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ﻣﺴﺎﯾﻞ اﯾﺪه ﻟﻮژﯾﻚ

ﺑﺎب آواﻛﯿﺎن

ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﺎ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺎﺋﻮﺗﺴﮫ دون
ﻓﺼﻞ ٧ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی
ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﮫ دون ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ دوران ﻣﺎ
ﻣﻘﺪﻣﮫ
ﻣﺎﺋﻮ :ﺳﮑﺎﻧﺪار ﺑﺰرگ در آﺑﮭﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ
اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ  :ﺗﺎﺑﺶ ﺷﻌﺎﻋﯽ از ﻧﻮر در ﻣﯿﺎن اﺑﺮھﺎ
ﻋﻘﺒﮕﺮد در ﭼﯿﻦ و ﺣﻤﻼت ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺎﺋﻮ
دﺳﺘﺂوردھﺎی ﻋﻄﯿﻢ اﻧﻘﻼب ﭼﯿﻦ،
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﮫ دون
ﻧﻘﺶ ﻣﺎﺋﻮ ،ﻧﻘﺶ رھﺒﺮان
از ﻣﺎﺋﻮ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ،
اﻣﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ را ﺑﺠﻠﻮ ﺳﻮق دھﯿﻢ
ﯾﺎداﺷﺘﮭﺎ

ﻓﺼﻞ ٧ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی
ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﮫ دون ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ دوران ﻣﺎ
ﻣﻘﺪﻣﮫ
در ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﮫ دون در ﯾﮏ ﺳﺮی از زﻣﯿﻨﮫ ھﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ او ﮐﮫ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از  :ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺖ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ آن ﺗﮑﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﮫ ﻃﺒﻘﺎت و
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺗﻤﺎم دوران ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﺗﺌﻮری اداﻣﮫ اﻧﻘﻼب ﺗﺤﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت
ﻃﻮﻻﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﺬار ،در اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺧﻠﻘﮭﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ در ﮐﻠﯿﮫ ﮐﺸﻮرھﺎ ،ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ
در ﺗﻤﺎم ﺟﮭﺎن .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﺎﺋﻮ ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ اھﻤﯿﺖ ھﻤﺎﻧﻨﺪ زﻣﯿﻨﮫ
ھﺎی دﯾﮕﺮ در اﺗﺤﺎد دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎ رھﺒﺮﯾﻤﺒﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺻﺪھﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﭼﯿﻦ ﻏﻨﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای
ﺗﮑﺎﻣﻞ داده اﺳﺖ .و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﮫ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﻣﺮدم اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن اﻟﮭﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪه و روﺷﻨﮕﺮ راھﺸﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
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از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﮫ دون واﻗﻌﺎ ﻓﻨﺎ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮭﻢ و ﻻزم اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻘﺶ ﻣﺎﺋﻮ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﮫ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﮐﮫ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﮫ او
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ دوران ﻣﺎ ،در واﻗﻊ از زﻣﺎن ﻟﻨﯿﻦ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﺳﺖ ،ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ درک ﺷﻮد.
ﻣﺎﺋﻮ :ﺳﮑﺎﻧﺪار ﺑﺰرگ در آﺑﮭﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ
اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺎﺋﻮ ﻣﺒﺎرزه ای را در ﭼﯿﻦ رھﺒﺮی ﮐﺮد ﮐﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﮫ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ،و اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات
رادﯾﮑﺎﻟﯽ را در ﭼﯿﻦ و ﺗﻤﺎم ﺟﮭﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورد ،واﻗﻌﯿﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ وﺳﯿﻌﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﻮده و ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ )ﺟﺮات( رد آﻧﮭﺎ
را دارد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﺮاﺳﺮ آن ﻣﺒﺎرزه ﻃﻮﻻﻧﯽ ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭘﯿﭻ و ﺧﻤﮭﺎ ،ﻣﺎﺋﻮ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺒﺮد ﺷﺪﯾﺪی را ﻋﻠﯿﮫ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ درون ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد .اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻤﯽ ﮐﮫ از راﺳﺖ و "ﭼﭗ"
ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﺣﻤﻠﮫ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻂ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﮐﮫ او ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ ﺑﻮد .اﻣﺎ ورای آن و ﺑﻌﻨﻮان
ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺪادی ﺧﻂ ﺻﺤﯿﺢ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ آن رھﺒﺮی ،ﻣﺎﺋﻮ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوی ﺳﻨﻦ را در ﺟﻨﺒﺶ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﻃﻠﺒﯿﺪه و از آن ﮔﺴﺴﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺸﺨﺼﺎ او ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮔﺸﺖ
ﮐﮫ اﺻﺮار ﻣﯽ ورزﯾﺪ اﻧﻘﻼب در ﭼﯿﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﮫ ھﻤﺎن راه و روﺷﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ رود ﮐﮫ در روﺳﯿﮫ رﻓﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﮫ
ﺑﻮرژوازی ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻌﻨﻮان دﺷﻤﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﺤﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،اﯾﻨﮑﮫ ﺷﮭﺮھﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اول ﻓﺘﺢ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻧﮫ دھﺎت و
ﻏﯿﺮه .اﮔﺮ ﻣﺎﺋﻮ ﺑﮫ راھﯽ ﮐﮫ رﻓﺖ ،ﻧﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و در ﻋﻮض ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﻧﻘﻼب ﭼﯿﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻋﯿﻦ اﻧﻘﻼب
ﺷﻮروی ﺑﺸﻮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺷﻮروی و ﺧﻮد ﺷﻮروی را ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻘﺪس ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن ﺑﺎ آن
را ﺑﻤﺜﺎﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ای ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ھﻤﺮاه ﻣﯽ ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻧﮫ اﻧﻘﻼب ﭼﯿﻦ و ﻧﮫ ﺟﻤﮭﻮری
ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ در ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻮد.
