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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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      )2( بخش .                             7/2/2012 "آزاد افغانستان - افغانستان آزاد"تاريخ ارسال به پورتال

    
  
  

  سياست دمکراسی نوين -٥     
                                                                     

انق�ب چين بدو مرحله تاريخی تقسيم ميشود که نخستين مرحله آن انق�ب دموکراتيک نوين است ، 
اين خصوصيت جديد چگونه در مناسبات . و خصوصيت تاريخی جديد انق�ب چين در ھمين جاست 

ح اين مسئله سياسی و مناسبات اقتصادی درونی چين بطور مشخص بيان مييابد ؟ ما در زير به توضي
  .ميپردازيم 

 وانق�ب اکتوبر ١٩١٤که پس از جنگ امپرياليستی جھانی اول در  ( ١٩١٩ مه ٤قبل از جنبش 
(  دموکراتيک چين خرده بورژازی و بورژوازی چين -رھبر سياسی انق�ب بورژوا)  روی داد١٩١٧

يروی طبقاتی آگاه و مستقل وارد درآن موقع پرولتاريای چين ھنوز بمثابه يک ن .بودند ) روشنفکران آنھا 
چنين بود وضع . صحنه سياسی نشده بود بلکه بمثابه دنباله رو خرده بورژوازی در انق�ب شرکت داشت 

  .١٩١١پرولتاريا چين در انق�ب  
ه با آنکه بورژوازی ملی چين شرکت خود را در انق�ب ادامه داد ، رھبر سياسی م ٤بعد از جنبش 

پرولتاريای چين در اين زمان بعلت .  ديگر انق�ب بورژوازی چين نبود کوکراتي دم-انق�ب بورژوا
اين حزب . بسرعت به يک نيروی سياسی آکاه و مستقل تبديل گرديد پختگی خود  و تأثير انق�ب روسيه 

را به پيش کشيد وبرنامه کامل سر تاسر انق�ب " مرگ بر امپرياليسم " کمونسيت چين بود که شعار
 دموکراتيک چين را اع�م داشت ، و اين حزب کمونيست چين بود که به تنھائی انق�ب ارضی را - ابورژو

  . بمرحله اجرا گذاشت 
آز آنجائی که بورژوازی ملی چين ، بورژواری کشور مستعمره و نيمه مستعمره و زير ستم 

معينی کيفيت انق�بی خود را امپرياليسم است ، حتی در دوران امپرياليسم ، در دوره ھای معين وتا درجه 
نمونه ھای ( خارجی ، دولتھای بروکراتھا و ديکتاتور ھای نظامی کشور خود  در مبارزه عليه امپرياليسم 

حفظ ميکند )  و لشکرکشی بشمال يافت ١٩١١مبارزه عليه گروھای اخير را ميتوان در دوره ھای انق�ب  
مبارزه عليه دشمنانی که حاضر است با آنھا مبارزه کند ، و ميتواند با پرولتاريا و خرده بورژوازی در 

از آنجا که . تفاوت ميان بورژوازی چين و بورژوازی امپراطوری روسيه قديم در ھمين است . متحد شود 
 فئودالی بود که به کشور ھای ديگر تجاوز ميکرد ، -امپراتوری روسيه قديم امپرياليسم ميليتاريستی

ليه عيفه پرولتاريا عبارت بود از مبارزه ظدر آنجا و . کيفيت انق�بی بود  ھر گونهبورژوازی روسيه فاقد 
ولی بورژوازی ملی چين در  دوره ھای معينی ھنوز دارای کيفيت . بورژوازی و نه اتحاد عليه آن 
در اينجا وظيفه . ری است مستعمره ، نيمه مستعمره و قربانی تجاوز وانق�بی است ، زيرا که چين کش

ور ندارد و با آن جبھه متحدی عليم پرولتاريا اين استکه اين کيفيت انق�بی بورژوازی ملی را از نظر د
  .امپرياليسم و دولتھای بروکراتھا و ديکتاتور ھای نظامی تشکيل دھد 

 اما در عين حال درست باين علت که بورژوازی ملی چين بورژوازی کشوری مستعمره و نيمه 
نتيجه از نظر اقتصادی و سياسی بسيار ضعيف  است ، دارای کيفيت ديگری نيز مستعمره است و در 

بورژوازی ملی چين حتی ھنگاميکه در انق�ب شرکت . است يعنی تمايل به سازش با دشمنان انق�ب 
ميجويد ، مايل نيست از امپرياليسم يکباره ببرد ، بع�وه اين بورژوازی با استثمار در روستا از راه بھره 

