
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                

                                                   

  نيون یسارــکومد هراب رد                            
  
  

  

از روی ) کبير توخی( ينجانب به نسبت اھميت و ضرورتی که بدان احساس می شد، اين اثر ارزشمند را ا
اداره نشريات زبانھای  ) ٥٧٤  تا ٥٠٥صفحه (  جلـد دوم -   منتخب آثار - مائـوتسـه دون[ متن اصلی آن 

مقابله شد با اصل کتاب  ( متايپ  و صفحه بندی نموده ، کار آراستن آنرا به پايان رساند] ١٩٧٥خارجی پکن 
   .)چاپ پيگنگ ، با رفقا يکجا صورت گرفت 

 و سايت "چريکھای فدايی خلق ايران" ارگان "پيام فدايی"  به سايت ٢٠٠٦ در اپريل نيون یسارــکومد
 فرستاده شد " شورش"به سايت ٢٠٠٨ و در اول اکتوبر ،" بـابا "  به سايت ٢٠٠۶ ، ودر اپريل " پيام آزادی"

  .که درآن سايت ھا بر قرار گرديد 
پورتال ھمکاران قلمی اقدام .  غرض نشر ارسال شد " آزاد افغانستان – افغانستان آزاد "اينک به پورتال 

به زبان ) مارکس، انگلس، لنين، استالين ، مائوتسه دون ( مذکور به ترجمۀ آثار رھبران گرامی کارگران جھان 
  ) ٢٠١٢ فبروری ۵  (کبير توخی . پشتو کاری است در خور تحسين  

  . به زودی منتشر خواھد شد ) ًصرفا به رنگ سياه(  صورت کتاب مجموع کامل اين اثر به : ياد آوری 
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   )1( بخش   .                          5/2/2012 "آزاد افغانستان - افغانستان آزاد" تاريخ ارسال به پورتال
            

  
  

  نيون یسارــکومد هراب رد                  
  

  )١٩٤٠ژانويه  (
  

  ؟  چين بکجا ميرود-١
  

، خلق ما در محيط پر از شور وشوق و وجد و سرور بسر ميبرد ، ھمه فکر  از آغاز جنگ مقاومت
خيرا غبار و ھياھوی ولی ا.  استميکنند که راه خروجی پيدا شده، و گره نوميدی بر چھره شان باز گشته

 و سردرگمی یچر کشور را دوباره دچار گيس و ضد کمونيسم از نو فضا را پر نموده و خلق سراشساز
نخستين کسانيکه تحت تاثير آن قرار ميگيرند، فرھنگيان و دانشجويان جوان ھستند که نسبت .  کرده است

چه بايد کرد؟ چين بکجا ميرود :  اينک بار ديگر اين مسايل مطرح ميشود . به رويداد ھا بسيار حساس اند
روند ھای سياسی و فرھنگی چين ) ١( "فرھنگ چين "  مجله؟ ازاينرو شايد مفيد باشد بمناسبت انتشار 

من در مسايل فرھنگی وارد نيستم،  ميخواھم اين مسايل را مطالعه کنم ، ولی ھنوز در . تشريح شود
سی ر بطور مفصل مورد برخوشبختانه در ين ان رفقای بسيار ضمن مقاRتی اين  موضوع را.  آغازکارم

برای کارکنان فرھنگی .  ميتواند بمثابه فتح باب تلقی شودقرار داده اند و نوشته زمخت و نتراشيده ام فقط
ھد  و چون کلوخی است که پرتاب شده تا دپيشرو تمام کشور نوشته ما شايد گوشه ای از حقيقت را نشان 

آنھا گوھر خود را عرضه دارند، و ما اميدوارم که با شرکت آنھا در بحث به نتايج صحيحی که پاسخ گوی 
؛  "ات يجستجوی حقيقت بر اساس واقع" روش علمی  عبارتست از .  ما باشد، برسيم نياز مندی ھای ملت

