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دورۀ نشراتی چهارم شعلۀ جاوید در    سند ذیل برای بار اول در شمارۀ هشتم

( منتشر گردید. سپس با اصالحات جزئی ادبی  1395)ماه ثور   2016ماه می  

نشر و پخش شد  در شمارۀ دوازدهم دورۀ نشراتی چهارم شعلۀ جاوید  مجدداً  

ها طور واضح نشان داده شود که نقطۀ آغازین حرکت ما در مورد بررسی تا به 

، مواضع مندرج در همین سند و ادامۀ مندرج در این کتاب  و مباحثات بعدی

های چهاردهم و پانزدهم دورۀ نشراتی  و به تعقیب در شماره   آن بوده است 

 منتشر گردید.  ۀ آنمادا  چهارم شعلۀ جاوید نیز

بررسی  با  را  مواضع  این  توانست  خواهند  و  خوانندگان  مباحثات  و  ها 

 های بعدی مقایسه نمایند. ری گینتیجه

چون ماحصل آنچه درین کتاب تک جلدی جمع آوری گردیده نتایج زحمات 

باشد، صدر حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان، زنده یاد رفیق ضیاء می 

بر آن شدیم که بعنوان یک سند واحد و به صورت کتاب تک جلدی مجددا 

 با نام رفیق ضیاء منتشر نماییم. 

 افغانستان حزب کمونیست )مائوئیست( 

 خورشیدی  ۱۴۰۰جوزای 

 



 

 
3 

 

   فهرست مطالب 

 صفحه          عناوین 
 5آغاز کارزار تجلیل از پنجاهمین سالگرد انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین.........................  
 17بررسی گذرا و اولیۀ چند سند اساسی حزب کمونیست چین  ............................................  

 18.........  ......................... کنگرۀ سراسری هفتم حزب کمونیست چین.......................... 
 26کنگرۀ سراسری هشتم حزب کمونیست چین...........................................................  

 38.... ......گـزارش به نهمین کنگرۀ کشوری حزب کمونیست چین ............................  - لین بیائو 

 84ند ........................................................................  مطالب قابل بررسی در این س 

 113( ............   1969اوریل   14)مصوب نهمین کنگره کشوری حزب کونیست چین بتاریخ  اساسنامۀ حزب کمونیست چین  

 116..............     ( 1973اوت   28)مصوبه دهمین کنگره سراسری حزب کمونیست چین در  اساسنامۀ حزب کمونیست چین  

 118مطالب مهمِ قابل ارزیابی و مقایسه در این دو سند ........................................................  

یازدهم اساس  کشوری  کنگرۀ  در  شده  تصویب  رویزیونیستی  - چـین    "کمونیسـت"حـزب     نامۀ 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ......153 
   160................ ..........ترین مسایل مورد بررسی درین سند: .......................................مهم 

 160.............    ....................................... در مورد خصلت طبقاتی حزب کمونیست چین:     -   1

 161..............................................    نمای عمل حزب کمونیست چین: در مورد تیوری راه    -   2
 166...............  ........................... ........   طور مشخص: به   "اندیشه دون مائوتسه "در مورد     -   3

 171..............................................................    در مورد تضاد عمده در جامعۀ چین:   -   4
 179.........................................................  در مورد وظیفۀ مبارزاتی عمده در چین:     -   5
 185............. ............................................   در مورد خصوصیات جامعۀ سوسیالیستی:    -   6



 

 
4 

 

 فهرست مطالب 
 صفحه          عناوین 

 207...............................................................    در مورد سه جنبش عظیم انقالبی:    -   7
 211.....................................    در مورد انترناسیوناسیونالیزم پرولتری و سیاست بین المللی:    -   8

 215...............  ...................   کمونیزم: در مورد تغییر نهایی جامعۀ سوسیالیستی و ترقی آن به    -   9

 220...........................................  های تا کنون مطرح شده  گیری عمومی از مجموع بحث نتیجه  

 220...  ............................................................   انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین: 

 224روان ناپشیمان راه سرمایه داری .............  هدف عاجل انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی: سرنگونی ره 
 232..  .بینی حزب،دولت و توده های چینی . هدف اساسی انقالب فرهنگی پرولتاریایی: ایجاد تحول مثبت در جهان 

 242............................................  تیوری ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا: ............ 

 260............. ............دون: .......................................................... اندیشۀ مائوتسه 

مائوتسه  به اندیشۀ  تیوری دون  تلفیق  مارکسیزم عنوان  عام  با   - های  انقالب    لنینیزم  مشخص  شرایط 
 260.....  ... ............................. ...........چین..................................................... 

 261..  .لنینیزم: .............................   - دون به عنوان مرحلۀ جدید در تکامل مارکسیزم اندیشۀ مائوتسه 

 264ریالیزم وپیروزی جهانشمول سوسیالیزم .................  دون و تیوری اضمحالل کامل امپ اندیشۀ مائوتسه 

 267مـائـوئـیـزم : سومین مرحله در تکامل ایدیولوژی و علم انقالب پرولتری..................................  

 272......  .. ..نقش جنبش انقالبی انترناسیونالیستی در رسمیت بخشیدن بین المللی به مائوئیزم ................. 

 281.............  .........................................................................  مائوئیزم و مائو: 

 
 



 

 
5 

 

 ل از  ـیـلـ ج ـاز کارزار تـآغ

 گرد انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین پنجاهمین سال 

عالی چین  پرولتاریایی  فرهنگی  کبیر  سطح  انقالب  ادامۀ ترین  و  طبقاتی  مبارزۀ  ادامۀ 

انقالب در مرحلۀ گذار سوسیالیستی از سرمایه داری به کمونیزم برای رسیدن به جهان  

محسوب  است،  کرده  تجربه  حال  تا  المللی  بین  کمونیستی  جنبش  که  کمونیستی، 

داری در شوروی سوسیالیستی و گردد. این انقالب با تجربه اندوزی از احیای سرمایهمی

قدرت موجود دولت چین، ضرورت  یت  و  کمونیست چین  در حزب  رویزیونیست  مندان 

قدرت این  پاعاجل سرنگونی  راه سرمایهمندان  در  ایجاد نهاده  اساسی  و ضرورت  داری 

کن هخاطر ریشهبینی حزب، طبقۀ کارگر، دولت و جامعۀ چین بتحول مورد نیاز در جهان

رویزیونیزم، گردیدراه  کردن  رهبری  و  احیای   اندازی  از  دهه  یک  مدت  توانست  و 

های درون داری در چین جلوگیری نماید. اما تصرف قدرت توسط رویزیونیستسرمایه

مائوتسه1976سال    حزب کمونیست چین و دولت چین در از درگذشت  از ، پس  دون، 

انقالبی داخل حزب کمونیست چین و دولت  ناکامی جناح  طریق یک کودتای نظامی و 

جلوگیر در  دستچین  و  کودتا  این  از  کودتاگران ی  توسط  جناح  آن  رهبران  گیری 

احیای  باعث  و  بخشید  پایان  چین  پرولتاریایی  فرهنگی  کبیر  انقالب  به  رویزیونیست، 

 سرمایه داری در چین گردید.     

مائوتسههمان که  پرولتاریایی طوری  فرهنگی  کبیر  انقالب  عاجل  هدف  بود،  گفته  دون 

داری در درون حزب کمونیست چین ندان پا نهاده در راه سرمایهم چین، سرنگونی قدرت

 و دولت چین بود. او گفته بود: 

مرکزی حزب کمونیست چین  ستاد فرمان  » در درون کمیتۀ  بورژوازی  این دهی  است. 

 «   توپ ببندید! ستاد را به

راه ایام  اولین  همان  پیشدر  و  فرهنگی  اندازی  کبیر  انقالب  ستاد برد  پرولتاریایی، 

سرعت افشا و سرنگون گردید و زمینه از  بورژوایی تحت رهبری لیوشاوچی به  دهیفرمان
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ایدیولوژیک کنگرۀ سراسری حزب   - لحاظ  نهمین  برگذاری  برای  و تشکیالتی  سیاسی 

دون(، به عنوان سومین کمونیست چین و تثبیت مائوئیزم )در آن زمان اندیشۀ مائوتسه

دون مائوتسهاندیشۀنقالب پرولتری و تثبیت مجدد  ایدیولوژی و علم ا  مرحله در تکامل

 در حزب کمونیست چین، مساعد گردید. 

حزب   سراسری  کنگرۀ  چیننهمین  سال    - کمونیست  دون مائوتسهشۀاندی  - 1969در 

بین تکامل  را  مائوئیزم(  مارکسیزم)امروز  جانبۀ  همه  جزء   - المللی  هرسه  در  لنینیزم 

سومین مرحلۀ تکامل همه ، سیاسی و اقتصاد سیاسی و به عبارت دیگر  های فلسفی تیوری

 المللی ایدیولوژی و علم انقالب پرولتری اعالم کرد.جانبۀ بین

بینی حزب، هدف اساسی انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین، ایجاد تحول در جهان 

کردن رویزیونیزم بود. در خاطر ریشه  ههای وسیع خلق چین بدولت، طبقۀ کارگر و توده

واقع در راستای تأمین همین هدف بود که نه تنها حزب و رهبران و صفوف انقالبی آن در 

ها میلیونی خلق چین، به ویژه های انقالبی دهبلکه توده  ، جریان این انقالب بسیج شدند

گاردها در  پرولتاریایی  فرهنگی  کبیر  انقالب  برپایی  از  انقالبی، که پس  ی سرخ جوانان 

انسـدهانـسازم  و  پیش  جام ـی  برای  نیز  بهیافتند،  انقالب  این  مبارزه میدانبرد  های 

 کشانده شدند.

ده پیروزمند  انقالب  این  که  شد  چه  درگذشت  ولی  از  پس  اندکی  زمان  مدت  ساله، 

 شکست کشانده شد؟مه کاره پایان یافت و در واقع بهدون، نیمائوتسه

کبیر   انقالب  عاجل  فرمانهدف  ستاد  سرنگونی  با  چین،  پرولتاریایی  دهی  فرهنگی 

بورژوایی رویزیونیستی لیوشاوچی پایان نیافت. مدت زمان اندکی پس از تدویر نهمین 

نما تحت رهبری دهی انحرافی چپکنگرۀ سراسری حزب کمونیست چین، ستاد فرمان

سرعت کرد و بهین آشکارا سربلند  پیائو در رهبری حزب کمونیست چین و دولت چلین

سازمانهب مائوتسهطرف  علیه  کودتا  نمدهی  حرکت  و دون  گردید  ناکام  کودتا  این  ود. 

الی در ریزم چوئنپیائو پس از ناکامی آن در جریان یک سانحۀ هوایی کشته شد. سنتلین

باعث خنثی کردن و به امر  نمود و همین  بازی  اساسی  این کودتا نقش  ناکامی کشاندن 

را دوباره قماشانش  و در نتیجه همائوپینگ رویزیونیست  هسیبتواند تینگردید که وی  
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رهبری به تحت  رویزیونیست  جناح  برگرداند.  دولتی  و  حزبی  قدرت  مراجع 

بتین توانست  از ههسیائوپینگ در طی چندسال  عاقبت پس  و  بگیرد  کافی قدرت  قدر 

 دون علیه جناح انقالبی در حزب و دولت چین کودتا نماید. درگذشت مائوتسه

الی در ناکام ساختن این کودتا و برگشت پیائو و نقش اساسی سنتریزم چوئنکودتای لین

ز مراجع قدرت حزبی و دولتی، لبۀ مبارزاتی تیهسیائوپینگ رویزیونیست بهدد تینمج

دون در جناح انقالبی تحت رهبری مائوتسه ضد رویزیونیستی انقالب فرهنگی و مشخصاً

حزب کمونیست چین و دولت چین را، چه در رابطه با هدف عاجل انقالب کبیر فرهنگی  

 پرولتاریایی و چه در رابطه با هدف اساسی آن، تا حدی کند نمود. 

رانی خود در اجالس  ولت چین در سخنعنوان نمایندۀ عالی دهسیائوپینگ بهوقتی تین

، علناً تیوری رویزیونیستی سه جهان را  1973متحد در سال  ملل  مجمع عمومی سازمان

بندی و بیان نمود، کندی لبۀ مبارزاتی ضد رویزیونیستی مذکور بیشتر گردید. در  فرمول

یم و ها نه تنها مواضع شان را در داخل حزب کمونیست چین تحکنتیجه رویزیونیست

المللی بین  سیاستولت چین و مشخصاً در بخش  گسترش دادند بلکه توانستند در درون د

های طور روزافزونی قدرت شان را تحکیم و گسترش دهند. رویزیونیستهدولت چین نیز ب

تا   توانستند  حتی  پیش  آن  چینی  کحد  بـبروند  درگـعـه  از  مائوتسهـ ذشـد  دون، ت 

رویزیونیسـیـت سه  ـتـوری  مائوتسهی  به  را  و جهان  احزاب  و  دهند  نسبت   دون 

اندیشۀسازمان را وسیعاً دون در  مائوتسههای کمونیست پیرو  کشورهای مختلف جهان 

 سوی این انحراف رویزیونیستی سوق دهند. به

علیرغم دستاورد ع نهمین کنگرۀ سراسری حزب کمونیست چین،  تاریخی عالوتاً  ظیم 

اندیشۀ تثبیت  بر  مائوئیزمتسهمائومبنی  )امروز  بهدون  همه(  تکامل  جانبۀ عنوان 

های فلسفی، سیاسی و اقتصاد سیاسی ایدیولوژی و علم انقالب پرولتری در سطح تیوری

بین المللی، دو اشتباه فاحش تیوریک و تشکیالتی مرتکب گردید: اشتباه فاحش تیوریک 

امپریالیزم"آن طرح تیوری   پیائو تشکیالتی آن اعالم لین  و اشتباه فاحش  "عصر زوال 

بود. این دو اشتباه نامۀ حزب  سو حتی تثبیت آن در اسادون  عنوان جانشین مائوتسهبه

پیائوئیستی بر جریان های لینفاحشِ مرتبط بهم، گرچه نقش فرعی و ضمنی تأثیر گذاری
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می نشان  را  چین  کمونیست  حزب  سراسری  کنگرۀ  نهمین  تدویر  و  اما تدارک  دهد، 

و پس چین  کمونیست  حزب  برای  پیائو،  لین  ناکام  کودتای  از  پس  آن،  بعدی  لگدهای 

آور بود و تا حد زیادی توان  شدت زیان کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین به  مشخصاً انقالب

 ها را کاهش داد.    و قدرت انقالب و مشخصاً رهبری انقالب در بسیج حزب و توده

اواخر عمر خودمائوتسه نفر"  دون در  پنج  را   "گروه چهارنفر"شامل  ،  "گروه  و خودش، 

تحوالت به دورنمای  تنها  نه  او  اما  داد.  شکل  حزب  انقالبی  جناح  رهبری  ستاد  عنوان 

طور مشخص به همورد باری بدید و درینآمیز میسی در چینِ بعد از خود را مخاطرهسیا

داد،  چین هوشسرش چیانهم به  "گروه چهارنفر"بلکه ضعیفی  دار  عنوان یک گروه را 

دید. در روشنی مین، نیز بهتازه شکل یافته در درون حزب کمونیست چین و دولت چی

دون با قرار بعد از درگذشت مائوتسه  "گروه چهار نفر"واقع همین ضعیفی باعث گردید که  

تا حداقل رأس  نماید  موافقه  اجباراً  گرفتن هواکوفینگ در رأس حزب کمونیست چین 

های شناخته شده ای قدرت حزبی و دولتی تحت کنترل مستقیم و فوری رویزیونیست

هسیائوپینگ و نزدیکانش قرار نگیرد. اما قرار گرفتن هواکوفینگ در رأس حزب  چون تین

گشا نبود. هواکوفینگ چین راه  کمونیست چین برای جناح انقالبی درون حزب کمونیست 

مورد    "گروه چهار نفر"ها علیه جناح انقالبی  یستعنوان یک پل عبور توسط رویزیونبه

 تر کشانده شد و نقشش فرعی گردید. مراجع قدرت پایینر گرفت و سپس بهاستفاده قرا

انقالبی   نفر"جناح  چهار  خود    "گروه  از  نیز  رویزیونیستی  کودتای  جریان  موقع بهدر 

داد که ها فرصت  یسترویزیونالعمل نشان داده نتوانست و در واقع بهقاطعیت و عکس

 "چهارنفر"گیری و زندانی شدن  سرانجام رسانند. پس از دستکودتای ارتجاعی شان را به

های در حال فروپاشی گاردهای سرخ، که شجاعانه و های مسلحانۀ پراگندۀ دسته مقاومت

قهرمانانه مدت چند سال دوام کرد، نتوانست تکامل و گسترش حاصل نماید و سرانجام 

صورت بالمنازع بر حزب  هب  ها توانستندکلی شکست خورد و عاقبت رویزیونیست  طورهب

 و دولت چین مسلط گردند.     
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پیش و  برپایی  تدارک،  جریان  در  که  است  روشن  فرهنگی  بنابرین  کبیر  انقالب  برد 

ایدیولوژیک   جدی  کمبودات  و  نواقص  چین   وجود   تشکیالتی   و  سیاسی  –پرولتاریایی 

مائوتسه  کم  و   نواقص  این   علیرغم .  است  داشته که  زمانی  تا  جدی،  حیات بودات  دون 

دون از شکست کلی انقالب بر اتوریتۀ عظیم انقالبی شخص مائوتسه  داشت، صرفاً با تکیه

ه گردید،  جلوگیری  چین  در  داری  سرمایه  احیای  عقبو  در نشینیرچند  مهمی  های 

ق بر کل انقالب چین تحمیل گردید. اما طریهای مختلف بر انقالب فرهنگی و از اینعرصه

سرعت تند بهها توانسوقتی آن اتوریتۀ عظیم انقالبی شخصی از میان رفت، رویزیونیست

در نتیجه قادر    جناح عمده در حزب و دولت چین مبدل شوند واز جناح غیر عمده به

چین تصفیه   خشونت عریانِ کودتایی، جناح انقالبی را از حزب و دولتگشتند با توسل به

 نمایند. 

دایر   1956در سال  قبالً  در واقع باید گفت که کنگرۀ هشتم حزب کمونیست چین، که  

، تا حد زیادی باعث تحکیم و گسترش مواضع لیوشاوچی، تین هسیائوپینگ و ه بودشد

ان  ابتدای  در  بعداً  که  چین،  دولت  و  کمونیست  حزب  در  فرهنگی سایرین  کبیر  قالب 

ه وان رویزیویونیست افشا شده و از قدرت به زیر کشیده شدند، گردیدعنپرولتاریایی به

رویزیونیستبود توسط  کنونی  شدۀ  منتشر  اسناد  در  کنگره،  این  مورد  در  بر .  های 

 وقتی گفته شده است: سرقدرت با خوش

  1949»این نخستین کنگرۀ حزب کمونیست چین از زمان برسر قدرت آمدن حزب در  

مانی دایر گردید که تحول سوسیالیستی در چین عمدتاً انجام یافته است. این کنگره در ز

دون سخنرانی افتتاحیه را بود و حزب با اوضاع نوین و وظایف نوین مواجه بود. مائوتسه

چوئن کرد.  تقدیم  را  سیاسی  گزارش  لیوشاوچی  نمود.  مورد ارائه  در  گزارش  الی 

برای انکشاف اقتصاد کشور را ارائه (  1962  - 1958پیشنهادات برای پالن پنجسالۀ دوم )

نامۀ حزب کمونیست چین را تقدیم هسیائوپینگ گزارش در مورد اصالح اساسنمود. تین

که نظام سوسیالیستی اساساً در چین نمود. در کنگره خاطرنشان گردید که: نظر به این

ازی نیست، برقرار گردیده است، تضاد عمده در کشور دیگر تضاد میان پرولتاریا و بورژو

بود مقتضیات بلکه تضاد منتج از نیاز مردم برای انکشاف سریع اقتصادی و فرهنگی و کم
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ها روی انکشاف نیروهای می تالشها است. وظیفۀ عمده در مقابل تمام ملت، تمرکز تماآن

های در حال رشد اقتصادی نیازمندیی ساختن کشور و رسیدگی تدریجی به لده، صنعتؤم 

قدرت تأکید نمود، روی کنگره روی مسئلۀ ساختمان حزب برسر  فرهنگی مردم است.و  

پاس رهبریضرورت  و  دموکراتیک  سانترالیزم  از  کیش داری  با  کرد،  پافشاری  جمعی 

ها را شخصیت مخالفت نمود، دموکراسی درون حزبی و تحکیم پیوندهای حزب با توده

های سوسیالیستی و ساختمان حزب آرمان  اولویت داد. بنابرین کنگره راستاهای انکشاف

 در آینده را معین نمود. 

عضو علی البدل، انتخاب   73عضو اصلی و    97کنگره یک کمیتۀ مرکزی جدید، متشکل از  

بدنه چین،  کمونیست  حزب  هشتم  مرکزی  کمیتۀ  اول  پولینوم  در  رهبری هانمود.  ی 

مائوتسه از  بهمتشکل  لیوشاعنوان  دون  مرکزی،  کمیتۀ  چوئنصدر  و وچی،  چوته  الی، 

بهچین تینعنوان  یون  و  صدر  بهمعاونین  انتخاب هسیائوپینگ  عمومی  منشی  عنوان 

 ی  ـیاسـر سـتـچنان همین شش نفر انتخاب شدند تا کمیتۀ دایم دفگردید. هم

 )برگرفته از سایت حزب کمونیست چین(  کمیتۀ مرکزی حزب را شکل دهند.«

با را  فوق  شدۀ  نقل  عبارات  حزب   اگر  هفتم  سراسری  کنگرۀ  مورد  در  دیگری  عبارات 

هسیائوپینگ را آور لیوشاوچی و تینین مقایسه نماییم، نیرومندی وحشتکمونیست چ

نهادات اصالحی در جریان تدارک و تدویر کنگرۀ هشتم، یعنی ارائۀ گزارش سیاسی و پیش

نوان معاون علیوشاوچی بهچنان انتخاب ها و همنامۀ حزب توسط آندر مورد متن اساس

و شمولیت هردوی   کمیتۀ مرکزیعنوان منشی  هسیائوپینگ بهاول صدر و انتخاب تین

نفرۀ   کمیتۀ شش  در  مرکزی حزبشان  کمیتۀ  دفتر سیاسی  مشاهده هب  را   دایم  خوبی 

جانب می از  با    نماییم.  کنگره  مخالفت  یک  "شخصیتکیش"دیگر  حذف   از  و  طرف 

 بینیم. از اسناد اساسی حزب از طرف دیگر را به روشنی می "دونمائوتسهاندیشۀ"

 پردازیم: جا به نقل عباراتی در مورد کنگرۀ سراسری هفتم حزب کمونیست چین میدرین
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مائوتسه کنگره:  کرد؛ »در  ارائـه  را  ائتـالفـی  حکومـت  مورد  در  سیاسی  گزارش  دون 

رح نمود؛ چوته گزارش نظامی نامۀ حزب را مطلیوشاوچی گزارش در مـورد اصالح اساس

رانی مهم الی یک سخندر مورد میدان نبرد در مناطق آزاد شده را تقدیم نمود و چوئن

 در بارۀ جبهۀ متحد ایراد نمود.  

کنگره خط سیاسی حزب را که عبارت بود از »بسیج جسورانۀ توده ها و گسترش نیروهای 

انی را شکست دهند، تمام مردم را ها تحت رهبری حزب ما متجاوزین جاپخلق تا که آن

نامۀ جدید آزاد سازند و یک چین دموکراتیک نوین بنا نهند« مورد تصویب قرار داد. اساس

بهحزب   کنگره  در  ن که  تصریح  رسید  چین تصویب  کمونیست  »حزب  که:  مود 

مارکسیستیاندیشۀمائوتسه تیوری  که  را  پراتی  - دون  با  را  چین لنینیستی  انقالب  ک 

نم بهتلفیق  روده است  تما هاعنوان خط  بهنمای  این  پذیرفته است«.  کارهایش  حزب می 

می بهکمک  که  بیرساند  برای طرز  بنیاد  و  نماید  حاصل  وحدت  و  استحکام  ای  سابقه 

پیروزی کامل علیه متجاوزین جاپانی و بعدتر پیروزی سرتاسری انقالب دموکراتیک نوین 

 ریزی کند. را پی

البدل انتخاب نمود. در عضو علی  33عضو اصلی و    44ی شامل  کنگره یک کمیتۀ مرکز

بیشی، الی، رندون، چوته، لیوشاوچی، چوئنوتسهم اول کمیتۀ مرکزی هفتم، مائپولینو

دهوای به دفتر وینتیان و پنبوقو، زانبیوو، لینچین، دونشین، گواگان، پینیون، کانچین

ک مائوتسهسیاسی  شدند.  انتخاب  مرکزی  لیوشاوچی،  میتۀ  چوته،  و چوئندون،  الی 

بهرن  اعضایبیشی  مائوتسه  عنوان  و  انتخاب شدند  بهدبیرخانه  عنوان صدر کمیتۀ  دون 

 مرکزی انتخاب گردید.«    

دون را تلفیق سری هفتم حزب کمونیست چین اندیشۀمائوتسهبه این ترتیب کنگرۀ سرا

عنوان کند و آن را بهالب چین تعریف میلنینیستی با پراتیک انق   -تیوری مارکسیستی

 7سراسری هشتم آن حزب، که  پذیرد. اما کنگرۀ  نما در تمامی کارهای خود میهاخط ر

لیستی انقالب سوسیاب دموکراتیک نوین چین و گذار بهسال بعد از پیروزی سراسری انقال

 نماید. دون را از اسناد اساسی حزب حذف میتدویر گردید، عبارت اندیشۀمائوتسه
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کنگرۀ سراسری هشتم حزب کمونیست چین، یازده سال بعد از کنگرۀ سراسری هفتم 

ایر گردید. اما کنگرۀ سراسری نهم حزب سیزده سال پس از کنگرۀ سراسری آن حزب د

 هشتم دایر گردید. 

رفت چند سالۀ انقالب  در کنگرۀ سراسری نهم حزب کمونیست چین که پس از آغاز و پیش

دون تأکید مائوتسهبار دیگر روی اندیشۀگردید، یک  کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین دایر 

د اما  گرفت،  عالیصورت  سطح  یافتهر  تکامل  و  کنگرۀ تر  در  واقع  در  که  تأکیدی  تر، 

نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری سراسری دهم حزب بازهم تکرار گردید. در اساس

اگست   ماه  در  که  چین،  کمونیست  حزب  کنگرۀ   1973دهم  از  بعد  سال  چهار  یعنی 

 سراسری نهم حزب دایر گردید، گفته شده است که: 

 اس ـۀ اسـابـثـم دون را بهسهمائوتاندیشۀ - لنینیزم  -ت چین مارکسیزم»حزب کمونیس

 بندد.«  کار میهنمای اندیشۀ خود ب تیوریک راه

 زب  ـم حـتـشـری هـراسـرۀ سـدون توسط کنگمائوتسهبنابرین نه تنها حذف اندیشۀ

هسیائوینگ تینهایی چون لیوشاوچی و  کمونیست چین، از زاویۀ نیرومندی رویزیونیست

دون مائوتسهدر داخل آن حزب قابل توجه است، بلکه تفاوت جدی در تعریف از اندیشۀ

های نهم و دهم حزب از طرف طرف و کنگرهتوسط کنگرۀ سراسری هفتم حزب از یک

دون را تلفیق تیوری مائوتسه. کنگرۀ سراسری هفتم حزب، اندیشۀدیگر قابل دقت است

نمای حزب در تمامی عنوان خط راهبا پراتیک انقالب چین و بهنیستی  لنی  - مارکسیستی

میکارها تعریف  کنگرهیش  اما  فرمولنماید.  حزب  دهم  و  نهم  سراسری  بندی های 

مارکسیزم  تیوریک   - لنینیزم  - »بکاربستن  اساس  مثابۀ  به  را  دون  مائوتسه  اندیشۀ 

می خود«  اندیشۀ  نهمرهنمای  کنگرۀ  در  مارکسیزم   پذیرد.   - لنینیزم  - کلیت 

نمای اندیشۀ حزب است، اما در هادون )امروز مائوئیزم( اساس تیوریک رمائوتسهاندیشه

دون صرفاً مائوتسهلنینیزم است و اندیشۀ  - مارکسیزم   کنگرۀ هفتم، اساس تیوریک حزب

در تمامی کارهای   "نماهاخط ر"عنوان ن تیوری با پراتیک انقالب چین بهمثابۀ تلفیق ایبه

 شود. یرفته میحزب پذ
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از جانب دیگر تعریفی که کنگرۀ سراسری هشتم حزب کمونیست چین و کنگـره های 

از   آن حزب  دهم  و  نهم  میسـراسـری  ارائه  کیفی جامعۀ سوسیالیستی  تفاوت  نماید، 

 که:عظیمی باهم دارند. کنگرۀ سراسری هشتم حزب مدعی است  

که نظام سوسیالیستی اساساً در چین برقرار »در کنگره خاطرنشان گردید که: نظر به این

گردیده است، تضاد عمده در کشور دیگر تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی نیست، بلکه 

ها انکشاف سریع اقتصادی و فرهنگی و کمبود مقتضیات آنتضاد منتج از نیاز مردم برای  

تالش تمامی  تمرکز  ملت،  تمام  مقابل  در  عمده  وظیفۀ  نیروهای است.  انکشاف  روی  ها 

های در حال رشد اقتصادی مولده، صنعتی ساختن کشور و رسیدگی تدریجی به نیازمندی

 و فرهنگی مردم است«

 م  ـهـری نـبا احکام صادره در کنگرۀ سراس  اما در کنگرۀ سراسری دهم حزب، در تشابه

 حزب، در مورد جامعۀ سوسیالیستی گفته شده است که: 

گیرد. در سراسر این دورۀ »جامعۀ سوسیالیستی یک دورۀ تاریخی بس طوالنی را در برمی

راه  بین  مبارزه  دارد،  وجود  طبقاتی  مبارزۀ  و  طبقاتی  تضادهای  و  طبقات  تاریخی، 

رمایه داری جریان دارد، و خطر احیای سرمایه داری موجود است، سوسیالیستی و راه س

را  امپریالیزم جامعه  امپریالیزم و سوسیال  از جانب  براندازی و تخریب و تجاوز  و خطر 

می دیکتاتوری تهدید  تحت  انقالب  ادامۀ  تیوری  به  اتکاء  با  تنها  را  تضادها  این  کند. 

 توان حل نمود.آن میپرولتاریا و با اتکاء بر پراتیک تحت رهبری  

که  است  سیاسی  کبیر  انقالب  یک  پرولتاریایی  فرهنگی  کبیر  انقالب  ترتیب  این  به 

پرولتاریا در شرایط سوسیالیزم، جهت تحکیم دیکتاتوری پرولتاریا و جلوگیری از احیای 

زده است. باید به چنین سرمایه داری علیه بورژوازی و سایر طبقات استثمارگر به آن دست 

 باتی در آینده بارها و بارها دست زد.«  انقال

برعالوه آنچه در کنگرۀ سراسری هشتم حزب کمونیست چین از زاویۀ مسایل تشکیالتی 

می بیان  رویزیونیستحزب  که  آنچه  به  توجه  با  تینگگردد،  از های  بعد  هسیائوپینگی 

دون وتسهایه داری در چین در مورد مائتصرف قدرت، سرنگونی سوسیالیزم و احیای سرم
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رویزیونیست تشکیالتی  قدرت  داشتند،  حزب بیان  درون  در  تیوریک  لحاظ  از  ها 

 دهد:کمونیست چین را نشان می

پاسداری از تأکید نمود، روی ضرورت  ساختمان حزب بر سر قدرت» کنگره روی مسئلۀ 

، با کیش شخصیت مخالفت نمودکرد،    جمعی پافشاری سانترالیزم دموکراتیک و رهبری

. بنابرین کنگره را اولویت دادها  و تحکیم پیوندهای حزب با توده  دموکراسی درون حزبی 

 های سوسیالیستی و ساختمان حزب در آینده را معین نمود.« )راستاهای انکشاف آرمان
 تأکیدات توسط ما صورت گرفته است.(

کبیر فرهنگی بدین ترتیب تحت تأثیر مسایل و اوضاع و احوال برشمرده در فوق، انقالب  

احیای  و  سوسیالیزم  سرنگونی  از  تمام  سال  ده  که  شد  موفق  گرچه  چین  پرولتاریایی 

های دلیل ناتوانیجایی که این انقالب، بهما از آنداری در چین جلوگیری نماید؛ اسرمایه

چین،  کمونیست  حزب  درون  در  مشکالت  و  انحرافات  وسعت  و  انقالبی  جناح  ذاتی 

ها و هیوالها را از سر راه انقالب بروبد و مشکل جانشینان انقالبی نتوانست تمامی اشباح

شده از حزب های تصفیهمندانه حل و فصل نماید، رویزیونیستطور قاطع و قدرتهرا ب

مائوتسه حیات  زمان  در  مواضع حتی  و  برگشتند  دولت  و  حزب  درون  به  وسیعاً  دون 

آن  قدرت  بر  اتکاء  با  و  گرفتند  دست  در  را  درگذشت  مواضمندی  از  پس  توانستند  ع 

ناتوانیمائوتسه از  با استفاده  انقالبی  های دولتی، نظامی و تشکیالتی جنادون  گروه "ح 

به  "چهارنفر بهدست  و  بزنند  مبدل کودتا  و دولت چین  بالمنازع در حزب  قدرت حاکم 

 گردند.  

وا مائوتسهدر  حیات  زمان  همان  در  بهقع  هفتاد،  دهۀ  اول  نیمۀ  در  که دون  میزانی  هر 

انقالب کبیر فرهنگی  رویزیونیست نیمۀ اول دهۀ  از حزب و دولت در  های تصفیه شده 

گشتند، مواضع قدرت در حزب و دولت برمییایی چین )نیمۀ دوم دهۀ شصت(، بهپرولتار

سیاست نسبی  بصورت  خدشهحداقل  فرهنگی  انقالب  میهای  معنی دار  بدین  و  شد 

گردید. بدین ترتیب در صورت نسبی احیاء میهها بآننفوذ  داری در ساحات تحت  سرمایه

دون سلطۀ جناح انقالبی بر حزب و دولت چین بسیار نسبی و در اواخر حیات مائوتسه
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از درگذشت  واقع متزلزل بود، سلطۀ بسیار نسبی و متزلزلی که در مدت زمان اندکی بعد  

 دون از میان رفت.مائوتسه

یل و مشکالت، فروکش نسبی مبارزات انقالبی در سطح جهان عالوه بر تمامی این مسا

بخش ملی از زاویۀ انحراف کشانده شدن تعداد زیادی از مبارزات آزادیطور کلی و بههب

به شدن  سوسیالسیاستوابسته  بههای  شوروی،  تأثیرامپریالیستی  شرایط  گذار عنوان 

هفتاد نقش منفی خود را بر اوضاع چین المللی بر اوضاع چین، نیز در نیمۀ اول دهۀ  بین

جای نهاد. کل سیاست مبتنی دون بردر جهت تضعیف جناح انقالبی تحت رهبری مائوتسه

تمرکز گرایی کمینترن، که العمل منفی بیش از حد حزب کمونیست چین علیه  بر عکس

ی ی کافدهنوعی کم توجهی یا حداقل عدم توجۀ کافی در قبال ضرورت سازمانمنجر به

بین کمونیستی  جنبش  قاطع  میو  و المللی  تقویت  را  مذکور  منفی  نقش  نیز  گردید، 

ۀ هفتاد طبق تیوری تقسیم دنیا بخشید. نقش منفی مذکور در نیمۀ اول دهگسترش می

تیوری رویزیونیستی جهان و حتی تا حد معینی، و البته بصورت غیر مسلط، طبق  سهبه

چین و دولت چین تقویت و  های حزب کمونیست  طور روزافزون بر سیاست ه جهان بسه

 یافت.گسترش می

چه اساساً و عمدتاً باعث شکست انقالب چین در کل و شکست انقالب بدین ترتیب آن

بودات خط رهبری ها و کمطور خاص گردید، نادرستیهکبیر فرهنگی پرولتاریایی چین ب

ی در یک مبارزه و ستیز طوالنی ها نبود، بلکه عدم کفایت نیروی جناح انقالبکنندۀ آن

المللی رقم خورد. ناگفته ونیست بود که در سطح کشوری و بینپیروزمند علیه جناح رویزی

بودات خط رهبری کنندۀ انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی ها و کمپیدا است که نادرستی

فع جناح ن ودش در برهم خوردن توازن قدرت بهچین و در کل انقالب چین نیز در حد خ

رویزیونیست در حزب کمونیست چین و دولت چین و سپس مسلط شدن بالمنازع جناح 

 مذکور بر حزب و دولت نقش داشته است.  

های قبلی این سطور، با بودات برشمرده در قسمتها و کمنادرستیبنابرین توجۀ دقیق به

بیر فرهنگی پرولتاریایی های اساساً و عمدتاً اصولی، درست و مثبت انقالب کتکیه بر جنبه
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 - لنینیستی  - کسیستیالمللی کمونیستی مارچین، یک ضرورت جدی برای جنبش بین

بین میمائوئیستی  محسوب  سالالمللی  پنجاهمین  از  تجلیل  کبیر گردد.  انقالب  گرد 

قالب و های اساساً و عمدتاً مثبت این ان فرهنگی پرولتاریایی چین مستلزم تکیه بر جنبه

بودات در این انقالب است. ها و کمنادرستیحال توجۀ دقیق بهاز آن و در عین  دفاع قاطع 

بآن فوق  سطور  در  درینه چه  اولیه  و صورت  اولیه  اجمالی  خاکۀ  گردید،  بیان  مورد 

برد کارزار تجلیل از تر در جریان پیشهرچه بیش  - و باید  - تواندغیردقیقی است که می

 گرد انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین پرورانده شود و بسط یابد. پنجاهمین سال

با تأسف باید گفت که سطح درک کل جنبش چپ افغانستان و تا حد معینی سطح درک  

 تاریایی چین بسیار پایین است. منسوبین حزب ما در مورد انقالب کبیر فرهنگی پرول

افغانستابه )مائوئیست(  کمونیست  حزب  خاطر  پنجاهمین همین  از  تجلیل  کارزار  ن 

بسال جاری  سال  طول  در  را  چین  پرولتاریایی  فرهنگی  کبیر  انقالب  یک هگرد  صورت 

رد این کارزار ببرد. ما در جریان پیشکارزار مطالعه و بررسی تیوریک این انقالب پیش می

شته  ین نوپرورش و بسط هرچه بیشتر نکات برشمرده در سطور قبلی اتجلیل، نه تنها به

نقالب فرهنگی و در صورت  باز تکثیر اسناد موجود در مورد اخواهیم پرداخت، بلکه به

ها ترجمه نشده این زبانمورد که هنوز بهآن اسنادی درین  ترجمۀ پشتو یا دری امکان به

اند، خواهیم پرداخت. امیدواریم این کار بتواند در ارتقای سطح درک منسوبین حزب ما 

ش چپ افغانستان از انقالب فرهنگی و در کل از مائوئیزم نقش اصولی و کل منسوبین جنب

این کار بتواند در  مثبت و مفیدی بازی نماید. هم جهت تالش برای چنان امیدواریم که 

بین کنفرانس  سازمانتدویر  و  احزاب  مائوئیست   - لنینیست  - مارکسیست  های المللی 

 ن ممد و مددگار ثابت گردد. کشورهای مختلف جها
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ی  ــاســند اسـند سـی گذرا و اولیۀ چـبررس

 ت چین ــزب کمونیسـح

 
د  های تا کنونی چند سنج مطالعات و بررسی آید نتای چه در ذیل می آن

اساسی حزب کمونیست چین در مورد انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی  

دون و  اندیشۀمائوتسه چین، تیوری ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا، 

گرد انقالب کبیر فرهنگی  مناسبت تجلیل از پنجاهمین سال مائوئیزم، به

تواند گشایش ها و مباحثات کنونی فقط میپرولتاریایی چین است. بررسی 

تر بعدی  تر و عمیق ها و مباحثات گسترده اولیۀ درب ورود به بررسی 

 موارد باشد درین 

 

 
  

 است: توسط ما متن زیر ترجمۀ دری سند انگلیسی مندرج در سایت ذیل  

www.china.org.cn  
 

 2011می  19سند: متن انگلیسی تاریخ انتشار 
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 ینـت چـری هفتم حزب کمونیسـ راسـرۀ سـکنگ

  ،1945  جون 11 –اپریل  23تاریخ: 

 ، محل: ینان

 ، البدلنمایندۀ علی 208نمایندۀ اصلی و  547نمایندگان: تعداد 

 ، میلیون 1.21تعداد اعضای حزب: 

 

دون گزارش سیاسی در مورد حکومت ائتالفی را  در کنگره، مائوتسه  محتویات اصلی:

ارائه کرد؛ لیوشاوچی گزارش در مورد اصالح اساسنامۀ حزب را مطرح نمود؛ چوته گزارش 

الی یک سخنرانی ق آزاد شده را تقدیم نمود و چوئنمیدان نبرد در مناطنظامی در مورد  

 مهم در بارۀ جبهۀ متحد ایراد نمود. 

ها و گسترش نیروهای عبارت بود از »بسیج جسورانۀ تودهکنگره خط سیاسی حزب را که  

ها تحت رهبری حزب ما متجاوزین جاپانی را شکست دهند، تمام مردم را خلق تا که آن

نامۀ جدید سازند و یک چین دموکراتیک نوین بنا نهند« مورد تصویب قرار داد. اساس  آزاد

نم تصریح  رسید  تصویب  به  کنگره  در  که  چین حزب  کمونیست  حزب   « که:  ود 

مارکسیستیاندیشۀمائوتسه تیوری  که  را،  چین   -دون  انقالب  پراتیک  با  را  لنینیستی 

پذیرفته است«. این به هایش  تمامی فعالیتنما در  هاتلفیق نموده است، به عنوان خط ر

به طرز بیحزب کمک می که  بنیادِ رساند  و  نماید  و وحدت حاصل  استحکام  ای  سابقه 

 الب ـقـپیروزی کامل علیه متجاوزین جاپانی و بعد تر پیروزی سرتاسری ان

 کراتیک نوین را پی ریزی کند.    دمو

البدل انتخاب نمود. در عضو علی  33عضو اصلی و    44ی شامل  کنگره یک کمیتۀ مرکز

بیشی، الی، رندون، چوته، لیوشاوچی، چوئنم اول کمیتۀ مرکزی هفتم، مائوتسهپولینو

هوای به هدنووینتیان و پبوکو، زانبیوو، لینچین، دونشین، گواگان، پینیون، کانچین

الی و چوئندون، چوته، لیوشاوچی،  مائوتسه  دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی انتخاب شدند.
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دون به عنوان دبیرخانه( انتخاب شدند و مائوتسهبیشی به عنوان اعضای داراالنشاء )رن 

 صدر کمیتۀ مرکزی انتخاب گردید.    

 *** 

 : درین سندمهم قابل بررسی دو مطلب 

 : توسط لیوشاوچینامۀ حزب گزارش در مورد اصالح اساس  ارائۀ –اول 

اساسارائۀ   اصالح  مورد  در  گزارش گزارش  ارائۀ  از  بعد  لیوشاوچی،  توسط  حزب  نامۀ 

دهد که او در دون در کنگره، نشان میتوسط مائوتسهومت ائتالفی  کدر مورد حسیاسی  

دون ز به عنوان رهبر جناح ضد مائوتسهدوم حزب بوده و هنودرجه  آن زمان شخصیت  

 در حزب شناخته نشده بود. 

دهد که لیوشاوچی نشان می  "سراسری حزب کمونیست چین گزارش به نهمین کنگرۀ  "

به دشمن تسلیم شده به حزب خیانت کرده و  انقالبی داخلی   در دورۀ نخستین جنگ 

ی که جنگ یعنی در زمان  1939دهد که او در سال  است. همچنان همین گزارش نشان می

چگونه می ")  "سازیخود"رفت، کتاب  جوشان و خروشان به پیش می  پانمقاومت ضد جا

بود. بیرون داد که در آن هیچ بحثی در مورد ضرورت  را  (  "توان یک کمونیست خوب 

های چین در آن جنگ روانۀ کمونیستبرد جنگ مقاومت علیه جاپان و شرکت پیشپیش

کتا بلکه  نداشت،  موضوع  وجود  مذکور  یک کمونیست  "خودسازی"ب  عنوان  به  را  ها 

موضوع صرفاً نظری و مطلقاً جدا از پراتیک انقالبی، که در آن زمان عمدتاً پراتیک جنگ 

 مقاومت ضد جاپان بود، مطرح نمود. 

لیوشاوچی در کنگرۀ سراسری هفتم حزب کمونیست چین شخصیت درجه دوم همین  

مرکزی هفتم حزب به عنوان   نه تنها در انتخابات پولینوم اول کمیتۀ او  حزب بود. برعالوه  

عضو دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب بلکه به عنوان عضو داراالنشاء کمیتۀ مرکزی حزب 

های بعد از وقت دفاع آن وقت چین نیز، که در سال هوایدهبرعالوه پوننیز انتخاب شد. 

دون قرار ت خطی علیه مائوتسههای سراسری هفتم و هشتم حزب در رأس مخالفکنگره
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دفتر  رفت،  گ اعضای  از  یکی  به عنوان  مذکور  پولینوم  حزب مرکزی  کمیتۀ  سیاسی  در 

نقطۀ ضعف مهمی در ترکیب رهبران شامل در کنگرۀ این وضعیت در واقع  انتخاب گردید.  

متعاقب   در آن کنگره و پولینوم  هم رهبران طراز اول،، آنحزب و رهبران انتخاب شده

 . ، بودآن

   نمای حزب:نامۀ جدید حزب به عنوان خط راه دون در اساس درج اندیشۀ مائوتسه  –دوم 

نامۀ در اساسکه  ی حزب کمونیست چین  "نماخط راه"به عنوان    "دوناندیشۀمائوتسه"

مقولۀ تازه ای بود که قبل از آن گردید،    درجتصویب شده در کنگرۀ سراسری هفتم حزب  

الم بین  و  در جنبش کمونیستی  یا آن کشورللی  این  منجمله خود جنبش کمونیستی   ،

 چین، سابقه نداشت. 

سال اول حیات مبارزاتی   13دون در طول  ، خط مائوتسهدر خود حزب کمونیست چین 

حزب کمونیست چین در موقعیت رهبری کننده در حزب قرار نداشت. این موقعیت برای 

تثبیت   "اهپیمایی طوالنیر"و در جریان    1935در سال    "زون یه"ار در جلسۀ  اولین ب

، "دونئوتسهمااندیشۀ"نیز مقولۀ  گردید. اما در طول ده سال بعدی حیات مبارزاتی حزب  

در کنگرۀ بود، بلکه  نحزب  اساسنامۀ  تصویب شده در  یک مقولۀ    "خط راهنما"به عنوان  

    سراسری هفتم حزب مورد تصویب قرار گرفت. 

نامۀ تصویب شده مندرج در اساس  "دونائوتسهۀم اندیش"  البته باید توجه داشت که مقولۀ 

با مقوله های   مائوتسه دون"در کنگرۀ سراسری هفتم حزب کمونیست چین   "اندیشۀ 

رۀ سراسری دهم حزب کمونیست ـنگـچنان کدر کنگرۀ سراسری نهم و همتصویب شده  

 د. نبلکه از هم فرق دار  ند چین دارای یک مفهوم نیست

   لـذی  گونۀبه   ورـذکـتم حزب مقولۀ م شده در کنگرۀ سراسری هفنامۀ تصویب  در اساس

 : ه استدیگرد  بیان

لنینیستی را با   - دون را، که تیوری مارکسیستیحزب کمونیست چین اندیشۀمائوتسه»

به است،  نموده  تلفیق  چین  انقالب  فعالیت  پراتیک  تمامی  در  رهنما  خط  هایش عنوان 

 «.پذیرفته است
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اساس در  در  یتصونامۀ  اما  شده  حزبب  نهم  سراسری  سال    کنگرۀ  مقولۀ    1969در 

 گونۀ ذیل بیان گردیده است: به  "مائوتسه دوناندیشۀ"

کمونیست چین» اساس   هاندیشدونمائوتسه  - سم لنینی  - مسمارکسی  حزب  مثابۀ  به  را 

لنینیسم عصری   -مسمارکسی  ،اندیشهدونداند. مائوتسهتئوریک هدایت افکار خود می

گراید و سوسیالیسم بسوی پیروزی امپریالیسم بسوی اضمحالل کامل میاست که در آن  

 «جهانشمول گام بر میدارد.

ۀ  ـولـمق  ، 1973در سال    زبرۀ سراسری دهم حـنامۀ تصویب شده در کنگو در اساس

 ذیل بیان گردیده است:  به گونۀ  "دونمائوتسهاندیشۀ"

 مارکسیسم ـ لنینیسم ـ اندیشۀ مائوتسه دون را بمثابۀ اساسحزب کمونیست چین  »

 «بندد.یم کار  تئوریک راهنمای اندیشۀ خود به

زب ـنامۀ کنگرۀ نهم و کنگرۀ دهم حهای مندرج در اساسدر مورد تفاوت میان مقوله

جا فقط روی تفاوتی که میان این ت خواهیم کرد. درینـداً صحبـعـن بـت چیـونیسـکم

 کنیم. های نهم و دهم وجود دارد، مکث مینامۀ کنگرۀ هفتم و کنگره  مقوله در اساس

اساس  "دوناندیشۀمائوتسه" »ادر  هفتم،  کنگرۀ  در  شده  تصویب  تیوریک نامۀ  ساس 

« حزب نیست، بلکه »تلفیق تیوری هدایت افکار...« یا »اساس تیوریک راهنمای اندیشۀ

ای نیست   به همین جهت مقولهالب چین« است.  لنینیستی با پراتیک انق  -مارکسیستی

تیوریک« باشد، بلکه اساس تیوریک    لنینیزم شامل در »اساس   -که به دنبال مارکسیزم

اندیشۀ  -مارکسیزم  فقط و  است  راهنما«مائوتسهلنینیزم  »خط  عنوان  به  صرفاً  ی دون 

مارکسیزم تیوری  کنندۀ  چین لنی  -تلفیق  انقالب  پراتیک  با  رسمیت    نیزم  ناخته شبه 

 شود و نه به عنوان تیوری راهنما. می

از   شناخت  با  رابطه  راه"در  اندیشهتیوری  افکار"یا    "نمای  کنندۀ  هدایت    "تیوری 

مائوئیزم یا در شکل ابتدایی تر   - لنینیزم  - مارکسیزم   لنینیزم،   - )مارکسیزم، مارکسیزم 

توانیم از سه مرحله صحبت نماییم: درک، اندیشۀ مائوتسه دون( می  -لنینیزم  -مارکسیزم 

 تطبیق و تکامل. 
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نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری هفتم در اساس  "اندیشۀ مائوتسه دون"نام  چه بهآن

تطبیق   مرحلۀ  واقع  در  است،  گردیده  تصویب  چین  کمونیست  راهحزب  نمای تیوری 

 الً جدامراحل کام  . البته اینتیوری راهنما رادهد و نه هنوز تکامل در  اندیشه را نشان می

غاز گردد، بلکه این مراحل از هم نیستند که با تمام شدن کامل یک مرحله، مرحلۀ بعدی آ

  باشند.  دیگر متداخل نیز میم جدا هستند، در همحالی که به صورت عمده از هدر عین

در یک   ونیستیراه افتادن جنبش کمپس از    ز تیوری راهنما که در واقعمثالً مرحلۀ درک ا

، در عین گرددتر از پیش واضح میو با تأسیس حزب کمونیست بیش  گرددمیکشور آغاز  

شر با  راهنما  تیوری  تطبیق  اولیۀ  مرحلۀ  محسوب حال  نیز  کشور  همان  مشخص  ایط 

 تأسیس راه افتادن جنبش کمونیستی و  گردد. در واقع بدون این تطبیق اولیه موضوع  می

نمی کمویست  باشدتواند  حزب  میان  نمی  لیو  ،در  از  هنوز  تیوری پختگی  توان  تطبیق 

تلفیق تیوری انقالبی با پختگی  انقالبی در پراتیک انقالب آن کشور یا به عبارت دیگر از  

توان پس از رسیدن  گفت. ازین تطبیق یا تلفیق فقط میپراتیک انقالب آن کشور سخن  

. حزب کمونیست چین کشور سخن گفتن  به مرحلۀ نسبتاً پختگی در پراتیک انقالب آ

گیری رسید که به این مرحلۀ نسبتاً پخته از رۀ سراسری هفتم خود به این نتیجهدر کنگ

رسیده است. لذا فرا  با پراتیک انقالب چین    لنینیزم(  -)مارکسیزم  تلفیق تیوری انقالبی 

و تصویب  نامۀ حزب درجدر اساسو  نام معینی روی آن گذاشت )اندیشۀ مائوتسه دون( 

 نمود. 

»اندیشۀ فرمولبندی  راهمائوتسهاما  خط  عنوان  به  نوع دون  یک  است  توانسته  نما« 

برای   معهاگروپاغتشاش  بینـینـ ی  مائوئیستی  جنبش  از  این ی  نماید.  ایجاد  المللی 

جای استفاده از هکرده اند و در نتیجه ب  را با هم خلط   "خط"و    "اندیشه"یم  گروپ ها مفاه

 کنند که نادرست است.  استفاده می  "اندیشۀ راهنما "طالح  از اص  "خط راهنما"اصطالح  

دو پهلو بودن   شویم که این خلط مبحث در واقع درخوبی دقت کنیم متوجه میهولی اگر ب

 "اندیشه"توانیم  ریشه دارد. می  "عنوان خط راهنما  دون به اندیشۀمائوتسه"خود عبارت  

و دومی به  "ن بینیجها"، که اولی به "مشی "را هم  "خط"وییم و بگ "فهم"یا  "تفکر"را 

ها در  بعضی  های قبلسالدر  گیرد. مرتبط با همین خلط مبحث بود که  ربط می  "متود"
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صورت اندیشۀ مائوتسه دون را به    -لنینیزم  -افغانستان عبارت مارکسیزم   "چپ"جنبش  

 -مارکسیزم"یا    حرف آخر لنینیزم()با کسر    "دونلنینیزمِ اندیشۀمائوتسه  - مارکسیزم "

کردند که معنای آن با کسر حرف آخر لنینیزم( تلفظ می)  "اندیشه دونلنینیزمِ مائوتسه

 دون از آن. لنینیزم طبق درک یا فهم مائوتسه  -به گونۀ ذیل بود: مارکسیزم

اهنما« عنوان خط ردون بهبندی »اندیشۀمائوتسهباید ناگفته گذاشت که فرمولهبرعالوه ن

ها در "خام اندازی"ها و "خام بازی" توسط کنگرۀ سراسری هفتم حزب کمونیست چین، 

انترناسیونالیستی" انقالبی  گونزالو"  با   مرتبط   "جنبش  پار"،  "اندیشۀ  و   "اچنداراه 

اواکیان" نوین  زد  "سنتزهای  دامن  که را  م   ،  اول  ـدر  ای ـهدیـنـبولـرم ـف  بهورد 

رویزیونیزم آشکار پاراچندایی و اواکیانی و در موارد دوم و سوم به  حرافی نادرست و ان 

  .   ه استمنجر گردید

در هم متداخل    نما نیز از جهاتی تکامل تیوری راهنما و مرحلۀ  تطبیق تیوری راه  مرحلۀ

کمونیس حزب  هفتم  کنگرۀ  همان  در  مثالً  بار هستند.  اولین  برای  که  چین  ت 

راهنما"عنوان  به  "دوناندیشۀمائوتسه" گردید،    "خط   "دونمائوتسهاندیشۀ"مطرح 

راه تیوری  تکامل  از  را  عناصری  فرمولنیز  نما  زمان  آن  در  داشت.  خود  های بندیدر 

برد جنگ خلق در چین از خالل برپایی و پیشنگ خلق  تیوریک مائوئیستی در مورد ج

، هرچند هنوز نه به  نیز امتحان شده بودبعدی  تدوین شده و تا حد زیادی در پراتیک  

لنینیستی   -دون در تکامل فلسفۀ مارکسیستیچنان خدمات مائوتسه. همسرحد کمال

یا قانون وحدت اضداد قانون تضاد  نمند در دیالیکتیک ماتریالیستی )در مورد مونیزم قانو

از را یگانه قانون اساسی دیالیکتیک ماتریالیستی   دانستن(، تضاد عمده و تفکیک آن 

و هم قانون تضاد  به  مربوط  مسایل  و سایر  اساسی  متکامل ساختن جوانب تضاد  چنان 

 در دو اثر فلسفی معروفحد زیادی  تا    که   یوری شناخت ماتریالیستی و غیره مختلف ت

ده بود. بندی و تیوریزه شفرمول  "دربارۀ پراتیک"و    "در بارۀ تضاد"دون یعنی  مائوتسه

در   بازی"حتی  در    ی"هااندازیخام"و    "هاخام  موضوع  این  به  انقالبی "مرتبط  جنبش 

 "اندیشۀ گونزالو"توان این تداخل را در سطح ادعا مشاهده کرد.   می  "انترناسیونالیستی
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ر حالی که در اصل به عنوان تطبیق م ل م در پراتیک انقالب پیرو و د  "راه پاراچندا"و  

و تکامل جهات معینی المللیت  جوانبی از بینداشتن  نیپال مطرح گردیدند، در عین حال  

 یونیستی نادرست، انحرافی و حتی رویز  ی کهجوانب  مدعی گردیدند، را نیز  نما  از تیوری راه

   بودند.

 "راه "و    "اندیشه"از    "جنبش انقالبی انترناسیونالیستی"  یکی از صدمات وارده بر پیکر 

 شت جبران ناپذیری بر انقالب پیرو و نیپال وارد آورد و صدمۀ دیگرکه ضرباآن بود  مذکور  

رویزیونیزم پسا م ل م اواکیانی را تشجیع نمود که از همان ابتدای رخ نمایاندن، آن بود که  

رویزیونیستی مطرح   بندی های بین المللی انحرافیفرمولخود را به عنوان مجموعه ای از  

 بته چنین پراتیکیعنوان تطبیق تیوری م ل م با پراتیک انقالب امریکا، که النماید و نه به

 به عنوان پراتیک پخته در امریکا وجود نداشت و هنوز هم وجود ندارد.

 نما« در کنگرۀ سراسری عنوان خط راهدون بهبندی »اندیشۀ مائوتسهدر هر حال فرمول

اساسهشت از  چین  کمونیست  حزب  که   حذف حزب    نامۀ م  آن  از  پس  فقط  گردید. 

مارکسیزمبه  "دوناندیشۀمائوتسه" دهندۀ  تکامل  اندیشۀ  تمامی   -عنوان  در  لنینیزم 

جهات فلسفی، اقتصادی و سیاسی در جریان انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین به 

مج شد،  شناخته  در  رسمیت  چین  کمونیست  حزب  نهم  سراسری  کنگرۀ  توسط  دداً 

نهم حزب سراسری  نامۀ حزب درج گردید. در اساسنامۀ تصویب شده در کنگرۀ  اساس

آن حزب،   سراسری دهمکنگرۀ  اساسنامۀ تصویب شده در  و همچنان در  کمونیست چین،  

ینیزم با لن  - ی تلفیق دهندۀ تیوری مارکسیزم "خط رهنما"دیگر    "دوناندیشۀمائوتسه"

بلکه نیست،  چین  انقالب  فرمول  پراتیک  مارکسیزم در   -لنینیزم  - بندی 

بین از تیوری انقالبی پرولتری    یبخشود  ـخ  دونهــمائوتساندیشۀه،  ـشاندیدونهمائوتس

 است. المللی  
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را دقیقاً درک نمود و در نظر گرفت   "نماخط راه"و    "نماراهاندیشۀ"بهرحال باید فرق میان  

 و هریک را در جایش مورد استفاده قرار داد. 

 اندیشۀاست نه    "نماهار  خط"سند حزب کمونیست چین آمده است  این  چه در  آن  :اوالً

          .  نماراه

در حال   -هنما ادر صورتی که واقعاً تیوری رهر حزب و حتی هر تشکیل ماقبل حزبی    : ثانیاً

را در این یا آن سطح با پراتیک مشخص انقالب   - مائوئیزم  - لنینیزم   - حاضر مارکسیزم

نما باشد دارای یک خط راه  در این سطح یا در آن سطح  تواندمی  کشور تلفیق کرده باشد،

نما را خط تشکل مربوطه یا خط شخصیت اول تشکل مربوطه بداند. مثالً حزب خط راهو  

دموکراتیک جنبش مائوئیستی و جنبش  مؤسسعنوان خط  را به یاری خط رفیق اکرم ما 

 نماید. شناسد و از آن دفاع میرسمیت میقبول دارد، به  نوین در افغانستان 

رسمیت شناختن و دفاع تاریخی از همین خط مؤسس جنبش ما است بر پایۀ پذیرش، به

 -تیوری مارکسیزم  تلفیق دهندۀیعنی خط    "نماهاخط ر"که امروز حزب ما نیز دارای یک  

خط "مائوئیزم با پراتیک مشخص مبارزات انقالبی در افغانستان است. ما این    - لنینیزم

کمونیست   "نماراه حزب  خط  است،  شده  داده  وضاحت  حزب  اساسی  اسناد  در  که  را، 

افغانستان عینمی  )مائوئیست(  در  اما  نام  دانیم.  به  را  چیزی  نه   "یاریاندیشۀ"حال، 

 . "اندیشۀ حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان"زی را به نام  ـیـم چـپذیریم و نه همی

کنگبی که  است  نبوده  چین  جهت  کمونیست  حزب  هفتم  را   "دونوتسهمائاندیشۀ"رۀ 

لنینیزم با پراتیک انقالب چین   - یعنی خط تلفیق دهندۀ مارکسیزم   "نماهاخط ر"عنوان  به

کبه ولی  رساند،  اصطالح  تصویب  حزب  آن  هشتم  از "دونمائوتسهاندیشۀ"نگرۀ  را 

لنینیزم   - نامۀ حزب حذف نمود، در حالی که کماکان از خط تلفیق دهندۀ مارکسیزماساس

 دفاع نمود.   "نماهاخط ر"با پراتیک انقالب چین یعنی  
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 است: توسط ما متن زیر ترجمۀ دری سند انگلیسی مندرج در سایت ذیل  
www.china.org.cn  

 

  2011می  19تاریخ انتشار سند:

 ینـت چـزب کمونیسـتم حـکنگرۀ سراسری هش

  1956سپتامبر   27 -15تاریخ: 

 محل:  پیکینگ 

 البدلنمایندۀ علی 107نمایندۀ اصلی و  1026تعداد نمایندگان: 

 میلیون  10.73مجموع اعضای حزب: 

محتویات اصلی: این نخستین کنگرۀ حزب کمونیست چین از زمان برسر قدرت آمدن  

است. این کنگره در زمانی دایر گردید که تحول سوسیالیستی در چین    1949حزب در  

نوین   اوضاع  با  حزب  و  بود  یافته  انجام  مائوتسهعمدتاً  بود.  مواجه  نوین  وظایف  دون و 

ن  ارائه  را  افتتاحیه  لیوشاوچیسخنرانی  چوئن  مود.  کرد.  تقدیم  را  سیاسی  الی گزارش 

 خاطر انکشاف ه ( ب1962  - 1958نهادات برای پالن پنجسالۀ دوم )گزارش در مورد پیش

تین نمود.  ارائه  را  اساساقتصاد کشور  اصالح  مورد  در  گزارش  نامۀ حزب هسیائوپینگ 

که:   گردید  نشان  خاطر  کنگره  در  نمود.  تقدیم  را  چین  اینکمونیست  به  نظام نظر  که 

سوسیالیستی اساساً در چین برقرار گردیده است، تضاد عمده در کشور دیگر تضاد میان 

پرولتاریا و بورژوازی نیست، بلکه تضاد منتج از نیاز مردم برای انکشاف سریع اقتصادی 

بود مقتضیات آن ها است. وظیفۀ عمده در مقابل تمام ملت، تمرکز تمامی و فرهنگی و کم

م شالت نیروهای  انکشاف  روی  کؤلها  ساختن  صنعتی  به ده،  تدریجی  رسیدگی  و  شور 

مسئلۀ ساختمان   های در حال رشد اقتصادی و فرهنگی مردم است. کنگره روینیازمندی

رهبری   داری از سانترالیزم دموکراتیک و کید نمود، روی ضرورت پاسأحزب بر سر قدرت ت

با کیش بی و تحکیم حزنمود، دموکراسی درون  شخصیت مخالفتجمعی پافشاری کرد، 

http://www.china.org.cn/
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های کنگره راستاها برای انکشاف آرمانها را اولویت داد. بنابرین پیوندهای حزب با توده

 سوسیالیستی و ساختمان حزب در آینده را معین نمود. 

البدل، انتخاب عضو علی  73عضو اصلی و    97شکل از  کنگره یک کمیتۀ مرکزی جدید، مت 

م نمود کمیتۀ  اول  پولینوم  در  بدنه.  چین،  کمونیست  حزب  هشتم  رهبری رکزی  های 

مائوتسه از  بهمتشکل  چوئنعنوان  دون  لیوشاوچی،  مرکزی،  کمیتۀ  و صدر  چوته  الی، 

بهچین تینیون  و  صدر  معاونین  انتخاب عنوان  عمومی  منشی  عنوان  به  هسیائوپینگ 

مرکزی   میتۀ دایم دفتر سیاسی کمیتۀچنان همین شش نفر انتخاب شدند تا کگردید. هم

 حزب را شکل دهند.        

 

 اعضای کمیتۀ دایم دفتر سیاسی:

   

یون، الی، جوده، چیندون، لیوشاوچی، چوئنراست: مائوتسهردیف اول از چپ به

هسیائوپینگتین  

فوچون نگ، لیشیبودا، کانگپیائو، تاوجو، چینراست: لینردیف دوم از چپ به  
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 :ل بررسی در این سندقابمهم مطالب 

لیوشاوچی  --  اول توسط  سیاسی  گزارش  اصالح    ،ارائۀ  مورد  در  گزارش  ارائۀ 

هسیائوپینگا تین  توسط  حزب  از ،  ساسنامۀ  یکی  عنوان  به  لیوشاوپی  انتخاب 

  و انتخاب معاونین صدر و یکی از اعضای کمیتۀ دایمی دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی

ضای کمیتۀ دایمی  تین هسیائوپینگ به عنوان منشی کمیتۀ مرکزی و یکی از اع

 مرکزی.   دفتر سیاسی کمیتۀ

این نخستین کنگرۀ حزب کمونیست چین از زمان برسر قدرت آمدن   »  -- دوم 

است. این کنگره در زمانی دایر گردید که تحول سوسیالیستی در   1949حزب در  

.. نظام .چین عمدتاً انجام یافته بود و حزب با اوضاع نوین و وظایف نوین مواجه بود

   «لیستی اساساً در چین برقرار گردیده...اسوسی

نظر به اینکه نظام سوسیالیستی اساساً در چین برقرار گردیده است،  »  --  سوم

تضاد عمده در کشور دیگر تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی نیست، بلکه تضاد منتج  

مقتضیات آن ها   و کمبود  اقتصادی و فرهنگی  انکشاف سریع  برای  نیاز مردم  از 

نیروهای    رشدش ها روی  امی تالوظیفۀ عمده در مقابل تمام ملت، تمرکز تم  ..است.

مولده، صنعتی ساختن کشور و رسیدگی تدریجی به نیازمندی های در حال رشد  

 «اقتصادی و فرهنگی مردم است.

کنگره روی مسئلۀ ساختمان حزب بر سر قدرت تاکید نمود، روی  »  --  چهارم

کیش  ضرورت پاسداری از سانترالیزم دموکراتیک و رهبری جمعی پافشاری کرد، با  

شخصیت مخالفت نمود، دموکراسی درون حزبی و تحکیم پیوندهای حزب با توده  

 « ها را اولویت داد.
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نیز لیوشاوچی و همراه با وی  در کنگرۀ سراسری هشتم حزب کمونیست چین  --اول  

رویزیونیست  تین جناح  رهبران  عنوان  به  هنوز  مائوتسههسیائوپینگ  با  دون مخالف 

ها به وجود نگره نیز چنین شناختی در مورد آناز اختتام ک  شناخته نشده بودند و پس

ها نه تنها در جریان کار کنگره جزء رهبران طراز اول کنگره بودند، بلکه در نیامد. آن

نتیجۀ انتخابات کنگره و پولینوم متعاقب آن )پولینوم اول کمیتۀ مرکزی هشتم حزب( نیز 

ماندند.   باقی  اول حزب  رهبران طراز  اجتناب نقیصۀ تشک  ، این جزء  مهم  و  یالتی جدی 

 هایحزب بود که آشکارا ریشه هشتم    کمیتۀ مرکزیدر کنگرۀ هشتم و پولینوم اول    ناپذیر

قسمت  - ژیکایدیولو در  داشت.  ریشهسیاسی  آن  مبحث،  این  بعدی  های های 

 توان دید. سیاسی را به روشنی می  - یدیولوژیکا

اسناد اساسی حزبی در کن  "دوناندیشۀمائوتسه"حذف  جا هم  درین  --دوم   گرۀ از 

سراسری هشتم حزب کمونیست چین قابل مکث است و هم چگونگی برخورد آن زمان 

 حزب به نظام سوسیالیستی.هشتم  حزب و مشخصاً کنگرۀ سراسری  

در زمان تدویر کنگرۀ سراسری هشتم حزب کمونیست چین »تحول سوسیالیستی  اگر  

نظام سوسیالیستی اساساً در  اگر »  حتی باالتر از آن   عمدتاً انجام یافته بود.« و در چین  

اگر باعث ایجاد تحول کیفی روی انقالبی عظیم  « بود؛ مسلماً این پیشچین برقرار گردیده

باید در نتیجۀ تطبیق  تر نشده باشد، حداقل  عالی  و تکامل آن به مرحلۀ  "تیوری رهنما"در  

انقالب سوسیالیستی چین حاصل لنینیزم با پراتیک    -یوری مارکسیزمفقانۀ تیا تلفیق مؤ

باید    باشد.  شده چرا  صورتی  چنین  به"دونمائوتسهاندیشۀ"در  حداقل  خط "عنوان  ، 

مورد اصالح "راهنما در  و گزارش  به کنگرۀ سراسری هشتم حزب  از گزارش سیاسی   ،

 ب شده در کنگره حذف گردد؟ نامۀ تصوینامۀ حزب به کنگره و در نهایت از اساساساس

ری ـراسـرۀ سـیعنی تا زمان تدویر کنگ  1945انقالب دموکراتیک نوین در چین تا سال  

با وجودی که انقالب ولی  روی های عظیمی داشته است.  هفتم حزب کمونیست چین پیش

های ل، اولین جنگ داخلی در چین و سالکشی به شما لشکرتوانست  در طول این سال ها  

هنوز جنگ مقاومت اما    ، بگذاردزیادی از جنگ مقاومت ضد جاپان را مؤفقانه پشت سر  

کامل   صورت  به  جاپان  پایان  مؤفقانه  و  ضد  وبه  فرجام  و  جریان  و  بود  ضعیت نرسیده 
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ری هفتم ینده تعلق داشت. با وجود این، کنگرۀ سراسبه آهم  از آن  سیاسی و جنگی پس  

  (تلفیق)  یا تطبیق  "رهنما  خط"را به عنوان    "دونتسهاندیشۀمائو"حزب کمونیست چین  

انقالب چین مطرح نمود، به تصویب رساند و در    - تیوری مارکسیزم  با پراتیک  لنینیزم 

در کنگرۀ سراسری هشتم حزب،  اساس وقتی  داخل کرد. حاال  انجام ادعای  نامۀ حزب 

نظام سوسیالیستی   برقراری یا حتی  در چین  صورت عمده  یافتن تحول سوسیالیستی به

اساسی  به چینصورت  آندر  به،  کشور، هم  تمام  سطح  در  و  سرتاسری  مطرح   صورت 

نامۀ حزب حذف از اساس  "دون اندیشۀمائوتسه"چرا باید  رسد،  گردد و به تصویب میمی

       گردد؟  

حزب کمونیست چین در کنگرۀ که  جز این  ه استاین حذف هیچ چیز دیگری نبود  دلیل

دون به مائوتسهبندی »اندیشۀکه فرمول ه باشد نتیجه رسیدسراسری هشتم خود به این  

لنینیزم با پراتیک انقالب چین، یک   - مارکسیزم   یعنی تلفیق )تطبیق(عنوان خط راهنما«  

بوده است. در واقع  نبندی  فرمول الً تواند کام ، گرچه نمی"دوناندیشۀمائوتسه"ادرست 

زیادی مترادف تا حد  یک مقوله یا یک مفهوم نزدیک و  ولی    باشد،  "مائوئیزم"مساوی با  

لنینیزم  - تیوری مارکسیزم  یا تلفیق )تطبیق( "خط راهنما"صرفاً  تواندنمی با آن است و

انقالبی  تیوری  از  بخشی  خود  بلکه  گردد،  تلقی  کشور  یک  انقالب  مشخص  پراتیک  با 

باید اندیشۀمائوتسه  -لنینیزم  -مارکسیزمیعنی  هنما  ارکمونیستی   امروز  دون است که 

    مائوئیزم نامیده شود.  -لنینیزم  - مارکسیزم 

سال   تا  واقعاً  یافته»  1956آیا  انجام  عمدتاً  چین  در  سوسیالیستی  »نظام تحول  و   »...

 سوسیالیستی اساساً در چین برقرار گردیده بود«؟ 

»انجام یافتن تحول سوسیالیستی به صورت عمده« :  قبل از هر موضوعی باید تذکر داد که

توان دارای عین مفهوم تلقی نمود. ن اساسی نظام سوسیالیستی« را نمیبا »برقرار شد

از هم فرق دارند، این دو   "اد عمدهـضـت"و    "تضاد اساسی"درست به همان اندازه که  

  بندی نیز از هم فرق دارند.فرمول

تجارت خارجی و تا حدی   صرفاً در حد دولتی ساختن صنایع،   اگر موضوع رادر هر حال،  

داخلی ت  ، تجارت  و  ـاونـعـو  زراعت  ساختن  حدیی  کنیم،   تا  خالصه  داخلی  تجارت 

 چین عمدتاً انجام یافته بود.   تحول سوسیالیستی درتوانیم بگوییم که بلی! تا آن زمان  می
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جی و تا حدی تجارت داخلی و تعاونی ولی آیا صرفاً با دولتی ساختن صنایع و تجارت خار

تا حدی تجارت داخلی، می  ساختن اززراعت و  یافتن تحول سوسیالیستی    توان  انجام 

 وان صحبت نمود. نمود؟ نه، نمی تصحبت  صورت اساسی،  هب  ، و بخصوصصورت عمدهبه

صورت و به  تعاونی شده بود   زراعت در چین عمدتاً   1956ال  دلیل اول آن این است که تا س

های به کمون  1958ی زراعتی در سال  هاغیر عمده مزارع دولتی به وجود آمده بود. تعاونی

اما کمون تکامل کرد.  به دولتی ساختنخلق  نیز نسبت  گام   های خلق  زراعت یک  کل 

توان . حتی میدون خود زمانی به این عقبماندگی اعتراف نمودده تر بود و مائوتسهمانعقب

های خلق حاکم ن در سیستم زراعت چین بیشتر کموندوتسهگفت که تا آخر حیات مائو

 تر تحت مالکیت سوسیالیستی کل دولت قرار داشت.بود و کم

انقالب و افتادن قدرت سیاسی  ی آن این است که وقتی پس از پیروزی سراسر دوم  دلیل  

دست حزب کمونیست، رهبری این حزب بر دولت و کل جامعه نهادینه شد، تضادهای به

بلکه حزب و جامعه، در رأس تضادهای طبقاتی، اساساً و حتی   بین نمی رود،  از  عمدتاً 

در رأس تضادهای طبقاتی،   دولتِ تحت رهبری آن به تمرکزگاه تمامی تضادهای جامعه،

توان هبری انقالبیون پرولتری باشد، میگردد. اگر حزب و دولت عمدتاً تحت رمی  مبدل

در دست    ولی اگر رهبری حزب و دولت  عمدتاً سوسیالیستی است.  هاآن  تـگفت که ماهی

نباشد پرولتری  آنانقالبیون  دست  در  عمدتاً  حتی  یا  نیز،  دولت  ماهیت  نباشد،   ها 

 . خواهد بودیا عمدتاً سوسیالیستی ن  سوسیالیستی

 ، های مدرن شوروی در حزب و دولت آن کشورگیری رویزیونیستبهر حال بعد از قدرت

کمونیستمائوتسه درون حزب  در  پرولتری  انقالبیون  سایر  و  در  و همچین    دون  چنان 

سطح جنبش کمونیستی بین المللی مدت زمانی نیاز داشتند تا ماهیت رویزیونیزم مدرن  

در اتحاد که منبع اصلی خطر    برای شان واضح گردد  ی درک نمایند وروشنشوروی را به  

قدرتبروز  جماهیر شوروی سوسیالیستی،   انقالب  گیری  و  آن کشور  ضد  ماسک در  با 

حدروغین  کمونیستی   درون  و زب  در  است  کمونیست  بوده  شوروی  آن   دولت  علیه  و 

پرولتری دون و سایر انقالبیون . فقط پس از آن بود که مائوتسهقاطعانه و آشکار بایستند

درون حزب کمونیست چین به روشنی درک کردند که در چین نیز منبع اصلی خطر بروز 
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است.    لت بر سر قدرتدر درون حزب و دودر چین  گیری رهروان راه سرمایه داری  و قدرت 

چین   کمونیست  حزب  هشتم  سراسری  کنگرۀ  تدویر  زمان  درکی در  و  شناخت  چنین 

بود انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی در چین نه در اواسط موجود نبود. اگر موجود می

دون و سایر انقالبیون ط مائوتسهگذشته توس  50گذشته بلکه در همان اواسط دهۀ    60دهۀ  

احتماالً ضروری دانسته درون حزب کمونیست چین و تودهتری  پرول انقالبی چین  های 

تحلیل کنگرۀ سراسری هشتم در واقع به همین جهت بود که  شد.  شد و پیش برده میمی

   حزب کمونیست چین از اوضاع نوین و وظایف نوین نادرست بود.

یروزی انقالب در  سال بعد از پ  7یعنی    1956ل  اآیا تضاد عمده در چین در س --سوم 

یان واقعی حوادث در آن واقعاً دیگر تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی نبود؟ جر  1949سال  

اد کماکان تضاد عمده در چین بوده  ـتضهای بعدی واضحاً نشان داد که این  سال و سال

 .  است

به  »مائوتسه نوین  دموکراتیک  انقالب  از  چین  انقالب  تحول  آستانۀ  در  انقالب دون 

در گزارش به دومین پولینوم هفتمین دورۀ کمیتۀ مرکزی   1949سوسیالیستی در مارچ  

حزب نشان داد که: پس از کسب قدرت سیاسی در سراسر کشور از طرف پرولتاریا، تضاد 

مبارزه هم و  بود«  بورژوازی خواهد  و  کارگر  بین طبقۀ  بر سر عمدۀ کشور »تضاد  چنان 

) به نقل از گزارش سیاسی به نهمین کنگرۀ کشوری حزب کمونیست    قدرت سیاسی متمرکز است.«

   چین(

   که:   مدعی گردید  1956سال بعد از آن، لیوشاوچی در سال    7

 »اکنون در چین مسئلۀ کی بر کی، سوسیالیسم یا سرمایه داری دیگر حل شده است.«

 )همان مأخذ(

کنگره با اذعان به موجودیت تضاد طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی در چین، این ادعای 

لیوشاوچی را نپذیرفت، اما این تضاد را غیر عمده دانست. غیر عمده دانسته شدن تضاد 

طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی در چین در کنگرۀ سراسری هشتم حزب کمونیست 
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رنگ ساختن دیکتاتوری پرولتاریا در چین آن زمان بوده مک ز  چین متأسفانه خود سطحی ا

  است.  

جامعۀ سوسیالیستی، در رأُس    رفت تیوریک در زمینۀ مبارزۀ طبقاتی در، پیشدر آن وقت

ان پرولتاریا و بورژوازی، همین قدر بوده است و نه بیشتر از ـیــی م ـاتـقـبـارزۀ طـمب

  1957، که در سال  "حل صحیح تضادهای درون خلق"آن. در واقع برای اولین بار در کتاب  

 دون تصریح نمود: شد، مائوتسهنوشته  

هنوز عمالً حل نشده است.  داری  یا سرمایه  بر کی، سوسیالیسم  پیروزی کی  »مسئلۀ 
طبـقـا سیاسی مبـارزۀ  نیروهای  بین  طبقاتی  مبارزۀ  بورژوازی،  و  پرولتاریا  بین  تـی 

چنان طوالنی گوناگون و مبارزۀ طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی در زمینۀ ایدئولوژیک هم 
)به نقل از گزارش سیاسی به نهمین   و پرپیچ و خم و حتی گاهی بسـیـار حاد خواهد بود.«

 کنگرۀ کشوروی حزب کمونیست چین(

بر ادعای لیوشاوچی مبنی بر حل شدن مسئلۀ کی به این ترتیب در کتاب مذکور بود که  

به نحو عمیق تری رد گردید. اما حتی در این   ،در چین   کی، سوسیالیزم یا سرمایه داری

نیز   دون  مائوتسه  و تصریح  پرولتاریا  میان  طبقاتی  تضاد  بودن  عمده  روی  روشنی  به 

   .  تأکید صورت نگرفتن آن زمان  بورژوازی در چی

نادرستی تحلیل کنگرۀ سراسری هشتم حزب کمونیست چین مبنی بر عمده ندانستن 

تضاد طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی در چین آن زمان، از یک جنبۀ دیگر نیز قابل 

مطرح عنوان تضاد عمده  بهه در برابر آن کدام تضاد دیگر  بررسی است: از این جنبه ک

دهیم تا کل مبحث به روشنی دو موضوع را در پهلوی هم قرار میار دیگر این  بیک  د.یگرد

 خود را نشان دهد:

نکه نظام سوسیالیستی اساساً در چین برقرار گردیده است، تضاد عمده در نظر به ای»

ه تضاد منتج از نیاز مردم برای کشور دیگر تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی نیست، بلک

ها است. وظیفۀ عمده در مقابل بود مقتضیات آنسریع اقتصادی و فرهنگی و کم  رشد
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ملت تالشتمام  تمامی  تمرکز  روی  ،  م   رشدها  و ؤنیروهای  کشور  ساختن  صنعتی  لده، 

 «اقتصادی و فرهنگی مردم است. انکشافهای در حال به نیازمندیدریجی  رسیدگی ت

هم ماندگی، آنمعه نیست، بلکه عقبیعنی مشکل عمده در چین دیگر طبقاتی بودن جا 

است و راه حل آن نیز رشد نیروهای مؤلده   فرهنگیماندگی  ماندگی اقتصادی و عقبعقب

ساختن   صنعتی  نیازمندی  کشورو  به  رسیدگی  طریق  ازین  انکشاف و  حال  در  های 

مردم فرهنگی  و  اقتصادی  میان  .  )روزافزون(  تضاد  تنها  نه  واقع  در  و درینجا  پرولتاریا 

میب دانسته  غیر عمده  تضاد  بودنورژوازی  بلکه عمده  تضادهای سیاسی   شود،  تمامی 

ی مؤلده و مناسبات تولیدی منشاء گرفته از تضاد اساسی جامعه یعنی تضاد میان نیروها 

می مینفی  دانسته  عمده  تضاد  جامعه  اساسی  تضاد  همان  رأساً  و  آنهم گردد  و  شود 

مناسبات تولیدی از نیروهای ماندگی  درینجا موضوع بر سر عقبصورت معکوس. یعنی  به

پیش بلمؤلدۀ  نیست،  مولدۀرفته  نیروهای  عقبماندگی  بر سر  مناسبات   که  از  عقبمانده 

رفتۀ سوسیالیستی  تر، مناسبات تولیدی پیشبه عبارت روشن  رفته است.تولیدی پیش

لدۀ کشور عقبمانده و یروهای مؤگویا ندر کشور در حالی عمدتاً برقرار گردیده است که  

 غیر صنعتی است.

برد انقالب سوسیالیستی موضوع به این صورت در واقع اسم رمز عدم ضرورت پیشطرح  

یا عدم ضرورت گذار به انقالب سوسیالیستی بعد از پیروزی سرتاسری انقالب دموکراتیک 

این، بحثی بود که حتی در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی  نوین در چین بوده است.  

به و  آمد  میان  به  ام نیز  عدم  آنصورت  کشور،  یک  در  سوسیالیزم  ساختمان  هم کان 

 مثل شوروی، مطرح گردید.  ، مانده کشوری از لحاظ صنعتی و اقتصادی نسبتاً عقب

وظیفۀ عمده  حال  مؤلدۀ عقب  منطبق  ،بهر  نیروهای  تولیدی ساختن  مناسبات  با  مانده 

رفته که جنبۀ دیگر آن در واقع متوقف ساختن تالش برای پیش  شودرفته دانسته میپیش

 تر مناسبات تولیدی یعنی متوقف ساختن انقالب است. تر و بیشساختن بیش

را افزایش دهید!«، درینجا در واقع برعکس شعار مائوئیستی »انقالب را دریابید، تولید  

افـ یـولـت"ار  ـعـش را  اـ زایـد  را متوقف سازید! ش دهید،  می  "نقالب   گردد که مطرح 
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»متخصص حتی مطرح نیست. برعکس  مقدم نیست بلکه  نه تنها  »سرخ بودن« در آن  

  نه تنها مقدم است بلکه همه چیز است.بودن« در آن  

که کنگرۀ هشتم حزب کمونیست چین،   است  این  و واقعیت  در آن  مباحثات مطروحه 

نشانفیصله آن  پیشهای  و  برپایی  که  است  امر  این  فرهنگی دهندۀ  کبیر  انقالب  برد 

، به میزان فوق العاده ای مورد نیاز بوده است. راه افتادن آن یک دهه  پرولتاریایی چین

مسیر اجتناب ناپذیر سخت طی  دهندۀ  بعد از کنگرۀ هشتم حزب کمونیست چین، نشان

دشو وو  طوالنی    ار  حزب مائوتسهتوسط  نسبتاً  درون  پرولتری  انقالبیون  سایر  و  دون 

کمونیست چین از نقد نسبتاً روشن سیاست اقتصادی شوروی در ساختمان سوسیالیزم  

تا شناخت روشن از رویزیونیزم مدرن شوروی و تا شناخت روشن از رویزیونیزم درون  

چین   کمونیست  پرولحزب  فرهنگی  کبیر  انقالب  عاجل  ضرورت  درک  برای و  تاریایی 

 است. های درون حزب کمونیست چین و دولت چین  گونی رویزیونیستسرن

و   یروهای مؤلده، صنعتی ساختن کشورها روی رشد نتعیین وظیفۀ عمدۀ »تمرکز تالش

هم های در حال انکشاف اقتصادی و فرهنگی مردم...« آنرسیدگی تدریجی به نیازمندی

 ورد بررسی قرار بگیرد. تواند م ، از جهات دیگری نیز میمقابل تمام ملت«  »در

وقتی وظیفۀ عمده، وظیفۀ تمام ملت دانسته شود تضاد عمده نیز قاعدتاً باید تضاد اوالً  

ملی باشد، یعنی تضاد میان مناسبات تولیدی پیشرفتۀ سوسیالیستی و نیروهای مؤلدۀ 

معنا عقبعقب دانسته شود. درین  ملی  به عنوان یک تضاد  غیر صنعتی  ماندگی مانده 

گری تجاوز و اشغالوهای مؤلدۀ غیر صنعتی در چین یک فاجعۀ ملی و چیزی در حد  نیر

برد آن تواند هم برپایی انقالب و هم پیششود. چنین موضعی میامپریالیستی دانسته می

 را ناموجه جلوه دهد.

و تعیین  نیازمندیثانیاً  به  تدریجی  »رسیدگی  اظیفۀ  حال  در  و های  اقتصادی  نکشاف 

به مردم«  وظیفۀ عمدۀ  فرهنگی  از  بخشی  ا   "ملی"عنوان  این به  رفع  که  است  معنا  ین 

های در حال انکشاف حق عمدۀ مردم دانسته شود و نه اعمال قدرت سیاسی  نیازمندی

      طور روزافزون مورد رسیدگی قرار بگیرد.   هها که باید بتوسط آن
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صورت بگیرد که هم کنگرۀ هشتم الزم است روی این موضوع توجه درینجا  --چهارم  

دایر   1956حزب کمونیست چین و هم کنگرۀ بیستم حزب کمونیست شوروی در سال  

مشخصاً رویزیونیزم رویزیونیزم مدرن شوروی،  گیری های  موضعنه  شده بود. تا این زمان  

کامالً واضح و   ، مسایل خود شوروی  و  بین المللی   رابطه با مسایلدر    مدرن خروشچفی

و نه  مخالفت حزب کمونیست چین و سایر احزاب کمونیست، مثالً حزب   روشن شده بود

مسایل مطروحه در سند، منجمه در مورد حزب و ساختمان   ،کار البانیه، با آن. برعکس 

نوعی همحزب، نشان اجماالً  و همدهندۀ آن است که حداقل  میان کنگرۀ سویی  نوایی 

مورد مخالفت چین و کنگرۀ بیستم حزب کمونیست چین، مثالً در    هشتم حزب کمونیست

  از رهبری جمعی، وجود داشته است.  داری  پافشاری روی ضرورت پاسبا کیش شخصیت و  

دون، حزب کمونیست چین تحت رهبری مائوتسهبعدی  یابی  برین مبنا باید گفت که دست

% 30% مثبت بودن و  70مبنای    براستالین    دفاعی ازگیری درست و اصولی  به یک موضع

بودن تنها  ،  شمنفی  دفاعی  گیری  عموض  چهارچوبنه  چین  عمدتاً  کمونیست   از حزب 

ا مخالف غیر عمده بموضعگیری ، بلکه در شوروی را روشن ساخت ساختمان سوسیالیزم

مثالً مخالفت بعدی با آن نظریات استالین که منکر موجودیت تضادهای   دورۀ استالین، 

ن نظریات . همی، را نیز واضح ساختطبقاتی انتاگونیستی در جامعۀ شوروی گردیده بود

از یک جهت زمینه بر ساز رشد و سلطۀ بعدی رویزیونیستبود که  های مدرن شوروی 

علیه روشن، صریح و قاطع  گیری حزب کمونیست و دولت شوروی گردید. در واقع موضع

شوروی مدرن  مدخرویزیونیزم  خود  که  بر،  شد  پیش  ایلی  و  کبیر برپایی  انقالب  برد 

با آن نظریات نادرست نه اصولی   گیری مخالفبدون موضع  فرهنگی پرولتاریایی در چین،

 .  یابیبود و نه ممکن و قابل دست

 به آن مفهومی مطرح در سند  تأکید روی ساختمان حزب بر سر قدرت  توان گفت که  می

که   واقع  نیست  سالدر  پیشدر  و  برپایی  زمان  در  بعد  انقالب  های  فرهنگی  کبیر  برد 

حزب کمونیست بر سر قدرت و برخوردار از رهبری نهادینۀ  مطرح گردید: »پرولتاریایی  

حال گذار از سرمایه داری به کمونیزم تمرکزگاه تمامی تضادهای جامعۀ در  ،  دولت و جامعه

ن است که چون حزب کمونیست چین دیگر یک حزب بر سر قدرت بلکه منظور آ  است.«

حزب بر سر قدرت پیش ببرد و نه یک   عنوان یک است باید دیگر ساختمان خود را به

نماید. رای تصرف قدرت مبارزه مید و ب رحزبی که در مرحلۀ قبل از تصرف قدرت قرار دا
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نه   بر سر ساختار تشکیالتی حزب است،  توجه  درینجا  دیگر  بر سر ساختار به عبارت 

 خطی حزب.    سیاسی و  - ایدیولوژیک

خالفت با کیش در حزب کمونیست چین واضحاً به مفهوم م  "کیش شخصیت"مخالفت با  

دون در ا چیزی به نام کیش شخصیت مائوتسهدون در حزب است. آیشخصیت مائوتسه

می  حزب است؟  داشته  وجود  ککمونیست چین  نمود  تصور  مثل توان  ه حداقل کسانی 

تین هلیوشاوچی،  ده  پون  طرح هسیائوپینگ،  شان  قماشان  هم  و  وای 

عنوان    "دونمائوتسهاندیشۀ" راهنمای حزب"به  هفتم حزب  "خط  کنگرۀ  نوعی   در  را 

مائوتسه برای  شخصیت  میکیش  حذف  دون  و  اند  دونمائوتاندیشۀ"دانسته  از   "سه 

ها از طرح چنان منظور آننگریسته اند. همنامۀ هشتم حزب را از همین دید میاساس

های خودشان را در نگرۀ هشتم آن بوده است که موقعیتدر ک  "رهبری جمعی"موضوع  

 رهبری حزب تثبیت نمایند. 

موضوعاتی مثل سانترالیزم دموکراتیک، اولویت دادن به دموکراسی درون حزبی و تحکیم 

توانند که علیرغم مثبت بودن ذاتی شان می  اند پیوندهای توده یی حزب، آن موضوعاتی  

به دیگری  مسایل  با  ارتباط  دیگرگونه  در  به نیز  صورت  توجه  با  توجیه شوند.  و  تفسیر 

مان مفهومی که قبالً گفتیم، و خواست رهبری جمعی، مخالفت با کیش شخصیت، به ه

طرح مسایل دیگری از قبیل عمده دانستن رشد   بازهم به همان معنایی که قبالً گفتیم، و

توان گفت که موضوعات مذکور توجیهات و تفسیرات ، میدر سند   نیروهای مؤلده و غیره 

ای   علمدیگرگونه  آشکارا  بعداً  که  کسانی  مواضع  نفع  حزب بردبه  در  رویزیونیزم  ار 

 نیز داشته است.  کمونیست چین بوده اند،  

  *** 
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مجموعۀ اسناد کنگرۀ کشوری نهم حزب سند ذیل از روی نسخۀ فارسی کتاب 

با متن اصلی کتاب سر  تایپ گردیده و سپس متن تایپ شده چند بار کمونیست چین

 داده شده است تا اشتباهات تایپی آن اصالح گردد.

توسط  1969در سال  هم حزب کمونیست چینمجموعۀ اسناد کنگرۀ کشوری نکتاب 

 چین نشر گردیده است. ادارۀ نشریات زبان های خارجی

 

 : لین بیائو

 زارشـگ

 نهمین کنگرۀ کشوری حزب کمونیست چین به 

 (1969آوریل  14اول آوریل و مصوب )تقدیم شده در 
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 رفقا!  

نهمین کنگرۀ کشوری حزب کمونیست چین کنگره ای خواهد بود که در تاریخ حزب ما 

 تأثیرات عمیق و دیرپائی خواهد گذاشت.

فرهنگی  عظیم  انقالب  که  است  گردیده  دعوت  ای  لحظه  چنین  در  ما  کنگرۀ  این 

پرولتاریائی که صدر مائو آنرا شخصا برپا کرده و رهبری مینماید، به پیروزی بزرگی نائل 

ئوچی آمده است. این طوفان بزرگ انقالبی ستاد فرماندهی بورژوائی بسرکردگی لیو شا

خائن، عامل دشمن و اعتصاب شکن را فرو ریخته، مشت قلیلی خائین، جاسوس و صاحبان 

قدرت مطلقاً اصالح ناپذیر گام نهاده در راه سرمایه داری در درون حزب را که لیوشائوچی 

نمایندۀ کل آنها است، افشا کرده، دسایس آنها را جهت احیاء سرمایه داری خنثی نموده، 

تاریا در کشور ما را به مراتب تقویت بخشیده، حزب ما را بمراتب نیرومند دیکتاتوری پرول

برای تر گردانیده و بدین ترتیب از لحاظ سیاسی، ایدئولوژیک و تشکیالتی شرایط کافی 

  این کنگره فراهم آورده است.

   :باره تدارک انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریائیدر -1

ور ما انقالبی است پردامنه و واقعاً پرولتاریائی. صدر انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریائی کش

 مائو با عبارتی فشرده در بارۀ ضرورت این انقالب عظیم چنین بیان داشت:

دیکتاتوری   استحکام  برای  کنونی  پرولتاریائی  فرهنگی  عظیم  »انقالب 
کامالً   سوسیالیسم  ساختمان  و  داری  سرمایه  احیاء  از  جلوگیری  پرولتاریا، 

 فوق العاده بموقع است.« ضرور و 

برای درک کامل این حکم علمی صدر مائو ما باید آموزش وی را در بارۀ ادامۀ انقالب تحت 

 دیکتاتوری پرولتاریا عمیقاً بفهمیم. 

ن کنگرۀ کشوری حزب، صدر مائو اثر بزرگ یمز پایان هشتااندکی پس    1957در سال  

اره حل صحیح تضاد های درون خلق( را منتشر ساخت و در ـوان )در بـنـت عـخود تح
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آن متعاقب )گزارش به دومین پلنوم هفتمین دورۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین( 

مبارزۀ  و  طبقات  تضادها،  پرولتاریا  دیکتاتوری  شرایط  تحت  که  داد  نشان  جامع  بطور 

ر جامعۀ سوسیالیستی طبقاتی وجود دارند، آموزش خود را در باره وجود دو نوع تضاد د

که خصلتاً با هم متفاوتند، یعنی تضاد بین ما و دشمن و تضاد درون خلق به پیش کشیده  

و تئوری کبیر خویش را در بارۀ ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا مطرح ساخت. این 

و  سوسیالیستی  انقالب  مسیر  روشنگر  که  است  درخشانی  راهنمای  چراغ  چون  اثر 

س پرولتاریائی ساختمان  فرهنگی  عظیم  انقالب  برای  و  میباشد  ما  در کشور  وسیالیسم 

کنونی پایۀ تئوریک ریخته است. برای شناخت عمیقتر خدمات بزرگ تاریخی صدر مائو، 

 الزم است که به تجارب تاریخی جنبش کمونیستی بین المللی نظر مختصری افگند. 

 مارکس چنین اظهار کرد:  1852در سال  

این مبارزۀ طبقاتی و  »مدتها قبل   از من مؤرخین بورژوازی تکامل تاریخی 
اقتصاد دانان بورژوازی تشریح اقتصاد طبقات را بیان داشته اند. کار تازه ای  

 که من کرده ام، اثبات نکات زیرین است: 

 ( وجود طبقات فقط مربوط به مراحل تاریخی معین تکامل تولید است؛ 1

 تاتوری پرولتاریا منجر میشود؛ ( مبارزۀ طبقاتی ناچار به دیک2

( خـود این دیکتـاتـوری فقـط گـذاری است به سـوی نابـودی کـلیـه 3 
طبقات.« بـدون  جامـعـۀ  بـسـوی  و  منتخب   طبقـات  انگلس،  و  )مارکس 

 ( 63مکاتبات، چاپ چینی صفحه  

و  یکسو  از  علمی  سوسیالیسم  بین  پرولتاریا  دیکتاتوری  بارۀ  در  مارکس  آموزش 

سوسیالیسم خیالی و انواع و اقسام سوسیالیسم کاذب از سوی دیگر خط فاصل کشید. 

