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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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     )3( بخش .                               9/2/2012 "آزاد افغانستان - افغانستان آزاد"تاريخ ارسال به پورتال

  

   " چپ " قافيه بافی  رد – ٨       
     

ژوازی نيست ، آيا ممکن است راه اگر جائی برای راه سرمايه داری تحت ديکتاتوری بور
  سوسياليسم را تحت ديکتاتوری پرولتاريا دنبال کرد ؟ 

  .نه ، اين نيز غير ممکن است 
شک نيست که انق7ب ھنوز در  نخستين مرحله خويش است ، و در آينده بمرحله دوم ، به 

بدوران سوسياليسم وارد چين تنھا وقتی سعادت واقعی را خواھد ديد که . سوسياليسم تکامل خواھد کرد 
وظيفه کنونی انق7ب چين نبرد با . اما امروز ھنوز زمان برای برقراری سوسياليسم نيست . شود 

امپرياليسم و فئوداليسم است ، و تا زمانيکه اين وظيفه پايان نپذيرد ،از سوسياليسم سخن ھم نميتواند بميان 
ابتدا مرحله دموکراسی نوين و تنھا پس از آن مرحله : يد انق7ب چين بايد ناگذير دو مرحله را بپيما. آيد 

بع7وه مرحله نخست بس طوMنی خواھد بود و نميتوان آنرا در ظرف يک صبح تا شام باتمام . سوسياليسم 
  . ما مردمان تخيلی نيستيم ، و نميتوانيم از شرايط واقعی کنونی دور شويم . رسانيد 

 دو مرحله مختلف انق7ب را با ھم مخلوط ميکنندو به توصيه ًپاره ای مبلغان بدخواه عمدا اين
ميپردازند تا نشان دھند که سه اصل خلق تمام مراحل انق7ب را در بر " تئوری انق7ب واحد  " باصط7ح

 استفاده ميکنند برای "تئوری " ميگيرد و کمونيسم علت وجودی خود را از دست داده است ؛ آنھا از اين 
 گان - سم و حزب کمونيست ، باارتش ھشتم ، با ارتش چھارم جديد و با منطقه مرزی شنسیآنکه با کموني

ھدف آنھا اينست که ھر گونه انق7بی را از اساس بر اندازند ، عليه .  نين سيا بشدت مخالفت ورزند -سو
ار عمومی  دموکراتيک وجنگ پيگير مقاومت ضد ژاپنی  مبارزه کنند وباMخره افک-انق7ب پيگير بورژوا

اين وضع را امپرياليستھای ژاپن از روی . را برای تسليم در برابر تجاوزکاران ژاپنی آماده و مھيا سازند 
زيرا امپرياليستھای ژاپن پس از اشغال اوھان در يافتند که تنھا با نيروی نظامی . نقشه ايجاد کرده اند 

حمله . ه سياسی و تطميع اقتصادی پرداختند نميتوان چين را به اسارت درآورد ، و آنگاه آنھا به حمل
سياسی برای آنست که عناصر متزلزل جبھه ضدژاپنی را فريب دھند ، جبھه متحد را به تفرقه بکشاند و 

ھمکاری در  " تطميع اقتصادی عبارت از. ھمکاری ميان گوميندان و حزب کمونيسست را برھم زند 
پنی در چين مرکزی و چين جنوبی به سرمايه داران چينی تجاوزکاران ژا. است  "اداره مؤسسات صنعتی 

 در صد ديگر سھم سرمايه ژاپنی باشد ٤٩ در صد در سرمايه  گذاری شرکت کنند و ٥١اجازه داده که تا 
 ٥١کت کنند و اری شرذ در صد سرمايه گ٤٩؛ و در چين شمالی به سرمايه داران چينی اجازه داده که تا 

تجاوزکاران ژاپنی ھمچنان به سرمايه داران چينی وعده کرده که . ژاپنی باشد  در صد ديگراز آ ن سرمايه
مؤسسات  قديمی آنھا را به آنان باز گردانند و ارزش اين مؤسسات بحساب سھم سرما يه آنھا گذاشته 

بدين ترتيب بعضی از سرمايه داران بی وجدان تمام اصول اخ7قی را فراموش کرده و فقط . خواھد شد 
بخشی از آنھا بسرکردگی وان جين وی . را ميبينند و اشتياق فراونی به اين کار از خود نشان ميدھند سود 

بخشی ديگر نيز که خود را در جبھه ضد ژاپنی  نھان ساخته اند ، در اين انديشه اند که . تسليم گرديده اند 
ت راه را بر آنھا ببندد ؛ آنھا بيشتر اما آنھا مانند دزدان بزدل ميترسند که حزب کمونيس. به دشمن بپيوندند

از اينرو آنھا گرد ھم جمع آمده اند . از اين وحشت دارند که مردم داغ خاين بملت را در پيشانی آنان بزنند 
، جلسه ای تشکيل داده اند و طی آن تصميم گرفتند که ابتدا در محافل فرھنگی و مطبوعاتی افکار عمومی 

