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 باب آواکيان
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 انقالب در کشورهای مستعمره

 

 مقدمه

 مارکس و انگلس

 يه داری در حال خيزشدر دوران سرما جنگهای آزاديبخش ملی در اروپا

 امپرياليسم، انقالب مستعمراتی را دگرگون می کند

 پلی بين شرق و غرب: روسيه 

 تحليل لنين و استالين از تحوالت

 مائو در باره انقالب چين
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 مبارزه برای پيروزی انقالبی

 خدمات فلسفی

 پروسه رشد

 دفاع از انترناسوناليسم پرولتری

 البیبرخورد به جنبشهای انق

 نياز دائم به رهبری پرولتاريايی
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 پيشگفتار بر چاپ فارسی
 

 بفاصله دو سال از پيروزی کودتای بورژوازی نو خاسته در -١٩٧٨در سال "  خدمات فنا ناپذير مائو تسه دون"انتشار 

چرا که در مقابل بن بستهای .  واقعه ای پر اهميت در جنبش پراکنده و سردرگم کمونيستی جهان بحساب می آمد-چين 

 – تروتسکيستی، و بيراهه های تازه گشوده انحالل طلبی و ارتداد، پرچم ظفرنمون مارکسيسم –کهنه رويزيونيستی 

ه و به حمالت وقيحانه امپرياليسم و ارتجاع جهانی عليه تئوری و  انديشه مائو را همچنان بر افراشته نگاه داشت–لنينيسم 

اين واقعيتی است که فشار شرايط عينی و ضربات . پراتيک مائو تسه دون و رهروان انقالبيش پاسخی در خور می داد

 اشکال  ل سابق را در هم شکست و عناصر بسياری را در-ناشی از شکست پرولتاريا در چين بسياری از گروه های م 

گوناگون بکام بورژوازی روان ساخت، اما همان اقليت محدود و کوچک باقی مانده کمونيست که بدرستی، تنها طريق 

  انديشه مائو و - لنينيسم –در هم شکستن بن بست ها و موانع را در چنگ انداختن بر اصول خدشه ناپذير مارکسيسم 

ايی انقالب پرولتری، يافته بود موفق گشت با محکم کردن بنيان بکاربست و تکامل اين علم در مسير تدارک و بر پ

حرکت و نقطه عزيمت خويش، راه بازسازی جنبش کمونيستی و فائق آمدن بر بحران موجود در صفوف کمونيستها را 

  .نگارش اثر حاضر جايگاه مهمی در پيشبرد اين پروسه داشت. هموار سازد

در اينجا نيز گيج سری، ابهام، انحالل طلبی . جود در جنبش بين المللی جدا نماندجنبش کمونيستی ايران نيز از بحران مو

و ارتدادرواج يافت، در اينجا نيز بسياری از گروه ها يا عناصر سابقا کمونيست در مقابل بحران و فشار سپر انداختند و 

در دورانی که .  ما هم منعکس گرديداين تغيير و تحوالت در صفوف سازمان. خود را به اردوی بورژوازی تسليم کردند

 ايدئولوژيک می رفتند تا بصورت دو خط و -مبارزه دو خط درون اتحاديه بحد پختگی می رسيد و اختالفات سياسی 

، کميته تحقيق سازمان که تحت هدايت هيئت تحريريه و )۵٩زمستان (برنامه کامال متضاد در برابر هم قد علم کنند 

اين . را به پيش برد و به پايان رساند" خدمات فناناپذير مائو تسه دون" ی کرد، کار ترجمه رهبری سياسی فعاليت م

اقدام، گامی در راستای گسست از سانتريسم و جهت گم کردگی، و رجوع به اصول بنيادين علم رهايی پرولتاريا 
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ياسی آنچنان عظيم و سريع  بگونه ای پيش رفت و تالطمات س١٣۶٠اما اوضاع جامعه در آغاز سال .محسوب می شد

  .اتفاق افتاد که ترجمه فارسی اثر حاضر امکان انتشار خارجی نيافت

.  سال از نگارش کتاب به انتشار چاپ فارسی آن اقدام می کنيم، تذکر يک نکته را ضروری ميابيم٨حال که در فاصله 

 تجارب گذشته و سنتز آن، در عرصه های طی اين سالها، پرولتاريای بين المللی موفق گرديد در پرتو جمع بندی از

متفاوت قدمهای مهمی جهت تکامل علم انقالب به پيش بردارد و از برخی ناروشنيها، محدوديتها، خطاها يا انحرافات 

بنابراين، می .موجود در تئوری و پراتيک گذشته جنبش بين المللی کمونيستی جمع بندی راهگشا و صحيحی را ارئه دهد

اين همان نکته ايستکه رفيق آواکيان در . حاضر با در نظرداشت اين جمع بندی ها و تکامالت نگاه کردبايد به متن 

 که -پيشگفتار بر چاپ فارسی کتاب بدان اشاره می کند و موارد مشخص ناروشنی ها و اشتباهات گذشته پرولتاريا 

اس است، عظمت خدمات تئوريک و عملی اما آنچه اس.  را بر می شمرد-برخی سطور اين اثر نيز بچشم می خورد 

 ديالکتيکی -مائو تسه دون به مارکسيسم انقالبی است که با چيره دستی، روشن بينی و برخورد قدرتمند ماترياليستی 

  .نويسنده در اين کتاب منعکس شده و اثری ارزشمند و راهگشا را به گنجينه ادبيات پرولتری افزوده است

خدمات فناناپذير مائو تسه "  مرگ رفيق مائو مفتخريم از اينکه می توانيم ترجمه فارسی ما نيز در بيستمين سالگرد

  .را در اختياررهروان کمونيسم و طالبان انقالب قرار دهيم" دون

  ) سربداران(اتحاديه کمونيستهای ايران

  

  پيشگفتار نويسنده بر چاپ فارسی
  

 ارتجاعی و غصب قدرت توسط رويزيونيستهای عاليرتبه حزب در پاسخ به کودتای" خدمات فناناپذير مائو تسه دون"

نوشتن اين کتاب در عين حال نتيجه مستقيم مبارزه حاد دو خط درون . کمونيست چين متعاقب مرگ مائو نوشته شد

مبارزه ای که بنوبه خود بخشی از مبارزه مرگ و زندگی وسيعتری . بود) پی.سی.آر(حزب کمونيست انقالبی آمريکا 

 کل جنبش کمونيستی بر سر موضع گيری در قبال اين کودتای ارتجاعی و تشديد کلی تضادهای اصلی در اوضاع درون

 انديشه مائو تسه دون را فروافکنده مورد حمله قرار داد و - لنينيسم -آيا بايد درفش مارکسيسم : جهانی محسوب می شد

قعيت تشديد و بروز ناسازگاری های نوين که در عين حال يا با قدرت از آن دفاع کرده و جسورانه بر پايه اش در مو

نگاشته شد تا " خدمات فناناپذير مائو تسه دون"شرايط طلوع فرصتهای انقالبی است به پيش رفت؟ به اين ترتيب 

، تکامل کيفی در متدولوژی و نگرش انقالبی پرولتاريای بين المللی( لنينيسم –خالصه ای از خدمات مائو به مارکسيسم 

ولی در عين حال نوشتن اين کتاب ضد حمله ای بود . بدست دهد) چه در بسياری زمينه های مشخص و چه بطور کلی

در مقابل تالشهايی که رويزيونيستهای چينی و سائر نيروهای ضد انقالبی در سطح بين المللی برای رد، تحريف و بی 

 جهانی پرولتری، و ربودن حياتی ترين سالح پرولتاريای اعتبار کردن خدمات مائو تسه دون به تئوری و عمل انقالب

  . انديشه مائو تسه دون به پيش می بردند- لنينيسم -بين المللی و جنبش بين المللی کمونيستی يعنی مارکسيسم 

قبل از اينکه حزب ما و ساير نيروهای جنبش بين المللی کمونيستی قادر شوند به " خدمات فناناپذير مائو تسه دون"

در واقع برای . وظيفه جمع بندی همه جانبه و عميق از تجربه تاريخی جنبش بين المللی کمونيستی بپردازند نوشته شد

آغاز اين جمع بندی، برای پاسخ گويی به اين وظيفه حياتی که با کودتای ارتجاعی چين و بطور کلی با اوضاع جهانی 

بخصوص در مورد مسئله نقش مائو تسه دون بعنوان . شوندمطرح گشت، الزم بود ابتدا خطوط اساسی تمايز روشن 
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بر اين پايه بود که تجمع .  لنينيسم توسط او-رهبر برجسته پرولتاريای بين المللی، خدمات وی و تکامل کيفی مارکسيسم 

ز تجربه دوباره نيروهای کمونيسم انقالبی و پرولتاريای بين المللی و شروع يک مبارزه سيستماتيک برای چمع بندی ا

که اين جمع بندی خود بخشی است مهم از تجمع دوباره و شانه دادن به . تاريخی جنبش بين المللی کمونيستی ميسر شد

بی دليل نيست که بيانيه چنبش انقالبی . زير وظايفی که در اوضاع کنونی جهان در برابر اين نيروها قرار دارد

: " بر اين اصل مهم تاکيد می کند که " ريخ جنبش بين المللی کمونيستی مسائلی ناظر بر تا" انترناسيوناليستی در بخش 

 لنينيسم توسط مائو، مسئله ای خصوصا مهم و مبرم را در جنبش بين المللی و در –دفاع از تحول کيفی علم مارکسيسم 

 ."ميان کارگران آگاه و ديگر افراد انقالبی در جهان امروز نمايندگی می کند

به بعضی از جوانب مهم اين تجربه تاريخی اشاره شده و برخی از انتقادات "  فناناپذير مائو تسه دونخدمات"در کتاب 

بخصوص در مورد مائو بنظر می رسد " در فصل نتيجه گيری کتاب خاطر نشان شده که . اوليه مطرح گشته است

اين امر خصوصا شکل قائل . بوده استگرايشی مبنی بر بسط بيش از حد تجربه انقالب چين به سطح بين المللی موجود 

کشورهای سرمايه داری و حتی امپرياليستی بخود ) حداقل برخی از( شدن يک خصلت يا يک جنبه ملی به مبارزه در 

سپس به اختصار اين نکته ." می گيرد و اين در شرايطی است که چنين مقوله ای نمی تواند يک نقش مترقی داشته باشد

  نکته اساسی تر مطرح شده در کتاب اين است که چنين گرايش غلطی يخشی از يک مشکل ولی. تشريح گشته است

 بوده و، مسئله ای که تعمق بيشتر در آن و ١٩٣٠بزرگتر در تجربه تاريخی جنبش بين المللی کمونيستی بعد از سالهای 

ن نبود که خطی که مدتهای مديد البته در آن زمان جمع بندی حزب ما هنوز اي. (جمع بندی از آن اهميت بسيار دارد

 که با حمله امپرياليست آلمان به اتحاد جماهير شوروی و ورود به جنگ -مورد قبول جنبش بين المللی کمونيستی  بوده 

 يک خط غلط -جهانی دوم، خصلت کلی جنگ عوض شد و عمدتا و اساسا به يک جنگ مترقی ضد فاشيستی تبديل شد 

پی .سی.باب آواکيان، انتشارات آر" ولتاريای بين المللی بايد انجام دهد و خواهد دادفتح جهان کاری که پر"است، 

 شرحی از اختالفات اساسی ما با اين خط، انتقاد ما از آن و طرحی کلی از ديدگاه ما نسبت به ١٩٨٢شيکاگو، آمريکا 

  .)تجربه تاريخی جنبش بين المللی کمونيستی  بدست می دهد

با نگرش همه جانبه تر به خدمات مائو در پرتو جمع بندی عميق تری که در چند سال اخير از تجربه پس از اين انتقاد و 

" خدمات فناناپذير مائو تسه دون"تاريخی جنبش بين المللی کمونيستی  بدست آمده، تکرار و تاکيد بر درسی که در خاتمه 

 .گرفته شده، اهميت خاص می يابد

فصل نتيجه گيری، برخی از مهمترين خدمات مائو تسه دون، از جمله عظيمترين در سراسر اين کتاب و بخصوص در

اين خدمات نه تنها بوضوح بر هر .  تئوری ادامه انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا مورد تحليل قرار گرفته است-آنها 

ولی بايد . شخص می گردانداشتباهی که مائو مرتکب شده می چربند، بلکه وی را بمثابه کبيرترين انقالبی زمان ما م

روشن شود که ارزيابی از خدمات يک رهبر کبير انقالبی بمانند مائو دقيقا به منظور آموختن از آنها و پيشبرد با 

  .صالبت تر امر انقالب است، امری که اين رهبران چنين الهامات و رهنمودهای با ارزشی را برايش تامين کرده اند

 کتاب می گذرد، اهميت اين جهت گيری صد چندان گشته است، دورانی که مشخصه اش طی دورانی که از نوشتن اين

 و بخصوص تضاد حدت يابنده بين روند جنگ جهانی امپرياليستی و روند انقالب عليه -تشديد تضادهای اصلی جهان 

  .امپرياليسم است

قبال می کنم و مشتاقانه منتظر توزيع آن است" خدمات فناناپذير مائو تسه دون"با همين جهت گيری است که من از چاپ 

 که منجر به سرنگونی شاه ١٩٧٨  - ٧٩قيام توده ای انقالبی ايران در سالهای. در ميان انقالبيون ايرانی و سايرين هستم

اين قيام نمايش . از تختش شد، ضربه ای عمده به امپرياليسم وارد کرد و امواج پر قدرتی به سراسر جهان فرستاد
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.  در اين شرايط تعيين کننده از تاريخ جهان بود– پتانسيل انقالبی در ايران و فی الواقع در سطح بين المللی پرقدرت

. اش لزوم يک انقالب همه جانبه را پيش نمايان می سازد" جمهوری اسالمی"غصب ارتجاعی قدرت توسط خمينی و 

 شود و البته تحت رهبری پيشاهنگی که خود را بر  به پيش برده- تا قله های نوين -انقالب در ايران هنوز بايد 

 انديشه مائو تسه دون استوار کرده و نبرد را بر پايه انترناسيوناليسم پرولتری و بعنوان بخشی، - لنينيسم -مارکسيسم 

  .اميدوارم اين کتاب خدمتی به اين روند باشد. بخش  مهمی، از انقالب پرولتری جهانی به پيش برد

  باب آواکيان 

   ١٩٨۶اکتبر 

  توضيح ناشر
، ارگان کميته مرکزی حزب " انقالب " ابتدا بصورت مجموعه ای از هفت مقاله در " خدمات فناناپذير مائو تسه دون"

اين مقاالت که توسط باب آواکيان، صدر کميته مرکزی حزب کمونيست . کمونيست انقالبی آمريکا، منتشر شده بود

تصميم به . ظاهر گشتند" انقالب "  در صفحات ١٩٧٩ و ژانويه ١٩٧٨د، بين آوريل انقالبی آمريکا نوشته شده بودن

 در چين که ١٩٧۶پی در باره کودتای رويزيونيستی .سی.نوشتن اين مقاالت بخشی بود از پروسه عمومی کردن خط آر

  .داشت، تعيين کننده بوددر برافراشته نگاه داشتن پرچم مائو تسه دون در زمانی که از نقاط مختلف مورد حمله قرار 

 ، هنگاميکه ١٩٧٨چهار فصل اول کتاب قبل از انتشار بيانيه کميته مرکزی و جلسات ياد بود مائو تسه دون در سپتامبر 

 - ون، چانگ چون-وانگ هونگ( در چين عليه خط مائو و چهار نفر ١٩٧۶تحليل حزب از کودتای رويزيونيستی 

سه فصل آخر . که دفاع از آنرا رهبری می کردند علنی گرديد، نوشته شده بودند) ن يوا-چيائو، چيانگ چينگ و يائو ون

 برشته تحرير در آمده اند و بنابراين آشکارا بر عليه خط رويزيونيستی حاکمين فعلی چينی ١٩٧٨بعد از سپتامبر 

نوشته اصلی آن تغييراتی در هنگام آماده ساختن مقاالت برای انتشار بصورت يک کتاب، نويسنده در . صحبت می کنند

  .جزيی انجام داده است

  ١٩٧٩اول ماه مه، 

  

  

  

  ١فصل
  انقالب در کشورهای مستعمره

  مقدمه

  سال مردم چين را در ۵٠او بيش از .  لنينيست زمان ما بود-و بزرگترين انقالبی و بزرگترين رهبر مارکسيستئما

تحت . ديده تمام کشورها الهام و روشنايی نوين بخشيدمبارزاتی تاريخی رهبری کرده و به طبقه کارگر و مردم ستم

رهبری او چين از يک کشور عقب مانده تحت سلطه امپريايسم به پايگاه پرولتاريای بين المللی در جنگ عليه امپرياليسم 