 روشھای مغرورانه ای ھستند که به " قيافه استادی بخود گرفتن"  و "خود را از لغزش مصون انگاشتن" 
 ؛ فقط روش علمی و حس وظيفه ازه استدبدبختيھای ملت ما بيرون از ان.  ھيچ مسئله ای کمک نمی کنند

، ولی برای آنکه  حقيقت فقط يکی است.  شناسی است که ميتواند ملت ما را  به راه آزادی رھنمون گردد
   . را به پراتيک عينی گذاشت  نه به گزافه گوئی ذھنیسبايد اسا،  بدانيم که چه کسی  اين حقيقت را يافته

"    روش ما در انتشار مجلهبنظر من .ت است قونھا مردم معيار سنجش حقيتنھا پراتيک انقfبی ملي
  . چنين باشدبايد  "فرھنگ چين 

   
   ما ميخواھيم چينی نوين بسازيم-٢

  
، بلکه بخاطر انقfب  اقتصادی چينما کمونيستھا طی ساليان دراز نه تنھا بخاطر انقfب سياسی و 

تی نوين برای ملت ؛ ھدف کليه اين مبارزات بنای جامعه ای نوين و دول فرھنگی آن نيز مبارزه کرده ايم
، بلکه دارای  اين جامعه نوين و اين دولت نوين نه تنھا دارای سياست نوين و اقتصاد نوين . چين است

ما ميخواھيم  چين را که از لحاظ سياسی ستمديده و از لحاظ ،  بسخن ديگر. د  بودفرھنگ نوين نيز خواھ
 ،  آزاد واز لحاظ اقتصادی شکوفان باشد، به چينی که از لحاظ سياسی اقصادی دستخوش استثمار است

سلطه فرھنگ کھنه جاھل و عقب مانده است ، به  ؛ بعfوه ما ميخواھيم چين را که در نتيجه تبديل نمائيم
ما ميخواھيم  ، سخن کوتاه.   فرھنگ نوين روشنگر ومترقی باشد ، تغيير دھيمهچينی که در نتيجه سلط

  . ، بنای فرھنگی نوين  ملت چين است ه فرھنگیھدف ما در زمين.  چينی نوين بسازيم
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  خی چيني خصوصيات تار-٣
  

 فرھنگی بايد هی اين فرھنگ نوين چگونـ، ول نيمـين را بنا کـت چـنگ نوين ملـما ميخواھيم فرھ
  ؟ باشد

انعکاس سياست و اقتصاد ) که بمثابه شکل ايدئولوژيک در نظر گرفته ميشود(يک فرھنگ معين 
بر روی اين سياست و اقتصاد تأثير و نفوذ عظيمی  است و اين فرھنگ بنوبه خود معينيک جامعه 

اينست .  ، در حاليکه سياست بيان فشرده اقتصاد است ؛ اقتصاد زير بنا را تشکيل ميدھد ميگذارد
نظراساسی ما در باره مناسبات ميان فرھنگ از يکسو و سياست و اقتصاد از سوی ديگر و مناسبات ميان 

معين نخست بوسيله سياست و اقتصاد در يک شکل  بدين ترتيب فرھنگ در يک شکل. اقتصاد و سياست
 مارکس. معين تعيين ميشود و فقط آنگاه است که بر روی اين سياست و اقتصاد تأثير و نفوذ ميبخشد

 آنھاست ، بلکه بر عکس ھستی اجتماعی اين شعور انسانھا نيست که ھستی آنھا را تعيين ميکند" : ميگويد 
فfسفه فقط دنيا را باشکال گوناگون  تعبير و تفسير  " :او باز ميگويد ) ٢( ". ميکندن که شعور آنھا را تعيي

اينست احکام علمی که برای نخستين بار در  )٣ (" .ميکردند وحال آنکه مطلب بر سر تغيير دادن آنست
 کردند و نظرات اساسی تئوری ديناميک وميان شعور و ھستی را بدرستی حل  تاريخ بشر مسئله مناسبات 

ھنگاميکه ما در باره .  ً عميقا رشد وتکامل يافتلنينً انقfبی بازتاب را تشکيل ميدھند  که بعدا توسط 
بنا بر  .نبايد اين نظرات اساسی را بدست فراموشی بسپاريم مسايل مربوط به فرھنگ چين بحث ميکنيم ،

