
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Scientific   علمی

  

 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ نومبر ٢۵

  

  انقالب دموکراتيک نوين
  

 پيروزمند انقالب اکتوبر روسيه، تمام جريان تاريخ یئبا اولين جنگ جھانی امپرياليستی و نخستين انقالب پرولتاريا

در اين دوران نوين، جبھۀ سرمايه . و تکامل آن دگرگون می گردد و دوران جديدی در انقالب جھانی آغاز می شود

سرمايه . داری در يک ششم کرۀ زمين فرو ريخته و در بخش ھای ديگر پوسيدگی خود را به وضوح می نماياند

رد مرحلۀ احتضار خود گرديده و بدون تکيه بر مستعمرات و نيمه مستعمرات قادر به ادامۀ حيات داری جھانی وا

 و ديکتاتوری پرولتاريا و ئیتضاد ھای مختلف امپرياليسم به حد اعلی می رسند و مرحلۀ انقالب پرولتاريا. نيست

  .رسد ساختمان سوسياليسم در کشور ھای سوسياليستی فرا می

 بخش ملی و ضد ئینيز، انقالب رھا) مستعمرات و نيمه مستعمرات( سلطۀ امپرياليسم در کشور ھای تحت

 دموکراتيک تراز کھنه سپری –در اين کشور ھا، دوران انقالبات بورژوا . امپرياليستی به مرحلۀ نوينی گام می نھد

ی می کند و به مانع اساسی می شود، زيرا امپرياليسم از ھر گونه امکان رشد مستقل اين کشور ھای وابسته جلوگير

. رشد مستقل اين جوامع، تبديل اساسی استقرار سيستم سرمايه داری آزاد و ملی در اين کشور ھا تبديل می گردد

 بخش ملی دوران جديدی در عصر امپرياليسم و انقالبات پرولتری به ئیکه جنبش ھای رھا بدين ترتيب، از آنجائی

وسياليسم در بخشی از کرۀ ارض مستقر گرديده و دولت سوسياليستی و که س وقوع می پيوندند، از آنجائی

که ھر   بخش  پشتيبانی می کنند و باالخره از آنجائیئیپرولتاريای کشور ھای سرمايه داری از اين جنبش ھای رھا

است و گونه رشد سرمايه داری مستقل در اين کشور ھا، به علت نفوذ و کنترول و سلطۀ امپرياليسم، مسدود شده 

بورژوازی ملی اين کشور ھا به علت ضعف اقتصادی و سياسی خود قادر به ايفای نقش تاريخی خود نيست، 

 بخش ملی در مستعمرات و نيمه مستعمرات و به طور کلی در جوامع تحت تسلط امپرياليسم از ئیانقالبات رھا

 سوسياليستی – ئیب جھانی پرولتاريا دموکراتيک تراز کھن خارج شده و بخشی از انقال–مقولۀ کھنۀ بورژواز 

  .گرديده و رسالت رھبری مبارزۀ ضد امپرياليستی و دموکراتيک بر دوش پرولتاريا می افتد

لنين و استالين با جمع بندی از اھميت تاريخی و جھانی انقالب اکتوبر خاطر نشان ساختند که کمونيست ھا و 

توانند به  دھند، می  اکثريت جمعيت آنھا را دھقانان تشکيل می کشور ھای تحت سلطۀ امپرياليسم کهئیپرولتاريا
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اتکای تيوری و پراتيک عام کمونيسم و تطبيق آن با شرايط ويژۀ خود و به کمک پرولتاريای بين المللی و کشور 

 ١."پس از طی مراحل معين تکامل، بدون گذار از جامعۀ سرمايه داری به کمونيسم نايل آيند"ھای سوسياليستی، 

مائوتسه دون به اتکای آموزش ھای لنين و استالين و روح انقالبی مارکسيسم و بر مبنای شرايط جھانی جديد و در 

با خالقيت شگرفی تيوری انقالب در کشور ) انقالب چين(جريان بزرگ ترين پراتيک انقالبی دوران معاصر ما 

و چگونگی انجام انقالب در جوامع تحت سلطۀ مائوتسه قانونمندی . ھای تحت سلطۀ امپرياليسم را تدوين نمود

امپرياليسم را نشان داد و بدين سان مارکسيسم را در پراتيک تلفيق آن با مسايل مشخص انقالب چين و انطباق آن با 

  .مسايل انقالب دوران ما و امر انقالب خلق ھای ستمديده بسط و تکامل و به مرحلۀ عالی تری ارتقاء داد

