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خدمات مائو تسھ دون
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از مائو بیاموزیم،
دھیمامر کمونیسم را بجلو سوق 

یاداشتھا

ی نتیجھ گیر٧فصل

 دوران مایمائو تسھ دون بزرگترین انقالب

مقدمھ
از جملھ بزرگترین خدمت او کھ .  شدی از زمینھ ھا مشخص بررسیدر فصل پیش خدمات مائو تسھ دون در یک سر

 و بر پایھ آن تکامل این شناخت کھ طبقات و یبکار بست ماتریالیسم دیالکتیک در جامعھ سوسیالیست: ت است از عبار
 پرولتاریا در تمام مدت ی ادامھ انقالب تحت دیکتاتوری در تمام دوران سوسیالیسم وجود دارند، تئوریمبارزه طبقات

 کمونیسم ی نھایی تحت ستم در کلیھ کشورھا، تا پیروزیو خلقھا ی این گذار، در اتحاد با طبقھ کارگر بین المللیطوالن
لنینیسم را در این زمینھ بسیار پر اھمیت ھمانند زمینھ -ھمچنین نشان داده شد کھ چگونھ مائو، مارکسیسم. در تمام جھان

 ی سابقھ ای سطح ب صدھا میلیون نفر در چین غنا بخشیده و بھیمبارزه انقالبی با رھبری دیگر در اتحاد دیالکتیکیھا
. در سراسر جھان الھام بخشیده و روشنگر راھشان شده استیو از این طریق بھ میلیونھا مردم انقالب. تکامل داده است
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 از این کتاب، ھمچنین مھم و الزم است یدر نتیجھ گیر.  توان دید کھ خدمات مائو تسھ دون واقعا فنا ناپذیرندیاز اینجا م
 بطور خالصھ در عین حال ھمھ جانبھ بنگریم تا اینکھ این مسئلھ کھ چرا و چگونھ او ین یک انقالبکھ بھ نقش مائو بعنوا

. دوران ما، در واقع از زمان لنین تا کنون است، عمیق تر درک شودیبزرگترین انقالب

 ناشناختھیسکاندار بزرگ در آبھا: مائو

ھ این امر تغییرات  خلق منجر شد، و اینکی کرد کھ سرانجام بھ پیدایش جمھوری را در چین رھبریاینکھ مائو مبارزه ا
رد آنھا ) جرات (ی ھستند کھ وسیعا مورد قبول بوده و کمتر کسی را در چین و تمام جھان بوجود آورد، واقعیاتیرادیکال
، در میان مراحل مختلف و پیچ و خمھا، مائو یھمچنین این یک واقعیت است کھ در سراسر آن مبارزه طوالن. را دارد

" چپ" کھ از راست و یاپورتونیسم. علیھ اپورتونیسم درون حزب کمونیست بھ پیش برد را یمجبور بود کھ نبرد شدید
 آن و بعنوان یاما ورا.  برد، برخاستھ بودیبھ مخالفت و حملھ بر علیھ خط صحیح پیشرفت، کھ او با قدرت بھ پیش م

 سنن را در جنبش ینیرو، مائو مجبور شد کھ ی خط صحیح، و ھمچنین تامین آن رھبرییک قسمت تعیین کننده حداد
 گشت یمشخصا او مجبور بھ جنگ بر علیھ برخورد مکانیک.  بھ مبارزه طلبیده و از آن گسست کندی کمونیستیبین الملل

 اینکھ ی بھ پیش رود کھ در روسیھ رفت، یعنی دقیقا بھ ھمان راه و روشی ورزید انقالب در چین بایستیکھ اصرار م
 اول فتح گردند و نھ دھات و ی، اینکھ شھرھا بایستی شود تا یک متحد احتمالیارزیاب بعنوان دشمن ی بایستیبورژواز

 خواستند انقالب چین دقیقا عین انقالب ی کھ می کھ رفت، نرفتھ بود و در عوض با کسانیاگر مائو بھ راھ. غیره
ند و ارتباطشان با آن  پنداشتی را بعنوان یک مرجع مقدس می و خود شوروی کھ تجربھ شوروی بشود و کسانیشورو

 ی توان گفت کھ نھ انقالب چین و نھ جمھوری می شد، در آن صورت براحتی پنداشتند ھمراه می میرا بمثابھ سرمایھ ا
. بودیخلق چین در کار م

 ی آن مبارزه در آن کشور از برخی شود کھ مبارزه و رھبری پیروز میانقالب در یک کشور مشخص در صورت
در آمده اند،یا فاصلھ گرفتھ " مدل غیر قابل تغییر" بھ مقام یک ی گذشتھ کھ در جنبش انقالبیاتیک ھامقوالت خاص یا پر

 انقالب، بخصوص ی توان گفت کھ این مسئلھ یک قانون برای میحت.  اوقات بھ مقابلھ با آنھا برخیزدی برخیو حت
کھ ھر انقالب برخاستھ از شرایط مشخص دیالکتیک است چرا - از ماتریالیسمیاین انعکاس.  استیانقالب پرولتر

 درگیر مسائل ی بطور اجتناب ناپذیریو ھر انقالب جدید.  باشدیدر زمان وقوعش م) وجھان(در آن کشور ) تضادھا(
 باید ھمیشھ بھ مثابھ یک یلنینیست-ی و متد مارکسیستیاصول اساس.  است کھ باید حل شودی جدیدیجدید و تضادھا

 شدن ھستند، دقیقا بھ آن ی اما اینھا ھم مرتبا در حال تکامل یافتن و غن-قالب بکار بستھ شوند جھان شمول انیراھنما
 یلنینیسم نیز بیشتر و بیشتر حقیقت را در بر م- مرتبا در حال تعمیق است، و منجملھ مارکسیسمیدلیل کھ شناخت علم

. کندی، تعمیق مداوم این شناخت را طلب مگیرد، و بھ آن دلیل کھ واقعیت مرتبا در حال تغییر است و این تغییر
 متذکر شد کھ قبل از یو.  لنین صحبت کردیاستالین در مورد این مسئلھ بخصوص بھ رجوع بھ انقالب روسیھ و رھبر
 دمکراتیک، حکومت طبقھ کارگر در شکل یتجربھ انقالب روسیھ مارکسیستھا عموما این نظر را داشتند کھ جمھور