 ارتجاعی فرھنگ کھنه ملت  چين که ما ميخواھيم آنرا بر اندازيم اين روش بسيار روشن است که عناصر
، از سياست کھنه و اقتصاد کھنه  ملت چين تفکيک ناپذير است ؛ بھمين ترتيب فرھنگ نوين ملت چين که 

سياست کھنه و . ما ميخواھيم آنرا بنا کنيم ، نيز از سياست نوين و اقتصاد نوين ملت چين منفک نيست 
 ملت چين پايه فرھنگ کھنه ملت چين را تشکيل ميدھد ، در حاليکه سياست نوين و اقتصاد اقتصاد کھنه

  .نوين ملت چين پايه فرھنگ نوين ملت چين را خواھد ساخت 
تصاد کھنه ملت چين چيست ؟  و منظور از فرھنگ کھنه ملت چين کدام منظور از سياست کھنه و اق

  است ؟ 
است ، سياست آن سياست فئودالی  وچينگ جامعه فئودالی بودهجو  جامعه چين از زمان سلسله ھای
فرھنگ وفرھنگ مسلط که انعکاس اين سياست و اقتصاد است ،  .و اقتصاد آن اقتصاد فئودالی بوده است 

  .فئودالی بوده است 
از زمان ھجوم سرمايه داری خارجی به چين و رشد تدريجی عناصر سرمايه داری در جامعه چين 

امروز درچين ، در مناطق . ودالی تبديل گرديد ئيج به جامعه مستعمره ، نيمه مستعمره و نيمه ف، چين بتدر
fً يک جامعه  نيمه در مناطق تحت سلطه گوميندان ، اصتحت اشغال ژاپن ، يک جامعه مستعمره و 

اطق ال ژاپن باشد يا منغمستعمره است  و در ھر دو قسمت اعم از آنکه صحبت بر سر مناطق تحت اش
اينست خصلت .  وميندان جامعه ايست که در آن نظام فئودالی و نيمه فئودالی تفوق  داردگتحت سلطه 

سياست و اقتصاد مسلط در اين جامعه سياست و اقتصاد . جامعه کنونی چين ؛ اينست وضع امروزی چين 
 و اقتصاد است ، نيز دال است و فرھنگ مسلط که انعکاس اين سياستوستعمره ، نيمه مستعمره و نيمه فئم

  . ، نيمه مستعمره و نيمه فئودالی است هفرھنگ مستعمر
آنچه را که ما . ، اقتصادی و فرھنگی مسلط است  انقfب ما درست متوجه اين اشکال سياسی

، نيمه مستعمره و نيمه فئودالی و ميخواھيم بر اندازيم ، درست ھمين سياست و اقتصاد کھنه مستعمره 
و آنچه را که ما ميخواھيم بنا کنيم ، درست نقطه مقابل . نه است که در خدمت آنا است ھمين فرھنگ کھ

  .اينھاست  يعنی سياست نوين ، اقتصاد نوين و فرھنگ نوين ملت چين است 
   ؟پس اين سياست نوين و اقتصاد نوين  ملت چين کدامند ؟  و اين فرھنگ نوين ملت چين چيست
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مرحله نخست ، انقfب دموکراتيک : د  بايد از دو مرحله عبور کند انقfب چين در سير تاريخی خو
و مرحله دوم ، انقfب سوسياليستی ، اين دو مرحله دو پروسه انقfبی اند که از لحاظ خصلت با يکديگر 

 اين دموکراسی –آنچه را که ما دموکراسی ميناميم ، ديگر به مقوله  دموکراسی کھنه تعلق ندارد . متفاوتند 
  . اين دموکراسی نوين است –نه نيست  ، بلکه متعلق به مقوله دموکراسی نوين است کھ

ی نوين است ، اقتصاد ساز اينرو ميتوان بيقين گفت  که سياست نوين ملت چين ھمان سياست دموکرا
نوين ملت چين  ھمان اقتصاد دموکراسی نوين و فرھنگ نوين ملت چين ھمان فرھنگ دموکراسی نوين 