مارکس و انگلس تمام عمر خود را وقف آموزش دیکتاتوری پرولتاریا و تحقق آن کردند. 

مه احزاب انترناسیونال دوم به استثنای حزب بعد از درگذشت مارکس و انگلس تقریباً ه



 

 
41 

 

علیه  مبارزه  جریان  در  لنین  ورزیدند.  خیانت  مارکسیسم  به  لنین  رهبری  به  بلشویک 

رویزیونیسم انترناسیونال دوم، مارکسیسم را دنبال کرده، از آن دفاع نموده و آن را رشد  

 ا بود. و تکامل بخشید. نقطۀ آتش زاء مبارزه مسئلۀ دیکتاتوری پرولتاری

 لنین هنگام رد رویزیونیستهای کهنه بارها خاطرنشان ساخت:  

مارکسیست   هنوز  باشد،  داشته  قبول  را  طبقاتی  مبارزۀ  فقط  که  »کسی 
تا   را  طبقاتی  مبارزۀ  قبول  که  است  آن کسی  فقط  مارکسیست   .... نیست. 

حه ،  صف25)لنین، کلیات، چاپ چینی، جلد    قبول دیکتاتوری پرولتاریا بسط دهد.«

399  ) 

لنین پرولتاریای روسیه را در کسب پیروزی انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر و تأسیس 

در   خود  انقالبی  بزرگ  پراتیک  براساس  لنین  کرد.  رهبری  سوسیالیستی  دولت  اولین 

رهبری دیکتاتوری پرولتاریا، خطر احیاء سرمایه داری و خصلت طوالنی مبارزۀ طبقاتی را  

 مشاهده کرد: 

از سرمایه داری به کمونیسم دوران تاریخی کاملی را در بر می گیرد. »گذار  
تا این دوران بپایان نرسیده است، استثمارگران مسلماً امید به احیاء را در  

انجامد.« احیاء می  راه  به تالش در  امیدی که  )لنین، کلیات،   سر میپرورانند، 

 ( 235، صفحۀ  28چاپ چینی، جلد  

 لنین خاطر نشان ساخت: 

..... مقاومت بورژوازی در اثر سرنگونی خود )ولو در یک کشور( ده بار افزون  »
گردیده است، و اقتدارش تنها ناشی از نیروی سرمایه بین المللی، قدرت و  
و   عادت  نیروی  از  ناشی  بلکه  نبوده،  بورژوازی  المللی  بین  روابط  استواری 

هنوز در جهان  نیروی تولید کوچک نیز هست. زیرا تولید کوچک متأسفانه  
زیاد و بسیار هم زیاد است و همین تولید کوچک است که همواره، همه روزه، 
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هر ساعته، بطور خود بخودی و بمقیاس وسیع سرمایه داری و بورژوازی را  
 پدید میآورد.«  

 نتیجه گیری لنین چنین بود: 

چاپ )لنین کلیات،  »بنا بر مجموعۀ این علل دیکتاتوری پرولتاریا ضروریست.«    

 (  6، صفحۀ  31چینی، جلد  

 همچنان لنین خاطر نشان ساخت:  

)لنین، کلیات    بوجود میاید.«  "بورژوازی جدید"»در میان کارمندان شوروی ما  

 (  162صفحه   29، چاپ چینی ، جلد  

 لنین نشان داد که خطر احیاء هم ناشی از محاصرۀ سرمایه داری است: 

 مسلحانه،  مداخلۀ  –  آنها  بقول  –فرصتی برای  »دولت های امپریالیستی هیچگاه از هر  

وروی فرو گذار نخواهند کرد.«    )لنین، ش  سیاسی  قدرت  کردن  خفه  برای  دیگر  بعبارت

 (  423، صفحه  31کلیات، چاپ چینی،  جلد  

دارودستۀ مرتد رویزیونیستی شوروی به این آموزش های درخشان لنین کامالً خیانت 

کرده است. از خروشچف تا برژنف و نظایرش همۀ آنها صاحبان قدرت گام نهاده در راه 

سرمایه داری هستند که از مدت ها پیش در درون حزب کمونیست اتحاد شوروی به کمین 

تالش "را به    "به احیاء "بورژوازی    "امید"کار آمدند،    نشسته اند. آنها بمجرد اینکه روی

اولین دولت    "در راه احیا تبدیل کرده، رهبری حزب لنین و استالین را غضب نموده و 

طریق   از  بورژوازی  دیکتاتوری  فاشیستی  دولت  به  را  جهان  در  پرولتاریا  دیکتاتوری 

 تحول دادند.   "مسالمت آمیز"

اصر که دارودستۀ مرتد رویزیونیستی شوروی در مرکز آن صدر مائو علیه رویزیونیسم مع

لنینیستی  را   - قرار دارد، بمبارزۀ مشت در مقابل مشت پرداخته، تئوری مارکسیستی

دربارۀ انقالب پرولتاریائی و دیکتاتوری پرولتاریا دنبال نموده، از آن دفاع کرده و آنرا رشد  
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جارب مثبت و منفی تاریخی دیکتاتوری و تکامل داده است. صدر مائو بطور همه جانبه ت

داری تئوری ادامۀ انقالب پرولتاریا را جمعبندی کرده و بخاطر جلوگیری از احیاء سرمایه

تحت دیکتاتوری پرولتاریا را مطرح ساخته است. هنوز در آستانۀ تحول انقالب چین از 

د که صدرمائو بو  1949انقالب دموکراتیک نوین به انقالب سوسیالیستی یعنی در مارس  

در گزارش خود به دومین پلنوم هفتمین دورۀ کمیتۀ مرکزی حزب با وضوح تمام نشان 

داد که: پس از کسب قدرت سیاسی در سراسر کشور از طرف پرولتاریا، تضاد عمدۀ کشور 

 ۀ لئ« و مبارزه همچنان بر سرمس»تضاد بین طبقه کارگر و بورژوزای خواهد بود

  قدرت سیاسی متمرکز است .

 صدرمائو بویژه به ما چنین هشدار باش داد: 

برجای   هنوز  تفنگ  بی  دشمنان  بدست،  تفنگ  دشمنان  نابودی  از  »پس 
خواهند ماند، آنها مسلماً بر ضد ما به مبارزۀ مرگ و زندگی دست خواهند زد  
امروز  را  این مسئله  ما  اگر  دهیم.  بها  کم  این دشمنان  به  نباید  هرگز  ما  و 

نکن مطرح  خواهیم  بدینسان  بزرگی  بسیار  خطاهای  مرتکب  نفهمیم،  و  یم 
 شد.« 

صدرمائو خصلت طوالنی بغرنج مبارزۀ طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی پس از برقراری 

دیکتاتوری پرولتاریا را پیش بینی کرد و در برابر تمام حزب وظایف رزمنده ای جهت نبرد  

ورژوازی در زمینه های سیاسی، ایدئولوژیک، ــدان و بـنـیـوم ـم، گـه امپریالیســعلی

 اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیک مطرح ساخت. 

می حـزب مـا در پرتو قـرار دومین پلنوم هفتمین دورۀ کمیتـۀ مرکزی و مشی عمـو

صدر مائو تدوین گردیده، دست به نبردهای شدیدی زد. حزب در دوران گذار که از طرف  

امور کشاورزی، صنایع   1956تا سال   مالکیت وسایل تولید در  بر  تحول سوسیالیستی 

دستی و صنایع و بازرگانی کاپیتالیستی بطور اساسی تحقق یافت. این لحظۀ حساسی بود 

ادامه دهد یا نه؟ صدر   از این نظر که آیا انقالب سوسیالیستی میتوانست به پیشرفت خود

مائو با در نظر داشت هاری رویزیونیسم در جنبش کمونیستی بین المللی و روندهای نوین 
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 "در بارۀ حل صحیح تضادهای درون خلق"مبارزۀ طبقاتی در کشور ما، در اثر بزرگ خود  

 تمام حزب را متوجۀ این حقیقت ساخت:  

لکیت بطور اساسی انجام »در کشور ما گرچه تحول سوسیالیستی در مورد ما 
.... ولی بقـایـای طبقـات سـرنگـون شـدۀ مالکان ارضـی و   یافته است، 
خرده   و  برجاست  هنوز  بورژوازی  است،  موجـود  هـنـوز  کمـپرادورهـا 

 بورژوازی تازه در حال تحول است.« 

ن مبنی بر اینکه گویا »اکنون در چی  1956در مقابل یاوه سرایی های لیوشائوچی در سال  

مسئلۀ کی بر کی، سوسیالیسم یا سرمایه داری دیگر حل شده است.« صدر مائو بویژه 

 متذکر شد: 

حل   عمالً  هنوز  داری  سرمایه  یا  سوسیالیسم  کی،  بر  کی  پیروزی  »مسئلۀ 
نشده است. مبـارزۀ طبـقـاتـی بین پرولتاریا و بورژوازی، مبارزۀ طبقاتی  

اتی بین پرولتاریا و بورژوازی در  بین نیروهای سیاسی گوناگون و مبارزۀ طبق
زمینۀ ایدئولوژیک همچنان طوالنی و پرپیچ و خم و حتی گاهی بسـیـار حاد  

 خواهد بود.« 

در تئوری و پراتیک جنبش کمونیستی بین المللی برای اولین بار چنین مسئله ای صریحاً 

مالکیت وسایل تول بر  از تحقق اساسی تحول سوسیالیستی  ید، مطرح شده است: پس 

د و پرولتاریا همچنان باید انقالب ـنـطبقات و مبارزۀ طبقاتی بموجودیت خود ادامه میده

 را دنبال کند. 

ستاد فرماندهی پرولتری بریاست صدر مائو در سمتی که وی نشان داده، توده های وسیع 

مردم را در ادامۀ مبارزۀ کبیر رهبری نمود؛ از مبارزه علیه راستهای بورژوازی در سال 

گرفته تا مبارزه جهت افشای دارودستۀ ضد حزبی پون ده هوای در جلسۀ لوشان  1957

، از مباحثۀ بزرگ در باره مشی عمومی حزب در ساختمان سوسیالیستی 1959در سال  

گرفته تا مبارزه بین دو مشی در جریان جنبش تربیت سوسیالیستی، در همۀ آنها مسئلۀ 
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راه سرمایه داری و مسئلۀ پافشاری روی دیکتاتوری گام نهادن در راه سوسیالیسم یا در 

 پرولتاریا یا احیاء دیکتاتوری بورژوازی در مرکز مبارزه قرار داشت.

علیه   حزب  که  بزرگ  نبرد  هر  پیروزی  و  مائو  صدر  پرولتری  انقالبی  مشی  پیروزی  هر 

 "چپ"بورژوازی برپا کرده، فقط در اثر درهم شکستن مشی رویزیونیستی راست یا ظاهراً  

 و باطناً راست بنمایندگی لیوشائوچی بدست آمده است. 

اکنون پس از بازرسی ثابت شده است که لیو شائوچی که در دورۀ نخستین جنگ انقالبی 

داخلی بحزب خیانت کرد و به دشمن تسلیم شد و بصورت عامل دشمن و اعتصاب شکن 

رویزیونیستها امپریالیستها،  بار  جنایت  زنجیری  سگ  آمد،  مرتجعین در  و  معاصر  ی 

گومیندان و نمایندۀ کل صاحبان قدرت گام نهاده در راه سرمایه داری میباشد. وی یک 

مشی سیاسی داشت که بوسیلۀ آن بیهوده تالش میکرد سرمایه داری را در چین احیاء و 

مشی  یک  همچنین  و  نماید.  تبدیل  رویزیونیسم  و  امپریالیسم  مستعمرۀ  به  را  چین 

خد در  درازی تشکیالتی  سالیان  طی  و  داشت  خود  انقالبی  ضد  سیاسی  مشی  به  مت 

خائنین،  از  گروهی  گرفته،  خود  پر  و  بال  زیر  را  مرتدان  و  شدگان  تسلیم  لیوشائوچی 

جاسوسان و صاحبان قدرت گام نهاده در راه سرمایه داری را دور خود جمع کرده بود؛  

ز همدیگر حمایت نموده و باهم آنها سابقۀ سیاسی ضد انقالبی خود را مخفی نگهداشته، ا

به عمل ننگین دست زده، رهبری بسیاری از واحدهای مرکزی و محلی را زیر کنترل خود 

در آورده و بدینوسیله برای مقابله با ستاد فرماندهی پرولتری بریاست صدرمائو یک ستاد 

امپریالیس با  تبانی  ضمن  آنها  دادند.  تشکیل  را  بورژوائی  زمینی  زیر  تها، فرماندهی 

رویزیونیستهای معاصر و مرتجعین گومیندان نقش تخریبی ایرا ایفا کردند که امپریالیست 

های امریکائی، رویزیونیستهای شوروی و مرتجعین کشورهای مختلف نتوانستند از عهده 

 آن بر آیند. 

هنگامیکه جنگ آزادیبخش ملی ضد ژاپنی برهبری صدر مائو جوشان و   1939در سال  

چی کتاب سیاه » خودسازی « را از چنتۀ خود  افت، لیوشائویو توسعه میخروشان بسط  

بیرون کشید. جوهر اصلی این کتاب خیانت به دیکتاتوری پرولتاریا بود. این کتاب هیچ 

تصرف  از  و  گومیندان  مرتجعین  با  مبارزه  از  ژاپن،  امپریالیسم  دادن  از شکست  ذکری 
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مسلح   نیروهای  بوسیلۀ  سیاسی  حکم  - قدرت  مارکسیستی  این   -لنینیستی    - اصلی 

به  و  کنند  عدول  انقالبی  بزرگ  پراتیک  از  که  میخواست  کمونیستها  از  بلکه  نکرده 

از کمونیستها میخواست از خود نوکران   "خودسازی" ایده آلیستی بپردازند و در واقع 

مطیعی »بسازند« که به دیکتاتوری ضد انقالبی امپریالیستی و مرتجعین گومیندان سر 

 یم فرو بیاورند.تسل

پس از پیروزی جنگ مقاومت ضد ژاپنی، هنگامیکه امپریالیسم آمریکا ارتش ضد انقالبی 

چانکایشک را مسلح میکرد تا این ارتش برای حملۀ پردامنه به مناطق آزاد شده تدارک 

ببیند، لیوشائوچی بمنظور پاسخگوئی به نیازمندیهای مرتجعین آمریکا و چانکایشک با 

مشی تسلیم طلبانه ای مبنی براینکه گویا »چین دیگر وارد مرحلۀ جدید   عرضه کردن

صلح و دموکراسی شده است« با بسیج متهورانۀ توده ها و بسط و توسعۀ نیروهای خلق 

تا اینکه بتوانند تحت رهبری حزب ما تجاوزکاران را درهم شکنند و چین نوینی بسازند 

مائو »مشت در مقابل مشت و مبارزه برای هر به مخالفت برخاسته و با این رهنمود صدر  

بمقابله  گردید،  اتخاذ  چانکایشک  و  امریکا  مرتجعین  تعرض  برابر  در  که  خاک«  وجب 

از  چین  انقالب  در  مبارزه  عمدۀ  شکل  »اکنون  که:  میکرد  تبلیغ  لیوشائوچی  پرداخت. 

میخواست مبارزۀ مسلحانه به مبارزۀ غیر مسلحانۀ پارلمانی توده بدل کشته است.« وی  

رهبری حزب بر ارتش توده یی را ملغی سازد و ارتش هشتم و ارتش چهارم جدید، یعنی 

و عدۀ زیادی   "چانکایشک یکی سازد  "ارتش ملی"اسالف ارتش آزادیبخش توده یی، را با  

از  را که تحت رهبری حزب قرار داشتند،  از سربازان ارتش خودی کارگران و دهقانان 

کند.   نظامی مرخص  از خدمت  را  یی  توده  ارتش  که  میکرد  بدینوسیله عبث تالش  وی 

اساس نیست و نابود سازد، انقالب چین را تباه و ثمرۀ پیروزی را که خلق چین ببهای 

 خون خود بکف آورده بود، دودستی به گومیندان تقدیم کند. 

 ، هنگامیکه ارتش آزادیبخش توده یی چین آمادۀ عبور از رود خانۀ یان1949در آوریل  

بود،  کشور  سراسری  پیروزی  آستانه  در  چین  نوین  دموکراتیک  انقالب  و  شده  تسه 

لیوشائوچی به شهر تیانزین شتافت و یکراست خود را به آغوش سرمایه داران انداخت. 

کاپیتالیستی،  صنایع  مورد  در  تحول  و  تحدید  استفاده،  رهنمود  علیه  آمیز  جنون  وی 

مرکزی حزب که تازه کار خود را پایان داده بود، مصوب دومین پلنوم هفتمین دورۀ کمیتۀ  
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قد علم کرد. وی با سرو صدا موعظه میکرد که گویا: »امروز سرمایه داری چین هنوز دوران 

جوانی خود را طی میکند.« و باید بطور غیر محدود »پردامنه رشد بیابد« و »امروز استثمار 

هس هم  خدمتی  بلکه  نیست  جنایت  تنها  نه  داری  تمام سرمایه  بیشرمی  با  وی  ت.« 

بورژوازی را ستایش و ادعا میکرد که: »آنها هر قدر بیشتر استثمار میکنند، همان قدر  

خدماتی انجام میدهند« و در بارۀ تئوری رویزیونیستی جارو جنجال براه میانداخت که 

نیروی مؤلده تعیین کنندۀ همه چیز است. وی بدینترتیب بیهوده میکوشید که چین را 

ه سرمایه داری بکشاند. خالصه در بسیاری از لحظات مهم تاریخی انقالب دموکراتیک برا

نوین و انقالب سوسیالیستی لیوشائوچی و امثالش دیوانه وار علیه مشی انقالبی پرولتری 

صدر مائو بپا خاسته و به فعالیتهای توطئه گرانه و خرابکارانۀ ضد انقالبی میپردازند. ولی 

آنها   که  آنجا  آنکه از  از  پس  نگردد.  افشا  نمیتوانست  دسایسشان  بودند،  انقالبی  ضد 

با  همدستی  ضمن  شوروی  رویزیونیستهای  هنگامیکه  بویژه  آمد،  کار  روی  خروشچف 

امپریالیستهای امریکا و مرتجعین هند و کشورهای دیگر با اقدامات دامنه دار ضد چینی  

 دست میزدند، آنها بمراتب هارتر شدند.

از   مائو  در  صدر  شد.  متوجه  لیوشائوچی  باند  انقالبی  ضد  دسایس  خطر  به  زودتر  همه 

صدر مائو مسئلۀ ضرورت نگهداری هوشیاری    1962کنفرانس کار کمیتۀ مرکزی در ژانویه  

در  مرکزی  کمیتۀ  کار  کنفرانس  در  ساخت.  مطرح  را  رویزیونیسم  پیدایش  مقابل  در 

اوت  دایبی در  د  1962هه  هشتمین  پلنوم  دهمین  در  در  و  حزب  مرکزی  کمیتۀ  ورۀ 

سپتامبر همان سال، صدر مائو بطور جامعتری مشی اساسی حزب ما را برای تمام طول 

 مرحلۀ تاریخی سوسیالیسم عرضه داشت. صدر مائو خاطر نشان ساخت:  

»جامعۀ سوسیالیستی مرحلۀ تاریخی بس طوالنی را در بر میگیرد. در این  
د های بین طبقات و مبارزۀ طبقاتی  مرحلۀ تاریخی سوسیالیسم، طبقات، تضا

به موجودیت خود ادامه میدهند و مبارزه بین راه سوسیالیستی و راه سرمایه  
 داری و همچنین خطر احیای سرمایه داری وجود دارند. 
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باید خصلت طوالنی و بغرنج این مبارزه را شناخت. باید هوشیاری را باال برد. 
بطور  و  کرد  درک  بدرستی  را  طبقاتی  مبارزۀ  و  طبقات  بین  تضادهای  باید 
صحیح حل نمود، باید تضادهای بین ما و دشمن را از تضاد های درون خلق  

این غیر  در  بطور صحیح حل کرد.  را  آنها  و  داد  صورت    بدرستی تشخیص 
کشور سوسیالیستی مانند کشور ما به عکس خود تبدیل خواهد شد، قلب  
ماهیت خواهد گردید و احیاء سرمایه داری صورت خواهد گرفت. از این پس 
اینکـه   تا  بیاوریم  بخاطر  روز  هر  و  ماه  هر  هر سال،  را  مسئله  این  باید  ما 

یـابـی ـم و یک  بتوانیـم بدرک نسبتـاً روشنتـری ازین مسئـلـه دسـت 
 « . باشیم داشته لنینیستی –مـشـی مارکسیستی 

مارکسیستی   مشی  حزب   حیاتی  شریان  مائو   صدر  طرف   از  مطروحه  لنینیستی  –این 

قرار کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین در بارۀ "  1963ماست. متعاقب آن، در ماه مه  

تحت نظارت صدر    )یعنی قرار ده ماده یی(  "مسایل مربوط به کار کنونی روستائی )الیحه(  

تربیت  جنبش  برای  را  حزب  سیاستهای  و  رهنمودها  مشی،  که  گردید  تدوین  مائو 

سوسیالیستی معین کرد. صدر مائو بار دیگر به تمام حزب چنین هشدار باش داد: چنانچه 

طبقات و مبارزه طبقاتی فراموش شود و دیکتاتوری پرولتاری از یاد رود، »آنگاه طولی  

یا حداکثر چند ده سال نخواهد نخواهد کشید و شای اندی و  یا ده سال و  د چند سال 

حزب   گرفت،  خواهد  صورت  کشور  سراسر  در  انقالب  ضد  احیاء  ناگزیر  که  گذشت 

 فاشیستی   حزب   بیک   یا   رویزیونیستی  حزب   بیک  شک  بدون  لنینیستی   – مارکسیتسی  

 فکر  خواهشمندم  رفقا.  کرد  خواهد  عوض  را   خود  رنگ  چین  تمام  و   گشت  خواهد  بدل

 خلق  و  حزب  تمام  به  ترتیب  بدین  مائو  صدر  «! شد  خواهد  خطرناک  چقدر  وضع  کنید، 

با وضوح بیشتری نشان داد.  همۀ این هشدار   را  داری  سرمایه  احیاء  خطر  کشور  سراسر

و  نداد  تغییر  را  نظایرش  و  لیوشائوچی  ارتجاعی  طبقاتی  ماهیت  مبارزات  و  باشها 

 نمیتوانست ذره ای هم تغییر دهد.  

 ه گذاشته، ـدر جنبش عظیم تربیت سوسیالیستی لیوشائوچی پا به صحن  1964در سال  
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م نهاده در راه سرمایه داری را تحت حمایت توده ها را سرکوب کرده و صاحبان قدرت گا

خود گرفته و علناً به این شیوۀ علمی مارکسیستی یعنی تحقیق و بررسی وضع اجتماعی، 

شیوه ایکه صدر مائو توصیه کرده است، حمله کرده و آنرا »کهنه شده«  قلمداد نمود. 

حیت رهبری را  گزافه گوئی میکرد که گویا هر کس مشی لیوشائوچی را اجرا نکند »صال

از دست میدهد.« آنها با شتابزدگی تمام کوشیدند که سرمایه داری را احیاء کنند. در 

صدر مائو کنفرانس کار کمیتۀ مرکزی را دعوت کرد که تحت نظارت وی   1964پایان سال  

)یعنی سند   "بعضی مسایل کنونی مطروحه در جنبش تربیت سوسیالیستی در روستا"

و باطناً راست   "چپ"ردید. صدر مائو مشی ارتجاعی بورژوائی ظاهراً  ماده ای( تدوین گ  23

در "لیوشائوچی را حسابی محکوم نمود و ادعاهای پوچ و بیمعنای لیوشائوچی را از قبیل  

تضاد بین پاک بودن در چهار عرصه و "،  "آمیختگی تضادهای درون حزب و برون حزب

صریحاً مطرح ساخت که: »آماج عمدۀ   و غیره را رد کرده و   "پاک نبودن در چهار عرصه

جنبش کنونی صاحبان قدرت گام نهاده در راه سرمایه داری میباشد.« این نتیجه گیری 

نوین که صدر مائو با جمع بندی تجارب تاریخی دیکتاتوری پرولتاریا در داخل کشور و در 

وق داد عرصۀ بین المللی بدان دست یافت، جنبش تربیت سوسیالیستی را براه صحیح س

 و سمت انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریائی را که بزودی برپا میشد، نشان داد. 

با رجوع به تاریخ این دوره، ما میتواینم دریابیم که این انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریائی 

اتفاقی  حادثۀ  بهیچوجه  دارند،  شرکت  آن  در  میلیونی  صد  چند  انقالبی  های  توده  که 

اب ناپدیر مبارزۀ طوالنی و شدیدی بین دو طبقه، دو راه و دو مشی نیست. این نتیجۀ اجتن

در جامعۀ سوسیالیستی میباشد. این »یک انقالب بزرگ سیاسی است که پرولتاریا علیه 

بورژوازی و سایر طبقات استثمارگر برپا میکند ، این انقالب ادامۀ مبارزۀ طوالنی حزب 

انقالب مردم  وسیع  های  توده  و  چین  مرتجعین کمونیست  علیه  آن  رهبری  تحت  ی 

گومیندان و ادامۀ مبارزه طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی است.« پرولتاریا، دهقانان فقیر 

و قشر پائینی دهقانان میانه حال، ارتش آزادیبخش توده ای، کادر ها و روشنفکران انقالبی 

ان صدر مائو راه قهرمان چین که مصمم بودند هر چه نزدیکتر بدنبال پیشوای کبیر ش

سوسیالیستی را در پیش بگیرند، دیگر نتوانستند فعالیتهای لیوشائوچی و باندش را در 

 احیاء سرمایه داری تحمل کنند و بنا بر این یک نبرد بزرگ طبقاتی اجتناب ناپذیر شد. 
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 نشان داد:  1967همانطور که صدر مائو در صحبتی در فوریۀ  

انجات و در محافل فرهنگی دست به مبارزه زدیم و به »ما در گذشته در روستا، در کارخ

جنبش تربیت سوسیالیستی پرداختیم، ولی مسئله الینحل ماند، زیرا ما شکل و شیوه ای 

های  جنبه  افشاء  برای  را  مردم  وسیع  های  توده  بتوانیم  آن  بوسیلۀ  که  نکردیم  پیدا 

 یم.«  تاریکمان بطور علنی، همه جانبه و از پائین به باال بسیج کن

اکنون این شکل پیدا کرده ایم و آن انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریائی میباشد. فقط از 

طریق بسیج توده های چند صد میلیونی برای ابراز آزادانۀ نظرات خود، نگارش دازیبائو و 

شرکت در مباحثات جامع است که میتوان خائنین، جاسوسان و صاحبان قدرت گام نهاده 

اری را که به حزب رخنه کرده اند، افشا کرده و دسایس آنها را برای احیاء در راه سرمایه د 

سرمایه داری خنثی نمود. سیمای حقیقی لیوشاوجی، این ضد انقالبی کهنه کار، خائن، 

عامل دشمن و اعتصاب شکن درست با شرکت توده های وسیع در بازرسی پروندۀ او بر 

پلنوم وسیع هشتمین مرکزی حزب تصمیم گرفت   مال گردید. دوازدهمین  دورۀ کمیتۀ 

لیوشاوچی را از کلیه مقامهای درون و برون حزب معزول و وی را برای همیشه از حزب 

کند.  عظیم   اخراج  انقالب  است.  میلیونی  صد  چند  های  توده  بزرگ  پیروزی  یک  این 

انقالب   فرهنگی پرولتاریائی کنونی که آموزگار کبیر ما صدر مائو طبق آموزش در بارۀ ادامۀ

تحت دیکتاتوری پرولتاریا شخصاً بر پا کرده و رهبری می نماید، براستی »کامالً ضرور و 

  بزرگ  خدمت  لنینیسم  –فوق العاده بموقع است« و برای تئوری و پراتیک مارکسیسم  

 . میشود  محسوب  جدیدی

  :باره پروسه انقالب فرهنگی پرولتاریائیدر -2

انقالب عظیم سیاسی است که تحت شرایط  انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریائی کنونی، 

دیکتاتوری پرولتاریا، پیشوای کبیر ما، صدر مائو شخصاً آنرا برپا کرده و رهبری مینماید، 

و انقالب عظیمی است در قلمرو روبنا. هدف ما اینست که رویزیونیسم را خرد کنیم، آن 

سط بورژوازی غصب شده، باز بستانیم، دیکتاتوری همه جانبۀ بخشی از قدرت را که تو

زیربنای  و  کنیم  اعمال  فرهنگی  مختلف  های  رشته  در  منجمله  روبنا  در  را  پرولتاری 

اقتصادی سوسیالیستی را تحکیم و تقویت سازیم تا تضمین شود که کشور ما همچنان 
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بلند به پیش برود. صدر مائو د با گامهای  ر دهمین پلنوم هشتمین در راه سوسیالیسم 

 خاطر نشان ساخت:   1962دورۀ کمیتۀ مرکزی حزب در سال  

افکار عمومی را آماده  زسیاسی، باید همواره قبل از هر چی»بمنظور سرنگونی یک قدرت  

برای  انقالبی وهم  برای طبقۀ  ایدئولوژیک کار کرد. این حقیقت هم  ساخت و در زمینۀ 

 طبقۀ ضد انقالبی صادق است.«  

این گفتار مائو درست به نقاط حساس دارودستۀ رویزیونیستی ضد انقالبی لیوشائوچی  

اصابت کرد. آنها آنقدر با جهد و جد به ایدئولوژی و روبنا چسبیده و در تمام رشته هائی  

که تحت نظارتشان قرار داشت، بطور جنون آمیز بر پرولتاریا دیکتاتوری ضد انقالبی را 

می را در مقیاس وسیع پخش و اشاعه میدادند، هدفشان فقط این اعمال کرده، علفهای س

م ـبود که برای سرنگونی دیکتاتوری پرولتاریا افکار عمومی را آماده نمایند . اگر بخواهی

اظ سیاسی از پا در آوریم، ما نیز باید نخست با افکار عمومی انقالبی ـحـا را از لـهـآن

 بشکنیم.   ی آنها را درهمبافکار عمومی ضد انقال

صدر مائو همواره به مبارزۀ ایدئولوژیک توجۀ خاصی مبذول میدارد. پس از آزادی کشور 

دارودستۀ ضد انقالبی   "زندگی اوسیون"صدر مائو بارها انتقاداتی را مانند انتقاد از فیلم  

و غیره براه انداخته است. این بار، ایضاً صدر   "تحقیق در بارۀ رویای کابین قرمز"حوفون،  

ائو بود که تمام حزب را در حمله به مواضع بورژوازی که لیوشائوچی و نظایرش در آنجا م 

عنوان   تحت  معروفی  رسالۀ  کرد. صدرمائو  رهبری  بودند،  کرده  های صحیح "النه  ایده 

و اسناد دیگر را به رشتۀ تحریر در آورده و طی آنها   "انسان از کجا سر چشمه میگرند؟

ژوائی لیوشائوچی را بباد انتقاد گرفته و شعبات ادبی و هنری آلیسم و متافزیک بورایده

تحت کنترل لیوشائوچی را مورد انتقاد قرار داد و خاطر نشان ساخت که »تا بحال تحت 

حکومت مردگان بوده اند«، وزارت فرهنگ »اگر تغییر نکند، باید به وزرات امپراطوران، 

فاضلین و وزارت  به  وزراء،  و  امیران  مردگان   پادشاهان،  به وزرات  یا  و  نازنین  خانمهای 

خارجی تغییر نام یابد.« وزارت بهداشت نیز باید به »وزرات بهداشت برای آقایان شهری« 

تغییر نام یابد. تحت فرمان صدرمائو، پرولتاریا قبل از همه در رشته های اپرای پکن، بالت 

و تخطی ناپذیر میشمردند، و موسیقی سمفونی که مالکان ارضی و بورژوازی آنها را مقدس  



 

 
52 

 

انقالبی براه انداخت. این یک پیکار نیزه به نیزه بود. علیرغم آنکه لیوشائوچی و نظایرش 

به هر وسیله که شده، دست به مقاومت و فعالیتهای تخریبی زدند، پرولتاریا پس از پیکار 

تیپیک  های  نمونه  تعدادی  یافت.  دست  مهمی  موفقیتهای  به  سرانجام   سرسختانه، 

درخشندۀ انقالبی تئاتر به منصه ظهور رسیده و پرستاژهای قهرمان کارگران، دهقانان و 

از  را  انتقاداتی  مائو  صدر  آن،  متعاقب  اند.  کرده  علم  قد  صحنه  روی  باالخره  سربازان 

 تیز   لبۀ  و   ساخت   برپا   نیز   "میشود   عزل   مقامش   از  ژوی  حای"علفهای سمی بزرگ مانند  

تحت نظارت   "قلمرو مستقل"  –   رویزیونیستی   دارودستۀ  النۀ  علیه   مستقیماً   انتقادات  این 

لیوشائوچی که گویا نیش سوزنی از آن عبور و قطره ای آب در آن رسوخ نمیتوانسـت  

 کرد، یعنی علیـه کمیتۀ سابق حزبی شهر پکن متوجه گردید. 

ین شد، که تحت نظارت شخص صدر مائو تدو  "1966ماه مه سال    16بخشنامۀ مورخ  "

برای انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریائی کنونی تئوری، مشی، رهنمود ها و سیاست ها را 

را   "تزهای فوریه"،  "بخشنامه"معین کرد و برنامۀ کبیر تمام جنبش را تشکیل داد. این  

که ستاد فرماندهی بورژوائی لیوشائوچی بمنظور سرکوب این انقالب عظیم از چنته خود 

، از اساس مورد انتقاد و محکومیت قرار داده بود و از تمام حزب و خلق بیرون آورده بود 

سراسر کشور دعوت نمود که لبۀ تیز مبارزۀ خود را علیه نمایندگان بورژوازی که بدرون  

حزب رخنه کرده بودند، متوجه سازند و به افشای »اشخاصی از قماش خروشچف« که 

ذول دارند. این فرمان بسیج کبیری بود که »هنوز در پهلوی ما لمیده اند« توجۀ خاص مب

انقالب  گروه  شد.  صادر  کشور  سراسر  خلق  به  سیاسی  عظیم  انقالب  گسترش  بخاطر 

تأسیس یافته، با قطعیت   "بخشنامه"فرهنگی کمیتۀ مرکزی که طبق قرار مندرجه در این  

 مشی انقالبی پرولتری صدر مائو را بمرحلۀ اجرا گذاشته است.

انق مشی  پرتو  پیکار در  پیشواز  به  انقالبی  وسیع  های  توده  صدرمائو،  پرولتری  البی 

به دعوت کمیتۀ مرکزی پاسخ مثبت داده،  شتافتند. در دانشگاه پکن یک دازیبائو که 

نگاشته شد. دازیبائوها برای انتقاد از ایدئولوژی ارتجاعی بورژوازی بسرعت در سراسر 

سرخ گارد  سپاهیان  سپس  نمود.  پیدا  گسترش  وجود   کشور  عرصۀ  به  پا  گروه  گروه 

گذاشتند و جوانان انقالبی مبارزان پیشتاز و دالور شدند. دارودستۀ لیوشائوچی سراسیمه  

شده و با عجله مشی ارتجاعی بورژوائی را از چنته خود بیرون آورد و بیرحمانه بسرکوب 
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رای بقای جنبش انقالبی جوانان دانشجو پرداخت. معذلک آنها از این راه فرصتی زیاد ب

کمیتۀ  دورۀ  هشتمین  پلنوم  یازدهمین  مائو  صدر  ریاست  تحت  نیاوردند.  بدست  خود 

 کمونیست  حزب  مرکزی  کمیتۀ  قرار"  – مرکزی حزب دعوت شد. پلنوم این سند برنامه ای  

 تصویب  به  را(  "یی  ماده  16  قرار"  یعنی)  "پرولتاریائی  فرهنگی  عظیم  انقالب  بارۀ  در  چین

ببندیم  را  بورژوازی  فرماندهی  ستاد"  عنوان  تحت  دازیبائوای   مائو  صدر.  رساند  "بتوپ 

صادر کرده و سرپوش از ستاد فرماندهی بورژوائی لیوشائوچی برداشت. صدرمائو طی نامۀ 

 خود به سپاهیان گارد سرخ خاطرنشان ساخت: 

 »اعمال انقالبی سپاهیان گارد سرخ بیان انزجار و اعالم محکومیت طبقۀ مالکان ارضی، 

م، رویزیونیسم و سگهای زنجیریشان از طرف شما میباشد که ـیسـالـریـپـبورژوازی، ام 

تمام آنها کارگران، دهقانان و روشنفکران انقالبی و احزاب و گروههای انقالبی را مورد 

استثمار و ظلم و ستم قرار میدهند، و نشان میدهد که شورش کردن علیه مرتجعین برحق 

 پشتیبانی آتشین خود را ابراز میکنم.«  است، من نسبت به شما  

بار سیزده میلیون نفر از سپاهیان   8بعدها، صدر مائو در پایتخت، در تیان ان من، طی  

بحضور  بودند  آمده  کشور  مختلف  نقاط  از  که  را  انقالبی  های  توده  سایر  و  سرخ  گارد 

البی کارگری و پذیرفت که ارادۀ رزمندۀ انقالبی خلق سراسر کشور و جنبش کادرهای انق

دهقانی و جنبش کادر های انقالبی ادارات سریعاً رشد و قوام یافتند. دازیبائوباز هم فزونی 

گرفت که مانند شعله های آتش سرکش در صحرا و شلیک هزاران هزار توپ بود؛ شعار 

»شورش کردن علیه مرتجعین برحق است« فضای سراسر کشور را فرا گرفت. نبرد توده 

میلیونی که ستاد فرماندهی بورژوائی لیوشائوچی را بتوپ می بستند، با های چند صد  

 جوش و خروش دامنه پیدا کرد.

وقتیکه  نخواهد شد.  خارج  تاریخ  از صحنۀ  ابتکار خود  به  ارتجاعی  از طبقات  هیچیک 

انقالب علیه آن بخشی از قدرت که بورژوازی آنرا به قبضه خود در آورد بود، متوجه شد، 

اتی باز هم حادتر گردید. پس از سقوط لیوشائوچی، دارودستۀ رویزیونیستی  مبارزۀ طبق

وی و عمال وی در نقاط مختلف، پی در پی تاکتیکهای خود را تعویض کرده، شعارهای 

و باطناً راستی را مانند »همه چیز را مورد شک و تردید قرار دهید« و »مرگ   "چپ"ظاهراً  
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یکوشیدند بسرکوبی عدۀ انبوهی جهت حفظ مشتی بر همه چیز« عرضه داشته و بیهوده م 

اندک یعنی خودشان ادامه دهند. آنها نیز در میان توده های انقالبی تخم نفاق و تفرقه 

پاشیده و بخشی از توده ها را زیر کنترل خود در آورده و آنها را فریب می دادند تا از خود 

توطئه های آنها را خنثی ساختند،   شان حمایت نمایند. پس از آنکه انقالبیون پرولتری این 

تا  بود که  به حملۀ متقابل جنون آمیز دیگری پرداختند. این همان جریان مخالف  آنها 

 طول کشید.  1967زمستان سال  

مائو  صد  بریاست  پرولتری  فرماندهی  ستاد  متوجۀ  را  خود  تیز  لبۀ  مخالف  جریان  این 

که میشود  نکته خالصه  در یک  برنامۀ عمومی آن  رد تصمیمات   ساخت.  از  بود  عبارت 

مصوبۀ یازدهمین پلنوم هشتمین دورۀ کمیتۀ مرکزی حزب، اعادۀ حیثیت ستاد فرماندهی 

بورژوائی سرنگون شده بسرکردگی لیوشائوچی و اعادۀ حیثیت مشی ارتجاعی بورژوائی 

که در اثر انتقاد توده های وسیع بدنام شده بود و همچنین سرکوب جنبش توده یی انقالبی 

و انتقام از آن. اما این جریان مخالف مورد انتقاد جدی صدر مائو قرار گرفته و با مقاومت 

و  پرجوش  پیشرفت  نتوانست  باالخره  جریان  این  شد.  مواجه  انقالبی  وسیع  های  توده 

خروش جریان عمدۀ جنبش توده یی انقالبی را مسدود سازد. در اثر فرازونشیبها و پس 

وده های وسیع بیشتر به اهمیت قدرت سیاسی پی بردند: نشستهای جنبش انقالبی، ت

لیوشائوچی و امثالش بطور عمده از آن جهت میتوانستند کار شومی کنند که آنها قدرت  

پرولتاریا را در تعداد زیادی از واحد ها و محلها غصب کرده بودند؛ و توده ی انقالبی بطور 

آنجاها در دست پرولتاریا نبود. در    عمده از آن جهت زیر فشار قرار میگرفتند که قدرت

بعضی واحدها بظاهر مالکیت سوسیالیستی برقرار شده بود ولی در حقیقت هژمونی در 

آن محل ها از طرف مشت قلیلی خائنین، جاسوسان و صاحبان قدرت گام نهاده در راه  

ژه سرمایه داری غصب گردیده و یا همچنان در دست سرمایه داران سابق قرار داشت. بوی

وقتیکه صاحبان قدرت گام نهاده در راه سرمایه داری پس از آنکه توطئۀ شان در سرکوب  

نقش بر آب شد، باد شوم جنایت بار اکونومیسم ضد انقالبی   "تولید کنید"انقالب ببهانۀ  

را به وزش در آوردند، توده های وسیع باز هم روشنتر دریافتند: تنها از طریق استرداد  

ۀ خود میتوان صاحبان قدرت گام نهاده در راه سرمایه داری را شکست قدرت از دست رفت

و  رهبری  زیر  میباشد،  انقالبی  سنتهای  دارای  که  شانگهای  کارگر  طبقۀ  داد.  اساسی 
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را سپر  مائو، سینۀ خود  بریاست صدر  پرولتری  فرماندهی  و ستاد  مائو  پشتیبانی صدر 

از    1967ادرهای انقالی در ژانویۀ سال  ساخته و با اتحاد با توده های وسیع انقالبی و ک

پائین بباال قدرت را از دست صاحبان قدرت گام نهاده در راه سرمایه داری در کمیتۀ سابق 

 حزبی و کمیتۀ سابق توده یی آن شهر پس گرفت.

صدر مائو بموقع تجربیات طوفان انقالب ژانویۀ شانگهای را ترازبندی نمود و از سراسر 

»ا کرد:  دعوت  ناچیز کشور  مشتی  دست  از  را  قدرت  و  شوید  متحد  پرولتری  نقالبیون 

 اده در راه سرمایه داری باز بستانید!«  ـزب و گام نهـصاحبان قدرت در درون ح

 سپس صدر مائو دستوری صار کرد:  

 »ارتش آزادیبخش توده یی باید از توده های وسیع چپ پشتیبانی کند!« 

ی لون جیان و بعضی از استانهای دیگر و برخی متعاقب آن صدر مائو تجربیات استان ح

با شرکت  انقالبی  ایجاد کمیتۀ  بارۀ  رهنمود و سیاست در  را جمعبندی نموده و  شهرها 

نمایندگان کادرهای انقالبی، نمایندگان ارتش آزادیبخش توده یی و نمایندگان توده های 

ز طریق مبارزه بخاطر گرفتن انقالبی بر اساس اصل پیوند سه گانۀ انقالبی را معین کرده و ا

 قدرت سیاسی در مقیاس سراسر کشور به پیش راند. 

و  مبارزۀ مرگ  و پس گرفتن قدرت،  زمینۀ گرفتن  در  بورژوازی  و  پرولتاریا  بین  مبارزه 

تا تأسیس کمیته   1967زندگی محسوب میشد. از طوفان انقالب ژانویۀ شانگهای در سال  

انقالبی در تبت و سین جیان در ماه طول   1968سپتامیر سال    های  که یک سال و نه 

کشید، بین دو طبقه و بین دو مشی زور آزمائیهای سیاسی مکرر و بین ایدئولوژی پرولتری 

و ایدئولوژی غیرپرولتری مبارزۀ حادی جریان داشت و وضع فوق العاده بغرنج و پیچیده 

 ای پدید آمده بود. همانطوریکه صدر مائو خاطر نشان ساخت: 

ر سابق ما در جنوب و شمال جنگیدیم؛ آن نوع جنگ آسان بود. زیرا که دشمن معلوم »د

بود. انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریائی کنونی از آن نوع جنگ بسی دشوارتر است. مسله 

بر سر این است که اشخاص مرتکب اشتباهات ایدئولوژیک با اشخاصی که تضاد بین ما و 

 من است، مخلوط شده اند و عجالتاً نمیتوان آنها از تضاد های بین ما و دش

 آنها را از یکدیگر تمیز داد.« 

غالب  دشواری  نوع  این  بر  سرانجام  ما  مائو  صدر  خردمندانۀ  رهبری  به  اتکا  با  معذلک 

صدر مائو از جنوب و شمال رودخانۀ یان تسه دیدن کرده و   1967آمدیم. تابستان سال  
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تا  کرد  هدایت  را  انقالبی  وسیع  های  توده  که  نمود  صادر  مهمی  العاده  فوق  دستورات 

ین ما و دشمن را از تضاد های درون خلق تمیز دهند و توانستند رفته رفته تضاد های ب

حاملین  و  سازند،  عملی  را  انقالبی  گانۀ  سه  پیوند  و  انقالبی  بزرگ  اتحاد  بیشتر  بازهم 

ایدئولوژِی خرده بورژوازی را به مدار انقالب پرولتاریا سوق داد. بدین ترتیب در پروسۀ 

توده های وسیع آبدیده گشتند.   این مبارزه تنها دشمن دچار بی نظمی شد در حالیکه

مشتی قلیل خائنین، جاسوسان، مالکان ارضی و دهقانان مرفه و ضد انقالبیون و عناصر 

مضر و راستهای اصالح نشده، ضد انقالبیون بالفعل، جاه طلبان و دورویان بورژوائی که 

، از النۀ همۀ آنها در میان توده بکمین نشسته اند، تا وقتیکه فرصت مناسبی فراهم نشود

  "چپ  "آنها از راست و    1968و بهار سال    1967خود بیرون نمیخزند. در تابستان سال  

افراطی باد شوم ارتجاعی دیگری را برای اعادۀ حیثیت برپا کردند. آنها لبۀ تیز مبارزۀ 

و  یی  توده  آزادیبخش  ارتش  بریاست صدرمائو،  پرولتری  فرماندهی  را علیه ستاد  خود 

 درعین حال با بر انگیختن توده هابی جدیدالتأسیس متوجه ساخته و  کمیته های انقال

ش داشتند قدرت  علیه توده ها و تشکیل دارودسته های توطئه گر ضد انقالبی عبث تال

از دست انجام   را مجدداً  اندک اشخاص شریر سر  مشتی  این  اما  بستانند.  باز  پرولتاریا 

 شدند. این بود یک پیروزی مهم و بزرگ همانند سرکردۀ شان، لیو شائو چی فاش و بر مال

 انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریائی.

  :تمام جدیت با اصالح – انتقاد –در بارۀ انجام وظایفِ مبارزه  -3

مسئلۀ اساسی انقالب عظیم کنونی در قلمرو روبنا مثل همه انقالبات دیگر مسئلۀ قدرت 

طبقه قرار دارد. تأسیس کمیته سیاسی بوده و مسئله ایست که هژمونی در دست کدام  

های انقالبی در کلیه استانها، شهرها و نواحی خود مختار سراسر کشور )به استثنای استان 

تایوان( نشان میدهد که این انقالب به پیروزی عظیم و تعیین کننده رسیده است. ولی  

»با جدیت تمام   دهد، انقالب هنوز پایان نیافته است. پرولتاریا باید به پیشروی خود ادامه  

 و انقالب سوسیالیستی را در   "ح را انجام دهداصال –  انتقاد  –وظایف مبارزه

 قلمرو روبنا بسرانجام برساند. 

 صدرمائو خاطر نشان میسازد:



 

 
57 

 

 کمیتۀ  تاسیس:  میگذرد  زیر  مراحل  از  کلی  بطور  ها  کارخانه  در  اصالح   –  اتقاد   –»مبارزه  

اساس پیوند سه گانه، انتقاد توده یی، تصفیۀ صفوف طبقاتی، تحکیم سازمان   بر   انقالبی 

حزبی، ساده کردن دستگاه اداری، تغییر مقررات و قواعد غیر منطقی و اعزام کادرهای 

دفتری به کارگاه ها. در کمونها و در هر یک از واحد ها این وظایف را بطور عمیق، دقیق، 

 موثر و منطقی انجام دهیم.

 – کمیتۀ انقالبی که هزار ها کار در پیش خود دارد، باید کار اساسی را محکم بدست گیرد  

 مائوتسه  با   و   شمارد  مقدم   کارها  همه   بر  را  اندیشه   دون  مائوتسه  زندۀ  بکاربرد  و  آموزش  باید

 همیشه  اندیشه   دون  مائوتسه  اخیر   سال   دهها.  کند  فرماندهی  چیز   همه   بر   اندیشه   دون

تمام حزب و خلق سراسر کشور نشان داده است. ولی از آنجا که   برای  را   انقالب  سمت

می  مائو سد  دستورات صدر  برابر  در  اش  انقالبی  رویزیونیستی ضد  باند  و  لیوشائوچی 

مستقیم  بطور  را  مائو  صدای  میتوانستند  مشکل  به  انقالبی  وسیع  های  توده  بستند، 

را خواه بزرگ و خواه کوچک فرو   "اخ دوزخک"انقالب عظیم کنونی آن    بشنوند. طوفان 

دون مائوتسه  به  مستقیم  بطور  توانستند  انقالبی  وسیع  های  توده  نتیجه  در  و   ریخته 

اندیشه بدین دونپخش و اشاعۀ مائوتسهاندیشه دست یابند. این پیروزی بزرگی است.  

با   بزرگ  کشور  در  ع  700وسعت  انقالب  موفقیت  بزرگترین  جمعیت  نفر  ظیم میلیون 

پرولتایائی خلق  انقالب عظیم فرهنگی  فرهنگی پرولتاریائی کنونی میباشد. در جریان 

را همیشه با خود میبرند، آنرا با جدیت   "نقل قولهائی از آثار صدر مائو"صدها میلیونی  

بکار میبرند مییابند، میاموزند و  انتشار  مائو  اینکه جدیدترین دستوارات صدر  ، بمحض 

فوراً به تبلیغ آن دست زده و بحرکت در می آیند. باید یک چنین  توده های وسیع خلق

گرانبهاترین سبک را حفظ کرد و روی آن پافشاری ورزید. باید جنبش توده یی را در 

زمینۀ آموزش و بکار برد زندۀ مائوتسه دون اندیشه بطور عمیق گسترش داده، بطور مداوم 

اندیش دون  مائوتسه  گوناگون  آموزشی  های  طبق  دوره  و  داده  انجام  احسن  بنحو  را  ه 

مه  7دستور  " ت  1966سال    "ماه  مائو،  بزرگ  ـام کشـمـصدر  مدرسۀ  به  واقعاً  را  ما  ور 

 مائوتسه دون اندیشه مبدل ساخت.  

تمام رفقای انقالبی باید از ذهن روشن ببینند: مبارزۀ طبقاتی در زمینه های ایدئولوژیک  

رزه بین پرولتاریا و بورژازی بهیچوجه بعلت ع نمیشود. مباـطـی بهیچوجه قـاسـو سی
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ی انقالبی اینکه قدرت را پس گرفته ایم، از بین نمیرود. ما باید همچنان پرچم انتقاد توده ی

و با مائوتسه دون اندیشه بورژوازی، رویزیونیسم و کلیه نظرات   را برافراشته نگهداشته

و   راست  آمیز  مغایرت   "چپ"اشتباه  مائو  پرولتری صدر  انقالبی  با مشی  که  را  افراطی 

اندیویدودارند، مور از  انتقاد قرار داده،  بورژوائی و تئوری  د  مراکز متعدد یعنی "آلیسم 

کمپرادوری چاکر منشانه و   ۀ ر مداوم آن فلسفم. ما باید بطوی ایانتقاد نم  "عدم مرکزیت  

تئوری حلزون وار از پس دیگران خزیدن را که از طرف لیوشائوچی خائن، عامل دشمن و 

اعتصاب شکن مطرح شده مورد انتقاد قرار داده و کامالً بی اعتبار و بدنام سازیم و ایدۀ 

در ذهن کادرها و توده   "استقالل و عدم وابستگی و اتکاء به خود"صدر مائو را در باره  

های وسیع بطور استوار جابگیر سازیم تا تضمین شود امر ما در سمتی که صدر مائو نشان 

 داده است به پیشرفت خود ادامه دهد.

 صدرمائو خاطر نشان میسازد:

»کمیتۀ انقالبی باید رهبری واحد را اعمال کرده، دستگاهای اداری عریض و طویل را در  

ل قوای بهتر و دستگاه اداری ساده تر پیروی نموده و خود را یک گروه هم شکسته، از اص

 رهبری انقالبی که با توده ها پیوند داشته باشد، بسازد.«     

این یک اصل اساسی است که خدمت بهتر روبنا را به زیر بنای اقتصادی سوسیالیستی  

ها، شوالستیسم که امکان پذیر میسازد. دستگاههای اداری عریض و طویل جدا از توده  

شوروشوق انقالبی توده ها را فرونشانده و محدود میسازد و سبک طبقۀ مالکان ارضی و 

اقتصادی  زیربنای  اینها  همۀ  میپوید،  بازی  فرمالیته  و  گری  جلوه  عقب  که  بورژوازی 

برای  و  است  سودمند  داری  سرمایه  برای  و  میکند  و  کرده  تخریب  را  سوسیالیستی 

ش. کلیه ارگانهای قدرت دولتی در مدارج مختلف و سازمانهای دیگر سوسیالیسم زیان بخ

باید طبق دستوارات صدر مائو پیوند با توده ها و قبل از همه با بخشهای اساسی توده ها، 

طبقۀ کارگر و دهقانان فقیر و قشر پائینی دهقانان میانه حال و غیره، را حفظ نمایند. تمام 

پیوسته گرد و خاک بوروکراسی را از وجود خود بزدایند   کادرهای جدید و سابقه دار باید

باید روی اصل   "بوروکرات مآبی و ارباب منشی"و به عادات ناپسند   معتاد نشوند. آنها 

صرفه جوئی در انجام انقالب پافشاری کنند، کلیه امور سوسیالیستی را با پشتکار و صرفه 
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زند و در برابر حملۀ گلوله های شکر جوئی اداره نمایند، با ولخرجی و اسراف مخالفت ور

تولیدی   کار  در  کادرها  شرکت  سیستم  روی  باید  آنها   . باشند  هوشیار  بورژوازی  آلود 

کلکتیوی ایستادگی کنند. آنها باید از زندگی توده های خلق مواظبت نمایند. آنها باید 

 "گنجشگ "طبق آموزش صدرمائو شخصاً به کار تحقیقی وبررسی بپردازند و یک یا چند  

را تشریح کنند و پیوسته تجربیات را جمعبندی نمایند. آنها باید همیشه به انتقاد و انتقاد 

از خود بپردازند و بنا بر خواستهای پنجگانه از ادامه دهندگان امر انقالبی مطروحه از صدر 

  مائو »علیه اندیشه بخود مبارزه کرده و رویزیونیسم را محکوم و طرد سازند« و با جدیت 

 جهانبینی خود را نوسازی کنند.

بارها  صدرمائو  میباشد.  پرولتاریا  دیکتاتوری  استوار  ستون  یی  توده  آزادیبخش  ارتش 

ارتش  است.«  ارتش  دولت  عمدۀ  عنصر  مارکسیسم  دیدگاه  »از  ساخت:  نشان  خاطر 

ارتش  نمود،  رهبری  و  گذاری  بنیاد  آنرا  شخصا  صدرمائو  که  چین  یی  توده  آزادیبخش 

ان و دهقانان و ارتش پرولتاریا میباشد. این ارتش در جریان مبارزه بمنظور خودی کارگر

داری  سرمایه  و  فئودالیسم  امپریالیسم،  یعنی  بزرگ  کوهِ  سه  ساختن  سرنگون 

بوروکراتیک، در مبارزات بخاطر دفاع از میهن و مقاومت در برابر تجاوز آمریکا و کمک به 

تجاوز شکستن  دهم  برای  مبارزات  در  و  مرتجعین کره  و  رویزیونیسم  امپریالیسم،  ات 

خدمات کبیر تاریخی انجام داده است. در انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریائی، عدۀ کثیری 

)یعنی پشتیبانی از صنایع،  "سه پشتیبانی و دو نظامی "از فرماندهان و رزمندگان در کار  

نظ کنترل  توده های وسیع چپ،  از  و پشتیبانی  از کشاورزی  تعلیمات پشتیبانی  و  امی 

سیاسی و نظامی( شرکت کرده اند. نمایندگان ارتش در پیوند سه گانه شرکت جسته اند 

و همۀ آنها در جریان مبارزۀ طبقاتی آبدیده شده، پیوند خود را با توده های مردم تقویت 

بخشیده، کار انقالبی کردن افکار ارتش را به پیش برده و برای خلق خدمات جدیدی انحام 

پشتیبانی "اند. این هم بهترین آمادگی در برابر جنگ است. ما باید سنتهای پرافتخار    داده

مردم از  مواظبت  و  حکومت  مردم"و    "از  از  مواظبت  و  ارتش  از  شکوفا   "پشتیبانی  را 

ساخته، وحدت بین ارتش و خلق را تقویت بخشیده، ساختمان چریک توده یی و دفاع 

از سه سال بدین طرف خائنین، ملی را تقویت کرده و تمام کارها   انجام دهیم.  را بهتر 

جاسوسان، صاحبان قدرت مطلقاً اصالح ناپذیر گام نهاده در راه سرمایه داری و عناصر 



 

 
60 

 

ضد انقالبی تالش داشتند که این ارتش بزرگ توده های ما را تخریب کنند ولی موفق 

ارتش از خلق حمایت نشدند و علت آن همین بود که خلق از ارتش پشتیبانی نموده و  

 کرده است. 

در قلمرو روبنا، رشته های فرهنگ، هنر، آموزش، پرورش، مطبوعات و بهداشت و غیره 

جای فوق العاده مهمی را اشغال میکنند. در دومین پلنوم هفتمین دورۀ کمیتۀ مرکزی، 

 انفرم  تحت   اکنون  و .  شد  تعیین   "مشی »ما باید با تمام وجود به طبقۀ کارگر تکیه کنیم 

 عمدۀ   نیروی   –  کارگر  طبقۀ  کند«،   رهبری  را   امور  کلیه  باید  کارگر   »طبقۀ  که  مائو  صدر

و قشر پائینی دهقانان میانه حال وارد   فقیر   دهقانان  –  پایدارش  متحد  و   پرولتری   انقالب

 طبقۀ  1968  ژوئیۀ   27  روز  از .  اند  شده  روبنا   در  اصالح   –   انتقاد  –صحنۀ سیاسی مبارزه  

 صاحبان  فرمانروائی   تحت   طوالنی  مدت  برای   جاهائیکه   آن   به   تمام   عظمت   و   شکوه   با   کارگر

کران در آنجاها متمرکز روشنف  جاهائیکه   بتمام   و   بوده   داری  سرمایه   راه   در   نهاده  گام  قدرت

 شده بودند، راه یافت. این یک اقدام بزرگ انقالبی است. 

این مسئله که آیا پرولتاریا میتواند مواضع فرهنگ و آموزش و پرورش را محکم در دست  

که  میباشد  کلیدی  مسئلۀ  بسازد،  دگرگون  اندیشه  دون  مائوتسه  با  را  آنها  و  بگیرد 

ب عظیم فرهنگی پرولتاریائی بسته به آنست. صدر مائو بسرانجام رسیدن یا نرسیدن انقال

برای کار در این زمینه اهمیت زیادی قائل شده و شخصاً نمونه های تیپیک را ایجاد کرده 

باید مسلماً گرایشهای  ما  برپا ساخته است.  ما  و بدین ترتیب سرمشق درخشانی برای 

جبهه های ایدئولوژیک و فرهنگی و    اشتباه آمیز بعضی از رفقا را دایر بر کم بها دادن به

و  کرده  پیروی  مائو  صدر  از  نزدیکتر  هرچه  باید  و  سازیم  برطرف  پرورشی  و  آموزشی 

پیگیرانه بکارهای دقیق و پرزحمت بپردازیم. »طبقۀ کارگر نیز باید در جریان مبارزه سطح 

 – انتقاد    –آگاهی سیاسی خود را پیوسته باال برد« و تجربیات خود را در رهبری مبارزه  

 دهد.  انجام   احسن بنحو  را   جبهه  این در  پیکار  تا کند  جمعبندی   روبنا   در  اصالح
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   :در بارۀ سیاستهای انقالبی عظیم فرهنگی پرولتاریائی -4 

بخاطر ادامۀ انقالب در قلمرو روبنا، باید کلیه سیاستهای پرولتری صدر مائو را با جدیت  

 ماده   ده   قرار"و    1966ماه مه سال    16مورخ    "بخشنامۀ"تمام بمرحلۀ اجرا گذاشت. در  

  بروشنی   پرولتاریائی  فرهنگی  عظیم  انقالب  سیاستهای  سال  همان  اوت  در  مصوبه  "یی

  مبارزه   مرحلۀ  »در:  قبیل  از  مائو   صدر  دستورات  جدیدترین سلسله   یک.  است  شده  معین 

جه جدی مبذول تو  سیاست  به  باید  پرولتاریائی  فرهنگی  عظیم  انقالب  در  اصالح  –  انتقاد  –

 داشت«، کلیه سیاستها را باز هم مشخص تر ساخته است.

 در حال حاضر مسئلۀ عمده عمالً بکار بردن آنهاست.

سیاست های حزب منجمله سیاست در بارۀ روشنفکران، سیاست در بارۀ کادرها، سیاست 

د« )فرزندانی که جنایات و یا اشتباهات در بارۀ »فرزندانی که میتوانند تجدید تربیت شون

 در   سیاست  یی،   توده  سازمانهای   با   برخورد  بارۀ  در  سیاست  ، (مترجم  – را مرتکب شده اند  

 ایست  مسئله   سیاستها   این   تمام  کلی  موضوع   –  اقتصادی   سیاست  و   دشمنان   با   مبارزه  بارۀ

 که  تضاد  نوع  دو   –  خلق  درون  های   تضاد   و   دشمن   و  ما  بین  تضادهای   صحیح  حل  به   مربوط

گر متفاوتند. اکثریت و یا اکثریت عظیم روشنفکران که در مدارس قدیم یکدی  با  خصلتاً

پرورش یافته اند، میتوانند  و یا مایلند خود را با کارگران، دهقانان و سربازان پیوند دهند.  

ید تجد"آنها باید تحت هدایت مشی صحیح صدرمائو از طرف کارگران، دهقانان و سربازان  

شوند. باید کسانی را که با کارگران، دهقانان و سربازان خوب در آمیخته اند؛ و   "تربیت

همچنین سپاهیان گارد سرخ و جوانان تحصیل کرده ای را که فعاالنه به کوهستان و دهات 

رفته اند، تشویق نمود. صدر مائو بارها بما آموخته است: »باید از طریق تربیت به افراد 

ک  اینکه بیشتر کمک  بر  مبنی  را  مارکس  باید آموزش  نمود.«  تنگ  را  دامنۀ حمله  و  رد 

پرولتاریا تنها با آزاد ساختن تمام بشریت میتواند به آزادی نهائی نائل آید، بکار برد: در  

برخورد با افرادی که مرتکب اشتباهاتی شده اند، باید تکیه را روی تجدید تربیت گذاشت 

انتقاد از اشتباهات "پر حوصله و دقیق پرداخت و عمالً اصل  و بکار ایدئولوژیک و سیاسی  

را اجرا  "گذشته بمنظور اجتناب از اشتباهات آینده و معالجۀ بیماری بمنظور نجات بیمار

کرد، تا آنکه به این هدف دوگانه یعنی تشخیص دادن حق از ناحق در زمینۀ ایدئولوژیک  
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افراد خوبی که اشتباهات صاحبان قدرت گام  و متحد ساختن رفقا نائل آئیم. در برخورد با  

نهاده در راه سرمایه داری را مرتکب شده اند، پس از آنکه آنها آگاهی سیاسی خود را باال  

برده و مورد تفاهم توده ها قرار گرفته باشند، باید آنها را بموقع آزاد کرده و به کارمناسبی 

کارگران و دهقانان بروند و جهانبینی  گماشته و آنها را تشویق کرد که به میان توده های

اندازه ای  تا  با اشخاصی که پیشرفت اندکی کرده و  خود را نوسازی بکنند. در برخورد 

 آگاهی یافته اند، باید از دید وحدت همچنان به آنها کمک نمود.

 صدر مائو اخیراً خاطر نشان ساخت:  

لحاظ ایدئولوژیک سیاسی و قدرت  پرولتاریا بزرگترین طبقه درتاریخ بشریت است . و از 

نیرومندترین طبقه انقالبی میباشد . این طبقه میتواند و هم باید اکثریت مطلق مردم را 

دور خود متحد سازد تا اینکه مشتی ناچیز دشمنان را حداکثر منفرد ساخته و مورد ضربه 

جلب اکثریت، قرار دهد. در جریان مبارزه با دشمنان باید سیاست »استفاده از تضادها،  

مبارزه با اقلیت و درهم کوبیدن یکایک دشمنان« را که صدرمائو همواره بر آن بوده است، 

بمرحلۀ اجرا گذاشت. »تکیه را باید روی مدارک و شواهد، تحقیقات و بررسیها گذاشت، 

اکیداً قدغن است که کسی را به اعتراف واداشت و آنرا پذیرفت.« باید سیاستهای صدر  

م  را  و مائو  میکنند  اعتراف  به جنایات خود  که  افرادی  به  کیفر نسبت  بر »تخفیف  بنی 

تشدید کیفر نسبت به افرادی که از اعتراف خود داری می نمایند« و »راه خروج دادن« 

بعمل آورد. ما بطور عمده با اتکاء به توده های وسیع مردم دیکتاتوری را بر دشمنان اعمال 

ریر و یا عناصر مظنونی که در جنبش تصفیۀ صفوف میکنیم. نسبت به کلیه اشخاص ش

طبقاتی شناخته شده اند، باید سیاست »هیچیک را نکشتن و عدۀ اکثر را توقیف نکردن« 

را اتخاذ نمود، به استثنای آن ضد انقالبیون بالفعل ثابت شده از قبیل قاتلین، آتش افروزان 

بکیفر رساند.   را  قانون آنها  باید طبق  با متنفذین آکادمیک و سمپاشان که  در برخورد 

مرتجع بورژوائی ما باید یا آنها را محکوم سازیم و مالحظه کنیم و یا آنها را محکوم سازیم 

و مورد استفاده قرار دهیم و یا آنها را محکوم سازیم و زندگی آنها را تأمین نمائیم. در یک 

ار دهیم و راه خروجی به آنها کالم، ما باید ایدئولوژی آنها را مورد انتقاد و محکومیت قر 

ای درون خلق،  ـل تضادهـوۀ حـیـدهیم. حل این بخش از تضادهای بین ما و دشمن بش

 تالشی دشمن است.   بنفع استحکام دیکتاتوری پرولتاریا و انشعاب و 
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در بکار بردن کلیه سیاست های حزب باید وضع واحد خود را بطور مشخص بررسی کرد. 

ب اتحاد  به توده های در جاهائی که  باید  نیافته است  انقالبی هنوز کامالً استحکام  زرگ 

وسیع انقالبی کمک کرد که طبق اصل انقالبی اتحاد بزرگ را برحسب رشته های مختلف 

اتفاق  به  و  متحد شوند  ترتیب  بدین  تا  و کالسهای مدرسه عملی سازند  ها  کار، حرفه 

کار تصفیۀ صفوف طبقاتی هنوز شروع یکدیگر با دشمنان پیکار نمایند. در هر واحدی که  

نشده یا تازه شروع شده، باید طبق سیاستهای حزب این کار را محکم بدست گرفت و  

بارۀ مسایل  باید بر حسب دستورات صدرمائو در  رساند،  پایان  به  بنحو احسن طبقاتی 

 یدبا  حال   عین  در.  گرفت  بدست  محکم   را  دیگر   کارهای  ،   اصالح  –   انتقاد  – مختلف مبارزه  

ی توجۀ جدی معطوف کرد. اگر اشخاص شریر باز فتنه براه طبقات  مبارزۀ  جدید  روندهای  به

بیاندازند، چه باید کرد؟ صدرمائو گفتاری معروف دارد: »ماتریالیستها تمام عیار افرادی 

نترس هستند.« چنانچه دشمنان طبقاتی مجداً آشوب و بلوا بر پا کنند، کافی است که 

 کنیم و بار دیگر آنها را محکوم و بی اعتبار سازیم.توده ها را بسیج  

در   ای  16قرار  "همانطوریکه  فرهنگی    "ماده  عظیم  »انقالب  میشود:  نشان  خاطر 

پرولتاریائی قوۀ محرکۀ عظیمی برای رشد و تکامل نیروی مولدۀ اجتماعی کشور ما است.«  

سالیان متوالی وضعیت پرجوش در تولیدات کشاورزی، صنایع، علوم و فنون کشور ما طی  

و خروشی پدید آمده است. شور و شوق توده های وسیع زحمتکشان در انقالب و تولید  

بطور بیسابقه ای اعتال یافته است. بسیاری از کارخانه ها، معادن و مؤسسات دیگر پی در 

ند. پی رکورد های تولید را شکسته و بلند ترین سطح تولید را در تاریخ بوجود آورده ا

انقالب تکنیکی بطور مداوم رشد و تکامل می یابد. در بازارها رونق حکمفرماست و قیمتها 

، ما تمام قرضه های ملی را پرداختیم. کشورما به کشوری 1968ثابت است. تا آخر سال  

 سوسیالیستی بدل شده است که نه وام داخلی دارد نه وام خارجی. 

 ن ـیـط بـد!« این رهنمود کامالً صحیح است و رواب»انقالب کنید و تولید را به پیش برانی

اده، روبنا و زیر بنای اقتصادی، مناسبات تولید و نیروی مؤلده را ـانقالب و تولید، روح و م 

بدرستی بیان کرده است. صدرمائو پیوسته بما میاموزد: »کار سیاسی شریان حیاتی همه 

ستها را که با برخورد با مسائل از نظر کارهای اقتصادی است.« لنین با جملۀ زیر اپورتونی
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اقتصادیات تقدم  بر  نمیتواند  سیاسی مخالفت میکردند، بشدت محکوم کرد: »سیاست 

است.«  مارکسیسم  الفبای  کردن  فراموش  بمعنای  کردن  ادعا  دیگر  جور  باشد.  نداشته 

( لنین خاطرنشان ساخت: همطراز کردن 72، صفحۀ  32)لنین، کلیات، چاپ چینی، جلد  

یاست با اقتصاد، بمعنای »فراموش کردن الفبای مارکسیسم است.« )همانجا( سیاست س

بیان فشردۀ اقتصاد است، اگر به انقالب در روبنا نپردازیم، توده های عظیم کارگران و 

ندهیم،  قرار  محکومیت  و  انتقاد  مورد  را  رویزیونیستی  مشی  نکنیم،  بسیج  را  دهقانان 

صاحبان قدرت گام نهاده در راه سرمایه درای و ضد   مشتی ناچیز خائنین، جاسوسان، 

انقالبی را برمال نسازیم و هژمونی پرولتاریا را تحکیم نبخشیم، چگونه میتوانیم زیربنای 

بیشتر   را  مؤلدۀ سوسیالیستی  نیروی  و  کنیم  بیشتر تحکیم  را  اقتصادی سوسیالیستی 

با انقالب نیست، بلکه بمعنای رشد و تکامل دهیم؟ البته این بمعنای جاگزین کردن تولید  

آنست که باید با انقالب تولید را فرماندهی کرد، به آن مساعدت نمود و آنرا به پیش راند. 

ما باید در پرتو مشی عمومی صدر مائو یعنی »طبق اصل صرف مساعی تمام جهت نیل به 

نا بر ایدۀ هدف عالی، بیشتر، سریعتر، و بهتر و با صرفه تر سوسیالیسم را بسازیم «. ب

استراتژیک کبیر صدرمائو دایر بر »آمادگی در برابر جنگ، آمادگی در برابر آفات طبیعی 

و همه چیز در خدمت خلق« و بر حسب یک سلسله رهنمود ها از قبیل »کشاورزی بمثابۀ 

اساس و صنایع بمثابۀ عنصر رهبری کننده« بکار تحقیقی و بررسی بپردازیم و فعاالنه 

  در   را   اصالح  –  انتقاد  –سیاری مسائل مربوط به سیاستها در بارۀ مبارزه  بطور سنجیده ب

 ملتهای   مردم  های  توده  انقالبی  خالقیت  و  فعالیت  باید.  کنیم  فصل  و  حل  اقتصادی  جبهۀ

 پیش   به  بیشتری  تحرک   با  را  تولید  و   کرد  انقالب  قوا   تمام   با  ساخت،   شکوفا   کامالً   را  مختلف 

جام داد. میتوان ان  موعد  از  قبل  یا  و  موعد  به  را  ملی  اقتصاد  تکامل  و  رشد  های  برنامه  راند، 

به  مداوم  بطور  پرولتاریائی  فرهنگی  عظیم  انقالب  بزرگ  پیروزی  که  گفت  قطعی  بطور 

پیدایش جهش نوینی در جبهۀ اقتصادی و تمام امر ساختمان سوسیالیسم در کشور ما 

 مساعدت خواهد نمود. 
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   :نهائی انقالب کشور مادر بارۀ پیروزی  -5

پیروزی انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریائی کشور ما واقعاً بزرگ است. ولی بهیچوجه نباید 

اکتبر   مائو در  پر قو راحت بخوابیم. صدر  طی    1968تصور کنیم که میتوانیم در لحاف 

 صحبتی متذکر شد: 

باز   مغلوب شده  ولی طبقۀ  ایم.  نائل آمده  به پیروزی بزرگی  پا زدنهای ما  هم بدست و 

مذبوحانه خواهد پرداخت. این افراد هنوز هستند و این طبقه هنوز موجود است. از اینرو 

ما نمیتوانیم از پیروزی نهائی صحبت کنیم. حتی تا ده ها سال دیگر هم نمیتوانیم از آن 

ائی صحبت کنیم. ما نباید هوشیاری خود را از دست دهیم. از دیدگاه لنینیسم پیروزی نه

یک کشور سوسیالیستی نه تنها مستلزم کوششهای پرولتاریا و توده های وسیع مردم 

آن کشور است، بلکه به پیروزی انقالب جهانی و همچنین به محو نظام بهره کشی فرد از 

فرد در سراسر کرۀ ارضی که به آزاد شدن تمام بشریت منجر میشود، نیز وابسته است. 

پیروزی از  نسنجیده  اگر  انقال  لذا  منهائی  و  نادرست  شود،  صحبت  ما  کشور  با غب  ایر 

 لنینیسم است و هم با واقعیت وفق ندارد.  

را  طبقاتی  مبارزۀ  نباید  هرگز  ما  داد.  خواهد  روی  ها  نشستی  پس  طبقاتی  مبارزۀ  در 

فراموش کنیم و هرگز نباید دیکتاتوری پرولتاریا را از یاد ببریم. در زمان حاضر در اجرای 

از    سیاستها،  و یا راست موجود   "چپ"مبارزه بین دو مشی هنوز وجود دارد و دخالت 

 خواهد  صرف   زیادی   مساعی  اصالح،   –  انتقاد  –است. برای انجام کارها در مراحل مبارزه  

 کنیم،  اتکاء   انقالبی   وسیع  های  توده  به   و  پیروی   مائو  صدر  از  نزدیکتر  چه  هر   باید  ما.  شد

 امر  در  تا  کنیم  غلبه  دارد،   وجود  پیشرفت  راه  در  که  خمهایی  و   پیچ  و  دشواریها  بر

 یهای باز هم بزرگتر بدست آوریم . پیروز  سوسیالیستی

 : در باره تحکیم و ساختمان حزب - 6

پیروزی انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریائی تجارب گرانبهائی در بارۀ چگونگی ساختمان 

 ه ـوری کـانطـبرای ما فراهم آورده است. همحزب تحت شرایط دیکتاتوری پرولتاریا را  
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 صدر مائو به تمام حزب خاطر نشان ساخته است: 

»سازمان حزبی باید متشکل از عناصر مترقی پرولتاریا باشد و سازمان پیشاهنگ شادابی 

رهبری   نبرد علیه دشمنان طبقاتی  در  را  انقالبی  های  توده  و  پرولتاریا  بتواند  که  باشد 

 نماید.« 

تور صدرمائو برای ما سمت سیاسی تحکیم و ساختمان حزب را معین کرده است. این دس

حزب کمونیست چین حزبی است که بوسیلۀ پیشوای کبیر ما صدر مائو پرورده شده و  

بدین طرف از خالل  1921ساختمان و قوام یافته است. حزب ما از تأسیس خود در سال  

استح و  قدرت  کسب  بخاطر  طوالنی  بس  ای  بوسیلۀ مبارزه  پرولتاریا  دیکتاتوری  کام 

در   همیشه  ما  حزب  مائو  صدر  رهبری  تحت  است.  پیموده  را  خود  راه  مسلح  نیروهای 

مقدمترین جبهۀ جنگهای انقالبی و مبارزات انقالبی قرار داشته و دارد. درست در پرتو 

و مشی صحیح صدر مائو، حزب ما در برابر دشمنان داخلی و خارجی فوق العاده نیرومند 

در شرایط بسیار بغرنج پرولتاریا و توده های وسیع مردم چین را رهبری کرده است که 

روی رهنمود استقالل و عدم وابستگی و اتکاء به نیروی خود و انترناسیونالیسم پرولتری 

ایستادگی کرده و بمبارزۀ قهرمانانه ای بپردازد، بطوری که یکی از پا میافتاد و یکی دیگر 

ت، و از اینجهت است که حزب ما از گروه های کمونیستی تنها چند ده جایش را میگرف

امروز  که  است  یافته  تکامل  و  رشد  راستین  و  پرافتخار  کبیر،  حزبی  به  ابتدا  در  نفری 

جمهوری پرقدرت توده یی چین را رهبری میکند. ما عمیقاً پی برده ایم که بدون مبارزۀ  

ما، جمهوری توده یی چین کنونی، وجود  مسلحانۀ خلق، حزب کمونیست و چین امروزۀ  

 نمیداشت. ما باید برای همیشه این آموزش صدر مائو را بخاطر داشته باشیم: 

»رفقای سراسر حزب هرگز نباید این تجربه را که ببهای خون بدست آورده ایم، از یاد 

 ببرند.«  

ه و پیروزی کلیه موفقیتهای حزب کمونیست چین مرهون رهبری خردمندانۀ صدر مائو بود

مبارزۀ  نیم قرن اخیر، در رهبری  اندیشه محسوب میشود. صدرمائو طی  مائوتسه دون 

عظیم مردمِ ملتهای مختلف چین بخاطر انجام انقالب دموکراتیک نوین، در رهبری مبارزۀ  

عظیم انقالب سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیسم در کشور ما و همچنین در مبارزۀ 
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ین المللی عصر کنونی علیه امپریالسیم، رویزیونیسم معاصر و عظیم جنبش کمونیستی ب

 مشخص  پراتیک  با  را  لنینیسم  – مرتجعین کشورهای مختلف، حقیقت عام مارکسیسم  

 زمینه   و  فلسفی  فرهنگی،   اقتصادی،   نظامی،   سیاسی،   های  زمینه  در  و  داده  تلفیق  انقالب

 و  تکامل  و  رشد  آنرا  و  نموده دفاع  آن از  کرده،  دنبال   را  لنینیسم  –   مارکسیسم  دیگر  های

مارکسیسم    مائوتسه .  است  داده  ارتقا   نوینی   کامالً  مرحلۀ   به اندیشه   لنینیسم  – دون 

 بسوی   سوسیالیسم  و  میگراید  کامل  اضمحالل  بسوی   امپریالیسم  آن  در  که  است  عصری

 رسانده  اثبات  به  را  حقیقت  این  ما  حزب  تاریخ  تمام.  برمیدارد  گام  شمول  جهان  پیروزی

زیر ناگ  کند  عدول   اندیشه   دون  مائوتسه   و   مائو   صدر  رهبری  از  که   صورتی  در  ما   حزب:  است

دچار ناکامی و شکست خواهد گردید، در صورتیکه با قاطعیت از صدر مائو پیروی نماید 

بدست خواهد آورد.    یو بر اساس مائوتسه دون اندیشه عمل کند، به پیش رفته و پیروز

ما باید برای همیشه این تجربه را بخاطر داشته باشیم. در هر موقفی و تحت هر شرایطی  

هر کسی که با صدر مائو مخالفت ورزد و علیه مائوتسه دون اندیشه قد علم نماید، تمام 

حزب او را محکوم خواهد ساخت و تمام خلق او را به کیفر خواهد رساند. صدر مائو ضمن 

 اره به تحکیم و ساختمان حزب چنین گفت: اش

بوسیلـۀ   خونش  گـردش  و  است  رگ  سیـاه  و  رگ  سـرخ  دارای  »انسان 
قـلـب صورت میگیرد، ضمناً بـا شش تـفس میکند، گاز کاربونیک را دفع  
نو. یک حزب  اینست طرد کهنه و جلب  را جذب مینماید.  تازه  اکسیژن  و 

نو کند، تنها در چنین صورتی حزب    پرولتاریائی نیز باید طرد کهنه و جلب
میتواند سرشار از شادابی و نیروی حیاتی باشد. در صورت عدم دفع فضوالت 

 و جلب تازه، حزب نشاط و نیروی حیاتی نخواهد داشت.«

صدر مائو به کمک این تشبیه زنده دیالکتیکی تضاد درون حزب را روشن ساخته است. 

ی ها  پدیده  و  اشیا  ذاتی  تضاد  قانون »قانون  ترین  اساسی  اضداد  وحدت  قانون  عنی 

دیالکتیک ماتریالیستی میباشد.« مقابله و مبارزۀ درونی حزب بین دو مشی انعکاسی در 

درون حزب است از تضاد بین طبقات و تضاد بین نو و کهنه در اجتماع. چنانچه در درون 

نمیشد، زندگی حزب تضاد و مبارزه برای حل آن وجود نمیداشت و طرد کهنه و جلب نو 
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حزب پایان مییافت. تئوری صدر مائو در بارۀ تضاد درون حزب افکار هدایت کنندۀ اساسی 

 برای تحکیم و ساختمان حزب در آینده میباشد. 

  صدر   لنینیستی  –تاریخ حزب کمونیست چین همان تاریخ مبارزه بین مشی مارکسیستی  

  صدر  رهبری   تحت .  میباشد  حزب  درون  در  "چپ"  و  راست  اپورتونیستی  های   مشی  با   مائو 

لی سان    "چپ"  اپورتونیستی  مشی   بر   ما   حزب  مائو فایق لی  مین  وان  راست  و سپس 

گردیده، بر مشی جان گوه تائو مبنی بر تفرقه افگنی در ارتش سرخ غالب آمده، اتحاد 

ضد حزبی اپورتونیستی راست پون ده هوای، گائوگان ژائو شوشی و دیگران را شکست 

درهم  داده   را  لیوشائوچی  رویزیونیستی  انقالبی  باز مشی ضد  مبارزۀ طوالنی  از  و پس 

شکسته است. حزب ما درست در جریان مبارزه بین دو مشی و بویژه در جریان مبارزات 

خود برای غلبه بر سه دارودستۀ مرتد چن دو سیو، وان مین و لیوشائو چی که بیش از 

 رشد و تکامل یافته و نیرومند گردیده است.   همه بحزب زیان رسانده اند، استحکام، 

در دوران تاریخی نوین یعنی دوران دیکتاتوری پرولتاریا، دیکتاتوری پرولتاریا و رهبری 

عملی میگردد. بدون   -حزب کمونیست    -این طبقه بر کلیه امور توسط پیشاهنگ خود  

پرولتار دیکتاتوری  تحت  انقالب  ادامۀ  بدون  و  پرولتاریا  مسئلۀ دیکتاتوری  نمیتوان  یا 

 ساختمان حزب و مسئلۀ ساختمان چه نوع حزب و طرز ساختمان آنر ا بدرستی حل نمود.

آموزش  به  ریشه  از  درست  حزب  ساختمان  بارۀ  در  چی  لیوشائو  رویزیونیستی  مشی 

  لنینیستی   –   مارکسیستی  تئوری  و   پرولتاریا  دیکتاتوری  بارۀ  در  لنینیستی  – مارکسیستی  

  در  سوسیالیستی انقالب که مهمی  لحظات در. است کرده  خیانت حزب  ساختمان بارۀ در

چی کتاب سیاه    لیوشائو  یافت،   می  حدت  العاده  فوق  طبقاتی  مبارزۀ  و  میرفت  ژرفا  به  چین

در    "خودسازی" پرولتاریا  دیکتاتوری  برانداختن  همان  که هدفش  کرد  تجدید چاپ  را 

ی بود. لیوشائو چی هنگام نسخه برداری از آن کشور ما و احیاء کردن دیکتاتوری بورژواز

عبارات لنین در بارۀ ضرورت دیکتاتوری پرولتاریا که ما در پیش بدان استناد کردیم، بار 

دیگر عمداً این مهمترین نتیجه گیری را مبنی بر »دیکتاتوری پرولتاریا ضروریست« حذف 

ه دیکتاتوری پرولتاریا با وضوح نموده و بدین ترتیب سیمای ضد انقالبی خود را در خیانت ب
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تمام فاش و برمال ساخته است. لیوشائوچی همچنین به پخش و اشاعۀ ادعاهای پوچ و بی 

تئوری  مطیع«،  »آلتِ  تئوری  طبقاتی«،  مبارزۀ  »خاموشی  تئوری  مانند  ارتجاعی  معنای 

  »عقب مانده بودن توده ها«، تئوری »ورود به حزب برای کسب مقام«، تئوری »صلح در

درون حزب« و تئوری »اختالط منافع عمومی و شخصی« )یعنی »قبول زیان کم برای سود 

زیاد«( ادامه داده و بدین وسیله بیهوده تالش داشت حزب ما را فاسد و متالشی سازد تا 

 تر  رویزیونیست  نسبت  بهمان  بپردازند،   "خودسازی"اینکه اعضای حزب هر چه بیشتر به  

 به   پرولتاریا  دیکتاتوری   و   رویزیونیستی  حزب  به   لنینیستی  –   مارکسیستی حزب  و   شوند

 یی   توده  انتقاد  گسترش   به   باید  ما .  یابد  تحول   "آمیز  مسالمت"  بطور  بورژوازی  دیکتاتوری

 انقالبی ادامه دهیم و تأثیرات شوم ادعاهای ارتجاعی لیوشائوچی را کامالً از بین ببریم. 

یعترین و عمیقترین جنبش تحکیم حزب در انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریائی کنونی وس

تاریخ حزب ما میباشد. سازمانهای حزبی درجات مختلف و توده های وسیع اعضای حزب 

مبارزۀ شدید بین دو مشی را پشت سر خود گذاشته، از بوتۀ آزمایشات مبارزۀ طبقاتی 

ب موفق پردامنه سر بلند و از محک بازرسی از طرف توده های انقالبی درون و برون حز

در آمدند. بدین ترتیب اعضای حزب و کادرها با جهان روبرو شده و خود را به میان توفانها 

 افگنده و آگاهی طبقاتی و آگاهی مبارزه بین دو مشی را ارتقا داده اند. 

این انقالب عظیم به ما نشان میدهد: تحت دیکتاتوری پرولتاریا ما باید توده های وسیع 

امون طبقات، مبارزۀ طبقاتی و مبارزه بین دومشی و ادامۀ انقالب اعضای حزب را در پیر

ما باید در درون و برون حزب علیه رویزیونیسم مبارزه کنیم و خائینین،  تربیت کنیم. 

جاسوسان و عناصری را که منافع طبقات استثمارگر را نمایندگی میکنند از حزب بزدائیم 

بوتۀ آزمایشات طوفانها سربلند بیرون آمده اند به   و عناصر واقعاً مترقی پرولتاریا را که از

حزب بپذیریم. ما باید کوشش کینم تا هژمونی سازمانهای حزبی درجات مختلف واقعاً در  

دست مارکسیستها قرار داشته باشد. ما باید به اعضای حزب کمک کنیم تا حقیقتاً تئوری 

حفظ نمایند و جرئت انتقاد و انتقاد  را با پراتیک تلفیق داده و پیوند فشرده با توده ها را 

از خود را داشته باشند. ما باید به اعضای حزب یاری رسانیم تا برای همیشه در سبک کار 

خود فروتن، با حزم و عاری از هرگونه تکبر و شتابزدگی بمانند و شیوۀ زندگی ساده و 

واند پرولتاریا و مبارزۀ سرسختانه را حفظ کنند. تنها در چنین صورتی است که حزب میت
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توده های انقالبی را در بسرانجام رساندن انقالب سوسیالیستی رهبری کند. صدر مائو به 

 ما میآموزد:

مکرر  در  مکرر  و  پیوسته  باید  نظریه  و  مشی  درباره  است.  توجه  قابل  تاریخی  »تجربۀ 

سیع انقالبی صحبت کرد. نباید آنها را تنها با عده قلیلی در میان گذاشت؛ باید توده های و

 را با آنها آگاه ساخت.«

مطالعه و تبلیغ تجربیات اساسی انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریائی کنونی، مطالعه و تبلیغ 

تاریخ مبارزه بین دو مشی و مطالعه و تبلیغ آموزش صدر مائو در بارۀ ادامۀ انقالب تحت 

ید هر سال، هر ماه و هر روز دیکتاتوری پرولتاریا را نباید تنها یک بار انجام داد بلکه با 

تکرار شود. تنها در چنین صورتی است که توده های وسیع اعضای حزب و مردم میتوانند 

انتقاد  بباد  بروز کنند  آنکه  را بمحض  آمیز  اشتباه آمیز و گرایشهای آشتباه  مشی های 

ه گیرند و آنرا بایکوت نمایند تا تضمین شود که حزب ما برای همیشه در راه صحیح ک

 صدر مائو نشان داده است ظفرمندانه به پیش رود. 

یکی از ماده های مهم دستور نهمین کنگرۀ کشوری حزب، اصالح اساسنامۀ حزب میباشد. 

کمیتۀ مرکزی الیحۀ اساسنامۀ حزب را برای بحث و مذاکره به کنگره تقدیم داشته است. 

مشترکاً تدوین شده است.   این الیحه از طرف تمام حزب و توده های انقالبی سراسر کشور 

که صدر مائو پیشنهاد در بارۀ شرکت سازمانهای اولیۀ حزب در اصالح   1967از نوامبر سال  

اساسنامۀ حزب را مطرح ساخت، تا کنون کمیتۀ مرکزی چند هزار نسخۀ الیحۀ اساسنامۀ 

حزب را دریافت کرده است. بعد از آنکه دوازدهیمن پلنوم وسیع هشتمین دورۀ کمیتۀ 

مرکزی حزب بر این اساس، الیحۀ اساسنامۀ حزب را تنظیم کرد، تمام حزب، سراسر ارتش 

و توده های وسیع انقالبی کشور بار دیگر آنرا بگرمی و مجدانه مورد بحث قرار دادند. 

پیشوای  رهبری خردمندانۀ  تلفیق  محصول  جدید حزب  اساسنامۀ  گفت الیحۀ  میتوان 

ع مردم میباشد که در آن ارادۀ تمام حزب، سراسر ارتش کبیر صدر مائو با توده ها ی وسی

و توده های وسیع انقالبی کشور انعکاس یافته است و همچنین مظهر زندۀ سانترالیزم 

دموکراتیک و مشی توده یی میباشد که حزب همواره روی آنها ایستادگی کرده است. 
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ضوح تمام قید میشود که نکتۀ بویژه مهم اینست که در الیحۀ اساسنامۀ حزب مجدداً با و

. است  اندیشه  دون  تسه  مائو  –  لنینیسم  –اساس تئوریک هدایت افکار حزب مارکسیسم  

مشی    فرهنگی  عظیم  انقالب  کبیر  پیروزی  یک  این کردن  خرد  در  پرولتاریائی 

عظیم  پیروزی  همچنین  و  بوده  حزب  ساختمان  زمینۀ  در  لیوشائوچی  رویزیونیستی 

 دارد  یقین  مرکزی   کمیتۀ.  میشود  محسوب  اندیشه   دون  مائوتسه  –   لنینیسم  –مارکسیسم  

 طبق  میتواند  مسلماً  ما  حزب  کنگره،   در  حزب  جدید  اساسنامۀ  تصویب  و  بحث  از  پس

 ، پرافتخار تر و راستین تر سازد. شده در این اساسنامه، خود را باز هم کبیرتر   قید  مقررات

   :درباره مناسبات کشورما با کشورهای خارجی -7

 اینک ما به ویژه به بحث در بارۀ مناسبات کشور ما با کشورهای خارجی می پردازیم. 

همواره   جهان  ستمدیدۀ  ملل  و  خلقها  پرولتاریا،  انقالبی  پشتیبانی مبارزات  یکدیگر  از 

 لنینیستی  –مینمایند. حزب کار آلبانیا و سایر احزاب و سازمانهای برادر مارکسیستی  

 های   کشور  بسیاری  جهان،   سراسر  انقالبی   خلقهای  و  پرولتاریا  وسیع  های  توده  واقعی،

 پرولتاریائی  فرهنگی  عظیم  انقالب  حرارت  با  دوست،   شخصیتهای  و   سازمانها  دوست، 

یش کرده و از آن پشتیبانی کرده اند. من در اینجا به نمایندگی از پیشوای ستا  را   ما  کشور

کبیر صدر مائو و نهمین کنگرۀ کشوری حزب به آنها صمیمانه ابراز سپاسگزاری مینمایم. 

وظیفۀ  مصممند  چین  خلق  و  چین  کمونیست  حزب  میدهیم:  اطمینان  قطعیت  با  ما 

 ه ـام داده و باتفاق آنها مبارزۀ عظیم را علیانترناسیونالیستی پرولتری خود را انج 

 امپریالیسم، رویزیونیسم معاصر و مرتجعین کشورهای مختلف به آخر رسانند. 

از  کرده،  دو جمله خالصه  در  آنرا  مائو  همانطوریکه صدر  کنونی  گرایش عمومی جهان 

 اینقرار است: 

 »دشمن روز بروز پوسیده تر میشود، در حالیکه ما روزبروز بهتر میگردیم.« 
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از طرفی جنبشهای انقالبی پرولتاریای سراسر جهان و خلقهای کشورهای مختلف طوفان 

مسلحانۀ خلقهای بخش جنوبی ویتنام، الئوس، تایلند، برمه، آسا اوج میگیرد. مبارزات  

ماالیا، اندونزی، هند، فلسطین و سایر کشورها و مناطق آسیا، افریقا و امریکای التین 

بطور روز افزون نیرومند تر میگردند. این حقیقت که: »قدرت سیاسی از لولۀ تفنگ بیرون  

خلقها و ملل ستمدیده فرا گرفته میشود. می آید« هر روز بیشتر از طرف توده های وسیع  

 اروپای   ژاپن،   – داری  سرمایه  قلمرو  "قلب"جنبشهای عظیم و بیسابقۀ توده یی انقالبی در  

. تعداد روز افزونی از خلقها در حال بیداری هستند. اند برپاشده شمالی امریکای و  غربی

 مارکسیسم   تلفیق  جریان   در  واقعی   لنینیستی  – احزاب و سازمانهای برادر مارکسیستی  

 از .  مییابند  تکامل  و   رشد  تدریجاً  خود  کشورهای   انقالب  مشخص   پراتیک   با  لنینیسم  –

در   تیرویزیونیس  امپریالیسم  سوسیال  و  امریکا   امپریالیسم  دیگر  طرف غرق  شوروی 

بحرانهای سیاسی و اقتصادی گردیده با دشواریهای داخلی و خارجی دست بگریبان بوده 

و به بن بست افتاده اند. آنها بیهوده تالش دارند جهان را مجدداً بین خود تقسیم نمایند 

و بدین منظور درعین اینکه با هم همداستانی میکنند با یکدیگر رقابت و کشمکش نیز 

یند. آنها در مبارزۀ ضد چینی، ضد کمونیستی و ضد خلقی و در سرکوب جنبشهای مینما

آزادیبخش ملی و در انجام جنگ تجاوزی با هم همآهنگی و زدوبند میکنند. آنها در زمینه 

های تصرف مواد خام، بازارها، کشور های وابسته، نقاط مهم استراتژیک و حیطۀ نفوذ 

و نموده  چینی  توطئه  یکدیگر  برای عملی ساختن   علیه  آنها  افتند.  می  یکدیگر  بجان 

تمایالت آزمندانۀ خود سرگرم توسعۀ تسلیحات و تدارک جنگ هستند. لنین خارط نشان 

 ساخت:  

»امپریالیسم به معنای جنگ است. بر چنین پایۀ اقتصادی تا زمانیکه مالکیت خصوصی  

 ناب ناپذیر است.« )لنین، بر وسائل تولید موجود است، جنگهای امپریالیستی مطلقاً اجت

 (  182، صفحۀ  22کلیات، چاپ چینی، جلد  

 عالوه بر این لنین متدکر شد: 

»جنگ امپریالیستی آستانۀ انقالب سوسیالیستی میباشد.« )لنین، کلیات، چاپ چینی، 

 (  349، صفحۀ  25جلد  
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 این حکمهای علمی لنین بهیچوجه کهنه نشده است. 

 صدر مائو خاطرنشان ساخت:

اینکه جنگ موجب  ندارد: یکی  امکان وجود  از دو  بیش  بارۀ مسئلۀ جنگ جهانی  »در 

 انقالب میشود، دیگری اینکه انقالب از جنگ جلوگیری میکند.«  

 بارتند از: علت آن اینست که در جهان کنونی چهار تضاد اساسی موجودند که ع

 تضاد بین ملل ستمدیده از یکطرف و امپریالیسم و سوسیال امپریالیسم از طرف دیگر؛ 

 تضاد بین پرولتاریا و بورژوازی در کشورهای سرمایه داری و رویزیونیستی؛ 

امپریالیستی و بین خود کشور های  های امپریالیستی و کشور سوسیال  تضاد بین کشور 

  امپریالیستی

 و  

ب از تضاد  ین کشور های سوسیالیستی از یکطرف و امپریالیسم و سوسیال امپریالیسم 

 طرف دیگر. 