بعد استالین اشاره کرد، انگلس، و .  کھ توسط بیانیھ انگلس در این مورد تقویت شدیاھد بود، نظر خوی پارلمانیجمھور
 مورد قبول بوده و در ی تواند ساختھ شود و این نیز قانونیمارکس نتیجھ گرفتھ بودند کھ سوسیالیسم در یک کشور نم

 افتاد اگر لنین خود را مقید بھ ی میپرسد چھ اتفاق یاستالین م.  از مارکسیستھا بھ یک دگم تبدیل شده بودیمیان بسیار
 آنکھ خود را با جوھر آن وفق دھد و متد مارکسیسم را بکار گیرد؟ شوراھا بعنوان، یعبارات مارکسیسم کرده بود، بجا

 یافتند و در واقع نھ اتحاد ی کھ از طریق آن طبقھ کارگر حاکمیت خود را در آن کشور اعمال کرد تکامل نمیشکل
 توانست چھ فاجعھ یدیگر الزم بھ گفتن این نیست کھ این امر م.  شدی و نھ  سوسیالیسم در آن کشور ساختھ میوروش
)١.( بیافریندی بین المللی پرولتاریای برایا

 یلنینیسم باید بکار برده شوند، درسھا- کرد کھ اصول جھانشمول مارکسیسمیمائو مرتبا بحث م. در چین نیز چنین بود
 ی گرفتھ شوند، بخصوص احتیاج بھ گرفتن قدرت از طریق مبارزه مسلحانھ توده ایاز انقالب اکتبر روسیھ بایست یاساس

بر این اساس .  آن در شرایط خاص چین متفاوت با روسیھ استیاما راه بکار گیر. ی پرولتاریایی حزب انقالبیو رھبر
 از خدمات مھمش را کھ ی در چین، مائو بخشیاس گرفتن قدرت سیی مبارزه برای از رھبریبود کھ بعنوان بخش

 انقالب دمکراتیک نوین یلنینیسم را تکامل داده و غنا بخشید، انجام داد، بخصوص در فرمولھ کردن استراتژ-مارکسیسم
.ی توسط وی تکامل فلسفھ مارکسیستی، و در شالوده ریزیو منجر شدن آن بھ سوسیالیسم، در خط و تفکر نظام

 توانست ی نمی کمونیستی سنن قدرتمند جنبش بین المللی کھ مائو بدون بھ مبارزه طلبیدن و نقض نیرواگر درست است
 خلق را بنیان گذارد، این در مورد ادامھ و پیشرفت ی برساند و جمھوریانقالب چین را در اولین مرحلھ بھ پیروز

 و فرھنگ و ی اقتصاد سیاسین در زمینھ ھاای.  خلق بیشتر صادق استی بعد از جمھوریانقالب در مرحلھ سوسیالیست
 ی ادامھ انقالب تحت دیکتاتوری اساسی خط و تئوری در زمینھ بزرگترین خدمت فنا ناپذیر مائو یعنیبطور حتم

اگر .). عبارت خودش را بکارببریم" (بر خالف جریان شنا کند" اگر مائو نخواستھ بود کھ . پرولتاریا نیز صادق است
بخصوص اینکھ بیشتر آنھا از (کھ نھ تنھا بھ قلب مخالفین سخت خود درون حزب کمونیست چین  نخواستھ بود یو

 کھ یمعین" یالگوھا"حملھ کند، بلکھ ھمچنین از )  از آنھا از رھبران پر طرفدار حزب بودندیرھبران قدرتمند و بسیار
 از جملھ ی اساسید، آنھم در زمینھ ھا آنھا را نقض کنی مقدس بود فاصلھ بگیرد و حتی ھا بعنوان مرجعی بعضیبرا
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 بیسابقھ در تاریخ جنبش ی کھ واقعھ ای پرولتاریاییکادر حزب و رابطھ آن با توده ھا، آیا وقوع انقالب کبیر فرھنگ
" نقض" بود؟ البتھ این غیرقابل تصور است کھ بدون یک چنین ی بود، قابل تصور می سوسیالیستی و کشورھایکمونیست

 صعود ی توانست بھ چنان قلھ ھایی، انقالب چین م)لنینیسم -کھ باید گفت تکامل مارکسیسم(لنینیسم -اصول مارکسیسم
 حاصل کند، بلکھ انقالبیون تمام جھان را در راه رسیدن بھ ھمان یکند، و نھ تنھا در راه رسیدن بھ کمونیسم گشایشھای

.ھدف تربیت کرده و آنان را بھ جلو براند

 از نور در میان ابرھایتابش شعاع : یانقالب فرھنگ

 ی تحت رھبریچین انقالب و ضایعھ عظیم پرولتاریا در آنجا این یبعد از خیانت خروشچف و شرکاء در اتحاد شورو
در این زمان .  کلیھ قاره ھا گشتی مردم انقالبی برایمائو تسھ دون بود کھ درخشان تر از ھمیشھ مانند چراغ راھنمای

 جھان ی تقریبا تمام کشورھای از مبارزات انقالبی بود،طوفان عظیم١٩٧٠ و اوایل دھھ ١٩۶٠ یکھ نقطھ اوجش سالھا
اما از طرف دیگر با عقبگرد در اتحاد .  التین را در بر گرفتھ بودییقا و آمریکا آسیا، آفریو بخصوص کشورھا

 و یلنینیسم، ھمچنین یک سر در گم- و تقبیح بیشرمانھ انقالب از جانب خروشچف و تجدید نظر در مارکسیسمیشورو
ت خروشچف بوجود آورده  کھ خیانیبا از ھم شکافتن ابرھای.  یاس از جملھ در درون صفوف انقالبیون بوجود آمدیحت

 در خارج از چین بود، بلکھ ھمچنین، ی میلیونھا انقالبی برایبود، تجربھ چین و اندیشھ مائو تسھ دون نھ تنھا قوت قلب
.لنینیسم جزم کرد-عزم آنھا را در بدست گرفتن و بھ اھتزاز در آوردن علم مارکسیسم

 در ی و دستآورد مردم شوروینیست چین بدفاع از تجربھ انقالب بھ این دلیل بود کھ حزب کمو-یا عمدتا–آیا این فقط 
 ی خروشچف و شرکاء برخاست؟ آیا بھ این دلیل بود کھ بھ دفاع از استالین و دیکتاتوریساختن سوسیالیسم قبل از کودتا