  .است 
ھر حزب و گروه سياسی ، و ھر . نھاست خصوصيات تاريخی انقfب چين در لحظه کنونی اي

 در نيابد ، نه ميتواند انقfب را افردی که در انقfب چين شرکت جويد ، چنانچه اين خصوصيات ر
رھبری کند و نه ميتواند آنرا به سر منزل پيروزی رساند ، وازطرف خلق طرد خواھد شد و چون موجود 

  . فقط ميتواند در کنج انزوای خويش به گريه و زاری بپردازد دارقبيم
  

    انقiب چين بخش از انقiب جھانی است-٤
  

  :تاريخی انقfب چين عبارتست از تقسيم آن بدو مرحله  خصوصيت
در مرحله اول موضوع بر سر دموکراسی بمعنای عام آ ن نيست ، بلکه . دموکراسی و سوسياليسم 

. کراسی نوع چينی ،  دموکراسی نوع خاص و نوين است ، يعنی دموکراسی نوين است سحن بر سر دمو
يا اين خصوصيت در صد سال پيش ھم وجود آاما اين خصوصيت تاريخی چگونه تشکيل شده است ؟ 

  ًداشته يا اينکه اخيرا پديد آمده است ؟
بf   که اين خصوصيتکافی است کمی بمطالعه تکامل تاريخ چين و جھان بپردازيم تا در يابيم

ار نگشت ، بلکه ديرتر ، پس از جنگ امپرياليستس جھانی  اول و انقfب  دفاصله پس از جنگ ترياک پدي
  .اکنون ميپردازيم به جريان پيدايش آن .  اکتوبر روسيه  شکل گرفت

ه از خصلت مستعمره ، نيمه مستعمره  و نيمه فئودالی جامعه کنونی چين بروشنی نتيجه ميشود ک
مرحله نخست ، تبديل اين جامعه مستعمره ، نيمه مستعمره و :  انقfب چين بايد به دو مرحله تقسيم گردد 

 . نيمه فئودالی به جامعه مستقل و دموکراتيک ؛ مرحله دوم ،  پيشبرد انقfب و بنای جامعه سوسياليستی
  . تين مرحله را ميگذراند انقfب چين نخس در حال حاضر ،

يعنی از ھنگاميکه جامعه چين  ،گرديد  آغاز ١٨٤٠ی نخستين مرحله از جنگ ترياکدوره تدارک
سپس جنبش تای پين ، . رد کتغيير خود را از جامعه فئودالی به جامعه نيمه مستعمره و نيمه فئودالی آغاز 

 می ، ٤ ، جنبش ١٩١١ ، انقfب ١٨٩٨جنگ چين و فرانسه ، جنگ چين و ژاپن ، نھضت رفرميستی 
اين . جنگ و انقfب ارضی و باRخره جنگ مقاومت ضد ژاپنی کنونی پيش آمدند  کشی بشمال ، لشکر

ًدوره ھای متعدد مجموعا يک قرن کامل را در بر ميگيرند  و در مفھوم معين نخستين مرحله را تشکيل 
ين مرحله گون اين نخستطی اين دوره ھا خلق چين در فرصت ھای مختلف و با اندازه ھای گونا. ميدھند 

پرياليسم و نيرو ھای فئودالی ، بخاطر ساختمان جامعه ای مستقل  و دموکراتيک و مو عليه ارا پيموده 
.  بمعنای کاملتری آغاز اين انقfب است ١٩١١انقfب . بخاطر انجام نخستين انقfب  مبارزه کرده است 

 -  و نه انقfب پرولتاريائی دموکراتيک است-اين انقfب از نظر خصلت اجتماعی انقfب بورژوا 
و ھنوز به مساعی فراوانی نيازمند است ، زيرا دشمنان آن ن انقfب  تا کنون انجام نيافته اي. سوسياليستی 

