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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  يک ھوادار: فرستنده 
  ٢٠٠۶ ژانويه ١۵موند لوتا  ير): سخنرانی ( نوشته 

  
  

 ه داری استيون ھا بار بھتر از سرمايليسم مياليسوس

 ھم بھتر استسم جھانی از آنيو کمون
 ٣:به ادامه گذشته 

  جھش بزرگ به پيش: بخش نھم

 مائو ۀين گام جسورانن اوليا. راه افتاده ن بي در روستاھای چ١٩۵٩-١٩۵٨ در سال شيجھش بزرگ به پجنبش 

جھش " مرکزی ۀلأمس.  يستی بودالينه اقتصاد و توسعه سوسين در زميک راه رھائی بخش نويدر متولد کردن 

ا، و اداری را يشيليت ھای اقتصادی، اجتماعی، ميکمون ھا فعال. جاد کمون ھای روستائی بودي، ا"شيبزرگ به پ

  .ن شدنديی قدرت پرولتری در روستاھای چئيه ل به واحدھای پايب کرده و تبديترک

 یئزش توده ي؛ دگرگونی و خیای مبارزه اجتماعی و اقتصاديده و پويچيار پيک روند بسيکمون ھای خلق محصول 

  .و آزمون بود

م ھا  در ياعضای ت. م ھای کمک متقابل زده بودنديل تيت حزب، دست به تشکيدر آغاز انقالب، دھقانان با حما

. جاد تعاونی زدنديچند سال پس از انقالب آنان دست به ا. گر کمک می کردنديکدينه کاشت و برداشت به يزم

ن، يزراعت کرده و محصول زراعت را به  نسبت زمن خود را يطور جمعی زمه ان عضو تعاونی ھا بيروستائ

 .م می کردنديار تعاونی قرار داده بود تقسيوان و کاری که ھر خانواده در اختيابزار و ح

شان را ينھايت زميآنان اسناد مالک. جاد تعاونی ھای سطح باال زدندي دھقانان دست به ا١٩۵٠در اواسط دھه  

گ زاگ يک روند پر از زين يا. وانات استفاده می کردندين، ابزار و حيز زمطور جمعی اه را اکنون بيسوزاندند ز

برخی دھقانان وارد تعاونی ھا شده و بعد .  دندين مرحله رسيرتر به ايبود که برخی از مناطق زودتر و برخی د

سی کرده و يست انتظار نامنويوستن به تعاونی ھا در ليد که دھقانان برای پياما مرحله ای رس. خارج می شدند

ن و يده ، زمين ھای منفرد خود کشياری از دھقانان دست از قطعه زميبس. منتظر ورود به تعاونی ھا می شدند

ن امر به دھقانان امکان داد که بتوانند از تراکتور و يا. ن را دگرگون کننديک کاسه کردند تا چھره زميکارشان را 

ن چارچوبه يا. آن زمان فقط از شخم آھنی می توانستند استفاده کنندکه تا يگر استفاده کنند در حالين آالت ديماش
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 .بود" شيجھش بزرگ به پ"وقوع 

 

  تولد کمون ھای خلق

روھای خود را ي در استان ھونان، تعاونی ھای دھقانی ن١٩۵٧در سال . خودی شروع شدنده طور خودبه کمون ھا ب

ن سوی کوھستان به آن سوی کوھستان جھت يقال آب از ام انتيک پروژه عظيکی کرده و يه يبا تعاونی ھای ھمسا

ک ي: دندينی آفريدھقانان، تعاونی ھای خود را  ادغام کرده و شکل نو. اری دشت ھای خشک راه اندازی کردنديآب

ن يمائو به ا. جاد می کردنديق آن ده ھا ھزارتن زندگی اجتماعی مشترکی اين که از طرياسی نويشکل اقتصادی و س

  .استفاده کرد" کمون"ن تحوالت از کلمه يح اي برای تشرًفر کرد و بعدامناطق س

يه اما اگر از زاو. ر معقول تخطئه می شوديلی غيش تخيک آزمايعنوان ه  بشيجھش بزرگ به پاری اوقات يبس