وجود و تکامل این تضادها ناگزیر موجب انقالب میگردد. طبق تجربیات تاریخی حاصله 

امپریالیسم،  چنانچه  گفت:  میتوان  یقین  به  دوم  جهانی  جنگ  و  اول  جهانی  جنگ  از 

ی سوم را به گردن خلقهای جهان تحمیل کنند، آنگاه رویزیونیسم و مرتجعین جنگ جهان

این امر تنها میتواند تکامل این تضاد ها را بمراتب تسریع نموده و خلقهای سراسر جهان 

را برای انجام انقالب بحرکت در آورده و امپریالیسم، رویزیونیسم و مرتجعین را تماماً به 

 گور بسپارد.

عین ببر کاغذی هستند.«، »از نظر استراتیژیک ما باید صدر مائو بما میاموزد: »کلیه مرتج

جدی  را  دشمنان  تمام  باید  ما  تاکیتیکی  نظر  از  ولی  دهیم،  بها  کم  دشنمنان  تمام  به 

بگیریم.« این حقیقت بزرگ که صدر مائو خاطرنشان ساخته است، ارادۀ رزمندۀ انقالبی 
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روزی های پی در پی در خلقهای سراسر جهان را تقویت میبخشد و ما را برای کسب پی

 مبارزه علیه امپریالیسم، رویزیونیسم و مرتجعین راهنمائی کرده و میکند.

ببر کاغذی بودن امپریالیسم امریکا مدتها است که توسط خلقهای سراسر جهان فاش و 

سر جهان، روز ابرمال گردیده است. امپریالیسم امریکا، این غدار ترین دشمن خلقهای سر

سراشیب انحطاط میغلتد. نیکسون پس از آنکه روی کار آمد، با وضعی فوق   بروز بیشتر در

العاده آشفته و درهم برهم و بحران اقتصادی حل نشدنی، با مقاومت پرتوان توده های 

کشورهای  آن  در  دشواریکه  وضع  با  جهان،  سراسر  خلقهای  و  کشور  داخل  خلق 

امریکا روز بروز بی اثر تر میشود، امپریالیستی از هم پاشیده شده و باتون امپریالیسم  

مواجه گشته است. نیکسون که هیچ چاره ای برای حل این مسائل در جنته خود نمییابد، 

ناگزیر همانند اسالف خود همچنان تاکتیکهای دوگانۀ ضد انقالبی را بازی میکند و در  

تسلیحات جلوه میدهد، ولی در حقیقت دامنه دارتر به توسعۀ    "صلحدوست"ظاهر خود را  

و تدارک جنگ میپردازد. هزینۀ نظامی امریکا سال بسال افزایش می یابد. امپریالیسم 

امریکا تا بحال سرزمین کشور ما تایوان را تحت اشغال خود نگهداشته، نیروهای تجاوزی 

خود را به تعداد زیادی از کشورها اعزام داشته و بعالوه در مناطق مختلف جهان صدها و  

ه نظامی و تأسیسات نظامی برپا ساخته است. امپریالیسم امریکا آنقدر زیاد هزارها پایگا 

هواپیما و توپ، بمب هسته یی و راکت هدایت شونده تولید کرده و میکند. همۀ اینها برای 

چیست؟ برای اینکه خلقها را بترساند، سرکوب کند و بقتل برساند و جهان را به انحصار 

ای  ن اعمال، در همه جا بصورت دشمن خلقها درآمده و در  خود درآورد. ولی در نتیجۀ 

ضربات  مورد  و  افتاده  جهان  سراسر  مردم  و  پرولتاریا  وسیع  های  توده  محاصرۀ  حلقۀ 

سنگین آنها قرار گرفته است و این هم حتماً موجب انقالب دامنه دارتری در سراسرجهان  

 خواهد گردید.

کاغ ببر  هم  شوروی  رویزیونیستی  مرتد  سوسیال  دارودستۀ  چهرۀ  است.   –ذی 

رویزیونیسم است  گردیده  برمال  و  فاش  روشنتر  بروز  روز  آن  امپریالیستی هنگامیکه   .

خروشچفی تازه سر میزد، پیشوای کبیر ما صدر مائو به زیان جدی ای که رویزیونیسم 

معاصر به امر انقالب جهانی خواهد رساند، متوجه گردید. صدر مائو تمام حزب را رهبری 

لنینیست بزرگ رفیق انور خوجه    - کرده و به اتفاق حزب کار آلبانی به ریاست مارکسیست
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 و   تئوریک  ایدئولوژیک،   های  زمینه  در  جهان  واقعی  های  لنینیست  –مارکسیست  و  

  مبارزۀ  دارد،  قرار  آن   مرکز   در  شوروی   رویزیونیسم   که   معاصر  رویزیونیسم   علیه   سیاسی

 در  که  است   داده   امکان   جهان  سراسر   خلقهای   به   امر   این   و   است   آورده  بعمل   ای   قاطعانه 

 –  مارکسیسم   از  را  واقعی   لنینیسم  – مارکسیسم    که  بگیرند  یاد  بتدریج  مبارزه  جریان

 نیز   امر   این   و   دهند  تمیز  کاذب  سوسیالیسم  از  را   واقعی  سوسیالیسم   و  کاذب  لنینیسم

 ما   حزب  مائو  صدر  حال   درعین.  ساخت  دچار  ورشکستگی  به   را  خروشچفی  رویزیونیسم

بر امپریالیسم، برا  در  تسلیم  بر  مبنی  لیوشائوچی  رویزیونیستی  مشی  از  قاطع  انتقاد  در  را

و  مختلف  کشورهای  انقالبی  جنبشهای  آتش  فرونشاندن  و  مرتجعین  و  رویزیونیسم 

همچنین در خرد کردن دارودستۀ ضد انقالبی رویزیونیستی لیوشائوچی رهبری نموده  

 است و بدین ترتیب حزب ما وظیفۀ انترناسیونالیستی پرولتری خود را انجام داده است. 

کار آمدن برژنف، دارودستۀ مرتد رویزیونیستی شوروی بعلت آنکه باتونش   پس از روی

ابد، با جنون  روز بروز بی اثر تر شده و دشواریهای داخلی و خارجیش هر روز شدت می ی

میکند. آنها در داخل    هرچه بیشتر سوسیال اعمال  را  امپریالیسم و سوسیال فاشیسم 

و احیای همه جانب را تشدید میکنند. در  کشور، سرکوب خلق شوروی  ۀ سرمایه داری 

خارج از کشور، آنها تبانی خود با امپریالیسم امریکا، سرکوب مبارزات خلقهای کشور های 

یی  توده  جمهوری  و  شرقی  اروپای  مختلف  کشورهای  استثمار  و  کنترل  مختلف، 

کارانۀ مغولستان، رقابت با امریکا بر سر خاورمیانه و سایر مناطق و همچنین تهدید تجاوز

نفر  با اعزام چند صد هزار  را شدت میبخشند. اشغال چکسلواکی  ما  خود علیه کشور 

دو بائو،  جن  جزیرۀ  چین،  خاک  در  مسلحانه  تحریکات  و  اخیر ن  سرباز  زشت  مایش 

رویزیونیسم شوروی میباشد. دارودستۀ مرتد رویزیونیستی شوروی بمنظور توجیه تجاوز 

دیکتاتوری "، تئوری  "حق حاکمیت محدود"تئوری    خود با جاروجنجال در بارۀ اصطالح

موعظه میکند. این یاوه سرائیها چه   "خانوادۀ بزرگ سوسیالیستی"و تئوری    "بین المللی

است، ولی حق حاکمیت   "محدود"معنی دارد؟ این بمعنای آن است که حق حاکمیت آنها   

را بر   "توری بین المللیدیکتا"آنها محدود نیست. ایا شما از آنها اطاعت نمیکنید؟ آنها  

شما اعمال خواهند نمود، یعنی اعمال دیکتاتوری بر خلقهای کشورهای مختلف تا اینکه 

بزرگ سوسیالیستی" مستعمرات سوسیال   "خانوادۀ  یعنی  نوین،  تزارهای  تسلط  تحت 
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قلمرو شگوفان مشترک "ی هیتلر،  "نظم نوین اروپا"امپریالیستی را تشکیل دهند، مانند  

 امریکا.  "خانودۀ بزرگ جهان آزاد"میلیتاریستهای ژاپنی و   "اور کبیر آسیایی خ

 لنین خائنین انترناسیونال دوم را سخت محکوم ساخت: 

»سوسیالیسم در گفتار، امپریالیسم در کردار و تکامل اپورتونیسم به امپریالیسم.« )لنین، 

 ( 458، صفحۀ    29    دـ لـی، جـینـاپ چـکلیات، چ

این گفتار برای دارودستۀ مرتد رویزیونیسمتی شوروی کنونی که متشکل از یک مشت 

ناچیز صاحبان قدرت گام نهاده در راه سرمایه داری میباشد، کامالً صادق است. ما اطمینان 

راسخ داریم: پرولتاریا و توده های وسیع خلق شوروی که دارای سنن پرافتخار انقالبی 

تن ]این دارودسته[ مسلماً به پا خواهند خاست. همانطوریکه هستند، برای سرنگون ساخ

 صدرمائو خاطرنشان ساخته است:  

»اتحاد شووری اولین دولت سوسیالیستی بود و حزب کمونیست اتحاد شوروی حزبی بود 

شور دولت  و  حزب  رهبری  گرچه  کرد.  گذاری  پایه  آنرا  لنین  بوسیلۀ وکه  اکنون  ی 

به رفقا توصیه میکنم اطمینان راسخ داشته باشید   رویزیونیستها غضب شده است، من 

که توده های وسیع خلق شوروی، اعضای حزب و کادرها خوب هستند و میخواهند انقالب 

 ستی دیری نخواهد پائید.« یکنند، سیادت رویزیون

از آنجا که دولت شوروی حادثۀ تجاوز مسلحانه به خاک چین، جزیرۀ جن بائو را ایجاد 

مر مسئلۀ  است.  کرد،  کرده  بخود جلب  را  توجه سراسر جهان  و شوروی  بین چین  زی 

مسئلۀ مرزی بین چین و شوروی همچون مسایل مرزی بین چین و بعضی از کشورها ی 

همجوار، از تاریخ باقی مانده است. در مورد این مسایل حزب و دولت ما همواره بر آن بوده 

عادالنه و منطقانۀ آنها مذاکرات بعمل اند که از طریق دیپلماتیک جهت نیل به حل و فصل  

آید. تا زمانیکه این مسایل حل نشده اند، بمنظور جلوگیری از بروز تصادمات وضع مرزی 

موجود باید حفظ گردد. طبق این اصل، دولت ما مسایل مرزی را به ترتیب با کشورهای 

ضایت بخش حل  همسایۀ خود مانند برمه، نپال، پاکستان، مغولستان و افغانستان بطور ر

کرده است و فقط مسایل مرزی بین شوروی و چین و بین هند و چین تا کنون الینحل 
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مانده است. دولت ما بارها با دولت هند در بارۀ مسئلۀ مرزی بین چین و هند مذاکره کرد. 

بعلت اینکه دولت ارتجاعی هند سیاست تجاوزی امپریالیسم انگلستان را به ارث برده 

غیر قانونی وادار سازد که حتی    "خط ما کماخون"میخواست ما را به قبول  بود، نه تنها  

دولتهای ارتجاعی سابق چین کهن هم آنرا قبول نکرده بودند، بلکه پا فراتر نهاده و بیهوده 

نیز   "اکسایچن"تالش میکرد منطقۀ   واقع است،  را که همواره در قلمرو حکومت چین 

کرات چین و هند در بارۀ مسئلۀ مرزی را بشکست بتصرف خود درآورد و بدین ترتیب مذا

منجر ساخت. این برهمگان روشن است. مسئلۀ مرزی بین چین و شوروی، در اثر تجاوز 

زمانیکه   در  نوزدهم،  قرن  دوم  نیمۀ  در  شد.  ایجاد  چین  به  تزاری  روسیۀ  امپریالیسم 

فعالیتهای   به  تزاری  بودند، دولت  قدرت محروم  از  و روسیه  تجاوزکارانۀ خلقهای چین 

امپریالیستی جهت تقسیم چین پرداخته و یک سلسله قراردادهای غیرمتساوی بر گردن 

چین تحمیل نمود و قطعۀ بزرگی از خاک چین را تصاحب کرد و همچنین در بسیاری از 

نقاط، از خط مرزی قید شده در قرار دادهای غیر متساوی عبور کرده و بیش از پیش خاک 

. مارکس، انگلس و لنین با خشم و انزجار اینگونه عملیات راهزنانه چین را متصرف گردید

دولت شوروی تحت ریاست لنین کبیر   1920سپتامبر سال    27را محکوم ساختند. روز  

 رسماً اعالم داشت: 

»کلیه قرار دادهائی که دولتهای سابق روسیه با چین منعقد کرده بودند، باطل و بی اعتبار 

ه سرزمینهای اشغال شده چین و تمام نواحی تحت امتیاز روسیه  شمرده میشود و از کلی

روسیه  بورژوازی  و  تزاری  دولت  که  چیزهائی  تمام  و  میشود  صرفنظر  چین  در  واقع 

از چین بغارت برده بودند، بالعوض و برای همیشه به چین مسترد میگردد.«     بیرحمانه 

 ی  ـ تـیالیسـوسـاعالمیۀ دولت جمهوری شوروی فیدرال س")رجوع شود به  

  ("روسیه با دولت چین

 بعلت شرایط تاریخی آنزمان، این سیاست پرولتری لنین نتوانست عملی شود. 

سپتامبر  21اوت و  22دولت چین طبق موضع همیشگی خود در پیرامون مسئلۀ مرزی، 

دوباره بابتکار خود به دولت شوروی پیشنهاد کرد که مذاکراتی بخاطر حل   1960سال  
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مذاکرات طرفین در پکن شروع   1964مسئلۀ مرزی بین چین و شوروی بعمل آید. در سال  

ط به مرز کنونی چین و شوروی، قراردادهای غیر شد. با وجود اینکه قرار دادهای مربو

متساوی اند که از طرف تزارها برخلق چین تحمیل شده بودند، ما از روی تمایل حفظ 

دوستی انقالبی بین خلقهای چین و شوروی همچنان بر آن بودیم که قرارداد ها بمثابۀ 

ش رویزیونیستی  مرتد  دارودستۀ  ولی  گردد.  تلقی  مرزی  مسئلۀ  حل  به اساس  وروی 

 جدید  های  تزار  امپریالیستی  –سیاست پرولتری لنین خیانت کرده و روی موضع سوسیال  

 که  ورزِیدند  اصرار  و   داری  خود   دادها  قرار  این   بودن  نابرابر   قبول   از  و   نمودند  پافشاری 

ام سرزمینهای از چین که آنها برخالف قرار دادها اشغال کرده تم   که  کند  قبول  ما  کشور

نیسم عظمت و، از آن شوروی باشد. این موضع شویا تالش داشتند اشغال کنندبودند و  

 . گردید  مذاکرات ناکامی   باعث  شوروی  دولت  امپریالیستی –طلبانه و سوسیال  

پس از روی کار امدن برژنف، دارودستۀ مرتد رویزیونیستی شوروی وضع موجود مرزی را 

ایجا د کرده، ماهیگیران و دهقانان بی با شدت بیشتری برهم زده مکررا حوادث مرزی 

سالح ما را کشته و به حاکمیت کشور ما تجاوز کرده اند. در این اواخر، آنها حتی پی در 

پی به جزیرۀ جن بائو، سرزمین کشورما تجاوز مسلحانه نموده اند. واحد های مرزبان ما 

داده، ضربات که دیگر از حد تحمل خارج شده بودند، برای دفاع از خود به آنها پاسخ  

ما پیروزمندانه دفاع  از خاک مقدس کشور  به تجاوزکاران وارد ساختند و  ای  شایسته 

مارس پیشنهاد کرد که با   21نمودند. کاسیکین برای رهائی خود آنها از وضعیت دشوار،  

مارس دولت ما بالفاصله بوسیلۀ تذکاریه ای   22رهبران کشور ما تلفوناً صحبت نماید. در  

 اب داد و طی آن یادآور شد: به آنها جو 

 »با در نظر گرفتن مناسبات کنونی بین چین و شوروی تماس گرفتن بوسیلۀ تلفون دیگر 

نامناسب است و چنانچه دولت شوروی حرفی داشته باشد که بگوید، خواهشمند است از  

 راه دیپلماتیک رسماً به دولت چین اظهار کند.«  

صادر کرد که در آن از یکطرف بازهم روی موضع   مارس دولت شوروی اعالمیه ای   29روز  

مجدد  آغاز  به  را  خود  تمایل  دیگر  طرف  از  و  کرده  پافشاری  خود  کار  تجاوز  لجوجانۀ 

 ابراز نموده بود. دولت ما در نظر دارد که به آن پاسخ دهد.  "مشورت"
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سیاست خارجی حزب و دولت ما پیگیر است که عبارت است از: بسط و توسعۀ روابط 

اصول دوس اساس  بر  سوسیالیستی  کشورهای  با  همکاری  و  متقابل  کمک  تی، 

انترناسیونالیستی پرولتری، کمک به مبارزات انقالبی کلیه خلقها و ملل ستمدیده، سعی 

و کوشش در راه همزیستی مسالمت آمیز با کشورهای دارای نظامهی اجتماعی گوناگون 

مامیت ارضی و حق حاکمیت، عدم تجاوز بر اساس اصول پنجگانه یعنی احترام متقابل به ت 

متقابل، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، تساوی حقوق و منافع متقابل و همزیستی 

خارجی   سیاست  امپریالیسم.  جنگ  و  تجاوز  سیاست  علیه  مبارزه  و   ، آمیز  مسالمت 

آنرا  ما  طوالنی  مدت  برای  که  است  سیاستی  بلکه  نیست  مؤقتی  تدبیری  ما  پرولتری 

عمل پیگ اینطور  نیز  آینده  در  و  کردیم  عمل  اینطور  گذشته  در  ما  میکنیم.  اجرا  یرانه 

خواهیم کرد. ما همواره طرفدار آن بوده ایم که امور داخلی کشورهای مختلف باید توسط 

خود خلقهای آن کشور ها حل شوند. کشور ها اعم از بزرگ و کوچک، باید مناسبات بین 

و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر برقرار سازند. حزب خود را بر اساس اصول برابری 

نیسم عظمت شوو  علیه   لنینیستی  – ول مارکسیستی  کمونیست چین برای حفظ این اص

طلبانۀ ننگین دارودستۀ مرتد رویزیونیستی شوروی دست به مبارزۀ طوالنی زده است.  

این واقعیت بر هیچکس پوشیده نیست. دارودستۀ مرتد رویزیونیستی شوروی با چرب 

صحبت میکنند، ولی در واقع خود را حزب   "کشورهای برادر"و    "احزاب برادر"زبانی از  

را پدرشاه و تزارهای جدید   میدانند که میتوانند بمیل خود سرزمین کشور های دیگر 

اشغال کنند. آنها نه تنها علیه حزب کمونیست چین و حزب کار آلبانی و سایر احزاب 

مارکسیستی    سازنده   واژگون  و  خرابکارانه  فعالیتهای  به   واقعی  لنینیستی  –سیاسی 

 و   باشند  داشته  آنها   با   نظر  الفاخت  کمی  که  احزابی  آن  کلیه  با  برخورد  در  بلکه  میپردازند، 

آنها که کمی اختالف نظر   "ستیسوسیالی  بزرگ  خانواده"  اصطالح  به  از  کشورهائی  کلیه  با

کوتاهی  بدی  کار  از هر  و  داده  از خود نشان  تهدید آمیزی  قیافۀ  باشند،  داشته  آنها  با 

حتی اشغال به نمیکنند، مانند سرکوب، خرابکاری و انجام فعالیتهای واژگون سازنده و  

برادر"اصطالح   های  به   "کشور  اعضای  ربایش  و  مسلح  نیروهای  اعزام  طریق  از  شان 

شان. اینگونه رفتار راهزنانۀ فاشیستی آنها خودشان را محکوم   "احزاب برادر"اصطالح  

 به نابودی ساخته است. 
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ند.  چین هست  "منفرد ساختن"امپریالیسم امریکا و رویزیونیسم شوروی همواره در صدد  

نیست  قادر  هرگز  آنها  چینی  ضد  آمیز  جنون  مبارزۀ  است.  افتخار  چین  برای  این 

کوچکترین زیانی بما برساند، بلکه در خلق چین روحیۀ استقالل و عدم وابستگی و اتکاء 

بر را به نیروی خود و روحیۀ مبارزۀ سرسختانه برای شکوفائی و نیرومندی میهن خویش 

شان میدهد که چین بین خود از یک طرف و امپریالیسم انگیخته است و به جهانیان ن 

این  امروز  است.  کشیده  دقیقی  مرز  دیگر  طرف  از  شوروی  رویزیونیسم  و  امریکا 

امپریالیسم، رویزیونیسم و مرتجعین نیستند بلکه پرولتاریا و خلقهای انقالبی کشورهای 

س و  سیاسی  احزاب  میکنند.  تعیین  را  جهان  سرنوشت  که  هستند  ازمانهای مختلف 

 متشکل  پرولتاریا  مترقی  عناصر  از  که  مختلف  کشورهای  واقعی  لنینیستی  –مارکسیستی  

چین  کمونیست  حزب  میباشند.  درخشانی  بسیار  آیندۀ  دارای  و  نوظهور  نیروهای  اند، 

مصمم است با آنها متحد شده و دوشادوش انها پیکار کند. ما از مبارزۀ ضد امپریالیستی 

بفرجام و ضد رویزیونیستی خل از خلق ویتنام در  ق آلبانی قاطعانه پشتیبانی میکنیم؛ 

رساندن جنگ مقاومت خلق ویتنام علیه تجاوز امریکا و بخاطر نجات میهن بطور قطعی 

، ماالیا، اندونزی، کامبوجقالبی خلقهای الئوس، تایلند،  پشتیبانی مینمائیم؛ از مبارزات ان

، افریقا و امریکای التین با قطعیت پشتیبانی هند، فلسطین و کشورها و مناطق دیگر آسیا

میکنیم؛ از مبارزۀ عادالنۀ پرولتاریا و جوانان دانشجو و توده های سیاهان امریکا علیه 

و  پرولتاریا  متحدانۀ  مبارزۀ  از  میکنیم؛  پشتیبانی  قطعی  بطور  امریکا  حاکمۀ  هئیت 

رویزیون مرتد  دارودستۀ  ساختن  سرنگون  راه  در  شوروی  شوروی زحمتکشان  یستی 

مبارزات عادالنۀ خلق چکسل از  میکنیم؛  واکی و خلقهای دیگر علیه قاطعانه پشتیبانی 

مبارزات   سوسیال از  میکنیم؛  پشتیبانی  قطعیت  با  شوری  رویزیونسیتی  امپریالیسم 

پشتیبانی  قاطعانه  اقیانوسیه  و  غربی  اروپای  کشورهای  خلقهای  و  ژاپن  خلق  انقالبی 

میکنیم البی خلقهای کشورهای مختلف جهان با قطعیت پشتیبانی  میکنیم؛ از مبارزات انق 

بمنظور مقاومت در برابر تجاوز، ظلم و ستم امپریالیسم امریکا  هو از کلیه مبارزات عادالن

ر ها و خلق های مورد تجاوز، و رویزیونیسم شوروی قاطعانه پشتیبانی میکنیم. کلیه کشو

شوید، کنتر متحد  شوروی  رویزیوونیسم  و  امریکا  امپریالیسم  تضییق  و  مداخله  ل، 

ما  درآورید!  پای  از  مانرا  مشترک  دشمنان  و  دهید  تشکیل  را  متحد  جبهۀ  وسیعترین 

و  دهیم  دست  از  را  خود  انقالبی  هوشیاری  ایم،  شده  پیروز  اینکه  از  نباید  بهیچوجه 
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پ برپا ساختن جنگ تجاوزی  نباید خطر  امریکا و بهیچوجه  امپریالیسم  از طرف  ردامنه 

 آمادگی  – رویزیونیسم شوروی را از نظر فروگذاریم. ما باید آمادگی کامل داشته باشیم  

رابر آنکه آنها جنگ پردامنه ای بر پاسازند و یا به جنگ دامنه دار هسته ای بپردازند. ب  در

ما   خالصۀ کالم ما باید آماده باشیم. مدتها پیش صدر مائو گفت: تا زمانیکه دیگران به 

حمله نکنند، ما بدیگران حمله نمیکنیم؛ چنانچه بما حمله کنند، ما مسلماً به آنها پاسخ 

خواهیم داد. اگر آنها اصرار کنند با ما بجنگند، آنوقت ما تا پایان جنگ خوب از خدمتشان 

صدها خلق  است.  آمده  بدست  پیکار  طریق  از  چین  انقالب  پیروزی  آمد.   درخواهیم 

میلیونی چین و ارتش آزادیبخش توده یی چین که با مائوتسه دون اندیشه مسلح و در  

انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریائی آبدیده شده اند، با اطمینان کامل به پیروزی مصممند 

که سر زمین مقدس کشور خود، تایوان را آزاد سازند و مسلماً کلیه تجاوزکاران را که 

 بن و تام و تمام نابود خواهند ساخت! و  ته باشند، با قطعیت، از بیخ  جرات تجاوز به مارا داش

 پیشوای کبیر ما صدر مائو خاطرنشان ساخته است:   

رویزیونیسم شوروی و امپریالیسم امریکا ضمن ساخت و پاخت با یکدیگر آنقدر زیاد کار 

اهند بخشید. ننگین و زشت انجام داده اند که خلقهای انقالبی سراسر جهان آنها را نخو

علیه  مبارزه  تاریخی  نوین  عصر  میخیزند.  پا  به  جهان  مختلف  کشورهای  خلقهای 

 امپریالیسم امریکا و رویزیونیسم شوروی دیگر آغاز شده است.

چه جنگ موجب انقالب شود و چه انقالب از جنگ پیشگیری نماید، روزگار امپریالیسم 

پرولتارهای سراسر جهان متحد شوید!   امریکا و رویزیونیسم شوروی دیری نخواهد پائید! 

رویزیونیسم  امریکا،  امپریالیسم  شوید!  متحد  جهان  ستمدیدۀ  ملل  و  خلقها  پرولتاریا، 

 شوروی و سگهای زنجیری شان را بگور بسپارید!
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ب پیروزی  ـور در راه کسـر کشـ راسـ تمام حزب و خلق س  - 8

 وید!  ـد ش ـتری متحـم بزرگ ـبازه

کشوری حزب در لحظۀ مهم رشد تاریخی حزب ما، در لحظۀ مهم تحکیم و نهمین کنگرۀ  

تکامل دیکتاتوری پرولتاریا در کشور ما و همچنین در لحظۀ مهم بسط و توسعۀ جنبش 

کمونیستی جهانی و انقالب جهانی دعوت شده است. در میان نمایندگان کنگرۀ ما هم 

زیادی خ تعداد  هم  و  پیر  نسل  پرولتری  انقالب  تعداد رجال  میشوند.  یافت  تازه  ونهای 

نمایندگان اعضای حزب از کارگران صنعتی، نمایندگان اعضای حزب از دهقانان فقیر و 

قشر پائینی دهقانان میانه حال و نمایندگان زن بقدری زیاد است که در کنگره های حزب 

یی هم ما سابقه نداشته است. در میان نمایندگان اعضای حزب از ارتش آزادیبخش توده  

نمایندگان  میشوند.  مشاهده  جدیدی  رزمندگان  هم  و  گذشته  سرخ  ارتش  رزمندگان 

اعضای حزب از سپاهیان گارد سرخ برای اولین بار در کنگرۀ کشوری حزب شرکت کرده  

اند. این واقعیت که این همه نماینده از نقاط مختلف کشور به پکن آمده و دور پیشوای 

ا در بارۀ امور حزبی و دولتی با هم مشورت کرده و تصمیم کبیر صدر مائو گرد آمده اند ت

بگیرند، نشانۀ آن است که کنگرۀ ما کنگره ای است سرشار از حیات و شادابی و کنگرۀ 

 وحدت و کنگره پیروزی میباشد.

مل میاموزد که: »وحدت کشور، همبستگی خلق و یگانگی  بما  مائو  تهای مختلف یصدر 

  فرهنگی  عظیم   انقالب  اثر   در  «.هستند  ما  امر  حتمی   روزیپی   اساسی ضامن  اینها   –کشور  

 بیسابقه  وحدت  ما   میهن  اندیشه،   دون  مائوتسه  کبیر  سرخ  درفش  پرتو  در  و  پرولتاریائی

ه و در میان خلق کشورما همبستگی بزرگ انقالبی بسیار وسیعی حکمفرماست. یافت  ای 

این همبستگی بزرگ تحت رهبری پرولتاریا و بر اساس اتحاد کارگران و دهقانان استوار 

برادر، دموکراتهای میهن پرستی که در   ملیتهای مختلف  افراد زیر است:  بوده و شامل 

ساختما امر  و  انقالب  برای  طوالنی  اند، مدت  داده  انجام  نیکوئی  کارهای  ما  میهن  ن 

مهاجرین میهن پرست وسیع چینی مقیم در خارج از کشور، و هموطنان میهن پرست 
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تایوان که تحت فشار و تضییق مرتجعین آمریکا و چانکایشک بسر میبرند و همه کسانی 

م  دارند.  دوست  را  خود  سوسیالیستی  میهن  و  میکنند  پشتیبانی  سوسیالیسم  از  ا که 

اطمینان داریم که پس از این کنگرۀ کشوری حزب ملیتهای مختلف سراسر کشور ما تحت 

علیه  مبارزه  در  و  متحد شده  تر  فشرده  هم  با  مسلماً  مائو  کبیر صدر  پیشوای  رهبری 

دشمنان مشترک مان و در امر ساختمان میهن مقتدر سوسیالیستی مان پیروزی بازهم 

 بزرگتری بدست خواهند آورد.

 گفت:  1962ئو در سال  صدرما

پنجاه سال تا صد سال آینده که از هم اکنون شروع میشود، دوران بزرگی خواهد بود که  

در آن تحوالت ریشه یی در نظام اجتماعی در جهان رخ خواهد داد، دورانی که زمین و 

آسمان را بلرزه در خواهد آورد و هیچ دوران تاریخی گذشته نمیتواند با آن مقایسه شود. 

ا که در چنین دورانی زندگی میکنیم، باید آماده بشایم بمبارزات عظیمی بپردازیم که از م 

دوران  مبارزات  از  را  مبارزات  این  که  میباشد  دارا  را  بسیاری  خصوصیات  شکل  لحاظ 

 گذشته متمایز میسازد.

این دورنمای عظیمی که صدر مائو با دور اندیشی و بصیرت آنرا نشان داده است، روشنگر  

 تشویق  و   ترغیب   را   واقعی   های  لنینیست  –اه آیندۀ ما بپیش میباشد و تمام مارکسیست  ر

 حزب  تمام.  کنند  مبارزه  قهرمانانه  -کمونیسم  - خود  بزرگ  آرمان  تحقق  بخاطر   که  مینماید

 را   اندیشه   دون   مائوتسه  کبیر  سرخ   درفش  شوید،  متحد   کشور  سراسر   خلق   شوید،  متحد

بر هر مشکل غلبه ر  عزم  نگهدارید،   افراشته  بر نهراسید،  از قربانی  باشید،  اسخ داشته 

 کنید تا پیروزی بدست آورید!

فـرهـنـگی   عـظـیـم  انـقـالب  کـبـیـر  پـیـروزی  بـاد  زنـده 

 پـرولـتـاریـائـی! 
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 زنـده بـاد دیـکـتـاتـوری پـرولـتـاریـا!  

 زنـده بـاد نـهـمـیـن کـنـگرۀ کـشـوری حـزب!  

کـمـونـیـسـت  زنـد راسـتـیـن  و  پـرافـتـخـار  کـبـیـر،  حـزب  بـاد  ه 

 چـیـن! 

مـائـوتـسـه دون انـدیـشـۀ   - لـنـیـنـیـسـم  -زنـده بـاد مـارکـسـیـسـم 

 کـبـیـر! 

 زنـده بـاد پـیـشوای کـبـیـر مـا صـدر مـائـو! 

 طـوالنـی و طـوالنـی بـاد عـمـر صـدر مـائـو!  

 *** 

 سند  ین ا بررسی درمطالب قابل 
 

در مورد اهمیت تاریخی کنگرۀ سراسری نهم حزب کمونیست      –  1

   :چین

 در همان ابتدای سند تأکید گردیده است: مورد  درین

نهمین کنگرۀ کشوری حزب کمونیست چین کنگره ای خواهد بود که در تاریخ »رفقا!  

 حزب ما تأثیرات عمیق و دیرپائی خواهد گذاشت.

فرهنگی  عظیم  انقالب  که  است  گردیده  دعوت  ای  لحظه  چنین  در  ما  کنگرۀ  این 

پرولتاریائی که صدر مائو آنرا شخصا برپا کرده و رهبری مینماید، به پیروزی بزرگی نائل 
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آمده است. این طوفان بزرگ انقالبی ستاد فرماندهی بورژوائی بسرکردگی لیو شائوچی 

فرو ریخته، مشت قلیلی خائین، جاسوس و صاحبان   خائن، عامل دشمن و اعتصاب شکن را

قدرت مطلقاً اصالح ناپذیر گام نهاده در راه سرمایه داری در درون حزب را که لیوشائوچی 

نمایندۀ کل آنها است، افشا کرده، دسایس آنها را جهت احیاء سرمایه داری خنثی نموده، 

خشیده، حزب ما را بمراتب نیرومند دیکتاتوری پرولتاریا در کشور ما را به مراتب تقویت ب

تر گردانیده و بدین ترتیب از لحاظ سیاسی، ایدئولوژیک و تشکیالتی شرایط کافی برای 

 «این کنگره فراهم آورده است.

شود جای شکی وجود ندارد، ولی این تأکید یک چه در این تأکید دیده میدر درستی آن

کمونیست   محدودۀ حزب  در  و صرفاً  بوده  است. جانبه  مانده  قید  انقالب چین  و  چین 

واقعیت این است که کنگرۀ سراسری نهم حزب کمونیست چین به همان میزانی که از 

انقال و  برای حزب کمونیست چین  تاریخی  به همان   بلحاظ  اهمیت است،  دارای  چین 

میزان برای جنبش کمونیستی بین المللی نیز دارای اهمیت است. این کنگره وظیفۀ مهم 

لنینیزم  - مائوتسه دون در تکامل مارکسیزم بخشیدن به خدمات عظیمخی رسمیت تاری

مارکسیزم بدین   - لنینیزم   -به  و  نموده  اجرا  را  مائوئیزم(  )امروز  دون  مائوتسه  اندیشۀ 

سند با وسیله خدمت تاریخی بزرگی برای کل جنبش کمونیستی بین المللی انجام داد.  

این بهوجود  خود  سطور  البالی  در  حزب   که  حزب  نهم  سراسری  کنگرۀ  از  جنبه  این 

ظیم مائوتسه دون کمونیست چین،  انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین و خدمات ع

برد که اهمیت بین المللی بود نیز رنج میحال از این کمنماید، اما در عینباربار اشاره می

 گیرد. تۀ آن را به قدر کافی در نظر نمیشایس

نماید به درستی مطرح میطرف  : سند از یکاین است که  جا وجود دارددرینمشکلی که  

لنینیزم را در تمامی ابعاد سیاسی، نظامی، اقتصادی و فلسفی   - دون مارکسیزم که مائوتسه

به مرحلۀ کامالً جدیدی تکامل داده است، ولی از طرف دیگر این مرحلۀ تکاملی کامالً 

تر اهمیتتر و کمگیرد بلکه پایینلنینیزم در نظر نمید مارکسیزم و  جدید را چیزی در ح

کمونیست چین در   داند. در واقع حزبمی  "دونمائوتسهاندیشۀ"گیرد و آن را  در نظر می

دا است که قادر نشد این مشکل را حل نماید و ناگفته پیخود نیز    کنگرۀ سراسری دهم
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به قدرت  افتادن  از  رویزیونیستبعد  سرنگوندست  و  راهها  چین  در  انقالب  این   ی  حل 

 مسدود گردید.  مشکل کالً

 شود:گفته می  "گزارش به کنگره"گری از  در جای دی

»نهمین کنگرۀ کشوری حزب در لحظۀ مهم رشد تاریخی حزب ما، در لحظۀ مهم تحکیم 

و تکامل دیکتاتوری پرولتاریا در کشور ما و همچنین در لحظۀ مهم بسط و توسعۀ جنبش 

 انی و انقالب جهانی دعوت شده است.«کمونیستی جه

بخشی رسمیت  لحاظ  از  حزب،  تاریخی  مارکسیزمرشد  به   - لنینیزم   -دن 

نمای حزب، و تحکیم و تکامل دیکتاتوری هادون به عنوان اساس تیوریک رمائوتسهاندیشۀ

برد انقالب فرهنگی و رسمیت بخشیدن به تیوری ادامۀ پرولتاریا، از لحاظ برپایی و پیش

جای هب  ر قسمت دومالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا، مسلم و واضح بوده است. اما دانق

تدویر  زمان  در  انقالب جهانی  و  جهانی  کمونیستی  توسعۀ جنبش  و  بسط  ادعای  طرح 

زیرا شکست انقالب در شوروی  - نادرست بودکنگرۀ سراسری نهم حزب، که یک ادعای 

در یک دهه قبل از برپایی انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریایی در چین را به عنوان یک 

روی باید    - جهانی پرولتری در نظر نگرفته بود  شکست بزرگ کیفی و کمی برای انقالب

زم لنینی  -دون و حزب کمونیست چین از لحظ متکامل ساختن مارکسیزمخدمات مائوتسه

مارکسیزم  بمائوتسهاندیشۀ  - لنینیزم   - به  و  مائوئیزم(  )امروز  دستهدون  یابی خصوص 

وسیالیزم توسط  نگونی سراه جلوگیری از احیای سرمایه داری و سر  تیوریکی و پراتیکی

ایجاد تحول در جهان بینی کل جامعه از طریق برپایی و   های درون حزب ورویزیونیست

پروپیش دیکتاتوری  تحت  انقالب  ادامۀ  و  فرهنگی  انقالب  صورت  برد  تأکید  لتاریا، 

 گرفت.  می

 دون:  لنینیزم توسط مائوتسه -در مورد تکامل مارکسیزم – 2

مائو طی نیم قرن اخیر، در رهبری مبارزۀ عظیم مردم  »صدردر گزارش گفته شده است: 

الب دموکراتیک نوین، در رهبری مبارزۀ عظیم تلف چین بخاطر انجام انقهای مختملی

مبارزۀ عظیم  ما و همچنین در  انقالب سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیزم در کشور 
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یزم معاصر و مرتجعین جنبش کمونیستی بین المللی عصر کنونی علیه امپریالیزم، رویزیون

لنینیزم را با پراتیک مشخص انقالب تلفیق   - کشورهای مختلف، حقیقت عام مارکسیزم 

نظامی،  سیاسی،  های  زمینه  در  و  زمینه  داده  و  فلسفی  فرهنگی،  دیگر اقتصادی،  های 

لنینیزم را دنبال کرده، از آن دفاع نموده و آن را رشد و تکامل و به مرحلۀ   - مارکسیزم 

     نوینی ارتقاء داده است.«      کامالً 

ندا وجود  شکی  جای  است  گردیده  بیان  آنچه  درستی  در  نیز  های رد.  درینجا  عرصه 

 :به ترتیب ذیل بیان گردیده استمختلف خدمات مائوتسه دون  مبارزاتی  

 انقالب دموکراتیک نوین چین.  –  الف

 انقالب سوسیالیستی چین و ساختمان سوسیالیزم در چین.  –  ب

 مبارزه علیه امپریالیزم، رویزیونیزم معاصر )مدرن( و مرتجعین کشورهای مختلف.   –  پ

 خدمات مائوتسه دون به صورت مشخص به ترتیب ذیل بیان گردیده است: 

جا صرفاً از لنینیزم با پراتیک مشخص انقالب. درین  -تلفیق حقیقت عام مارکسیزم  –   الف

 انقالب چین صحبت نگردیده بلکه از انقالب بطور عام صحبت گردیده است.

اقتصادی، فرهنگی،   های سیاسی، نظامی، لنینیزم در زمینه   - کردن مارکسیزمدنبال    –  ب

 های دیگر. فلسفی و زمینه

 ها. لنینیزم در همان زمینه  -مارکسیزمدفاع از    –  پ

 ها. لنینیزم به مرحلۀ کامالً نوین در همان زمینه  -کسیزمماری  و ارتقا تکامل  ، رشد  –  ت

نقش انقالب کبیر گردد این است که  سوب میبود بسیار جدی محکمجا  درین چه  ولی آن

به  - د و تکامل مارکسیزم ــی در رشـفرهنگی پرولتاریای ارتقائ آن  مرحلۀ   لنینیزم و 

نادیده گرفته شده است. گرچه با توجه به مجموع گزارش  دونکامالً نوین توسط مائوتسه

نامۀ تصویب شده چنان اساسسیاسی به کنگرۀ سراسری نهم حزب کمونیست چین و هم

ادامۀ انقالب "تیوری  انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی و مشخصاً  در این کنگرۀ، اهمیت  
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اجماالً از مدنظر نیفتاده و در نظر گرفته شده است، ولی روی   "تاریاتحت دیکتاتوری پرول

مائوئیزم   - ینیزملن  - لنینیزم به مارکسیزم  - اهمیت فوق العادۀ آن در تکامل مارکسیزم

اندیشۀمائوتسه زمان  تأکید  )آن  بکافی  دون(  و  است  نگرفته  در هصورت  مشخص  طور 

نادیده گرفته   ۀ سراسری نهم حزب، رپاراگراف نقل شدۀ فوق از گزارش سیاسی به کنگ

 شده است.

   در مورد اساس تیوریک هدایت افکار حزب: – 3

اساس در الیحۀ  که  است  این  مهم  ویژه  به  قید   نامۀ »نکتۀ  تمام  وضوح  با  مجدداً  حزب 

اندیشه دونمائوتسه  -لنینیزم  - مارکسیزم که اساس تیوریک هدایت افکار حزب    شودمی

یک   این  مشی است.  کردن  خرد  در  پرولتاریایی  فرهنگی  عظیم  انقالب  کبیر  پیروزی 

هم و  بوده  حزب  ساختمان  زمینۀ  در  لیوشاوچی  عظیم رویزیونیستی  پیروزی  چنان 

 گردد.«اندیشه محسوب میدونمائوتسه  -لنینیزم  - مارکسیزم 

سراسر  کنگرۀ  گفتیم  قبالً  که  طوری  حهمان  هشتم  کـی  چین، ـسـیـونـمـزب  ت 

اساس  "دونمائوتسهاندیشۀ" از  مجدد   ۀـنام را  قید  نمود.  حذف  حزب 

نامۀ حزب، که به کنگرۀ سراسری نهم حزب ارائه در الیحۀ اساس  "دونمائوتسهاندیشۀ"

 -لنینیزم  - هم به عنوان بخشی از کلیت مارکسیزم شد و مورد تصویب قرار گرفت، آن

بهمائوتسهۀاندیش و  تیوریک  دون  اساس  افکار حزبعنوان  پیروزی عظیم   هدایت  یک 

پرولتاری فرهنگی  مارکسیزمانقالب  و  محسوب اندیشۀمائوتسه  - لنینیزم   - ایی  دون 

 گردد. می

حال عین  در  اندیش  اما  مفهوم  که  داشت  توجه  اساسنامۀ ه ـوتسـمائ ۀـباید  در  دون 

در کـب شـتصوی کمونیست چینـراسـرۀ سـگ ـنـ ده  هفتم حزب  کنگرۀ   ، ری  در  که 

 "دوناندیشۀمائوتسه"مفهوم  حذف گردید، با    نامۀ حزبری هشتم حزب از اساسسراس

و کیفیتاً از هم یک چیز نبوده    حزبمورد تصویب قرار گرفته در کنگرۀ سراسری نهم  

نامۀ تصویب شده در دون در اساساندیشۀمائوتسه  -لنینیزم  -. مارکسیزممتمایز بوده اند

اما  است.  حزب  افکار  هدایت  تیوریک  اساس  حزب،  نهم  سراسری  کنگرۀ 
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چین،   "دونِمائوتسهاندیشۀ" کمونیست  حزب  هفتم  سراسری  کنگرۀ  در  شده  تصویب 

 "اهنماخط ر"عنوان  م با پراتیک انقالب چین است و بهلنینیز  -تلفیق تیوری مارکسیزم

بخشی   دون و اندیشۀمائوتسه  - لنینیزم   - ۀ مارکسیزم جموعجزئی از م گردد، نه  معرفی می

     از اساس تیوریک هدایت افکار حزب.  

دو   این  بودن  متمایز  روی  در  متأسفانه  حزب "کیفیت  نهم  کشوری  کنگرۀ  به  گزارش 

است  "چینکمونیست نگرفته  صورت  نتیجه،  تأکید  در  گاهی   "دونمائوتسهندیشۀا ". 

راه"  عنوانبه کمون  "نمایخط  بهیست  حزب  و  مارکسیزمچین  تیوری  تلفیق   -عنوان 

عنوان بخشی از اساس گاهی هم بهشود و  اتیک انقالب چین در نظر گرفته میلنینیزم با پر 

دون. در  اندیشۀمائوتسه  -لنینیزم  -جموعۀ مارکسیزم تیوریک هدایت افکار حزب در م 

ن و چه در سطح  کمونیست چی، چه در سطح چین و حزب "دوناندیشۀمائوتسه"نتیجه، 

و لنینیزم در نظر گرفته   "مارکسیزم"سطح با  گاهی هم  المللی،  جنبش کمونیستی بین

قول ذیل از مائوتسه دون که جدا . مثالً در نقلهای در سطح پایین تر از آنـشود و گاهمی

می نظر  جلب  روشن  خط  با  صفحه  یک  در  گزارش  اصلی  متن  از  قبل  صرفاً و  کند، 

 لنینیزم اساس تیوریک هدایت افکار دانسته شده است:   - سیزم مارک

می رهبری  را  ما  امر  که  ای  مرکزی  است.  »نیروی  چین  کمونیست  حزب  اساس کند، 

 .«لنینیسم است  - کند، مارکسیسم ایت میتیوریکی که افکار ما را هد

قبل از انقالب فرهنگی کبیر   هادون که مدتهای مائوتسهچنان همین عبارات از گفتههم

بیان شده است در   مائوتسهنقل قول "پرولتاریایی چین  از آثار  که در زمان   "دونهایی 

گونه تبصره و توضیحی گنجانده انقالب فرهنگی... ترتیب و نشر شده است، بدون هیچ

     شده است.    

 ین:  ـت چــزب کمونیس ـورد تاریخ حـدر م – 4

 ی  ـلنینیست  - یـسیستهمان تاریخ مبارزه بین مشی مارک»تاریخ حزب کمونیست چین  

 باشد.« در درون حزب می  "چپ"یستی راست و  های اپورتونصدر مائو با مشی
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یا مشی راهنما یعنی   "خط راهنما"عنوان چیزی در حد  به "دوناندیشۀمائوتسه"درینجا  

 لنینیزم با پراتیک انقالب چین در نظر گرفته شده است.  -مارکسیزمتیوری  تلفیق  

« در بارۀ دیکتاتوری پرولتاریا  لنینیستی  -از »آموزش مارکسیستی  "گزارش"چنان در  هم

در بارۀ اندیشه(  دونهمائوئیستی )آن زمان مائوتس  - ستیلنینی  -و نه آموزش مارکسیستی

 گردد.  یریا صحبت مادیکتاتوری پرولت

تحت  نیزجا  درین انقالب  ادامۀ  تیوری  عظیم  بسیار  در    اهمیت  پرولتاریا  دیکتاتوری 

آ  مارکسیستی مجموعۀ  پرولتاریا مائوئیستی    - لنینیستی  - موزش  دیکتاتوری  بارۀ  در 

 - مارکسیستی رولتاریا صرفاً  شود و کلیت آموزش در بارۀ دیکتاتوری پنادیده گرفته می

دانسته عبارتمی  لنینیستی  به  درین   شود.   "دونمائوتسهاندیشۀ"مشخص    مورددیگر 

در حالی که   شود؛راهنمای اندیشه در نظر گرفته نمیعنوان تیوری  اکنون مائوئیزم( به)

  :دون خود در جریان انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی گفت کهمائوتسه

به رویزیونیزم   [-تیوری ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا  -]  مورد»ناروشنی درین

 انجامد.« می

 دانیم که: و امروز می

نه که  است  کسی  فقط  بلکه »مارکسیست  پرولتاریا  دیکتاتوری  و  طبقاتی  مبارزۀ  تنها 

تا رسیدن موجودیت طبقات و مبارزات طبقاتی انتاگونیستی در طول دوران سوسیالیزم  

)بیانیۀ جنبش   انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا را قبول داشته باشد.«   ادامۀ به کمونیزم و  

 انقالبی انترناسیونالیستی(

«  زب  ـاختمان حـدر بارۀ س  تیـلنینیس  - تیـیسـاز »تیوری مارکس  "گزارش"در  و نیز  

ت نه  م ـیـو  )   - لنینیستی  - یـتـسـیـارکسـوری  زمان مائوئیستی  آن 

  گردد.صحبت می  اندیشه( در بارۀ ساختمان حزبدونمائوتسه
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در بارۀ ساختمان حزب کالً فاقد تیوری است و از این   "دوناندیشۀمائوتسه"که  گو این

انقالب چین )خط   لنینیستی با پراتیک  -حیث صرفاً تلفیق دهندۀ تیوری مارکسیستی

 گردد. راهنما( تلقی می

لنینیستی« و نه حزب    - حزب کمونیست چین »حزب مارکسیستی  ، "گزارش"برعالوه در  

 شود. اندیشه( دانسته میدونمائوئیستی )آن زمان مائوتسه  -ستیلنینی  - مارکسیستی

امروز با توجه به مجموع آموزش های مائوتسه دون راجع به حزب و ساختمان حزب می 

م ـدانی که  لنینی  ـسـوتـائـم  آموزش  دون  کرد"ه  باید  ح"چه  و ی  کارگر  طبقۀ  زب 

را ارائه کرده است.   "حزب مائوئیستی"آهنگ طبقۀ کارگر را تکامل داده و آموزش  پیش

و   "به گرایینخ"که هم    حزب چه باید کردی با مشی توده یی است  "حزب مائوئیست"

گرایی" مناسب  معقول    اصولی،  "توده  از  و  هم  و  دارد  خود  در  گرایی "را   "اراده 

 مبرا است.  و پوپولیزم "رویلهدنبا"آوانتوریستی و  

 للی: ـتی بین المـنبش کمونیس ـج ورد ــدر م  - 5

 شود که: گفته می  "گزارش.."در  

 -لنینیستی واقعی در جریان تلفیق مارکسیزم  - های برادر مارکسیستی»احزاب و سازمان

 یابند.« تکامل میرهای خود تدریجاً رشد و  لنینیزم با پراتیک مشخص انقالب کشو

بهدرین میجا  المللیرسد  نظر  بین  کمونیستی  جنبش  مارکسیستی  که  جنبش   - یک 

دون اندیشه مائوتسه  - لنینیستی  - بش مارکسیستی لنینیستی دانسته شده و نه یک جن

المللی های سال دامن جنبش کمونیستی بینبود سال)امروز مائوئیستی(. این مشکل و کم

بود. در س انقالب کبیر فرهنگی و سالهاالرا گرفته  احزاب و ی زمان  های متعاقب آن 

بین کمونیستیهای  سازمان سطح  در  که  علیه  ای  و المللی  شوروی  معاصر  رویزیونیزم 

کردند، علیرغم گیری میامپریالیزم شوروی و برلۀ حزب کمونیست چین موضعسوسیال

خواین شان  اسناد  در  معموالً  مارکسیستکه  را  اندیشه دونمائوتسه  - یستلنین  - د 

خر  در آ  "لنینیست  - مارکسیست"ن پسوند  شان را با اضافه کردهویتنامیدند، ولی  می

مینام مشخص  بیننمودند.  شان  کنفرانس  سازمانحتی  و  احزاب  مدافع المللی  های 
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های ضد مائوئیستی حزب کار حال مخالف موضعگیری، که در عین"دونمائوتسهاندیشۀ"

دآل بودند،  نیز  انور خوجه  و  را  1980ر سال  بانیه  بین"، خود  و کنفرانس  احزاب  المللی 

مارکسیستزمانسا حتی    "لنینیست  - های  برعالوه،  جنبش "نامید.  مؤسس  کنفرانس 

المللی کنفرانس بین"نیز نتوانست صریحاً یک    1984در سال    "بی انترناسیونالیستیانقال

 باشد.    "مائوئیست  - نینیستل  - های مارکسیستاحزاب و سازمان

انقالبی از برگز  جنبش  اری نشست عمومی جنبش در سال انترناسیونالیستی فقط پس 

توانست در آن نشست    "مائوئیزم  -لنینیزم  -زنده باد مارکسیزم"و تصویب سند    1993

 مائوئیست ارتقا نماید.   - لنینیست  - المللی مارکسیستیک جنبش بینبه

مسکوت گذاشته شدن نقش منفی کنگرۀ سراسری  در مورد    –  6

 :  گزارش حزب کمونیست چین در هشتم 

دربارۀ حل "« از کتاب  گی پرولتاریاییدر مبحث »تدارک انقالب عظیم فرهن  "گزارش..."

کند و سابقۀ این آغاز می  منتشر گردید،   1957، که در سال  "صحیح تضادهای درون خلق

 "گزارش به دومین پولینوم هفتمین دورۀ کمیتۀ مرکزی"صرفاً به  کار تدارکی مبارزاتی را  

سال قبل از انتشار   8یعنی چند ماه قبل از آزاد شدن پیکنگ و تقریباً    ، 1949در مارچ  

 رساند. ، میمذکور  کتاب

سال پیروزی سرتاسری انقالب دموکراتیک نوین در چین   8در جریان این  در حالی که  

ع از انقالب دموکراتیک نوین به انقالب سوسیالیستی، که در ریـذار سـحاصل گردید، گ

شده   نامیده  "دوران گذار"گزارش به دومین پولینوم هفتمین دورۀ کمیتۀ مرکزی به نام  

بر مالکیت وسایل تولید در امور زراعتی، تحول سوسیالیستی  »  فقانه طی گردید و است، مؤ

  1956اساسی تحقق یافت« و در سال  صنایع دستی و صنایع و تجارت کاپیتالیستی بطور  

 کنگرۀ سراسری هشتم حزب دایر گردید. 

کنگرۀ منفی یا مثبت  در مورد نقش   "گزارش..."توان به روشنی دید که  بطور مشخص می

کت است و هیچ  حزب در تدارک انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی ساهشتم  سراسری  
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کند. قدر مسلم است که نقش این کنگره در تدارک انقالب کبیر چیز مشخصی بیان نمی

بود  تاریایی یکپرولفرهنگی   کنگرۀ مذکور در جریان و همین نقش منفی    نقش منفی 

یک تکیه گاه حزبی نسبتاً و حتی پس  از آن  برد انقالب فرهنگی  تدارک، برپایی و پیش

برای رهروان راه سرمایه داری که تر  عبارت روشنالفین آن انقالب و بهنیرومند برای مخ 

ری هشتم دید که کنگرۀ سراس توان به خوبی  میآماج این انقالب بودند، فراهم کرده بود.  

فیصله و  چین  کمونیست  جنحزب  برای  ای  پیچیده  و  سخت  بسیار  شرایط  آن  اح های 

مائوئسه رهبری  به  حزب  معاصرانقالبی  رویزیونیزم  علیه  مبارزه  در  مخصوصاً دون   ،

، و سپس در مبارزه علیه رویزیونیزم درون حزب کمونیست شورویمعاصر    یزیونیزم رو

وجود آورده بود. قالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی بهبرد انچین و کالً تدارک، برپایی و پیش

قدر مسلم این است که بدون مبارزه علیه شرایط سخت و پیچیدۀ مذکور و عوامل ایجاد 

موفقانه اصولی و  توانست  های تدارکی انقالب فرهنگی میت، نه فعالیکنندۀ آن شرایط 

توانست موفقانه به راه بیفتد و نه هم میتوانست اصولی و  میانقالب مذکور  ، نه  پیش برود

راه افتاد و پیش برده ه مبارزۀ مذکور ب  ، البته در جریان عملاصولی و موفقانه پیش برود.  

بیان و   صورت صریح و روشنشود و بهدور زده می  "گزارش..."موضوع در    شد. اما این 

 گردد. توضیح نمی

گزارش  "صورت صریح در  ن بوده باشد که طرح این موضوع بهشاید در آن موقع برآورد ای

و مثالً گرایشاتی مبنی بر انحالل حزب را دامن خواهد   مفید واقع نخواهد شد  "کنگرهبه

توجهی او به دون و بیشخصیت مائوتسهعلیه کیش  هایغات رویزیونیستو یا مثالً تبل  زد

 . اصول انضباط حزبی را حداقل تا حدی پایه خواهد بخشید

در مورد نقش منفی   "گزارش به کنگره"جریان قضیه هرچه بوده باشد، سکوت مطلق  

یه خصاً مبارزه علکنگرۀ سراسری هشتم حزب برای کل تاریخ حزب کمونیست چین و مش 

چیزی نبوده است   المللی معاصر و رویزیونیزم درون حزب کمونیست چینرویزیونیزم بین

بزرگ و ناخوشایند  های  هم واقعیتهای ناخوشایند، انافتاد. اگر واقعیتکه باید اتفاق می

و به قدر کافی، در تیوری و پراتیک، صریح، روشن و واضح    راست ووصورت رکبهروشن،  

 توانند پس از زده شدن دوباره احیاء شوند و برگردند. می  مورد مواجهه و آماج قرار نگیرند
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در مورد نقش منفی   "گزارش به کنگره"توان پذیرفت که همین سکوت مطلق  مثالً می

دید که حدی، باعث  گر حداقل تا ، کمونیست چین تاریخی کنگرۀ سراسری هشتم حزب 

توانستند   "هسیائوپینگتین"راه سرمایه داری معروفی چون  ها و رهروان  رویزیونیست

آسانی و با استفاده از شرایط پس از کودتای ناکام پس از کنگرۀ سراسری نهم حزب به  

های مهمی را اشغال به حزب و دولت برگردند و موقعیت  دون مجدداًپیائو علیه مائوتسهلین

 کنند.

 :   "بیرـ وای کــپیش"و  "واـپیش "وع ـموض – 7

فارسی   نسخۀ  کش"در  کنگرۀ  نهمین  اسناد  چینمجموعۀ  کمونیست  حزب  از   "وری 

پیشوای "و    "پیشوا"  نام هب   "گزارش به کنگره..."دون در همه جا، منجمله در  مائوتسه

می  "کبیر اگر  یاد  میگردد.  محدود  حد  همین  در  صرفاً  میموضوع  آن بود  توانستیم 

متأسفانه این را به مترجمین فارسی مجموعۀ مذکور نسبت دهیم. ولی    "گرایییشواپ"

 گفته شده است که:   "گزارش به کنگره..."در قسمتی از  گونه نیست.  

ص که  پرولتاریایی  فرهنگی  عظیم  آ»انقالب  مائو  رهبری در  و  کرده  برپا  شخصاً  را  ن 

 «. نمایدمی

تاریخ بشریت پیدا   انقالب، آیا واقعاً کسی در کل  باشد  توانسته  خواهد شد که شخصاً 

ها انقالب کار تودهن را رهبری  کرده باشد؟  وده و شخصاً آـ نم اـهم انقالبی عظیم، برپآن

نمیو سرنگونی یک طبقه توسط   اصوالً   و  دیگر است  تواند شخصاً توسط کسی طبقۀ 

انقالب  اولین طراح دون مائوتسهده و رهبری گردد. یقیناً برپاگردد و شخصاً پیش برده ش

رهنگی فراخوان داده کسی بوده که برای برپایی انقالب فکبیر فرهنگی پرولتاریایی بوده و  

انقالب عظیم فرهنگی    ایی آن فراخوانده است. اما رهبریبرای برپرا  ها  و حزب و توده

ها میلیونی چین را های انقالبی دههای انقالبی و توده، انقالبی که کمونیستپرولتاریایی

گرفت،   بر  رهبری  کار  در  انقالبی  کلکتیو  چین  حزبجناح  مسئولیت  تحت    کمونیست 
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در مورد رهبری این انقالب نیز باید گفته شود که بنابرین    .دون بوده استمائوتسهشخص  

 این رهبری یک رهبری جمعی بوده و نه یک رهبری شخصی. 

تالشمائوتسه ابتدای  در  سیاسی  دون  دفتر  جلسۀ  در  فرهنگی  انقالب  برپایی  برای  ها 

کمیتۀ مرکزی حزب در اقلیت ماند، اما در آن موقعیت نیز یک شخص منفرد نبود، بلکه 

جمعی از اعضای دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب را با خود داشت. این ناکامی یک ناکامی 

ین جمع در جلسۀ به دوش شخص مائوتسه دون. سپس اهم  جمعی بود و مسئولیت آن  

حزب   مرکزی  کمیتۀ  پولینوم  برپایی بعدی  فراخوان  توانست  و  گرفت  قرار  اکثریت  در 

پیروزی جمعی  نیز یک  پیروزی  این  نماید.  را صادر  پرولتاریایی  انقالب عظیم فرهنگی 

تحت مسئولیت شخص مائوتسه دون بود. اما صادر شدن فراخوان پولینوم کمیتۀ مرکزی 

 به مفهوم برپایی انقالب نبود قالب عظیم فرهنگی پرولتاریایی هنوز  حزب برای برپایی ان

ن بود. انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریایی چین حتی تا زمانی اخوان برای برپایی آبلکه فر

که صرفاً در محدودۀ روابط حزب کمونیست چین محدود باقی مانده بود، هنوز یک انقالب 

حزبی بود. فقط   یک سلسله فعل و انفعاالت درونبه مفهوم واقعی کلمه نبود، بلکه صرفاً 

برد آن دخیل در امر پیش  - گاردهای سرخ   –ها میلیونی جوانان  های دهپس از آن که توده

برد بخش خلق چین از آن حمایت کردند و در پیششدند و نیروهای منسجم اردوی آزادی

 د.آن دخیل گشتند، یک انقالب واقعی سرتاسری در چین برپا گردی

ین نشانۀ زنندۀ گرایش ل  "گزارش به کنگره"بندی مندرج در  این فرمولدر    ، در هر حال 

 توان به روشنی مشاهده نمود.را می "کیش شخصیت"پیائوئیستی  

ل تاریخ حزب کمونیست در مورد ک  "گزارش به کنگره..."برعالوه در قسمت دیگری از  

 شود که:چین گفته می

 ه از  ـی کـورتـحقیقت را به اثبات رسانده است: حزب ما در ص»تمام تاریخ حزب ما این  

اندیشه عمل کند، پیش رفته و دونو پیروی نماید و بر اساس مائوتسهرهبری صدر مائ

در   . خاطر داشته باشیمهدست خواهد آورد. ما باید برای همیشه این تجربه را بهپیروزی ب

صدر   با  که  هرکسی  شرایطی  هر  تحت  و  موقعی  علیه م هر  و  ورزد  مخالفت  ائو 



 

 
96 

 

اندیشه قد علم نماید، تمام حزب او را محکوم خواهد ساخت و تمام خلق او دونمائوتسه

 را به کیفر خواهد رساند.«

 جا چند موضوع قابل دقت است: درین

دون دانسته شده است و نه یک امر شخصی متعلق به مائوتسهرهبری مطلقاً    :اول این که

 یوی. یک امر جمعی و کلکت

طور هجا بمثبت بودن تجربۀ تاریخ گذشتۀ حزب در مورد یک شخص، درین  :دوم این که

نه تواند صد در صد تضمین نماید که همین شخص  دون، نمیمشخص در مورد مائوتسه

دچار خطا و اشتباه نخواهد شد. بلکه در خود کنگرۀ سراسری نهم حزب  در آینده  تنها  

مثبت بودن تواند مثبت بودن دایمی و تجربۀ گذشته در مورد یک شخص نمی  بنابرین 

 همیشگی او را صد در صد تضمین نماید. 

که این  مائوتسهم  :سوم  با  مخالفت  همیشگی  هر »دون  منوعیت  تحت  و  موقعی  هر  در 

دگماتیسهب  «شرایطی و  علمی  غیر  نادرست،  مطلق  و  صورت  است  گوتی  ه ناین 

 گیرد.بیشتر علم انقالب پرولتری را می  جلو تکاملها  بندیفرمول

که این  مائو  : چهارم  درگذشت  از  بعد  تجارب  بعدی،  که تجارب  داد  نشان  دون،  تسه 

های او علم نکردند ولی آموزشاندیشه قددونهراً علیه مائوتسههای مکار ظارویزیونیست

الیزم را یپرولتری تهی ساختند، حزب را قلب ماهیت دادند و انقالب و سوسرا از مضمون  

 چنان بر حزب و دولت چین حاکمیت دارند. هنوز پس از سه دهه هم  لیو  ، سرنگون کردند

خورد. طنز تاریخ این است که مبلغ اصلی چشم میتر بهواضح  "کیش شخصیت"جا  درین

بود، فقط مدت   "گزارش به کنگره"ئت کنندۀ  پیائو، که قرایعنی لین  "کیش شخصیت"این  

از ک اندکی پس   بهزمان  را  او  نهم حزب که  مائوتسه  ثحیٍنگرۀ سراسری  دون جانشین 

یک کودتای نظامی بزند. اما خود دست به  "پیشوای کبیر"خواست علیه  ، میتعیین نمود

طرف  توطئه به  فرار  جریان  در  و  گردید  ناکام  د  "شوروی "اش  حاملش  فضای طیارۀ  ر 

مائوتسهمغولستان سقوط کرد و کشته شد.   تا زمان درگذشت  از آن  از پس  دون یکی 

 بود.  "و کنفوسیوس  لین پیائومبارزه علیه  "در چین    مبارزات ایدیولوژیک مهم



 

 
97 

 

 پریالیزم: ـر زوال ام ـورد تیوری عصـدر م – 8
 در گزارش گفته شده است:

وی ـه سـپریالیزم بلنینیزم عصری است که در  آن ام   - اندیشه مارکسیزم»مائوتسه دون

کام ـاضمح م ـالل  به سوی  ـرایـگیـل  و سوسیالیزم  می   پیروزید  بر  گام  جهانشمول 

 دارد« 

 جا چند موضوع قابل دقت است:درین

جریان   -   الف در  تثبیت    استالین  برای  دوم به  "لنینیزم"مبارزه  تکاملی  مرحلۀ  عنوان 

 بیان داشت: ایدیولوژی و علم انقالب پرولتری  

 »لنینیزم مارکسیزم عصر امپریالیزم و انقالبات پرولتری است.«  

به عنوان مرحلۀ دوم تکامل ایدیولوژی و علم انقالب   "لنینیزم"درست همان گونه که  

المللی پرولتری وسیعاً توسط جنبش کمونی تیوری "به رسمیت شناخته شد،    ستی بین 

پروسۀ   استالین   "تیوری عصر"یقت  استالین نیز مورد پذیرش قرار گرفت. در حق  "عصر

. از این لحاظ یرش قرار داده و از آن دفاع نمودتکاملی مارکسیزم تا آن زمان را مورد پذ

مسدود تیوری مذکور در اصل نه راه تکامل آیندۀ ایدیولوژی و علم انقالب پرولتری را  

. اما "عصر "تمامی جهات شناخت از  را در برگیرندۀ    "لنینیزم"اعالم کرده بود و نه هم  

تفسیرات و توجیهات عجیب و غریبی   بندی درست استالینیهمین فرمول  متأسفانه بعدها

گرفتهب غریبیخود  و  عجیب  توجیهات  و  تفسیرات  تکاملی   ،  پیشروندۀ  مضمون  که 

بندی دگماتیستی ضد علمی صورت یک فرمولالینی را بهو فرمولبندی علمی است نداشت  

نبش کمونیستی بین المللی شایع این تفسیرات و توجیهات نیز وسیعاً در ج  .  کردارائه می

دون نیز تا آخر در چنبرۀ ت چین تحت رهبری مائوتسهشد و باید گفت که حزب کمونیس

 و نتوانست   ندمامذکور، حداقل تا درجۀ معینی، گیرتفسیرات و توجیهات  

 خود را کامالً از تأثیرات سوء آن نجات دهد. 

کنگره..." به  یک  "گزارش  مارکسیزمطرف  از  عرصه  -تکامل  در  مختلف لنینیزم  های 

اقتصادی فرهنگی،  نظامی،  عرصه  سیاسی،  سایر  و  فلسفی  مائوتسهو  توسط  را ها  دون 

بند تفسیرات و توجیحات معمول در جنبش مطرح می از جانب دیگر هنوز در  و  نماید 

تواند از این د. در نتیجه نه میاستالین قرار دار  "تیوری عصر "کمونیستی بین المللی از  
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اند آن تفسیر از تیوری تودون بگذرد و نه میلنینیزم توسط مائوتسه  -کسیزمتکامل مار

 را نادیده بگیرد.   عصر استالین

ایدیولوژی و علم  مرحلۀ اول بنیان  "گزارش به کنگره"جا است که  ینااز انقالب گذاری 

نامد، مرحلۀ دوم تکاملی میداند و  می  ( مارکسیزم)درستی  پرولتری توسط مارکس را به

درستی   به  بازهم  را  لنین  توسط  ب  "لنینیزم"آن  به  بهتر  یا   "لنینیزم  - مارکسیزم "یان 

میمی و  م داند  ولی  مائوتسهنامد،  توسط  آن  تکاملی  سوم  را رحلۀ  دون 

به  "اندیشه دونمائوتسه" بیا   "اندیشه دونمائوتسه  - لنینیزم  - مارکسیزم"هتر  بیان 

   نامد.    داند و میمی

برای   دیگر  جانب  از  عصر    "اندیشهدونمائوتسه"ولی  یک  از  نیز  غیر  عصر "جدید، 

سوی .عصری... که در آن امپریالیزم به، در نظر می گیرد: ».."امپریالیزم و انقالبات پرولتری 

دارد.« « یا شمول گام برمیو سوسیالیزم به سوی پیروزی جهان  گرایداضمحالل کامل می

 . "عصر زوال امپریالیزم"به عبارت دیگر  

وجود ندارد، بلکه عصری که وجود دارد   "الیزم زوال امپری  عصر "نام  در واقع عصری به

انق "کماکان   و  امپریالیزم  پرولتری عصر  آ  "البات  امپریالیزم  مرحلۀ سرمایه است.  خرین 

در حال احتضار    داری و سرمایه داری طفیلی، گندیده و در حال احتضار است. یک موجودِ

. "در حال زوال عصر  "داشته باشد و سپس یک    "عصر در حال احتضار"تواند یک  نمی

یک عصر   "عصر امپریالیزم و انقالبات پرولتری "منتها تجارب تاریخی ثابت کرده است که  

پر از فراز و نشیب و مملو از پیچ و خم و شامل روندهای پیچیده ای از ضد انقالب، انقالب، 

طرف خط مستقیم بهسرعت و با یک  و ضد احیاء است و نه عصری که به  احیاء ضد انقالب 

در کنگرۀ   "تیوری عصر زوال امپریالیزم"تتام تاریخی خود در حرکت باشد. در هر حال  اخ

 ذف ـزب حـاد حـنـن، از اسـسراسری دهم حزب کمونیست چی

    گردید.

سوی سوی اضمحالل کامل بگراید و سوسیالیزم بهعصری که در آن امپریالیزم به  –ب  

یعنی سال تدویر کنگرۀ کشوری   1969شمول گام بر دارد، نه تنها در سال  پیروزی جهان

ه تقریباً پنج دهه از آن وز نیز کـنـه هـکـلآنهم حزب کمونیست چین فرانرسیده بود ب

 فرانرسیده است.   گذردزمان می
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های معاصر در شوروی و در نتیجه گیری رویزیونیستقدرت زمان  از    در آن وقت مدت کمی 

سرنگون شدن سوسیالیزم در کشور شوراها گذشته بود. سرنگون شدن سوسیالیزم در  

ها قع کل بلوک تحت رهبری رویزیونیستشوروی و احیای سرمایه داری در آن که در وا

های شوروی را دربر گرفت، شکست عمیق و وسیعی بود که موازنۀ ستو سوسیال امپریالی

نفع ای بهنحو گستردهالیزم سرمایه داری را در جهان بهقدرت میان سوسیالیزم و امپری

ین شکست تلخ عمیق و گسترده بدون این که ا  "گزارش به کنگره"امپریالیزم تغییر داد.  

پروا آن خیال و بیچنان بی، آندر نظر بگیردعنوان یک واقعیت دردناک ولی موجود  را به

می نادیده  نمیرا  خود  محاسبات  در  و  چگیرد  اصالً  گویی  که  چنگنجاند  اتفاق ین  یزی 

یستی شدن شوروی و که رویزیونیستی شدن و سوسیال امپریالنیفتاده باشد. در حالی

محدود شدن اش به مفهوم فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی یا حداقل بلوک تحت رهبری

، یوگوسالویا، کوریای وی، کشورهای اروپای شرقی، البانیاآن اردوگاه، که شامل اتحاد شور

قلمرو کرۀ زمین و یک سوم ، یعنی یک سوم  شمالی، ویتنام شمالی، چین و مغولستان

    به دو کشور چین و البانیا بود. ،  شدمی نفوس آن

ستی تشکیل  پیروزی رسید و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیوقتی انقالب شوروی به  –پ  

وجود آمد. و امپریالیستی در عرصۀ جهانی به های سوسیالیستیگردید، تضاد میان نظام

به شوروی  قدرت تبارز  از  یکی  با عنوان  همراه  فاشیزم  ضد  جنگ  در  پیروزمند  های 

انقالب چین در سال   شرقی و سپس پیروزی  آزادسازی قلمرو وسیع کشورهای اروپای

به  1949 گردیدباعث  جهان  در  سوسیالیستی  اردوگاه  آمدن  این وجود  شگوفایی  اما   .

توان ادعا نمود حتی یک دهه نیز دوام ننمود. نمی  بود و  "دولت مستعجل"اردوگاه یک  

موقعیت   در  سوسیالیستی  اردوگاه  گرفتن  قرار  باعث  وضعیت  آن  حتی  تعرض "که 

امپریا  "تراتژیک اس میعلیه  البته  باشد.  شده  جهان  در  محاسبۀ لیزم  یک  با  توان 

بر یک  ودلدست  مبتنی  را یک وضعیت  استراتژیکِ"باز آن وضعیت  و   "تعادل  متزلزل 

ام  گرفت.  نظر  در  جهان  در  امپریالیزم  و  سوسیالیزم  میان  قدرت ناپایدار  گیری ا 

احیای  رویزیونیست شوروی،  در  مدرن  و  سرمایهای  کشور  آن  در  داری  ه 

امپریالیستی شدنش، توأم با احیای سرمایه داری در کل بلوک و کشورهای تحت سوسیال

بار دیگر ضربه زد و یکوسیعاً  ناپایدار را    "تعادل استراتژیک "رهبری شوروی، آن حالت  

هم ، آنقرار داد  "دفاع استراتژیک"سوسیالیزم را در مقابل امپریالیزم در موقعیت و حالت  
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امپریالیزم. به عبارت دیگر با قرار گرفتن چین و البانیه در مقابل امپریالیزم و سوسیال

تر از گذشته بود، زم در مقابل امپریالیزم نیز ضعیفسوسیالی  "دفاع استراتژیک "حالت  

که  نمی  چرا  لحاظی  هیچ  از  البانیه  و  توانچین  از  مؤثریت  توانستند  و   دفاع"مندی 

برخورد  "استراتژیک  سوسیالیستی  شوروی  قدرت  اتحاد  اینکه  کما  باشند،  ار 

های غربی اش را عالوه بر بلوک امپریالیست  امپریالیستی و بلوک تحت رهبری سوسیال

 تحت رهبری امپریالیست های امریکایی نیز در مقابل خود داشتند.  

کنگره" به  این  هب  "گزارش  پذیرش  مسلم  جای  ولی  تلخ،  بهواقعیت  روشن،  دامن و 

خوشخوش  میبینی  پناه  و  خیاالنه  در  برد  را  حال  سوسیالیزم  در  تعرض "جهان 

جهانی   "تعرض استراتژیک"پندارد. در حالی که مهم ترین جبهۀ این  می  "استراتژیک 

برد انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین بود، که ، برپایی و پیشدر آن زمان  سوسیالیزم

واقع خصل در  داشت و هدف عاخود  دفاعی  های "فیستخروشچ"جل آن سرنگونی  ت 

ها و جلوگیری از جلوگیری از افتادن قدرت سرتاسری توسط آنرویزیونیست چینی و  

 سرمایه داری در چین بود. سرتاسری  احیای  

ل  ـلـا و م ـهقـلـبخش خمبارزات آزادی  "تعرض استراتژیک "این  باالقوۀ دیگر    جبهۀ

. اما در این جبهه دو مشکل وجود داشت: علیه استعمار امپریالیستی بودم  ـتـست  ـحـت

تحت رهبری انقالبیون   ، جبهات کشوری شامل در این جبهۀ وسیعکه اکثریت  یکی این

ار نبود و دیگر پرولتری قرار نداشت و از مواضع قاطع و بنیادی ضد امپریالیستی برخورد

باینکه نقش سوسیال انحراف کشاندن شان یک نقش عمیقاً و امپریالیزم شوروی در  ه 

رهبری  تحت  که  معدودی  کشوری  جبهات  آن  مورد  در  حتی  بود،  منفی  وسیعاً 

 قرار داشت.   "هاکمونیست"

 م ـهای کنگرۀ سراسری نهخیالیبا تأسف باید گفت که علیرغم زدوده شدن خوش  –ت  

در    "مقابل امپریالیزم یزم در  تعرض استراتژیک سوسیال"حزب کمونیست چین مبنی بر  

آن دهم  سراسری  رۀ  در کنگآن  اصولی  حتی قسماً منفی و غیر های بعد و انعکاس  سال

بین کمونیستی  جنبش  خوشحزب،  آن  از  هم  هنوز  بیالمللی  میخیالی  رنج  برد. پایه 

عمده بودن روند انقالب در  "و    "تعرض استراتژیک انقالب جهانی"هایی چون  بندیفرمول

خیالی بی پایۀ متذکره است. بهتر است این موضوعات را ۀ دوام و بقای خوشنتیج  "جهان

 کمی بیشتر مورد ارزیابی قرار دهیم:
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عمده بودن روند "و  "تعرض استراتژیک انقالب جهانی"خیالی هایی چون در واقع خوش

جهان در  خوش  "انقالب  حکم  همان  از  دیگری  های  بهبیان  »امپریالیزم  سوی خیاالنۀ 

دارد.« است. شمول گام برمیهانسوی پیروزی جگراید و سوسیالیزم بهل کامل میاضمحال

برد قبالً گفتیم که این حکم حتی در زمان موجودیت چین سوسیالیستی در حال پیش

وضعیتی   در  حال  نبود.  درست  نیز  پرولتاریایی  فرهنگی  کبیر  چین انقالب  که 

آن نیز وجود ندارد و روند انقالب در   سوسیالیستی و متحد   سوسیالیستی و حتی البانیۀ 

جهان توسط جنگ خلق در هند، جنگ خلق در فلیپین و مبارزات انقالبی مائوئیستی 

توان از عمده بودن روند گونه میهشود، چنمایندگی میسایر احزاب مائوئیست در جهان 

 انقالب در جهان سخن گفت؟ 

کنونی روند انقالب در جهان یعنی   نیروهای تبارز دهندۀرفته ترین  مشخص پیش  طوربه

پیش حال  در  انقالبی  های  توده  و  د احزاب  هنوز  فلیپین  و  هند  در  خلق  جنگ  ر  برد 

رسانده اند، چه رسد  نهمرحلۀ تعادل استراتژیک  کشورهای شان حتی جنگ خلق را به

اشته باشند. سایر احزاب مائوئیست حتی در  این که در مرحلۀ تعرض استراتژیک قرار دبه

برد جنگ خلق در این سطح نیز قرار ندارند و هنوز در حال تدارک برای برپایی و پیش

نیپال   در  برعالوه جنگ خلق  مختلف هستند.  رویزیوکشورهای  پاراچنداتوسط   -نیزم 

ها به ستخلق در پیرو نیز توسط رویزیونی شکست کشانده شده و جنگ  باترای کامالً به

انترناسیونالیستی نیز  انقالبی  حالت تقریباً شکست کامل رسیده است. برعالوه جنبش 

مارکسیست پسا  رویزیونیزم  توسط  اواکیانی   - لنینیست  - عمدتاً  امریکایی  مائوئیست 

 منحل گردیده است. 

ر تنها روند انقالب در جهان در حال تعرض استراتژیک قرار ندارد، بلکه حتی دبنابرین نه

توان گفت که روند انقالب در جهان در تراتژیک نیز قرار ندارد و فقط میحالت تعادل اس

هم در حالت نحالت دفاع استراتژیک واقع است، آ  تقابل با روند ضد انقالب در جهان در

برد انقالب کبیر تر از زمان موجودیت چین سوسیالیستی در حال پیشبه مراتب ضعیف

از همان ابتدای در واقع قاطعانه باید گفت که روند انقالب در جهان  فرهنگی پرولتاریایی.  

پیدایش جنبش کمونیستی در جهان تا حال در موقعیت تعرض استراتژیک قرار نداشته 

 است، حتی در زمان اوج شگوفایی زودگذر اردوگاه سوسیالیستی در جهان.  
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و   پرولتری  انقالبی  فعلی جنبش  دیگر وضعیت  نبش کمونیستی در مشخصاً جاز جانب 

تواند باشد، کما قالب پرولتری در جهان نیست و نمیمفهوم پایان یافتن امواج انجهان به

این که باید واقعاً پذیرفت که این امواج عمیقاً فروکش کرده و شدیداً تضعیف شده است. 

اما فروکش و تضعیف هرقدر عمیق و شدید باشد به مفهوم پایان یافتن نیست بلکه به 

نادرست و غیر واقعی بندی  مفهوم فروکش کردن و ضعیف شدن است. در واقع فرمول

بیان از شده از زمان کمون پاریس یا بهاغ   "امواج انقالب پرولترینخستین  پایان یافتن  "

انقالب   زمان  از  شده  آغاز  سکۀشوروی    1917بهتر  دیگر  نادرست  بندی  فرمول  روی 

ساز بندی فقط توانسته است زمینه. این فرمولاست  "تعرض استراتژیک انقالب جهانی"

اواکیانی و فروپاشی   یمائوئیست  - یلنینیست  - ییطرحات رویزیونیستی پسا مارکسیست

مهم   وظیفۀ  و  گردد  انترناسیونالیستی  انقالبی  بازسازی جنبش  المللی  تشکل   بین 

 ده است. های اصیل جهان قرار دایستی را در مقابل تمامی مائوئیستالمللی مائوئبین

تعرض "مستلزم موجودیت   "عمده بودن روند انقالب در جهان"در واقع باید پذیرفت که  

جهانی انقالب  قرار است.    "استراتژیک  استراتژیک  تعرض  حال  در  جهانی  انقالب  اگر 

نداشته باشد، روند انقالب نیز در جهان روند عمده نخواهد بود. در حال حاضر که انقالب 

مراتب ضعیف تر از زمان ژیک قرار ندارد، بلکه در حالت بهاستراتجهانی در حال تعرض  

پیش حال  در  سوسیالیستی  چین  پرولتاریایی، موجودیت  فرهنگی  کبیر  انقالب  برد 

وضعیت دفاع استراتژیک دارد، روند عمده در جهان نیز روند انقالب نیست بلکه روند 

 است.  ، در جهانضد انقالب، روند سلطۀ امپریالیزم

روند ضد   ست: روند انقالب در تقابل علیه جا توضیح یک مطلب ضروری و مهم اینادر

تواند روند جنگ  در جهان میروند ضد انقالب    از  گیرد. شکلیدر جهان قرار میانقالب  

ند سازش و تبانی تواند رو. شکل دیگر روند ضد انقالب میباشددر جهان  امپریالیستی  

روند جنگ امپریالیستی باشد   تواندروند ضد انقالب میباشد. یعنی  ها  میان امپریالیست

تواند شامل هر دو روند به صورت هم زمان روند صلح امپریالیستی باشد و می تواندو می

در حال حا میان قدرتباشد.  روند جنگ ضر، علیرغم تشدید تضاد  امپریالیستی،  های 

جنگبه  امپریالیستی برگیرندۀ  در  مستقیم  تجاوزکصورت  اشغالهای  و  گرانۀ ارانه 

اعی در های نیابتی امپریالیستی و ارتجها و ملل تحت ستم، جنگامپریالیستی علیه خلق

رقابت و  سلطه  تحت  جنکشورهای  مانورهای  و  قدرتها  علیه گی  امپریالیستی  های 
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های  میان خود قدرت  است و نه مستقیماً روند جنگ جهانی امپریالیستیشان  دیگر  هم

 .امپریالیستی

خلق تضاد  بودن  عمده  جهان  برعالوه  در  امپریالیزم  با  ستم  تحت  ملل  و  تواند نمیها 

صورت اتومات باعث عمده بودن روند انقالب در جهان گردد. با وجود عمده بودن این به

الیزم بر جهان، تضاد در جهان، روند عمده در جهان روند ضد انقالب، روند سلطۀ امپری

لیستی ملل تحت ستم جهت غیر عمدۀ تضاد و ضد انقالب امپریاها و  است؛ زیرا که خلق

خواهد شد    دهند. روند عمده در جهان زمانی روند انقالبجهت عمدۀ تضاد را تشکیل می

موقعیت تضاد  جهت  دو  یکه  دهند  تغییر  را  شان  بههای  فعلی  عمدۀ  جهت  جهت  عنی 

تنها در آن صورت نه جهت عمدۀ تضاد تبدیل شوند.غیرعمده و جهت غیرعمدۀ فعلی به

انقالب   عمده  بهجهانی  روند  جهان  روند  میدر  بلکه  تبدیل  تعرض حالت    انقالبشود 

ات قدر مسلم است که این وضعیت نیز خودبخودی و اتوم   گیرد.خود میرا بهراتژیک تاس

یقینی آوردن آن وجود یم آگاهی انقالبی کمونیستی در بهآید، بلکه نقش عظ وجود نمیبه

 م است.و مسل 

 ا: ـه ـوییپیش گ – 9 
جهانی    -الف   مسئلۀ جنگ  بارۀ  وج]امپریالیستی[  »در  امکان  دو  از  نـبیش  :  داردـود 

شود، ی امپریالیستی[ موجب انقالب ]در جهان[ میـانـهـگ ]ج ـنـه جـن کـی ایـکـی

 نماید.«این که انقالب ]درجهان[ از جنگ ]جهانی امپریالیستی[ جلوگیری میری  گدی

. البته  جریان واقعی تحوالت بعدی جهان نشان داد که بیش از دو امکان وجود داشته است

اما ه امکان انقالب یا امکان جنگ جهانی وجود نداشته است. ـد کـی شـدعـتوان م نمی

مبدل گردید، هیچ به واقعیت  اینامکانی که  از  به جنگ گرم کدام  نبود. جنگ سرد  ها 

   تا از جنگ جلوگیری کند. آنچه پیش آمدمد  ید. اما انقالب پیش نیانگردجهانی مبدل  

سوسیال )که یکی از دو بلوک امپریالیستی رقیب و ابرقدرت رهبری کنندۀ آن    این بود

در جریان جنگ سرد، در مواجهۀ ناکام با امپریالیزم شوروی و بلوک تحت رهبری اش(  

گرانه های تجاوزکارانه و اشغالجنگاندازی  اهرتضادهای الینحل داخلی، فشارهای ناشی از  

ابر   دارهای دوامهای تحت ستم جهان و فشارراف و اکناف جهان علیه ملل و خلقدر اط

 .فروپاشید،  و بلوک تحت رهبری اش  قدرت امپریالیستی رقیب
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المللی هنوز کسانی در جنبش کمونیستی بین المللی از آمد عظیم بینعلیرغم این پیش

نمایند، در حالی که ممکن صحبت میدو روند جهانی، روند انقالب و روند جنگ جهانی،  

ابر  و  امپریالیستی  بلوک سوسیال  فروپاشی  قبلی  روند  دیگری چون  روند  بازهم  است 

روند دیگرگونه ای باعث ایجاد تحول در جهان گردد و یا هم    قدرت رهبری کننده اش 

  شکل بگیرد و جهان را متحول سازد.   

تضاد پرولتاریا با بورژوازی در کشورهای امپریالیستی از جانب دیگر باید توجه داشت که  

ها و ملل تحت ستم با امپریالیزم در جهان صرفاً زمینۀ اد خلقـه داری و تضـو سرمای

شکل میعینی  جهان  در  انقالب  روند  و  نباشگیری  و نتوان نمید  اتوماتیک  صورت  به  د 

ال به لحاظ عینی خودبخودی روند انقالب در جهان را براه بیندازند. این دو تضاد در هر ح

می عمل  خود  نمیبودن  و  انقالبی نمایند  آگاهی  که  صورتی  در  اما  نکنند.  عمل  توانند 

ببخشد،   ت و سوی انقالبیپرولتری یعنی آگاهی کمونیستی، نتواند این عملکرد را سم 

و ضمایم نیمه تواند در محدودۀ نظام امپریالیستی سرمایه دارانۀ حاکم بر جهان صرفاً می

و و موجد اصالحات در نظام حاکم بر جهان  حرکت نماید آن  واکمپرادوری  یا بورژفیودالی  

قابل پشتیبانی و سزاوار   گردد. قاطعانه باید گفت که این مبارزاتکشورهای مختلف جهان  

د. پشتیبانی ازین مبارزات  نند قابل پشتیبانی و سزاوار شرکت نباشنتوا و نمی شرکت اند 

تضاد و  تضاد اساسی  در مبارزات مبتنی بر  مفهوم پشتیبانی و شرکت  ا بههو شرکت در آن

است.   امپریالیستی  جوامع  و  امپریالیستی  ستم  تحت  مختلف  جوامع  در  در  عمده  اما 

مائوئیست   - لنینیست  - حال باید قاطعانه گفت که نباید کمونیست ها )مارکسیستینع

فراموشی بسپارند و این مبارزات را بهوجه وظیفۀ سمت و سو دادن انقالبی به ها( به هیچ 

این به مفهوم تالش   غفلت کنند.آن وظیفه  در اجرای هم از کوشش  حتی برای یک لحظه  

برای  پی بهسمتگیر  انقالبی  و مبارزات  وسودادن  امپریالیستی  کشورهای  در  پرولتری 

مبارزات ملی ضد امپریالیستی و مبارزات طبقاتی ضد فیودالی و ضد بورژوازی کمپرادور 

 در کشورهای تحت سلطۀ امپریالیزم، اعم از مستعمراتی و نیمه مستعمراتی، است. 

وی حزبی و حزب کمونیست اتحاد شورد  »اتحاد شوروی اولین دولت سوسیالیستی بو  -ب  

ذاری کرده بود. گرچه رهبری حزب و دولت شوروی به وسیلۀ بود که لنین آن را پایه گ

کنم اطمینان داشته باشند که ست، من به رفقا توصیه میرویزیونیست ها غضب شده ا 
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 خواهند انقالب ضای حزب و کادرها خوب هستند و میهای وسیع خلق شوروی و اعتوده

 کنند. سیادت رویزیونیستی دیری نخواهد پایید.« 

قرن بیست از میان رفت،   90سیادت رویزیونیستی دیری نپایید و عاقبت در اوایل دهۀ  

و کادرهای های وسیع خلق شوروی و اعضا  هه با انقالب برپا شده توسط تودهاما نه در مواج

بلکه در  "حزب کمونیست شوروی"خوب   انقالب دیگرنهایت در  ،  با ضد  ی که مواجهه 

باعث  آن  داری   پیروزی  سرمایه  چهرۀ  از  رویزیونیستی  دروغین  ماسک  انداختن  دور 

در قلمرو شوروی سابق برآمد سرمایه دارانۀ امپریالیستی بی پرده  امپریالیستی شوروی و  

کشورهای مختلف اروپای شرقی و جنوب شرقی چنان  در وجود کشورهای مختلف و هم

   گردید.

در کشورهای افتاده  براه  برحق  مبارزات  که  گفت  باید  تأسف  عل  با  ه  ـیـاروپای شرقی 

دلیل ضعف جنبش کمونیستی بین زم شوروی، بهـیـالـریـپـام   الـیـوسـۀ سـط ـلـس

م  امپریالیستالمللی،  عمیق  و  وسیع  کمونداخالت  ظاهراً  چهرۀ  و  غربی  یستی های 

شوروی   رژیمسوسیال)رویزیونیستی(  و  بهامپریالیستی  وابسته  کشورهای های  در  آن 

پیروزی دموکراسی نیو لیبرالی ضد کمونیستی یافت و در نهایت به مذکور، سمت و سوی 

 امپریالیستی و به نفع امپریالیزم امریکا و بلوک امپریالیستی تحت رهبری اش تمام شد. 

نه  چنان  هم باید گفت که  های وسیع خلق اعضای حزب و تودهکادرها و  تنها  با تأسف 

بلکه دو دهه بعد از سرنگونی انقالب در   نتوانستند انقالب کنند، شوروی، در آن کشور  

رویزیونیست  شوروی،  توسط  نیز  چین  گردیدانقالب  سرنگون  به   .ها  کار  جایی   عاقبت 

دلیل عدم موجودیت حتی یک کشور سوسیالیستی در جهان، تضاد میان دو رسید که به

ام سوسیالیستی و امپریالیستی، ولو مؤقتاً، در جهان از میان رفت. به این ترتیب در  نظ

واقع تجارب تاریخی بیش از نیم قرن گذشته نشان داده است که احیاگری سرمایه دارانه 

ان گفت که آن تودار شده و بر این مبنا میدر کشورهای سابقاً سوسیالیستی نسبتاً دوام

در حلقات ضعیف امپریالیزم جهانی، یا حداقل مدت  در کوتاهتوان  کشورها را دیگر نمی

تر از هر جای دیگر آماده برای انقالب، رده و بیشحلقات بسیار ضعیف امپریالیزم جهانی،  

         بندی نمود. 

مائو در سال    - پ   ون ـنـاز هم اکه  ـده کـنـ گفت: پنجاه تا صد سال آی  1962»صدر 

م ـش ریشه  یـزرگـب  دوران،  ودـشیـروع  تحوالت  آن  در  که  بود  نظام خواهد  در  یی 
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رد و اجتماعی در جهان رخ خواهد داد، دورانی که زمین و آسمان را به لرزه درخواهد آو

 تواند با آن مقایسه شود.«هیج دوران تاریخی گذشته نمی

انۀ امپریالیستی گذرد. اما نظام اجتماعی سرمایه دارسال می  55تا حال تقریباً  از آن زمان  

سال باقیمانده   45ط است. هیچ دلیلی ندارد که بگوییم در  ـلـان مسـهـر جـکماکان ب

طور  بهحال باید تأکید کرد که  سلط باقی خواهد ماند. اما در عیننیز همین نظام بر جهان م 

 نظام تمام  ها حتماً تحوالت ریشه یی در  ه در طول این سالبینی کرد ک توان پیشقطع نمی

ه چنان تحوالت ریشه یی ای که تحوالت ریشهم آنناجتماعی جهان رخ خواهد داد، آ

 تواند با آن مقایسه شود. یی هیچ دوران تاریخی گذشته نمی

ان رخ  ـالبته باید تأکید کرد که در طول این مدت تحوالت مثبت و منفی زیادی در جه

توجه و دقت قرار بگیرد. اما نظام د خود باید مورد  ـی در حـکـر یـه هـت کـداده اس

کماکان بر جهان مسلط باقی مانده است، تنها  انۀ امپریالیستی حاکم بر جهان نهسرمایه دار

، زیرا که اکنون چین است  1962تر از سال  تر و قویکه سلطۀ باالفعل آن بر جهان محکمبل

در حال تبدیل سرمایه داری  ی نه یک کشور سوسیالیستی بلکه یک کشور  میلیون  1500

به معنا درشدن  امپریالیستی است. درین  یا  امپریالیستی  ابرقدرت سوسیال  نظام   یک 

نفع   اجتماعی چین تحوالت عمیقی به  و  معکوس  به صورت منفی و  اما  رخ داده است، 

 سلطۀ نظام سرمایه دارانۀ امپریالیستی بر جهان. 

های عینی انقالبات پرولتری در زمینهرشد عظیم  حال باید اذعان نمود که  البته در عین

سطح جهان یعنی رشد روز افزون نیروهای مؤلدۀ جمعی، در رأس رشد روز افزون نیروی 

علیرغم کندسازی عظیم رشد   - کار یا رشد روز افزون کیفی و کمی طبقۀ کارگر در جهان

جهان در  خصوصی  مالکیت  بر  مبتنی  تولیدی  مناسبات  توسط  دوام    - آن  تشدید و  و 

تضاد خلقها و ملل تحت ستم با   -تضادهای بزرگ مبتنی بر این تضاد اساسی در جهان

با   -های مختلف امپریالیستی با همامپریالیزم، تضاد پرولتاریا و بورژوازی و تضاد قدرت

ماندگی جنبش کمونیستی بین المللی عامل آگاه انقالب یعنی عقب  ماندگی عظیمعقب

ماندگی عظیم عامل آگاه کمونیستی این عقبغلبه بر   برد.بسر میدر یک تناقض آشکار 

ها برد مبارزات خستگی ناپذیر کمونیستبدون پیش  ، انقالب نسبت به عوامل عینی انقالب

ممکن و میسر نیست. این وظیفه و رسالت  جهان  مختلف  کشورهای  در سراسر جهان و  

وتوان که با تمام توش  هان است های جهان و کشورهای مختلف جمبارزاتی همه کمونیست
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های شان را از شرایط عینی انقالب جبران کنند تا قادر شوند پتانسیل عظیم ماندگیعقب

انقالب در جهان و در کشورهای مختلف جهان را به نیروی عظیم باالفعل انقالب مبدل 

   نمایند. 

بار المللی بارتی بینتاریخ جنبش کمونیس  : کهها باید گفت  بینیدر رابطه با مجموع پیش

تعدادی کها  بینیپیش  از  نادرستی  به شمول  انقالبی،  رهبران  مارکسیزمالی   - سیکران 

مالً متحقق شده هایی نیز عبینیکه پیشرا ثابت کرده است، کما اینمائوئیزم،    - لنینیزم

خاطر برنامه هبتوان بر اساس وضعیت موجود جهان و یکایک کشورها  اند. در مجموع می

ها هرقدر بینیعمل آورد. اما طول زمان این پیش  هایی به بینیهای مبارزاتی پیشریزی

به گردد  ببیشتر  تقریبی  خصلت  میزان  نمیههمان  و  گرفت  خواهد  جدول خود  توان 

 بندی دقیق و قطعی برای آن در نظر گرفت. زمان

تاتوری  ـتحکام دیکــب قدرت و اسـدر مورد کس  –  10

 : لحـای مسـیلۀ نیروهـوس پرولتاریا به

بدین طرف از خالل مبارزه ای بس طوالنی   1921»حزب ما از بدو تأسیس خود در سال  

وسیلۀ نیروهای مسلح راه خود استحکام دیکتاتوری پرولتاریا به  خاطر کسب قدرت وهب

 را پیموده است.«

گفته نه تنها از زاویۀ استحکام دیکتاتوری پرولتاریا، بلکه بخشاً از زاویۀ کسب قدرت  این  

 سیاسی توسط حزب کمونیست چین نیز حقیقت ندارد.