انقfب ھنوز بسر انجام نرسيده است ، " :  ھنگاميکه دکتر سون ياتسن ميگفت .ھنوز خيلی نيرومندند 
 دموکراتيک را در نظر -، درست ھمين انقfب بورژوا " د نان بايد بمبارزه  ادامه دھنرفقای من ھمچ

  .داشت 
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 درسال  بروز جنگ امپرياليستی جھانی اول دموکراتيک چين ، از موقع-لک انقfب بورژوا معذ
 انقfب اکتوبر روسيه بشمار هاليستی بر روی يک ششم کره ارض که نتيجيسولت سودوتأسيس  ١٩١٤

  .ميرود ، دستخوش تغيير شده است 
 دموکراتيک -  دموکراتيک چين به مقوله انقfب جھانی بورژوا- پيش از اين وقايع ، انقfب بورژ

 . دموکراتيک کھنه بود -کھنه تعلق داشت و بخشی از انقfب جھانی بورژوا
موکراتيک نوين د -ک چين به مقوله انقfب بورژوا دموکراتي-پس از اين وقايع ، انقfب  بورژوا 

  .آمد  سوسياليستی در- ھانی پرولتاريائیمتعلق گرديد واز نظر جبھه بندی در انقfب بصورت از انقfب ج
چرا ؟ برای آنکه جنگ امپرياليستی جھانی اول و نخستين انقfب سوسياليستی پيروزمند ، انقfب 

  .ان را تغييرداده و حلول عصر جديدی را در تاريخ جھان اعfم داشت اکتوبر ، تمام جريان  تاريخ جھ
) نبرابر يک ششم سطح زمي(در دورانی که جبھه سرمايه داری جھانی در قسمتی از کره زمين 

سيدگی خود را بوضوح مينماياند ، در دورانی که بخش باقيمانده جھان فروريخته و در قسمتھای ديگر پو
دھد ، در دورانی که دولت ادامه تر بر مستعمرات نميتواند بزندگی خود شه بيسرمايه داری بدون تکي

 و آمادگی خود را برای پشتيبانی  از جنبش آزاديبخش تمام مستعمرات و نيمه سوسياليستی تأسيس شده 
بروز از زير نفوذ زمستعمرات اعfم ميدارد ، در دورانی که پرولتاريای کشور ھای سرمايه داری رو

ش خ امپرياليستی سوسيال دموکرات آزاد ميشود و پشتيبانی خود را از جنبش آزاديب–سوسيال احزاب 
عمرات  ونيمه مستعمرات اعfم ميدارد ، در چنين دورانی  چنانچه در ھر کشور مستعمره و نيمه تمس

 المللی برپا ری بيندامستعمره  انقfب عليه امپرياليسم ، يعنی عليه بورژوازی بين المللی  و يا سرمايه 
دموکراتيک کھنه ، بلکه به مقوله نوين تعلق - شود ، اين انقfب ديگر نه به مقوله انقfب جھانی بورژوا 

ئی و يا سرمايه داری کھنه نيست ، يگر بخشی از انقfب جھانی بورژوادارد ؛ اين انقfب از اين پس د
اين .  سوسياليستی است -پرولتاريائی بلکه بخشی از انقfب جھانی نوين ، يعنی از انقfب جھانی 

عمرات و نيمه مستعمرات انقfبی  ديگر نميتوانند بمثابه متحد جبھه جھانی ضد انقfبی سرمايه داری تمس
  . سوسياليسم تبديل گرديده اند بشمار آيند ؛ آنھا ديگر به متحدين جبھه جھانی  انقfبی

مرات ، در نخستين مرحله  يا نخستين گام خود از با آنکه چنين انقfبی در مستعمرات و نيمه مستع
 دموکراتيک است  ودرخواست ھای عينی آن -لحاظ خصلت اجتماعی  ھنوز اصوR يک انقfب بورژوا 

در جھت  گشودن راه رشد سرمايه داری سير ميکند ، معذالک اين انقfب ديگر از نوع انقfب کھنه  
دولت ديکتاتوری دفش استقرار جامعه سرمايه داری ونيست که بورژوازی آنرا رھبری ميکند و ھ