  .دجا و معقول بوه اسی و چه به لحاظ اقتصادی بيم، کمون چه به لحاظ سيآنان بنگرۀ رھائی مردم و قدرت مولد

جه  توانستند کارھائی يدر نت. ج و سازماندھی کردندياد بود بسيار زين را که بسيره چيروی کار ذخيکمون ھا  ن

اس ھای بزرگ يگر پروژه ھا را در مقياء خاک و دياء جنگل ھا، احيل، راھسازی، احياری و کنترل سيمانند آب

کمون . د برق بسازندي و کارخانه ھای کوچک تولتسمن و کيميائیزی و عملی کنند و کارخانه ھای کود يبرنامه ر

ر زراعت علمی و يوجود آوردند تا بتوانند درگه شگاھی بين و دھقانان فضای آزمايم ھای متخصصيھا برای ت

  .  ن شناسی و ھواشناسی شونديزم

. ين کردمعه نونش جايد و آنان را وارد گرداب نبرد برای آفريرون کشي، زنان را از خانه ھا بجھش بزرگ به پيش

طور مثال سالن ھای غذاخوری ه ب. ش گذاشتنديازھای اجتماعی راه حل ھای جمعی پين نيمأکمون ھا برای ت

د و در پروژه يزنان در راه اندازی کارخانجات جد. جاد کردنديرات خانگی ايعمومی، مھد کودک و تعاونی تعم

  .م شدنديخ، سھاری مشھور به کانال پرچم سرياری مانند پروژه آبيھای آب

ه ين عليه خرافه، تعصب، اعتقاد به سرنوشت محتوم، و ھمچنيعل. عادات و ارزشھای کھنه به چالش گرفته شدند

. راه افتاده ک بيدئولوژيمبارزه ا) مانند ازدواج قراردادی(سنن و آداب فئودالی که از گذشته بر جای مانده بود 

  .راه انداختنده الت بھداشت بي تسھکمون ھا شبکه ھای مدارس ابتدائی و متوسطه و

ه ان شھر و روستا؛ و کارگر و دھقان را بيد را بر مناطق روستائی گذاشت تا شکاف ميکأ ت،جھش بزرگ به پيش 

افتند؛ دانش علمی يکار بردن تکنولوژی مھارت ه شه دواندند؛ دھقانان در بيع کوچک در روستا ريصنا. ج ببندديتدر

جائی اھالی روستا و مھاجرت ھای بزرگ به شھرھا که در کشورھای جھان سوم ه ا جابسه بيدر مقا. افتيرواج 

  . بخش بوديل رھائيک بديً ش واقعايکرد جھش بزرگ به پيان است، رويسم در جرياليتحت سلطه امپر

ا تھای صنعتی و فنی را به روستاھي که ظرفءک اقتصاد خودکفاين روشن بود که با داشتن يستھای چيبرای کمون

  .ت کرديستاد و از انقالب جھانی حمايستی اياليگسترش می دھد، بھتر می توان در مقابل حمالت و تھاجمات امپر

  تھمت بيشرمانه

 و کمون ھا شيجھش بزرگ به پند يشرمانه می گويب" داستان ناشناخته: مائو"دی در کتاب يجونگ چانگ و جان ھال

است ھای مائو يل سيدله ون نفر بيلي م٣٠ن يعا می کنند که در چآنھا اد! ی پوششی بودند برای کار بردگًصرفا

  .ح و واضح داديد صرين اتھامات را بايجواب ا. مردند

است يخودی نبود بلکه سه است فکر نشده و خودبيک سيش يح داده ام، جھش بزرگ به پي، ھمانطور که توضًاوال

  .ھای منسجم و اھداف روشنی راھنمای آن بود
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. ده استيچيار پيک موضوع بسياما اشکاالت آن سالھا . ا کسانی از قحطی مردند؟ بلهيوجود داشت؟ آا اشکاالتی يآ