اﻧﻘﻼب در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺨﺺ در ﺻﻮرﺗﯽ ﭘﯿﺮوز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزه و رھﺒﺮی آن ﻣﺒﺎرزه در آن ﮐﺸﻮر از ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻘﻮﻻت ﺧﺎص ﯾﺎ ﭘﺮاﺗﯿﮏ ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮐﮫ در ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﯾﮏ "ﻣﺪل ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ" در آﻣﺪه اﻧﺪ،ﯾﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ
و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰد .ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ،ﺑﺨﺼﻮص
اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ-دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﮫ ھﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ
)ﺗﻀﺎدھﺎ( در آن ﮐﺸﻮر )وﺟﮭﺎن( در زﻣﺎن وﻗﻮﻋﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .و ھﺮ اﻧﻘﻼب ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻄﻮر اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻀﺎدھﺎی ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﺷﻮد .اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺘﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﯾﮏ
راھﻨﻤﺎی ﺟﮭﺎن ﺷﻤﻮل اﻧﻘﻼب ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ -اﻣﺎ اﯾﻨﮭﺎ ھﻢ ﻣﺮﺗﺒﺎ در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﻏﻨﯽ ﺷﺪن ھﺴﺘﻨﺪ ،دﻗﯿﻘﺎ ﺑﮫ آن
دﻟﯿﻞ ﮐﮫ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﺗﺒﺎ در ﺣﺎل ﺗﻌﻤﯿﻖ اﺳﺖ ،و ﻣﻨﺠﻤﻠﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ را در ﺑﺮ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ،و ﺑﮫ آن دﻟﯿﻞ ﮐﮫ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺮﺗﺒﺎ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻣﺪاوم اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ را ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﮫ رﺟﻮع ﺑﮫ اﻧﻘﻼب روﺳﯿﮫ و رھﺒﺮی ﻟﻨﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .وی ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از
ﺗﺠﺮﺑﮫ اﻧﻘﻼب روﺳﯿﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﮭﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺟﻤﮭﻮری دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺷﮑﻞ
ﺟﻤﮭﻮری ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﻧﻈﺮی ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ اﻧﮕﻠﺲ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد ،اﻧﮕﻠﺲ ،و
ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﻮده و در
ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ دﮔﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺎد اﮔﺮ ﻟﻨﯿﻦ ﺧﻮد را ﻣﻘﯿﺪ ﺑﮫ
ﻋﺒﺎرات ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺠﺎی آﻧﮑﮫ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻮھﺮ آن وﻓﻖ دھﺪ و ﻣﺘﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮد؟ ﺷﻮراھﺎ ﺑﻌﻨﻮان،
ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد را در آن ﮐﺸﻮر اﻋﻤﺎل ﮐﺮد ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و در واﻗﻊ ﻧﮫ اﺗﺤﺎد
ﺷﻮروی و ﻧﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در آن ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ .دﯾﮕﺮ ﻻزم ﺑﮫ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ
ای ﺑﺮای ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ(١).
در ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد .ﻣﺎﺋﻮ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ اﺻﻮل ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ ،درﺳﮭﺎی
اﺳﺎﺳﯽ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ روﺳﯿﮫ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺨﺼﻮص اﺣﺘﯿﺎج ﺑﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﺗﻮده ای
و رھﺒﺮی ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﯾﯽ .اﻣﺎ راه ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی آن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﭼﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ روﺳﯿﮫ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از رھﺒﺮی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﭼﯿﻦ ،ﻣﺎﺋﻮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﮭﻤﺶ را ﮐﮫ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ را ﺗﮑﺎﻣﻞ داده و ﻏﻨﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،اﻧﺠﺎم داد ،ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺮﻣﻮﻟﮫ ﮐﺮدن اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻮﯾﻦ
و ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪن آن ﺑﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،در ﺧﻂ و ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،و در ﺷﺎﻟﻮده رﯾﺰی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ وی.
اﮔﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎﺋﻮ ﺑﺪون ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﻃﻠﺒﯿﺪن و ﻧﻘﺾ ﻧﯿﺮوی ﺳﻨﻦ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
اﻧﻘﻼب ﭼﯿﻦ را در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻠﻖ را ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬارد ،اﯾﻦ در ﻣﻮرد اداﻣﮫ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
اﻧﻘﻼب در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺎدق اﺳﺖ .اﯾﻦ در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮓ و
ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻤﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻓﻨﺎ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺎﺋﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻂ و ﺗﺌﻮری اﺳﺎﺳﯽ اداﻣﮫ اﻧﻘﻼب ﺗﺤﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎﺋﻮ ﻧﺨﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ " ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ" )ﻋﺒﺎرت ﺧﻮدش را ﺑﮑﺎرﺑﺒﺮﯾﻢ .(.اﮔﺮ
وی ﻧﺨﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻗﻠﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺳﺨﺖ ﺧﻮد درون ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ )ﺑﺨﺼﻮص اﯾﻨﮑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﮭﺎ از
رھﺒﺮان ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮭﺎ از رھﺒﺮان ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﺣﺰب ﺑﻮدﻧﺪ( ﺣﻤﻠﮫ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از "اﻟﮕﻮھﺎی" ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﮫ
ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ ھﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻣﻘﺪس ﺑﻮد ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯿﺮد و ﺣﺘﯽ آﻧﮭﺎ را ﻧﻘﺾ ﮐﻨﺪ ،آﻧﮭﻢ در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠﮫ
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ﮐﺎدر ﺣﺰب و راﺑﻄﮫ آن ﺑﺎ ﺗﻮده ھﺎ ،آﯾﺎ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ واﻗﻌﮫ ای ﺑﯿﺴﺎﺑﻘﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺑﻮد؟ اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪون ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ "ﻧﻘﺾ"
اﺻﻮل ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ )ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ( ،اﻧﻘﻼب ﭼﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﭼﻨﺎن ﻗﻠﮫ ھﺎﯾﯽ ﺻﻌﻮد
ﮐﻨﺪ ،و ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در راه رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮔﺸﺎﯾﺸﮭﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺗﻤﺎم ﺟﮭﺎن را در راه رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ھﻤﺎن
ھﺪف ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده و آﻧﺎن را ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ﺑﺮاﻧﺪ.
اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ  :ﺗﺎﺑﺶ ﺷﻌﺎﻋﯽ از ﻧﻮر در ﻣﯿﺎن اﺑﺮھﺎ
ﺑﻌﺪ از ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺧﺮوﺷﭽﻒ و ﺷﺮﮐﺎء در اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و ﺿﺎﯾﻌﮫ ﻋﻈﯿﻢ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در آﻧﺠﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی
ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﮫ دون ﺑﻮد ﮐﮫ درﺧﺸﺎن ﺗﺮ از ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮاغ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻠﯿﮫ ﻗﺎره ھﺎ ﮔﺸﺖ .در اﯾﻦ زﻣﺎن
ﮐﮫ ﻧﻘﻄﮫ اوﺟﺶ ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩۶٠و اواﯾﻞ دھﮫ  ١٩٧٠ﺑﻮد،ﻃﻮﻓﺎن ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻣﺒﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن
و ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎ ،آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﻘﺒﮕﺮد در اﺗﺤﺎد
ﺷﻮروی و ﺗﻘﺒﯿﺢ ﺑﯿﺸﺮﻣﺎﻧﮫ اﻧﻘﻼب از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺮوﺷﭽﻒ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺳﺮ در ﮔﻤﯽ و
ﺣﺘﯽ ﯾﺎس از ﺟﻤﻠﮫ در درون ﺻﻔﻮف اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ .ﺑﺎ از ھﻢ ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ اﺑﺮھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺧﺮوﺷﭽﻒ ﺑﻮﺟﻮد آورده
ﺑﻮد ،ﺗﺠﺮﺑﮫ ﭼﯿﻦ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﮫ دون ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻗﻮت ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺧﺎرج از ﭼﯿﻦ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ،
ﻋﺰم آﻧﮭﺎ را در ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺑﮫ اھﺘﺰاز در آوردن ﻋﻠﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﺟﺰم ﮐﺮد.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ –ﯾﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ -ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﺪﻓﺎع از ﺗﺠﺮﺑﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ و دﺳﺘﺂورد ﻣﺮدم ﺷﻮروی در
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﺒﻞ از ﮐﻮدﺗﺎی ﺧﺮوﺷﭽﻒ و ﺷﺮﮐﺎء ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻓﺎع از اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﮐﺎذﯾﺐ و ﺑﮭﺘﺎﻧﮭﺎی ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎی ﺷﻮروی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ؟ ﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ
آﻧﮭﺎ ﺑﺮ درﺳﮭﺎی ﭘﺎﯾﮫ ای اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ و ﺑﺮ اﻓﺮاﺷﺘﻦ ﭘﺮﭼﻢ رھﺒﺮش ﻟﻨﯿﻦ اﺻﺮار ﻣﯽ ورزﯾﺪﻧﺪ و آﻧﮭﺎ را ھﻨﻮز ﻣﻌﺘﺒﺮ و
ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪ؟ ﻧﮫ،ھﻤﮫ اﯾﻨﮭﺎ ﻣﮭﻢ و ﺑﺨﺸﯽ از دﻟﯿﻞ آن ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫ اﺻﻠﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪﺗﺎ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺎﺋﻮ ،اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن در ﭼﯿﻦ را در اﻣﺮ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ،ﻗﺼﻮر و اﺷﺘﺒﺎھﺎت در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و رھﺒﺮی اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﻄﻮر
ﻋﺎم و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ را رھﺒﺮی ﮐﺮد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺟﮭﺶ ﺑﮫ ﺟﻠﻮ را ﺑﺮای اداﻣﮫ ﻣﺒﺎرزه در راه
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اﻧﺠﺎم داد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺧﻂ اﺳﺎﺳﯽ اداﻣﮫ اﻧﻘﻼب ﺗﺤﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را ﺑﻨﺎ ﻧﮭﺎد ،اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ھﻤﮫ اﯾﻦ ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﺻﺪھﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮدم ﭼﯿﻦ ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﺑﺨﺼﻮص در اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ )ﻋﺒﺎرت ﺧﻮد ﻣﺎﺋﻮ را ﺑﮑﺎر ﺑﺒﺮﯾﻢ( ﺻﺪای ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ
"ﻃﻐﯿﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ارﺗﺠﺎع ﺑﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ" و اﯾﻨﮑﮫ آﯾﻨﺪه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺗﻮده ھﺎی ﺧﻠﻖ ﺑﭙﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ را ﻃﻨﯿﻦ
اﻓﮑﻦ ﻧﻤﻮده ،و آﻧﺮا ﺑﮫ ھﺮ ﮔﻮﺷﮫ دﻧﯿﺎ ﮔﺴﺘﺮش داد.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ در ﭼﯿﻦ در اﮐﺘﺒﺮ  ،١٩٧۶ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺰرگ ﻣﺎﺋﻮ و ﮐﻞ رھﺒﺮی اش در اﻧﻘﻼب ﭼﯿﻦ ﺗﺤﺖ
ﺣﻤﻼت ﺟﺪﯾﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اول از ھﻤﮫ روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ﺣﺎﮐﻢ در ﭼﯿﻦ در ﺣﺎل ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺣﻤﻠﮫ اﺷﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻂ ﻣﺎﺋﻮ ،و
ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن آﺗﺶ ﺷﺎن ﺑﺮ روی اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ و دﺳﺘﺂوردھﺎﯾﺶ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺒﺎرزه
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﺑﻠﮑﮫ رﻓﯿﻌﺘﺮﯾﻦ ﻗﻠﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﮫ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺪان و ﺷﯿﺎدان ﺣﺎﮐﻢ در ﭼﯿﻦ ھﻨﻮز ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻘﺪاری ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﮫ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﺋﻮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻤﺒﻞ ﻣﻠﯽ
ﺑﮑﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻄﻮر آﺷﮑﺎرﺗﺮی ﺑﮫ ﻧﻈﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﺋﻮ -ﮐﮫ او ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﮫ ﺑﺮ آﻧﮭﺎ ﭘﺎ ﻓﺸﺮد و ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﺟﻨﮕﯿﺪ -را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﮭﻨﺪ و در واﻗﻊ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻮده ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﺣﯿﺎء ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﺑﮫ
ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﻋﻘﺒﮕﺮد در ﭼﯿﻦ و ﺣﻤﻼت ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺎﺋﻮ
در ھﻤﺎﻧﺰﻣﺎن دﯾﮕﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪن ﺿﺪ اﻧﻘﻼب در ﭼﯿﻦ ﺣﻤﻼﺗﯽ را ﺑﺮ ﻣﺎﺋﻮ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﮫ دون ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺘﮫ
اﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻨﮭﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮ ﺧﻂ و رھﺒﺮی ﻣﺎﺋﻮ در اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺣﻤﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺣﻤﻠﮫ ﺧﻮد را ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﻠﮫ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﮫ ای ﻣﺎﺋﻮ در ﻣﻮرد ﻃﺒﻘﺎت و ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺗﺌﻮری
اداﻣﮫ اﻧﻘﻼب ﺗﺤﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮ او ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﮫ اﯾﻨﮭﺎ ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎدی ﺑﮫ ﯾﮏ
آﺷﻔﺘﮕﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از زاوﯾﮫ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ و ﯾﺎ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ
اﻓﺘﺎده اﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﻮن ﭼﯿﻦ ﻋﻘﺒﮕﺮد ﮐﺮده و روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ھﻤﮫ ﻣﺪت ،ﻗﺪرت را ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﺴﺮﻋﺖ ﭼﯿﻦ را در ﺟﺎده
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯽ راﻧﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻂ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﺋﻮ در ﻣﻮرد ﻃﺒﻘﺎت و ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺗﺌﻮری اداﻣﮫ
اﻧﻘﻼب ﺗﺤﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی ﺧﻂ ﭘﺎﯾﮫ ای و ﺗﺌﻮری وی ﺑﺨﺼﻮص در
اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻏﻠﻂ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎﺋﻮ و دﯾﮕﺮ رھﺒﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﭼﯿﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺟﺪی ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﮐﻞ ﺧﻂ ﺷﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﻧﭽﮫ در ﻓﺼﻞ ﭼﮭﺎرم )در ﻣﻮرد ﻓﻠﺴﻔﮫ( ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻧﮑﺘﮫ اول ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد:

afgazad@gmail.com
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ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮی ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﻣﭙﺮﯾﺴﻢ و ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺮاﯾﯽ .ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﻼدرﻧﮓ در ھﺮ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺪارد .اﯾﻦ در ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺒﺎرزه ﺗﻮده ای ﺻﺪھﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮدم ﭼﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ،و در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ در ﻣﺒﺎرزه
اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﭼﯿﻦ ﺑﻠﮑﮫ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرھﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
و اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﺷﺘﺒﺎه اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ،ﻣﺴﻠﻤﺎ آﻧﮭﺎ اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﯽ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ –ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آن ﻣﺒﺮا ﺑﺎﺷﺪ -اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ
اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ در ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﺷﮑﺴﺖ ﭼﯿﻦ روی آن ﺗﮑﯿﮫ ﺷﻮد .ﻟﯿﮑﻦ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﮫ درﺳﺖ اﺳﺖ در ﻣﻮرد اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﯽ ﮐﮫ
آﻧﮭﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺪه و از آﻧﮭﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺷﻮد ،ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ از اﯾﻦ ﻋﻘﺒﮕﺮد ،ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺘﻦ
ﻣﻮﺿﻊ ،ﻧﻈﺮﮔﺎه و ﻣﺘﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﯽ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻋﻘﺒﮕﺮد ﻧﺒﻮده اﻧﺪ(٢).