تا سال   1921از سال    دهد که این حزبیست چین نشان میتاریخ حقیقی حزب کمون

پای  1928 منطقۀ  اولین  گردید، که  تشکیل  گان  جین  کوهستان  در  خلق  جنگ  گاهی 

 بردارد، زیرا کهنتوانست گامی در جهت کسب قدرت سیاسی، ولو در یک منطقۀ کوچک،  

اول تشکیل، حز باطی چند سال  نتیجه کسب قدرت  جنگ    ب چندان سروکاری  در  و 

 سیاسی نداشت.  

با خصوص  بهو    های نظامینیرو  با  "اکادمی نظامی"ا شرکت در  ب اعضای حزب  بعد از آن که  

 ندنتوانستو اعضای حزب  حزب  بازهم    ند سروکار پیدا کرد  شمال با جنگ لشکرکشی به

د. دلیلش این بود که نیروهای نکسب قدرت سیاسی، ولو محلی و منطقه یی، دست بیاببه
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مذکور تحت رهبری حزب قرار نداشتند، بلکه تحت رهبری گومیندان قرار داشتند. در  

ط موقع  سونبآن  توافق  یک  کمونیستیاتق  میسین،  بهها  در  توانستند  افراد  عنوان 

دون و نتیجۀ همین توافق بود که مائوتسهگومیندان عضویت حاصل نمایند. در واقع در  

از مؤسسین و اعضای حزب کمون بهتعداد دیگری  بودند. یست چین  گومیندان پیوسته 

در جریان شرکت در تشکیل و  می و جنگ  افراد با نیروهای نظا  اینسروکار پیدا کردن  

بهگردان اکادمی نظامی و لشکر کشی  با شمال بهندگی  مفهوم سروکار پیدا کردن حزب 

های ن چپینیروهای نظامی و جنگ نبود. در واقع این افراد طبق اصطالح معمول در میا

گومیندان   درون  در  افراد    "پوشش"افغانستان،  همین  طبعاً  بودند.  در گرفته  پوششی 

و متوسط،   های پایینهم در موقعیتتشکیالت دولتی گومیندان در سطح محدودی، آن

با استفاده از همان توامدت معینی در اختیار داشتند و میهایی برای  مسئولیت نستند 

ها را انجام دهند. اما این اختیارات آنهای شان خدماتی برای حزب کمونیست  موقعیت

حدنمی در  چیزی  واقع   توان  در  افراد  آن  نمود.  تلقی  کمونیست  حزب  سیاسی  قدرت 

مأمورین گومیندان بودند و اختیارات هرکدام شان نیز اختیارات یک مأمور گومیندان یا 

 . بود  چینملی  مأمور دولت  

 "جبهۀ متحد ملی اول"م  در واقع چیزی که در تاریخ رسمی حزب کمونیست چین به نا

که در اثر توافق جبهوی میان گومیندان و حزب کمونیست   جبهه ای نبودشود،  نامیده می

چین حاصل شده باشد. در آن موقع اصالً حزب کمونیست چین یک حزب کامالً مخفی 

یز زیر بود که نه تنها مخفیانه تشکیل گردیده بود، بلکه طی چند سال اول تأسیس خود ن

 ت  ـ یـالـعـدان فـو فعالیتش در درون گومین  مانده بودزمینی باقی

 . پوششی بود

از   بار  اولین  یق عدم رعایت مخفی طرموضوع تشکیل حزب کمونیست در چین، برای 

فعالیت و  خود  کاری  افشاگرانۀ  بلکه  اعضای  های  نه  کانالحزب  طریق  مرباز  وط های 

ماسکو از ن فرستادۀ ویژۀ دولت چین بهعنواچک بهکایکمینترن افشا گردید و چیانبه

 سین اطالع داد. یاتسوندولت چین و مشخصاً به  پیدا کرد و بهآن اطالع 

یباً چک تقرکایها و چیانو خراب شدن نسبی مناسبات کمونیستعلیرغم این افشاگری  

سون  درگذشت  از  پس   زمبالفاصله  تا  کشی یاتسن،  لشکر  نهایی  موفقیت  کسب  ان 

رفته دوام نمود. اما همن رویها در درون گومینداهای پوششی کمونیستعالیتشمال، فبه
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از آن، وضعیت توسط چیان بهکایپس  ها  کلی برهم زده شد و سرکوب کمونیستچک 

 ها وارد آمد. شروع گردید و در ادامه ضربات سنگینی بر آن

گان تشکیل گردید، نیروهای مستقل تحت پارتیزانی ای که در کوهستان جین  نیروهای 

بود بهرهبری حزب کمونیست چین  از همین زمان  از بعد است که میند. در واقع  توان 

مستقل تحت رهبری  وسیلۀ نیروهای مسلحسب قدرت توسط حزب کمونیست چین بهک

جبهۀ متحد "میان آورد و نه قبل از آن. صراحتاً باید اذعان نمود که  خود حزب سخن به

عنوان ود و نتوانست بهو تجربه اش نیز یک تجربۀ ناکام ب  یک اسم بی مسما   "ملی اول چین

 یک الگوی مبارزاتی اصولی و مثبت در سایر کشور ها قابل تطبیق باشد.  

زمان تشکیل   تا  راهجلسۀ  اصوالً  در جریان  یه  نمیزون  رهبری پیمایی طوالنی  از  توان 

ن جلسه بود که میان آورد. فقط پس از آدون بر حزب کمونیست چین سخن بهمائوتسه

سال تا  رفته  همرویدون بر حزب کمونیست چین تثبیت گردید و  رهبری خط مائوتسه

مائوتسه  - 1976 درگذشت  نمود.  - دونسال  حزب   دوام  به  مربوط  مسایل  بررسی  در 

 کمونیست چین، این موضوع را باید دقیقاً در نظر داشت. 

از کسببنابرین ما می وسیلۀ نیروهای قدرت سیاسی توسط حزب کمونیست به  توانیم 

مسلح انقالبی صحبت نماییم و نه به وسیلۀ نیروهای مسلح صرف. در واقع باید حزب بر 

                کسب قدرت سیاسی بپردازد.  وسیلۀ آن بهباشد تا بتواند به  تفنگ سلطه داشته

مود، زیرا بدون سرنگونی قهری در واقع باید قدرت سیاسی را با استفاده از زور کسب ن

ی موجود ایجاد قدرت سیاسی انقالبی ممکن نیست. بنابرین ـاعـجـحاکمیت سیاسی ارت

 انقالب قهرآمیز اصل عمومی تمامی انقالبات است. 

صورت دقیق تر بیان نماییم باید بگوییم که سرنگونی ولی حتی اگر همین موضوع را به

طریق   از  ارتجاعی  سیاسی  نگهقدرت  مسلح  نیروهای  اختصاصی زدن  وظیفۀ  آن،  بان 

ب انقالبی  سیاسی  حاکمیت  تشکیل  ولی  است،  انقالبی  مسلح  حاکمیت هنیروهای  جای 

بلکه  نیست،  انقالبی  مسلح  نیروهای  اختصاصی  وظیفۀ  الزاماً  شده،  سرنگون  ارتجاعی 

نیروها اهای مردمیی حزب و تودهی سیاسی متحد جبههوظیفۀ عمومی حزب،  و  لبته  ، 

رهبری حزب،  تنها تشکیل حاکمیت سیاسی   است.  تحت  نه  ای  ویژه  گرچه در شرایط 

تشکیالت حزبی در منطقه نیز ممکن است توسط قالبی بلکه حتی سروسامان دادن بهان

این وظایف، تمامی  اجراآت عاجل در مورد نیروهای مسلح انقالبی پیش برده شود. منتها 
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پ باید  و  داشت  خواهد  مؤقتی  رواحالت  مدتی  از  بگیرد. س  پیش  در  را  خود  معمول  ل 

داشت  حالت مؤقتی خواهد  صرف  های انقالبی، حکومت نظامی  عبارت دیگر در حاکمیت به

د، خواهد بو ، ها و نظامی هاملکیبه شرکت یی، و اصل عمومی همان حکومت انقالبی توده

و تحت رهبری   عنوان بخشی از آن، تحت رهبری حزبحکومتی که نیروهـای مسـلـح به

حاکمیت انقالبی، که شکل جبهه یی خواهد داشت، وظایف خاص دفاعی و امنیتی خود 

 شان را پیش خواهند برد. 

پرولتاریا دیکتاتوری  »استحکام  مسلح«  »  « صرفاًموضوع  نیروهای  نیز چیزی به وسیلۀ 

تاریخ دیکتاتوری پرولتاریا در چین   است که تاریخ حزب کمونیست چین و  با واقعیت 

 منطبق نیست.

 "نهمین کنگرۀ کشوری حزب کمونیست چینگزارش به"سمت دیگری از خود همین  در ق

نشده  دانسته  مسلح  نیروهای  کار  پرولتاریا صرفاً  دیکتاتوری  تحکیم  و  تقویت  موضوع 

های سراسر کشور در جریان گسترش ر مردم ملیتوظیفۀ صدها میلیون نفاست، بلکه  

انقالبی  مبارزۀ تولیدی و آزمونمبارز  - سه جنبش  شده دانسته    - های علمی ۀ طبقاتی، 

 - کبیر مارکسیزم برافراشته نگه داشتن درفش سرخ  که باید توسط تمام حزب و با  است  

پیشدونمائوتسه  - لنینیزم و  برپایی  جریان  در  و  کاندیشه  انقالب  فرهنگی  برد  بیر 

 رهبری گردد.پرولتاریایی  

خاطر سرنگونی قدرت همسلحانه بکالً انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین یک انقالب  

 : "گزارش.."حاکمۀ ضد انقالبی در کشور نبود. طبق تعریف خود همین  

 ا  ـاریـت ـرولــه پـت کـانقالب عظیم سیاسی اس ...»انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریایی

ام طبقات استثمارگر دیگر ه بورژوازی و تمـیـلـزم عـیـ الـیـوسـط سـرایـت شـتح

   سازد.«   برپا می

رایط بنابرین انقالب فرهنگی در موجودیت سلطۀ دیکتاتوری پرولتاریا و در موجودیت ش

غیر موجودیت  علیه  تم سوسیالیزم  و  بورژوازی  برپا مسلط  دیگر  استثمارگر  طبقات  ام 

از این انقالب وسیع توده یی صدها میلیونی، نیروهای مسلح د. قدر مسلم است که  یگرد

در ند.  دجود در جامعۀ سوسیالیستی چین نیز برکنار نماندند، بلکه در آن دخیل گردیمو

ای مسلح نیروه  ، دوندعوت مائوتسهانقالب کبیر فرهنگی، بهبرد  مرحله ای از جریان پیش

انقالب فرهنگی حمایت کردند   در تشکیل کمیتهاز  بهو  انقالبی  نمایندگان های  شرکت 
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های انقالبی بر یی و نمایندگان تودهبخش تودهکادرهای انقالبی، نمایندگان ارتش آزادی

اساس اصل پیوند سه گانۀ انقالبی سهم گرفتند و بدین طریق نقش شان را، که یک نقش 

 در تحکیم و تقویت دیکتاتوری پرولتاریا ایفا نمودند.انحصاری نبود،  

عنوان بخش گاردهای سرخ در جریان برپایی انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین به

شان  را در برپایی و و نقش تاریخی  ندمدمیان آ یک جنبش عظیم توده یی به  مهمی از

ایفا کردند. در واقع تاریا برد انقالب فرهنگی و از این طریق تحکیم دیکتاتوری پرولپیش

میلیونی گاردهای سرخ   قطعات مسلح چندین  یی عظیم بود که  از متن همین جنبش توده

دایمی منظم  نسبتاً مستقل از ارتش یی مسلح توده  نیروهای عنوان و به ندتشکیل گردید

. بنابرین برپایی جنبش وسیع ندادامۀ انقالب و دیکتاتوری پرولتاریا خدمت نمودبهدولتی،  

برد برای برپایی و پیشمیلیونی دعوت شده از جانب رهبری حزب و دولت    هادهیی  توده

گاردهای قطعات مسلح  تشکیل    انقالب کبیر پرولتاریایی چین از لحاظ زمانی نسبت به

 نه مؤخر. م بود سرخ مقد

اصوالً نقش مثبت نیروهای مسلح در استحکام دیکتاتوری پرولتاریا یک امر مشروط است. 

مائوئیستی(   - لنینیستی  - مارکسیستی )اگر خط رهبری این نیروها خط اصولی پرولتری  

باشد، نقش شان در استحکام دیکتاتوری پرولتاریا مثبت خواهد بود. ولی اگر خط رهبری  

مائوئیستی( نباشد، نقش شان   - لنینیستی  -خط اصولی پرولتری )مارکسیستی  این نیروها

در استحکام دیکتاتوری پرولتاریا منفی خواهد بود، یعنی نه برای استحکام دیکتاتوری 

پرولتاریا بلکه برای تضعیف دیکتاتوری پرولتاریا خدمت خواهند کرد. واضح است که خط 

تواند که می  - زب کمونیست بر سر قدرترهبری نیروهای مسلح توسط خط رهبری ح

باشد رویزیونیست  یا  دروغین  کمونیست  حزب  یک  یا  حقیقی  کمونیست  حزب   - یک 

چنان شد.  خواهد  تثبیت  و  فرهنگی  تعیین  کبیر  انقالب  زمان  در  که  ارتشی  همان  چه 

پرولتاریا  انقالب مذکور و در خدمت استحکام دیکتاتوری  پرولتاریایی چین در خدمت 

در سال   گرفت،  و   1976قرار  کرد  کودتا  کمونیست چین  در حزب  انقالبی  جناح  علیه 

را سرنگون نمود. هم رتش بود که چنان بخشی از همین ادیکتاتوری پرولتاریا در چین 

دون کودتا نماید. در تمامی این حاالت علیه مائوتسه  پیائوخواست تحت رهبری لینمی

داد، خط رهبری چه تعیین کننده بود و در نهایت نقش مثبت یا منفی ارتش را شکل میآن

 کنندۀ ارتش یا در واقع خط رهبری کنندۀ حزبی بر ارتش بود.  
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برد انقالب کبیر فرهنگی  ای سرخ در جریان پیشدر هر حال تشکیل قطعات مسلح گارده

پرولتاریایی چین قبل از کنگرۀ سراسری نهم حزب کمونیست چین، در عین حفظ ارتش 

گردید. اما دایمی منظم دولتی، گام مهمی در جهت تسلیح عمومی توده یی محسوب می

کودتای ناکام خصوص بعد از متأسفانه این گام مهم بعد از کنگرۀ سراسری نهم حزب و به

اما .  یی انقالب فرهنگی در مجموع محدود گردید، زیرا دامنۀ تودهپیائو تعقیب نشدلین

در عوض ارتش دایمی منظم دولتی پیوسته تقویت شد. در نتیجه موقعی که ارتش دایمی 

منظم دولتی دست به کودتای رویزیونیستی زد، قطعات مسلح چندین میلیونی گاردهای 

عدم  به  بنا  فرمان  سرخ  خط  در قاطعیت  و  یی  توده  حمایت  دامنۀ  شدن  محدود  دهی، 

جازدگی چند ساله نتوانست علیه آن ایستادگی موفقیت آمیز داشته باشد و عاقبت پس 

 از یک مقاومت ناکام قسمی درهم شکست. 

موضوع قابل دقت در بررسی از »گزارش به نهمین کنگرۀ کشوری حزب کمونیست چین« 

زارش تشکیل قطعات مسلح گاردهای سرخ در جریان انقالب فرهنگی  این است که این گ 

چیزی نگفته است.   موردمطرح نکرده و درین  ییدر تسلیح تودهعنوان یک گام مهم  را به

تواند بخشی این سکوت و نادیده گرفتن اهمیت تشکیل قطعات مسلح گاردهای سرخ می

 باشد.   پیائوئیستیاز خط لین

 

*** 

 

ذیل   اساسکه  سند  اول  بخش  کنگرۀ صرفاً  نهمین  )مصوب  چین  کمونیست  حزب  نامۀ 

به چین  کمونیست  حزب  اپریل  کشوری  اول  آئین1969تاریخ  بخش  و  است  نامۀ ( 

مجموعۀ اسناد نهمین "کتاب  روی نسخۀ فارسی  از  ،  شود تشکیالتی حزب را شامل نمی

ا متن اصلی سر داده شده تایپ گردیده و چند بار ب  "کنگرۀ کشوری حزب کمونیست چین

 . است تا اشتباهات تایپی آن اصالح گردد

چین در سال   "زبان های خارجی  ادارۀ نشریات"و نسخۀ فارسی آن توسط  کتاب مذکور  

 نشر گردیده است.   1969
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 اساسنامۀ حزب کمونیست چین 

ت  ـونیسموری حزب ک ــره کشـین کنگـوب نهمـ)مص

 ( 1969اوریل  14ین بتاریخ ـچ

 اولل ــفص

 یـوم ـه عمـبرنام 

 حزب کمونیست چین حزب سیاسی پرولتاریاست. 

برنامۀ اساسی حزب کمونیست چین عبارتست از سرنگون ساختن کامل بورژوازی و تمام 

طبقات استثمارگر دیگر، جاگزین نمودن دیکتاتوری بورژوازی با دیکتاتوری پرولتاریا و 

  هائی حزب تحقق کمونیسم است.تأمین پیروزی سوسیالیسم بر سرمایه داری. هدف ن

حزب کمونیست چین متشکل از عناصرمترقی پرولتاریا بوده و سازمان پیشآهنگ شادابی 

 است که پرولتاریا و توده های انقالبی را در نبرد علیه دشمنان طبقاتی رهبری مینماید.

اساس   - لنینیسم   - حزب کمونیست چین مارکسیسم مثابۀ  به  را  اندیشه  مائوتسه دون 

 عصری   لنینیسم  –ئوریک هدایت افکار خود میداند. مائوتسه دون اندیشه مارکسیسم  ت

 پیروزی   بسوی   سوسیالیسم  و  گراید   می  کامل  اضمحالل   بسوی  امپریالیسم  آن  در  که  است

 . میدارد  بر   گام  جهانشمول

قرن اخیر در رهبری مبارزۀ عظیم چین بخاطر انجام انقالب نیم  رفیق مائوتسه دون طی  

دموکراتیک نوین، در رهبری مبارزۀ عظیم انقالب سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیسم 
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در چین و در مبارزۀ عظیم جنبش کمونیستی بین المللی عصر کنونی علیه امپریالیسم، 

 را   لنینیسم  – مارکسیسم  رویزیونیسم معاصر و مرتجعین کشورهای مختلف، حقیقت عام  

 دفاع   آن  از  کرده،   دنبال  را  لنینیسم  مارکسیسم  داده،   تلفیق  انقالب  مشخص  پراتیک  با

 لنینیسم را رشد و تکامل و بمرحلۀ کامالً نوینی ارتقا داده است.  - نموده، مارکسیسم 

نگهداشته و رفیق لین پیائو پیوسته پرچم سرخ کبیر مائوتسه دون اندیشه را برافراشته 

به وفادارترین و استوارترین وجهی مشی انقالبی پرولتری رفیق مائوتسه دون را بمرحلۀ 

اجرا گذاشته و از آن دفاع نموده و مینماید. رفیق لین پیائو همرزم نزدیک و جانشین 

 رفیق مائو تسه دون می باشد. 

حزبیست   میباشد،  آن  پیشوای  دون  مائوتسه  رفیق  که  چین  کمونیست  کبیر، حزب 

پرافتخار و راستین و هستۀ رهبری خلق چین را تشکیل میدهد. حزب در جریان مبارزۀ  

مسلح  نیروهای  بوسیلۀ  آن  استحکام  و  سیاسی  قدرت  تصرف  جهت  طوالنی  طبقاتی 

استحکام و تکامل   "چپ"آبدیده شده، طی مبارزه علیه مشی های اپورتونیستی راست و  

را در  کامل  اطمینان  با  و  است  سوسیالیسم یافته  ساختمان  و  سوسیالیستی  انقالب  ه 

 شجاعانه به پیش میرود.

جامعۀ سوسیالیستی مرحلۀ تاریخی بس طوالنی را در بر میگیرد. در این مرحلۀ تاریخی، 

از ابتدا تا انتها، طبقات، تضادهای بین طبقات و مبارزۀ طبقاتی موجوداست، مبارزه بین 

داری، خطر احیاء سرمایه داری و همچنین تهدید راه سوسیالیسم و راه سرمایه    -دو راه

 فعالیتهای واژگون سازنده و تجاوز از طرف امپریالیسم و رویزیونیسم معاصر وجود دارد.

الب مداوم و پراتیک تحت ـ این تضادها تنها میتوانند با اتکا به تئوری مارکسیستی انق

ح آن  شـهدایت  انـونـل  پرولتاریائی  ـقـد.  فرهنگی  عظیم  انقالب الب  همانا  کشورما 

عظیم سیاسی است که پرولتاریا تحت شرایط سوسیالیسم علیه بورژوازی و تمام طبقات 

 -لنینیسم  -استثمارگر دیگر برپا میسازد. تمام حزب باید پرچم سرخ کبیر مارکسیسم

تهای سراسر یمائوتسه دون اندیشه را برافراشته نگهداشته، صدها میلیون نفر مردم مل

ر را  انقالبیکشور  عظیم  جنبش  سه  تا  کند  و   - هبری  تولیدی  مبارزۀ  طبقاتی،  مبارزه 
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علمی  تقویت   - آزمونهای  و  را تحکیم  پرولتاریا  دیکتاتوری  را همچنان گسترش دهند، 

بخشند و طبق اصل استقالل و عدم وابستگی، اتکاء به نیروی خود، مبارزۀ سرسختانه، 

بیشتر  عالی،  هدف  به  نیل  جهت  تمام  مساعی  تر صرف  صرفه  با  و  بهتر  سریعتر،   ،

 سوسیالیسم را بسازند. 

حزب کمونیست چین روی انترناسیونالیسم پرولتری ایستادگی کرده، با قطعیت با احزاب 

مارکسیستی سازمانهای  و  با   - سیاسی  شده،  متحد  جهان  سراسر  واقعی  لنینیستی 

اتفا به  و  کرده  وحدت  جهان  سراسر  ستمدیدۀ  ملل  و  خلقها  بخاطر پرولتاریا،  آنها  ق 

سرنگون ساختن امپریالیسم بسرکردگی امریکا، رویزیونیسم معاصر که دارودستۀ مرتد 

رویزیونیسم شوروی در مرکز آن قرار دارد و مرتجعین کشورهای مختلف و در راه محو 

 نظام بهره کشی فرد از فرد در روی کرۀ زمین و آزادی تمام بشریت مبارزه مینماید. 

چین که مصممند تمام عمر خود را وقف امر کمونیسم نمایند،   اعضای حزب کمونیست

باید عزم راسخ داشته باشند، از قربانی نهراسند، بر هر مشکل فایق آیند تا پیروزی بدست 

  آورند! 
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نقل گردیده   "یک درک پایه یی از حزب کمونیست چین"کتاب  نسخۀ فارسی  از    سند ذیل

 "های ایراناتحادیۀ کمونیست"توسط    1379سال    ترجمۀ فارسی کتاب مذکور دراست.  

   منتشر گردیده است.   

  اساسنامۀ حزب کمونیست چین

 ( 1973اوت  28مونیست چین در )مصوبه دهمین کنگره سراسری حزب ک

 

 فصل اول

 یـوم ـه عمـبرنام 

 حزب کمونیست چین، حزب سیاسی پرولتاریا و پیشاهنگ پرولتاریاست.

اساس  بمثابۀ  را  مائوتسه دون  اندیشۀ  ـ  لنینیسم  ـ  مارکسیسم  حزب کمونیست چین 

 تئوریک راهنمای اندیشۀ خود بکار می بندد.

استثمارگر برنامۀ پایه یی حزب کمونیست چین سرنگونی کامل بورژوازی و کلیه طبقات  

دیگر، برقراری دیکتاتوری پرولتاریا بجای دیکتاتوری بورژوازی و پیروزی سوسیالیسم بر 

 سرمایه داری می باشد. هدف نهایی حزب تحقق کمونیسم است.

حزب کمونیست چین طی بیش از پنجاه سال مبارزۀ سرسختانه در کسب پیروزی کامل 

های   پیروزی  کسب  نوین،  دموکراتیک  انقالب  و  در  سوسیالیستی  انقالب  در  عظیم 

ساختمان سوسیالیستی و پیروزی های عظیم انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی، رهبری 

 خلق چین را بر عهده داشته است.
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جامعۀ سوسیالیستی یک دورۀ تاریخی بس طوالنی را در بر میگیرد. در سراسر این دورۀ 

طبقات مبارزۀ  و  طبقاتی  تضادهای  و  طبقات  راه تاریخی،  بین  مبارزه  دارد،  وجود  ی 

سوسیالیستی و راه سرمایه داری جریان دارد، خطر احیاء سرمایه داری موجود است و 

را  امپریالیسم جامعه  امپریالیسم و سوسیال  از جانب  براندازی و تخریب و تجاوز  خطر 

دیکتاتور تحت  مداوم  انقالب  تئوری  به  اتکاء  با  تنها  را  تضادها  این  کند.  می  ی تهدید 

 پرولتاریا و با اتکاء به پراتیک تحت هدایت آن می توان حل نمود.

که  است  سیاسی  کبیر  انقالب  یک  پرولتاریایی  فرهنگی  کبیر  انقالب  ترتیب  این  به 

پرولتاریا در شرایط سوسیالیسم، جهت تحکیم دیکتاتوری پرولتاریا و جلوگیری از احیاء 

و سایر طبقات اس بورژوازی  به  سرمایه داری علیه  باید  به آن دست زده است.  تثمارگر 

 چنین انقالباتی در آینده بارها و بارها دست زد.

اتکاء کند، اتحاد کارگر، دهقان را تحکیم بخشد و مردم  حزب باید به طبقۀ زحمتکش 

کلیه ملیتهای کشورمان را در تداوم بخشیدن به سه جنبش عظیم انقالبی، یعنی مبارزۀ 

ولید و آزمونهای علمی رهبری کند. مردم را رهبری کند که بنا به طبقاتی، مبارزه بخاطر ت

ابتکار خود و بوسیلۀ اتکاء بنفس، مبارزۀ سخت و پشتکار و صرفه جویی و بسیج عمومی، 

سوسیالیسم را بدست خود و مستقالنه بنا کرده و بدینوسیله صعود به قله های رفیع را 

تر و اقتصادی تر دست یابند، و آنها را در  طلب نموده، به نتایج عظیم تر، سریعتر و به

تدارک علیه جنگ و مصائب طبیعی رهبری کرده و از انجام هر خدمتی به مردم دریغ 

 نورزند. 

حزب کمونیست چین پشتیبان انترناسیونالیسم پرولتری، مخالف شوونیسم قدرت بزرگ 

نیست اصیل در  است، این حـزب قـاطـعـانـه با احزاب و سازمانهای مارکسیست ـ لنی

سراسر جهان متحد می شود، و بسوی پرولتاریا، خلقها و ملل ستمدیدۀ سراسر جهان 

دست اتحاد دراز میکند تا مشترکاً علیه هژمونیسم دو ابر قدرت ـ ایاالت متحده و اتحاد 

شوروی، برای سرنگونی امپریالیسم، رویزیونیسم مدرن و کل ارتجاع و الغاء نظام استثمار 

 رد در سراسر کرۀ ارض بجنگ برخیزند تا از این طریق تمام بشریت رهایی یابد.فرد از ف
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و  راست  اپورتونیستی  های  خط  علیه  مبارزه  کوران  در  را  خود  چین  کمونیست  حزب 

 ت.  ـده اسـاستحکام بخشی  "چپ"

تمام رفقای حزبی باید روحیۀ انقالبی جرئت کردن حرکت خالف جریان را داشته باشند. 

ین اصول پایبند باشند: مارکسیسم را بکار بندند و نه رویزیونیسم را، در جهت باید به ا

وحدت بکوشند و نه تفرقه، رک و صریح باشند نه توطئه چین و دسیسه گر، باید شیوۀ 

تلفیق تئوری و پراتیک را تکامل دهند، باید پیوند تنگاتنگ با توده ها را برقرار سازند و 

بکار بندند و میلیونها جانشین برای امر انقالب پرولتاریایی تربیت   انتقاد و انتقاد از خود را

 کنند تا پیشروی امر حزب در مسیر خط مارکسیستی برای همیشه تضمین شود.

آینده درخشان و راه پرپیچ و خم است. اعضای حزب کمونیست چین که جان خود را در 

استوار باشند، از مرگ نهراسند، بر هر مبارزه برای کمونیسم نثار می کنند، باید قاطع و  

 مشکلی فایق آیند تا به پیروزی دست یابند!

*** 

 ند ـاین دو سه در ـمقایس قابل ارزیابی ومهمِ  طالب ـم 

 

 حزب کمونیست چین:  پرولتری طبقاتی   در مورد خصلت  – 1

طبقاتی   خصلت،  حزب کمونیست چین  نهمسراسری    ر کنگرۀنامۀ تصویب شده ددر اساس

 :ه استدیگرد  ذیل بیان   حزب کمونیست چین قرارپرولتری  

 »حزب کمونیست چین حزب سیاسی پرولتاریا است.«  

یست چین از یک حزب کمونپرولتری  طبقاتی    خصلتبازهم  سپس یک پاراگراف بعد تر  

 :ه استدیگرد  جنبۀ دیگر بیان
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سا و  بوده  پرولتاریا  مترقی  عناصر  از  متشکل  چین  کمونست  پیشآهنگ »حزب  زمان 

شادابی است که پرولتاریا و توده های انقالبی را در نبرد علیه دشمنان طبقاتی رهبری می 

 نماید.«

پرولتری اتی  قطب  خصلت  سراسری دهم حزب، نامۀ تصویب شده در کنگرۀ  در اساساما  

 :بیان شده استحزب کمونیست چین قرار ذیل  

 پرولتاریا و پیشآهنگ پرولتاریاست.«»حزب کمونیست چین، حزب سیاسی  

کنگرۀ سرااساسدر   در  تصویب شده  به خصلتنامۀ  کمونیست چین  دهم حزب   سری 

آهنگ پرولتاریا اولویت داده طبقاتی پرولتری حزب در حد حزب سیاسی پرولتاریا و پیش

اما در اساس بیان گردیده است.  اولین موضوع در متن اساسنامه  به عنوان  نامۀ شده و 

تصویب شده در کنگرۀ سراسری نهم حزب صرفاً به حزب سیاسی پرولتاریا بودن اولویت 

نامه آهنگ بودن حزب به عنوان موضوع سوم در اساسداده شده است و موضوع پیش

 کل از عناصر مترقی پرولتاریاجا با دو موضوع دیگر: یکی متشمطرح گردیده است؛ اما یک

 اریا و توده های انقالبی در نبرد علیه دشمنان طبقاتی.  و دیگری رهبری کنندۀ پرولت

نامۀ تصویب بودن حزب از عناصر مترقی پرولتاریا، در اساس  ع متشکلازین میان موضو

بر  موضوع رهبریت حزب چنان ی دهم حزب اصالً وجود ندارد. همشده در کنگرۀ سراسر

به گونۀ دیگری و صرفاً در حد  های انقالبی در نبرد علیه دشمنان طبقاتی  پرولتاریا و توده

که  »حزب باید ... ]کارگران، دهقانان[ و مردم کلیه ملیت های کشور مان را در تداوم این

های ، مبارزۀ تولیدی و آزمونبخشیدن به سه جنبش عظیم انقالبی یعنی مبارزۀ طبقاتی

به ه  نامه، بیان شده است و نهای بعدی اساسقسمتهم در  آن  « کهرهبری کند.  علمی

 طبقاتی پرولتری حزب.   های خصلتعنوان موضوعی مربوط به اولویت

زب ـنامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری نهم حرسد که تأکید اساسیجا به نظر م درین

ب متشکل  در  ـودن حـروی  تصویب شده  اساسنامۀ  در  پرولتاریا،  مترقی  عناصر  از  زب 

 نامۀ تصویب شده در کنگرۀاساستأکید    زب اصالً وجود ندارد، ولیرۀ سراسری دهم حکنگ

تود  و  پرولتاریا  بر  حزب  رهبریت  روی  حزب  نهم  علیه هسراسری  نبرد  در  انقالبی  های 
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طبقاتی اساسدشمنان  در  ب،  دهم حزب  کنگرۀ سراسری  در  تصویب شده  صورت  هنامۀ 

های عینی و تواند انعکاس دهندۀ ضعیف شدن تپشمیبود  کمرنگ وجود دارد. این کم

ذهنی انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریایی، تأثیرات سوء کودتای ناکام چند سال قبل لین 

های سه جهانی در حزب و دولت در زمان تدویر های رویزیونیستعیت یافتنپیائو و موق 

 کنگرۀ سراسری دهم حزب باشد.  

اتی پرولتری حزب کمونیست چین، طبق  رای بیان خصلتبندی ب رین فرمولدر واقع بهت

فرمولمی همان  اساستوانست  تصویب  بندی  حزب نامۀ  نهم  سراسری  کنگرۀ  در  شده 

به ترتیب   مذکورنامۀ  ویت دادن به آن در هر چهار جزء برشمرده در اساساول  صورتبه

 :  باشد  ذیل

پرولتا پیشآهنگ  حزب کمونیست چین حزب سیاسی  از ریا،  متشکل  عناصر   پرولتاریا، 

کنندۀ  مترقی  رهبری  و  دشمنان   پرولتاریا  علیه  نبرد  در  انقالبی  های  توده  و  پرولتاریا 
 طبقاتی است. 

 : دوناندیشۀمائوتسه  -لنینیزم  -مورد مارکسیزم در  – 2

ت  بیان ،  کمونیست چین  نهم حزبسراسری  صویب شده در کنگرۀ  در اساسنامۀ  از  بعد 

 -مورد مارکسیزم  درطبقاتی پرولتری حزب و پس از بیان برنامۀ اساسی حزب،    خصلت

 گفته شده است: دون اندیشۀمائوتسه  - لنینیزم

مارکسیزم چین  کمونیست  اساس   - لنینیزم  - »حزب  مثابۀ  به  را  اندیشه  دون  مائوتسه 

ه مائوتسهتیوریک  داند.  می  افکار خود  مارکسیزم دوندایت   لنینیزم عصری   - اندیشه، 

سوی  به  سوسیالیزم  و  گراید  می  کامل  اضمحالل  سوی  به  امپریالیزم  آن  در  که  است 

 شمول گام بر می دارد.«  پیروزی جهان

پس از بیان   کمونیست چین،   حزبدهم  سراسری  ب شده در کنگرۀ  یدر اساسنامۀ تصو

 گفته شده است:درین مورد  طبقاتی پرولتری حزب،    خصلت
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چین   کمونیست  اساس   - لنینیزم  - مارکسیزم»حزب  مثابۀ  به  را  دون  مائوتسه  اندیشۀ 

 تیوریک رهنمای اندیشۀ خود به کار می بندد.«

دون    - لنینیزم   - »مارکسیزم را  مائوتسه  افکار  اندیشه  هدایت  تیوریک  اساس  مثابۀ  به 

»مارک  حزب با  اساس   - لنینیزم  - زمـیـسـدانستن«  مثابۀ  به  را  دون  مائوتسه  اندیشۀ 

 تیوریک رهنمای اندیشۀ خود به کار بستن« از هم چه فرق دارد؟  

حساب وتسه دون« را دارای عین مفهوم بهاندیشۀ مائجا »مائوتسه دون اندیشه« و »درین

هممی »رهنما«آوریم.  و  »هدایت«  کلمات  عین   چنان  دارای  نیز  به  را  اب حس مفهوم 

آوریم. ا نیز دارای یک مفهوم به حساب میر  «اندیشهآوریم. برعالوه کلمات »افکار« و »می

دارای عین مفهوم نیستند، در    بندد«کارمیداند« و »بهچون عبارات »می  ،با وجود این

توانند دارای دون نمیاندیشۀمائوتسه  -لنینیزم  - دو اساسنامه از مارکسیزم  درکنهایت  

با مفهوم  و    "دانستن"شند.  عین  است  تیوریکی  مفهوم  مفهوم   "بستنکاربه"یک  یک 

نمای اندیشۀ مائوتسه دون به مثابۀ راه  -لنینیزم  -به کاربستن مارکسیزم"اما  پراتیکی.  

نمایی تیوریکی و پراتیکی هردو جنبۀ راه  ، و نه کامالً روشن،می تواند به نحوی   "اندیشه

که   حالی  در  برساند،  مارکسیزم"را  مثابۀ   - لنینیزم  -دانستن  به  دون  مائوتسه  اندیشۀ 

 تلقی گردد.    یتیوریک  تواند صرفاً می "هدایت کنندۀ افکار حزب

نامۀ تصویب شده توان به روشنی بیان داشت که این محدودیت به چه دلیل در اساسنمی

چین   کمونیست  حزب  نهم  سراسری  کنگرۀ  تلدر  در  حال  هر  در  است؟  یافته  قی  راه 

نقالبی راهنمای عمل تیوری اهمیشه گفته شده است که: »  "نقالبیتیوری ا"لنینیستی از  "

 -رف از مارکسیزمتوان مشاجره نمود که این گونه تلقی پراتیکی صمی  انقالبی است.«

گری پراتیکی تلقی جانبهتواند یکدون )امروز مائوئیزم( نیز میاندیشۀمائوتسه  - لنینیزم

 گردد.  

طبقاتی پرولتری   ائوئیست( افغانستان در بیان خصلتنامۀ حزب کمونیست )م در اساس

 :  گفته شده است  "ایدیولوژی رهنمای حزب"تحت عنوان    ، حزب
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زب کمونیست )مائوئیست( افغانستان مارکسیزم ــ لنینیزم ــ مائوئیزم را به مثابۀ »ح

 بندد.  میکارمل خود پذیرفته و بهی اندیشه و ع ایدیولوژی رهنما

اساس در  ترتیب  این  مارکسیزم به  افغانستان،  )مائوئیست(  کمونیست  حزب   - نامۀ 

حزب"مائوئیزم    - لنینیزم رهنمای  نه    "ایدیولوژی  و  است  شده  تیوریک "گفته  اساس 

دانسته   "راهنمای اندیشه و عمل"مائوئیزم    - لنینیزم   - زم. برعالوه مارکسی"رهنمای حزب

نامۀ حزب چنان در اساس. همو یا صرفاً راهنمای عمل  "راهنمای اندیشه"شده و نه صرفاً 

وئیزم یا صرفاً مائ  - لنینیزم  -کمونیست )مائوئیست( افغانستان، صرفاً پذیرش مارکسیزم

بلکه هم پذ  - لنینیزم  - بستن مارکسیزمکارهب یرش و هم به کار مائوئیزم مطرح نیست، 

 باشد.بستن آن مطرح می

بیان نظری ایدیولوژی در ها  تیوریچه نسبتی با هم دارند؟    "هاتیوری"و    "ایدیولوژی"

و  عرصه است  سیاست  و  سیاسی  اقتصاد  فلسفی،  را  های  ایدیولوژی  عملی  بیان 

بدربرنمی فعالیتگیرد.  مجموع  ایدیولوژی  عملی  عملی  یان  تیوریهای  با  ی هامنطبق 

ها و در انطباق فقط تیوریهای فلسفی، اقتصاد سیاسی و سیاست است.  در عرصه  اساسی

کم به ایدیولوژی کاس دهندۀ یقین و باور محتوانند انعهای عملی با هم میها فعالیتبا آن

 های عملی. ها و یا صرفاً فعالیتباشد و نه تیوری

که در کنگرۀ   "عصر اضمحالل کامل امپریالیزم و پیروزی جهانشمول سوسیالیزم"تیوری  

سراسری نهم حزب سراسری نهم حزب کمونیست چین، هم در گزارش سیاسی به کنگره  

ه اساسو  در  مذکورنامۀ  م  کنگرۀ  در  شده  کنگرۀ  تصویب  در  گردید،  تصویب  و  طرح   ،

سراسری دهم حزب پس گرفته شد. در واقع در کنگرۀ سراسری دهم حزب کمونیست 

انقالبات  و  امپریالیزم  عصر  کماکان  عصر  لین   چین،  تیوری  و  شد  دانسته  پرولتری 

سراسری دهم حزب رد گردید. اما متأسفانه کنگرۀ    "عصر زوال امپریالیزم"پیائوئیستی  

بند پیوند قطعی میان عصر جدید و  از قید و  را  نیز قادر نگردید خود  کمونیست چین 

  مرحلۀ جدید کامالً برهاند.ولوژی بهتکامل ایدی

عصر زوال "حالی که تیوری  اسری دهم حزب کمونیست چین در عینکنگرۀ سر  ،در نتیجه

دانست، اما   "ریالیزم و انقالبات پرولتریعصر امپ"رد کرد و عصر را کماکان  را    "امپریالیزم
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ااساس نقش  موضوع  کنگره  این  در  شده  تصویب  المللی نامۀ  بین  همیت 

مارکسیزم  "دوناندیشۀمائوتسه" تکامل  مسکوت  لنینیزم   -در  کالً  را  مرحلۀ جدید   به 

در موضوع،  این  روی  چهارمِ   گذاشت.  شماره  بخش    مبحث  صورت  از  همین  به  نوشته، 

         هیم کرد. مشخص مکث خوا

 در مورد برنامۀ اساسی حزب:   – 3

نهم حزب، در مورد برنامۀ اساسی حزب سراسری  نامۀ تصویب شده در کنگرۀ  در اساس

حزب کمونیست چین حزب سیاسی پرولتاریا   این مطلب کهبیان کمونیست چین، پس از  

 ، گفته شده است: است

سرنگون ساختن کامل بورژوازی و تمام برنامۀ اساسی حزب کمونیست چین عبارتست از  »

وازی با دیکتاتوری پرولتاریا و طبقات استثمارگر دیگر، جاگزین نمودن دیکتاتوری بورژ

 مین پیروزی سوسیالیزم بر سرمایه داری. هدف نهایی حزب تحقق کمونیزم است.«تأ

 طبقاتی پرولتری  بیان خصلتدر کنگرۀ دهم حزب، پس از    نامۀ تصویب شدهدر اساس

 گفته شده است:   مورد  نمای اندیشۀ حزب، درینو پس از بیان اساس تیوریک راه  حزب

گر ل بورژوازی و کلیه طبقات استثمار»برنامۀ پایه یی حزب کمونیست چین سرنگونی کام 

بجای دیکتاتوری بورژوازی و پیروزی سوسیالیزم بر دیگر، برقراری دیکتاتوری پرولتاریا  

 نهایی حزب تحقق کمونیزم است.«   سرمایه داری می باشد. هدف 

شده کاربردهواحد بیان شده است. حتی کلمات بهنامه یک مطلب  جا در هر دو اساسدرین

فقط بعضی از کلمات از لحاظ لفظی، کم و  اکثراً عین کلمات هستند.  نامهو اساسدر هر د

که انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی و بیش از هم فرق  دارند. از جانب دیگر، از لحاظ این

نامه جزء اولویت های برنامۀ تیوری ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا در هر دو اساس

بودی بود که حزب رند. این کمنامه وجه مشترک دااساسی حزب نیستند، نیز هر دو اساس

کمونیست چین تا زمان کودتای رویزیونیستی، غضب رهبری حزب کمونیست و دولت  

    های چینی با خود حمل کرد. نگونی سوسیالیزم توسط رویزیونیستسوسیالیستی و سر
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لنینیزم به    -در تکامل مارکسیزم  دونمائوتسهنقش  در مورد    –  4

 : مرحلۀ نوین

دون مائوتسهنقش  نهم حزب، در مورد  سراسری  نامۀ تصویب شده در کنگرۀ  در اساس

 گفته شده است: 

دون طی نیم قرن اخیر در رهبری مبارزۀ عظیم چین بخاطر انجام انقالب ق مائوتسه»رفی

لیستی و ساختمان سوسیالیزم دموکراتیک نوین، در رهبری مبارزۀ عظیم انقالب سوسیا

در چین و در مبارزۀ جنبش عظیم کمونیستی بین المللی عصر کنونی علیه امپریالیزم، 

لنینیزم را با   - رویزیونیزم معاصر و مرتجعین کشورهای مختلف، حقیقت عام مارکسیزم

مارکسیزم  داده،  تلفیق  انقالب  مشخص  دفاع   - پراتیک  آن  از  کرده،  دنبال  را  لنینیزم 

   رشد و تکامل و به مرحلۀ کامالً نوینی  ارتقا داده است.«لنینیزم را   - ده، مارکسیزم نمو

دون در تکامل مائوتسه  نقشمورد    نامۀ تصویب شده در کنگرۀ دهم حزب، دردر اساس

ه ده است. اما در عوض آن گفته شدچیزی گفته نش لنینیزم به مرحلۀ جدید - مارکسیزم 

 :است

طی بیش از پنجاه سال مبارزۀ سرسختانه در کسب پیروزی کامل »حزب کمونیست چین  

و   سوسیالیستی  انقالب  در  عظیم  های  پیروزی  کسب  نوین،  دموکراتیک  انقالب  در 

های عظیم انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی، رهبری لیستی و پیروزیساختمان سوسیا

   «خلق چین را بر عهده داشته است.

نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری نهم حزب، بر نقش اساسشود در  چه دیده میچنان

لنینیزم به مرحلۀ نوین   - دون در تکامل مارکسیزمریخی کشوری و بین المللی مائوتسهتا

گردیده  اساساست.    اذعان  در  تصواما  در  ینامۀ  شده  حزب، ب  دهم  سراسری   کنگرۀ 

انقالب کبیر فرهنگی پرکه روی پیروزیعلیرغم این أکید صورت  ولتاریایی تهای عظیم 

لنینیزم به مرحلۀ نوین  -مارکسیزمالمللی  بیندون در تکامل گرفت است، نقش مائوتسه

دون در تکامل مائوتسهگو اینکه    .اصالً مطرح نگردیده و کالً مسکوت گذاشته شده است
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لنینیزم به مرحلۀ نوین نقش نداشته است و اصالً مرحلۀ سوم در   -مارکسیزمالمللی  بین

یک نیز  انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین  تکامل مارکسیزم وجود نداشته است و  

و از   باشدین و دارای اهمیت صرفاً کشوری میموضوع صرفاً مربوط به چین و انقالب چ

 . باشدالمللی عظیم برخوردار نمیاهمیت بین

 کمونیست چین، تکاملنامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری نهم حزب  در هر حال اساس

مطرح   سکوت نگذاشته و در این بخش دون را کامالً م لنینیزم توسط مائوتسه  - مارکسیزم 

آن از  اما  است.  اساسنموده  همین  حتی  که  کبیر جایی  انقالب  عظیم  اهمیت  به  نامه 

تکامل  در  پرولتاریا  دیکتاتوری  تحت  انقالب  ادامۀ  تیوری  و  پرولتاریایی چین  فرهنگی 

ن  - مارکسیزم  مرحلۀ  به  کافیلنینیزم  توجۀ  مارکسیزم  وین  تکامل  روی  است،   -نکرده 

نو مرحلۀ  به  مائوتسهلنینیزم  توسط  پیدون  ین  و  رویاستوار  و  نیست  رفته همگیر 

 نماید. لنینیزم مطرح می  - رکسیزم را در حد چیزی پایین تر از ما  "دونمائوتسهاندیشۀ"

نامۀ تصویب کنگرۀ سراسری نهم حزب، در اساسنامۀ تصویب شده در  بود اساساین کم

اذعان برین علیرغم    شده در کنگرۀ سراسری دهم حزب نه تنها رفع نگردیده است، بلکه 

مثابۀ   دیشۀ مائوتسهان  -لنینیزم  -امر که: »حزب کمونیست چین مارکسیزم  دون را به 

ل نقش کم و بیش یدلبه    احتماالً  خود به کار می بندد.«، اساس تیوریک رهنمای اندیشۀ  

بیشتر از پیش عمق   های منتظر فرصت در کنگرۀ سراسری دهم حزب، منفی رویزیونیست

 - دون در تکامل مارکسیزم موده و به نفی عمومی نقش مائوتسهی حاصل نـردگـو گست

 ده است.ـیـ ام ـ لنینیزم به مرحلۀ نوین انج

نامۀ حزب کمونیست امپریالیزم از اساسدر واقع حذف تیوری لین پیائوئیستی عصر زوال  

 -المللی مارکسیزمحال حذف تکامل بیندر کنگرۀ سراسری دهم حزب، در عینچین  

بار دیگر نامۀ مذکور یکا در اساسـویـته و گـلنینیزم به مرحلۀ نوین را با خود همراه داش

 ته شده است. ـروی دوام تیوری عصر امپریالیزم و انقالبات پرولتری صحه گذاش

انقالبات  و  امپریالیزم  عصر  تیوری  گفتیم  نوشته  این  قبلی  مباحث  در  که  طوری  همان 

روندۀ تکاملی لنینیزم پرولتری توسط استالین مطرح گردیده و منظور از آن نقش پیش

در تکامل مارکسیزم به مرحلۀ نوین بوده است و نه مسدود کردن راه تکامل آن در آینده. 
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گاه عالمت تساوی میان لنینیزم و درک کامل، همه جانبۀ و بدون هیچلین  در واقع استا

هیچ نقص و عیب از تمامی مسایل مربوط به عصر امپریالیزم و انقالبات پرولتری نکشیده 

تکامل  منکر  پرولتری  انقالبات  و  امپریالیزم  عصر  تیوری  بر  تکیه  با  که  کسانی  است. 

دون مائوئیزم توسط مائوتسه  - لنینیزم  - کسیزملنینیزم به مرحلۀ جدید مار  - مارکسیزم 

را رسم میشوند در واقع عالمت تساوی فوقمی بر الذکر  بینش مبتنی  این گونه  کنند. 

 باشد.الیکتیک و ماتریالیزم تاریخی نمیماتریالیزم دی

که مارکس و انگلس   دهدبین المللی نشان میکمونیستی    های تاریخی در جنبش واقعیت

به صورت درست  د به تمامی مسایل مربوط به عصر سرمایه داری رقابت آزاد  هم نتوانستن

ها کمبودات و اشتباهات آن و هیچ کمبود و اشتباهی نداشته باشند. وقوف حاصل نمایند

در برگیرندۀ کمبودات و اشتباهات اجتناب پذیر و اجتناب ناپذیر بود. همین طور کمبودات  

یزم و تمامی مسایل مربوط به عصر امپریالدرست  درک    و اشتباهات لنین و ناتوانی او در

تناب ناپذیر ودات و اشتباهات اجتناب پذیر و اجدون نیز کمبانقالبات پرولتری. مائوتسه

ر المللی دنکل جنبش کمونیستی بی  ، . به عبارت واضح تر و دقیق تر خود را داشته است

ناپذیر دخیل و شریک بوده است. مثالً اجتنابپذیر و  این کمبودات و اشتباهات اجتناب

به صورت مشخص درک سه قانونۀ مارکس، انگلس و لنین از دیالیکتیک ماتریالیستی و 

درک چهار قانونۀ استالین از آن، ربط مستقیمی به عصر سرمایه داری رقابت آزاد و یا 

وده است که اهاتی ببودات و اشتبعصر امپریالیزم و انقالبات پرولتری نداشته است و کم

سال در ها  ردند که متأسفانه رفع نشدند و دهتوانسته اند رفع گدر همان زمانش نیز می

 المللی باقی ماندند. سطح کل جنبش کمونیستی بین

  دون )امروزتسهمائواندیشۀ - لنینیزم  -زم به مارکسیزملنینی  -بنابرین تکامل مارکسیزم

 خاتمه یابد وعصر امپریالیزم و انقالبات پرولتری    مائوئیزم( مستلزم این نبوده است که

امپریالیزم، زوال  عصر  مثالً  دیگری،  دید   عصر  از  خود،  امپریالیزم  اصوالً  رسد.  فرا 

عصر زوال سرمایه داری محتضر  استراتژیک، سرمایه داری محتضر است و عصری به نام 

 ترناشی از درک عالی  تکاملمحصول  عمدتاً  تواند وجود داشته باشد. در واقع مائوئیزم  نمی

و دیکتاتوری پرولتاریا )تیوری ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا( از انقالب پرولتری  
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نه تنها مبارزۀ طبقاتی و که  بوده است. به همین دلیل امروز فقط کسی مارکسیست است  

تاتوری پرولتاریا تکامل مبارزۀ طبقاتی به دیکتاتوری پرولتاریا بلکه ادامۀ انقالب تحت دیک

 تا رسیدن به کمونیزم را نیز قبول داشته باشد. 

 : در حزب کمونیست چین پیائودر مورد نقش لین – 5

نهم حزب کمونیست چین، در مورد نقش سراسری نامۀ تصویب شده در کنگرۀ در اساس

 گفته شده است:در حزب کمونیست چین  لین پیائو  

اندیشه را برافراشته نگهداشته و دونکبیر مائوتسهپیائو پیوسته درفش سرخ  » رفیق لین 

دون را شی انقالبی پرولتری رفیق مائوتسهوار ترین وجهی م ـتـن و اسـریـادارتـه وفـب

رزم نزدیک و پیائو همنماید. رفیق لینگذاشته و از آن دفاع نموده و می  به مرحلۀ اجرا

 باشد.«یدون مجانشین رفیق مائوتسه

در حزب پیائو  دهم حزب، در مورد نقش لنسراسری  نامۀ تصویب شده در کنگرۀ  در اساس

رسد که در جای اما چنین به نظر میمستقیماً چیزی گفته نشده است.  کمونیست چین  

 شود: که گفته می  نامه دیگری از اساس

 توطئه چین و دسیسه گر...« نه  »تمامی رفقای حزبی .... باید رک و صریح باشند،  

پیائو گرایش لین  دون داشته باشد.پیائو علیه مائوتسهدتای ناکام لینبه نحوی اشاره به کو

شد که این دون داشت. اما سرانجام دیده  مائوتسهفراطی در بیان و تبلیغ کیش شخصیتا

 گرانه و مبتنی بر دسیسه بازی بوده است.گرایش افراطی او توطئه

دون در کنگرۀ سراسری نهم حزب کمونیست پیائو به عنوان جانشین مائوتسهینتعیین ل

یکی از اشتباهات فاحش کنگرۀ مذکور بود. نامه یی ساختن این موضوع،  چین و اساس

تعیین   مورد  در  کنگره  تیوریک  فاحش  اشتباه  با  پیوند  در  اشتباه  زوال "این  عصر 

سوسیالیزم گسترش  و  ا  "امپریالیزم  زوال  به   مپریالیزم( )عصر  مربوط  عصر  عنوان  به 

عصر زوال امپریالیزم و گسترش "وری  ـیـقرار داشت. در واقع تاندیشۀ مائوتسه دون  
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نامۀ حزب اساس  گرۀ سراسری دهم حزب کمونیست چین ازـنـه در کـ، ک"سوسیالیزم

 حذف  گردید، یک تیوری لین پیائوئیستی بود. 

سری نهم حزب نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سرابندی مطرح شده در اساسبرخالف فرمول

لین نه  چین،  مائوتسه.»پیائو  کمونیست  کبیر  سرخ  درفش  پیوسته  را دون..  اندیشه 

شی انقالبی پرولتری وجهی م ترین  دارترین و استوارو نه »به وفابود  «  هبرافراشته نگهداشت

مائوتسه گذاشترفیق  اجرا  مرحلۀ  به  را  نمود  هدون  دفاع  آن  از  نه  بود  «  هو  رزم  هم»و 

 . بود و باقی ماند« مائوتسه دون  نزدیک

برد انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی پیائو و دنباله روانش در جریان برپایی و پیشخط لین

از خط   تدریج  به  مائوتسهمائوتسهچین  و  و اندیشهدوندون  گردید  متمایز  استوار  های 

دون رت انتاگونیستی علیه شخص مائوتسهصوپیائو به، لینسرانجام از طریق کودتای ناکام 

 اندیشه ایستاد. دونو خط استوار مائوتسه

کتاب   قول"انتشار  مائوتسههنقل  آثار  از  گفته"دونایی  مبنای  بر  آموزش  که  های ، 

معروف گردید، در    "رخکتاب س"نمود و به  صورت میکانیکی را ترویج میدون بهئوتسهما

 بود.   اش  و جناح تحت رهبریپیائو اصل کار لین

تا در سایۀ آن موقعیت   زددامن میمائوتسه دون  پیائو با ریاکاری به کیش شخصیت  لین

نماید را در حزب مستحکم  و پیش.  خودش  برپایی  تنها در جریان  نه  را  برد او این کار 

انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی در ایام قبل از تدویر کنگرۀ سراسری نهم حزب پیش 

اسی به کنگره نیز به برده بود، بلکه در خود کنگره و مشخصاً در جریان قرائت گزارش سی

دون برای مائوتسه  "پیشوای کبیر"حتی    و  "پیشوا"نمود. به کاربرد اصطالح  آن تظاهر می

پیائوئیستی است. هر خواننده سراسری نهم حزب مبتنی بر خط لیندر جریان کار کنگرۀ  

نه نظر بیندازد،    "مجموعۀ اسناد نهمین کنگرۀ کشوری حزب کمونیست چین"ای که به  

، بلکه در تصاویر به نشر رسیده در این مجموعه نیز، خط لین تنها در عبارات این مجموعه 

 نماید. یم پیائوئیستی زنندۀ مذکور را به روشنی مشاهده  
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لین پیشخط  و  برپایی  جریان  در  با پیائوئیستی  پرولتاریایی  فرهنگی  کبیر  انقالب  برد 

روا"چپروانه"نمایشات   راست  مضمون خود  لحاظ   از  که  ره،  تحت  از خط  بود،  بری نه 

می  دونمائوتسه آتشمتمایز  مثالً  خانهگردید.  لوکس،  زدن  نسبتاً  شخصی  اجرای های 

مجازات فزیکی شدید در مورد افراد خطاکار، تمایل شدید به استفادۀ افراطی از نیروی 

 مسلح علیه افراد خطاکار، عدم توجه یا توجۀ اندک به اصالخ افراد خطاکار و غیره. 

حیث جانشین سراسری نهم حزب کمونیست چین به  پیائو در کنگرۀکه لین  پس از آن

دون تعیین گردید و این موقعیتش اساسنامه یی گردید، جریان اوضاع بین المللی مائوتسه

ۀ مذکور و کشوری چین و مبارزات خطی درونی حزب کمونیست چین در ایام بعد از کنگر

 اندیشه نه تنها دونتی و خط مائوتسهخط لین پیائوئیس  میان  نحوی پیش رفت که فاصلهبه

کمکم و  روزتر  نحو  به  بلکه  نگردید  افزتر  لینافزونی  یافت.  در ایش  سرانجام  پیائو 

لزل راست روانه از خود نشان داد و در  تزگیری علیه سوسیال امپریالیزم شوروی  موضع

می امپریالیستواقع  رهبری  به  غرب  امپریالیزم  با  ضدیت  در  گویا  که  های   خواست 

نزدیک گردد. پس از ناکام شدن کودتای   های شوروییالیستامریکایی به سوسیال امپر

پیائو در مسیر فرار به مطبوعات چین اعالم کردند که لین  ،پیائو علیه مائوتسه دوننلی

 در فضای مفولستان دچار سانحۀ هوایی شده و کشته شده است.   "شوروی"طرف  

صرفدرین موضوع  سر  جا  بر  لیناً  انتخاب  که  نیست  جانشین این  عنوان  به  پیائو 

به عنوان یک موضوع مائوتسه نباید  به موضوع رهبری  بوده است. اصوالً  نادرست  دون 

فردی و شخصی نگریسته شود. البته این درست است که مسئولیت در تمامی سطوح 

موضوع   است، اما رهبری جمعی است و باید با قاطعیت به عنوان یک رهبری حزب فردی  

ص چنین  در  فقط  شود.  حفظ  و  نگریسته  حزب  جمعی  رهبری  کلکتیو  که  است  ورتی 

تواند شکل بگیرد و از استبداد فردی جلوگیری شود. اگر هم مسئولیت فردی باشد و می

یا ناخواسته  هم به رهبری به عنوان یک موضوع فردی نگریسته شود، اجباراً خواسته 

انترالیزم آید و به همان میزان سطح به میان میاین سطح یا در آن سکیش شخصیت در 

 شود. دموکراتیک خدشه دار می
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نمیسان موضوع  بدین نیز  انقالبی  باشد، جانشینان  و شخصی  موضوع فردی  تواند یک 

است. اصوالً نگرش کنگرۀ سراسری نهم حزب کمونیست چین بلکه یک موضوع جمعی  

ادرست  پیائو( نرفاً در وجود یک فرد )لینقالبی صمبنی بر خالصه کردن امر جانشینان ان 

ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا قرار در خدمت به  ستتوانو غیر اصولی بود و نمی

 .  بگیرد

با موضوع جانشینی،  با برخورد کنگرۀ سراسری نهم حزب کمونیست چین  در مقایسه 

 حث بعدی همین بخش از نوشته است،امبیکی از  برخورد کنگرۀ سراسری دهم حزب، که  

           ه قرار خواهد گرفت.ـوجـورد تـایش م ـدر ج ر است و ـتتر و بهسبتاً اصولین

کمونیست چین و نقش مائوتسه دون در  بازهم در مورد حزب  – 6

 : مربوط به آنیگر اصولی مهم د  ائلمس آن و

م حزب، در مورد حزب کمونیست چین  نهسراسری  نامۀ تصویب شده در کنگرۀ  در اساس

 گفته شده است: و مسایل اصولی مهم دیگر در آن دون در آن  نقش مائوتسه  و

باشد، حزبیست کبیر، پر دون پیشوای آن میمائوتسهن که رفیق  حزب کمونیست چی»

دهد. حزب در جریان مبارزۀ هستۀ رهبری خلق چین را تشکیل می  و راستین و  افتخار

مسلح  نیروهای  به وسیلۀ  استحکام آن  و  طبقاتی طوالنی جهت تصرف قدرت سیاسی 

و تکامل   استحکام   "چپ"آبدیده شده، طی مبارزه علیه مشی های اپورتونیستی راست و  

سوسیالیزم  ساختمان  و  سوسیالیستی  انقالب  راه  در  کامل  اطمینان  با  و  است  یافته 

درفش سرخ   باید  تمام حزب   ... رود  می  پیش  به  مارکسیزم شجاعانه   - لنینیزم   - کبیر 

داشته، صداندونمائوتسه نگه  برافراشته  را  ملیتهای سراسر دیشه  مردم  نفر  میلیون  ها 

مبارزۀ تولیدی و آزمون   زۀ طبقاتی، مبار  -جنبش عظیم انقالبی  ند تا سهکشور را رهبری ک

علمی،  تحکی  های  را  پرولتاریا  دیکتاتوری  دهند،  گسترش  همچنان  تقویت ـرا  و  م 

  «خشند...ب

 مورد گفته شده است:دهم حزب، درین  در اساسنامۀ تصوب شده در کنگرۀ
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و مردم   کند، اتحاد کارگر دهقان را تحکیم بخشد  ء»حزب باید به طبقۀ زحمتکش اتکا

ه جنبش عظیم انقالبی، یعنی مبارزۀ کلیه ملیت های کشور مان را در تداوم بخشیدن به س

را در تدارک علیه جنگ   لمی رهبری کند. مردم...تولیدی و آزمون های ع  طبقاتی، مبارزۀ

طبیعی   مصائب  مردم  رو  به  خدمتی  هر  انجام  از  و  کرده  نورزند....حزب هبری  دریغ 

مبارزه علیه خط ه کوران  در  را  و  کمونیست چین خود  راست  اپورتونیستی    "چپ"ای 

ام بخشیده است. تمام رفقای حزبی باید روحیۀ انقالبی حرکت کردن خالف جریان استحک

را داشته باشند. باید به اصول پایبند باشند: مارکسیزم را به کار بندند و نه رویزیونیزم را، 

یسه گر، سریح باشند نه توطئه چین و درک و ص جهت وحدت بکوشند و نه تفرقه،    در

باید شیوۀ تلفیق تیوری و پراتیک را تکامل دهند، باید پیوند تنگاتنگ با توده ها برقرار 

انقالب  امر  برای  جانشین  ها  میلیون  و  بندند  کار  به  را  از خود  انتقاد  و  انتقاد  و  سازند 

پرولتاریایی تربیت کنند تا پیشروی امر حزب در مسیر خط مارکسیستی برای همیشه 

   «و خم است.  .. آینده درخشان و راه پر پیچشود.تضمین  

مطرح است و  در عین حال مرتبط باهم نیز هست درین مبحث مسایل مختلف زیادی که

 را مورد توجه قرار دهیم.   ترین هایشمهممختصراً است  الزم  

مائوتسه  –الف   پیشوایی  موقعیت  مورد  مورد در  در  و  چین  کمونیست  حزب  در  دون 

نگـبرافراشضرورت   داشتنـته  مارکسیزم  ه  دون  اندیشۀمائوتسه  -لنینیزم  -درفش 

 توسط حزب:  

پیشوای حزب است   دونمائوتسهکنگرۀ سراسری نهم حزب،  نامۀ تصوب شده در  در اساس

هم کبیر  برا  چنانو  سرخ  درفش  داشتن  نگه   - لنینیزم   - مارکسیزم "فراشته 

 یک ضرورت است. توسط تمام حزب    "دونائوتسهم اندیشۀ

ی  ـوایـشـیـت پـیـعـوقـدهم حزب، م نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری  اما اساس

نامه یی قبول ندارد. ضوع اساسدون در حزب کمونیست چین را به عنوان یک مومائوتسه

کنگرۀ  به  که کنگرۀ سراسری دهم حزب کمونیست چین نسبت  باید گفت  در مجموع 

نه چین،  سراسری  کمونیست  حزب  اساسم  پذیرش  عدم  مورد  موقعیت در  یی  نامه 
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گامی به  "کیش شخصیت"پیائوئیستی  دون و عدم پذیرش گرایش لینپیشوایی مائوتسه

 جلو بوده است. 

افزود که موضعدر عین  "کیش شخصیت"ستی  پیائوئیگیری علیه گرایش لینحال باید 

رنگ خاطر کمهکمونیست چین به عنوان حربه ای بهای درون حزب  توسط رویزیونیست

در حزب کمونیست چین و در   "دوناندیشۀمائوتسه"دون و نقش  ساختن نقش مائوتسه

این نقطۀ ضعف حتی تا هم اکنون سطح بین المللی به شدت مورد استفاده بوده است. 

مورد استفاده   ا هالمللی و وطنی آنروان بینیزیونیست های حاکم چینی و دنبالهتوسط رو

  قرار دارد.

لین کمون  "کیش شخصیت"پیائوئیستی  گرایش  انتخاب در حزب  و مشخصاً  یست چین 

امه ن در کنگرۀ سراسری نهم حزب و اساسدون  پیائو به عنوان جانشین مائوتسهشدن لین 

کین حمالت  موضوع،  این  شدن  رویزیونیستیی  خلق توزانۀ  دموکراتیک  حزب  های 

و جریان شعلۀ  سازمان جوانانافغانستان علیه   را شدت  مترقی  رونق  جاوید  بخشید.  و 

نامیدند و می "ولیعهد امپراتور چین"ائو را پی و لین "امپراتور چین"دون را ها مائوتسهآن

 کردند.  ریق جنبش ما و منسوبین جنبش ما را توهین میبدین ط

تصویب شده در کنگرۀ سراسری   نامۀاساسهمان طوری که قبالً هم گفتیم  از طرف دیگر  

چین   کمونیست  حزب  بهبا  دهم  که   -لنینیزم  -مارکسیزم"کاربستن  وجودی 

راه  "دوناندیشۀمائوتسه تیوریک  اساس  عنوان  به  اما را  دارد،  قبول  خود  تفکر  نمای 

سط تمام تو  "- ا.  -ل.  -.م"جا روی ضرورت برافراشته نگه داشتن درفش سرخ کبیردرین

می است.  نکرده  تأکید  کمحزب  از  معینی  سطح  را  تأکید  عدم  این  ساختن توان  رنگ 

    در حزب تلقی نمود.   "دوناندیشۀمائوتسه"

رش ـذیـو پ  "تـیـصـخـش شـیـک"تی  ـسپیائوئیمیان گرایش لینخط فاصل روشن  

سومین مرحلۀ تکامل ایدیولوژی علمی )امروز مائوئیزم( به عنوان    "دونمائوتسهاندیشۀ"

 "مارکسیزم "را باید همیشه مدنظر قرار داد. در واقع همان طوری که پذیرش  ی  یایراپرولت

به مفهوم پذیرش کیش   "لنینیزم"به مفهوم پذیرش کیش شخصیت مارکس و پذیرش  
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نیز   "مائوئیزم"و امروز پذیرش    "دوناندیشۀمائوتسه"نیست، پذیرش    "لنین"خصیت  ش

 باشد.    "دونمائوتسه"ذیرش کیش شخصیت  به مفهوم پ   دتوانینم

مارکس، پذیرش   "خطاناپذیری"به مفهوم پذیرش    "مارکسیزم"به عبارت دیگر پذیرش  

مفهوم    "لنینیزم" و  "خطاناچذیری"به  )دیروز   "مائوئیزم"پذیرش    لنین 

 مائو نیست.   "خطاناپذیری"ن( به مفهوم  دواندیشۀمائوتسه

 آن به وسیلۀ نیروهای مسلح:و تقویت در مورد تصرف قدرت سیاسی و استحکام  –ب 

در   موضوع  چین"این  کمونیست  حزب  کشوری  کنگرۀ  نهمین  به  مطرح   "گزارش  نیز 

جا فقط روی جا الزم نیست  در مورد آن زیاد صحبت نماییم. درینگردیده بود و درین

جانب حزب کمونیست پیرو و مشخصاً   که اخیراً از  "جنگ خلق تا کمونیزم"موضوع شعار  

و سپس توسط بعضی از مطرح گردیده   (گذار اسیر آن حزب )گونزالواز جانب رهبر بنیان

 کنیم. است، کمی مکث میگروپ های مائوئیست کشورهای دیگر نیز پذیرفته شده  

جاعی  سرنگونی قدرت سیاسی ارتوئیست برای  جنگ خلق استراتژی مبارزاتی حزب مائ

های در طول تمامی دورانآن  است و نه استراتژِی مبارزاتی    انقالبیقدرت سیاسی    کسبو  

برای پیروزی انقالب دموکراتیک نوین، گذار به سوسیالیزم و ادامۀ انقالب تحت مبارزاتی  

متعدد دیکتاتوری پرولتاریا در شرایط سوسیالیزم از طریق انقالبات فرهنگی پرولتاریایی  

تا رسیدن به تعمیق مبارزات انقالبی پرولتری در سطح بین المللی و کمک به گسترش و 

 کمونیزم. 

پیش وسیلۀ بنابرین  سوسیالیستی  جامعۀ  در  پرولتاریایی  متعدد  فرهنگی  انقالبات  برد 

نیروهای   گردد. استفاده از محسوب میعمده برای استحکام و تقویت دیکتاتوری پرولتاریا  

دون خود زمانی . مائوتسهتواند یک موضوع مطلقاً ممنوع باشدمسلح درین انقالبات نمی

رفت انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی در چین فراخوان داد که نیروهای در جریان پیش

های انقالبی نمایندگان نیروهای مسلح در کمیتهمسلح باید از انقالب دفاع نمایند و سپس  

عنصر   البات مذکور انقالبات فرهنگی هستند و اما با وجود این، انق  . توده یی شرکت کردند

ها ایجاد تحول گر هدف اساسی آنها و یا به عبارت دیاساسی تعیین کنندۀ خصلت آن
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ها( است که در نهایت یک موضوع هان بینی در کل جامعه )در حزب، دولت و تودهدر ج

ایی فقط تحت برد انقالب فرهنگی پرولتاریبرپایی و پیشاست.  و ایدیولوژیکی  فرهنگی  

شرایط سوسیالیزم، یعنی تحت شرایط حاکمیت دیکتاتوری پرولتاریا ممکن و میسر است، 

شرایطی که در آن نیازی وجود ندارد که از نیروهای مسلح به عنوان وسیلۀ اساسی، اصلی 

تاتوری کام و تقویت دیکـحـتـو حتی عمده برای جلوگیری از احیای سرمایه داری و اس

 فاده گردد. تپرولتاریا اس

دست گیرند، در آن صورت دیگر موضوع ها توانسته باشند قدرت را بهاگر رویزیونیست

برد انقالب دیکتاتوری پرولتاریا مطرح نیست تا از طریق برپایی و پیش  استحکام و تقویت

فرهنگی مجدداً به دست آید؛ بلکه مبارزه علیه احیای سرمایه داری مسلط یا به عبارت  

مجدد قدرت در سطح سراسر کشور مطرح است و طبعاً یک بار دیگر استفاده دیگر تصرف  

حل مسئله از طریق جنگ به میان از استراتژی جنگ خلق برای کسب قدرت سیاسی و 

تودهآید.  می و  بسیج عمومی حزب  آن  غیر  برای سرنگونی در  رهبری حزب  توسط  ها 

کی  از موقعیت های حزبی و دولتی در متن مبارزات ایدیولوژیرهروان راه سرمایه داری  

قه ای است که انقالب ها آن طریبینی حزب، دولت و تودهوسیع برای ایجاد تحول در جهان

پیش برود. درین عنوان جریان اصلی انقالب،  با تکیه بر آن، به  -باید  و   -تواندفرهنگی می

د و در حد  نند باشنتواو نمی  ندمیان نیروهای مسلح نیز چیز خارج از این مجموعه نیست

عنوان وسیلۀ اساسی و حتی د شد اما نه بهنبرد انقالب دخیل خواهخود در جریان پیش

    عمده.   

اپورتونیستی راست  های  تکامل حزب طی مبارزه علیه مشیاستحکام و  در مورد     -پ  

 :"چپ"و 

ی از ـا یکـنه تنه  "چپ"برد مبارزات خطی علیه مشی های اپورتونیستی راست و  پیش

از عوامل تکامل  خطی  عوامل استحکام   بلکه یکی  اما در خطی  حزب  نیز هست.  حزب 

پذیرد، حزب هر دو عامل را مینامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری نهم  حالی که اساس

یعنی استحکام   نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری دهم حزب، صرفاً یک عاملاساس

 گوید. آن چیزی نمیخطی ارد و در مورد تکامل بخشی  آن را قبول دخطی  بخشی  
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مبنی بر کم رنگ ساختن اساسنامه یی  نشینی ایدیولوژیک  جا در واقع یک عقبدرین

حال یک نشینی در عینشود. این عقبمیمشاهده    "مبارزۀ دو خط در حزب"اهمیت  

مل اصلی عنوان یکی از عوا به  "مبارزۀ دو خط در حزب"ش عظیم  نشینی در مورد نقعقب

چنان در سطح  در حزب کمونیست چین و هم "دونمائوتسهاندیشۀ"شکلگیری و تکامل 

هم نشینی کلی کنگرۀ سراسری دنشینی مرتبط با عقباین عقبالمللی نیز هست.  بین

سر کنگرۀ  به  نسبت  بینحزب  اهمیت  مورد  در  حزب،  نهم  کبیر اسری  انقالب  المللی 

پرولتاریایی ادامۀ فرهنگی  تیوری  تاریخی  عظیم  اهمیت  دیکتاتو  ،  تحت  ری انقالب 

مائوتسه نقش  کالً  و  مارکسیزمپرولتاریا  تکامل  در  مرحلۀ    -دون  به  نوین لنینیزم 

    )امروز مائوئیزم( است.   اندیشۀ مائوتسه دون  -لنینیزم  - مارکسیزم 

مبارزۀ طبقاتی، مبارزۀ تولیدی و آزمون های    -عظیم انقالبیدر مورد سه جنبش    –ت  

   علمی:

اساس کنگدر  در  شده  تصویب  »همنامۀ  چین  کمونیست  حزب  نهم  سراسری  چنان رۀ 

های ۀ طبقاتی، مبارزۀ تولیدی و آزمونمبارز  - م انقالبی ـیـظـسه جنبش ع  گسترش دادن

نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری دهم حزب « مطرح است، در حالی که در اساسعلمی

اتی، مبارزۀ بخاطر تولید یعنی مبارزۀ طبق  -»تداوم بخشیدن به سه جنبش عظیم انقالبی

آزمون فرمولو  اصل  که  حالی  در  بنابرین  است.  مطرح  علمی«  دو  های  هر  در  بندی 

هم فرق   گسترش دادن« و »تداوم بخشیدن« ازنامه یک چیز است، اما موضوع »اساس

د، در حالی که »تداوم رسانروی را میشورانگیزی، رشد و پیش»گسترش دادن«،  دارد.  

نحوی حالت دفاعی را تداعی و فقط ادامۀ وضع موجود است و به  ین نیستبخشیدن« چن

انقالب کبیر فرهنگی در کنگرۀ سراسمی بیان کنندۀ حالت تعرضی  این  نهم کند و  ری 

 زب است.ـم حـحزب و حالت دفاعی در کنگرۀ سراسری ده

بندی مختلف در مورد مبارزۀ قابل دقت در این موضوع، طرح دو ترتیب یک مسئلۀ مهم 

مونیست چین و آثار مختلف در اسناد حزب کطبقاتی، مبارزۀ تولیدی و آزمون های علمی  

 :استدون مائوتسه
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عرص سه  بیان  پراتیک  در  بهۀ  بندی  ترتیب  مبارزۀ مبارزصورت  اجتماعی،  تولیدی،  ۀ 

آزمون و  علمی  طبقاتی  جاما    است.های  بیان سه  بندی در  ترتیب  انقالبی،  عظیم  نبش 

   است.  های علمی ۀ طبقاتی، مبارزۀ تولیدی و آزمونمبارزصورت  به

مبارزۀ تولیدی در اولویت    ، به عبارت دیگر در بیان سه عرصۀ پراتیک اجتماعی در مجموع

تی در مبارزۀ طبقا  ، صورت مشخص در بیان سه جنبش عظیم انقالبی بهقرار دارد، ولی  

 شود. اولویت قرار داده می

 "سه عرصۀ پراتیک اجتماعی"بیان همان    "سه جنبش عظیم انقالبی "جا در واقع  درین

رت انصراف ناپذیر ضروعی بهدر یک وضعیت مشخص است، در وضعیتی که انقالب اجتما

 جامعه بدل شده باشد و یا تداوم، گسترش و تکامل انقالب اجتماعی مورد نیاز باشد. 

دهد. این دی تضاد اساسی جامعه را تشکیل میتضاد میان نیروهای مؤلده و مناسبات تولی

از تک معینی  انتاگونیزم میتضاد در مرحلۀ  به مقام  رسد و تضاد طبقاتی در امل جامعه 

رساند. این تضاد طبقاتی رسیده به مقام انتاگونیزم در  را نیز به مقام انتاگونیزم می  عهجام 

تی بر سر یابد و مبارزۀ انتاگونیستی طبقایولوژیک و سیاسی جامعه انعکاس میروبنای اید

را شگوفا می روبنای   سازدقدرت سیاسی  در  را   و تحول  ایدیولوژیک و سیاسی جامعه 

چه عمده اجتماعی آن  در یک چنین وضعیتسازد.  ه در جامعه بدل میموضوع عمدبه

قع در چنین است و در اولویت قرار دارد، مبارزۀ طبقاتی است و نه مبارزۀ تولیدی. در وا

مردن سیاست نسبت به سایر امور« و ـدون تأکید بر »مقدم شحالتی است که مائوتسه

 وده است.  ـ»در مقام فرماندهی قرار دادن سیاست انقالبی« نم

بنابرین یک حزب کمونیست که موجودیت و مبارزاتش مبتنی بر ضرورت انصراف ناپذیر 

ش را بر اساس اولویت قایل شدن  و بالفصل انقالب اجتماعی در جامعه است، باید مبارزات

و رهبری نماید   دهیهای علمی سازمانلیدی و آزمونمبارزۀ تومبارزۀ طبقاتی نسبت بهبه

در چنین شرایطی های علمی.  مبارزۀ تولیدی یا آزمونبر اساس اولویت قایل شدن بهو نه  
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اولویت قایل شدن به مبارزۀ تولیدی، در نهایت خواسته یا ناخواسته، در تداوم و تکامل 

، که یک تیوری رویزیونیستی "تیوری رشد نیروهای مؤلده"منفی خود منجر به پذیرش  

های علمی، بازهم در نهایت شدن به آزموناست، خواهد شد؛ در حالی که اولویت قایل  

جای هوم و تکامل منفی خود منجر به پذیرش ریفورمیزم بخواسته یا ناخواسته، در تدا

  انقالب خواهد شد.    

به   -ث   کامل  اطمینان  مورد  ساختمان  در  و  سوسیالیستی  انقالب  راه  در  پیشروی 

 : و عدم اطمینان درین مورد سوسیالیزم

حزب کمونیست چین گفته   نهم  نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری درین مورد در اساس

 شده است:

ساخت و  سوسیالیستی  انقالب  راه  در  کامل  اطمینان  با   ... چین  کمونیست  مان »حزب 

 رود.« سوسیالیزم شجاعانه به پیش می

نگرۀ سراسری دهم حزب مشاهده نامۀ تصوب شده در کدر اساس  اما این اطمینان کامل

اساسنمی درین  عوض  در  بسیاریگردد.  مسایل  ضرورت"در    نامه  به  "قلمرو   عنوانو 

 گردد: مطرح می "بایدها"

طبیعی های کشور... را در تدارک علیه جنگ و مصایب  مردم کلیه ملیت...  »حزب باید  

 مردم دریغ نورزند.« « کرده و از انجام هر خدمتی بهرهبری

اساس در  طبیعی  مصایب  و  جنگ  علیه  تدارک  کنگرۀ  موضوع  در  شده  تصویب  نامۀ 

ح نهم  اساسسراسری  در  که  حالی  در  است،  نگردیده  مطرح  چین  کمونیست  نامۀ زب 

 مورد تأکید قـرار گرفـتـه است.  تصویب شده در کنگرۀ سراسری دهم حزب

عنوان جنگ در خارج از چین گ ویتنام، کمبودیا و الوس بهاگر از مسایل مربوط به جن

براه افتاد و پیش خارج از قلمرو چین    باید بگوییم که جنگ کوریا ولو اینکه در  ، بگذریم

دخیل    داوطلب چینی، مستقیماً در آن جنگ ها، مشخصاً صدها هزار  رفت، ولی چیینی
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برعالوه   حاکمیت  گشتند.  وابستۀ  حفظ  تایوان  گومیندان  ارتجاعی  حمایبر  طریق  ت از 

امپریالیست استعماری  نظامی  حاکمیت  حفظ  و  امریکایی  بر امپریالیزم  های  انگلیس 

ها نیز در واقع مرتبط با مسایل جنگ بوده ز طریق زور گویی استعماری انگلیساهانکانگ  

اساس در  جنگ«  علیه  »تدارک  موضوع  مسایل،  این  موجودیت  علیرغم  اما  نامۀ است. 

ح نگردیده است. در واقع تصویب شده در کنگرۀ سراسری نهم حزب کمونیست چین مطر

نامۀ تصویب شده مسئلۀ عمده ای که باعث درج موضوع »تدارک علیه جنگ« در اساس

ان دو بلوک در کنگرۀ سراسری دهم حزب کمونیست چین گردید، تشدید تضاد میان می 

سوسیال و  امپرامپریالیستی  قدرت  ابر  رهبری  تحت  و امپریالیستی  امریکا  یالیستی 

سوسیال هماابرقدرت  و  شوروی  درگیریمپریالیستی  تشدید  میان چنان  نظامی  های 

را تیابی دولت چین بهدسبوده است.    "شوروی"نیروهای سرحدی چین و   اتمی  سالح 

در شرایطی   در هر حال توان گام مهمی در مسیر تدارک علیه جنگ به حساب آورد.  می

تخریب اقدامات  خطر  اشغالکه  و  تجاوزکارانه  اگگرانه،  و رانه  امپریالیزم  سوی  ز 

انقالسوسیال وظیفۀ  یک  جنگ  علیه  تدارک  دارد،  وجود  دولت  امپریالیزم  مهم  بی 

 گردد که نباید به فراموشی سپرده شود.  سوسیالیستی محسوب می

افع طبقاتی ضد بلکه از دید من "خدمت به خلق"ها به این وظیفه نه از دید رویزیونیست

 نگرند. مردمی بورژوایی می

بلکه  طرح جنگی آن مبتنی بر جنگ خلق نیست  بر  ها   "مدرنیزه کردن ارتش"مبتنی 

 عنوان یکی از چهار مدرنیزاسیون است.  به

 تی محسوب  ـیالیسـبی مهم دولت سوسنیز یک وظیفۀ انقالتدارک علیه مصایب طبیعی  

زلزله، سیلبرنامهگردد.  می قبیل  از  طبیعی  مصایب  علیه  مقابله  سالی،  ، خشکآبهای 

 70دهۀ    و نیمۀ اول   60دون در طول دهۀ  یره در چین انقالبی زمان مائوتسهتوفان و غ

ن منابع  از  خواهی  امداد  هیچ  بدون  و  بخود  اتکاء  اصل  طبق  خارجی تماماً  اسالم 

سوسیال ارتجاعی  امپریالیستی،  و  قطعاتامپریالیستی  عمومی  بسیج  طریق  ارتش   از 

ها این برنامهپیش رفت.  بخش توده یی، گاردهای سرخ و داوطلبان حزبی و توده یی  آزادی

کشورهای   سایر  در  بلکه  چین  خود  داخل  در  تنها  نه  خود  زمان  برای جهادر  نیز  ن 
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امپریالیزم و سوسیال  عناصر و   کمونیست ها، سایر  تو  امپریالیزم نیروهای ضد  های دهو 

 گردید. می  یک منبع الهام نیرومند محسوب  مبارز

 فرساعی ارائۀ خدمات بس خطرناک و طاقتآمد مصایب طبیدر شرایط بروز جنگ و پیش

گردد و نیروهای حزبی و تحت رهبری ها الزامی میدر قبال قربانیان و مصیبت رسیده

         د.  نگیرورد آزمایش و امتحان سخت قرار میم حزب  

 »تمام رفقای حزبی باید روحیۀ انقالبی جرئت حرکت خالف جریان را داشته باشند.« 

زودی جریان ضد انقالبی بر اوضاع مسلط گردد و ضرورت حرکت که ممکن است بهگو این

  خالف جریان برای تمامی رفقای حزبی پیش بیاید.  

کار بندند و نه رویزیونیزم همارکسیزم را ببند باشند:  اصول پای»تمام رفقای حزبی... باید به

 را، در جهت وحدت بکوشند و نه تفرقه، رک و صریح باشند نه توطئه چین و دسیسه گر.«

بندی به اصول: بکار نبستن مارکسیزم و بکار بستن رویزیونیزم، جا بیم از عدم پایدرین

ه رک و صریح بودن بازی و نچینی و دسیسه در جهت تفرقه و نه وحدت و توطئه  کوشش

به وضوح نمایان است. در زمان تدویر کنگرۀ سراسری دهم حزب کمونیست چین که در 

و های راست  پیائو عدۀ زیادی از رویزیونیستآمدهای منفی کودتای ناکام لیننتیجۀ پی

با لیوشائوچی، مثل تینراه یا همهم ه هسیائوپینگ، دوباره به حزب و دولت برگشتسو 

بندی به اصول دست گرفته بودند، چنین بیمی از عدم پایتی مقامات مهمی را بهبودند و ح

  ره باشد.  ـمنتظرـتوانسته غیلبی و رک و صریح بودن نمیگانه: مارکسیزم، وحدت طسه  

شیوۀ   باید...  حزبی  رفقای  د»تمام  تکامل  را  پراتیک  و  تیوری  پیوند تلفیق  باید  هند، 

 کار بندند.«هبرقرار سازند و انتقاد و انتقاد از خود را بها  تنگاتنگ با توده

که در چنانزمان تدویر کنگرۀ سراسری دهم حزب کمونیست چین، آن  واضح است که در

های بسیاری در مورد اصالح سبک کار حزب ضرورتسطور قبلی این نوشته بیان گردید،  

کار بستن انتقاد و هها و با تودهو پراتیک، پیوند تنگاتنگ ب در هر سه ساحۀ تلفیق تیوری  

  انتقاد از خود وجود داشته است.  
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ب پرولتاریایی تربیت کنند تا ها جانشین برای امر انقال»تمام رفقای حزبی باید... میلیون

 روی امر حزب در مسیر خط مارکسیستی برای همیشه تضمین گردد.«پیش

 که در حال حاضر چنین تضمینی وجود ندارد و باید چنین تضمینی به وجود آید. نگو ای

لیندر کنگرۀ   مائوتسهپیائو بهسراسری نهم حزب کمونیست چین،  دون حیث جانشین 

دون علیه او دست به کودتا زد. در  این جانشین در زمان حیات مائوتسهانتخاب گردید و  

رهبری و چه فرد اول حزب و کلکتیو  ه در مورد  این گونه برخود شخصی صرف، چهر حال  

اصولی بلکه تنها از جهات مختلف یک تجربۀ غیر، نه  یرهبرو جانشینان  در مورد جانشین  

زب کمونیست چین یک تجربۀ ناکام نیز بود. تربیت جانشینان انقالبی در حزبی مانند ح

د و نه شمیها پیش برده  مقیاس میلیونعضو داشت، باید به  ها میلیون در آن زمان که ده

 مقیاس صدها هزار، چه رسد به مقیاس افراد و حتی به مقیاس یک فرد.  حتی به

حز انقالبی  مائوتسهجناح  رهبری  تحت  چین  کمونیست  ناکام ب  کودتای  از  پس  دون 

پیائو، و شاید هم قبل از آن، چنین تالشی را برای تربیت جانشینان انقالبی شروع لین

اما تجربه نشان داد که این تالش   با در دست داشتن وقت کوتاهی که در  کرده بودند. 

ب  نداختیار داشت گیری بتواند جلو قدرت  اندازۀ کافی عمق و گسترش یابد تا هنتوانست 

 یرد.ها در چین را بگ  رویزیونیست

 : تیـس ی یال ـوس ـمعۀ س اـورد ج ـدر م - 7

در اساسنامۀ تصویب شده در کنگرۀ نهم حزب، در مورد جامعۀ سوسیالیستی گفته شده 

 است:

گیرد. در این مرحلۀ تاریخی، میی را در بر  ن»جامعۀ سوسیالیستی مرحلۀ تاریخی بس طوال

طبقاتی موجود است، مبارزه بین   مبارزۀبقات، تضادهای بین طبقات و  ابتدا تا انتها، ط  از

تهدید چنین  خطر احیای سرمایه داری و همراه سوسیالیزم و راه سرمایه داری،    -دو راه

ر وجود دارد.  های واژگون سازنده و تجاوز از طرف امپریالیزم و رویزیونیزم معاصفعالیت
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بهاین تضادها تنها می اتکا  با  انقالب  توانند  مداوم و پراتیک تحت تیوری مارکسیستی 

 شوند.«هدایت آن حل  

 دهم حزب، درین مورد گفته شده است:   نامۀ تصویب شده در کنگرۀدر اساس

اسر این دورۀ رگیرد. در سدورۀ تاریخی بس طوالنی را در برمی  »جامعۀ سوسیالیستی یک

و   سوسیالیستی  راه  بین  مبارزه  دارد،  وجود  طبقاتی  تضادهای  و  طبقات  راه تاریخی، 

، خطر احیاء سرمایه داری موجود است و خطر براندازی و تخریب سرمایه داری جریان دارد

این تضادها را   کند.و تجاوز از جانب امپریالیزم و سوسیال امپریالیزم جامعه را تهدید می

پراتیک تحت کتاتوری پرولتاریا و با اتکاء بهتیوری انقالب مداوم تحت دیا اتکاء بهتنها ب

 توان حل نمود.«هدایت آن می

دۀ کنگرۀ سراسری دهم حزب  نامۀ تصویب شرسد که مطالب مطروحه در اساسنظر میبه

به اساسنسبت  در  مطروحه  شمطالب  تصویب  حزب نامۀ  نهم  سراسری  کنکرۀ  در  ده 

 بندی گردیده است. تر فرمولو بهتر  دقیق 

مپریالیزم« نسبت »خطر براندازی و تخریب و تجاوز از جانب امپریالیزم و سوسیال اعبارت  

تهدید فعالیت های واژگون سازنده و تجاوز از طرف امپریالیزم و رویزیونیزم عبارت »  به

عبارت  امپریالیزم« نسبت به»سوسیال عبارت  زیرا    بندی شده است؛تر فرمولبه  «معاصر

گیرد و نه صرفاً حزب را در برمی  "شوروی"و کل دولت    استتر  دقیق  "»رویزیونیزم معاصر

کم صریح در مورد تبدیل شدن جامعۀ شوروی از یک رویزیونیست بر سر قدرت را و ح

سوسیال امپریالیستی را نیز در بر دارد. برعالوه در  جامعۀ سوسیالیستی به یک جامعۀ  

شدنامۀ  اساس حزب،   هتصویب  نهم  سراسری  کنگرۀ  موضوع خارجی  خطر    در  دو  به 

تصویب نامۀ  که در اساسسازنده و تجاوز محدود شده است، در حالی های واژگونفعالیت

خطر شامل براندازی، تخریب و تجاوز دانسته شده   ی دهم حزبرشده در کنگرۀ سراس

ترین خطر همان خطر تخریب از جانب امپریالیزم و است. تجربه هم نشان داد که بیش

سوسیال امپریالیزم بوده است که به طور مداوم و پیوسته علیه چین سوسیالیستی پیش 

 برده شد. 
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نامۀ بندی اساس.« نیز فرمولموضوع »تیوری انقالب مداوم تحت دیکتاتوری پرولتاریا..در  

تصویب شده نامۀ  اساسبندی  فرمولت به  بسنحزب  دهم  در کنگرۀ سراسری    هتصویب شد

سراسری   کنگرۀ  بهحزب  نهم  در  مداوم«(  انقالب  مارکسیستی  است.)»تیوری  این   تر 

مه نیز دارد و معنای اخص کلیستی و لنینیستی بهسهای مارک، با وجودی که ریشهتیوری

  ستی یا به عبارت روشن تر یک تیوری یک تیوری مائوئی تواند نداشته باشد، در اصلنمی

مارکسیستی به معنای اخص   ئیستی است و نه یک تیوری مائو   - لنینیستی  - مارکسیستی

فراموشی سپرده شود، در  وری پرولتاریا« بودن آن نباید بهکلمه. برعالوه »تحت دیکتات

 ماند. هوا می  غیر آن موضوع گنگ و پا در

 رهنگی پرولتاریایی: ـبیر ف ـالب کـ ورد انقـدر م – 8

کبیرفرهنگی پرولتاریایی نامۀ تصویب شده در کنگرۀ نهم حزب، در مورد انقالب  در اساس

 گفته شده است: 

که  است  سیاسی  عظیم  انقالب  همانا  ما  کشور  پرولتاریایی  فرهنگی  عظیم  »انقالب 

ت و  بورژوازی  علیه  تحت شرایط سوسیالیزم  برپا مپرولتاریا  دیگر  استثمارگر  طبقات  ام 

 سازد.«می

 شده است: مورد گفته  صویب شده در کنگرۀ دهم حزب، دریننامۀ تدر اساس

که  است  سیاسی  کبیر  انقالب  یک  پرولتاریایی  فرهنگی  کبیر  انقالب  ترتیب  این  »به 

زم، جهت تحکیم دیکتاتوری پرولتاریا و جلوگیری از ـیـالـیـپرولتاریا در شرایط سوس

زده است. ن دستوازی و سایر طبقات استثمارگـر بـه آاحیای سرمایه داری علیه بورژ

 زد.« باتی در آینده بارها و بارها دستانقالباید به چنین  

زدن  چنان ضرورت دست تأکید روی اهداف انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی موجود و هم

 نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری دهمانقالبات فرهنگی متعدد در آینده در اساسبه

ر کنگرۀ سراسری نامۀ تصویب شده دحزب خیلی مهم است. البته با وجودی که در اساس

پرول دیکتاتوری  تحکیم  موضوع  نیز  حزب  بوتاریا  نهم  درینروشن  ولی  است،  جا ده 
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موهب مشخص  است.  صورت  نگرفته  قرار  تأکید  بهرد  موضوع تعجبنحو  برعالوه  آوری 

نهمین کنگرۀ کشوری حزب رمایه داری که در گزارش سیاسی بهجلوگیری از احیای س

درین  شده  تصویب    نامۀروشن است، در اساسو   شفاف  امالًکمونیست چین یک موضوع ک

کنگره اصالً مطرح نگردیده است. اما ضرورت برپایی انقالبات متعدد فرهنگی در آینده  

حزب مطرح بوده است   نهمین کنکرۀ سراسری گزارش سیاسی بهموضوعی است که نه در  

تصویب شده در  نامۀ  اساسصویب شده در آن کنگره. ازین لحاظ  نامۀ تو نه هم در اساس

تصویب شده در کنگرۀ سراسری نهم نامۀ  نسبت به اساسکنگرۀ سراسری دهم حزب،  

 گردد.  جلو محسوب مینهم گامی به

اساس نه  متأسفانه  دیگر  جانب  سراسری  نامۀ  از  کنگرۀ  در  شده  حزب تصویب   نهم 

برای جنبش   نقالب کبیر فرهنگی پرولتاریاییللی االماهمیت عظیم بینکمونیست چین  

پرولتری جهانی را به صورت شفاف و روشن مطرح المللی و کل انقالب  کمونیستی بین

اساس نه هم  دهم حزب و این یک تصویب شده در کنگرۀ سراسری  نامۀ  کرده است و 

 گردد.نامه محسوب میبود جدی در هر دو اساسکم

 الیزم: ـوسیـاختمان سـورد س ـدر م – 9

 گفته شده است:حزب  نهم  تصویب شده در کنگرۀ سراسری  نامۀ  در اساس

د تا... ـنـکری  ـهای سراسر کشور را رهبید... صدها میلیون نفر مردم ملیت»... حزب با

عدم و  استقالل  اصل  صرف طبق  سرسختانه،  مبارزۀ  خود،  نیروی  به  اتکاء  وابستگی، 

تر سوسیالیزم را تر و با صرفهتر، بهتر، سریعهدف عالی، بیشمساعی تمام جهت نیل به  

 بسازند.«

 گفته شده است:حزب  هم  تصویب شده در کنگرۀ سراسری دنامۀ  در اساس

وسیلۀ اتکاء به نفس، مبارزۀ ابتکار خود و به... مردم را رهبری کند که بنا به»حزب باید

ه دست خود و مستقالنهیالیزم را بعمومی، سوسجویی و بسیجکار و صرفهسخت و پشت
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تر و تر، سریعنتایج عظیمهای رفیع را طلب نموده، بهقلهبنا کرده و بدین وسیله صعود به

 .«یابندتر دستتر و اقتصادیبه

اساسی  محور  وابستگی  عدم  و  استقالل  اصل  طبق  سوسیالیزم  مستقالنۀ  ساختمان 

ساختمان سوسیالیزم در چین است. اما باید تأکید نامه در مورد  گیری هر دو اساسموضع

مستقل  سیاست  مفهوم  به  هم  سوسیالیزم«  مستقالنۀ  »ساختمان  از  منظور  که  کرد 

 . خارج در جریان ساختمانست و هم به مفهوم عدم وابستگی بهساختمان سوسیالیزم ا

 گرفته شد. در پیش  1958نۀ سوسیالیزم در سال  این سیاست ساختمان مستقال

سخنائوتسهم  در  در  دون  به"رانی  کار  وسیع  حزب کنفرانس  مرکزی  کمیتۀ  فراخوان 

سال اول مرحلۀ انقالب سوسیالیستی    8در مورد    1962جنوری    30، در  "کمونیست چین

چنان سیاست ساختمان مستقالنۀ سوسیالیزم که در سال و همو ساختمان سوسیالیستی  

 :در پیش گرفته شد، چنین گفته است  1958

تجربگی مطلق ما در امر ساختمان سوسیالیزم، اعتبار بین روزها و بهدر شرایط خاص آ»

خصوص در صنایع سنگین ما تقریباً همه هما انتخابی جز تقلید ]از[ شوروی نداشتیم. ب

زدیم. در  خالقیت میکردیم و به ندرت دست به اتحاد شوروی کاپی برداری میچیز را از  

رفت، زیرا شمار میحال یک نقطۀ ضعف بهم بود؛ ولی در عینآن زمان چنین وضعی الز

ا بود. طبیعی است که این کفناتوانی ما برای کار مستقل و خودمؤید فقدان روحیۀ خالق و  

ا دنبال کردیم که ما این سیاست ر  1958مدت ما باشد. از  توانست سیاست درازوضع نمی

. در حساب آوریمبه  عنوان مکملتنها بها  خود باشیم و کمک خارجی رعمدتاً متکی به

مشی زیر را پذیرفتیم: ، در دومین اجالسیۀ هشتمین کمیتۀ مرکزی حزب، ما 1958سال 

کوشش هدف»تمام  کنیم،  متمرکز  را  رویها  نشانه  را  واال  ساختمان های  راه  در  و  م 

های خلق در ونیابیم.« کمتر دستتر و مقتصدانهتر، بهترو سریعنتایج بیشسوسیالیزم به

   «      ..زرگ به پیش« مطرح گردید.ـهمان سال تأسیس شد و شعار »جهش ب

پیش در  که  گفت  باید  واقع  سیاست    در  که   ساختمانِ گرفتن  سوسیالیزم،  مستقالنۀ 

رفت، ساختمان سوسیالیزم در چین را استحکام درونی  رفته نسبتاً موفقانه پیشهمروی

رن های ضد رویزیونیزم مدگیریمستحکمی در خدمت به موضعبخشید و زمینۀ مادی  
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زمانی در  رفت و چه  های مربوط به آن درونی پیش میشوروی، چه در زمانی که پلیمیک

 ها علنی گردید، به وجود آورد. که این پلیمیک

ی علیه گیرحزب کمونیست چین و حزب کار البانیه، سندی مبنی بر موضع  1957در سال  

ن وقت مستقیماً متوجۀ رویزیونیزم حزب کمونیست امریکا و که در آ  - م معاصر رویزیونیز

 "کنفرانس بین المللی مشورتی احزاب کمونیست"نیزم تیتو در یوگوسالویه بود، بهرویزیو

حزب کمونیست  "ید و حتی  در ماسکو ارائه کردند. این سند از طرف کنفرانس تائید گرد

تبه  "شوروی اما  داد.  مثبت  رأی  دولت  آن  کنفرانس،  از  پس  بالفاصله   "شوروی"قریباً 

هم ، آنافزون تشدید نمودطور روزنمود و این فشارها را بهفشارهای اقتصادی بر چین وارد  

علناً شروع نشده های مستقیم علیه رویزیونیزم معاصر شوروی  در حالی که هنوز پلمیک

. دولت چین نه تنها با در داشتصورت درونی نیز در مراحل اولیۀ خود قرار  بود و حتی به

پیش گرفتن سیاست مستقالنۀ ساختمان سوسیالیزم فشارهای مذکور در قبال چین را 

بلکه توانست دولت ا نمود،  با فشارخنثی  مقابله  نیز در  را  از وارده  اقتصادی  های  لبانیه 

 جانب دولت شوروی یاری رساند.

