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 Ideological  مسايل ايده لوژيک

  
  باب آواکيان

  

 
  تسه دونخدمات فناناپذير مائو

  

  

  ٣ فصل
 و ساختمان سوسياليسم اقتصاد سياسی، سياست اقتصادی

 قدمهم

 اقتصاد سياسی مارکسيستی

 د سياسیخدمات لنين در حيطه اقتصا

 ساختمان سوسياليسم تحت رهبری استالين

 تصادی در مناطق آزاد شدهسياست اق

 مائو وظايف نوين را تحليل می کند

 از دمکراسی نوين به سوسياليسم

 دو راه پس از رهايی

 يادگيری از تجربه منفی شوروی

 کمونهای خلقی و جهش بزرگ

 مبارزه دو خط حدت می يابد

 ياداشتها

 

  ٣فصل 
  و ساختمان سوسياليسم اقتصاد سياسی، سياست اقتصادی
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  مقدمه
 انقالب در کشورهای مستعمره و نيمه مستعمره و در در برخورد به خط مائو در باره( همانطور که در دو فصل گذشته 

اشاره شد، يکی از ويژگيها و امتيازات ويژه چين آن بود که از همان ) باره جنگ انقالبی و خط نظامی بطور جداگانه
ابتدا نيروهای انقالبی تحت رهبری حزب کمونيست مناطق آزاد شده ای را مستقر ساختند که بمثابه پايگاهی برای 

برای حفظ اين مناطق پايگاهی آزاد شده و هر چه قدرتمندتر . برد جنگ بر عليه دشمن ارتجاعی خدمت می کردندپيش
 و نهايتا در -کردن آنها بمثابه تکيه گاهی برای پيشبرد جنگ انقالبی، و برای آزاد ساختن تحرک توده ها در اين مناطق 

ات آن مبارزه، و برای متحد کردن تمام دوستان بر عليه دشمنان  در مبارزه انقالبی و بمثابه ستون فقر-سراسر کشور 
در هر نقطه ای، بغير از داشتن يک خط سياسی درست بطور کلی و داشتن يک خط نظامی صحيح همچنين الزم بود که 

  .ديک خط درست در رابطه با مسائل اقتصاد سياسی و سياست اقتصادی و ساختمان اقتصادی تدوين گشته و بعمل در آي
مائو تحليل اوليه ای از طبقات در جامعه ) ١٩٢۶(آنگونه که در فصل اول توضيح داده شد، در اوائل شروع انقالب چين 

چنين تحليل طبقاتی جزء . چين، دقيقا در خدمت تعيين کردن دوستان و دشمنان انقالب در آن مرحله از انقالب، انجام داد
ستی بطور اخص و همچنين وظيفه عاجل در هر مرحله تعيين کننده از مهمی از مارکسيسم و اقتصاد سياسی مارکسي

از انقالب چين، مائو توجه ويژه ای به اين مسئله مبذول ) و زير مراحل(و در سراسر مراحل مختلف . انقالب می باشد
  .داشت

 توجه جدی به سياست ، مائو در هدايت مبارزه انقالبی، بايد)١٩٢٧(مضافا، از زمان استقرار اولين منطقه پايگاهی 
و در طول بيست سال از زمان استقرار اولين . اقتصادی و خطوط راهنمای ويژه در ساختمان اقتصادی می کرد و کرد

، مائو و حزب کمونيست چين تجارب غنی ای را در ١٩۴٩منطقه پايگاهی تا زمان کسب قدرت سياسی سرتاسری در 
اين تجارب همچنين بخش .  بر مبنای آن در زمينه رشد توليد، انباشت کردندپيشبرد انقالب در جبهه های نبرد اقتصادی و

مهمی از پايه های نظری مائو تسه دون در تکامل دادن يک خط انقالبی در مورد اين مسائل حياتی در دوره سوسياليسم 
 در سالهای دراز مضافا، بسياری از اصول اساسی خط نظامی و استراتژی که مائو در هدايت مردم چين،. گرديدند

جنگ انقالبی که به کسب قدرت سياسی سرتاسری انجاميد، تکامل داد توسط او در زمينه مسايل اقتصاد سياسی و 
ساختمان اقتصادی هم در مناطق آزاد شده در دوره انقالب دمکراتيک و هم بطور کلی در کشور در دوره مرحله 

  . بکار گرفته شدندسوسياليستی که پس از دوره انقالب دمکراتيک بود،
اينها تماما يک جنبه ديگر از اين مقوله است که انقالب دمکراتيک نوين بمثابه پيش درآمدی برای سوسياليسم در چين 

اما، البته، ورود به دوره سوسياليسم، خود وظايف نوينی، مسائل نوينی که بايد حل می گشتند تا پيشرفت حاصل . بود
هميشه، مائو در رابطه با ارائه راه حل خود برای اين مشکالت، نه تنها درسهای غنی مانند . شود، را بهمراه آورد

انقالب چين را بکار گرفت، بلکه درسهای منفی و مثبت تجارب انقالبات ديگر و بخصوص اولين دولت سوسياليستی 
لنينيسم -ل اساسی مارکسيسمدر اين پروسه نه تنها از اصو. يعنی اتحاد جماهير شوروی را ارزيابی کرده و بکار گرفت

اين مسئله مسلما در رابطه با مسائل اقتصاد . دفاع کرده و آنها را بکار گرفت بلکه آنرا تکامل داده و غنی تر ساخت
  .سياسی، سياست اقتصادی و ساختمان سوسياليسم، حقيقت دارد

ی دهد که پرداختن به آن ازحوصله اين اين مسائل و خدمات عظيم مائو در اين حيطه ها مبحث بسيار بزرگی را تشکيل م
ی مائو که در رابطه نزديک با اين موضوع "ادامه انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا"به تئوری کبير. کتاب خارج است

در اينجا خالصه کردن نکات اساسی خط مائو در رابطه با اقتصاد سياسی، . می باشد در فصل آينده برخورد خواهد شد
  .و ساختمان سوسياليستی مد نظر خواهد بودسياست اقتصادی 

  اقتصاد سياسی مارکسيستی
کارل مارکس در همکاری با فردريک ) ١." (هدف اقتصاد سياسی مطالعه مناسبات توليدی است" مائو خود می گويد 

است را تکامل انگلس، در بنيانگذاری علم انقالبی پرولتاريا، ابتدا اقتصاد سياسی سوسياليستی که جزء کليدی اين علم 
مارکس به عمق هزاران پديده روبنايی سرمايه داری نفوذ کرد و روابط عمده ای که مشخص کننده اين نوع جامعه . داد

مارکس از کاال شروع کرد و سپس مناسبات ميان انسانها را که در پس " مائو خاطر نشان ساخت، . بود را تحليل نمود
  )٢(...کاال ها مخفی می باشند آشکار ساخت

مارکس در کتاب معروفش کاپيتال، تضاد اساسی سرمايه داری يعنی مالکيت خصوصی و توليد اجتماعی را عريان 
ساخته و راز انباشت سرمايه دارانه يعنی استثمار کارگر مزدور در پروسه توليد توسط مالکين سرمايه دار ابزار توليد، 

  . مالک می شوند، را آشکار ساختبرای آفريدن ارزش اضافی که اين سرمايه داران آنرا
مارکس نشان داد که اين شيوه توليد سرمايه داری، آنطور که مدافعين آن اعالم می کردند، عاليترين و کاملترين و فاز 

اين امر ) ٣."(فاز تاريخی خاص در تکامل توليد را نمايندگی می کند" نهايی جامعه بشری نبوده، بلکه صرفا آخرين 
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وه توليد عاليتر و جديدتری، يعنی کمونيسم جايگزين خواهد شد که جهشی کيفی برای بشريت را نمايندگی باالجبار با شي
  .می کند و عبارت است از نابودی تمام تمايزات طبقاتی و پيشرفت عظيم و متداوم نيروهای اجتماعی توليد

بوده " عادالنه تر"بخاطر آنکه کمونيسم مارکس نشان داد که کمونيسم باالجبار جايگزين سرمايه داری خواهد شد، نه 
بلکه بخاطر آنکه پيشرفت بشريت در سرتاسر فازهای تاريخی قبلی در تکامل توليد، تا سرمايه داری مرتبا جامعه را به 
بحرانها و هرج و مرج های بزرگتر و بزرگتری می اندازد، با تکامل نيروهای مولده اجتماعی که فشار می دهند تا 

 تا آنجا که اين تضاد به تنها راه - بخصوص مالکيت خصوصی سرمايه دارانه - محبس روابط توليدی را ديواره های
از طريق نابودی سيستم سرمايه داری مالکيت حصوصی و تبديل تمام ابزار توليد به مالکيت : ممکن حل شود،بشکنند

  .عمومی جامعه
زم است که پرولتاريای استثمار شونده، انقالب سياسی کرده، مارکس همچنين نشان داد برای دست يافتن به اين مسئله ال

نابودی تمام تمايزات " ماشين دولتی را خرد کرده و دولت خود را يعنی ديکتاتوری پرولتاريا را مستقر ساخته و بطرف 
ه منطبق بر اين طبقاتی بطور کلی، نابودی مناسبات توليدی که بر آن قرار گرفته است، نابودی تمام مناسبات اجتماعی ک
  )۴."(مناسبات توليدی است، انقالبی کردن تمام ايده هايی که از اين مناسبات اجتماعی بر می خيزند پيشروی کند

متاسفانه نه مارکس و نه انگلس زنده نماندند که دوره ای را ببينند که پرولتاريا قدرت را کسب کرده و شروع به اين 
 هيچ دولت پرولتری ای در دوره زندگی آنان استقرار نيافت ١٨٧١ پاريس در سال بجز کمون. تحوالت بی سابقه می کند

  .و خود کمون پاريس فقط چند ماه بيشتر دوام نياورد و توسط نيروهای ضد انقالبی سرنگون گرديد

  خدمات لنين در حيطه اقتصاد سياسی
 طرف باالترين و آخرين مرحله خود يعنی اما در همان زمان در شماری از کشورها، سرمايه داری شروع به تکامل به

 -اين لنين بود که بطور همه جانبه اين تکامل را تحليل کرده و در مقابله با اپورتونيستهای گوناگون. امپرياليسم نمود
منجمله کائوتسکی که از همکاران نزديک انگلس بود اما در دوران آخر زندگی خود مبدل به يک ضد انقالبی گرديده 

ابت کرد که امپرياليسم نه تنها به هيچوجه تضاد اساسی سرمايه داری را حذف نکرده يا تخفيف نبخشيده است،  ث-بود 
لنين نشان داد که امپرياليسم نه تنها آخرين مرحله سرمايه داری است بلکه . بلکه آنرا به سطح عاليتری رسانده است

ای روسيه را در اولين انقالب پيروزمند پرولتری و استقرار اولين و لنين پرولتاري. آستانه انقالبات پرولتری نيز می باشد
  . دولت سوسياليستی که پروسه گذار به کمونيسم را شروع نمود، هدايت کرد

 و بخش مهمی از اين تکامل، اقتصاد سياسی مارکسيستی -لنين مارکسيسم  را به يک سطح جديد و عاليتر تکامل بخشيد 
  . لنينيسم شد-مارکسيسم، مارکسيسم. بود

، لنين اين اصول ١٩٢۴ و مرگش در سال ١٩١٧مضافا، در دوره کوتاه بين کسب قدرت سياسی در روسيه در سال 
علمی را در مسائل معين مقابل پای دولت سوسياليستی، منجمله در حيطه مهم اقتصاد سياسی و ساختمان اقتصادی بکار 

ريای اتحاد شوروی می بايست در متحول ساختن مالکيت از لنين سمت و جهت گيری اساسی را که پرولتا. گرفت
  .سرمايه داری به سوسياليستی در شهر و ده و هدايت رشد سريع اقتصاد سوسياليستی بکار گيرد را تنظيم کرد

اين . در زمان جنگ داخلی و تجاوز امپرياليستی پس از انقالب اکتبر، لنين سياست کمونيسم جنگی را تدوين ساخت
ی الفور مالکيت و شريانهای حياتی اقتصاد را در دست دولت پرولتری متمرکز ساخت و پرولتاريای پيروزمند سياست ف

را قادر ساخت که زير بنای مادی کافی را برای مغلوب کردن مرتجعين داخلی و خارجی که عليه او متحد شده بودند 
در عين حال، طبقه کارگر و دهقانان روسيه بايد . دبدست آورد و زمينه را برای تکامل اقتصاد پس از جنگ آماده ساز

فداکاری های عظيمی می کردند، و بخصوص اين دوره فشارهای زيادی را بر دهقانان در شکل به تملک در آوردن 
  .غالت اضافی آنان از جانب دولت، وارد آورد

در جنگ خدمت نموده بود اما پس از جنگ داخلی، لنين تشخيص داد که سياست کمونيسم جنگی اگر چه به پيروزی 
او برای تدارک شرايط برای .  ايدئولوژيک و تشکيالتی رفته بود-همچنين فراتر از شرايط مادی و همچنين سياسی 

اين سياست . متبلور شد) نپ(اين عقب نشينی در سياست اقتصادی نوين . پيشرفت های آتی فرا خوان عقب نشينی داد
بمثابه ) ماليات جنسی(آن را با يک ماليات .  تملک درآوردن غالت اضافه را ممنوع کردجديد، سياست قبلی مبتنی بر به

نپ امتيازات قابل توجهی به سرمايه داری . ابزاری برای آنکه دولت موجودی غله خود را تضمين کند، جايگزين ساخت
اجازه داده شد که در کشور به سرمايه خارجی .  هم سرمايه داری داخلی هم خارجی، هم شهری، هم روستايی-بود 

اين سياست به سرمايه داران داخلی اجازه داد که در . فعاليت کنند و حتی با دورنمای سودهای باال به جلب آنان پرداختند
حتی در رشته هايی که مالکيت آن با دولت بود، سيستمهای مديريت يکنفره، اتکاء . رشته های معينی به فعاليت بپردازند

 مديران بورژوا، و استفاده گسترده از چيزهايی مانند قطعه کاری و قوانين و ضوابط مشابه کارخانجات بر متخصصين و
  .بکار گرفته شدند) بسياری از اين سياستهای اداری در واقع بخشی از کمونيسم جنگی نيز بوده است( سرمايه داری
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ر بسياری از جاها کامال از هم پاشيده شده و در حين تمام اينها برای دست يافتن به احياء اقتصادی در کوتاه مدت، که د
. جنگ داخلی متوقف گشته بودند و بسياری از کارگران از توليد محروم گرديده و در واقع بی طبقه شده بودند الزم بود

 همان با اين اوصاف در. الزم بود که پرولتاريا و دولت پرولتری هم از نظر سياسی و هم از نظر اقتصادی تقويت گردد
زمان پرولتاريا از طريق قدرت دولتی خود، کنترل بر بخشهای مالی و تجاری را حفظ کرده و بر فعاليتهای سرمايه 

و لنين در اين دوره بر اهميت بوجود آوردن و گسترش . خصوصی در شهر و روستا، حدود و موانعی را تعيين کرد
پی ريزی اشتراکی نمودن در روستا و بطور کلی گسترش دادن تعاونی های مصرف کنندگان و توليدکنندگان، برای 

بدين ترتيب اتحاد شوروی از نظر اقتصادی از طريق سرمايع داری . مناسبات سوسياليستی در آينده نزديک، تاکيد گذارد
  .دولتی نپ، به سوسياليسم پيشرفت کرد

او گفت . رمايه داری است صحبت کردلنين به وضوح در مورد اينکه نپ يک عقب نشينی و امتيازی کوتاه مدت به س
اين سياست نه يک طرح عظيم برای رشد . که اين مسئله بدليل شرايط خاص کشور در آن زمان صحيح و الزم است

کشور به يک دولت سوسياليستی مدرن و قدرتمند بود و نه اينکه قصد آن بوده که سياستهای اساسی آن برای ساختمان 
بلکه وسيله ای بود برای آقريدن . يونيستهای خروشچفی مدعی آن بوده اند، بکار گرفته شوندسوسياليسم، آنگونه که رويز

شرايطی در مدتی کوتاه، برای پيشرفت کردن بطرف اقتصاد سوسياليستی برای يک تعرض بر عليه مواضع اقتصادی 
  .استراتژيک سرمايه داری

  ساختمان سوسياليسم تحت رهبری استالين
اين .  زندگی اش شديدا مريض بود و نمی توانست در کارهای روزمره حزب و دولت شرکت کندلنين در دوران آخر

استالين بود که وظيفه را بدوش گرفته و نپ را پيش برده و صنعتی شدن سوسياليستی و رشد کشاورزی را هدايت 
نوويف و بوخارين، در انجام اين امور، استالين همچنين مبارزه ای سخت را عليه تروتسکی، کامنف، زي.کرد

  .اپورتونيستهايی که گاهی از يکطرف و گاهی از سوی ديگر با راه صحيح به جلو مخالفت می ورزيدند، به پيش می برد
را تبليغ کرده و چنين استدالل می کردند که " تئوری نيروهای مولده" تروتسکی و بهمراه او  کامنف و زينوويف، 

 دليل آنکه بيش از اندازه از نظر اقتصادی و تکنيکی عقب مانده است، امکان ساختمان سوسياليسم جمهوری شوروی به
را نيز داشت و آن اين بود که اصرار می ورزيدند که انقالب فوری در " چپی"اين خط بخشا پوشش نازک . پذير نيست

از طرف .  پوشيده نبودبا اين اوصاف ماهيت راست اين خط زياد. اروپا الزم است که سوسياليسم در شوروی زنده بماند
ديگر تروتسکی مخالف نپ بوده و برای سياست استثمار دهقانان برای دست يافتن به صنعتی شدن و سازماندهی شبه 
نظامی کارخانه ها، برای مجبور کردن کارگران به باال بردن توليد، هورا می کشيد؛ و او حتی خواهان آن بود که 

ستراتژيک و رشته های صنعت بخارجی ها اعطاء شود و بدين ترتيب آنگونه که امتيازاتی در زمينه های رشته های ا
  )۵".(ما را به آغوش الطاف سرمايه داران خارجی بيافکند"استالين گفت، سعی می کرد که 

بعدا وقتی که حزب سياست پيشبرد صنعتی شدن سوسياليستی کشور را بر پايه يک کشاورزی احياء شده فرموله کرد و 
راه قدم گذاشت، تروتسکی در اتحاد زينوويف و ديگران اين اتهام را می زدند که صنعتی شدن با سرعت کافی در اين 

اما در واقع آنها کامال مخالف صنعتی شدن سوسياليستی بودند و سعی می کردند که با برانگيختن توده های . پيش نميرود
ان ثروتمند و نيروهای سرمايه داری در روستا، در آن اعمال دهقانان بر عليه طبقه کارگر، و در واقع اتکاء بر دهقان

و آن عبارت است از غيبت متداوم : از تمام اينها می توان ويژگی متمايز تروتسکی و طرفداران او را ديد. نفوذ کنند
  .اصول و مقام پرستی و فقدان ايمان به توده ها و وحدت اساسی با راست