در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻧﮑﺘﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در دوران ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﮫ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ درک ﺷﻮد -و اﯾﻨﮑﮫ ﺑﻮرژوازی در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﺑﺨﺼﻮص در زﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ در
ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺷﺪ ﺗﻀﺎدھﺎی داﺧﻠﯽ در آن ﮐﺸﻮر ،در آن زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اوﺿﺎع ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و راﺑﻄﮫ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو در
آن ﻣﻘﻄﻊ ،در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﺧﻮد ﻣﺎﺋﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ:
در ﻣﺒﺎرزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮔﺎھﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻃﺒﻘﮫ ﭘﯿﺸﺮواﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ
ﺑﮫ ﻋﻠﺖ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ اﯾﺪه ھﺎی آﻧﮭﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﯾﻦ ﺟﮭﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮاﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
درﮔﯿﺮ ﻣﺒﺎرزه اﻧﺪ ،ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﯿﺸﺮو ھﻨﻮز ﺑﮫ ﻗﺪرت ﻧﯿﺮوھﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ و از اﯾﻨﺮوﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ
روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺟﺒﺮا ﺳﺮاﻧﺠﺎم روزی ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﭘﯿﺮوز ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ)(٣
در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﻣﺒﺎرزه در ﭼﯿﻦ و ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪن آن ﺑﮫ ﮐﻮدﺗﺎی روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﺘﯽ  ،١٩٧۶و دﻻﯾﻞ و
درﺳﮭﺎی اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ) .ھﻤﺎن ﻃﻮرﯾﮑﮫ در ﻣﻘﺪﻣﮫ اﯾﻦ ﻗﺼﻞ ھﻢ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺷﺮوع و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺎﯾﮫ ای آن در ﺟﺎی
دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ( ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ وﻇﯿﻔﮫ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻌﻤﯿﻖ آن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺖ روش ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﺎﺋﻮ
ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .در ﻋﻮض آﻧﭽﮫ ﮐﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﻧﺘﻘﺎد ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ،ﭘﺲ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺟﺪی را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﻗﺒﻼ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ اﯾﻦ روش ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﺪی ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮوﺳﮫ واﻗﻌﯽ اﻧﻘﻼب ﭼﯿﻦ و رﺷﺪ ﺗﻀﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﻧﺮا رﻗﻢ زد ،ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻌﺪ از ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻠﻖ ،درک
ﮐﻨﺪ ،و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از دﺳﺘﺂوردھﺎی ﻋﻈﯿﻢ اﻧﻘﻼب ﭼﯿﻦ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد داﺷﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻘﯽ اراﺋﮫ دھﺪ.
دﺳﺘﺂوردھﺎی ﻋﻄﯿﻢ اﻧﻘﻼب ﭼﯿﻦ،
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﮫ دون
ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺷﺎره ﺷﺪ ،اﻧﻘﻼب ﭼﯿﻦ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﻨﺪ در آﻏﺎز از
ﻣﺮﺣﻠﮫ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﮔﺬر ﮐﺮد -و ﺑﻐﯿﺮ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ از ﺟﮭﺎت ﻣﮭﻤﯽ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی،
ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی رھﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎ ،آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ را از زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم در
ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .و ﺗﺠﺮﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﺮوﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪاﮔﺮ ﭼﮫ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﯽ )از ﺟﻤﻠﮫ
اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﻮ( وﻇﯿﻔﮫ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اداﻣﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﻌﺪ اداﻣﮫ آن ﺑﺠﻠﻮ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻠﺘﺮ اﺳﺖ و واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردﯾﮑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ رھﺒﺮی ﺷﺪه ﺑﻮده ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﮑﮫ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ رھﺒﺮی ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ ﺑﮫ ﻃﺮف ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در واﻗﻊ ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ رھﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ از اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ و در
ﻋﻮض ﺑﮫ زﯾﺮ ﯾﻮغ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻗﺪرت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از دوا ﺑﺮﻗﺪرت اﯾﻦ دوره رﻓﺘﻨﺪ.
از اﯾﻦ زاوﯾﮫ ،در واﻗﻊ دﺳﺘﺂورد ﺑﺰرگ اﻧﻘﻼب ﭼﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮔﺬار اوﻟﯿﮫ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را
اﻧﺠﺎم دھﺪ .و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪون ﻣﺒﺎرزه ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد.