ک قرن يسابقه در يعی بيک فاجعه طبين دچار يچ. وجود آمده د مواد غذائی بيک افت تند در تولي ١٩۵٩در سال 

  .ن را در بر گرفتير کشت چين ھای زيمی از زميل و خشکی نيس. گذشته شد

ت ير ماھييمائو اعالم کرد رھبری شوروی، تغ. ن انقالبی و شوروی شدت گرفته بوديان چيک ميدئولوژيزه امبار

ک کالم يبه . کاستيسم آمرياليرون رفته و در حال فروش منافع انقالب جھانی به امپريسم بياليداده و از راه سوس

در جواب، شوروی . شده اند) در عملست در حرف و بورژوا ياليسوس(ست يونيزياو گفت، رھبران شوروی رو

سات صنعتی يسأش را قطع کرد و نقشه ھای تيد، کمکھايرون کشين بين تمام مشاوران خود را از چيه چيبرای تنب

له فشارھای أين مسا.  می پرداخت، رھا کردًد فوراير بار قرضی که باين را زيز با خود برد و چيمه تمام را نين

  . شتن گذايشتری بر اقتصاد چيب

اری از ين بود که در بسيکی از اشتباھات اي. است ھای جھش بزرگ مرتکب شدينه سيمائو برخی اشتباھات در زم

دات ين ضربه ای به توليا. ر کشاورزی شديادی توسط دھقانان صرف پروژه ھای غيمناطق روستائی زمان کار ز

تھا غلو می يت محلی در باره سطح بازده و ظرفجانات انقالبی دوران، اغلب مقاماير ھيتحت تاث.  مواد غذائی زد

  .ق مشکل بوديزی دقيجه امکان محاسبه موجودی واقعی غالت و برنامه ريدر نت. کردند

 خبر مرگ ًدی مائو را متھم می کنند که در مقابل سختی و رنج ھای مردم بی تفاوت بود و مخصوصايچانگ و ھال

است ھا يقات دامنه داری انجام شد و  در سيت که در مورد اوضاع تحقت آن اسياما واقع. ر را  پنھان می کرديو م

ل شده به يمقدار غالت تحو. ت شدندي ھزار تن تثب٢۵ تا ١۵کمون ھا کوچک تر شدند و در سطح . جاد شديل ايتعد

 شتر اوقات کار خود رايان بيکه روستائيطوره ر کشاورزی کوچکتر شدند بيبرخی پروژه ھای غ. دولت کمتر شد

ره ھای اضطراری غالت به يره بندی شد و ذخيغالت در سراسر کشور ج. د مواد غذائی می کردنديصرف تول

  .مناطق قحطی زده ارسال شد

متکی بر . ه تعصبات استيه و بر پايد گفت که اتھامی مزخرف و بی پايون نفر بايلي م٣٠در مورد اتھام مرگ 

را با شمار " د باشديبا"تی که يبه قالبی  است که شمار جمعمتکی بر روش محاس. ر قابل اتکاء استيمنابع غ

به عبارت . تی است که مرده استيری می کند که رقم کسری جمعيجه گيسه می کند و نتيمقا" ھست"تی که يجمع

  !  ر جای گرفته انديامده اند در ارقام مرگ و ميا نيدنه گر کسانی که حتا بيد

جامعه . خ خود مشکل مواد غذائی را حل کردين بار در تارين برای اولي، چ١٩٧٠در سال : ن استينکته عمده ا

ن يا. ن کندين کشور تضميون نفر از مردم ايليت غذائی را برای صد ھا ميم غذائی و امنين توانست حداقل رژينو

ی ساختن ج جمعی مردم برايمرتبط بود با بس. ل کمون ھاي و تشکشيجھش بزرگ به پ مرتبط بود با ًدستاورد کامال

ع يجاد صنايد کشاورزی، و ايک ھای جديافتن در تکنياء و بھبود خاک، مھارت يل بندی، احياری و سيشبکه ھای آب