گشت که خط تروتسکی، مبنی بر اتکاء بر نيروهای سرمايه داری در رابطه با صنعت اين مسئله در اين واقعيت منعکس 
رشد مسالمت آميز "و کشاورزی، با خط بوخارين که در دوران نپ و پس از آن، خط تقويت بورژوازی بر مبنای درک 

  )۶.(شبيه بودرا تبليغ می کرد، بسيار " بورژوازی به سوسياليزم و تقويت آن با شعار جديد ثروتمند شويد
بوخارين بخصوص اين اپورتونيسم راست را در رابطه با روستا داشت و همانند جوهر خط تروتسکی، علنا خطی را 

استالين حزب . تبليغ می کرد که به معنای ياری رساندن و اتکاء بر عناصر سرمايه داری در روستا، يعنی کوالکها بود
رژوايی و در پيشبرد صنعتی شدن سوسياليستی و اشتراکی کردن گام شوروی را در مغلوب ساختن خطوط گوناگون بو

و البته هيچکدام از اينها قبال در تاريخ به ثمر نرسيده بودند، و بخصوص اشتراکی کردن . به گام کشاورزی، هدايت کرد
اريخی بوده و موفقيت آميز کشاورزی که با حادترين مبارزات طبقاتی در داخل و خارج حزب همراه بود، يک وظيفه ت

زيرا روسيه در زمان انقالب اکتبر، اگر . از اهميت عظيمی برای ساختمان سوسياليسم در اتحاد شوروی برخوردار بود
چه يک کشور امپرياليستی بود، به مقدار زيادی يک کشور دهقانی با روستاهای عقب افتاده، منجمله بقايای مناسبات 

  .فئودالی در ابعاد عظيم بود
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ساندن اشتراکی کردن سوسياليستی بهمراه صنعتی کردن سوسياليستی و متحول کردن اتحاد شوروی از يک به ثمر ر
 که تمام اينها در عرض بيست سال از زمان پايان جنگ داخلی -کشور نسبتا عقب افتاده به يک کشور پيشرفته اقتصادی 

. ردم شوروی در تحت رهبری استالين بود دستآورد عظيمی برای طبقه کارگر و م-تا جنگ جهانی دوم انجام شد 
پيروزی اتحاد شوروی بر متجاوزين نازی در جنگ جهانی دوم بمقدار زيادی وابسته به اين امر بود، و دستآورد 

  . عظيمی بود که مردم شوروی تحت رهبری استالين آنرا بکف آوردند
 سوسياليستی کردن، -عظيمی برخوردار بودند در عين حال، در رهبری چنان وظايف بی سابقه ای که از چنان ابعاد 

متحول کردن و رشد سريع اقتصاد چنان کشور بزرگ و پيچيده ای مانند اتحاد شوروی در آنچنان شرايطی که تنها دولت 
بدرجات .  استالين دچار اشتباهات معينی نيز شد-سوسياليستی در جهان بود که هنوز امپرياليسم بر آن سلطه داشت 

اشتباهات را می توان با اين واقعيت که هيچ سابقه تاريخی به سرانجام رساندن چنين وظايفی و هيچ تجربه زيادی آن 
از طرف ديگر، آنگونه که مائو جمع . که بتوان از آنها درس گرفت، وجود نداشت، توضيح داد) و اشتباهات قبلی(قبلی 

اد سياسی، سياست اقتصادی و ساختمان سوسياليسم، از بندی کرد، برخی از اشتباهات استالين، منجمله در حيطه اقتص
آنجا و بدان درجه ای برخاست که استالين در کاربرد همه جانبه ماترياليسم ديالکتيک در حل مشکالت، منجمله در حل 

  .بسياری از مشکالت نوينی که بظهور رسيده بودند، شکست خورد
س از اشتراکی کردن کشاورزی و ايجاد تحوالت سوسياليستی  پ- ١٩٣٠بمقدار زيادی به اين دليل، بخصوص در دهه 
او . را اتخاذ کرد" تئوری نيروهای مولده" استالين خود برخی از جوانب -در مالکيت در صنايع که اساسا کامل شده بود 

ط بر اين ، و سپس مفهوم مرتبط با اين، با تکنيک مدرن، کادرهای مسل"تکنيک همه چيز را تعيين می کند"ابتدا شعار 
  .تکنولوژی همه چيز را تعيين می کنند را فرموله کرد

اين امر بطور جدی به مسئله سياست اهميت کافی نداده و در واقع بر عليه خط اولويت سياست بود و همچنين نقش توده 
بهمراه اين، در .ها، و مشخصا الزام اتکاء بر خالقيت توده ها در توليد سوسياليستی، مانند هر حيطه ديگر، کم بها داد

 هدايت کرد، اما گرايش به اين داشت که صنعت را ٢٠حالی که او پيشبرد اشتراکی کردن در روستا را در اواخر دهه 
به قيمت کشاورزی رشد داده و بدين ترتيب دهقانان را با کمکهای بسيار نازل بحال خود رها کنند که از طريق تالشهای 

  .خودشان انباشت کنند
مانند (اتخاذ شده بود ) يا قبل از آن در دوره کمونيسم جنگی(چنين بسياری از سياستهايی را که در دوره نپ استالين هم
در ماهيت امر، استالين تاکيد يک . ، پاداش، مديريت تک نفره، اولويت متخصصين و غيره را بکار گرفت)قطعه کاری

او در توجه . ليدی اما نه تنها جنبه آن می باشد، می گذاردجانبه بر مالکيت، که تعيين کننده ترين جنبه از مناسبات تو
و روبنا غفلت ) مناسبات بين مردم در توليد و توزيع(مداوم کردن به انقالبی کردن ديگر عرصه های مناسبات توليدی 

 -شد بدرجات زيادی استالين از اين فرض حرکت می کرد که هر گاه مسئله مالکيت بدرجات زيادی حل شده با. ورزيد
 آنگاه فقط الزم است که به پيشرفت -يعنی زمانی که مالکيت عمومی اساسا جانشين مالکيت خصوصی شده باشد 

تکنولوژيک و کارآيی در مديريت، استادانه دست يافته شود و بدين ترتيب سوسياليسم به پايه مادی قدرتمندتری دست 
اين نظريه غلط، دست در دست اين تحليل اشتباه . فت کندخواهد يافت و جامعه قادر خواهد بود بطرف کمونيسم پيشر

اين .  طبقات متخاصم در اتحاد شوروی از بين رفته بودند، حرکت می کرد٣٠استالين مبنی بر اينکه تا اواسط سالهای 
 و  مانند تضاد بين کار يدی-نظريه قادر نبود تشخيص دهد که بورژوازی مرتبا از تضادهای خود جامعه سوسياليستی 
" به هر کس به اندازه کارش"فکری، شهر و روستا، کارگر و دهقان و همچنين نابرابری در درآمد که از کاربست اصل 

 باز توليد می گردد، و اينکه تا زمانی که اين نابرابری های بجا مانده از سرمايه داری به زندگی خود ادامه -بر ميخيزد 
رزه خصمانه بين پرولتاريا و بورژوازی که تضاد عمده جامعه سوسياليستی دهند طبقات و مبارزه طبقاتی، منجمله مبا

  .می باشد، وجود خواهد داشت
اما اشتباهاتی که . استالين خود مکررا و قاطعانه بر عليه تالشهايی که برای احياء سرمايه داری در شوروی بود جنگيد

و اثرات اين اشتباهات بمقدار زيادی در دوره جنگ . بطور خالصه در باال شرح داده شد اثرات مخرب خود را گذاردند
بزرگ ميهنی بر عليه آلمان، زمانی که مقدار معينی سازش با نيروهای بورژوايی درونی و بيرونی اتحاد شوروی که 

تمام اينها درهای بيشتری را به روی نيروهای بورژوايی، . در تضاد با محور فاشيست بودند الزم آمد، برجسته گرديد
رهروان سرمايه " آنانی که شرکای چينی اشان را مائو ( خصوص بورژوازی درون حزب و دولت اتحاد شورویب

باز کرد و به آنان بيشتر اجازه داد که زمينه را برای احياء سرمايه داری، تا زمانی که استالين زنده بود، ) خواند" داری
  . ام برسانندآماده کنند و سپس اين قهقرا را پس از مرگ او به سرانج

استالين سالهای آخر عمرش، در واقع به يک سری از سئوالهای اساسی برخاسته از بقايای سرمايه داری کماکان زنده 
بويژه در کتاب مسائل اقتصادی سوسياليسم در اتحاد شوروی، او خاطرنشان ساخت . در جامعه سوسياليستی، اشاره کرد

 در اقتصاد سوسياليستی بازی نمی کند، اما در حيطه محدود شده ای به که قانون ارزش، اگر چه نقش تنظيم کننده
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استالين گفت که اين بدليل آن می باشد که در روستا، شکل مالکيت سوسياليستی، دولتی . عملکرد خود ادامه می دهد
آنکه مبادله کااليی نبوده بلکه اشتراکی است، که خود جنبه مهمی از ادامه نابرابری بين شهر و روستا بوده، و بدليل 

  .هنوز کامال با شکل عاليتری از مبادله جايگزين نگرديده بود
اضافه بر . مضافا، استالين به برخی از تضادهای مهمی که برای پيشرفت بطرف کمونيسم بايد حل گردند، اشاره کرد

لين تاکيد کرد که برای پيشرفت استا. نابرابری بين شهر و روستا، او توجه ويژه ای به تضاد بين کار فکری و يدی کرد
 و -بطرف کمونيسم الزم است که اين تضادها و همچنين ساير تضادهای باقی مانده از جامعه سرمايه داری حل گردند 

  .اختالف اساسی بين شهر و روستا و کار فکری و يدی و غيره حذف گردد
تفاوتها را کامال از زاويه رشد توليد و باال بردن اما در همان زمان، استالين اين گرايش را داشت که مسئله حذف اين 
بعبارت ديگر، استالين بر محدودکردن اين تفاوتها . سطح فنی و مادی توده ها و نه از زاويه سياست و ايدئولوژی، ببيند

فنی و تا حد ممکن در هر نقطه و بر اين مسئله که چگونه اين بطور ديالکتيکی با وظايف رشد توليد، باال بردن سطح 
مادی توده ها و غيره مرتبط است، و همينطور بر روی مسئله دامن زدن به مبارزه ايدئولوژيک برای نبرد با ايدئولوژی 

  .بورژوازی که توسط اين نابرابری ها تقويت می گردند، تاکيد نميگذارد
استالين . کو را طرد می کنديکی از قدرتمندترين نکات اين اثر استالين در آنست که انحرافات رويزيونيستی ياروشن

اشتباه اصلی رفيق ياروشنکو آنست که او موضع مارکسيستی در مورد مسئله نقش نيروهای مولده و مناسبات "نوشت، 
توليدی در تکامل جامعه را انکار می کند، و اينکه او بطور مفرطی نقش نيروهای مولده را زياده برآورد می کند و به 

بات توليدی، کم بها می دهد، و بدانجا می رسد که اعالم می کند که در جامعه سوسياليستی، همان افراط به نقش مناس
  )٧".(مناسبات توليد جزئی، از نيروهای مولده می باشند

استالين ادامه داده و خاطر نشان می کند که تضاد بين مناسبات توليدی و نيروهای توليد، حتی تحت سوسياليسم ادامه می 
استالين تاکيد کرد ) ٨"(امل مناسبات توليدی از تکامل نيروهای مولده عقبتر می باشد و عقبتر خواهد بودتک"يابد زيرا 

و چنانچه خط . که با در فرماندهی قرار گرفتن يک خط صحيح، اين تضاد می تواند به يک تضاد آنتاگونيستی بدل نشود
  .غلطی بکار گرفته شود، اين امر وارونه خواهد گشت

 تحليل استالين از اين مسئله آن بود که هنوز به وجود تضادهای طبقاتی آنتاگونيستی بين پرولتاريا و بورژوازی اما کمبود
و به اين واقعيت که برخورد صحيح به تضاد بين نيروها و مناسبات توليد عمدتا وابسته به حل صحيح تضاد بين 

اضافه بر اين، همان گونه که . ژوازی می باشد، معترف نشدپرولتاريا و بورژوازی، در پيشبرد مبارزه طبقاتی عليه بور
مائو تاکيد ورزيد، اگر چه استالين بر ادامه حضور تضاد بين نيروها و مناسبات توليد اصرار می ورزيد، اما چنين خطی 

 می کند و استالين وقت صحبت از مناسبات توليدی: "را در مورد تضاد بين زير بنای اقتصادی و رو بنا در پيش نگرفت
استالين فقط در مورد اقتصاد صحبت ... از روبنا و مناسبات بين روبنا و زير بنای اقتصاد سخنی به ميان نمی آورد

به مردم اهميتی نمی . و کتاب استالين از ابتدا تا به انتها هيچ صحبتی از روبنا به ميان نمی آورد" ميکند و نه سياست 
  )٩".(ب می آورد و نه مردم را اشياء و پديده ها را به حسا. دهد

 نوشته شده اند، مائو نه تنها اختالف مهم معينی را که حتی با خط اتحاد ١٩۵٠در اين انتقادها که در اواخر سالهای 
 -شوروی زمان استالين پيدا کرده بود منعکس می سازد، بلکه او شروع به پيشبرد بيشتر تئوری و پراتيک مارکسيست 

البته اين مسئله فقط از . مسئله اقتصاد سياسی، بخصوص در مورد رابطه بين انقالب و توليد، می کندلنينيستی در مورد 
طريق مبارزه حاد بين دو خط درون حزب کمونيست چين بدور  همان مسائل شکل گرفت، مبارزه ای که در سالهای 

  .باقيمانده عمر مائو ادامه يافته و عميقتر گشت
ت سياسی در چين کسب شد، مبارزه درون حزب کمونيست چين بر سر اينکه چه راهی را در در واقع از زمانی که قدر

اول . مخالفت با راه سوسياليستی از دو جهت برخاست.  در گرفت- راه سرمايه داری يا راه سوسياليستی -پيش بگيرد 
نکه امپرياليسم آمريکا قدرتمندترين آنهايی که بحث شان اين بود که الزم است که چين از اياالت متحده، حتی با وجود آ

چنين خطی که . پشتيبانان چيانکايشک  بود و البته هنوز کماکان قصد به انقياد در آوردن چين را داشت، کمک بگيرد
آمريکا دوخته بود، خط وابستگی و سازش با امپرياليسم آمريکا را تبليغ می کرد و نتيجه اش آن بود " کمکهای"چشم به 

در . سوسياليسم نتواند در چين ساخته شود بلکه پيروزی های انقالب دمکراتيک نوين نيز از بين برده شوندکه نه تنها 
همان زمان آنهايی بودند که خواهان بکاربست سرسختانه راه اتحاد شوروی در ساختمان اقتصادی در چين بودند، 

 مدل اتحاد شوروی در مبارزه برای کسب قدرت درست همان کسانی که قبل از اين خواهانه دنباله روی کورکورانه از
مبارزه بر عليه اين انحراف پس از کودتای رويزيونيستی خروشچف و شرکايش در اواسط .  سياسی سراسری بودند

  .، زمانی که مدل اتحاد شوروی مدلی برای احياء سرمايه داری گشت، آنتاگونيستی گرديد١٩۵٠سالهای 

  شدهسياست اقتصادی در مناطق آزاد 
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در مقابله باهر دو خط اپورتونيستی، مائو بطور فزاينده ای خطی انقالبی را در رابطه با ساختمان سوسياليسم تکامل داد، 
خطی که هم در تجربه طوالنی و درسهای انقالب چين در زمان مبارزه برای قدرت، و هم در تعميق جمعبندی تجربه 

برخی از . هبری استالين و سپس پيروزی رويزيونيسم، ريشه داشتاتحاد شوروی و درسهای مثبت و منفی آن تحت ر
آنانی که در دوره انقالب دمکراتيک نوين با مائو سمتگيری کرده بودند پس از کسب قدرت سياسی به اين نتيجه گيری 

رون دوره شده اند، و اين مقوله با پيشرفت بيشتر چين به د" دمده"رسيدند که خط او و اصول اساسی راهنمای خط او 
اما مائو به مبارزه خود برای اين مسئله که اصول اساسی ای که مبارزه طوالنی مدت و . سوسياليستی برجسته تر گرديد

پيچيده برای کسب قدرت سياسی را پيروزمندانه هدايت کرده بودند بايد همچنين انقالب و ساختمان مرحله سوسياليستی 
اندهی قرار دادن سياست، اتکاء به توده ها، تشخيص نقش حياتی دهقانان و اهميت در فرم. را نيز هدايت کنند، ادامه داد

 اينها و ديگر نکاتی که از خط ايدئولوژيک و سياسی -روستاها، مبارزه با امتياز طلبی و گرايشات بوروکراتيسم 
الوده خط مائو تسه دون را نمايندگی کننده جهانبينی و منافع پرولتاريا برخاسته و آنرا منعکس می کردند، کماکان ش

  .تشکيل می دادند
از زمان اولين فازهای انقالب چين، مائو تاکيد کرد که، در رابطه با سياست اقتصادی مانند ديگر حيطه ها، الزم است 

که " اولترا چپ"که در عين بعمل در آوردن و پيشبرد انقالب بورژوا دمکراتيک بمثابه مرحله اول و مقابله با خطوط 
خواستند از نيروهای خرده مالک سلب مالکيت کنند و آنان را بسوی دشمن برانند، در همان مرحله زمينه چه از می 

 نوشته شده ١٩٣۴در مقاله ای که در ژانويه . نظر اقتصادی و چه در ديگر حيطه ها برای آينده سوسياليستی چيده شود
  :زاد شده چنين فرمول بندی را ارائه داداست مائو در برخورد به مسئله سياست اقتصادی در مناطق آ

اصول سياست اقتصادی ما عبارتند از اينکه در زمينه ساختمان اقتصادی هر کاری را که ممکن و ضرور است، انجام 
دهيم و منابع اقتصادی را برای رفع نيازمنديهای جنگ متمرکز سازيم؛ در عين حال زندگی توده ها را تا حد امکان 

تحاد کارگران و دهقانان را در زمينه اقتصادی تحکيم کنيم، رهبری پرولتاريا را بر دهقانان تضمين نماييم بهبود بخشيم، ا
و برای تامين نقش رهبری بخش دولتی اقتصاد نسبت به بخش خصوصی کوشش کنيم تا بدينسان آن شرايط مقدماتی گذار 

  )١٠.(آتی به سوسياليسم  را فراهم آوريم
 در زمان جنگ ضد ژاپنی، مائو تاکيد کرد ١٩۴٠نوشته شده در ژانويه " در باره دمکراسی نوين"بعدها، در اثر مهمش 

ما هرگز نبايد يک جامعه سرمايه داری از نوع اروپا يا آمريکا را مستقر سازيم يا اجازه دهيم که جامعه کهن نيمه " که 
بطور کلی " به اقتصاد دوره دمکراتيک نوين می باشد، او اشاره کرد که تا آنجا که مربوط.: فئودالی به زندگی ادامه دهد

کشاورزی سوسياليستی در اين مرحله مستقر نخواهد شد، اگرچه انواع گوناگون شرکتهای کئوپراتيوی توسعه يافته بر 
  )١١".(مبنای زمين به کشتگر عناصر سوسياليسم را در بر خواهند داشت

