمبرای کشورهای سوسیالیستی ارائه 

یک بلوک  لهیوس بهامپریالیستی نزدیک است و احتمال حمله به دولت سوسیالیستی بخصوص  یها دولتبین 

 .ابدی یمافزایش  یطورجد بهامپریالیستی 

 رفت میبشمار  نیچنمائو واضح گشت که اتحاد شوروی خطر عمده برای  آخر عمردر چند سال  خصوصاً

جنگ امپریالیستی بین آمریکا و شوروی یک حمله وسیع از  یسو بهو بخصوص بر زمینه تسریع تحوالت 

علیه چین بسیار محتمل بود. در چنین وضعیتی برای  اریع تمامطرف اتحاد شوروی و شاید یک اشغال نظامی 

زدن توازن اتحاد شوروی و  به همدرست بود که یک روابط دیپلماتیک معین و دیگر حرکات را  کامالًچین 

ین دو بلوک امپریالیستی بکار برد، تا چین را در یک موضع قدرت در مقابل حمله شوروی استفاده از تضاد ب

و   به رشد مبارزه انقالب جهان کمک کند درمجموعقرار دهد. اما این بایستی به نحوی انجام گیرد که 

به  "انقالب"انقالبیون را در کشورهای بلوک آمریکا به دست کشیدن از مبارزه برای انقالب یا محدود کردن 

 .فرانخوانداتحاد شوروی  هیعلمبارزه 

باند چهار " اصطالح بهمائو و ستاد پرولتری تحت رهبری او در حزب کمونیست چین )که  یطورکل به

برای خط پشتیبانی از  ها آن، هسته فعال رهبری آن بودند( با این تضاد به طریقی انقالبی درگیر شدند. "نفر

 حال نیدرعکه در بلوک آمریکا بود مبارزه کردند  ییها آن ازجملهمبارزات انقالبی واقعی در دیگر کشورها 

به  "کمک" بانامکه به اتحاد شوروی اجازه ندهند که نفوذ کرده و این مبارزه را  دادند یمبه انقالبیون اخطار 

سرسختانه علیه خط وابستگی و در حقیقت تسلیم به امپریالیسم  ها آن زائده خود تبدیل کنند. باالتر از این،

علیه شوروی، جنگیدند.  "تقویت دفاع"و  "مدرنیزه کردن کشور"آمریکا و فروش انقالب در خود چین بنام 
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، بر اساسی استمنبع جنگ  نیتر خطرناککه اتحاد شوروی  دندیبرگزاین تحلیل را  ها آناما از طرف دیگر 

. این اند عمدهفاشیست دشمن  یها ستیالیامپربیان کرد که  1۹3۰ یها ساله آنچه استالین در اواخر شبیه ب

و امپریالیستی که با آمریکا یک  یدار هیسرمارا علیه شوروی در کشورهای  "مبارزه ملی"تحلیل تا حدی خط 

در  1۹3۰ یها سالدر  مشابه)درست همان کاری که استالین  نمود یم، تبلیغ سازند یمبلوک امپریالیستی را 

ریکه حزب ما در جلسه بطو-بود انجام داد(  ها ستیفاشرابطه با کشورهایی که مخالف بلوک امپریالیستی 

 بیان کرد: 1۹7۸دون در سال  تسه یادبود مائو

ند و کرد میکه مطرح  ییها ستیونیزیرورویزیونیستها در جین را تقویت کرد،  یا تااندازهاین اشتباه 
. بطوریکه کند میکه خطر شوروی برای چین حذف انقالب در داخل و خارج را طلبیده و توجیه  کنند می

کمونیستی وجود داشته  الملل نیبدر جنبش  1۹3۰ یها سالذکر شد این نوع اشتباه از جانب انقالبیون، در 
و انتقاد از آن اقدام شود تا از تکرار آن در آینده  تر قیعم یبند جمعمبرمی الزم است به  طور بهاست، و 
 (5آید.) به عملاجتناب 

و از  طرف کیاز اش یانقالبو پیگیرانه بین خط و سیاست مائو و رفقای  یدرست به، حزب ما حال نیدرع

طرف دیگر خائنین رویزیونیستی که قدرت را از طریق داغان کردن ستاد پرولتری در حزب کمونیست چین 

و تسلیم به امپریالیسم غصب کردند، خط روشنی کشید. و  یدار هیسرمابعد از مرگ مائو و احیای سریع 

رابطه با تضاد بین دفاع از کشور  همچنین باید اشاره شود که مائو و رفقایش در چین از اشتباهات استالین، در

 زیچ همهبه این موضع که  ها آنتصحیح کردند.  آن راسوسیالیستی و پیشبرد مبارزه جهانی درس گرفته و 

بخصوص اهمیت رهبری مبارزه طبقاتی پرولتاریا  ها آن. اند افت یندفاع از چین قرار گیرد  الشعاع تحتبایستی 

قالب در دوران سوسیالیسم و رابطه دیالکتیکی آن و خط صحیح برای دفاع بورژوازی در چین و ادامه ان هیعل

همچنین به مبارزه برای پشتیبانی از مبارزات  ها آنکه بیان شد  طور همان. اما بیشتر از آن شناختند یماز چین را 

 (6انقالبی در دیگر کشورها حتی آنهائیکه در درون بلوک آمریکا بودند، ادامه دادند.)

