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  يک ھوادار: فرستنده

  مائو تسه دون: نويسنده

   )١٩۴٩ سپتامبر ١۶( 

  

  

  ورشکستگی درک ايده آليستی تاريخ
ًکنند نه تنھا به خاطر اينکه او صريحا اعتراف کرده چينی ھا بايد از آچسن، سخنگوی بورژوازی آمريکا، قدردانی 

است که آمريکا پول ، اسلحه ، چانکايشک و سرباز فراھم می کرد تا در راه منافع آمريکا بجنگد و خلق چين را قتل 

 خود ببينيد،. عام نمايند، و بدين ترتيب برای اقناع عناصر عقب مانده چين داليل کافی به دست افراد مترقی داده است

آچسن ھم اقرار می کند که جنگ بزرگ و خونين سالھای اخير که به قيمت حيات ميليونھا چينی تمام شده است، از 

چينی ھا بايد از آچسن ممنون باشند باز ھم نه فقط به خاطر . طرف امپرياليسم آمريکا طبق نقشه تدارک گرديده است

چين به منظور تشکيل ستون پنجم آمريکا » وآليست ھای دمکراتانديويد« اينکه وی قصد آمريکا درباره استفاده از 

و سرنگون ساختن حکومت توده ای تحت رھبری حزب کمونيست چين را فاش کرده و بدين وسيله مردم چين، به 

ويژه افراد کم و بيش ليبرال مآب را برحذر داشته است، به نحوی که آنھا ھم اکنون با ھم عھد می کنند فريب آمريکا 

چينی ھا بايد از آچسن راضی باشند در عين حال به .  نخورده و خود را از مانورھای محيالنۀ آن محافظت نمايندرا

خاطر اينکه وی به ابراز نظريات پوچ درباره تاريخ معاصر چين ميدان داده است؛ نظريه او درباره تاريخ مثل 

لذا رد نظريه آچسن به بسياری . ئی از تاريخ استنظريه بخشی از روشنفکران چين، يعنی درک ايده آليستی بورژوا

اين امکان به خصوص برای آنھائی مفيد خواھد بود . از چينی ھا امکان خواھد داد که افق ديد خود را وسيع تر کنند

 .ًکه با نظريه آچسن کامال يا از جھاتی موافق اند

ی کوشد پيدايش انقالب چين را به شرايط نظريات پوچ آچسن درباره تاريخ معاصر چين کدام است؟ ابتداء او م

  :آچسن می گويد . در اين باره او داستانھای فراوانی حکايت می کند. اقتصادی و ايدئولوژيک چين مربوط کند

.  دو برابر گرديده و از اينرو فشار غيرقابل تحمل بر سرزمين وارد می ساخت١٩ و ١٨جمعيت چين طی قرنھای "

.  ھمه در برابر اين مسأله قرار داشت که چگونه غذای اين جمعيت را بايد تأمين کندھر حکومتی در چين قبل از

گوميندان کوشيد آن را از طريق تصويب پاره ای قوانين درباره . تاکنون ھيچ حکومتی قادر به حل آن نگرديده است

. ت فراموشی سپرده شدبرخی از قوانين با ناکامی روبرو گرديد و بعضی ديگر به دس. اصالحات ارضی حل نمايد
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وضع مشکلی که اکنون دولت ملی چين با آن مواجه است تا حد زيادی نتيجه عدم توانائی وی در تأمين مواد غذائی 

قسمت عمده تبليغات کمونيستھای چين بر اساس وعده ايست که آنھا برای حل مسأله زمين به . کافی برای چين است

دھان زياد است . ائی که مسائل را روشن نمی بينند، معقول به نظر می رسداين نظريه برای چينی ھ. مردم می دھند

گوميندان موفق نشد اين مسأله را حل کند، احتمال نمی رود که کمونيستھا نيز . و غذا کم ، اينست منشاء انقالب

  ".تاکنون ھيچ حکومتی قادر به حل آن نگرديده است. بتوانند آن را حل کنند

افه جمعيت ناشی می شوند؟ در گذشته و حال، در چين و خارج از آن انقالبات زيادی رخ داده اند، آيا انقالبات از اض

آيا علت ھمۀ اينھا اضافه جمعيت بوده است؟ آيا انقالبات فراوان چين را در ھزاره اخير بايد به اضافه جمعيت 

 در اثر اضافه جمعيت بوده است؟ آچسن نيز) ١( سال پيش ١٧۴مربوط دانست؟ آيا انقالب آمريکا عليه بريتانيا در 