  .ديستی در مردم می دمياليکبختی عموم که انقالب سوسيه کار برای نيکامال مرتبط بود با روح. کوچک در روستا

نه يک تسويه حساب درونی، بلکه روياروئی راه انقالب کبير فرھنگی پرولتاريائی در چين، : بخش دھم

  سوسياليستی با راه سرمايه داری بود

جائی ه ل بروز بحران غذائی و جابيبه دل. ستی سالھای سختی بوديالين سوسيدر چ" شيجھش بزرگ به پ"سالھای  

ل يکرشته تعدين دوره که مصادف شد با قطع ناگھانی کمکھای فنی شوروی ھا، دست زدن به يھای صنعتی در ا

روھای محافظه کار در حزب يار نيلھا فرصتی را در اختين تعدياما ا. التی ضروری شديھای اقتصادی و تشک

ف يمخالفت کرده و در ھر گام برای تضع" شيجھش بزرگ به پ"نان کسانی بودند که با يا.  گذاشت نيست چيکمون
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  .آن تالش می کردند

ه يت ھای سرمايلوون اييآنان در تع. افته و قوی شده بودنديه کار رشد روھای محافظين ني ا١٩۶٠در اوائل دھه 

ن را در يا. ک نظام آموزشی نخبه پرور را مستقر کننديمی خواستند . ار قرار می دادنديگذاری، سودآوری را مع

 مدل نظام ري تحت تاثًقاين عمي نظام آموزش عالی در چ١٩۴٩د که در دوره پس از انقالب در سال ينظر داشته باش

. استوار بود" افته تريم يتعل"ان يآموزشی شوروی بود که بر سلسله مراتب، تخصص گرائی و قبول دانشجو

کی از يعرصه فرھنگی کماکان . روھای محافظه کار در عرصه فرھنگ دست باال و سنگرھای محکمی داشتندين

تھای يود ھنوز تحت تسلط تم ھا و شخصن ھنرھا بيکی از محبوب ترين ياپرا که در چ. سنگرھای قوی سنت بود

  . فئودالی بود

روھای محافظه کار، متمرکز کردن منابع در شھرھا و فرودست نگاه داشتن ين نياست اينه بھداشت، سيدر زم

با "ست، آن را به کادرھای ياست کار شما نياست به کارگران و دھقانان می گفتند سينه سيدر زم. روستاھا بود

ه دار دارای يروھای نوسرماين نيا. ن زندگی تان استيمأد؛ کار شما انجام بھتر شغلتان و تيحزب واگذار کن" تيکفا

  . در حال مانور برای کسب قدرت بودند١٩۶٠ک برنامه منسجم بودند و در اوائل دھه ي

  دروغ ھائی که در مورد انقالب فرھنگی رواج داده می شود

ن يا. ه کنديراه انداخت تا کسانی را که خوش ندارد از حزب تصفه ب فرھنگی را ب انقال دونگفته می شود مائوتسه

می " ت ناشناختهيحکا: مائو"کتاب ارتجاعی، . ن دروغی است که به انقالب فرھنگی نسبت داده می شوديبزرگتر

و .... قام می گرفتستی انتيطور ساده ت کرده و با او مخالفت کرده بودند بأد که مائو از رھبران حزبی که جريگو

  . ستيش ني به ایيحاننھا دروغھای وقيا. ک طرح بزرگ برای ترور و توطئه بوديانقالب فرھنگی 

روھای قدرتمند بورژوائی موجود بودند که در حال تدارک يواقع در حزب نه ب. اوال، مائو دشمن اختراع نمی کرد

ن غلو است و يم که اياگر فکر کن. ری دولتی بودنده دايک نظام سرمايو سازماندھی برای کسب قدرت و استقرار 

 چين سوسياليستی تبديل به يک مشقت خانه توليدی .ديندازين کنونی بيا گرفته بود، نگاھی به چينکه مائو پارانويا اي