را با ) ٨(رح شد ديگر کار را نبايد کش داد ؛ آنھا چندين ميتافزيک فروش نقشه که ط. را آماده سازند 
 چند نفر تروتسکيست اجير کرده اند تا قلم را مانند شمشير برافرازند ، سر و صدا راه  بيندازند و هاضاف

ری تئو" : بدين ترتيب بنجلھائی از انبان خود بيرون آوردند ، مانند . يم7حظه ضرباتی وارد آوردند ب
 و افسانه ھائی که گويا کمونيسم متناسب  با شرايط ملی چين نيست ، حزب کونيست در چين "انق7ب واحد 
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علت وجودی ندارد ، ارتش ھشتم و ارتش چھارم جديد در جنگ مقاومت ضد ژاپنی خرابکاری ميکنند و 
ک تيول فئودالی است  نين سيا ي- گان سو-بدون اينکه بجنگند بيجھت حرکت ميکنند ، منطقه مرزی شنسی

، حزب کمونيست متمرد است ، طالب وحدت نيست و فقط در جستجوی آنست که توطئه و اغتشاش بر 
ھدف آنھا اينست که کسانی را که نميدانند در دنيا چه ميگذرد ، فريب دھند و سرمايه داران بتوانند . پاکند 

يب بزنندو منافع قاطبه ملت را دربست  در صد را بج٥١ يا ٤٩در فرصت مناسب با اقامه دMئل موجه 
تير و ستون را بدزد و با چوب ھای " : اين آن چيزی است که در باره آن ميگويند . بدشمن بفروشند 

اين . تدارک ايدئولوژيک و زمينه سازی افکار عمومی پيش از تسليم است _ " پوسيده آنھا را عوض کن 
را به پيش ميکشند و با کمونيسم و حزب کمونيست مبارزه " حد تئوری انق7ب وا" آقايان که با قيافه جدی 

 در صد کار نميکنند و چه رنجی در اين راه بر خود ٥١ يا ٤٩مينمايند ، در واقع بخاطر چيز ديگر بجز 
  . تئوری اعراض از انق7ب است ، اينست کنه مطلب "تئوری انق7ب واحد " ! ھموار کرده اند 

تئوری انق7ب واحد " نيز ھست که شايد مقاصد بدی نداشته باشند و فقط اما گروه ديگری از مردم 
 آنھا را گمراه ساخته است ؛ آنھا "انجام انق7ب سياسی و انق7ب اجتماعی بيکبار " ً و تصور کام7 ذھنی "

انجام دو " ًتوجه ندارند که انق7ب به مرحله ھا تقسيم ميشود وبايد اجبارا از انق7بی به انق7ب ديگر رفت و 
چنين نظرياتی که مراحل انق7ب را باھم مخلوط ميکنند و از کوششی . امکان ناپذير است " انق7ب بيکبار 

اين درست است اگر . که در برابر وظيفه کنونی Mزم است ميکاھد ، بنوبه خود بسيار زيان بخش است 
ا فراھم ميسازد و ھر دو مرحله بايد گفته شود که از دو مرحله انق7ب ، مرحله نخست شرط مرحله دوم ر

. بھم متصل باشد ، بدون اينکه امکان داده شود يکمرحله ديکتاتوری بورژوازی ميان آنھا فاصله افتد 
اين ادعا که انق7ب دموکراتيک دارای وظيفه معينی نيست  و . اينست تئوری مارکسيستی تکامل انق7ب 

که تنھا ميتواند _ ًگری مث7 وظيفه انق7ب سوسياليستی را زمان معينی بدان اختصاص ندارد ووظيفه دي
انجام دو  " ميتوان ھمراه با وظيفه انق7ب دموکراتيک انجام داد و اين را_ درزمان ديگری انجام يابد 

  . ناميدن ، يک پندار واھی است که انق7بيون واقعی آنرا نميـپذيرند "انق7ب بيکبار 
   

  سر سختان رد – ٩     
  

شما کمونيستھا سيستم ! خوب : نھاده و ميگويند  ل سرسختان بورژوازی بنوبه خود پا بميدانحا
سه اصل خلق امروز برای چين " اجتماعی سوسياليستی را بمرحله بعدی موکول و اع7م کرده ايد که 

د را ً، موقتا کمونيسم خو) ٩(" ضروری است و حزب ما آماده است بخاطر تحقق کامل آن مبارزه  کند 
. بدل شده است  ً اخيرا به فرياد ھای ديوانه واری "دکترين واحد  " چنين سخنانی زير عنوان. جمع کنيد 

اما با لحن مؤدبانه ميتوان . اين فرياد در ماھيت خود معرف تماي7ت سرسختان به استبداد بورژوائی است 
  .اين فرياد را فقدان مطلق عقل سليم ناميد 

 و واحدی از ايدئولوژی پرولتاريائی  و در عين حال نظام اجتماعی نوينی کمونيسم سيستم کامل
است که با ھر سيستم ايدئولوژيک و نظام اجتماعی ديگر تفاوت دارد و کاملترين ، مترقی ترين ، انق7بی 