ان، و تسه دون به جنبش انقالبی در سطح جهئخدمات ما. و ارتجاع، به سنگر و چراغ راهنمای انقالب جهانی بدل گشت

 لنينيسم و به ماموريت تاريخی طبقه کارگر در محو تمام تمايزات -به علم انقالب طبقه کارگر بين المللیء مارکسيسم

  .طبقاتی و بظهور رساندن عصر کمونيسم، در واقع فنا ناپذير می باشند
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 و با قلمرويی پهناور، با بيشترين جمعيت جهان) يا نيمه مستعمره(انقالب کردن در کشوری چون چين، کشوری مستعمره

تقسيم شده توسط امپرياليستهای متفاوت و متحدين ارتجاعی بومی اشان، و ارتقاء آن انقالب تا سوسياليسم، پيروزی 

و آنها را در اتمام اين کار در چند ئما. شايان مردم چين بود که نه تنها خود چين بلکه چهره تمام جهان را اساسا تغيير داد

 لنينيسم به شرايط مشخص چين، بر -و پر پيچ وخم با اعمال مشخص اصول جهان شمول مارکسيسمدهه مبارزه سخت 

  .و در اين ميان اين اصول را غنا بخشيد. زمينه انقالب جهانی، رهبری کرد

ل اساسی تئوری مارکسيسم و استراتژی مربوط به ئو مشخصا بر روی مسا ئفصل اول اين کتاب در مورد خدمات ما

 کشورهای مستعمره که وی در هنگام رهبری مردم چين در کسب رهايی و پيشرفت بسوی سوسياليسم آنرا انقالب در

  .بکار گرفته و غنا بخشيد، بخصوص در تکامل خط انقالبی دمکراتيک نوين، متمرکز است

  

  مارکس و انگلس

ينيسم در مورد مسئله ستم ملی و  لن-و، در ابتدا الزم است مروری بر تکامل مارکسيسمئبه منظور درک بهتر خدمات ما

مارکس و انگلس سوسياليسم علمی را در . مستعمراتی، انقالب ملی و انقالب در کشورهای مستعمراتی داشته باشيم

در آن زمان آنها رشد سرمايه داری و نفوذ و تاثير توليد کااليی سرمايه داری را نه . اواسط قرن نوزدهم پايه گذاشتند

" مانيفست کمونيست" آنها در . ای سرمايه داری بلکه در تمام نقاط جهان مورد تحليل قرار دادندتنها در خود کشوره

  : خاطر نشان ساختند

بازار جهانی به تجارت و . صنايع بزرگ، بازار جهانی را ،که کشف آمريکا آنرا زمينه چينی کرده بود، بوجود آورد
اين امر بنوبه خود در توسعه صنايع تاثير کرد و بهمان . ای داددريانوردی و ارتباط از راه خشکی بسط فوق العاده 

نسبتی که صنايع و کشتی رانی و راه آهن بسط می يافت، بورژوازی نيز رشد و تکامل می پذيرفت و بر سرمايه های 
  ...خويش می افزود و همه طبقاتی را که بازماندگان قرون وسطی بودند به عقب می راند

همه جا بايد .  ا لتوسعه برای فروش کاالها ی خود، بورژوازی رابهمه جای کره زمين ميکشاندنياز بيک بازاردائم
  ...رسوخ کند، همه جا ساکن شود، با همه جا رابطه برقرار سازد

بورژوازی، از طريق تکميل سريع کليه ابزارهای توليد و از طريق تسهيل بی حد و اندازه وسايل ارتياط، همه و  حتی 
 همان توپخانه سنگينی است که با آن هر -بهای ارزان کاالهای بورژوازی.  ملل را به سوی تمدن می کشاندوحشی ترين

وی . گونه ديوارهای چين را در هم می کوبد و لجوجانه ترين کينه های وحشيان به بيگانگان را وادار به تسليم می سازد
 توليد بورژوازی را بپذيرند و آنچه را که به اصطالح تمدن نام ملتها را ناگزير می کند که اگر نخواهند نابود شوند شيوه

خالصه آنکه جهانی همشکل و همانند خويش می . دارد نزد خود رواج دهند، بدين معنی که آنها نيز بورژوا شوند
  )١.(آفرينند

در معرض اين شکل مارکس و انگلس استوارانه از مبارزات ملل ستم ديده و توده های مردم در مناطق مستعمراتی که 

 از جمله مبارزات مردم ايرلند، شورشهای توده های در نقاطی مثل -از استعمار سرمايه داری بودند، پشتيبانی کردند

که توسط کارل مارکس در سال " انقالب در چين و اروپا"برای مثال در مقاله ای تحت عنوان . هند، ايران و چين

را  مورد تحليل قرار داد، وی خاطر نشان  ساخت که انگلستان از طريق " هشورش تايپ"  نوشته شد و تاثيرات ١٨۵٣

اما در عين حال .تحميل تجارت ترياک و از طريق ديگر در چين بر چين و توده های مردمش تحقير و ستم اعمال کرد
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اين مقاله در . اين موجب در هم شکستن ايزوالسيونی که به حفظ سيستم کهن فئودالی در چين کمک می کرد، گشت

  :مارکس خاطر نشان ساخت که

آن انزوا که به وسيله انگلستان بشيوه قهری بپايان رسيد، ناچارا و . انزوای کامل شرط اوليه ابقای چين کهن بود
گريزناپذير می بايستی به استحاله چين کهن بيانجامد، دقيقا همچون تن موميايی شده ای که از تابوت نفوذ ناپذيرش 

حال که انگلستان موجب انقالب در چين گرديده، سئوال اين . شده و در معرض هوای آزاد قرار بگيردبيرون آورده 
پاسخ به اين . است که آن انقالب چگونه در موقع خود بر انگلستان تاثير خواهد گذاشت،و از طريق انگلستان بر اروپا

  ....سئوال چندان مشکل نيست
اين امر ضرورتا رسيدن بحران را تسريع خواهد . اگهان منقبض شوداگر يکی از بازارهای عظيم انگلستان ن

  )٢.(نمود،اکنون شورش چينی ها برای حال حاضر بايد دقيقا اين تاثيررا برانگلستان داشته باشد

 انگلس تحليل مهمی را در  مورد بسط ستم مستعمراتی در کشورهايی چون ١٨٩٠ و١٨٨٠چند دهه بعد، در سالهای 

 و بازتاب آن در اوضاع اروپا و رابطه اساسی ميان انقالب کشورهای سرمايه داری و انقالب در چين انجام داد

  : انگلس متذکرمی شود که١٨٩۴برای مثال در نامه ای به کارل کائوتسکی در . مستعمرات را متذکرشد

 بنيان اقتصادی جنگ بين چين و ژاپن نشاندهنده بسر رسيدن دوران چين کهن، تحول کامل،اگرچه تدريجی،تمام
آن،منجمله محو پيوندهای ديرپای ميان کشاورزی و صنعت درردوستا بوسيله صنايع بزرگ، راه آهن و غيره بود و بنا 

اين . براين کوچ جمعی باربران و عملگان چينی به اروپا و نتيجتا رشد آنتاگونيستم ها به سطح بحران، را باعث گرديد
فقط چين مانده است که به فتح توليد سرمايه داری در آيد، و برای تحقق اين امر : تدوباره طعنه شگفت انگيز تاريخ اس

  )٣.(باالخره توليد سرمايه داری موجوديت خود را در خانه خودش ناممکن می سازد
اما در آن زمان انگلس نه قادر بود که رابطه واقعی بين انقالب در شرق و غرب را پيش بينی کند و نه قادر بود پيش 

برای مثال، او در نامه ای به کارل . بينی کند که انقالب در کشورهايی چون چين چه شکل ويژه ای بخود خواهد گرفت

در مورد اينکه، اين کشورها قبل از اينکه به سازماندهی سوسياليستی برسند "  متذکر شد که ١٨٨٢کائوتسکی در سال 

کر می کنم ما امروز فقط می توانيم فرضيه های بی مصرفی از چه فازهای اجتماعی و سياسی بايد گذر کنند، من ف

   )۴." (اظهار کنيم

 سرمايه داری ماقبل -در مجموع،در آنزمان مارکس و انگلس با مسئله مستعمرات در اولين فاز توسعه سرمايه داری

تعمار از نظر اقتصادی اين دورانی بود که اس.  قبل از تکامل آن به امپرياليسم برخورد کردند-سرمايه داری انحصاری

در حاليکه بعدها در دوران امپرياليسم با صدور خود سرمايه، . توسط صدور کاال، توليدات کامل شده، مشخص ميشد

بنابراين پروسه ای . تحليل کرد، مشخص می گشت" امپرياليسم به مثابه باالترين مرحله سرمايه داری"چنانکه لنين در 

گرايش به صدور کاالهای توليد شده در کشورهای ( شرح داده بودند"  کمونيستمانيفست"که مارکس و انگلس در 

در . کامال توسع نيافت) سرمايه داری به مناطق عقب مانده جهان برای تغيير آنها به تصوير کشورهای سرمايه داری

ی و مستعمرات شان عوض با ظهور امپرياليسم و تغييری که متعاقب آن در طبيعت مناسبات بين کشورهای سرمايه دار

، سلطه استعماری توسط امپرياليسم تمايل داشت که رشد سرمايه داری در )آنگونه که لنين جمعبندی کرد(بوجود آمد 

  .مستعمرات را کند ساخته و آنها را در يک حالت عقب ماندگی تحميلی نگه دارد

    

  در دوران سرمايه داری در حال خيزش جنگهای آزاديبخش ملی در اروپا
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از ابتدا مارکس و انگلس به تحليل از رشد جنبشهای رهايی بخش ملی بورژوايی در اروپای غربی، جاييکه مرکز 

مارکس و انگلس از جنبشهای رهايی بخش بورژوايی تا . اينگونه جنبشها در آن زمان بود، توجه بسياری مبذول داشتند

الی و عليه دولتهای ارتجاعی عقب نگهدارنده رشد سرمايه داری، بدانجا، و زمانی که نماينده مبارزه بر عليه استبداد فئود

که در آنزمان هنوز از نطر تاريخی در شماری از کشورها همچون ايتاليا و آلمان و غيره در دستور روز قرار داشتند، 

  .پشتيبانی کردند

ان نرسانده بود به جنگ عليه دمکراتيک را به پاي- ، آلمان که هنوز يک انقالب بورژوا١٨٧٠  - ١٨٧١برای مثال در

فرانسه ناپلئون سوم، که بهمراه روسيه تزاری از وحدت آلمان بر پابه ای سرمايه دارانه ممانعت بعمل آورده بودند، 

از آنجا ييکه اين وحدت در آن زمان گامی مترقی را نمايندگی ميکرد، مارکس و انگلس اين مبارزه از جانب . دست زد

لنين با پيش گذاردن و مبارزه برای خط صحيح در جنگ جهانی اول و در مخالفت با سوسيال . ردندآلمان را پشتيبانی ک

اين سياست مارکس و انگلس ) سوسياليسم در گفتار و ناسيونال شوينيسم و دفاع از بورژوازی خودی در کردار(شوينيسم

  :را باز کرد و برای مثال گفت

ن شکست ناپلئون سوم جنگی تاريخا مترقی بود، چرا که ناپلئون به  از طرف آلمان تا زما١٨٧٠ – ١٨٧١جنگ    
رشد يافت، مارکس و ) اما همينکه جنگ بسطح غارت فرانسه      . همراه تزار سالها بر آلمان ستم روا داشته بودند

   الحاق آلزاس ( Alzas و لورن Lorrainانگلس قاطعانه آلمانها را محکوم  
از رای دادن ) رهبران سوسياليست در آلمان( جنگ، مارکس و انگلس امتناع ببل و ليبکنخت و حتی در اوايل .  نمودند

گوشزد کردند که از وحدت با بورژوازی پرهيز کرده، ) سوسياليستها(برای قرضه ها را مورد پشتيبانی قرار داده و به 
 مترقی به - ملی بورژوا-اين جنگ رهائی بخشتعميم دادن ارزيابی از . بلکه منافع طبقاتی مستقل پرولتاريا را حفط کنند

  ...جنگ امپرياليستی فعلی چيزی نيست مگر به ريشخند گرفتن حقيقت
هر فردی که امروز به تحوه برخورد مارکس به جنگهای دوران بورژوازی مترقی استناد کند و اين گفته مارکس که 

ازی کهنه و ارتجاعی يعنی عصر انقالبات در مورد عصر بورژو دقيقا که" پرولتاريا سرزمين پدری ندارد"
سوسياليستی مصداق دارد را فراموش کند، مرتکب بيشرمانه ترين تحريفات نظر مارکس شده و ديدگاه بورژوايی را به 

  ) ۵.(جای ديدگاه سوسياليستی می نشاند
 در اروپای غربی در لنين پيوسته توضيح داد که چرا مارکس و انگلس از جنبشهای رهائی بخش بورژوايی گوناگون

 که بقول انگلس در صورت وقوع جنگ عليه روسيه و فرانسه اين وظيفه ١٨٩١نيمه دوم قرن نوزدهم، حتی در 

  .سوسياليستهای آلمانی خواهد بود که از سرزمين پدريشان دفاع کنند، پشتيبانی ميکردند

ارکس و انگلس سوء استفاده کنند، بوضوح بيان لنين با حمله به سوسيال شونيستهايی که سعی ميکردند از اين مواضع م

ميکند که در شرايطی که مارکس و انگلس برخوردی را اتخاذ کردند که تعيين کنند پيروزی چه کسی در جنگ بين 

 در اين زمان نمی توانست مطرح باشد مگر ديگری سئوال هيچ"دولتهای اروپايی مطلوبتر است، مسئله از اين قرار بود 

نيروهای (  بورژوازی، پيروزی کدام ترکيب از نيروها، شکست کدام نيروهای ارتجاعیکدامپيروزی : اين سئوال

  )۶". (بيشتری خواهد بخشيد" عرصه عمل" به دمکراسی معاصر) استبداد فئودالی که رشد بورژوازی را سد می کردند

اين بدين خاطر بود که همچنانکه در ". بود مطلوبتر خواهد بورژوازیپيروزی کدام " به کالمی ديگر لنين تاکيد کرد که 

گذشته اشاره شد، جنبشهای رهائی بخش بورژوايی در اروپای غربی هنوز می توانستند تحت شرايط معينی در آنزمان 

حتی تصور وجود جنبشهای ترقی خواهانه بورژوايی، " اما لنين بدون درنگ اظافه کرد که . نقش مترقی بازی کنند
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چرا که عصر اينگونه ." دل، و يا شديدا دمکراتيک در بريتانيا، آلمان  يا فرانسه غير ممکن استخواه ليبرالی معت

  )٧. (جنبشها با گذار اين کشورها به امپرياليسم به پايان رسيده است

و باز هم، مارکس و انگلس با مسائل ملی و مستعمراتی و مسئله مبارزات رهائی بخش ملی در دوره سرمايه داری در 

ل خيزش برخورد کردند، دورهای که مبارزات رهايی بخش عليه ستم ملی و بقای فئوداليسم، حتی اگر تا آخرين حد حا

و بطور . ممکن نيز پيش برده می شدند، تنها ميتوانستند به استحکام حاکميت بورژوازی و سرمايه داری منجر گردند

ورهای شرق را مورد تحليل و پشتيبانی قرار می دادند، کلی در حين اينکه مارکس و انگلس خيزش های توده ای در کش

توجه آنها در خصوص مسئله ملی ، عمداتا بر روی جنبشهای رهايی بخش بورژوايی در اروپای غربی، جائيکه چنين 

  .جنبشهايی متکامل ترين بوده و در تعيين وقايع جهانی تاثير گذار بودند، تمرکز يافته بود

  مراتی را دگرگون می کندامپرياليسم، انقالب مستع

تکامل سرمايه داری به امپرياليسم در معدودی از کشورهای کاپيتاليستی باعث تغييرات شگرفی نه تنها در خود اين 

کشورها، بلکه در مقياس جهانی، و مشخصا تغييراتی در مناسبات آنها با مستعمراتشان و همچنين روابط درونی خود 

ينکه در اين دوران مستعمرات مورد ستم وحشيانه تری قرار گرفته و در مجموع توسعه در حين ا. اين مستعمرات گرديد

اقتصاديشان عقب نگه داشته شد، اما نفوذ روز افزون و سلطه امپرياليسم در اين مستعمرات باعث اضمحالل بيشتر 

، بخصوص در روستاهای روابط اقتصادی کهن و تبديل مناسبات توليدی فئودالی به مناسبات توليدی نيمه فئودالی

  .کشورهای بسياری در شرق همچون چين و غيره، گرديد

اين امر باعث رشد بيشتر پرولتاريا در مستعمرات شده، همزمان رشد بورژوازی ملی را در آنجا، که کماکان تحت 