کراتيک نوين که توسط مائوتسه دون تدوين شده است، تيوری انقالبی در کشور ھای تحت سلطۀ تيوری انقالب دمو

تيوری، ستراتيژی و تاکتيک انقالب " در بارۀ دموکراسی نوين"وی در اثر داھيانۀ خود . امپرياليسم است

 نيمه مستعمره انقالب در چنين دورانی، چنانچه در ھر کشور مستعمره و: "دموکراتيک نوين را چنين بيان می کند

عليه امپرياليسم يعنی عليه بورژوازی بين المللی و يا سرمايه داری بين المللی بر پا شود، اين انقالب از اين پس 

 و يا سرمايه داری کھن نيست، بلکه بخشی از انقالب جھانی نوين يعنی ئیديگر بخشی از انقالب جھانی بورژوا

با آنکه چنين انقالبی در مستعمرات و نيمه مستعمرات در (...) سياليستی است  سو– ئیانقالبات جھانی پرولتاريا

نخستين مرحله يا نخستين گام خود از لحاظ خصلت اجتماعی ھنوز اصوالً يک انقالب بورژوا دموکراتيک است 

استقرار معذلک اين انقالب ديگر از نوع انقالب کھنه نيست که بورژوازی آن را رھبری می کند و ھدفش (...) 

از اينرو اين انقالب درست . جامعۀ سرمايه داری و دولت ديکتاتوری پرولتاريا مشترک کليۀ طبقات انقالبی است

چنين انقالبی امپرياليسم را از اساس مورد ضربه (...) برای رشد سوسياليسم راه باز ھم وسيعتری را می گشايد 

اما اين انقالب از . نمی کند بلکه با آن به مبارزه بر می خيزددھد و از اين جھت امپرياليسم آن را قبول  قرار می

. طرف سوسياليسم مورد قبول واقع می شود و دولت سوسياليستی و پرولتاريای بين المللی به آن ياری می رساند

  ٢." سوسياليستی تبديل نگردد– ئیينروست که چنين انقالبی نمی تواند به بخشی از انقالب جھانی پرولتارياااز

 اساس آموزش ھای مائوتسه دون، انقالب در جوامع تحت سلطۀ امپرياليسم از دو مرحله تشکيل می شود و هب

 که –نخستين مرحلۀ انقالب انجام انقالب دموکراتيک نوين و دومين مرحلۀ آن . بنابرين دارای وظايف دوگانه است

اين دو : " انتقال به مرحلۀ سوسياليستی است–پس از پايان مرحلۀ اول و پس از انجام وظايف آن آغاز می گردد 

 دھند که خصلتاً با ھم فرق دارند و تنھا وقتی که اولی پايان می يابد، می مرحله، دو پروسۀ انقالبی را تشکيل می

انقالب دموکراتيک به منزلۀ تدارک ضروری برای انقالب سوسياليستی است و . توان به انجام دومی پرداخت

  ٣."تی به طور اجتناب ناپذير دنبالۀ انقالب دموکراتيک نوين استانقالب سوسياليس

از نظر سياسی، اين انقالب : "در مورد مضمون سياسی و اقتصادی انقالب دموکراتيک نوين، مائوتسه دون می گويد

 جامعۀ  ضد تبديلهمبين ديکتاتوری مشترک طبقات انقالبی است عليه امپرياليست ھا، خاينين به ملت و مرتجعين و ب

 اين است که از نظر اقتصادی، مضمون انقالب عبارت از. کند چين به جامعۀ ديکتاتوری بورژوازی مبارزه می

سسات بزرگی که به امپرياليست ھا، خاينين به ملت و مرتجعين تعلق دارند، در دست دولت سرمايه ھای کالن و مؤ

لکان ارضی بين دھقانان تقسيم شوند، در عين حال قرار گيرند و دولت آنھا را اداره کند، زمين ھای طبقۀ ما

                                                 
  "گزارش به کنگرۀ انترناسيونال کمونيست: " لنين-  1
  "در بارۀ دموکراسی نوين: " مائوتسه دون-  2
  "انقالب چين و حزب کمونيست چين: " مائوتسه دون-  3
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به . سسات خصوصی سرمايه داری به طور کلی حفظ می گردند و اقتصاد دھقانان مرفه از بين برده نمی شودمؤ

ھمين جھت اين انقالب دموکراتيک تراز نوين از يک طرف راه را برای سرمايه داری ھموار می کند، ولی از 