  .و بھشتی برای سرمايه داری بين المللی شده است

ه يبرای مائو روشن بود که تصف. ی شباھت نداشتزی توده ايه و خونري، انقالب فرھنگی حتا ذره ای به تصفًايثان

ه اء ضد انقالب را در شوروی نتوانست و نمی توانست حل کند و آن را بين مشکل ممانعت از احيھای استال

اسی و يمائو گفت در شوروی، توده ھا را منفعل کرده بودند و اغلب به لحاظ س. ل کرده بوديه و تحليروشنی تجز

ان يز ميالتی نمی تواند به توده ھا توانائی آن را بدھد که تماياھرم ھا و اقدامات تشک. ودندج نبيکی بسيدئولوژيا

ه است ھائی که آن را به عقب بيسم سوق می دھند و برنامه و سيسوی کمونه نش ھائی که جامعه را بيبرنامه و ب

توان توده ھا را برای گرفتن چگونه می : ن بوديبرای مائو چالش ا. ص دھديه داری می رانند، تشخيسوی سرما

  .ختيش روی جامعه، برانگين کننده و آگاھانه جھت پيينقش تع

ن مشکل بود که انقالبات تازگی خود را از کف داده و با خطر عقب گرد مواجه می يدنبال راه حلی برای اه مائو ب

م و يش بردي عرصه فرھنگی پدر گذشته در مناطق روستائی، در کارخانه ھا و در«:  گفت١٩۶٧او در سال . شوند

را ما شکل و متدی ينھا نتوانستند مشکل را حل کنند زيک از ايچ ياما ھ. ميراه انداخته ستی بياليجنبش آموزش سوس

» . کنندءک ما را افشاين جوانب تاريزند و از پائيم که برخيزيق آن توده ھا را برانگيم از طريم که بتوانيافتيرا ن

له را أيان مسباب آواک. ستی بوديخی جھانی انقالب کمونيو پنجه نرم کردن با مشکل تارمائو در حال دست ) ١(

در يک کشور سوسياليستی چگونه می توانيم در عين حال که با تالش ھای بورژوازی  « : ح می دھدينطور توضيا
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لتاريا از طريق توده ھا برای سرنگون کردن حاکميت پرولتاريا مقابله می کنيم، به اين واقعيت که ديکتاتوری پرو

و دولت سوسياليستی چگونه .  بازتاب دھيم؛ و اين امر چه اشکال کنکرت و نھادينه را بايد بيابد حکومت می کند،

 ضد يگر، جلوبه عبارت د) ٢(» . بيشتری با دولتھای پيشينی شودًبه موازات قوی تر شدن صاجب تمايزات کيفيتا

  ستی باشد؟ يوه ھا و اھداف انقالب کمونيه در تطابق با شد گرفت کيانقالب را با چه روشی با

ک را که ھنوز چالشی در ياما اول می خواھم برخی مسائل تئور. به تجربه انقالب فرھنگی ھم خواھم پرداخت

اسی و ياو گفت خط س. د کرديکأيت تئوری تمائو بر اھم. شتر باز کنميستی است، بياليمقابل انقالب در کشور سوس

درک : اين مربوط است به اينکه ما دنيا را چگونه می فھميم تا تغييرش دھيم. ن کننده استييک تعيژدئولويا

ن درک را بازتاب می دھند ياست ھائی که ايست و سين حرکت و رشد جوامع و جھان چيک ما از قوانيتئور

  . کدامند

اری بکشند تئوری ھا و استداللھای ه ديراه سرماه ن را بيست که می خواستند چيآن گروه از رھبران حزب کمون

روھای انقالبی و خدمات يمائو در مقابل آنان و در حال رھبری  ن. ن برنامه تکامل داده بودنديخود را برای ا

ن چشم اندازھای يان ايبرخورد م. ستی بودياليک ھای جامعه سوسيناميستھا از دي تکامل درک کمون خی بهيتار