، برای متحد کردن تمام نيروهای ممکن بر عليه متجاوزين ژاپنی برای آنگونه که در فصل اول اين کتاب شرح داده شد
دوران جنگ ضد ژاپنی حزب کمونيست چين سياست اقتصادی ارضی خود را منطبق بر آن دوره کرده و از سياست 

اما . ندمصادره امال خوانين در اکثر موارد دست کشيد و بجای آن کارزار تقليل اجاره، ماليات و غيره را جانشين کرد
  .اين به آن معنانبود که چنين تقليلی می توانست بدون مبارزه بدست آيد و يا مطمئنا حفظ گردد

رهنمودهای حزب و فرمانهای "، و بنابراين "تقليل اجاره بها يک مبارزه توده ای توسط دهقانان است"مائو تاکيد کرد که 
و الطاف توده ها بايد اين مبارزه را هدايت کرده و به آن بجای ارزانی داشتن مراحم ) حکومت مناطق آزاد شده(حکومت

اعطاء کردن تقليل اجاره بها بمثابه لطفی بجای برانگيزاندن توده ها برای به کف آوردن آن توسط فعاليت . ياری رساند
  )١٢".(خودشان غلط است و نتايجش مستحکم نخواهد بود
بود که بنوبه خود بمثابه زمينه ای برای متشکل کردن توده ) و ماليات (بسيج توده ها حلقه کليدی پيشبرد تقليل اجاره بها

و در اين حرکت توليدی، . های دهقان در پيشبرد توليد در دفاع از حکومت انقالبی و نيروهای مسلح خدمت کرد
 مطالعه دقيق هر آنکس که به: مائو در عين حال که اصرار می کرد که . سازماندهی توده ها همچنين تعيين کننده بود

  :، شديدا آن کادرهايی را مورد انتقاد قرار داد که"توليد نپردازد نمی تواند يک رهبر خوب به حساب آورده شود
بجای آنکه در جنبش توليد به توسعه اقتصاد بپردازند، از نقطه نظر محافظه کارانه و صرفا مالی حرکت کرده و راه حل 

اشتباه است اگر بجای آنکه نيروهای کار فراوانی را که در دستگاههای حزب، . را در منافع و تقليل مخارج می بينند
دولت و ارتش و نيز در ميان مردم خوابيده است در راه جنبش توده ای توليد سازمان دهيم به اينکه عده قليلی از 

  )١٣.(کارمندان مشغول جمع غله و ماليات، پول و آذوقه باشند اکتفا ورزيم
چگونه می توان هم بار دهقانی که حاکميت کهن به آنان تحميل کرده بود را سبک : ئله مهم در گير استدر اينجا يک مس

کرد و در همان زمان پايه مادی الزم را برای حفظ رژيم جديد و حمايت از نيروهای مسلح انقالبی در جنگ مقاومت 
وف حزب و کادرهای حزب و حکومت و همچنين مائو تاکيد کرد که راه حل در بسيج حداکثر صف. ضد ژاپن فراهم آورد

در همان حال بسيج توده ها هم برای . اعضای ارتش و همراه با آن بسيج توده ها در کارزارهای توليدی نهفته است
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 و - مستقر کردن کار کمک رساننده به يکديگر و ديگر اشکال ابتدايی تعاون -متحول کردن حداکثر مناسبات توليدی 
ی در تکامل تکنيکهای نوين در توليد حتی با ابزار اوليه توليدی که در مالکيت آنان است، حياتی می انجام جهش هاي

  .بدون اين رها ساختن خالقيت و فعاليت توده ها بمثابه ستون فقرات جنگ مقاومت ضد ژاپن ناممکن می بود. باشد
ر به کم کردن بار مالياتهايی که توسط حکومت اين ام: شرکت سربازان در توليد حلقه کليدی مهمی از تمام اينها بود

همانگونه که مائو خاطر نشان ساخت اگر سربازان ما سه ماه سال را در . انقالبی بر دهقانان بسته می شد کمک کرد
سپاهيان ما :" توليد گذرانده و نه ماه را به جنگيدن و تمرين اختصاص دهند، آنگاه می توان به اوضاعی دست يافت که 

و نه وابسته به ) يعنی حکومت انقالبی( مور معاش خود نه وابسته به گوميندان اند، نه وابسته به دولت منطقه مرزیدر ا
اين بمثابه بخش مهمی از خط مائو در مورد سياست ) ١۴."(اهالی، خودشان نيازمندی های خويش را برآورده می سازند

 مقاومت در مقابل متجاوز، کماکان در دوره سوسياليستی اقتصادی و بخصوص رابطه بين ساختمان اقتصادی و جنگ،
  .نيز باقی ماند

مائو باز هم بر اين ") متشکل شويد"مقاله (در سخنرانی بسيار مهم که برای قهرمانان کار در مناطق آزاد شده انجام شد
  :مسئله تاکيد گذارد که دو متد متضاد در برخورد به مشکالت توليد وجود دارد

آيا سياست مخالف آن نيز وجود دارد؟ آری وجود دارد، و عبارت است از سياستی . توده ها سياستی استتشکل نيروی 
که نقطه نظر توده ای ندارد، بر روی توده ها تکيه نمی کند يا آنها را متشکل نمی سازد و در حاليکه به تشکل توده های 

توجهی نمی کند فقط به تشکل افراد معدودی که در وسيع روستا، نيروهای مسلح، دستگاهها، مدارس و کارخانه ها 
دوائر مالی، تدارکات و بازرگانی می پردازد، سياست مذکور کار اقتصادی را بمنزله جنبش وسيع و يا جبهه وسيع 

اين است . مبارزه در نظر نمی گيرد بلکه آنرا فقط به منزله چاره ای برای پر کردن کمبودهای منابع مالی تلقی می کند
  )١۵.( سياست مخالف، آن سياست خطاآن

او . مائو ادامه داده و باز هم حلقه های واسط بين سياست اقتصادی کنونی و پيشرفت آتی بسوی سوسياليسم را نشان داد
تعاونی ". اکنون مهمترين شکل تشکل توده ای در زمينه اقتصادی می باشد) تعاونی ها(کئوپراتيوها" خاطر نشان ساخت 

پلی را نمايندگی می کنند که اقتصاد منفرد دهقانان را که هزاران سال تحت فئوداليسم وجود داشت به ها سنگ بنای 
  :مائو اشاره کرد که. اقتصاد جمعی سوسياليستی هدايت می کند

اين شکل توليد که انفرادی و پراکنده است پايه اقتصادی رژيم فئودالی است و دهقانان را در تهی دستی هميشگی نگه می 
يگانه راه پايان دادن به اين وضع عبارت است از اشتراکی کردن تدريجی، و يگانه راهی که به اشتراکی کردن . دارد

هم اکنون ما تعداد کثيری کئوپراتيو دهقانی در منطقه مرزی . می انجامد، بنابر گفته لنين، از کئوپراسيون می گذرد
بدوی دارند و فقط پس از چند مرحله از تکامل بشکل کئوپراتيوهايی تشکيل داده ايم، ولی هنوز شکل ) مناطق آزاد شده(

اقتصاد ما اقتصاد دمکراسی نوين است و . از نوع کئوپراتيوهای شوروی که بنام کلخوز شناخته می شوند در خواهند آمد
مبتنی ) صوصیبر اساس مالکيت خ(کئوپراتيوهای ما هنوز سازمان های کار جمعی هستند که بر اساس اقتصاد انفرادی

  )١۶.(می باشند
در اينجا مائو مسير اساسی را که تعاون در روستاهای چين در پيشبرد اقتصاد دهقانی به طرف مناسبات سوسياليستی 
بايد طی می کرد را ترسيم نمود، که گام اوليه آن که متناسب با مرحله انقالب دمکراتيک نوين بود عبارت بود از تشکيل 

تقابل، مانند هر مورد ديگر، مائو در اين مورد نيز تاکيد کرد موفقيت اين تيمها بستگی به بسيج و تيمهای کار تعاون م
اين شيوه های کمک متقابل جمعی، ابتکار خود توده "در واقع مائو خاطر نشان ساخت که، . فعاليت آگاهانه توده هادارد

  )١٧.(نو وظيفه حزب عبارت است از جمعبندی و همه گير کردن آ..." هاست
او . سالها بعد، با نزديک شدن پيروزی در جنگ ضد ژاپنی، مائو دوباره بر اهميت سياست صحيح اقتصادی تاکيد گذارد

بخصوص آن رفقايی که سياست اقتصادی را بر شرايط خاص مبارزه انقالبی چين منطبق نمی کردند، و بويژه به اين 
در روستا متمرکز بود و بايد از طريق پيشرفت از روستا به شهرها واقعيت توجه نداشتند که اين مبارزه در آن زمان 

  :ادامه يابد، را مورد انتقاد قرار داد 
ما می خواهيم برای تسخير شهرها و باز ستاندن اراضی از دست رفته . ما می خواهيم تجاوزکاران ژاپنی را نابود سازيم

مبتنی بر اقتصاد انفرادی، جدا از يکديگر و درگير در جنگ ولی در اين موقع که ما در مناطق روستايی . آماده شويم
پارتيزانی بسر می بريم، چگونه بايد به اين مقصود نائل آمد؟ ما می توانيم از گوميندان که کوچکترين گامی بر نمی دارد 

يم که بايد بر ما بر آن. و حتی از حيث کاالهای مصرفی عادی از قبيل قماش کامال وابسته به خارجه است تقليد کنيم
ما اميدواريم که از خارج کمک بگيريم، ولی نبايد وابسته به آن باشيم؛ ما بر کوشش . نيروی خودمان تکيه داشته باشيم

در اين صورت چگونه بايد به مقصود خويش نائل آئيم؟ . خودمان، بر نيروی آفريننده تمام ارتش و قاطبه خلق تکيه داريم
  )١٨.(نه توليد را هم زمان در ميان ارتش و مردم برانگيزيمبه اين طريق که جنبش پر دام
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 اصلی که او در - متمرکز کردن نيروها برای جنگ نابود کننده -اين همانند اصلی بود که مائو در جنگ استفاده می کرد 
دمکراتيک ساختمان اقتصادی نيز بخصوص در رابطه با حلقه های کليدی و پروژه های کليدی در اقتصاد، چه در دوره 

  .نوين و چه در دوره سوسياليستی بکار بست
اگرچه مائو در نقل قول باال، اوضاع پيشاروی انقالب را در آن زمان مورد بر خورد مشخص قرار داده، ليکن مسائل 

 نه) اهميت روستا، بسيج توده ها، شرکت ارتش در توليد و جنگ و تمرين، و بطور کلی امر اتکاء بخود(مورد تاکيد وی 
فقط برای آن دوره، بلکه در دوران پس از کسب قدرت سياسی سراسری و ورود به دوره سوسياليسم نيز از اهميت 

  .اين مقوالت در اين دوره نيز بمثابه اصول اساسی بجای ماندند. حياتی برخوردار بودند
ی کار و منابع مادی آن پراکنده چون ما در روستا بسر می بريم، جايی که نيرو" همچنين در همان مقاله مائو می گويد،

اين سياست با ) ١٩."(را اتخاذ کرده ايم" رهبری واحد و اداره غير متمرکز"است، در مورد توليد و تدارکات، سياست 
اصل استراتژی واحد و فرماندهی استراتژيک با : اصل نظامی که مائو تدوين کرد از نزديک مرتبط است يعنی

اين .) به فصل قبل مراجعه کنيد. (اف پذيری و ابتکار بخصوص در کارزارها و نبردهافرماندهی غير متمرکز و انعط
 اگرچه باز هم با مبارزه حاد درون حزب -اصل، همچنين، در دوره سوسياليستی نيز توسط مائو بکار گرفته شد 

  .کمونيست
 آور شد که پيروزی های بکف آمده از بالفاصله پس از شکست امپرياليستهای ژاپنی، مائو دوباره به حزب و توده ها ياد

طريق تالشهای خودشان فقط توسط ادامه اعمال سياست اتکاء به خود قابل دفاع و گسترش به پيروزيهای نوين می 
مائو در تدارک برای مقابله با تالشهای ضد انقالبی چيانکايشک برای دزديدن ميوه های اين پيروزی و احياء . باشند

ما بايد توده ها را برای سرنگونی مرتجعين در چين متشکل "در سراسر چين مصرانه گفت حاکميت ارتجاعی اش 
  )٢٠".(کنيم

با ذکر مثالی از دوره اوليه انقالب چين، زمانی که يک فئودال در منطقه مشخصی از تسليم شدن سرباز زده و دهکده 
پاکسازی کنند، ترک نکرد، مائو توجه عموم را به سنگر استحکامات خود را تا زمانی که ارتش انقالبی وارد آنجا شده و 

ارتجاعی در چين وجود دارد جلب کرده و گفت " دهکده های سنگر استحکامات"اين واقعيت که کماکان بسياری از اين 
اين درست مانند جاروب کردن کف . تمام پديده های ارتجاعی با هم يکسانند؛ اگر آنها را نزنيد، ساقط نخواهند شد"که 
  )٢١".( علی القاعده، خس و خاشاک از جايی که جاروب نشود، بخودی خود زائل نمی گردد-اق است اط

پس بايد و می توان به چيزی اتکاء کرد تا چين را از سلطه ارتجاعی پاک ساخت؟ مائو گفت بايستی بر توده هايی که 
ما بايد بر چه اساسی مبتنی باشد؟ سياست : "او سئوال کرد که. تحت رهبری حزب کمونيست می باشند اتکاء کرد
اينهم اصل اساسی ) ٢٢."( اين به معنای اتکاء به نيروی خود است-سياست ما بايد بر اساس نيروی خودمان مبتنی باشد 

ای بود که مائو برای آن جنگيده و نه تنها در هدايت انقالب دمکراتيک چين در کامل کردن پيروزی از طريق پيروزی 
 ضد چيانکايشک بکار بست، بلکه همچنين آنرا در پيشبرد انقالب سوسياليستی و ساختمان  سوسياليستی در جنگ انقالبی

وباز اين کار را مائو فقط از طريق مبارزه حاد در درون خود حزب کمونيست چين بر . پس از اين پيروزی بکار بست
  .يروی خود بودند، به پيش بردعليه آنهايی که مخالف سياست اتکاء بخودو گسترش از طريق اتکاء بر ن

  مائو وظايف نوين را تحليل می کند
از طرف ديگر سياستهای متخذه در سالهای طوالنی مبارزه انقالبی در روستاها را نمی شد بطور مکانيکی در شهر ها 

دايت می بکار بست و حتی در روستا بايد بين کشاورزی و صنعت، بين سياستهايی که انقالب ارضی ضد فئودالی را ه
حل . کردند و آن سياستهايی که بايد در رابطه با توليد سرمايه دارانه و بازرگانی اتخاذ می شد، خط تمايزی کشيده می شد

صحيح اين مسئله مستلزم مسلح کردن عميقتر حزب و توده ها با جهان بينی دور انديشانه پرولتاريا و آگاه کردن آنها به 
  .ودمنافع دراز مدت و عمومی شان ب

 زمانيکه پيروزی نهايی در جنگ عليه چيانکايشک در افق نمايان گشته ١٩۴٨مائو به اين مسائل در مقاله ای در اوايل 
بايد از اين "مائو هشدار داد که . و مسئله تصرف شهرهای بزرگتر و اداره آنها يک مسئله فوری شده بود، برخورد کرد

 روستا ها در مبارزه بر عليه مالکان ارضی و دهقانان مرفه و در برانداختن اشتباه بر حذر بود که همان اقداماتی که در
  :و او مضافا اصرار ورزيد که." نيروهای فئودالی بکار می رود در شهرها نيز عملی شود

بايد تفاوت جدی گذاشت ميان لغو استثمار فئودالی که بوسيله مالکان ارضی و دهقانان مرفه صورت می گيرد و حمايت 
همچنين بايد تفاوت جدی گذاشت ميان سياست صحيح توسعه توليد، شکوفاندن . اههای صنعتی و بازرگانی آنانبنگ

اقتصاد، مالحظه دوگانه منافع عمومی و خصوصی، مالحظه دوگانه منافع کار و سرمايه، و سياست يکجانبه و نزديک 
صنعت و بازرگانی صدمه می زند و به امر انقالب زحمتکشان است ولی در واقع به " رفاه "که بنام " معاضدت"بينانه 
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بايد در ميان توده های کارگر به کار آموزش پرداخت تا به آنها حالی شود که نبايد فقط منافع . توده ای زيان می رساند
  )٢٣.(آنی و قسمی را ببينند و منافع عمومی و دراز مدت طبقه کارگر را از ياد ببرند

ان می دهد هم سياست صحيحی است که برای اين مرحله دمکراتيک نوين انقالب بود و هم پايه آنچه که مائو در اينجا نش
اين مستقيما در تضاد با خطی بود که انقالب . صحيحی که بر اساس آن پيشرفت آتی به مرحله سوسياليسم انجام می پذيرد
ميسم را بين کارگران دامن زده و بهبودهای دمکراتيک را به مثابه پايانی در خود تبديل می کرد و رفاه طلبی و اکونو

 -کوتاه مدت فوری در شرايط کارگران را در مقابل منافع اساسی آنان در برقرار کردن شرايط مادی و همچنين سياسی 
 علم می - منجمله دستيابی به پيروزی نهايی در جنگ عليه چيانکايشک -ايدئولوژيک الزم برای گذار به سوسياليسم 

  .کرد
زه عليه اين نوع خطر غلط بطور فزايندهای تعيين کننده می گشت زيرا کسب قدرت سراسری در افق نمايان شده مبار
و با کسب قدرت سياسی اين مسئله که آيا بايد راه سرمايه داری در پيش گرفت يا سوسياليستی در مقابل رو قرار . بود

ش به کميته مرکزی حزب کمونيست چين، اوضاع و  مائو در يکی از مهمترين سخنرانی هاي١٩۴٩در مارس . گرفت
وظايف فی الفور مقابل پای حزب را در رابطه با گرفتن شهرهای بزرگ و نتيجه پيروزمندانه جنگ رهای بخش بر 

  .عليه چيانکايشک و حاميان امپرياليستی اش آمريکا را تجزيه و تحليل کرد
چرا؟ زيرا در غير اين صورت قدرت . د توليد و سازندگی باشدمائو گفت وظيفه فی الفور پس از کسب قدرت سياسی باي

بطوری که مائو به روشنی خاطر . سياسی را نمی شد مستحکم کرد و البته گذار به سوسياليسم نيز غير ممکن می گشت
  :نشان ساخت 

ت کسب کنيم، اگر نتوانيم اگر ما هيچ سر رشته ای از توليد نداشته باشيم و نتوانيم معلومات الزم در اين زمينه را بسرع
توليد را در کوتاه ترين مدت ممکن احياء و تکامل بخشيم و به پيشرفت های واقعی نائل آئيم بطوريکه در درجه اول 
زندگی کارگران، سپس زندگی عموم مردم بهبود يابد، قادر به حفظ قدرت سياسی خود، قادر به ايستادن بر روی دو پای 

  )٢۴.(خواهيم خوردخود نخواهيم بود و شکست 
 دوره -در اينجا مائو سياستی مشابه آنجه که لنين در سالهای اول جمهوری شوروی اتخاذ کرد را در پيش گرفت 