 اینکھ یا برا برخاستند؟ یی شوروی رویزیونیستھای غیر اصولی در مقابل اکاذیب و بھتانھایپرولتاریا در اتحاد شورو
 ورزیدند و آنھا را ھنوز معتبر و ی انقالب اکتبر و بر افراشتن پرچم رھبرش لنین اصرار می پایھ ایآنھا بر درسھا

دلیل عمدتا این .  نبودندی از دلیل آن بودند، اما آنھا مسئلھ اصلی دادند؟ نھ،ھمھ اینھا مھم و بخشی قرار میمورد پشتیبان
، قصور و اشتباھات در ساختمان ی از تجربیات مثبت و منفیر چین را در امر جمعبندبود کھ مائو، انقالبیون د

 چین بطور ی از تجربیات مثبت و منفی استالین ھدایت نمود و ھمچنین جمعبندی و رھبریسوسیالیسم  در اتحاد شورو
دامھ مبارزه در راه  ای کرد و بر این اساس یک جھش بھ جلو را برای سوسیالیست را رھبریعام و دیگر کشورھا

 پرولتاریا را بنا نھاد، اما بیشتر از ی ادامھ انقالب تحت دیکتاتوریاین امر پایھ تئوریک خط اساس. کمونیسم انجام داد
 ی بخصوص در انقالب کبیر فرھنگی این تئوریھمھ این پراتیک مشخص صدھا میلیون مردم چین تحت رھبر

 کھ یلنینیسم و این حقیقت اساس- مارکسیسمیصدا) خود مائو را بکار ببریمعبارت ( بود کھ یکبار دیگر یپرولتاریای
 خلق بپا خواھد شد را طنین یو اینکھ آینده کمونیسم بوسیلھ پرولتاریا و توده ھا" طغیان بر علیھ ارتجاع بر حق است"

.افکن نموده، و آنرا بھ ھر گوشھ دنیا گسترش داد
 اش در انقالب چین تحت ی، خدمات بزرگ مائو و کل رھبر١٩٧۶ر اکتبر  رویزیونیستھا در چین دیاما با کودتا

اول از ھمھ رویزیونیستھا حاکم در چین در حال تشدید حملھ اشان بر علیھ خط مائو، و .  قرار گرفتھ استیحمالت جدید
مبارزه  و دستآوردھایش کھ نھ تنھا بزرگترین پیشرفت ی انقالب فرھنگیبخصوص متمرکز کردن آتش شان بر رو

در عین .  باشدی بھ آن رسیده است، می بین المللی است کھ تا بحال پرولتاریای خلق چین بلکھ رفیعترین قلھ ایانقالب
 ی تظاھر بھ قبول مائو حداقل بعنوان یک سمبل ملی مقداریحال کھ این مرتدان و شیادان حاکم در چین ھنوز بایست

کھ او قاطعانھ بر آنھا پا فشرد و برایشان - مائو ی بھ نظرات اساسی آشکارتربکنند، اما آنھا مجبورند ھر چھ بیشتر بطور
 را بھ ی و احیاء سرمایھ داری انقالبی را زیر پا نھند و در واقع آنھا باید چنین کنند تا بتوانند سرکوب توده ھا-جنگید

. پیش ببرند

 مائوعقبگرد در چین و حمالت نوین بر

 را بر مائو و اندیشھ مائو تسھ دون براه انداختھ یدر ھمانزمان دیگران بر اساس غالب شدن ضد انقالب در چین حمالت
 کنند، بلکھ حملھ خود را مشتمل بر ی حملھ می مائو در انقالب سوسیالیستی از اینھا نھ تنھا بر خط و رھبریبرخ. اند

. نمایندیمانقالب دمکراتیک نوین نیز 
 ی تحت سوسیالیسم و تئوری مائو در مورد طبقات و مبارزه طبقاتیاما متمرکزترین حملھ ھمچنان بر علیھ خط پایھ ا

 بھ یک یھمھ اینھا تا اندازه زیاد.  باشدی مھمترین خدمت فناناپذیر او می پرولتاریا یعنیادامھ انقالب تحت دیکتاتور
 بھ این موضع ی از زاویھ اپورتونیسم و یا در نتیجھ نادانیبرخ.  منجر گشتھ استی بین المللی در جنبش کمونیستیآشفتگ

افتاده اند کھ چون چین عقبگرد کرده و رویزیونیستھا بعد از این ھمھ مدت، قدرت را گرفتھ و بسرعت چین را در جاده 
 ادامھ یتحت سوسیالیسم و تئور ی مائو در مورد طبقات و مبارزه طبقاتی رانند، بنابراین خط اساسی میسرمایھ دار

 بخصوص در ی وی و تئوری خط پایھ ای پرولتاریا، و ھمچنین پراتیک خلق چین تحت رھبریانقالب تحت دیکتاتور
 ی در چین بایستی شود مائو و دیگر رھبران انقالبییا دیگر اینکھ گفتھ م.  غلط بوده باشندی بایستیانقالب فرھنگ
. اگر در کل خط شان صحیح بوده باشدید حت مرتکب شده باشنیاشتباھات جد

: شودیگفتھ شد مستقیما در مورد نکتھ اول صحبت م) در مورد فلسفھ( از آنچھ در فصل چھارم یدر قسمت
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 بھ نتیجھ بالدرنگ در ھر ی بستگیصحت این تئور. ی گرایی ھیچ چیز نیست مگر امپریسم و نسبیچنین طرز تفکر
 صدھا میلیون مردم چین ثابت شده، و در آینده نیز در مبارزه یتیک مبارزه توده ااین در پرا. شرایط مشخص ندارد

. ، نھ تنھا در چین بلکھ در تمام کشورھا ثابت خواھد شدیانقالب
 اما این مسئلھ - تواند از آن مبرا باشدیھیچ کس نم– داشتھ اند یو اما در مورد اشتباه انقالبیون، مسلما آنھا اشتباھات

 کھ یلیکن در عین حال کھ درست است در مورد اشتباھات.  آن تکیھ شودی کھ در تحلیل از شکست چین رو نیستیاصل
 ھمھ جانبھ از این عقبگرد، بکار بستن ی شود، تحلیلیآنھا ممکن است مرتکب شده باشند تحقیق شده و از آنھا جمع بند