  .ن انقالبی بوديز مبارزه طبقاتی در چاتی ايک متفاوت، بخشی حيتئور

  مائو در باره تضادھای جامعه سوسياليستی: بخش يازدھم 

ستی تضادھای ياليل کرد که در جامعه سوسياو تحل. ک تکامل داديسم را به لحاظ تئوريمائوتسه دون، مارکس 

ا که حاکم است يان پرولتاريسم، مياليل کرد که مبارزه طبقاتی در سوسياو تحل. طبقاتی خصمانه کماکان ادامه دارد

  .ت است، کماکان ادامه داردي بورژوازی که تحت حاکم و

 دارای سند ًم که رسمايستی ھمان بورژوازی نوع قدياليرا بورژوازی در جامعه سوسيده ای است زيچيله پأين مسا

م و انواع يای بورژوازی قديسم ھنوز بقاياليه سوسيبله، در سالھای اول. ت و اوراق بھادار است نمی باشديمالک

اما با . د خود را سازمان می دھند، وجود خواھند داشتيه نظام جديم که در ھر گام علياسی از نوع قدين سيمرتجع

د در يبورژوازی جد. ديوجود می آه ز بيد نيک نوع بورژوازی جديستی، ياليم اقتصاد سوسيشروی انقالب و تحکيپ

  .ستی زندگی می کندياليک جامعه سوسيدئولوژي اقتصادی و ااسی،يدرون روابط و ساختارھای س

ون ظاھر می شد و به توده ھا می يزين در تلوياگر بورژوازی نو. ده استيچيار پياسی بسيله به لحاظ سأين مسا

. لی راحت تر بوديله خأمس» يمم و شما را استثمار کنيزيسم را فرو رياليم کل بنای سوسيآھای، ما می خواھ«: گفت

ستی و شبه يات شبه مارکسير پوشش ادبيسم و در زيالينه سوسين بورژوازی در درون چارچوب نھاديا! ريما خا

 مربوط است به خصلت متناقض جامعه ً قاين، دقيا. ش می برديش را پيستی خود را سازمان داده و تالشھاياليسوس

  .ستیياليسوس

  نابرابری در جامعه سوسياليستی  

ت يمی که برای بشرين سخنرانی من در مورد دستاوردھای عظي در ا .ش استيبزرگ به پک جھش يسم ياليسوس 

ست که زخمھای يسم جامعه اياليسوس. ک جامعه در حال گذار استين يسم ھمچنيالياما سوس. دارد صحبت کردم

  ست؟يمنظور چ. جامعه کھن را بر تن دارد

مھمتر آنکه ھنوز . گر، ناموزونی ھستيکديلف با ان تکامل صنعت و کشاورزی، شھر و روستا و مناطق مختيم

ت ھای ابداع ير کار فکری، اداری و فعالي درگًان کسانی که عمدتايعنی مي: دی شکاف استيان کار فکری و کار يم

مت و يھنوز پول، ق. ھنوز اختالف درآمد موجود است. ر کار با دستان خود ھستندي درگًگرانه اند با کسانی که عمدتا
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  .د نقش مھمی در اقتصاد بازی می کنندقراردا

ن يا. ن بقای مبادله کاالئی فائق آمديگر نابرابری ھای اجتماعی و ھمچنين ھا و ديد بر ايسم بايدن به کمونيبرای رس

ن ھا را يکی ايدئولوژيد به لحاظ ايسم بايدن به کمونيبرای رس. ر می گذارديزات بر افکار و ارزشھای مردم تاثيتما

مبارزه ۀ ديچيک پروسه طوالنی و پيازمند يد و نين کار طول خواھد کشياما ا. د و بر آنھا فائق آمدي طلبمبارزهبه 

ن تفاوت ھای اجتماعی و روابط کاالئی خاکی است که يل کرد که ايمائو تحل. انقالبی و دگرگونی انقالبی است

ل را ين تحليمائو ا. زندين بر می خستی از آياليد در جامعه سوسيک بورژوازی جديد و يروھای ممتاز جدين