 در مورد انترناسیونالیزم پرولتری:  -10

کنگرۀ  اساسدر   در  شده  تصویب  حزب سراسرینامۀ  چین  نهم  مورد  کمونیست  در   ،

 انترناسیونالیزم پرولتری گفته شده است:

ا قطعیت با احزاب »حزب کمونیست چین روی انترناسیونالیزم پرولتری ایستادگی کرده، ب 

سازمان و  مارکسیستیسیاسی  ج  - های  سراسر  واقعی  با لنینیستی  شده،  متحد  هان 

ها بخاطر سرنگون    دیدۀ جهان وحدت کرده و به اتفاق آنو ملل ستم  هاپرولتاریا، خلق

رویزیونیزم معاصر که دارودستۀ مرتد رویزیونیزم ساختن امپریالیزم بسرکردگی امریکا،  

شوروی در مرکزآن قرار دارد و مرتجعین کشورهای مختلف و در راه محو نظام بهره کشی 

 زمین و آزادی تمام بشریت مبارزه می نماید.«   فرد از فرد در روی کرۀ 
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مورد کمونیست چین، درین  دهم حزبسراسری  ب شده در کنگرۀ  ینامۀ تصودر اساس

 گفته شده است: 

»حزب کمونیست چین پشتیبان انترناسیونالیزم پرولتری، مخالف شوونیزم قدرت بزرگ  

اصیل در سراسر    ینیستنل  -های مارکسیستزماناقاطعانه با احزاب و سحزب  است، این  

متحد می ملل ستمدیدۀ سراسر جهان دست   شودجهان  و  ها  پرولتاریا، خلق  و بسوی 

ایاالت متحده و اتحاد شوروی،   - اتحاد دراز می کند تا مشترکاً علیه هژمونیزم دو ابر قدرت

فرد برای سرنگونی امپریالیزم، رویزیونیزم مدرن و کل ارتجاع و الغاء نظام استثمار فرد از  

 در سراسر کرۀ ارض بجنگ برخیزند تا از این طریق تمام بشریت رهایی یابد.«

فرمول  –الف   یعنی  پرولتری«،  انترناسیونالیزم  روی  »ایستادگی  که  است  بندی واضح 

از  مطرح شده در اساسنامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری نهم حزب، با »پشتیبانی 

نامۀ تصویب شده در  بندی مطرح شده در اساسفرمولانترناسیونالیزم پرولتری«، یعنی  

حزب دهم  سراسری  اکنگرۀ  روی  »ایستادگی«  دارد.  فرق  صورت ،  خودی  و  ذاتی  مر 

جایی آید. از آنعمل می« از امر غیر ذاتی و غیر خودی بهگیرد، در حالی که »پشتیبانیمی

ها( مائوئیست  -یستلنین  - ها )مارکسیستاسیونالیزم پرولتری برای کمونیستکه انترن

یک امر ذاتی و خودی است و نه یک امر غیر ذاتی و غیر خودی، قاطعانه باید گفت که 

مورد نادرست و ده در کنگرۀ سراسری دهم حزب دریننامۀ تصویب شبندی اساسفرمول

ا مورد  در  طلبی  انحالل  نوعی  و  است  اصولی  محسوب غیر  پرولتری  نترناسیونالیزم 

  گردد.  می

نامۀ تصویب شده در کنگرۀ موضوع »مخالفت با شوونیزم قدرت بزرگ« که در اساس  –ب  

نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری دهم حزب کمونیست چین آمده است، در اساس

جایی که موضوع »شوونیزم قدرت بزرگ« در مقابل از آنسراسری نهم حزب وجود ندارد.  

رسد که منظور از آن، قدرت بزرگ  نظر میبه  یزم پرولتری مطرح گردیده است، رناسیونالتان

جا در نحوی اشاره به خود چین دارد. درینیان کشورهای سوسیالیستی است و بهدر م 

و گوید که حزب کمونیست چین و دولت چین با سایر احزاب  نامۀ حزب میواقع اساس
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و دولتسازمان نخواهد داشت.  رزم  های همهای کمونیست  رست دبرخورد شوونیستی 

چ کمونیست  حزب  دهم  سراسری  کنگرۀ  که  است  این  برخورد مثل  پیشاپیش  ین 

ها علیه احزاب، سازمان  های کودتاگر حاکمتای بعد، از سوی رویزیونیسشوونیستی سال  

 را محکوم کرده باشد. های همرزم  و دولت

سراسر لنینیست اصیل در    -های مارکسیستاتحاد قاطعانه با احزاب و سازمان»   - پ  

نامه آمده است، از لحاظ نفس »اتحاد قاطعانه« حکمی است که جهان« که در هر دو اساس

اساس دو  هر  در  آن  مشکل  اما  است.  شده  صادر  قطعیت  جنبش نابا  که  است  این  مه 

بین مارکسیست»احزالمللی، جنبشی شامل  کمونیستی  های  و سازمان  لنینیست    - اب 

 -های مارکسیستو نه شامل احزاب و سازمانده است  دانسته ش  سراسر جهان«اصیل  

در جهان.    مائوتسه دون اندیشه(  - لنینیست  - مائوئیست )آن روز مارکسیست  - لنینیست

نادیده گرفته   دون(المللی مائوئیزم )آن روز اندیشۀمائوتسهجا در واقع اهمیت بیندرین

 شده است. 

میبه   -ت   »نظر  که  پرولتاریا، خلقرسد  با  ملل  وحدت  و  در  ستمها  که  دیدۀ جهان«، 

نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری نهم حزب آمده است، نسبت به »دست اتحاد اساس

نامۀ تصویب ها و ملل ستمدیدۀ جهان«، که در اساسسوی پرولتاریا، خلق ن بهدراز کرد

با قاطعیت و استواری پرولتری به تر و شده در کنگرۀ سراسری دهم حزب آمده است، 

باشد. میبیش که درینتری مطرح گردیده  تا حدی  توان گفت  نیز  به   یترادفجا  شبیه 

 در میان است.   "پشتیبانی"و    "ایستادگی" ترادف

ایاالت متحده و اتحاد شوروی«   - مونیزم دو ابر قدرتجنگیدن علیه هژ»موضوع     -ث  

در کنگرۀ سراسری دهم حزب مطرح   اساسنامۀ تصویب شده  در  در که  گردیده است، 

توان گفت بنابرین مینامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری نهم حزب وجود ندارد.  اساس

 - نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری نهم حزب، مبارزه علیه دو ابر قدرتکه در اساس
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نامۀ آن صورتی که در اساسبه  ، ایاالت متحده و اتحاد شوروی، در رأس مبارزات جهانی

ارتباط ح گردید، در میان نبوده است. در  ر کنگرۀ سراسری دهم حزب مطرتصویب شده د

گیری از گیری کنگرۀ سراسری دهم حزب درین مورد باید گفت که این موضعبا موضع

در سطح های امپریالیستی  ها و قدرتبندی ابرقدرتجانب بیان وضعیت جدید در صفیک

را   "جهانسهتقسیم به"یا حداقل    "ری گجهانیسه"جهانی و از جانب دیگر نوعی گرایش  

 رساند.می

گیری و تقابل شدید اولیه میان دو بلوک امپریالیستی واقعیت این است که از زمان شکل 

ر تحت  بلوک  دو  این  وارسا،  و  ناتو  امپریالیستی  سوسیال  و و  امریکا  امپریالیزم  هبری 

از  سوسیال ج مهم جنگ جهانی دوم، نتای امپریالیزم شوروی قرار داشت. در واقع یکی 

مند شدن بیشتر و قدرت - چنان جاپانو هم -های امپریالیستی قارۀ اروپا تضعیف قدرت 

عنوان دو قدرت برتر )ابر قدرت( در جهان بود. از پیش ایاالت متحده و اتحاد شوروی به

و کسب   در ادامۀ این وضعیت بود که مبارزات ضد استعماری کشورها و ملل تحت ستم

 از پیش باعث تضعیفتر  ، بیش60و    50های  ستقالل تعداد زیادی از این کشورها در دهه ا

اروپا قدرت  قارۀ  استعماری  قد  های  میان  فاصله  خود  نوبۀ  به  این  و  های رتگردید 

و ابرقدرت را در  امپریالیستی قاره و امپریالیزم ایاالت متحده را بیشتر ساخت و نقش د

   .   شتر از پیش برجسته نمودیالمللی بمسایل سیاسی بین

المللی کم از کم به صورت نادرست و غیر اصولی این وضعیت بین  "جهانبه سه  تقسیم"در  

در  امپریالیستی  های امپریالیستی و سوسیالایی میان دو ابرقدرت و سایر قدرتجددر  

، یابدو حد اقل اهمیت تاکتیکی می  گرددمنعکس می  "جهان دوم"و    "جهان اول"قالب  

حالی  در  در  اول "میان  جدایی    "گریجهانیسه"که  دوم"و    "جهان  وضعیت   "جهان 

باسترا میهتژیک  امریکا  گیردخود  امپریالیزم  میان  تقابل  که  بود  این  واقعیت  و . 

های ناتو ها در بلوکهای تحت رهبری آنطرف و قدرتامپریالیزم شوروی از یکسوسیال
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ان دو بلوک امپریالیستی و و وارسا از طرف دیگر، تقابل اصلی نبود، بلکه تقابل اصلی می 

های امریکایی قرار داشت و بود که یکی تحت رهبری امپریالیستامپریالیستی  سوسیال

های شوروی. در واقع درست همان گونه که در امپریالیستلدیگری تحت رهبری سوسیا

های امپریالیستی لی امپریالیستی، تقابل میان قدرتاص  جریان جنگ جهانی دوم تقابل

به اصطالح غیرفاشیست و قدرت امپریالیستی  بود، در جریان های  لیبرال  نیو  فاشست 

های و قدرت  امپریالیستی شورویسوسیالابرقدرت    نیز تقابل اصلی، تقابل  "سرد  جنگ"

امپریالیستی  دودیگر  سوسیال  داری  سرمایه  اقتصاد  دارای  که  سیاسی ،  نظام  و  لتی 

، با اقتصاد دیگر  های امپریالیستیقدرت  امریکا و با ابر قدرت    استبدادی تک حزبی بودند، 

امپریالیستی،   دموکراسی  سیاسی  نظام  و  با نیولیبرالی  ها  ابرقدرت  میان  تقابل  نه  بود 

 های تحت رهبری شان. قدرت 

ۀ هفتاد در نیمۀ اول دهسویی عملی در سیاست خارجی چین  با تأسف باید گفت که هم

گرایش   دو  جهانی"میان  افزون   "جهانسهبه  تقسیم"و    "گریسه  روز  کنترل  باعث 

حزب کمونیست چین   های سه جهانی درونسیاست خارجی چین توسط رویزیونیست

سه جهانی   های گیری رویزیونیستود از یک جهت زمینه ساز قدرتنوبۀ خگردید و این به

      گردید.    ندوتسهبعد از درگذشت مائو

خاطر »سرنگون هنامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری نهم حزب، مبارزه بدر اساس – ج  

ساختن امپریالیزم بسرکردگی امریکا، رویزیونیزم معاصر که دارودستۀ مرتد رویزیونیزم 

شوروی در مرکزآن قرار دارد و مرتجعین کشورهای مختلف و در راه محو نظام بهره کشی 

صورت بالواسطه و مستقیم مطرح زمین و آزادی تمام بشریت...« به  فرد از فرد در روی کرۀ 

یک مرحلۀ جدید  نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری دهم حزب،  است. اما در اساس

عبارت دیگر یا به  در قدم اول قرار داده شده است، مبارزه علیه دو ابر قدرت  یعنی مرحلۀ  

 ارزۀ عمده در همان زمان مطرح گردیده است.  عنوان مباین مبارزه به
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ایاالت متحده و     - علیه هژمونیزم دو ابرقدرت»  نامۀ مذکور جنگیدن مشترک در اساس

نظام   برای  اتحاد شوروی،  الغاء  و  ارتجاع  کل  و  مدرن  رویزیونیزم  امپریالیزم،  سرنگونی 

مام بشریت رهایی ق تاستثمار فرد از فرد در سراسر کرۀ ارض ]مطرح است[ تا از این طری

این فرمولیابد.« حداقل می اگر  که  بیان داشت  بر   بندیبندی، یک فرمولتوان  مبتنی 

فرمول  "گریجهانیسه" یک  الاقل  مشترک  نباشد،  تقسیم "و    "گریجهانی سه"بندی 

سرنگونی دشمنان بلکه در    است و در نهایت حداقل تا حدی نه در خدمت  "جهانسهبه

ها در چین و سرنگونی سوسیالیزم در آن گیری رویزیونیستسازی قدرت زمینهخدمت به

 کشور قرار گرفت. 

زب ـم حـی دهرـراسـرۀ سـگـنـزمان تدویر کفراموش کرد که در ایام نزدیک به  نباید

نمایندۀ عالی  به  ،هسیائوپینگرانی تین  سخنت چین،  ـونیسـکم در   دولت چینحیث 

  "جهانسهتیوری"برگیرندۀ توضیحات پیرامون  در که  ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد

المللی آن ن و سیاست بینعنوان مواضع رسمی دولت چین در مورد اوضاع جهابه  ، بود

 .دولت محسوب گردید

 ین: ـت چـ زب کمونیسـای ح ـاعض ورد ـدر م  – 11

 : مورد گفته شده است:حزب درین  نهمتصویب شده در کنگرۀ سراسری  نامۀ  در اساس

»اعضای حزب کمونیست چین که مصمم اند تمام عمر خود را وقف امر کمونیزم نمایند، 

 باید عزم راسخ داشته باشند، بر هر مشکل فایق آیند تا پیروزی به دست آورند.«

مورد ونیست چین درینتصویب شده در کنگرۀ سراسری دهم حزب کم  نامۀ  در اساس

 : گفته شده است
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اعضای حزب که جان خود را در مبارزه برای آینده درخشان و راه پر پیچ و خم است.  »

کمونیزم نثار می کنند، باید قاطع و استوار باشند، از مرگ نهراسند، بر هر مشکلی فایق 

 .«آیند تا به پیروزی دست یابند

 جا دو تفاوت بسیار روشن در توصیف از اعضای حزب وجود دارد: درین

حزب کمونیست نهم حزب  تصویب شده در کنگرۀ سراسری  نامۀ  اول: طبق بیان اساس

»اعضای حزب مصمم اند ]که[ تمام عمر خود را وقف امر کمونیزم نمایند«، اما طبق  چین 

اساس کنکرۀ سراسری  نامۀ  بیان  در  کمونیست چین  دهم  تصویب شده  »اعضای حزب 

 کنند« در مبارزه برای کمونیزم نثار می  حزب ... جان  خود را

حزب کمونیست چین  دهم  تصویب شده در کنگرۀ سراسری  نامۀ  دوم: طبق بیان اساس

تصویب شده در کنگرۀ سراسری امۀ  ن»اعضای حزب ... باید... از مرگ نهراسند«، اما اساس

 در مورد ضرورت چنین شجاعتی ساکت است.کمونیست چین  نهم حزب  

روشن است که در ایام تدویر کنگرۀ سراسری دهم حزب کمونیست چین جوش و خروش 

بود و شخصیت دوم مطرح در کنگرۀ اولیۀ انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی فروکش کرده  

نیز در جریان اجرای خیانت و ناکامی خیانت معدوم   سراسری نهم حزب کمونیست چین

در افق نمایان سه جهانی  رویزیونیستی  دیگری از نوع  شده بود و ابرهای تیره و تار خیانت  

حزب   دهمسراسری  بود. با تأسف باید گفت که در طی دو سال و چند ماهِ بعد از کنگرۀ  

دون بود، نه جناح گی مائوتسهها و روزهای زندها و ماهکمونیست چین، که آخرین سال

ت جانشینان انقالبی در حزب را توانستند امر تربی  "چهارنفر"انقالبی تحت رهبری او و  

 "گروه نویسندگان شانگهای "  نه بازوی ترویجی   قدر کافی پیش ببرند،نحو مستحکم و بهبه

و نه هم  سوق دهندپیش به کافی   توانستند وظایف ترویجی شان را با عمق و گستردگی
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با بیداری و یی چین توانستند  بخش تودهو انقالبیون داخل ارتش آزادی  "گاردهای سرخ"

 هوشیاری کافی جلو کودتای رویزیونیستی را بگیرند. 

چیا را  کمبود  و  نقصان  این  و چاننتاوان  رویزیونیستچیائو دچونچین  زندان  ای  ـهر 

هـکودتاگ و  سـر  گارد  میدانـزاران  در  انقالبی  علیه رخ  نافرجام  نبرد  های 

بان ساختن سروجان با سرفرازی های رویزیونیستی با پذیرا شدن مرگ و قرگریسرکوب 

   شان گرامی باد!   و افتخار پرداختند. یاد و خاطرۀ همۀ

حزب کمونیست چین نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری دهم  جهت نیست که اساسبی

توصیف خصایل عمومی اعضای حزب کمونیست چین بپردازد، هوشدار  قبل از آن که به

عمق و گستردگی پر پیچ و خم دهد که: »آینده درخشان و راه پر پیچ و خم است.«  یم 

مائوتسهبودن   را  کمونیسراه  دهم حزب  کنگرۀ سراسری  از  بعد  بیشدون  و ت چین  تر 

همبیش به  عمرش  ایام  آخرین  در  و  کرد  درک  چیانتر  هوش سرش  که  چین  داد  دار 

 ها منتظر بسته شدن چشمان او هستند تا قدرت را غضب نمایند. رویزیونیست

 *** 
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اساس انگلیسی  چین"نامۀ  متن  کمونیست  آن "حزب  یازدهم  کشوری  کنگرۀ  مصوب   ،

 1364چین در سال  به  "ساما"گروپ اعزامی یازده نفری  ،  توسط  1982حزب در سال  

چند ماه بعد از برگشت   "ساما"(، از آن کشور آورده شده بود. بخش غرجستان  1985)

انشعاب نمود و  "ساما "در    "رهبر"این گروپ اعزامی از چین، از جناح تحت رهبری قیوم  

اساس برنامۀ عمومی  بخش  موقع  کنگرۀ   "نحزب کمونیست چی"نامۀ  در همان  مصوب 

دری ترجمه کرد و در میان منسوبین جنبش چپ  فارسی    سراسری یازدهم آن حزب را به

رویزیونیزم بر حزب کمونیست   1976کشور پخش نمود تا نشان دهد که بعد از سال  

و  شده  سرنگون  کشور  آن  در  سوسیالیزم  گردیده،  مسلط  چین  دولت  و  چین 

کنگرویزیونیست در  غاصب،  کودتاگر  سال  های  کشوری  کمونیست "  1982رۀ  حزب 

نامۀ رویزیونیستی مبدل را بنیاداً تغییر داده و به یک اساس  "حزب"نامۀ  ، اساس"چین

درین شده  ترجمه  بخش  اند.  یکساخته  نشر جا  جزئی،  اصالحات  با  البته  و  دیگر،  بار 

بهمی آن  ترجمۀ  زمان  روال  طبق  سند  این  مندرجات  بررسی  اما  صورت  گردد.  دری 

بهمین بلکه  در  گیرد،  و  نوشته  این  در  چین  کمونیست  حزب  قبلی  اسناد  بررسی  ادامۀ 

 گیرد. ها صورت میارتباط با آن

ر کنگرۀ  نامۀ رویزیونیستی تصویب شده داساس

 ین ـچ "تـکمونیس"زب ـحسراسری یازدهم  

1982 

 فصل اول 

 برنامۀ عمومی 
ای ـت هـوفادارترین نمایندۀ تمامی ملیحزب کمونیست چین پیشاهنگ طبقۀ کارگر و  

 مربوط در چین، در هستۀ رهبری جنبش سوسیالیستی چین میباشد.
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ایجاد یک سیستم جامعۀ کمونیستی میباشد. حزب کمونیست چین  هدف غائی حزب 

 انتخاب   خویش  عمل   رهنمائی  منحیث  را  اندیشه   دون  مائوتسه  و   لنینیسم  – مارکسیسم  

 تئوری   و  بورژوازی  جامعۀ   تکامل  قانون   در  تاریخی   و   تیکدیالک  ماتریالیسم  و   نموده

بکار میبرد. طبق این تئوری س انگلس، را  وسیالیسم علمی، بر اساس تحلیل مارکس و 

پیروزی پرولتاریا در مبارزۀ انقالبی وی و جاگزینی اجتناب ناپذیر دیکتاتوری پرولتاریا 

بورژوازی به جامعۀ سوسیالیستی که بجای دیکتاتوری بورژوازی و دیگرگون شدن جامعۀ  

در آن مالکیت بر وسایل ]تولید[ اجتماعی است، با برانداختن استثمار طبق )از هرکس به 

 قدر توانائیش و به هر کس به اندازه کارش ( اعمال میگردد. 

پیشرفت عظیم نیروهای مؤلده و ترقی و شگوفائی عظیم در ساحات ایدئولوژیک سیاسی 

یر نهائی جامعۀ سوسیالیستی و ترقی آن به جامعۀ کمونیستی ]منجر می و فرهنگی به تغی

شود[ که در آن پرنسیب )از هرکس بقدر توانائیش و به هر کس به قدر ضرورتش( اعمال 

 میگردد.  

در اوایل قرن بیستم لنین خاطرنشان نمود که سرمایه داری بمرحلۀ امپریالیستی تکامل 

رولتاریا را مؤظف نمود تا با ملتهای تحت ستم متحد یافته است و مبارزات آزادیبخش پ

شده و امکان دستیابی به پیروزی انقالب سوسیالیستی را در کشورهائی که امپریالیسم 

 در آنجاها ضعیف است فراهم نمایند. 

در طول تاریخ جهان، در جریان نیم قرن گذشته و یا بیشتر از آن و مخصوصاً از زمان 

س سیستم  تکامل  و  علمی تأسیس  تئوری  صحت  کشورها  سلسله  یک  در  وسیالیستی 

جریان  یک  سوسیالیستی  سیستم  پیشرفت  و  تکامل  است.  شده  ثابت  سوسیالیسم 

طوالنی تاریخ است. سیستم سوسیالیستی خلقها را قادر میسازد تا مستقیماً آقای کشور 

صوصی خود شده به تدریج اندیشه و سنت کهنه را که در سیستم استثماری و مالکیت خ

بر وسایل تولید تشکل یافته بدور انداخته و به جای آن فهم کمونیستی را باال برده، افکار 

 مشترک، اصول مشترک و دسپلین مشترک را در صفوف شان پرورش دهند.

سوسیالیسم آزادی عمل کافی، ابتکار و خالقیت را در جهت تکامل سریع نیروهای مولدۀ 

ضای یک جامعه در یک مسیر پالن شده و معرفی معنوی اع   - متناسب با ضرورت مادی 
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شده میتواند اعطا نماید. جنبش سوسیالیستی کشورهای مختلف را به پیش میراند تا به 

تدریج در تمامی جهان در مسیری که موافق به ویژگی، انتخاب و خواست آزادانۀ مردم 

 آنها است سوسیالیسم را به پیروزی برسانند. 

با رفیق مائوتسه دون بحیث یک رهبر عالی شان، مائوتسه دون   کمونیستهای چین همراه 

 چین   انقالبی  کنکرت  پراتیک  و   لنینیسم  –اندیشه را از پرنسیپ های عام مارکسیسم  

 تکامل  و  شده  برده  بکار  لنینیسم  –  مارکسیسم   اندیشه  دون  مائوتسه.  کردند  خلق  و  تحلیل

 در  ساختمان  و  انقالب  به  مربوط  تیورک  اصیل   بدنۀ   یک  از   متشکل  که   است  چین   در  یافته

بوط به آن است که درعمل هردوی شان ثابت شده و از مر  شدۀ   فشرده   تجربۀ   یک   و   چین

 دانش اجتماعی حزب کمونیست چین نمایندگی میکند.  

حزب کمونیست چین خلقهای تمام ملیتهای چین را در یک جنگ طوالنی انقالبی علیه 

ایه داری بروکرات تا به پیروزی رساندن انقالب دموکراتیک امپریالیسم، فئودالیسم و سرم

 نوین و جانشین کردن جمهوری خلق چین و دیکتاتوری دموکراتیک خلق رهبری کرد. 

)مالیمت(  با مسالمت  تا  راهنمائی کرد  را  آنها  یی، حزب  توده  تاسیس جمهوری  از  بعد 

ن به سوسیالیسم گذار سـوسـیالیسـم را حمـل کـرده و بطور کامل از دموکراسی نوی

و  سیاسی  اقتصادی،  ابعاد  در  را  سوسیالیسم  انکشاف  و  سوسیالیستی  سیستم  کنند، 

 فرهنگی بنیان گذارند.

بعد از نابودی طبقات استثمارگر منحیث یک طبقه، اکثر تضاد ها در جامعۀ چین ماهیت 

چه بعلت شرایط مبارزۀ طبقاتی را ندارند و مبارزۀ طبقاتی بعد ازین تضاد عمده نیست. گر

داخلی و تأثیرات خارجی، مبارزۀ طبقاتی بطور نامحدود مدت طوالنی به زندگی خود ادامه 

داده و حتی بطور آشکار در شرایط خاص حدت می یابد. تضاد عمده در جامعۀ چین تضاد 

بین رشد ضروریات مادی فرهنگی و سطح عقبماندۀ تولید اجتماعی ما است. تضاد های 

ین رفتن این تضاد عمده باید مرفوع گردند. تشخیص صریح و بکار برد درست  دیگر با از ب

بین دو شکل تضاد امر ضروریست: تضاد بین ما و دشمن و تضاد درون خلق. وظیفۀ عمومی 

حزب کمونیست چین در مرحلۀ فعلی متشکل کردن تمامی ملیتها در یک کار سخت و 

مدرن به  مرحله  به  مرحله  تا  است  نفس  به  و اتکاء  ملی  دفاع  زراعت  کردن صنعت،  یزه 
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ساینس و تکنالوجی نایل آمده و چین دارای فرهنگ مترقی و یک کشور دارای دموکراسی 

 سوسیالیستی عالی بگردد.  

کار مرکزی حزب کمونیست چین عبارت است از رهبری خلق در تکمیل کردن اقتصاد  

تولیدی ر ا توسعه داده، روابط مدرن سوسیالیستی. این شدیداً ضروری است که قوای 

تولیدی سوسیالیستی را به تدریج ارتقا داده و نیروی تولیدی را در یک سطح واقعی که 

و  مادی  زندگی  که سطح  است  کامالً ضروری  کار  این  کند.  میکند حفظ  ایجاب  توسعه 

 فرهنگی مردم شهر و ده بر مبنای ترقی تولیدی و توانائی سوسیالیستی بهبود یابد.

چین خلق چین را برای کار در جهت سطح عالی تمدن مادی در جریان  حزب کمونیست

 ساختمان و یک سطح عـالـی تمدن معنوی سوسیالیستی رهبری میکند.

تالش عظیم برای ارتقای معارف، ساینس و فرهنگ باید صورت بگیرد تا اعضای حزب و 

ایدئول اشباع شوند، علیه  ایدئولوژی کمونیستی  با  وژی های غیر کتله های وسیع خلق 

پرولتری شدیداً مبارزه نمایند و ایده های عالی، مورال درست، معارف و مفهوم دسپلین 

را فراگیرند. حزب کمونیست چین خلق چین را در یک دموکراسی عالی سوسیالیستی، 

رهبری  خلق  دموکراتیک  دیکتاتوری  تحکیم  و  سوسیالیستی  سیستم  قانون  تکمیل 

صورت بگیرد حمایت کامل از مردم است تا ادارۀ سیاست   میکند. اقدام مؤثری که باید 

را که ضد  و عناصری  برعهده گرفته  را  اقتصادی  و  مدیریت فرهنگی  و  و جامعه  دولت 

سیستم سوسیالیستی سبوتاژ میکنند  و آنهایی را که بطور فعال امنیت مردم را به خطر 

 می اندازند ضربۀ محکم بزنند. 

رتش آزادیبخش خلق و دفاع ملی تالش زیاد صورت بگیرد باید در جهت نیرومند ساختن ا 

 تا کشور در مقابل تجاوز آماده مقاومت و درهم شکستن آن باشد.  



 

 
157 

 

 ور  ـشـا در کـحزب کمونیست چین از روابط مساویانۀ وحدت و کمک متقابل بین ملیته

حمایت مینماید، روی سیاست استقالل اقلیتهای ملی پافشاری می کند و تربیت و تکامل 

 کادرها از درون اقلیتهای ملی را حمایت و تقویت مینماید. 

احزاب  تمام  با  و  روشنفکران  و  دهقانان  کارگران،  تمام  با  چین  کمونیست  حزب 

مختلف چین در جهت    دموکراتیک، دموکراتهای غیرحزبی و نیروهای وطنپرست ملیتهای

توسیع ممکنۀ بیشتر جبهۀ متحد ملی، که شامل تمامی کارهای سوسیالیستی مردم و 

مادر وطن حمایت میکنند،  از سوسیالیسم و وحدت مجدد  وطن پرستانی می شود که 

 متحد میشود. 

 در سیاست بین المللی، حزب کمونیست چین متکی بر اساسات زیرین است: 

نالیسم پرولتری، اتحاد استوار با کارگران تمام جهان، با تمام ملتهای وفاداری به انترناسیو

تحت ستم، با تمام خلقهای تحت ستم، با تمام دوستداران صلح و با تمام شخصیت ها و 

بخاطر  استعمار  و  امپریالیسم، هژمونیسم  مبارزه علیه  در  علمبردار عدالت،  سازمانهای 

انسانی. حزب کمونیست چین طرفدار انکشاف   دفاع از صلح جهان و به پیش راندن ترقی

احترام متقابل به حق   -1روابط دولتی بین چین و کشورهای دیگر بر اساس پنج اصل:  

ارضی،   تمامیت  و  ملی  متقابل،    -  2حاکمیت  تعرض  در   -  3عدم  متقابل  دخالت  عدم 

 شد. همزیستی صلح آمیز میبا  -  5مساوات و سود متقابل و    -  4سیاست داخلی یکدیگر،  

حزب کمونیست چین با احزاب طبقۀ کارگر دیگر کشورها بر اساس منافع مارکسیسم و 

اصل استقالل و آزادی، مساوات کامل، احترام متقابل و عدم دخالت در سیاست داخلی 

 یکدیگر را انکشاف میدهد.

سوسیالیستی امری که تمام ملیتهای چین را تا رسیدن به هدف بزرگ مدرنیزه کردن  

 ردن ـی، باالبـلـراهنمائی میکند، تحکیم حزب کمونیست چین، تکامل سنن پرافتخار م 
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 صالحیت جنگی و اطاعت از سه خواست تصویب شدۀ زیرین است:

 اول( وحدت عالی ایدئولوژیک سیاسی:

تأمین حد اکثر پروگرام برای تحقیق مارکسیسم توسط حزب کمونیست چین که تمام 

زندگی خود را وقف آن کنند و در مرحلۀ فعلی بر بنیاد وحدت سیاسی و بر اعضایش باید  

دیکتاتوری  سوسیالیستی،  راه  در  وفاداری  شامل  حزب،  تمام  همبستگی  مبنای 

دموکراتیک خلق، رهبری حزب، مارکسیسم لنینیسم و مائوتسه دون اندیشه در تالش 

 متمرکز ما در مدرنیزه کردن سوسیالیسم میشود. 

وژیک حزب عبارت است از حرکت مستقل در تمام مسایل، تلفیق تیوری با خط ایدئول

عمل، جستجوی حقیقت از واقعیتها، تحقیق نمودن و توسعۀ حقایق در عمل. متناسب با 

کند،  جمعبندی  علمی  بطور  را  تاریخی  تجارب  باید  حزب  تمامی  ایدئولوژیک  خط  این 

جدید در مناسبات ملی و بین المللی چگونگی واقعیتها را تحقیق و مطالعه کند، مشکالت  

 را رفع و حل و فصل کند و با اشتباهات و انحرافات راست یا چپ مخالفت ورزد.

 دوم( خدمت به خلق از صمیم قلب:   

ندارد.   خلق  وسیع  های  توده  و  کارگر  طبقه  منافع  از  جدا  ویژۀ  منافع  هیچگونه  حزب 

ته های اساسی طبقۀ کارگر و پروگرام و سیاست حزب چکیده ای از بیان علمی خواس

 توده های وسیع خلق میباشد. 

در جریان رهبری توده ها در مبارزه برای درک ایدئولوژی کمونیستی، حزب همیشه در 

غم و شادی توده ها شریک است، نزدیکترین روابط را با آنها حفظ کرده و اجازه نمی دهد  

 مافوق آنها قرار دهد.که هیچ یک از اعضا از توده ها جدا شده و یا خود را  
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حزب در جهت تربیت کتله ها در ایدئولوژی کمونیستی خط توده یی را در کارهای خود  

تعقیب میکند، هرچیز را بخاطر توده ها انجام میدهد، در هر امری بر آنها تکیه میکند، 

 نظریات صحیح خود را به عمل آگاهانۀ توده ها تبدیل می نماید.

 الیزم دموکراتیک: سوم(  وفاداری به سانتر

مبنای  بر  مرکزیت  عالی  درجۀ  میکند.  بازی  را  عمده  نقش  دموکراسی  حزب  داخل  در 

دموکراسی و یک حس تشخیص تشکیالتی و انضباط، تجربه و تحکیم میشود تا در نتیجه 

 وحدت عمل در مقام و اجرای سریع و مؤثر در حکم ایجاد شود.

از  انتقاد  و  انتقاد  حزب  سیاسی،  زندگی  موضوعات   در  روی  ایدئولوژیک  مبارزۀ  خود، 

 اصولی، پاسداری از حقایق و برطرف کردن اشتباهات را به شیوۀ درست رهبری میکند.

حزب برای اینکه تمامی اعضاء بطور مساویانه تحت دسپلین حزبی قرار گیرند قوانینی 

 ایجاد می کند. 

میکند و کسانی را که در   حزب کسانی را که حزب را نقض میکنند لزوما انتقاد و مجازات

عمومی  بطور  حزب  رهبری  مینماید.  اخراج  میکنند  پافشاری  حزب  تخریب  و  مخالفت 

شامل رهبری ایدئولوژیک سیاسی و تشکیالتی است. حزب باید خط، قوانین و سیاستهای 

درست را فورموله و اجرا کند، تبلیغ تشکیالتی و کار تربیتی خود را به وجه احسن انجام 

مطمئن شود که تمامی اعضای حزب نقش رهبری کنندۀ خود را در هر ساحه از کار دهد و  

و هر جنبه از زندگی سوسیالیستی بازی کند. حزب باید در چوکات قانون اساسی و قوانین 

 دولتی فعالیت کند.

و  فعاالنه  کار  و  دولتی  فرهنگی  و  اقتصادی  اداری،  قضائی،  مقننه،  ارگانهای  باید  حزب 

 مانهای توده یی، استقالل، مسئولیت و هماهنگی را در نظر داشته باشد.ابتکاری ساز
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 اعضای حزب در بین تمام نفوس یک اقلیت است. آنها باید در یک تعاون نزدیک با دیگر 

توده های غیر حزبی در تالش مشترک جهت ساختمان هرچه نیرومندتر و هرچه موفقتر 

 م کار کنند.  مادر وطن سوسیالیستی تا تحقق نهائی کمونیس

*** 

 :د درین سنی ترین مسایل مورد بررسمهم

  : چین کمونیست حزب طبقاتی  خصلت مورد در  – 1

های آهنگ طبقۀ کارگر و وفادارترین نمایندۀ تمامی ملیت»حزب کمونیست چین پیش

 مربوط در چین، در هستۀ رهبری جنبش سوسیالیستی چین میباشد.«

نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری دهم حزب کمونیست چین گفته وقتی در اساس

آهنگ پرولتاریا است« شود که: »حزب کمونیست چین حزب سیاسی پرولتاریا و پیشمی

حق مطلب ادا شده و خصلت طبقاتی پرولتری حزب بیان گردیده است. بنابرین دیگر 

 "حزب"نامۀ تصویب شده در کنگرۀ یازدهم  ماند. اما در اساسجای اگر و مگری باقی نمی

گردد و حزب سیاسی پرولتاریا بودن  آهنگ طبقۀ کارگر بودن حزب تصدیق می صرفاً پیش

با این از قلم افتادن،  حزب از قلم می وفادارترین نمایندۀ تمامی   "حزب"افتد و مرتبط 

 شود.  های چین دانسته میملیت

های چین غیر از وفادارترین مایندۀ تمامی ملیتمشخص است که منظور از وفادارترین ن 

چنان روشن است تواند. همهای چین چیز دیگری بوده نمینمایندۀ سیاسی تمامی ملیت

می را  متذکره  جملۀ  لذا  است.  همان حزب سیاسی  واقع  در  نمایندۀ سیاسی  توانیم که 

 صورت ذیل بیان کنیم:صورت کامالً واضح و روشن بهبه

 های مربوط در چین است.«چین وفادارترین حزب سیاسی تمامی ملیت  »حزب کمونیست

 ن ـهای چیهم وفادارترین حزب سیاسی تمامی ملیتواضح است که حزب سیاسی و آن

حزب عموم خلقی خروشچفی بودن مفهوم حزب فراطبقاتی بودن و چیزی شبیه بهبودن به

ی پرولتاریا نیست و دارای دیگر حزب سیاس  "حزب کمونیست چین"است. طبق این بیان  
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باشد. رویزیونیزم خروشچفی از وجود طبقات استثمارگر و خصلت طبقاتی پرولتری نمی

انکار ورزید و به این اعتبار خصلت طبقاتی   "شوروی"تحت استثمار در جامعۀ آن وقت  

را    "کمونیست"حزب   آن  و  کرد  انکار  را  وقت  خلقی"شوروی  عموم  نامید.   "حزب 

اول اساسرویزیونیزم چ نیز در همین قسمت  یازدهم ینی  نامۀ تصویب شده در کنگرۀ 

 گوید: مورد میدرین  "حزب"

ها در جامعۀ چین ماهیت  »بعد از نابودی طبقات استثمارگر منحیث یک طبقه، اکثر تضاد

مبارزۀ طبقاتی را ندارند و مبارزۀ طبقاتی بعد ازین تضاد عمده نیست. گرچه بعلت شرایط 

ثیرات خارجی، مبارزۀ طبقاتی بطور نامحدود مدت طوالنی به زندگی خود ادامه داخلی و تأ

داده و حتی بطور آشکار در شرایط خاص حدت می یابد. تضاد عمده در جامعۀ چین تضاد 

 بین رشد ضروریات مادی فرهنگی و سطح عقبماندۀ تولید اجتماعی ما است.«

درین و  پرداخت  خواهیم  بعداً  دیگر  مسایل  طبقات جا  به  نابودی  ادعای  روی  صرفاً 

طبقات  اگر  که  است  واضح  کرد.  خواهیم  مکث  اجتماعی  طبقات  منحیث  استثمارگر 

استثمارگر از میان رفته باشند، طبقات تحت استثمار نیز باید دیگر موجود نباشند. در 

نخواهد  مفهومی  و  معنا  پرولتری حزب کمونیست دیگر  چنین صورتی خصلت طبقاتی 

حزب تمامی "یا    "حزب عموم خلقی"تواند  حزبی موجود باشد فقط می  داشت و وقتی

رویزیونیزم   "هاملیت و  خروشچفی  رویزیونیزم  مشترک  نقطۀ  است  این  شود.  نامیده 

و چین   "شوروی"وقت    "احزاب کمونیست"هسیائوپینگی در مورد خصلت طبقاتی  تین

نامۀ تصویب شده در کنگرۀ در اساسمورد  چه درینها. آنیعنی غیر پرولتری بودن آن

چین بیان شده است نه تنها یک رویزیونیزم آشکار در تیوری   "کمونیست"یازدهم حزب  

مائوئیزم )آن زمان   -لنینیزم  -حزبیت و ماهیت طبقاتی حزب کمونیست در مارکسیزم

مائوتسه ماهیت  اندیشۀ  و  حزبیت  تیوری  در  آشکار  رویزیونیزم  یک  بلکه  است،  دون( 

اساسطبق در  کمونیست  حزب  ـ اتی  کنگ در  شده  تصویب  های  نـهرهـنامه  و  ـهـای  م 

 زب کمونیست چین نیز هست.ـم حـده

 : چین کمونیست حزب عمل نمایراه تیوری مورد در  – 2

  ث ـحیـنـم   را   هـشـاندی  دونمائوتسه  و   لنینیسم   – »حزب کمونیست چین مارکسیسم  

 تکامل  ن قانـ  در   تاریخی  و  دیالکتیک  ماتریالیسم   و   نموده  انتخاب   خویش   عمل  رهنمای
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 بکار  را  انگلس،   و  مارکس  تحلیل  اساس  بر  علمی،  سوسیالیسم  تئوری  و  بورژوازی  جامعۀ

 «.میبرد

جا چندین موضوعِ قابل مکث و بررسی وجود دارد که باید یکایک مورد توجه قرار درین

 بگیرد:

 دون:  هلنینیزم و اندیشۀ مائوتس  -الف: موضوع مارکسیزم

رفته همهای نهم و دهم حزب کمونیست چین، رویهای تصویب شده در کنگرهنامهاساس

لنینیزم و مرتبط با هر دو بخش   - ردیف با مارکسیزم سطح و همدون را هماندیشۀ مائوتسه

نامۀ دون در اساسلنینیزم و اندیشۀ مائوتسه  - نماید. اما عبارت مارکسیزم مطرح می  آن

یازدهم  تصویب   سراسری  کنگرۀ  در  اندیشۀ  "حزب"شده  هممائوتسه،  را  و دون  سطح 

کند، بلکه در سطح پایین تری لنینیزم مطرح نمی  -ردیف با هر دو بخش مارکسیزمهم

لنینیزم و   - اضافه در میان مارکسیزم   "و"ربط یا    "و"نماید و با قرار دادن یک  مطرح می

مفهوم سازد. این کار بهی و دومی جدا و منفصل میدون، سومی را از اولاندیشۀ مائوتسه

لنینیزم و هر  - دون نسبت به مارکسیزم تر قرار داشتن اندیشۀ مائوتسهتأکید روی پایین

نه بنابرین  است.  آن  بخش  فرمولدو  این  در  تنها  )رویزیونیزم(  نظر  تجدید  بندی 

مارکسیزمفرمول مائوتسه  -لنینیزم  -بندی  داندیشۀ  مندرج  اساسدون،  های نامهر 

های سراسری نهم و دهم حزب است، بلکه واضحاً تجدیدنظر در  تصویب شده در کنگره

نامۀ تصویب شده در کنگرۀ نهم حزب مبنی بر رشد و تکامل بندی صریح اساسفرمول

مائوتسه  - مارکسیزم  اندیشۀ  توسط  نوین  مرحلۀ  به  آن  یافتن  ارتقا  و  نیز لنینیزم  دون 

 هست.

نمای  حیث راهدون اندیشه بهلنینیزم و مائوتسه  - تخاب مارکسیزمموضوع ان  - ب  

 عمل حزب:  

- زمـیـسـنامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری نهم حزب کمونیست چین، مارکاساس

نامۀ داند. اساسدون اندیشه را، اساس تیوریک هدایت افکار حزب میمائوتسه  - لنینیزم

کار بستن بندی بهیست چین، از فرمولتصویب شده در کنگرۀ سراسری دهم حزب کمون
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نمای اندیشۀ حزب مثابۀ اساس تیوریک راهدون بهاندیشۀ مائوتسه  -لنینیزم  - مارکسیزم 

نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری یازدهم حزب کمونیست کند. اما اساساستفاده می

رهنمای عمل   دون منحیث لنینیزم و اندیشۀ مائوتسه  -چین از انتخاب نمودن    مارکسیزم

 زند. حزب حرف می

های سراسری نهم و دهم حزب کمونیست نامۀ تصویب شده در کنگرهــ هر دو اساس

مارکسیزم مائوتسه  -لنینیزم   - چین،  بهاندیشۀ  را  تیوریک"عنوان  دون   "اساس 

میفرمول اساسبندی  اما  یازدهم  کنند.  کنگرۀ سراسری  در  تصویب شده   "حزب"نامۀ 

 گوید.است و ظاهراً چیزی نمی  مورد ساکتدرین

نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری نهم حزب از »هدایت افکار حزب« صحبت ــ اساس

بندی »رهنمای نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری دهم حزب فرمولکند. اما اساسمی

رد  مونامه درینبندی هر دو اساستوان گفت که فرمولبرد. میکار میاندیشۀ حزب« را به

 در واقع یک چیز است. 

اساس یازدهم  اما  در کنگرۀ سراسری  بندی »رهنمای فرمول  "حزب"نامۀ تصویب شده 

 نامۀ قبلی حزب  فرق دارد.  بندی دو اساسبرد که با فرمولعمل حزب« را بکار می

اساس فرمولــ  از  حزب  نهم  سراسری  کنگرۀ  در  شده  تصویب  »دانستن«، نامۀ  بندی 

فرمول از  در کنگرۀ سراسری دهم حزب  و اساسنامۀ تصویب شده  »بکار بستن«  بندی 

ک اساس در  شده  تصویب  سـگـنـنامۀ  یـراسـرۀ  فرمول  "حزب"م  ـازده ـری  بندی  از 

 »انتخاب نمودن« استفاده کرده است. 

 گریجانبهیکنامه بههای هر سه اساسبندیتوان گفت که در تمامی این موارد فرمولمی

 همین سبب است که  حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان: افتاده است. به

 ه یک ـکـلـداند، بنمی  "اساس تیوریک"مائوئیزم را صرفاً   - لنینیزم  -مارکسیزم  -اوالً

 داند. شمول اساسات تیوریک، میایدیولوژی همه جانبه، به
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نمای اندیشه داند، بلکه راهنمای عمل نمینمای اندیشه یا راهم. را صرفاً راه  - ل.   - م.   -ثانیاً

 داند. و عمل می

بندد، بلکه کار نمیداند یا صرفاً بهنمای اندیشه و عمل نمیم. را صرفاً راه  - ل.  - م.  -ثالثاً

 بندد. کار میپذیرد و بهمی

اساس سراسری  در  کنگرۀ  در  شده  تصویب  )مائوئیست(  نامۀ  کمونیست  حزب  دوم 

 مورد گفته شده است: افغانستان درین

لنینیزم ــ مائوئیزم را به» مثابۀ حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان مارکسیزم ــ 

 بندد.«  کار مینمای اندیشه و عمل خود پذیرفته و بهایدیولوژی راه

تحلیل مارکس  یخی بهمحدود کردن ماتریالیزم دیالیکتیک و ماتریالیزم تار   -پ  

 و انگلس:

تواند کار بردن ماتریالیزم دیالیکتیک صرفاً براساس تحلیل مارکس و انگلس فقط میبه

دگمارویزیونیزم فلسفی مبنی بر نادیده گرفتن خدمات فلسفی لنینیستی و مائوئیستی و 

مثالً باشد، که حتی تکامل در اساسات فلسفی،  تکامل این فلسفه   مراحل دوم و سوم 

به دون  مائوتسه  )قانون تضاد( توسط  دیالیکتیک  قانون  در  در  یگانگی  گانگی  جای سه 

قوانین دیالیکتیک )تضاد، نفی نفی و تبدیل کمیت به کیفیت(، توسط مارکس، انگلس و 

 گردد. لنین، را شامل می

جامعۀ     - ت   تکامل  قانون  »در  صرفًا  تاریخی  ماتریالیزم  کردن  محدود 

 بورژوازی«:  

این محدودیت بدین معنا است که مـاتـریالـیـزم تاریخی فقط در تکامل جامعۀ بورژوازی 

تواند برای طور کل نیست و نمیتبیین تاریخ تکامل جامعۀ بشری بهکاربرد دارد و قادر به

اقتصادی  عصر ا  -ساختارهای  یعنی  کنونی،  عصر  در  داری  سرمایه  ماقبل  جتماعی 

امپریالیزم و انقالبات پرولتری، راه حل انقالبی عرضه نماید. این محدودیت قایل شدن 
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بنام   انگلس  معروف  اثر  حتی  تاریخی  ماتریالیزم  مالکیت  "برای  خانواده،  تکامل  منشاء 

دولت و  می  "خصوصی  نادیده  پایۀرا  سازی  محدود  این  برای   گیرد.  قوی  تیوریک 

برد سازد و نفی ضرورت برپایی و پیشفراهم می  "تیوری رشد نیروهای مؤلده"رویزیونیزم  

انقالبات پرولتری در شرایط عدم تکامل پختۀ نیروهای مؤلدۀ سرمایه داری و حتی عدم 

سلطۀ مناسبات تولیدی سرمایه داری را در بر دارد و در واقع تحمیل محدودیت منشویکی 

 نقالب پرولتری است.        بر ا

 محدود کردن سوسیالیزم علمی در چهارچوب تحلیل مارکس و انگلس:    -ث 

نهچنان تحلیل  چه  چهارچوب  در  نیز  علمی  سوسیالیزم  بلکه  تاریخی  ماتریالیزم  تنها 

مائوتسه اندیشۀ  و  لنینیزم  شود،  انگاشته  محدود  انگلس  و  عبارت مارکس  در  دون، 

دون، از لحاظ تکامالت لنینیستی و مائوئیستی در اندیشۀ مائوتسه  -لنینیزم   - مارکسیزم 

تواند، بلکه فقط یک عبارت میان تهی سوسیالیزم علمی هیچ معنا و مفهومی داشته نمی

تواند انعکاس دهندۀ یک و فاقد معنا و مفهوم حقیقی خواهد بود. این محدودیت فقط می

 زم علمی باشد.دید رویزیونیستی دگماتیستی در مورد سوسیالی

  - لنینیزم  - در مورد نادیده گرفتن کامل جزء اقتصاد سیاسی مارکسیزم   -ج  

 دون: اندیشۀ مائوتسه

هم و  فلسفه  از  صرفاً  درینجا  که  است  روشن  )سوسیالیناگفته  سیاست  زم ـچنان 

زء اقتصاد سیاسی یعنی یکی از اجزای سه ـد و جـآییـل م ـمـعهـاد بـی( یـمـلـع

شود. در حالی  فراموشی سپرده میمائوئیزم( کالً به  - لنینیزم  - م )مارکسیزم گانۀ مارکسیز 

مارکس با کشف قانون ارزش اضافی در تولید سرمایه داری راز استثمار طبقۀ کارگر توسط 

سرمایه داران را افشا نمود و نشان داد که ارزش اضافی هم منبع پیدایش سرمایه است و 

می نظر  به  چنین  آن.  هدف  اساسرسهم  در  موضوع  این  روی  تأکید  درینجا  که  نامۀ د 

یازدهم   مثابۀ یک کنگرۀ ، به"حزب کمونیست چین"تصویب شده در کنگرۀ سراسری 

و  لنینیستی  خدمات  همچنان  است.  شده  سپرده  فراموشی  به  عمداً  رویزیونیستی، 
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موشی سپرده مائوئیستی در تکامل این جزء از ایدیولوژی و علم انقالب پرولتری کالً به فرا

 شده است.

 خص: ـطور مشبه "اندیشهدونهـمائوتس"ورد ـــ در م  3

با رفیق مائوتسه دون بحیث یک رهبر عالی شان، مائوتسه   »کمونیستهای چین همراه 

لنینیسم و پراتیک کنکرت انقالبی چین   - های عام مارکسیسم اندیشه را از پرنسیپ  دون  

لنینیسم بکار برده شده و تکامل   -اندیشه مارکسیسمدون  مائوتسه  تحلیل و خلق کردند.  

یافته در چین است که متشکل از یک بدنۀ اصیل تیورک مربوط به انقالب و ساختمان در 

چین و یک تجربۀ فشرده شدۀ مربوط به آن است که در عمل هردوی شان ثابت شده و 

 .«از دانش اجتماعی حزب کمونیست چین نمایندگی میکند

 توان قرار ذیل مشخص نمود:جوانب مختلف دو جملۀ فوق را می

الف ــ  »کمونیست های چین همراه با رفیق مائوتسه دون بحیث یک رهبر  

 : اندیشه را ... تحلیل و خلق کردند.«دونعالی شان، مائوتسه 

اندیشۀ بهمائوتسهاگر  صرفاً  را  راهدون  خط  حزب  مثابۀ  عمل  و   "کمونیست"نمای  چین 

مثل زمان   - لنینیزم با شرایط مشخص انقالب چین -حاصل تلفیق تیوری عام مارکسیزم

توان گفت که تحلیل و خلق آن حساب آوریم، میبه  - کنگرۀ هفتم حزب کمونیست چین

دون بحیث یک رهبر های چین همراه با رفیق مائوتسهتا حد زیادی توسط »کمونیست

های بندیتان نقش فرمولهمان حد نیز نمی  عالی شان« صورت گرفته است. ولی حتی در

دون را صرفاً مائوتسهکلی نادیده گرفت و تحلیل و خلق اندیشۀمبارزاتی کمینترن را به

 دون دانست. های چین و مائوتسهکمونیستمربوط به

مائوئیزم مرحلۀ سوم دون را در حد مائوئیزم یا حداقل نزدیک بهمائوتسهولی اگر اندیشۀ

حساب آوریم و مثالً مبارزۀ ایدیولوژی و علم انقالب پرولتری در سطح جهانی بهتکامل  

گیری حزب کار البانیه در آن مبارزه و المللی علیه رویزیونیزم مدرن شوروی و سهمبین

گیری رویزیونیزم در چین که با استفاده از تجربه چنان مبارزه برای جلوگیری از قدرت هم
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یونیزم مدرن در شوروی و احیای سرمایه داری در آن کشور، از گیری رویزاندوزی قدرت

پیش قاطعیت طریق  با  بگیریم،  نظر  در  نیز  را  پرولتاریایی  فرهنگی  عظیم  انقالب  برد 

های دون صرفاً توسط کمونیستتوان گفت که ادعای تحلیل و خلق اندیشۀ مائوتسهمی

مائوتسه رهبری  تحت  کمچین  نقش  گرچه  است،  نادرست  تحت ونیستدون  های چین 

رهبری مائوتسه دون در آن عمدگی دارد. اصوالً هر مرحله از تکامل ایدیولوژی و علم 

بین  کل جنبش کمونیستی  المللی و توسط  بین  در عرصۀ  انقالب پرولتری، در مجموع 

که عمدتاً در پراتیک مشخص مبارزات انقالبی یک یا چند المللی رقم خورده است، ولو این

دون یا لنین بندی نهایی آن توسط شخص مائوتسهلور شده باشد و یا حتی جمعکشور متب

 ها خوانده شود.     نام آنو مارکس صورت گرفته باشد و به

حزب   یازدهم  سراسری  کودتای   "کمونیست"کنگرۀ  که  گردید  دایر  شرایطی  در  چین 

کوفینگ از  درصدی هواتحت پوشش هواداری صد  "گروه چهار نفر"رویزیونیستی علیه  

دون صورت گرفت. هواکوفینگ در آن زمان ظاهراً باورمند مائوتسهدون و اندیشۀمائوتسه

دون هیچ اشتباه یا حداقل هیچ اشتباه بزرگی مرتکب نشده است. بوده است که مائوتسه

که کنگرۀ سراسری یازدهم   1982های بر سر قدرت در سال  به همین جهت رویزیونیست

ن دایر گردید در موقعیتی قرار نداشتند که مثل کنگرۀ سراسری چی  "کمونیست"حزب  

دون در حزب مائوتسهطور صریح و روشن علیه اندیشۀهشتم حزب کمونیست چین به

همین جهت  چین حذف کنند. به  "کمونیست"گیری نمایند و آن را از ادبیات حزب  موضع

کیش شخصیت "د و نیز علیه دون را حفظ کردنمائوتسهداری شان از اندیشۀظاهرا جانب

گیری روشن نکردند. اما در عوض کوشش کردند که تا حد معینی از موضع  "مائوتسه دون

ها بعد که ها سالدون در حزب کمونیست چین و انقالب چین بکاهند. آننقش مائوتسه

های اقتصادی احیای سرمایه داری در چین را استحکام و گسترش بخشیده بودند و پایه

های سیاسی حاکمیت شان را بعد از سرکوب جنبش توده یی میدان تیان مین مجدداً پایه

او در  "کیش شخصیت"دون و مائوتسه "اشتباهات بزرگ"برقرار و گسترش دادند، علیه  

گیری صریح و روشن الب عظیم فرهنگی پرولتاریایی چین موضعـرد انقـببرپایی و پیش

 نمودند.   
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لنینیزم و    -یشه... از پرنسیپ های عام مارکسیزمب ــ »مائوتسه دون اند 

   :ین تحلیل و خلق ... « گردیده استپراتیک کنکرت انقالبی چ 

لنینیزم با شرایط مشخص   -های عام مارکسیزمتیوری دون را تلفیقاگر اندیشۀ مائوتسه

بندی مطرح شده در عنوان فوق را تا حد  توانیم فرمولانقالب چین در نظر بگیریم می

صورت مطلق و انحصاری، همان زیادی درست بدانیم، ولی حتی در همان حد نیز نه به

 دیم. گونه که در سطور فوق بیان کر 

دون را سومین مرحله از تکامل ایدیولوژی و علم انقالبی پرولتری ولی اگر اندیشۀ مائوتسه

فرمول بهبدانیم،  فوق  آنبندی  از  عالوه  مورد  درین  است.  نادرست  بیشتری  چه میزان 

صورت مشخص در فوق گفتیم، نقش تکامالت نوین در هرسه عرصۀ پراتیک اجتماعی به

بهانسان و  مها  المللی طور  بین  سطح  در  انقالبی  جنبش  پراتیکی  عرصۀ  هرسه  شخص 

توانیم کالً نادیده بگیریم، های علمی( را نمی)مبارزات طبقاتی، مبارزات تولیدی و آزمون

 گرچه بازهم پراتیک کنکرت انقالبی چین نقش عمده بازی کرده است.    

ده و تکامل  لنینیزم بکار برده ش  -پ ــ  »مائوتسه دون اندیشه مارکسیزم

 :یافته در چین است.«

دون تأکید گردیده است. درینجا صریحاً روی محدودیت کشوری و ملی اندیشۀ مائوتسه

کار برده شده و تکامل یافته در چین لنینیزم به  - دون صرفاً مارکسیزم اگر اندیشۀ مائوتسه

کمونیست بهباشد،  مربوط  مارکسهای  که  بود  خواهند  مکلف  ملتی  و  کشور   - یزم هر 

نمای انقالب کشور لنینیزم را در شرایط کشور خود بکار برده و تکامل دهند و خط راه

دریابند،   - بندی کنگرۀ سراسری هفتم حزب کمونیست چین طبق بیان و فرمول  - خود را

دون گویا دون خواهد بود، چرا که اندیشۀ مائوتسهنمایی که غیر از اندیشۀ مائوتسهخط راه

خورد.  درد سایر کشورها نمیمل یافته در چین است و به این اعتبار بهنمای تکا خط راه

الب پرولتری ـقـم انـلـوژی و عـولـالمللی ایدیدرین صورت چه چیزی از اهمیت بین

 جا می ماند؟ به
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ت ــ  »مائوتسه دون اندیشه... متشکل از یک بدنۀ اصیل تیوریک مربوط به 

 :ۀ فشرده شدۀ مربوط به آن« استجربانقالب و ساختمان در چین و یک ت

دون را صرفاً مربوط به انقالب و ساختمان در چین بدنۀ اصیل تیوریک اندیشۀ مائوتسه

بین اهمیت  نفی  را  آشکا  محدودیت دانستن،  تحمیل  و  آن  تیوریک  اصیل  بدنۀ  المللی 

 کشوری و ملی بر آن است. گرچه تجربۀ فشرده شدۀ مربوط به انقالب و ساختمان عمدتاً 

المللی این تجربۀ فشرده شده نیز در چین آن زمان صورت گرفته بود ولی نفی اهمیت بین

قطعاً نادرست و غیر اصولی، حامل محدودیت ملی و کشوری و در یک کلمه رویزیونیستی 

 است.  

ــ  بدنۀ اصیل تیوریک مربوط به انقالب    1] -ث ــ  »در عمل هر دوی شان

و   تج   2و ساختمان در چین  ثابت شده ربۀ فشردــ  آن[  به  مربوط  ه شدۀ 

 : «است

شکی نیست که در عمل هر دوی شان ثابت شده است؛ ولی نه صرفاً در چین بلکه در 

نیز محدودیت ملی و کشوری ـلـمـالن ـیـح کل جنبش بـسط لی کمونیستی. درینجا 

 صورت برجسته نمایان است.  به

چین   کمونیست  حزب  اجتماعی  دانش  از  اندیشه...  دون  »مائوتسه  ــ  ج 

 :کند.«نمایندگی می 

لنینیزم از دانش  ،اجتماعی حزب کمونیست چیندون صرفاً از دانش  آیا اندیشۀ مائوتسه

نیز    ب کمونیست شوروی واجتماعی حز ی مارکسیزم  این  ا آن حزب از دانش اجتماعی 

د؟ اگر این گونه باشد، ننمایین یا آن کشور اروپایی نمایندگی میزمان مارکس و انگلس در

از طبقۀ بینچگونه می بین  المللی ایتوانیم  ایدیولوژی  بهبنام پرولتاریا و  نام المللی ای 

، پایۀ ایدیولوژیک وحدت پرولتاریای باشدگونه  ژی پرولتاریا حرف بزنیم؟ اگر اینایدیولو

 توان جستجو نمود؟ تمامی کشورهای جهان و انترناسیونالیزم پرولتری را در چه چیزی می
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کمونیست که  است  این  ایدیولوژی واقعیت  عام  اساسات  است  مکلف  کشور  هر  های 

ب انقالب در کشور خود تلفیق نموده و  با شرایط مشخص کشور خود و  را  رای پرولتری 

به باید  اساسات  این  نماید.  آن تالش  در  انقالب  در شرایط پیروزی  و  درک شده  خوبی 

مشخص هرکشور تطبیق گردد. اما تکامل این اساسات در سطح کشوری و ملی و صرفاً 

المللی تواند در سطح بینبرای حزب کمونیست یک کشور ممکن و میسر نیست و فقط می

و فقط آن تغییرات و تحوالت در این اساسات تیوریک متحقق گردد. به عبارت دیگر فقط  

می بهرا  پرولتری  انقالب  علم  و  ایدیولوژی  تکامل  عالیتوان  اهمیت مرحلۀ  که  نامید  تر 

المللی داشته باشد و مرحلۀ جدیدی در تکامل ایدیولوژی و علم انقالب پرولتری در بین

بین بهسطح  آن  غیر  در  دهد.  نشان  را  میتعداد کشوالمللی  راهنما"توان  رها   "اندیشۀ 

محدودیت وحدت داشت،  و  نمود  تحمیل  را  کمونیست  احزاب  بر  ملی  و  کشوری  های 

بین کمونیستی  جنبش  ایدیولوژی ایدیولوژیک  یک  و  کرد  نابود  و  نیست  کالً  را  المللی 

 های گوناگون ملی و کشوری مبدل نمود. المللی واحد را به ایدیولوژیبین

نامۀ رویزیونیستی تصویب شده در کنگرۀ سراسری یازدهم حزب  اسچه اسدر واقع آن

است   "اندیشه"نماید، همین گونه  ترسیم می  "دوناندیشۀ مائوتسه"چین از    "کمونیست"

 و نه چیز دیگری. 

طور صریح و روشن از ضرورت شکل چینی بخشیدن  دون بهالبته روشن است که مائوتسه

مارکسیزم به  -به  این  اما  است.  کرده  صحبت  چین  در  چینی لنینیزم  مضمون  مفهوم 

به بخشیدن  افغانستانی  مضمون  مثالً  یا  بلکه   - مارکسیزمبخشیدن  نیست،  لنینیزم 

یزم با شرایط مشخص انقالب چین و یا مثالً لنین  - مفهوم تلفیق حقایق عام مارکسیزمبه

 انقالب افغانستان است. 

زبان چینی ترجمه شده و منتشر گردید، طور مثال فقط زمانی که آثار کمونیستی بهبه

وجود آمد و سپس حزب کمونیست چین تأسیس گردید. جنبش کمونیستی در چین به

دون و سپس گذشت مائوتسهبرعالوه از زمان تأسیس حزب کمونیست چین تا زمان در

کودتای رویزیونیستی، و حتی تا کنون، زبان اصلی تمامی اسناد حزب کمونیست چین و 

انتشار،  از تدوین، تصویب و  زبان چینی است و پس  به اصطالح حزب کمونیست چین 
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تواند شود. در افغانستان و هر کشور دیگر نیز فقط میها ترجمه و منتشر میسایر زبانبه

 گونه باشد.   همین

چین   "کمونیست"نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری یازدهم حزب  گیری اساسموضع

مائوتسه اندیشۀ  قبال  به موضعدر  برگشت  زیادی  تا حد  کنگرۀ هفتم دون شکالً  گیری 

گیری کنگرۀ موضعمورد است. اما در اصل برگشتی است بهحزب کمونیست چین درین

درین کمونیست چین  کالً   هشتم حزب  کنگره  آن  در  که  تفاوت  این  با  منتها  خصوص، 

مائوتسه اساساندیشۀ  از  کنگرۀ دون  در  ولی  گردید،  کمونیست چین حذف  نامۀ حزب 

مائوتسه  "حزب"یازدهم   نبود  تحت در  انقالبی  جناح  شکست  از  پس  زمان  در  و  دون 

مائوتسه مائوتسهرهبری  که  نفر  چهار  )گروه  حزب  در  آندون  پنجمی  نفر  بود(   دون 

های خاطر سوء استفادهدون را بهها ترجیح دادند که ظاهراً اندیشۀ مائوتسهرویزیونیست

نامۀ حزب و ادبیات حزب حفظ نمایند و حتی تا کنون به این رویزیونیستی از آن در اساس

 دهند.   سوء استفاده ادامه می

 ین: ـۀ چـده در جامع ـاد عمـورد تض ـــ در م  4

نابودی طبقات استثمارگر منحیث یک طبقه، اکثر تضاد ها در جامعۀ چین ماهیت  بعد از  »

مبارزۀ طبقاتی را ندارند و مبارزۀ طبقاتی بعد ازین تضاد عمده نیست. گرچه بعلت شرایط 

داخلی و تأثیرات خارجی، مبارزۀ طبقاتی بطور نامحدود مدت طوالنی به زندگی خود ادامه 

شرایط خاص حدت می یابد. تضاد عمده در جامعۀ چین تضاد داده و حتی بطور آشکار در  

بین رشد ضروریات مادی فرهنگی و سطح عقبماندۀ تولید اجتماعی ما است. تضاد های 

 «دیگر با از بین رفتن این تضاد عمده باید مرفوع گردند.

ر یعنی در حدود سی و سه سال پس از آغاز گذا  1982ها برای اولین بار در سال  این گفته

انقالب سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیزم در چین در یک کنگرۀ رویزیونیستی  به 

ها قبل از آن و فقط هفت سال پس از آستانۀ گذار به مورد تصویب قرار نگرفت. مدت

، در کنگرۀ هشتم 1956انقالب سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیزم در چین، در سال  
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سیاسی   - که دارای عین مضمون ایدیولوژیکهای ذیل،  حزب کمونیست چین نیز گفته

 است، مورد تصویب قرار گرفته بود:  

که نظام سوسیالیستی اساساً در چین برقرار گردیده است، تضاد عمده در »نظر به این

کشور دیگر تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی نیست، بلکه تضاد منتج از نیاز مردم برای 

 ها است. ...«  و کمبود مقتضیات آن  انکشاف سریع اقتصادی و فرهنگی

مورد ناشی  گیری کنگرۀ سراسری هشتم حزب کمونیست چین درینواضح است که موضع

المللی در آن زمان و عدم سیاسی کل جنبش کمونیستی بین  - از محدودیت ایدیولوژیک

در تیوری ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا بوده است.  یابی کل این جنبش بهدست 

گیری حزب آن زمان موضوع رویزیونیزم مدرن خروشچفی هنوز روشن نبود و طبعاً موضع

فرمول نیز  آن  علیه  چین  آنکمونیست  از  پس  اما  بود.  نشده  تیوریزه  و  که   بندی 

فرمولموضع مذکور  موضع گیری  ضرورت  گردید،  تیوریزه  و  و بندی  مبارزه  گیری، 

رد، انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریایی برپا های چینی سربلند ک سرنگونی رویزیونیست

پیش و  پرولتاریا گردید  دیکتاتوری  تحت  انقالب  ادامۀ  تیوری  سرانجام  و  شد  برده 

 سیاسی مذکور رفع گردید.    - بندی گردید، محدودیت ایدیولوژیکفرمول

سال پس از اغاز انقالب عظیم   16بار دیگر،  یک  1956بندی سال  بنابرین زمانی که فرمول

سال پس از کنگرۀ سراسری نهم حزب کمونیست چین، در   13رهنگی پرولتاریایی و  ف

می  1982سال   بلند  فرمولسر  این  ایدیولوژیککند،  محدودیت  از  ناشی  دیگر    - بندی 

بین کمونیستی  جنبش  کل  بلکه سیاسی  نیست،  چین  کمونیست  حزب  و  المللی 

 دهد.  موضعگیری صریح و روشن رویزیونیستی را نشان می

این ادعا که طبقات استثمارگر منحیث طبقات در جامعۀ چین نابود گردیده است، قطعاً 

به فقط  درینجا  است.  رویزیونیستی  ادعای  دو یک  گزارش   - نقل  متن  از  پاراگراف  سه 

 کنیم:کنگرۀ سراسری نهم حزب کمونیست چین اکتفا میسیاسی به

ر میگیرد. در این مرحلۀ تاریخی »جامعۀ سوسیالیستی مرحلۀ تاریخی بس طوالنی را در ب
موجودیت خود ادامه می های بین طبقات و مبارزۀ طبقاتی به  سوسیالیسم، طبقات، تضاد

دهند و مبارزه بین راه سوسیالیستی و راه سرمایه داری و همچنین خطر احیای سرمایه 
 داری وجود دارند. 



 

 
173 

 

وشیاری را باال برد. باید تضادهای باید خصلت طوالنی و بغرنج این مبارزه را شناخت. باید ه

بین طبقات و مبارزۀ طبقاتی را بدرستی درک کرد و بطور صحیح حل نمود، باید تضادهای 

بین ما و دشمن را از تضاد های درون خلق بدرستی تشخیص داد و آنها را بطور صحیح 

 حل کرد. در غیر این صورت کشور سوسیالیستی مانند کشور ما به عکس خود تبدیل

خواهد شد، قلب ماهیت خواهد گردید و احیاء سرمایه داری صورت خواهد گرفت. از این 

پس ما باید این مسئله را هر سال، هر ماه و هر روز بخاطر بیاوریم تا اینکه بتوانیم بدرک 

 لنینیستی  –نسبتاً روشـنـتــری ازین مسئـلـه دست یابیم و یک مشی مارکسیستی  

 « .باشیم  داشته

 چنان:همو  

»انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریائی که توده های انقالبی چند صد میلیونی در آن شرکت 

دارند، بهیچوجه حادثۀ اتفاقی نیست. این نتیجۀ اجتناب ناپدیر مبارزۀ طوالنی و شدیدی 

بین دو طبقه، دو راه و دو مشی در جامعۀ سوسیالیستی میباشد. این »یک انقالب بزرگ 

که است  این   سیاسی  میکند،  برپا  استثمارگر  طبقات  سایر  و  بورژوازی  علیه  پرولتاریا 

انقالب ادامۀ مبارزۀ طوالنی حزب کمونیست چین و توده های وسیع مردم انقالبی تحت 

بورژوازی  و  پرولتاریا  بین  طبقاتی  مبارزه  ادامۀ  و  گومیندان  مرتجعین  علیه  آن  رهبری 

 است.«

]سوسی جامعۀ  در  عمده  »تضاد  که  مادی این  ضروریات  رشد  بین  تضاد  چین  الیستی[ 

که تضاد فرهنگی و سطح عقبماندۀ تولید اجتماعی« دانسته شود قبل از همه از جهت این

 اساسی و تضادهای بزرگ این جامعه کدام ها هستند، قابل بررسی است.  

توانیم »تضاد بین رشد ضروریات مادی فرهنگی و سطح عقبماندۀ تولید اجتماعی« ما می

رفته و نیروهای بندی کنیم: تضاد بین مناسبات تولیدی پیشصورت دیگر نیز فرمولرا به

صورت  مانده. در هر حال تضاد بین نیروهای مؤلده و مناسبات تولیدی، چه بهمؤلدۀ عقب

صورت تضاد بین نیروهای مؤلدۀ پیشرفته و مناسبات تولیدی عقبمانده باشد و چه گویا به

مناسبات   بین  بنای تضاد  زیر  در  تضاد  عقبمانده،  مؤلدۀ  نیروهای  و  رفته  پیش  تولیدی 
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گردد و نه یکی از تضادهای بزرگ جامعه اقتصادی است و تضاد اساسی جامعه محسوب می

تأثیر  و  تبارز  چندین  اساسی  تضاد  اصوالً  شود.  محسوب  جامعه  عمدۀ  تضاد  بتواند  که 

به یا  نیروهای طبقاتی و صورت مشخص گفته شود  گذاری مشخص در جامعه،  در میان 

دهند و اجتماعی در جامعه، دارد که تضادهای بزرگ و کوچک در جامعه را تشکیل می

را تشکیل می از تکامل جامعه تضاد عمده  از تضادهای بزرگ در هر مرحله  دهد.  یکی 

بنابرین برای تعیین تضاد عمده در جامعۀ سوسیالیستی در قدم اول باید تضادهای بزرگ 

ک این جامعه و سپس از میان تضادهای بزرگ تضاد عمدۀ هر مرحله از تکامل این و کوچ

 جامعه را مشخص نمود. 

شکی نیست که یکی از تضادهای بزرگ این جامعه تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی است. 

نظام  با  تضاد  جامعه  این  در  دیگر  بزرگ  تضادهای  از  یکی  که  نیست  شکی  بازهم 

اد میان نظام سوسیالیستی و نظام امپریالیستی است. گذار مؤفقانه از امپریالیستی یا تض 

انقالب سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیزم در چین بدین انقالب دموکراتیک نوین به

معنا است که در آن زمان بقایای طبقات فیودال دیگر جزء طبقات اصلی جامعه محسوب 

مسئلۀ سوسیالیستی یا سرمایه داری یا   یک گردید و مسئلۀ زمین در چین عمدتاً بهنمی

میان دهقانان و  بنابرین تضاد  بود.  بورژوازی تبدیل شده  پرولتاریا و  موضوع تضاد بین 

یکی از تضادهای کوچک تبدیل شده  ها دیگر یک تضاد بزرگ در جامعه نبود و بهفیودال

می امروز  و  باشبود  نرفته  میان  از  کامالً  اگر  تضاد  این  که  گفت  از  توان  یکی  حداقل  د 

گردد. در هر حال این تضاد بعد از گذار از انقالب تضادهای کوچک غیر مهم محسوب می

توانسته یکی از تضاد عمده در جامعۀ انقالب سوسیالیستی دیگر نمیدموکراتیک نوین به

ملیت میان  تضاد  مثل  دیگری  تضادهای  البته  گردد.  محسوب  چین  های سوسیالیستی 

زم ملیت هان و تضاد میان زنان و شوونیزم مردساالر در آن زمان نیز تحت ستم و شوونی

در چین موجود بودند و حاال نیز موجود است و البته شکل بورژوایی توأم با بقایای فیودالی 

 را بخود گرفته است. 

ا ـد و یـتوانست تضاد عمده باشبنابرین در چین سوسیالیستی یا تضاد با امپریالیزم می

 یر تاریخی در چین سوسیالیستی اینسرمایه داری در چین. از لحاظ عملی و ستضاد با  

 هم بسیار از نزدیک حرکت کردند. دو تضاد در پیوند با هم و تأثیر گذاری متقابل روی
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پیروزی رسید، در بخشی از خاک چین یعنی تایوان وقتی انقالب در خاک اصلی چین به

ومیندان باقی ماند و ادامه یافت. در واقع پس از حاکمیت رژیم ارتجاعی و دست نشاندۀ گ

های مرزی پیروزی انقالب چین تایوان تحت اشغال امپریالیزم امریکا قرار گرفت و درگیری

زمان با آن، میان جمهوری خلق چین و رژیم دست نشاندۀ تایوان ادامه یافت. تقریباً هم

یوندهای تاریخی چندین هزار ساله سایۀ چین و دارای پتجاوز امریکا بر کوریا، کشور هم

با چین، و اشغال کل یا بخشی از سرزمین آن نیز توسط امپریالیزم امریکا پیش آمد و 

شرکت نسبتاً وسیع چند سالۀ داوطلبان چند صد هزار نفری چین در جنگ کوریا، با تمام 

داخلی و جنگ  از سه دهه جنگ  تازه  که  بر چینی  نظامی آن،  و مصارف    تلفات وسیع 

کانگ تنها هانگمقاومت ضد جاپان فارغ شده بود، تحمیل گردید. در پهلوی این مسایل نه

دولت   مستعمرۀ  نیز  میکانگ  بلکه  بود  انگلیس  امپریالیزم  یی  اجاره  مستعمرۀ  کماکان 

اشغال بود. برعالوه تجاوزات نظامی و  مانده  باقی  امپریالیزم فرانسه و گریپرتگال  های 

های امپریالیزم امریکا بر ویتنام، که در باالترین حد خود شغالگریباالخره تجاوزات و ا

امپریالیست  500000توسط   ارتش  نظامی  نیروهای  از  نفر  میلیون(  امریکایی )نیم  های 

شد و چندین سال دوام نمود، در همسایگی با مرزهای جنوبی چین پیش پیش برده می

چین بیشتر از هزار بار توسط طیارات   آمد. در جریان این جنگ امپریالیستی بود که فضای

امریکایی که هانوی مرکز ویتنام شمالی و سایر نقاط شمالی ویتنام را بمباران می کردند 

 مورد تجاوز قرار گرفت. 

حزب کمونیست "توأم با این مسایل اختالفات ایدیولوژیک میان حزب کمونیست چین و  

ن در همراهی با حزب کار البانیه و سرانجام پلیمیک وسیع حزب کمونیست چی "شوروی

های سیاسی و علیه رویزیونیزم مدرن شوروی، نه تنها چین سوسیالیستی را از همسویی

محروم کرد، بلکه تخاصم میان دو   "شوروی"های اقتصادی، نظامی و تکنولوژیک  کاریهم

سوسیال های نظامی مرزی نیز انکشاف داد. عالوتاً در اثر حمایت  طرف را تا حد درگیری

های های شوروی از هند، خرابی مناسبات میان هند و چین تا حد درگیریامپریالیست

 مرزی میان دو طرف انکشاف نمود.   

نظامی  و  سیاسی  اقتصادی،  محاصرۀ  تحت  سوسیالیستی  چین  ترتیب  این  به 

امریکایی قرار داشت و در اواخر دهۀ  امپریالیست از مبدل شدن شوروی   60های  پس 
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یک ابر قدرت سوسیال امپریالیستی محاصرۀ مذکور از چهار طرف یستی سابق بهسوسیال

 تکمیل گردید. 

در پیوند با چنین وضعیتی بود که تضاد پرولتاریا با بورژوازی و رویزیونیزم درون حزب 

چنان حاد گردید که ضرورتاً انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریایی کمونیست و دولت چین آن

بندی دید، پیش رفت و در کنگرۀ سراسری نهم حزب کمونیست چین جمعدر چین برپا گر

 گردید.  

دون یکبار دیگر تضاد جناح انقالبی در درون حزب کمونیست  پس از درگذشت مائوتسه

و دولت چین )پرولتاریا( با رویزیونیزم درون حزب کمونیست و دولت چین )بورژوازی( 

الب عظیم فرهنگی پرولتاریایی چین در زمان حاد گردید، ولی این بار برخالف دورۀ انق

نفع بورژوازی و رویزیونیزم و با پیروزی کودتای درون دون، تضاد مذکور بهحیات مائوتسه

 ها حل و فصل گردید و بر انقالب فرهنگی نقطۀ پایان گذاشته شد.  حزبی آن

سالۀ    27ات  گر آن است که در طول دوران حیهای تاریخی صریحاً بیانبنابرین واقعیت

  1976یعنی از سال پیروزی سراسری انقالب چین تا سال    1949چین انقالبی از سال  

با بورژوازی تضاد  یعنی سال پیروزی کودتای رویزیونیستی در چین، یا تضاد پرولتاریا 

 عمده بوده است و یا تضاد با امپریالیزم و سوسیال امپریالیزم.  

انقالب سوسیالیستی و ساختمان و گذار مؤفقانه به  طبعاً پیروزی انقالب دموکراتیک نوین

آن را  سوسیالیستی  چین  در  تولیدی  مناسبات  چین،  در  جهشسوسیالیزم  وار چنان 

بهبه نسبت  سوسیالیستی  تولیدی  مناسبات  که  داد  سوق  مادی پیش  مؤلدۀ  نیروهای 

رشد   برای  مساعدی  العاده  فوق  فضای  وضعیت  این  و  جست  پیشی  چین  در  موجود 

 مانده در چین مساعد ساخت. وار نیروهای مؤلدۀ عقبش جه

 ه  ـرفتمانده و مناسبات تولیدی پیشاما این تضاد یعنی تضاد میان نیروهای مؤلدۀ عقب

کار از چنان نیروهایماندگی وسایل تولید و همخصوص از لحاظ عقبدر چین انقالبی، به

ماندگی کلی طبقۀ کارگر چین. طبقۀ کارگر لحاظ تولید نعم مادی در چین بود و نه عقب
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به و  چین  داشت  دست  در  را  سیاسی  قدرت  هم  که  بود  گردیده  تبدیل  آگاهی  طبقۀ 

داد و هم فرهنگ سوسیالیستی کرده بود و انکشاف میدیکتاتوری پرولتاریا را تأسیس  

رفته ترین فرهنگ انقالبی پیشیافت و غنیاش در گسترۀ کل جامعۀ چین گسترش می

بخ بود؛  جهان  بـصـدر  از  پس  پـایـرپـوص  و  فرهنگی ـرفشـیـی  عظیم  انقالب  ت 

 پرولتاریایی در چین.  

هر تضاد اساسی در هر جامعۀ طبقاتی بنابرین تضاد اساسی در جامعۀ انقالبی چین، مثل 

دیگر، رأساً و مستقیماً متبلور نگردید بلکه در دو تضاد بزرگ جامعۀ سوسیالیستی چین 

قسمی که یعنی تضاد پرولتاریا با بورژوازی و تضاد خلق چین با امپریالیزم تبلور یافت، به

 تضاد عمده مبدل گردید.      در هر مرحله یکی از این تضادها به

مفهوم نادیده عنوان تضاد عمده از لحاظ فلسفی بهبندی تضاد اساسی بهدر واقع فورمول

عنوان تضادی که از ابتدا تا انتهای پروسۀ تکامل به  - گرفتن تفاوت میان تضاد اساسی

کند یا ها وجود داشته و تمامی تضادهای بزرگ و کوچک دیگر را تعیین میاشیاء و پدیده

به عنوان یکی از تبلورات بزرگ تضاد اساسی   -و تضاد عمده  - دهدتحت تأثیر قرار می

)یکی از تضاد های بزرگ( که در یک مرحله از تکامل اشیاء و پدیده ها نقش رهبری کنندۀ 

 است.   - سایر تضادها را بر عهده دارد

اساسفرمول رویزیونیستی  حزب  بندی  یازدهم  سراسری  کنگرۀ  در  شده  تصویب  نامۀ 

گونه شک و چنان مشخص و روشن است که جای هیچمورد آنن درینچی  "کمونیست"

 شود:بندی گفته میگذارد. درین فرمولمورد باقی  نمیشبهه ای درین

ماندۀ »تضاد عمده در جامعۀ چین تضاد بین رشد ضروریات مادی فرهنگی و سطح عقب

تضاد است.  ما  اجتماعی  عمتولید  تضاد  این  رفتن  بین  از  با  دیگر  مرفوع های  باید  ده 

 « گردند.

ت،  ـن رفـیـده از بـدیـا پـ واضح است که وقتی تضاد اساسی پروسۀ تکامل یک شی ی

روند. اما تضاد گردند یعنی از بین میهای دیگر همان شی یا پدیده نیز مرفوع میتضاد

عمده تضادی نیست که با از بین رفتن آن حتماً سایر تضادها مرفوع گردند یعنی از بین 
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وند. برعالوه در پایان هر مرحله از پروسۀ تکامل یک شی یا پدیده الزامی نیست که بر

دهد و به یکی  حتماً تضاد عمده از بین برود، بلکه غالباً حالت عمدگی خود را از دست می

 گردد. هر دو موضوع را کمی می شگافیم:  از تضادهای غیر عمدۀ مرحلۀ بعدی تبدیل می

ی زودگذر اردوگاه سوسیالیستی که حداکثر از زمان اختتام جنگ مثالً در زمان شگوفای

یعنی تثبیت رهبری رویزیونیزم خروشچفی بر حزب کمونیست   1956جهانی دوم تا سال  

و دولت شوروی دوام نمود، تضاد عمده در جهان تضاد میان نظام سوسیالیستی و نظام 

به سوسیالیستی  شوروی  وقتی  بود.  رویامپریالیستی  و شوروی  زیونیستی 

امپریالیستی مبدل گردید و کشورهای دنباله رو شوروی نیز رویزیونیست شدند سوسیال

،در واقع اردوگاه واحد سوسیالیستی از هم پاشید و تضاد میان نظام سوسیالیستی و نظام 

امپریالیستی حالت عمدگی خود را از دست داد، اما کماکان حداقل در وجود تضاد میان 

امپریالیزم باقی ماند. تی و البانیۀ سوسیالیستی با امپریالیزم و سوسیالچین سوسیالیس

اما وقتی سوسیالیزم در چین و سپس البانیه با رویزیونیست شدن احزاب بر سر قدرت  

دولت یافتن  ماهیت  تغییر  و  کشورها  آن  دولت  در  هیچ  و  گردید  سرنگون  شان  های 

طام سوسیالیستی و نظام امپریالیستی سوسیالیستی در جهان باقی نماند، تضاد میان ن

مؤقتاً از عرصۀ جهان رخت بربست. اما سایر تضادهای جهانی با از بین رفتن این تضاد 

عنوان تضادهای بزرگ و تضاد عمدۀ جهانی باقی چنان بهعمده مرفوع نگردیدند، بلکه هم

 ماندند.

و مرفوع شدن سایر   تضاد غیر عمده،از بین رفتن تضادعمده، و نه تبدیل شدن آن به

معنای از بین رفتن تمامی تضادهای بزرگ و کوچک در جامعۀ سوسیالیستی و تضادها به

به  بهرسیدن  است.  کمونیزم  اساسمرحلۀ  دیگر  کنگرۀ عبارت  در  شده  تصویب  نامۀ 

چین باورمند است که تضاد میان مناسبات تولیدی  "کمونیست"سراسری یازدهم حزب 

مانده در چین در تمام دوران سوسیالیزم و نیروهای مؤلدۀ عقب رفتۀ سوسیالیستیپیش

کمونیزم تضاد عمدۀ جامعه خواهد بود و همین که این تضاد »از بین رفت« تا رسیدن به 

 رسد. دوران کمونیزم فرا می

این نتیجه گیری ازین جهت نیز نادرست است که تضاد میان نیروهای مؤلده و مناسـبات 

رود، بلکه کمونیزم نیز از میان نمیتـولـیـدی بـا رسیـدن جامعۀ انسانی در مجموع  به
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می دست  از  را  خود  طبقاتی  بهماهیت  شدن  دهد.  متحقق  برای  مبارزه  جهت  همین 

لیدی در دوران کمونیزم نیز وجود خواهد داشت، اما های انقالبی در مناسبات توجهش 

نقد "ماهیت طبقاتی و انتاگونیستی خود را از دست خواهد داد. این نتیجه گیری در کتاب  

 وضوح مطرح گردیده است.      مائوتسه دون به "سیاست اقتصادی شوروی

امۀ تصویب نبندی رویزیونیستی تعیین نادرست تضاد عمدۀ جامعۀ چین در اساسفرمول

یازدهم حزب   نه  "کمونیست"شده در کنگرۀ سراسری  بندی ضد تنها یک فرمولچین 

علمی، ضد انقالبی، ضد پرولتری و رویزیونیستی یعنی بورژوایی است، بلکه تسلیم طلبی 

این تسلیم طلبی در قبال  بر دارد.  نیز در  را  امپریالیزم  امپریالیزم و سوسیال  در قبال 

نامۀ وضوح در تعیین وظیفۀ عمدۀ مبارزاتی توسط اساسلیزم خود را بهبورژوازی و امپریا

دهد و ترجمه چین نشان می  "کمونیست"تصویب شده در کنکرۀ سراسری یازدهم حزب  

های بعد توسط رژیم رویزیونیست بر سر اقتدار در چین، که و تفسیر پراتیکی آن در سال

وضوح خود را نشان داده اب آورد، بهحساکنون باید یک رژیم سوسیال امپریالیست به

 است.

  : ین ـچ در  دهـعم  بارزاتیـم  وظیفۀ  وردـم در – 5

وظیفۀ عمومی حزب کمونیست چین در مرحلۀ فعلی متشکل کردن تمامی ملیتها در »

یک کار سخت و اتکاء به نفس است تا مرحله به مرحله به مدرنیزه کردن صنعت، زراعت، 

دفاع ملی و ساینس و تکنالوجی نایل آمده و چین دارای فرهنگ مترقی و یک کشور 

  دارای دموکراسی سوسیالیستی عالی بگردد.«

»کار مرکزی حزب کمونیست چین عبارت است از رهبری خلق در تکمیل کردن اقتصاد 

را توسعه داده، روابط  تولیدی  مدرن سوسیالیستی. این شدیداً ضروری است که قوای 

تولیدی سوسیالیستی را به تدریج ارتقا داده و نیروی تولیدی را در یک سطح واقعی که 

این   کند.  میکند حفظ  ایجاب  و توسعه  مادی  زندگی  که سطح  است  کامالً ضروری  کار 

 فرهنگی مردم شهر و ده بر مبنای ترقی تولیدی و توانائی سوسیالیستی بهبود یابد.«  

»حزب کمونیست چین خلق چین را برای کار در جهت سطح عالی تمدن مادی در جریان 

 ساختمان و یک سطح عالی تمدن معنوی سوسیالیستی رهبری میکند.« 
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، که در جمالت بعدی "مبارزاتی"این ترتیب در پیوند با تعیین تضاد عمده، وظیفۀ عمدۀ  به

 کار مرکزی نامیده شده است، تعیین گردیده است: 

این   روی  تأکید  مبارزاتی"اما  عمدۀ  به  "وظیفۀ  خالصه فقط  فوق  در  شده  نقل  مطالب 

که از ابتدا تا آخر چنانت، آننامه درج گردیده اس گردد، بلکه بار بار در مـتـن اساسنمی

 بند رویزیونیستی این سند است. نامه، ترجیحاساس

»پیشرفت عظیم نیروهای مؤلده و ترقی و شگوفائی عظیم در ساحات ایدئولوژیک سیاسی  

و فرهنگی به تغییر نهائی جامعۀ سوسیالیستی و ترقی آن به جامعۀ کمونیستی ]منجر می 

 شود[.«  

ترن شرط و به بیان دیگر شرط عمدۀ یروهای مؤلده اولین و مهمرفت عظیم نیعنی پیش

 جامعۀ کمونیستی است. دایمی در تغییر نهایی جامعۀ سوسیالیستی و ترقی آن به

»سوسیالیسم آزادی عمل کافی، ابتکار و خالقیت را در جهت تکامل سریع نیروهای مولدۀ 

مسیر پالن شده و معرفی معنوی اعضای یک جامعه در یک    - متناسب با ضرورت مادی 

 شده میتواند اعطا نماید.« 

یعنی آزادی عمل کافی و ابتکار و خالقیت سوسیالیستی قبل از هر چیز در تکامل سریع 

 گردد. نیروهای مؤلده جستجو می

»... حزب آنها را راهنمائی کرد تا ... سیستم سوسیالیستی و انکشاف سوسیالیسم را در 

 رهنگی بنیان گذارند.«ابعاد اقتصادی، سیاسی و ف

یعنی اولین ویژگی و ویژگی عمدۀ دایمی سیستم سوسیالیستی و انکشاف سوسیالیزم، 

 بعد اقتصادی آن است. 

»امری که تمام ملیتهای چین را تا رسیدن به هدف بزرگ مدرنیزه کردن سوسیالیستی  

 راهنمائی میکند،...« 

 وسیالیستی چین است. ترین هدف، مدرنیزه کردن سیعنی هدف بزرگ، یا بزرگ
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یازدهم   کنگرۀ  در  بار  اولین  برای  نیز  تعیین   "حزب کمونیست چین"این وظیفۀ عمده 

، یعنی هفت سال بعد 1956نگردید بلکه در کنگرۀ هشتم حزب کمونیست چین در سال 

 قرار ذیل تعیین شد:  1949از پیروزی سرتاسری انقالب چین در سال  

ها روی انکشاف نیروهای مؤلده، ملت، تمرکز تمامی تالش»... وظیفۀ عمده در مقابل تمام  

به تدریجی  رسیدگی  و  کشور  ساختن  و نیازمندیصنعتی  اقتصادی  رشد  حال  در  های 

 فرهنگی مردم است.«

یعنی   1976تا سال    1956گو اینکه در طی بیست سال ساختمان سوسیالیزم، از سال  

بارزاتی در چین کماکان مبارزه برای ها، وظیفۀ عمدۀ م سال پیروزی کودتای رویزیونیست

رشد نیروهای مؤلده باقی مانده است و تضاد عمدۀ دیگر جای آن را نگرفته است. درست  

همان گونه که تضاد عمدۀ جامعه همان تضاد مناسبات تولیدی پیشرفتۀ سوسیالیستی و 

مؤلدۀ عقب همنیروهای  و  بوده  همانمانده  برعالوه  است.  مانده  باقی  در گوچنان  که  نه 

اساس دیدیم،  قبلی  حزب  مبحث  یازدهم  سراسری  کنگرۀ  در  شده  تصویب  نامۀ 

چین در واقع مدعی است که  تضاد مذکور تا آخر جامعۀ سوسیالیستی یعنی   "کمونیست"

به رسیدن  زمان  بهتا  کمونیستی  میجامعۀ  باقی  عمده  تضاد  وظیفۀ مثابۀ  بنابرین  ماند، 

ن در ارتباط و پیوند با این تضاد عمده، انکشاف نیروهای مبارزاتی عمده نیز تا همان زما 

 مؤلده خواهد بود. این موضوع از چندین جهت قابل دقت است:

ــ نه  الف  عمده  مبارزاتی  وظیفۀ  و  عمده  تضاد  تعیین  گونه  تناقض این  در  تنها 

تمامی  و  پرولتاریا  دیکتاتوری  تحت  تحت  انقالب  ادامۀ  تیوری  با  رویزیونیستی 

های انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریایی چین و کالً اندیشۀ مائوتسه دون یا بهتر آورددست 

گفته شود مائوئیزم قرار دارد، بلکه در تناقض رویزیونیستی با مارکسیزم و لنینیزم نیز 

 هست.