 زمانی که احياء اقتصاد ملی تحت حاکميت پرولتاريا در تعيين اينکه آيا قدرت دولتی جديد -کمونيسم جنگی و سپس نپ 
واهد بود که پيشرفت کرده و تحوالت سوسياليستی و رشد اقتصادی را در پيش پرولتاريا زنده خواهد ماند و قادر خ

اما حتی تحت اين شرايط، همانگونه که لنين در مبارزه سرسختانه بر عليه تروتسکی، بوخارين و . بگيرد حياتی بود
ا در غير اين صورت ديگر اپورتونيستها پا فشاری کرده بود، می بايست  که خط سياسی درست در رهبری قرار گيرد، ي

  . قدرت دولتی پرولتاريا به هر صورت از دست ميرود و آنگاه مسلما نميتواند مشکالت توليدی خود را نيز برطرف سازد
مائو نيز بر عليه خطوط نادرستی که چه عرصه جوالن آزادی را برای سرمايه داری خصوصی و موقعيت آنرا به 

در سياست اقتصادی مربوط به صنايع می رساند و يا سرمايه داری سطحی باالتر از موقعيت شرکتهای دولتی 
خصوصی را شديدا محدود يا حتی فی الفور ملغی کرده، بدون آنکه از آن در احياء و شروع رشد اقتصاد استفاده کنند، 

  :در مقابله با هردوی اين اشتباهات مائو اصرار ورزيد که . مبارزه کرد
اری شهری و روستايی که بحال اقتصاد ملی زيانمند  نيستند بلکه سودمندند، امکان وجود و بايد به کليه عناصر سرمايه د

معذالک وجود و تکامل سرمايه . اين امر نه فقط اجتناب ناپذير است، بلکه از لحاظ اقتصادی ضروری است. تکامل داد
 سرمايه داری در چين از چند جانب .داری در چين بدون مانع و محدوديت مانند کشور های سرمايه داری نخواهد بود

  ) ٢۵.( در ميدان عمل آن، از راه سياست مالياتی، از راه قيمتهای بازار و از راه شرايط کار-محدود خواهد شد
اين سياست اجازه دادن به سرمايه داری ولی محدود کردن آن و سياست تحويل تدريجی مالکيت خصوصی در صنايع به 

در . ی از طريق يک رشته گامها برای انجام گذار از دمکراسی نوين به سوسياليسم اساسی بودمالکيت دولتی  سوسياليست
محدوديت و مخالفت با اين محدوديت شکل اصلی "حين اين پروسه گذار و متحول کردن، مائو خاطر نشان ساخت، 

  )٢۶..."(مبارزه طبقاتی در دمکراسی نوين خواهد بود
 ولی مطلقا نمی توانست در - يا بورژوازی متوسط -رمايه داران ملی درست استچنين سياستی اگر چه در رابطه س

رابطه با امپرياليستها يا بورژوازی بزرگ در چين، سرمايه داران بوروکرات که هشتاد درصد سرمايه داری چين در 
دن پايه های اقتصادی و اينها می بايستی بسرعت مصادره می شدند، هم برای از بين بر. دست آنها بود، بکار برده شود

آنگونه که مائو . سياسی قدرت آنها و هم رها کردن نيروهای مولده و امکان پذير ساختن احياء و رشد سريع اقتصاد
  :گفت

مصادره اين قسمت از سرمايه و انتقال آن به جمهوری توده ای که تحت رهبری پرولتارياست، به وی امکان خواهد داد 
 را در دست بگيرد، و به اقتصاد دولتی امکان خواهد داد که بصورت بخش رهبری کننده تمام که شريانهای حياتی کشور

  ) ٢٧.(اين بخش از اقتصاد خصلتا سوسياليستی است نه سرمايه داری. اقتصاد ملی در آيد
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  از دمکراسی نوين به سوسياليسم
مبارزه بر : "گونه که مائو بعدها جمع بندی کردآن . اين،باز، در انجام گذار از دمکراسی نوين به سوسياليسم حياتی بود

تا بدانجا که مربوط به مبارزه بر عليه سرمايه داری : عليه سرمايه داری بوروکراتيک يک خصلت دو گانه داشت
کمپرادور بود، يک خصلت انقالبی دمکراتيک داشت، اما تا آنجا که مربوط به مبارزه با بورژوازی بزرگ بود خصلت 

  )٢٨".(داشتسوسياليستی 
 اين شرط -برقرار کردن اولويت بخش دولتی و بطور کلی کنترل اقتصاد توسط دولت تحت رهبری پرولتاريا و حزبش 

اين سياست کليد حل تضادهای اصلی بود که خود را در دوره بالفاصله . اساسی برای دست يافتن به گذار سوسياليسم بود
  .کسب قدرت سياسی سرتاسری نمايان کردند

دو تضاد اساسی "  اين مقطع مائو تحليل همه جانبه مهمی را کرد که با پيروزی سراسری انقالب دمکراتيک نوين، در
اولی تضادی داخلی است يعنی تضاد بين طبقه کارگر و بورژوازی است، و . در چين همچنان بر جای خواهند ماند

اين تحليل يک مسئله مهم خطی و ) ٢٩".(ستیدومی تضادی خارجی است يعنی تضاد بين چين و کشورهای امپريالي
در بکاربست آن در آن زمان . نقطه تمرکز مبارزه دو خط در حزب کمونيست چين در بقيه دوران زندگی مائو باقی ماند

" به اوضاع و وظايف مقابل پا، پيروزی در انقالب دمکراتيک نوين و گذار به سوسياليسم مائو خاطر نشان ساخت که 
. يه در داخل کشور و نظارت بر تجارت خارجی دو سياست اساسی کشور ما در مبارزه اقتصادی خواهد بودتحديد سرما

  )٣٠".(کسی که اين واقعيت را از ديده فرو گذارد و يا کوچک بشمارد، مرتکب اشتباهات بسيار فاحش خواهد شد
 دمکراتيک رفرم -به ماورای قدم بورژوا در همان حال مائو به اهميت مسئله دهقانی و ادامه و گسترش انقالب ارضی 

اساس " زمين به کشتگر"فراهم آوردن .  اشاره کرد- که تا پايان جنگ رهای بخش در ابعاد وسيع پياده شده بود -ارضی 
  :مائو گفت. مناسبات فئودالی در روستا را از بين برد اما اساس مناسبات سرمايه داری را از ميان نبرد

ست از آموزش و پرورش دهقانان، اقتصاد دهقانی پراکنده است و اشتراکی کردن کشاورزی، مسئله خطير عبارت ا
بدون اشتراکی کردن . آنطور که از تجربه اتحاد شوروی بر می آيد زمانی بسيار طوالنی و کاری سخت الزم دارد

 جريان خود بايد با رشد اشتراکی کردن کشاورزی در. کشاورزی نمی توان از سوسياليسم کامل و پا بر جا سخن گفت
  )٣١.(يک صنعت نيرومند که بخش عمده آنرا بنگاه های دولتی تشکيل داده باشند همگام گردد

در تحليل اين مسئله در حيطه سياسی يعنی تبلور فشرده اقتصاد، مائو خاطر نشان ساخت که ديکتاتوری دمکراتيک 
  : با پيروزی انقالب دمکراتيک نوينخلق، شکل ديکتاتوری پرولتاريا در انطباق با شرايط چين

بر اساس اتحاد طبقه کارگر، طبقه دهقان و خرده بورژوازی شهری و بطور عمده بر اتحاد کارگران و دهقانان مبتنی 
سرنگون شدن امپرياليسم و دارودسته ارتجاعی . جمعيت را تشکيل می دهند% ٩٠تا % ٨٠است زيرا که اين دو طبقه 

ا نيروی اين دو طبقه عملی شد و گذار از دمکراسی نوين به سوسياليسم بطور عمده به اتحاد آنان گوميندان بطور عمده ب
  )٣٢.(وابستگی دارد

، تحول سوسياليستی مالکيت هم در کشاورزی و هم در ١٩۴٩در مدت هفت سال از پيدايش جمهور خلق در اکتبر 
بقاتی هم در جامعه بطور کلی و هم در خود حزب کمونيست اما البته اين نيز بدون مبارزه حاد ط. صنعت اساسا کامل شد

 عمدتا بحول مسئله مالکيت - مبارزه بين راه سوسياليستی و راه سرمايه داری -در اين دوره مبارزه طبقاتی . بدست نيامد
اسی اما همچنين مبارزه شديدی بحول مسائل مديريت، اولويت های سرمايه گذاری و ديگر موضوعات اس. دور می زد

  .سياست اقتصادی وجود داشت
پس از فرموله شدن خطوط اساسی توسط مائو تسه دون حزب کمونيست خط مصادره سريع اموال امپرياليسم و سرمايه 
داری بوروکرات را در صنايع پياده کرد و در همان زمان گام به گام متحول کردن سرمايه داری ملی را نيز اعمال می 

استفاده از نقش مثبت سرمايه ملی در احياء و رشد اقتصادی بلکه همچنين استفاده از سرمايه ملی اين مسئله نه تنها . کرد
 خصوصی که بمثابه حلقه مهمی در متحول ساختن بوجود آورده شده بودند را -در مديريت در بنگاههای مشترک دولتی 

ا دريافت کرد و بمثابه بخش عمده ساخته در همان حال بنگاههای دولتی خود حجم عظيم سرمايه گذاری ر. موجب گرديد
اين در استقرار و حفظ سلطه مولفه اقتصادی دولت و در پيشبرد تحوالت سوسياليستی در صنايع دارای اهميت . شدند

  .زيادی بود

  دو راه پس از رهايی
استفاده از سرمايه داران عالوه بر مشکالتی که در نتيجه . اما البته تمام اين به تضادهای نوين و مبارزات نوين پا داد

ملی در مديريت و حتی موقعيت های طراحی بر می خاست، سرمايه داران بزرگ سابق و ديگر عناصر ارتجاعی نه 
تنها خرابکاری کرده و در مقابل تحوالت سوسياليستی مستقيما مقاومت می کردند، بلکه برخی از آنها در واقع موبق 

و همانگونه که مائو در سخنرانی اش در پلنوم . منجمله در بخش دولتی نفوذ کنندشدند به مواضع کليدی در اقتصاد و 



 

www.afgazad.com                                                                                    afgazad@gmail.com  12

 هشدار داده بود، شماری از اعضای حزب که قهرمانانه در مقابل گلوله های ١٩۴٩دوم کميته مرکزی هفتم در مارس 
های حزبی در موقعيت های واقعی دشمن در حين سالهای دراز جنگ انقالبی ايستاده بودند، در اوضاع نوين که اين کادر

  .قدرت برايشان مشکل آمد که در مقابل گلوله های شکر آلود بورژوازی مقاومت کنند
برای مقابله با اين، بمثابه بخشی حياتی از پيشبرد نه تنها اقتصادی بلکه سياستی برای تحول سوسياليستی، حزب مبارزه 

رشوه، فرار از " باليای پنج گانه"بوروکراسی در دولت و اداره و فساد، حيف و ميل و " باليای سه گانه"ای را بر عليه 
ماليات، دزدی اموال دولتی، کالهبرداری از دولت در قراردادهايدولتی، و دزديدن اطالعات اقتصادی برای استفاده 

  . خصوصی، براه انداخت
 بيان گرديده روشن می ١٩۵١ر سال جديتی که بايد با اين مبارزات در پيش گرفته ميشد، توسط جمله زيرين مائوکه د

بايد بر مبارزه عليه فساد، حيف و ميل و بوروکراسی به همان اندازه تاکيد گذارده شود که در مورد مبارزه برای : "گردد
و مائو رهنمود داد که بايد مبارزه بر عليه باليای سه گانه و مبارزه بر ) ٣٣".(سرکوب ضد انقالبيون صورت می گيرد

  )٣۴".(اين هم حتمی است و هم بسيار بموقع" او گفت، -ای پنج گانه با يکديگر مرتبط گردند عليه بالي
اين بدان معنا نبود که در هر موردی چنان مبارزه ای بايد بمثابه مبارزه مردم و دشمنان به پيش برده شود، اگرچه در 

تمايزاتی کشيد، اما معهذا مبارزه بايد بشدت به در مورد جدی بودن موارد بايد . بعضی اوقات چنين چيزی الزام آور بود
فقط بدين ترتيب است که ما می توانيم جلو خطر بزرگ بورژوا و فاسد شدن بسياری از اعضاء حزب " -پيش برده شود 

  )٣۵.(و جلوگيری از انقطاع در رشد اقتصادی و تحوالت در جهت سوسياليسم تنها بدين ترتيب ميسر است " را بگيريم،
. اين مسئله بسيج توده ها را آلزام آور می کرد. جريان يابد" باال"د موفقيت آميز اين مبارزات در آن نيست که فقط پيشبر

بطور خاص عبارت است از " باليای پنج گانه"بنابراين مائو خاطر نشان ساخت که يک بخش مهمی در مبارزه با 
  )٣۶".(ان مغازه بر توليد و مديريت نظاره کنندمستقر کردن تدريجی سيستمی که تحت آن کارگران و دستيار"

اما حتی يک مبارزه تعيين کننده و قطعی تری در اين دوره مبارزه ای بود که در خود حزب بر عليه کسانی که خط 
چنان رويزيونيستهايی . مخالفت با پيشبرد تحوالت سوسياليستی را رواج داده و برايش مبارزه می کردند، جريان داشت

 ليوشائوچی و امثال او در رهبری حزب، چنين استدالل می کردند که بجای گذار از مرحله دمکراتيک به منجمله
  ".تحکيم دمکراسی نوين"سوسياليستی پس از کسب قدرت سياسی وظيفه عبارت بود از 

ن کمک می کرد و در حيطه اقتصادی در مقابله با سياست استفاده از بخشهايی از سرمايه که به احياء اقتصادی و رشد آ
محدود کردن و متحول کردن آنها، اين بورژوا دمکراتهای رهروی سرمايه داری اصرار می ورزيدند که سرمايه داری 

آنها به سختی با مائو ". استثمار محق است"را بايد بدون محدوديت تشويق کرده و تبليغ نمود حتی استدالل می کردند که 
موفقيت آميز، در انطباق با جهتگيری اساسی ای که چهار سال قبل از آن به پيش که پس از چند سال احياء اقتصادی 

  گذارده،
 خط عمومی گذار به سوسياليسم را فرموله کرد، و فراخوان آغاز رشد قدم به قدم صنعتی کردن ١٩۵٢و در اواخر سال 

نايع سرمايه داری را داده بود، سوسياليستی و تحوالت سوسياليستی کشاورزی و صنايع دستی و همچنين بازرگانی و ص
  .به مخالفت برخاستند

اين رويزيونيستها برای منطقی نشان دادن مخالفتشان در حيطه تئوری و فلسفه که توسط بعضی محققين نمايندگی می 
را علم کرده، و بدين "زير بنای اقتصادی سنتز شده " تئوری باصطالح) "که مشهورترين شان يانگ سين چن بود(شدند
  )٣٧".(تيب اولين مبارزه بزرگ در جبهه فلسفی در چين نو را تحريک کردندتر

اين تئوری بورژوايی استدالل می کرد که در دوره گذار زير بنای اقتصادی بايستی شامل بخشهای سرمايه داری و 
ن بخشها خدمت سوسياليستی باشد که در هماهنگی به يکديگر همزيستی می کنند و اينکه روبنا بايستی به هر دوی اي

اين بوخارين را به ياد می آورد که آنگونه که قبال اشاره شد در اتحاد شوروی در . کرده و حتی بورژوازی خدمت کند
 استدالل می کرد که سرمايه داری می تواند بطور مسالمت به سوسياليزم رشد کند و اينکه بايد به سرمايه ١٩٢٠سالهای 

  .داری بدون محدوديت ياری رساند
لبته آنگونه که خاطر نشان شد در دوره گذار به مالکيت سوسياليستی در چين به سرمايه خصوصی اجازه داده شد که تا ا

حد معينی نقشی بازی کند، اما برای پيشرفت کردن در راه سوسياليستی الزم بود که الويت بخش سوسياليستی از طريق 
وزی مناسبات سوسياليستی بر مناسبات سرمايه داری و بهمراه دولت پرولتری مستقر گردد و برای دست يافتن به پير

را بين سرمايه داری و " هماهنگی"موعظه نوعی از . آوردن تحول سوسياليستی مبارزه طبقاتی به پيش برده شود
سوسياليستی کردن وحتی گفتن اينکه روبنا، منجمله قدرت دولتی، بايد به هر دوی اين بخشها خدمت کند و حتی به 

رژوازی خدمت کند در واقع بدان معنا بود که سرمايه داری بر سوسياليسم پيروز آمده و قدرت دولتی بورژوايی را بو
  .مستقر سازد و استثمار پرولتاريا و توده های وسيع مردم را تحميل کند
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کرده و سعی در رابطه با بخصوص کشاورزی ليوشائوچی و ديگر رويزيونيستها بسختی با تحول کئوپراتيوی مخالفت 
آنها اصرار می ورزيدند که هر کوششی در جهت پياده کردن کلکتيوه کردن بايد وابسته به رشد . کردند در آن اخالل کنند

 سنگينی باشد که طبق اين نظريه فقط می تواند با اتکاء بر تکنولوژی خارجی رشد يابد و اينکه در همان زودتر صنايع
اين البته فقط می توانست به قطبی شدن بيشتر و  تقويت نيروهای سرمايه . حال دهقانان بايد در مزارع خصوصی بمانند

  .داری در روستا بيانجامد
او نشان داد که در چين کلکتيوه کردن . اد قرار داد و با جديت بر عليه آن مبارزه کردمائو شديدا اين خطر را مورد انتق

 دهقان که -بايد قبل از مکانيزاسيون در کشاورزی انجام گيرد و اينکه بدون پياده شدن تحول کئوپراتيوی، اتحاد کارگر
را نمی توان حفظ کرد و آنرا به يک سطح در مرحله دمکراسی نوين بر پايه برنامه بورژوا دمکراتيک بوجود آمده بود 

  .نوين يعنی پايه سوسياليستی ارتقاء داد
مائو آن زمان خاطر نشان ساخت که عليرغم پيشرفت گام به گام از .  اين مبارزه به يک تقاطع رسيده بود١٩۵۵در سال 

  :تيمهای کمک متقابل به کئوپراتيوهای توليد کنندگان کوچک کشاورزی
در روستاها وجود دارد مالکيت سرمايه داری توسط دهقانان ثروتمند و دريای عظيمی از مالکيت آنچه که امروز 

آنگونه که برای هر کسی روشن است، نيروی خود بخودی سرمايه داری بطور مداوم در روستا . دهقانان منفرد می باشد
 روئيده و بسياری دهقانان مرفه ميانه تالش در سالهای اخير در حال رشد بوده اند، و دهقانان ثروتمند نوين در هر کجا

از طرف ديگر بسياری دهقانان فقير بخاطر کمبود ابزار توليد کماکان در موقعيت . می کنند که دهقانان ثروتمند شوند
اگر اين . فقر زندگی ميکنند، و برخی از آنان در قرض افتاده و ديگران زمين شان را يا فروخته يا قرض می دهند