الکانه پيوند نزديک دارد ، از اينرو نه ميخواھد و نه ميتواند امپرياليسم را از اساس براندازد ، چه رسد م
بدين تريب بورژوازی ملی چين قادر نيست ھيچيک از دو . به سرنگون ساختن کامل نيروی ھای فئودالی 

 وظيفه اساسی آنرا به انجام  دموکراتيک چين را حل کند يا ھيچ يک از دو-مسئله اساسی انق�ب بورژوا 
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 ١٩٣٧تا١٩٢٧اما بورژوازی بزرگ چين که گوميندان نماينده آنست ، در تمام دوران طوjنی از . برساند
بورژوازی ملی . خود را در آغوش امپرياليسم افگند و با نيرو ھای فئودالی عليه خلق انق�بی اتحاد بست 

در دوران جنگ مقاومت .  ضد انق�ب قرار گرفت در کنار  از آن د و مدتی بع١٩٢٧چين نيز در 
ضدژاپنی بخشی از بورژوازی بزرگ که نماينده آن وان جين وی است ، دوباره در برابر دشمن سرتسليم 

اين است يک تفاوت ميان بورژوازی . فرود آورد و نمونه تازه ای از خيانت بورژوازی بزرگ بدست داد 
در کشور ھای اروپا . مريکا در گذشته و بويژه بورژوازی فرانسه چين و بورژوازی کشور ھای اروپا وا

و امريکا و بويژه در فرانسه ، ھنگاميکه بورژوازی اينکشور ھا ھنوز در عصر انق�بات بسر ميبرد ، 
  .ًانق�بھای بورژوازی آنجا نسبتا پيگير بودند ؛ ولی بورژوازی چين حتی اين پيگيری را ندارد 

چنين _ ق�ب از يکسو و تمايل به سازش با دشمنان انق�ب از سوی ديگر شرکت احتمالی در ان
حتی بورژوازی اروپا و امريکا در . است خصلت دو گانه بورژوازی چين که سر دو راھی قرار دارد 

آنھا در برابر دشمن نيرومند با کارگران و دھقانان .گذشته نيز دارای يک چنين خصلت دو گانه بوده است 
 و عليه آن بمبارزه بر ميخيزند ، اما ھنگاميکه کارگران و دھقانان بيدار ميشوند ، آنھا روی بر متحد گشته

اين قانونمندی عمومی است که در مورد . تافته و عليه کارگران و دھقانان با دشمن و حدت ميکنند 
تر بچشم بورژوازی کشور ھای مختلف جھان صدق ميکند ، اين صفت در مورد بورژوازی چين برجسته 

  .ميخورد 
ًدر چين کام� واضح است ھر کس که بتواند خلق را در واژگون  ساختن امپرياليسم و نيرو ھای 
فئودالی رھبری کند ، اعتماد خلق را بخود جلب خواھد کرد ، زيرا که امپرياليسم دشمنان سوگند خورده 

ليسم ژاپن رھبری کند ورژيم امروز ھر کس  که بتواند خلق را در بيرون راندن امپريا. خلق اند 
تاريخ نشان داده است که بورژوازی چين قادر به . دموکراتيک را برقرار سازد ، منجی خلق خواھد بود 

  .انجام اين وظيفه نيست ، انجام اين وظيفه ناگزير بر عھده پرولتاريا قرار ميگيرد 
 ديگر خرده بورژوازی چين آن بنابر اين در ھر حال پرولتاريا ، دھقانان ، روشنفکران و بخشھای

اين طبقات که بعضی از آنھا بيدار . نيرو ھای اساسی را تشکيل ميدھند  که تعيين کننده سرنوشت کشورند 
ًشده اند و بعضی ديگر در حال بيدار شدن اند ، در جمھوری دموکراسی چين الزاما اجزاء اساسی ساخت 

.  و پرولتاريا نيروی رھبری کننده آن خواھد بود دولت  و ساخت قدرت سياسی را تشکيل خواھند داد
جمھوری دمکراسی چين که امروز ما ميخواھيم برقرار کنيم ، فقط ميتواند جمھوری دموکراسی ای باشد 
که در آن ديکتاتوری مشترک تمام عناصر ضد امپرياليستی و ضد فئودالی برھبری پرولتاريا اعمال 

ً ، جمھوری سه اصل نوين واقعا انق�بی خلق که شامل سه  اصل ميشود ، يعنی جمھوری دموکراسی نوين
  . سياسی اساسی ميباشد 

اين جمھوری دموکراسی نوين از يکسو با جمھوريھای سرمايه داری نوع کھنه اروپا و امريکا که 
ند در آنھا ديکتاتوری بورژوازی برقرار است ، تفاوت دارد ، زيرا که اينھا جمھوريھای دموکراسی کھنه ا