ﺑﺴﯿﺎری در ﺣﺰب ،از ﺟﻤﻠﮫ ﺗﻌﺪادی از رھﺒﺮان ﺑﺎﻻی ﺣﺰب ﺧﻮاﺳﺘﺎر واﻗﻌﯽ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻧﻘﻼب ﺑﻌﺪ از رھﺎ ﺷﺪن ﮐﺸﻮر
ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﻣﺎﺋﻮ ﺑﺎرھﺎ ﮔﻔﺖ آﻧﮭﺎ ﻣﺸﺘﺎق ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ و ﺑﻮرژوازی ﺑﻮروﮐﺮات ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ در
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻮرژوازی و ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺮوزی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و اداﻣﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﮫ ﻃﺮف ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﺸﺘﺎق ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ھﺮ ﭼﮫ اﻧﻘﻼب در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻄﺮف ﺟﻠﻮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ اﻓﺮاد رھﺒﺮی ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن
ﺑﺮﻣﯽ ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ -اﮔﺮﭼﮫ ﻧﮫ ھﻤﮫ آﻧﮭﺎ -اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ ای از آﻧﮭﺎ .آﻧﭽﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻮرژوا دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎ
ﺑﮫ رھﺮوان ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای درک واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺜﻞ ﭼﯿﻦ ﻗﺪﯾﻢ ﻓﻘﻂ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻗﺎدر ﺑﮫ رھﺒﺮی ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻣﺒﺎرزه دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﮫ رھﺒﺮی آن رﺳﯿﺪﻧﺪ و واﻗﻌﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺒﺎرزه دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺿﺪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻨﻮز از ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ دﯾﺪﮔﺎھﺸﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ھﻤﮫ ﺟﺎ ﻣﺘﺪاول ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﺮوز ھﻨﻮز از ﯾﻮغ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ رھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ و اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را ﺑﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه
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اﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری ادﻋﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮدن را ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﮫ در
ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﻮرژواھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺘﺪاول در ﭼﯿﻦ ﻗﺪﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ،از ﺟﻤﻠﮫ در درون ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﺗﻨﮭﺎ ﻧﯿﺮوی ﻗﺎدر ﺑﮫ رھﺒﺮی ﻣﺒﺎرزه ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی ،ﺣﺘﯽ در ﻣﺮﺣﻠﮫ اوﻟﯿﮫ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
اﻓﺮاد ھﻤﺮاه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﻘﻼب ﺑﺠﻠﻮ رﻓﺘﻨﺪ و از ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺸﺪﻧﺪ.
ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ھﺮ ﭼﮫ اﻧﻘﻼب ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺠﻠﻮ ﺳﻮق ﻧﻤﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﻮع اﻓﺮاد در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن
در آﻣﺪﻧﺪ و ﺗﻼﺷﺸﺎن ﺑﺮای ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آن ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﺪ .و اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻ رﺳﯿﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد.
در ﻣﻘﺎﻟﮫ ارﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ )روﻟﻮﺷﻦ –اﻧﻘﻼب( دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٩٧٨در ﻣﻮرد ﭼﻮﺋﻦ ﻻی ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺷﻮد او را ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺎرز ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آورد ،اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮح ﻣﯽ دھﺪ:
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﻮرژوا دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎ ھﺪف اﻧﻘﻼب ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﭼﯿﻦ و اﻧﻘﯿﺎد آن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺪرﺗﮭﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮫ "ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ" و -ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ -ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭼﯿﻦ ﺑﮫ
ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺪرن ﺑﺴﯿﺎر ﺻﻨﻌﺘﯽ روی آوردﻧﺪ .ھﺮ ﭼﮫ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،آﻧﮭﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای آﻧﮑﮫ
اﯾﻦ اﻣﺮ در راﺳﺘﺎی ﺧﻄﻮط ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺷﻮد ،ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﻄﻮﻃﯽ ﮐﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﯿﻦ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
را اﺣﯿﺎء ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﯿﺪن دوﺑﺎره ﭼﯿﻦ ﺑﮫ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﮫ اﯾﻦ و ﯾﺎ آن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ(۴).
ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺑﺎرھﺎ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی و روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﮫ ﮐﮫ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﻮﻧﺪ – ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ در
ﺳﺎل  ١٩٧۶اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
دوﺑﺎره ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ﮐﮫ دﺳﺘﺂوردھﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺗﻮده ھﺎی ﭼﯿﻦ و رھﺒﺮی اﻧﻘﻼﺑﯿﺶ ،و
ﺻﺪر آن ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﮫ دون ﺑﻮد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ راھﺸﺎن را ﺑﺮای ﺑﺮدن ﭼﯿﻦ ﺑﮫ راه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻈﯿﻢ
ﺑﺎزﮔﺸﻮدﻧﺪ ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮭﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﮭﺶ ﺑﺰرگ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ،ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ اﻧﻘﻼب ﺗﺤﺖ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را اداﻣﮫ داده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮده ای ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺤﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﯾﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺎﻧﺪن ﮐﻮﺷﺸﮭﺎ ﺑﺮای اﺣﯿﺎء ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﺑﺮای ﯾﮏ دھﮫ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده و
ﻣﺒﺎرزه ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﮫ ﻗﻠﮫ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﻮد ﻋﻘﺒﮕﺮد در ﭼﯿﻦ
اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در ﭼﯿﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﺪرت را ﺑﺒﺎزد و ﯾﺎ ﻣﺰﺧﺮﻓﺎت ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻓﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ )اﯾﺪه ای ﮐﮫ
ﭼﯿﺰھﺎ را ﺧﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل و اراده اﻓﺮاد ﻣﯽ داﻧﺪ-م( و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﮫ ﭼﮭﺎرﭼﻮب ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺑﺮای
درک واﻗﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ -ﮐﮫ در ﭼﯿﻦ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ و دو دﺳﺘﺂورد ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ اﻧﻘﻼب ﭼﯿﻦ ﺑﻌﻼوه دﻻﯾﻞ و درﺳﮭﺎی
ﺷﮑﺴﺖ آﻧﺮا اراﺋﮫ دھﺪ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﮭﺎرﭼﻮب ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺑﺮای درک از ﺧﺪﻣﺎت ارزﻧﺪه ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﮫ دون را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد.
ﻧﻘﺶ ﻣﺎﺋﻮ ،ﻧﻘﺶ رھﺒﺮان
در ﺑﺤﺚ و دﻓﺎع از ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﮫ دون و ﻧﻘﺶ اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺋﻮ و ﻟﻨﯿﻦ در ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﮑﺘﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﻮد رھﺒﺮان
ﺑﺰرگ ھﺮﮔﺰ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎن ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﮫ ﺗﻮده ھﺎ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رھﺒﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﮐﻔﺸﮭﺎﯾﺸﺎن را ﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﮫ ﻣﺎ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ.
و در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺗﻮده ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .و ﺑﻄﻮر اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺗﻮده ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ رھﺒﺮان ﺑﺰرگ اﻧﻘﻼﺑﯽ را
"ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ" و اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮده ھﺎﺳﺖ ﮐﮫ رھﺒﺮان را ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ .رھﺒﺮھﺎ ﺑﻨﻮﺑﮫ ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ را در ﻣﺒﺎرزه
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮده ھﺎ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺘﯽ را اﯾﻔﺎء ﮐﻨﻨﺪ ودر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﮭﺎﯾﯽ ،اھﻤﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﮭﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺗﻮده ھﺎ در رادﯾﮑﺎﻟﺘﺮﯾﻦ و ﻋﻤﯿﻘﺘﺮﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮫ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی،
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﻘﺸﺸﺎن را در ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ھﻢ ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻦ از ﺗﻮده ھﺎ و ھﻢ ھﺪاﯾﺖ ﻣﺒﺎرزه
اﯾﻔﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻔﻮذ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ روی ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮده ھﺎ اﻋﻤﺎل ﮐﺮده و در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮوﺳﮫ
اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﻧﻘﻼب را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪ )درﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺷﺘﺒﺎھﺎت و اﻧﺤﺮاف از ﻣﺎرﮐﺴﯿﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ
آﻧﺮا ﮐﻨﺪ ﺳﺎزﻧﺪ(.