ع کماکان دهقانان در عين حال بخش عظيم و در واقع اکثريت توده ها در اين جوام. سلطه امپرياليسم بود، محدود نمود

بودند که پايشان در مناسبات فئودالی و نيمه فئودالی در روستاها بند بوده و تحت ستم و استثمار خرد کننده مالکين 

در نتيجه همانگونه که رشد سرمايه داری در کشورهای . ارضی، که تکيه گاه عمده امپرياليستها بودند،قرار داشتند

 را فراهم آورده و گورکن خود يعنی پرولتاريا را بوجود آورد، با تکامل سرمايه سرمايه داری شرايط سرنگونی خود

  .داری به امپرياليسم، سلطه امپرياليستی در مستعمرات نيز شرايط را برای شکست خويش فراهم کرد

روهايی را که می در اين مستعمرات، به مبارزه ای فی الفور عليه امپرياليسم و فئوداليسم می بايست دامن زده ميشد و ني

بلکه همچنين توده های وسيع دهقانان، خرده ) پرولتاريا( شد در اين مبارزه متحد کرد نه تنها شامل طبقه رهبری کننده

بورژوازی شهری وبخشهايی از خود بورژوازی، خصوصا بخش ميهن پرست بورژوازی ملی نيز بود، اين بورژوازی 

 سلطه امپرياليستی و مناسبات فئودالی در کشور، عقب نگاه داشته شده و در عين حال که به طرق گوناگون نيز توسط

  .تحت شرايط خاصی می توانست به عنوان متحد عليه امپرياليسم و فئوداليسم به حساب آيد

بنابراين با توسعه سرمايه داری به عنوان امپرياليسم در مشتی از کشورهای سرمايه داری، و در ارتباط با آن موقعيت و 

در خود کشورهای امپرياليستی البته ديگر جنبشهای رهائی بخش بورژوايی . قش جنبشهای رهائی بخش ملی تغيير کردن

  .نمی توانستند نقش مترقی داشته باشند و در واقع مربوط به گذشته بودند

انقالبی و مترقی بودند در مستعمرات اين قدرتهای امپرياليستی، نه تنها جنبشهای رهائی بخش قادر به ايفای نقشی بسيار 

و نه انها توده ها به صورت روزافزون به مقاومت در مقابل امپرياليسم بپا می خواستند، بلکه بعالوه با تغييراتی که 

بيشتر خالصه شد، اين امکان بوجود آمد که پرولتاريا رهبری جنبشهای رهائی بخش ملی را در دست گرفته و آنرا نه 

 امپرياليسم و نوکران بوميشان، خصوصا طبقه مالکين فئودال، رهبری کند،بلکه آنرا تنها بسوی هدف فوری شکست
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بنابراين دو وضعيت متفاوت و اساسا مخالف در اروپای غربی از . ارتقاء داده تا مرحله سوسياليستی انقالب به پيش برد

  .داشتيک طرف و کشورهای تحت سلطه در شرق از طرف ديگر در رابطه با مسئله ملی وجود 

آنجا هنور مسئله سرنگونی ستم ملی و سلطه . اما در عين حال، در اروپای شرقی وضعيت سومی هم موجود بود

فئوداليسم  بطور کامل حل نشده بود و بر خالف اروپای غربی که سرمايه داری در کل وارد مرحله امپرياليسم شده بود، 

  .می توانست نقش مترقی ايفاء کند

ياليسم را مورد بررسی موشکافانه قرار داد بلکه مسئله ملی در دوران امپرياليسم را مشخصا بررسی لنين نه تنها امپر

  :، لنين کشورها را در رابطه با مسئله ملی بدينگونه طبقه بندی نمود" کاريکاتوری از مارکسيسم "در کتاب . نمود

: نوع دوم.  استگذشتههای ملی چيزی مربوط به که در آنها جنبش) و آمريکا(کشورهای پيشرفته اروپای غربی: نوع اول
کشورهای مستعمره و نيمه مستعمره، : نوع سوم.  استحال  زماناروپای شرقی ، جايی که در آنجا مسئله ای مربوط به

  )٨".( می شودآيندهجايی که عمدتا مربوط به 

  پلی بين شرق و غرب: روسيه 

ين معنی که در حا ليکه سرمايه داری در روسيه توسعه يافته و در  روسيه خود به نوعی پلی بين شرق و غرب بود، بد

حقيقت به مرحله سرمايه داری انحصاری رسيده بود، با اين وجود در مناطق روستايی و جا يکه اکثريت عظيم توده ها 

 ١٩١٧ فوريه در همان زمان روسيه تا. سکنی داشتند، بقايای فئوداليسم گسترده بوده و شکل غا لب را تشکيل می داد

خالصه اينکه انقالب بورژوا دمکراتيک در روسيه به پايان نرسيده بود، . همچنان تحت تسلط حاکميت مطلقه تزار بود

اگرچه روسيه وارد مرحله امپرياليسم شده بود، بعالوه در روسيه تعداد زيادی مليتهای تحت ستم وجود داشت که 

طه روسيه کبير نقش مترقيانه ای داشته و بعنوان متحدينی برای پرولتاريا مبارزاتشان عليه استبداد مطلقه تزاری و سل

لنين و استالين مسئله حق تعيين سرنوشت برای اين ملل را طرح کرده و برای آن به عنوان بخش . بشمار می رفتند

  .مهمی از انقالب روسيه مبارزه کردند

  ، لنين در اثر معروف خويش١٩٠۵ای همچنين، حتی در دوره خيزشهای انقالبی در روسيه در ساله

ضرورت اتحاد کارگران با دهقانان را برای سرنگونی استبداد " دو تاکتيک سوسيا ل دمکراسی در انقالب دمکراتيک" 

  .تزاری به عنوان اولين قدم و مرحله ضروری انقالب در روسيه، در آنزمان مطرح کرد

تواند و نميخواهد که انقالب دمکراتيک را به انجام رساند و تنها لنين خاطر نشان ساخت که بورژوازی در روسيه نمی 

تالشهای متحدانه کارگران و دهقانان تحت رهبری پرولتاريا و حزبش می تواند اين رسالت را به پايان برساند، در عين 

که قدمی است در جهت حال لنين گوشزد نمودند که برای پرولتاريا، انجام انقالب دمکراتيک به معنی پايان کار نيست بل

  :نوشت" دو تاکتيک"لنين در . نيل به انقالب سوسياليستی

 دمکراتيک پرولتاريا و دهقانان بدون شک فقط يک هدف گذرا وموقتی سوسياليستی است، ولی بی -ديکتاتوری انقالبی
 اين موضوع که شعار ما، درعين تصديق... اعتناعی به اين وظيفه در عصر انقالب دمکراتيک، ارتجاع محض است

اين انقالب طبيعت مسلما بورژوايی دارد و قادر نيست مستقيما از حدود انقالب صرفا دمکراتيک خارج بشود، اين 
انقالب معين را به جلو سوق می دهد و ميکوشد به اين انقالب شکلهايی بدهد که حداکثر سودمندی را به حال پرولتاريا 

قالب دمکراتيک به منظور موفقيت آميزترين مبارزه پرولتاريا در راه سوسياليسم داشته باشد، بالنتيجه می کوشد از ان
  )٩".(حداکثر استفاده را بنمايد
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طبقه کارگر بايد از طريق انقالب دمکراتيک همراه : لنين راه سوسياليسم در روسيه را در اين فرمول جمع بندی می کند

ش در اين مبارزه بجنگد، سپس بايد مبارزه را ارتقاء داده برای انقالب با توده های دهقانان به عنوان متحدين قابل اتکاي

سوسياليستی پرولتاريايی و ديکتاتوری پرولتاريا همراه با توده های دهقانان فقير، بخصوص عناصر نيمه پرولتاريا در 

  )١٠.(روستاها به عنوان قابل اتکاء ترين متحدانش، مبارزه کند

 استبداد تزاری از طريق يک قيام توده ای ١٩١٧ه شکست خورد، اما در فوريه  در روسي١٩٠۵اگرچه انقالب 

در آن لحظه لنين جمع بندی کرد که انقالب بورژوا دمکراتيک در روسيه تا حد ممکن بانجام رسيده و . سرنگون شد

 در اکتبر همان و در حقيقت. مرحله بعدی و فوری، مبارزه برای ديکتاتوری پرولتاريا و برقراری سوسياليسم است

  .سال، انقالب پرولتاريايی سوسياليستی در روسيه پيروز شد

اين امر باعث تغييرات بنيادين در جهان شد، و برقراری اولين کشور سوسياليستی را رقم زد و همراه با تغييراتی که 

اگر خصلت . تامپرياليسم باعثش شده بود، متحول شدن جنبشهای رهايی بخش ملی در مستعمرات را ممکن ساخ

عمومی را در نظر بگيريم، مبارزات رهايی بخش ملی در کشورهای مستعمره ديگر بخشی از جنبشهای بورژوا 

دمکراتيک کهن، بخشی از انقالب سرمايه داری کهن که به حاکميت بورژوازی و برقراری سرمايه داری منجر می 

ی جهانی، و متحد پرولتاريا در کشورهای سرمايه داری در گشت نبود، بلکه مولفه ای از انقالب سوسياليستی پرولتاريا

 بصورت ١٩١٨استالين اين تکامل را در سال . مبارزاتش عليه امپرياليسم و برای سوسياليسم در مقياس جهانی گشت

  :زير جمع بندی کرد

  :اهميت جهانی انقالب اکتبر عمدتا حقايق زير را شامل می شود
 و آنرا از مسئله خاص مبارزه بر عليه ستم ملی در اروپا به مسئله عمومی تر رهايی حيطه مسئله ملی را بسط داد) ١

  .خلقهای تحت ستم، مستعمرات و نيمه مستعمرات از يوغ امپرياليسم تبديل نمود
احتماالت رهايی خلقهای تحت ستم و همچنين راههای درست بسمت آنرا بسط داده و بدين ترتيب شرايط برای ) ٢

ی تحت ستم در غرب ودر شرق را وسيعا تسهيل نموده  و آنان را وارد جريان مشترک مبارزه رهايی خلقها
  .پيروزمند برعليه امپرياليسم نموده است

و به اين صورت پلی بين غرب سوسياليست و شرق به بردگی کشيده شده، برقرار ساخته، جبهه جديدی از ) ٣
تاريا در غرب، از طريق انقالب روسيه، تا ملل تحت ستم در شرق انقالبات عليه امپرياليسم جهانی را که از پرول

  ) ١١.(را شامل می شود، آفريده است

  تحليل لنين و استالين از تحوالت

، لنين و استالين نه تنها تغيير در خصلت عمومی ١٩١٧در سالهای بعد از پيروزی انقالب اکتبر در روسيه در سال 

بلکه توجه خاصی به توسعه اين جنبشها و پيشبرد صحيح سياست کمونيستها جنبشهای مستعمرات را تحليل کردند 

به ) انترناسيونال کمونيستی يا کمينترن( لنين در سالهای اوليه انترناسيونال سوم . در رابطه با آنها مبذول داشتند

يی بخش تدوين خط آن در مورد مسئله ملی مستعمراتی و بخصوص خط و کار آن در رابطه با جنبشهای رها

  .مستعمرات در شرق سمت و سو داد

لنينيسم را در مقياس جهانی گسترش داده و به جريان تشکيل احزاب -پيروزی انقالب اکتبر در روسيه مارکسيسم

لنينيستی داشتند، منجمله در بسياری از -لنينيستی بنا شده و خط مارکسيست-کمونيستی که بشيوه مارکسيست

اين امر همچنين عامل بسيارمهمی  در مبارزه پرولتاريا برای رهبری . ده بودکشورهای تحت سلطه نيرو بخشي
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مبارزات رهائی بخش ملی در مستعمرات بوده و نقش پرولتاريا را در هدايت آن، در جهت تکميل انقالب بورژوا 

  . دمکراتيک و رساندن آن به مرحله سوسياليسم تقويت نمود

در گزارشی در اين باره او از . ن مسائل ملی و مستعمراتی را رهبری کرددر دومين کنگره کمينترن، لنين کميسيو

سپس اين . يک طرف بر روی نياز پشتيبانی کامل و جد وجهد در پيشبرد جنبشهای رهائی بخش ملی تاکيد ورزيد

ياليسم سئوال توسط لنين که آيا برای اين کشورها ممکن خواهد بود که بدون گذار از مرحله سرمايه داری به سوس

وی در گزارش کميسيون برسی مسائل ملی و مستعمراتی در اين کنگره . برسند يا خير، مطرح و پاسخ داده شد

  :کمينترن نوشت

آيا ما بايد اين ادعا که مرحله سرمايه داری تکامل اقتصادی برای ملل عقب مانده ای : مسئله به اين شکل مطرح شد
ه و می روند در ميانشان پيشرفتهای معينی بسوی ترقی در دوره پس از که هم اکنون در جاده رهائی گام برداشت

اگر پرولتاريای انقالبی . جنگ از خود نشان دهند، اجتناب ناپذير است را فرضی درست بپنداريم؟ پاسخ ما منفی بود
دارند به کمکشان پيروزمند تبليغات منظمی در ميان آنها بکند و حکومتهای شورايی با تمام امکاناتی که در اختيار 

بيايند در اين صورت اشتباه خواهد بود اگر گمان کنيم که خلقهای عقب مانده بايد بطور اجتناب ناپذيری از مرحله 
ما نه فقط بايد گردان هايی از رزمندگان و سازمانهای حزبی مستقل در مستعمرات و . سرمايه داری رشد بگذرند

بايد تبليغ به نفع تشکيل شوراها ی دهقانان را آغاز کنيم و بکوشيم آنها را کشورهای عقب مانده پديد آوريم، نه فقط 
با شرايط پيش از سرمايه داری مطابقت دهيم، بلکه انترناسيونال کمونيستی، بايد با شالوده تئوريک مناسب، اين 

ارد نظام شورايی قضيه را مطرح کند که کشورهای عقب مانده با کمک پرولتاريای کشورهای پيشرفته می توانند و
به : شوند و با پشت سر گذاشتن مراحل معينی از رشد، به آنکه نيازی به عبور از مرحله سرمايه داری باشد

  )١٢.( کمونيسم برسند
  )١٣."(راههای الزم برای اين کار را نمی توان از پيش نشان داد"همزمان با آن لنين نتيجه گيری می کند که 

ه تنها ساختمان سوسياليسم را در اتحاد شوروی رهبری کرد بلکه پشتيبانی و کمک پس از مرگ لنين، استالين ن

شايانی به فرموله نمودن خط مبارزات انقالبی در سراسر جهان، از جمله کشورهای مستعمره و بخصوص چين 

  .نمود

االت متعددی به  در سخنرانی و مق١٩٢۴ – ١٩٢٧استالين در دوران خيزشهای انقالبی در چين در سالهای ما بين 

  :تحليل شرايط مشخص انقالب چين کمک کرد

اين حقيقت که اين يک مبارزه ضد امپرياليستی بود، و سلطه فئوداليسم در روستاها و استثمار فئودالی دهقانان نقش 

 عمده را در اقتصاد چين ايفاء می کرد و در نتيجه انقالب ارضی در چين مرکز مبارزات و در رابطه تنگاتنگ با

مبارزه ضد امپرياليستی مردم چين بود، و ا ينکه پرولتاريا می توانست و می بايست انقالب بورژوا دمکراتيک را 

مضافا استالين متذکر شد . رهبری کرده و انقالب را از آن مرحله گذرانده و به مرحله انقالب سوسياليستی برساند

  .ويژه و نيز، امتيازخاص انقالب چين بودکه ازابتدا در چين انقالب مسلح می جنگيد و اين چهره 

  مائو در باره انقالب چين

اما اين مائوتسه دون بود . بنابر اين استالين به تجزيه و تحليل بعضی از خصوصيات پايه ای انقالب چين کمک کرد

 تئوری لنينيسم در آن، خط اساسی،-که با شرکت داشتن در انقالب چين و بکار گيری اصول جهان شمول مارکسيسم

  .و استراتژی انقالب دمکراتيک نوين را بطور کامل تدوين و پرداخت کرد
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ازمراحل نخست،مائو تشخيص داده بود که انقالب چين توسط نقش قدرتمند و مرکزی خيزش های دهقانی و انقالب 

 چين بود اين در تقابل با خطوط مختلف اپورتونيستی و نادرست در حزب کمونيست. ارضی دهقانی رقم می خورد

که دهقانان چينی را بعنوان يک نيروی انقالبی رد کرده و سعی می کرد مبارزه را در شهرها تمرکز داده و يا آنرا 

به مبارزه يک مرحله ای پرولتاريا بر عليه بورژوازی تبديل کند، و به اين ترتيب به اشتباه سعی می نمود که از 

خط مائو همچنين در تقابل با اپورتونيستهای جناح . تاريا بپردروی مرحله بورژوا دمکراتيک تحت رهبری پرول