واينوع جمھوری از مد افتاده است ؛ واز سوی ديگر با جمھوری سوسياليستی  نوع شوروی تحت 
ديکتاتوری پرولتاريا نيز فرق دارد ، اينوع جمھوری سوسياليستی ھم اکنون در اتحاد شوروی برومند 

ساخت ميشود و بع�وه در تمام کشور ھای سرمايه داری استقرار خواھد يافت و بدن شک شکل مسلط 
دولت و ساخت قدرت سياسی در تمام کشور ھای صنعتی پيشرفته خواھد گرديد ؛ اما در طول يک دوران 

. معين تاريخی ، اينوع جمھوری ھنوز برای انق�بات کشور ھای مستعمره و نيمه مستعمره مناسب نيست 
در طول اين دوران بھمين جھت آن شکل دولتی که انق�بات تمام کشور ھای مستعمره ونيمه مستعمره  

معين تاريخی  بايد بر گزينند ، فقط ميتواند شکل سومی باشد ، شکلی که ما آنرا جمھوری دموکراسی نوين 
اين شکل برای يک دوران معين تاريخی مناسب است  وبنابرين يک شکل گذرا است ، معھذا . ميناميم 

  .شکلی است ضروری و نميتوان از آن صرفنظر کرد 
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تمھای مختلف دولت در جھان  بنابر ماھيت طبقاتی قدرت سياسی آنھا بطور اساسی بر از اينرو سيس
، دوم جمھوری ديکتاتوری پرولتاريا و سوم جمھوری  اول جمھوری ديکتاتوری بورژوازی: سه نوع اند 

  .تحت ديکتاتوری مشترک چند طبقه انق�بی 
جنگ امپرياليستی دوم محيط امروز پس از بروز . نوع اول دولتھای دموکراسی کھنه است 

دموکراتيک از بسياری کشور ھای سرمايه داری رخت بر بسته و اين کشور ھا يا زير چنگال يک 
بعضی دولت ھائی . ديکتاتوری نظامی  و خونين بورژوازی درآمده اند و يا در حال چنين تحولی ميباشند 

 قرار است ، ميتوان در اين نوع جای را که در آنھا ديکتاتوری مشترک مالکان ارضی و بورژوازی بر
  .داد 

نوع دوم در اتحاد شوروی وجود دارد ، و شرايط برای پيدايش آن ھم اکنون در کشور ھای مختلف 
در آينده اين نوع سيستم دولت برای دوره معينی در جھان شکل مسلط . سرمايه داری در حال تکوين است 

  .خواھد بود 
 که انق�بات کشور ھای مستعمره و نيمه مستعمره بايد بر گزينند نوع سوم شکل دولت گذرائی است

ھر يک از اين انق�بات بناچار ويژگيھائی خواھد داشت ، اما اينھا در قبال مشابھت عمومی تفاوت ھای . 
ھر موقع که از انق�بات در مستعمرات و نيمه مستعمرات  سخن بميان ميآيد ، . کوچکی بيش نيستند 

ًساخت قدرت سياسی آنھا در اساس خود الزاما يکسان خواھد بود ، يعنی يک دولت ساخت دولت و 
در . دموکراسی نوين خواھد بود که در آن ديکتاتوری مشترک چند طبقه ضد امپرياليستی اعمال ميشود 

اين شکل دولتی ضد . چين امروز اين شکل دموکراس نوين ، شکل جبھه متحد ضد ژاپنی بخود ميگيرد 
اما متأسفانه با . ضد امپرياليستی و ھمچنين نماينده اتحاد چندين طبقه انق�بی و جبھه متحد است ژاپنی و

آنکه جنگ مقاومت مدتھاست ادامه دارد ، کار دموکراتيزه کردن بجز در مناطق پايگاھی دموکراتيک ضد 
ز نگرديده جاپانی که از طرف حزب کمونيست رھبری ميشود ، بطور کلی در اغلب مناطق ھنوز آغا

است ، و امپرياليسم ژاپن از اين اساسی ترين نقطه ضعف استفاده کرده و ب�مانع ھجوم خود را به  پيش 
  .اگر در سياست تغييری روی ندھد ، سرنوشت ملت در خطر بزرگی قرار خواھد گرفت . ميراند 

ز اواخر سلسله در باره اين مسئله ا.  است "سيستم دولت " موضوع مورد بحث در اينجا مسئله 
در واقع اين مسئله فقط مربوط به . تسين چند ده سال است  که مشاجره ميشود و ھنوز روشن نشده است 

بورژوازی پيوسته اين اخت�ف در موقعيت . مسئله موقعيت طبقات اجتماعی مختلف در دولت است 
اين . واحد را اعمال ميکند  ديکتاتوری طبقه "ملت"طبقاتی را  مسکوت گذاشته و تحت لفافه با اصط�ح 