سيستم ايدئولوژيک و نظام اجتماعی فئودالی . ترين و منطقی ترين آنھا در سراسر تاريخ بشريت است 
سيستم ايدئولوژيک و نظام اجتماعی سرمايه داری نيز در بخشی .  به موزه تاريخ سپرده شده است ديگر

آفتابی که درپشت " در موزه نھاده شده و در کشور ھای ديگر چون ) در اتحاد شوروی ( از جھان 
يخ ميماند که عنقريب به موزه تار" کوھھای باختر فرومينشيند و محتضريکه بسرعت خاموش ميشود 

تنھا سيستم ايدئولوژيک و نظام اجتماعی کمونيستی مانند بھمنی که از کوه فروغلطد و . سپرده خواھد شد 
آذرخشی که آسمان را روشن کند ، جوشان و خروشان بر سراسر جھان دامن ميگسترد و بھار دل انگيز 

ردم وسعت گرفت و انق7ب از زمانی که کمونيسم علمی در چين را ه يافت ، افق ديد م. خود را ميپرورد 
بدون ھدايت کمونيسم انق7ب دموکراتيک چين ھر گز توفيق نخواھد . چين نيز سيمای خود را تغيير داد 
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جمع " اينست دليل اينکه سرسختان بورژوازی با فرياد ھای بلند . يافت ، چه رسد بمرحله بعدی انق7ب 
در واقع غير ممکن است ، زيرا بمحض  "مع کردن ج" معذالک اين .  کمونيسم را مطالبه ميکنند "کردن 
کمونسم برای دنيای امروز اختر راھنماست ؛ برای .  ، چين به انقياد در خواھد آمد "جمع شود " اينکه 

  . چين امروزی نيز چنين است 
 برنامه آنی و –چه کسی نميداند که حزب کمونيست در موضوع سيستم اجتماعی دو برنامه دارد 

دموکراسی نوين برای حال و سوسياليسم برای آينده ؛ اينھا : ی يا برنامه حد اقل و برنامه حد اکثر برنامه آت
آيا کمال . دو جزء از يک کل ارگانيک اند و بوسيله تمام سيستم ايدئولوژيک کمونيست ھدايت ميشوند 

به اين دليل که برنامه حد  "جمع کرد " بيعقلی نيست که ديوانه وار فرياد بر مياورند که بايد کمونيسم را 
ًاقل حزب کمونيست اساسا ھمانند اصول سياسی سه اصل خلق است ؟ برای ما کمونيستھا درست بمناسبت  

سه اصل خلق را " شباھت اساسی ميان اصول  سياسی سه اصل خلق و بر نامه حد اقل ماست که ميتوانيم 
سه اصل خلق امروزی برای چين " پذيريم که بشناسيم و ب" بعنوان پايه اساسی جبھه متحد ضد ژاپنی 

ضروری است و حزب ما آماده است بخاطر تحقق کامل آن مبارزه کند ؛ در غير اينصورت چنين امکانی 
وقتی . جبھه متحد کمونيسم و سه اصل خلق در مرحله انق7ب دموکراتيک ھمين است . وجود نميداشت 

 بھمين جبھه ت، او درس) ١٠ (" سه اصل خلق است کمونيسم دوست خوب: " دکتر سون ياتسن ميگفت 
سرسختان درست به اين علت که .  انکار جبھه متحد است انکار کمونيسم در حقيقت. متحد اشاره ميکرد 

ميخواھند دکترين حزب واحد خود را بکار بندند و جبھه متحد را انکار کنند، برای انکار کمونيسسم چنين 
  .مھم7تی بھم بافته اند

تا زمانيکه طبقات وجود دارند ، بتعداد طبقات دکترين .  نيز مزخرف است "دکترين واحد "  ریتئو
در حاليکه طبقه . وجود خواھد داشت و حتی گروه ھای مختلف ھر طبقه دکترين خاص خود را دارند 

مسحيت را فئوال فئوداليسم را دارد ، بورژوازی کاپيتاليسم را ، بودائيستھا بودائيسم را ، مسيحی ھا 
" ، ) ١١(دھقانان چند خدائيگری را و درساليان اخير مردمانی پيدا ميشوند که کماليسم ، فاشيسم ، ويتاليسم 

را توصيه ميکنند ، برای چه پرولتاريا نميتواند کمونيسم خود را ) ١٢" ( دکترين توزيع بر حسب کار 
 ، پس برای چه فقط در برابر کمونيسم فرياد بيشماری يافت ميشوند" ايسم ھای " داشته باشد ؟ در حاليکه 
بھتر است مسابقه  . "جمع کرد " ؟ راست بخواھی ممکن نيست آنرا  "جمع کرد " بر ميآورند که بايد آنرا 

اما اگر اينطور . اگر کمونيسم باخت ،ما کمونيست ھا اين باخت را باخوشروئی ميپذيريم . ای برقرار شود 
  !  "جمع شود  " که بر خ7ف اصل دموکراسی است ، ھرچه زود تر "ن واحد دکتري"  نيست ، بگذار اين