راست در درون حزب کمونيست چين که سعی ميکردند رهبری انقالب را به طبقات بورژوازی و مالکان ارضی 

آنها لزوم استقالل و ابتکار عمل پرولتاری و حزب کمونيستيش، و لزوم مسلح  نمودن توده . تسليم کنند، قرار داشت

دم بوسيله حزب کمونيست، و رهبری  آنها بعنوان نقطه اتکاء مبارزه مسلحانه و رهبری کردن آنها در شکست مر

  .دادن قهر ضد انقالبی نيروهای ارتجاعی با استفاده از قهر انقالبی توده ها را منکر می شدند

نوشت، که " دهقانی در حونانگزارش در باره برسی جنبش "  ، مائو يک مقاله بسيار مهم با عنوان ١٩٢٧در سال 

وی در آن مقاله بطور . در آن بر نقش مرکزی صدها ميليون دهقان در چين، در جنبش انقالبی تاکيد ورزيد

  :قدرتمندی نوشت

در اندک زمانی صدها ميليون دهقان در استانهای . زيرا که اعتالی کنونی جنبش دهقانی رويداد شگرفی است
ون توفانی سهمگين، چون گردبادی تند، با نيرويی بس قدرتمند و سرکش بپا مرکزی، جنوبی و شمالی چين چ

آنها تمام زنجيرهايی که دست . خاست و هيچ قدرتی را، هر قدر هم که عظيم باشد، يارای باز داشتن آنها نخواهد بود
پرياليستها، آنها تمام ام. وپايشان را بسته است، خواهند گسست و در شاهراه رهايی به پيش خواهند شتافت

دهقانان . ديکتاتورهای نظامی، مامورين فاسد و مختلس، مستبدين محلی و متنفذين شرور را به گور خواهند سپرد
. تمام احزاب انقالبی، تمام رفقای انقالبی را در بوته آزمايش قرار خواهند داد تا آنها را يا قبول کنند و يا طرد نمايند

کت کرد و آنها را رهبری نمود  يا اينکه در عقب آنها ماند و با سرودست انتقادشان آيا بايد در پيشاپيش دهقانان حر
کرد و يا در برابر آنان ايستاد و با آنها مخالفت نمود؟ هر چينی آزاد است که يکی از اين سه شق را بر گزيند، ولی 

  )١۴."(سير رويداد ها شما را مجبور خواهد کرد که هر چه زودتر انتخاب کنيد
ا اين اعتالی توده ای دهقانان آنطوری که بعضی ها، از جمله چند نفری در درون حزب کمونيست شکوه و ناله آي

خيلی هم خوب بود، زيرا همانطور که مائو در . بود؟ نه" زياده روی" و " وحشتناک"می کردند، يک مسئله 

  :مبارزه با ديدگاه کنفوسيوسی اين افراد به آنان يادآوری کرد

الب مجلس مهمانی نيست، مقاله نويسی نيست، نقاشی يا گلدوزی نيست، انقالب نمی تواند آنقدر ظريف و آرام انق... 
و آنقدر نجيب و معتدل، آنقدر مهربان و مودب ، آنقدر خودار و با شفقت باشد، انقالب شورش و طغيان است، 

گون می سازد، انقالب در روستا انقالبی انقالب عملی است قهرآميز که بدانوسيله يک طبقه، طبقه ديگر را واژ
دهقانان بدون صرف مساعی فراوان هرگز . است که دهقان بدانوسيله قدرت طبقه مالکان فئودال را در هم می شکند

درروستا . موفق نخواهند شد قدرت مالکان ارضی را که طی هزاران سال عميقا ريشه دوانده، در هم شکنند
زم است تا بتوان توده های ميليونی را بحرکت در آورد، و از آنها نيروی عظيمی رستاخيز انقالبی نيرومندی ال

خوانده می شوند، درست محصول آن نيروی دهقانان است که " زياده روی"تمام اعمال فوق الذکر که . تشکيل داد
  ) ١۵." (بر اثر رستاخيز انقالبی قدرتمند در روستا بحرکت در آمده است

بر نقش مرکزی انقالب ارضی و اعتالی دهقانان در چين ، و همچنين بقيه مشخصات ويژه مائو با تکيه صحيح 

جامعه چين درآن زمان که از خصلت نيمه فئودالی، نيمه مستعمره آن نشئت می گرفت، اين تحليل استراتژيک را 
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داخلی نبوده بلکه بر پا ارائه داد که راه کسب قدرت از طريق مبارزه مسلحانه ، قيام در شهرها و بدنبال آن جنگ 

نمودن مناطق پايگاهی در روستاها، با پرولتاريا و حزبش بعنوان نيروی رهبری کننده، و بسيج توده های دهقانان 

درواقع، اين . بعنوان نيروی عمده برای بر پايی جنگ طوالنی خلق و محاصره و در نها يت فتح شهرها می باشد

 بمدت بيش از بيست سال،در بدست آوردن پيروزی  سراسری ، رهايی چين راهی بود که درآن مائو مردم چين را

البته در عين اينکه اين امر کال به مسئله خدمات مائو در حوزه . و پيشرفت به سوی سوسياليسم رهبری نمود

 مربوط است، بخشی غير قابل صرف نظر - موضوعی که در فصل آينده بررسی خواهد شد-استراتژی نظامی

خط کلی انقالب در چين توسط مائو بوده و امروزه هنوز مناسبت و اهميت عظيم خود را، خصوصا برای ازتکامل 

  .ممالکی که شرايط در آنها مانند و يا پر شباهت به چين در زمان انقالب دمکراتيکش هستند، دارا می باشد

  تکيه استوار بر تحليل طبقاتی

دشمنان "  در هر جنبش انقالبی مطرح نموده و پاسخ گفته بود،  مائو يک سئوا ل پر اهميت را١٩٢۶حتی از سال 

مائو اين سئوا ل را ) ١۶. " (ما کيانند؟ دوستان ما چه کسانی هستند؟ اين پراهميت ترين سئوا ل برای انقالب ماست

  :با تحليل از جامعه چين پاسخ داده بصورت زير جمعبندی نمود

 ديکتاتوری نظامی، بورکراتها، بورژاوازی کمپرادور و طبقه مالکان -منتيجه می شود که کليه همدستان امپرياليس
پرولتاريای صنعتی نيروی .  دشمنان ما هستند–بزرگ ارضی و آن بخش مرتجع از روشنفکران وابسته به آنها 

 در مورد. تمام نيمه پرولتاريا و خرده بورژوازی نزديکترين دوستان ما ميباشند. رهبری کننده انقالب ماست
بورژوازی متوسط متزلزل، جناح راست آن ممکن است بدشمنان ما و جناح چپ آن ممکن است بدوستان ما بدل 

." ليکن ما بايد در برابر اين طبقه دائما هوشيار و مراقب باشيم و نگذاريم که در صفوف ما اغتشاش بر پا کند. گردد
)١٧(  

ی انقالب چين در سرتاسر دوره مرحله دمکراسی مائو بخصوص، نه تنها در اين مرحله، بلکه در طول رهبر

برای مثال وی . نوين، تذکر داد که مسئله نقش بورژوازی چين در انقالب چين از اهميت بخصوصی برخودار بود

اينطور نوشت که در روسيه در عين اينکه يک مرحله انقالب بورژوادمکراتيک وجود داشت، معذالک حتی در آن 

مائو چند سال بعد، در دوران جنگ . يه يک متحد پرولتاريا،آنطوريکه در چين بود، نبودمرحله بورژوازی در روس

ضد ژاپنی، زمانيکه جبهه متحد گسترده شد و اقشار وسيعتری از بورژوازی در آن جای داده شد تا همه کسانی را 

  :که می شد متحد کرد بر عليه ژاپن متحد کند، نوشت که

يست چين در چنين مناسبات پيچيده ای نسبت به بورژوازی چين صورت گرفته تکامل انقالب چين و حزب کمون
اين يک ويژه گی ايست که مختص انقالب در کشورهای مستعمره و نيمه مستعمره بوده و در تاريخ هيچ . است

  )١٨...(کشور سرمايه داری نمی توان نظيری بر آن يافت
ه بين پرولتاريا و بورژوازی در انقالب چين بگونه ای بود که مائو در همان اثر خاطر نشان ساخت که مناسبات ويژ

در بعضی مواقع پرولتاريا قادر به تشکيل يک جبهه متحد انقالبی با بورژوازی بود و در مواقع ديگر، بواسطه 

چيزی که تحليل و بر خورد مائو را . اعمال امپرياليستها و بورژوازی چين مجبور به شکستن اين جبهه متحد بود

از اين گذشته، سياستها و خطوط . در اينجا و در تمام زمانها رقم می زد، تکيه استوار او بر تحليل طبقاتی بود

. مختلفی که در فازهای مختلف انقالب دمکراتيک نوين اتخاذ شدند هميشه در اين روش تحليل طبقاتی ريشه داشتند
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ی مردم، پايه طبقاتی اعمال نيروهای مختلف در در هر نقطه، در درون حزب و تا حد امکان در ميان توده ها

  .جامعه چين کامال تشريح می شد

 چيانکايشک به مردم چين خيانت کرده و اسلحه اش را بطرف توده های چين ١٩٢۴ – ٢٧زمانيکه در انقالب 

 برگردانده و دهها هزار کمونيست و ديگر مردم زحمتکش را بقتل رساند، مائو توضيح داد که غصب کنترل

توسط چيانکايشک ) که قبال يک سازمان انقالبی تشکيل شده از نيروهای مختلف از جمله کمونيستها بود( گوميندان

و بطور کلی خيانت وی به اين دليل بود که او بورژوازی بزرک و مالکان ارضی در چين را نمايندگی ميکرد که 

بعدها پس از اينکه ژاپنی ها به بخشهای شمالی . ندمتحدين امپرياليسم خصوصا امپرياليسم بريتانيا وآمريکا، بود

چين تهاجم کرده و خود را برای تهاجم به جنوب جهت اشغال سراسر چين آماده ميکردند، حزب کمونيست چين در 

باز در . نقطه معينی پيشنهاد يک متارکه جنگ و سپس يک جبهه متحد با گوميندان و حتی با چيانکايشک را نمود

مائو روشن کرد که طبيعت چيانکايشک تغييری نکرده و وی  و . قاتی اين امر توضيح داده شداينجا پايه طب

نيروهای طبقاتی ای که نمايندگی می کند هنوز وابسته بوده و نوکران امپرياليسم بريتانيا و آمريکا هستند، ولی 

 يکطرف و ژاپن از طرف ديگر، بخاطر تضاد بين امپرياليستها و خصوصا بين امپرياليسم بريتانيا و آمريکا از

مضافا، مائو مشخص .ساختن يک جبهه متحد با چيانکايشک و نيروهايی که او نمايندگی ميکرد امکان پذير است

ساخت که ساختن چنين جبهه متحدی الزم بود تا مبارزه ملت چين را بطور کلی بر عليه ژاپن، که قصد داشت چين 

  .تعمره کامل خود تنزل دهد، متمرکز نمايدرا از حالت نيمه مستعمره بودن به مس

 ، چيانکايشک ورود به هر نوع جبهه متحد را رد کرده و در ١٩٢١برای چند سالی بعد از هجوم اوليه ژاپن در 

محاصره و "عوض نيروهای عمده خود را بر عليه حزب کمونيست جهت داد، و بارها قصد کرد که آنها را 

با شروع خيانت چيانکايشک  و قتل عام کمونيستها و ديگر مردم . دشان کند و در حقيقت نابو-نموده" سرکوب

 ، حزب کمونيست چين مجبور شد در طول اين دوره به جنگ داخلی ده ساله ای دست بزند، ١٩٢٧زحمتکش در 

که در آن می بايستی به درجه زيادی جبهه متحدش را با بورژوازی می شکست، زيرا بيشترين قسمتهای آن 

ايشک و کودتای ارتجاعيش را در گوميندان، و نقش ارتجاعی او را بطورکلی درتمام جامعه چين پشتيبانی چيانک

  .کرده و آنرا دنبال ميکردند

با وجود اين مائو درون حزب کمونيست چين، مبارزه ای را عليه خطوط مختلف انحرافی و اپورتونيستی که بعد از 

ياست ايجاد وسيعترين جبهه ممکن جهت مقاومت در برابر ژاپن را  کماکان س١٩٣١هجوم اوليه ژاپن در سال 

منکر می شدند و با سياست غلبه بر تالش های ژاپن برای تبد يل چين به مستعمره خود مخالفت می ورزيدند، 

، حزب کمونيست که تحت " مافوق چپ"بواسطه خطاهايی اين چنين و اشتباهات سکتاريستی و . رهبری نمود

مناطق پايگاهی در روستاها ايجاد کرده بود، در طول دوران جنگ داخلی ده ساله در مقاومت خود در رهبری مائو 

حزب کمونيست در بعضی مواقع از بخشهايی از مردم   . برابر حمالت مداوم نيروهای چيانکايشک تضعيف شد

  .منجمله توده های مردم در روستاها منفرد شده بود

 کمونيست همراه با نيروهای مسلح تحت رهبريش، مجبور به ترک مناطق  ، حزب١٩٣۴بخاطر اين در سال 

خواند،شد که در طی " بنای تاريخی"پايگاهی خودواقدام به راهپيمايی طوالنی، چيزی که خود مائو آنرا يک 

حرکت خود در طول دو سال بطور متوسط هر روز بيش از يک جنگ را در بر داشته و يک راه هزاران مايلی را 

هر چند تعداد زيادی از افراد حزب کمونيست و . اين نقطه عطفی در مسير انقالب چين شد. چين حک می کرددر 

تحت رهبريش در طول راهپيمايی طوالنی از بين رفتند، معهذا اين امر به يک نتيجه پيروزمندانه نيروهای مسلح 
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در نتيجه، در طول مسيرراهپيمايی طوالنی، خط اساسی مائو تسه دون و رهبری وی در درون حزب . منجر شد

  ) ١٩.( تحکيم يافت١٩٣۵کمونيست در اوايل سال 

  جبهه متحد تشکيل شد

ی خط مائو در جريان راهپيمايی طوالنی بود که حزب کمونيست توانست خط جبهه متحد بر عليه  بر اساس پيروز

 ١٩٣۶سرانجام چيانکايشک در اواخر . ژاپن را فرموله کرده، برای آن مبارزه نموده و سرانجام به آن دست يابد

انی می کردند ربوده شد و توسط دو نفر از ژنرا ل هايش که از فراخوان حزب کمونيست برای جبهه متحد پشتيب

تشکيل دادن چنين جبهه متحدی با گوميندان احتياج به تنظيماتی در مبارزه . مجبور به قبول اين جبهه متحد گشت

بخصوص در روستاها احتياج به عقب نشينی از سياست مصادره زمين مالکان ارضی و تقسيم . درون چين داشت

  .با يک سياست محدودتر تخفيف اجاره و سود، داشتآن در ميان دهقانان، و تعويض اين سياست 

مائو مبارزه ای را در درون حزب کمونيست برای متحد کردن حزب بر محور اين تغييرات رهبری کرد، در 

حاليکه همزمان با خط تسليم طلبی طبقاتی که می خواست حزب کمونيست و نيروهای تحت فرماندهی اش را تابع 

آن سازد مقابله می کرد، خطی که در حقيقت به شکست در جنگ مقاومت عليه ژاپن و گوميندان و نيروهای مسلح 

سرکوب کمونيستها و توده های زحمتکش مردم و از جمله دهقانان در مناطق آزاد شده بدست چيانکايشک منجر می 

  .شد

ومت ضد ژاپنی مائو تذکر داد که از يک طرف مبارزه طبقاتی در چين می بايستی برای همخوانی با جنگ مقا

تنظيم شود ولی از طرف ديگر، همانطوری که وی پافشاری می کرد، مبارزه طبقاتی خارج از اراده هر کسی 

آنرا نمی توان ناديده گرفت، بهيچوجه نمی توان آنرا از بين برد، ولی می توان و . بموجوديت خود ادامه می دهد

که وسيعترين جبهه متحد را با در بر گرفتن بخشهايی از و همچنان که مطلقا الزم بود . بايد آنرا تنظيم کرد

حزب کمونيست همزمان . بورژوازی بزرگ و برخی از مالکان ارضی برای شکست دادن تجاوز ژاپن تشکيل داد

، در جبهه متحد بايستی به مبارزه خود برای ادامه استقالل و ابتکار عملش و اعمال آنها در هر حيطه، از جمله 

و بهيچوجه نبايد خودش را تابع بورژوازی بزرگ، مالکان ارضی و يا نيروهای هر . ادامه می دادحيطه نظامی 

  .طبقه ديگری می کرد، بلکه در عوض بايد برای کسب رهبری جبهه متحد می جنگيد

، چيانکايشک و دنباله ١٩۴۵در سرتا سراين دوره جبهه متحد، درست تا شکست ژاپنی های متجاوز در سال 