ه انقfب نوع جديدی است که پرولتاريا آنرا رھبری ميکند وھدفش در مرحله کبورژوازی است ، بل
از . نخست ، برقراری جامعه دموکراتيک نوين  و دولت ديکتاتوری مشترک کليه طبقات انقfبی است 

اين انقfب در حرکت . ليسم راه بازھم وسيعتری راميگشايد اينرو اين انقfب درست برای رشد سوسيا
خود به پيش برحسب تغييراتی که در اردوی دشمن و صفوف متحدين روی ميدھد ، بچندين دوره تقسيم 

  .اند لت اساسی آن بدون تغيير باقی ميمميشود ، ولی خص
نجھت امپرياليسم آنرا قبول چنين انقfبی امپرياليسم را از اساس  مورد ضربه قرار ميدھد و از اي

اما اين انقfب از طرف سوسياليسم مورد قبول واقع ميشود ودولت . نميکند ، بلکه با آن بمبارزه برميخيزد 
  .سوسياليستی به آن ياری ميرسانند سوسياليستی و پرولتاريای بين المللی 

 سوسياليستی تبديل -رولتاريائی از اينرو است که چنين انقfبی نميتواند به بخشی از انقfب جھانی  پ
  .نگردد 

 نخستين انقfب چين  ، اين تز صحيح از ھمان دوره"انقfب چين بخشی از انقfب جھانی است " 
اين تز از طرف کمونيست ھای چين مطرح شد و از جانب تمام .  مطرح گرديد ١٩٢٧-١٩٢٤در سالھای 

. ند ، مورد تأييد قرار گرفت ضد فئودالی  شرکت داشتکسانيکه در آن موقع  در مبارزه ضد امپرياليستی و 
بی توضيح داده نشد ولذا درک انسان از اين مسئله ھنوز مبھم ھا بخولک اھميت اين تئوری در آن روزمعذ
  .بود 
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 انقfب جھانی بورژوائی کھنه ن  دورا_ ديگر انقfب جھانی کھنه نيست "انقfب جھانی  " اين
بھمين قسم .  انقfب جھانی سوسياليستی است  بلکه يک انقfب جھانی نوين ،مدتھاست بسر رسيده است ،

.  يگر بخش انقfب بورژوائی کھنه نيست ، بلکه بخش انقfب سوسياليستی نوين است "بخش"منظور از 
تغيير فوق العاده عظيمی است ، تغييری که نظير آن نه در انقfب در تاريخ چين پيدا شده است و نه اين 
  .تاريخ جھاندر 

  .اين تز صحيح که از جانب کمونيستھای چين مطرح شد ، از تئوری استالين سرچشمه ميگيرد 
  : در رساله ای بمنابست نخستين سالگرد انقfب اکتوبر نوشت ١٩١٨در سال  استالين

  اھميت جھانی عظيم انقfب اکتوبر بطور عمده در اينست  که اين انقfب
سئله خاص مبارزه باستم ملی در اروپا به مسئله م توسعه بخشيده و آنرا ازمسئله ملی راحدود  - )١(

  عام رھائی ملل ستمديده ،  مستعمرات و نيمه مستعمرات از يوغ امپرياليسم تبديل کرده است ؛
امکانات وسيع و راھھای عملی را برای اين رھائی باز کرده و بدينترتيب تا حدود بسياری  - )٢(

 و خاور را تسھيل کرده و آنھا را به جريان مشترک مبارزه پيروز مند عليه مديده باخترامر رھائی ملل ست
   است ؛کشانيده شدهامپرياليسم 

 عليه و يک جبھه جديد انقfبات بدينترتيب ميان باختر سوسياليستی و خاور اسير پلی کشيده - )٣(
اور ، ايجاد کرده ـتمديده خـل سـه تا مليـامپرياليسم جھانی ، ازپرولتر ھای باختر از طريق انقfب روس

  ) .٤(است 
پس از نگارش اين رساله استالين بار ھا اين تئوری را  رشد و تکامل داده  که انقfبات در 