برای رفع سوء تفاھمات و برای گشودن چشمھای سرسختان با يد باوضوح تفاوتھا و شباھت  ميان 
  . سه اصل خلق و کمونيسم را نشان داد 

و تفاوتھائی خواھيم  سه اصل خلق و کمونيسم را باھم مقايسه کنيم ، در آنھا شباھت –اگر دکترين 
  .يافت 

 -اين شباھت در برنامه سياسی اساسی دو دکترين برای مرحله  انق7ب بورژوا :  اوM شباھت
 بر طبق رفاه خلق و دموکراسی ، ناسيوناليسم : سه اصل سياسی انق7بی. درچين است  دموکراتيک

 اساس خود شبيه برنامه سياسی   از سه اصل خلق بدست داد ، در١٩٢٤تفسيری که دکتر سون ياتسن در 
در نتيجه اين شباھت و ھمچنين در نتيجه  بکار بردن . مونيستی در مرحله انق7ب دموکراتيک چين است ک

اين جنبه را از نظر دور داشتن . سه اصل خلق ، جبھه متحد دو دکترين و دو حزب بر قرار شده است 
  . يعنی مرتکب اشتباه شدن 

 برنامه . تفاوت در قسمتھائی از دو برنامه مر بوط بمرحله انق7ب دموکراتيک -)١( :ًثانيا تفاوتھا 
قدرت توده ای ، ھشت م سياسی کمونيستی برای سراسر مرحله انق7ب دموکراتيک شامل استقرار تام و تما

در حاليکه سه اصل خلق فاقد اينھاست ساعت روز کار و اجرای پيگير برنامه کامل انق7ب ارضی است ، 
 اگر سه اصل خلق باين مواد تکميل نشود و خود را آماده برای اجرای آنھا ننمايد ، ميان دو برنامه .

 تفاوتيکه -) ٢(. دموکراتيک فقط يک شباھت اساسی وجود دارد و نميتوان از شباھت کامل صحبت کرد 
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رحله انق7ب  کمونيسم ع7وه بر م.يکی مرحله انق7ب سوسياليستی را در بر دارد و ديگری ندارد
دموکراتيک مرحله انق7ب سوسياليستی را نيز در بر ميگيرد ، از اينرو ع7وه بر برنامه حد اقل يک 

سه اصل . برنامه حد اکثر يعنی برنامه استقرار سيستم اجتماعی سوسياليستی و کمونيستی را نيز دارد 
 انق7ب سوسياليستی نيست و خلق فقط مرحله انق7ب دموکراتيک را در نظر ميگيرد و متضمن مرحله

بھمين جھت فقط برنامه حد اقل دارد و نه برنامه حد اکثر ، بعبارت ديگر نه برنامه استقرار سيستم 
جھان بينی کمونيستی ماترياليسم .   تفاوت در جھان بينی-)٣( .اجتماعی سوسياليستی و کمونيستی 

ل خلق تاريخ را از لحاظ رفاه خلق توضيح ديالکتيک و ماتر ياليسم تاريخی است ، در حاليکه سه اص
قابل ھم قرار تبنابر اين ، اين دو جھان بينی  در . ًميدھد و ماھيتا جھان بينی آن دوآليسم يا ايده آليسم است 

 در نزد کمونيست ھا وحدت تئوری و پراتيک وجود دارد . تفاوت در پيگيری انق7ب -)٤ (.گرفته اند 
ًدر نزد ھواداران سه اصل خلق به استثنای کسانی که مطلقا به انق7ب و . ر ھستند يعنی آنھا در انق7ب پيگي

آنچه که ميگويند با آنچه که ميکنند در تضاد . به حقيقت وفا دارند ، وحدت تئوری و پراتيک موجود نيست 
ھاست که اينھاست تفاوت دو دکترين و ھمين تفاوت. است ، بعبارت ديگر آنھا در انق7ب پيگير نيستند 

اين تفاوتھا را از نظر دور داشتن ، فقط جنبه . کمونيستھا را از ھواداران سه اصل خلق متمايز ميسازد 
  .  خطای بزرگی است ً شباھت را ديدن و جنبه متضاد را نديدن يقينا

کمونيسم " جمع کردن " با درک اين مطلب معلوم خواھد شد که سرسختان بورژوازی با چه قصدی 
اين امر اگر ناشی از استبداد بورژوازی نباشد ، ناشی از فقدان تام و تمام عقل سليم . ه ميکنند را مطالب

  .است 
  

  اصل کھنه خلق و سه اصل نوين خلق سه – ١٠   
  

ًسرسختان بورژوازی از تحوMت تاريخی مطلقا چيزی نميدانند ؛ معلومات آنھا در چنان سطح 
آنھا نه تفاوتھا ميان کمونيسم و سه اصل خلق را می بينند و نه . پائينی است که ميتوان گفت ھيچ است 

  .تفاوتھای ميان سه اصل کھنه خلق و سه اصل نوين خلق 
 می پذيريم ، ما "عنوان پايه سياسی جبھه متحد ملی ضد ژاپنی سه اصل خلق را ب" ما کمونيستھا 