به جهت دادن آتش عمده خود بسمت حزب کمونيست و نيروهای مسلح و مناطق آزاد شده پايگاهی تحت روانش، 

گوميندان حتی از انجام سياست تخفيف سود و اجاره، که خود همانطور يکه قبال اشاره شد، . رهبريش ادامه دادند

متحد وسيع عليه ژاپن بود، نمايانگر يک مصالحه، يک تنظيم، از طرف حزب کمونيست برای حفظ مصالح جبهه 

گوميندان بطور پيوسته به حزب کمونيست بخاطر انجام اين اصالحات در روستا ها و جدوجهدش برای . سرباز زد

  .بر قراری حقوق دمکراتيک توده مردم در سرتاسر چين بطور کلی، حمله می کرد

کنگره هفتم حزب کمونيست چين در سال گزارش سياسی ای که بوسيله مائو به " (در باره دولت ائتالفی"در اثر 

در شب پيروزی جنگ ضد ژاپنی، مائو در کنار مسائل ديگر موضوع مبارزه بر سر مسئله )  ارائه شد١٩۴۵

  :وی نوشت. اصالحات، بخصوص در روستاها جمعبندی کرد

 کشاورزی و هم در بعلت فقدان اصالحات سياسی تمام نيروهای توليدی رو به انهدام می روند، اين حقيقت، هم در
  .صنايع بچشم می خورد
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  )٢٠".(بطور کلی تا زمانيکه چين مستقل،آزاد، دمکراتيک و متحد نگردد، رشد صنايع امکان پذيرنخواهد بود

. به عبارت ديگر همه چيز در آنزمان به مغلوب نمودن ژاپنی ها و پيشبرد انقالب دمکراتيک نوين وابسته شده بود

  : داده و خاطر نشان ساختهمانطوريکه مائو ادامه

نيمه فئودال و متشتت، بسياری از مردم سالهای دراز خواب رشد صنايع، خواب ايجاد دفاع -در چين نيمه مستعمره
بسياری . ملی و زندگی مرفه برای خلق، خواب آبادی و اقتدار کشور را می ديدند، اما خوابهای آنها درست در نيامد

جويان با حسن نيت در کار و تحصيل خود فرو رفتند و به سياست توجهی نداشتند با از مربيان، دانشمندا ن و دانش
اعتقاد به اين امر که آنها با دانش خود به کشور خدمت می کنند، ولی اين نيز خوابی بيش نبود، خوابی که درست 

گام نخستين در راه بدون شک اين عالمت خوبی است زيرا که درست در نيامدن اين خوابهای کودکانه . در نيامد
خلق چين از جنگ مقاومت چيزهای بسياری آموخته است و می داند که پس از پيروزی . آبادی و اقتدار چين است

بر مهاجمين ژاپنی، بايد چين دمکراتيک نوين بسازد،برخوردار از استقالل، آزادی، دمکراسی، وحدت،آبادی و 
چنانچه خلق بدين کار توفيق يابد آينده تابناکی در برابر . ی دارنداقتدارکه همه برای وی الزمند و با يکديگر بستگ

نيروهای توليدی خلق چين فقط هنگامی آزاد خواهد شد و همه گونه امکان تکامل بدست خواهد . چين گشوده ميشود
اين هر روز که ميگذرد مردم بيشتری به درک . آمد که سيستم سياسی دمکراسی نوين در سراسر چين برقرار گردد

  )٢١".(نکته نائل می آيند
ينجا مائو بر اين اصل اساسی تاکيد می کند که انقالب نيروی محرکه در جامعه و اساس رهايی نيروهای مولده می ا

باشد، و اينکه رهايی ملت چين، و مخصوصا زحمتکشان چين، و ساختن کشوری آباد که احتياجات توده مردم را 

اين يک حقيقت اساسی بود که مائو، . دارد"  قرار دادن سياست در مقام فرماندهی"بر آورده سازد تماما بستگی به 

نه فقط در پيش برد انقالب دمکراتيک نوين، بلکه در زمان انقالب سوسياليستی که بعد از اين پيروزی به دنبال آمد، 

  .مکررا بر آن تاکيد می ورزيد

  نبرد يا تسليم طلبی

ود حزب کمونيست نيروهايی بودند که بعضی از آنها در ابتدا با تشکيل جبهه همانطوريکه قبال ذکر شد، درون خ

متحد عليه ژاپن مخالفت می کردند، کسانی که با تشکيل جبهه متحد به يک سياست کامال تسليم طلبانه چرخش نموده 

ختيار و از واگذاری کامل حزب کمونيست و نيروهای مسلح و حتی مناطق آزاد شده تحت رهبريش به زير ا

با دست زدن به يک مبارزه سخت در حزب کمونيست برای شکست دادن اين تمايالت، . گوميندان حمايت ميکردند

مائو رابطه بين خطی که تسليم طلبی طبقاتی را در حزب کمونيست پيش گذارده بود با خط تسليم ملی به امپرياليسم 

مائو نشان داد که چگونه اين دو تمايل تسليم طلبانه بهم . ژاپن در رابطه با مبارزه ملت چين در کل، را تذکر داد

  )٢٢.(مرتبط بوده و متقابال همديگر را تقويت می کردند

همانطوريکه مائو بطور مداوم برايش مبارزه و بر آن تاکيد می کرد، تنها پرولتاريا و حزب کمونيستش می توانست 

تنها پرولتاريا . و مبارزه را تا پيروزی کامل به پيش ببرديک مقاومت تمام و کمال را در برابر ژاپن رهبری کرده 

و حزب کمونيستش قادر بود که در شرايط تاريخی مشخص چين و موقعيت بين المللی، انقالب بورژوادمکراتيک 

  .در چين را به پيروزی رهبری کند، هدايت و پيشبرد آن به مرحله انقالب سوسياليستی که ديگر جای خود دارد

دوره جبهه متحد ضد ژاپنی و جنگ مقاومت در برابر ژاپن، همانند سرتاسر انقالب چين در کل، مائو نه در تمام 

تنها خط و سياست حزب کمونيست را بر تحليل طبقاتی نيروهای درون چين و اوضاع کشور بطور کلی، بلکه بر 
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تی درگير در مبارزه در عرصه بين تحليلی از موقعيت بين المللی در هر کدام از مراحل مختلفش و نيروهای طبقا

 جنگ جهانی دوم رخ داد، مائو فورا خصلت امپرياليستی آنرا در هر دو ١٩٣٩وقتيکه در سپتامبر . المللی گذاشت

  :طرف تحليل کرده و تاکيد نمود که

رتگرانه جنگی که هم اکنون آغاز شده، هم از طرف انگلستان و فرانسه و هم از طرف آلمان جنگی غير عادالنه، غا
احزاب کمونيست و خلقهای سراسر جهان بايد عليه اين جنگ برخيزند و خصلت امپرياليستی .و امپرياليستی است

هر دو طرف جنگ را فاش و بر مال سازند، زيرا اين جنگ برای خلقهای جهان فقط زيانبخش است و به هيچ وجه 
دمکرات را که ازجنگ امپرياليستی پشتيبانی می -السودمند نيست، و همچنين بايد اعمال جنايتکارانه احزاب سوسي

آلمان جنگ را شروع کرد به اين منظور که خلق .... کنند و به منافع پرولتاريا خيانت می ورزند، افشاء نمايند
جنگ آلمان از . لهستان را غارت کند و يکی از جناحهای جبهه امپرياليستی انگلستان و فرانسه را در هم شکند

انگلستان و فرانسه به .  خود امپرياليستی است و بايد با آن به مقابله برخاست، نه آنکه آنرا تائيد کردلحاظ ماهيت
لهستان  بمثابه آماج غارتگری سرمايه مالی خود نگريستند و آنرا برای جلوگيری از تالش امپرياليسم آلمان دائر به 

رند، مورد استفاده قرار می دادند، آنها لهستان را تقسيم مجدد غنايمی که از غارت در مقياس جهان بدست می آو
يکی از جناحهای جبهه امپرياليستی خود تلقی کرده بودند، بنابراين جنگ آنها يک جنگ امپرياليستی است و 
باصطالح کمک آنها به لهستان فقط به اين منظور است که بر سر تسلط بر لهستان با آلمان به منازعه پردازند، و 

  )٢٣".( نيز نبايد تائيد کرد، بلکه بايد با آن به مبارزه برخاستاين جنگ را
از طرف ديگر مائو کاربرد صحيح سياست استفاده از تضادهای درون نيروهای ارتجاعی را، از جمله دو بلوک 

اين امر ادامه جبهه متحد با چيانکايشک، نوکر . امپرياليستی در گير در جنگ امپرياليستی آنزمان، ادامه داد

امپرياليسم بريتانيا و آمريکا، بر اساس وسيع ترين اتحاد ممکن در به پيش بردن مقاومت با تجاوز ژاپنی ها در 

اين . چين، بدون در غلطيدن به سياست طرفداری کردن از يک بلوک امپرياليستی عليه ديگری را ممکن ساخت

البی جنگ مقاومت ملت چين عليه ژاپن را حقيقت که خصلت کلی جنگ جهانی آن موقع امپرياليستی بود، نقش انق

  .نفی نمی کرد و باالعکس

  استقالل و ابتکار عمل در جبهه متحد

برای حفظ يک خط انقالبی در اين اوضاع، و درک و کاربرد صحيح رابطه بين مبارزه در چين و مبارزه بين 

مناطق آزاد شده تحت رهبريش از المللی، مسئله حفظ استقالل و ابتکار عمل حزب کمونيست و نيروهای مسلح و 

بدون اين امر حزب کمونيست در حقيقت توده مردم را به پيوستن و وابستگی به يک . اهميت حياتی برخوردار بود

دقيقا با حفظ و مبارزه برای ابتکار عمل .  امپرياليستی هدايت می کرد–بلوک امپرياليستی در اوضاع جنگ درون 

ن آن را يافت که جبهه متحد را بطور صحيح حفظ کرده و به جنگ مقاومت ضد و استقالل، حزب کمونيست امکا

  .ژاپنی بپردازد

 تغييراتی در خصلت کلی جنگ دوم جهانی، تبديل آن از يک جنگ ١٩۴١بعدها، حمله آلمان به اتحاد شوروی در 

روهايی که با اتحاد امپرياليستی به جنگی که خصلت عمده و هدف کليش دفاع از سوسياليسم و پيروزی ني-درون

در اين اوضاع مائو به مقابله خود با خطی که حزب کمونيست، نيروهای مسلح . شوروی متحد بودند، بوجود آورد

و مناطق آزاد شده تحت رهبريش را در تبعيت از گوميندان و اربابان بريتانيايی و آمريکايی اش قرار می داد 

او به جنگ برای سياست حفظ استقالل و ابتکار عمل و مبارزه . دادادامه ) خطی که در آن دوره تقويت شده بود(
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يکبار ديگر، مائو در انجام اين کار، خود را بر پايه تحليل . برای رهبری پرولتاريا در جنگ ضد ژاپنی ادامه داد

ه صحيح و دوباره نيز، اين خط صحيح و شيو. طبقاتی از نيروهای مختلف در چين و در سطح بين المللی قرار داد

است که مردم چين را در جنگ ضد ژاپنی بسوی پيروزی رهبری کرده و از ربوده شدن ميوه پيروزی مبارزه 

  .قهرمانانه مردم چين توسط چيانکايشک و اربابان امپرياليستيش ممانعت نمود

مان، تضادهای مائو ميدانست بعنوان قسمتی از استراتژی مهم انقالبی چگونه بايد برای پيشبرد انقالب در هر ز

درون کمپ ارتجاع را در نظر گرفته و آنها را مورد استفاده قرار دهد، ولی وی تفاوت بين اينگونه تضادها و تضاد 

اين امر، هم برای پيشبرد . بنيادين بين مردم و ارتجاعيون را نيز می دانست و مردم  را به درک آن مسلح نمود

ايش نيروهای انقالبی توده ها و آماده کردنشان و هم برای پيشبرد انقالب در يک مرحله بخصوص و هم برای افز

  . انقالب به مرخله بعدی و سرانجام به پيروزی کامل تعيين کننده بود

  انقالب دمکراتيک نوين

بخصوص در دوران جنگ ضد ژاپنی بود که مائو تئوری و استراتژی دمکراسی نوين و بکاربست آن در شرايط 

"  و ١٩٣٩، که در دسامبر " انقالب چين و حزب کمونيست چين. " را تکامل بيشتری دادخاص چين در آن زمان

 نوشته شدند، هر دو آثار عمده اين دوره هستند که در آنها مائو خط ١٩۴٠، که در ژانويه "در باره دمکراسی نوين

ب چين و حزب کمونيست انقال"بخصوص در . انقالب دمکراتيک نوين را تکامل داده و آنرا بيشتر پرداخت نمود

 انجام داده بود، گسترش داد، و ١٩٢٩در " تحليل طبقات جامعه چين"، مائو تحليل طبقاتی ای را که قبال در "چين

آن را بطور معين در رابطه با اوضاع آن زمان و صف بندی نيروهای مختلف چين در جنگ ضد ژاپنی، بکار 

  .برد

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

باالخره خصلت انقالب چين در مرحله کنونی چيست؟ آيا اين يک انقالب بورژوا دمکراتيک است يا يک انقالب 
  ... سوسياليستی؟ روشن است اين انقالب از نوع دوم نيست بلکه از نوع اول است-پرولتاريايی

 دمکراتيک معمولی طراز قديم نيست که -ين، ديگر انقالب بورژوا  دمکراتيک کنونی چ-معذالک انقالب بورژوا
اين نوع انقالب اکنون در چين و در .  دمکراتيک طراز نوين و نوع ويژه ای است–کهنه شده، بلکه انقالب بورژوا 

  .ميم دمکراتيک نوين می نا–تمام کشورهای مستعمره و نيمه مستعمره گسترش می يابد و ما آنرا انقالب بورژوا 
 سوسياليستی جهانی است، زيرا اين انقالب قاطعانه –اين انقالب دمکراتيک نوين جزئی از انقالب پرولتاريايی 

از نظر سياسی، اين انقالب مبين ديکتاتوری . عليه امپرياليسم يعنی عليه سرمايه داری بين المللی مبارزه می کند
ئنين و مرتجعين و بر ضد تبديل جامعه چين به جامعه مشترک طبقات انقالبی است و عليه امپرياليستها، خا

از نظر اقتصادی، مضمون انقالب عبارت از اين است که سرمايه های کالن . ديکتاتوری بورژوايی مبارزه می کند
و موسسات بزرگی که به امپرياليستها، خائنين و مرتجعين تعلق دارند، در دست دولت قرار گيرند و دولت آنها را 

ند، زمينهای مالکان ارضی بين دهقانان تقسيم شوند، در عين حال موسسات خصوصی سرمايه داری بطور اداره ک
بهمين جهت اين انقالب دمکراتيک طراز نوين . کلی حفظ می گردند و اقتصاد دهقانان مرفه از بين برده نمی شود

ايط مقدماتی را برای سوسياليسم از يک طرف راه  را برای سرمايه داری هموار می کند، ولی از طرف ديگر شر
مرحله کنونی انقالب چين مرحله گذار است که وظيفه آن عبارت است از پايان دادن به جامعه . فراهم می آورد

مستعمره، نيمه مستعمره و نيمه فئودالی و ايجاد کردن جامعه سوسياليستی، يعنی اين جريان انقالب دمکراتيک نوين 
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 مه ۴ اول جهانی و انقالب اکتبر روسيه بود که آغازيدن گرفت و در چين با جنبش اين جريان پس از جنگ. است
انقالبی که ما آنرا انقالب دمکراتيک نوين می ناميم، انقالب ضد امپرياليستی و ضد فئودالی توده .  شروع شد١٩١٩

 بسوسياليسم برسد، راه تنها از راه اين انقالبست که جامعه چين ميتواند. های وسيع خلق برهبری پرولتارياست
  )٢۴".(ديگری وجود ندارد

  :در پايان اين اثر، مائو از رشد انقالب چين بترتيب زير جمع بندی می کند

تمام وظيفه افتخار آميز و خطير انقالبی که در برابر حزب کمونيست چين فرار دارد، عبارت است از بانجام 
و متحول ساختن آن به انقالب سوسياليستی ) دمکراتيک نوينانقالب ( دمکراتيک چين –رسانيدن انقالب بورژوا 

انقالب دمکراتيک بمنزله تدارک ضرور برای انقالب سوسياليستی است ... زمانی که تمام شرايط الزم فراهم باشد
هدف نهايی همه کمونيستها عبارت از . و انقالب سوسياليستی بطور اجتناب ناپذير دنباله انقالب دمکراتيک است