 را "ملت" اصطلح . استتار بھيچوجه  بسود خلق  انق�بی نيست و بايد آنرا با وضوح تمام بر م� ساخت 
ديکتاتوری کليه طبقات . ميتوان بکار برد ، ولی نبايد ضد انق�بيون و خائينين بملت را در بر گرفت 

  . اينست آن دولتی که ما بدان احتياج داريم انق�بی  عليه ضد انق�بيون و خائينين بملت ،
ًدر دوران ما  باصط�ح سيستم دموکراتيک در کشور ھای مختلف معموj در انحصار بورژوازی 

اما اصل دموکراسی . ًاست ، وصرفا بافزاری برای اعمال ستم نسبت بمردم عادی مبدل گشته است 
بايد از آن سھم بگيرند ، نه آنکه از آن عده اندکی گوميندان سيستم دموکراتيکی است که مردم عادی ھمه 

  .باشد
در دوران ھمکاری ميان  ١٩٢٤اينست بيان جدی مانيفست نخستين کنکره ملی گوميندان منعقد در 

ولی از شانزده سال باينطرف ، خود گوميندان اين بيانيه را زير پا گذارده و . گوميندان و حزب کمونيست 
اين است خطای فاحشی که گوميندان . کشانده که امروز گريبانگير کشور ماست کار را به بحران وخيمی 

  .مرتکب شده است ؛ اميد واريم که او اين خطا را در آتش جنگ ضد ژاپنی از خود بزدايد 
 مسئله ايست که به شکل ساخت قدرت سياسی  مربوط ميشود ، به شکلی که "سيستم قدرت " اما 

م برقراری ارگانھای قدرت سياسی برميگزينند تا با دشمنان به نبرد بپردازند طبقات اجتماعی معين ، ھنگا
در صورتی که ارگانھای قدرت سياسی  شکل مناسبی نداشته باشد ، سخنی  ھم از . و از خويش دفاع کنند 

چين امروز ميتواند سيستم کنفرانس نمايندگان خلق سراسر کشور ، استان ، . دولت نميتواند بميان آيد 
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شھرستان ، بخش تا دھستان را بپذيرد ؛ اين گنفرانسھا در تمام مدارج ارگانھای قدرت دولتی را انتخاب 
ًولی بايد يک سيستم انتخاباتی واقعا ھمگانی ، مساوی برای ھمه ، بدون تمايز مرد و زن ، . ميکنند 

ا موقعيت ھر يک از معتقدات ، ثروت ، آموزش و غيره برقرار گردد ، تنھا چنين سيستمی ميتواند ب
طبقات انق�بی در دولت وفق دھد ، بسود بيان اراده خلق  و رھبری مبارزات انق�بی باشد ، و روح  

فقط دولتی که بر اساس . اين سيستم ھمان سانتراليسم دموکراتيک است . دموکراسی نوين را تجسم بخشد 
 را بطور شايسته بيان کند و با دشمنان انق�ب سانتراليسم دموکراتيک ساخته شده ، اراده تمام خلق انق�بی

 بايد در ترکيب حکومت و "نه آنکه از آن عده  اندکی باشد " اصل . با حد اکثر انرژی به نبرد بپردازد 
ارتش تحقق يابد ؛ بدون سيستم دمکراتيک واقعی نميتوان باين ھدف دست يافت و اين با آن معناست  که 

  . م دولت  نخواھد بود سيستم قدرت متناسب با سيست
. سانتراليسم دموکراتيک _ ديکتاتوری مشترک کليه طبقات انق�بی ، سيستم قدرت _ سيستم دولت 

ست دموکراسی نوين ، جمھوری سه اصل نوين خلق که شامل سه اصل سياسی اساسی است ، اينست سيا
آنچه امروز ما داريم ، نام جمھوری چين است نه . جمھوری چين که نام آن با واقعيت آن مطابقت دارد 

  .اينست وظيفه کنونی ما _ بايد کاری کرد که نام با واقعيت مطابقت کند . واقعيت آن 
د آن مناسبات سياسی  درونی که چين انق�بی و در حال مقاومت عليه ژاپن  بايد ايجاد کند اينھا ھستن

 در حال "ساختمان کشور"  و بھيچوجه نميتواند ايجاد نکند ؛ اينست تنھا جھت صحيح در زمينه کار
 . حاضر 
  

      موکراسی نوين اقتصاد د-     ٦ 
                                                                      

در چين بايد يک چنين جمھوری بر قرار گردد که ھم در زمينه سياسی و ھم در زمينه اقتصادی 
  .يک جمھوری دموکراسی نوين باشد 