  ٤."را برای سوسياليسم فراھم می آوردطرف ديگر شرط مقدماتی 

و (که خصلت بورژوا دموکراتيک   اينبااساس جمھوری دموکراسی نوين بر اين اصل استوار است که اين انقالب 

درخواست ھای عينی آن در جھت گشودن راه رشد سرمايه داری سير می "که   اينبادارد و ) نه سوسياليستی

 اين ارزيابی مائوتسه دون قابل مقايسه ٦." راه باز ھم وسيعتری را می گشايدبرای رشد سوسياليسم"، لکن ٥."کند

انقالب : "که دھد، مبنی بر اين  روسيه ارائه می١٩٠۵است با نظر مشابھی که لنين در انقالب دموکراتيک 

يگيری آن  کاملتر و قطعی تر و ھر چه پئیھر چه انقالب بورژوا.  برای پرولتاريا مسلماً ضروری استئیبورژوا

(...) مين خواھد بود أبيشتر باشد، ھمانقدر ھم مبارزۀ پرولتاريا با بورژوازی در راه نيل به سوسياليسم بيشتر ت

  ٧" از لحاظ معينی برای پرولتاريا بيشتر سودمند است تا برای بورژوازیئیانقالب بورژوا

 به تدوين تيوری انقالب دموکراتيک در اين مائوتسه دون در شرايط نوين تاريخی، در کشور تحت سلطۀ امپرياليسم،

 اساس تيوری مارکسيسم و شرايط مشخص کشوری مانند چين پرداخته و ستراتيژی و هشرايط و در اين کشور ھا ب

مطابق اين تيوری، انقالب دموکراتيک نوين نه تنھا . دھد حل مشخص تحقق اين امر را ارائه میھای برنامه و راه 

يای جامعھۀ کھن و سلطۀ کليۀ طبقات ارتجاعی وابسته به امپرياليسم را از بين برده و راه را به طرز ريشه ای بقا

کند، بلکه از اين گشوده شدن راه رشد سرمايه داری نه برای استقرار جمھوری  برای رشد سرمايه داری باز می

اين دو جبھۀ انقالب ھمواره به طرز . کند  تراز کھن، بلکه برای استقرار پايه ھای سوسياليسم استفاده میئیبورژوا

  :تفکيک ناپذيری به ھم پيوسته اند

ھم با ديکتاتوری ) نيز می گويند" جمھوری دموکراتيک خلق"که به آن (در جبھۀ سياست، دولت دموکراسی نوين 

 بورژوازی مستقر در جمھوری ھای سرمايه داری نوع کھنۀ اروپا و امريکا تفاوت ندارد و ھم با ديکتاتوری

ديکتاتوری "اين دولت عبارت است از ). که ھدف مرحلۀ دوم انقالب است(پرولتاريا حاکم در جامعۀ سوسياليستی 

ديکتاتوری مشترک تمام عناصر ضد امپرياليستی و ضد فيودالی به " و يا"مشترک چند طبقۀ ضد امپرياليستی 

مپرياليست و حتی بورژوازی ملی ميھن  بدين ترتيب از طرفی کليۀ عناصر و طبقات ضد ا٨."رھبری پرولتاريا

پرولتاريا، دھقانان، "پرست در دولت دموکراسی نوين شرکت دارند، ولی از طرف ديگر طبقات انقالبی خلقی مانند 

اجرای اساسی ساخت دولت و ساخت قدرت سياسی را تشکيل (...) روشنفکران و بخش ھای ديگر خرده بورژوازی 

  ).ن کنندۀ انقالبييعناصر سوسياليستی رھبری کننده و تع( دست پرولتاريا است دھند و رھبری دولت نيز به می

در کليۀ سطوح مواجه ) سرمايه داری غير غالب و سوسياليسم رھبری کننده(در جبھۀ اقتصادی نيز با اين دو عنصر 

  :ھستيم

تاريا، دارای خصلت اقتصاد دولتی در جمھوری دموکراسی نوين زير رھبری پرول"اوالً، در مجموع اقتصاد، 

 کليۀ اھرم ھای بزرگ ٩."دھد سوسياليستی است و در مجموع اقتصاد ملی نيروی رھبری کننده را  تشکيل می

سسات صنعتی و تجارتی بزرگ ھستند، نظير بانک ھای بزرگ، مؤ" قوسايل زندگی خل"ن کنندۀ يياقتصادی که تع
                                                 