سه اصل خلق امروز برای چين ضروری است و حزب ما آماده است بخاطر تحقق  " اذعان ميکنيم که
 ، ما اعتراف ميکنيم که برنامه حد اقل کمونيسم در اساس خودھمانند اصول سياسی "کامل آن مبارزه  کند 
 صحبت بر سر کدام سه اصل خلق است ؟ اين درست آن سه اصل خلق است که اما. سه اصل خلق است 
 از آن تفسير جديدی بدست داده است نه »مانيفست نخستين کنگره ملی گوميندان  « دکتر سون ياتسن در
من اميد وارم که اين آقايان سر سخت يک لحظه از لذت سرشار کار خود در زمينه . سه اصل خلق ديگر 

دست بردارند  "مبارزه با حزب کمونيست  "  و"تحليل حزب کمونيست "  ، " کمونيست تحديد حزب" 
تفسير صحيح سه " : در اين مانيفست دکتر سون ياتسن گفت . برای آنکه کمی اين مانيفست را ورق بزنند 

   بنابرين اين تنھا سه اصل خلق واقعی است و ھر کدام. "اصل خلق از جانب گوميندان در ھمينجاست 
» مانيفست نخستين کنگره ملی گوميندان « ديگری ق7بی است ؛ تنھا آن تفسير از سه اصل خلق که در 

 "خبرساختگی " از قرار معلوم اين يک .  است و تفسير ھای ديگر ھمه غلط "تفسير صحيح " آمده 
نيفست بوده ًگمونيستھا نيست ، زيرا بسياری از اعضای گوميندان وخود من شخصا شاھد تصويب اين ما

  .ايم 
پيش از آن سه اصل خلق به . اين مانيفست ميان دو مرحله تاريخی سه اصل خلق فرق ميگذارد 

 دموکراتيک کھنه در يک کشور نيمه -مقوله کھنه تعلق داشت و سه اصل خلق برای انق7ب بورژوا 
  .مستعمره ، سه اصل دموکراسی کھنه خلق و سه اصل کھنه خلق بود 
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 -  اصل خلق به مقوله نوين تعلق دارد ، و سه اصل خلق برای انق7ب بورژوا  پس از آن سه
دموکراتيک نوين در يک کشور نيمه مستعمره ، سه اصل دموکراسی نوين خلق و سه اصل نوين خلق 

  .فقط اين سه اصل خلق ، سه اصل انق7بی خلق در دوران نوين است . ميباشد 
ين ، سه اصل نوين يا واقعی خلق مشمول است بر سه اصل اين سه اصل انق7بی خلق در دوران نو

اگر اين . اتحاد با روسيه ، ھمکاری با حزب کمونيست و پشتيبانی از دھقانان و کارگران _ سياسی اساسی 
سه اصل سياسی يا يکی از آنھا نباشد ، در اينصورت در دوران نوين سه اصل خلق ق7بی يا ناقص از آب 

  .در می آيد
 ، سه اصل نوين يا واقعی خلق بايد اتحاد با روسيه را در بر گيرد ، اتحاد اصل انق7بی خلقاوM سه 

در حال حاضر بسيار واضح است که اگر اصل سياسی اتحاد با روسيه ، اتحاد با دولت سوسياليستی مورد 
آيا پس از . ًقبول واقع نشود ، اجبارا اصل سياسی اتحاد با قدرتھای امپرياليستی صورت خواھد گرفت 

ما شاھد چنين وضعی نبوده ايم ؟ در موقعی که مبارزه ميان اتحاد شوروی سوسياليستی و ١٩٢٧
امپرياليسم بيشتر شدت مييابد ، چين بايد در اين سمت يا در آن سمت ديگر قرار گيرد ، اين گرايش اجتناب 

. نه ، اين يک پندار واھی است اگر ممکن است بدين سمت يا سمت ديگر متمايل نگرديد ؟ . نا پذير است 
در جھان فقط واژه گول  "بيطرفی " تمام جھان بسوی يکی از اين دو جبھه کشيده خواھد شد ؛ از اين پس 

ًبطريق اولی برای چين که عليه يک قدرت امپرياليستی که عميقا در سر زمين آن رسوخ . زننده ای است 
اگر اتحاد با امپرياليسم . ميدی به پيروزی نھائی نيست کرده ، مبارزه ميکند ، بدون کمک شوروی ھيچ ا

را از سه اصل خلق حذف کرد ، در اينصورت " انق7بی "  بجای اتحاد با شوروی بنشيند ، ميبايست کلمه
بيطرف خلق  " در پايان تحليل بايد گفت که سه اصل. اين سه اصل خصلت ارتجاعی بخود خواھد گرفت 

اگر بنا بر فورملی که در گذشته وان . ند سه اصل انق7بی يا ضد انق7بی باشد  وجود ندارد و فقط ميتوا"
ل خلق حاکی دست زده شود واگر ميشد سه اص) ١٣(" مبارزه در دو جبھه "  جين وی به پيش کشيد ، به