  ) ٣٨.(دون کنترل ادامه يابد، قطبی شدن روستا بطور  اجتناب ناپذيری روزبروز بدتر خواهد شدگرايش ب
مائو در جواب به آنهايی که خط رويزيونيستی را در رابطه با اين موضوع تبليغ می کردند، استدالالت خودشان را به 

وستا را تبليغ می کند، و مشخصا در جواب در جواب به اين حمله که او يک پيشرفت عجوالنه در ر. خودشان برگرداند
  : مائو جواب داد که"  دهقان خواهد بود-اگر بسرعت از اسب پياده نشويد خطر از بين رفتن اتحاد کارگر"به اين جمله که 

اين قسمت نه تنها شايعه . است که از قسمت کار روستايی کميته مرکزی به پايين رله می شود" بحثی"احتماال ) اين(
است فقط يک " درست"من فکر می کنم که اين جمله از اساس .  می کند بلکه همچنين بحثهای زيادی توليد می کندسازی

شما رفقای کار روستايی نبايد . عوض شود" سوار"است که بايد به " پياده"کلمه الزم است که عوض شود و آنهم کلمه 
تفاوت در يک کلمه واحد نهفته . و فقط يکی را عوض کردمنااميد شويد چرا که من تمام حرفهای شما را دريافت کردم 

.  شما می خواهيد از اسب پياده شويد و من می خواهم  سوارش شوم-است، اختالفات ما فقط بر روی يک کلمه است
و مسلما " دهقان وجود خواهد داشت-اگر شما نمی خواهيد بسرعت سوار اسب شويد خطر از بين رفتن اتحاد کارگر"

  )٣٩.(اهد بودخطری خو
در ترکيب کردن بيشتر بر مبنای اين "    مائو روشن ساخت که تنها راه پيشرفت به جلو سازماندهی دهقانان 

کئوپراتيوهای کوچک نيمه سوسياليستی و سازماندهی کئوپراتيوهای بزرگ کامال سوسياليستی توليد کنندگان کشاورزی 
ر نوع زمينه ای موجود بود، در واقع خط غلط آتوريته های معين حزب و بنابرگفته مائو برای اين منطور ه." می باشد

که بزودی يک برآمد "، "ما بايد اکنون تشخيص دهيم"او اعالم کرد، . بود که همه چيز را عقب نگه داشته بودند
  )۴٠".(سرتاسری تحوالت سوسياليستی در روستا خواهد بود

 غالب آمد؛ در يک حرکت صعودی عظيم تحول کئوپراتيو خط او بر خط رويزيونيستی. و مائو راست می گفت
  .سوسياليستی بر مالکيت سرمايه داری در روستا غلبه کرد

 در ١٩۵۶از طريق اين نوع مبارزه در جامعه بطور کلی و بطريق متمرکزتری در خود حزب کمونيست بود که تا سال 
 و همچنين بطريق اولی در صنايع دستی و اساس مالکيت سوسياليستی در شهر و روستا، در صنعت و کشاورزی

اما اين بدان معنا نبود که مبارزه طبقاتی در جامعه و يا حزب کمونيست پايان يافته، اين صرفا . بازرگانی مستقر گشت
انقالب سوسياليستی و ساختمان سوسياليستی و مبارزه بين راههای سرمايه داری و سوسياليستی را به يک مرحله نوين 

  .مودتسريع ن

  يادگيری از تجربه منفی شوروی
اين برنامه .  شروع شد، در گير بود١٩۵٣تا به اين زمان چمهوری توده ای چين با برنامه پنج ساله اولش که در سال 

اين برنامه تاکيد . بمقدار زيادی از مدل اتحاد شوروی پيروی کرده و کمکهای عظيم اتحاد شوروی در آن ترکيب شده بود
بر رشد صنايع سنگين به قيمت کشاورزی و صنايع سبک و برنامه ريزی شديدا متمرکز بقيمت ابتکارات بيش از حدی 

اين برنامه دارای چيزهايی مانند مديريت تک نفره، اتکاء بر متخصصين و ديگر تدابيری مانند . منطقه ای، می گذارد
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 - چنان قوانينی را حفظ کرده و شديدا اجرا کنند  که مقرر می شدند که -قوانين عريض و طويلی که خالقيت کارگران را 
  .بجای رها ساختن سرکوب می کرد، بود

تمام اينها مورد عالقه نيروهای محافطه کار بوده و بطور فزاينده ای بوروکراتها را تحت پوشش قرار داده و بخصوص 
تجارب منفی اتحاد شوروی شانه آن رويزيونيستهايی در حزب کمونيست چين را که از بيرون کشيدن نتايج صحيح از 

اما آن بيشتر و بيشتر مورد مخالفت . خالی می کردند و اصرار بر تکرار آنها می کردند را مورد حمايت قرار می داد
مائو که اصرار می ورزيد که در حين استفاده از تجارب مثبت  اولين دولت سوسياليستی از اشتباهات آن جمعبندی شود، 

  .قرار می گرفت
مخالفت با مدل شوروی، مائو پيش از اين شروع به ترسيم راه متفاوتی برای تکامل سوسياليستی چين کرده بود، در 

راهی که به شرايط خودش مناسب بوده، و بيش از اين، طرحی بود که ناظر بر تکرار نکردن اشتباهات و کمبودهای 
 ترسيم اين راه، مائو به هيچ وجه قصد پيوستن و بايد خاطر نشان ساخت که در. شوروی حی تحت رهبری استالين بود

در اقتصاد و سياست را در " مستقل"دنباله روی از رويزيونيستهايی مانند رويزيونيستهای يوگسالوی که باصطالح راه 
پيش می گرفتند يعنی آنانی که تحت پرچم مخالفت با استالين و اتحاد شوروی استالين، راه سرمايه داری را در پيش 

  .فتند، نداشتگر
" تئوری نيروهای مولده"اين مرتدين در مورد اشتباهات واقعی استالين يعنی مثال گرايش او بسمت اتخاذ برخی جوانب 

آنچه که اينان با استالين و اتحاد شوروی .  با او مخالفت نميورزيدند–و در فرماندهی قرار دادن متخصصين و غيره 
 يعنی دفاع از –يقا در مورد مسائل درست و بطور عموم صحيح او بود تحت رهبری او مخالفت می ورزيدند دق

  . لنينيسم و ساختمان سوسياليسم اصيل بر مبنای آن-مارکسيسم
آنگونه که اشاره شد برخورد مائو تسه دون عبارت بود از جمعبندی از کمبودهای اتحاد شوروی تحت رهبری استالين و 

 و همچنين يادگيری از دستآوردها و پيشرفتهای - لنينيسم و نه رويزيونيسم -کسيسم از زاويه مار-اشتباهات خط استالين 
گامهای بسيار مهم در اعمال اين برخورد و بر مبنای اين ترسيم راهی برای . واقعی، که جنبه عمده را شامل می شد

زرگ بوروی سياسی کميته تکامل اقتصاد سوسياليستی چين، در سخنرانی ای که توسط مائو تسه دون خطاب به جلسه ب
  . ايراد شد منعکس می باشد" در باره ده مناسبات بزرگ" تحت عنوان ١٩۵۶مرکزی حزب کمونيست چين در آوريل 

در اين سخنرانی مائو تاکيد يکجانبه بر صنايع سنگين را که کماکان مشخصه برنامه ريزی و سرمايه گذاری در چين بود 
اما به نسبت "يد کرد که اگرچه بطور کلی رشد صنايع سنگين بايد الويت داشته باشد، او تاک. را مورد انتقاد قرار داد

او خاطر نشان ساخت که صنايع سبک و کشاورزی نسبت به ) ۴١".(کشاورزی و صنايع سبک بايد بنوعی بيفزائيم
ن بخشها، بر مبنای بطور صنايع سنگين انباشت سريعتری را بهمراه می آورد، بنابراين افزايشی در سرمايه گذاری در اي

منجر به رشد عظيم تر و سريعتر صنايع سنگين شده، و از "کلی اولويت طوالنی مدت صنايع سنگين در واقع می تواند 
  )۴٢".(آنجا که معاش توده ها را برآورده می کند، زير بنای محکمتری را برای رشد صنايع سنگين بوجود خواهد آورد

اگر اولويت بيش از اندازه به . ترياليسم ديالکتيک را بطور همه جانبه بکار می گيرددر اينجا مائو بطور مشخص ما
صنايع سنگين به قيمت صنايع سبک و کشاورزی داده می شد آنگاه هم مواد خام و هم بازار برای صنايع از دست رفته، 

روی کار برای صنايع توسط عقب  افزايش يافته، و از رها شدن ني- بخصوص هزينه غذا -هزينه نيروی کار در صنايع 
از طرف ديگر، اگر در تحليل نهايی اولويت به رشد صنايع سنگين ، به توليد . افتادگی کشاورزی ممانعت می گرديد

ابزار توليد داده نمی شد، آنگاه کشاورزی و صنايع سبک هر دو در عذاب بوده و راکد می ماندند، که بنوبه خود رشد 
  .ده و کل اقتصاد به سراشيب می افتادصنايع سنگين را فلج کر

  :مائو بطور ديالکتيکی بيان کرد که
خواست شما مبنی بر توسعه صنايع سنگين، واقعی است يا ساختگی، خواستی است : در اينجا اين سئوال پيش می آيد

وده در قوی يا ضعيف؟ اگر خواست شما ساختگی يا ضعيف باشد آنوقت به کشاورزی و صنايع سبک ضربه وارد نم
چنانچه خواست شما قوی باشد آنوقت به کشاورزی و صنايع سبک اهميت می دهيد . آنها کمتر سرمايه گذاری می کنيد

بطوريکه غالت بيشتر و مواد خام بيشتر برای صنايع سبک توليد خواهيد کرد و در نتيجه انباشت باز هم بيشتر سرمايه 
  )۴٣.(مايه بيشتری خواهد بود تا در صنايع سنگين  بگذاريمبدين ترتيب در آينده نيز سر. را سبب می شويد

اين اساس سياستی بود که در اين فرمولی که کشاورزی شالوده اقتصاد چين و صنعت فاکتور هدايت کننده است، بيان می 
  .گرديد

است گرفتن او سي. بعدها مائو همين برخورد ديالکتيکی را در تعيين اولويت ها در صنايع کشاورزی در پيش گرفت
فوالد بمثابه حلقه کليدی در صنعت و غالت بمثابه حلقه کليدی در کشاورزی، و در عين حال بر اين مبنا تضمين رشد 

اين در عين حال مثالی بود از قرار دادن سياست در فرماندهی، چرا . همه جانبه در صنعت و کشاورزی را فرموله کرد
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وی از سود گذارده می شد هم فوالد و هم غالت و در نتيجه نهايتا کل اقتصاد که اگر بعهده گرايش خودبخودی و دنباله ر
  .فی الفورتر ضربه می ديد" نتايج"بدليل دنباله روی از 

مائو خود بطور مشخص سياست اتحاد شوروی را که زياده از حد از   توليدات "  در باره ده مناسبات بزرگ"در 
ار کم برای انباشت بيشتر از طريق تالشهای خودشان رها می کرد، مورد انتقاد دهقانان گرفته و آنانرا با سرمايه بسي

از مرغ . اين شيوه انباشت سرمايه بطور جدی شور و شوق دهقانان را برای توليد خوابانده است"مائو گفت، . قرار داد
  )۴۴!"(آخراين چه منطقی است. می خواهيد بيشتر تخم بگذارد ولی به دانه نمی دهيد

وجود داشت، اما مائو ميگويد ) و صنايع سبک(ه در چين اشتباهاتی در جهت رشد صنايع سنگين بقيمت کشاورزی اگرچ
سياستهای ما با سياستهای اتحاد شوروی در : "که برخورد چين به کشاورزی از برخورد اتحاد شوروی بهتر بوده است

او خاطر نشان ) ۴۵".(م منافع دولت را در نظر می گيردمورد دهقانان تفاوت دارد، سياستهای ما هم منافع دهقانان و ه
به ) از طريق دولت(ساخت که ماليات کشاورزی در چين نسبتا پايين بوده و اينکه در مبادله بين کشاورزی و صنعت 

هر بر تقليل هزينه ماشين آالت فروخته شده به دهقانان و افزايش قيمت محصوالت آنان توجه آگاهانه شد، تا اينکه تسلط ش
اما در عين مبارزه حاد بر عليه . روستا صنعت بر کشاورزی، که از جامعه کهن به ارث برده شده بود وارونه گردد

با توجه به اشتباهات سنگين که اتحاد "گرايشاتی در حزب و دولت که مخالف اين سياست صحيح بودند او هشدار داد که 
رده و بهتر به حل و فصل مناسبات بين دولت و دهقانان شوروی در اين مورد مرتکب شد بايد بيشتر دقت ک

  )۴۶".(بپردازيم
به طريق مشابهی، مائو سياست گذاردن تاکيد بيش از اندازه بر ساختمان نظامی و در نتيجه تحت الشعاع قرار دادند 

مورد اين مسئله، مائو باز در بکار بست ماترياليسم ديالکتيک در . ساختمان شالوده اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد
خاطر نشان ساخت که تقليل هزينه های ساختمان نظامی و تاکيد بيشتر گذاردن بر ساختمان زير بنای اقتصادی الزم 
است در غير اينصورت نه تنها بطور کلی به اقتصاد ضربه خواهد خورد، بلکه بمثابه يک نتيجه تبعی، ساختمان نظامی 

  .ردنيز در دراز مدت ضربه خواهد خو
در همان سخنرانی مائو همچنين تاکيد بيش از حد بر کنترل مرکزی اقتصاد به قيمت ابتکار محلی را مورد انتقاد قرار 

آنچه در آن زمان در چين رشدمی کرد گرايش به اين بود که وزارتخانه های مرکزی کنترل شديدی را بر آن بخش . داد
اين نه تنها از ابتکارات محلی ممانعت می کرد بلکه . حلی، اعمال کننداز اقتصاد را که مسئولش بودند، درست تا سطح م

  .دقيقا رهبری منسجم بر اقتصاد را بطور کلی تحت الشعاع قرار می داد
  :در مخالفت با اين امر مائو گفت

 ابتکار برای کشوری به پهناوری کشور ما با جمعيتی به اين زيادی و شرايطی تا اين حد بغرنج بمراتب بهتر است هم
ما نبايد همانند شوروی همه چيز را در . در دست مقامات مرکزی باشد و هم در دست مقامات محلی تا تنها در دست يکی

  )۴٧.(دست مقامات مرکزی متمرکز سازيم و پای مقامات محلی را ببنديم و هر گونه استقالل عملی را از آنها سلب کنيم
رهبری مرکزی منسجم و قوی و  "–تحاد ديالکتيکی با و نه بمثابه آنتاگونيسمی با  در ا-البته تمام اينها بايد بر مبنای 

در واقع آن نوع ابتکارات محلی که مائو در ) ۴٨.(انجام می شد..." برنامه ريزی منسجم و ديسيپلين در سراسر کشور 
 يعنی رهبری -ه می بود مورد آن صحبت می کرد، اگر بدرستی پياده می شد، آنچه را که بايد بطور کلی چيز عمد

  . را تقويت می کرد و نه تضعيف-متمرکز و برنامه ريزی منسجم با حزب بمثابه نيروی رهبری کننده 
 و متفاوت با بسياری -شروع به ترسيم يک راه کامال متفاوت با راه اتحاد شوروی " در باره ده مناسبات بزرگ"

اما اگرچه اين . ين که تحت نفوذ متدهای شوروی بود، کردسياستهای اقتصادی چند سال اول جمهوری توده ای چ
سخنرانی مشکالت نوين برخاسته از ساختمان سوسياليستی و مناسبات اقتصادی که با تحول اساسی مالکيت ظهور کرده 
بودند را خطاب قرار داد، اما بطور مشخص با مسائل اساسی مناسبات طبقاتی پس از گذار به مالکيت سوسياليستی 

  .اين مشکلی بود که مائو حدود يکسال بعد از آن شروع به نوشتن در باره آن کرد. خورد نکردبر
، ليوشائوچی و ديگر رويزيونيستها که در مقام باالی حزب ١٩۵۶ضمنا، در کنگره هشت حزب کمونيست چين در سال 

ی و نيروهای توليدی اجتماعی عقب تضاد بين سيستم پيشرفته سوسياليست"بودند اين تئوری را که تضاد عمده در چين، 
اين کاربست خط رويزيونيستی آنها در مورد اوضاع نوينی بود . شده بود را مطرح کرده و در واقع پيش گرفتند" افتاده

که مالکيت سوسياليستی عمدتا استقرار يافته بود و ديگر امکان نداشت که با انقالب سوسياليستی بر مبنای تئوری 
" فقط بيان ديگری از تئوری ارتجاعی"اين تئوری جديد تضاد عمده . مقابله گردد"  سنتز شدهزيربنای اقتصادی"

  )۴٩".(در اوضاع جديد بود" نيروهای مولده 
آنچه اين تئوری ميگفت اين بود که مبارزه طبقاتی خاتمه يافته، مناسبات سوسياليستی استقرار يافته است و مسئله اکنون 

اين . نقش توده ها فقط آن بود که سخت کار کنند.  تکنولوژی و رشد اقتصاد کشور می باشدتمرکز  بر باال بردن سطح
 يعنی تبليغ -براحتی با خط اين رويزيونيستها در مورد سياست اقتصادی که هميشه سعی می کردند آنرا تحميل کنند 
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شتن کارگران بمثابه نيروی کار اتکاء بر متدهای بوروکراتيک مديريت و در فرماندهی قرار دادن متخصصين و انگا
  . در هم آميخت-صرف 

مائو و ديگر انقالبيون در حزب کمونيست چين و توده های چينی بسختی اين خط ضد انقالبی را هم در تئوری و هم در 
مللی  مائو دو سخنرانی مهم انجام داد که در آن، برای اولين باردر تاريخ جنبش بين ال١٩۵٧در اوايل . عمل بکنار زدند

کمونيستی، اين مسئله بروشنی خاطر نشان گشت که حتی پس از دستيابی اساسی به مالکيت سوسياليستی، بورژوازی 
  :کماکان در جامعه سوسياليستی وجود دارد و اينکه

مبارزه طبقاتی بين پرولتاريا و بورژوازی، مبارزه طبقاتی بين نيروهای . مبارزه طبقاتی به هيچ وجه تمام نشده است
مختلف سياسی و مبارزه طبقاتی بين پرولتاريا و بورژوازی در حيطه ايدئولوژيک کماکان طوالنی مدت و پر پيچ و خم 

پرولتاريا بدنبال متحول کردن جهان بر مبنای جهانبينی خودش می باشد، و همينطور . و حتی گاهی شديد خواهد بود
يه داری يا سوسياليسم پيروز خواهد شد هنوز واقعا تسويه از اين جهت، با اين سئوال که کداميک، سرما. بورژوازی

   )۵٠.(حساب نگرديده است
  :و دوباره آنچه که مائو بر آن تاکيد داشت اين بود که 

اگر چه ما پيروزيهای اساسی در متحول کردن مالکيت ابزار توليد بدست آورده ايم، ولی حتی بسيار دورتر از پيروزی 
در جبهه ايدئولوژيک با اين سوال که بورژوازی يا پرولتاريا پيروز . و ايدئولوژيک هستيمکامل در جبهه های سياسی 