تضاد اساسی یا اساسی ترین تضاد نظام سرمایه   "انتی دورینگ"انگلس در اثر معرفش  

 نماید: داری و دو شکل بزرگ انعکاس آن را چنین بیان می
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»تضاد اساسی نظام سرمایه داری تضاد میان تولید جمعی و تملک خصوصی سرمایه دارانه 

تضاد و  با سرمایه  کار  تضاد  تضاد:  دو  در  تضاد  این  مؤسسۀ   است.  در یک  سازماندهی 

سرمایه دارانه و انارشی در سطح کل جامعه، که تضاد طبقۀ کارگر با طبقۀ سرمایه دار و 

دهد و هر یکی ها نشئت می کند، خود را نشان میتضاد میان سرمایه داران مختلف از آن

 «ردد.گاز آنها در مراحل مختلف تکامل نظام سرمایه داری حادتر و شدیدتر از دیگری می

 )نقل به مفهوم( 

توان گفت که هر یکی از دو شکل انعکاس تضاد اساسی سرمایه داری عبارت دیگر میبه

عبارت دیگر از لحاط گردد. بهتضاد عمده در جامعه بدل میدر مراحل مختلف تکامل آن به

مارکسیستی   جنبش  در  انگلس  و  مارکس  زمان  همان  از  تاریخی  ماتریالیزم  یا  فلسفی 

بوده است که تضاد اساسی جامعه از زبان نیروهای اجتماعی معین و مشخص مشخص  

می و سخن  رأساً  اساسی  تضاد  اگر  که  گفت  باید  واقع  در  مستقیماً.  و  رأساً  نه  و  گوید 

تواند تضاد اساسی باشد. برعالوه اگر تضاد اساسی بتواند مستقیماً سخن بگوید، دیگر نمی

تواند، دیگر موجودیت و نقش نیروهای اجتماعی نمیرأساً و مستقیماً سخن بگوید، که  

میبه اضافی  و  زاید  اینکلی  بنابرین  نیست.  ممکن  این  و  تعیین تضاد عمده گردد  گونه 

 آلیستی و متافزیکی است.نادرست و رویزیوینستی و اساساً ایده

ایی صراحت گفته بود که در دورۀ سوسیالیستی هنوز پیروزی کی برکی قطعی و نهلنین به

که جامعۀ  بود  استالین  در دوران  این  دارد.  وجود  داری  احیای سرمایه  امکان  و  نیست 

صورت نادرست یک جامعۀ فاقد تضادهای طبقاتی انتاگونیستی سوسیالیستی شوروی به

 "کمونیست"نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سرتاسری یازدهم حزب  داد گردید. اساسقلم

ظیفۀ عمده، نه در انطباق با گفتۀ صریح لنین بلکه تا حد چین، در رابطه با تضاد عمده و و

هایی بندی گردیده است؛ نادرستی های زمان استالین فرمولمعینی در انطباق با نادرستی 

درستی  برد انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریایی چین بهگیری، برپایی و پیشکه با شکل

. صحه گذاشتن غیر مستقیم روی ها انگشت گذاشته شد و مورد نقد قرار گرفتروی آن

سویی رویزیونیزم ها توسط کنگرۀ سرتاسری یازدهم حزب کمونیست چین همآن درستی

 دهد.  چینی و دگمارویزیونیزم خوجه یی را نشان می
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برد انقالب در لنینیزم چنان تکیه روی نقش حزب انقالبی پرولتری در برپایی و پیشهم

 نامۀ مذکور قرار دارد. در اساس  در تناقض با رویزیونیزم متبلور 

مائوتسه اندیشۀ  در  حتی  یا  مائوئیزم،  دیکتاتوری در  تحت  انقالب  ادامۀ  تیوری  دون، 

ها شعارهای پرولتاریا و کل تحلیل مائوئیستی از جامعۀ سوسیالیستی و در پیوند با آن

کل تحلیل   ، "سرخ بودن و متخصص بودن"و    "انقالب را دریابید، تولید را افزایش دهید! "

در  و عمده شدن آن  تکامل جامعه  در  و فرهنگی  روبنای سیاسی  نقش  به  مربوط  های 

مراحل معینی از تحول و تکامل جوامع بشری و غیره و غیره، نشاندهندۀ تضاد عمیق و 

نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سرتاسری یازدهم حزب  ماهوی با رویزیونیزم متبلور در اساس

 تعیین تضاد عمده و وظیفۀ مبارزاتی عمده در آن، است.    چین، مشخصاً  "کمونیست"

بعد از پیروزی سرتاسری انقالب دموکراتیک نوین، گذار    ب ــ قابل تعجب است که 

به پیشمؤفقانه  اندازی،  راه  سپس  و  سوسیالیزم  ساختمان  سوسیالیستی،  و انقالب  برد 

تر در چین، در طول بیشهای وسیع و عمیق انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریایی  مؤفقیت

عنوان مشکل عمده و مبارزه برای از سه دهه، هنوز رشد ناکافی نیروهای مؤلده در چین به

گردد. آیا این گونه تعیین تضاد عمده و عنوان وظیفۀ عمدۀ مبارزاتی تعیین میرفع آن به

رویزیونیست که  نیست  معنا  بدین  عمده  فرهنگوظیفۀ  عظیم  انقالب  با  اساس  در  ی  ها 

در چین مشکل دارند و آن دو را عامل عمدۀ رشد ناکافی   1949پرولتاریایی و حتی انقالب  

کنند؟ بلی! درست همین  تر از سه دهۀ گذشته ارزیابی مینیروهای مؤلده در طول بیش

بلکه دید منفی آن انقالب در چین عمیقگونه است و  ادامۀ  انقالب و  به  تر و ها نسبت 

 تر نیز هست. وسیع

حزب جنا در  خودش،  شخص  مشخصاً  و  لیوشاوچی،  رهبری  تحت  رویزیونیست  ح 

پایان جنگ مقاومت ضد جاپانی طرف از  مبارزات کمونیست چین پس  دار تغییر شکل 

آمیز و پارلمانی مبارزات مسالمتحزب کمونیست چین از مبارزات مسلحانه و جنگی به

ها در واقع و بدین ترتیب آنکردند  گردیدند و ضرورت ادامۀ جنگ خلق در چین را رد  

 طرفدار انقالب دموکراتیک نوین نه بلکه طرفدار انقالب دموکراتیک تیپ کهن گردیدند. 
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رویزیونیست جناح  نوین  دموکراتیک  انقالب  سرتاسری  پیروزی  از  مشخصاً پس  و  ها، 

به نوین  دموکراتیک  انقالب  از  سریع  گذار  با  مخالفت  در  لیوشاوچی،  انقالب شخص 

 یستی قرار گرفتند. سوسیال

ها رشد ناکافی نیروهای مؤلده در چین را که این گذار نیز صورت گرفت آناما پس از آن

چین به عقبماندۀ  مؤلدۀ  نیروهای  تبدیل  یعنی  تضاد  آن  رفع  و  عمده  مشکل  عنوان 

عنوان وظیفۀ مبارزاتی عمده در کنگرۀ سرتاسری نیروهای مؤلدۀ پیشرفتۀ مدرن را بهبه

 ب کمونیست چین تصویب کردند. هشتم حز

ها و تصاویب کنگرۀ سرتاسری هشتم حزب کمونیست چین خیلی سریع در  اما فیصله

های مبارزاتی نظری و عملی جناح انقالبی حزب کمونیست چین تحت مواجهه با حرکت

دون قرار گرفت؛ ضرورت مبارزه علیه رویزیونیزم مدرن شوروی در عرصۀ رهبری مائوتسه

لی پیش آمد و پیش رفت؛ ضرورت ساختمان سوسیالیزم با اتکاء به نیروی خود بین المل

دست گرفته شد و ضرورت جلوگیری مطرح گردید و روی  "اتحادشوروی"و بدون کمک  

قدرت  رویزیونیستاز  بهگیری  چین  در  فرهنگی ها  عظیم  انقالب  سرانجام  آمد.  میان 

بطن و متن آن تیوری ادامۀ انقالب تحت راه افتاد و پیش رفت و از  پرولتاریایی چین به

برد انقالب عظیم فرهنگی  دیکتاتوری پرولتاریا پرورش یافت. در جریان برپایی و پیش

زیر کشیده شدند و گردانندگان آن از مراجع قدرت به  "خروشچفیزم چینی"پرولتاریایی،  

پیش این  چین  کمونیست  حزب  نهم  سرتاسری  کنگرۀ  و  گردیدند  سرنگون  های رویو 

 بندی کرد. صورت درست و اصولی جمعمبارزاتی را عمدتاً به

و  امپریالیستی  روزافزون  فشارهای  و  آن،  شکست  علیرغم  پیائو،  لین  کودتای  طرح 

از  زیادی  نسبتاً  تعداد  برگشت  برای  مساعدی  زمینۀ  چین  بر  امپریالیستی  سوسیال 

 وجود آورد. حزب کمونیست و دولت چین بههای تصفیه شده بهرویزیونیست

  "رـگروه چهار نف"علیه جناح انقالبی   1976طراحان اصلی کودتای رویزیونیستی سال  

ها هم طراحان در واقع همین تصفیه شدگان دوران انقالب کبیر فرهنگی بودند و همین

اساس حزب  اصلی  یازدهم  سرتاسری  کنگرۀ  در  شده  تصویب  چین   "کمونیست"نامۀ 

 بودند.  
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پیش بوده اند و مشکل روی انقالب پرولتری بهواقع در هر زمانی مخالف پیشها در  این

چین بوده است و مداوماً و در مراحل مختلف انقالب   "ماندگیعقب"عمدۀ شان همیشه  

عنوان وظیفۀ عمده مطرح کرده بودند عنوان تضاد عمده و رفع آن را بههمین موضوع را به

ب را. اینها در واقع نمایندگان دموکراسی بورژوایی یا به و نه تعمیق، گسترش و ادامۀ انقال

راهی کردند ها با انقالب چین همتر نمایندگان فاشیزم بوذژوایی بودند که مدتبیان دقیق

سرعت مخالفت دست شان افتاد بهقدرت به   1976و همین که پس از پیروزی کودتای  

تنها سوسیالیزم را سرنگون نمودند و نه  نمایش گذاشتند، ذاتی شان با انقالب پرولتری را به

به را در سکتورهای مختلف صنعتی، زراعتی و تجارتی  طور آشکار احیاء سرمایه داری 

های امپریالیستی دروازه های کشور گری تسلیم طلبانه با قدرتنمودند، بلکه در معامله

چین را عمیقاً و وسیعاً های امپریالیستی باز گذاشتند و اقتصاد  روی سرمایهرا چهار طاق به 

در اقتصاد مسلط سرمایه داری و امپریالیستی جهانی ادغام کردند. ولی ترجیح دادند که 

پیروری از رویزیونیزم مدرن شوروی، احیای سرمایه داری در چین را نیز رنگ و لعاب به

 ظاهری کمونیستی یعنی رویزیونیستی بزنند. 

 تی: ــ  در مورد خصوصیات جامعۀ سوسیالیس  6

»جامعۀ سوسیالیستی که در آن مالکیت بر وسایل ]تولید[ اجتماعی است، با برانداختن 

 استثمار طبق )از هـرکس بـه قدر توانائیش و به هر کس به اندازه کارش( اعمال میگردد.« 

از زمان تأسیس و تکامل  از آن و مخصوصاً  بیشتر  یا  نیم قرن گذشته و  »... در جریان 

در یک سلسله کشورها صحت تئوری علمی سوسیالیسم ثابت سیستم سوسیالیستی  

است.  تاریخ  طوالنی  جریان  یک  سوسیالیستی  سیستم  پیشرفت  و  تکامل  است.  شده 

سیستم سوسیالیستی خلقها را قادر میسازد تا مستقیماً آقای کشور خود شده به تدریج 

مالکیت خصوصی بر وس را که در سیستم استثماری و  تولید  اندیشه و سنت کهنه  ایل 

تشکل یافته بدور انداخته و به جای آن فهم کمونیستی را باال برده، افکار مشترک، اصول 

 مشترک و دسپلین مشترک را در صفوف شان پرورش دهند.«

»سوسیالیسم آزادی عمل کافی، ابتکار و خالقیت را در جهت تکامل سریع نیروهای مولدۀ 

امعه در یک مسیر پالن شده و معرفی معنوی اعضای یک ج  - متناسب با ضرورت مادی 

شده میتواند اعطا نماید. جنبش سوسیالیستی کشورهای مختلف را به پیش میراند تا به 
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تدریج در تمامی جهان در مسیری که موافق به ویژگی، انتخاب و خواست آزادانۀ مردم 

 آنها است سوسیالیسم را به پیروزی برسانند.«               

کمونیست حزب  در  »  مادی  تمدن  عالی  سطح  جهت  در  کار  برای  را  چین  خلق   چین 

سطـح   یک  و  سـاخـتـمـان  رهبری جـریـان  سوسیالیستی  معنوی  تمدن  عـالـی 

 میکند.«

»تالش عظیم برای ارتقای معارف، ساینس و فرهنگ باید صورت بگیرد تا اعضای حزب و 

اشباع شوند، عل ایدئولوژی کمونیستی  با  ایدئولوژی های غیر کتله های وسیع خلق  یه 

پرولتری شدیداً مبارزه نمایند و ایده های عالی، مورال درست، معارف و مفهوم دسپلین 

را فراگیرند. حزب کمونیست چین خلق چین را در یک دموکراسی عالی سوسیالیستی، 

رهبری  خلق  دموکراتیک  دیکتاتوری  تحکیم  و  سوسیالیستی  سیستم  قانون  تکمیل 

ی که باید صورت بگیرد حمایت کامل از مردم است تا ادارۀ سیاست میکند. اقدام مؤثر

را که ضد  و عناصری  برعهده گرفته  را  اقتصادی  و  مدیریت فرهنگی  و  و جامعه  دولت 

سیستم سوسیالیستی سبوتاژ میکنند  و آنهایی را که بطور فعال امنیت مردم را به خطر 

 می اندازند ضربۀ محکم بزنند.«

مند ساختن ارتش آزادیبخش خلق و دفاع ملی تالش زیاد صورت »باید در جهت نیرو

 بگیرد تا کشور در مقابل تجاوز آماده مقاومت و درهم شکستن آن باشد.«  

که پس از پیروزی کودتای   1976داران کودتای رویزیونیستی سال  به این ترتیب سردم

شان انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی را خاتمه یافته اعالم کردند، در کنگرۀ سرتاسری 

حزب   لذا   "کمونیست"یازدهم  و  کردند  نفی  را  انقالب  آن  دستاوردهای  تمامی  چین 

قالباتی را در آینده نیز نفی نمودند. تمامی خصوصیات برد چنین ان ضرورت برپایی و پیش

چین   "کمونیست"نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سرتاسری یازدهم حزب  مندرج در اساس

با دست  کامل  در ضدیت  جامعۀ سوسیالیستی  مورد  فرهنگی  در  کبیر  انقالب  آوردهای 

   آوردهای مذکور را نفی نموده است.پرولتاریایی چین قرار دارد و دست 

اساس در  مندرج  مطالب  حزب این  یازدهم  سرسری  کنگرۀ  در  شده  تصویب  نامۀ 

با مطالب مندرج در اساس  "کمونیست" های نامهچین در مورد جامعۀ سوسیالیستی را 

تصویب شده در کنگرههای سراسری نهم و دهم حزب کمونیست چین در مورد جامعۀ 

 کنیم:    سوسیالیستی مقایسه می
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ب نگاه مجدد  های سرتاسری نهم و دهم حزب های تصویب شده در کنگرهاساسنامههبا 

آن بررسی  و  چین  میکمونیست  دیدیم،  نوشته  این  قبلی  سطور  در  که  که ها،  دانیم 

های تصویب شده در کنگره های مذکور، نامهخصوصیات جامعۀ سوسیالیستی در اساس

 که زیاد از هم فرق ندارند، قرار ذیل است:

 سوسیالیستی یک دورۀ تاریخی بس طوالنی است.   جامعۀ  -الف 

مبارزۀ    -ب   و  طبقاتی  تضادهای  و  طبقات  تاریخی  دورۀ  این  سراسر  در 

 طبقاتی وجود دارد. 

در سراسر این دورۀ تاریخی مبارزه بین راه سوسیالیستی و راه سرمایه     -پ  

 داری موجود است. 

 در سراسر این دوره دو خطر وجود دارد:  -ت 

 ر احیای سرمایه داری. اول : خط

 و 

دوم : خطر براندازی و تخریب و تجاوز از جانب امپریالیزم و سوسیال  

 امپریالیزم. 

 داوم  ـتیوری انقالب متضادهای جامعۀ سوسیالیستی را تنها با اتکاء به -ث 

توان حل  پراتیک تحت هدایت آن میتحت دیکتاتوری پرولتاریا و با اتکاء به

 نمود. 
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  از  جلوگیری و  پرولتاریا  دیکتاتوری تحکیم جهت سوسیالیزم  شرایط در – 6

نقالب فرهنگی پرولتاریایی، که یک  ابه   بارها  و  بارها  باید  داری  سرمایه  احیاء

 انقالب سیاسی علیه بورژوازی و سایر طبقات استثمارگر است، دست زد.    

اساس در  سوسیالیستی  جامعۀ  خصوصیات  کناما  در  شده  تصویب  سراسری نامۀ  گرۀ 

 چین قرار ذیل است:  "کمونیست"یازدهم حزب  

از "در جامعۀ سوسیالیستی مالکیت بر وسایل تولید اجتماعی است و طبق شعار     -  1

 شود. استثمار در آن برانداخته می  "اندازۀ کارشهر کس بهقدر توانایی اش و بههرکس به

خالقیت را در جهت تکامل سریع نیروهای سوسیالیسم آزادی عمل کافی، ابتکار و    -   2

معنوی اعضای یک جامعه در یک مسیر پالن شده و   - مؤلدۀ متناسب با ضرورت مادی

تواند اعطا نماید. حزب کمونیست چین خلق چین را برای کار در جهت  معرفی شده می

معنوی  تمدن  عـالـی  سطح  یک  و  ساختمان  جریان  در  مادی  تمدن  عالی  سطح 

 هبری میکند.سوسیالیستی ر

تکامل و پیشرفت سیستم سوسیالیستی یک جریان طوالنی تاریخ است. سیستم   -  3

تدریج اندیشه سازد تا مستقیماً آقای کشور خود شده بهها را قادر میسوسیالیستی خلق 

و سنتِ کهنه را که در سیستم استثماری و مالکیت خصوصی بر وسایل تولید تشکل یافته 

جای آن فهم کمونیستی را باال برده، افکار مشترک، اصول مشترک و هدور انداخته و ببه

کشورهای  سوسیالیستی  جنبش  دهند.  پرورش  شان  صفوف  در  را  مشترک  دسپلین 

را به تا بهپیش میمختلف  بهراند  ویژگی، تدریج در تمامی جهان در مسیری که موافق 

 ه پیروزی برسانند. ها است سوسیالیسم را بانتخاب و خواست آزادانۀ مردم آن

حزب کمونیست چین خلق چین را برای کار در جهت سطح عالی تمدن مادی در    -  4

کند. تالش جریان ساختمان و یک سطح عـالـی تمدن معنوی سوسیالیستی رهبری می

های عظیم برای ارتقای معارف، ساینس و فرهنگ باید صورت بگیرد تا اعضای حزب و کتله

ایدئولو با  خلق  ایدئولوژی وسیع  علیه  شوند،  اشباع  کمونیستی  پرولتری ژی  غیر  های 

های عالی، مورال درست، معارف و مفهوم دسپلین را فراگیرند. شدیداً مبارزه نمایند و ایده
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حزب کمونیست چین خلق چین را در یک دموکراسی عالی سوسیالیستی، تکمیل قانون 

 لق رهبری میکند. سیستم سوسیالیستی و تحکیم دیکتاتوری دموکراتیک خ

اقدام مؤثری که باید صورت بگیرد حمایت کامل از مردم است تا ادارۀ سیاست دولت    -   5

و جامعه و مدیریت فرهنگی و اقتصادی را برعهده گرفته و عناصری را که ضد سیستم 

می سبوتاژ  آنسوسیالیستی  و  بهکنند   که  را  بههایی  را  مردم  امنیت  فعال  خطر طور 

ارتش آزادیبخش خلق و   اندازندمی نیرومند ساختن  باید در جهت  بزنند.  ضربۀ محکم 

درهم   و  مقاومت  آمادۀ  تجاوز  مقابل  در  کشور  تا  بگیرد  صورت  زیاد  تالش  ملی  دفاع 

 شکستن آن باشد. 

های نامهاین ترتیب هیچ یک از خصوصیات شش گانۀ جامعۀ سوسیالیستی که در اساسبه

نهم و دهم حزب کمونیست چین مطرح گردیده های سراستصویب شده در کنگره  ری 

چین   "کمونیست"نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری یازدهم حزب  است، در اساس

 خورد. چشم نمیبه

طور مشخص نامه برای جامعۀ سوسیالیستی بهخصوصیات پنج گانه ای را که این اساس

 کنیم:در نظر گرفته است مختصراً بررسی می

 خصوصیت شماره اول: 

دیگری   و  تولید  وسایل  بر  اجتماعی  مالکیت  یکی  است:  مکث  قابل  موضوع  دو  درینجا 

شعار   طبق  استثمار  شدن  به"برانداخته  هرکس  بهاز  و  توانش  بهاندازۀ  کس  اندازۀ هر 

 "کارش.

 : تولید وسایل بر اجتماعی  مالکیت –موضوع اول 

نیرو شامل  اقتصادی  مشخص  تاریخاً  شیوۀ  است. یک  تولیدی  مناسبات  و  مؤلده  های 

نیروهـای مـؤلـده در ایـن شیـوۀ تولیدی تاریخاً مشخص نیروی کار و وسایل تولید در  

تمام شیوه در  تولیدی  مناسبات  است.  کار  یا محمول  و موضوع  کار  ابزار  های دو بخشِ 
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نقش  تولید،  وسایل  بر  مالکیت  نظام  است:  عنصر  سه  شامل  مشخص  تاریخاً  تولیدی 

 ها در تولیدات.ها در جریان تولید اجتماعی و میزان سهم آنانسان

عنصر عمده در مناسبات تولیدی نظام مالکیت بر وسایل تولید است، زیرا اگر طبقۀ خاصی 

تواند نقش طور قطع میدر جامعه مالکیت بر وسایل تولید را در اختیار داشته باشد، به

ها در تولیدات را تحت کنترل خود یزان سهم آنها در جریان تولید اجتماعی و م انسان

تواند تر از همه این است که همین طبقه میدهی نماید. اما مهمنفع خود سازمانبگیرد و به

خود  طبقاتی  منافع  جهت  در  و  بگیرد  خود  ادارۀ  و  کنترل  تحت  نیز  را  کار  نیروی 

ای مؤلده را، علیرغم تواند کل نیروهدهی کند. به عبارت دیگر همین طبقه میسازمان

خود  طبقاتی  منافع  حسب  و  باشد  داشته  اختیار  در  نهایت  در  حقوقی،  ظواهر  تمامی 

 دهی نماید. سازمان

پیش و  جهان  کشورهای  در  سوسیالیزم  ساختمان  برای  پرولتری  بهانقالب  طرف روی 

انقالب   خاطر برانداختن نظام استثمارگرانه، از طریقکمونیزم جهانی در قدم اول باید به

سوسیالیستی، مالکیت خصوصی بر وسایل تولید را بر اندازد و  مالکیت بر وسایل تولید 

ها در جریان تولید اجتماعی را را اجتماعی نماید. در غیر آن قادر نخواهد بود نقش انسان

 ها در تولیدات را مساویانه نماید. فارغ از استثمار بسازد و نیز سهم نامساوی آن

تجربۀ تا کنونی تمامی انقالبات سوسیالیستی در کشورهای مختلف جهان نشان داده اما 

است که گام اول مبدل ساختن مالکیت خصوصی بر وسایل تولید به مالکیت اجتماعی 

فقط از طریق برقراری مالکیت دولتی بر وسایل تولید در سکتورهای صنعتی و تجارتی و 

در سکتور زراعت ممکن و میسر است. مالکیت های محلی  برقراری مالکیت جمعی گروه

گروه بهجمعی  نسبت  محلی  عقبهای  دولتی  نوع مالکیت  این  بنابرین  است.  تر  مانده 

مالکیت نیز باید به مالکیت دولتی ارتقاء نماید تا در سراسر کشور مالکیت جمعی شکل  

 خود بگیرد.واحدی به

مفهوم حقیقی بر وسایل تولید، بهولی آیا مالکیت دولتی، ولو سوسیالیستی سرتاسری  

تواند مالکیت اجتماعی تلقی گردد؟ بازهم تجارب تاریخی کلمه و در تمامی ابعاد خود می

تمامی انقالبات سوسیالیستی در کشورهای مختلف جهان نشان داده و ثابت ساخته است 
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رقراری طرف بکه نخیر. مالکیت دولتی سرتاسری بر وسایل تولید فقط گام اول حرکت به

چند دلیل خیلی معین مالکیت اجتماعی حقیقی و همه جانبه بر وسایل تولید است. بنا به

 و مشخص: 

دارای  فیودالی،  نیمه  یا  بورژوایی  دولت  چه  و  پرولتری  دولت  چه  دولتی،  نوع  هر  اوالً 

های جامعه است. بنابرین حتی در دولت تشکیالت نظامی و اداری جداگانه از سایر بخش

مالکیت  پرولتری مؤلده،  نیروهای  مجموع  بر  در کل  و  تولید  بر وسایل  مالکیت دولتی   ،

واقعی همین بخش از جامعه بر وسایل تولید و در کل بر نیروهای مؤلده است و نه مالکیت 

ها. درینجا فقط خط رهبری کنندۀ حقیقی این دولت پرولتری حقیقی کل جامعه بر آن

مامی این  آیا  که  نماید  معین  مؤلده تواند  نیروهای  کل  و  تولید  وسایل  بر  دولتی  لکیت 

 تواند گام اول برقراری مالکیت جمعی بر وسایل تولید و کل نیروهای مؤلده باشد یا نه؟ می

به گام  برداشتن  جهت  در  حرکت  خط  دولت،  این  حقیقی  کنندۀ  رهبری  خط  گام اگر 

به استثمارگرانه  یعنی  مناسبات  استثمارگرانه  غیر  مناسبات  نظام طرف  از  حرکت 

طرف نظام کمونیستی باشد، مالکیت چنین دولتی بر وسایل تولید و بر استثمارگرانه به

طرف مالکیت اجتماعی حقیقی توسط کل نیروهای مؤلده در مجموع، که باید مداوماً به

تواند گام اول برقراری مالکیت حقیقی اجتماعی همه خود همین دولت رهبری گردد، می

 ل تولید و کل نیروهای مؤلده باشد. جانبه بر وسای

گام هـتن گام بـاما اگر خط رهبری کنندۀ حقیقی این دولت، خط حرکت در جهت برداش

به استثمارگرانه  نظام مناسبات  از  حرکت  یعنی  استثمارگرانه  غیر  مناسبات  طرف 

قی تواند گام اول برقراری مالکیت حقیطرف نظام کمونیستی نباشد، میاستثمارگرانه به

خصوص که مداوماً اجتماعی همه جانبه بر وسایل تولید و کل نیروهای مؤلده نباشد، به

تر مالکیت خصوصی بر تر و وسیعطرف برقراری مجددِ عمیقتوسط خود همین دولت به

 وسایل تولید و کل نیروهای مؤلده سوق داده شود.         

اعتبار خط ی مؤلده در جامعه فقط بهبنابرین مالکیت دولتی بر وسایل تولید و کل نیروها

ذات خود مالکیت  تواند گام اول مالکیت اجتماعی تلقی گردد و بهرهبری کنندۀ دولت می

 ای مؤلده در جامعه نیست. ـجانبه بر وسایل تولید و کل نیروهاجتماعی حقیقی همه
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 - یسوسیالیستی اتحاد شوروی سابق از خط مارکسیست  وقتی خط رهبری کنندۀ دولت

خط رویزیونیستی مدرن خروشچفی مبدل گردید، دیگر دولت شوروی یک  لنینیستی به 

این ولو  نبود،  سوسیالیستی  بر دولت  دولتی  مالکیت  سلطۀ  کماکان  دهه  چند  برای  که 

سلطۀ  دهه  چهار  از  پس  رویزیونیست  چین  در  حتی  ماند.  باقی  کشور  آن  اقتصاد 

ح دولتی،  سکتور  کماکان  چین،  بر  قانونی، رویزیونیزم  و  حقوقی  ظواهر  لحاظ  از  داقل 

می تلقی  اقتصاد چین  کل  کنندۀ  رهبری  جوامع سکتور  تاریخ  در  آن  از  گذشته  گردد. 

به جامعه  اقتصاد  بر  دولتی  مالکیت  حتی  آسیایی  برده باستانی  شبه  نظام  یک  صورت 

 است. نام نظام آسیایی از آن نام برده شده  شبه سرواژی وجود داشته است که به  - دارانه

به جهان،  در  سوسیالیستی  کشور  هیچ  حال  سابق  تا  سوسیالیستی  کشورهای  شمول 

مالکیت  اعتباری  برقراری  اول  گام  همین  حتی  است  نگردیده  قادر  چین،  و  شوروی 

اجتماعی بر وسایل تولید و کل نیروهای مؤلده در جامعه یعنی دولتی ساختن تام و تمام 

اتمام برساند. در چین سوسیالیستی معه را مؤفقانه بهوسایل تولید و کل نیروهای مؤلدۀ جا

های تا آخر، و حتی بعد از انقالب فرهنگی، کمون های زراعتی، که در ملکیت جمعی گروه

داشتند،   قرار  پیشه  زراعت  زراعت  محلی  سکتور  شوروی در  در  داشتند.  مسلط  نقش 

های محلی قرار هی گروسوسیالیستی نیز کلخوزها در بخش زراعت، که در ملکیت جمع

 تا آخر نقش نسبتاً مسلط داشتند.   داشتند، 

تازه وقتی این گام اول بتواند مؤفقانه با اتمام برسد، خود ملکیت اجتماعی اعتباری بر 

تنهایی و بدون ارتباط با سایر عناصر شامل وسایل تولید و کل نیروهای مؤلده نمیتواند به

جانبۀ مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید و کل در مناسبات تولیدی ماهیت حقیقی و همۀ  

 مالکیت اجتماعی حقیقی مبدل گردد. ظهور برساند و بهنیروهای مؤلده را به

انسان نقش  موضوع  که  است  میدرینجا  متبارز  اجتماعی  تولید  جریان  در  و ها  گردد 

دد. گرمالکیت جمعی حقیقی مبدل میعنصر عمده در تبدیل مالکیت جمعی اعتباری بهبه

وتام دولت پرولتری بر کل اقتصاد کشور از لحاظ حتی در شرایطی که مالکیت دولتی عام

ها و رهروان راه سرمایه داری در حزب حقوقی و قانونی برقرار شده باشد، رویزیونیست

توانند نقش واقعی کارگران در جریان تولید اجتماعی کمونیست و دولت سوسیالیستی می



 

 
193 

 

یک نقش تحت استثمار آن پیمانه، بهاین پیمانه یا بههبری شان، بههای تحت ررا در بخش

مبدل سازند و ازین طریق وارونه سازی کل ماهیت اجتماعی اعتباری مالکیت دولتی بر  

دهی بورژوازی در درون حزب، حتی در درون  سازی کنند و ستاد فرماناقتصاد را زمینه

 وجود بیاورند.  را بهکمیتۀ مرکزی حزب، و درون دولت سوسیالیستی  

آن رویزیونیستاگر  بهها،  میها،  گردند،  مبدل  حاکم  نقش قدرت  اول  قدم  در  توانند 

یک نقش تحت استثمار مبدل کنند و ازین طریق کارگران را در جریان تولید اجتماعی به

 مالکیت دولتی بر کل اقتصاد کشور را نیز ماهیت بورژوایی ببخشند.

بندی رفته سهمیههماتمام برسد و تنها و رویمرحله نیز مؤفقانه به  حاال فرض کنیم که این

سهمیه همین  رفتن  میان  از  حالتی  چنین  در  باشد.  باقی  تولیدات  در  بندی  نامساویانه 

عامل عمدۀ برقراری مالکیت اجتماعی حقیقی بر وسایل تولید نامساویانه در تولیدات به

بندی نامساویانه گردد. اگر این سهمیهدل میو کل نیروهای مؤلدۀ موجود در جامعه مب

زمینه ای تواند گسترش و عمق یابد و خود بهها راکد بماند، میکماکان باقی باشد و مدت

ها در جریان تولید اجتماعی و مالکیت بر وسایل تولید و برای وارونه سازی نقش انسان

 کل نیروهای مؤلدۀ موجود در جامعه مبدل گردد. 

توان مرحلۀ های پیشرونده در عرصۀ اقتصادی نمیداشته شدن تمامی این گامحتی با بر

اتمام رسیدن کامل این مرحله اتمام رساند، بلکه بهگذار از سرمایه داری به کمونیزم را به

مستلزم برانداختن و محو کلیه تمایزات طبقاتی، برانداختن و محو کلیه مناسبات تولیدی 

طبقاتی،   تمایزات  مربوطه، زایندۀ  اجتماعی  مناسبات  کلیه  محو  و  برانداختن  مستلزم 

های تحت ستم، و محو کلیه افکار و منجمله ستم جنسیتی بر زنان و ستم ملیتی بر ملیت

تمایزات تن و محو مناسبات تولیدی زایندۀ  های مربوطه است و نه صرفاً برانداخاندیشه

وظایف انقالبی کمونیستی در هر   صورت اعتباری و حتی حقیقی. تا زمانی کهطبقاتی به

به مذکور  نمیچهار عرصۀ  باشد  نرسیده  بهاتمام  داری  از سرمایه  را توان گذار  کمونیزم 

برگشت تلقی نمود و این کاری است که باید در مرحلۀ سوسیالیزم به خاتمه یافته و بی

گرانه و ستم اتمام برسد. در واقع هر سطحی از بقایای مناسبات اجتماعی استثمارگرانه و

ذات خود سطح گرانه در جامعه بههای استثمارگرانه و ستمهر سطحی از افکار و اندیشه
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های تمایزات طبقاتی و مناسبات تولیدی اسثمارگرانه و ظالمانۀ موجود ماندهمعینی از باقی

تر و عمیق تر تمایزات و مناسبات تواند برگشت وسیعدهد و میدر جامعه را انعکاس می

 ذکور را سبب گردد.  م 

همین جهت تجارب تمامی انقالبات سوسیالیستی در کشورهای مختلف جهان نشان به

کمونیزم است و داده و ثابت ساخته است که سوسیالیزم مرحلۀ گذار از سرمایه داری به

نه مرحلۀ اول کمونیزم. برعالوه همین تجارب ثابت ساخته است که سوسیالیزم مرحلۀ 

برمیتاریخی بس طو را در  تاریخی بس طوالنی، النی ای  این مرحلۀ  گیرد و در سراسر 

طبقات و مبارزۀ طبقاتی و خطر احیای سرمایه داری در جامعۀ سوسیالیستی وجود دارد  

 برد انقالبات فرهنگی متعدد موجود است.و ضرورت به ادامۀ انقالب و برپایی و پیش

پیش استراتژیک  خط  مدت  این  طول  در  بهبنابرین  سوسیالیزم  کمونیزم روی  طرف 

تواند مبتنی بر عموم خلقی شدن حزب کمونیست و دولت سوسیالیستی پیش برود، نمی

بلکه ماهیت پرولتری حزب کمونیست و ماهیت پرولتری دولت سوسیالیستی کماکان باید 

خاطر استحکام ت دیکتاتوری پرولتاریا و بهباقی بماند و پروسۀ انقالب سوسیالیستی تح

کشان های اجتماعی دیکتاتوری پرولتاریا در میان کارگران و زحمتتر پایهو گسترش بیش

مفهوم حقیقی کلمه در سطح کل جامعه عمق و گسترش ادامه یابد و سرانجام زمانی که به

کلی و  عمومی  زوال  زمینۀ  و  دولت،  کلی  و  عمومی  زوال  زمینۀ  اقتصادی  یافت   -نظام 

 طور کلی مساعد گردد.   اجتماعی به

 برانداخته شدن استثمار در سوسیالیزم:  -موضوع دوم  

به داری  سرمایه  از  گذار  طوالنی  مرحلۀ  مورد  در  آنچه  بر  مرحلۀ بنا  یعنی  کمونیزم 

طور کامل و صد در صدی ادعا نمود که توان بهسوسیالیزم گفتیم، در طول این مرحله نمی

استثمار از جامعه رخت بربسته است، چرا که محو کامل و صد در صدی استثمار از جامعه 

ترین ها، ولو مهمکامل هر چهار کلیت است و نه صرفاً یکی از آنمستلزم برانداختن و محو  

شان. در واقع علیرغم ظاهر حقوقی و قانونی و علیرغم سلطۀ واقعی نظام سوسیالیستی 
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صورت غیر غیر استثمارگرانه بر جامعه، هر چهار کلیت قابل برانداختن و محو نمودن به

درجات مختلف در  جودیت و حیات خود به صورت واقعی به مومسلط و غیر قانونی ولی به

ادامه می بهجامعه  و  بهدهند  نیز  استثمار  میزان،  بههمان  ولو  واقعی،  صورت غیر صورت 

مسلط و غیر قانونی، و حتی قانونی مثل درجات مختلف معاشات در میان کارگران، تفاوت 

های لف و ملیتمیان کار فکری و جسمی، تفاوت میان شهر و ده، تفاوت میان مناطق مخت

فعالیت عرصۀ  در  مرد  و  زن  میان  واقعی  تفاوت  و  اقتصادی، مختلف  مختلف  های 

که در پروسۀ انقالب مداوم موجودیت و حیات خود در جامعه ادامه خواهد داد، مگر اینبه

براندازی و محو کامل بقایای برد انقالبات متعدد فرهنگی بهو طوالنی و با راه اندازی و پیش

 طور کامل ریشه کن شان ساخت. پرداخت و به  متذکره

طور کلی در جامعه مستلزم برانداختن و محو کامل باید توجه داشت که محو استثمار به

 "هرکس بقدر کارشقدر توانش و بهاز هر کس به"در جامعه است و شعار    "حق بورژوایی"

با و سن  "حق بورژوایی"در سوسیالیزم نیز در آخرین تحلیل مبتنی بر   جش ارزش کار 

ها معیارهای بورژوایی است و در ذات خود عامل و حامل تفاوت و عدم تساوی میان انسان

همان میزان تفاوت و همین جهت تا زمانی که این معیار در جامعه باقی باشد بهاست. به

عدم تساوی متناسب با ناخالصی های استثمارگرانه در جامعه وجود خواهد داشت. محو 

و حرکت   "حق بورژوایی"کامل استثمار از جامعه مستلزم تحدید پیهم کلیت    عمومی و 

 "قدر نیازشبهرکس به"به نظام  "قدر کارشبهرکس به"پیهم و انقالبی از نظام مبتنی بر 

است و نه تقدیس و تکریم پیهم و تحکیم این اصل سوسیالیستی. استثمار و ستم فقط و 

 رود.ل از میان میطور کام فقط در جامعۀ کمونیستی به

المللی حرکت از سرمایه داری موضوع مهم دیگر در هر دو زمینه، عمق و گستردگی بین

کمونیزم پروسه ای نیست که در سطح این ذار از سرمایه داری بهـت. گـزم اسـکمونیبه

کشور یا آن کشور، ولو مهم ترین کشورهای جهان، به پایان برسد، بلکه باید این مرحله 

بین در سط بهح  قول  المللی  به  گردد.  و فصل  کل جهان، حل  در سطح  یعنی  کلی،  طور 

 مائوتسه دون: 

 کس.« رسیم و یا هیچکمونیزم می»یا همه به
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همین جهت تیوری ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا، ادامۀ انقالب  در سطح بین به

زیرا تا زمانی که امپریالیزم در سطح  تواند در برنگیرد؛  گیرد و نمیالمللی را نیز در برمی

بین المللی و جهانی موجود باشد، »خطر براندازی، تخریب و تجاوز از طرف امپریالیزم 

علیه سوسیالیزم نیز وجود خواهد داشت و نمی تواند وجود نداشته باشد و این خطرات 

رفه یی و دایمی های عدم تساوی از قبیل ارتش دولتی حتواند ناخالصینوبۀ خود مینیز به

های سوسیالیستی حفظ نماید. این جنبه و استخبارات دولتی حرفه یی و غیره را در دولت

از پروسه نیز طوالنی، پیچیده و پر از فراز و نشیب و پیچ و خم خواهد بود، ولی در هر 

حال یک پروسۀ انقالبی و بخشی از پروسۀ ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری خواهد بود و نه  

 پروسۀ غیر انقالبی و ضد انقالبی آرام و مسالمت آمیز. یک  

آمیز و طوالنی زیستی مسالمتمورد نیز تجارب تا کنونی ثابت ساخته است که همدرین

هم و  دارانه،  سرمایه  امپریالیستی  نظام  و  سوسیالیستی  نظام  میان  سایر مدت  چنان 

های خود، از لحاظ استراتژیک ها و پیچ و خمآمیزها، علیرغم تمامی فراز و نشیبمسالمت

 مائوئیستی ای بیش نیست.  - لنینیستی  - توهم رویزیونیستی و ضد مارکسیستی

به تاکتیکی همپیشتا جایی که  با دولتبرد  مفید  آمیز ضروری و  های زیستی مسالمت 

های سوسیالیستی مربوط است نیز باید توجه داشت امپریالیستی و ارتجاعی توسط دولت 

های و عدم تساوی و حتی آشکارا های ولو ضروری و مفید نیز ناخالصیتتیککه این تاک

ستم و  دولت استثمارگرانه  بر  میگرانه  تحمیل  را  سوسیالیستی  سطح های  مثالً  نماید. 

بین و  خارجی  اقتصادی  روابط  کل  در  و  تجارت  از  کشورهای معینی  میان  المللی 

ارتجاعی   و  امپریالیستی  کشورهای  و  باشد. نمیسوسیالیستی  نداشته  وجود  تواند 

های این معنا است که نه تنها دولتالمللی در واقع بهموجودیت این روابط در سطح بین

سوسیالیستی سهم معینی از استثمار طبقۀ کارگر کشورهای امپریالیستی و ارتجاعی را 

عی نیز ها و سرمایه داران کشورهای امپریالیستی و ارتجا دارند، بلکه دولت دریافت می

چنین است پردازند. همکشان کشورهای سوسیالیستی میاستثمار کارگران و زحمتبه

 های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. در عرصه



 

 
197 

 

توان المللی وجود داشته باشد، نمیبنابرین تا زمانی که امپریالیزم و ارتجاع در سطح بین

اقتصادی  نظام  مطلق  براندازی  و  محو  استثمار  - از  در اجتماعی   ستمگرانه  و  گرانه 

به گفت.  سخن  سوسیالیستی  از کشورهای  طوالنی  گذار  پروسۀ  که  است  دلیل  همین 

به داری  نهسرمایه  سطح کمونیزم  در  بلکه  جهان  کشورهای  از  یکایک  سطح  در  تنها 

صورت انقالبی و طی یک انقالب مداوم پر فراز و نشیب و المللی و جهانی نیز باید بهبین

 خم باید طی گردد.     مملو از پیچ و

   خصوصیت شماره دوم:

جا نیز دو موضوع قابل مکـث اسـت: یکـی تعـیـیـن شدن تکامل سریع نیروهای درین

به حزب مؤلده  توسط  چین  خلق  رهبری  دیگری  و  سوسیالیزم  اول  درجه  هدف  عنوان 

به  "کمونیست" مادی سوسیالیستی  تمدن  عالی  در جهت سطح  کار  عنوان هدف برای 

 اول در چین.  درجه

رشد نیروهای "همان طوری که در سطور قبلی این نوشته گفتیم تیوری رویزیونیستی  

ترجیحبه  "مؤلده سوسیالیزم،  اول  درجه  هدف  فرمولعنوان  عمومی  های بندیبند 

زب  ـم حـنامـۀ تصویـب شـده در کـنـگـرۀ سـراسـری یازدهرویزیونیستـی اسـاس

 زم است در مورد این تیوری کمی مکث کنیم. چین است. بنابرین ال  "کمونیست"

رویزیونیستی   مؤلده"تیوری  نیروهای  متود   "رشد  و  دیدگاه  بر  مبتنی  اساس  در 

اکونومیستی است. این دیدگاه و متود میان نظام اقتصادی در مجموع، و زیر بنای مناسبات 

به ایدیولوژیکتولیدی  روبنای  و  خاص،   ی  - طور  متافزیکی  رابطۀ  یک  طرفه کسیاسی 

جانبه، نظام اقتصادی نماید، بدین معنا که بطور همیشگی و دایمی و کامالً یکبرقرار می

در مجموع، و زیربنای مناسبات تولیدی بطور خاص، را عمده و روبنا را غیرعمده دانسته 

رو و تابع مطلق نظام اقتصادی، و به ویژه زیربنای مناسبات تولیدی، و روبنا را دایماً دنباله

میقلم بنای داد  زیر  ویژه  به  و  اقتصادی،  نظام  میان  رابطه  برعکس  که  حالی  در  نماید. 

ایدیولوژیک روبنای  و  تولیدی،  بر   - مناسبات  مبتنی  دیالیکتیکی،  رابطۀ  یک  سیاسی 

وحدت اضداد و یک رابطۀ متقابل است. تضاد میان نیروهای مؤلده و مناسبات تولیدی 

 دهد.  جامعه ای تضاد اساسی آن جامعه را تشکیل مییعنی تضاد در نظام اقتصادی هر  
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مقام انتاگونیزم برسد، نیروهای مؤلدۀ نوین از زبان زمانی که این تضاد در یک جامعه به

نیروهای اجتماعی نوین علیه مناسبات کهنه و قابل سرنگون شدن و منسوخ شدن حرف 

ناسبات تولیدی کهنه شده در  زند. در چنین حالتی مبارزۀ نیروهای مؤلدۀ نوین علیه م می

ایدیولوژیک می  - روبنای  متمرکز  روبنای سیاسی  در  انقالبی  تحول  ایجاد  و  گردد 

به  - ایدیولوژیک میسیاسی  مبدل  جامعه  در  که موضوع عمده  است  این  دلیلش  گردد. 

به زنده  کار  نیروی  یا  مؤلده  نیروهای  انسانی  میان فاکتور  در  عمده  عامل  عموم  طور 

لف نیروهای مؤلده )نیروی کار و وسایل تولید شامل ابزار کار و محمول یا های مختبخش

دهد. در چنین حالتی در واقع در سطح جامعه وسایل تولید  موضوع کار( را تشکیل می

 گوید.  نیز از زبان نیروی کار سخن می

پیش اجتماعی  نیروهای  زبان  از  نوین  مؤلدۀ  نیروهای  انقالبی،  شرایط  در  و بنابرین   رو 

می ارتجاعی سخن  اجتماعی  نیروهای  زبان  از  کهـنـه شـده  تولیدی  گویند. مناسبات 

 زیربنایعبارت دیگر درین مقطع، عمده شدن روبنای ایدیولوژیک سیاسی نسبت بهبه

ب در ـمناسبات تولیدی در واقع متبارز شدن اجتماعی نیروهای مؤلدۀ نوین و تحول طل

 سیاسی انقالبی است.   - روبنای ایدیولوژیک

 - در واقع در هر شرایطی نیروهای مؤلده انعکاس اجتماعی خود را در روبنای ایدیولوژیک

چه در شرایطی که تضاد میان نیروهای مؤلده سیاسی یا در نیروهای اجتماعی دارد. چنان

به تولیدی  مناسبات  همو  و  باشد  نرسیده  انتاگونیزم  آنها گمقام  میان  مناسبات  در  ونی 

پیش اجتماعی  نیروهای  میان  تضاد  باشد،  نیز عمده  ارتجاعی  اجتماعی  نیروهای  و  رو 

 رسد.    مقام انتاگونیزم نمیبه

مقام انتاگونیزم رسید، تضاد میان وقتی تضاد میان نیروهای مؤلدۀ و مناسبات تولیدی به

پیش اجتماعی  بنیادی  نیروهای  تحول  خواهان  و  نیروهای رو  و  تولیدی  مناسبات  در 

رسد و اجتماعی ارتجاعی حافظ و نگهبان مناسبات تولیدی کهن به مقام انتاگونیزم می

تحول بنیادی در روبنای سیاسی جامعه، که حافظ و نگهبان مناسبات تولیدی کهن است، 

به انقالبی،  سیاسی  نظام  ایجاد  و  کهن  سیاسی  نظام  سرنگونی  طریق  عمدۀ از  ضرورت 

 پیوندد. وقوع میگردد و قبل از همه انقالب سیاسی بهتماعی مبدل میاج
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جای آن مناسبات سازد و بهقدرت سیاسی انقالبی، مناسبات تولیدی کهن را سرنگون می

سازد. بدین ترتیب راه تولیدی انقالبی نوین و متناسب با نیروهای مؤلدۀ نوین را برقرار می

نوین،   مؤلدۀ  نیروهای  بهبرای رشد  تولیدی کهن  مناسبات  النفس ضیق که تحت شرایط 

 دهد.رشد خود ادامه میگردد و نیروهای مذکور جهش وار بهافتاده بود، باز می

البته این امکان وجود دارد که قدرت انقالبی حاکم در برقراری مناسبات تولیدی انقالبی 

نداشتن گردد و برای برقراری مناسبات تولیدی نگهروی و اندازهنوین دچار اشتباه زیاده

انقالبی نوین بسیار بیش از حد لزوم و غیر متناسب با نیروهای مؤلدۀ موجود در جامعه 

اس زیادهبکوشد. مسلم  این  که  نمیت  نوین  مؤلدۀ  نیروهای  باعث رشد  بلکه روی  گردد 

به ضرباتی  آمدن  وارد  میباعث  همآن  جنگ، گردد.  قبیل  از  دیگری  عوامل  چنان 

تواند باعث افت نیروهای مؤلده در جامعه گردد های آن و خسارات و تلفات آن میضرورت

 سطح مناسبات تولیدی گرداند. نشینی در  عقبو قدرت سیاسی انقالبی را وادار به

اقتصادی دوران کمونیزم جنگی در شوروی که از روی ناگزیری و در مثالً سیاست های 

دست گرفته های امپریالیستی روید و مداخالت جنگی قدرت ـیـهای سفمقابله با ارتش

های امپریالیستی لغو های سفید و مداخالت جنگی قدرت شده بود بعد از شکست ارتش

ید، زیرا متناسب با نیروهای مؤلدۀ موجود در زمان بعد از کمونیزم جنگی در جامعۀ گرد

نشینی  شوروی نبود. قدرت سیاسی انقالبی ناگزیر گردید در سطح مناسبات تولیدی عقب

نماید و سیاست اقتصادی نوین )نیپ( را در پیش بگیرد. این سیاست اقتصادی نوین چیز 

نفع مناسبات تولیدی سرمایه دارانه و اجازه دادن تی بهدیگری نبود جز عقب نشینی مؤق

های تشبثات خصوصی سرمایه دارانه. اما قدرت سیاسی انقالبی تحت رهبری به فعالیت

به را  نشینی  عقب  این  پیشلنین  بهنام  آشکارا  و  نزد  جا  سوسیالیزم  یک روی  عنوان 

 روی بپردازد.پیشآن اعتراف کرد تا در فرصت مناسب دوباره بهنشینی بهعقب

سیاست عقباما  رویزیونیستی  اقتصادی  بههای  سرمایه نشینی  تولیدی  مناسبات  نفع 

نامد. در واقع زند و آن را پیروزی و ارتقا میدارانه را رشد و انکشاف سوسیالیزم جا می

گردد که مناسبات تولیدی نسبت وقتی در جامعۀ سوسیالیستی این موضوع مطرح می

ؤلدۀ موجود در جامعه بسیار پیشی جسته است و الزم است که رشد نیروهای نیروهای م به
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نفع مناسبات تولیدی سرمایه نشینی بهمؤلده در دستور کار قرار بگیرد، در واقع عقب

چین رشد نیروهای   "کمونیست"گردد. مثالً وقتی در کنگرۀ یازدهم حزب  دارانه طلب می

به معمؤلده  چین  در  عمده  وظیفۀ  عقبعنوان  گردید،  بهین  عمیق  و  وسیع  نفع نشینی 

و  صنعتی  )زراعتی،  اقتصادی  سکتورهای  تمامی  در  دارانه  سرمایه  تولیدی  مناسبات 

تر گردید. در واقع باید گفت که تر و عمیقوقوع پیوست و هردم گستردهتجارتی( چین به

رویزیونیستی زمان با پیروزی کودتای  نشینی در سطح سیاسی هم از لحاظ عملی این عقب

نامۀ وقوع پیوست و از لحاظ اقتصادی نیز از همان زمان شروع گردید. تصویب اساسبه

حزب   یازدهم  کنگرۀ  در  کردن    "کمونیست"رویزیونستی  تئوریزه  واقع   در  چین 

 یی این پراتیکِ از قبل آغاز یافته بود. اساسنامه

عنوان وظیفۀ مؤلده به فیصلۀ کنگرۀ هشتم حزب کمونیست چین در مورد رشد نیروهای

عمدۀ مبارزاتی در چین نیز در واقع در چنین مسیری صورت گرفت. اما از آن جایی که 

از یک این وظیفۀ عمده  پراتیکی جنبش تعیین  و  تیوریکی  تأثیر کمبودات  طرف تحت 

بین فرهنگی کمونیستی  کبیر  انقالب  مائوئیستی  دستاوردهای  فقدان  در  و  المللی 

رفت  تیوریزه شده بود و از طرف دیگر بسیار زود جلو گسترش و پیش  پرولتاریایی چین 

بود،  اتخاذ شده  رویزیونیستی  کودتای  پیروزی یک  در غیاب  برعالوه  و  آن گرفته شد 

نتوانست از لحاظ تیوریکی و پراتیکی عمق و گسترش یابد. برعکس مبارزۀ بین المللی 

الب کبیر فرهنگی پرولتاریایی براه کمونیستی علیه رویزیونیزم مدرن شوروی و سپس انق

روی در نفع مناسبات تولیدی سرمایه دارانه، پیشجای عقب نشینی بهافتاد و در نتیجه به

 مسیر تعمیق و گسترش مناسبات تولیدی سوسیالیستی ادامه یافت. 

حزب   یازدهم  سراسری  کنگرۀ  رویزیونیزم  واقع  از   "کمونیست"در  است  عبارت  چین 

بهعقب سرمایهنشینی  تولیدی  مناسبات  پیشطرف  نام  تحت  جادۀ دارانه  در  روی 

سوسیالیزم و سطح عالی تمدن مادی سوسیالیستی. در حالی که سطح عالی تمدن مادی 

و  سوسیالیستی  تولیدی  مناسبات  عالی  سطح  جز  نیست  دیگری  چیز  سوسیالیستی 

های مدرن شوروی یستنیروهای مؤلدۀ سوسیالیستی متناسب با آن. باالتر از آن، رویزیون

دارانه را حتی آغاز مناسبات کمونیستی طرف مناسبات تولیدی سرمایهنشینی بهاین عقب

 در شوروی جا زدند.     
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 خصوصیت شماره سوم:

میدرین پذیرفته  پیشجا  و  تکامل  که  جریان شود  یک  سوسیالیستی  سیستم  رفت 

نامه وت از دالیل مطرح شده در اساسدو دلـیـل کامالً متفاطوالنـی تاریخ است، امـا بـه

 های تصویب شده در کنگره های سراسری نهم و دهم حزب کمونیست چین. 

های سراسری نهم و دهم حزب کمونیست چین، های تصویب شده در کنگرهنامهدر اساس

شود که عوامل آن از لحاظ داخلی وجود سوسیالیزم دورۀ تاریخی بس طوالنی دانسته می

ادهای طبقاتی و مبارزۀ طبقاتی و خطر احیای سرمایه داری در کشور و در طبقات، تض

المللی وجود امپریالیزم و سوسیال امپریالیزم و ضرورت مبارزۀ انقالبی پرولتری سطح بین

 طوالنی علیه هر دو عامل است. 

اساس در  حزب  اما  یازدهم  سراسری  کنگرۀ  در  شده  تصویب  رویزیونیستی  نامۀ 

رفت سیستم سوسیالیستی: یکی  ، عوامل طوالنی شدن تکامل و پیشچین  "کمونیست"

ضرورت دور انداختن تدریجی اندیشه و سنت کهنه و باال بردن تدریجی فهم کمونیستی 

ها  و پرورش تدریجی افکار مشترک، اصول مشترک و دسپیلین مشترک در صفوف خلق

تم در  تدریجی جنبش سوسیالیستی  و دیگری هم جاباز کردن  موافق است  امی جهان 

تدریجی به پیروزی  و  مختلف  کشورهای  مردمان  آزادانۀ  خواست  و  انتخاب  ویژگی، 

 سوسیالیزم در آن کشورها.

افکار  در واقع دور انداختن اندیشه و سنت کهنه و باالبردن فهم کمونیستی و پرورش 

یز مشترک و دسپلین مشترک در صفوف خلق ها در اندیشۀ مائوتسه دون یا مائوئیزم ن

به آن  تحقق  راه  اما  است،  تدریجی مطرح  انکشاف  و  رشد  طریق  از  نه  عمده  صورت 

سوسیالیزم در داخل کشورهای سوسیالیستی بلکه از طریق انقالبات متعدد فرهنگی در  

 آن کشورها است.     

به ویژگی، برعالوه جاباز کردن جنبش سوسیالیستی در تمامی کشورهای جهان موافق 

دون یا مائوئیزم آزادانۀ مردمان کشورهای مختلف در اندیشۀ مائوتسهانتخاب و خواست  

صورت عمده نه از طریق رشد و انکشاف تدریجی نیز مطرح است، اما راه تحقق آن به
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پیش طریق  از  بلکه  جهان،  مختلف  کشورهای  در  سوسیالیستی  مبارزات جنبش  برد 

ت سوسیالیستی در کشورهای  پرولتری ضد بورژوازی امپریالیستی برای پیروزی انقالبا

پیش داری،  سرمایه  و  آزادیامپریالیستی  مبارزات  و برد  امپریالیستی  ضد  ملی  بخش 

دموکراتیک انقالبات  پیروزی  برای  نوین  دموکراتیک  تحت مبارزات  کشورهای  در  نوین 

برد مبارزات کشورهای سوسیالیستی، در صورت موجودیت، علیه  سلطۀ امپریالیزم و پیش

 شود. امپریالیستی و کل نظام امپریالیستی در جهان دانسته میکشورهای  

رفت سوسیالیزم هم در داخل کشورها و هم در جا تکامل و پیشاین موضوع که درین

المللی یک جریان طوالنی تدریجی ضد انقالبی یا حداقل غیر انقالبی، مسالمت سطح بین

باشد و آن همزیستی مسالمت نیز می  گردد، دارای یک جنبۀ دیگرداد  امیز و تدریجی قلم

بین سطح  در  امپریالیستی  نظام  با  بهآمیز  و  مدت  طوالنی  برای  امر المللی  یک  عنوان 

 را در بر دارد.    "مسالمت آمیز های خروشچفی"استراتژیک است که در بطن خود تمامی  

 خصوصیت شماره چهارم: 

 چین عبارت اند از: جا وظایف اصلی حزب کمونیست چین در رهبری خلق درین

رهبری خلق چین برای کار در جهت سطح عالی تمدن مادی سوسیالیستی در   -اول  

 جریان ساختمان سوسیالیزم. 

 و 

 رهبری خلق چین برای کار در جهت سطح عـالـی تمدن معنوی سوسیالیستی.   -دوم  

پیش فرهنگ  و  ساینس  معارف،  ارتقای  برای  عظیم  تالش  تکام برعالوه  عمدۀ  ل شرط 

 شود.  ها نمایانده میایدیولوژیکی، فرهنگی و تشکیالتی حزب و توده

چنان رهبری خلق چین در یک دموکراسی عالی سوسیالیستی، تکمیل قانون سیستم هم

عنوان وظیفۀ اصلی سیاسی حزب سوسیالیستی و تحکیم دیکتاتوری دموکراتیک خلق به

 گردد.چین تعیین می  "کمونیست"
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کار م اول کار در جهت سطح عالی تمدن مادی سوسیالیستی نسبت بهجا نیز در قددرین

جانبه دارد. در جهت سطح علی تمدن معنوی سوسیالیستی ازجحیت مطلق، دایمی و یک

پایه که  منقدر مسلم است  تمدنی،  مادی هر  و های  اساس  جمله تمدن سوسیالیستی، 

را نباید مطلقاً یکسازد. اما رابطه میان زیربنا و  زیربنای آن تمدن را می جانبه و روبنا 

حساب آورد. چنین طرفه دانست و روبنا را در تابع مطلق، دایمی و اتوماتیک زیربنا بهیک

 محاسبه ای مبتنی بر دید اکونومیستی است و نه دید ماتریالیستی دیالیکتیکی.  

هدف فوری و هدف اساسی برپایی انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی در چین چه بود؟  

انقالب س این  کمونیست  ـونـگـرنـعاجل  درون حزب  در  بورژوازی  فرماندهی  ی ستاد 

چین و دولت چین و جلوگیری از احیای سرمایه داری در چین بود. اما هدف اساسی آن 

عبارت دیگر هدف اساسی انقالب  کبیر ها بود. بهبینی حزب و تودهایجاد تحول در جهان

جهان  پرولتاریایی  فرهنگی  در  تحول  ایجاد  تودهچین  و  حزب  و بینی  تحکیم  یعنی  ها 

همین جهت بود که انقالب مذکور گسترش تمدن معنوی سوسیالیستی بود. در واقع به

این بهعلیرغم  بود،  بورژوازی  علیه  سیاسی  انقالب  یک  نهایت  در  کبیر که  انقالب  نام 

چ در  زمان  آن  در  زیرا  شد،  خوانده  پرولتاریایی  پیشفرهنگی  در سطح  ین  انقالب  برد 

های مبارز چین  وظیفۀ عمدۀ حزب کمونیست چین، دولت انقالبی چین و تودهفرهنگی به

 تبدیل شده بود.

می فرهنگ  و  ساینس  معارف،  پیشارتقای  تکامل تواند  روبنایی  مقدماتی  شرط 

توده و  حزب  تشکیالتی  و  فرهنگی  پیشایدیولوژیکی،  اما  باشد.  و ها  اساسی  شرط 

نمییشپ آن  اساسی شرط عمدۀ  پیش شرط  در یک کشور سوسیالیستی،  باشد.  تواند 

توده و  و تشکیالتی حزب  فرهنگی  ایدیولوژیکی،  و گسترش  تعمیق  حال  در  ها تکاملِ 

شرط عمدۀ آن وجود حقیقی نظام سوسیالیستی، و نه وجود رویزیونیستی آن، و پیش

پیش ادامۀ  یعنی  سوسیالیستی  انقالب  دیکتاتوری بهروی  ادامۀ  تحت  کمونیزم  طرف 

 پرولتاریا است.  

وظیفۀ اصلی سیاسی حزب کمونیست در یک کشور سوسیالیستی چیست؟ در یک کالم، 

گسترش  و  استحکام  برای  و  پرولتاریا  دیکتاتوری  تحت  سوسیالیستی  انقالب  ادامۀ 
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مداوم روی  های دیکتاتوری پرولتاریا و سوسیالیزم در سطح کل جامعه یعنی پیشپایه

بهبه کمونیستی.  نظام  از طرف  شکلی  خلق  دموکراتیک  دیکتاتوری  مشخص،  طور 

انقالب  از  این دوره  نوین است. وقتی  انقالب دموکراتیک  دیکتاتوری پرولتاریا در دورۀ 

به گذار  و  یافت  دیکتاتوری پایان  وجود  دیگر  گرفت،  صورت  سوسیالیستی  انقالب 

م شکل  و  ندارد  مفهومی  خلق  همان دموکراتیک  رأساً  پرولتاریا  دیکتاتوری  شخص 

دیکتاتوری پرولتاریا است و نه دیکتاتوری دموکراتیک خلق که وحدت کارگران و دهقانان 

می تشکیل  را  ان  اساسی  اجتماعی  بهپایۀ  گذار  از  پس  سوسیالیستی  دهد.  انقالب 

و شوند  کارگران کشاورزی بدل میکشان شاغل در بخش دولتی سکتور زراعت به زحمت 

کمونزحمت  در  شاغل  بهکشان  شدن  تبدیل  مسیر  در  باید  نیز  زراعتی  کارگران های 

کمون یعنی  بگیرند،  قرار  عمومی کشاورزی  شدن  تبدیل  مسیر  در  باید  زراعتی  های 

سیستم فارمبه قانون  تکمیل  حالتی  چنین  در  شوند.  هدایت  دولتی  زراعتی  های 

در نهایت دو امر متناقض و نافی   سوسیالیستی و تحکیم دیکتاتوری دموکراتیک خلق

نه هم  و  و همهمدیگر هستند  دیکتاتوری دموکراتیک خلق مستلزم سو  جهت. تحکیم 

کشان شاغل در  حفظ و تحکیم درازمدت موقعیت دهقانی و حداقل نیمه دهقانی زحمت

که تکمیل قانون سیستم سوسیالیستی در نهایت قبل از سکتور زراعت است، در حالی

مستلز در همه  سیستم سوسیالیستی  طبقاتی  و  اقتصادی  مادی  پایۀ  عمومی  تکمیل  م 

 کارگران بخش کشاورزی است. کشان زراعت پیشه بهتبدیل شدن عمومی زحمت

های طبعاً تا زمان تکمیل این پروسه، تحکیم اتحاد کارگران و دهقانان و مردم کلیه ملیت

مفهوم تحکیم دیکتاتوری تواند بهکشور در دستور کار قرار خواهد داشت، ولی این نمی

برنامه گذار  مفهوم  به  بلکه  باشد،  خلق  بهدموکراتیک  شده  قانون  ریزی  تکمیل  طرف 

 سیستم سوسیالیستی خواهد بود.  

برای کشور سوسیالیستی چین، حتی   "جمهوری خلق چین"توان گفت که حفظ نام  می

نمی پرولتاریایی،  فرهنگی  کبیر  انقالب  دوران  باشد. در  اشکال  از  خالی  توانست 

دون زمانی گفته بود که شاید انقالب فرهنگی بعدی در مبارزه علیه ستم بر زنان مائوتسه

می آیا  گردد.  شایبرپا  که  گفت  چین توان  در  بعدی  فرهنگی  انقالبات  از  یکی  د 



 

 
205 

 

می باقی  اگر  میسوسیالیستی،  نام  ماند،  تبدیل  روی  چین"توانست  خلق   "جمهوری 

 باشد؟  "جمهوری سوسیالیستی چین"به

های بر سر قدرت در چین که ادعای دموکراسی عالی سوسیالیستی توسط رویزیونیست

به سیاسی  قدرت  عمومی  و  غاصبانه  تصرف  جناح کودتبرای  علیه  خونین  و  آشکار  ایِ 

های نظامی چند ساله علیه مقاومت کنندگان گاردهای سرخ گریانقالبی حزب و سرکوب

اقدام کردند، در عمل دارای ترجمه و تفسیر فاشیستی بورژوایی بود و همین ماهیتش تا 

چنان است.  مانده  باقی  نیز  فاشیستی  حال  ماهیت  همین  عالی "چه  دموکراسی 

های بر سر قدرت در چین، چندین سال بعد از مورد ادعای رویزیونیست  "یسوسیالیست

 کودتا نیز خود را در یک سطح خیلی وسیع و آشکار اجتماعی در سرکوب نظامی خونین 

 مین نشان داد. تیان  اعتراضات چندین میلیونی میدان

ن  "تحکیم دیکتاتوری دموکراتیک خلق"و    "دموکراسی عالی سوسیالیستی" سبت نیز 

صفت سوسیالیستی داشته باشد و    "دموکراسی عالی"هم متناقض هستند؟ چرا باید  به

در   "دیکتاتوری" پرولتاریا  دیکتاتوری  اولیۀ  شکل  صفت  یا  خلق  دموکراتیک  صفت 

رفتۀ دیکتاتوری پرولتاریا؟ این تناقض نیز وجه کشوری مثل چین و نه صفت شکل پیش 

های بر سر قدرت در چین  ورژوایی( رویزیونیستدیگری از فاشیزم )دیکتاتوری آشکار ب

 دهد.  را نشان می

   خصوصیت شماره پنجم:

 معین و مشخص گردیده اند:   "سوسیالیستی"جا دو خطر اصلی برای جامعۀ درین

خطر انداخته شدن امنیت مردم توسط خطر اول : سبوتاژ علیه سیستم سوسیالیستی و به

 عنوان خطر داخلی. عناصر ضد سوسیالیستی و ضد امنیت به

 عنوان خطر خارجی.  خطر دوم: تجاوز خارجی به
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به داری  سرمایه  احیای  خطر  واضحاً  واقع  در  ترتیب  سیستم بدین  علیه  سبوتاژ  خطر 

خطر انداخته شدن امنیت مردم توسط عناصر، و نه طبقات و نیروهای سوسیالیستی و به

. گو اینکه خطر احیای سرمایه سیاسی، ضد سوسیالیستی و ضد امنیت تقلیل یافته است

نمی اصالً  همان داری  واقع  در  خودشان  که  چرا  باشد،  داشته  وجود  دیگر  تواند 

جا مطرح است نفی کامل احیاءکنندگان سرمایه داری هستند. موضوعی که در واقع درین

گیری »ستاد فرماندهی بورژوازی« در درون حزب و مشخصاً در درون کمیتۀ مرکزی شکل 

نامۀ رویزیونیستی تصویب شده در کنگرۀ چنان در بیرون از حزب توسط اساسمحزب و ه

ماند فقط عناصر چه باقی میچین است. بنابرین آن "کمونیست"سراسری یازدهم حزب 

 زنندۀ امنیت مردم است.   سبوتاژ کنندۀ سوسیالیزم و برهم

خطر ال امپریالیزم بهچنان خطر براندازی، تخریب و تجاوز توسط امپریالیزم و سوسیهم

 ن ـاختـد سـتجاوز خارجی صرف تقلیل یافته است و راه درهم شکستن آن نیز نیرومن

 اصطالح ملی وانمود شده است. بخش خلق )ارتش دایمی دولتی( و دفاع بهارتش آزادی

وجهی از ترجمه و تفسیر عملی این نیرومند سازی ارتش دایمی دولتی و دفاع به اصطالح  

کوب خونین و قهری قطعات مسلح مردمی گاردهای سرخ و ازین طریق انحالل ملی، سر

عمومی سیاست تسلیح عمومی سیاست نظامی زمان انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی 

تازی کامل بود که مدت چند سال دوام نمود و منجر به نابودی کامل گاردهای سرخ و یکه

 ونیست گردید.  ارتش دایمی دولتی در عرصۀ نظامی چین رویزی

توانست تجاوز خارجی امپریالیستی خطر تجاوز خارجی در آن زمان در قبال چین فقط می

از جانب امپریالیزم امریکا و یا سوسیال امپریالیزم شوروی باشد و نه مثالً خطر تجاوز از 

هم سایر  و  الوس  ویتنام،  افغانستان،  پاکستان،  هند،  مغولستان،  چین. سایهجانب  های 

صورت عام از تجاوز خارجی صحبت کردن فقط این صورت یعنی بهبهبنابرین طرح موضوع  

امپریالیزم مطرح رنگ ساختن مبارزه و مقاومت علیه امپریالیزم و سوسیالمنظور کمبه

 گردیده است.  
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تجاوز خارجی صرف و دفاع ملی در  برعالوه محدود ساختن تجاوز خارجی باالی چین به

ان نظام سوسیالیستی و نظام امپریالیستی در آن زمان قبال آن، نادیده گرفتن تضاد می

چین  علیه  امپریالیستی  سوسیال  و  امپریالیستی  تجاوز  امکان  واقع  در  است.  بوده 

امپریالیست میان  تضاد  از  ناشی  تنها  زمان  آن  در  و سوسیالیستی  ها 

ت عنوان یک کشور و ملت تحطرف و چین از طرف دیگر بهها از یکامپریالیستسوسیال

حال ناشی از تضاد میان دو نظام نیز بود. نادیده گرفتن کامل تضاد ستم نبود، بلکه در عین

چین در   "کمونیست"نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری یازدهم حزب  دوم در اساس

صورت غیر مستقیم های بر سر قدرت در چین بهواقع بدین معنا است که رویزیونیست

از تضادهای بزرگ جودیت چنین تضادی را بهکنند که دیگر مواعتراف می عنوان یکی 

عدم موجودیت صورت غیر مستقیم جز اعتراف بهجهانی قبول ندارند و این در حقیقت به

عنوان یک نظام انتاگونیستی علیه امپریالیزم و سوسیال امپریالیزم نظام سوسیالیستی به

 تواند.     در چین چیز دیگری بوده نمی

ری  ـاسـرتـرۀ سـگـ نامۀ تصویب شده در کنوع صرفاً این نیست که اساسبنابرین موض

های تصویب شده نامهبندی اساسچـیـن، این یا آن فرمول  "کمونیست"یازدهـم حـزب  

کنگره  )فرمولدر  حزب  دهم  و  نهم  سراسری  فرهنگی بندیهای  کبیر  انقالب  های 

سوسیال جامعۀ  و  سوسیالیزم  مورد  در  چین(  و پرولتاریایی  داده  تغییر  را  یستی 

های رویزیونیستی مبدل ساخته است. بلکه موضوع این است که دید کلی بندیفرمولبه

بنیاداً نامهاساس را  های مذکور در مورد خصوصیات سوسیالیزم و جامعۀ سوسیالیستی 

 تغییر داده است. 

 در مورد سه جنبش عظیم انقالبی:   - 7

نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری نهم اساس  در مورد سه جنبش عظیم انقالبی در

 حزب کمونیست چین گفته شده است:

مارکسیسم» کبیر  سرخ  پرچم  باید  حزب  را   - لنینیسم   -تمام  اندیشه  دون  مائوتسه 

برافراشته نگهداشته، صدها میلیون نفر مردم ملیتهای سراسر کشور را رهبری کند تا سه 
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انقالبی مب  -جنبش عظیم  آزمونهای علمیمبارزه طبقاتی،  و  تولیدی  را همچنان   -ارزۀ 

 گسترش دهند....«

اساسدرین در  کمونیست چین مورد  دهم حزب  کنگرۀ سراسری  در  تصویب شده  نامۀ 

 تر گفته شده است که: واضح

حزب باید به طبقۀ زحمتکش اتکاء کند، اتحاد کارگر، دهقان را تحکیم بخشد و مردم »

وم بخشیدن به سه جنبش عظیم انقالبی، یعنی مبارزۀ کلیه ملیتهای کشورمان را در تدا

    طبقاتی، مبارزه بخاطر تولید و آزمونهای علمی رهبری کند.«

دون، زمانی که از سه چنان در آثار مائوتسهدر ادبیات عمومی حزب کمونیست چین و هم

 صورت:  گردد، بهها یاد میعرصۀ پراتیک اجتماعی عمومی انسان

پراتیک عرصۀ  آزمون  »سه  و  طبقاتی  مبارزۀ  تولید،  برای  مبارزه  یعنی  های اجتماعی 

 شود. علمی« بیان می

 صورت:  گردد، بهولی مادامی که از سه جنبش عظیم انقالبی یاد می

 های علمی« »سه جنبش عظیم انقالبی، یعنی مبارزۀ طبقاتی، مبارزه برای تولید و آزمون

 گردد. بیان می

نام »سه که چرا مجموعۀ همین سه عنصر گاهی بهجا الزم است که کمی در مورد ایندرین

گردد و برعالوه نام »سه جنبش عظیم انقالبی« یاد میعرصۀ پراتیک اجتماعی« و گاهی به

فرمولچر در  فرمولا  در  و  تولید«  برای  »مبارزه  اول  طبقاتی« بندی  »مبارزۀ  دوم  بندی 

 شود؟ اولویت داده می

ها همین جواب مختصر سؤال اول این است که: سه عرصۀ پراتیک اجتماعی عمومی انسان

های علمی است؛ که در آن مبارزه سه عرصۀ مبارزه برای تولید، مبارزۀ طبقاتی و آزمون

عنوان پایۀ مادی زندگی اجتماعی اساس و پایۀ مادی اجتماعات انسانی را برای تولید به
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های تولیدی تاریخاً معین از اولویت برخوردار است و ی شیوهدهد و در تمام تشکیل می

 های علمی مهم هستند.  پس از آن مبارزۀ طبقاتی و سپس آزمون

جواب مختصر سؤال دوم این است که: وقتی تضاد بین نیروهای مؤلده و مناسبات تولیدی 

عرصۀ پراتیک مقام انتاگونیزم برسد، نه تنها سه  در یک شیوۀ تولیدی تاریخاً معین به

شکل سه جنبش عظیم انقالبی یعنی انقالب تولیدی، انقالب سیاسی و انقالب اجتماعی به

می تبارز  سیاسی علمی  انقالب  یعنی  انقالبی  طبقاتی  مبارزۀ  مقطع  درین  بلکه  نمایند، 

خاطر برداشتن نیروی اجتماعی مدافع مناسبات تولیدی کهن از جلو انقالب اجتماعی به

 شوند.برده میگی می یابد و انقالب تولیدی و انقالب علمی بر محور آن پیشاولویت و عمد

با دید مائوئیستی، سوسیالیزم دورۀ گذار انقالبی از سرمایه از آن جایی که در مطابقت 

که این دوره یک دورۀ بس طوالنی باشد، سراسر این دوره کمونیزم است، ولو اینداری به

برد »سه امۀ انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا یعنی دورۀ پیشاز ابتدا تا انتها، دورۀ اد

های انقالبی جنبش عظیم انقالبی« )مبارزۀ طبقاتی انقالبی، مبارزۀ تولیدی انقالبی و آزمون

 علمی( بر محور و عمدگی مبارزۀ طبقاتی انقالبی است.

ندۀ عمدگی انقالب دهدرین مرحله شعار »انقالب را دریابید، تولید را افزایش دهید« نشان

چنان درین مرحله شعار »سرخ بودن و متخصص و تابعیت افزایش تولید از آن است. هم 

دهندۀ عمدگی انقالبی بودن نسبت به تخصص علمی داشتن )متخصص بودن بودن« نشان

 های علمی( است. در آزمون

اساس در  بورژوایی  اکونومیزم  بر  مبتنی  رویزیونیزم  داما  شده  تصویب  کنگرۀ نامۀ  ر 

چین، هیچ اشاره ای به »سه جنبش عظیم انقالبی«  "کمونیست"سراسری یازدهم حزب 

 که روی عمدگی و اولویت مبارزۀ طبقاتی اتکاء نماید. ندارد، چه رسد به این

اساس این  از  بررسی  قبلی  مباحث  در  که  طوری  اکونومیستی همان  دید  دیدیم،  نامه 

رشد نیروهای مؤلده  طور مداوم و پیوسته بهیزم، بهبورژوایی آن، در سراسر دورۀ سوسیال

می و عمدگی  میاولویت  و آشکارا  نظام  دهد  در  که  تضاد   "سوسیالیستی"گوید  چین، 
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برد مبارزۀ طبقاتی نیز دیگر وظیفۀ عمده نمی طبقاتی دیگر تضاد عمده نیست و لذا پیش

 باشد.     

نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری دید اکونومیستی بورژوایی اساسبرعالوه مطابق به

به  "کمونیست"یازدهم حزب   نیز  عنوان یک »جنبش عظیم چین »مبارزه برای تولید« 

عنوان یک پروسۀ آرام و تدریجی مدنظر قرار شود، بلکه بهانقالبی« در نظر گرفته نمی

از طریق   برد آن نیز از طریق صدور تکنالوژی از کشورهای امپریالیستیگیرد و راه پیشمی

های تولیدی ضد انقالبی های تولیدی سرمایه دارانۀ امپریالیستی و فعالیتصدور سرمایه

 گردد.یا حداقل غیر انقالبی جستجو می

گیرد و عنوان یک »جنبش انقالبی عظیم« مدنظر قرار نمیهای علمی نیز بهعالوتاً آزمون

ها کشورهای امپریالیستی و فعالیتبرد آن نیز عمدتاً از طریق دانش وارداتی از  راه پیش

 گردد. های علمی آرام و تدریجی جستجو میو پژوهش

بنابرین هر سه »جنبش عظیم انقالبی« در دورۀ بس طوالنی گذار انقالبی از سرمایه داری 

سه پروسۀ آرام و تدریجی و ضد انقالبی، یا حداقل غیر به کمونیزم )دورۀ سوسیالیزم( به

مداران طبق معمول امور سیاسی را رهبری کرده گردد که در آن سیاستانقالبی، مبدل می

می حکومت  رهبری و  را  تولید  امر  معمول  طبق  اقتصادی  متخصصین  و  مدیران  کنند؛ 

دانشمی و  بهکنند  معمول  طبق  نیز  پژوهشمندان  و  ادامه فعالیتها  شان  علمی  های 

حکوم می اقلیت  بین  تضاد  اول  قدم  در  نتیجه  در  تحت دهند.  اکثریت  و  کنندگان  ت 

حکومت، تضاد بین اقلیت مدیران و متخصصین اقتصادی و کارگران یعنی تضاد میان کار 

مندان و مردم عادی در سطح کل فکری و کار جسمی در عرصۀ تولید، و تضاد بین دانش

طرف تحدید روز افزون این یابد و سیر تکامل انقالبی جامعه بهچنان ادامه میجامعه هم

های مدید دوام نماید، تواند مدتحرکتی نمیگردد. اما این توقف و بیضادها متوقف میت

صورت روز افزون تعمیق و ها بهگردد و این تضادعقب آغاز میسرعت برگشت بهبلکه به

 یابند.    گسترش می

که  این است  حزب   41چنین  انقالبی  جناح  علیه  رویزیونیستی  کودتای  از  پس  سال 

سال بعد از زمان تدویر کنگرۀ رویزیونیستی سراسری یازدهم حزب    35چین و    کمونیست
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بینیم که اقتصاد کشور سوسیالیستی تحت رهبری  ، می2017چین، در سال    "کمونیست"

بهمائوتسه امپریالیستیدون  اقتصاد  امپریالیستی  -دومین  سوسیال  اقتصاد  شکل   -در 

تحکیم حکومت شان چنان بههم یونیستکه اقلیت حاکم رویزمبدل شده است، در حالی 

می زحمتادامه  و  بهدهند   چینی  میلیاردی  استثمارترین کشان  تحت  از  یکی  موقعیت 

 کشان جهان سقوط کرده اند. زحمت 

م  ـ  8 انترناسـدر  سـ یوناسـ ورد  و  پرولتری  ت  ـیاس ـ یونالیزم 

 للی: ـ ن المـبی 

چین،   "کمونیست"زدهم حزب  نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری یابندی اساسفرمول

 المللی، قرار ذیل است:  در مورد انترناسیونالیزم پرولتری و سیاست بین

 المللی، حزب کمونیست چین متکی بر اساسات زیرین است:  »در سیاست بین

وفاداری به انترناسیونالیسم پرولتری، اتحاد استوار با کارگران تمام جهان، با تمام ملتهای 

ام خلقهای تحت ستم، با تمام دوستداران صلح و با تمام شخصیت ها و تحت ستم، با تم

خاطر سازمانهای علمبردار عدالت، در مبارزه علیه امپریالیسم، هژمونیسم و استعمار به  

دفاع از صلح جهان و به پیش راندن ترقی انسانی. حزب کمونیست چین طرفدار انکشاف 

احترام متقابل به حق   -1اساس پنج اصل:  روابط دولتی بین چین و کشورهای دیگر بر  

ارضی،   تمامیت  و  ملی  متقابل،    -  2حاکمیت  تعرض  در   -  3عدم  متقابل  دخالت  عدم 

 همزیستی صلح آمیز میباشد.   -  5مساوات و سود متقابل و    -  4سیاست داخلی یکدیگر،  

 حزب کمونیست چین با احزاب طبقۀ کارگر دیگر کشورها بر اساس منافع مارکسیسم و 

اصل استقالل و آزادی، مساوات کامل، احترام متقابل و عدم دخالت در سیاست داخلی 

 یکدیگر را انکشاف میدهد.«

نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری نهم حزب کمونیست چین همین موضوع در اساس

 بندی گردیده است:  قرار ذیل فرمول
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پرولتری   انترناسیونالیسم  روی  چین  کمونیست  با »حزب  قطعیت  با  کرده،  ایستادگی 

لنینیستی واقعی سراسر جهان متحد شده، با   - احزاب سیاسی و سازمانهای مارکسیستی

بخاطر  آنها  اتفاق  به  و  کرده  وحدت  جهان  سراسر  ستمدیدۀ  ملل  و  خلقها  پرولتاریا، 

سرنگون ساختن امپریالیسم بسرکردگی امریکا، رویزیونیسم معاصر که دارودستۀ مرتد 

نیسم شوروی در مرکز آن قرار دارد و مرتجعین کشورهای مختلف و در راه محو رویزیو

 نظام بهره کشی فرد از فرد در روی کرۀ زمین و آزادی تمام بشریت مبارزه مینماید.« 

بندی کنگرۀ سراسری دهم حزب کمونیست چین در مورد موضوع متذکره قرار و فرمول

 ذیل است:

انتر پشتیبان  چین  کمونیست  قدرت  »حزب  شوونیسم  مخالف  پرولتری،  ناسیونالیسم 

لنینیست   ـ  مارکسیست  سازمانهای  و  احزاب  با  قـاطـعـانـه  حـزب  این  است،  بزرگ 

اصیل در سراسر جهان متحد می شود، و بسوی پرولتاریا، خلقها و ملل ستمدیدۀ سراسر 

ت متحده و جهان دست اتحاد دراز میکند تا مشترکاً علیه هژمونیسم دو ابر قدرت ـ ایاال

اتحاد شوروی، برای سرنگونی امپریالیسم، رویزیونیسم مدرن و کل ارتجاع و الغاء نظام 

تمام بشریت  این طریق  از  تا  برخیزند  ارض بجنگ  کرۀ  فرد در سراسر  از  فرد  استثمار 

 رهایی یابد.«

های تصویب شده در کنگره های سراسری نامهبدین ترتیب، مسایل مورد اختالفِ اساس

در کنگرۀ نامۀ تصویب شده  م و دهم حزب کمونیست حزب کمونیست چین با اساسنه

 مورد قرار ذیل است:چین، درین  "کمونیست"سراسری یازدهم حزب  

نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری نهم حزب انترناسیونالیزم پرولتری در اساسالف:  

به چین  همهکمونیست  و  جامع  اصل  یک  ایدیولوژیکعنوان  اصل  یک  یعنی   - جانبه، 

بندی »ایستادگی روی انترناسیونالیزم پرولتری« مطرح سیاسی و تشکیالتی، تحت فرمول

بهمی ایدیولگردد،  مسایل  تمامی  که  سطح   - وژیکقسمی  در  تشکیالتی  و  سیاسی 

 المللی روی آن استوار است.  بین
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اساس نیز در  چین  کمونیست  حزب  دهم  سراسری  کنگرۀ  در  شده  تصویب  نامۀ 

به پرولتری  همهانترناسیونالیزم  و  جامع  اصل  یک  اصل عنوان  یک  یعنی  جانبه، 

فرمول  - ایدیولوژیک تحت  تشکیالتی،  و  انترسیاسی  از  »پشتیبانی  ناسیونالیزم بندی 

می مطرح  بهپرولتری«  ایدیولوژیکگردد،  مسایل  تمامی  که  و   - قسمی  سیاسی 

 المللی در تابعیت از آن قرار دارد.  ح بینـطـی در س ـالتـیـکـتش

اساس در  حزب  اما  یازدهم  سراسری  کنگرۀ  در  شده  تصوب  چین،   "کمونیست"نامۀ 

همه   و  جامع  اصل  یک  پرولتری  ایدیولوژیکانترناسیونالیزم  اصل  یک  یعنی    - جانبه، 

بین سطح  در  تشکیالتی  و  بهسیاسی  بلکه  نیست،  سیاست المللی  از  تابعی  عنوان 

المللی حزب، عنوان یکی از اساسات سیاست بینچین و به "کمونیست"المللی حزب  بین

فرمول میتحت  مطرح  پرولتری«،  انترناسیونالیزم  به  »وفاداری  جنبۀ بندی  و  گردد 

 تی آن نیز تابع همین وضعیت سیاسی صرف آن است.تشکیال

نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری نهم حزب کمونیست چین، »اتحاد قاطع اساس  ب:

لنینیستی واقعی سراسر جهان« را مطرح   -با احزاب سیاسی و سازمانهای مارکسیستی

 کند.می

اتحاد قاطع با   نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری دهم حزب کمونیست چین نیز اساس

 نماید. لنینیست اصیل در سراسر جهان را مطرح می  - های مارکسیستاحزاب و سازمان

چین با وجودی   "کمونیست"نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری یازدهم حزب  اما اساس

که در ابتدا اجماالً »اتحاد استوار با کارگران تمام جهان« را مطرح می نماید، اما در موضوع 

بهروابط   نه  و  ها،  کشور  سایر  کارگر  طبقۀ  احزاب  با  مناسبات  و و  روابط  مشخص  طور 

مائوئیست[ واقعی یا اصیل   -لنینیست ]  -مناسبت با احزاب و سازمان های مارکسیست

سراسر جهان، از انکشاف مساوات کامل، احترام متقابل و عدم دخالت در سیاست داخلی 

استقالل و آزادی، و نه بر اساس انترناسیونالیزم یکدیگر، بر اساس منافع مارکسیزم و اصل  

می دم  بیشپرولتری،  و  آنزند  از  بهتر  انترناسیونالیستی  که  وحدت  روی  مشخص  طور 

سازمان و  احزاب  این  با  استوار  تأکید پرولتری  ها  فاصله  روی  واقع  در  نماید،  تکیه  ها 

 سازد. های ملی و کشوری را برجسته مینماید و جداییمی
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با ساسا  پ: کمونیست چین »وحدت  نهم حزب  در کنگرۀ سراسری  نامۀ تصویب شده 

 نماید. ها و ملل تحت ستم سراسر جهان« را مطرح میپرولتاریا، خلق

نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری دهم حزب کمونیست چین نیز »دست اتحاد اساس

 نماید. را عنوان میدراز کردن بسوی پرولتاریا، خلق ها و ملل تحت ستم سراسر جهان«  

چین از »اتحاد  "کمونیست"نامۀ تصوب شده در کنگرۀ سراسری یازدهم حزب اما اساس

های تحت ستم، با تمام دوستداران   های تحت ستم، با تمام خلق  استوار ... با تمام ملت

زند و به این ترتیب های علمبردار عدالت« دم می  ها و سازمان  صلح و با تمام شخصیت

داران صلح در های تحت ستم را با اتحاد استوار با تمام دوستاد استوار با تمام ملتاتح

 یک ردیف قرار می دهد.

»مبارزۀ اساس  ت: چین،  کمونیست  حزب  نهم  سراسری  کنگرۀ  در  شده  تصویب  نامۀ 

رویزیونیزم  امریکا،  امپریالیزم  بسرکردگی  امپریالیزم  ساختن  سرنگون  بخاطر  متفقانه 

رودستۀ مرتد رویزیونیزم شوروی در مرکز آن قرار دارد و مرتجعین کشورهای معاصر که دا

 ن و ـیـرۀ زم ـمختلف و در راه محو محو نظام بهره کشی فرد از فرد در روی ک

 نماید. آزادی تمام بشریت« را مطرح می

طالب  چین،  کمونیست  حزب  دهم  سراسری  کنگرۀ  در  شده  تصویب  اساسنامۀ 

ایاالت متحده و   - مشـتـرک علیـه هژمونیزم دو ابر قدرت»برخاسـتـن بـه جـننگ  

نظام  الغاء  و  ارتجاع  کل  و  مدرن  رویزیونیزم  امپریالیزم،  برای سرنگونی  اتحاد شوروی، 

 استثمار فرد از فرد در سراسر کرۀ ارض و رهایی تمام بشریت« است.

چین، »مبارزه   "کمونیست"نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری یازدهم حزب اما اساس

علیه امپریالیزم، هژمونیزم و استعمار بخاطر دفاع از صلح جهان و به پیش راندن ترقی 

 انسانی« را طلب می نماید. 

تنی درینجا واضحاً اهداف »دفاع از صلح جهان و به پیش راندن ترقی انسانی«، که اولی مب

به ریفورمیزم  بر غلبۀ  مبتنی  دومی  و  آمیز است  مسالمت  انقالب در سطح بر سه  جای 
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به مشترک  جنگ  جای  کل جهانی،  و  مدرن  رویزیونیزم  امپریالیزم،  »سرنگونی  خاطر 

 گیرد. ارتجاع و الغاء نظام فرد از فرد در سراسر کرۀ ارض و رهایی تمام بشریت« را می

چین گفته  "کمونیست"ر کنگرۀ سراسری یازدهم حزب در اساسنامۀ تصویب شده د  ث:

 شده است که:

بر  »حزب کمونیست چین طرفدار انکشاف روابط دولتی بین چین و و کشورهای دیگر 

 اساس پنج اصل: 

  ارضی،  تمامیت  و ملی  حاکمیت  حق  به  متقابل  احترام   –  1

  متقابل،   تعرض  عدم   –  2

  یکدیگر،   داخلی  سیاست  در  متقابل  دخالت  عدم   –  3

  متقابل سود  و  مساوات   -   4

  و

 « .میباشد  آمیز   مسالمت  همزیستی  –  5

های سراسری نهم و دهم حزب کمونیست های تصویب شده در کنگرهنامهاما در اساس

 مورد هیچ چیزی گفته نشده است.    چین، درین

تی و ترقی  ـیالیس ـوس ـییر نهایی جامعۀ س ـورد تغ ـــ  در م  9

 زم: ـ ونی ــکمآن به

مورد چین درین  "کمونیست"نامۀ تصویب شده در کنگرۀسراسری یازدهم حزب  در اساس

 گفته شده است: 

»هدف غائی حزب ایجاد یک سیستم جامعۀ کمونیستی میباشد. پیشرفت عظیم نیروهای 

مؤلده و ترقی و شگوفائی عظیم در ساحات ایدئولوژیک سیاسی و فرهنگی به تغییر نهائی 
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جامعۀ سوسیالیستی و ترقی آن به جامعۀ کمونیستی ]منجر می شود[ که در آن پرنسیب 

 کس به قدر ضرورتش( اعمال میگردد.«)از هرکس بقدر توانائیش و به هر  

های سراسری نهم و دهم حزب کمونیست های تصویب شده در کنگرهنامهساما در اسا

 مورد مختصراً گفته شده است:چین، درین

 هدف نهائی حزب تحقق کمونیسم است.« »

 مورد چند موضوع مهم قابل بحث وجود دارد:درین

خود باعث »تغییر نهایی بهیروهای مؤلده« خودهیچ سطحی از »پیشرفت عظیم ن   -اوالً

نمی کمونیستی«  جامعۀ  به  آن  ترقی  و  سوسیالیستی  جامعۀ جامعۀ  نهایی  تغییر  گردد. 

سوسیالیستی و ترقی آن به جامعۀ کمونیستی مستلزم سر برآوردن مناسبات تولیدی 

گذا دورۀ  تولیدی  )مناسبات  سوسیالیستی  تولیدی  مناسبات  درون  از  از کمونیستی  ر 

بلوغ رسیدن آن از درون پروسۀ پر پیچ و خم و مملو از فراز کمونیزم( و بهسرمایه داری به

و نشیب مبارزات طبقاتی پرولتری است. فرازهای مختلف این پروسۀ انقالبی پیوسته، با 

گردد. بدین طریق با ادامۀ انقالب انقالبات فرهنگی پرولتری متعدد و مداوم مشخص می

از سوسیالیستی   گذار  مرحلۀ  انقالبی  فرازهای  از  هرگام  در  پرولتاریا  دیکتاتوری  تحت 

تر خواهد گردید و با سرمایه داری به کمونیزم، مناسبات تولیدی جامعه هر دم انقالبی

حرکت ادامه خواهد داد. در  سوی مناسبات تولیدی بالغ کمونیستی بههای پیهم بهجهش 

ادامۀ چنین مسیری در سطح کش با  با هر جهش واقع  ورها و در سطح جهان است که 

ناخالصی ستمانقالبی،  و  استثمارگرانۀ  نحو های  به  جامعه  در  تولیدی  مناسبات  از  گرانه 

گردد و های بیشتری برای رشد نیروهای مؤلده مساعد میگردد، زمینهتر میانقالبی پاک

ونیستی فرا خواهد سرانجام مرحلۀ اولیۀ جامعۀ کمونیستی و سپس مرحلۀ عالی جامعۀ کم

 رسید. .  

و   -ثانیاً سیاسی  ایدئولوژیک  ساحات  در  عظیم  شگوفائی  و  »ترقی  از  سطحی  هیچ 

خود، در پهلوی »پیشرفت عظیم نیروهای تواند خودبهفرهنگی« دورۀ سوسیالیزم نیز نمی

جامعۀ کمونیستی« گردد. مؤلده«، باعث »تغییر نهایی جامعۀ سوسیالیستی و ترقی آن به
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جامعۀ کمونیستی مستلزم عرصه، تغییر نهایی جامعۀ سوسیالیستی و ترقی آن به  درین

تولیدی  مناسبات  کلیه  محو  طبقاتی،  تمایزات  کلیه  محو  یعنی  کلیت  چهار  محو 

گرانه و محو گرانه، محو کلیه مناسبات اجتماعی استثمارگرانه و ستماستثمارگرانه و ستم

در مسیر بس طوالنی ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری    گرانهکلیه افکار استثمارگرانه و ستم

کمونیستی،  تولیدی  مناسبات  طبقاتی،  غیر  تساوی  انقالبی  کامل  جاگزینی  و  پرولتاریا 

های استثمارگرانه جای کلیتمناسبات اجتماعی کمونیستی و افکار انقالبی کمونیستی به

 گرانۀ محو شده است.  و ستم

ای مؤلده و ترقی و شگوفائی عظیم در ساحات ایدئولوژیک  »پیشرفت عظیم نیروه  -ثالثاً  

سیاسی و فرهنگی« در جوامع طبقاتی سوسیالیستی اموری نیستند که بدون ارتباط با 

صورت  مبارزات طبقاتی پر فراز و نشیب این جوامع و یا در ارتباط با این مبارزات، ولی به

این بروند.  پیش  و  بگیرند  شکل  مالیم،  و  تآرام  میچنین  فقط  تصور صوری  یک  تواند 

 رویزیونیستی باشد. 