)٢.( دلیل این عقبگرد نبوده اندیاشتباھات سازد کھ چنین ی روشن میلنینیست-یموضع، نظرگاه و متد مارکسیست
 در دوران سوسیالیسم دقیقا بمثابھ ی، مھم است کھ واقعا مبارزه طبقاتی و اساسیدر این رابطھ، بعنوان نکتھ عموم

 در ی معینی تواند، بخصوص در زمانھای می در یک کشور سوسیالیستیو اینکھ بورژواز- درک شود یمبارزه طبقات
 و رابطھ متقابل بین این دو در ی در آن کشور، در آن زمان معین و ھمچنین اوضاع بین المللی داخلیھانتیجھ رشد تضاد

: یابدیدر اینجا یک نقل قول از خود مائو مناسبت م.  نسبت بھ پرولتاریا قرار گیردیآن مقطع، در موقعیت برتر
 این ی شوند، ولیطبقھ پیشرواند، با شکست روبرو م کھ نماینده ی افتد کھ نیروھایی اتفاق می، گاھیدر مبارزه اجتماع

 کھ با یکدیگر ی آنھا نادرست بوده است، بلکھ بھ ین جھت است کھ در تناسب قواییبھ علت آن نیست کھ گویا ایده ھا
 نرسیده اند و از اینروست کھ موقتا با شکست ی ارتجاعی پیشرو ھنوز بھ قدرت نیروھایدرگیر مبارزه اند، نیروھا

)٣( گردندی پیشرو پیروز می رسد کھ نیروھای فرا می جبرا سرانجام روزی شوند، ولیو مروبر
، و دالیل و ١٩٧۶ ی رویزیونیستیدر اینجا قرار نیست کھ بھ تحلیل از مبارزه در چین و منجر شدن آن بھ کودتا

 ی آن در جایحلیل پایھ اھمان طوریکھ در مقدمھ این قصل ھم اشاره شد، شروع و ت. ( این شکست بپردازیمیدرسھا
لنینیسم اندیشھ مائو -، در حالیکھ وظیفھ گسترش و تعمیق آن تحلیل با بکار بست روش مارکسیسم) انجام شده استیدیگر

 گویند از آنجا کھ انقالب ی است کھ میدر عوض آنچھ کھ اینجا مطرح است تحلیل و انتقاد نظریات.  استیھمچنان باق
.  را مرتکب شده باشندی اشتباھات جدییا حداقل بایست.  در اشتباه بوده باشندی بایستشکست خورد، پس انقالبیون

 ی نمیاما باالتر از آن چنین متد.  است، و بنابراین ضد مارکسیسم استیبطوریکھ قبال مطرح شد این روش پراگماتیست
 خلق، درک ی بوجود آمدن جمھور کھ آنرا رقم زد، بخصوص بعد ازی انقالب چین و رشد تضادھاییتواند پروسھ واقع

 پیشرفت بھ مرحلھ ی کھ برای عظیم انقالب چین و ھمچنین موانع عظیمی تواند از دستآوردھایکند، و در نتیجھ نم
. ارائھ دھدی دقیقیسوسیالیسم در مقابل خود داشت ارزیاب

م انقالب چین،ی عطیدستآوردھا

خدمات مائو تسھ دون

 کند در آغاز از ی سوسیالیسم پیشرویچنانکھ چندین بار در این کتاب اشاره شد، انقالب چین قبل از اینکھ بتواند بسو
، ی این انقالب تفاوت زیادیدر این رابطھ از جھات مھم.  توانست باشدیو بغیر از این نم-مرحلھ دمکراتیک گذر کرد 

 دوم در ی التین را از زمان جنگ جھانی آسیا، آفریقا و آمریکای کھ کشورھای بخش ضد امپریالیستی رھاییبا جنبشھا
از جملھ  (ی دھداگر چھ پایان دادن بھ تسلط مستعمراتین م نشای بروشنیو تجربھ چنین مبارزات. بر گرفت نداشت

 ی استقرار سوسیالیسم و بعد ادامھ آن بجلو  در مرحلھ سوسیالیستی است، اما ادامھ مبارزه برایوظیفھ مشکل) استعمار نو
بت شده  شده بوده ثایست رھبری در مواردیکھ مبارزه بوسیلھ حزب کمونیبسیار مشکلتر است و واقعیت این امر حت

 ی می دانستند رھبریلنینیست م- کھ خود را مارکسیستی موقعیکھ بوسیلھ سازمانھایی از این جنبشھا حتیبسیار. است
 کامل از امپریالیسم را بدست آورند و در ی موفق نشدند رھاییشدند بھ طرف سوسیالیسم نرفتند و بنابراین در واقع حت

. از دوا برقدرت این دوره رفتندی و یا یکیتعوض بھ زیر یوغ این یا آن قدرت امپریالیس
 نوین سوسیالیسم را ی توانست گذار اولیھ از دمکراسیاز این زاویھ، در واقع دستآورد بزرگ انقالب چین بود کھ حت

. از جملھ مبارزه حزب کمونیست امکان پذیر نبودیو این امر بدون مبارزه تاریخ. انجام دھد
 پیشبرد انقالب بعد از رھا شدن کشور ی حزب خواستار واقعی از رھبران باالیاد در حزب، از جملھ تعدیبسیار
 بوروکرات بودند اما در یبطوریکھ مائو بارھا گفت آنھا مشتاق برانداختن امپریالیسم، فئودالیسم و بورژواز. نبودند

. طرف کمونیسم مشتاق نبودند و ادامھ پیشرفت بھ ی سوسیالیسم بر سرمایھ داری و کسب پیروزیمبارزه علیھ بورژواز
 بھ مخالفت با آن ی از این افراد رھبری کرد تعداد بیشتری بطرف جلو پیشرفت میھر چھ انقالب در مرحلھ سوسیالیست

آنچھ اینجا مطرح است پدیده تبدیل بورژوا دمکراتھا .  از آنھای اما تعداد قابل توجھ ا-اگرچھ نھ ھمھ آنھا- خاستند یبرم
. است کھ در این کتاب چندین بار بھ آن برخورد شده استی در مرحلھ سوسیالیستییھ داربھ رھروان سرما

 این مسئلھ الزم است کھ این نکتھ را دریابیم کھ در یک کشور مثل چین قدیم فقط پرولتاریا و حزب ی درک واقعیبرا
 کھ بھ حزب ی از کسانیبراین بسیار بود و بنای می پیگیر مبارزه دمکراتیک و ضد امپریالیستیکمونیست قادر بھ رھبر