 نيز وجود داشته باشد ، آيا اين قھرمانی نخواھد بود ؟ اما افسوس که خود "مبارزه در دو جبھه " از 
، وی اکنون سه اصل خلق  ) "جمع کرده است " يا ( خترع آن وان جين وی نيز آنرا رھا کرده است م

اگر گفته شود که در جمع امپرياليستھا ی خاور و باختر . حاکی از اتحاد با امپرياليسم را پذيرفته است 
ه ای امپرياليستھای باختر تفاوتی ھست اگر او با امپرياليستھای خاوراتحاد می بندد و ما برخ7ف او با عد

اتحاد می بنديم و سپس بسوی شرق حمله ميبريم ، آيا اين يک روش خيلی انق7بی نيست ؟ اما عليرغم آنکه 
مايلند يانه امپر ياليستھای باختر ميخواھند با اتحاد شوروی و با حزب کمونيست مبارزه کنند ، اگر شما با 

ھند خواست که به شمال حمله کنيد ، و انق7ب شما بجائی نخواھد آنھا اتحاد بسته ايد ، آنھا از شما خوا
ًدر اين شرايط سه اصل انق7بی ، نوين يا واقعی خلق لزوما سه اصل خلق حاکی از اتحاد با روسيه . رسيد 

  .است و نه ھرگز سه اصل خلق حاکی از اتحاد با امپرياليسم عليه روسيه
. واقعی خلق بايد ھمکاری با حزب کمونسست را در برگيرد  ، نوين يا ًثانيا سه اصل انق7بی خلق

مبارزه با حزب کمونيست سياست امپرياليستھای ژاپن . شما با حزب کمونيست يا ھمکاری کنيد يا مبارزه 
و وان جين وی است ؛ اگر شما نيز ميخواھيد با حزب کمونيست به نبرد برخيزيد ، بسيار خوب ، آنھا از 

باين تريب آيا شما کمی مظنون به .  آنھا بپيونديد "شرکت ضد کمونيستی " د که به شما دعوت خواھند کر
. " من نه بدنبال ژاپن بلکه بدنبال کشور ھا ی ديگر ميروم " : خيانت بملت نيستيد ؟ ممکن است بگوئيد 

ستيد ، تا زمانيکه شما ضد کمونيست ميباشيد ،بدنبال ھرکس که برويد خائن بملت ھ. اين ھم مضحک است 
ًمن مستق7 عليه حزب کمونيست "  :زيرا که ديگر نميتوانيد با ژاپن بمبارزه پردازيد و چنانچه بگوئيد 

 مستعمرات و نيمه مستعمرات ميتوانند بيک "قھرمانان " چگونه .  اين ياوه سرائی است . "مبارزه ميکنم 
ای امپرياليستی تکيه کنند ؟ در گذشته اقدام ضد انق7بی بزرگی نظير آن دست زنند بدون آنکه بر نيرو ھ

ًتقريبا تمام نيرو ھای امپرياليستی جھان بسيج گرديدند و مدت ده سال عليه حزب کمونيست نبرد کردند ، 
 با آن مبارزه کرد ؟ بعضيھا در خارج منطقه "ًمستق7  " ولی بجائی نرسيدند ، اکنون چگونه ميتوان ناگھان

 اگر اين . "با حزب کمونيست خوب است ، ولی توفيق در آن ممکن نيست مبارزه " : مرزی ما ميگويند 
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 ، بيقين چيزی است "مبارزه با حزب کمونيست " گفته شايعه ای نباشد ، فقط  نيمی از آن نادرست است ، 
دليل اين وضع بطور عمده در حزب کمونيست نيست ، بلکه در مردم . " توفيق در آن ممکن نيست " که 

اگر شما در لحظه .  با آن را "مبارزه " زيرا که مردم عام حزب کمونيست را دوست دارند نه عام است ، 
ًای که دشمن ملت عميقا در سر زمين ما نفوذ کرده  است ، با حزب کمونيست بمبارزه پردازيد ، مردم عام 

ست که کسی ھيچ شک و ترديدی ني. کارتان را خواھند ساخت و نسبت بشما ترحمی روا نخواھند داشت 
اگر شما نمی خواھيد به چنين . بخواھد با حزب کمونيست مبارزه کند ، بايد آماده باشد با خاک يکسان شود 

اين توصيه صميمانه ای . سرنوشتی دچار شويد ، آنوقت براستی بھتر است که از اين مبارزه بپرھيزيد 
تيب ھيچ چيزی واضحتر از اين نيست که با اين تر. ضد کمونيسم ميکنيم " قھرمان " است که ما به تمام 

. سه اصل کنونی خلق بايد در برگيرنده ھمکاری با حزب کمونيست باشد وگرنه محکوم به نيستی است 
با ھمکاری با حزب کمونيست سه اصل : اين نکته برای سه اصل خلق يک مسئله مرگ و زندگی است 

چه کسی .ونيست سه اصل خلق نابود خواھد شد خلق زنده خواھد ماند ، و در نتيجه مبارزه با حزب کم
  ميتواند خ7ف آنرا ثابت کند ؟ 