واشنگتون جفرسون و ديگران، . ًاصال با تاريخ آشنائی ندارد، وی حتی بيانيه استقالل آمريکا را نيز نخوانده است

عليه انگلستان قيام کردند، نه به علت اضافه جمعيت آمريکا، بلکه به خاطر اينکه بريتانيا امريکائی ھا را تحت ستم 

وقتی که خلق چين يک سلسله فئودالی را ساقط می کرد، به خاطر آن بود که اين . و استثمار می کردقرار داده 

روسھا انقالب فوريه و انقالب . سلسله فئودالی مردم را زير فشار و استثمار قرار می داد نه به دليل اضافه جمعيت

 شده بود، بلکه به خاطر اينکه تزار و اکتبر را به اين علت انجام ندادند که کشورشان گرفتار اضافه جمعيت

بورژوازی روسيه آنھا را زير ستم قرار داده و استثمار می کردند، زيرا که امروز ھم روسيه زمينھای زيادی دارد 

در مغولستان که زمين بسيار وسيع و جمعيت بسيار اندک است، طبق استدالل آچسن . که مورد احتياج مردم نيست

  ).٢( است، در حاليکه انقالب مدتھاست در آنجا روی داده انقالب غيرقابل تصور

فشار « ميليونی ۴٧۵يک جمعيت . به عقيده آچسن، برای چين ھيچ راھی برای خروج از بن بست وجود ندارد

آچسن انتظار فراوانی از اين امر دارد، و اگر چه . است، انقالب بشود يا نه اميدی به حل آن نيست» غيرقابل تحملی

 انتظار را آشکارا بيان نکرده است و ليکن عدۀ زيادی از ژورناليست ھای امريکائی بارھا آن را فاش ساخته او اين

اند، انتظار اينکه حزب کمونيست چين نيز نخواھد توانست مسأله اقتصادی را حل کند، و در چين ھرج و مرج دائم 

آرد امريکائی امکان پذير خواھد بود، به عبارت ًحکمفرما خواھد بود، و ادامه زندگی منحصرا از طريق واگذاری 

  .ًديگر، چين ضرورتا به مستعمره آمريکا تبديل خواھد گرديد

 موفق نگرديد و چرا نتوانست مسأله تغذيه را حل کند؟ برای اينکه او فقط سلسله تسين را ١٩١١چرا انقالب 

  .ی پايان دھدسرنگون ساخت بدون اينکه به ستم و استثمار امپرياليستی و فئودال

چرا لشکرکشی به شمال توفيق نيافت و مسأله تغذيه را حل نکرد؟ برای اينکه چانکايشک به انقالب خيانت کرد، در 

  .مقابل امپرياليسم تسليم شد و در رأس ضدانقالب که مردم را زير فشار و استثمار گذاشته بود، قرار گرفت

؟ در مناطق آزاد شده سابق در چين »به حل آن نگرديده استتاکنون ھيچ حکومتی قادر «آيا اين درست است که 

چگونه «:شمال غرب، شمال، شمال شرق و شرق، که مسألۀ ارضی مدتی است حل گرديده، آيا اين سؤال آچسن که 

ھنوز ھم وجود دارد؟ اياالت متحده امريکا در چين عده زيادی جاسوس و به » غذای اين جمعيت را بايد تأمين کرد

چرا آنھا اين امر را کشف نکرده اند؟ اگر در نقاطی نظير شانگھای مسأله بيکاری، يا به . ناظر دارداصطالح 

عبارت ديگر مسألۀ تغذيه مردم مطرح بود، فقط به دليل فشار و استثمار وحشيانه و غيرانسانی بر مردم از طرف 

در دوران حکومت توده ای . وميندان بودامپرياليسم ، فئوداليسم ، سرمايه داری بوروکراتيک و دولت ارتجاعی گ

فقط چند سال کافی است تا در آنجا نيز مسألۀ بيکاری يا تغذيه نظير شمال و شمال شرق و نقاط ديگر کشور حل 

  .شود
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اگر جمعيت چين چندين برابر نيز شود، چين کامال می تواند . اينکه جمعيت چين زياد است، پديده بسيار خوبی است

استدالالت پوچ اقتصاددانان بورژوائی نظير مالتوس . ن پيدا کند، اين راه حل عبارت است از توليدراه حلی برای آ

، مبنی بر اينکه مواد غذائی نمی تواند ھم آھنگ با جمعيت افزايش يابد، نه تنھا مدتھاست از نظر تئوريک به )٣(