  چرا؟. رديست شکل می گين در رده ھای باالی حزب کمونيگسترش داده و نشان داد که ھسته بورژوازی نو

  حزب پيشاھنگ به مثابه نقطه اصلی تضادھا 

 توده .ت کننده اصلی اقتصاد استيروی ھداياسی رھبری کننده و نيست نھاد سيستی، حزب کمونياليدر جامعه سوس 

ک ي. ش برنديستی پياليک رھبری انقالبی ھستند تا مبارزه را برای انقالبی تر کردن جامعه سوسيازمند يھا ن

ت جامعه و ھماھنگ کردن اقتصاد به نفع توده ھا و در خدمت يک دولت پرولتری برای ھدايشاھنگ و يرھبری پ

ستی را ياليستی که دولت سوسيالي مقابله با امپرک دولت پرولتری قوی برایي. شروی انقالب جھانی الزم استيبه پ

  .محاصره می کنند ضروری است

روھائی به ظھور يستی نياليدر رده ھای باالی رھبری حزب و دولت سوس. نجا نھفته استيله در اأيدگی مسچيتمام پ

استھائی ي سنش ويمنظورم از خط بورژوائی ب. ک خط بورژوائی کار کرده و تالش می کننديمی رسند که برای 

است ھائی که ابتکار ينش و سي ب .است که برای بسط نابرابری ھائی که در باال در موردش صحبت کردم می باشد

ک خط بورژوائی را دنبال می يروھائی که در مقامات باالی رھبری ھستند و يآن ن. عمل توده ھا را محدود می کند

ب و عملی يت برای تصوين موقعيشان قرار دارندو از اي ھاک برای عملی کردن برنامهيت استراتژيکنند در موقع

مائو . ه دارانه استفاده می کننديک جھت سرماياستھا و برای بازسازی مناسبات اقتصادی و اجتماعی در يکردن س

تھای يه داری در موقعين رھروان سرمايستی اياليدر جامعه سوس. گذاشت” ه داریيرھروان سرما"نان را ياسم ا

ستی يتاليحول برنامه نو کاپه روھای جامعه را بيت می توانند بخشی از نين موقعيرار دارند و با اتکاء به ادی قيکل

ن يم ايشاھنگ و دولت را منحل کنيکباره حزب پيند اگر يبرخی ھا می گو. حرکت درآورنده ج کرده و بيخود بس

ا را در مقابله با تضادھائی که ي بلکه پرولتارب حل نمی شودين ترتين معضل نه تنھا به اياما ا. معضل حل می شود

عنی حزب ي. گردديع تر به قدرت باز مين کار بورژوازی سريو با ا. شرح دادم شکننده تر و بی قدرت تر می کند

گر خودش مرکز ثقل تضادھای ياما از طرف د. شروی انقالب را رھبری کنديد پروسه پيک طرف بايشاھنگ از يپ

ه داری در درون حزب، مرکز ثقل مبارزه يستی و راه سرماياليان راه سوسيو مبارزه م. ستستی اياليجامعه سوس

  .سم استياليطبقاتی در سوس

سابقه بود که توسط يک کشف راھگشا و بيستی، ياليت در مورد خصلت متناقض جامعه سوسين واقعيروشن کردن ا

  .مائوتسه دون انجام گرفت

اسی ين و سرنگونی سيج توده ھا از پائيبس: ز بودين معضل ني و روشھای حل اشتاز کشف راه ھايعالوه، مائو په ب

؛ و دست زدن به یستياليمراکز قدرت بورژوای در درون حزب و انقالبی کردن حزب و نھادھای جامعه سوس

ا که ستی خاکی رياليب، انقالب سوسين ترتيبه ا. ک با ھدف دگرگون کردن افکار و درکھای مردميدئولوژيمبارزه ا

  . ست شخم می زنديه داريد کننده سرمايتول

  .ميندازيع انقالب فرھنگی بيم نگاھی به وقايک می توانينه تئوريش زمين پيحال با توجه به ا
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