  .بانکھای بزرگ و موسسات صنعتی و تجارتی بزرگ بايد بمالکيت دولت اين جمھوری درآيد 
 انحصاری دارند ويا دامنه آنھا از حدود ظرفيت اداره  تمام مؤ سسات چينی و خارجی که يا خصلت

خصوص بيرون است مانند بانکھا ، راه آھن ، امور ھواپيمائی توسط دولت بھر برداری و اداره خواھد 
اصل اساسی در مورد . شد تا سرمايه خصوصی نتواند و سائل زندگی خلق را  زير نظارت خود گيرد 

  . تحديد سرمايه 
دی مانيفست نخستين گنگره ملی گوميندان در زمان ھمکاری ميان گوميندان و حزب اين نيز بيان ج

اقتصاد دولتی در . اين مشی صحيح ساخت اقتصادی جمھوری دموکراسی نوين است . کمونيست است 
جمھوری دموکراسی نوين زير رھبری پرولتاريا دارای خصلت سوسياليستی است و در مجموع اقتصاد 

 کننده را تشکيل ميدھد ، اما اين جمھوری اشکال ديگر مالکيت خصوصی سرمايه ملی نيروی رھبر ی
نتواند وسايل زندگی خلق را زير نظارت خود " داری را از بين نميبرد ورشد توليد سرمايه داری را که  

  .غدغن نميکند ، زيرا که اقتصاد چين ھنوز فوق العاده عقب افتاده است  "گيرد 
jزم معينی اتخاذ خواھد کرد که زمين مالکان ارضی را مصادره کند و ميان اين جمھوری اقدامات 

 به "زمين از آن کشتکار" دھقانان بی زمين و کم زمين تقسيم نمايد ،شعار دکتر سون يات سن که ميگويد 
د تحقق در آورد ، مناسبات فئودالی را از ده بر اندازد و زمين را به مالکيت خصوصی دھقانان مبدل گردان

.  "برابری حقوق در مورد مالکيت زمين " اين است اصل . در روستا وجود دھقانان مرفعه مجاز است . 
بطور کلی در اين مرحله سخن برسر .  شعار صحيح برای اين اصل است "زمين از آن کشتکار " و 

زمين از "  برقراری کشاورزی سوسياليستی نيست ، ولی اشکال مختلف اقتصاد کئوپراتيوی  که بر پايه
  .رشد مييابند ، حاوی عناصر سوسياليستی است  "آن کشتکار 
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 را دنبال کند ، "برابری حقوق درمورد مالکيت زمين "  و "تحديد سرمايه " اقتصاد چين بايد راه  
 ، ھرگز نبايد به يک مشت سرمايه دار و مالک ارضی "از آن عده اندکی باشد " اقتصاد چين ھرگز نبايد 

و ھرگز نبايد اجازه داد که جامعه سرمايه " وسايل زندگی خلق را زير نظارت خود گيرند " د که اجازه دا
ھر . داری نوع اروپا و امريکا ايجاد شود و ھمچنين ھرگز نبايد گذاشت جامعه کھنه نيمه فئودالی دوام يابد 

خويش دست يابد و با کس که جسارت ورزد برخ�ف اين سمت گام بردارد ، بيقين نخواھد توانست بھدف 
  .سر به زمين خواھد خورد 

اينھا ھستند آن مناسبات اقتصادی درونی که چين انق�بی و در حال مقاومت عليه ژاپن بايد برقرار 
  . سازد و ناگذير برقرار خواھد ساخت 

  .اين اقتصاد ، اقتصاد دموکراسی نوين است 
  . راسی نوين  است و سياست دموکراسی نوين بيان فشرده اين اقتصاد دموک

    

   رد ديکتاتوری بورژوازی -٧
  

 در ٩٠يک چنين جمھوری که دارای سياست و اقتصاد دموکراسی نوين است ، مورد تاييد بيش از 
  .صد مردم کشور است  و راه ديگری نيست 

راه ايجاد جامعه سرمايه داری تحت ديکتاوری بورژوازی چطور؟ البته اين راه قديمی را 
اروپا و آمريکا پيمود ، اما عليرغم  آنکه مايليد يانه وضع بين المللی وھمچنين وضع داخلی بورژوازی 

  .امکان پيمودن اين راه را به چين نمی دھد
ويژگی وضع بين المللی کنونی بطور . از ديدگاه وضع بين المللی ، اين راه به بن بست ميانجامد 

و سوسياليسم ، افول سرمايه داری و اعت�ی سوسياليسم اساسی عبارت است از مبارزه ميان سرمايه داری 
در وھله اول سرمايه داری بين المللی ، يعنی امپرياليسم اجازه نخواھد داد که جامعه سرمايه داری تحت . 