 آن رسیدند و واقعا خواستار بھ سرانجام رساندن  مبارزه دمکراتیک ضد ی بھ رھبریکمونیست پیوستند و حت
آیا این یک پدیده ھمھ جا متداول نیست کھ در . ھنوز از نقطھ نظر دیدگاھشان کمونیست نبودند.  بودندیامپریالیست

 نیافتھ اند و انقالب دمکراتیک را بھ سرانجام نرسانده یوز ھنوز از یوغ امپریالیسم رھای کھ امری از کشورھاییبسیار
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 کنند، در حالیکھ آنھا بھ ھیچ وجھ چنین نبوده بلکھ در ی کمونیست بودن را می سوسیالیست و یا حتی ادعایاند بسیار
م نیز بود، از جملھ در درون حزب  یک پدیده متداول در چین قدیی ھستند؟ چنین چیزی انقالبینھایت بورژواھا

 از این یبسیار.  باشدی در مرحلھ اولیھ آن می، حتی مبارزه تا پیروزی قادر بھ رھبریکمونیست کھ ثابت کرد تنھا نیرو
.  نشدندی تبدیل شدند، اما بسیاری بھ کمونیستھاییافراد ھمراه پیشرفت انقالب بجلو رفتند و از نقطھ نظر ایدئولوژیک

 بجلو سوق نمود بیشتر از این نوع افراد در مخالفت با آن ییان شد ھر چھ انقالب بیشتر در مرحلھ سوسیالیستبطوریکھ ب
 کھ بھ مقامات باال رسیده یو این گرایش در مورد کسان.  بھ عقب بازگرداندن آن شدیدتر شدیدر آمدند و تالششان برا

. بیشتر بودیبودند حت
 ی کھ می در مورد چوئن ال١٩٧٨دسامبر ) انقالب–رولوشن (کا ی آمریست انقالب حزب کمونییدر مقالھ ارگان مرکز

: دھدی بھ حساب آورد، این پدیده را چنین شرح میشود او را بعنوان نمونھ بارز چنین افراد
 ی چین و انقیاد آن توسط قدرتھای این نوع بورژوا دمکراتھا ھدف انقالب عبارت بود از غلبھ بر عقب ماندگیبرا

 تبدیل چین بھ ی بعنوان کارآمدترین و سریعترین وسیلھ برا-یمالکیت عموم-و " سوسیالیسم"، بنابراین بھ یمپریالیستا
 آنکھ ی کرد، آنھا بیشتر برای بیشتر پیشرفت میھر چھ انقالب سوسیالیست.  آوردندی روییک کشور مدرن بسیار صنعت

 ی کھ در شرایط چین نھ تنھا سرمایھ داریخطوط.  کردندی م متحقق شود، تالشی خطوط بورژواییاین امر در راستا
)۴.( گردیدی کرد بلکھ ھمچنین باعث کشیدن دوباره چین بھ زیر سلطھ این و یا آن امپریالیست میرا احیاء م

 داشتھ کھ در ی یک پایھ اجتماعی و رویزیونیستھا بطور کلیمضافا بطوریکھ بارھا در این کتاب ذکر شد چنین افراد
 بطوریکھ در – پرولتاریا بسیج شوند ی دیکتاتوری سرنگونی قدرتمند برای توانند بعنوان یک نیروی میایط معینشر

. اتفاق افتاد١٩٧۶سال 
 انقالبیش، و ی چین و رھبری توده ھای استثنایی شود مشاھده کرد کھ دستآوردھایدوباره با در نظر گرفتن این نکتھ م

 بردن چین بھ راه سوسیالیسم از طریق یک مبارزه عظیم ینھا نھ تنھا راھشان را براصدر آن مائو تسھ دون بود کھ آ
 در ساختن سوسیالیسم، مانند جھش بزرگ بھ پیش، بدست آوردند، بلکھ انقالب تحت ی نوینیبازگشودند، نھ تنھا پیشرفتھا

 انقالب کبیر یابقھ تحت سوسیالیسم، یعن سی بی توده ای پرولتاریا را ادامھ داده و توانستند یک جنبش انقالبیدیکتاتور
 یک دھھ کامل بھ پیش برده و ی را برای احیاء سرمایھ داری و از طریق عقب نشاندن کوششھا برای پرولتاریاییفرھنگ

اینھا ھمھ بھ این منظور نیست کھ گفتھ شود عقبگرد در چین .  برسانندی را بھ قلھ نوینی بین المللیمبارزه پرولتاریا
 کھ یایده ا (ی و فاتالیستیکیناپذیر بوده و پرولتاریا در چین قرار بود کھ قدرت را ببازد و یا مزخرفات متافیزاجتناب 

 ی برایبلکھ بھ این منظور کھ چھارچوب صحیح. و از این قبیل) م- داندیچیزھا را خارج از کنترل و اراده افراد م
 ی سابقھ انقالب چین بعالوه دالیل و درسھایو دو دستآورد بکھ در چین ادامھ یافت - ی از مبارزه طبقاتیدرک واقع

. درک از خدمات ارزنده مائو تسھ دون را نیز فراھم سازدی برایو ھمچنین چھارچوب صحیح. شکست آنرا ارائھ دھد

 نقش مائو، نقش رھبران

گفتھ شود رھبران  نکتھ این نیست کھ ی مانند مائو و لنین در جنبش انقالبیدر بحث و دفاع از مائو تسھ دون و نقش افراد
 یبزرگترین رھبران انقالب.  شود و نھ توده ھای کنند و یا اینکھ تاریخ بوسیلھ قھرمانان ساختھ میبزرگ ھرگز اشتباه نم

. خوابندی کنند و آنھا مانند ما میخورند و میکفشھایشان را یک بھ یک مثل بقیھ ما پا م
 را ی این توده ھا ھستند کھ رھبران بزرگ انقالبیو بطور اساس.  سازندیو در واقع این توده ھا ھستند کھ تاریخ را م

 را در مبارزه یرھبرھا بنوبھ خود نقش عظیم.  پروراندی توده ھاست کھ رھبران را میو این مبارزه انقالب"  سازندیم"
، اھمیت قابل یل نھای را ایفاء کنند ودر تحلیی توانند نقش مثبتی میاما آنھا در صورت.  کنندی می توده ھا بازیانقالب
، ی داشتھ باشند کھ با مبارزه توده ھا در رادیکالترین و عمیقترین انقالب تاریخ کھ عبارت است از انقالب پرولتریتوجھ