تنها زمانيکه اختالف .  است که با تمام قوا برای تحقق کامل جامعه سوسياليستی و جامعه کمونيستی مبارزه کننداين
بين انقالب دمکراتيک و انقالب سوسياليستی تشخيص داده شود و همچنين به رابطه اين دو انقالب وقوف حاصل 

  )٢۵".(شود، می توان انقالب چين را بدرستی رهبری کرد

  بری پرولتاريايیکليد ره

حلقه اتصال بين دو انقالب و شرط الزم هم برای پيروزی انقالب دمکراتيک و هم برای رسيدن به انقالب 

. اين چيزی بود که مائو همواره برايش جنگيد و بدست آوردنش را رهبری کرد. سوسياليستی، رهبری پرولتاريا بود

 در همين اثرش توضيح داد و اين آن شرايطی بود که او همواره و اين نکته اساسی بود که او بارها و بارها، منجمله

  .مصممانه چه درون و چه بيرون از حزب کمونيست برای تحقق و تکامل آن مبارزه کرد

 دمکراتيک در چين و خط دمکراسی –مائو بار ديگر پيشرفت انقالب بورژوا " در باره دمکراسی نوين"در اثر 

ح داد که دمکراسی نوين برای مدت قابل توجهی مرحله انقالب چين خواهد بود و او توضي. نوين را تحليل کرد

در حرکت خود به پيش بر حسب تغييراتی که در اردوی دشمن و در صفوف متحدين روی ميدهد، بچندين " اينکه 

  )٢۶".(دوره تقسيم می شود، ولی خصلت اساسی آن بدون تغيير باقی می ماند

 توجه بخصوصی به تحليل از نقش بورژوازی در انقالب چين مبذول داشت و توضيح همچنين در اين جزوه مائو

اين نکته مهمی . داد که چگونه بورژوازی چين  در مبارزه، جايگاه متفاوتی با بورژوازی در روسيه تزاری دارد

مرحله انقالب را تشکيل می داد که در آن انقالب چين با انقالب روسيه تفاوت داشت، هر چند که در دومی يک 

در همان حال مائو از گرايش بورژوازی چين . بورژوا دمکراتيک پيش درآمد انقالب سوسياليستی پرولتاريايی بود

برای همدستی با دشمن و اين واقعيت که اين طبقه حتی به اندازه بورژوازی کشورهای غرب، در دوران رشد 

  )٢٧.(عمل آوردسرمايه داری در غرب، يک طبقه انقالبی نبود، تحليل ب

امروز، هرکس که بتواند خلق را در "در بکاربستن اين امر در شرايط چين آن زمان، مائو جمع بندی کرد که 

تاريخ نشان . بيرون راندن امپرياليسم ژاپن رهبری کند و رژيم دمکراتيک را بر قرار سازد، ناجی خلق خواهد بود

ظيفه نيست، انجام اين وظيفه ناگزير بر عهده پرولتاريا قرار می داده است که بورژوازی چين قادر به انجام اين و

در چين امروزی اين شکل دولت دمکراسی نوين، شکل جبهه متحد ضد ژاپنی "مائو ادامه داد که ) ٢٨".(گيرد

اين نه فقط در رابطه با تحليل صحيح از مرحله الزم دمکراسی نوين در کل بلکه با زير ) ٢٩".(بخود می گيرد

ه ويژه ايکه در آن زمان، توسط مبارزات ملت چين عليه ژاپن و آن خائنين چينی که با ژاپن همکاری می مرحل
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اما، بار ديگر، در اين زير مرحله ويژه انقالب چين و بطور عام تر آنچه که به . کردند، نمايان می گشت نيز بود

را بعنوان دمکراسی نوين شمرد، چنانکه مائو جبهه متحد يک خصلت انقالبی داد و آنچه که اين مرحله از مبارزه 

  .پافشاری کرد، رهبری پرولتاريا و حزب کمونيستش بود

اين خط، اين تئوری و اين استراتژی دمکراسی نوين بود که پرولتاريای چين و توده های خلق و ملت چين در کل 

ايان زير مرحله خاص در مرحله اين پيروزی بمثابه پ. را در پيروزی در جنگ مقاومت عليه ژاپن رهبری کرد

شکست ژاپن بمعنی پايان انقالب دمکراتيک نوين در چين نبود و نمی توانست باشد، . عمومی دمکراسی نوين بود

چون هنوز پيروزی کامل خلق چين بر امپرياليسم و نوکران داخلی آن، بخصوص طبقه مالکان ارضی فئودال و 

روکرات که سرمايه هايشان از طريق موقعيت رهبريشان در دولت و بويژه سرمايه داران بو(بورژوازی بزرگ 

  .بحساب نمی آمد) ديکتاتوری تک حزبی گوميندان انباشت شده بود

  جنگ داخلی عليه گوميندان

طبيعتا با شکست امپرياليسم ژاپن، امپرياليستهای آمريکايی، همراه با و از طريق نوکرشان چيانکايشک برای 

مائو حزب کمونيست چين را در امر مذاکره ماهرانه با گوميندان .  پيروزی تالش نمودندربودن ميوه های اين

 حتی از دست -رهبری کرد و حتی عليرغم دادن امتيازات معينی، از سازش بر سر اصول اساسی امتناع ورزيد

و امتناع از سازش دادن برخی مناطق آزاد شده، اما امتناع از زمين گذاشتن سالح و منحل کردن نيروهای مسلحش 

  .با، و تابع شدن به، امپرياليسم آمريکا و نوکرانش به نمايندگی چيانکايشک

خط حزب کمونيست چين برهبری مائو، در حين و با پيروزی جنگ ضد ژاپنی عبارت بود از،بی پايه نمودن 

ه داری بورکرات و ديکتاتوری تک حزبی چيانکايشک بعنوان نماينده منافع امپرياليسم، فئوداليسم و سرماي

اين شکل قدرت دولتی متناسب با . جايگزينی آن با ديکتاتوری مشترک طبقات انقالبی در چين برهبری پرولتاريا

مرحله دمکراسی نوين بود و شکل پايه ای حکومتی بود که در مناطق آزاد شده تحت رهبری حزب کمونيست 

  .اعمال می شد

آنها نه تنها حمله به . ش بخصوص آمريکا از قبول اين امر خودداری کردندولی چيانکايشک و پشتيبانان امپرياليست

حزب کمونيست و نيروهای مسلح و مناطق آزاد شده تحت رهبری آنرا در تمام طول جنگ ضد ژاپنی ادامه دادند، 

ع آن سعی بلکه بالفاصله پس از پيروزی در آن جنگ، آنها خود را برای يک حمله همه جانبه آماده کرده و با شرو

وقتی که چيانکايشک . ولی نتيجه کامال بر عکس بود. داشتند که حکومت ارتجاعی خود را بر تمام چين تحميل کنند

جنگ داخلی را آغاز کرد، حزب کمونيست چين بدليل خط صحيح و رهبری مائو توانست نيروهای چيانکايشک را 

ناطق آزاد شده را در طول يک جنگ سه ساله گسترش افشاء و هر چه بيشتر منفرد کرده و شکست بدهد، توانست م

داده و چيانکايشک را از مناطق مرکزی چين بيرون رانده و تقريبا تمام چين را آزاد کند و انقالب دمکراتيک نوين 

  .را به يک سرانجام پيروزمندانه برساند و به دوران سوسياليسم درچين رهنمون گردد

ت ژاپن و آغاز اين جنگ نهايی برای تکميل انقالب دمکراتيک نوين، مبارزه اما يکبار ديگر در فاصله بين شکس

فشرده و قابل توجهی درون حزب کمونيست چين بر سر اين مسئله که آيا مبارزه عليه چيانکايشک و شکست دادن 

 مائو اين .وی با توجه به اينکه او از جانب امپرياليسم آمريکا پشتيبانی می شد، عملی بود يا نه، صورت گرفت

مبارزه درون حزبی را عليه آنهايی که به قدرت امپرياليسم آمريکا و بمب اتم و قدرت تعيين کنندگی آن پر بها داده 
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و آنهايی که به توانايی خلق چين و نيروهای انقالبيش برای دامن زدن به يک جنگ آزادی بخش موفقيت آميز عليه 

  .می کردند،رهبری نمودامپرياليسم آمريکا و نوکرش چيانکايشک شک 

  مبارزه برای پيروزی انقالبی

نکاتی در باره ارزيابی از شرايط کنونی " بعنوان بخشی از اين مبارزه مهم و تعيين کننده درون حزبی، مائو مقاله 

 نوشت و در آن تاکيد کرد که عليرغم آنکه شوروی بدرستی با دول امپرياليستی ١٩۴۶را در آوريل " بين المللی

اينگونه سازشها ايجاب " زمند بخصوص انگليس، فرانسه و آمريکا به توافق و سازشهای معينی رسيده است، پيرو

مردم اين کشورها . نمی کند که مردم کشورهای سرمايه داری جهان در کشورهای خود با پيروی از آن سازش کنند

  )٣٠" .(دکما فی السابق بنا بر اوضاع خود به اشکال گوناگون مبارزه خواهند کر

شکی نيست که در اينجا مائو نه تنها از مبارزه در خود کشورهای سرمايه داری مثل بريتانيا، آمريکا و فرانسه، 

بلکه همچنين در آن مناطقی که اين قدرتهای امپرياليستی و بخصوص آمريکا سعی در حفظ سلطه استعماری خود 

رقی اين مقاله مائو تسه دون توضيح می دهد، اين سند به همچنانکه پاو. به اشکال گوناگون داشتند صحبت می کند

زيرا رفقايی بودند که به نيروهای امپرياليستی پر بها و به نيروهای خلق کم بها می دادند، آنها "اين دليل نوشته شده 

حانه در برابر حمالت مسل" ، و بدين جهت "از امپرياليسم آمريکا و از شروع يک جنگ جهانی جديد هراس داشتند

دسته بندی ارتجاعی آمريکا و چيانکايشک از خود ناتوانی نشان می دادند و جرات نمی کردند که قاطعانه جنگ 

در اين سند، رفيق مائو تسه دون اين شيوه تفکر نادرست را می . انقالبی را در برابر جنگ ضد انقالبی قرار دهند

  )٣١".(کوبد

 نقطه نظر استالين که در آن زمان به حزب کمونيست چين توصيه می همچنين اين مسئله واقعيت دارد که مائو با

نمود از دست زدن به يک مبارزه همه جانبه برای کسب قدرت بر عليه چيانکايشک خوداری کرده و بجای آن موقتا 

اليسم به اين ترتيب استالين نيز به نيروی امپري. با او به بهترين توافق ممکن در آنزمان برسد، مخالفت می کرد

جرات نمی کردند " آمريکا پر بها و به نيروی مردم کم بها داده و اين امر کسانی که در درون حزب کمونيست چين 

به هر حال بايد به خاطر . را تقويت می نمود" راسخانه به يک جنگ انقالبی به مقابله با جنگ ضد انقالبی بپردازند

از اين که با پيروزی جنگ انقالبی در چين به او ثابت شد که ) همانطور که بعدها خودش گفت(داشت که استالين

و البته هيچگونه اجباری هم نبود که کمونيستهای چينی توصيه اشتباه استالين را . اشتباه می کرده خوشحال گرديد

جرئت اينکه اين کار را کردند يا نه بستگی به خط خودشان داشت، همانطور که مائو با رد اين توصيه و . بپذيرند

نمودن برای رهبری جنگ رهايی بخش بر عليه چيانکايشک و امپرياليسم آمريکا و به پيروزی رسانيدن آن نشان 

  .داد

اين مبارزه ايدئولوژيک درون حزب کمونيست چين برای پايه ريزی موفقيت آميز رهبری توده ها در بر پايی 

در . ب دمکراتيک نوين در چين اهميتی حياتی داشتمبارزه رهايی بخش و به سرانجام رسانيدن پيروزمندانه انقال

به اين ترتيب انقالب چين از طريق انقالب .  ، مائو بنيانگذاری جمهوری خلق چين را اعالم نمود١٩۴٩اول اکتبر

در واقع به مسئله چگونگی پيشرفت از يک جامعه مستعمره و يا . دمکراتيک نوين وارد مرحله سوسياليستی گرديد

و اين مائو بود که با شرکت عملی .  نيمه مستعمره بطرف يک جامعه سوسياليستی پاسخ داده شده بود-ل نيمه فئودا

 لنينيسم  در آن، تئوری و استراتژی اين پيشرفت –خود در انقالب چين و بکار بردن اصول جهان شمول مارکسيسم 

  .تاريخی انقالبی را تکامل داد
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وين، در بررسی مجدد سير پيروزمندانه آن و آمادگی برای مرحله بعدی در شب پيروزی کامل انقالب دمکراتيک ن

او ياد آوری نمود که چگونه در گذشته . انقالب، مائو از مسئله تعيين کننده رهبری پرولتاريايی جمع بندی ميکند

ه از وارداتی و اقتباس شد" فراگيری نوين" عناصر مترقی سابق چينی برای نجات چين به غرب چشم دوخته و 

  .آنجا را برای مبارزه با فرهنگ قديمی فئودالی در چين اختيار کردند

  : تا آغاز قرن بيستم گفت١٨۴٠مائو بخصوص در باره دوران بين سالهای 

برای مدت زيادی کسانی که اين علوم جديد را آموخته بودند همچنان معتقد بودند که می توان با آنها چين را نجات 
فقط مدرنيزاسيون می . مکتب قديم، کمتر کسی از هواداران مکتب جديد در اين امر شک داشتغير از پيروان . داد

و در ميان . فقط يادگيری از کشورهای بيگانه می  توانست چين را مدرنيزه کند. توانست چين را نجات دهد
ودند دولتهای کشورهای خارجی آن دوران فقط ممالک سرمايه داری غرب مظهر ترقی بودند، آنها توانسته ب

ژاپنی ها نتايج خوبی از آموزش غرب بدست آورده بودند و چينی ها آرزو داشتند که از . بورژوايی مدرن بسازند
  ....ژاپنی ها نيز بياموزند

مطلب . تجاوز کاری امپرياليستها آن خواب شيرين چينی ها را که در تالش آموزش از غرب بودند بر باد داد
چينی ها خيلی چيزها از .  چرا استادان پيوسته به تجاوز بر شاگردان خود دست می زدندشگفت انگيز اين بود که

مبارزات مکرر آنان . غرب آموخته بودند ولی هيچکدام بکار بستنی نبود و آرمانهای آنان باز هم تحقق نمی پذيرفت
وضع کشور هر . و شد که نهضتی در مقياس تمام کشور بود همگی با شکست روبر١٩١١و از آن جمله انقالب 

جنگ جهانی اول . پس ترديدهايی بوجود آمد، پرورش و گسترش يافت. روز بدتر می شد، زندگی غير ممکن گرديد
. سراسر کره زمين را لرزانيد، روسها به انقالب اکتبر دست زدند و نخستين دولت سوسياليستی جهان را بنياد نهادند

حمت کش کبير روسيه، آن نيرويی که تا آنزمان در حالت پنهان بوده و از نيروی انقالبی پرولتاريای کبير و خلق ز
انظار خارجيان پوشيده مانده بود تحت رهبری لنين و استالين بنا گاه مانند آتشفشان بيرون زد و چينی ها و تمام 

در زندگی چينی ها آنگاه و فقط آنگاه دوران کامال نوينی در تفکر و . جهانيان با چشم ديگری به روسها نگريستند
 لنينيسم، اين حقيقت عام و جهانشمول را کشف کردند و سيمای چين رو به دگرگونی –چينی ها مارکسيسم . پديد آمد

  )٣٢.(نهاد

در اين راه قادر بود . به اين طريق، مائو نتيجه گيری نمود که چين قادر بود در راه انقالبی دمکراسی نوين قدم نهد

  .، سوسياليسم و نجات واقعی مردم چين پيشرفت کند" به رهبری طبقه کارگريک جمهوری خلق" بطرف 

  خدمات فلسفی

نه تنها مائو خط دمکراسی نوين را بر حسب مبارزه سياسی گسترش داد و جنگ را در همه جبهه ها برای برپايی 

ی نمود، بلکه بعنوان رهبری پرولتاريا و جلو بردن انقالب دمکراتيک نوين و بجلو رفتن بطرف سوسياليسم رهبر

  .بخشی الزم  از رشد، دفاع و بکار برد خط انقالب دمکراتيک نوين نيز خدمات مهمی انجام داد

در باره "  ، در اوائل دوره جبهه متحد عليه ژاپن و جنگ ضد ژاپنی مائو دو اثر عميق فلسفی ١٩٣٧در سال 

ار، در کل خدمات عظيمی به فلسفه مارکسيستی اين آث. را برشته تحرير در آورد" در باره تضاد"و " پراتيک

اما در آنزمان بطور مشخص تر، هدف آنان متوجه مبارزه با تمايالت اشتباه آميز درونی حزب کمونيست . کردند