ﻣﻀﺎﻓﺎ ،درﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﮫ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﺰرگ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺧﻮد را ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﮫ ﻣﺎ ﺑﺠﻠﻮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﺸﺎن را
ﺑﻌﻨﻮان رھﺒﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﻔﺎء ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ آﮔﺎه ﺧﺪﻣﺎﺗﺸﺎن را ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ .آﻧﮭﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
را دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ،ﺑﻄﻮر زﻧﺪه و در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺸﻮرﺷﺎن و ﺗﻤﺎم
ﺟﮭﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﭘﺲ ﻧﮑﺘﮫ دﻗﯿﻘﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﻧﻘﺶ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ رھﺒﺮاﻧﯽ از آﻧﮭﺎ
آﻣﻮﺧﺘﮫ و ﻗﺪرت و ﻋﺰم ﮐﻠﯿﮫ اﻓﺮاد ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد .ﺗﺎ از اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ آﻧﮭﺎ ﻋﻈﯿﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت "ﺧﻮد" را ﺑﮫ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.
ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ درک ﺷﻮد ﮐﮫ ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺒﺮا ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ او ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧﺪازه ﺧﺪﻣﺘﺶ
ﺑﺰرگ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ﮐﮫ اﯾﻦ در ﻣﻮرد رھﺒﺮان ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ،از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺎﺋﻮ ﺻﺎدق اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﮫ از ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻈﯿﻢ ﺷﺎن
ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﻢ و آﻧﺮا ارج ﻣﯽ ﻧﮭﯿﻢ و از آﻧﮭﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯽ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ رھﺒﺮاﻧﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ،
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ اﺷﺘﺒﺎھﺎت آﻧﮭﺎ را درک ﮐﺮده و از آن درس ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
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ﺑﺨﺼﻮص در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﺎﺋﻮ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮔﺮاﯾﺸﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﺠﺮﺑﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭼﯿﻦ را ﺑﮫ ﻣﻘﯿﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﯽ دھﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺨﺼﻮص ﺷﮑﻞ ﻧﺴﺒﺖ دادن ﯾﮏ ﺧﺼﻠﺖ ﯾﺎ ﺟﻨﺒﮫ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه در )ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺧﯽ از( ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﮫ ای ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺘﺮﻗﯽ اِﯾﻔﺎء ﮐﻨﺪ ،ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه ای اﺳﺖ و اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﯿﻘﯽ از آن اﻧﺠﺎم داد و ﺣﺘﯽ ﺑﻄﻮر ﺟﺪی ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺖ .در
ﻋﻮض ،ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻼﺻﮫ ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮫ اﺷﺎره ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻄﻮر ﻧﺰدﯾﮑﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻞ ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ دﻓﺎع از ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از ﯾﮏ ﻃﺮف و از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺒﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﻧﺮﺳﯿﺪه ،ﺑﺨﺼﻮص در ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﮫ ﺧﻄﺮ ﻋﻤﺪه در آن زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ) .ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺑﻠﻮک ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﺳﺮﮐﺮده آن ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮ ﻋﻤﺪه ای را ﺑﺮای ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ
ﻣﯿﺪھﺪ،ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ( .اﯾﻦ ﺑﺨﺼﻮص در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺣﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ دوﻟﺘﮭﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل
ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ دوﻟﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﯾﮏ ﺑﻠﻮک اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻄﻮر ﺟﺪی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﺧﺮﻋﻤﺮ ﻣﺎﺋﻮ واﺿﺢ ﮔﺸﺖ ﮐﮫ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺧﻄﺮ ﻋﻤﺪه ﺑﺮای ﭼﯿﯿﻦ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ و ﺑﺨﺼﻮص
ﺑﺮ زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺴﻮی ﺟﻨﮓ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﻮروی ﯾﮏ ﺣﻤﻠﮫ وﺳﯿﻊ از ﻃﺮف اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و ﺷﺎﯾﺪ
ﯾﮏ اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﻋﻠﯿﮫ ﭼﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﭼﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ ﯾﮏ رواﺑﻂ
دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﻌﯿﻦ و دﯾﮕﺮ ﺣﺮﮐﺎت را ﺑﮭﻢ زدن ﺗﻮازن اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ دو ﺑﻠﻮک اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﮑﺎر
ﺑﺮد ،ﺗﺎ ﭼﯿﻦ را در ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻠﮫ ﺷﻮروی ﻗﺮار دھﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﮐﮫ در
ﻣﺠﻤﻮع ﺑﮫ رﺷﺪ ﻣﺒﺎرزه اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن را در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﻠﻮک آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن "اﻧﻘﻼب" ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﻓﺮا ﻧﺨﻮاﻧﺪ.
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺎﺋﻮ و ﺳﺘﺎد ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی او در ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ )ﮐﮫ ﺑﺎﺻﻄﻼح "ﺑﺎﻧﺪ ﭼﮭﺎر ﻧﻔﺮ" ،ھﺴﺘﮫ ﻓﻌﺎل
رھﺒﺮی آن ﺑﻮدﻧﺪ( ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﺑﮫ ﻃﺮﯾﻘﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﺧﻂ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺒﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ واﻗﻌﯽ در
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ از ﺟﻤﻠﮫ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑﻠﻮک آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدﻧﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﮫ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﺧﻄﺎر ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ
اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی اﺟﺎزه ﻧﺪھﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه را ﺑﺎ ﻧﺎم "ﮐﻤﮏ" ﺑﮫ زاﺋﺪه ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ،آﻧﮭﺎ
ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻂ واﺑﺴﺘﮕﯽ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻓﺮوش اﻧﻘﻼب در ﺧﻮد ﭼﯿﻦ ﺑﻨﺎم "ﻣﺪرﻧﯿﺰه ﮐﺮدن
ﮐﺸﻮر" و "ﺗﻘﻮﯾﺖ دﻓﺎع" ﻋﻠﯿﮫ ﺷﻮروی ،ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ .اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ آﻧﮭﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ را ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ﮐﮫ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ آﻧﭽﮫ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ در اواﺧﺮ ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩٣٠ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎی
ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ دﺷﻤﻦ ﻋﻤﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺧﻂ "ﻣﺒﺎرزه ﻣﻠﯽ" را ﻋﻠﯿﮫ ﺷﻮروی در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﺑﻠﻮک اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد )درﺳﺖ ھﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﮫ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﺸﺎﺑﮭﺎ در
ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩٣٠در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻠﻮک اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﮭﺎ ﺑﻮد اﻧﺠﺎم داد( -ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺣﺰب ﻣﺎ در
ﺟﻠﺴﮫ ﯾﺎدﺑﻮد ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﮫ دون در ﺳﺎل  ١٩٧٨ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺎ اﻧﺪازه ای روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ در ﺟﯿﻦ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد ،روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻄﺮ
ﺷﻮروی ﺑﺮای ﭼﯿﻦ ﺣﺬف اﻧﻘﻼب در داﺧﻞ و ﺧﺎرج را ﻃﻠﺒﯿﺪه و ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ذﮐﺮ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع اﺷﺘﺒﺎه از ﺟﺎﻧﺐ
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ،در ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩٣٠در ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ،و ﺑﻄﻮر ﻣﺒﺮﻣﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﮫ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ و اﻧﺘﻘﺎد از آن اﻗﺪام ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺗﮑﺮار آن در آﯾﻨﺪه اﺟﺘﻨﺎب ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ(۵).