  )   ۵١.(خواهد شد، هنوز واقعا تسويه حساب نشده است
در همان زمان .در اينجا مائو تاکيد زيادی بر نقش روبنا و مبارزه در اين حيطه، بخصوص سياست و ايدئولوژی، گذارد

دامه دار تضاد بين زير بنای اقتصادی و روبنا، بلکه همچنين بر تضاد بين نيروها و  مناسبات او نه تنها بر وجود ا
 - بر تحول بيشتر مناسبات توليد -اما در اينجا او همان تاکيد را بر ادامه انقالب در جبهه اقتصادی . توليدی اشاره کرد

  .پراتيک به آن پرداختنگذارد، چيزی که در چند سال پس از اين، هم در تئوری و هم در 
مائو در مقابله با رويزيونيستها در حزب کمونيست چين و همپالگی هايشان در اتحاد شوروی که پيشاپيش قدرت را در 
.  آنجا قبضه کرده بودند، به روشنی در حال تکامل دادن افکار خويش در مورد تضاد و مبارزه در دوره سوسياليسم بود

ين دو خط اساسا متضاد، و اين دو راه متضاد که به مقابله حاد با يکديگر پرداخته بودند، ، ا١٩۵٨سال بعد، يعنی سال 
  .را بخود ديد

  کمونهای خلقی و جهش بزرگ
مائو در مقابله با رويزيونيسم درون . اين سالی بود که در سراسر روستاهای چين جنبش استقرار کمونهای خلقی بلند شد

که اين جنبش بخش مهمی از آن بود پشتيبانی همه جانبه داده " جهش بزرگ به پيش"ه و حزب به اين واقعه زمين لرزانند
نه تنها ابعاد و ميدان عمل مالکيت زمين به سطح باالتری ارتقاء يافت، بلکه در کمونهای خلقی توده . و آنرا هدايت کرد

و همچنين بسياری از پروژه های ساختمانی های دهقان توليد کوچک صنعتی، منجمله توليد مواد اوليه ای مانند فوالد،  
اين . اين واقعه ای کامال بی سابقه در روستاهای چين و يا اصال در هر کشور ديگری بود. گوناگون را در پيش گرفتند

از اهميت زيادی برخوردار بود، نه فقط به آن دليل که تفاوت بين شهر و روستا و کارگر و دهقان را کمتر می کرد، 
نين در رابطه با مسئله جنگ خلق در مقاومت در مقابل متجاوز بر طبق خط انقالبی مائو، که باالترين درجه بلکه همچ

خودکفايی محلی را الزام آور می ساخت، بخصوص در مقابله با نيروهای متجاوز دشمن که ممکن بود ابتدائا بخشهای 
  . ديگر را قطع کنندبزرگی از خاک چين را اشغال کرده و ارتباط مناطق مختلف با يک

" جهش بزرگ به پيش"در همين زمان بود که مائو خط عمومی برای ساختمان سوسياليستی را فرموله کرد، که همراه با 
با تمام قوا به پيش رفتن، هدف "اين خط عمومی عبارت بود از . معروف شدند" سه پرچم سرخ"و کمونهای خلقی به 

  ".عظيمتر، سريعتر، بهتر و اقتصادی تر در ساختمان سوسياليسمگيری عالی و دستيات يافتن به نتايج 
اين يک تشويق مجرد نبود که همه کس بايد سخت کوشيده و نتايج بهتر به کف آورد بلکه حمايت و بيان کنکرتی بود از 

طی که و کمونهای خلقی نمايندگی می شد و از اينها در مقابل خ" جهش بزرگ به پيش"خيزش خود توده ها که توسط 
تنها راه پيشرفت اقتصادی را از طريق خارجی ها، بزرگترها،چيزهای پيشرفته تر و متمرکزتر می ديد و معتقد بود که 

  .، دفاع کرد"از پشت سر با آهنگ يک الک پشت بخزند"چين و مردم چين فقط می توانند 
آنگونه که مائو خاطر نشان . اندهی باشدمضافا، اين خط عمومی بيانی بود از اينکه سياست و ايدئولوژی بايد در فرم

 به مسائل -" هدف گيری عالی"و " با تمام قوا به پيش رفتن" يعنی –ساخت، دو بخش اول اين خط عمومی 
دستيات يافتن به نتايج عظيمتر، " يعنی –و بخش آخر . ايدئولوژيک، به فاکتور ذهنی، به ابتکار آگاهانه اشاره دارد

اين هم باز يک .  به نتايج ابتکار آگاهانه توده ها اشاره دارد-"ی تر در ساختمان سوسياليسمسريعتر، بهتر و اقتصاد
  .کاربست درخشان ماترياليسم ديالکتيک در مقابل ماترياليسم مکانيکی بود
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نی يع. بنابرين همانگونه که مائو خاطر نشان ساخت، به بخش دوم خط عمومی هم بايد از زاويه ديالکتيکی نگريسته شود
اقتصادی "و " بهتر" بايد بمثابه وحدت اضدادی با -که بر کميت و سرعت اشاره دارد-" سريعتر"و "عظيمتر" اينکه، 

اگر بر کيفيت باال و هزينه پايين با غفلت از کميت و سرعت .  نگريسته شود-که بر کيفيت و هزينه اشاره دارد-" تر
اما از . اقتصاد بطور کلی و امکان رشد سريع آن قربانی خواهد شدبطور يکجانبه تاکيد گذارده شود، آنگاه نيازهای 

طرف ديگر، اگر بر کميت به بهای کيفيت بطور يکجانبه تاکيد گذارده شود، آنگاه کميت خود تحت الشعاع قرار خواهد 
ی را در دراز توليداتی که دارای کيفيت پايين باشند عمر زيادی نخواهند داشت و در نتيجه به واقع کميت کمتر(گرفت

و مضافا، اگر تاکيد يکجانبه بر کميت و سرعت گذاشته شود بدون آنکه هزينه در نظر ). مدت نمايندگی خواهند کرد
گرفته شود آنگاه بطور مشابه زمينه گسترش توليد و بدست آوردن توليدات بيشتر هم در دراز مدت به تحليل خواهد 

 عبارت است از برانگيختن و اتکاء بر فعاليت آگاهانه خود توده ها برای باز هم کليد پيشبرد صحيح اين تضادها. رفت
  . پيش راندن کل اقتصاد

اينها مستقيما سيلی بود که بر صورت هر نوع . تمام اينها رويزيونيستهای درون حزب را به مخالفت ديوانه وار کشاند
 حمله ای که بطور مداوم -تند که او ايده آليست است آنها به مائو حمله کردند و گف. متعصب و ميثاق بورژوايی وارد آمد

در نقش پويا و آگاه انسان مبالفه " و اين اتهام را به مائو می زدند که او -از طرف رويزيونيستها به مائو انجام می گرفت 
  )۵٢".(می ورزد

ن توسط پن ته هوا که رويزيونيستها که در آن زما.  حدت يافتند١٩۵٩مسائل در جلسه کميته مرکزی حزب در سال 
و کمونهای خلقی در ارتباط بودند انگشت " جهش بزرگ به پيش"وزير دفاع بود، رهبری می شدند بر مشکالتی که با 

روی های زيادی که اين " چپ" مشکالتی مانند شکل حمل و نقل، کمبود برخی کاالهای مورد نياز و برخی -گذارده 
 برای اينکه يک حمله همه جانبه بر آنها و بطور کلی راه انقالبی که آنها -خيزشهای انقالبی را همراهی می کردند 

پن ته هوا همچنين يکی از مدافعين سر سخت اين مسئله بود که ارتش چين به يک ارتش . نمايندگی می کردند انجام دهند
ود؛ و اين امر دست در وجود دارد تبديل ش) وکشورهای سرمايه داری غرب(مانند آنچه که در اتحاد شوروی " مدرن"

دست اين سياست بود که می گفت بايد رشد اقتصادی چين به سياست تاکيد يکجانبه بر صنايع سنگين و ساختمان نظامی 
  .به بهای کشاورزی و صنايع سبک و ساختمان همه جانبه اقتصاد، باز گردد

 در جلسه کميته مرکزی در لوشان در مائو انقالبيون درون رهبری حزب را در عقب راندن اين حمله از سوی راست
خوب بود و نه وحشتناک، حتی عليرغم " جهش بزرگ به پيش"او اعالم کرد که خيزش توده ای . ، رهبری کرد١٩۵٩

  . وجود جابجايی ها و انقطاع ها و حتی اگر در کوتاه مدت بازگشت اقتصادی بطور منظم باال نبوده باشد
و بدين ترتيب راست را به " ی ابعاد عظيمی بود و من مسئوليت آنرا بعهده می گيرمهرج ومرج توليد شده  دارا"او گفت 

مائو گفت مارکس اين موضع را در پيش . او به آنان ديدگاه مارکس را در مورد کمون پاريس يادآور شد. مبارزه طلبيد
افع عمومی و دراز مدت پرولتاريا نگرفت که نتايج محدود و فوری همه چيز را تعيين می کنند بلکه از دريچه محاسبه من

اولين ديکتاتوری پرولتاريا بود، او چنين فکر کرد "وقتی که مارکس تشخيص داد که کمون پاريس . به مسئله نگريست
اگر ما آنرا از زاويه اقتصادی مورد ارزيابی قرار دهيم، ارزشی . که حتی اگر فقط برای سه ماه دوام بيآورد خوب است

  )۵٣".(نداشت
اين واقعيت بود که توده ها مسائل را " جهش بزرگ به پيش"ضمن مائو اضافه کرد، در حين اينکه مسئله عمده در در 

 و بنابراين غلط بود اگر آنرا از زاويه نتايج فی الفور اقتصادی -بدستشان گرفته و شروع به پيشرفتهای نوين کرده بودند 
و کمونهای خلقی، " جهش بزرگ به پيش"، بر خالف کمون پاريس  همچنين اين مسئله درست بود که-بررسی می کرديم

در مقابل اين مسئله رويزيونيستها مجبور شدند دست به عقب نشينی . عليرغم برخی مشکالت معين شکست نمی خورد
  .بزنند

اگهان در همان زمان، اتحاد شوروی که در هماهنگی با اين رويزيونيستهای درون حزب کمونيست چين عمل می کرد بن
تکنسينها و نقشه های فنی را بيرون کشيده و شماری از پروژه های ساختمانی حياتی را ناتمام گذارده و بطور جدی در 

  .متعاقب آن در طی چند سال بعد چين دچار يکسری فجايع طبيعی گرديد. رشد اقتصادی چين خرابکاری کرد
مونيست چين دست به حمله ديگری زدند، و در واقع قادر با استفاده از تمام اينها رويزيونيستها در رهبری حزب ک

در طی . گرديدند که در بسياری از زمينه ها منجمله در جوانب مهمی از سياست اقتصادی ابتکار عمل را بدست گيرند
برای تنظيمات صنعت را پيش گذاردند، که خطوط " هفتاد ماده"اين دوره بود که ليوشائوچی و همپالگی هايش، 

نيستی سابق در مورد اقتصاد را منعکس کرده و بعدا در مبارزه بر سر سياست اقتصادی و رابطه آن با مبارزه رويزيو
  .طبقاتی، منعکس گشتند

فرا خوان اعمال دو باره کنترل منحصر بفرد توسط وزارتخانه های مرکزی، ملغی کردن بسياری از " هفتاد ماده"اين 
در توليد را مستقر ساخته، و حتی فراخوان بستن کارخانه هايی "مده کردن بازار ع"پروژه های ساختمانی را داده، هدف 
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آنها قوانين محدود کننده و قوانينی را که شامل رفرم شده بودند احياء کرده، و فراخوان . که سود نشان نمی دادند را دادند
 و -د انتقاد قرار گرفته و حذف شده بودند يعنی چيزهايی که قبال مور-قطعه کاری را در هر آنجا که الزم باشد دادند 

ساعاتی را که قرار بود کارگران صرف مطالعه سياسی کنند را تقليل داده و خواهان قطع مبارزه سياسی در کارخانه ها 
 بعبارت -توده ها بپردازد " رفاه"در همان زمان اين قوانين شامل برخی مفاد معين بود که قرار بود به مسئله . گشتند
. رويزيونيستها می گفتند که تمام اينها برای پايان بخشيدن به بی نظمی الزم است. ر انتشار اکونوميسم و رفاه طلبیديگ

در همان زمان اين مرتدين از اين مسئله غفلت نورزيدند که امتياز پيشرفتهای اقتصادی را که زمينه شان توسط 
 يعنی همان چيزی که -ه بودند را بخود اختصاص دهند پايه گذاری شد" جهش بزرگ به پيش"خيزشهای توده ای و 

  .محکومش می کردند" هرج و مرج"آنهابعنوان 
از طريق آثار ادبی و هنری، آنها برای بازگرداندن پن . در زمينه روبنا هم رويزيونيستها دست به يکسری حمالت زدند

 سر و صدا براه انداختند و البته برای -ر شده بود از کار بر کنا١٩۵٩ که متعاقب شکست رويزيونيستها در سال -ته هوا 
  .بازگشت خط ضد انقالبی او که بر عليه خط انقالبی مائو مبارزه کرده بود

  مبارزه دو خط حدت می يابد
 در جلسه ارگانهای رهبری کننده حزب، او اين فراخوان را منتشر کرد که ١٩۶٢در سال . مائو به ضد حمله دست زد

و آن چيزی را فرموله کرد که خط اساسی حزب کمونيست چين برای " قاتی را براموش نکنيدهرگز مبارزه طب"
  .سرتاسر دوره سوسياليسم گشت

در اين دوره تاريخی سوسياليسم کماکان . جامعه سوسياليستی يک دوره تاريخی بسيار طوالنی را در بر می گيرد
ما بايد ماهيت پيچيده . ياليستی و راه سزمايه داری موجود استطبقات، مبارزه طبقاتی وجود دارد و مبارزه بين راه سوس

. ما بايست آموزش سوسياليستی را به پيش بريم. ما بايد بر هوشياری خود بيافزاييم. و طوالنی اين مبارزه را درک کنيم
 و دشمن را از ما بايد بدرستی تضاد های طبقاتی و مبارزه طبقاتی را درک کرده و به پيش بريم، تضادهای بين خود

در غير اينصورت يک کشور . تضادهايی که ميان خلق موجود است تميز داده و به حل صحيح آنها بپردازيم
از هم اکنون ما بايد هر . سوسياليستی مانند ما بضد خود تبديل شده و منحط خواهد شد، و سرمايه داری احياء خواهد شد

 لنينيستی –م يک درک هوشيارانه   از اين مشکل و يک خط مارکسيست سال، هر روز اينرا به ياد بياوريم تا بتواني
  )۵۴.(داشته باشيم

از : را موعظه می کردند و چنين ميگفتند" تمام شدن مبارزه طبقاتی"تمام اين سيلی بود بر صورت رويزيونيستها، که 
ندارد و فقط الزم است که توليد را آنجايی که مالکيت سوسياليستی بر قرار شده، ديگر خطر احياء سرمايه داری وجود 

مائو جنبش . رونق بخشيم بدون توجه به اينکه چه متدهای در دست يافتن به اين هدف مورد استفاده قرار می گيرند
آموزش سوسياليستی را در مقابله با اين خط، در پيشبرد مبارزه طبقاتی و جنگيدن با تالشهای رويزيونيستها برای احياء 

  . رهبری کردسرمايه داری،
 مائو همچنين توجه جدی به مسائل اقتصاد سياسی و سياست اقتصادی مبذول -١٩۶٠ اوايل سالهای -در همان دوره 

بيشتر . اين بخش مهمی از دفاع از خط انقالبی اش و همچنين تکامل آن در مقابله به حمالت رويزيونيستها بود. داشت
در اينجا مائو نه تنها انحرافات . نوشته مائو تسه دون بيان شد" ورویياداشتهايی بر اقتصاد سياسی ش"اين امر در 

رويزيونيستی در اتحاد شوروی را نقد کرد بلکه اهميت سياستها و متدهايی را که در چين در مقابله با رويزيونيسم 
  .تکامل يافته بود مورد جمع بندی قرار داد

، خط عمومی "ده مناسبات بزرگ"يگر مسائل مورد بحث در اين امر شامل خط مناسبات بين کشاورزی و صنعت، و د
راه "برای ساختمان سوسياليسم، اهميت اتکاء به خود و اصالح اتکاء به خود، و يکسری سياستهايی که توسط  فرمول 

منظور از اين نکته آخر، رشد همزمان شرکتهای کوچک و متوسط و همچنين . تشريح شد، بود" رفتن بر روی دو پا
بود؛ استفاده همزمان از تکنولوژی و تکنيک بومی و خارجی،عقب مانده و پيشرفته، و وارد عرصه نمودن نقش بزرگ 

  .توده ها در کنار متخصصين در ابداعات تکنيکی؛ و ديگر ترکيبات مشابه
ردن، مورد بوروکراتيک به برنامه ريزی ک-برخورد درست را در تقابل برخورد بورژوا" ياداشتها"مضافا، مائو در اين 

ايدئولوژی انعکاسی است از . ، يک شکل ايدئولوژيک می باشد) م-برنامه (يک طرح "او گفت که . مقايسه قرار داد
بنابراين، اشکال ايدئولوژيی مانند طرحها تاثير زيادی بر رشد ... واقعيات، اما خود همچنين بر واقعيات تاثير می گذارد

  )۵۵".(اقتصادی و سرعت رشد آن دارند
اين مسئله همچنين در . برنامه ريزی صرفا يک مسئله تکنيکی نبوده و تنها تضاد بين جهالت و دانش را در بر نمی گيرد

اتکاءکردن بر . بر گيرنده مبارزه طبقاتی در عرصه ايدولوژيک، جهانبينی و متد پرولتاريا و بورژوازی می باشد
ا اتکاءکردن بر توده ها و جمع بندی علمی از تجارب، ايده و بر مبنای روشهای بوروکراتيک، ي" متخصصين"معدودی 
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 اين است خط تمايز اساسی بين جهان بينی پرولتاريا و بورژوازی که در برنامه ريزی و ديگر حيطه ها -های توده ها 
د اين اصل شمردن  درست ض" يک فاکتور مهم"مبارزه توده ها را "همانگونه که مائو دقيقا بيان کرد، . انعکاس می يابد

 -برنامه ريزان (تحت هيچ شرايطی نمی توان تاريخ را به مثابه چيزی که طراحان . است که توده ها سازندگان تاريخند
  )۵۶".(می سازند و نه توده ها، در نظر گرفت) م

اقتصاد، مائو همچنين تاکيد کرد که برنامه ريزی بايد اين نکته را بحساب بياورد که رشد در هر چيزی، منجمله در 
  :مضافا، مائو گفت. بصورت خط مستقيم پيش نرفته بلکه بصورت مارپيچی يا موج وار می باشد

تمام چيزها توسط عدم ) تکامل. (بدون عدم توازن هيچ توازنی وجود ندارد. توازن در مقابل عدم توازن نسبی است
ها را مرتبا بايد مورد تجديد نظر قرار طرح... بدين دليل است که تقاضايی برای توازن هست. توازن مشخص می شود