 سوسياليستی  -مستعمرات و نيمه مستعمرات از مقوله کھنه جدا شده وبخشی از انقfب پرولتاريائی 
 بمناسبت بحث با ١٩٢٥ ژوئن ٣٠من مقاله ای که در اين تئوری را استالين ض. گرديده اند 

اين مقاله . با روشنی و دقت تمام تشريح کرده است ، ناسيوناليستھای يوگوسfوی آنزمان انتشار يافت 
 که توسط جان "در باره مسئله ملی استالين "، در کتاب  "بار ديگر در باره مسئله ملی " تحت عنوان 

   :در اين مقاله بخش زير را ميخوانيم . رديده است  گامل شی ترجمه شده ، شنجو
استناد ميجويد که در پايان " مارکسيسم و مسئله ملی " استالين به قسمتی از جزوه سميچ         

مبارزه ملی در شرايط سرمايه " در اين قسمت گفته ميشود که .  نوشته شده است ١٩١٢سال 
معلوم است او ميکوشد بدين   . "بورژوائی است زه ميان خود طبقات  ، مباررشديابندهداری 

وسيله به صحت فرمول خويش که اھميت اجتماعی جنبش ملی را در شرايط تاريخی کنونی 
اما جزوه استالين پيش از جنگ امپرياليستی نوشته شده ، يعنی در . تعريف مينمايد ، اشاره کند 

نبود ، در زمانيکه  دارای اھميت جھانی مارکسيستھا ھنوز مسئله ای رزمانيکه مسئله ملی در نظ
 -قfب بورژوا  انمطالبه اساسی مارکسيستھا در مورد حق تعيين سر نوشت ، بمثابه بخشی از

ر اگر مشاھده نشود که آوخنده . دموکراتيک تلقی ميشد و نه بمثابه بخشی از انقfب  پرولتاريائی 
ده است و جنگ از يکسوو انقfب اکتوبر در از آنزمان ببعد اوضاع بين المللی از ريشه تغيير کر

 دموکراتيک به بخشی از انقfب -بخشی از انقfب بورژوا ملی را ازروسيه از سوی ديگرمسئله
ترازنامه بحث "  در مقاله خود لنين ١٩١٦در اکتوبر .  سوسياليستی تبديل نمودند - پرولتاريائی

له ملی در مورد حق تعيين سرنوشت  گفت که نکته اساسی مسئ" در باره حق تعيين سرنوشت
 -ديگر قسمتی از جنبش دموکراتيک عمومی نيست ، بلکه قسمت Rينفک انقfب  پرولتاريائی

من ديگر از آثاربعدی لنين و ديگر نمايندگان کمونيسم روسيه در . سوسياليستی عمومی شده است 
 به آن قسمت از جزوه سميچج پس از ھمه اينھا استنا. باره مسئله ملی صحبتی بميان نمی آورم 

 دموکراتيک در روسيه نوشته شده و اکنون که در نتيجه -بورژوا  که در دوران انقfب استالين
ه ايم ، چه د گام گذارپرولتاريائیوضع تاريخی جديد ، ما در عصر نوين ، در عصر انقfب 

يچ در خارج از زمان و مکان که سمين باشد  ه باشد  ؟ معنی آن فقط ميتواند امعنائی ميتواند داشت
، در خارج با ھر گونه ارتباط با وضعيت تاريخی زنده نقل قول ميکند و بدين تريب ابتدائی ترين  
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مبادی ديالکتيک را نقض ميکند ، بدون توجه به اين نکته که يک چيز صحيح در يک اوضاع و 
  .در آيداحوال تاريخی ميتواند در اوضاع و احوال تاريخی ديگر غلط از آب 

نوع اولی انقfب جھانی متعلق به . از اينجا معلوم ميشود که دو نوع انقfب جھانی وجود دارد 
دوران اين انقfب جھانی مدتھاست سپری شده است ؛ . مقوله انقfب بورژوائی و يا سرمايه داری است 