از يک طرف تمايل به نفی نياز به جبهه متحد و قصور در شناخت مرحله مبارزه : چين در مبارزه جاری بود

 عليه ژاپن مشخص می شد، و از طرف ديگر گرايش بطرف نفی نياز به نقش جاری که توسط جنگ مقاومت
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رهبری پرولتاريا در جبهه متحد و تسليم نمودن حزب کمونيست و پرولتاريا به گوميندان و نيروهای طبقاتی که آن 

يل انقالب نمايندگی ميکرد و بنا براين قصور در تدارک درمرحله جاری مبارزه برای پيشرفت های آينده جهت تکم

  .دمکراتيک نوين و آغاز انقالب سوسياليستی

و هم راست را " چپ"بخصوص با توجه به تئوری شناخت، پايه های فلسفی اشتباهات " در باره پراتيک :مائو در 

  :روشن ساخت

معهذا اغلب پيش می آيد که فکر از واقعيت عقب ميماند، اين ناشی از آنست که  شناخت انسان در اثر شرايط 
ما در صفوف انقالبی خود عليه محافظه کاران افراطی مبارزه می کنيم، زيرا . مختلف اجتماعی محدود می شود

فکر آنها نمی تواند همگام با وضع عينی تغيير يافته پيش رود، اين در تاريخ بمثابه اپورتونيسم راست تظاهر کرده 
ا به پيش برده است، در حاليکه شناخت آنها در همان اين افراد نمی بينند که مبارزه تضادها پروسه عينی ر. است

فکر آنها از پراتيک اجتماعی جدا شده است، آنها نمی توانند در پيشاپيش عرابه . مرحله قديمی ثابت مانده است
جامعه حرکت کنند و هدايتش نمايند، بلکه فقط بدنبال آن ميدوند و از اينکه اينقدر سريع به پيش ميرود غرولند 

  .د و ميکوشند آن را به عقب بکشانند و در جهت عکس منحرف سازندميکنن
فکر آنها از روی مراحل معين تکامل پروسه های عينی ميجهد، . نيز مبارزه ميکنيم" چپ"ما عليه قافيه بافان 

ايی برخی از آنها تصورات واهی خود را حقيقت می پندارند و برخی ديگر تالش می کنند تا قبل از موقع به آرمانه
تحقق بخشند که فقط در آينده می توانند تحقق يابندو آنها خود را از پراتيک جاری اکثريت مردم و از واقعيات روز 

  )٣٣".(جدا می کنند و بدين ترتيب در عمل به ماجرا جويی می گرايند

  پروسه رشد

 –ن از يک انقالب دمکراتيک  دمکراتيک چي–مضافا مائو از يک ديدگاه فلسفی پايه های تغيير در انقالب بورژوا 

کهن به انقالب دمکراتيک نوين، علل زير مراحل درون انقالب دمکراتيک نوين، و همچنين اساس پيشرفت از 

  :طريق دمکراتيک نوين به انقالب سوسياليستی را تحليل نمود

ن می شود، تا زمانيکه تضاد اساسی پروسه تکامل يک شئی يا پديده و ماهيت پروسه که بوسيله اين تضاد اساسی معي
پروسه پايان نيافته، ناپديد نمی گردد، مع الوصف در هر مرحله از اين پروسه طوالنی تکامل وضع معموال متفاوت 

زيرا با اينکه خصلت تضاد اساسی پروسه يک شئی يا پديده و ماهيت پروسه تغيير نمی کند، تضاد اساسی در هر . است
بعالوه از ميان تضادهای بزرگ و کوچک . بتدريج اشکال حادتری بخود می گيردمرحله تکاملی اين پروسه طوالنی 

متعدد که بوسيله تضاد اساسی تعيين ميشوند و يا تحت تاثير آن قرار ميگيرند، بعضی ها حدت می يابند و برخی بطور 
از اينجاست که مراحل . دموقتی و يا جزئی حل  و يا از حدتشان کاسته ميشود و پاره ای ديگر نيز تازه پديد می آين

چنانچه انسان به مراحل مختلف پروسه تکامل اشياء وپديده ها توجه نکند، نمی تواند . مختلف پروسه نمايان می شود
  ....تضادهای ذاتی اشياء و پديده ها را بطور مناسب حل نمايد

ظر بگيريم، در اينجا نيز به چند  آغاز شد، در ن١٩١١ دمکراتيک چين را که با انقالب–اگر پروسه انقالب بورژوا 
بخصوص دوره ای که بورژوازی در راس انقالب قرار داشت، و دوره ايکه پرولتاريا . مرحله خاص بر ميخوريم

بعبارت ديگر رهبری پرولتاريا . انقالب را رهبری می کرد، دو مرحله فوق العاده مختلف تاريخی را نشان می دهند
گرگون ساخت، منجر به صف بندی جديد طبقات، گسترش پر دامنه انقالب دهقانی و سيمای انقالب را بطور اساسی د

پيگيری در انقالب ضد امپرياليستی و فئودالی گرديد و امکان گذار انقالب دمکراتيک را به انقالب سوسياليستی فراهم 
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با اينکه در .  محاالت بودندهمه اينها در دوره ای که بورژوازی در راس انقالب قرار داشت، از جمله. ساخت و غيره
 ضد –خصلت اساسی مجموعه پروسه، يعنی در خصلت اين پروسه بمثابه يک انقالب دمکراتيک ضد امپرياليستی 

به هيچوجه تغييری حاصل نشده است، ) جهت ديگر اين تضاد خصلت نيمه مستعمره و نيمه فئودالی کشور است(فئودالی 
مختصات اين مراحل .... ز بيست سال از مراحل متعدد تکاملی گذشته استمعهذا اين پروسه در طول مدتی بيش ا

و حل ) مانند جنگ انقالب ارضی و هجوم ژاپن به چهار استان شمال شرقی چين(عبارتند از تشديد بعضی از تضادها 
ن ارضی از مانند نابودی ديکتاتورهای نظامی شمال و مصادره زمينهای مالکا(جزئی يا موقتی پاره ای از تضادها 

مانند مبارزه بين ديکتاتورهای نظامی جديد و باز ستاندن زمينهای مصادره شده از (و ظهور تضادهای نوين ) طرف ما
  )٣۴)". (طرف مالکان ازضی  و بعد از آنکه مناطق پايگاهی انقالبی ما در جنوب چين از دست رفتند

کاربردی کماکان معتبر و عمومی داشته و " در باره تضاد" و " در باره پراتيک" اگرچه همانطور که قبال گفته شد، 

الکن آنها از اهميت حياتی و ويژه در انقالب چين در آن مرحله مشخص در . فلسفه مارکسيستی را غنی تر ساخته اند

زمينه چينی برای پيشرفت از درون جنگ ضد ژاپنی بطرف تکميل انقالب دمکراتيک در چين بر پايه ای نوين و 

همانطور که در ابتدای اين فصل گفته شد، پيروزی انقالب دمکراتيک در .  بسوی سوسياليسم، برخوردار بودندپيشرفت

چين و پيشرفت چين بطرف سوسياليسم نه تنها نمايانگر جهش بزرگی به جلو برای مردم چين، بلکه برای مردم همه 

اين انقالب نه . ه سوسياليسم و در نهايت کمونيسم بودجهان، در مبارزاتشان عليه امپرياليسم و ارتجاع و برای رسيدن ب

همانطور که بيانيه . تنها در چين، بلکه در اوضاع بين المللی و در مبارزه طبقاتی بين المللی تغييرات عميقی بدنبال آورد

  :رهبران دولت و حزب چين بهنگام مرگ مائو جمع بندی کرد

 لنينيسم و با ترکيب آن با –و، در انطبا ق باحقيقت عام مارکسيسم در طول دوره انقالب دمکراتيک نوين، صدر مائ
پراتيک معين انقالب چين، خالقانه خط عمومی و سياست کلی انقالب دمکراتيک نوين را ترسيم و ارتش رهائی بخش 

 از توده ای چين را پايه ريزی نمود و خاطر نشان ساخت که کسب قدرت سياسی توسط نيروهای مسلح در چين تنها
طريق برپايی مناطق پايگاهی روستايی و با استفاده از دهات برای محاصره و در نهايت تسخير شهرها امکان پذير است 

او حزب ما، ارتش ما و کشور ما را در استفاده از جنگ خلق برای سرنگونی حاکميت ارتجاعی امپرياليسم، . و بس
نقالب دمکراتيک نوين و تاسيس جمهوری توده ای چين را به فئوداليسم و سرمايه داری بوروکرات رهبری نمود و ا

پيروزی انقالب توده ای چين به رهبری صدر مائو، اوضاع شرق و جهان را تغيير داد و راه رهايی . پيروزی رسانيد
  )٣۵.(ملل تحت ستم و خلق های تحت ستم را روشنايی بخشيد

  دفاع از انترناسوناليسم پرولتری

ياليستی، جمهوری خلق چين و حزب کمونيست چين، تحت رهبری مائو تسه دون به حمايت از بعنوان يک کشور سوس

با آنکه بتازگی خود . مبارزه انقالبی مردم جهان، منجمله مبارزات رهايی بخش ملی مردم کشورهای مستعمره، ادامه داد

همزمان ، چين از . آمريکا متحد گرديد با خلق کره در جنگ عليه تجاوز ١٩۵٠به آزادی رسيده بود، چين در اوائل سال 

و بيشتر آنکه، در اواسط و اواخر . مبارزات مردم هندوچين و مردم مناطق ديگر، عليه امپرياليسم و ارتجاع دفاع نمود

 و بعد از آن، با فساد و در غلطيدن حزب شوروی به رويزيونيسم، خيانت خروشچف و برژنف و ١٩۵٠سالهای 

ه داری در اتحاد جماهير شوروی ، حزب کمونيست چين برهبری مائو تسه دون، مبارزه تعيين سايرين، و احيای سرماي

کننده ای را عليه طبقه حاکم بورژوايی شوروی، از جمله يک مبارزه ايدئولوژيک فعال برای افشاء و نبرد با مارکسيسم 

  .دروغين و خيانت اين رويزيونيستهای شوروی، آغاز نمود
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ن مبارزه اين مسئله بود که آيا بايد از جنبشهای انقالبی مردم آسيا، آفريقا و آمريکای التين، که پس يک مورد مهم در اي

 Apologists of مقاله مهمی بود که) از جنگ جهانی دوم تبديل به سيل خروشان ضد امپرياليستی گرديده بود، دفاع  

Neo- Clolonialismمدافعين استعمار نوين. " کرد يا نه ) "  

  .وسط حزب کمونيست چين در باره اين سئوال تعيين کننده، بعنوين پلميکی عليه رويزيونيسم شوروی نگاشته شد ت

 و بهنگامی نوشته شد که رويزيونيستها تازه در پروسه پيشبرد همه جانبه احياء سرمايه داری ١٩۶٣اين مقاله در سال 

 در آن موقع توسط تسليم طلبی در مقابل آمريکا و سازش با در شوروی و مجموعه روابط شان با امپرياليسم آمريکا، که

تحليل پايه ای و اصول بنيادينی را پيش می گذارد که کماکان در " مدافعين استعمار نوين . " آن رقم می خورد، بودند

ان رخ  در اوضاعی که تغييرات قابل توجهی در جه–اوضاع کنونی اعتبار خود و اهميت عظيم خود را حفظ کرده است 

داده است، و در مناسبات بين  اياالت متحده و اتحاد جماهير شوروی، تبانی بمثابه جنبه عمده روابط، جا ی خود را به 

رقابت داده است، و در اوضاعی که امپرياليسم آمريکا ديگر به تنهايی سر دسته استثمارگران و سرکوبگران و پناهگاه 

ر دو استعمار نوين پيشه شان است، دشمنان عمده خلقهای جهان بوده و در امروز دو ابر قدرت که ه. استعمار نيست

  .مجموع با يستی هدف مبارزات عمده رهايی بخش ملی در آسيا، آفريقا و آمريکای التين باشند

  :با نظر به مبارزات در آسيا، آفريقا و آمريکای التين، در اين مقاله حزب کمونيست چين بصراحت اشاره می کند

 موضع در برابر اين موضوع بسيار حاد سياست های جهان کنونی می باشد که يکی از مرزهای مهم بين اتخاذ
 لنينيستها با پايداری در صف ملل –مارکسيست . لنينيستها و رويزيونيستهای معاصر را تعيين می کند–مارکسيست 

 رويزيونيستهای معاصر در واقع در صف .ستمديده قرار داشته از جنبش رهايی بخش ملی فعاالنه پشتيبانی می کنند
امپرياليستها و استعمارگران قرار می گيرند و با توسل به هر وسيله ای جنبش رهايی بخش ملی را نفی کرده و با آن 

 )٣۶.(ضديت می ورزند

  برخورد به جنبشهای انقالبی

ه را منحرف يا بواقع سرکوب نمايند رويزيونيستها روسی تالش نمودند تا جنبشهای انقالبی مردم در کشورهای مستعمر

چرا که بدرستی از اين که اين جنبشها درهمکاری آنان با آمريکا و ظهورشان بعنوان يک ابر قدرت دخالت کنند، 

خروشچف و شرکاء مدعی آن شدند که سيستم استعماری در آسيا، آفريقا و آمريکای التين در آستانه . وحشت داشتند

در حقيقت . ارزه توده ای انقالبی قابل توجهی برای رهايی ملی در اين مناطق ديگر وجود نداردنابودی قرار گرفته و مب

  .اين مبارزات را خروشچف بغايت خطرناک می دانست

  :در جواب به اين مسئله حزب کمونيست چين خاطر نشان نمود

استعمار چشم نپوشيده اند، منتهی پس از جنگ جهانی دوم امپرياليستها بهيچوجه از . واقعيت ها بسيار روشن هستند
يکی از خصوصيات مهم اين استعمار نوين اين است که . صرفا يک شکل نوين يعنی استعمار نوين را پيشه کرده اند

امپرياليستها مجبور شده اند که شکل کهنه حاکميت مستقيم استعماری را در برخی نقاط تغيير داده و شکل نوينی از 
امپرياليستها به . ثماررا با اتکاء برعمالی که آنها انتخاب نموده و پرورش داده اند، عملی سازندحاکميت استعماری و است

" سردمداری اياالت متحده آمريکا از طريق تشکيل بلوکهای نطامی، ايجاد پايگاه های  نطامی و يا بوجود آوردن 
ود، مستعمرات و کشورهايی را که استقالل ، و حمايت از حکومتهای دست نشانده خ"جوامع مشترک " و " فدراسيونها 

اقتصادی و اشکال ديگر " کمک " خود را اعالم داشته اند تحت کنترل و اسارت خود گرفته و با استفاده ار واگذاری 
همچنان اين کشورها را بصورت بازار فروش کاال و منابع مواد خام و محلی برای صدور سرمايه در آورده اند و 
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امپرياليستها همچنين سازمان ملل متحد . رها را چپاول می کنند و خون مردم اين کشورها را می مکندثروتهای اين کشو
را به يکی از وسايل مهم خود برای مداخله در امور داخلی اين کشورها مبدل کرده و بدينطريق در اين کشورها به 

سلطه " مسالمت آميز" اين کشورها از طريق تجاوزات نظامی، اقتصادی و فرهنگی می پردازند و هر وقت نتوانند در 
خود را حفظ کنند به کودتا های نطامی و اقدامات و فعاليتهای خرابکارانه دست می زنند و حتی مستقيما بمداخله و 

  ...تجاوز مسلحانه می پردازند
  )٣٧.(اين استعمار نوين نوع پليد تر و کريه تر استعمار است

ان رويزيونيست حزب کمونيست شوروی را در مورد اين مسائل اساسی کامال حزب کمونيست چين ورشکستگی رهبر

  :افشاء کرد و اشاره نمود

" رهبران حزب کمونيست شوروی تئوری ای را اختراع کرده اند مبنی بر اينکه جنبشهای رهايی بخش ملی وارد 
سابقا بطور " ن است که در حاليکه منظورشان اي. شده اند که وظايف اقتصادی در مرکز آن قرار دارد" مرحله جديدی

حلقه اصلی در " و " وظيفه مرکزی " ، امروز مسئله اقتصادی بصورت "کلی مبارزه بر زمينه سياسی انجام می گرفت
  ...در آمده است" زنجيره رشد بيشتر انقالب 

ستعمار نو وکهنه و نوکرانشان وظيفه عاجل و اوليه در مقابل اين کشورها کماکان رشد بيشتر مبارزه عليه امپرياليسم و ا
و مبارزات . اين مبارزه هنوز بشدت در زمينه های سياسی، اقتصادی و فرهنگی و ديگر زمينه ها، بر پا ميشود. است