معینی که حزب ما با مائو و رفقایش بر سر مسائلی مرتبط با اوضاع  ینظرها اختالف، علیرغم جهیدرنت

گوناگون امپریالیستی و رابطه این امر با دفاع از چین دارد، ما  یکشورها، خصلت مبارزه انقالبی در یالملل نیب

، و لزوم آموختن هم از خدمات داده قراردر این رابطه را مورد تائید  ها آنانقالبی  اساساً، نقش یطورکل به

 هذا مع. مینیب یمدر این حیطه مرتکب شدند را،  ها آناشتباهات معینی که  طور نیو همونالیسم یبه انترناس ها آن
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از خط و اعمال مائو و دیگر انقالبیون در چین، بلکه از  تنها نه جانبه همه بندی جمعکه ذکر شد نیاز به  گونه آن

سال گذشته از  4۰مثبت و منفی آن در طول  یها درسحول این مسئله و  یالملل نیبتاریخ جنبش کمونیستی 

در چین و  گرد عقبتوسط  تنها نه، که یالملل نیباست. این بخصوص در پرتو اوضاع کنونی  تر یاساس زیچ همه

کمونیستی بلکه توسط بحران عمق یابنده امپریالیسم و تسریع تکوین  الملل نیبدر جنبش آشفتگی بسیار 

 جنگ جهانی و انقالب رقم خورده است، حیاتی است. طرف بهاوضاع 

 

 سوق دهیم به جلوامر کمونیسم را  از مائو بیاموزیم،

خدمات  نیتر مهم، بعضی از یریگ جهینتدر سراسر این کتاب و همچنین بخصوص در این فصل  

تئوری ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا مورد تحلیل قرار  ها آن نیتر بزرگ ازجملهدون  تسه مائو

 عنوان به، بلکه او را باشند یماز هر اشتباهی که مائو انجام داد  تر برجستهبسیار  تنها نهگرفتند. این خدمات 

که هدف از بررسی خدمات رهبر  ذکرشدهاین نکته نیز  مضافاً. اما شناسانند یمانقالبی دوران ما  نیتر بزرگ

 که امری–امر انقالبی  قدرتمندترو پیشبرد  ها آنانقالبی بزرگی چون مائو دقیقا عبارت است از یادگیری از 

 .اند بوده رهبر و بخش الهام چنان آن آن برای افرادی چنین

از هر چیز نمایان  تر برجسته آنچه، یطورکل بهبه نقش مائو و خدمات او  جانبه همهبا نگاهی مختصر و 

است، عبارت است از پیگیری مائو در کاربرد موضع،  تر یاساس یریدرگ، آنچه بیش از هر چیز برای شود می

دیالکتیک در ضدیت با متافیزیک توسط او.  به کاربستلنینیستی و بخصوص -، و متد مارکسیستینظرگاه

 منزله بهاین آن چیزی است که مائو  -و ایستا گرا مطلقتضادها در تقابل با کلیه نظریات  انیپا یبظهور و حل 

. و این درک همچون خط سرخی شناسد یم، در طبیعت، جامعه و تفکر، زیچ همهنیروی محرکه در تکامل 

 تحرک یبمائو را یک بوروکرات  تواند می. آیا کسی دیآ یمعمال مائو بچشم و ا ها نوشتهاست که در سراسر 

 است، تصور کند؟ داده لمکه بر افتخاراتش  "یطلب راحت کار کهنه"یا 

، کاربرد دیالکتیک توسط مائو در فهم و توضیح رابطه بین ماده و شعور و تبدیل دائمی تر مشخص طور به

فراوانی بر نقش روبنا، سیاست و آگاهی، در رهبری  دیتأکصحیحی  طور بهیکی به دیگری، باعث شد که 
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مردم، بگذارد. این نکته اساسی است که اهمیت فراوانی را، هم در  ازجملهپراتیک انقالبی برای تغییر جهان و 

است که  یا نکته، داراست. این آمده دست بهقدرت سیاسی  نکهیبعدازاتدارک برای گرفتن و هم ادامه انقالب 

چه باید کرد؟ و  اش یخیتارداشت بطوریکه او در اثر  دیتأکهمچنین لنین در رهبری جنبش انقالبی بر آن 