   ھمانجا-  4
  "در بارۀ دموکراسی نوين: " مائوتسه دون-  5
   ھمانجا-  6
  "دو تاکتيک سوسيال دموکراسی در انقالب دموکراتيک: " لنين-  7
  "در بارۀ دموکراسی نوين: " مائوتسه  دون-  8
  "در بارۀ دموکراسی نوين: "ئوتسه دون ما-  9
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، " آنھا از حدود ظرفيت ادارۀ خصوصی بيرون استيا خصلت انحصاری دارند و يا دامنۀ"چينی و خارجی که 

بزرگترين و عمده ترين قسمت سرمايه در دست امپرياليست ھا و چاکران آنھا يعنی "يعنی مراکزی که در آنھا 

تا سرمايۀ " توسط دولت بھره برداری و اداره خواھد شد ١٠"بورژوازی بوروکراتيک چين متمرکز شده است

   ١١."خصوصی نتواند وسايل زندگی خلق را زير نظارت خود گيرد

مصادرۀ اين قسمت از سرمايه و انتقال آن به جمھوری توده ای که تحت رھبری پرولتاريا است، به وی امکان "

رد و به اقتصاد دولتی امکان خواھد داد که به صورت خواھد داد که شريان ھای حياتی اقتصاد کشور را در دست گي

   ١٢."بخش رھبری کنندۀ تمام اقتصاد ملی در آيد

، دولت دموکراسی نوين سياست استفاده از عوامل )ملی(ثانياً، در زمينۀ سرمايه داری کوچک و متوسط خصوصی 

  :کند را از طرف ديگر اعمال می مثبت اين سرمايه داری و تحديد آن

 که در فعاليت خود به وسيلۀ امپرياليسم، فيوداليسم و سرمايه داری بوروکراتيک یزی ملی چين و نمايندگانبورژوا"

تحت فشار قرار گرفته  و يا محدود شده اند، غالباً در مبارزات انقالب دموکراتيک توده ای شرکت جسته و يا بی 

د چين ھنوز عقب مانده است، تا مدت نسبتاً مديدی پس که اقتصا ين داليل و از آنجائیابنابر. طرفی اختيار کرده اند

از پيروزی انقالب الزم است که حتی المقدور از عوامل مثبت سرمايه داری خصوصی شھر ھا و دھات برای 

  .تکامل اقتصاد ملی استفاده شود

د نيستند بلکه  که به حال اقتصاد ملی زيانمنئیکليۀ عناصر سرمايه داری شھری و روستابه در اين دوره بايد 

. اين امر نه فقط اجتناب ناپذير است، بلکه از لحاظ اقتصادی ضرور است. سودمندند، امکان وجود و تکامل داد

معذلک وجود و تکامل سرمايه داری در چين چنان بدون مانع و محدوديت مانند کشور ھای سرمايه داری نخواھد 

در ميدان عمل آن، از راه سياست مالياتی، از راه قيمت . د شدسرمايه داری در چين از چند جانب محدود خواھ. بود

ما بر حسب شرايط خاص ھر محل، ھر رشته و ھر دوره، سياست مناسب و نرمش . ھای بازار و از راه شرايط کار

  ١٣."پذيری به منظور تحديد سرمايه داری از چند جانب، اختيار خواھيم کرد

ی از مالکان بزرگ خلع يد کرده و دھقانان بی زمين و کم زمين را مالک می ثالثاً، در اقتصاد زراعتی، انقالب ارض

ولی در عين حال مانع رشد اين . سازد و عالوه بر آن وجود اقتصاد دھقانان مرفه را نيز مجاز محسوب می کند

که اشکال دھقانان مرفه از طرفی و افتادن مالکيت خصوصی دھقانی به جادۀ سرمايه داری می گردد از اين طريق 

زمين از "اشکال مختلف اقتصاد کئوپراتيوی که بر پايۀ اصل ) اين: "(دھد مختلف اقتصاد کئوپراتيوی را رواج می

  ١٤."رشد می يابند، حاوی عناصر سوسياليستی اند" آن کشتکار

بر  اساس مالکيت خصوصی هاينگونه کئوپراتيو ھا سازمان ھای اقتصادی جمعی توده ھای زحمتکش ھستند که ب"

  ١٥."پا می شوند و زير ادارۀ قدرت دولت که به وسيلۀ پرولتاريا رھبری می شود، قرار دارند