  )۵٧.(داد، دقيقا بدان دليل که بی توازنی های نوينی رخ می دهند
در اينجا مائو تو دهنی مستقيمی به برخورد رويزيونيستی به برنامه ريزی می زند که در اساس حرکت ديالکتيکی 

ريق متدهای بوروکراتيک و احکام مجرد از و در چيزها را نفی کرده و تالش می کند نظم و توازن را از باال از ط
و تمام برخورد مائو به برنامه . تضاد با توده ها و خالقيت آنها و همچنين مجرد از قوانين رشد اقتصادی، تحميل کند

ريزی جنبه ديگری بود که در آن مائو بر اهميت عظيم روبنا و مبارزه طبقاتی در اين عرصه، و در مخالفت با 
  .می خواندند، تاکيد می گذارد" ايده آليسم"ستها که تمام اين را رويزيوني

مضافا، مائو نه تنها همانند استالين تشخيص داد که قانون ارزش کماکان به عمل کردن ادامه می دهدو می بايد اين نکته 
اشد، بلکه او همچنين در را در برنامه ريزی در نظر گرفت، بدون آنکه به آن اجازه داد که نقش تنظيم کننده را داشته ب

 کماکان بداشتن برخی خصوصيات - و نه صرفا وسايل مصرف -مخالفت با استالين خاطر نشان ساخت که، ابزار توليد 
  .معين کاال ادامه می دهند

و از آنجايی که . مناسبات مبادله کااليی باالجبار درمبادله محصوالت، حتی در خود بخش دولتی، منعکس می شوند
ی دولتی هنوز نيازمند آن بودند که استقالل نسبی ای را در حسابداری حفظ کنند، مبادالتشان با يکديگر هنوز شرکتها

  .بمقدار زيادی از عملکرد قانون ارزش متاثر می بود، قانونی که قانون اساسی توليد کااليی و مبادله است
اما اين مسائل همچنين می توانستند توسط . ر باقی می مانندتمام اينها غيز قابل اجتناب بوده و تا مدت زمانی اجتناب ناپذي

بورژوازی، بخصوص آن رهروان سرمايه داری که در مقامهای قدرت بودند، برای وسيعتر کردن ميدان عمل قانون 
ارزش در مناسبات درونی و بين واحدهای اقتصادی مختلف، بمثابه بخش مهمی از تالشهای آنها برای فی الواقع متحول 
کردن مناسبات سوسياليستی به مناسبات سرمايه داری و احياء سرمايه داری در سرتاسر کشور، مورد استفاده قرار 

  .گيرد
مائو مقدار بيشتری از تکامل فکری اش را در مورد مسئله انقالبی کردن مناسبات توليدی در دوره " ياداشتها"در اين 

او اهميت خاصی به مناسبات بين مردم . قق يافته است، بيان می کندپس از اينکه مالکيت سوسياليستی بطور اساسی تح
  :در يکی از مهمترين بخشهای اين مقاله او می نويسد که . در توليد می دهد

 چگونگی اداره شرکتهايی که چه تحت -پس از اينکه مسئله سيستم مالکيت حل شد، مهمترين مسئله مديريت است 
اين همان مسئله مناسبات بين مردم تحت يک سيستم مالکيت معين . باشند) اشتراک(کتيويا کل) دولت(مالکيت تمام مردم 

تغييرات در سيستم مالکيت در يک دوره . می باشد، موضوعی که می تواند مقاالت بسياری را بخود اختصاص دهد
، بالعکس، می تواند بال معين زمانی هميشه محدوديت های خود را دارا هستند، اما مناسبات بين مردم در کار توليدی

: در رابطه با اداره شرکت های تحت مالکيت تمام مردم، ما يکسری سياستها اتخاذ کرديم. انقطاع در حال تغيير باشد
ترکيبی از رهبری متمرکز و حرکت توده؛ ترکيبهايی از رهبران حزب، توده های کارگر، پرسنل فنی؛ شرکت کادر ها 

  )۵٨.(ديريت، تغيير مداوم قوانين غير منطقی و اعمال قضايیدر توليد، شرکت کارگران در م
نبودند بلکه از اهميت عظيمی در مبارزه طبقاتی، در تعيين اينکه چين به " ايده های خوب"اين نوع گامهای انقالبی فقط 

 هشدار ١٩۶٣ سال مائو در. گام زدن در راه سوسياليستی ادامه دهد يا به راه سرمايه داری کشيده شود، برخوردار بودند
  داد که اگر چنين تدابير انقالبی اتخاذ نشوند، و باالتر از آن خط انقالبی در مجموع در فرماندهی قرار نگيرد،

بعد می تواند زياد بطول نيانجامد، شايد فقط چند سال، يا يک دهه، و يا چندين دهه طول بکشد که احيای ضد 
 ل بدون شک به حزبی - اجتناب ناپذير جريان يابد، حزب مدر سطح سراسری بطور) سرمايه داری(انقالبی

رفقا خواهش  ميکنم به اين . رويزيونيست، حزبی فاشيست تبديل خواهد گشت، و رنگ سراسر چين تغيير خواهد يافت
  )۵٩!(چه شرايط خطرناکی خواهد بود. مسئله فکر کنيد

 بورژوايی و هم چنين آن رشته سياستهای اقتصادی بروشنی تمام اين موضوع، هم خطی را در ضديت مستقيم با کل خط
نمايندگی می شدند، سياستهايی که توسط رويزيونيستها منتشر شده و توسط شمار زيادی از " هفتاد ماده"که توسط 

دو طبقه، دو خط و دو راه دوباره . کادرهايی که تفکر شان بوروکراتيک شده بود حمايت می شدند، نمايندگی می کرد
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انفجاری که از اين تقابل حاصل گشت انقالب کبير فرهنگی پرولتاريايی بود، که در .در يک تقابل قرار گرفتندبروشنی 
  . به يک مبارزه سياسی توده ای بر عليه رهروان سرمايه داری تکامل يافت١٩۶۶سال 

هدايت کرد، توده ها مقر های در چند سال اول اين خيزش انقالبی، که مائو نه تنها قهرمان آن بود بلکه بطور خاص آنرا 
فرماندهی بورژوايی ليوشائوچی در حزب را خرد کردند، در عرصه های مختلف جامعه که رهروان سرمايه داری آنرا 
قبضه کرده بودند قدرت را پس گرفتند، خط انقالبی مائو را که در ضديت با خط رويزيونيستی بود برافراشته کرده و به 

در اين پروسه . را که وارونه گشته بودند، احياء کردند" جهش بزرگ به پيش"و دستآوردهای عمل در آوردند و احکام 
  .تحوالت انقالبی بيشتری در روبنا و زير بنای اقتصادی انجام شد

مطالعه تئوری . انقالب در فرهنگ و آموزش با سرنگونی اتوريته بورژوايی در اين عرصه ها به پيش رانده شد
کميته های . د گسترده ای ارتقاء يافت و مبارزه ايدئولوژيک فعال در تمام سطوح تشويق گرديدمارکسيستی در ابعا

انقالبی، ارگانهای جديد قدرت و مديريت در واحدهای پايه ای و همچنين در سطوح باالتر ساخته شدند که مرکب از توده 
جنبش توده ها در علم و تکنولوژی کارگران و . ها، کادرها و پرسنل فنی و هم چنين مردم پير، ميان سال و جوان بودند

تفييرات مشابهی در حيطه بهداشت صورت گرفت، که در طی . دهقانان با پرسنل حرفه ای در اين رشته ها، رشد يافت
آن تاکيد بر مناطق روستايی، که اکثر مردم در آنجا زندگی کرده و موقعيت بهداشت و درمان عقب افتاده تر بود گذارده 

  .شد
 مانند -در مديريت آن نوع پيشرفتهای انقالبی در مناسبات ميان مردم در توليد که مائو فراخوان توجه به آنها را داده بود 
 همه -شرکت کادرها در کار کلکتيو، شرکت کارگران در مديريت، اصالح قوانين و انتطامات محدود کننده و نامعقول 

صل رهبری کار حرفه ای توسط سياست و مسلح بودن غير حرفه ای ها با همچنين ا. بيشتر تقويت گشته و رشد يافتند
جنبه " سرخ" با توجه به اينکه -" سزخ و متخصص"اين اصل در شعار . خط درستی در هدايت حرفه ايها تقويت گشت

درآمد به پايين در اکثر موارد قطعه کاری و پاداشها از بين رفتند و ناهماهنگی در .  بيان گشت-عمده را تشکيل می دهد 
ترين درجه ممکن در انطباق با انتشار مناسبات رفيقانه ميان درجه بندی ها و رتبه های مختلف کارگران و ارتقاء 

به همين ترتيب، همکاری سوسياليستی بين شرکتها و واحدهای . همکاری سوسياليستی و خالقيت در توليد، تقليل داده شد
  .قاء يافتمختلف اقتصادی به سطح باالتری ارت

در طول انقالب فرهنگی، مائو تجربه توده های چينی در انقالب سوسياليستی و ساختمان سوسياليسم را فشرده ساخت، و 
اين اصل بدرستی رابطه . ، بيان کرد"انقالب را دريابيد، توليد را باال ببريد"رابطه ديالکتيکی بين اين دو را در شعار 

تصاد، شعور و ماده، روبنا و زير بنای اقتصادی و مناسبات توليدی و نيروهای مولده را بين انقالب و توليد، سياست و اق
  .شرح می دهد

. هم شالوده و هم عاليترين نقطه تعيين ديگری می باشد. در تمام اين مناسبات، جنبه دوم بطور کلی جنبه عمده می باشد
مبتکر و آغاز کننده در متحول ساختن دومی را بازی می اما از طرف ديگر، در تمام موارد اين جنبه اولی است که نقش 

مضافا در هر مورد جنبه عمده گرايش به آن دارد که به طرف جلوتر از جنبه دوم پيشرفت کند و عمل آگاهانه الزم . کند
 دوم واکنش بنابراين می توان ديد که جنبه عمدتا درجه. است که اين جنبه درجه دوم را در انطباق با جنبه عمده در آورد

  .عظيمی بر جنبه عموما عمده دارد و در زمانهای معينی خود می تواند عمده گردد
 است که - بخصوص قدرت دولتی و ايدئولوژی پرولتاريا - فقط با انقالب مداوم در روبنا و استفاده از نقش مبتکرانه آن 

بطور مشابه، بدون .  تحکيم کرده و گسترش دهدبرای پرولتاريا امکان پذير است که زير بنای اقتصادی سوسياليستی را
ادامه انقالبی کردن مناسبات توليدی، حتی پس از اينکه بطور عمده مالکيت سوسياليستی بدست آمده، امکان ندارد که به 

و آنگونه که مائو تسه دون قبال خاطر نشان ساخته بود، در آن . رها سازی و رشد نيروهای مولده اجتماعی ادامه داد
مانهايی که مناسبات توليدی و روبنا عمدتا بمثابه موانعی در مقابل رشد نيروهای توليدی و زير بنای اقتصادی عمل می ز

  )۶٠.(کنند، آنگاه مناسبات توليدی و روبنا عمده می گردند
را در راه و ، هميشه فقط با قرار دادن سياست در فرماندهی اقتصاد است که برای پرولتاريا امکان دارد که توليد 

متحول کردن جهان مادی در مطابقت با قوانين عينی آن و منافع انقالبی پرولتاريا، فقط با بر . سوسياليستی رشد دهد
، "انقالب را دريابيد، توليد را باال بريد"خالصه کنيم، اصل . انگيختن فعاليت آگاهانه توده های کارگر امکان پذير است

  .دو را بيان کرده و نقش فرماندهی انقالب در توليد را نشان می دهدرابطه ديالکتيکی درست بين اين 
طبيعتا، زمانی که اين اصل توسط توده های چينی در متحول ساختن جهان درک گرديده و بکار بسته می شد، مرتبا 

قالب فرهنگی توسط رويزيونيستها با آن ضديت ورزيده شده و به آن حمله می شد، و اين مسئله  مسلما در دوره اوج ان
 که در اواسط انقالب فرهنگی برگذار ١٩۶٩در واقع، در کنگره نهم حزب کمونيست چين در سال . نيز صادق بود

گرديد، لين پيائو که به لباس يکی از رفقای نزديک مائو تسه دون و يکی از رهبران توده ها در انقالب فرهنگی در آمده 
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تئوری "ط مائو در مورد رابطه بين انقالب و توليد و جايگزين کردن آن با بود، با ديگر رويزيونيستها در ضديت با خ
  .همکاری کرد" نيروهای مولده

مائو . اين کار در پوشش اين استدالل انجام گرفت که در آن زمان وظيفه عمده نه مبارزه طبقاتی بلکه رشد توليد می بود
 ساختند و تاکيد کردند که پيشبرد مبارزه طبقاتی بر عليه و ديگر رهبران انقالبی اين خط را رد کرده و آنرا مغلوب

  .بورژوازی کماکان حلقه کليدی تمام کارها می باشد
در جلسه پلنوم کميته مرکزی حزب کمونيست چين که پس از کنگره نهم برگزار شد، مائو دوباره در مورد رابطه بين 

  :او در آن زمان گفت که. انقالب و توليد صحبت کرد
   ظاهرا، از آنجايی که پايه مادی ما محکم نبود، ما نمی توانستيم بدون انقالب کبير فرهنگی پرولتاريايی کاری به       

 منظورم تمام آنها يا اکثريت مطلق آنها -بر طبق مشاهدات من مثل اينکه در اکثريت عظيمی از کارخانه ها. پيش بريم
اين به آن معنا نيست که آدمهای خوبی در . ه های کارگر نبود  رهبری در دست مارکسيستهای واقعی و تود-نيست

رهبری کارخانجات نبودند، بلکه آدمهای خوبی در ميان منشی ها، قائم مقام منشی ها و اعضای کميته های حزبی و 
، قرار اما آنان خط ليوشائوچی را دنبال کردند، يعنی دست يازيدن به محرکهای مادی. منشی های شاخه های حزبی بودند

در واقع آدمهای بدی در کارخانه ها ... دادن سود در فرماندهی و دادن پاداشها بجای تبليغ سياستهای پرولتری و غيره
  ) ۶١.(نشان می دهد که انقالب هنوز ناتمام است) و تمام اينها...(هستند

زه طبقاتی پس از اينکه تحول در در اينجا مائو در حال دادن تحليل عميقتری در مورد مسئله مناسبات توليدی و مبار
او بر اين واقعيت تاکيد گذارد که آنجا که مربوط به مالکيت می .مالکيت سوسياليستی اساسا کامل شده است، می دهد

بلکه آنچه که مهم . باشد، اين کافی نيست که تعيين شود که آيا مالکيت دارای شکل خصوصی است يا عمومی شده است
اگر نيروهای بورژوايی و يک . بهر حال يک شيئ نبوده بلکه مناسبات اجتماعی می باشد، استاست ماهيت مالکيت که 

خط بورژوايی در فرماندهی قرار بگيرد آنگاه مالکيت عمومی صرفا پوسته بيرونی مناسبات توليدی بورژوايی خواهد 
و . زيونيستها در کشور رخ داداين، آن چيزی است که در اتحاد شوروی بطور کلی پس از کسب قدرت توسط روي. گشت

چيزی است که بدرجات مختلف در شرکتها و واحدهای اقتصادی معينی که توسط رهروان سرمايه داری در چين کنترل 
 اين می تواند حتی تحت شرايطی که پرولتاريا قدرت سياسی را بطور کلی در در کشور در دست -می شدند رخ داد 

 اشاره می داشت، که قبل از -يزی بود که مائو در مورد کارخانجات حتی اکثر آنهااين آن چ. دارد رخ دهد و می دهد
  .شروع انقالب فرهنگی تحت فرماندهی يک خط درست و رهبری مارکسيستهای واقعی و توده های کارگر نبودند

 که مالکيت تمامی اين مسئله بطور ديالکتيکی به اين واقعيت مرتبط است که در جامعه بطور کلی، حتی در حالی
بعبارت ديگر، در کشاورزی و حتی صنعت، . سوسياليستی عمدتا مستقر شده است، اين بمعنای استقرار کامل نيست

ابزار توليد هنوز کامال به مالکيت عمومی تمام جامعه مبدل نشده، و بنابراين توليد کااليی و قانون ارزش، اگر چه در 
تا زمانی که اين امر و ديگر آثار سرمايه داری هم در مناسبات توليدی و . عرصه ای محدود شده، کماکان عمل می کند

 و حتی جامعه سوسياليستی بطور -هم در روبنا از ميان نرفته اند، احتمال مبدل شدن مناسبات و نهادهای سوسياليستی 
 -  مارکسيستی اين درک خدمتی بزرگ توسط مائو تسه دون به تئوری.  به سرمايه داری وجود خواهد داشت-کلی 

  .لنينيستی در مورد اين مسائل واقعا مهم، می باشد
 نه تنها يک جمع بندی از اوضاع قبل از شروع انقالب فرهنگی بود بلکه در آن ١٩۶٩تحليل مائو از اين مسئله در سال 

  - و بايد پايان پذيرد -زمان يک گوشمالی سختی به لين پيائو و ديگران که سعی داشتند اعالم کنند که انقالب پايان يافته 
اما اين رويزيونيستها با خط انقالبی مائو متحد نشدند و به . و اينکه اکنون زمان در صدر قرار دادن توليد است، بود

مدت . در نتيجه لين پيائو و عده ای ديگر افشاء ايزوله و مغلوب گشتند. مبارزه برای خط ضد انقالبی خود ادامه دادند
  . لين پيائو در حين فرار به طرف شوروی به مثابه يک خائن مرد١٩٧١ره نهم، در سپتامبر کوتاهی پس از کنگ

بجای خط " تئوری نيروهای مولده"و " پايان يافتن مبارزه طبقاتی"اماالبته، تالش در جهت جايگزين کردن تئوری 
 خاطر نشان گشت که برنامه ١٩٧٣در کنگره دهم حزب کمونيست چين در سال . انقالبی مائو با مرگ لين پيائو نمرد

قلمداد کردن توليد بمثابه وظيفه عمده، که لين پيائو و اپورتونيست ديگر درون حزب بنام چن پوتا در دوران کنگره نهم 
نسخه بازسازی شده همان مزخرفات رويزيونيستی ليوشائوچی و چن پوتا، "بجلو گذارده شده بودند، هيچ چيز بيشتر از 

 مزخرفات رويزيونيستی که بصورت اعالم کردن اينکه تضاد عمده در کشور ما نه تضاد بين -بودتحت شرايط نوين ن
می باشد، بدرون " بين سيستم پيشرفته سوسياليستی و نيروهای مولده عقب افتاده جامعه"پرولتاريا و بورژوازی بلکه 

ی، که همانند لين پيائو در چهار سال قبل اين گزارش توسط چوئن ال) (۶٢.(،"قطعنامه کنگره هشتم رسوخ داده شده بود
از آن، خود را در شرايطی يافت که در حال خواندن گزارشی به کنگره بود که با خطش اساسا توافق نداشت، خوانده 