تاريخ صد ساله اخير چين ، درست تاريخ تجاوز . يکتاتوری  بورژوازی در چين برقرار شود 
انق�بات . يخ مقابله امپرياليسم با استق�ل و رشد سرمايه داری چين است امپرياليستی به چين است ، تار

گذشته چين در نتيجه سرکوب امپرياليسم شکست خوردند ، از اينرو شھيدان انق�بی بيشماری در تمام عمر 
وذ امروز امپرياليسم نيرومند ژاپن در اعماق چين نف. خود نسبت به امپرياليسم کينه و دشمنی ميورزيدند 

کرده و قصد دارد آنرا به مستعمره مبدل سازد ؛ امروز اين چين نيست که سرمايه داری خود را رشد و 
تکامل ميبخشد ، بلکه ژاپن است که سرمايه داری خود را در چين رشد و بسط ميدھد ؛ امروز بورژوازی 

ت است که امروز ما درس. چين نيست ، بلکه بورژوازی ژاپن است که در چين ديکتاتوری اعمال ميکند 
در دورانی ھستيم که در آن امپرياليسم به واپسين دست و پا زدنھای خود مشغول است ، او در آستانه  

اما در ست به اين علت که امپرياليسم دوران ) . ٥ ("سرمايه اری محتضر" امپريالييسم _ مرگ است 
تعمرات  سر به مستعمرات و نيمه ماحتضار خودرا ميگذراند ، برای بقاء خويش بيش از ھر موقع ديگ

و ھرگز به ھيچيک از مستعمرات و نيمه مستعمرات اجازه نخواھد داد که چيزی مانند جامعه وابسته است 
درست به اين علت که امپرياليسم ژاپن در . سرمايه داری تحت ديکتاوری بورژوازی برقرار نمايد 

بسخن ديگر در آستانه مرگ است ، مطلقا jزم می منج�ب بحران اقتصادی و سياسی عميقی فرو رفته ، 
بيند به  چين ھجوم  برد و آنرا به مستعمره مبدل سازد و راه برقراری ديکتاتوری بورژوزای ورشد 

  .سرمايه داری ملی را بر آن ببندد 
در وھله دوم ، سوسياليسم است که برقراری جامعه  سرمايه داری را تحت ديکتاتوری بورژوازی 

 تمام قدرت ھای امپرياليستی جھان دشمن ماھستند ، و اگر چين خواھان استق�ل باشد ، .نميدھد اجازه 
بعبارت ديگر . بھيچوجه نميتواند از کمک دولت سوسياليستی و پرولتاريای بين المللی صرفنظر کند 
چنين انگلستان ، نميتواند از کمک اتحاد شوروی  چشم پوشد ، نميتواند از کمکی که پرولتاريای ژاپن و ھم
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آمريکا ، فرانسه ، آلمان و ايتاليا از طريق مبارزه شان عليه سرمايه داری در کشور خود ميرسانند ، 
با آنکه نميتوان گفت که پيروزی انق�ب چين فقط پس از پيروزی انق�ب در ژاپن و . صرفنظر کند 

وزی در يک يا دو تا از اين کشورھا بدست ھمچنين انگستان ، آمريکا ، فرانسه ، آلمان ، ايتاليا ، يا پير
خواھد آمد ، ولی شک نسيت که انق�ب چين نميتواند پيروز شود مگر آنکه نيروی پرولتاريا در اين کشور 

ًبويژه کمک اتحاد شوروی برای پيروزی نھائی چين در جنگ مقاومت شرط مطلقا jزم . ھا بکار آيد 
آيا درسھای پيکار ھای ضد شوروی  . بشکست خواھد انجاميد اگر کمک شوروی رد شود ، انق�ب . است 

بسيار روشن نيست ؟ امروز دنيا دوران نوين انق�بات و جنگ ھا را ميگذراند ، دوران ) ٦(١٩٢٧بعد از 
در چنين شرايطی آيا يک تخيل پوچ . نابودی اجتناب ناپذير سرمايه داری و رشد غلبه ناپذير  سوسياليسم 

خواھد در چين پس از پيروزی بر امپرياليسم و فئوداليسم يک جامعه سرمايه داری تحت نيست  اگر کسی ب
  ديکتاتوری بورژوازی برقرار نمايد ؟
پيروزی بورژوازی در مبارزه عليه تجاوز يونان ، ضعف زياد ( اگر در نتيجه شرايط خاص 

وانستيم شاھد پيدايش ترکيه کمالی بعد از جنگ امپرياليستی جھانی اول و انق�ب اکتبر ، ما ت) پرولتاريا 
 برقرار شده بود ، بعد از جنگ جھانی )٧(باشيم که در آن يک ديکتاتوری بورژوازی کوچک کماليستی 