 ، نوين يا واقعی خلق بايد اصل سياسی پشتيبانی از دھقانان و کارگران را در ًثالثا سه اصل انق7بی
ان اگر شما خواھان چنين اصل نيستيد ، اگر شما نمی خواھيد با صداقت و از صميم قلب به دھقان. بر گيرد 

وصيت نامه " را که در " برانگيختن توده ھای مردم " و کارگران کمک کنيد ، اگر شما نمی خواھيد 
.  گنجيده است عملی کنيد ، شما شکست انق7ب و شکست خودتانرا تدارک می بينيد "دکتور سون ياتسن 

ه آن معنی است که اين ب) ١٤(  . "مسئله ملی در واقع يک مسئله دھقانی است " :  گفته است استالين
.  مبارزه دھقانی است در واقعانق7ب چين در واقع يک انق7ب دھقانی است ، و مبارزه کنونی عليه ژاپن 

خلق در  سه اصل نوين يا واقعی. سياست دموکراسی نوين در واقع عبارتست از سپردن قدرت به دھقانان 
جنگ .  باM بردن سطح فرھنگی دھقانان است فرھنگ توده ھا در واقع. واقع دکترين انق7ب دھقانی است 

اصل رفتن به " امروز ما در زمانی زندگی ميکنيم که . ھقانی است مقاومت ژاپنی در واقع يک جنگ د
مورد اجراست ، در کوه جلساتی تشکيل داده ميشود ، کار ميکنند ، ک7سھای درس ترتيب ) ١٥ ("کوه 

 تمام اينھا در واقع برای –مينويسند ، قطعات تآتر بازی ميکنند ميدھند ، روزنامه بچاپ ميرسانند ، کتاب 
تمام آنچه که در جنگ مقاومت ضد ژاپنی احتياج دارد و حتی مايحتاج زندگی خود ما در . دھقانان است 

 منظور در اساس است ، ھمانطور که "در واقع " وقتی گفته ميشود . واقع از طرف دھقانان تأمين ميشود
دھقانان . توضيح داده است، اين به آن معنی نيست که عوامل ديگر از نظر فروگذارده ميشود خود استالين 

ينرو از ا.  در صد جمعيت چين را تشکيل ميدھند ، اينرا حتی يک شاگرد مدرسه ابتدائی نيز ميداند ٨٠
ا تشکيل ميدھد شده و نيرو ھای ھقانان نيروی عمده انق7ب چين رمسئله دھقانی مسئله اساسی انق7ب چين 

چين دارای چند مليون کارگر صنعتی . پس از دھقانان کارگران در سکنه چين مقام دوم را اشغال ميکنند . 
بدون کارگران صنايع مختلف چين نميتواند بزندگی . و چند ده ميليون پيشه ور و کارگر کشاورزی است 

بدون طبقه کارگر صنعتی .  ما ميباشند خود ادامه دھد ، زيرا آنھا توليد کنندگان بخش صنعتی اقتصاد
مدرن انق7ب نميتواند پيروز شود ، زيرا اين طبقه رھبر انق7ب چين بوده و بيش از ھمه دارای کيفيت 

در  چنين شرايطی  سه اصل انق7بی ، نوين يا واقعی خلق بايد حاوی اصل سياسی پشتيبانی . انق7بی است 
سه اصل خلق دارای چنين اصلی نباشد ، با صداقت و از صميم قلب اگر . از دھقانان و کارگران باشد 

را عملی نکند، محکوم به نابودی " برانگيختن توده ھای مردم "  بدھقانان و کارگران ياری نرساند و
  .خواھد بود

 ،  روسيه بااتحاد –  که از سه اصل سياسیسه اصل خلقازاينرو ميتوان نتجيه گرفت که آن 
ھر .  منحرف شود ، آينده نخواھد داشت  دھقانان و کارگراناز پشتيبانیو  مونيست حزب کبا ھمکاری

  .ًھوادار با وجدان سه اصل خلق بايد جدا باين نکته بينديشد
اين سه اصل خلق که حاوی سه اصل سياسی اساسی ميباشد ، سه اصل انق7بی ، نوين يا واقعی خلق 

ل سه اصل کھنه خلق است ، سھم بزرگ دکتر سون ھمان سه اصل دموکراسی نوين خلق است ، تکام
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ياتسن و محصول دورانی است که در آن انق7ب چين به بخشی از انق7ب جھانی سوسياليستی تبديل 
" امروز برای چين ضروری " فقط اين سه اصل خلق است که حزب کمونيست چين . گرديده است 

 ؛ فقط اين سه اصل "تحقق کامل آن مبارزه کند آماده است بخاطر "  تشخيص ميدھد و اع7م  ميکند که
خلق است که با برنامه سياسی حزب کمونيست چين در مرحله انق7ب دمکراتيک يا با برنامه حد اقل آن 

  .شباھت اساسی دارد 
روسيه آنزمان روسيه امپرياليستی . اما سه اصل کھنه خلق محصول دوران کھنه انق7ب چين بود 