  :به طور خالصه، در انقالب دموکراتيک نوين، عناصر سرمايه داری و سوسياليستی به شکل زير تلفيق می شوند

ی و بورژوازی انقالبی  عناصر و نيرو ھای اجتماعی متعلق به خرده بورژواز:در سطح سياسی و قدرت دولتی

  .شرکت دارند، لکن رھبری با پرولتاريا است
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عناصر سرمايه داری به صورت مالکيت خصوصی کوچک و متوسط سرمايه داری ملی در : در سطح اقتصادی

صنعت، به صورت خرده مالکين متوسط و کوچک و مرفه در روستا و به صورت ھمچنين ساير توليد کنندگان 

ن کننده و ييوجود آمده و يا امکان رشد و تکامل می يابند؛ اما نقش تعه در شھر و روستا ب) ورانمانند پيشه (جزء 

سسات بزرگ، کنترول و تحديد ق بخش اقتصاد دولتی در صنايع و مؤرھبری پرولتاريا بر مجموعۀ اقتصاد از طري

وی تحت ادارۀ دولت سرمايه داری در صنعت و تجارت کوچک و متوسط و باالخره رواج زراعت کئوپراتي

  .مين و تضمين می شودأدموکراسی نوين، ت

  .بديھی است که فرھنگ دموکراسی نوين نيز جدا از اين زيربنا نبوده و در تطابق و در وحدت با آن قرار دارد

 سياسی اين انقالب –ن مضمون اقتصادی ييآموزش مائوتسه دون در مورد انقالب دموکراتيک نوين به بررسی و تع

لۀ مربوط به وسايل و ابزار و سالح ھای ضروری برای پيروزی انقالب را نيز أد نمی شود، بلکه ھمچنين مسمحدو

  :در بر می گيرد

 لنينيستی که اسلوب انتقاد از خود را به کار می بندد و در پيوند –حزبی با انضباط، مجھز به تيوری مارکسيستی "

 رھبری شود، جبھه ای متحد از کليۀ طبقات انقالبی و کليۀ گروه با توده ھای خلق است، ارتشی که با چنين حزبی

ھای انقالبی به رھبری چنين حزبی، اين ھاست اسلحۀ سه گانۀ عمده ای که ما به وسيلۀ آن بر دشمن پيروز شديم 

دست ما پيروزی اصلی را با تکيه بر اين اسلحۀ سه گانه به . سازد و اينست آنچه ما را از پيشينيان متمايز می

  ١٦."و ھر گاه که درين سه زمينه به خطای فاحش دچار آمديم، انقالب به ناکامی بر خواھد خورد(...) آورديم 

 انقالب چين نشان داد که در شرايط پس از انقالب اکتوبر، در دوران انتقال پيکار ھای انقالبی به کشور ھای :حزب

 به رھبری مبارزه جھت دگرگونی سوسياليستی جامعه تحت سلطۀ امپرياليسم، رسالت پرولتاريا و حزب آن تنھا

محدود نمی گردد، بلکه ھمچنين رھبری مبارزۀ انقالبی عليه امپرياليسم و طبقات ارتجاعی وابسته به آن را نيز در 

  :بر می گيرد

بر وليت رھبری جنگ انقالبی چين ناگزير دم به عرصۀ سياسی گذاشته است، مسؤکه که پرولتاريا ق در دورانی"

در چنين دورانی، ھر جنگ انقالبی که توسط پرولتاريا و حزب کمونيست رھبری . دوش حزب کمونيست می افتد

فقط پرولتاريا و حزب کمونيست اند که می توانند دھقانان، خرده بورژوازی (...) نشود، محکوم به شکست است 

ژوازی، بر گرايش خيل بيکاران به شھری و بورژوازی را رھبری کنند، بر تنگ نظری دھقانان و خرده بور

که حزب کمونيست در سياست خود  البته مشروط بر آن(خرابکاری و ھمچنين بر نوسانات و ناپيگيری بورژوازی 

  ١٧."فائق آيند و انقالب و جنگ را به راه پيروزی سوق دھند) دچار اشتباه نشود

 ی به رھبری حزب کمونيست به سر انجام میئ انقالب دموکراتيک نوين تنھا از طريق جنگ توده :ارتش توده ای

لۀ از طريق أھدف مرکزی و عالی ترين شکل انقالب تصرف قدرت به وسيلۀ نيرو ھای مسلح، يعنی حل مس: "رسد