در واقع چوئن الی بمثابه قدرتمندترين رهبر راست در چين در آن زمان، با حرارت دقيقا خطی مبنی بر اين که . شد
  .) وظيفه عمده می باشد، را تبليغ می کرد-" مدرنيزاسيون" يا -توليد 
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مائو در . مائو تا آخربن لحظات عمرش به رهبری کردن حزب کمونيست چين و توده ها در مبارزه انقالبی ادامه داد
  :طول اين مبارزه و کمی قبل از مرگش بيانيه ای داد که در بخشی از آن گفت که

بورژوازی درست در . اليستی  هستيد، و هنوز نی دانيد ک بورژوازی در کجاست شما در حال انجام انقالب سوسي
رهروان سرمايه داری هنوز در .  آنهايی که در قدرتند و راه سرمايه داری را در پيش گرفته اند-حزب  کمونسيت است

  )۶٣.(جاده سرمايه داری هستند
در اينجا مائو  نه . تصادی  سياسی مارکسيستی بوداين يکی از خدمات مهم مائو به تئوری مارکسيستی و بخصوص اق

تنها طلب می کرد که به اين واقعيت که حتی پس از اينکه مالکيت سوسياليستی بطور عمده برقرار گرديده عناصر جديد 
بورژوايی توليد خواهند گشت و بورژوازی بمثابه يک طبقه به موجوديت خود در سرتاسر دوره سوسياليستی ادامه 

 نه -داد، توجه گردد، بلکه می خواست که بطور مشخص به اين واقعيت توجه شود که در اين شرايط بورژوازیخواهد 
  . ازدرون خود حزب کمونيست ، بخصوص  از صفوف  بااليش سرچشمه  خواهد گرفت-همه اش بلکه قلبش

ی است که با رشد سوسياليسم ،  اين به دليل موقعيت خود حزب در جامعه سوسياليستی و تغييرات  در مناسبات طبقات
در اين اوضاع اکثريت . بخصوص پس از اينکه مالکيت سوسياليستی در اساس برقرار گشته است، بظهور می رسند

قريب به اتفاق آن کسانی که مقام رهبری را در تخصيص دادن ابزار توليديو وسايل مصرف دارند، در تحليل نهايی 
اگر چه در تئوری آنها اين رهبری را به نيابت از طرف توده . ب می باشنداعضای حزب، بخصوص اعضای باالی حز

های  اعمال ميکنند، معذالک تضادی  در اينجا وجود دارد ، که انعکاس اين واقعيت است که هنوز ابزار توليدی کامال 
معه سلطه نيافته اند تقسيم بندی به مالکيت عمومی تمام جامعه در نيامده و توده های مردم هنوز کامال بر توليد و تمام  جا

  .ها، نابرابری و ديگری بقايای مادی و ايدئولوژی جامعه بورژوايی هنوز کامال مغلوب نگشته اند
در جايی که خط صحيح توسط آنانی که در رهبری هستند به پيش بردره می شود، اين تضاد در جهت توانا ساختی توده 

معه حرکت خواهد کرد  اما در جايی که خط رويزيونيستی در فرمان دهی باشد، ها در افزايش سلطه شان بر توليد و جا
  .رهبری به موقعيت سلطه بورژوايی و استثمار توده ها متحول خواهد شد

 که بر مبنای آن پرسنل رهبری  کننده در کار توليدی و -اگر بطور مثال تقسيم کار در بک شرکت محدود نگردد
 و در همان حال بجای آنکه نسبت در آمد کادرها به درآمد کارگران توليدی محدود تر -ندکارگران در مديريت شرکت کن

شود اين نسبت انبساط يابد، و بخصوص اگر بهمراه اين مسئله بجای سياست، سوددر فرماندهی قرار گيرد، آنگاه در 
در واقع آنها شروع به تملک در . واقع رابطه  کسانی که در رهبری قرار دارند با کارگران ، بوی استثمار می دهد

آوردن بخشی از اضافه توليد شده توسط کارگران می کنند در حاليکه خودشان بر توليد و کارگران فرماندهی  کرده 
اينست اهميت محدود کردن حقوق بورژوايی در مناسبات بين مردم در کار و در : بدون آنکه درتوليد شرکت داسته باشند

 اگر اين انجام نشود وبجای آن حط و سياستهای ناردستی بکار گرفته شوند، اين دو جنبه .توزيع بجای گسترش آن
 -مناسبات توليدی، بهمراه روبنا، می توانند تاثيری ارتجاعی برانچه در مجموع جنبه عمده مناسبات توليدی است 

  .ه ماهيت سرمايه دارانه متحول سازند اعمال کنندو حتی ميتوانند مناسبات توليدی را از ماهيت سوسياليستی  ب-مالکيت 
اين بدان معنانيست که اگر در هر زمان معين چنان اوضاعی در شمار بزرگی يا حتی در اکثر شرکتها غلبه کند، کشور 

 فقط اگر رويزيونيستها راس قدرت را -سرمايه داری شده است، اين فقط از طريق تغييری در روبنا انجام خواهد شد
اما از طرف ديگر، اين يک چيز ايستا نمی . کلی يک خط رويزيونيستی درفرماندهی جامعه قرار بگيرد و بطور -بگيرند

باشد و اگر به مناسبات توليدی بورژوايی اجازه ظهور و رشد داده شود بدون آنکه با آن مقابله گردد، آنگاه پايه برای 
 کرده و سرمايه داری را احياء کنند بمقدار عظيمی اينکه رويزيونيستهايی که در موقعيتهای قدرت قرار دارند کودتا

  .تقويت خواهد گشت
بنا بر تجربه ما، اگر کادرها ادعاهای :" يش بر اقتصاد سياسی شوروی به اين مسئله اشاره می کند" يادداشتها" مائو در

ارخانه خودشان نگاه نخواهند خود را کنا نگذارند و خود را با کارگران يکی نکنند، کارگران هرگز به کارخانه  بمثابه ک
و اگر يک خط بورژوايی در فرماندهی باشد وتوسط ) ۶۴."(کرد بلکه بمثابه کارخانه کادرها به آن خواهند نگريست

کادرهای رهبری کننده حزب و دولت تبليغ و اعمال گردد، توده ها به کارخانه و همچنين ابزار توليد بطور کلی و جامعه 
 و اين درک توده ها درست -علقات خودشان بلکه دارائی های يک قشر ممتاز خواهند نگريستدر عموم بمثابه نه مت

اين هم، از ماهيت متضاد و در حال گذار جامعه سوسياليستی نشئت می گيرد، و بهمان ترتيب يا در جهتی . خواهد بود
ی، در جاده سرمايه داری بطرف انقالبی و در پيشرفت بطرف کمونيسم،  و يا بطور کوتاه مدت در جهتی ضد انقالب

  .احياء نظم قديم، حل خواهد گشت
آنگونه که قبال گفته شد در . تحليل مائو در اينجا کاربستی است از اين جمله لنين که سياست بيان فشرده اقتصاد است

 در دست در جايی که اين رهبری. جامعه سوسياليستی کنترل بر اقتصاد و در قدرت رهبری سياسی متمرکز می گردد
اين . رويزيونيستها باشد در واقعيت امر در دست بورژوازی است ومناسبات توليد بورژوايی بواقع تقويت خواهد گشت
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قدرت رهبری ميتنی بر اين پايه مادی است که در دست رهروان سرمايه داری آنان را قادر می سازد که خود را تقويت 
  موفق  گردند، سرمايه داری را احياء کرده و بمثابه هسته و مقر کرده و، اگر چنانچه در غصب قدرت سياسی عالی

فرماندهی نيروهای اجتماعی جامعه، در داخل و بيرون حزب، که می توانند برای پشتيبانی از احياء سرمايه داری عمل 
لين پيائو به قدرت اگر آدمهايی مانند " بهمين دليل است که مائو درست قبل از مرگش اصرار کرد، . کنند، بسيج نمايند

  )۶۵".(برسند، برای آنها احياء سيستم سرمايه داری راحت خواهد بود
به اين دليل است که مائو تا به اين حد بر روی روبنا تاکيد گذارده  واصرار کرد که مسئله تعيين کننده درستی يا نادرستی 

يا رهبران سياسی در قدرت، منافع انقالبی چرا که اينست که تعيين خواهد کرد که آ. خط سياسی ايدلوژيک می باشد
پرولتاريا را در پيشرفت بسوی کمونيسم نمايندگی می کنند، يا يک بورژوازی جديد را که توده ها را در راه احياء 

همچنين به اين دليل است که مائو تا به اين حد به مسلح کردن توده ها با يک خط . سرمايه داری سرکوب می کند
چرا که اين مسئله در . نيستی  و بسيج  آنها بر اين مبنا در مبارزه عليه رهروان سرمايه داری تاکيد گذارد لني-مارکسيست

جلوگيری از غصب قدرت توسط رويزيونيستها و احياء سرمايه داری و ادامه پيشرفت  بسوی کمونيسم  تعيين کننده 
  .است

درست در "يعنی اينکه بورژوازی : و بر روی اين مسئله پی برداز تمام اينها می توان به اهميت عظيم آخرين بيانيه مائ
اين تحليل مائو از اهميت  مرگ و ".  آنهايی که در قدرت اند و را سرمايه داری را می گيرند-حزب کمونيست است

نهايی زندگی برای پرولتاريا و انقالبيون مارکسيستی که در حال پيشبرد مبارزه طبقاتی تحت سوسياليسم و برای هدف 
اين امر يک . اين تحليل يک اسلحه جديد و قدرتمند پرولتاريا در اين مبارزه است. کمونيسم می باشند، برخوردار است

دليل مهم ديگر است مبنی بر اينکه چرا خدمات مائو تسه دون بخصوص در عرصه اقتصاد سياسی و همچنين در 
 پيشرفت ديگری توسط پرولتاريا و علم رهائی -يگر و در عرصه های د-سياست اقتصادی و ساختمان سوسياليسم

اين خدمات حقيقتا فنا ناپذيرند و هرگز نمی توانند پاک شده، و يا کم بهايی قرار گيرند، عليرغم اينکه . بخشش می باشند
  .چه حوادثی در جهان رخ دهند

  ياداشتها
  .رار گرفته اندتوضيحات فصل به فصل شماره گذاری شده و اختصارات زير مورد استفاده ق

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

    
  ١٩٧٣ا               مراسالت منتخب مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس مسکو، .م.م.م
 
 فارسی ١٩٧۵ انگليسی ۴ تا ١های منتخب آثار مائو تسه دون، اداره نشريات زبانهای خارجی، جلد.                    آ.م

   انتشارات سازمان انقالبی١٣۵٧                           فارسی ١٩٧٧ انگليسی ۵ ، جلد ١٩۶٩
   ١٩٣٩منتخب آثار نظامی مائو تسه دون، اداره نشريات زبانهای خارجی پکن، .                ن.آ.م
  
   ١٩٣٩ انتشارات بين الملل، نيويورک، )بلشويک(تاريخ حزب کمونيست شوروی.        ش.ک.ح.ت
  

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

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

  جمه های بسياری از تر
  .                     مورد دسترسی، کليه منابع مذکور به متون انگليسی آنها رجوع داده شده اند

   
ص " نقدی بر اقتصاد شوروی" اقتصاد سياسی، در " يادداشتهای خواندنی در مورد متن روسی"مائو تسه دون، )   ١

١١٠   
  همانجا )   ٢
   ۵٢٨ ص ١: ج. ا.م.آ.، م"ويد ماير-نامه به ج" مارکس، )   ٣
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   ٢٨٢ ص ١: ج. ا.م.آ.م" ١٨۵٠ تا ١٨۴٨مبارزه طبقاتی در فرانسه "مارکس، )   ۴
   ٢۶٢، ص . ش.ک.ح.ت)   ۵
   ٢٧۵همانجا ص )   ۶
   ۶٠، ص ١٩٧٢پکن . خ.ز.ن.، ا"مسائل اقتصادی سوسياليسم در شوروی"استالين، )   ٧
   ۶٩همانجا ص )   ٨
نقدی بر کتاب استالين مسائل اقتصادی "و " سائل اقتصادی سوسياليسم در شورویدر مورد م"مائو تسه دون، )   ٩

  ، در " سوسياليسم در شوروی
  ١٣۵ و ١٣٠ص " نقدی بر اقتصاد شوروی      "
   ١۴١ ص ١:ج. آ.، م"سياست اقتصادی ما"مائو تسه دون، ) ١٠
   ٣۵٣ ص ٢:ج. آ.، م"در باره دمکراسی نوين"مائو تسه دون، ) ١١
را در " پيشتيبانی از دولت و مهرورزی به خلق" جنبش برای تقليل فهره مالکانه، افزايش توليد، "ئو تسه دون، ما) ١٢

  ،"مناطق پايگاهی گسترش دهيم
   ١٣١ ص ٣: ج. آ.      م
  ١٣٣همانجا ص ) ١٣
   ١۵۴  ص ٣:ج. آ.م!" متشکل شويد"مائو تسه دون، ) ١۴
   ١۵۵همانجا ص ) ١۵
   ١۵۶همانجا ص ) ١۶
   همانجا )١٧
   ١٩١ ص ٣:ج. آ.، م"بايد کار اقتصادی را بياموزيم"مائو تسه دون، ) ١٨
  همانجا) ١٩
   ١٩ ص ۴:ج. آ.، م"وضعيت و سياست ما پس از پيروزی در جنگ مقاومت ضد ژاپنی"مائو تسه دون، ) ٢٠
  همانجا ) ٢١
   ٢٠همانجا ص ) ٢٢
   ٢٠٣ ص ۴: ج. آ.، م"رگانیدر باره سياست در زمينه صنعت و باز"مائو تسه دون، ) ٢٣
   ٣۶۵ ص ۴: ج. آ.، م"گزارش به دومين پلنوم هفتمين دوره کميته مرکزی حزب کمونيست چين"مائو تسه دون، ) ٢۴
   ٣۶٨همانجا ص ) ٢۵
  همانجا ) ٢۶
   ٣۶٧همانجا ص ) ٢٧
   ۴٠ص " نقدی بر اقتصاد شوروی" ، در "يادداشتهای خواندنی"مائو تسه دون، ) ٢٨
   ٣۶٩ ص ۴: ج. آ.، م"گزارش به دومين پلنوم هفتمين دوره کميته مرکزی حزب کمونيست چين"ه دون، مائو تس) ٢٩
  همانجا ) ٣٠
   ۴١٩  ص ۴: ج. آ.، م"در باره ديکتاتوری دموکراتيک خلق"مائو تسه دون، ) ٣١
   ۴٢١همانجا ص ) ٣٢
   ۶۵  ص ۵: ج. آ.، م"گانهدر باره مبارزه عليه باليای سه گانه و باليای پنج "مائو تسه دون، ) ٣٣
  همانجا) ٣۴
  ۶۴همانجا ص ) ٣۵
   ۶٩همانجا ص ) ٣۶
   ٣  ص ١٩٧۶پکن . خ.ز.ن.، ا"سه مبارزه عظيم در جبهه فلسفی چين"مائو تسه دون، ) ٣٧
   ٢٠٢ و ٢٠١  ص ۵: ج. آ.، م"در باره تعاونی کردن کشاورزی "مائو تسه دون، ) ٣٨
   ٢١٧  ص ۵: ج. آ.، م"اونی کردن کشاورزی و مبارزه طبقاتی جاریمباحثه در باره تع"مائو تسه دون، ) ٣٩
   ١٩٩ – ٢٠٢  ص ۵: ج. آ.، م"در باره تعاونی کردن کشاورزی "مائو تسه دون، ) ۴٠
   ٢٨۶  ص ۵: ج. آ.، م"در باره مناسبات بزرگ "مائو تسه دون، ) ۴١
  همانجا) ۴٢
  همانجا) ۴٣
   ٢٩١همانجا ص ) ۴۴
  همانجا) ۴۵
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  همانجا) ۴۶
  ٢٩٢همانجا ص ) ۴٧
   ٢٩۴همانجا ص ) ۴٨
سه مبارزه عظيم در جبهه فلسفی "، در."تئوری پايه ای مرکب بايد کامال مورد انتقاد قرار گيرد"مائو تسه دون، ) ۴٩
   ٢٧، ص "چين
  ۴٠٩  ص ۵: ج. آ.، م"در باره حل صحيح تضادهای درون خلق"مائو تسه دون، ) ۵٠
   ۴٣۴  ص ۵: ج. آ.، م"فرانس کشوری حزب کمونيست چين در باره کار تبليغاتی سخنرانی در کن"مائو تسه دون، ) ۵١
   ۵ص " سه مبارزه عظيم در جبهه فلسفی چين"مائو تسه دون، ) ۵٢
   ١۴۶، شرام ص "سخنرانی در کنفرانس لوشان"مائو تسه دون، ) ۵٣
پکن . خ.ز.ن.سط لين پيائو ، اتو" گزارش به نهمين کنگره حزب کمونيست چين"مائو تسه دون، نقل شده در ) ۵۴

  اين گزارش توسط  . ٢٣ و ٢٢،  ص ١٩۶٩
      لين پيائو ارائه شد ولی کماکان خط مائو در مقابله با خط لين پيائو و گزارشی که وی کوشش کرده بود به کنگره 

  .کند، می باشد" ارائه"
   ٧۶ص " وینقدی بر اقتصاد شور" ، در "يادداشتهای خواندنی"مائو تسه دون، ) ۵۵
   ٧٩همانجا ص ) ۵۶
   ٨١ و ٨٠همانجا ص ) ۵٧
   ١١٢ و ١١١همانجا ص ) ۵٨
 يک تئوری ارتجاعی برای بازگرداندن سرمايه - دو را در يک ادغام کنيم-تئوری "مائو تسه دون، نقل شده در ) ۵٩

  سه مبارزه عظيم در"، در "داری ميباشد
   ۶٠، ص "     جبهه فلسفی چين

   ٣٣۵ ص ١: ج. آ.، م"در باره تضاد"رجوع کنيد به ) ۶٠
، ١٩٧۵پکن . خ.ز.ن.چان چون چيائو، ا" اعمال ديکتاتوری همه جانبه بر بورژاوازی"مائو تسه دون، نقل شده در ) ۶١

  ، "و مائو پنجمی بود"چاپ دو باره در 
   ٢١٣، ص ١٩٧٨      نوشته ريموند لوتا، انتشارات پرچم، شيکاگو 

، چاپ دو باره در ١٩٧٣پکن . خ.ز.ن.، ا"ش به دهمين کنگره کشوری حزب کمونيست چينگزار"مائو تسه دون، ) ۶٢
   ٨٠ص " و مائو پنجمی بود"

، فان کن، پکن رويو شماره "رهروان بورژوازی، بورژوازی در درون حزب هستند"مائو تسه دون، نقل شده در ) ۶٣
   چاپ دوباره در٧ ص ١٩٧۶ ژوئن ١٨ ٢۵

    ٣۵٨  ص "ومائو پنجمی بود      "
   ٨۶ص " نقدی بر اقتصاد شوروی" ، در "يادداشتهای خواندنی"مائو تسه دون، ) ۶۴
 ١٩٧۵پکن . خ.ز.ن.يوان ا-ون-، ياو"در باره پايه اجتماعی محفل ضد جزبی لين پيائو"مائو تسه دون، نقل شده در ) ۶۵

  " و مائو پنجمی بود"چاپ دو باره در 
  ١٩۶     ص 

   
  

 