 رد ـگیدلیل اساسی اش این است که سوسیالیزم دورۀ تاریخی بس طوالنی ای را دربرمی

که در سراسر آن طبقات، مبارزۀ طبقاتی و خطر احیای سرمایه داری وجود دارد و خطر 

تهدید  را  جامعه  امپریالیزم  سوسیال  و  امپریالیزم  جانب  از  تجاوز  و  تخریب  براندازی، 

برد مبارزات رفت عظیم نیروهای مؤلده در هرگام خود مستلزم پیشکند. بنابرین پیشمی

انقالبی پرولتری   تا بهطبقاتی  متعدد فرهنگی است  انقالبات  موانع از طریق  طور مداوم 

های مناسبات تولیدی جامعه، از جلو ماندگیرفت عظیم نیروهای مؤلده، یعنی عقبپیش

 رفت مداوم آن تأمین گردد.  این نیروها برداشته شود و پیش

در  چنین است ترقی  و شگوفایی عظیم در ساحات ایدیولوژیک سیاسی و فرهنگی  هم

برد مبارزات طبقاتی انقالبی پرولتری جوامع سوسیالیستی که فقط در متن و بطن پیش

 تواند ممکن و میسر گردد.مبتنی بر تیوری ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا می

پرنسیپ »از هر کس بقدر توانائیش و به هر کس به قدر ضرورتش« چیزی نیست  -رابعاً

یپ »از هرکس به اندازۀ توانائیش و به هر کس به اندازۀ کارش« که با دیوار چین از پرنس
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وار سربرآورد و فاصله داشته باشد و فقط پس از محو تام و تمام پرنسیپ دومی سمارق

کمونیزم از شگوفا گردد. سوسیالیزم مرحلۀ گذار انقالبی بس طوالنی از سرمایه داری به

این ترتیب مرحلۀ گذار انقالبی از است و به  طریق ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا

پرنسیپ »ازهر اندازۀ کارش« به  هر کس به  اندازۀ توانائیش و به  پرنسیپ »از هر کس به  

به به  کس  و  توانائیش  به  اندازۀ  کس  تحت هر  انقالب  ادامۀ  طریق  از  کارش«  اندازۀ 

 باشد.دیکتاتوری پرولتاریا نیز می

رفت پر فراز و نشیب پروسۀ انقالبی مداوم، تحول از اصلِ »به شدرین مرحله در جریان پی

هر کس به اندازۀ ضرورتش«، از طریق تحدید انقالبی   اصل »بهاندازۀ کارش« بههر کس به  

انقالبی پیوستۀ اصل دوم به انکشاف  مداوم پیش پیوستۀ اصل اول و  صورت پیوسته و 

 یابد. میصورت نهایی تحول کیفی  رود و سرانجام بهمی

بنابرین پرنسیپ »... به هرکس به اندازۀ کارش« پرنسیپی نیست که باید در طول دوران 

عمل آید. البته شکی نیست که این سوسیالیزم در جهت تحکیم و تثبیت ان کوشش به

پرنسیپ، یک پرنسیپ اولیه در سوسیالیزم، است. ولی گذار پیوسته و مداوم انقالبی ازین 

پ »... به هرکس به اندازۀ ضرورتش« در دوران سوسیالیزم تا رسیدن  پرنسیپ به پرنسی

کمونیزم نیز یک پرنسیپ است. بدون طی طریق پیوسته و مداوم درین مسیر هرگز به

 کمونیزم عبور نمود. توان از مرحلۀ سوسیالیزم بهصورت خودبخودی نمیبه

از همان ابتدای ساختمان حتی باید پذیرفت که پرنسیپ »... به هرکس به اندازۀ کارش«  

می قرار  تحدید  مورد  بهسوسیالیزم  واقع  در  کار«  »اندازۀ  عبارتِ  میزان "مفهوم  گیرد. 

 "میزان مصرف برای تولید نیروی کار"طبق اصل بورژوایی    "ارزش کار"است و    "ارزش کار

گردد. بنابرین سنجش حق هرکس »به اندازۀ کارشَ« یک سنجش بورژوایی یا سنجش می

احتیاجات   "بورژوایی  حق" رفع  اقتصادی  لحاظ  از  سوسیالیزم  ساختمان  هدف  است. 

که در اقتصاد بورژوایی کسب سود هم  اقتصادی جامعه است و نه کسب سود، در حالی 

مقام  در  سود  داری  سرمایه  اقتصاد  در  بنابرین  آن.  هدف  هم  و  است  سرمایه  منشاء 

دهی قرار ندارد؛  ی سود در مقام فرماندهی قرار دارد، ولی در اقتصاد سوسیالیستفرمان

جهت   همین  بورژوایی"به  ساختمان   "حق  ابتدای  همان  از  سوسیالیستی  اقتصاد  در 
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اندازۀ کارش« با سوسیالیزم مورد تحدید قرار می گیرد، یعنی سنجش حق هرکس »به 

 گردد. تحدید مواجه می

ضاد میان شهر و ده، تضاد مبارزات پیوسته و روزافزون علیه تضاد میان فکری و جسمی، ت

کشان میان مناطق مختلف، تضاد میان کار زنان و مردان، تضاد میان سطوح مختلف زحمت

پیش و  غیره  روزافزون  و  تحدید  باعث  مذکور،  مبارزات  پیوستۀ  و  مداوم  حق "رفت 

گردد و به همان میزان باعث رشد و سنجش حق هرکس »به اندازۀ کارش« می  "بورژوایی

 گردد.رکس »به اندازۀ ضرورتش« میسنجش حق ه

های گوناگون های عمومی اقتصاد و خدمات در عرصهدر جامعۀ سوسیالیستی رشد بخش

شود و از همان ابتدا میزان استفادۀ هرکس از تسهیالت  دست گرفته میاز همان ابتدا روی

اندازۀ کارش« معین  اقتصادی عمومی و خدمات عمومی طبق سنجش حق هرکس »به 

برای همه، یعنی حق استفادۀ عمومی   "حق اشتغال"یا    "حق کار"گردد. در رأس همه،  نمی

از تأسیسات عمومی اقتصادی سوسیالیستی برای امرار معاش موجود است، در حالی که 

نیروی کار  استثمار  با حق خرید و  تؤأم  نیروی کار  در جامعۀ سرمایه داری حق فروش 

ولی   دارد  وجود  کار"دیگران  اش"ا  ـی  "حق  و ـول  "تغال ـحق  لحاظ حقوقی  از  اینکه  و 

 قانونی وجود داشته باشد، در واقعیت جامعه موجود نیست. 

 ی، ـی مجانـاستفاده از نظام تحصیلی مجانی، نظام صحی مجانی، مراکز تفریحی و ورزش

مراکز هنری و فرهنگی مجانی، مراکز عمومی مجانی پرورش اطفال و غیره نیز از همان 

س صورت ابتدای  کارش«  اندازۀ  »به  هرکس  حق  سنجش  طبق  سوسیالیزم  اختمان 

 گیرد.نمی

بدین ترتیب است که گذار انقالبی بس طوالنی و پر پیچ و خم و مملو از فراز نشیب، از 

توانائیش و به هر کس به اندازۀ کارش« به پرنسیپ » از  اندازۀ  به  پرنسیپ »از هرکس 

جامعۀ کمونیستی به اندازۀ ضرورتش« در پایان به  هرکس به اندازۀ توانائیش و به هر کس 

 گردد. منجر می
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های تا  از مجموع بحث گیری عمومینتیجه

 کنون مطرح شده

 

 انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین 

انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین ادامۀ مبارزه و مناظرۀ کبیر  

 علیه رویزیونیزم مدرن شوروی: 

های مدرن خروشچفی در شوروی از درون حزب گیری رویزیونیستدر واقع این قدرت

کمونیست شوروی و دولت سوسیالیستی شوروی و سرنگونی انقالب در شوروی توسط 

مائوتسه دون را متوجۀ وظیفۀ عاجل  آن ها بود که حزب کمونیست چین تحت رهبری 

ین و دولت چین و ضرورت عاجل های درون حزب کمونیست چمبارزه علیه رویزیونیست

 ها از مراجع قدرتی که در حزب کمونیست و دولت چین داشتند، نمود. سرنگونی آن

مبارزه و مناظرۀ کبیری که علیه رویزیونیزم مدرن شوروی توسط حزب کمونیست چین 

مائوتسه رهبری  بهتحت  کمونیستدون  برای  رفت،  حزب  پیش  رأس  در  و  جهان  های 

ویژه ه طی چندین سال متوالی در امر ساختمان سوسیالیزم در چین، بهکمونیست چین، ک

تجربگی در ساختمان سوسیالیزم مقلد علت بیریزی صنایع سنگین در چین، بهدر پایه

 راه بیفتد. محض شوروی بود، کار آسانی نبود و فقط توانست پس از تأخیر چندین ساله به

زمان که تقریباً هم  1956م خود در سال  حزب کمونییست چین در کنگرۀ سراسری هشت

در همان سال برگذار گردید، از جهات بسیار   "حزب کمونیست شوروی"با کنگرۀ بیستم  

نوایی با حزب کمونیست شوروی در همان وقت حرکت نمود. حزب کمونیست مهمی در هم

 چین در کنگرۀ سراسری هشتم خود:   
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 سوسیالیزم را رد نمود.الف: عمده بودن مبارزۀ طبقاتی در دوران  

 ب: روی تیوری رشد نیروهای مؤلده تکیه کرد.

 نامۀ حزب و سایر اسناد حزبی حذف نمود.  دون را از اساسپ: اندیشۀ مائوتسه

نوایی هم  "کیش شخصیت"ت: با کنگرۀ بیستم حزب کمونیست شوروی در مبارزه علیه  

 نمود.

ک شدۀ  تصویب  رسمی  نظر  طبق  الف:  موضوع  مورد  حزب در  هشتم  سراسری  نگرۀ 

 کمونیست چین: 

که نظام سوسیالیستی اساساً در چین برقرار گردیده است، تـضـاد عـمـده این»نظر به

 در کـشـور دیـگـر تـضـاد مـیـان پرولتاریا و بورژوازی نیست ...«

در واقع این نظر تا حد زیادی مشابه با نظر استالین پس از برقراری نظام سوسیالیستی 

  30شـوروی بود. استالین برین باور بود که در جامعۀ سوسیالیستی شوروی در دهۀ  در  

چه وجود دارند قرن بیست و بعد از آن دیگر طبقات انتاگونیستی وجود ندارند، بلکه آن

 کار باهم در وجود سه طبقۀ کارگران، دهقانان و روشنفکران در شوروی هستند.  طبقات هم

نظر طبق  ب:  موضوع  مورد  حزب   در  هشتم  سراسری  کنگرۀ  در  شده  تصویب  رسمی 

 کمونیست چین: 

»تضاد عمده در کشور ... تضاد منتج از نیاز مردم برای انکشاف سریع اقتصادی و فرهنگی  

ها ها است. وظیفۀ عمده در مقابل تمام ملت، تمرکز تمامی تالشو کمبود مقتضیات آن

های رسیدگی تدریجی به نیازمندیروی انکشاف نیروهای مولده، صنعتی ساختن کشور و  

 در حال رشد اقتصادی و فرهنگی مردم است«

آن نظر،  این  چطبق  سوسیالیستی  جامعۀ  در  عـیـچه  اسـم ـن  اولـده  از  و  ت  ـویـت 

اسـرخـب انـ وردار  سـشـکـت،  صنعتی ـریـاف  مؤلده،  نیروهای  انکشاف  اقتصادی،  ع 

 های در حال رشد اقتصادی مردم است. نیازمندیساختن کشور و رسیدگی تدریجی به
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نمی رشد البته  تیوری  بر  رسماً  شوروی  در  سوسیالیزم  ساختمان  که  نمود  حکم  توان 

ن تیوری ایحال از جهات معینی گرایش بهنیروهای مؤلده استوار بوده است. ولی در عین 

تقدم  مورد  در  مثالً  است،  داشته  وجود  استالین  زمان  در  شوروی  کمونیست  حزب  در 

 سرخ بودن. متخصص بودن نسبت به

  1945در مورد موضوع پ: در کنگرۀ سراسری هفتم حزب کمونیست چین، که در سال  

با   لنینیزم  - های عام مارکسیزم عنوان تلفیق تیوریدون بهدایر گردید، اندیشۀ مائوتسه

نامۀ حزب حزب تعیین گردید و در اساس  "نمایخط راه"شرایط مشخص انقالب چین و  

داشت.  قرار  نوین  دموکراتیک  انقالب  دورۀ  در  چین  انقالب  زمان  آن  در  گردید.  درج 

های عام عنوان تلفیق تیوریدون بهعبارت دیگر در آن زمان تعیین اندیشۀ مائوتسهبه

شرایط   - مارکسیزم  با  به  لنینیزم  یا  چین  انقالب  دیگر  مشخص  راهنمای "عبارت  خط 

لنینیـزم با شرایط مشخص انقالب   - های عام مارکسیـزم معنای تلفیق تیوری، به"حزب

 دموکـراتیک نـوین در چین بود.

انقالب سوسیالیستی در چین پایان اما زمانی که مرحلۀ گذار از انقالب دموکراتیک نوین به

طی چند سال اول ساختمان سوسیالیزم، منجمله در کنگرۀ یافت، حزب کمونیست چین  

و  در ساختمان سوسیالیزم  از شوروی  محض  تقلید  موقعیت  در  سراسری هشتم خود، 

دون ی مستقل درین دوره مبتال بود. این وضعیت توسط مائوتسه"نماخط راه"نداشتن  

سال   در  بار  اولین  سخن  1957برای  یک  عنوان  طی  تحت  س"رانی  بارۀ  انترالیزم در 

ساختمان   "دموکراتیک در  مستقل  حرکت  ضرورت  روی  و  گرفت  قرار  انتقاد  مورد 

تدریج خود سوسیالیزم در چین تأکید صورت گرفت. حزب کمونیست چین پس از آن به

را  و خود  بیرون کشید  از شوروی در ساختمان سوسیالیزم  تقلید محض  از وضعیت  را 

 رار داد.    ـتقل سوسیالیزم در چین قطور روزافزون  در مسیر ساختمان مسبه

نوایی با کنگرۀ در مورد موضوع ت: کنگرۀ سراسری هشتم حزب کمونیست چین، در هم

حزب   چین    "کمونیست"بیستم  کمونیست  حزب  در  شخصیت  کیش  علیه  شوروی، 

دون در حزب  مائوتسه  "کیش شخصیت"گیری نمود که هدف آن غیر از مبارزه علیه  موضع
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صورت غیر مستقیم تأئید مبارزه علیه کیش شخصیت استالین در ، و بهکمونیست چین

 توانست. حزب کمونیست شوروی، چیز دیگری بوده نمی

که مبارزه و مناظرۀ کبیر علیه رویزیونیزم مدرن شوروی حزب کمونیست چین قبل از آن

ن در  گیری علیه سیاست اقتصادی شوروی رسید که نکات مهم آموضعرا شروع نماید، به

مورد ارزیابی قرار گرفته   "نقد سیاست اقتصادی شوروی"نام  دون بهاثر معروف مائوتسه

به و  بهاست  ترتیب  یافت.  این  دست  چین  در  سوسیالیزم  مستقل  ساختمان  سیاست 

آنهم از  قبل  چین  کمونیست  حزب  بهچنان  جمعکه  همهیک  مورد  بندی  در  جانبه 

مبارزه و مناظرۀ کبیر علیه آن را شروع نماید،   رویزیونیزم مدرن شوروی دست یابد و

بندی خدمات استالین برای بندی در مورد استالین دست یافت. طبق این جمعیک جمعبه

و  اشتباهات  و  هفتادفیصد  المللی  بین  کمونیستی  جنبش  و  شوروی  در  سوسیالیزم 

نیست چین فیصد بوده است. طبق این نظر، حزب کموبودات و حتی انحرافات او سیکم

رانی خروشچف در  این نتیجه رسید که منظور اساسی سخندون بهتحت رهبری مائوتسه

شوروی علیه کیش شخصیت استالین و از این   "کمونیست"کنگرۀ سراسری بیستم حزب  

دادن کل صفحۀ حیات استالین، دور انداختن شمشیر استالین یعنی طریق تیره و تار نشان

انداختن  دور  زیادی  حد  تحت   تا  چین  کمونیست  حزب  بناءً  است.  بوده  لنین  شمشیر 

مائوتسه نهرهبری  بلکه علیه تنها بهدون  از هفتادفیصد خدمات استالین پرداخت  دفاع 

 گیری نمود. فیصد اشتباهات وی نیز موضعسی

کردهای رویزیونیستی مدرن  ها وعملبا روشن شدن بیشتر از پیش و روز افزون تیوری

وروی تحت رهبری خروشچف و سپس بریژنیف، حزب کمونیست ش  "کمونیست"حزب  

شوروی   "کمونیست"دون مباحثات و مناظرات کبیر با حزب  چین تحت رهبری مائوئسه

با نافرجام ماندن این مباحثات و مناظرات را طی چند سال به صورت درونی پیش برد. 

ب کمونیست چین و درونی چند ساله و تشدید روز افزون فشارهای ضد انقالبی علیه حز

تحت "شوروی"و دولت    "کمونیست"دولت چین توسط حزب   ، حزب کمونیست چین 

دون ضرورتاً مباحثات و مناظرات متذکره را علنی ساخت. پس از آن بود  رهبری مائوتسه

دون علیه که جریان مبارزه و مناظرۀ کبیر حزب کمونیست چین تحت رهبری مائوتسه

 پیش رفت.     راه افتاد و بهالمللی آشکارا بهطح بینروزیونیزم مدرن شوروی در س
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ناگفته روشن است که اگر مبارزه و مناظرۀ کبیر علیه رویزیونیزم مدرن شوروی در همان 

گرفت، مبارزه ماند و خود حزب کمونیست چین را در بر نمیسطحِ درونی و بیرونی باقی می

ای را در بر ماند و برای خود چین ثمرهو مناظرۀ کبیر مذکور ناتکمیل و ناقص باقی می

دون شد. حزب کمونیست چین تحت رهبری مائوتسهداشت. اما چنین نشد و نباید مینمی

المللی علیه رویزیونیزم مدرن شوروی، این مبارزه و در ادامۀ مبارزه و مناظرۀ کبیر بین

بین کبیر  مبارزۀمناظرۀ  و  مناظرۀ  و  ساخت  خاص  چین  برای  را  علیه   المللی  کبیر 

رهبری  رویزیونیست تحت  چینی  چینی"های  به  "خروشچف  سرنگونی را  منظور 

عنوان یک وظیفۀ عاجل مبارزاتی، در  ها از مراجع قدرت حزبی و دولتی، بهرویزیونیست

 راه انداخت و پیش برد.  جریان انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی، به

انقال عاجل  پرولتاریای هدف  فرهنگی  کبیر  چینب  ره   -ی  روان سرنگونی 

سرمایه  راه  )رویزیونیست ناپشیمان  و  داری  حزبی  قدرت  مراجع  از  ها( 

 دولتی: 

تواند شکلی از مالکیت اجتماعی ذات خود نمیمالکیت دولتی و مالکیت کلکتیو محلی به

که حزب پرولتری اعتبار اینها در جامعۀ سوسیالیستی بهحقیقی باشد. این نوع مالکیت

های کلکتیو محلی را برعهده دارد، های دولتی و مالکیترهبری دولت و رهبری مالکیت

مالکیمی از  اولیۀ آن، تلقی  تواند شکلی  البته شکل  اما زمانی که ت اجتماعی، و  گردد. 

سرمایه راه  ناپشیمان  )رویزیونیسترهروان  یعنی داری  کمونیست  حزب  رهبری  ها( 

دست گیرند، اعتبار مذکور از رهبری حزب بر سرقدرت و در نتیجه رهبری دولت را به

گردد. ماهیت بورژوایی میبهرود زیرا ماهیت پرولتری حزب بر سر قدرت تبدیل  میان می

که مالکیت دولتی و مالکیت کلکتیو محلی کماکان شکل عمدۀ مالکیت  در نتیجه ولو این

 تواند شکلی از مالکیت اجتماعی تلقی گردد.  باقی بماند، دیگر نمی

ها پس از غصب رهبری حزب و چه مالکیت دولتی و مالکیت کلکتیو محلی مدتچنان

ها در شوروی ظاهراً شکل عمدۀ مالکیت باقی ماند، اما دیگر تدولت توسط رویزیونیس

 "شوروی"های برسر قدرت در  دهندۀ شکلی از مالکیت اجتماعی نبود. رویزیونیستنشان
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ها در  وارد عصر کمونیزم گردیده است. آن "شوروی"دروغ ادعا کردند که جامعۀ  حتی به

پرولتاریا پرولتاریای شوروی و  بر  اول حمالت  بینقدم  از طریق دور ی  را عمدتاً  المللی 

از طریق   و  استالین  ی شان در "هاعموم خلقی"و    "مسالمت آمیزها"انداختن شمشیر 

المللی آغاز کردند و نه از طریق تبدیل مالکیت دولتی  سطح جامعۀ شوروی و در سطح بین

ونیستی مالکیت خصوصی. در نتیجه مالکیت بروکراتیک رویزیو مالکیت کلکتیو محلی به

که در آن حزب بر سرقدرت و دولت حاکم دارای ماهیت طبقۀ حاکمۀ سرمایه دار بروکرات 

 بود، بر جامعۀ شوروی حاکم گردید.  

دون علیه رویزیونیزم مبارزه و مناظرۀ کبیر حزب کمونیست چین تحت رهبری مائوتسه

عظیم تاریخی   بر سر قدرت در شوروی، ولو با تأخیر چند ساله، از آن رو دارای اهمیت

بینبین کمونیستی  در جنبش  میالمللی  تلقی  بهالمللی  ظواهر  علیرغم  که  شدت  گردد 

 راه افتاد و پیش رفت. فریبندۀ رویزیونیزم مذکور به

مبارزه علیه رویزیونیزم لیوشاوچی در جریان انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین، که 

مبارزۀ طبقاتی سختی علیه ر بر گیرندۀ  راه سرمایهدر  ناپشیمان  داری در درون  هروان 

به بود،  چین  دولت  و  چین  کمونیست  علیه حزب  کبیر  مناظرۀ  و  مبارزه  ادامۀ  عنوان 

راه شدت فریبندۀ رویزیونیزم مذکور بهرویزیونیزم مدرن شوروی، نیز علیرغم ظواهر به

ی در درون حزب  افتاد و با موفقیت به پایان رسید. این مبارزه ستاد فرماندهی بورژوای

کمونیست و دولت چین را که تحت رهبری لیوشاوچی قرار داشت سرنگون کرد و از احیای 

این طریق هدف عاجل سرمایه داری در چین، حداقل برای یک دهه، جلوگیری نمود. به

دهی رویزیونیستی در  انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین که سرنگونی ستاد فرمان

 داری و دولت چین و جلوگیری از احیای سرمایه  درون حزب کمونیست

 در چین بود، برآورده گردید. 

مائوتسه رهبری  تحت  چین  کمونیست  نمای حزب  چپ  رویزیونیزم  علیه  مبارزه  دون 

سرعت انتاگونیستی پیائو را، که پس از کنگرۀ سراسری نهم حزب کمونیست چین بهلی 

پیائو و دارودسته اش از میان رفتند و ن لینگردید، نیز موفقانه پیش برد که در نتیجۀ آ

لین"دنبال آن  به مبارزه علیه  و کنفوسیوسکارزار  بهبه  "پیائو  موفقانه  و  افتاد  پیش راه 



 

 
226 

 

رفته هدف عاجل انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین از هممورد نیز رویرفت. درین

پیائو برآورده یزم چپ نمای لینبرد مؤفقانۀ مبارزۀ طبقاتی شدید علیه رویزیونطریق پیش

 گردید.

الی در خنثی کردن آن توطئه  پیائو و نقش نسبتاً مهم چوئناما تبارز ناگهانی توطئۀ لین

برد انقالب دیگر بر جریان پیششدت زیان آور و متقابالً مؤثر بر همدو تأثیر گذاری منفی به

 کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین بر جای گذاشت: 

ع ناکام اوالً  توطئۀ  از  پس  چین  پرولتاریایی  فرهنگی  کبیر  انقالب  رسمی  ادامۀ  لیرغم 

یی برای یی این انقالب به شدت تضعیف گردید و امکان بسیج تودهپیائو، دامنۀ تودهلین

 ادامۀ آن، حداقل در آن مقطع، را از میان برد. 

چوئن مهم  نسبتاً  نقش  لینثانیاً  توطئۀ  کردن  خنثی  در  تقویت   پیائو،الی  باعث  عمالً 

الی در حزب کمونیست چین و دولت چین گردید و پایۀ نیرومندی برای سنتریزم چوئن

قماش وی، که های همهسیائوپینگ و رویزیونیستگیری مجدد تینبرگشت دادن و قدرت

سال در  چین  دولت  و  کمونیست  حزب  از  شدگان  تصفیه  کبیر اکثراً  انقالب  اول  های 

ی بودند و بعداً ستاد فرماندهی رویزیونیستی سه جهانی را تشکیل  فرهنگی پرولتاریای

 وجود آورد.دادند، در حزب کمونیست چین و دولت چین به

دون از نسل اول رهبران این عوامل توأم با درگذشت تقریباً تمامی افراد نزدیک به مائوتسه

مائوتسه رهبری  تحت  انقالبی  جناح  وی،  خود  درگذشت  از  قبل  حزب  دون  حزب  در 

موازنۀ قدرت در داخل حزب   یعنی  و  قدرت  توان  و  لحاظ عینی  از  را  کمونیست چین 

دهی  کمونیست چین و دولت چین، در وضعیتی قرار داد که امکان سرنگونی ستاد فرمان

 رویزیونیستی سه جهانی در درون حزب کمونیست چین و دولت چین را از دست بدهد.  

انقالبی تحت رهبری  اما درین میان یک وجه مشترک نسبتاً مهم تیوریک میان جناح 

دون و ستاد فرماندهی رویزیونیستی سه جهانی نیز باعث ناتوانی ذهنی جناح مائوتسه

مائوتسه رهبری  تحت  رویزیونیستی سه انقالبی  فرماندهی  امر سرنگونی ستاد  در  دون 

 چین گردید. جهانی از مراجع قدرت حزبی و دولتی  
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همان طوری که در بیانیۀ جنبش انقالبی انترناسیونالیستی تأکید گردیده است، نسبت 

دون تهمت و افترایی علیه او مائوتسهدادن تیـوری رویـزیـونـیـسـتـی سـه جهان به 

بود؛ به   "تقسیم به سه جهان"دون باورمند به  است. اما این نیز درست است که مائوتسه

: دولت امپریالیستی امریکا و دولت سوسیال امپریالیستی شوروی یعنی این ترتیب که

امپریالیستی و سوسیالابرقدرت قدرت های های  اول،  به عنوان جهان  را  امپریالیستی 

یک شرقی  و  غربی  اروپای  در  دو  درجه  را امپریالیستی  کانادا  و  استرالیا  جاپان،  با  جا 

امپریالیزم را سلطۀ امپریالیزم و سوسیالعنوان جهان دوم و مجموع کشورهای تحت  به

های سه جهانی چینی  عنوان جهان سوم قبول داشت. این در حالی بود که رویزیونیستبه

 کردند.نیز جهان را به همین صورت تقسیم می

تقسیم تقسیماین  بود.  نادرست  امپریالیستی بندی  ابرقدرت  کـه  بود  آن  درست  بندی 

راه با جاپان و استرالیا، مپریالیستش در پیمان نظامی ناتو همجا با متحدیـن ا امریکا یک

که دارای اقتصاد و سیاست نیو لیبرالی سرمایه دارانۀ امپریالیستی بودند، به عنوان جهان 

که   ، امپریالیستش در پیمان وارسا سیالامپریالیزم شوروی و متحدین سواول؛ سوسیال

عنوان امپریالیستی بودند، بهکراتیک سوسیالدارای اقتصاد و سیاست سرمایه دارانۀ برو

سوسیال و  امپریالیزم  سلطۀ  تحت  کشورهای  مجموع  و  دوم  بهجهان  عنوان امپریالیزم 

های های امپریالیستی متحد با امپریالیستجهان سوم تقسیم بندی گردد. در واقع قدرت 

آن از  بیشتر  خیلی  خیلی  ناتو  از  بیرون  و  ناتو  در  م امریکایی  با  تحدین که 

ابرقدرت سوسیالسوسیال از لحاظ امپریالیست  اروپای شرقی  امپریالیستی شوروی در 

سیاسی و نظامی و به طریق اولی از لحاظ اقتصادی نزدیک باشند، با ابرقدرت امپریالیستی 

امریکا نزدیک بودند و از لحاظ سیاسی، نظامی و اقتصادی تحت رهبری امریکا حرکت 

سوسیمی متحدین  سوسیالالکردند.  قدرت  ابر  در  امپریالیست  شوروی  امپریالیستی 

که از لحاظ سیاسی، نظامی و اقتصادی با پیمان نظامی وارسا نیز خیلی خیلی بیشتر از آن

ابرقدرت سوسیالقدرت  با  باشند،  نزدیک  امریکا  متحد  امپریالیستی  امپریالیستی های 

بندی میان مصیبت این تقسیمکردند.  شوروی نزدیک بودند و تحت رهبری آن حرکت می

دامن سرمایه شدیداً  امپریالیستی  نیولیبرال  و  امپریالیستی  سوسیال  بروکراتیک  های 

سوسیال و  امپریالیزم  سلطۀ  تحت  دولتکشورهای  و  بود  گرفته  نیز  را  های امپریالیزم 
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به را  مذکور  وابسته کشورهای  امپریالیستی  سوسیال  و  امپریالیستی  بلوک  دو  از  یکی 

 ته بود.ساخ

سه تقسیم به"دون و جناح انقالبی تحت رهبری وی در حزب کمونیست چین  مائوتسه

بین  "جهان استراتژیک  اهمیت  دارای  بینرا  پرولتاریای  کل  برای  المللی المللی 

جهانی اهمیت استراتژیک عمومی برای های سهدانستند، در حالی که رویزیونیستنمی

مذکو تیوری  کل  و  بودند  قایل  اآن  را  بینر  پرولتاریای  تاکتیک  و   المللیستراتژی 

سان یا المللی هر دو جناح تقریباً یکهای بیندانستند. اما از لحاظ عملی در سیاست می

که در سویی مـیان شـان وجـود داشـت، بدون اینکردند و همحداقل مشابه عمل می

 جود داشته باشد.     سویی میان شان و کرد مشابه یا هماین عملگفتار اذعان به

دون در حزب کمونیست چین در مبارزه در هرحال جناح انقالبی تحت رهبری مائوتسه

»سرنگونی ستاد فرماندهی   - توانستو نمی  - جهانی نتوانستهای سهعلیه رویزیونیست

رویزیونیستی )ستاد فرماندهی بورژوایی( از درون حزب کمونیست و دولت چین برای 

احی از  لحاظ جلوگیری  از  حتی  و  سازد  متحقق  عمل  در  را  چین«  در  داری  سرمایه  ای 

به حیات تیوریک  آخر  روزهای  در  نتیجه،  در  نماید.  تعقیب  واضح  و  قاطعانه  طور 

چنان نیرومند بود که دون جناح رویزیونیست در مراجع قدرت حزبی و دولتی آنمائوتسه

اتوریتۀ صرفاً منوط و مربوط بهنفع جناح انقالبی حزب  مثبت بودن کل موازنۀ قدرت به

 دون و زنده ماندن وی گردیده بود. شخصی مائوتسه

 ری  ـیـگدون شخصاً این ضعف جناح انقالبی حزب و خطر قدرتاین مهم بود که مائوتسه

بهرویزیونیست را  میها  درک  چیانخوبی  با  باری  و  همکرد  و چین  خیلی صریح  سرش 

شدت منفی نیز وراست این موضوع را مطرح نمود. اما از جانب دیگر این وضعیت بهرک

دون و جناح انقالبی تحت رهبری وی در حزب کمونیست چین وجود داشت که مائوتسه

ها در این مقطع از تاریخ حزب کمونیست چین  آشکارا از قدرت سرنگونی رویزیونیست

 برخوردار نبودند.  
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در چنین وضعیتی بود که یک نوع سازش عملی ناگفته میان هر دو جناح در حزب، بر سر 

به هواکوفینگ  مائوتسهموقعیت  درگذشت  از  پس  حزب  اول  شخص  شکل  عنوان  دون 

دون، گذشت مائوتسهگرفت. اما قرار گرفتن عملی وی در رأس رهبری حزب، پس از در

وجود بیاورد که تحت نام جهانی این امکان را بههای سهصرفاً توانست برای رویزیونیست

کودتا بزنند، جناح انقالبی دون و ظاهراً تحت رهبری هواکوفینگ دست بهدفاع از مائوتسه

 - دون نفر پنجمی آن بودکه در واقع مائوتسه  -را    "گروه چهار نفر"حزب تحت رهبری  

 زندان بیندازند.گیر نموده و بهسرنگون سازند و رهبران آن را دست

تر عقب مراجع قدرت حزبی و دولتی پایینتدریج هواکوفینگ را نیز بهها بهرویزیونیست

چین، در "کمونیست"زدند و سرانجام مؤفق شدند که در کنگرۀ سراسری یازدهم حزب  

اساس1982سال   یک  به،  رویزیونیستی  بهتصنامۀ  و  برسانند  حاکمیت ویب 

 نامه یی ببخشند. شان شکل اساسرویزیونیستی

نیستی تر از چهل سال از کودتای رویزیوهای حاکم بر چین تا حال، که بیشرویزیونیست

ول شدن منفی ماهیت حزب بر سر اقتدار در چین از یک حزب  ها و در نتیجه متحآن

به سرمایهپرولتری  رویزیونیستی  حزب  احیای داریک  و  چین  در  انقالب  سرنگونی  انه، 

میسرمایه کشور  آن  در  )رویزیونیستی( داری  کمونیستی  ظاهر  کماکان  گذرد، 

عینحاکمیت در  و  اند  کرده  حفظ  را  رشد  شان  راه  طریق  از  را  چین  اقتصاد  حال 

بهسرمایه و  داده  انکشاف  عمیقاً  و  وسیعاً  اند. دارانه  کرده  مبدل  جهانی  اقتصاد  دومین 

 گردد و در حال تبدیلامپریالیستی محسوب میبرین چین کنونی یک قدرت سوسیالبنا

 امپریالیستی قرار دارد.        یک ابرقدرت سوسیالشدن به

 ای ـیـه از احـا یک دهـبرد انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین نه تنهبرپایی و پیش

نیروی   یک  بلکه  نمود،  جلوگیری  چین  در  داری  کودتای سرمایه  علیه  کننده  مقاومت 

رویزیونیستی را در درون حزب و نیروهای مسلح، حداقل در سطح گاردهای سرخ، نیز 

های نبرد، علیرغم شکست و سرکوب وجود آورد؛ نیرویی که از کنج زندان تا میدانبه

های داری غاصب مقاومت کرد و قربانیشدن نهایی اش، چند سال علیه قدرت سرمایه

های مدرن شوروی متحمل گردید. چنین نیرویی در مقابل کودتای رویزیونیستعظیمی را  
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آسانی بر اوضاع مسلط ها توانستند خیلی بهتحت رهبری خروشچف وجود نداشت و آن

 گردند.

لحاظ  می از  کمونیست چین  و حزب  کمونیست شوروی  در حزب  اوضاع  که  گفت  توان 

پیروزی انقالب در دو کشور مذکور به    شخص اول رهبری در این دو حزب در زمان پس از

 گونۀ متفاوت شکل گرفت.

لنین در جریان برپایی انقالب اکتوبر و تا هفت سال بعد از پیروزی انقالب، که تقریباً در 

یا بهمجموع دوران جنگ علیه ارتش امپریالیستی  عبارت دیگر های سفید و مداخالت 

ر بر گرفت، در موقعیت شخص اول در را د  "نیپ"دوران کمونیزم جنگی و سپس دوران  

 رهبری حزب کمونیست شوروی قرار داشت.

سال در    27یعنی مدت    1976چین، تا سال    1949دون پس از پیروزی انقالب  اما مائوتسه

تر از آن در جریان موقعیت شخص اول در رهبری حزب کمونیست چین قرار داشت و مهم

پیش و  پربرپایی  فرهنگی  کبیر  انقالب  قرار برد  موقعیتی  چنین  در  نیز  چین  ولتاریایی 

به مائوتسهداشت.  دیگر  پیشعبارت  و  برپایی  جریان  در  چین: دون  در  انقالب  سه  برد 

از  انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی،  انقالب سوسیالیستی و  نوین،  انقالب دموکراتیک 

 رار داشت. سال در موقعیت شخص اول رهبری حزب ق  40یعنی     1976تا سال    1935سال  

ولی از لحاظ شخص اول رهبری بعد از لنین در حزب کمونیست شوروی، یعنی جانشین 

 وی، وضعیت در آن حزب خیلی خیلی بهتر از وضعیت حزب کمونیست چین شکل گرفت. 

سال   30شخص اول در رهبری حزب کمونیست شوروی بعد از لنین یعنی استالین تقریباً  

و ماند  باقی  موقعیتی  چنین  به  در  رهبری بنا  تحت  چین  کمونیست  حزب  برآورد 

فیصد اشتباهات، کمبودات و حتی انحرافات تیوریک و   30دون توانست علیرغم  مائوتسه

فیصد به انقالب شوروی خدمت نماید و عمدتاً انقالب شوروی را   70عملی، در مجموع

انست مثل او تودرست رهبری کند. با وجودی که استالین دقیقاً مثل لنین نبود و نمی

های سی فیصدی طور عمده راه او را تعقیب نمود و با وجود کمبودات و ضعفباشد، اما به

 اش توانست انقالب در شوروی را تداوم بخشد و سوسیالیزم را آن کشور حفظ نماید. 
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اما حزب کمونیست چین قادر نگردید امر جانشینان انقالبی از لحاظ شخص اول رهبری 

صورت  دون را حتی در سطح حزب کمونیست شوروی تحت رهبری لنین بهبعد از مائوتسه

 درست حل و فصل نماید. 

که باور داشت دون جانشین او گردید، علیرغم اینهواکوفینگ که در نهایت بعد از مائوتسه

دون در طول دوران مبارزاتی اش حتی یک اشتباه بزرگ نیز مرتکب نگردیده که مائوتسه

ها و مسلط شدن  وتمام رویزیونسیتگیری تامبوری شد برای قدرتاست، در عمل پل ع

شان بر حزب کمونیست و دولت چین. او فقط چند سال معدود ظاهراً در موقعیت شخص 

ایناول در رهبری حزب کمونیست باقی ماند ولی به که در مسیر وحدت با جناح جای 

رهبری   تحت  نفر"انقالبی  چهار  به  "گروه  و  بگذارد  و طگام  تقویت  برای  افزون  روز  ور 

رویزیونیست با  مذکور  جناح  علیه  بکوشد،  وحدت  این  این استحکام  گردید.  متحد  ها 

که   دارد  وجود  نفر"امکان  چهار  به  "گروه  بهنیز  خود  ایننوبۀ  و جای  تقویت  برای  که 

استحکام این وحدت بکوشد، در تضعیف آن نقش گرفت. حتی این امکان وجود دارد که  

گونه اتحاد دهی اولیه و تقویت ایندون خود فرصت نیافته باشد در جهت شکلهمائوتس

طور مشخص دلیل روشنی  اقدامات عملی مشخصی روی دست گرفته باشد، زیرا که ما به

 درین مورد در دست نداریم.

های انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی، تیوریها و اقدامات که در اولین سالعلیرغم این

ها و اقدامات عملی جناح انقالبی تحت رهبری روان وی با تیوریپیائو و دنبالهینعملی ل

های معین و بعضاً مهمی میان شان وجود سان و مشابه نبود و تفاوتدون کامالً یکمائوتسه

عنوان جانشین پیائو در کنگرۀ سراسری نهم حزب کمونیست چین رسماً بهداشت؛ لین 

تر های متذکره پس از کنگرۀ سراسری نهم حزب، بیش. تفاوتدون تعیین گردیدمائوتسه

سرعت انتاگونیستی گردید و سرانجام باعث دست زدن لین پیائو به تر شده و بهو بیش

کودتا و سرانجام کشته شدن وی در سانحۀ هوایی گردید و خود و دنباله روانش از قدرت  

 سرنگون گردیدند.

حزب کمونیست چین، شخصیت دوم حزب، بعد از لیوشائوچی در کنگرۀ سراسری هشتم  

محسوب میمائوتسه بهدون،  و  موقعیت وی گردید  این  بود.  باالقوه جانشین وی  صورت 
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تقریباً یک دهه دوام نمود. لیوشاوچی تا زمان زندانی شدن در جریان برپایی انقالب کبیر 

برد انقالب یی و پیشفرهنگی پرولتاریایی چین، رئیس جمهور چین بود. او در جریان برپا

معروف گردید و عاقبت در زندان    "خروشچف چینی"کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین به

جان داد. هدف عاجل انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین یعنی سرنگون ساختن ستاد 

از احیای فرمان بورژوازی در درون حزب کمونیست و دولت چین برای جلوگیری  دهی 

درسرمایه کنگرۀ سال  داری،  از  قبل  پرولتاریایی،  فرهنگی  کبیر  انقالب  توفانی  های 

فرمان ستاد  متوجۀ  عمدتاً  چین،  کمونیست  حزب  نهم  تحت  سراسری  بورژوازی  دهی 

 بود.   "خروشچف چینی"رهبری لیوشاوچی یا  

گنجد، باید تأکید گردد که این مورد در این سطور نمیکه بحث مفصل دریناینبا توجه به

 تر است. تر و گستردهتر و مستلزم تحقیقات عمیقنیازمند دقت و توجۀ بیشموضوع  

پرولتاریایی هدف   فرهنگی  انقالب  در    - اساسی  مثبت  تحول  ایجاد 

 های چینی: بینی حزب، دولت و تودهجهان 

»نظام سوسیالیستی   که:  نظر  این  طبق  کمونیست چین،  کنگرۀ سراسری هشتم حزب 

اساساً در چین برقرار گردیده است«، به این نتیجه رسید که »تضاد عمده در کشور دیگر  

تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی نیست، بلکه تضاد منتج از نیاز مردم برای انکشاف سریع 

گیری »وظیفۀ عمده قتضیات آن ها است.« طبق این نتیجهبود م اقتصادی و فرهنگی و کم

ها روی انکشاف نیروهای مؤلده، صنعتی ساختن در مقابل تمام ملت، تمرکز تمامی تالش

های در حال رشد اقتصادی و فرهنگی مردم ...« کشور و رسیدگی تدریجی به نیازمندی

 دانسته شد. 

به چین،  پرولتاریایی  فرهنگی  کبیر  انقالب  عرصهاما  تمامی  ساختن  منطبق  های خاطر 

روبنای فرهنگی، ایدیولوژیکـی و سیاسی جامعه با پایۀ اقتصادی سوسیالیستی جامعۀ 

کش علیه فرهنگ بورژوازی، فرهنگ های وسیع زحمتچین، از طریق برانگیختاندن توده

عمده، عنوان وظیفۀ  فیودالی و فرهنگ سلطه پذیری از استعمار و امپریالیزم خارجی، به

عبارت دیگر انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین یک راه افتاد و پیش برده شد. بهبه

حال مبارزه علیه بقایای فیودالیزم و مبارزۀ  مبارزۀ طبقاتی شدید علیه بورژوازی، و در عین

های روبنای فرهنگی، ایدیولوژیکی و بخش علیه امپریالیزم در تمامی عرصهملی رهایی
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ها عنوان وظیفۀ اساسی، بود و در تناقض آشکار با »تمرکز تمامی تالشمعه، بهسیاسی جا

های نیازمندیروی انکشاف نیروهای مؤلده، صنعتی ساختن کشور و رسیدگی تدریجی به

در حال رشد اقتصادی و فرهنگی مردم« قرار داشت. ناگفته روشن است که تعیین این 

به مبارزاتوظیفه،  اساسی  وظیفۀ  براساس عنوان  پرولتاریایی،  فرهنگی  کبیر  انقالب  ی 

گیری کنگرۀ سراسری هشتم حزب کمونیست چین، که »تضاد گسست بنیادی از نتیجه

... ]نمی دانست[، بلکه تضاد عمده در کشور ]را[ دیگر تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی 

ضیات آن ها ... بود مقتمنتج از نیاز مردم برای انکشاف سریع اقتصادی و فرهنگی و کم

عبارت دیگر انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین براساس دانست[« قرار داشت. به]می

عمده بودن تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی و در کل عمده بودن تضاد طبقاتی در جامعۀ 

 راه افتاد و پیش رفت. سوسیالیستی چین به

افتادنبدین خاطر رویزیونیست انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین،   ها، قبل از راه 

اتوریتۀ کنگرۀ سراسری هشتم حزب کمونیست چین را در جهت جلوگیری از راه افتادن 

پیش، در یافتن آن بهانقالب مذکور، و بعد از راه افتادن آن در جهت جلوگیری از سوق

دون و کل جناح تسهجا بود که مائوکردند. از همیناختیار داشتند و از آن سوء استفاده می

به متهم  حزب  در  وی  رهبری  تحت  نقض خودسری،  انقالبی  تشکیالتی،  انضباط  نقض 

های کنگرۀ سراسری هشتم حزب کمونیست چین و پرورش نامۀ حزب، کل فیصلهاساس

دون برای برپایی انقالب همین جهت بود که طرح مائوتسهگردیدند. بهکیش شخصیت می

ی در چین، در ابتدای امر در جلسۀ عمومی دفتر سیاسی حزب کبیر فرهنگی پرولتاریای

یی و در عین حال بسیج اعضای شانگهای و بسیج تودهرد گردید و او ناچار راه رفتن به

کمیتۀ مرکزی در سطوح پایین تر از دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب را در پیش گرفت. 

با تکیه بر توده از دفتر های بسیج شده و اعضای کمیتۀ مرکاو  زی در سطوح پایین تر 

سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب توانست طرح خود را در پولینوم بعدی کمیتۀ مرکزی حزب 

راه تصویب رساند. فقط پس از آن بود که انقالب کبیر فرهئگی پرولتاریایی چین رسماً بهبه

 افتاد. 
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ایبه انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین یعنی  جاد تحول همین جهت هدف اساسی 

بینی قبل از همه متوجۀ خود حزب کمونیست چین و در درجۀ اول متوجۀ مثبت در جهان

 این نتیجه رسید که:  دون بهکمیتۀ مرکزی حزب بود. مائوتسه

 دهی بورژوازی در درون کمیتۀ مرکزی حزب قرار دارد.«  »ستاد فرمان

 او اعالم نمود که: 

 ببندید!«  توپ  دهی بورژوازی را به»ستاد فرمان

دهی بورژوازی بود و در جریان برپایی و لیوشاوچی سرقوماندان اعالی این ستاد فرمان

 برد انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی ملقب به »خروشچف چینی« گردید. پیش

رویزیونیستی   باند  شدن  شرکاء"مسلط  و  دولت    "خروشچف  و  کمونیست  حزب  بر 

دیگرگ نتیجه  در  و  یعنی سوسیالیستی شوروی  مذکور  دولت  و  حزب  ماهیت  ون شدن 

به شوروی  کمونیست  حزب  طبقاتی  ماهیت  شدن  و دیگرگون  بورژوایی  حزب  یک 

یک دولت سوسیال امپریالیستی، دیگرگون شدن ماهیت سوسیالیستی دولت شوروی به

انقالب سوسیالیستی در روسیۀ تزاری،  از پیروزی  نشان داد که تقریباً چهار دهه پس 

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیزم در آن، جامعۀ   تأسیس دولت

شوروی هنوز یک جامعۀ طبقاتی بود و موضوع پیروزی کی بر کی، یعنی پیروزی پرولتاریا 

 نفع بورژوازی رقم خورد.  یا بورژوازی به

 ی  روانه در جامعۀ شوروی عمالً نشان داد که در جامعۀ سوسیالیستاین تحول منفی عقب

گذشت،  در آن می  1949سال از پیروزی انقالب سال    18فقط    1967چین که در سال  

توانست هنوز تضاد طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی تضاد عمده نباشد طریق اولی نمیبه

رفته بودن ماندگی تولید و پیشتضاد عمدۀ دیگری یعنی تضاد میان عقبو جای خود را به

سیاسی و فرهنگی سوسیالیستی داده باشد، بلکه درست برعکس   - روبنای ایدیولوژیک

 آن بود. 
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سیاسی علیه   - انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین در واقع یک انقالب ایدیولوژیک

سیاسی مسلط بر کنگرۀ سراسری هشتم حزب کمونیست چین در  - مواضع ایدیولوژیک

 جموع بود. مورد جامعۀ سوسیالیستی چین و جوامع سوسیالیستی در م

 تکامل نگرش در مورد جامعۀ سوسیالیستی در مرکز این مواضع قرار داشت: 

کمونیستی  جنبش  سنتی  روال  طبق  سوسیالیزم  یافته،  تکامل  نگرش  این  در  الف: 

المللی زمان استالین، مرحلۀ اول کمونیزم نیست که حداقل در جامعۀ سوسیالیستی  بین

یان پرولتاریا و بورژوازی، دیگر عمدگی خود را صورت مشخص تضاد م تضاد طبقاتی، و به

کمونیزم است  داری بهاز دست داده باشد، بلکه سوسیالیزم مرحلۀ گذار انقالبی از سرمایه

صورت مشخص تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی، کماکان تضاد که در آن تضاد طبقاتی، و به

نطبق ساختن مناسبات تولیدی با عمده در جامعه بوده و وظیفۀ مبارزاتی عمده کماکان م 

پیش مؤلدۀ  اقتصادی نیروهای  پایۀ  با  روبنا  ساختن  منطبق  و  سوسیالیستی  رفتۀ 

 سوسیالیستی است.  

ب: این مرحلۀ گذار انقالبی، یک مرحلۀ بس طوالنی است و در آن از ابتدا تا انتها وظیفۀ 

ا دفاع  پرولتاریا،  دیکتاتوری  موجودیت  از  دفاع  مبارزاتی  دیکتاتوری عمدۀ  گسترش  ز 

بیش هرچه  یی  توده  )پایۀ  بهپرولتاریا  بخشیدن  دیکتاتوری تر  تحکیم  از  دفاع  آن(، 

پرولتاریا )از لحاظ ایدیولوژیک، سیاسی، تشکیالتی و نظامی(، تکامل دیکتاتوری پرولتاریا 

محو کلی حزب و محو کلی   طرفطرف جامعۀ کمونیستی و بهیعنی تداوم حرکت آن به

 تمام نهادهای مربوطۀ آن است.   دولت با

 ت  ـسـونیـزب کمـدهی بورژوازی در درون کمیتۀ مرکزی حگیری ستاد فرمانپ: شکل 

خاطر احیای شوروی )خروشچف و شرکاء( نشان داد که مبارزۀ بورژوازی علیه پرولتاریا به

بورژوازی ر و خرده  تولید خرده  که  با وجودی  در جامعۀ سوسیالیستی،  داری  ا سرمایه 

عنوان یک پایۀ اجتماعی وسیع در اختیار دارد، عمدتاً توسط بورژوازی بزرگ النه کرده به

های باالی حزبی و دولتی، و حتی در کمیتۀ مرکزی حزب، و یا شکل یافته در موقعیت

می برده  پیش  و  افتاده  راه  به  آن  رهبری  جامعۀ تحت  در  که  بود  ترتیب  بدین  شود. 
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یباً در طول دوران ساختمان سوسیالیزم و دوران استالین سوسیالیستی شوروی، که تقر

های باالی از لحاظ تیوریک در مقابل بورژوازی بزرگ النه کرده یا شکل یافته در موقعیت

حزبی و دولتی خلع سالح بود، بورژوازی مذکور قادر گردید سوسیالیزم را سرنگون نموده 

 و سرمایه داری را احیاء نماید.    

برد انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی، بورژوازی بزرگ قبل از برپایی و پیشدر چین نیز  

های باالیی دولت چین النه کرده در درون کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین و موقعیت

دهی بورژوازی را در اواسط دهۀ شصت ستاد فرمان  "خروشچف چینی و شرکاء"بود و  

 تشکیل داده بودند. 

پی و  برپایی  جریان  ستاد شدر  ماهیت  چین  در  پرولتاریایی  فرهنگی  کبیر  انقالب  برد 

نه تنها در سطوح مختلف تشکیالت حزب   "لیوشاوچی و شرکاء"دهی بورژوایی  فرمان

برد های وسیع مبارز نیز معرفی گردید. در واقع با پیشافشا و بی نقاب گردید، بلکه به توده

ته تحت رهبری حزب بود که ستاد های کارگر و زحمتکش بپاخاسمبارزات وسیع توده

سرنگونی فرمان و  داری  سرمایه  احیای  از  و  گردید  سرنگون  شرکاء  و  بورژوایی  دهی 

 سوسیالیزم در چین جلوگیری گردید.  

یی افشاگرانه علیه رویزیونیزم و رهروان تبلبغاتی توده  درین دوره یکی از وسایل مهم

کل گرفته در موقعیت های باالیی حزب و ناپشیمان راه سرمایه داری النه کرده و یا ش

شدند و در تمامی نقاط طور گسترده نشر میهای بزرگ دیواری بودند که بهدولت، روزنامه

گرفتند. های بپاخاسته قرار میخصوص در شهرهای بزرگ، در معرض دید تودهچین، به

های در حق تودههای ننگین شان و ظلم و ستمی که  مقامات فاسد حزبی و دولتی، کارنامه

میزحمت  روا  روزنامهکش  درین  میداشتند  افشا  دیواری  بزرگ  سپس های  و  شدند 

ها را از مقام شان شدند، آنها بسیج میهای بپاخاستۀ حزبی و غیر حزبی علیه آنتوده

ها را عناصر انقالبی نمودند و سپس جای آنکشیدند و محاکمه و مجازات میبه زیر می

ها و سایر ها، فراخواننمودند. اطالعیهیی انقالب جاری پر میهای تودهشامل در خیزش

شدند و عالوتاً در اشکال های بزرگ دیواری چاپ و نشر میاسناد حزبی نیز در روزنامه

 گردیدند.  دیگر نیز وسیعاً منتشر می
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ه مباحث ها برده شدند و وسیعاً بهای فلسفی نیز در میان تودهدر همین دوره بود که بحث

یی نیز بر ها و جلسات بحثی حزبی و جلسات وسیع تودهتوده یی مبدل گشتند. نشست

برد انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی و در خدمت به ایجاد تحول مثبت در  محور پیش

تودهجهان  مـیبینی  شکل  حـزبـی  غیر  و  حزبی  انقالبی  پـیـش های  و  گـرفـتـنـد 

 شدند.بـرده می

های مهم ایدیولوژیک و مبارزات ایدیولوژیک است نیز به  ه یکی از عرصهعرصۀ هنری ک

میدان از  جهانیکی  در  مثبت  تحول  ایجاد  مهم  تودههای  و  حزب  مشخصاً بینی  و  ها 

مبارزات ضد رویزیونیستی مبدل گردید. این عرصه تا قبل از برپایی انقالب کبیر فرهنگی  

رفته در  هممثبت در جوانب مختلف آن، رویپرولتاریایی، علیرغم ایجاد بعضی تحوالت  

ها قرار مانده بود و مشخصاً تحت کنترل رویزیونیستهای ارتجاعی باقیبینیکنترل جهان

 داشت.  

اندازی و شگوفا ساختن کنندۀ مهمی در راهدون، نقش رهبریسر مائوتسهچین، همچیان

های این عرصۀ مبارزاتی انقالبی و مهم ایفا نمود. این مبارزات انقالبی و مهم تمامی شاخه

سازی، رقص و غیره را در بر هنر اعم از نقاشی، موسیقی، آوازخوانی، فیلم، تیاتر، مجسه

های انقالبی حزبی و غیر حزبی قرار گرفت و به یکی از مورد استقبال توده  گرفت و وسیعاً 

جوانب مختلف مبارزات انقالبی ایدیولوژیک علیه رویزیونیزم مبدل گردید. آثار هنری آن 

ها سال از زمان دوران آثار انقالبی هنری ماندگاری هستند که اکنون پس از گذشت ده

پرولتاریایی فرهنگی  کبیر  خود    انقالب  تنها  نه  که  هستند  مهمی  انقالبی  آثار  کماکان 

های های انقالبی حزبی و غیر حزبی نقشتوانند رأساً در ارتقای سطح ایدیولوژیک تودهمی

عنوان آثار هنری انقالبی الگو قرار بگیرند و در خلق  توانند بهجدی ایفا نمایند، بلکه می

 آثار هنری انقالبی جدید نقش بازی نمایند. 

مبارزه برای ایجاد تحول مثبت در آموزش و پرورش و مشخصاً پیوند دادن آن با پراتیک 

توده زحمتتولیدی  عرصههای  از  یکی  نیز  بخاطر کش  ایدیولوژیک  مبارزات  مهم  های 

جهان در  مثبت  تحول  تودهایجاد  و بینی  آموزش  بود.  حزبی  غیر  و  حزبی  انقالبی  های 

این مبارزه سر برکشید، نه تنها خود محصول مبارزه   پرورش انقالبی نوینی که از درون



 

 
238 

 

علیه سیستم آموزشی و پرورشی فرسوده و ارتجاعی ای بود که از گذشته باقی مانده بود، 

نوبۀ خود در عقب زدن آن سیستم فرسوده و ارتجاعی و به این ترتیب در ارتقای بلکه به

 زی نمود. ایدیولوژیک توده های انقالبی حزبی و غیر حزبی نقش با

ها، جراید، مجالت، جزوات بصری اعم از روزنامه  -های انقالبی چاپی، سمعی و سمعیرسانه

کتاب ارتقای و  به  خدمت  در  نیز  غیره  و  سینما  تلویزیون،  ریکاردر،  تایپ  رادیو،  ها، 

بینی  ایجاد تحول مثبت در جهانهای انقالبی قرار گرفتند و بهایدیولوژیک حزب و توده

های رسانه  توده  رساندند. گسترش  یاری  غیر حزبی  و  مثل انقالبی حزبی  انقالبی،  های 

عرصه رویزیونیستتمامی  سرنگونی  مستلزم  دیگر،  مبارزاتی  قدرت  های  مراجع  از  ها 

 حزبی و دولتی درین عرصه بود.   

ها زمینه ساز تدویر موفقانۀ کنگرۀ سراسری نهم حزب کمونیست چین تمامی این تالش

دهندۀ پیروزی عظیم برای حزب ویر و پایان یافتن مؤفقانۀ این کنگره نشانگردید. تد

کمونیست چین و به ویژه پیروزی عظیم انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین و مشخصاً 

دهی بورژوایی تحت رهبری لیوشاوچی بود و به نوبۀ خود در ایجاد پیروزی بر ستاد فرمان

 های غیر حزبی نقش مهمی بازی نمود.  ودهبینی حزب و تتحول مثبت در جهان

دهی بورژوایی در کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین، تحت رهبری دومین ستاد فرمان

در سال  "پیائولین" کمونیست چین  نهم حزب  کنگرۀ سراسری  در  که  حیث  به  1969، 

ی دهجانشین مائوتسه دون تعیین شده بود، فقط چند سال بعد از سرنگونی ستاد فرمان

پرولتاریایی چین  فرهنگی  کبیر  انقالب  در جریان  و  لیوشاوچی  رهبری  بورژوایی تحت 

لین  تالش  گرفت.  برای شکل  مبارزه  و  داشت  کودتایی  شکل  قدرت  غضب  برای  پیائو 

خود گرفت، یعنی هر دو حرکت سرنگونی وی و شرکایش نیز اجباراً شکل ضد کودتا به

 بار ها صورت گرفت. بدین ترتیب یکالع قبلی آنها و حتی بدون اطدور از حضور تودهبه

 داری در چین جلوگیری گردید. دیگر از سرنگونی انقالب و احیای سرمایه

دون در حزب کمونیست چین اما از جانب دیگر، گرچه جناح انقالبی تحت رهبری مائوتسه

به مذکور  کودتای  سرکوب  از  لینپس  انقالبی  ضد  ماهیت  افشای  و  خاطر  شرکای پیائو 

های مبارز حزبی و غیر حزبی از کودتاگران مذکور، کودتایش و ارتقای سطح درک توده
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راه انداخت و در طی چند سال به به  "پیائو و کنفوسیوسکارزار مبارزه علیه لین"یک  

پیائو کارزار مبارزه علیه لین"پیائو،  پیش برد. اما با وجود شکست کودتای ضد انقالبی لین

های یی وسیع، مثل کارزارهای مبارزاتی سالنتوانست باعث بسیج توده  "و کنفوسیوس

 قبل از کنگرۀ سراسری نهم حزب کمونیست چین، گردد. 

روشن مبارزاتی  روشنکارزارهای  مبارزات  مثل  دیگر،  نویسندگان "گرانۀ  گرانۀ  گروه 

روشن"شانگهای مبارزات  آن  از  تر  مهم  و  نفر"گرانۀ  ،  چهار  ویژه "گروه  به   ،

مبارزاتی توده"چیائوچینچان" باعث بسیج  نتوانست  نیز  به عبارت ،  های وسیع گردد، 

توده وسیع  و  فعال  حمایت  نتوانست  چنین دیگر  آمدن  پیش  دالیل  نماید.  کسب  یی 

 توان قرار ذیل برشمرد: وضعیتی را می

ی سراسر  کنگرۀ   در  او   که  دلیل  این به  خورد،   شکست   کهاین  وجود   با   پیائو،لین  کودتای   –   1

های دون تعیین گردیده بود و در سالحیٍث جانشین مائوتسهنهم حزب کمونیست چین به

دوم   درجه  شخصیت  مذکور  کنگرۀ  از  قبل  پرولتاریایی  فرهنگی  کبیر  انقالب  آغازین 

ها و حتی گردید، تأثیرات منفی شدیدی روی تودهرهبری کنندۀ آن انقالب محسوب می

پیائو در جریان آن کودتا، شکستش و در فرجام کشته شدن لین  های حزبی برجا نهاد.توده

های حزبی را از لحاظ سیاسی تا حد زیادی ، توده ها و حتی توده"شوروی"طرف  فرار به

از کودتا فقط  بعد  بود که روشنگری های  انقدر شدید  سردرگم ساخت. این سردرگمی 

، ولی تأثیرات منفی مذکور عمدتاً صورت قسمی تأثیرات منفی آن را از بین ببردتوانست به

های مذکور نتوانست باعث بسیج مبارزاتی وسیع توده یی وسیع  باقی ماند و روشنگری

مائوتسه رهبری  تحت  انقالبی  جناح  واقع  در  از گردد.  بعد  حداقل  حزب،  در  دون 

ج ها، خود پذیرفته بود که فعالً امکان بسیهای اولیه از تأثبرات آن روشنگریبندیجمع

های حزبی و غیر بینی توده خاطر ایجاد تحول مثبت در جهانتوده یی وسیع در مبارزه به 

های کار مبارزاتی خود را تغییر داده بود و مشخصاً  همین جهت شیوهحزبی وجود ندارد. به

های شد و شیوهها در مبارزات وسیع توده یی متوصل نمیدر اکثر موارد به فراخوانی توده

 ترویجی نسبتاً درازمدت را در پیش گرفته بود. تبلیغی و 
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 تقویت   باعث  پیائو،   لین  شدن  کشته  فرجام  در  و  آن  شکست  پیائو، لین  کودتای  –  2

 جریان  سنتریزم  این  تقویت. گردید  چین  دولت  و   کمونیست  حزب  در  الی چوئن  سنتریزم

 حزببه  را   پرولتاریایی   فرهنگی  کبیر  انقالب  توفانی   های سال  شدگان  تصفیه   برگشت

ها در حزب و دولت چین گردید. کمونیست و دولت چین گسترش داد و باعث تقویت آن

ها این ضعف را با شم این وضعیت واضحاً ناشی از ضعف جناح انقالبی حزب بود و توده

رو منتظر باقی استثنای یک اقلیت پیشطبقاتی ذاتی خود حس کردند و اکثریت شان، به

  ماندند.

ها در حزب کمونیست و دولت چین، بعد از شکست ویونیستر  تقو  و نفوذ    گسترش  –  3

لین و  کودتای  بود  افزون  روز  بیشبهسالها  آنپیائو،  و قویسال  میتر  این ندگردیدتر   .

تصفیه برگشت  از  ناشی  تنها  تقویت  و  سالگسترش  کبیر شدگان  انقالبی  توفانی  های 

پرولتاریایی به حزب کمونیست و دولت چین نبود، بلکه ناشی از تغییر واقعی فرهنگی  

ها، که شاید در موارد زیادی هایی از درون حزب به طرف رویزیونیستموضع افراد و دسته

نمی بیان  محدودیتفوراً  باعث  حال  هر  در  ولی  بود.  نیز  بسیج   گردید،  در  روزافزون 

 گردید.یی در درون حزب میمبارزاتی توده

ل امپریالیزم شوروی بر حزب و سوسیا  نظامی   و   سیاسی  فشارهای   که   شرایطی  در   –  4

افزایش میدولت چین به توافق روی سیاست طور روز افزون  های خارجی نسبتاً یافت، 

دون سان جناح انقالبی حزب، که مبتنی بر تقسیم دنیا به سه جهان توسط مائوتسهیک

خود لبۀ  حزب، که مبتنی بر تیوری سه جهان بود، خودبه  های درونبود، و رویزیونیست

ایدیولوژیک مبارزات  رویزونیست  - تیز  علیه  تشکیالتی  و  حزب  سیاسی  درون  های 

گردید ها میتر آنساخت، باعث تقویت و گسترش بیشکمونیست و دولت چین را کند می

همین جهت وضعیت کاست. بهها میو از امکان بسیج توده یی وسیع مبارزاتی علیه آن

مائوتسه حیات  آخر  ایام  آندر  مائوتسهدون  باری  که  بود  گردیده  شکنند  در قدر  دون 

 سرش از امکان کودتای رویزیونیستی بعد از خود حرف زده بود.جریان صحبت با هم

در چنین وضعیتی بود بود که حتی در جامعۀ سوسیالیستی چین، که حزب کمونیست، 

سویۀ کشوری، مثل شوروی ها بهگیری رویزیونیستدر مقابل قدرت های آن،  دولت و توده
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برد انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی سالح نبودند و با برپایی و پیشدوران استالین، خلع

داری در چین جلوگیری کرده برای مدت ده سال از سرنگونی سوسیالیزم و احیای سرمایه

های باالی حزبی و دولتی قادر گردید ه در موقعیتبودند، بورژوازی النه کرده یا شکل یافت

 داری را احیاء نماید.   سوسیالیزم را سرنگون نموده و سرمایه

ت: رهبری نهادینۀ شدۀ حزب کمونیست بر دولت در جامعۀ سوسیالیستی در عین حالی 

که تضمین کنندۀ ماهیت کارگری دولت سوسیالیستی و تضمین کنندۀ ادامۀ انقالب است، 

مهمبه باالقوه  سرمایهصورت  احیای  و  سوسیالیزم  برای  خطر  محسوب ترین  نیز  داری 

بر دولت سوسیالیستی می نهادینه شده  رهبری  دارای  واقع حزب کمونیستِ  در  گردد. 

طوری گردد؛ بهتمرکزگاه تمامی تضادهای جامعه، در رأس تضادهای طبقاتی، مبدل میبه

ر ستاد فرماندهی پرولتری است، بلکه ستاد فرماندهی که نه تنها کمیتۀ مرکزی حزب تبلو

دهی بورژوازی ناگزیر گیرد. این ستاد فرمانبورژوازی نیز در کمیتۀ مرکزی حزب شکل می

صورت رویزیونیستی، یعنی در ظاهر و شکل کمونیستی و در ماهیت و مضمون باید به

 بورژوایی، تبارز نماید. 

خطر باالقوه، نفی رهبری نهادینۀ شدۀ حزب کمونیست راه جلوگیری از باالفعل شدن این  

بر دولت سوسیالیستی نیست، زیرا که نفی رهبری نهادینۀ شدۀ مذکور در واقع پذیرش 

صورت کامالً باز و واضح یعنی سرمایه داری با باالفعل شدن خطر احیای سرمایه داری به

رز رویزیونیستی آن را نیز چهرۀ کامالً آشکار و روشن است، در حالی که راه امکان تبا 

 سازد. مسدود نمی

روان ها، این راهشدن رویزیونیست  گیری سرتاسری و مسلطیگانه راه جلوگیری از قدرت 

سرمایه دولت  راه  نتیجه  در  و  سوسیالیستی  دولت  کنندۀ  رهبری  حزب  بر  داری، 

ردد، ادامۀ گداری در یک جامعۀ سوسیالیستی میسوسیالیستی که باعث احیای سرمایه

 انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا است. 

*** 
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 تیوری ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا

نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری دهم حزب کمونیست چین  طوری که در اساس همان

برین  مبتنی  پرولتاریا  دیکتاتوری  تحت  انقالب  ادامۀ  تیوری  است،  شده  داده  صراحت 

 واقعیت است که: 

»جامعۀ سوسیالیستی یک دورۀ تاریخی بس طوالنی را در بر میگیرد. در سراسر این دورۀ 

و   طبقات  راه تاریخی،  بین  مبارزه  دارد،  وجود  طبقاتی  مبارزۀ  و  طبقاتی  تضادهای 

سوسیالیستی و راه سرمایه داری جریان دارد، خطر احیاء سرمایه داری موجود است و 

را  امپریالیسم جامعه  امپریالیسم و سوسیال  از جانب  براندازی و تخریب و تجاوز  خطر 

 تهدید می کند.«  

تنها با اتکاء به تئوری انقالب مداوم تحت دیکتاتوری پرولتاریا و بنابرین: »این تضادها را 

 توان حل نمود.«با اتکاء به پراتیک تحت هدایت آن می

 نامه گفته شده است که:برین مبنا در اساس

که  است  سیاسی  کبیر  انقالب  یک  پرولتاریایی  فرهنگی  کبیر  انقالب  ترتیب  این  »به 

جهت تحکیم دیکتاتوری پرولتاریا و جلوگیری از احیاء پرولتاریا در شرایط سوسیالیسم،  

به   باید  به آن دست زده است.  و سایر طبقات استثمارگر  بورژوازی  سرمایه داری علیه 

 چنین انقالباتی در آینده بارها و بارها دست زد.«

 دهیم: موضوعات مطرح شده در سطور فوق را یکی یکی مورد توجه قرار می

 تی یك دورۀ تاریخی بس طوالنی: جامعۀ سوسیالیس   - 1

میچنانآن فقط  کمونیزم  عصر  است  داشته  بیان  مارکس  کلیه که  »محو  از  پس  تواند 

تمایزات طبقاتی، محو کلیه مناسبات تولیدی زایندۀ تمایزات طبقاتی، محو کلیه مناسبات 

عی اجتماعی مبتنی بر آن مناسبات تولیدی و محو کلیه افکار مبتنی بر مناسبات اجتما

رسد. ازین نظر مبارزه برای کمونیزم مبارزه برای محو همه جانبۀ زیر بنایی و مذکور« فرا
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ها قرن شکل یافته و دوام نموده روبنایی تمامی اشکال استثمار و ستم، که در طول ده

 باشد. است، می

های مبتنی داری و کلیت نظاممورد باید اساساً توجه داشته باشیم که گذار از سرمایهدرین

بر استثمار و ستم به جامعۀ کمونیستی نسبت به گذار از یک شکل نظام مبتنی بر استثمار 

تر و ژرفای به و ستم به نظامِ دیگر مبتنی بر استثمار و ستم ابعاد خیلی خیلی گسترده

تر از تر و مغلقر دارد و باید داشته باشد. به همین جهت به مراتب پیچیدهتمراتب عمیق

 گذارهای قبلی از یک شکل نظام مبتنی بر استثمار و ستم به شکل دیگر آن است. 

داری، گذار طور مشخص، گذار از برده داری به فیودالیزم یا گذار از فیودالیزم به سرمایهبه

و ستم به نظام دیگر مبتنی بر استثمار و ستم بوده است و از یک نظام مبتنی بر استثمار 

گذار کلی از استثمار و ستم را در بر نداشته است. اما گذار از آخرین شکل نظام مبتنی بر 

حال باید گذار از استثمار و ستم )نظام سرمایه داری( به جامعۀ کمونیستی که در عین

از جامعۀ مبتنی بر گری را نیز در بر داشکلیت استثمارگری و ستم ته باشد، گذار کلی 

 استثمار و ستم به جامعۀ فاقد تمامی اشکال استثمار و ستم است.    

بنابرین باید اولی آگاهانه محو گردد و دومی آگاهانه اعمار گردد. بدون اعمار آگاهانه و 

کل   توان از محو آگاهانۀ اولی صحبت نمود. تجارب عملی تاریخی مندانۀ دومی نمینقشه

جنبش کمونیستی بین المللی این موضوع را ثابت ساخته است. در واقع فرق عظیمی که 

ها و کارگران داری و ضد فیودالیزم با مبارزات کمونیستمیان مبارزات گذشتۀ ضد برده

آگاه کنونی علیه نظام سرمایه داری وجود دارد این است که: مبارزات گذشتۀ ضد برده  

ت گذشتۀ ضد فیودالی فقط نجات از برده داری و استثمار فیودالی چنان مبارزاداری و هم

طور کلی را و در عمل نیز چنین نجاتی را در نظر داشته است، نه نجات از استثمار و ستم به

 قابل حصول نبوده است. 

بهجا میدرین مارکس فقط  گفتۀ فوق  اگر  که  نمود  مجادله  توجه  توان  کلیت  محو چهار 

طور کلی را از نظر انداخته و اعمار آگاهانۀ نظام فاقد استثمار و ستم به  داشته بوده باشد

نمی و باشد،  استثمارگرانه  کلیت  چهار  محو  واقع  در  باشد.  جانبه  همه  گفتۀ  یک  تواند 

تر آن جانب قضیه است و جانب دیگر قضیه، که در واقع جانب مهمستمگرانه فقط یک
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گیر بر  در  کمونیستی  جامعۀ  اعمار  تولیدی است،  مناسبات  طبقاتی،  غیر  مساوات  ندۀ 

بر این مناسبات تولیدی و  زایندۀ این مساوات غیر طبقاتی، مناسبات اجتماعی مبتنی 

 جای آن چهار کلیت  است. افکار استوار بر این مناسبات اجتماعی، به

ار تر از آن، اعمبرد امر عظیم محو چهار کلیت کهن و توأم با آن و مهممسلم است که پیش

جای آن، که توأم با هم کل جامعۀ کمونیستی در بر گیرندۀ چهار جانب متذکره نوین به

داری و کلیت استثمار و ستم به کمونیزم یا دوران سوسیالیزم را دوران گذار از سرمایه

می نمیتشکیل  بس دهد،  تاریخی  دورۀ  بلکه یک  باشد،  کوتاه  تاریخی  دورۀ  تواند یک 

 طوالنی خواهد بود.  

داری و کلیه یل دیگر طوالنی بودن دورۀ تاریخی سوسیالیزم یا دورۀ گذار از سرمایهدل

اشکال دیگر استثمار و ستم به دوران کمونیستی یا دوران فاقد کلیه اشکال استثمار و 

ستم این است که رسیدن به چنین دورانی در یک یا چند و حتی چندین کشور جهان 

می فقط  و  است  ممکن  درغیر  مائوتسه  تواند  باشد.  حصول  قابل  جهان  کل  دون سطح 

 مورد گفتۀ معروفی دارد: درین

 رسیم یا هیچ کس.« »یا همه به کمونیزم می

 چرا چنین است و چرا باید چنین باشد؟ 

روبنایی  و  بنایی  زیر  تمامی خصوصیات  فاقد  و  طبقه  بی  جامعۀ  کمونیستی یک  جامعۀ 

به   به طبقات است.  تقسیم جامعه  بر  تنها طبقات مبتنی  نه  در آن جامعه  همین جهت 

زیرا  ندارد،  وجود  نیز  انتاگونیستی  غیر  اجتماعی  طبقات  بلکه  انتاگونیستی  اجتماعی 

به هر "طور کلی و مشخصاً حق  رسد که حق بورژوایی بهجامعۀ کمونیستی وقتی فرا می

 تبدیل شده باشد.    "قدر نیازشبه هرکس به"کامالً به حق    "قدر کارشکس به

های پرولتری، و احزاب طور کلی، به شمول دولت برعالوه در جامعۀ کمونیستی دولت به

سیاسی به طور کلی، به شمول احزاب پرولتری یا احزاب کمونیست، نیز وجود ندارند، زیرا 

دولت تمامی  دولتکه  شمول  به  احزاب،  تمامی  و  های ها  پدیده  پرولتری،  احزاب  و  ها 
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تا زمانی   نمیطبقاتی هستند و  باشند،  را غیر که در جامعه وجود داشته  توانیم جامعه 

 طبقاتی بدانیم. 

ل دارا ـیـبـان، از قـهای امپریالیستی و ارتجاعی با تمام خصوصیات شحاال اگر دولت

ای استخباراتی دایمی و حرفه یی، در جهان وجود داشته  ـه انـازم ـا و سـهودن ارتش ـب

بخش   در  که  صورتی  در  حتی  بخشباشند،  مقتدر  یا  های  دولت  جهان  از  دیگری  های 

توانند و قادر نیستند مرحلۀ گذار های مذکور نمیسوسیالیستی وجود داشته باشند، دولت 

از سرمایه داری به کمونیزم یا مرحلۀ سوسیالیستی را مؤفقانه به پایان برند و به جامعۀ 

ی استخباراتی دایمی و حرفه هاها و سازمانکمونیستی یا جامعۀ فاقد دولت و فاقد ارتش

گفته بود که:    "نقد سیاست اقتصادی شوروی"دون زمانی از کتاب  یی پا بگذارند. مائوتسه

حتی اگر کشورهای سوسیالیستی به مرحلۀ کمونیزم پا بگذارند، در صورتی که در جهان 

که های امپریالیستی و ارتجاعی وجود داشته باشند، برای ما خطرناک است تهدید دولت 

های دولت  دولت  جهان  در  اگر  که:  شد  توجه  بعدها  او  اما  نماییم.  منحل  را  خود  های 

توانند به امپریالیستی و ارتجاعی وجود داشته باشند؛ اصالً کشورهای سوسیالیستی نمی

 مرحلۀ کمونیزم پا بگذارند.      

ای جهان، بنابرین یگانه راه رسیدن به جامعۀ کمونیستی در جهان و در یکایکِ کشوره

گسترش انقالبات سوسیالیستی در سطح کل جهان یعنی سرنگونی امپریالیزم و ارتجاع 

از  مرحلۀ گذار  یا  مرحلۀ سوسیالیزم  به  تمامی کشورهای جهان  و ورود  تمام جهان  در 

سرمایه داری به کمونیزم است. تا رسیدن به آن نقطه مدت بسیار طوالنی مورد نیاز است. 

بسیار طوالنی دیگری مورد نیاز است تا جهان و طبعاً یکایک کشورهای بعد از آن نیز مدت  

جهان را به طرف کمونیزم جهانی یعنی جهان فاقد استثمار و ستم، فاقد طبقات اجتماعی، 

فاقد دولتها، فاقد احزاب سیاسی و سرانجام فاقد کشورها سوق داد و کمونیزم جهانی را 

 متحقق ساخت.  

که: محو چهار کلیت و جاگزین ساختن کامل مساوات غیر طبقاتی   طور خالصه باید گفتبه

افکار  و  کمونیستی  اجتماعی  مناسبات  کمونیستی،  تولیدی  مناسبات  کمونیستی، 

تواند در سطح جهان فاقد حصول باشد و نه در یک یا چند جای آن، فقط میکمونیستی به
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زم دورۀ بس طوالنی تاریخی کشور و در یک یا چند بخش از جهان. بنابرین دورۀ سوسیالی

 است.

موجودیت طبقات، تضادهای طبقاتی و مبارزۀ طبقاتی در سراسر دورۀ     -  2

 تاریخی بس طوالنی سوسیالیستی: 

بورژوازی  و  فیودال  طبقات  قدرت سیاسی  نوین  دموکراتیک  انقالب  پیروزی  نتیجۀ  در 

با گذار از انقالب   شوند.گردد و سپس این طبقات خلع مالکیت میکمپرادور سرنگون می

دار کالً از قدرت سیاسی به زیر دموکراتیک نوین به انقالب سوسیالیستی، طبقۀ سرمایه

مالکیت میکشیده می این گردد و ساختمان سوسیالیزم آغاز میشود و خلع  اما  شود. 

تواند به مفهوم نابودی طبقات اجتماعی در جامعۀ سوسیالیستی تلقی  گردد. جامعۀ نمی

لیستی یک جامعۀ طبقاتی و نه یک جامعۀ غیر طبقاتی و در عین حال یک جامعۀ سوسیا

 در حال گذار از جامعۀ طبقاتی به جامعۀ غیر طبقاتی است. 

از لحاظ  تاریخی  افرادی است که در یک شیوۀ تولیدی معین  طبقۀ اجتماعی مجموعۀ 

مالکیت و عدم مالکیت بر وسایل تولید، نقش شان در جریان تولید اجتماعی و سهم شان 

سان یا مشابه قرار داشته از محصوالت تولید شده در جریان تولید در موقعیت نسبتاً یک

یا مشابه افراد از لحاظ مالکیت و عدم مالکیت بر وسایل   سان باشند. موقعیت نسبتاً یک

تولید عنصر عمده در تعیین موقعیت طبقاتی افراد است، اما یگانه عنصر نیست. به همین 

دار در نتیجۀ پیروزی انقالب سوسیالیستی به معنی سبب خلع ملکیت شدن طبقۀ سرمایه

دارانه است و نه نابودی ی سرمایهدار از موقعیت برتر اقتصادسرنگون شدن طبقۀ سرمایه

گردد که طور کلی نابود میدارانه. این سلطۀاقتصادی وقتی بهکلی سلطۀ اقتصادی سرمایه

 طور کلی مساوات اقتصادی غیر طبقاتی کمونیستی بگیرد.  جای آن را به

حق هرکس به اندازۀ "به مفهوم    "به هر کس به اندازۀ کارش"در واقع شعار سوسیالیستی  

است، زیرا نیروی کار هرکس   "حق بورژوایی"یک    "حق"است و این    "یروی کاری اشن

گردد. گذاری میطبق معیار بورژوایی یعنی مقدار مصرف برای تولید و باز تولید آن ارزش

به هرکس "طور کلی شعار  تا زمانی که این حق بر جامعه مسلط باقی بماند و جای آن را به

توان از نابودی طبقات استثمارگر، مشخصاً طبقۀ سرمایه د، نمینگیر  "به اندازۀ احتیاجش
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طور کلی، مشخصاٌ طبقۀ کارگر، و پیدایش جامعۀ کمونیستی دار، و طبقات تحت استثمار به

 غیر طبقاتی سخن گفت. 

داری به کمونیزم است و این گذار مرحلۀ بس طوالنی سوسیالیزم مرحلۀ گذار از سرمایه

به   "به هرکس به اندازۀ کارش  "نابرین حرکت از شعار سوسیالیستی  گیرد. برا در بر می

تا رسیدن به جامعۀ کمونیستی   "به هرکس به اندازۀ احتیاجش"طرف شعار کمونیستی  

 "حق بورژوایی"گیرد. در طول این مرحلۀ بس طوالنی  نیز مرحلۀ بس طوالنی را در بر می

 رانجام در جامعۀ کمونیستی از بین برود. که س باید پیوسته محدود و محدودتر گردد تا این

های سوسیالیستی،  ، تا زمان موجودیت دولت "حق بورژوایی"اما هر میزانی از محدودیت  

عالینمی گردد.  تلقی   کمونیستی  جامعۀ  به  واقعی  رسیدن  مفهوم  به  ترین شکل تواند 

نمی مالکیت  شکل  این  و  است  دولتی  مالکیت  سوسیالیستی  جامعۀ  در  تواند مالکیت 

 الکیت اجتماعی اعتباری است. مالکیت اجتماعی حقیقی باشد، بلکه م 

تواند مالکیت اجتماعی باشد، زیرا دولت کل جامعه نیست، ذات خود نمیمالکیت دولتی به 

های اجتماعی آن کل های جامعه است و زمانی که پایهبلکه یک بخش جدا از سایر بخش

طبقاتی گردد. دولت در واقع یک ساختار  جامعه را در بر بگیرد، زمینۀ زوالش فراهم می

هایی با ائتالف نماید. دولتاست و از منافع یک طبقه در مقابله با طبقۀ دیگر دفاع می

وجود بیایند. چنین دولتی از منافع چند طبقه در مقابله با یک یا توانند بهطبقاتی نیز می

نماید. در چنین حالتی نیز دولت تحت رهبری یک طبقه قرار چند طبقۀ دیگر دفاع می

 دارد.  

اعمال ب وسیلۀ  یا  طبقاتی  سرکوب  وسیلۀ  پرولتاریا،  دیکتاتوری  منجمله  دولت،  نابرین 

نمی باشد  داشته  وجود  که  زمانی  تا  و  است  طبقاتی  اجتماعی دیکتاتوری  مفهوم  تواند 

 داشته باشد.    "عموم خلقی "های مدرن شوروی مفهوم  عمومی یا به تعبیر رویزیونیست

 ایزاتـب طبقاتی پرولتری برای از بین بردن تمامی تمدیکتاتوری پرولتاریا وسیلۀ سرکو

داری به کمونیزم را رهبری نماید تواند انقالب مداوم در گذار از سرمایهطبقاتی است و می
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طور کلی، و مشخصاً زمینۀ زوال خود دولت پرولتری، و بدین طریق زمینۀ زوال دولت به

 را فراهم نماید. 

که دولت سوسیالیستی توسط سیالیستی به اعتبار ایناما مالکیت دولتی در جامعۀ سو

گردد و حزب کمونیست به گردد، مالکیت اجتماعی تلقی میحزب کمونیست رهبری می

می دانسته  کمونیست  حزب  اعتبار  جامعۀ این  به  رسیدن  آن  غایی  هدف  که  شود 

حزب کمونیست که  طبقه است. اگر این هدف غایی واقعاً از بین برود، ولو اینکمونیستی بی

لفظًاً به موجودیت خود ادامه دهد و هدف غایی کمونیستی نیز لفظاً اعالم گردد، مالکیت  

دولتی دیگر نمیتواند مالکیت اجتماعی اعتباری نیز تلقی گردد، بلکه مالکیت بروکراتیک 

شدن  سرمایه تبدیل  محض  به  که  ازینجاست  بود.  خواهد  امپریالیستی  سوسیال  دارانۀ 

کمونیست بر سر قدرت از حزب کمونیست حقیقی به حزب رویزیونیست، ماهیت حزب  

گردد، انقالب داری تبدیل میماهیت دولت نیز از دولت سوسیالیستی به دولت سرمایه

داری داری بروکراتیک یا سرمایهشود و جای آن را نظام سرمایهسوسیالیستی سرنگون می

بهدولتی می که  پرولتاریگیرد  دیکتاتوری  تودهنام  و سایر  پرولتاریا  بر  کش های زحمتا 

می اعمال  آندیکتاتوری  مینماید،  قرار  ستم  و  استثمار  تحت  را  سطح ها  در  و  دهد 

 نماید. المللی کار و پیکار نمیالمللی نیز برای انقالب چهانی و منافع پرولتاریای بینبین

رویزیونیست که  شرایطی  در  سرتاسرحتی  سیاسی  قدرت  نتوانند  جامعۀ ها  در  را  ی 

توانند ساحات تحت رهبری حزبی و دولتی شان را، در  سوسیالیستی تصرف نمایند، می

کاری با عناصر غیر حزبی و ضد حزبی، نه با اسلوب پرولتری بلکه کاری با هم یا در همهم

که ماهیت سوسیالیستی دولت عمدتاً دارانه اداره نمایند. بنابرین ولو اینبا اسلوب سرمایه

توانند عمالً  و واقعاً تحت رهبری های دولتی میحفوظ باشد، ساحات معینی از فعالیتم 

ها قرار داشته باشند و ماهیت سوسیالیستی نداشته باشند یا الاقل ماهیت رویزیونیست

 ها مخدوش باشد.سوسیالیستی آن

ش ـت که نقـم اسـوقتی مالکیت دولتی یک مالکیت اعتباری اجتماعی باشد، قدر مسل

کارگران و کارفرمایان دولتی سوسیالیستی در جریان تولید اجتماعی نیز نقش اعتباری 

مالکیت اگر  بود.  )مالکیتخواهد  دولتی  ظواهر های  لحاظ  از  اجتماعی(  اعتباری  های 
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حقوقی برقرار باشند، اما نقش کارگران و کار فرمایان در جریان تولید اجتماعی با نقش 

دارانه واقعاً تفاوت ماهوی نداشته باشد، ن تولید اجتماعی سرمایهها در جریااجتماعی آن

های اعتباری حقیقی نخواهند بود و فقط اری مذکور مالکیتـبـتـهای اعحتی مالکیت

 ظواهر حقوقی اجتماعی اعتباری خواهند داشت.

بندی محصوالت تولید شده در جریان تولید اجتماعی، که بر مبنای از آن گذشته سهمیه 

گیرد، نه تنها وجهی از وجوهات اساساً نامساویانه صورت می  "به هر کس به اندازۀ کارش"

دهد، بلکه امکان رشد بیشتر عدم تساوی اقتصادی تقسیم جامعه به طبقات را نشان می

های منفی آن گرفته نشود رویآورد و اگر جلو پیشوجود میمیان افراد جامعه را نیز به

 تر در جامعه گردد. د باعث رشد اختالفات طبقاتی بیشتواند به نوبۀ خومی

های عالوتاً تفاوت میان شهر و ده، کار فکری و کار فزیکی، زن و مرد، مناطق مختلف، ملیت

ها، نشانه هایی از تقسیم جامعه به طبقات یا مختلف، کارفرمایان و کارگران و سایر تفاوت

ها و بقایا حتی در صورتی که ت. این نشانهطبقات اسحداقل بقایایی از تقسیم جامعه به

رشد  سرعت  به  بیابند،  رشد  زمینۀ  بتوانند  که  صورتی  در  باشند،  نیز  ضعیف  بسیار 

بهمی وسیعاً  را  جامعه  کل  و  مینمایند  متأثر  منفی  احیای صورت  به  سرانجام  و  سازند 

 گردند. داری منجر میسرمایه

سوسیالیستی طبقات اجتماعی وجود دارند  بنابرین در سراسر دورۀ تاریخی بس طوالنی

 گردد. و وجود این طبقات اجتماعی باعث تضادهای طبقاتی و مبارزۀ طبقاتی در جامعه می

جریان داشتن مبارزه بین راه سوسیالیستی و راه سرمایه داری در دورۀ     -  3

 سوسیالیستی:

ها تضادها و مبارزات اجتماعی، در تضادهای طبقاتی و مبارزات طبقاتی، و به تبعیت از آن

 گردد:  میتقسیم  جامعۀ سوسیالیستی به دو بخش  

 های مختلف خلق.تضادها و مبارزات میان بخش  --  1

 خلق و ضد خلق.   میان  مبارزات  و   تضادها  –  2
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ضادها و مبارزات درون خلقی( است  بخش اول شامل تضادها و مبارزات میان دوستان )ت

 ها غیر خصمانه است.  و راه حل آن

مبارزات میان خلق و  )تضادها و  ما و دشمن  مبارزات میان  و  بخش دوم شامل تضادها 

 دشمن خلق( است و راه حل آن ها خصمانه است. 

مجموع تضادها و مبارزات میان ما و دشمن )تضادها و مبارزات میان خلق و دشمن خلق(  

آن حل  راه  راه که  بین  مبارزه  جریان  سوسیالیستی  مرحلۀ  در  است،  خصمانه  ها 

 آورد. وجود میداری را بهسوسیالیستی و راه سرمایه

داری به کمونیزم است. راه سوسیالیستی چیست؟ راه سوسیالیستی راه گذار از سرمایه

بیا به  است.  کمونیزم  به  رسیدن  راه  سوسیالیستی  راه  دیگر  عبارت  روشنبه  تر ن 

داری به کمونیزم است. این گذار از لحاظ استراتژیک سوسیالیزم مرحلۀ گذار از سرمایه

طرف نظام داری و کلیت نظام استثمارگرانه بهمفهوم حرکت انقالبی مداوم از سرمایهبه

 فارغ از استثمار و ستم یا نظام کمونیستی است.   

مداوم ارتجاعی سد کننده و برگشت دهنده    در مقابل این حرکت انقالبی مداوم، یک تالش

 دهد.  داری را تشکیل میطرف سرمایه داری وجود دارد که راه سرمایهبه

داری به کمونیزم صورت نگرفته باشد، یا به عبارت برگشت از سرمایهتا زمانی که گذار بی

 اهد داشت. دیگر تا زمانی که کمونیزم فرا نرسیده باشد مبارزه بین این دو راه وجود خو

های تاریخی پیشین نیز مراحل انتقال یا مراحل گذار از یک دوره به در واقع در تمام دوره

دورۀ دیگر وجود داشته و در طول این مراحل مبارزه میان احیاء و ضد احیاء وجود داشته 

 است. مثالً در غرب مرحلۀ گذار از فیودالیزم به سرمایه داری و مبارزه میان احیاگری یکی

و ضد احیاگری دیگری چند سده طول کشید. اگر مشخصاً فرانسه را به عنوان یک نمونۀ 

بینیم که چند بار نظام حاکم، جمهوری بورژوایی گردید و چند کشوری در نظر بگیریم، می

به عبارت دیگر فیودالیزم پس از سرنگون شدن چند بار مجدداً  بار سلطنتی فیودالی. 

 برگشت و حاکم گردید. 
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 خطر احیاء سرمایه داری در دورۀ سوسیالیستی:   - 4

طبقات، تضادهای طبقاتی،   بنابرین موضوع فقط این نیست که در مرحلۀ سوسیالیستی

داری وجود دارد، بلکه خطر  و مبارزه بین راه سوسیالیستی و راه سرمایه  مبارزۀ طبقاتی

سرمایه رهاحیای  که  است  کافی  فقط  دارد.  وجود  نیز  سرمایهداری  راه  داری روان 

ها( رهبری حزب کمونیست یعنی حزب رهبری کنندۀ دولت سوسیالیستی  )رویزیونیست

ماهیت   و  ماهیت حزب  ترتیب  این  به  و  کنند  تا را غضب  سازند  وارونه  را  حاکم  دولت 

سرمایه را  آن  جای  و  گردد  سرنگون  ظاهری سوسیالیزم  شکل  با  بروکراتیک  داری 

کامالً   "اصالحات"سوسیالیستی بگیرد. وقتی چنین امری اتفاق افتاد، راه برای تطبیق  

 گردد. دارانۀ بعدی نیز هموار میآشکار سرمایه

یاداهمان این  قبلی  که در صفحات  در جامعۀ شتطوری  موجود  تناقض  بیان گردید،  ها 

بی نظام  به  طبقاتی  نظام  از  انقالبی  گذار  رهبری  یعنی  کمونیستی سوسیالیستی  طبقۀ 

زمینه سوسیالیستی(  دولت  و  کمونیست  )حزب  طبقاتی  ابزار  احیاگری توسط  این  ساز 

به این گذار است. رهبری این گذار انقالبی توسط ابزار طبقاتی حزبی و دولتی قبل از همه  

بخشد و ماهیت اعتباری یک ماهیت ذاتی نیست بلکه غیر ذاتی است. ماهیت اعتباری می

می مبدل  ذاتی  ماهیت  به  ذاتی  غیر  ماهیت  این  زمانی  از فقط  اعتباری  گذار  که  گردد 

داری به کمونیزم به سرانجام رسد و به گذار حقیقی مبدل گردد. پس از آن است سرمایه

پیوندد که نه تنها وقوع میگردد. این امر فقط وقتی بهونیزم آغاز میکه عصر طالیی کم

 طبقات بلکه ابزار طبقاتی از قبیل حزب و دولت نیز معدوم گردند.   

مورد تهدید قرار داشتن جامعۀ سوسیالیستی با خطرات براندازی، تخریب    -   5

 : و تجاوز از جانب امپریالیسم و سوسیال امپریالیسم

ی و ـتـای امپریالیسـهدرت ـت قـودیـوجـط م ـرایـه در شـت کـن اسـشه روـناگفت

آنسوسیال پهلوی  در  و  جهان  در  دولت امپریالیستی  یا  دولت  موجودیت  های ها 

آورد و بر مبنای سوسیالستی در جهان، تضاد میان سوسیالیزم و امپریالیزم را به وجود می

مبارزه میان آن بهاین تضاد  مبارزه در آخرین تحلیل فقط میافتد.  راه میها  تواند این 

سوسیال و  امپریالیزم  جانب  از  مبارزه  ازین  سطحی  باشد.  خصمانه  امپریالیزم مبارزۀ 
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تواند تجاوز های سوسیالیستی است، سطح دیگر میاقدامات تخریبی علیه دولت یا دولت 

اندازی اقدامات جنگی تجاوزکرانه  باشد و آخرین سطح آن می راه  اشغالتواند  گرانه و 

 های سوسیالیستی و اشغال کشورهای سـوسـیالیسـتی باشد.  خاطر براندازی دولتبه

تمامی سطوح مبارزاتی مذکور در تاریخ مشاهده شده است. تاریخ نشان داده است که 

برد تمامی اقدامات خصمانه از جانب امپریالیزم و سوسیال امپریالیزم راه اندازی و پیش

های ضد انقالبی در این سوسیالیستی یا در پیوند قبلی با عناصر و دستهعلیه کشورهای  

کشورها، عمدتاً رهروان راه سرمایه داری در درون حزب حاکم و دولت حاکم در کشورهای 

 مذکور، قرار داشته و یا بعداً چنین پیوندی حاصل شده است. 