 آموختن از توده ھا و ھم ھدایت مبارزه یلنینیسم ھم برا-این بدان معناست کھ آنھا نقششان را در کاربرد علم مارکسیسم
 توانند پروسھ ی جنبش توده ھا اعمال کرده و در واقع می بر روی توانند نفوذ عظیمی این ترتیب آنھا مبھ.  کنندیایفاء م

لنینیسم - توانند بر اثر اشتباھات و انحراف از مارکسیمیدرست ھمانطور کھ آنھا م(اجتناب ناپذیر انقالب را تسریع کنند 
).آنرا کند سازند

 برند، ھمچنین نقششان را ی خود را ھمانند بقیھ ما بجلو می عادیزرگ زندگمضافا، درست ھمانطوریکھ انقالبیون ب
آنھا این کار .  دھندی انجام می مبارزین آگاه خدماتشان را بھ جنبش انقالبی ایفاء کرده و مانند تمامیبعنوان رھبران انقالب

باق با شرایط مشخص کشورشان و تمام لنینیسم، بطور زنده و در انط-را دقیقا با تسلط یافتن و کاربرد علم مارکسیسم
 از آنھا ی نقش و خدمات بزرگ این چنین رھبرانیپس نکتھ دقیقا اینست کھ با تمرکز بر رو.  دھندیجھان انجام م

تا از این . لنینیسم تقویت شود- تسلط یافتن و کاربرد مارکسیسمی برایآموختھ و قدرت و عزم کلیھ افراد جنبش انقالب
. پرولتاریا انجام دھندیرا بھ ماموریت تاریخ" خود"رین خدمات طریق آنھا عظیمت

 تواند از اشتباه مبرا باشد، مھم نیست او تا چھ اندازه خدمتش ی درک شود کھ ھیچکس نمی از این، بایستیبعنوان بخش
ت عظیم شان در عین اینکھ از خدما. البتھ کھ این در مورد رھبران بزرگ نیز، از جملھ مائو صادق است. بزرگ است

 کنیم، ی را در مقابل حملھ بھ آنھا دفاع می یک چنین رھبرانی نھیم و از آنھا و ھمچنین نقش کلی آموزیم و آنرا ارج میم
.ھمچنین الزم است کھ اشتباھات آنھا را درک کرده و از آن درس بگیریم
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 ی چین را بھ مقیاس جھانیھ انقالب وجود داشتھ کھ بیش از حد تجربیبخصوص در رابطھ با مائو بنظر میرسد گرایش
 یکشورھا)  ازیحداقل برخ( بھ مبارزه در یاین امر بخصوص شکل نسبت دادن یک خصلت یا جنبھ مل.  دھدیتعمیم م

این .  ِایفاء کند، بخود گرفتی توانست نقش مترقی نمی کھ چنین جنبھ ای، در شرایطی امپریالیستی و یا حتیسرمایھ دار
در .  بدان پرداختی بطور جدی از آن انجام داد و حتی توان تحلیل عمیقی است و اینجا نمیچیده ا نھایت پییمسئلھ ب

. بسیار خالصھ بھ چند نکتھ اشاره خواھد شدیعوض، بصورت
 از یک طرف و از ی حل تضاد بین دفاع از کشور سوسیالیستی در ارتباط است با مسئلھ چگونگیاین بطور نزدیک

 ی کھ ھنوز پرولتاریا بھ قدرت نرسیده، بخصوص در کشورھای در دیگر کشورھاییرزه انقالبطرف دیگر پیشبرد مبا
 از ییا بخش. ( باشندی نمی کشور سوسیالیستی کھ خطر عمده در آن زمان مشخص برای و امپریالیستیسرمایھ دار

 ی ارائھ میست سوسیالیی کشورھای را برای کھ امپریالیست سرکرده آن چنین خطر عمده ایبلوک کشورھای
 نزدیک است و احتمال ی امپریالیستی شود کھ جنگ بین دولتھایاین بخصوص در شرایط پیچیده و حاد م). میدھد،نیستند

. یابدی افزایش می بطور جدی بخصوص بوسیلھ یک بلوک امپریالیستیحملھ بھ دولت سوسیالیست
 رفت و بخصوص ین بشمار می چییعمده برا خطر یخصوصا در چند سال آخرعمر مائو واضح گشت کھ اتحاد شورو

 و شاید ی یک حملھ وسیع از طرف اتحاد شوروی بین آمریکا و شوروی جنگ امپریالیستیبر زمینھ تسریع تحوالت بسو
 چین کامال درست بود کھ یک روابط ی برایدر چنین وضعیت.  تمام عیار علیھ چین بسیار محتمل بودییک اشغال نظام

 بکار ی و استفاده از تضاد بین دو بلوک امپریالیستیدیگر حرکات را بھم زدن توازن اتحاد شورودیپلماتیک معین و 
 انجام گیرد کھ در ی بھ نحویاما این بایست.  قرار دھدیبرد، تا چین را در یک موضع قدرت در مقابل حملھ شورو

لوک آمریکا بھ دست کشیدن از مبارزه  بیمجموع بھ رشد مبارزه انقالب جھان کمک کند  و انقالبیون را در کشورھا
. فرا نخواندیبھ مبارزه بر علیھ اتحاد شورو" انقالب" انقالب یا محدود کردن یبرا

، ھستھ فعال "باند چھار نفر"کھ باصطالح ( او در حزب کمونیست چین ی تحت رھبری مائو و ستاد پرولتریبطور کل
 در ی واقعی از مبارزات انقالبی خط پشتیبانیآنھا برا. درگیر شدند ی انقالبیبا این تضاد بھ طریق)  آن بودندیرھبر

 دادند کھ بھ ی کھ در بلوک آمریکا بود مبارزه کردند در عین حال بھ انقالبیون اخطار میدیگر کشورھا از جملھ آنھای
باالتر از این، آنھا . ندبھ زائده خود تبدیل کن" کمک" اجازه ندھند کھ نفوذ کرده و این مبارزه را با نام یاتحاد شورو