واقعی  به معنایاست که مائو  یا نکته، این حال نیدرعدیگر آن را مطرح کرده است. اما  یدرجاهاهمچنین 

که تاکنون به  یا قله نیتر یعرفبه  یالملل نیبی در پروسه رهبری مردم چین و پرولتاریا آن رااحیاء کرد و  آن را

جنگ انقالبی، در تولید و یا آزمون عملی، بر  ازجمله، تکامل داد. مائو چه در مبارزه طبقاتی اند افتهی دستآن 

 نمود.، نه بر تکنولوژی و تکنیک، بر روی مردم و نه اشیاء. دیتأکتکیه و  ها تودهآگاهی فعال 

به این خاطر، البته بورژوازی، رویزیونیستها و اپورتونیستها از همه نوعش، داخل و خارج چین، همه مائو را 

واقعی، و بر پروسه دائمی  برجهانخواندند. اما مائو یک ماتریالیست پیگیر بود. او خود را  "ایده آلیست"

ه، متکی کرد. به این دلیل او هرگز رابطه بین نو بر کهن ریناپذ اجتنابحرکت و تغییر از دانی به عالی، و غلبه 

 هیعلحال و آینده و وجود عناصری از آینده در حال، و این واقعیت که مبارزه پرولتاریا در سراسر جهان 

 یها ینینش عقبو  ها برگشتو  ها وخم چیپعلیرغم  یریناپذ سازش طور بهبورژوازی و همه ارتجاع سرانجام و 

تضاد و مبارزه به جلو خواهد  لهیوس بهموقتی، بشر را به هدف تاریخی کمونیسم خواهد رساند )هدفی که خود 

 این ارتباط را درک کرد. مرتباًو  فرونگذاردرفت(، از دیده 

از همه، این آن  تر مهم. و کند می برجستهرا  رشیفناناپذ قتاًیحقاین آن چیزی است که آثار مائو و خدمات 

ارند و آرزوی رسیدن به هدف غایی کمونیسم را د اند انقالبکه مصمم به  یکسان آناست که همه  چیزی

 دون بیاموزند. تسه و بایستی از مائو توانند می

 ها ادداشتی

 .اند قرارگرفته مورداستفادهشده و اختصارات زیر  یگذار شماره فصل به فصلتوضیحات 

 1۹73مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس، مسکو،منتخب آثار               م.آ.م.ا.

 1۹73مراسالت منتخب مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس مسکو،                م.م.م.ا
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انگلیسی  4تا  1خارجی، جلدهای  های زباندون، اداره نشریات  تسه منتخب آثار مائو                 م.آ.

           انتشارات سازمان انقالبی 1357فارسی ، 1۹77انگلیسی  5، جلد  1۹6۹   فارسی 1۹75

 1۹3۹خارجی پکن،  های زباندون، اداره نشریات  تسه منتخب آثار نظامی مائو                م.آ.ن.

 1۹3۹، نیویورک، الملل نیبتاریخ حزب کمونیست شوروی)بلشویک( انتشارات        ت.ح.ک.ش.

 لنین، چاپ مسکوجلدی  45کلیات                کلیات

 خارجی پکن های زباناداره نشریات               ا.ن.ز.خ.

به فارسی تعداد زیادی از منابع زیر و همچنین  شده ترجمهموجود نبودن متن  به علت              توضیح:

رجوع  ها آنمورد دسترسی، کلیه منابع مذکور به متون انگلیسی  یها ترجمهبسیاری از  نادقیق بودن

 .اند شده داده

تا  356، ت،ح.ک.ش. ، بخصوص ص "بندی جمع"برای بحث استالین در این مورد رجوع کنید به     (1

35۹ 

: کودتای رویزیونیستی در چین و مبارزه در ضدانقالبانقالب و "برای مطالب بیشتر رجوع کنید به     (2

 توسط منتشرشده دو هر ،"دون تسه مائو میراث و چین در شکست" و "کمونیست انقالبی آمریکا حزب

 .، شیکاگو PCR انتشارات

  5۰3منتخب، ص  یها ادداشتی، "رندیگ یمصحیح انسان از کجا سرچشمه  یها دهیا"دون،  تسه مائو    (3

 انقالبی کمونیست حزب مرکزی کمیته ارگان ،"انقالب" در ،"پوشش ارتجاعی چوئن الی"    (4

 16ص  ،1۹7۸ دسامبر آمریکا،

  114 ص ،"دون تسه مائو میراث و چین در شکست"باب آواکیان،     (5

استراتژی سه جهان: دفاع از "برای مطالب بیشتر در این رابطه، عالوه بر منابع باال رجوع کنید به    (6

 3، ص 1۹7۸، نوامبر "، در :انقالب"تسلیم
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 . حق استشورش بر علیه مرتجعین بر 
 دون تسه مائو                                                            