دوم وپايان ساختمان سوسياليسم در اتحاد شوروی ھيچگاه ترکيه ديگری بوجود نخواھد آمد ، و با احتمال 
ضعف و خصلت سازشکاری ( بعلت شرايط خاص چين .  مليون نفر جمعيت ٤٥٠ضعيفتر ، ترکيه ای با 

. کار ھيچوقت بسھولت ترکيه انجام نيافته است ) بورژوازی  ، قدرت پرولتاريا و پيگيری او در انق�ب 
ند ددر باره کماليسم داد سخن ندا١٩٢٧آيا عناصر بوژوازی چين ، پس از شکست نخستين انق�ب کبير در 

اتوری بورژوازی و جامعه سرمايه داری چين کجاست ؟ بع�وه اين با ؟ اما کمال چين کجاست ؟ ديکت
انسه  بيندازد و روش امپرياليسم انگلستان و فغصط�ح ترکيه کمالی سرانجام مجبور شد خود را در آ

در وضع  بين المللی . ، بيک بخش از جھان ارتجاعی امپرياليستی تبديل گردد بتدريج بيک نيمه مستعمره 
در مستعمرات و نيمه مستعمرات يا خود را در جبھه امپرياليستی قرار ميدھد و " قھرمانی " امروز ، ھر 

جزئی از نيروی ھای ضد انق�ب جھانی ميگردد ؛ ويا در جبھه ضد امپرياليستی جای ميگيرد و جزئی از 
   .او بايد يکی از اين دوراه را برگزيند ، راه ديگری نيست. نيروھا ی انق�ب جھانی ميشود 

 در ١٩٢٧در . از ديدگاه وضع داخلی ، بورژوازی چين ميبايستی درسھای jزم را ميگرفت 
موقعی که انق�ب تازه در سايه کوششھای پرولتاريا ، دھقانان و بخشھای ديگر خرده بورژوازی به 

 کپيروزی انجاميد ، بورژازی چين که بورژوازی بزرگ در رأس آن بود ، اين توده ھای خلق را با ي
لگد کنار زد ، ثمرات انق�ب را بانحصار خود درآورد و با امپرياليسم و نيرو ھای فئودالی اتحاد ضد 

اما از آن .  بکار انداخت "سرکوب کمونيستھا " انق�ب بست و مدت ده سال تمام نيروی خود را در جنگ 
ن ما رخنه ميکند و جنگ ًچه نتيجه ای حاصل آمد ؟ امروز در حالی که دشمن نيرومند عميقا در سرزمي

مقاومت ضد ژاپنی ھم اکنون بيش از دوسال است ادامه دارد ، آيا شما باز ھم ميخواھيد نسخه کھنه و 
" ده سال تمام طول کشيد ، ولی" سرکوب کمونيستھا " منسوخ بورژوازی اروپا و آمريکا را کپيه کنيد ؟

 منتھی نگرديد ، آيا شما فکر ميکنيد باز  به جامعه سرمايه داری تحت ديکتاتوری بورژوازی"سرکوب 
 "ديکتاتوری حزب واحد  "  يک"سرکوب کمونيستھا" آزمايش کنيد ؟ درست است که ا ز راه اين ده سال 

"   و پس از چھار سال.  نيمه فئوالی است -برقرار شد ، اما اين در واقع يک ديکتاتوری نيمه مستعمره 
 منجر گرديده ؛ شش " منچور کوه" کار به ) ١٩٣١سپتامبر١٨ثه تا حاد١٩٢٧از ( "سرکوب کمونيست ھا 

امروز اگر باز ھم . ھجوم امپرياليسم ژاپن به جنوب ديوار بزرگ چين پيش آمد ١٩٣٧سال بعد از آن در 
 از "سرکوب کمونيستھا "   دست بزنند ، اين ديگر"سرکوب کمونيستھا " کسانی بخواھند ده سال ديگر به 

آيا ھم اکنون تند پائی نيست که با پيشی گرفتن بر .  با نوع قديم آن کمی تفاوت دارد نوع جديد است که
 را متھورانه برعھده ميگيرد ؟ اين شخص وان چين وی "سرکوب کمونيسھا "  ديگران بار اين امر جديد

د آزا ھر کس که ميخواھد به دارو دسته او بپيوند. است که ضد کمونيست سرشناس از نوع جديد شده است 
د است ، ولی در اينصورت آياسرائيدن تمام نغمه ھائی مانند ديکتاتوری بورژوازی ، جامعه سرمايه داری 
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، کماليسم ، دولت مدرن ، ديکتاتوری حزب واحد ، دکترين واحد باز ھم شرم آور تر نخواھد بود ؟ اگر به 
ن شرکت جويند با اين قصد که پس از دارودسته وان جين وی نپيوندند و بخواھند در مقاومت در برابر ژاپ