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﺪرﺳﺘﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﮫ ﺑﯿﻦ ﺧﻂ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﺋﻮ و رﻓﻘﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اش از ﯾﮏ ﻃﺮف و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﺧﺎﺋﻨﯿﻦ روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﮫ ﻗﺪرت را از ﻃﺮﯾﻖ داﻏﺎن ﮐﺮدن ﺳﺘﺎد ﭘﺮوﻟﺘﺮی در ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﺎﺋﻮ و
اﺣﯿﺎی ﺳﺮﯾﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻏﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﻂ روﺷﻨﯽ ﮐﺸﯿﺪ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﺎﺋﻮ و
رﻓﻘﺎﯾﺶ در ﭼﯿﻦ از اﺷﺘﺒﺎھﺎت اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ دﻓﺎع از ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺒﺎرزه ﺟﮭﺎﻧﯽ درس
ﮔﺮﻓﺘﮫ و آﻧﺮا ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع دﻓﺎع از ﭼﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻧﯿﺎﻓﺘﺎﻧﺪ .آﻧﮭﺎ
ﺑﺨﺼﻮص اھﻤﯿﺖ رھﺒﺮی ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻮرژوازی در ﭼﯿﻦ و اداﻣﮫ اﻧﻘﻼب در دوران ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و
راﺑﻄﮫ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ آن و ﺧﻂ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﭼﯿﻦ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ آﻧﮭﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺒﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺣﺘﯽ آﻧﮭﺎﺋﯿﮑﮫ در درون ﺑﻠﻮک آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،اداﻣﮫ
دادﻧﺪ(۶).
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺧﺘﻼف ﻧﻄﺮھﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺋﻮ و رﻓﻘﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اوﺿﺎع ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ،
ﺧﺼﻠﺖ ﻣﺒﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﮐﺸﻮر ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و راﺑﻄﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ دﻓﺎع از ﭼﯿﻦ دارد ،ﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻧﻘﺶ
اﺳﺎﺳﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻧﮭﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ را ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار داده ،و ﻟﺰوم آﻣﻮﺧﺘﻦ ھﻢ از ﺧﺪﻣﺎت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ وھﻤﯿﻦ
ﻃﻮر اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در اﯾﻦ ﺣﯿﻄﮫ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻧﺪ را ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .ﻣﻌﮭﺬا آﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ھﻤﮫ
ﺟﺎﻧﺒﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ از ﺧﻂ و اﻋﻤﺎل ﻣﺎﺋﻮ و دﯾﮕﺮ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن در ﭼﯿﻦ ،ﺑﻠﮑﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻮل اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ
و درﺳﮭﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ آن در ﻃﻮل  ۴٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ از ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺼﻮص در ﭘﺮﺗﻮ اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻘﺒﮕﺮد در ﭼﯿﻦ و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر در ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺤﺮان ﻋﻤﻖ
ﯾﺎﺑﻨﺪه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺗﮑﻮﯾﻦ اوﺿﺎع ﺑﮫ ﻃﺮف ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﻧﻘﻼب رﻗﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ ،ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
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از ﻣﺎﺋﻮ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ،
اﻣﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ را ﺑﺠﻠﻮ ﺳﻮق دھﯿﻢ
در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺼﻮص در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﮫ دون از ﺟﻤﻠﮫ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ ﺗﺌﻮری اداﻣﮫ اﻧﻘﻼب ﺗﺤﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺗﺮ از ھﺮ اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﺋﻮ اﻧﺠﺎم داد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ او را ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ دوران ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻣﺎ
ﻣﻀﺎﻓﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﮫ ھﺪف از ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺪﻣﺎت رھﺒﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن ﻣﺎﺋﻮ دﻗﯿﻘﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی
از آﻧﮭﺎ و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ اﻣﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ –اﻣﺮی ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﺑﺮای آن آﻧﭽﻨﺎن اﻟﮭﺎم ﺑﺨﺶ و رھﺒﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ و ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﺑﮫ ﻧﻘﺶ ﻣﺎﺋﻮ و ﺧﺪﻣﺎت او ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ،آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺗﺮ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد،
آﻧﭽﮫ ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای درﺳﮕﯿﺮی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺎﺋﻮ در ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮﺿﻊ ،ﻧﻄﺮﮔﺎه ،و ﻣﺘﺪ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﮑﺎرﺑﺴﺖ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ در ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ﺗﻮﺳﻂ او .ﻇﮭﻮر و ﺣﻞ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻀﺎدھﺎ
در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮫ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮا و اﯾﺴﺘﺎ -اﯾﻦ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎﺋﻮ ﺑﮫ ﻣﻨﺰﻟﮫ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﮫ در ﺗﮑﺎﻣﻞ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ،در
ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺗﻔﮑﺮ ،ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .و اﯾﻦ درک ھﻤﭽﻮن ﺧﻂ ﺳﺮﺧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎ و اﻋﻤﺎل ﻣﺎﺋﻮ ﺑﭽﺸﻢ
ﻣﯽ آﯾﺪ .آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﺋﻮ را ﯾﮏ ﺑﻮروﮐﺮات ﺑﯽ ﺗﺤﺮک ﯾﺎ "ﮐﮭﻨﮫ ﮐﺎر راﺣﺖ ﻃﻠﺒﯽ" ﮐﮫ ﺑﺮ اﻓﺘﺨﺎراﺗﺶ ﻟﻢ داده اﺳﺖ،
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ؟
ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺼﺘﺮ ،ﮐﺎرﺑﺮد دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺋﻮ در ﻓﮭﻢ و ﺗﻮﺿﯿﺢ راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ ﻣﺎده و ﺷﻌﻮر و ﺗﺒﺪﯾﻞ داﺋﻤﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﮫ دﯾﮕﺮی،