در همه اين زمينه ها هنوز متمرکزترين شکل خود را در مبارزه سياسی پيدا می کند که افلب بصورتی اجتناب ناپذير 
برای کشورهايی که بتازگی به استقالل رسيده اند الزم است اقتصاد مستقل . ه ارتقاء می يابددر مقابل سرکوب مسلحان

اما اين وطيفه هرگز نبايد از مبارزه عليه امپرياليسم و استعمار قديم و جديد و نوکرانشان، مجزا . خود را رشد دهند
  .گردد

 رهبران حزب کمونيست شوروی اختصاص دارد، که به" مرحله جديد" ، تئوری "از ميان رفتن استعمار" همانند 
بروشنی به منظور ماستمالی کردن تجاوز به وغارت آسيا، آفريقا و آمريکای التين توسط استعمار نوين که اياالت متحده 
آنرا نمايندگی می کند و سرپوش گذاردن بر تضاد حاد بين امپرياليسم و ملل ستمديده و فلج کردن مبارزه  انقالبی مردم 

البته بر اساس تئوری آنها، مبارزه عليه امپرياليسم و استعمار نو و کهنه و نوکرانشان ديگر الزم نيست . اين قاره ها است
زيرا استعمار در حال از ميان رفتن است و رشد اقتصادی بصورت و ظيفه مرکزی جتبش رهايی بخش ملی در آمده 

  ... ملی را ميتوان کال بدور انداخت؟آيا اين به آن معنی نيست که جنبش رهايی بخش. است
خط غلط رهبران حزب کمونيست شوروی و ظيفه مبارزه با امپرياليسم و استعمار را بطور کلی رها کرده و با جنگهای 
رهايی بخش مخالفت ميورزد، اين به آن معنی است که آنها از پرولتاريا و احزاب کمونيست ملل و کشورهای تحت ستم 

چم وطن پرستانه مخالفت با امپرياليسم و مبارزه برای استقالل ملی را برچيده  و به ديگران تحويل می خواهند که پر
  در آنصورت چگونه کسی می تواند در باره يک جبهه متحد ضد امپرياليستی يا رهبری پرولتاريايی صحبت کند؟. دهند

د آن است که مهم نيست تحت رهبری چه نظر ديگری که اغلب توسط رهبران حزب کمونيست شوروی اشاعه داده ميشو
که باز اين ايده رهبری . کسی، و حتی تحت رهبری ناسوناليست مرتجعی چون نهرو، ميتوان سوسياليسم را بنا نهاد

  )٣٨.(پرولتاريايی بيش از پيش جدا افتاده است

  نياز دائم به رهبری پرولتاريايی
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ت امپرياليسم، چين از کشورهای واقع در آسيا، آفريقا و آمريکای التين و البته اين به آن معنا نبود که در مقابله با حاکمي

چين در اين مبارزه در . يا حتی کشورهايی که تحت رهبری اشخاصی مانند نهرو و ديگران بودند، حمايت نمی نمود

ا نکته ای که بر ام. بسياری جهات به آنان کمک نمود و آنان را برای هرچه محکمتر کردن مقاومتشان تشويق می نمود

آن تکيه می شد آن بود که چنين مقاومتی نمی توانست جانشينی برای مبارزه انقالبی توده ها ونياز به پرولتاريا و حزب 

کمونيستش برای رهبری جنبشهای رهايی بخش ملی تا پيروزی کامل و سپس رهبری توده ها در ساختمان سوسياليسم 

  .باشد و يا به آن ارجحيت داده شود

و حزب کمونيست چين اصول مهم رابطه بين مبارزات رهايی بخش ملی در کشورهای مستعمره و مبارزات پرولتاريا 

در کشورهای پيشرفته سرمايه داری، اتحاد مشترک آنان در مبارزه عليه امپرياليسم و برای هدف نهايی سوسياليسم و 

  :باالخره کمونيسم را دوباره مورد تاکيد قرار داد

. می تواند اوضاع انقالبی بسيار مساعدی را که در آسيا،  آفريقا و آمريکای التين جريان دارد انکار نمايدهيچکس ن
امروز، انقالبات رهايی بخش ملی در آسيا،  آفريقا و آمريکای التين مهمترين نيروهايی هستند که به امپرياليسم ضربه 

  .ا و آمريکای التين تمرکز يافته اندتضادهای جهان در آسيا،  آفريق. مستقيم وارد می کنند
مرکز تضادهای جهانی و مبارزات سياسی جهان ثابت نيست بلکه تغييراتی که در مبارزات بين المللی و اوضاع انقالبی 

ما معتقديم که با رشد تضاد و مبارزه بين پرولتاريا و بورژوازی در اروپای غربی و . رخ می دهند جابجا مشود
. وز خطير نبرد در اين خانه های سرمايه داری و قلب سرزمينهای امپرياليسم، فرا خواهد رسيدآمريکای شمالی، ر

زمانی که آنروز فرا رسد، اروپای غربی و آمريکای شمالی بدون شک به مرکز مبارزات سياسی جهانی و تضادهای 
  )٣٩.(جهانی مبدل خواهد شد

ونيست چين و جمهوری خلق چين تحت رهبری مائو تسه دون با با حفظ و اتکاء به انترناسوناليسم پرولتری، حزب کم

اين موضوع حاکمان رويزيونيست شوروی مخالفت ورزيدند و به مسئوليت ها و وظايف پرولتاريا و احزاب کمونيست 

  :در قدرت آن کشورهای سوسياليستی چنين اشاره می کنند

ر کشور سوسياليستی که در انقالب خود پيروز گرديده بايد  لنينيسم و انترناسوناليسم پرولتری، ه–بر اساس مارکسيسم 
کشورهای سوسياليستی بايد بصورت . فعاالنه از مبارزات رهايی بخش ملل تحت ستم حمايت کرده و به آنان ياری کند

با مناطق پايگاهی برای حمايت و رشد انقالب ملل تحت ستم و خلقهای سراسر جهان در آمده و نزديکترين اتحادها را 
اما رهبران حزب کمونيست شوروی در واقع . آنان تشکيل داده و انقالب جهانی پرولتاريايی را تا تکميل آن به پيش برند

آنان می خواهند . پيروزی سوسياليسم در يک و يا چند کشور را بعنوان پايان انقالب جهانی پرولتاريايی تلقی می کنند
  )۴٠.(زيستی مسالمت آميز و منافع ملی کشور خود تسليم نمايندانقالب رهايی بخش ملی را به خط عمومی هم

در اين زمان و در سالهای بعد مائو، برهبری حزب کمونيست چين و مردم چين در حمايت از مبارزات مردم در نقاط 

از آن جهت که اين مناطق به نقطه تمرکز (مختلف جهان، بخصوص در کشورهای آسيا، آفريقا و آمريکای التين 

در . ادامه داد) ادهای سيستم امپرياليستی جهانی و به مرکز توفان جنبش انقالبی در سراسر جهان تبديل شده بودندتض

 ، مائو بيانيه های متعددی را در مقاطع حساس و در حمايت از مبارزات کليدی در جهان، ١٩۶٠طول سالهای 

ن را سازمان داده و مردم انقالبی و توده های بخصوص در اين مناطق، صادرنمود، بيانيه هايی که حمايت خلق چي

 ، در اوج تجاوز ١٩٧٠سپس در سال . وسيع تمام کشورها را فرا می خوانند که  به پشتيبانی از اين مبارزات بر خيزند

آمريکا به هندوچين، مائو بيانيه ديگری در حمايت از مردم هندوچين و جهان بخصوص مردم آسيا،  آفريقا و آمريکای 

طی اين دوران و بعد از آن، مائو . ين در جنگ عليه سرمايه داری آمريکا و سگهای خدمتگزارش، صادر نمودالت
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همچنين بطور فزاينده ای به خلقهای سراسرجهان در رابطه با ماهيت ارتجاعی و نقش سوسيال امپرياليسم، منجمله 

ی که متوجه امپرياليسم آمريکا بوده و تالشهای آن تالشهای شدت يابنده اش برای نفوذ در و تخريب جنبشهای انقالبی ا

برای منحرف کردن اين جنبشهای و تبديل آنها به ابزاری در خدمت رقابت رشد يابنده اش با امپرياليسم آمريکا، هشدار 

  .می داد

  يک انترناسيوناليست کبير

فس به مبارزه برای اصل پايه ای و صرف نظر از تغييرات ويژه ای که در اوضاع رخ داد، مائو تسه دون تا آخرين ن

خط حمايت از مبارزه انقالبی مردم تمام کشورها، منجمله جنبشهای رهايی بخش ملی حياتی در آسيا،  آفريقا و آمريکای 

از چنين مجموعه ای می توان ديد که نقش . التين و مبارزه با رويزيونيسم و خرابکاری آنها در اين مبارزات، ادامه داد

اول، تدوين پايه ای تئوری و استراتژی برای : و در رابطه با انقالب در کشورهای مستعمره عبارت است از بزرگ مائ

پيشرفت از درون انقالب بورژوادمکراتيک به انقالب سوسياليستی در اين کشورها، و سپس ادامه رهبری حمايت از 

ه از آن، کمک به مبارزات خلقها در کشورهای مبارزات انقالبی خلقهای جهان، و همچنين بعنوان بخشی تعيين کنند

  .مستعمره، از لحاظ ايدئولوژيکی، سياسی و عملی

امروز، اگرچه با اوضاع متنوعی در کشورهای مختلف آسيا،  آفريقا و آمريکای التين روبروئيم و اگرچه شرايط 

فاوتهايی داشته باشد، با اين کنکرت ممکن است از بعضی جهات با شرايط چين در دوران انقالب دمکراتيک نوين ت

وجود تئوری پايه ای، استراتژی، خط و رهبری تامين شده توسط مائو تسه دون برای انقالبات در اين کشورها حقيقتا 

 لنينيسم و مبارزه انقالبی بطرف هدف نهايی –بعنوان يکی از بزرگترين و جاودانه ترين خدمات مائو به مارکسيسم 

  . ، محسوب می گرددکمونيسم در سراسر جهان

  ياداشتها

  .توضيحات فصل به فصل شماره گذاری شده و اختصارات زير مورد استفاده قرار گرفته اند

  

  ١٩٧٣منتخب آثار مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس، مسکو،.                ا.م.آ.م

    

  ١٩٧٣سکو، ا               مراسالت منتخب مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس م.م.م.م

 

 فارسی ١٩٧۵ انگليسی ۴ تا ١منتخب آثار مائو تسه دون، اداره نشريات زبانهای خارجی، جلدهای .                    آ.م

   انتشارات سازمان انقالبی١٣۵٧                           فارسی ١٩٧٧ انگليسی ۵ ، جلد ١٩۶٩

   ١٩٣٩دون، اداره نشريات زبانهای خارجی پکن، منتخب آثار نظامی مائو تسه .                ن.آ.م

  

   ١٩٣٩انتشارات بين الملل، نيويورک، ) بلشويک(تاريخ حزب کمونيست شوروی.        ش.ک.ح.ت

  

   جلدی لنين، چاپ مسکو۴۵کليات                کليات 
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  اداره نشريات زبانهای خارجی پکن.            خ.ز.ن.ا

  

جود نبودن متن ترجمه شده به فارسی تعداد زيادی از منابع زير و همچنين نادقيق بودن بعلت مو:            توضيح

  بسياری از ترجمه های 

  .                      مورد دسترسی، کليه منابع مذکور به متون انگليسی آنها رجوع داده شده اند

  

   ٣٨، ٣٧، ٣۴ صفحات ١٩٧٧. خ.ز.ن.مانيفست حزب کمونيست، مارکس و انگلس، ا)   ١

انتشارات پروگرس، " مارکس و انگلس در باره مستعمرات"، "انقالب در چين و کشورهای مستعمره"مارکس، )   ٢

  ٢٢ و ٢١ ص ١٩۶٨مسکو، 

   ٣۴٧، همانجا ص " کائوتسکی-انگلس به ک"انگلس،)   ٣

   ٣۴٢ همانجا ص ١٨٨٢، " کائوتسکی-انگلس به ک"انگلس،)   ۴

   ١٧و ١۶، ص ١٩٧٠. خ.ز.ن.ا" لنين در باره جنگ و صلح، سه مقاله"، "نگسوسياليسم و ج"لنين، )   ۵

   ١۴٨، کليات، مسکو، ص "در زير پرچم دروغين"لنين، )   ۶

   ١۴٢ و ١۴٠همانجا ص )   ٧

   ٣٨، ص ٢٣: ، کليات ج" نقدی بر مارکسيسم" لنين، )   ٨

   ٨٧ و ٨۶  ص ٩: ت، جکليا" دو تاکتيک سوسيال دمکراسی در انقالب دمکراتيک"لنين، )   ٩

  ١٠٠ ص ٩:رجوع کنيد به کليات لنين، ج) ١٠

 و ١۶٩ ، ص ١٩۵٣ چاپخانه زبانهای خارجی، مسکو، ۴:، کليات استالين، ج"انقالب اکتبر و مسئله ملی"استالين، ) ١١

١٧٠   

 ٣١:، کليات ج"گزارش کميسيون ملی و مستعمراتی"، رجوع کنيد به "کنگره دوم انترناسيونال کمونيستی"لنين، ) ١٢

   ٢۴۴ص 

  همانجا) ١٣

   ٢۴ و ٢٣ ص ١٩٧۵خ، پکن .ز.نن. ، ا١:ج. آ.، م"گزارش در باره برسی جنبش دهقانی حونان"مائو تسه دون، ) ١۴

   ٢٩ و ٢٨همانجا ص ) ١۵

   ١٣  ص١:،ج. آ.، م"تحليل طبقات جامعه چين"مائو تسه دون، ) ١۶

  همانجا) ١٧

   ٢٨٧ و ٢٨۶ ص ٢:، ج. آ.، م"کمونيست"مجله مائو تسه دون، بمناسبت انتشار ) ١٨

 و در طول يک ١٩۴٠در حين اينکه اين امر حزب چين را در جاده صحيح قرار داد، سالها بعد در اوائل سالهای ) ١٩

مائو در در درون حزب . مرحله بن بست در کنگ بود که خطوط    اپورتنيستی عميقا و بطور همه جانبه ريشه کن شدند

يح خطوط را رهبری کرد که بر عليه ذهنی گرايی و  مخضوضا تمايالتی که از ادغام حقايق عام يک جنبش تصح

  .لنينيسم با چراتيک مشخص انقالب چين عاجز می ماندند، هدف گيری شده بود-مارکسيسم

   ٢۵٢ ص ٣: ، ج.آ.، م"در باره دولت ائتالفی"مائو تسه دون، ) ٢٠

   ٢۵٣ و ٢۵٢همانجا ص ) ٢١
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، "اوضاع و وظايف جنگ مقاومت ضد ژاپنی پس از سقوط شانگهای و تامی يوان"ال رجوع کنيد به برای مص) ٢٢

   ٧٠ تا ۶١ ص ٢:، ک.آ. م١٩٣٧ نوامبر ١٢

   ٢٧٩ و ٢٧٧ ص ٢:، ج.آ.، م"وحدت منافع اتحاد شوروی و همه بشريت"مائو تسه دون، ) ٢٣

   ٣٢٧ و ٣٢۶ ص ٢:ج، .آ.، م"انقالب چين و حزب کمونيست چين"مائو تسه دون، ) ٢۴

   ٣٣١ و ٣٣٠همانجا ص ) ٢۵

  ٣۴٩ ص ٢:، ج.آ.، م"در باره دمکراسی نوين"مائو تسه دون، ) ٢۶

  ٣۴٩همانجا ص " درباره دمکراسی نوين"رجوع کنيد به ) ٢٧

  ٣۵٠همانجا ص ) ٢٨

   ٣۵١همانجا ص ) ٢٩

   ٨٧ ص ۴:، ج.آ.، م"چند ارزيابی از وضع بين المللی کنونی"مائو تسه دون، ) ٣٠

   ٨٨همانجا ص ) ٣١

  ۴١٣ ص ۴:، ج.آ.، م"در باره ديکتاتوری دمکراتيک خلق" مائو تسه دون، ) ٣٢

    ٣٩٧  و ٣٠۶ ص ١:، ج.آ.، م"در باره پراتيک"مائو تسه دون، ) ٣٣

   ٣٢۶ و ٣٢۵ ص ١:، ج.آ.، م"در باره تضاد"مائو تسه دون، ) ٣۴

   ٨و ٧، ص ١٩٧۶ سپتامبر ١٣، ٣٨، شماره "پکن رويو) "٣۵

   ٢، ص ١٩۶٣، پکن .خ.ز.ن.، ا"مدافعان استعمار نو) "٣۶

   ٧ و ۶همانجا ص ) ٣٧

   ٣٢و٣١، ١٠و٩و٨همانجا ص ) ٣٨

   ٢٧همانجا ص ) ٣٩

   ٣۵همانجا ص ) ۴٠

 
 