مدرنیزه کردن " و در حقیقت تسلیم بھ امپریالیسم آمریکا و فروش انقالب در خود چین بنام یسرسختانھ علیھ خط وابستگ
 یل را بر گزیدند کھ اتحاد شورویاما از طرف دیگر آنھا این تحل. ، جنگیدندیعلیھ شورو" تقویت دفاع"و " کشور

 ی بیان کرد کھ امپریالیستھا١٩٣٠ ی شبیھ بھ آنچھ استالین در اواخر سالھایاشد، بر اساس بیخطرناکترین منبع جنگ م
 و ی سرمایھ داری در کشورھایرا علیھ شورو" یمبارزه مل" خط یاین تحلیل تا حد. فاشیست دشمن عمده اند

 کھ استالین مشابھا در یان کاردرست ھم( نمود ی سازند، تبلیغ می را می کھ با آمریکا یک بلوک امپریالیستیامپریالیست
بطوریکھ حزب ما در -)  فاشیستھا بود انجام دادی کھ مخالف بلوک امپریالیستی در رابطھ با کشورھای١٩٣٠ یسالھا

: بیان کرد١٩٧٨جلسھ یادبود مائو تسھ دون در سال 
 کنند کھ خطر ی کردند و میرح م کھ مطی رویزیونیستھا در جین را تقویت کرد، رویزیونیستھاییاین اشتباه تا اندازه ا

بطوریکھ ذکر شد این نوع اشتباه از جانب .  کندی چین حذف انقالب در داخل و خارج را طلبیده و توجیھ می برایشورو
 ی الزم است بھ جمع بندی وجود داشتھ است، و بطور مبرمی در جنبش بین الملل کمونیست١٩٣٠ یانقالبیون، در سالھا
)۵.(آن اقدام شود تا از تکرار آن در آینده اجتناب بعمل آیدعمیقتر و انتقاد از 

 اش از یک طرف و از طرف دیگر ی انقالبی و پیگیرانھ بین خط و سیاست مائو و رفقایدر عین حال، حزب ما بدرست
 در حزب کمونیست چین بعد از مرگ مائو و ی کھ قدرت را از طریق داغان کردن ستاد پرولتریخائنین رویزیونیست

و ھمچنین باید اشاره شود کھ مائو و .  کشیدی و تسلیم بھ امپریالیسم غصب کردند، خط روشنی سریع سرمایھ داریاحیا
 درس ی و پیشبرد مبارزه جھانیرفقایش در چین از اشتباھات استالین، در رابطھ با تضاد بین دفاع از کشور سوسیالیست

آنھا .  تحت الشعاع دفاع از چین قرار گیرد نیافتاندی ھمھ چیز بایستآنھا بھ این موضع کھ. گرفتھ و آنرا تصحیح کردند
 در چین و ادامھ انقالب در دوران سوسیالیسم و ی پرولتاریا بر علیھ بورژوازی مبارزه طبقاتیبخصوص اھمیت رھبر

ان شد آنھا ھمچنین اما بیشتر از آن ھمانطور کھ بی.  شناختندی دفاع از چین را می آن و خط صحیح برایرابطھ دیالکتیک
 آنھائیکھ در درون بلوک آمریکا بودند، ادامھ ی در دیگر کشورھا حتی از مبارزات انقالبی پشتیبانیبھ مبارزه برا

)۶.(دادند
، ی مرتبط با اوضاع بین المللی کھ حزب ما با مائو و رفقایش بر سر مسائلی معینیدر نتیجھ، علیرغم اختالف نطرھا

، نقش ی و رابطھ این امر با دفاع از چین دارد، ما بطور کلی گوناگون امپریالیستیدر کشور ھا یخصلت مبارزه انقالب
 آنھا در این رابطھ را مورد تائید قرار داده، و لزوم آموختن ھم از خدمات آنھا بھ انترناسونالیسم وھمین یاساسا انقالب

 ھمھ یمعھذا آنگونھ کھ ذکر شد نیاز بھ جمعبند. ینیم بی کھ آنھا در این حیطھ مرتکب شدند را، میطور اشتباھات معین
 حول این مسئلھ ی بین المللیجانبھ نھ تنھا از خط و اعمال مائو و دیگر انقالبیون در چین، بلکھ از تاریخ جنبش کمونیست

 یناین بخصوص در پرتو اوضاع کنو.  تر استی سال گذشتھ از ھمھ چیز اساس۴٠ آن در طول ی مثبت و منفیو درسھا
 بلکھ توسط بحران عمق ی بسیار در جنبش بین الملل کمونیستی، کھ نھ تنھا توسط عقبگرد در چین و آشفتگیبین الملل

. استی و انقالب رقم خورده است، حیاتییابنده امپریالیسم و تسریع تکوین اوضاع بھ طرف جنگ جھان
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 از مائو بیاموزیم،

امر کمونیسم را بجلو سوق دھیم

 از مھمترین خدمات مائو تسھ دون از جملھ یض، بعیدر سراسر این کتاب و ھمچنین بخصوص در این فصل نتیجھ گیر
این خدمات نھ تنھا بسیار .  پرولتاریا مورد تحلیل قرار گرفتندی ادامھ انقالب تحت دیکتاتوریبزرگترین آنھا تئور

ما ا.  شناسانندی دوران ما می باشند، بلکھ او را بعنوان بزرگترین انقالبی کھ مائو انجام داد میبرجستھ تر از ھر اشتباھ
 ی چون مائو دقیقا عبارت است از یادگیری بزرگی خدمات رھبر انقالبیمضافا این نکتھ نیز ذکر شده کھ ھدف از بررس

. آن آنچنان الھام بخش و رھبر بوده اندی برای کھ چنین افرادیامر– یاز آنھا و پیشبرد قدرتمند تر امر انقالب
 شود، ی، آنچھ کھ برجستھ تر از ھر چیز نمایان می او بطور کل مختصر و ھمھ جانبھ بھ نقش مائو و خدماتیبا نگاھ

 مائو در کاربرد موضع، نطرگاه، و متد ی تر است، عبارت است از پیگیری اساسی درسگیریآنچھ بیش از ھر چیز برا
  پایان تضادھایظھور و حل ب.  و بخصوص بکاربست دیالکتیک در ضدیت با متافیزیک توسط اویلنینیست-یمارکسیست

 محرکھ در تکامل ھمھ چیز، در ی است کھ مائو بھ منزلھ نیروی این آن چیز-در تقابل با کلیھ نظریات مطلق گرا و ایستا
 است کھ در سراسر نوشتھ ھا و اعمال مائو بچشم یو این درک ھمچون خط سرخ.  شناسدیطبیعت، جامعھ و تفکر، م