ه  گرفت و بويژ در١٩١٤دوران اين انقfب موقعی بسر آمد که جنگ امپرياليستی جھانی اول در 
_   نوع دوم انقfب جھانی آغاز گرديدناز آن زما. يه روی داد  انقfب اکتوبر در روس١٩١٧نگاميکه در ھ

نيروی عمده اين انقfب را پرولتاريای کشور ھای سرمايه .  سوسياليستی - انقfب جھانی پرولتاريائی
اين مھم نيست که چه .  بشمار ميايند دين آنتح مبهستمديده و نيمه مستعمره بمثاداری تشکيل ميدھد و ملل 

 انقfب شرکت ميجويند دريا چه شخصيت ھائی از ملل ستمديده اب و گروه ھای  سياسی ، چه احزطبقاتی 
، و اين مھم نيست که آنھا به اين نکته آگاھی دارند يا نه و يا آنھا آنرا ذھنی درک ميکنند يانه ، تا زمانيکه 

 –ليسم بمبارزه برخيزند ، انقfب آنھا بخشی  از انقfب جھانی پرولتاريائی آنھا در برابر امپريا
  .سوسياليستی و خود آنھا متحدين اين انقfب را تشکيل ميدھند 

امروز  ما بدورانی رسيده ايم که در آن بر اثر . امروز انقfب چين اھميت باز ھم بيشتر يافته است 
ری ، جھان ھر روز عميقتر در جنگ جھانی دوم فرو ميرود ، بحرانھای  اقتصادی و سياسی سرمايه دا

بدورانی که اتحاد شوروی بمرحله گذار از سوسياليسم به کمونيسم رسيده و قادر است پرولتاريا و ملل 
سرمايه داری رھبری کند وياری  ستمديده  سراسر جھان را در مبارزه عليه جنگ امپرياليستی وارتجاع

تاريای کشور ھای سرمايه داری خود را آماده ميسازد تا سرمايه داری را واژگون دھد ، بدورانی که پرول
ساخته وسوسياليسم را بنا بگذارد ، بدورانی که پرولتاريا ، طبقه دھقان ، روشنفکران وبخشھای ديگر 

آيا . خرده بورژوازی چين تحت رھبر حزب کمونيست چين به نيروی سياسی مستقل بزرگی تبديل شده اند 
بيشتر افزايش يافته  مروز در چنين دورانی نبايد بر اين عقيده باشيم که اھميت جھانی انقfب چين باز ھما

  .انی است ھانقfب چين بخشی بزرگی از انقfب  ج. است ؟ بنظر من  ما بايد بر اين عقيده باشيم 
بنابر خصلت ) يشود کوچکی تقسيم م که خود بدوره ھای متعدد( با آنکه نخستين مرحله انقfب چين 

وسياليستی  س -ب پرولتاريائی  دمکراتيک طراز نوين است وھنوز انقf-اجتماعی خود انقfب بورژوا 
 سوسياليستی بدل گرديده است و - لک از مدتھا پيش به بخشی از انقfب جھانی پرولتاريائینيست ، معذ

نخستين گام يا . کبير آنرا تشکيل ميدھد ھم اکنون باRتر از آن بخش بزرگ اين  انقfب جھانی و متحد 
ًنخستين مرحله اين انقfب مسلما بنای جامعه سرمايه داری تحت ديکتاتوری بورژوازی چين نيست و 
نميتواند ھم باشد ، بلکه با بنای جامعه دمکراسی نوين تحت ديکتاتوری مشترک کليه طبقات انقfبی  چين 

وسپس انقfب بسوی مرحله دوم ، مرحله . دارد ، پايان ميپذيرد که در رأس آنھا پرولتاريای چين قرار 
  .در چين پيش خواھد رفت ساختمان جامعه سوسياليستی 

اينست اساسی ترين خصوصيات انقfب کنونی چين ، اين است جريان انقfبی نوين بيست سال 
  . زنده و مشخص انقfب کنونی چينن ، اينست مضمو)١٩١٩می٤از جنبش ( اخير 

  
  

  )١(           پايان بخش                                                                  
  
  

  