  ١٩."ھر کمونيست بايد اين حقيقت را درک کند که قدرت سياسی از لولۀ تفنگ بيرون می آيد "١٨"جنگ است

ه برای تصرف قدرت سياسی توسط حزب کمونيست در اين نوع انقالب، جنگ شکل اساسی و عمدۀ مبارزۀ مسلحان

 توده ھای دھقان از طريق ايجاد پايگاه ھای انقالبی در روستا ھا و محاصرۀ شھر ، وسيعیی به اتکاء توده ھائتوده 
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 کليدی مقابله با دشمن قوی و مجھز به ارتش نيرومند که به طور عمده در شھر ھای. ھا از طريق دھات است

متمرکز است حکم می کند که نيرو ھای انقالب پس از تدارک الزم با استفاده از نقاطی که دشمن در آنجا نسبتاً 

ی ئضعيف تر است، يعنی با استفاده از روستا ھا، به ايجاد پايگاه ھای انقالبی دست زند و در جريان يک جنگ توده 

برای بر پا ساختن . يه امپرياليسم و ضد انقالب داخلی نايل آيند علئیمسلحانۀ دراز مدت به تدريج به پيروزی نھا

ی در جريان ئاين ارتش توده . ی به وجود آوردئی تحت رھبری حزب کمونيست بايد يک ارتش توده ئجنگ توده 

نان و اشکال مختلف مبارزۀ توده ھا و از جمله مبارزات و قيام مسلحانۀ توده ھا، که رزمندگان آن را کارگران و دھقا

دھند و آگاھانه به پا خاسته اند، در راه منافع خلق می جنگند و حزب کمونيست رھبر و  ساير زحمتکشان تشکيل می

  .سازماندۀ آنھاست، به وجود می آيد

توانند در آن شرکت جويند   که در انقالب ذينفع اند و میئی بدون بسيج و متحد ساختن کليۀ نيروھا:جبھۀ متحد ملی

 گرفتن آنھا در چارچوب يک جبھۀ تحت رھبری حزب کمونيست، انقالب دموکراتيک نوين به پيروزی و بدون قرار

جبھۀ متحد ملی عبارت است  از جبھۀ متحد اقشار و طبقات مختلف خلق، جبھۀ متحد توده ھای وسيع . نخواھد رسيد

. دھد کارگران و دھقانان تشکيل میاستخوان بندی و اساس اين جبھه را اتحاد . خلق به رھبری پرولتاريا و حزب آن

بدين ترتيب، برای پرولتاريا و حزب آن ايجاد و رھبری چنين جبھه ای قبل از ھر چيز به معنای عملی ساختن اتحاد 

پرولتاريا و حزب آن تنھا بر چنين اساسی خواھند توانست به اتحاد . کارگران و دھقانان تحت رھبری پرولتاريا است

  .ت خلقی جامۀ عمل بپوشانند و رھبری مبارزۀ مشترک آنان را در دست گيرندکليۀ اقشار و طبقا

اين اصول، سالح ھا و شيوه ھای عملی مبارزه که فوقاً بررسی شد، پس از آزمايش پيروزمند در چين، در پراتيک 

 زمان ھای بزرگترين، سخت ترين و طوالنی ترين جنگ انقالبی پرولتاريا و آزمايش ھای متعدد تاريخی ديگر در

مختلف و در مناطق وسيعی از جھان، به مثابۀ گنجينه ھای جديد آموزش مارکسيسم و تکامل آن در زمينۀ تيوری و 

پراتيک انقالب به شمار رفته، پايه ھای تيوريک و رھنمای انقالب کليۀ کشور ھای مستعمره و نيمه مستعمره، کليۀ 

ری انقالب دموکراتيک نوين، تيوری چگونگی به سر انجام در واقع، تيو. جوامع تحت سلطۀ امپرياليسم است

 ھا، یرساندن انقالب در اين جوامع است و بنابرين آموزش و درک عملی آن، شناخت درست و کاربرد خالق تيور

  :اصول و سالح ھای آن، شرط قطعی انجام پيروزمند آن است

، مبارزۀ مسلحانه و ساختمان حزب سه سالح  سالۀ گذشته به ما آموخته اند که جبھۀ متحد ملی١٨تجربيات "

اين يک دستاورد بزرگ حزب کمونيست . معجزه آسای عمدۀ حزب ما برای غلبه بر دشمن در انقالب چين ھستند

  ٢٠."چين و انقالب چين است

*****  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم
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