کھ بر افتخاراتش لم داده است، " یکھنھ کار راحت طلب"حرک یا  تی تواند مائو را یک بوروکرات بی میآیا کس.  آیدیم
تصور کند؟

، ی بھ دیگری یکیبطور مشخصتر، کاربرد دیالکتیک توسط مائو در فھم و توضیح رابطھ بین ماده و شعور و تبدیل دائم
 تغییر ی برایب پراتیک انقالی، در رھبری بر نقش روبنا، سیاست و آگاھی تاکید فراوانیباعث شد کھ بطور صحیح

 گرفتن و ھم ادامھ ی را، ھم در تدارک برای است کھ اھمیت فراوانیاین نکتھ اساس. جھان و از جملھ مردم، بگذارد
 بر ی جنبش انقالبی است کھ ھمچنین لنین در رھبریاین نکتھ ا.  بدست آمده، داراستیانقالب بعد از اینکھ قدرت سیاس

اما در .  دیگر آن را مطرح کرده استی اش چھ باید کرد؟ و ھمچنین در جاھایتاریخآن تاکید داشت بطوریکھ او در اثر 
 ی مردم چین و پرولتاریای آنرا احیاء کرد و آنرا در پروسھ رھبری واقعی است کھ مائو بمعنایعین حال، این نکتھ ا

 از جملھ جنگ یچھ در مبارزه طبقاتمائو .  کھ تاکنون بھ آن دست یافتھ اند، تکامل دادی بھ رفعیترین قلھ ایبین الملل
 ی و تکنیک، بر روی، نھ بر تکنولوژ. فعال توده ھا تکیھ و تاکید نمودی، بر آگاھی، در تولید و یا آزمون عملیانقالب

.مردم و نھ اشیاء
ایده "رج چین، ھمھ مائو را ، رویزیونیستھا و اپورتونیستھا از ھمھ نوعش، داخل و خایبھ این خاطر، البتھ بورژواز

 حرکت و تغییر از ی، و بر پروسھ دائمیاو خود را بر جھان واقع. اما مائو یک ماتریالیست پیگیر بود. خواندند" آلیست
بھ این دلیل او ھرگز رابطھ بین حال و آینده و وجود .  کردی، و غلبھ اجتناب ناپذیر نو بر کھنھ، متکی بھ عالیدان

 و ھمھ ارتجاع یدر حال، و این واقعیت کھ مبارزه پرولتاریا در سراسر جھان بر علیھ بورژواز از آینده یعناصر
 ی، بشر را بھ ھدف تاریخی موقتی علیرغم پیچ و خمھا و برگشت ھا و عقب نشینیھایسرانجام و بطور سازش ناپذیر

، از دیده فرو نگذارد و مرتبا این ) کھ خود بوسیلھ تضاد و مبارزه بھ جلو خواھد رفتیھدف(کمونیسم خواھد رساند 
.ارتباط را درک کرد

 است یو مھمتر از ھمھ، این آن چیز.  کندی است کھ آثار مائو و خدمات حقیقتا فنا ناپذیرش را بر جستھ میاین آن چیز
 از مائو ی توانند و بایستی کمونیسم را دارند می رسیدن بھ ھدف غایی کھ مصمم بھ انقالبند و آرزویکھ ھمھ آن کسان

.تسھ دون بیاموزند

یاداشتھا

. شده و اختصارات زیر مورد استفاده قرار گرفتھ اندیتوضیحات فصل بھ فصل شماره گذار
١٩٧٣گلس، انتشارات پروگرس، مسکو،منتخب آثار مارکس و ان.                ا.م.آ.م
١٩٧٣ا               مراسالت منتخب مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس مسکو، .م.م.م
ی فارس١٩٧۵ ی انگلیس۴ تا ١ ی خارجي، جلدھایمنتخب آثار مائو تسھ دون، اداره نشریات زبانھا.                   آ.م

 انتشارات سازمان انقالبي           ١٣۵٧ ی  فارس١٩٧٧ ینگلیس ا۵ ، جلد ١٩۶٩
 ١٩٣٩ پکن، ی خارجی مائو تسھ دون، اداره نشریات زبانھایمنتخب آثار نظام.                ن.آ.م

 ١٩٣٩انتشارات بین الملل، نیویورک، ) بلشویک(تاریخ حزب کمونیست شوروي.        ش.ک.ح.ت
 لنین، چاپ مسکوی جلد۴۵یات کلیات                کل

 پکنی خارجیاداره نشریات زبانھا.            خ.ز.ن.ا
 از منابع زیر و ھمچنین نادقیق بودن                              ی تعداد زیادیبعلت موجود نبودن متن ترجمھ شده بھ فارس:            توضیح

 ی از ترجمھ ھایبسیار
. آنھا رجوع داده شده اندی، کلیھ منابع مذکور بھ متون انگلیسید دسترس                     مور
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 ٣۵٩ تا ٣۵۶، بخصوص ص . ش.ک.، ت،ح"یجمعبند" بحث استالین در این مورد رجوع کنید بھ یبرا)    ١
ب                      در چین و مبارزه در حزی رویزیونیستیکودتا: انقالب و ضد انقالب" مطالب بیشتر رجوع کنید بھ یبرا)    ٢

، ھر دو منتشر شده توسط انتشارات            "شکست در چین و میراث مائو تسھ دون"و "  آمریکایکمونیست انقالب
PCR  شیکاگو ، 

  ۵٠٣ منتخب، ص ی، یادداشتھا" گیرندی صحیح انسان از کجا سرچشمھ میایده ھا"مائو تسھ دون، )    ٣
 آمریکا، دسامبر ی حزب کمونیست انقالبی، ارگان کمیتھ مرکز"انقالب"، در "ی ال چوئنیپوشش ارتجاع)    "۴

١۶،        ص ١٩٧٨
  ١١۴، ص "شکست در چین و میراث مائو تسھ دون"باب آواکیان، )    ۵
، در "دفاع از تسلیم:  سھ جھانیاستراتژ"ن رابطھ، عالوه بر منابع باال رجوع کنید بھ یشتر در ای مطالب بیبرا)   ۶
  ٣، ص ١٩٧٨، نوامبر "انقالب:


