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از روی  )کبير توخی ( ينجانب ا رازشمندرا  اين اثر،شد به نسبت اھميت و ضرورتی که بدان احساس می
اداره نشريات زبانھای  ) ٥٧٤  تا ٥٠٥صفحه  (د دوم ـ جل-   منتخب آثار - ه دونـوتسـمائ [متن اصلی آن 

مقابله شد با اصل کتاب  ( من آنرا به پايان رساند آراست کاره ، نمود و صفحه بندیتايپ  ]١٩٧٥خارجی پکن 
   .)چاپ پيگنگ ، با رفقا يکجا صورت گرفت 

سايت و  "چريکھای فدايی خلق ايران"ارگان  "پيام فدايی"  ه سايت ب٢٠٠٦در اپريل  نيون یسارــکومد
  فرستاده شد" شورش"به سايت ٢٠٠٨و در اول اکتوبر  ،" بـابا "سايت ه  ب ٢٠٠۶ ل اپري ودر، " پيام آزادی"

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

 به زبان )مارکس، انگلس، لنين، استالين ، مائوتسه دون (  کارگران جھان  گرامی آثار رھبرانۀمذکور به ترجم
  ) ٢٠١٢ فبروری ۵  (کبير توخی   .  در خور تحسينپشتو کاری است

   .به زودی منتشر خواھد شد ) ًصرفا به رنگ سياه(  صورت کتاب مجموع کامل اين اثر به : ياد آوری 
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   )4( بخش .                             11/2/2012 "آزاد افغانستان - افغانستان آزاد"تاريخ ارسال به پورتال

  
  
  

                                                                                   فرھنگ دموکراسی نوين -١١      
  
ما در فوق خصوصيات تاريخی چين دردوران جديد و ھمچنين مسئله جمھوری  دموکراسی نوين  

  .اکنون ميتوانيم به مسئله فرھنگ بپردازيم  . را توضيح داديم
در چين . يک فرھنگ معين انعکاس سياست و اقتصاد يک جامعه معين از لحاظ ايدئولوژيک است 

امپرياليستی وجود دارد که انعکاس سلطه و يا سلطه قسمی امپرياليسم در زمينه ھای سياسی يک فرھنگ 
ًاين فرھنگ را نه تنھا آن سازمانھای فرھنگی که مستقيما توسط امپرياليستھا در . و اقتصادی بر چين است 

ھنگی که حاوی ھر گونه فر. چين اداره ميشود ، بلکه عده ای از چينی ھای بيشرم نيز ترويج ميکنند 
در چين يک فرھنگ نيمه فئودالی نيز وجود دارد که . افکار آسارت آور است ، در اين مقوله وارد ميشود 

انعکاس سياست و اقتصادی نيمه فئوالی است ، و تمام کسانی که پرستش کنفسيوس ، مطالعه تعليمات 
غ ميکنند وبا فرھنگ نوين و افکار مکتب کنفسيوس ، قواعد اخOقی کھنه و افکار کھنه را توصيه و تبلي

فرھنگ امپرياليستی  و فرھنگ نيمه فئودالی . نوين بمقابله برميخيزند ، نمايندگان اينوع فرھنگ ميباشند 
اين نوع فرھنگھای ارتجاعی در خدمت . بمثابه دو برادر صميمی اند تا با فرھنگ نوين چين مبارزه کنند

اگر آنھا از پای در نيايند، بنای ھرگونه . يد آنھا را از پای در آورد امپرياليسم و طبقه فئودال اند  و با
بدون انھدام ساختمان نيست ، بدون انسداد جريان نيست ؛ مبارزه . فرھنگ نوين غير ممکن خواھد بود 

  . ميان اين دو نوع فرھنگ مبارزه مرگ و زندگی است 
 سياست نوين و اقتصاد نوين از لحاظ آنچه که مربوط به فرھنگ نوين است ، اين فرھنگ انعکاس

  .ايدئولوژيک و درخدمت اينھاست 
ھمانطور که در بخش سوم توضيح داديم ، از زمان پيدايش اقتصاد سرمايه داری در چين خصلت 
ًجامعه چين کم کم دستخوش تغيير گشت ، اين جامعه ديگر جامعه کامO فئودالی نيست ، بلکه به يک 

اين اقتصاد . دل شده است ، با آنکه اقتصاد فئودالی ھنوز در آن مقام متفوق دارد جامعه نيمه فئودالی مب
نيرو ھای سياسی نوينی که ھمراه با اين . سرمايه داری در قبال اقتصاد فئودالی بمثابه اقتصاد نوينی است 

رژوازی ، خرده اقتصاد نوين سرمايه داری پديد آمده و تکامل يافته اند ، عبارتند از نيرو ھای سياسی بو
و فرھنگ نوين انعکاس نيرو ی اقتصادی و سياسی نوين از لحاظ ايدئو لوژيک . بورژوازی و پرولتاريا 

بدون اقتصاد سرمايه داری ، بدون بورژوازی ، خرده بورژوازی و . است و در خدمت آنھا ميباشد 
  . رھنگ نوين نميتوانست پديد آيد پرولتاريا ، بدون نيروھای سياسی اين طبقات  ، ايدئولوژی نوين و يا ف

نيروی ھای سياسی ،اقتصادی و فرھنگی نوين ھمه نيرو ھای انقOبی چين ھستند که با سياست کھنه 
يکی سياست ، : اين چيز ھای کھنه شامل دو قسمت اند . ، اقتصاد کھنه و فرھنگ کھنه بمقابله برميخيزند 
ی سياست ، اقتصاد و فرھنگ امپرياليستی و در اتحاد اقتصاد و فرھنگ نيمه فئودالی خود چين ؛ ديگر

مبارزه ميان نوين و کھنه در . اينھا ھمه بد است و بايد از ريشه کنده شود . ايندو سرکردگی با دومی است 
با نيرو ھای کھنه ) کليه طبقات انقOبی ( جامعه چين ، مبارزه ميان نيرو ھای نوين توده ھای مردم 

. اين مبارزه ميان نوين و کھنه مبارزه ايست ميان انقOب و ضد انقOب . ه فئودال است امپرياليستھا و طبق
چنانچه از جنگ ترياک ببعد بحساب آورده شود ، اين مبارزه صد سال است که ادامه دارد واگر از انقOب 

  .سی سال از آن ميگذرد ًتقريبا بحساب آورده شود ، ١٩١١
نقOبات را نيز ميتوان به نوين و کھنه رده بندی کرد ، آنچه که در اما بطوری که در فوق گفتيم ، ا

 –صد سال انقOب بورژوا . يک دوران از تاريخ نوين است ، در دوران ديگری از تاريخ کھنه ميشود 
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ھر . ھشتاد سال نخستين و بيست سال اخير :  دموکراتيک چين را نميتوان به دو مرحله بزرگ تقسيم کرد 
و مرحله بزرگ دارای يک خصوصيت اساسی تاريخی است ، بدينقسم که درھشتاد سال يک از اين د

 دموکراتيک چين به مقوله کھنه تعلق دارد ، در حاليکه در بيست سال اخير –نخستين انقOب بورژوا 
 –دموکراسی کھنه . بمناسبت تغييرات اوضاع سياسی داخلی و خارجی ، انقOب به مقوله نوين تعلق دارد 

اين تمايز ھم در . خصوصيت بيست سال اخير _دموکراسی نوين . وصيت ھشتشاد سال نخستين خص
  .زمينه سياسی و ھم در زمينه فرھنگی صادق است 

اين تمايز در زمينه فرھنگی چگونه تظاھر ميکند ؟ اين ھمان چيزی است که ما در زير به توضيح 
  .آن بپردازيم 

  

 چين                                                           ی خصوصيات تاريخی انقdب فرھنگ- ١٢
                                                                

و مرحله ای که بدنبال آن ه  م٤در جبھه فرھنگی يا جبھه ايدئولوژيک چين ، مرحله پيش از جنبش 
  . د ميآيد ، دو مرحله تاريخی متمايز از يکديگرن

  مبارزه در جبھه فرھنگی چين مبارزه ميان فرھنگ نوين بورژوائی و فرھنگ ه م٤پيش از جنبش 
 می مبارزات ميان سيستم مدارس مدرن و سيستم امتحانات ٤پيش از جنبش . کھنه فئودالی بود 

 ھمه ، ، ميان تعليمات جديد و تعليمات قديم ، ميان تعليمات غربی و تعليمات چينی) ١٦(امپراطوری 
منظور از سيستم مدارس مدرن ، تعليمات جديد يا تعليمات غربی در آن زمان . دارای چنين خصلتی بودند 

از بقايای سمی فئوداليته چين در   زيرا که ھنوز بسياری"در اساس خود " ما ميگوئيم ( ، در اساس خود 
بورژوازی که نمايندگان  سياسی -ی عبارت بود از علوم طبيعی و تئوريھای اجتماع) آنھا در آميخته بود 

در آن زمان اين ايدئولوژی تعليمات جديد در مبارزه با ايدئولوژی . بورژوازی به آنھا احتياج داشتند 
 دموکراتيک چين دردوران کھنه -فئودالی  چين نقش انقOبی  بازی ميکرد و در خدمت انقOب بورژوا 

توان بود و جھان بدوران امپرياليسم رسيده بود ، اين معذلک از آنجائی که بورژوازی چين نا. بود 
ايدئولوژی  بورژوائی پس از ورود بميدان  فقط قادر بود چند ضربه بزند و بOفاصله از طرف اتحاد 
ارتجاعی افکار اسارت آور امپرياليسم  خارجی و افکار بازگشت به گذسته فئودالی چين به عقب رانده شد 

ايدئولوژيک ارتجاعی حمله متقابل کوچکی را آغاز نمود ، اين باصطOح تعليمات بمحض آنکه اين اتحاد . 
ًجديد فورا پرچمھای خود را پائين آورد ، آوای طبل خود را فرو نشاند ، زنگ عقب نشينی را بصدا در 

 -فرھنگ  بورژوا . آورد ، روح خود را از دست داد و آنچه که از آن باقيماند ، فقط قالب خارجی بود 
  .دموکراتيک کھنه در دوران امپرياليسم پوسيده و ناتوان شد ، و شکست آن ناگزير بود 

 مه يک نيروی فرھنگی نوينی در ٤پس از جنبش .  وضع ديگر چنين نبود ه م٤اما از زمان جنبش 
 چين پديد گشت و آن ايده ھای فرھنگی کمونيستی است که کمونيستھا ی چين آنرا رھبری ميکنند ، بعبارت

 در ه م٤جنبش . ديگر اين نيروی فرھنگی ھمان جھان بينی کمونيستی و تئوری انقOب اجتماعی است 
 صورت گرفت ، تأسيس حزب کمونيست چين و آغاز واقعی جنبش کارگری در سال ١٩١٩سال 

 اينھا ھمه بعد از نخستين جنگ جھانی و انقOب اکتوبر بوقوع پيوستند ، يعنی موقعی که در_ بود ١٩٢١
مقياس جھانی مسئله ملی و جنبش انقOبی در مستعمرات سيمای نوينی بخود ميگرفت ، و در اين مورد 

_ در سايه ورود نيروھای سياسی جديد . ًرابطه ميان انقOب چين و انقOب جھانی کامO آشکار بود 
 در لباس در صحنه سياست چين ، اين نيروی جديد فرھنگی_ پرولتاريای چين و حزب کمونيست چين 

نوين و سOحھای نوين خود تمام متحدين ممکن را گرد آورد ، نظام و انتظام نبرد بخود داد و تعرض 
اين نيروی جديد در زمينه ھای علوم . جسورانه ای را عليه فرھنگ امپرياليستی و فئودالی آغاز کرد 

(  ، تاريخی و در ادبيات  و ھنر اجتماعی و ادبيات و ھنر اعم از فلسفه ، علوم اقتصادی ، سياسی ، نظامی
طی بيست سال اخير ھر . رشد بسياری يافت ) از جمله تئاتر ، سينما ، موزيک ، مجسمه سازی و نقاشی 
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کجا که اين نيروی جديد  فرھنگی بحمله پرداخت ، انقOب بزرگی  چه در مضمون ايدئولوژيک و چه در 
امنه تأثير آن چنان وسيع و ضرباتش چنان نيرومند د. بر انگيخت ) شکل زبان نوشتنی و غيره ( شکل 

نيرو ھائی که اين فرھنگ بسيج کرد ، در تمام تاريخ چين از . ًاست که غلبه بر آن عمO امکان نداشت 
 بزرگترين  و بيباکترين پرچمدار اين نيروی جديد فرھنگی است لوسين  .لحاظه دامنه خود بی نظير است 

Oب فرھنگی چين است ؛ او نه تنھا يک اديب بزرگ ، بلکه يک متفکر بزرگ  فرمانده عالی انقلوسين. 
لوسين مردی است که استخوانش از ھمه محکمتر است و عاری از ھيچ بنده  . ويک انقOبی بزرگ است

واری و تملق گوئی ميباشد ، واين برا ی خلقھای مستعمرات و نيمه مستعمرات صفت فوق العاده ذيقيمتی 
 در جبھه فرھنگی بمثابه نماينده اکثريت عظيم ملت در تعرض بمواضع دشمن درست ترين ، لوسين. است 

دليرترين ، استوار ترين ، وفادارترين و پرشورترين قھرمان ملی است که تاريخ نظيرش را بخود نديده 
  .   سمتی که لوسين در پيش گرفت ، ھمان سمت فرھنگ نوين ملت چين است. است 

ی نوع کھنه و بخشی از انقOب جھانی سه فرھنگ نوين چين فرھنگ دموکرا م٤پيش از جنبش 
برعکس از فرھنگ  مه فرھنگ نوين چين ٤پس از جنبش . ژوازی بود فرھنگی سرمايه داری بور

  . دموکراسی نوع نوين و بخشی از انقOب جھانی فرھنگی سوسياليستی پرولتاريا است 
ن و انقOب فرھنگی چين بوسيله بورژوازی رھبری  مه جنبش فرھنگی نوين چي٤پيش از جنبش 

 عقب ی مه ايده ھای فرھنگی اين طبقه حت٤از جنبش پس .  ميشد که ھنوز نقش رھبری را ايفا ميکرد
مانده تر از سياست آن گرديد و ھر گونه توانائی رھبری را از دست داد ، حد اکثر در دوران انقOبی 

ی وارد اتحاد شود که رھبری آن ناگزير بعھده ايده ھای فرھنگی ميتوانست تا اندازه ای بعنوان عضو
  . وشن است که ھيچ کس نميتواند آنرا منکر شود راين واقعيت مثل روز . پرولتاريا گذارده شد 

منظور از فرھنگ دموکراسی نوين ، فرھنگ ضد امپرياليستی و ضد فئودالی توده ای مردم است و 
اين فرھنگ را فقط ايده ھای فرھنگی پرولتاريا يعنی . نی است امروز فرھنگ جبھه متحد ضد ژاپ

اين نقش رھبری از طرف ايده ھای فرھنگی ھيچ طبقه ديگری . ايدئولوژی کمونيستی ميتواند رھبری کند 
منظور از فرھنگ دموکراسی نوين ، بطور خOصه فرھنگ ضد امپرياليستی وضد . نميتواند ايفا شود 

  . تحت رھبری پرولتاريا است فئودالی توده ھای مردم
  

    چھار دوره                                         -١٣
  

انقOب فرھنگی ، انعکاسی انقOب سياسی و انقOب اقتصادی از لحاظ ايدئولوژيک است و بآنھا 
  .رددر چين در زمينه انقOب فرھنگی نيز مانند انقOب سياسی يک جبھه متحد وجو دا. خدمت ميکند 

دوره : تاريخ اين جبھه متحد در انقOب فرھنگی طی بيست سال اخير به چھار دوره تقسيم ميشود 
 تا ١٩١٩شش سال را در بر ميگيرد از  دوره دوم،  ١٩٢١تا ١٩١٩ دو سال را در بر ميگيرد از اول

  . حاضر  تا زمان ١٩٣٧سه سال را از  دوره چھارم و ١٩٣٧ تا ١٩٢٧ده سال را از   دوره سوم١٩٢١
 ٤جنبش .  ادامه مييابد ١٩٢١ تا تأسيس حزب کمونيست چين در ١٩١٩ مه ٤از جنبش  دوره اول

   .مه شاخص اصلی اين دوره است 
اھميت برجسته .  مه يک جنبش  ضد امپرياليستی و نيز يک جنبش ضد فئودالی است ٤جنبش 

 دارا نيست ، يعنی مبارزه ١٩١١ تاريخی آن در اين است که اين جنبش دارای خصلتی است که انقOب 
 مه دارای چنين خصلتی است برای آنست که ٤اگر جنبش . پيگير و بی امان عليه امپرياليسم و فئوداليسم 

در آن زمان اقتصاد سرمايه داری در چين يک گام به پيش برداشته بود وروشنفکران انقOبی چين که 
 ، آلمان و اتريش و ضعيف شدن دو قدرت شاھد اضمحOل سه قدرت بزرگ امپرياليستی روسيه

ای روسيه و انقOب امپرياليستی انگلستان و فرانسه و تأسيس يک دولت سوسياليستی توسط پرولتاري
 ٤جنبش . و ايتاليا بودند ، اميد تازه ای به آزادی ملت چين بستند ) ھنگری ( پرولتاريای آلمان ، اطريش 
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 مه در زمان خود ٤جنبش . انقOب روسيه ، بدعوت لنين پديد آمد مه بدعوت انقOب جھانی وقت ، بدعوت 
 مه حزب کمونيست چين ھنوز وجود ٤با آنکه در زمان جنبش . بخشی از انقOب جھانی پرولتاريائی بود 

نداشت ، معذالک از ھمان زمان عده بسياری از روشنفکران بودند که انقOب روسيه را تأييد ميکردند و 
 مه در آغاز عبارت بود از جنبش انقOب جبھه متحدی ٤جنبش . لوژی کمونيستی آشنا ميشدند تازه با ايدئو

روشنفکران ( روشنفکران کمونيست ، روشنفکران انقOبی خرده بورژوازی : مرکب از عناصر سه گانه 
نقطه ضعف اين جنبش آن بود که به روشنفکران ) . اخير جناح راست جنبش وقت را تشکيل ميدادند 

) ١٧(ژوئن ٣ مه وقتيکه به جنبش ٤ولی جنبش . محدود ميشد و کارگران و دھقانان در آن شرکت نداشتند 
روشنفکران را در بر ميگرفت بلکه توده ھای وسيع از پرولتاريا ، خرده بورژوازی  تکامل يافت ، نه تنھا

. مقياس ملی در آمد و بورژوازی نيز در آن شرکت داشتند و در نتيجه بصورت يک جنبش انقOبی در 
 مه جنبشی است که از ريشه با فرھنگ فئودالی متضاد است ، وچين در سراسر ٤انقOب فرھنگی جنبش 

_ با بر افراشتن دو پرچم بزرگ . تاريخ خويش چنين انقOب فرھنگی بزرگ و پيگيری بخود نديد ه است 
انقOب _  ت کھنه و توصيه ادبيات نو مبارزه عليه اخOق کھنه و توصيه اخOق نو ، مبارز عليه ادبيا

معذالک در آن زمان اين جنبش فرھنگی ھنوز امکان نداشت . فرھنگی وقت سھم بسزائی ادا کرده است 
ادبيات برای " درست است که اين جنبش شعار . که در ميان توده ھای کارگران و دھقانان گسترش يابد 

 در آن زمان در واقع کسی جز روشنفکران خرده "ی مردم عاد" را داد ولی منظور از  "مردم عادی 
 مه از لحاظ ٤جنبش . بورژوازی شھری و بورژوازی يعنی باصطOح روشنفکران شھری نبود 

مه و لشکر کشی بشمال ٣٠ وھمچنين جنبش ١٩٢١ايدئولوژی وکادر ھا تأسيس حزب کمونيست چين در 
 مه را تشکيل ميدادند ، و در ٤راست جنبش در آنزمان روشنفکران بورژوازی جناح . را تدارک ديد 

  .دوره دوم اکثريت آنھا بادشمن سازش کردند  وبه ارتجاع پيوستند
 ،  بودل مه و لشکرکشی بشما٣٠که شاخص آن تأسيس حزب کمونيست چين ، جنبش در دوره دوم 

 طبقه دھقان  مه تشکيل شده بود ، بر قرار ماند و تکامل يافت و٤جبھه متحد سه طبقه که طی جنبش 
بشرکت در آن کشيده شد و در زمينه سياسی يک جبھه متحد مرکب از اين طبقات  تشکيل گرديد ، اين 

عظمت دکتر سون ياتسن در اينست که او  .ھمان نخستين ھمکاری ميان گوميندان و حزب کمونيست بود 
  دموکراتيک دوران قديم با آنکه اين انقOب  يک انقOب(   را رھبری کرد١٩١١نه فقط انقOب بزرگ 

 سه اصل " به نيازمنديھای توده ھا نبادنبال کردن جريانات جھان و با پاسخ داد" بلکه توانست ) بود 
 پشتيبانی از دھقانان و  وھمکاری با حزب کمونيست،  اتحاد با روسيهمبنی بر  سياسی اساسی انقOبی

جديدی بدست دھد ، و در نتيجه سه اصل نوين  را عرضه بدارد و در باره سه اصل خلق تفسير کارگران
تا آن موقع سه اصل خلق با محافل آموزش و . خلق که حاوی سه اصل سياسی اساسی بود ، برقرار سازد 

پرورشی ، آکادميک و با جوانان چندان پيوندی نداشت ، زيرا حاوی شعار ھای مبارزه عليه امپرياليسم ، 
تا آن موقع آنھا سه اصل کھنه خلق بودند . ه ھای فرھنگی فئودالی نبود عليه رژيم  اجتماعی فئودالی و ايد

 برای مانور ھای سياسی بشمار ميرفت  که گروھی از  ًو در نظر مردم پرچم موقتی ، پرچمی صرفا
ًاما بعدا . اشخاص بخاطر کسب قدرت دولتی ، يعنی بخاطر نيل بمقام دولت آنرا مورد استفاده قرار ميدادند 

در سايه ھمکاری ميان گوميندان و .  نوين خلق پديد آمد که حاوی سه اصل سياسی اساسی بود سه اصل
در _ حزب کمونيست و کوشش ھای اعضای انقOبی دوحزب اين سه اصل نوين خلق در سراسر چين 

. ميان عده ای از افراد محافل آموزش و پرورشی ، آکاميک و توده ھای وسع جوانان دانشجو شيوع يافت 
سه اصل اوليه خلق به سه اصل خلق ضد امپرياليستی وضد ًاين نتيجه کامO به اين امر مربوط است که 

 که حاوی سه اصل سياسی اساسی بود ؛ بدون اين تکامل اشاعه فئودالی دموکراسی نوين تکامل يافت
  .انديشه ھای آن امکان نداشت 

 متحد گوميندان و حزب کمونيست و در طول اين دوره سه اصل انقOبی خلق پايه سياسی جبھه
، اين  "کمونيسم دوست خوب سه اصل خلق است " ھمچنين طبقات مختلف انقOبی گرديد و از آنجائی که 

از نقطه نظر طبقاتی اين جبھه جبھه متحدی بود مرکب از . دو دکترين يک جبھه متحد تشکيل دادند 
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ھفته " در آن دوره اين دو حزب  که . ورژوازی پرولتاريا ، طبقه دھقان ، خرده بورژوازی شھری و ب
گوميندان در شانگھای و روزنامه  ھای نواحی " روزنامه جمھوری " حزب کمونيست و " نامه راھنما 

ًمختلف را پايگاه عمل خود قرار داده بودند ، مشترکا نظرات ضد امپرياليستی را تبليغ کردند ، مشترکا  ً
 اساس پرستش کنفسيوس و مطالعه تعليمات مکتب کنفسيوس ، عليه عليه آموزش و پرورش فئودالی بر

ادبيات کھنه فئودالی با شکل قديمی و زبان نوشتنی سبک کھنه برخاستند و ادبيات جديد که ضد امپرياليسم 
در زمان جنگ گوان دون . و ضد فئوداليسم مضمون آن بود ، و زبان نوشتنی سبک جديد را تبليغ نمودند 

بشمال افکار ضد امپرياليستی و ضد فئودالی را در ارتشھای چين  تلقيح نموده و در نتيجه و لشکر کشی 
مرگ بر مأمورين فاسد و مختلس " در ميان توده ھای مليونی دھقانان شعار ھای . آنھا را نو سازی کردند 

. ی بر پا گرديد  داده شد و مبارزات انقOبی بزرگ دھقان"مرگ بر مستبدين محلی و متنفذين شرير "  و "
اما . در سايه ھمه اينھا و ھمچنين در سايه کمک اتحاد شوروی در لشکر کشی بشمال پيروزی بدست آمد 

  .ًبورژوازی بزرگ بمحض آنکه بقدرت رسيد ، فورا اين انقOب را برچيد و وضع سياسی جديدی پديد آمد 
ت تغييراتی که بمقارن اواخر  بمناسب. است ١٩٣٧ تا ١٩٢٧ دوره جديد انقOبی از  ،دوره سوم

دوره قبل در اردوی انقOب روی داد ، بورژوازی بزرگ چين به اردوی ضد انقOبی امپرياليستھا و نيرو 
ھای  فئودالی پيوست و بورژوازی ملی نيز بدنبال او رفت و از چھار طبقه که در اول در اردوی انقOب 

و از (  ، طبقه دھقان و بخشھای ديگر خرده بورژوازی بودند ققط سه طبقه باقيماندند يعنی پرولتاريا
؛ بدين جھت انقOب چين در اينموقع ناگزير وارد دوره نوينی گرديد که ) آنجمله روشنفکران انقOبی 

 اين دوره از طرفی شاھد عمليات. حزب کمونيست چين بتنھائی توده ھا را در اين انقOب  رھبری ميکرد 
در . جانب ضد انقOب بود و از طرفی ديگر شاھد نفوذ انقOب در عمق  از "محاصره و سرکوب " 

يکی نظامی و : از جانب ضد انقOب وجود داشت  "محاصره و سرکوب " اينموقع دو نوع عمليات در 
به تحريک . يکی روستائی و ديگری فرھنگی : ديگری فرھنگی و ھمچنان دو نوع نفوذ انقOب در عمق 

محاصره و سر " ای ارتجاعی تمام چين و سراسر جھان برای اين عمليات دو گانه امپرياليستھا نيرو ھ
 بسيج شدند ، عملياتيکه ده سال طول کشيد و قساوت و بيرحمی آن در جھان بی نظير بود ، و طی "کوب 

آن چندين صد ھزار کمونيست و جوان دانشجو بقتل رسيدند وھمچنين مليون ھا کارگر و دھقان تحت 
در نظر کسانی که مسئوليت اين عملياتھا را بر عھده داشتند ، چنين مينمود .  حشيانه قرار گرفتند پيگيرد و

معذلک نتيجه بعکس  . "يکبار برای ھميشه از ميان برداشت " که کمونيسم و حزب کمونيست را ميتوان 
" نتيجه عمليات .  با شکست مفتضحانه ای روبرو گرديد "محاصره و سرکوب " در آمد ، ھر دو عمليات 

"  راه پيمائی ارتش سرخ بسوی شمال برای مقاومت در برابر ژاپن و نتيجه عمليات "محاصره و سرکوب 
و نتيجه مشترک .  بود ١٩٣٥ دسامبر ٩ فرھنگی بروز  جنبش انقOبی جوانان در "محاصره و سرکوب 

اما از . ه نتيجه ھمه مثبت اند اين س. بيداری خلق تمام کشور بود "محاصره و سرکوب " اين دو عمليات 
ھمه شگفت انگيزتر آنستکه علی رغم اينکه حزب کمونيست در تمام مؤسسات فرھنگی مناطق تحت سلطه 

 فرھنگی گوميندان نيز بسختی "محاصره و سرکوب "  ًگوميندان مطلقا بی دفاع بود ، چه شد که عمليات
محاصره و " وا نميدارد ؟ درست طی ھمين عمليات شکست خورد ؟ آيا اين امر انسان را به تآمل و تعمق 

  . بود که لوسين ، پيرو کمونيسم ، بصورت شخصيت بزرگ انقOب فرھنگی چين در آمد  "سرکوب 
 از جانب ضد انقOب ، ھجوم امپرياليسم ژاپن بکشور "محاصره و سرکوب " نتيجه منفی عمليات 

اين است مھمترين علت کينه شديدی که تمام خلق حتی امروز نيز نسبت به اين ده سال پيکار . ما است 
  .ضد حزب کمونيست در خود احساس ميکند

 و طی مبارزاتی که در اين دوره درگير شد ، جبھه انقOب با استحکام در موضع دموکراسی نوين
 ضد فئودالی توده ھای مردم باقی ماند ، در حاليکه جبھه ضد انقOب بر –سه اصل خلق ضد امپرياليستی 

رژيم _ اتحادی که تحت رھبری امپرياليسم بود _ پايه اتحاد طبقه مالکان ارضی و بورژوازی بزرگ 
اساسی سون ياتسن را اين استبداد در زمينه سياسی و فرھنگی سه اصل سياسی . استبدادی برقرار نمود 

  . زير پا گذاشت ، سه اصل نوين خلق وی را نيز بر انداخت  وملت چين را در بدبختی عظيمی فرو برد 
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در جريان پر پيچ و خم انقOب چين ، جبھه متحد .   دوره کنونی مقاومت ضد ژاپی استدوره چھارم
ت ، قشر فوقانی آن بسياری از نمايندگان چھار طبقه دوباره پديد آمد ، ولی ميدان آن ھم بيشتر توسعه ياف

طبقات حاکم را در بر ميگيرد ، قشر متوسط آن بورژوازی ملی و خرده بورژوازی را در بر ميگيرد 
وقشر پائين آن تمام پرولتاريا را ، بدين ترتيب تمام اقشار اجتماعی ملت به عضويت اتحاد درآمده و 

در اين . اولين مرحله اين دوره قبل از سقوط اوھان است . اند مصممانه با امپرياليسم ژاپن مقابله کرده 
مرحله در تمام زمينه ھای کشور آتمسفر زنده ای بچشم ميخورد ، در زمينه سياسی گرايشی به دموکراتيزه 

پس از سقوط اوھان مرحله دوم گشوده . ًکردن و در زمينه فرھنگی بسيج نسبتا وسيعی وجود داشت 
بخشی از بورژوازی بزرگ بدشمن تسليم :  سياسی تغييرات فراوانی يافته است ميشود که طی آن وضع

فعاليتھای ارتجاعی به . شده و بخش ديگری آن نيز ميل دارد ھر چه زود تر جنگ مقاومت را پايان دھد 
چينگ ، جان جيون مای و ديگران وھمچنين امحای آزاديھای بيان و مطبوعات انعکاس اين وضع در 

  .گی است زمينه فرھن
برای رفع اين بحران �زم است مبارزه ای قاطع عليه تمام افکاری که با جنگ مقاومت ، وحدت و 
ترقی بمقابله برخيزد ، در پيش گرفته شود  ؛ تا زمانيکه اين افکار ارتجاعی برانداخته نشود ، اميدی به 

موضوع مھمی است که پيوسته آينده اين مبارزه چگونه است ؟ اين آن . پيروزی در جنگ مقاومت نيست 
با در نظر داشت اوضاع و احوال داخلی و بين . فکر خلق را در سراسر کشور بخود مشغول ميدارد 

المللی ھر چه باشد تعداد مشکOتی که در سر راه جنگ مقاومت قرار گرفته ، خلق چين سر انجام پيروز 
،  فزونتر است نترقی ھشتاد ساله پيش از آ مه نه فقط از ٤ترقی بيست ساله بعد از جنبش . خواھد شد 

در چنين صورتی آيا نميتوانيم . بلکه در واقع پيشرفت چند ھزار سال تاريخ چين را نيز پشت سر ميگذارد 
پيش بينی کنييم که بيست سال ديگر چين تا چه اندازه پيشرفت خواھد کرد ؟ھجوم عنان گسيخته نيرو ھای 

بد بختی کشانيد ؛ آما اگر اين ھجوم نشانه قدرتی است که ھنوز در دست سياه داخلی و خارجی ملت را به 
نيروھای سياه است  ، از طرف ديگر ثابت ميکند که اين آخرين دست و پا زدنھای آنھا است و توده ھای 

چنين است وضعيت چين ؛ وضعيت خاور و  وضعيت  سراسر . مردم کم کم به پيروزی نزديک ميشوند 
  . جھان 

  

       انحرافات در مسئله خصلت فرھنگ-١٤       
                   

برای فرھنگ نوين نيز که برای بيست سال . ھر نوئی از کوره مبارز سخت و دشوار بيرون ميايد 
تمام . راه کج و معوجی را دنبال کرده و در اينراه از سه پيچ گذشته است ، وضع بر اين منوال است 

  . زمايشھا نمايان گرديده است چيزھای خوب و بد از اين آ
آنھا از . ًسرسختان بورژوازی در مسئله فرھنگی ھمانند در مسئله قدرت سياسی کامO در اشتباه اند 

خصوصيا ت تاريخی دوره جديد چين  بی خبرند و فرھنگ دموکراسی نوين توده ھای مردم را برسميت 
 در زمينه فرھنگی بصورت استبداد فرھنگی مبدا حرکت آنھا استبداد بورژوازی است که. نميشناسند 

من فقط بخشی را ) ( ١٨(بخشی از فرھنگيان باصطOح مکتب اروپا و امريکا . بورژوازی تجلی ميکند 
تحليل حزب " و  "سرکوب کمونيست " که در واقع سياست حکومت گوميندان را مبنی بر ) ميگويم 

 در امور سياسی سر ه نميخواھند که کارگران و دھقانان نھانآ.  را نيز مود تآييد قرار ميدھند "کمونيست 
بورژوازی راه  بن بستی است ؛ شرايط  راه استبداد فرھنگی سرسختان. بلند کنند نه در امور فرھنگی 

بھمين جھت . داخلی و بين المللی �زم برای آن وجود ندارد ، چناکه در مورد قدرت سياسی وجو نداشت 
   ."جمع گردد " اد فرھنگی نيز بھتر است که اين استبد

تا جائی که به سمتگيری فرھنگ ملی مربوط  ميشود ، ايدئولوژی کمونيستی نقش رھبری دارد ؛ 
بعOوه ما بايد تمام مساعی خود را برای اشاعه سوسياليسم و کمونيسم در ميان طبقه کارگر بکار اندازيم و 
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ولی .  گام بگام با روح سوسياليسم پرورش دھيم دھقانان و بخش ھای ديگر توده ھارا بطريق مناسب و
  . فرھنگ ملی در مجموع خود ھنوز سوسياليستی نيست 

از آنجائی که سياست و اقتصاد و فرھنگ دموکراسی نوين در زير رھبری پرولتاريا قرار گرفته ، 
معذالک سياست . ده ھمه آنھا دارای عامل سوسياليستی ميباشند ، آنھم نه عامل عادی بلکه عاملی تعيين کنن

زيرا در مرحله . ، اقتصاد و فرھنگ در مجموع دارای خصلت دموکراتيک نوين است ، نه سوسياليستی 
کنونی انقOب که وظيفه اساسی اش بطور عمده مبارزه با امپرياليسم خارجی و فئودالی داخلی است ، يک 

. نظور واژگون ساختن سرمايه داری  دموکراتيک است و نه يک انقOب سوسياليستی بم- انقOب بورژوا
در مورد فرھنگ ملی ، اگر نظر به اين باشد که مجموع فرھنگ ملی ھم اکنون سوسياليستی است  ويا بايد 

اين بآن معنی است که اشاعه سيستم ايدلوژيک  کمونيستی بجای تحقق . سوسياليستی  باشد ، اشتباه  است 
 کمونيستی و بکار بردن اسلوبھای کمونيستی در بررسی برنامه عمل فوری گرفته شده و موضع گيری

مسائل ، در مطالعه تعليمات ، در انجام کار ھا و در تربيت کادر ھا با مشی مجموعه آموزش و فرھنگ 
فرھنگ ملی با محتوای سوسياليستی بايد انعکاس . ملی در مرحله انقOب  دموکراتيک چين اشتباه گردد 

چون عامل سوسياليستی در سياست و اقتصاد ما وجود دارد ، در . ی باشد سياست و اقتصاد سوسياليست
فرھنگ ملی ما نيز عامل سوسياليستی منعکس ميشود ؛ اما ا گر جامعه خود را در مجموع آن در نظر 
ًبگيريم ، امروز ما ھنوز سياست و اقتصاد کامO سوسياليستی برقرار نکرده ايم وبنا برين نميتوانيم يک 

چون انقOب کنونی چين بخشی از انقOب جھانی پرولتاريائی . ًلی کامO سوسياليستی داشته باشيم فرھنگ م
 - سوسياليستی است ، فرھنگ نوين کنونی چين نيز بخشی از فرھنگ جھانی نوين پرولتاريائی -

 ، سوسياليستی و متحد بزرگ آن است ؛ با اينکه اين بخش دارای عامل مھم فرھنگ سوسياليستی است
 Oًمعذالک اگر فرھنگ ملی خود را در مجموع آن  درنظر بگيريم ، اين بخش نه بمثابه فرھنگ کام
سوسياليستی ، بلکه بمثابه فرھنگ دموکراسی نوين ضد امپرياليستی  و ضد فئودالی توده ھای مردم در 

ب کنونی چين از از آنجائی انقO.  سوسياليستی جھانی وارد ميشود - ترکيب فرھنگ نوين پرولتاريائی 
رھبری پرولتاريای چين جدائی ناپذير نيست ، فرھنگ نوين کنونی چين نيز از رھبری ايده ھای فرھنگی 

اما چون اين رھبری در مرحله . پرولتاريای چين از رھبری ايدئولوژی کمونيستی جدائی نا پذير است 
ضد امپرياليستی است ، محتوای کنونی بمعنای ھدايت توده ھای مردم  به انقOب سياسی و فرھنگی 

  .فرھنگ نوين ملی کنونی در مجموع خود به دموکراسی نوين تعلق دارد و نه به سوسياليسم 
اکنون بدون شک بايد اشاعه ايدئولوژی کمونيستی را توسعه بخشيد و بر مساعی در مطالعه 

ين را بمرحله آينده  سوسياليسم  لنينيسم افزود ؛ بدون اين اشاعه و مطالعه نميتوان انقOب چ–مارکسيسم 
معذلک ما نه تنھا ميان اشاعه . رھنمون شد و نه ميتوان انقOب دموکراتيک کنونی را به پيروزی رسانيد 

سيستم ايدئولوژی و رژيم اجتماعی کمونيستی از يکسوو تحقق برنامه عمل دموکراسی نوين از سوی ديگر 
ی و اسلوبھای کمونيستی که در بررسی مسائل ، در مطالعه فرق بگذاريم ، بلکه بايد ھمچنين ميان تئور

تعليمات ، در انجام کار ھا و تربيت کادر ھا بکار ميبريم ، با مشی دموکراتيک نوين که برا ی مجموعه 
  .بی شک شايسته نيست اين دو را با يکديگر اشتباه کرد . فرھنگ ملی تعيين شده تفاوت قائل شويم 

د که محتوای فرھنگ ملی نوين چين در مرحله کنونی نه استبداد فرھنگ بدين ترتيب ديد ه ميشو
بورژوازی است و نه سوسياليسم پرولتاريائی خالص ، بلکه دموکراسی نوين ضد امپرياليستی و ضد 

  . سوسياليستی آنرا رھبری ميکند –فئودالی توده ھای مردم  است که ايده فرھنگی پرولتاريائی 
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                     ، علمی و توده ای فرھنگ ملی -١٥
  

اين فرھنگ عليه ستم امپرياليسم مبارزه ميکند و . فرھنگ دموکراسی نوين فرھنگ ملی است 
اين فرھنگ از آن ملت ماست و واجد خصوصيات . عزت و استقOل ملت چين را سر بلند نگاه ميدارد 

موکراسی نوين تمام ملت ھای ديگر پيوند اين فرھنگ با فرھنگ سوسياليستی يا فرھنگ د. ملی ماست 
دارد و با آنھا روابطی برقرار ميکند که از يکديگر ميگيرند و به تکامل يکديگر کمک ميکنند و با ھم يک 
ًفرھنگ  نوين جھانی را تشکيل ميدھند ، ولی اين فرھنگ مطلقا نميتواند با فرھنگ ارتجاعی و 

چين بايد . د ، زيرا که فرھنگ ما فرھنگ ملی انقOبی است امپرياليستی ھيچ ملتی از در پيوند در آي
بمقياس وسيع فرھنگ مترقی کشور ھای خارجی را جذب کند و از آن خوراک فرھنگی خودرا تھيه نمايد 

ما بايد ھر آنچه امروز ميتواند  مورد استفاده خود . ؛ در گذشته اين کار بسيار ناکافی انجام گرفته است 
نيم و آنھم نه فقط از فرھنگ سوسياليستی و فرھنگ دموکراسی  نوين زمان حاضر ، واقع شود ، جذب ک

بلکه از فرھنگ باستانی کشور ھای خارجی مانند فرھنگ دوران روشنگری در کشور ھای مختلف 
معذلک بايد ھر آنچه که از خارج می آيد ، مانند اغذيه معامله کرد ، . سرمايه داری نيز خوشه بگيريم 

يد در دھان جويده شود ، در معده و امعاء پرورده شود ، تحت تأثير بزاق ، عصير ھای ھاضمه اغذيه با
کليوس که جذب ميشود و باقيمانده که دفع ميگرد ، فقط بدين ترتيب است که ما : بدو قسمت تقسيم گردد 

 بدون برخورد انتقادی آنھا را ميتوانيم از آنھا استفاده بعمل بياوريم ؛ ما ھر گز نبايد آنھا را يکباره ببلعيم يا
در چين جذب . نقطه نظر اشتباه آميز است ) ١٩ ("دربست غربی کردن " تجويز باصطOح . جذب کنيم 

 بھمين قسم در بکار برد ن مارکسيسم .ًفرماليستی چيز ھای خارجی سابقا زيانھای بزرگی بما زده است 
حقيقت عام مارکسيسم را با يک پراتيک مشخص ًدر چين ، کمونيستھای چين بايد کامO و بنحواحسن 

انقOب چين پيوند دھند و بعبارت ديگر اين حقيقت تنھا در صورتيکه با خصوصيات ملت در آميزد و شکل 
. ملی معينی بخود بگيرد ، مفيد خواھد بود و بھيچوجه نبايد آنرا بطور ذھنی و فرماليستی بکار برند 

ی که انجام ميدھند ، اينست که مارکسيسم و انقOب چين را به باد مارکسيستھا ی فورماليست تنھا کار
چين بايد شکل خاصی خودرا  فرھنگ. مسخره ميگيرند و در صفوف انقOب چين جائی برای آنھا نيست 

  .شکل ملی ومحتوای دموکراسی نوين ، اينست فرھنگ نوين امروز ما . داشته باشد يعنی شکل ملی 
اين فرھنگ با ھرگونه افکار فئودالی و خرافاتی . ھنگ علمی است فرھنگ دموکراسی نوين فر

مبارزه ميکند و جستجوی حقيقت را بر اساس واقعيات ، حقيقت عينی و وحدت تئوری و پراتيک را 
در اين نکته ايدئولوژی علمی پرولتاريای چين ميتواندبا ماترياليستھا و دانشمندان علوم . ايجاب ميکند 

ين که ھنوز مترقی اند جبھه متحدی عليه امپرياليسم ، فئوداليسم و خرافات تشکيل دھد طبيعی بورژوائی چ
کمونيستھا ميتوانند با . ؛ اما ھر گز نبايد با ھر گونه ايده آليسم ارتجاعی جبھه متحدی بر قرار سازد 

و ضد بعضی ايده آليستھا و حتی پيروان مذھب در زمينه عمل سياسی  جبھه متحد ضد امپرياليستی 
در طول قرون . فئودالی بر قرار نمايند ، ولی بھيچوجه نبايد ايده آليسم و دکترين مذھبی آنھا را تأييد کنند 

بھمين  جھت روشن . متمادی جامعه فئودالی در چين يک فرھنگ باستانی در خشانی ايجاد شده است 
کی ھائی که دارای سرشت کردن  جريان رشد و تکامل اين فرھنگ باستانی ، پاک کردن آن از ناپا

فئودالی ميباشند ، و جذب جوھر دموکراتيک آن شرط �زم رشد فرھنگ ملی نوين و تقويت احساسات 
بايد ميان ھرآنچه که پوسيده است و . ملی است ، اما ھرگز نبايد چيزی را بدون برخورد انتقادی پذيرفت 

 توده ای دوران باستان که کم وبيش دارای به طبقات حاکمه فئوداليسم کھن تعلق دارد ، و فرھنگ عالی
سياست نوين و اقتصاد نوين کنونی چين از سياست . خصلت دموکراتيک و انقOبی است ، فرق گذارد 

کھنه و اقتصاد کھنه دوران باستانی سرچشمه ميگيرد ، ھمانطور  که فرھنگ نوين کنونی چين نيز از 
ينرو ما بايد به تاريخ خود احترام بگذاريم و نه آنکه رشته فرھنگ کھنه دوران باستانی بيرون ميآيد ، از



  
  دمـوکـراسی نـويـن دربـاره                  مائـو تسـه دون 

 

 
 

10 

اما اين احترام فقط بآن معناست که به تاريخ بعنوان علمی جای معينی بدھيم و به . تکامل آنرا قطع نمائيم 
رشد ديالتيکی تاريخ احترام بگذاريم نه آنکه از گذشته به زيان حال ستايش کنيم ، نه آنکه ھر عنصر 

برای توده ھای مردم و جوانان دانشجو مھم آن است که آنھا را ھدايت کنيم تا . ئودالی را بستائيم زھرآگين ف
  . بجلو بنگرند نه به عقب 

اين فرھنگ بايد . فرھنگ دموکراسی نوين فرھنگ توده ای است و از اينجھت دموکراتيک است 
 در صد تمام جمعيت چين را ٩٠در خدمت توده ھای زحمتکش کارگران و دھقانا ن باشد که بيش از 

زم است ميان معلوماتی که بايد به کادر ھای �. تشکيل ميدھند ، تا بتدريج به فرھنگ خود آنان تبديل گردد 
انقOبی داده شود و معلوماتی که بايد در اختيار توده ھا ی انقOب گذاشته شود ، فرق گذارد و در عين حال 

ن قسم �زم است ميان با� بردن معلومات و توده ای کردن آنھا تفاوت وحدت آنھا را تأمين نمود و به ھمي
فرھنگ انقOبی برای توده ھای انقOبی سOح نيرومند . گذاشت و در عين حال وحدت آنھا را تأمين کرد 

فرھنگ انقOبی پيش از آنکه انقOب فرارسد ، انقOب را از لحاظ ايدئولوژيک تدارک ميبيند . انقOب است 
در جريان انقOب ، بخش ضروری و مھم جبھه عمومی انقOب است و کارکنان فرھنگی انقOبی و 

بدون تئوری انقOبی ھيچ جنبش انقOبی نميتواند " . فرماندھان درجات مختلف اين جبھه فرھنگی ميباشند 
 برای جنبش ازاينجا معلوم ميشود که جنبش فرھنگی انقOبی تا چه اندازه) . ٢٠(" وجود داشته باشد 

لذا در . اين جنبش فرھنگی و جنبش پراتيک ھر دو به توده ھا تعلق دارند . پراتيک انقOب  مھم است 
جنگ مقاومت ضد ژاپنی تمام کارکنان فرھنگی مترقی بايد ارتش فرھنگی خود را داشته باشند و اين 

  "سرلشکر بی ارتش  "  شوندفرھنگيان انقOبی که از توده ھای مردم دور. ارتش توده ھای مردم اند 
برای دست يافتن به اين ھدف بايد در . ھستند و قدرت آتش آنھا نخواھد توانست دشمن را از پای در آورد 

زبان نوشتنی تحت شرايط معين اصOحاتی بعمل آورد ، بايد زبان گفتنی را با زبان توده ای نزديک کرد ، 
  .ال غنای فرھنگ انقOبی اند بايد دانست که توده ھای مردم سر چشمه �يز

فرھنگ ملی ، علمی و توده ای ھمان فرھنگ ضد امپرياليستی و ضد فئودالی توده ھای مردم ، 
  .فرھنگ دموکراسی نوين ، فرھنگ نوين ملت چين است 

اينست _  وحدت سياست دموکراسی نوين و اقتصاد دموکراسی نوين و فرھنگ دموکراسی نوين 
 ، جمھوری چين که نام آن با واقعيت مطابقت دارد ، آن چين نوينی که ما جمھوری دموکراسی نوين

  . ميخواھيم بنا کنيم 
  !چين نوين در برابر ھر يک از ما قد بر می افرازد ، ما بايد از آن استقبال کنيم 

نوک دکل ھای کشتی چين نوين در افق پديدار گشته است ، بايد به آن شاد باش گفت و برای آن خير 
  !م طلبيد مقد

  !    دو دست خود را با� بريد ، چين نوين از آن ماست
  

 ��������������������������������                                                 
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  يـاداشــــتھا                                                    
  

" در باره دموکراسی نوين "  درين ان تأسيس شد و ١٩٤٠ژانويه در " فرھنگ چين "  -١
  .برای اولين بار در نخستين شماره اين مجله انتشار يافت 

 ".انتقاد بر اقتصاد سياسی " مقدمه  : " مارکس -٢
  .١١تيز" تزھائی در باره فويرباخ  : " مارکس -٣
 .انقOب اکتوبر و مسئله ملی  : " استالين -۴
 " .م عاليترين مرحله سرمايه داری امپرياليس : " لنين -۵
منظور يک ساسله پيکار ھای ضد شوروی است که پس از خيانت چانکايشک به انقOب  -۶

 گوميندان معاون کنسول اتحاد شوروی ١٩٢٧ دسامبر ١٣: از طرف گوميندان بعمل آمد 
فرمان قطع روابط " رادر گوانجو بقتل رساند و روز بعد دولت گوميندان در نانکن 

را صادر کرد و بدين ترتيب شناسائی رسمی کنسولھای شوروی را در " روی شو
استانھای مختلف باز پس گرفت و بتمام مؤسسات تجارتی شوروی دستورداد که ھر گونه 

 چانکايشک با تحريک امپرياليستھا در ١٩٢٩در اوت . فعاليت خود را خاتمه بخشند 
زد که به زد و خورد ھای نظامی شمال شرق دست به تحريکاتی عليه اتحاد شوروی 

 .انجاميد 
پس از جنگ جھانی . کمال نماينده بورژوازی تجارتی ترکيه پس از جنگ جھانی اول بود -٧

اول امپرياليستھای انگلستان دولت وابسته يونان را بر انگيخت که به ترکيه تجاوز 
 بر ١٩٢٢ مسلحانه نمايد ؛ خلق ترکيه که از کمک اتحاد شوروی برخوردار بود ، در

استالين . کمال برياست جمھوری ترکيه انتخاب شد  ١٩٢٣د و در مارتش يونان فايق آ
انقOب کماليست انقOب قشر فوقانی بورژوازی ملی تجارتی است که در مبارزه : " گفت 

ًعليه امپرياليستھای خارجی  رخداده و ماھيتا در رشد و تکامل بعدی خود عليه کارگران 
مراجعه شود به . " ليه ھر گونه احتمال انقOب ارضی توجيه گرديد و دھقانان  و ع

 " .گفتگو با دانشجويان دانشگاه سون ياتسن  : " استالين
 ٤پس از جنبش . منظور رفيق مائوتسه دون در اينجا جان جيون مای وھمدستان اوست  -٨

نگ فرھ" مه جان جيون مای اشکارا با علم بمبارزه برخاست و در باره باصطOح 
او در . معروف گرديد " متافزيک فروش " يعنی متافزيک موعظه کرد ، و به " معنوی 
انتشار  " مائوتسه دوننامه سر گشاده ای به آقای "  بدستور چانکايشک  ١٩٣٨دسامبر 

داد و در آن تبليغات بی بند و باری بسود تجاوز کاران ژاپنی و چانکايشک و برای 
 نين سيا براه - گان سو-ارم جديد ومنطقه مرزی شنسیبراختن ارتش ھشتم و ارتش چھ

 .انداخت 
 در ١٩٣٧مراجعه شود به مانيسفت کميته مرکزی حزب کمونيست چين مورخ سپتامبر  -٩

 .مورد برقراری ھمکاری گوميندان و حزب کمونيست 
  .١٩٢٤ ، در  ٢بخش " سخنرانی در باره اصل رفاه خلق  : " سون ياتسن -١٠
که توسط چند ميرزا بنويس مرتجع " ويتاليسم " ت تحت عنوان موضع بر سر کتابی اس -١١

مزدور چن لی فو يکی از رؤسای سازمانھای مخفی چانکايشک نوشته شده بنام ننگين او 
اين کتاب که بافته ای از مھمOت است ، فاشيسم گوميندان را می . انتشار يافته است 

 .ستايد 
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 ين سی شان نماينده مالکان ارضی بزرگ شعاری که گستاخانه از طرف ديکتاتور نظامی -١٢
 .و کمپرادور ھای بزرگ استان شان سی تبليغ شد 

 به انقOب خيانت ورزيد ، مقاله ای نوشت که عنوان ١٩٢٧ پس از آنکه در وان جين وی -١٣
 .بود " مبارزه در دو جبھه " آن 

مارس  ٣٠که در "  در باره مسئله ملی در يوگوسOوی "  در سخنرانی خود استالين -١۴
:  در کميسيون يوگوسOوی کميته اجرائيه انترناسيزونال کمونيستی ايراد شده گفت ١٩٢٥
دھقانان نيروی اساسی جنبش ملی اند ، بدون اين ارتش يک جنبش ملی نيرومند  " ... 

مسئله ملی در واقع يک مسئله دھقانی ... وجود نخواھد داشت و نميتواند ھم بوجود آيد 
 . "است 

 آميز بعضی از دگماتيستھای درون حزب کمو نيست نسبت به رفيق مائو سخن تمسخر -١۵
در . تسه دون است بمناسبت اھميتی که او برای پايگاه ھای انقOبی روستائی قائل بود 

اينجا رفيق مائو تسه دون از شيوه بيان آنھا استفاده ميکند برای آنکه اھميت بزرگ اين 
 .ن دھد پايگاه ھا ی انقOبی روستائی را نشا

منظور از سيستم مدارس مدرن سيستم آموزش وقت از کشور ھای سرمايه داری اروپا و  -١۶
. سيستم امتحانات امپراطوری سيستم قديمی امتحانات فئودالی در چين بود . امريکا بود 

 روشنفکران متجدد چين بر انداختن سيستم امتحانات امپراطوری ١٩در سالھای آخر قرن 
 .مدارس مدرن را تبليغ ميکردند و بر قراری سيستم 

 ژوئن ٣در .  در اوائل ژوئن وارد مرحله جديدی شد ١٩١٩ مه ٤جنبش ميھن پرستانه  -١٧
گھا عليه عمليات نيدانشجويان پکن ميتينگھای ترتيب دادند و ضمن سخنرانی در ميت

پس از اعتصاب دانشجويان کارگران و . سرکوبی ارتش و پليس اعتراض کردند 
انگھای ، نانکن ، تيانزين ، حان جو ، اوھان ، جيو جيان و استانھای شان بازرگانان ش

 مه از اين ببعد بيک جنبش توده ای ٤جنبش . دون و ان ھوی نيز باعتصاب دست زدند 
 . وسيعی با شرکت پرولتاريا ، خرده بورژوازی شھری ، و بورژوازی ملی تبديل گرديد 

 .ا گروه افراد بنمايندگی ھوشی است منظور از فرھنگيان مکتب اروپا و امريک -١٨
نظر بعضی از دانشمندان بورژوائی بود که به فرھنگ " دربست غربی کردن "  -١٩

بورژوائی غربی که دورانش سپری شده و دردرجه اول انعکاس دھنده  انديويدوآليسم 
آنھاطرفدار آن بودند که . است ، بدون ھيچگونه قيد وشرطی با نظر تحسين مينگريستند 

"  بايد در ھمه چيز از کشور ھای سرمايه داری اروپا و آمريکا تقليد کند و اين را چين
 .ميناميدند " دربست غربی کردن 

  �  .٤فصل اول ، بخش " چه بايد کرد ؟  : " لنين -٢٠
   

  
  

  انــي اـپ
  
  
  
  

          