 اصل سياسی اتحاد با روسيه امکان پذير نبود ؛ بھمين قسم در چين در آنزمان حزب ًبود وطبيعتا اتخاذ
ًکمونيست وجود نداشت و طبيعتا اتخاذ اصل سياسی ھمکاری با حزب کمونيست امکان نداشت ؛ در 
آنموقع جنبش کارگری و دھقانی ھنوز بطور کامل اھميت سياسی خود را نشان نداده و ھنوز توجه مردم 

. ً خود جلب نکرده بود ، و طبيعتا اتخاذ اصل سياسی اتحاد با کارگران و دھقانان غير ممکن بود را بسوی
سه اصل خلق ھنوز از مقوله کھنه بود ، يعنی سه ١٩٢٤از اينرو پيش از تجديد سازمان گوميندان در 

، گوميندان اگر آن سه اصل خلق به سه اصل نوين خلق تکامل نمی يافت . اصل خلقی بود که کھنه شد 
، و از کمک اتحاد  دکتر سون ياتسن با عقل و ذکاوت خوداين نکته را دريافت. نميتوانست پيشرفت کند 

شوروی و حزب کمونيست چين برخوردارگرديده ، تفسير جديدی از سه اصل خلق بدست داد ، و بآن 
بوجود آمد ، نخستين خصوصيات تاريخی نوين بخشيد ؛ در نتيجه جبھه متحد سه اصل خلق با کمونيسم 

ھمکاری ميان گوميندان و حزب کمونيست برقرار گرديد ، ھواداری تمام مردم کشور جلب شد وانق7ب 
  .برپاگرديد ١٩٢٧ - ١٩٢٤سالھای 

سه اصل کھنه خلق در دوران گذشته انق7بی بود و خصوصيات تاريخی دوران خود را منعکس 
سه اصل نوين خلق برقرار گرديده ھمان روش قديم تکرار اما اگر در دوران جديد ، ھنگاميه . ميساخت 

شود ، اگر بعد از پيدايش دولت سوسياليستی با اتحاد با روسيه مخالفت شود ، اگر بعد از تأسيس حزب 
کمونيست ھمکاری با حزب کمونيست انکار شود ، اگر پس از آنکه کارگران و دھقانان آگاھی يافته 

نشان داده اند اصل سياسی پشتيبانی از دھقانان و کارگران رد گردد، در نيروی عظيم سياسی را از خود 
استقرار ارتجاع بعد از . اينصورت اين روش ارتجاعی است که نشانه بی خبری از زمان خود ميباشد 

مطالبات زمان قھرمان کسی است که  " :ضرب المثلی ميگويد .  از زمان است نتيجه ھمين بيخبری١٩٢٧
  .خواھند سپرد  بخاطر من اميد وارم که ھواداران کنونی سه اصل خلق اين اندرز را".کند خود را درک مي

ًھر گاه سه اصل خلق مقوله کھنه در نظر گرفته ميشود ، اساسا وجه مشترکی ميان آنھا و برنامه حد 
ز سه اصل اگر نوعی ا. اقل کمونيسم وجود ندارد، زيرا که آنھا متعلق به دوران گذشته و کھنه شده است 

خلق عليه روسيه و حزب کمونيست و دھقانان و کارگران مبارزه کند ، آن ديگر ارتجاعی است که نه فقط 
ھيچ وجه مشترکی با برنامه حد اقل کمونيسم ندارد ، بلکه با کمونيسم از در خصومت در ميآيد و بنابرين 

  .ه نيز بايد با دقت بيانديشند ھوادران سه اصل خلق در اين بار. نيازی به بحث در باره آن نيست 
علی ای حال ، تا موقعی که وظيفه مبارزه عليه امپرياليسم و فئوداليسم در اساس خود انجام نيافته ، 
ھيچ انسان با وجدان سه اصل نوين خلق را رھا نخواھد کرد ، آنھائی که سه اصل نوين خلق را رھا 

با آنکه اينھا ميتوانند با سر سختی تمام سه اصل خلق . ميکنند ، فقط وان جين وی و نظاير او ميباشند 
دروغين ضد روسيه ، ضد کمونيستی ، ضد دھقانی و ضد کارگری را تعقيب کنند ، ولی باز مردمان با 
وجدان و شيفته عدالت پيدا خواھد شد که از سه اصل واقعی خلق مطروحه سون ياتسن پشتيبانی خواھند 

 ھنوز بسيار ھواداران واقعی سه اصل خلق ١٩٢٧ برقراری ارتجاع در اگر درست است که پس از. نمود 
ً ملت عميقا در سر زمين ما نفوذ نين ادامه ميداند ، اکنون که دشمچبودند که بمبارزه خود در راه  انق7ب 

ما کمونيستھا پيوسته ھمکاری . کرده ، بدون تريد تعداد چنين مردمانی به ھزاران ھزار بالغ خواھد شد 
نه ياصل خلق تحقق خواھيم بخشيدو در حاليکه دست رد به س  سهMنی خود را با کليه ھوادان صديقطو

                                                                                          .خائينين بملت و ضد کمونيستھای ع7ج ناپذير ميزنيم ، ھيچ دوستی را رھا نخواھيم کرد
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