پيروزی بر ژاپن ، خلق را که عليه ژاپن نبرد کرده است ، با يک لگد برانند ، ثمرات پيروزی در مقاومت 
 را بر قرار کنند ، آيا اين خواب "ابدی حزب واحد ديکتاتوری " ضد ژاپنی را در انحصار خود بگيرند و 

ولی چه کسی ! " در برابر ژاپن مقاومت کنيد!"  "  مقاومت کنيد در برابر ژاپن" و خيالی بيش نيست ؟ 
باين مقاومت دست ميزند ؟ بدون کارگران دھقانان و بخشھای ديگر خرده بورژوازی شما قدمی ھم 

آيا اين . وآنگھی ھر کس جرأت کند به آنھا لگدی بياندازد ، خودش خرد خواھد شد . نميتوانيد برداريد 
گويا ) من فقط سرسختان را در نظر درام ( ی نيست ؟ اما سرسختان بورژوازی چين جزو معلومات ابتدائ

تحديد حزب  " آيا آنھا را نميشنويد که باز در باره. از گذشت بيست سال ھيچ چيزی نياموخته اند 
 داد  سخن سرميدھند ؟ مگر نديد "مبارزه با حزب کمونيست "  و "تحليل حزب کمونيست " " کمونيست 

 آمد "تدابير بمنظور حل مسئله احزاب بيگانه " " تدابير بمنظور تحديد فعاليت حزب  بيگانه "  بدنبال يد که
 "تحليل  " و "تحديد "   ؟ اما آخر اگر آنھا"رھنمود ھائی  بمنظور حل مسئله احزاب  بيگانه "  و بعد ھم

 ملت و چه سرنوشتی برای خود را بھمين قسم ادامه دھند ، اين سوال پيش می آيد که چه سرنوشتی برای
ذخيره ميکنند ؟ ما به اين آقايان صميمانه توصيه ميکنيم که شما چشمھای خود را بروی چين و جھان ، 
بروی آنچه که در داخل و خارج کشور ميگذرد ، بروی وضع کنونی بگشائيد و ھمان خطا ھای خود را از 

د ، بيقين آينده ملت ف�کت بار خواھد بود ، اما من ھرگاه شما در خطاھای خود پافشاری کني. سر نگيريد 
ًاين مطلقا صحيح و مسلم است ، اگر . گمان ميکنم که وضع خود شما نيز چندان بھتر نخواھد گرديد 

سرسختان بورژوازی چين سر عقل نيآيند ، آينده تيره ای در انتظار آنھا خواھد بود و خود را بسوی مرگ 
از اينرو ما اميد واريم که در چين جبھه متحد ضد ژاپنی حفظ گردد ، با ھمکاری . و نابودی خواھند کشاند 

ھمه بجای آنکه انحصار يک دارو دسته در ميان باشد ، پيروزی مبارزه ضد ژاپنی تأمين شود ؛ اين تنھا 
 اينست آنچه که ما کمونيستھا صميمانه به آنھا توصيه . راه صحيح است و ھر راه ديگر نامعقول است 

  .ميکنيم و ديگر ما را سرزنش نکنيد که شما را از پيش اخطار نکرديم 
از .  ، سرشار از حقيقت است "اگر خوراکی است بگذار ھمه بخورند " اين گفتار قديم چينی که 

آنجا که ھمه بادشمن نبرد  ميکنند ، بايد ھمه امکان تغذيه داشته باشند ، بايد ھمه حق کار و حق آموزش 
 ، چيزی "ھيچکس جرأت نميکند بمن ضرربرساند "  . "ھمه چيز مال من " روشی مانند . د داشته باشن

ر ارزشی ـنه ديگـ قرن بيستم ، اين روش کھ۴٠در سالھای . ودال نيست ـه ارباب فئجز نيرنگھای  کھن
  .ندارد 

احزاب و سازمان ما کمونيستھا ھرگز افراد انق�بی را نميرانيم ، ما با کليه طبقات و قشر ھا و تمام 
ھای سياسی  و شخصيتھائی که بخواھند تا پايان با ژاپن مبارزه کنند ، جبھه متحد را حفظ و ھمکاری 

اما اگر کسانی بخواھند حزب کمونيست را کنار بزنند ، اين کار شدنی نيست ؛ اگر . طوjنی خواھيم کرد 
چين بايد جنگ مقاومت را ادامه دھد . نيست کسانی بخواھند جبھه متحد را برھم زنند ، اين کار نيز شدنی 

، وحدت و پيشرفت خود را دنبال کند ؛ اگر کسانی بخواھند تسليم شوند ، تفرقه ايجاد کنند و به عقب 
  .برگردند ، ما آنھا را تحمل نخواھيم کرد 
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