سرمایه امپریالیستی  نظام  موجودیت  واقع  پ در  جهان،  در  بیندارانه  کل شتوانۀ  المللی 

سـرمـایـه احیاگری  میجریان  تشکیل  را  سوسیالیستی  کشورهای  در  دهد. دارانـه 

دارانه در کشورهای گردد که احیاگری سرمایهموجودیت نظام مذکور در جهان باعث می

سوسیالیستی به هر پیمانه ای که توسط دیکتاتوری پرولتاریا در محدودیت قرار بگیرد، 

 چنان امیدوار باقی بماند.      داری را از دست ندهد و همر مورد احیای سرمایهامید خود د

تئوری و پراتیك انقالب مداوم تحت دیکتاتوری پرولتاریا یگانه راه حل    -   6

 تضادهای بزرگ جامعۀ سوسیالیستی:

قبل از همه توجه به این امر ضروری است که چرا در بررسی جنبش انقالبی، ترتیب بندی 

های صورت مبارزات تولیدی، مبارزات طبقاتی و آزمونسه عرصۀ پراتیک اجتماعی که به

های صورت ذیل: مبارزات طبقاتی، مبارزات تولیدی و آزمونعلمی است، تغییر یافته و به

تر بدین  و  درآمده  یافته علمی  تقدم  تولیدی  مبارزات  به  نسبت  طبقاتی  مبارزات  تیب 

های تولیدی مشخص تاریخی است؟ دلیل آن این است که در دو مرحلۀ معین تکامل شیوه

اقتصادی و روبنای سیاسی زیربنای  متفاوت است. هر شیوۀ   -نقش  از هم  ایدیولوژیک 

تولیدی متناسب با آن خود و مناسبات  تولیدی مشخص تاریخی نیروهای مؤلدۀ مختص به

ایدیولوژیک نیز   - ها از یک روبنای سیاسی باشد و مرتبط با آننیروهای مؤلده را دارا می

 نماید. برخوردار است که نقش محافظ و نگهبان مناسبات تولیدی حاکم را بازی می
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اما در عین حال تضاد میان نیروهای مؤلده و مناسبات تولیدی نیز در هر شیوۀ تولیدی 

مناسبات مش مؤلده و در جازدگی  نیروهای  تا زمانی که رشد  تاریخی وجود دارد.  خص 

تولیدی، تضاد میان نیروهای مؤلده و مناسبات تولیدی را به مرحلۀ انتاگونیستی نرسانده 

و مناسبات تولیدی به مانع در سر راه رشد بیشتر نیروهای مؤلده تبدیل نشده باشد، در  

متناسب ساختن مناسبات تولیدی موجود در جامعه با نیروهای جامعه شرایط انقالبی برای  

آید. اما وقتی که تضاد مذکور به مرحلۀ انتاگونیستی وجود نمیمؤلدۀ نوین در جامعه به

رسید و متناسب ساختن مناسبات تولیدی موجود با نیروهای مؤلدۀ موجود به ضرورت  

نوین از زبان ایدیولوژی و سیاست   انصراف ناپذیر تکامل جامعه مبدل شد، نیروهای مؤلدۀ

گوید و ایجاد تحول انقالبی ایدیولوژیک و سیاسی در جامعه به متناسب با خود سخن می

گردد. درین مرحله از تکامل جامعه، تضاد ضرورت اولی و عمدۀ تکامل جامعه مبدل می

ان مناسبات طبقه ای که نمایندۀ نیروهای مؤلدۀ نوین است با طبقه ای که نماینده و نگهب

انتاگونیزم می رسد، مبارزات میان شان شکل انتاگونیستی تولیدی کهن است، به مقام 

 گردد. گیرد و حول مبارزه برای حفظ و تصرف قدرت سیاسی متمرکز میمی

مبارزات تولیدی و آزمون به  مبارزات طبقاتی نسبت  های در چنین وضعیتی در جامعه 

یاست انقالبی در سطح کل جامعه در مقام فرماندهی  یابد، سعلمی اولویت و عمدگی می

گیرد و ضرورت ایجاد تحول انقالبی در جامعه قبل از همه سرنگونی قدرت سیاسی قرار می

 طلبد. حاکم را، که حافظ و نگهبان مناسبات تولیدی کهن است، می

های علمی مبارزات طبقاتی نسبت به مبارزات تولیدی و آزمون  ، بنابرین در شرایط انقالبی 

های عمدگی دارد. اما این عمدگی بدین مفهوم نیست که اهمیت مبارزات تولیدی و آزمون

گرفته نادیده  کالً  به  علمی  فرمولشود.  در  سبب  کبیر بندیهمین  انقالب  دوران  های 

مبارزات  طبقاتی،  مبارزات  یعنی  انقالبی عظیم  هر سه جنبش  به  پرولتاریایی  فرهنگی 

حال گردد. مبارزات طبقاتی عمده است، اما در عینعلمی توجه می های تولیدی و آزمون

توانیم سه جنبش های علمی نیز دارای اهمیت هستند. ما میمبارزات تولیدی و آزمون

صورت سه جنبش انقالبی سیاسی، جنبش انقالبی تولیدی و جنبش انقالبی عظیم را به

انقالب تولیدی و انقالب علمی نیز   صورت مختصر سه انقالب سیاسی، انقالبی علمی یا به
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بنامیم، که درین میان انقالب سیاسی رهبری کننده است و انقالب تولیدی و انقالب علمی 

 تابع.

چنان در زمان لنین این باور وجود داشت که پس از پیروزی در زمان مارکس و انگلس و هم

از  انقالبی  گذار  مرحلۀ  یک  سیاسی،  لحاظ  از  سوسیالیستی  به   انقالب  داری  سرمایه 

گردد. اما کمونیزم وجود دارد و این گذار انقالبی توسط دیکتاتوری پرولتاریا رهبری می

این باور روشن وجود نداشت که این مرحلۀ گذار یک مرحلۀ بس طوالنی تاریخی است. 

عالوتاً باورهای زمان مارکس و انگلس مبتنی بر پیروزی قاره ای انقالب سوسیالیستی در 

اما زمانی که سرمایه رفته ترین کشورهای سرمایهیعنی در پیش  اروپا بود.  داری جهان 

برخالف  لنین  کرد،  تکامل  امپریالیستی  و  انحصاری  داری  سرمایه  به  آزاد  رقابت  داری 

پیش در  انقالب  یا  ای  قاره  انقالب  امکان تیوری  داری،   سرمایه  کشورهای  ترین  رفته 

یا آن کشور یا در حلقۀ ضعیف امپریالیزم را مطرح   پیروزی انقالب سوسیالیستی در این 

 کرد. 

مثل  هایی  رویزیونیست  نیز  اکتوبر  انقالب  پیروزی  از  پس  بلکه  زمان  آن  در  تنها  نه 

کائوتسکی در سطح بین المللی، و کسانی مثل تروتسکی از داخل شوروی، امکان پیروزی 

رو مثل  مانده  عقب  نسبتاً  کشور  یک  در  سوسیالیستی  مؤلدۀ انقالب  نیروهای  با  سیه 

عقبمانده را خالف تیوری های اساسی مارکسیستی دانستند. اما لنین برین باور بود که 

می انقالبی  شوروی  در  سوسیالیستی  تولیدی  مناسبات  محرک ایجاد  باید،  و  تواند، 

 نیرومندی برای رشد نیروهای مؤلده در شوروی باشد.   

یۀ  ـتر نسبت به روسماندهبود به مراتب عقب  چین کهن کشوریاز لحاظ نیروهای مؤلده  

چین انقالبی بعد از گذار از انقالب دموکراتیک ازین لحاظ  توان گفت که  تزاری. حتی می

مانده تر بود. جالب نوین به انقالب سوسیالیستی نیز نسبت به شوروی زمان لنین عقب

رین باور رسید که این بود که حزب کمونیست چین خود در کنگرۀ سراسری هشتم خود ب

نمی چین  در  سوسیالیستی  تولیدی  مناسبات  ایجاد  لنین  نظر  محرک برخالف  تواند 

نیرومندی برای رشد نیروهای مؤلده در چین باشد و لذا نه بر ادامۀ انقالب سوسیالیستی  
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عنوان وظیفۀ عمده تحت دیکتاتوری پرولتاریا بلکه به رشد نیروهای مؤلده در چین به

 تأکید نمود. 

همان طوری که در سطور قبلی این یادداشت ها تذکر دادیم کمونیست های چینی تحت 

گیری علیه رویزیونیزم مدرن شوروی به نقد سیاست  دون قبل از موضعرهبری مائوتسه

گیری علیه آن به اقتصادی شوروی یا ساختمان سوسیالیزم در شوروی و بعد از موضع

ی پرولتاریایی یا به عبارت دیگر به تیوری و پراتیک و پراتیک انقالب کبیر فرهنگ  تیوری

 ادامۀ انقالب )انقالب مداوم( تحت دیکتاتوری پرولتاریا دست یافتند. 

دون، بعد از سرنگونی سوسیالیزم  های چینی تحت رهبری مائوتسهدر هر حال کمونیست

در شوروی و شناخت عوامل آن، دریافتند که سوسیالیزم یک مرحلۀ بس طوالنی تاریخی 

ها مصمم شدند و تصمیم گرفتند که علیرغم است و نه یک مرحلۀ گذار کوتاه مدت. آن

لیستی، حفظ و تحکیم دیکتاتوری طوالنی بودن این مرحلۀ گذار روی ادامۀ انقالب سوسیا

پرولتاریا و ادامۀ انقالب سوسیالیستی تحت رهبری آن، یعنی عمده دانستن ادامۀ انقالب 

سیاسی و به تبعیت از آن مهم دانستن انقالب تولیدی و انقالب علمی، ایستادگی نمایند. 

رویزیونیست انبرعکس،  آماج  پرولتاریایی  فرهنگی  کبیر  انقالب  در  که  قرار هایی  قالب 

ماندگی نیروهای مؤلده در آن ماندگی اقتصادی جامعۀ چین و عقبگرفتند، به دلیل عقب

رشد  دانستن  عمده  یعنی  سیاسی  انقالب  به  نسبت  تولیدی  انقالب  دانستن  عمده  بر 

نیروهای مؤلده نسبت به حفظ، تحکیم و رشد دیکتاتوری پرولتاریا، و در نتیجه حفظ، 

 پافشاری داشتند.   تحکیم و رشد سوسیالیزم

ها در جریان انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی سرنگون شدند. اما عده آن رویزیونیست

ها پس از کودتای ناکام لین پیائو دوباره به مراجع قدرت حزبی و دولتی برگشتند، ای از آن

دون از قدرت خود را تقویت کردند و گسترش دادند و عاقبت پس از درگذشت مائوتسه

هایی که از زمان پیروزی یق یک کودتای نظامی قدرت را غضب کردند. آن رویزیونیستطر

، طی سه نسل متوالی، قدرت را در چین در دست دارند،  1976کودتای رویزیونیستی سال  

کماکان بر عمده بودن رشد نیروهای مؤلده در چین به عنوان وظیفۀ عمده پافشاری دارند 
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های مؤلده در چین هنوز نسبت به نیروهای مؤلدۀ کشورهای و دلیل شان این است که نیرو

 تر است و باید به آن سطح برسد و از آن پیشی بگیرد.      ماندهبزرگ امپریالیستی عقب

طرف ر جهان هستند، بهها در واقع هم اکنون یک قدرت بزرگ سوسیال امپریالیستی دآن

کنند، دومین قدرت اقتصادی ی در جهان حرکت م شدن  سوسیال امپریالیستی    ابرقدرت

برتر جهان ، بعد از ایاالت متحدۀ امریکا، اولین اقتصاد یزرگ در آسیا و اولین سرمایه 

 شوند. گذار خارجی غارتگر در افریقا محسوب می

در واقع طرح رشد نیروهای مؤلده به عنوان وظیفۀ عمده در چین در کنگرۀ سراسری 

های مورد آماج انقالب کبیر ط رویزیونیستهشتم حزب کمونیست چین، طرح آن توس

در اساس   21976فرهنگی پرولتاریایی چین و بعد از پیروزی کودتای رویزیونیستی سال  

از   نفی ضرورت گذار  بر آن  مقدم  و  انقالب سوسیالیستی  ادامۀ  نفی ضرورت  مفهوم  به 

سری هشتم انقالب دموکراتیک نوین به انقالب سوسیالیستی در چین بود. در کنگرۀ سرا

این  روشن  درک  به  بود  نتوانسته  نیز  حزب  انقالبی  جناح  حتی  چین  کمونیست  حزب 

پرولتاریایی و  کبیر فرهنگی  انقالب  برپایی  و  تدارک  در جریان  اما  یابد.  موضوع دست 

پیروزی پیش به  را  مذکور  انقالب  توانستند  و  بودند  شده  نایل  درکی  چنین  به  آن  برد 

حفظ کنند. ولی آیا این درک شان در    1976رفته تا سال  همرویبرسانند و این پیروزی را  

طور  ها بهدون زایل شده بود و در نتیجه در همان ایام رویزیونیستایام آخر حیات مائوتسه

 روز افزون در درون حزب و دولت تقویت یافتند و قدرت شان گسترش یافت؟ 

تهاجم گستردۀ   اما  کماکان چنان درکی وجود داشت،  و نه،  به درون حزب  رویزیونیزم 

 دیگری شروع گردید.   دولت از جای دیگری یا بهتر گفته شود از جاهای

 ها بیان گردید، کودتای لین پیائو با وجودی همان طوری که در سطور قبلی این یادداشت

که شکست خورد باعث تضعیف جناح انقالبی حزب، فروکش کردن نسبی امواج عظیم 

های مبارز پرولتاریایی و مشخصاً فروکش کردن توان بسیج توده  انقالب کبیر فرهنگی

توسط حزب گردید. اما این یگانه عامل نبود، بلکه عوامل دیگری نیز در کار بود. ما درینجا 

فرصت نداریم که عوامل مذکور را به تفصیل مورد بحث قرار دهیم. امیدواریم بتوانیم در  
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جا وی عوامل مذکور داشته باشیم. ولی درینهای نسبتاً مفصل ریک فرصت دیگر بحث

نامۀ تصویب شده در الزم است حداقل مکث کوتاهی روی یکی از کمبودات جدی اساس

 کنگرۀ سراسری دهم حزب کمونیست چین بیندازیم.        

 شود که:  نامۀ مذکور گفته میدر اساس  

انه راه حل تضادهای بزرگ »تئوری و پراتیک انقالب مداوم تحت دیکتاتوری پرولتاریا یگ

 جامعۀ سوسیالیستی« است. 

 سازد: گونه مشخص مینامه یکی از این تضادهای بزرگ را اینهمین اساس

را  جامعه  امپریالیزم  و سوسیال  امپریالیزم  جانب  از  تجاوز  و  تخریب  و  براندازی  »خطر 

 کند.«   تهدید می

مشخص   شکل  است  نتوانسته  مداوم"اما  جامعۀ   "انقالب  بزرگ  تضاد  این  حل  برای 

میان سیستم از کلیت تضاد  واقع وجهی  در  که  را،  های سوسیالیستی و سوسیالیستی 

 فقط گفته شده است که:   "نامه اساس"دهد، روشن سازد. در  می امپریالیستی را تشکیل

که  است  سیاسی  کبیر  انقالب  یک  پرولتاریایی  فرهنگی  کبیر  انقالب  ترتیب  این  »به 

پرولتاریا در شرایط سوسیالیسم، جهت تحکیم دیکتاتوری پرولتاریا و جلوگیری از احیاء 

و سایر طبقات استثمارگر بورژوازی  به    سرمایه داری علیه  باید  به آن دست زده است. 

 چنین انقالباتی در آینده بارها و بارها دست زد.«

برپا گردید و در سال  1967واضح است که انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی که در سال 

یعنی سال تدویر کنگرۀ سراسری دهم حزب کمونیست چین کماکان رسماً برپا   1973

ر جامعۀ سوسیالیستی چین نبود که برای مقابله با خطر د  "انقالب مداوم "بود، آن شکل از  

عنوان تضاد عمده براندازی و تخریب و تجاوز از جانب امپریالیزم و سوسیال امپریالیزم، به

به جامعه،  »علیه در  عمدتاً  چین  پرولتاریایی  فرهنگی  کبیر  انقالب  باشد.  افتاده  راه 

دیکتاتوری پرولتاریا و جلوگیری از   بورژوازی و سایر طبقات استثمارگر« برای »تحکیم

بهاحیای سرمایه از جانب داری«  تجاوز  و  و تخریب  »براندازی  نه علیه  و  بود  افتاده  راه 
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به امپریالیزم«  سوسیال  و  مذکور امپریالیزم  انقالب  بنابربن  باالفعل.  عمدۀ  تضاد  عنوان 

ی و تخریب و تجاوز علیه »خطر باالفعل برانداز  "انقالب مداوم "توانست شکل مشخص  نمی

عنوان تضاد عمدۀ جامعۀ سوسیالیستی چین از جانب امپریالیزم و سوسیال امپریالیزم« به

 را ارائه نماید. 

در تاریخ انقالبات پرولتری فقط یک نمونۀ دفاع نسبتاً موفق یک کشور سوسیالیستی در  

کماکان یگانه باقی گری امپریالیستی وجود داشت، نمونه ای که  مقابله با تجاوز و اشغال

گری قدرت امپریالیستی فاشیست آلمان هتلری در مانده است: مقابله با تجاوز و اشغال

چهارچوب کلی جبهۀ واحد ضد فاشیزم در جهان در جریان جنگ دوم جهانی. این جنگ 

 نام »جنگ کبیر میهنی« و »جنگ دفاع از میهن سوسیالیستی« نیز یاد شده است.          به

امپریالیستی شوروی در مرزهای   در دهۀ هفتاد قرن بیست، تهدیدات نظامی سوسیال 

چین فزونی یافت و برخوردهای جنگی در مرزهای دو کشور افزایش یافت. در آن زمان 

امپریالیست سوسیال  نفوذ  تحت  عمدتاً  نیز  الوس  و  کمبودیا  ویتنام،  های کشورهای 

قرار داشت،   "هاشوروی"اتحاد نزدیک با  چنان روابط هند، که در  شوروی قرار داشت و هم

های شوروی با چین متشنج بود. در شمال چین، مغولستان نیز با سوسیال امپریالیست

گر امریکایی کماکان روابط دوستانه و نزدیک داشت. این در حالی بود که نیروهای اشغال

نشاندۀ امریکا ، در تایوان رژیم دست  نددر جاپان، کوریای جنوبی و فلیپین حضور داشت

بود و قوای نظامی اشغال جا حضور داشت، هانکانگ کماکان گر امریکایی در آنمستقر 

امپریالیست اشغال  اشغالتحت  قوای  و  بود  انگلیسی  امپریالیستهای  انگلیس گر  های 

به تقریباً  چین  بنابرین  داشت.  حضور  نظامی درانجا  نیروهای  محاصرۀ  در  کامل  صورت 

   پریالیست و امپریالیست خود قرار داشت.دشمنان سوسیال ام 

در چنین حالتی جبهۀ واحد ضد فاشیزم، به عنوان یگانه نمونۀ نسبتاً موفق تاریخی الگو 

های سه جهانی چینی ازین نمونه یک الگوبرداری برداری گردید. الگوبرداری رویزیونیست

جهانی دوم، جبهۀ   جای جبهۀ واحد ضد فاشیزم در جریان جنگها بهوسیع بود. طرح آن

در جهان بود، یعنی جبهۀ واحد جهان سوم، جهان دوم و بخشی از   "شوروی"واحد ضد  

عنوان »تیوری جهان اول )امپریالیزم امریکا( علیه سوسیال امپریالیزم شوروی بود و به
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المللی« مطرح گردید. اما جناح انقالبی حزب استراتژی جهانی پرولتاریای بین  - سه جهان  

صورت قسمی از جبهۀ واحد ضد فاشیزم دون قرار داشت، نیز بهت رهبری مائوتسهکه تح

در جریان جنگ جهانی دوم، الگوبرداری کرد. درین الگوبرداری قسمی، جبهۀ واحد ضد 

المللی مطرح نگردید، اما عنوان استراتژی جهانی پرولتاریای بیندر جهان به  "شوروی"

للی دولت چین در المان« به عنوان استراتژی بیندر چهارچوب »تقسیم دنیا به سه جه

 عمل پیاده شد.سیاست خارجی در  

درین مقطع از تاریخ چین، سیاست خارجی دولت چین، نقطۀ مماس جناح انقالبی و جناح 

ها پیش رفت. این وضع لبۀ  رویزیونیست حزب گردید و عمدتاً تحت رهبری رویزیونیست

ر درون حزب کمونیست و دولت چین را کند ساخت، ها دتیز مبارزه علیه رویزیونیست

نفع  به  نهایت  در  و  انداخت  عاللت  به  را  پرولتاریایی  فرهنگی  کبیر  انقالب  شعارهای 

 ها تمام گردید. رویزیونیست

بر بدن سوسیالیزم   "تیرخالص  "گونه که کودتای رویزیونیستی خروشچف  در نهایت همان

بر بدن سوسیالیزم   "تیر خالص"در چین نیز    1976در شوروی بود، کودتای رویزیونیستی  

در واقع   "تیر خالص"در چین گردید. البته شوروی سوسیالیستی از لحاظ مقابله با این  

این   علیه  ناکامی  ولی  مهم  نسبتاً  مقابلۀ  سوسیالیستی  چین  اما  نداشت،  تیر "آمادگی 

پیش  "خالص و  برپایی  از  ناشی  تفاوت  این  آورد.  عمل  انقالبه  فرهنگی برد  کبیر  ب 

پرولتاریایی و طرح تیوری انقالب مداوم و تطبیق پراتیکی آن در چین بود. ازین لحاظ 

های انقالبی آینده به میراث گذاشته شده رویپایۀ تیوریکی و پراتیکی اولیه ای برای پیش

 است.      

*** 
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 دونانـدیـشــۀ مـائـوتـســه

های عام  تلفیق تیوریعنوان دون بهاندیشۀ مائوتسه
 لنینیزم با رشاط مشخص انقالب چین:  -مارکسیزم 

لنینیستی با پراتیک  - های عام مارکسیستیعنوان تلفیق تیوریدون بهاندیشۀ مائوتسه

مشخص انقالب چین برای اولین بار در کنگرۀ سراسری هفتم حزب کمونیست چین، که 

نامۀ حزب درج گردید و رفت، در اساسبرگذار گردید، مورد تصویب قرار گ  1945در سال  

ی حزب به رسمیت شناخته شد. در آن زمان انقالب چین هنوز در  "نماخط راه"نام  به

 -های عام مارکسیستیمرحلۀ انقالب دموکراتیک نوین قرار داشت. بنابرین تلفیق تیوری

انقالب   مفهوم تلفیق با پراتیک مشخص لنینیستی با پراتیک مشخص انقالب چین هنوز به

در  را  چین  سوسیالیستی  انقالب  مشخص  پراتیک  و  بود  چین  نوین  دموکراتیک 

 گرفت، زیرا که انقالب مذکور هنوز به آن مرحله نرسیده بود.برنمی

راسری هفتم حـزب ، یعنی تقریباً چهار سال بعد از تدویر کنگرۀ س1949وقتی در سال  

پیروزی سرتاسری، یا تقریباً سرتاسری، ن، انقالب دموکراتیک نوین چین بهکمونیست چی

انقالب  از  کوتاه  نسبتاً  گذار  مرحلۀ  یک  از  پس  و  یافت  دست  چین  اصلی  سرزمین  در 

به نوین  با وضعیتی دموکراتیک  نمود، حزب کمونیست چین  انقالب سوسیالیستی گذار 

بینی نشده بود. این در حالی بود  شمواجه گردید که در کنگرۀ سراسری هفتم حزب پی

 - های عام مارکسیزم دون که تطبیق تیوریی حزب یا اندیشۀ مائوتسه"نماخط راه"که  

می دانسته  چین  نوین  دمـوکـراتـیـک  انقـالب  مشـخـص  شرایط  در  شد، لنینزم 

  اثبات رسانده بود. درستی خود را در پراتیک پیروزمند انقالب دموکراتیک نوین کشور به

ِِی مذکور برای انقالب "نماخط راه"در آن زمان درک حزب کمونیست چین آن بود که  

آن از  قبل  بنابرین  برندارد.  در  را  چیزی  چین  عبارت  سوسیالیستی  اندیشۀ "که 

رسماً از    1956در کنگرۀ سراسری هشتم حزب کمونیست چین در سال    "دونمائوتسه

عبارت از ادبیات حزب عمالً حذف گردیده ها قبل این نامۀ حزب حذف گردد، سالاساس
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سال آن  در  واقع  در  کمونیستبود.  حزب  به  ها  بنا  مائوتسهچین،  امر گفتۀ  در  دون، 

از خود ساختمان سوسیالیزم، به بود و  مقلد شوروی  خصوص در بخش صنایع سنگین، 

 تجربه ای نداشت.

 مشخص بود:   دون دارای سه ویژگیبنابرین در مرحلۀ مذکور اندیشۀ مائوتسه

  -نمای آنو نه اندیشۀ راه - نمای حزب کمونیست چین دون خط راهاندیشۀ مائوتسه   -  1

لنینیزم در شرایط مشخص انقالب چین بود و   - های عام مارکسیزمیعنی تطبیق تیوری

 المللی. شد و نه یک امر بینچین و حزب کمونیست چین دانسته مییک امر مربوط به

لنینیزم در شرایط مشخص   -های عام مارکسیزمتیوریدون تطبیق  اندیشۀ مائوتسه   -   2

لنینیزم در شرایط   - های عام مارکسیزمانقالب دموکراتیک نوین چین بود و تطبیق تیوری

مشخص انقالب سوسیالیستی چین را در بر نداشت. در آن زمان حزب کمونیست چین 

الیستی در چین را، حتی گذار سریع مؤفقانه از انقالب دموکراتیک نوین به انقالب سوسی

عنوان بخشی از که در مقایسه با انقالب شوروی یک ویژگی مشخص انقالب چین بود، به

 رسمیت نشناخت.  دون بهعنوان بخشی از اندیشۀ مائوتسهوِیژگی انقالب چین و به

لنینیزم مورد پذیرش قرار نگرفته   - تکامل مارکسیزم   عنوانبه  دونمائوتسه  اندیشۀ  –  3

بلکه   تیوریبهبود  تلفیق   مارکسیزم عنوان  انقالب   - های  مشخص  شرایط  با  لنینیزم 

درک   مرحلۀ  از  هنوز  گویا  و  بود  گرفته  قرار  پذیرش  مورد  چین  نوین  دموکراتیک 

 لنینیزم فراتر نرفته بود.  -لنینیزم و سپس تطبیق مارکسیزم  - مارکسیزم 

رحلۀ جدید در تکامل  ـنوان م ـدون به عهــۀ مائوتس ــ اندیش
 یزم: ــلنین  -یزمــرکسما

 ور  ـذکـزب م ـمدت زمان اندکی پس از کنگرۀ سراسری هشتم حزب کمونیست چین، ح

بار دیگر، بخصوص از لحاظ ذهنی خود حزب، با اوضاع غیر مترقبه ای روبرو گردید که یک

پیش حزب  هشتم  سراسری  کنگرۀ  بهدر  بود.  نشده  روشن بینی  غیر عبارت  اوضاع  تر 

و   1953های خروشچفی در شوروی در سال  گیری رویزیونیستمترقبه ای که با قدرت
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ۀ سراسری هشتم حزب کمونیست چین درک  پس از آن پیش آمده بود هنوز در کنگر

 بینی نیز نگردیده بود.نشده بود و پیش

های خروشچفی در شوروی که مالزمات آن در جریان اشتباهات گیری رویزیونیستقدرت 

دورۀ استالین انباشته شده بود و درگذشت استالین و کودتای خروشچف فقط تیر خالصی 

تحول   یک  بود،  شوروی  در  سوسیالیزم  جهان بر  سطح  در  و  شوروی  در  عظیم  منفی 

گردید. رهبری حزب کمونیست بلشویک شوروی که تحت رهبری لنین و محسوب می

به داشت  قرار  رویزیونیستاستالین  قدرت دست  دژ  و  بود  افتاده  انقالب ها  اولین  مند 

مستقیم  مداخلۀ  و  جنگ  غیاب  در  و  درون  از  جهان  در  سوسیالیستی  پیروزمند 

مپریالیستی تسخیر شده بود. حزب کمونیست چین اولین حزبی بود که نه تجاوزکارانۀ ا

ضعف و  استالین  دورۀ  ناپذیر  اجتناب  و  پذیر  اجتناب  اشتباهات  علیه  انقالب تنها  های 

علیه  بلکه  نمود،  مرزبندی  شوروی  در  سوسیالیزم  ساختمان  و  سوسیالیستی 

ی نمود و واقعیت تلخ گیرهای بر سر قدرت خروشچفی در شوروی، موضعرویزیونیست

بورژوایی  ماهیت  به  بلشویک  حزب  پرولتری  ماهیت  شدن  دیگرگون  عظیم  تاریخی 

رویزیونیستی، سرنگونی انقالب سوسیالیستی در شوروی و مبدل شدن دولت شوروی از  

یک دولت سوسیالیستی به یک دولت سوسیال امپریالیستی را درک نمود و مبارزاتش 

 اخت.     راه اندها را بهعلیه آن

بود که حزب کمونیست چین تحت رهبری   1956و حتی    1953معهذا چندین سال بعد از  

بهمائوتسه قادر  زمانی دون  مدت  و  گردید  شوروی  در  عظیم  منفی  تحول  روشن  درک 

تری را در بر گرفت تا حزب کمونیست چین ادامۀ مبارزه علیه رویزیونیزم خروشچفی بیش

ل انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین طرح و تطبیق  شک شوروی را در خود چین به

 نماید. 

چنین درک روشنی از رویزیونیزم در حزب کمونیست شوروی در واقع قبل از رسیدن به

دون و رویزیونیزم در حزب کمونیست چین، حزب کمونیست چین تحت رهبری مائوتسه

ت، اشتباهات و انحرافات طور روشن و واضح با کمبودانیاز داشت که حداقل تا حدی به

اجتناباجتناب و  روی پذیر  کند،  مرزبندی  شوروی  در  سوسیالیزم  ساختمان  ناپذیر 

بندی ها را فرمولو این ویژگی  های انقالب سوسیالیستی در چین انگشت بگذاردویژگی
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گیری صریح و روشن علیه رویزیونیزم مدرن شوروی  نماید. بدون این گام مقدماتی موضع

حد   میتا  ریشهزیادی  زیرا  نباشد،  میسر  و  ممکن  رویزیونیزم توانست  این  اولیۀ  های 

تدریج بر زمینۀ اشتباهات تیوریک و عملی حزب کمونیست شوروی در دورۀ استالین به

تصرف قدرت سیاسی همین جهت توانست بعد از درگذشت او قادر بهنضج یافته بود و به

ارزیابی جامعۀ سوسیال بهدر شوروی گردد.  استالین  از طرف  عنوان یک یستی شوروی 

جامعۀ فاقد تضادهای طبقاتی انتاگونیستی، که در عین حال جوانب منفی پراتیکی خود 

 تواند نمونه ای از این اشتباهات باشد.   را نیز در بر داشت، فقط می

 اندیشۀ"نام  چه که در کنگرۀ سراسری هفتم حزب کمونیست چین بهدر هر حال، میان آن

چه که در کنگرۀ سراسری نهم این حزب، پس از برپایی و نامیده شد و آن "دونمائوتسه

دهم  پیش سراسری  کنگرۀ  در  سپس  و  پرولتاریایی،  فرهنگی  کبیر  انقالب  مؤفقانۀ  برد 

بار   این  دارد.  وجود  مهمی  کیفی  تفاوت  شد،  خوانده  نام  بدین  اندیشۀ "حزب، 

لنینیزم در شرایط مشخص انقالب   - عام مارکسیزم های  صرفاً تطبیق تیوری  "دونمائوتسه

های سیاسی، اقتصاد سیاسی و فلسفی نیز چین نبود، بلکه تکامل آن در تمامی عرصه

مارکسیزم  بار  این  مائوتسه  -لنینیزم  -بود.  مجموع  اندیشۀ  در  اندیشۀ راه"دون  نمای 

دون ۀ مائوتسهعبارت دیگر اندیشدانسته شد. به  "هدایت کنندۀ افکار حزب"یا    "حزب

های معین کنگرۀ سراسری نهم حزب نبود، بلکه علیرغم ضعف  "خط راهنمای حزب"دیگر  

یا   "کنندۀ افکار حزبهدایت"مورد،  و ضعف های بیشتر کنگرۀ سراسری دهم حزب درین

 ها.    ادامۀ آنبود، درست مثل مارکسیزم و لنینیزم و به  "نمای اندیشۀ حزبراه"

در کنگرۀ سراسری هفتم حزب کمونیست   "دوناندیشۀ مائوتسه"میان    بنابرین تفاوت

و   مائوتسه"چین  کمونیست چین،   "دوناندیشۀ  دهم حزب  و  نهم  کنگرۀ سراسری  در 

عبارت دیگر لنینیزم یا به  - لنینیزم و تکامل مارکسیزم   - تفاوت میان تطبیق مارکسیزم 

، است. عبارت اول "نمای اندیشهراه"  یا   "کنندۀ افکارهدایت"و    "نما خط راه"تفاوت میان  

مفهوم بخشی از ایدیولوژی. درک تفاوت مفهوم تطبیق ایدیولوژی است و عبارت دوم بهبه

 کیفی میان این دو عبارت خیلی مهم است. 
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الل کامل امپریالیزم و  ـدون و تیوری اضمحهـۀ مائوتس ــ اندیش
 یالیزم: ــوسـمول سـش هانـروزی جــپی

نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری نهم حزب کمونیست چین، در مورد اندیشۀ اساسدر  

 دون تصریح شده است که:مائوتسه

مارکسیزم چین  کمونیست  اساس   مائوتسه  - لنینیزم   - »حزب  بمثابۀ  را  اندیشه  دون 

مارکسیزم اندیشه  دون  مائوتسه  میداند.  خود  افکار  هدایت  لنینیزم عصری   - تیوریک 

آن امپریالیزم بسوی اضمحالل کامل میگراید و سوسیالیسم به سوی پیروزی است که در  

 جهانشمول گام بر میدارد.«

نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری دهم حزب کمونیست چین، جملۀ اول اما در اساس

 صورت ذیل وجود دارد: پاراگراف فوق به

ا به مثابۀ اساس اندیشۀ مائوتسه دون ر  - لنینیسم  -»حزب کمونیست چین مارکسیسم

 تیوریک راهنمـای انـدیشـۀ خود بکار میبندد.«  

عبارت دیگر تیوری عصر زوال امپریالیزم یا ولی جملۀ دوم پاراگراف اصالً وجود ندارد. به

جهان پیروزی  و  امپریالیزم  کامل  اضمحالل  عصر  مربوط تیوری  و  سوسیالیزم  شمول 

مائوتسه اندیشۀ  بهساختن  اساسدون  از  مذکور  کنگرۀ تیوری  در  شده  تصویب  نامۀ 

 ده و در آن وجود ندارد. کلی حذف گردیسراسری دهم حزب به

پیروزی  و  امپریالزم  کامل  اضمحالل  عصر  تیوری  یا  امپریالیزم  زوال  عصر  تیوری 

بندی پیائوئیستی بود و توسط او فرمولشمول سوسیالیزم در واقع یک تیوری لینجهان 

اساس در  تیوری  این  بود. درج شدن  تیوریک شده  انعکاس  نامۀ حزب کمونیست چین 

رۀ سراسری ـدون در کنگعنوان جانشین رسمی مائوتسهپیائو بهم لینموقعیت درجه دو

 نهم حزب کمونیست چین بود. این تیوری از بنیاد نادرست بود.  
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عنوان مرحلۀ دوم المللی لنینیزم بهاستالین در جریان مبارزه برای رسمیت بخشیدن بین

م و انقالبات پرولتری را تکامل ایدیولوژی و علم انقالب پرولتری، تیوری عصر امپریالیز

مطرح کرد و لنینیزم را مارکسیزم این عصر دانست. حزب کمونیست چین نه تنها تیوری 

درستی قبول داشت، بلکه مربوط بودن انحصاری عصر امپریالیزم و انقالبات پرولتری را به

 بود.  صورت نادرست پذیرفته  عصر امپریالیزم و انقالبات پرولتری به لنینیزم را نیز به

عصر امپریالیزم و انقالبات پرولتری یک وحدت اضداد است و مثل هر وحدت اضدادی 

اثبات )امپریالیزم( و یک نفی )انقالبات پرولتری( است. اگر مبارزات آشکار  شامل یک 

میان این دو جنبۀ عمده و غیر عمده، طبق یک تشابۀ غیر دقیق با مراحل مختلف جنگ 

شامل را  کشور،  یک  در  تعرض   خلق  و  استراتژیک  تعادل  استراتژیک،  دفاع  مراحل 

می قطعاً  بدانیم،  بهاستراتژیک  سوسیالیزم  حرکت  که:  بگوییم  پیروزی توانیم  طرف 

بهجهان  امپریالیزم  حرکت  و  نشانشمول  کامل  نابودی  تعرض طرف  مرحلۀ  دهندۀ 

نوز آغاز نشده استراتژیک انقالبات پرولتری علیه امپریالیزم است و این مرحله حتی تا ه

می واقع  در  اردوگاه  است.  زودگذر  شگوفایی  و  برآوردن  سر  با  که  بگوییم  توانیم 

)سال درگذشت    1953تا سال    1949سوسیالیستی از زمان پیروزی انقالب چین در سال  

)سال تدویر کنگرۀ بیستم حزب کمونیست شوروی(   1956استالین( و حداکثر تا سال  

رو سلطۀ  شدن  مسجل  سال  دولت یعنی  و  کمونیست  حزب  بر  خروشچفی  یزیونیزم 

شوروی، یک نوع تعادل نسبتاً متزلزل و غیریقینی میان انقالبات پرولتری و امپریالیزم 

ای ـهت ـ سـیـونـزیـمیان آمده بود که پس از سرنگونی انقالب در شوروی توسط رویبه

رفت و بار دیگر انقالبات پرولتری در موقعیت دفاع ت از میانـرعـسهـوروی بـدرن شـم 

 استراتژیک قرار گرفتند. 

تر از کنگرۀ سراسری نهم حزب کمونیست چین دایر گردید، بیش  1969وقتی در سال  

ونیم دهه از این شکست عمیق و تلخ انقالبات پرولتری در مقابل تر از یکیک دهه یا بیش

گذشت. با وجودی که در کل کشورهای شامل در بلوک وارسا میامپریالیزم در شوروی و  

بخش ملی علیه امپریالیزم در سه قارۀ آسیا، افریقا و امریکای درین زمان مبارزات آزادی

التین در دهۀ شصت و در زمان برگذاری کنگرۀ سراسری نهم حزب کمونیست چین وسیعاً 

ت، و نه توانست، شکست تلخ مذکور را  توانسشگوفا گردیده بود، ولی این مبارزات نه می
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حالت تعادل بار دیگر انقالبات پرولتری در مقابل امپریالیزم را حتی بهجبران نموده و یک

به  رسد  چه  برگرداند،  متزلزل  استراتژیک ایناستراتژیک  تعرض  مرحلۀ  وارد  را  آن  که 

وعه بیفزاییم، باز هم سازد. حتی اگر انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین را بر این مجم

قرار نمی استراتژیک  تعرض  در حالت  پرولتری  انقالبات  زمان  در آن  نماییم  ادعا  توانیم 

 داشته اند.    

عصر امپریالیزم و انقالبات پرولتری به لنینیزم نیز نادرست است.  مربوط بودن انحصاری  

نقالبات پرولتری مشخص وقتی استالین لنینیزم را به عنوان مارکسیزم عصر امپریالیزم و ا

داری به دورۀ امپریالیزم، لنین توانسته است نمود، منظورش این بود که با ورود سرمایه

لنینیزم تکامل   - مارکسیزم این تحول عینی در جهان را تیوریزه نموده و مارکسیزم را به

جنبش   این ترتیب راه تکامالت بعدی ایدیولوژی و علم انقالب پرولتری را برایدهد و به

بین بهکمونیستی  نماید.  باز  ذهنی  لحاظ  از  که المللی  نبود  این  او  منظور  دیگر  عبارت 

لنینیزم آخرین حد تکامل ایدیولوژی و علم انقالب پرولتری در جهان است و گویا راه 

 تکامالت بعدی در ارتباط با تحوالت عینی و ذهنی در جهان مسدود است. 

اس مسئله  این  هم  دیگر  موضوع  نمییک  کس  هیچ  که  مثالً ت  که  نماید  ادعا  تواند 

عصر  در  پرولتری  انقالب  علم  و  ایدیولوژی  بنیادگذاری  اعالی  حد  تنها  نه  مارکسیزم 

داری رقابت آزاد است، بلکه حداعالی تکامل آن نیز بوده است. چنین ادعایی در  سرمایه

ن و غیر قابل تکامل واقع ایده آلیستی و متافریکی و مبتنی بر انطباق کامل عین با ذه

به و رسیدن  مرحلۀ مشخص، است. بودن ذهن  در همان  قابل حصول علم،  مرز  آخرین 

دون نیز چنان تکامالت توسط مائوتسهچنین حکمی در مورد تکامالت توسط لنین و هم

 صادق است.  
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 ـزمــیــوئ ـائ ـمـ

الب  ـلم انقـ ل ایدیولوژی و ع ـرحله در تکامـومین مــس
 ری ـرولتـپ

اساس بهدر  چین  کمونیست  حزب  دهم  سراسری  کنگرۀ  در  شده  تصویب  درستی نامۀ 

زمان با این کار درست یک کار تیوری عصر زوال امپریالیزم مورد حذف قرار گرفت، اما هم

لنینیزم   - المللی تکامل مارکسیزم نادرست نیز انجام یافت و آن نادیده گرفتن اهمیت بین

 بود.    "کامالً نوین"یک مرحلۀ  آن بهدون و ارتقای توسط مائوتسه

ترتیب ذیل روی نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری نهم حزب کمونیست چین بهاساس

مائوتسه المللی تأکید دون برای جنبش کمونیستی چین و جنبش کمونیستی بیننقش 

 نماید: می

انجام انقالب  قرن اخیر در رهبری مبارزۀ عظیم چین بخاطر  دون طی نیم»رفیق مائوتسه

دموکراتیک نوین، در رهبری مبارزۀ عظیم انقالب سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیزم 

در چین و در مبارزۀ عظیم جنبش کمونیستی بین المللی عصر کنونی، علیه امپریالیسم، 

لنینیسم را   - رویزیونیسم معاصر و مرتجعین کشورهای مختلف، حقیقت عام مارکسیسم 

لنینیسم را دنبال کرده، از آن دفاع   -قالب تلفیق داده، مارکسیسمبا پراتیک مشخص ان 

نوینی ارتقا داده   - نموده، مارکسیسم  را رشد و تکامل داده و به مرحلۀ کامالً  لنینیسم 

 است.«    

بهاما در اساس جای نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری دهم حزب کمونیست چین، 

 ست:مطالب فوق، مطالب ذیل گنجانده شده ا

»حزب کمونیست چین طی بیش از پنجاه سال مبارزۀ سرسختانه در کسب پیروزی کامل 

پیروزی کسب  نوین،  دموکراتیک  انقالب  و در  سوسیالیستی  انقالب  در  عظیم  های 
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های عظیم انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی، رهبری خلق چین را بر عهده داشته پیروزی

 است.«

نهم   سراسری  کنگرۀ  در گرچه  چه  و  سیاسی  گزارش  در  چه  چین،  کمونیست  حزب 

و روی اساس در مجموع  پرولتاریایی چین  کبیر فرهنگی  انقالب  نقش  نامۀ حزب، روی 

به پرولتاریا  دیکتاتوری  تحت  انقالب  ادامۀ  شکلتیوری  و  تدوین  در  خاص،  دهی  طور 

شکیل دهندۀ  دون تأکید نموده است؛ ولی غیابت این مهم ترین عناصر تاندیشۀ مائوتسه

مرحلۀ کامالً نوین در مطالب لنینیزم به -دون و تکامل دهندۀ مارکسیزماندیشۀ مائوتسه

بود تواند یک نقص و کمنامۀ تصویب شده در کنگرۀ مذکور، نمینقل شدۀ فوق از اساس

 کوچک تلقی گردد. 

نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری دهم حزب کمونیست چین، این نقص و در اساس

بود نه چندان کوچک، ظاهراً رفع شده و در آن روی انقالب دموکراتیک نوین، انقالب مک

به پرولتاریایی  فرهنگی  کبیر  انقالب  و  یکسوسیالیستی  بهطور  تأکید  آمده سان  عمل 

نماید، طور وحشتناکی جلب توجه مینامه بهمورد در این اساسچه که دریناست. اما آن

 زیرین است:   سه نکتۀ فوق العاده مهم 

مرحلۀ کامالً نوین لنینیزم و ارتقای آن به  - نادیده گرفتن رشد و تکامل مارکسیزم    -- 1

 دون.دون یا حزب کمونیست چین تحت رهبری مائوتسهتوسط مائوتسه

رهبری    -- 2 تحت  چین  کمونیست  حزب  کنندۀ  رهبری  فعال  نقش  گرفتن  نادیده 

کمونیسمائوتسه جنبش  عظیم  مبارزۀ  »در  بیندون  علیه تی  کنونی،  عصر  المللی 

معاصرامپریالیسم،   نادیده   رویزیونیسم  واقع  در  یا  مختلف«  کشورهای  مرتجعـیـن  و 

رهبری  کنندۀ حزب کمونیست چین تحت  رهبری  و  فعال  مبارزاتی  نقش  کامل  گرفتن 

ویژه مبارزۀ عظیم علیه المللی، بهدون در مبارزات عظیم جنبش کمونیستی بینمائوتسه

 یونیزم معاصر. )تأکید از ما است.(رویز
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لنینیزم با پراتیک مشخص انقالب، نه   - نادیده گرفتن تلفیق حقیقت عام مارکسیزم    -- 3

به بهتنها  بلکه  انقالب چین  انقالب در سمفهوم محدود  و  ـهـح جـط ـمفهوم وسیع  ان 

 یکایک کشورهای جهان. 

مائوتسه اندیشۀ  با  رابطه  مندون آندر  مطالب  میان  در اساسچه  های تصویب نامهدرج 

کنگره در  نکات شده  است،  مشترک  چین  کمونیست  حزب  دهم  و  نهم  سراسری  های 

 اساسی زیرین است:

عنوان اساس تیوریک هدایت افکار دون بهاندیشۀ مائوتسه  -لنینیزم  - مارکسیزم    -- 1

راه تیوریک  اساس  یا  بهحزب  توجه  یعنی  حزب،  اندیشۀ  مائوتسهنمای  ن دواندیشۀ 

 -های عام مارکسیزمعنوان مرحلۀ سوم تکاملی اساس تیوریک و نه صرفاً تلفیق تیوریبه

 لنینیزم با پراتیک مشخص انقالب چین.

برپایی    -- 2 ضرورت  سوسیالیستی،  جامعۀ  در  طبقاتی  تضاد  بودن  عمده  روی  تأکید 

نامۀ ه در اساسانقالب فرهنگی و تکیه بر تیوری ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا، ک

تصویب شده در کنگرۀ سراسری دهم حزب روی ضرورت برپایی انقالبات فرهنگی متعدد 

 نیز تأکید گردیده است. 

سیاسی   - توان گفت که همین وجوهات مشترک، عمدتاً مضمون مشترک ایدیولوژیکمی

دیشۀ ان  -لنینیزم  -مارکسیزملنینیزم به  -نامه در دفاع از تکامل مارکسیزم هر دو اساس

صورت غیرعمده توجه نمود که حال باید بهدهد. ولی در عیندون را تشکیل میمائوتسه

نامه در رابطه با سیاسی هر دو اساس  - وجوه افتراق مهمی نیز میان مضمون ایدیولوژیک

نامۀ تصویب شده در کنگرۀ تر اساسگیری بیشدون وجود دارد که ناپیاندیشۀ مائوتسه

نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری نهم حزب در  اساسبت بهسراسری دهم حزب نس

 دهد.دون را نشان میالمللی اندیشۀ مائوتسهمورد اهمیت بین

ناپی واقع  اساسدر  دو  هر  مشترک  بینگیری  اهمیت  مورد  در  اندیشۀ نامه  المللی 

لنینیزم قبل از همه در خود استفاده    -دون یا مرحلۀ سوم در تکامل مارکسیزممائوتسه
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الح روشن و صریح مائوئیزم ـطـاده از اصـتفـجای اسدون بهاز اصطالح اندیشۀ مائوتسه

 است.  

نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری نهم حزب کمونیست چین ساسچنانچه قبالً گفتیم: ا

 دارد:صراحت بیان میبه

قرن اخیر در رهبری مبارزۀ عظیم چین بخاطر انجام انقالب  دون طی نیم»رفیق مائوتسه

دموکراتیک نوین، در رهبری مبارزۀ عظیم انقالب سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیزم 

جنبش کمونیستی بین المللی عصر کنونی، علیه امپریالیسم،  در چین و در مبارزۀ عظیم

لنینیسم را   - رویزیونیسم معاصر و مرتجعین کشورهای مختلف، حقیقت عام مارکسیسم 

لنینیسم را دنبال کرده، از آن دفاع   -با پراتیک مشخص انقالب تلفیق داده، مارکسیسم

را رشد و تکامل داده و به م   - نموده، مارکسیسم  نوینی ارتقا داده لنینیسم  رحلۀ کامالً 

 است.«    

حال باید این سوال را مطرح نمود که چرا باید حقیقت عام مرحلۀ اول تدوین و تکامل 

با  آن  تکامل  دوم  مرحلۀ  و  »مارکسیزم«  اصطالح  با  پرولتری  انقالب  علم  و  ایدیولوژی 

عنوان »مرحلۀ هنامه باصطالح »لنینیزم« بیان گردد، ولی مرحلۀ سوم، که در خود اساس

 دون« بیان گردد؟ گردد، با اصطالح »اندیشۀ مائوتسهکامالً نوین« مطرح می

ح  ـطـسمـدون بیان غیردقیق و نارسای هدر واقع باید صریحاً گفت که اندیشۀ مائوتسه

ایدیولوژی و علم انقالب پرولتری دون با خدمات مارکس و لنین بهبودن خدمات مائوتسه

خدمات مارکس و لنین را نشان را سطح پایین تر این خدمات نسبت بهنیست، بلکه آشکا

با اصطالحی  می با اصطالحی غیر از مائوئیزم بیان گردد و نه  دهد، در غیر آن چرا باید 

 معادل مارکسیزم و لنینیزم، یعنی مائوئیزم. 

اساسناپی   دو  هر  دیگر  مشترک  بینگیری  اهمیت  مورد  در  اندیشۀ نامه  المللی 

لنینیزم عبارت است از توصیف جنبش   -دون یا مرحلۀ سوم در تکامل مارکسیزموتسهمائ

بین بهکمونیستی  سازمانالمللی  از  مرکب  جنبشی  مارکسیتعنوان  احزاب  و   - ها 
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مائوئیست یا حداقل   - لنینیست  - ها و احزاب مارکسیستلنینیست اصیل و نه سازمان

 دون اندیشه.  وتسهمائ  - لنینیست  - ها و احزاب مارکسیستسازمان

دون در  هـسـوتـائـشویم که در توصیفِ از اندیشۀ م خوبی دقت نماییم متوجه میاگر به

نامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری نهم حزب کمونیست چین یک تناقض وجود  اساس

دون را مرحلۀ کامالً نوینِ تکامل و ارتقای طرف اندیشۀ مائوتسهنامه از یکدارد. این اساس

از جانب دیگر جنبش کمونیستی بینلنینیزم می  - کسیزم مار را جنبشی داند و  المللی 

ها و احزاب داند و نه سازمانلنینیست اصیل می - ها و احزاب مارکسیستشامل سازمان

مارکسیست  - لنینیست  - مارکسیست حداقل  یا  دون مائوتسه  - لنینیست  - مائوئیست 

اساس در  اما  کاندیشه.  در  شده  تصویب  تناقضنامۀ  این  حزب،  دهم  سراسری   -نگرۀ 

مشخص مورد  همین  در  اساس  - حداقل  این  در  که  چرا  ندارد،  اندیشۀ وجود  نامه 

بهمائوتسه بهدون  صریح  و  روشن  ارتقای صورت  و  تکامل  نوین  کامالً  مرحلۀ  عنوان 

 المللی توصیف نشده است. لنینیزم در سطح بین  - مارکسیزم 

به مورد اخیر  نماییم متوجه می  خوبیاگر در همین  با این عدم شویم که همدقت  زمان 

نامه حذف شده است. توصیف روشن و صریح، تیوری عصر زوال امپریالیزم نیز از اساس

بنابرین نظر حزب کمونیست چین در هر دو کنگره این بوده است که مرحلۀ کامالً نوین 

ل ایدیولوژی و علم انقالب لنینیزم یا مرحلۀ سوم در تکام  -در تکامل و ارتقای مارکسیزم

عصر دیگری غیر از عصر امپریالیزم و انقالبات پرولتری پرولتری، مستلزم ورود جهان به

 است.  

در واقع کنگرۀ سراسری دهم حزب کمونیست چین پذیرفت که عصر کماکان همان عصر 

الیزم امپریالیزم و انقالبات پرولتری است؛ بنابرین در عین حذف تیوری عصر زوال امپری

اساس بیناز  اهمیت  حزب،  مائوتسهنامۀ  خدمات  ارتقای المللی  و  تکامل  در  دون 

 طور مشخص نادیده گرفت.  لنینیزم به مرحلۀ کامالً نوین را نیز به  - مارکسیزم 
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تی در رسمیت  ـــیونالیســـرناسـالبی انتـنبش انقـش ج ـنق
 مائوئیزم  املللی بهبخشیدن بین

دون هـسـمطالب فوق باید گفت که: حزب کمونیست چین تحت رهبری مائوتبهبا توجه  

گیر، نبوده است. در یک حزب رسماً مائوئیست، یا حداقل یک حزب رسماً مائوئیست پی

ناپی ایدیولوژیکواقع همین  از دگم  - گیری  ناشی  مورد تیوری سیاسی، که  اندیشی در 

بین پذیرش  برای  مبارزه  جریان  در  بود،  انقالبی عصر  جنبش  توسط  مائوئیزم  المللی 

 گردید. انترناسیونالیستی چالش اصلی محسوب می

به انترناسیونالیستی،  انقالبی  جنبش  تشکیل  از  قبل  حتی  پیرو  کمونیست  جای حزب 

دون استفاده از اصطالح مائوئیزم را شروع نمود. اما استفاده از اصطالح اندیشۀ مائوتسه

امری  انقالبی  کمونیست  بینحزب  کنفرانس  از  قبل  انقالبی کا  جنبش  مؤسس  المللی 

موضع این  علیه  بهانترناسیونالیستی  پیرو  کمونیست  حزب  شدید موضعگیری  گیری 

مخالف پرداخت و پذیرش مائوئیزم توسط آن حزب را ناشی از انحراف لین پیائوئیستی 

ضدیت با تیوری   حزب کمونیست پیرو ومبتنی بر پذیرش تیوری عصر زوال امپریالیزم و در

 عصر امپریالیزم و انقالبات پرولتری دانست. 

، اصطالح 1984المللی مؤسس جنبش انقالبی انترناسیونالیستی در سال  در کنفرانس بین

که مورد پذیر قرار بگیرد و لذا جنبش اینمائوئیزم اصالً مورد بحث قرار نگرفت چه رسد به

دون اندیشه تشکیل یـک جـنبـش مائوتسه  عـنـوانانقالبی انترناسـیونالیسـتی بـه

 گردید و نه مائوئیست. 

عبارت   انترناسیونالیستی  انقالبی  جنبش  بیانیۀ  از  جای  دو  یکی  در  نیروهای "اما 

از موجودیت غیر مسلط گرایش رسماً   "مائوئیست ناشی  مورد استفاده قرار گرفت، که 

 ان زمان بوده است.   در جنبش انقالبی انترناسیونالیستی در هم  "مائوئیستی"

ها بعد از تشکیل جنبش انقالبی انترناسیونالیستی و سال  حزب کمونیست پیرو دو سال

به مائوئیزم  اصطالح  از  استفاده  از شروع  مائوتسهبعد  اندیشۀ  در سال جای  یعنی  دون، 
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مورد 1986 در  نسبتاً منسجمی  به توضیحات  اسناد کنگرۀ سراسری خود  از  یکی  در   ،

به  مائوئیزم  انترناسیونالیستی  انقالبی  توسط جنبش  که  زد  غیر زباندست  مختلف  های 

هسپانوی ترجمه شده و در مجلۀ جهانی برای فتح منتشر گردید. در واقع این اقدام اولین 

المللی بود. با وجودی که در سند کنگره کار ترویجی منظم در مورد مائوئیزم در سطح بین

عنوان یکی از دون بهجهان توسط مائوتسهسهدنیا بهیی حزب کمونیست پیرو، تقسیم  

های اجزای مهم مائوئیزم، که نادرست بود، مطرح گردیده بود، نشر سند مذکور به زبان

ی مهمی در میان اعضای جنبش ـللـالمتأثیرات بین  "جهانی برای فتح"مختلف در مجلۀ  

 انقالبی انترناسیونالیستی داشت.        

های ، حزب کمونیست انقالبی امریکا در یکی از پولینوم1988عنی در سال  دو سال بعد، ی 

پذیرش آن تن کمیتۀ مرکزی خود سرانجام مخالفت در مورد مائوئیزم را کنار گذاشت و به

داد. سند تصویب شده در پولینوم کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست انقالبی امریکا در مورد 

های مختلف ترجمه شده و در زبانرناسیونالیستی بهمائوئیزم نیز توسط جنبش انقالبی انت

نیز  فتح  برای  جهانی  مجلۀ  ترویجی  اقدام  این  گردید.  منتشر  فتح  برای  جهانی  مجلۀ 

بین سازمانتأثیرات  میان  در  را  خود  انقالبی المللی  جنبش  عضو  احزاب  و  ها 

میان این سازماهای بیشجا گذاشت و زمینهانترناسیونالیستی به ها و احزاب نتری در 

 وجود آورد.برای پذیرش مائوئیزم به

یک حدود  بهدر  از  بعد  سال  حزب ونیم  مرکزی  کمیتۀ  پولینوم  سند  رسیدن  تصویب 

بین شدن  منتشر  سپس  و  امریکا  انقالبی  فتح، کمونیست  جهانی  مجلۀ  در  آن  المللی 

های نیستاعالم مواضع سازمان کمو"های انقالبی افغانستان در سند  سازمان کمونیست

فبروری    15)1368دلو    25تاریخ  زمان با اعالم موجودیت خود به، هم"انقالبی افغانستان

دون توسط آن سازمان را اعالم کرده و جای اندیشۀ مائوتسه(، پذیرش مائوئیزم به1990

موضع کمونیستبه  سازمان  پرداخت.  مائوئیزم  مورد  در  منسجمی  انقالبی گیری  های 

عضویت جنبش ا مدت زمان اندکی پس از تشکیل و اعالم موجودیت به افغانستان نه تنه

مائوئیزم توسط  بلکه سند این سازمان در مورد  انترناسیونالیستی پذیرفته شد  انقالبی 

المللی های مختلف ترجمه شده و در مجلۀ بینزبانجنبش انقالبی انترناسیونالیستی به

های ندکی پس از آن، اتحادیۀ کمونیستمنتشر گردید. مدت زمان ا  "جهانی برای فتح"
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های کمیتۀ مرکزی خود سندی در مورد پذیرش ایران )سربداران( نیز در یکی از پولینوم

به مائوتسهمائوئیزم  اندیشۀ  بهجای  جنبش دون  توسط  نیز  مذکور  سند  رساند.  تصویب 

مللی جهانی برای الزبانهای مختلف ترجمه شده و در مجلۀ بینانقالبی انترناسیونالیستی به

ی پس ـفتح منتشر گردید. از آن پس سایر اعضای جنبش انقالبی انترناسیونالیستی یک

 پذیرش مائوئیزم دست زدند.  از دیگری به

اما حتی در نشست عمومی دوم کمیتۀ جنبش انقالبی انترناسیونالیستی در ماه اکتوبر 

سند    1993 تصویب  با  مارکسیزم"که  باد  مائوئیزم   "ائوئیزم م   - لنینیزم   - زنده  پذیرش 

المللی آن توسط جنبش را توسط جنبش انقالبی انترناسیونالیستی و رسمیت یافتن بین

به مائوئیزم  پذیرش  با  مخالفت  نمود،  مائوتسهاعالم  اندیشۀ  اعضای جای  میان  در  دون 

جنبش دوام نمود و مشخصاً توسط حزب کمونیست نیپال )مشعل( در نشست متذکره 

 . مطرح گردید

اندیشۀ  و  مائوئیزم  مورد  در  نشست  جلسات  در  که  مباحثاتی  جریان  در  مذکور  حزب 

مائوئیزم بهمائوتسه با استفاده از اصطالح  دون جای اندیشۀ مائوتسهدون مطرح گردید، 

 مخالفت ورزید و برای اثبات این مخالفتش اسنادی را در میان شاملین نشست پخش کرد. 

تیوری   روی  )مشعل(  نیپال  کمونییت  حزب  مخالفت  انقالبات "این  و  امپریالیزم  عصر 

شد که: لنینیزم مارکسیزم عصر امپریالیزم و استوار بود و در آن استدالل می  "پرولتری

انقالبات پرولتری است و چون عصر کماکان همان عصر است و عصر جدیدی فرا نرسیده 

تواند در میان باشد. در اسناد پخش شدۀ لنینیزم نیز نمیاست، بناءً ایزم دیگری بعد از  

همین جهت حزب کمونیست نیپال )مشعل( در میان شاملین نشست گفته شده بود که به

امپریالیزم در کنگرۀ سراسری دهم حزب کمونیست چین، که تحت  تیوری عصر زوال 

مائوتسه آرهبری  تا  چین  کمونیست  حزب  و  گردید  رد  داشت،  قرار  حیات دون  خر 

گیری نهایی حزب مذکور  تأکید داشت. نتیجه  "دوناندیشۀ مائوتسه"دون روی  مائوتسه

دون دون خود تا آخر حیاتش روی اندیشۀ مائوتسهاز مباحثاتش این بود که وقتی مائوتسه

تأکید داشـته اسـت، ما چرا باید با پذیرش مائوئیزم کاری را انجام دهیم که مائو خود 

 دهد.    نخواست انجام 
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هم و  مذکور  نشست  مشمولین  سایر  انقالبی تمامی  جنبش  کمیتۀ  اعضای  تمامی  چنان 

به و  کردند  مخالفت  )مشعل(  نیپال  کمونیست  حزب  نظرات  با  بیان انترناسیونالیستی 

 دون پرداختند. جای اندیشۀ مائوتسهمواضع شان مبنی بر پذیرش مائوئیزم به

 ن نشست بیان داشت که: نمایندۀ حزب کمونیست افغانستان در آ

نام سنتریزم سمندر معروف است. این »در جنبش افغانستان سنتریزمی وجود دارد که به

های افغانستان( لنینیست  -)اتحاد مارکسیست  "امال"نام  سنتریزم توسط تشکیالتی به

شد. دون اندیشه از آن منحل گردید، حمل میکه بعد از جدا شدن امالی بخش مائوتسه

الت این سنتریزم دقیقاً همین استدالالت حزب کمونیست نیپال )مشعل( بود، اما استدال

خاطر رد اندیشۀ مائوتسه دون. سنتریزم سمندر استدالل خاطر رد مائوئیزم، بلکه بهنه به

عصر می و چون  است  پرولتری  انقالبات  و  امپریالیزم  مارکسیزم عصر  لنینیزم  که:  کرد 

لنینیست کبیر   - دون گرچه یک مارکسیسترین مائوتسهکماکان همان عصر است، بناب 

 تواند صاحب اندیشه باشد.« ) نقل به مفهوم از جریان مباحثات نشست.(       است، اما نمی

اما مخالفت حزب کمونیست نیپال )مشعل( تا آخر نشست مذکور دوام نمود. در جریان  

، رأی منفی "مائوئیزم  -یزملنین  -زنده باد مارکسیزم"رأی گیری در مورد تصویب سند  

قریب  اکثریت  با  سند  و  بود  نشست  در  موجود  منفی  رأی  یگانه  مذکور  حزب  نمایندۀ 

 تصویب رسید. اتفاق رأی مثبت و یک رأی منفی بهبه

دون پس از نشست مذکور جنبش انقالبی انترناسیونالیستی رسماً از یک جنبش مائوتسه

دید. بعد از آن مخالفت حزب کمونیست نیپال یک جنبش مائوئیستی مبدل گراندیشه به

جایی رسید که جنگ با جنبش انقالبی انترناسیونالیستی سیر روزافزون داشت و عاقبت به

خلق آغاز شده در نیپال را تروریستی خواند و کل جنبش انقالبی انترناسیونالیستی را 

فاق آرای کمیتۀ جنبش متهم به افتادن در دامان تروریزم نمود. این حزب سرانجام به ات

از جنبش   - غیر از خود حزب مذکور  - انقالبی انترناسیونالیستی و تمامی اعضای جنبش

 انقالبی انترناسیونالیستی اخراج گردید.       
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دون، پس از اخراج حزب کمونیست مخالفت با مائوئیزم تحت نام دفاع از اندیشۀ مائوتسه

ها و یافت، بلکه تعداد زیادی از سازماننیپال )مشعل( از جنبش، نه تنها تبارز مشخص نه

مارکسیست انقالبی مائوتسه  - لنینیست  -احزاب  جنبش  از  خارج  در  که  اندیشه،  دون 

فعالیت )مائوئیست(، حزب می  انترناسیونالیستی  هند  کمونیست  قبیل حزب  از  کردند، 

کمونیست فلیپین، حزب کمونیست مائوئیست فرانسه، حزب کمونیست انقالبی کانادا و 

این ترتیب جنبش مائوئیستی سازمان ها و احزاب دیگری از کشورهای مختلف جهان. به

علم انقالب پرولتری در   عنوان سومین مرحلۀ تکاملی ایدیولوژی و و پذیرش مائوئیزم به

بیش گسترش  و  تعمیق  جهان  آنسطح  از  پس  حتی  یافت،  انقالبی تری  جنبش  که 

 انترناسیونالیستی فروپاشید و مقدم بر آن کمیتۀ جنبش منحل گردید.  

به مائوئیزم  مطرح شدن  که  نشان ساخت  خاطر  باید  تکامل صریحاً  مرحلۀ سوم  عنوان 

آن، خدمتی است که المللی بهو رسمیت بخشیدن بینایدیولوژی و علم انقالب پرولتری  

توسط جنبش انقالبی انترناسیونالیستی صورت گرفته است. خود حزب کمونیست چین 

مائوتسه رهبری  از  تحت  حزبی  رسمی  اسناد  در  ایشان  حیات  آخر  تا  اندیشۀ "دون 

سوم تکامل عنوان مرحلۀ  پذیرش صریح مائوئیزم بهفراتر نرفت و حاضر به  "دونمائوتسه

 ایدیولوژی و علم انقالب پرولتری نگردید. 

بنابرین جنبش انقالبی انترناسیونالیستی با طرح مائوئیزم و رسمیت بین المللی بخشیدن 

مائوتسه رهبری  تحت  چین  کمونیست  حزب  که  داد  انجام  را  کاری  آن،  حاضر به  دون 

های ر جهان احزاب و سازمانپذیرش و اجرای آن نگردیده بود. هم اکنون در گوشه و کنابه

دون اندیشه ای وجود دارند که ظاهراً تحت همین بهانه و تا حد زیادی اصطالح مائوتسهبه

در ارتباط با تیوری عصر امپریالیزم و انقالبات پرولتری استالین حاضر نیستند مائوئیزم 

مارکسیست گویا  هنوز  و  بپذیرند  و    - را  هستند  مائوتسه"لنینیست   "ونداندیشۀ 

 لنینیزم مطرح است.    - تری از مارکسیزم شان در سطح پایینبرای

المللی، قبل  کنند که در تاریخ جنبش کمونیستی بینها و احزاب فراموش میاین سازمان

مائوتسه کمونیاز  حزب  از  قبل  و  مائوتسهدون  رهبری  تحت  چین  رسمیت    ،دونست 

مارکس و لنین صورت نگرفت. انگلس   المللی مارکسیزم و لنینیزم نیز در زمان حیات بین
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المللی مارکسیزم را پس از درگذشت مارکس و بر سر قبر ایشان اعالم نمودند. رسمیت بین

های اصول لنینیزم و مبانی لنینیزم ها بعد از درگذشت لنین، کتابچنان استالین سالهم

بین برای رسمیت  مبارزه  و  نوشت  بهرا  در  المللی بخشیدن  را  بینلنینیزم  المللی سطح 

نام چنان در زمان حیات لنین حتی چیزی بهفرجام رساند. در زمان حیات مارکس و همبه

المللی و حتی رسمیت حزبی، مثالً نیز رسمیت بین  "اندیشۀ لنین"یا    "اندیشۀ مارکس"

در حزب سوسیال دموکرات آلمان یا حزب بلشویک روسیه و شوروی، نیافت. ازین نظر 

المللی چین حتی با طرح و رسمیت حزبی و تا سطح معینی رسمیت بینحزب کمونیست  

به مائوتسه"بخشیدن  به"دوناندیشۀ  سنت،  بییک  اصولی  جنبش شکنی  در  سابقه 

مبارزه برای المللی دست زد، ولی نتوانست با طرح مائوئیزم و پیشکمونیستی بین برد 

 اش برساند.فرجام نهاییلی را بهشکنی اصوآن، این سنتالمللی بخشیدن بهرسمیت بین

عنوان مرحلۀ سوم شویم که پذیرش مائوئیزم بهخوبی دقت کنیم متوجه میولی اگر به

تکامل ایدیولوژی و علم انقالب پرولتری، عالوه از دلیل یا دالیلی که در سطور قبلی این 

ارد که در  چنان ذهنی دیگر نیز دمبحث مطرح نمودیم، یک دلیل بسیار مهم عینی و هم

 حال در تناقض با تیوری عصر امپریالیزم و انقالبات پرولتری نیز قرار ندارد.عین

انقالبات پرولتری، تیوری عصر امپریالیزم و انقالبات پرولتری  تیوری عصر امپریالیزم و 

نماییم نباید است و نه صرفاً تیوری عصر امپریالیزم. ما وقتی از عصر حاضر صحبت می

این  دوم  عصر   جزء  از  صرفاً  و  بسپاریم  فراموشی  به  را  پرولتری  انقالبات  یعنی  عصر 

 امپریالیزم صحبت نماییم. 

 - مرحلۀ سوم یعنی مارکسیزم پایۀ عمدۀ عینی تکامل ایدیولوژی و علم انقالب پرولتری به

های گیری رویزیونیستمائوئیزم تحول عینی عمیق و وسیعی بود که با قدرت   - لنینیزم

از طریق استحالۀ درونی حزب کمونیست شوروی از یک حزب پرولتری مدرن شوروی  

شدن سوسیالیزم در کشور طریق سرنگونیک حزب بورژوایی )رویزیونیست( و از اینبه

وقوع پیوست. حزب کمونیست چین شوراها، در جزء دوم عصر یعنی انقالبات پرولتری به

ای مدرن شوروی مبارزۀ عمیق و هدون نه تنها علیه رویزیونیستتحت رهبری مائوتسه

برد انقالب کبیر فرهنگی برد، بلکه از طریق راه اندازی و پیشالمللی را پیشوسیع بین
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سرمایه داری را نیز نشان داد و کل این ء  در خود چین راه جلوگیری از احیاپرولتاریایی  

اخت و توانست فشرده س  "اـاریـتیوری ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری پرولت"تجربه را در  

ها جلوگیری ط رویزیونیستـوسـن تـیـه داری در چـایـتقریباً یک دهه از احیای سرم 

 نماید.              

جهت  به پرولتاریا  "همین  دیکتاتوری  تحت  انقالب  ادامۀ  تیوری مهم  "تیوری  ترین 

نتیجه عبارت دیگر تیوری عمدۀ مائوئیزم است، به نحوی که امروز طبق  مائوئیستی یا به

می را  کسی  فقط  انترناسیونالیستی  انقالبی  جنبش  بیانیۀ  مارکسیست گیری  توان 

نه که  نامید  سطح )کمونیست(  تا  طبقاتی  مبارزۀ  ادامۀ  و  طبقاتی  مبارزۀ  تیوری  تنها 

دیکتاتوری پرولتاریا را قبول داشته باشد بلکه ... تیوری ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری 

دون ناروشنی در مورد این  قول مائوتسهالیستی را نیز بپذیرد. بهپرولتاریا در جامعۀ سوسی

 انجامد.مسئله به رویزیونیزم می

در تجربۀ جنبش  انقالبی انترناسیونالیستی، استحالۀ احزاب کمونیست از احزاب پرولتری   

احزاب بورژوایی از طریق مسلط شدن انحراف و رویزیونیزم بر این احزاب، در جریان به

های قسمی قبل  یابیبرد انقالب دموکراتیک نوین و قدرتبرد جنگ خلق یعنی پیشپیش

چنین مرحله ای از مبارزه، از تصرف قدرت سیاسی سرتاسری و حتی قبل از رسیدن به

دهد که کماکان خطر رویزیونیزم برای احزاب موارد متعددی داشته است. این نشان می

 خطر بسیار مهم است.  کمونیست اصیل خطر عمده یا حداقل یک  

- اگر از انحرافات رویزیونیستی وینو در کمیتۀ مرکزی بازسازی حزب کمونیست هند )م

چنان در حزب کمونیست انقالبی هند ل(، سینگ در حزب کمونیست نیپال )مشعل( و هم

و  تأثیرات منفی عمیق  که  انترناسیونالیستی،  انقالبی  در میان احزاب شامل در جنبش 

کل جنبش نداشتند بگذریم، باید بگوییم که سه حزب از جملۀ احزاب   وسیع در سطح

ها و های انحرافی و رویزیونیستی ضد مائوئیستی خام بازیبیراههرو در جنبش بهپیش

باری در زنانه ای سقوط کردند که تأثیرات منفی عمیق و وسیعِ زیانهای الفاندازیخام

 جا گذاشت.  سطح کل جنبش به

اندیشۀ را به  "اندیشۀ گونزالو"حزب اول، حزب کمونیست پیرو بود که در ابتدا   عنوان 

المللی قایل گردید نمای خود مطرح نمود و سپس برای آن از جهات معینی اهمیت بینراه

اندیشۀ گونزالو اعالم نمود.   -مائوئیزم  - لنینیزم  - نمای خود را مارکسیزمو ایدیولوژِی راه
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ایدیولوژی   مارکسیزمراهسپس  را  خود  مائوئیزم(  -لنینیزم  -نمای  )عمدتاً   -مائوئیزم 

مارکسیزم را  آن  انجام  سر  و  نمود  اعالم  گونزالو  اندیشۀ   -مائوئیزم  - لنینیزم  -اندیشۀ 

فرمول دانست.  گونزالو(  اندیشۀ  )عمدتاً  انحرافی  بندیگونزالو  عمدتاً  اندیشۀ "های 

شکست پیرو سرانجام جنگ خلق در پیرو را بهو تطبیقات عملی آن در انقالب    "گونزالو

مائوئیزم( دیگر هیچ دست مورد )طرح  از یک  آورد تیوریک برای جنبش کشاند و غیر 

 المللی و مشخصاً جنبش انقالبی انترناسیونالیستی نداشت.کمونیستی بین

فعالیتش،  و  شهرت  اوج  در  حتی  پیرو،  کمونیست  حزب  که  شد  متذکر  باید  برعالوه 

برد کارهای مستقیم جنبش، و مشخصاً در کارهای کمیتۀ ی را که باید در پیشمسئولیت

گاهی متقبل نگردید و در واقع در مورد مسایل جنبش گرفت هیچجنبش، بر عهده می

 دایماً تماشاچی و منتقد باقی ماند. 

به را  چیزی  ابتدا  در  که  بود  )مائوئیست(  نیپال  کمونیست  حزب  دوم،  راه "نام  حزب 

مائوئیزم در شرایط مشخص   -لنینیزم   -عنوان تطبیق اصول عـام مارکسیزمبه  "نداپاراچ

المللی مذکور از جهات معینی اهمیت بین  "راه"انقالب نیپال مطرح نمود و سپس برای  

ایدیولوژی راه راه   -مائوئیزم  - لنینیزم   - نمای خود را مارکسیزمقایل گردید و سرانجام 

 "راه پاراچندا"های انحرافی تیوریک و تطبیقات عملی  بندیپاراچندا اعالم نمود. فرمول

به را  مذکور  حزب  )مائوئیست(  نیپال  کمونیست  حزب  رویزیونیزم توسط  منجالب 

 باترای سقوط داد و جنگ خلق در نیپال را به شکست کشاند.   - پاراچندا

تر ردهتر و گستحزب سوم، حزب کمونیست انقالبی امریکا بود که از لحاظ تیوریک عمیق

مائوئیزم(   -لنینیزم  -راهۀ پسا مارکسیزمراهۀ رویزیونیستی )بیاز دو حزب دیگر، به بی

انقالبی  جنبش  کمیتۀ  رفتن  میان  از  باعث  خود  سقوط  این  با  و  نمود  سقوط 

 انترناسیونالیستی و فروپاشی کل جنبش انقالبی انترناسیونالیستی گردید. 

پاراچندا رویزی  -رویزیونیزم  و  پـیـونباترای  مارکسیسـسـزم    - یـتـلنینیس  - یـتـا 

اواکـتـمائوئیس حـیـی  درون  از  حزب ـــانی  و  )مائوئیست(  نیپال  کمونیست  زب 

کمونیست انقالبی، که نمایندگان شان در کمیتۀ جنبش انقالبی انترناسیونالیستی شامل 

ران )م بودند، باعث بروز بحران در درون کمیتۀ جنبش گردید. افتادن حزب کمونیست ای 

تشدید  تر از پیش ئیزم این بحران را بیشمائو -لنینیزم - راهۀ پسا مارکسیزم ل م( به بی

میهمروینمود.   مارکسیستی  : کهگفت  توان صریحاً  رفته  رویزیونیزم پسا   -این عمدتاً 
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 -مائوئیستی حزب کمونیست انقالبی امریکا و حزب کمونیست ایران )م ل م(  - لنینیستی

بود که باعث   -را در پسوند نام خود حفظ کرده است  "م ل م"مسمای    که هنوز اسم بی

انحالل کمیتۀ جنبش انقالبی انترناسیونالیستی و فروپاشی کل جنبش  گردید؛ زیرا کار  

انقالبی انترناسیونالیستی در واقع توسط نمایندگان این دو حزب  دایمی کمیتۀ جنبش 

ر شامل در کمیته، فرعی و موقوته بود. شد و نقش نمایندگان دو حزب دیگپیش برده می

باترای در بحرانی شدن    - در عین حال نقش منفی مهم نظری و عملی رویزیونیزم پاراچندا

نباید  را  جنبش  فروپاشی  و  کمیته  انحالل  سرانجام  و  جنبش  کل  و  جنبش  کمیتۀ 

 اهمیت تلقی نمود. فراموشی سپرد و کمبه

جا با حزب ب کمونیست نیپال )مائوئیست( یکبرعالوه، با وجودی که در حال حاضر حز

ها( حکومت را در نیپال در دست دارد،  لنینیست   - کمونیست نیپال )اتحاد مارکسیست

عنوان  باترای دیگر در وضعیتی قرار ندارد که بتواند خود را به  - اما رویزیونیزم پاراچندا

بین مائوئیستی  جنبش  در  تیوریک  خطر  اما یک  نماید.  مطرح  کمونیست   المللی  حزب 

مارکسیستی پسا  رویزیونیزم  و  امریکا  با   - لنینیستی  -انقالبی  اواکیانی،  مائوئیستی 

المللی وجودی که در مواجهه با مخالفت شدید و تقریباً همگانی جنبش مائوئیستی بین

اصطالح سنترهای نوین اواکیان اصرار دارد و برای آن قرار  گرفته است، کماکان روی به

المللی با سماجت و یک دندگی تبلیغ و ترویج امریکا و هم در سطح بین  هم در داخل

مارکسیستیمی رویزیونیستی پسا  ترویج  و  تبلیغ  این  مائوئیستی   - یستیلنین  - نماید. 

 زیرین است:   شامل موارد

 ، "سنتزهای نوین اواکیان"دید فلسفی نادرست متبلور در همین اصطالح   -

 برخورد ضد ماتریالیزم تاریخی با کل تاریخ جوامع بشری،  -

 جهان کنونی یعنی تماماً جدید و بنیاداً متفاوت خواندن آن، دید غلط نسبت به -

نی  المللی از زمان سرنگودید نادرست نسبت به کل تاریخ جنبش کمونیستی بین -

انقالب در چین تا حال یعنی پایان یافته تلقی کردن امواج انقالبات پرولتری در 

 جهان،  

ر - ایدیولوژی  کل  مارکسیزم هانفی  یعنی  نشاندن   -لنینیزم  - نما  و  مائوئیزم 

 جای آن،اصطالح سنتزهای نوین اواکیان بهبه
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یی در امریکا و تودهنفی راه قهری انقالب یعنی رد راه قیام مسلحانۀ عمومی   -

 ت  ـای تحـهای جاری در کشورهسایر کشورهای امپریالیستی و رد جنگ خلق

 اری در  ـهای جسلطۀ امپریالیزم از طریق تحقیر فوق العاده بزدالنۀ جنگ خلق

 کشورهای تحت سلطۀ امپریالیزم، 

 های امپریالیستی از تسلیم طلبی در قبال امپریالیزم کشور خودی و سایر قدرت  -

موضع عدم  جنگطریق  قبال  در  انقالبی  طلبی  شکست  بر  مبتنی  های گیری 

 ها در جهان، گرانۀ امپریالیستی آنتجاوزکارانه و اشغال

کل  - قبال  در  امپریالیستی  قدرقدرتی  و  هژمونیستی  سیاست  گرفتن  پیش  در 

 جنبش کمونیستی بین المللی،  

و مکزیکو و از هم اکنون  اعالم آشکار توسعه طلبی امپریالیستی در قبال کانادا -

 ها را جزئی از قلمرو ایاالت متحدۀ امریکا در آینده اعالم کردن، آن

به - پرولتاریا  دیکتاتوری  تحت  انقالب  ادامۀ  تیوری  انقالب تبدیل  ادامۀ  تیوری 

 تحت سوسیالیزم، 

محوریت  - نشاندن  و  انقالبی  عظیم  جنبش  سه  در  طبقاتی  مبارزۀ  محوریت  رد 

 جای آن، ههای علمی بآزمون

 وغیره و غیره.      کمرنگ ساختن دیکتاتوری پرولتاریا -

مطالعۀ مفصل درینمورد نمیتر درینبحث بیشجا بهدرین توان مورد میپردازیم. برای 

 اسناد قبالً منتشر شده توسط حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان مراجعه نمود. به

 و:ـائـزم و مـیـوئـائـم

ب مطلق  تساوی  عالمت  مائو  و  مائوئیزم  بین  که  است  درسـیـشـکـنادرست  ت  ـم، 

ن مارکسیزم و مارکس و انگلس و بین لنینیزم ـیـه بـت کـ ت اسـادرس ـور نـطان ـمـه

ها عمدتاً عالمت تساوی و لنین و استالین عالمت تساوی مطلق بکشیم. در واقع بین آن

 صورت غیر عمده عالمت تساوی وجود ندارد.  وجود دارد، ولی به
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به ابتدا  انگلس  و  هگلیست مارکس  و جزء  یافتند  گرایش  هگل  فلسفۀ  جوان سوی  های 

های فعالی مبدل فویرباخیستسوی فلسفۀ فویرباخ کشانده شدند و بهس به شدند. سپ

های معینی از فویرباخ دست یافتند و گسستها بهگشتند. مدتی پس از آن بود که آن

صورت اولیه بنیادگذاری های مستقل خود کردند و مارکسیزم را بهتدوین اندیشهشروع به

آن پرداختند. معهذا درین دوره نیز مسیر فکری پرورش  شان بهنمودند و تا آخر حیات

تکامل خود ادامه وخم بهونقص پیش نرفت، بلکه با فرازونشیب و پیچعیبشان کامالً بی

مائوئیزم   - لنینیزم   - مرحلۀ سوم یعنی مارکسیزمداد. مثالً امروز و با تکامل مارکسیزم به

ر زمان مارکس و انگلس دارای آن صورتی که ددانیم که دیالیکتیک ماتریالیستی بهمی

سه قانون عمومی پنداشته میشد نیست، و در همان زمان نیز در واقع نبوده است، بلکه 

به است.  ماتریالیستی  دیالیکتیک  عمومی  قانون  یگانه  تضاد  قانون قانون  که  معنا  این 

نام ای از قانون تضاد است و مهم تر از آن این که چیزی بهکیفیت جلوهتبدیل کمیت به

 درنفی اصالً وجود ندارد.  قانون نفی

سوی برادر بزرگش که یک انارشیست بود تمایل داشت.  لنین در ابتدا تا حد معینی به

این بعدها که او پس از یک اقدام ناکام برای ترور تزار دستگیر و اعدام گردید، لنین به

راهش را از او جدا کرد. لنین   راه او رفت ونتیجه رسید که در مبارزه علیه تزاریزم نباید به

حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه پیوست که سوسیال دموکرات شد و بهپس از آن

صورت کامل دارای نظرات و عملکردهای درست و اصولی نبوده است. لنین نیز دایماً و به

ست، دانکه مثل مارکس قانون تضاد را جوهر دیالیکتیک ماتریالیستی مینیز علیرغم این

نتوانست از تریوالیزم )سه قانونه بودن( دیالیکتیک هگلی گسست نماید. برعالوه او نه 

دارای بعضی نظرات و عملکردهای نادرست    1917تنها در دوران قبل از انقالب بلشویکی  

باری  او  مثالً  داشت.  نادرستی  عملکردهای  و  نظرات  نیز  انقالب  از  بلکه حتی پس  بود، 

اعالم کرد. یا مثالً او با استثمار و مافوق استثمار   "سازیبرقی"با  سوسیالیزم را مرادف  

مشکلی  شوروی،  آذربایجان  جمهوری  مشخصاً  قفقاز،  گاز   و  نفت  منابع  امپریالیستی 

 دانست. نداشت و برای بهبود زندگی مردمان آن دیار چنین استثماری را الزم می

بنا به  -از همان ابتدا مارکسیست  "فلسفهمسایل  گفتگو راجع به"گفتۀ خودش در  مائو 

 گوید: لنینیست نبود. او می
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در گذشته کنفوسیوس را مطالعه کردم و شش سال را روی چهار کتاب و پنج کالسیک  »

گذراندم. من یاد گرفتم که آنها را از بر بخوانم، اما آنها را نفهمیدم. در آن موقع من عمیقا 

نوشتم )برای تفسیر عقاید او(. بعدا به یک به کنفسیوس اعتقاد داشتم و حتی مقاالتی  

سال. من   13مدرسه بورژوایی رفتم، به مدت هفت سال. هفت به عالوه شش می شود  

هم   م تما مقدار  کردم. یک  مطالعه  را  اجتماعی  علوم  طبیعی،  علوم  بورژوازی،  چیزهای 

، هم تعلیم و تربیت به من یاد دادند. پنج سال مدرسه عادی، دو سال مدرسه متوسطه

گذراندم نیز اضافه شد. در آن زمان من به دوآلیسم کانت   چنین اوقاتی را که در کتابخانه 

اعتقاد پیدا کردم و به خصوص به ایده آلیسم او. من اصال یک فیودالیست و در عین حال  

جامعه مرا وادار کرد که در انقالب شرکت کنم. من چند   مدافع دموکراسی بورژوایی بودم.

به   را  من سال  گذراندم.  چهارساله  مدرسه  یک  مدیر  و  ابتدایی  مدرسۀ  معلم  عنوان 

همچنین تاریخ و زبان چین را در یک مدرسۀ شش ساله تدریس کردم و نیز برای مدتی 

به حزب کمونیست  در یک مدرسۀ متوسطه تدریس کردم. ولی چیزی نفهمیدم. وقتی 

رسانیم. اما بر ضد چه؟ و چطور  ملحق شدم، دانستم که ما می بایست انقالب را به انجام  

 میخواستیم این کار را انجام دهیم؟ 

 البته مسلم بود که میبایست انقالب را بر ضد امپریالیسم و جامعه کهنه انجام داد.

ستیم من کامالً نمی فهمیدم امپریالیسم چه نوع چیزی است، در این باره که چطور می توان

سال  13بودم. هیچ کدام از چیزهایی که در طول  کم فهمیدهانقالب را انجام دهیم هنوز 

 یاد گرفته بودم برای انجام انقالب مناسب نبود. 

جامعه ما را واداشت تا وارد صحنه سیاسی شویم. آیا هزگر کسی بوده که در گذشته با  

مارکسیسم مخالفت نکرده باشد؟ من حتی نشنیده بودم آنچه که خوانده و شنیده بودم 

بود،   میهن پرست کنفوسیوس  میخی، سه  استرداد  و  کبیر  پتر  واشنگتن،  بود،  ناپلیون 

همچنین زندگی نامه   - به عبارت دیگر تمام قهرمان های سرمایه داری  - برجستۀ ایتالیایی
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ای از فرانکلن خوانده ام. او از خانوادۀ فقیری برخاست، بعد از آن یک نویسنده شد و 

 آورد.«ه به دست  ـتجربیات در الکتریسیت

دون در تأسیس حزب کمونیست چین و حتی پس از تأمین گیری مائوتسهپس از سهم

یه در سال پیامیی طوالنی در جلسۀ زونرهبری او بر حزب کمونیست چین در جریان راه

و چه پس   1949های بعد، چه پیش از پیروزی انقالب چین در سال  ها و دههو سال  1935

 ار اشتباهات و کمبودات معین تیوریک و عملی بوده است. از آن، نیز مائوتسه دون دچ

خود   معروف  اثر  در  خلق"مثالً  درون  تضادهای  صحیح  حل  بارۀ  که   "در  میگوید  وی 

تواند بر بورژوازی ملی چین سوسیالیزم را پذیرفته است، در حالی سوسیالیزم فقط می

گردد، زیرا که هیچ طبقه   بورژوازی، اعم از بورژوازی ملی و بورژوازی کمپرادور، تحمیل

 گذرد.  دلخواه از منافع طبقاتی خود نمیای به

گردد که تضاد میان زنان و شوونیزم مرد ساالر چنان وی در همین اثر خود متذکر میهم

از   "های ملیاقلیت"و تضاد میان شوونیزم ملیت هان و   در جامعۀ سوسیالیستی چین 

باشد. بعدها تضاد میان خلق و دشمن خلق نمیجملۀ تضادهای درون خلق است و از نوع  

دون متذکر گردید که ممکن است انقالب فرهنگی بعدی در دورۀ انقالب فرهنگی، مائوتسه

دهد که در آن زمان وی باورمند نبوده در چین در مورد مسئلۀ زنان باشد. این نشان می

درون خلق، یا حداقل است که تضاد میان زنان و شوونیزم مرد ساالر از جملۀ تضادهای  

 مطلقاً از جملۀ تضادهای درون خلق، است. 

ملیت شوونیزم  میان  تضاد  با  رابطه  در  و  اما  ملیاقلیت"هان  چین،   "های  در 

منطبق نبوده   "حق تعیین سرنوشت ملل"گاه با اصل  دون هیچهای مائوتسهگیریموضع

، از تاریخ "کمونیست چین  انقالب چین و حزب"نام  دون بهاست. در اثر معروف مائوتسه

که موضوع ملت در  گردد، گو اینپنج هزار سالۀ ملت چین )عمدتاً ملت هان( صحبت می

چین یک سابقۀ پنج هزار ساله داشته است. در این اثر، چین نه یک کشور کثیر الملیتی 

های اقلیت، های ملی، و نه ملیتبلکه یک کشور تک ملیتی )ملت هان( و شامل اقلیت



 

 
285 

 

گردد. در حالی که چین یک کشور کثیرالملیتی شامل یک ملیت اکثریت و وب میمحس

ستم  -هان  - حاکم تحت  و  اقلیت  ملیت  چند  تبتیترک  - و  اویغور،  مغولهای  و ها،  ها 

این ملیت  - هامنچور از است.  از لحاظ نفوس، فیصدی کوچکی  اقلیت در حالی که  های 

تری از مجموع قلمرو ظ قلمرو، فیصدی بیشدهند، از لحامجموع نفوس چین را تشکیل می

چین نسبت به قلمرو ملیت هان را در اختیار دارند. این قلمروها هر کدام شان در تاریخ 

لشکرکشی توسط  گاهی  و  اند  بوده  چین  از  مستقل  گاهی  امپراطورهای گذشته،  های 

مغول برعالوه  اند.  داده  دست  از  را  شان  مستقل  حالت  چین  منچورگذشتۀ  و  در  ها  ها 

صورت صریح و روشن متذکر شد مقاطعی از تاریخ برکل چین حاکمیت داشته اند. باید به

را در رابطه با   "حق تعیین سرنوشت ملل تا سرحد جدایی"گاه اصل  دون هیچکه مائوتسه

های اوغیور، تبت، مغول و منچور در چین مورد پذیرش قرار نداد. حزب کمونیست ملیت

نیز هیچ  تا سرحد جدایی"اه اصل  گچین در کل  نداده   "حق ملل  را مورد پذیرش قرار 

 است.

تیوری رشد  "های مبتنی بر  دون با فیصلههیچ سندی وجود ندارد که ثابت سازد مائوتسه

مؤلده زوال   "نیروهای  عصر  تیوری  چین،  کمونیست  حزب  هشتم  سراسری  کنگرۀ  در 

پیائو و درج امپریالیزم در کنگرۀ سراسری نهم حزب کمونیست چین و ج انشینی لین 

 نامۀ حزب درین کنگره مخالفت کرده باشد.  رسمی آن در اساس

بندی نادرست بود و نتیجۀ دون نیز یک تقسیمسه جهان توسط مائوتسهتقسیم دنیا به

المللی دولت جهانی در سیاست بینهای سهسویی نسبی با رویزیونیستعملی آن نیز هم

 بخش بود. نچین و در مجموع عمدتاً زیا

دون، اشتباهات و کمبودات مائوئیزم نیست، اما تمامی این اشتباهات و کمبودات مائوتسه

ایدیولوژی و علم بندی خدمات تیوریکی و پراتیکی مثبت مائو بهچرا که مائوئیزم جمع

مائوئیزم   -لنینیزم  -مرحلۀ تکاملی سوم یعنی مارکسیزمانقالب پرولتری و رساندن آن به

دون تحت صورت اولیه توسط خود حزب کمونیست چین تحت رهبری مائوتسهبه  است که
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جمع این  سپس  و  گرفت  صورت  دون  مائوتسه  اندیشۀ  انقالبی نام  جنبش  توسط  بندی 

المللی دا کرد و رسمیت بینانترناسیونالیستی تحت نام مائوئیزم مضمون روشن و صریح پی

 یافت.

کم و  اشتباهات  از  بخش  تیوریک  مائوتسهبودات  پراتیکی  و  از یکی  بعضی  مثالً  دون، 

های بعد ری هشتم و نهم حزب کمونیست چین، در سالـراس ـای سـهاشتباهات کنگره

 اصالح و رفع گردید، اما یک بخش ازین اشتباهات و کمبودات تا آخر باقی ماند. 

بودات جای بحث روی کمهای اواکیانی بهمائوئیست  - لنینیست  - در واقع پسا مارکسیست

روی    -لنینیزم  - مارکسیزم  کمبودات"مائوئیزم،  و  لنین،   "اشتباهات  انگلس،  مارکس، 

مائوتسه و  میاستالین  پرگویی  جمعدون  با  و  منبندیکنند  این های  از  درآوردی 

رسند و کل این عبارت  مائوئیزم می  - لنینیزم   -نفی مارکسیزم، به"اشتباهات و کمبودات"

 نمایند.ذف میرا از ادبیات حزبی شان ح

 - زمـیـلنین  - زمـیـزنده باد مارکس"ها در بارۀ سند  وقتی در جریان آخرین نظرخواهی

در نشست عمومی سوم کمیتۀ جنبش انقالبی انترناسیونالیستی، نمایندۀ حزب   "مائوئیزم 

 طور خالصه بیان کرد که:کمونیست افغانستان به

در  »مائوئیزم جمع مائو  مثبت  مجموع خدمات  علم بندی  و  ایدیولوژی  بخشیدن  تکامل 

دون را در  مرحلۀ سوم تکاملش است که اشتباهات و کمبودات مائوتسهانقالب پرولتری به

 گیرد.« بر نمی

این گفته عکس مقابل  ایران )م ل م( در  العمل منفی شدیدی نمایندۀ حزب کمونیست 

 نشان داد و گفت که: 

 دهد که هنوز درک عمیقی از انقالب چین ندارند.«»این گفتۀ رفیق ما نشان می

در مقابل، نمایندۀ حزب کمونیست افغانستان از نمایندۀ حزب کمونیست ایران )م ل م( 

 پرسید که:
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به لین»مطابق  جانشینی  چین،  انقالب  از  خودتان  عمیق  یافتن درک  رسمیت  و  پیائو 

توانید بخشی یی آن در کنگرۀ سراسری نهم حزب کمونیست چین را چگونه مینامهاساس

 حساب آورید؟« از مائوئیزم به

انقالبی  جنبش  کمیتۀ  دایمی  اعضای  از  یکی  و  شد  متشنج  وضعیت  موقع  درین 

تی، که نمایندۀ حزب کمونیست ایران )م ل م( نیز بود، از ادامۀ این پرخاش انترناسیونالیس

حاال همین   گیری برای تصویب سند سوق داد.أیطرف رجلوگیری نمود و کل جلسه را به

دنباله جا با سایر رفقای حزبی شان، و مهم تر از آن بهرفقای قابل احترام دیروزی ما، یک

مائوئیست امریکایی، که در قبال امپریالیزم   -ینیستلن  - روی از حزب پسا مارکسیست

با  جهان  تنها  نه  است،  نگرفته  پیش  در  را  انقالبی  طلبی  امریکا شکست  از   "نقد"خوار 

مارکس و انگلس و   "کمبودات و اشتباهات"دون بلکه  مائوتسه  "کمبودات و اشتباهات"

افته اند. حال باید پرسید مائوئیزم دست ی  -لنینیزم  -نفی مارکسیزملنین و استالین، به

به این سقوط  مارکسیزمکه  رویزیونیزم پسا  به  - لنینیزم  - بیراهۀ  و  چه مائوئیزم چگونه 

المللی را تواند درک عمیق از انقالب چین و کل تاریخ جنبش کمونیستی بینصورتی می

 نشان دهد؟       

تر عبارت روشنیا به  گیری نیز نادرست است. ما مائوئیستعکس این برداشت و نتیجه

مائوئیست هستیم. اما نباید تمامی پندارها، گفتارها و کردارهای   - لنینیست  - مارکسیست

مائوتسه و  استالین  لنین،  انگلس،  کردارهای مارکس،  و  گفتارها  پندارها،  حتی  دون، 

از آن و  بپذیریم  را دربست  بهمتناقض شان،  بهها  خاطر تعلق صورت غیر مدلل و صرفاً 

ی کالسیکران، حجت و دلیل برای درست بودن پندارها، گفتارها و کردارهان شان بهداشت

 درست و نادرست خودمان بسازیم. 
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