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﻄﻮر ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ روﺑﻨﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و آﮔﺎھﯽ ،در رھﺒﺮی ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺟﮭﺎن و از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺮدم ،ﺑﮕﺬارد .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اھﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ را ،ھﻢ در ﺗﺪارک ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ و ھﻢ اداﻣﮫ
اﻧﻘﻼب ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ،داراﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﻨﯿﻦ در رھﺒﺮی ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮ
آن ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ او در اﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اش ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ آن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎﺋﻮ ﺑﻤﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ آﻧﺮا اﺣﯿﺎء ﮐﺮد و آﻧﺮا در ﭘﺮوﺳﮫ رھﺒﺮی ﻣﺮدم ﭼﯿﻦ و ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﮫ رﻓﻌﯿﺘﺮﯾﻦ ﻗﻠﮫ ای ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﮫ آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ ،ﺗﮑﺎﻣﻞ داد .ﻣﺎﺋﻮ ﭼﮫ در ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﺟﻨﮓ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ،در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﯽ ،ﺑﺮ آﮔﺎھﯽ ﻓﻌﺎل ﺗﻮده ھﺎ ﺗﮑﯿﮫ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد ،.ﻧﮫ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺗﮑﻨﯿﮏ ،ﺑﺮ روی
ﻣﺮدم و ﻧﮫ اﺷﯿﺎء.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،اﻟﺒﺘﮫ ﺑﻮرژوازی ،روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ و اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ از ھﻤﮫ ﻧﻮﻋﺶ ،داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﭼﯿﻦ ،ھﻤﮫ ﻣﺎﺋﻮ را "اﯾﺪه
آﻟﯿﺴﺖ" ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎﺋﻮ ﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺑﻮد .او ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﮭﺎن واﻗﻌﯽ ،و ﺑﺮ ﭘﺮوﺳﮫ داﺋﻤﯽ ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ از
داﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯽ ،و ﻏﻠﺒﮫ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﻮ ﺑﺮ ﮐﮭﻨﮫ ،ﻣﺘﮑﯽ ﮐﺮد .ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ او ھﺮﮔﺰ راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه و وﺟﻮد
ﻋﻨﺎﺻﺮی از آﯾﻨﺪه در ﺣﺎل ،و اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزه ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻮرژوازی و ھﻤﮫ ارﺗﺠﺎع
ﺳﺮاﻧﺠﺎم و ﺑﻄﻮر ﺳﺎزش ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭘﯿﭻ و ﺧﻤﮭﺎ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ھﺎ و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯿﮭﺎی ﻣﻮﻗﺘﯽ ،ﺑﺸﺮ را ﺑﮫ ھﺪف ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺧﻮاھﺪ رﺳﺎﻧﺪ )ھﺪﻓﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺗﻀﺎد و ﻣﺒﺎرزه ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ( ،از دﯾﺪه ﻓﺮو ﻧﮕﺬارد و ﻣﺮﺗﺒﺎ اﯾﻦ
ارﺗﺒﺎط را درک ﮐﺮد.
اﯾﻦ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ آﺛﺎر ﻣﺎﺋﻮ و ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻓﻨﺎ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮش را ﺑﺮ ﺟﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .و ﻣﮭﻤﺘﺮ از ھﻤﮫ ،اﯾﻦ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ
ﮐﮫ ھﻤﮫ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﮫ اﻧﻘﻼﺑﻨﺪ و آرزوی رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ھﺪف ﻏﺎﯾﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ را دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻣﺎﺋﻮ
ﺗﺴﮫ دون ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.
ﯾﺎداﺷﺘﮭﺎ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻓﺼﻞ ﺑﮫ ﻓﺼﻞ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﺷﺪه و اﺧﺘﺼﺎرات زﯾﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ.
ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺛﺎر ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﺮوﮔﺮس ،ﻣﺴﮑﻮ١٩٧٣،
م.آ.م.ا.
ﻣﺮاﺳﻼت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﺮوﮔﺮس ﻣﺴﮑﻮ١٩٧٣ ،
م.م.م.ا
ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺛﺎر ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﮫ دون ،اداره ﻧﺸﺮﯾﺎت زﺑﺎﻧﮭﺎی ﺧﺎرﺟﻲ ،ﺟﻠﺪھﺎی  ١ﺗﺎ  ۴اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  ١٩٧۵ﻓﺎرﺳﯽ
م.آ.
 ، ١٩۶٩ﺟﻠﺪ  ۵اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  ١٩٧٧ﻓﺎرﺳﯽ  ١٣۵٧اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﻲ
ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺛﺎر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﮫ دون ،اداره ﻧﺸﺮﯾﺎت زﺑﺎﻧﮭﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﮑﻦ١٩٣٩ ،
م.آ.ن.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروي)ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ( اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ﻧﯿﻮﯾﻮرک١٩٣٩ ،
ت.ح.ک.ش.
ﮐﻠﯿﺎت  ۴۵ﺟﻠﺪی ﻟﻨﯿﻦ ،ﭼﺎپ ﻣﺴﮑﻮ
ﮐﻠﯿﺎت
اداره ﻧﺸﺮﯾﺎت زﺑﺎﻧﮭﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﮑﻦ
ا.ن.ز.خ.
ﺑﻌﻠﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮدن ﻣﺘﻦ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺷﺪه ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎدﻗﯿﻖ ﺑﻮدن
ﺗﻮﺿﯿﺢ:
ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺮﺟﻤﮫ ھﺎی
ﻣﻮرد دﺳﺘﺮﺳﯽ ،ﮐﻠﯿﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﮫ ﻣﺘﻮن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آﻧﮭﺎ رﺟﻮع داده ﺷﺪه اﻧﺪ.
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 (١ﺑﺮای ﺑﺤﺚ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ "ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی" ،ت،ح.ک.ش ، .ﺑﺨﺼﻮص ص  ٣۵۶ﺗﺎ ٣۵٩
 (٢ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ "اﻧﻘﻼب و ﺿﺪ اﻧﻘﻼب :ﮐﻮدﺗﺎی روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﭼﯿﻦ و ﻣﺒﺎرزه در ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ" و "ﺷﮑﺴﺖ در ﭼﯿﻦ و ﻣﯿﺮاث ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﮫ دون" ،ھﺮ دو ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات
 ، PCRﺷﯿﮑﺎﮔﻮ
 (٣ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﮫ دون" ،اﯾﺪه ھﺎی ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺴﺎن از ﮐﺠﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ" ،ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ،ص ۵٠٣
"ﭘﻮﺷﺶ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﭼﻮﺋﻦ ﻻی" ،در "اﻧﻘﻼب" ،ارﮔﺎن ﮐﻤﯿﺘﮫ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ
(۴
ص ١۶
،١٩٧٨
 (۵ﺑﺎب آواﮐﯿﺎن" ،ﺷﮑﺴﺖ در ﭼﯿﻦ و ﻣﯿﺮاث ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﮫ دون" ،ص ١١۴
 (۶ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻻ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ "اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﮫ ﺟﮭﺎن :دﻓﺎع از ﺗﺴﻠﯿﻢ" ،در
:اﻧﻘﻼب" ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،١٩٧٨ص ٣
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