بعد از انقالب در اتحاد شوروی و در مناطق آزاد ًوسيلۀ مارکسيستھا کامال رد گرديده اند، بلکه در عمل نيز واقعيات 

با تکيه به اين حقيقت که انقالب و توليد می توانند مسألۀ تأمين خواربار . شده چين آنھا را تام و تمام تکذيب کرده اند

را حل کنند، کميته مرکزی حزب کمونيست چين به تمام سازمانھای حزبی و واحدھای ارتش آزاديبخش توده ای در 

راسر کشور دستور داده است کارمندان سابق گوميندان را منفصل نکنند، بلکه آنھا را تا جائی که می توانند مفيد س

ھر جا که وضع . واقع شوند، و در عداد مرتجعين سوگند خورده و مجرمين بد نام نيز نيستند، در خدمت نگاه دارند

انی که از کار اخراج شده اند و امکان تأمين معاش کس. مشکل است، خواربار و منزل بين ھمه تقسيم خواھد شد

ھمين شيوه درباره سربازان گوميندان که . ًندارند، مجددا استخدام گرديده و وسيلۀ زندگی برايشان داده خواھد شد

به تمام مرتجعين، به استثناء مسؤولين . شورش کرده و به سوی ما آمده اند و يا دستگير شده اند به کار خواھد رفت

  .عمده، به شرط ابراز ندامت وسايل تأمين معاش داده خواھد شد

تا وقتی که انسانھا وجود دارند، ھرگونه معجزه ای تحت . از ميان ثروتھای جھان، انسان گرانبھاتر از ھمه است

ما جزو کسانی ھستيم که تئوری ضدانقالبی آچسن را رد می کنند، ما . رھبری حزب کمونيست امکان پذير است

قاد داريم که انقالب قادر است ھمه چيز را تغيير دھد و بعد از مدتی کوتاه چين نوين با جمعيت زياد و محصوالت اعت

سرشار به وجود آيد، چينی که نعمت وافر و فرھنگ شکوفان خواھد داشت؛ تمام نظريات بد بينانه به کلی بی پايه و 

  .اساس اند

  :او می گويد . است» نفوذ غرب « دومين دليل آچسن برای وقوع انقالب چين، 

مدت بيش از سه ھزار سال چين يک فرھنگ و مدنيت بلند را که خاص خود وی بود، مصون از تاثير خارجی، "

حتی بعد از شکستھای نظامی نيز چينی ھا موفق شدند باالخره متجاوز را لجام زده و در خود مستحيل . تکامل بخشيد

ًبعدا، در . ين خود را مرکز جھان و عالی ترين ترجمان بشريت متمدن قلمداد کنداز اينرو طبيعی بود که چ. نمايند

اين تازه واردان تحرک و . اواسط قرن نوزدھم ، حصار نفوذ ناپذير انزوای چين به وسيلۀ غرب شکاف برداشت

وزان گذشته تکنيک رشد يافته غيرقابل قياس غربی، و ھمچنين يک فرھنگ بلند پايه ای را که نظير آن را متجا

تا حدی به علت اين خصوصيات و تا حدی نيز به علت انحطاط سلطه . برای چين نياورده بودند، با خود آوردند

امپراطوری مانچو، اين بار غربی ھا، به جای اينکه از طرف چينی ھا جذب شوند، افکار تازه ای را وارد چين 

  ."ازی کردنمودند که ضمن ايجاد اضطراب و ناامنی نقش مھمی نيز ب

 تاثير افکار نوين وارده از غرب –چينی ھائی که افکار ناروشن دارند، گفته ھای آچسن را قابل قبول می دانند 

  .منشاء انقالب است

و براساس اينکه ھمواره ضعيف » انحطاط سلطه امپراطوری مانچو«انقالب عليه چه کسی متوجه بود؟ به علت 

آنچه که آچسن در اين . ، می توان گفت که انقالب عليه سلسله تسين متوجه بودترين نقاط مورد حمله قرار می گيرند

مردم چين عليه سلسله تسين قيام کردند .  عليه امپرياليسم جريان داشت١٩١١انقالب . باره گفته است، دقيق نيست

 جنگ عليه تجاوز مقاومت عليه تجاوز انگلستان در جنگ ترياک،. زيرا که اين رژيم سگ زنجيری امپرياليسم بود

نيروھای متحد انگليس و فرانسه ، جنگ تای پين عليه سلسله تسين، سگ زنجيری امپرياليسم ، جنگ عليه تجاوز 

فرانسه ، جنگ عليه تجاوز جاپان و جنگ عليه تجاوز واحدھای متحد ھشت دولت ھمگی به ناکامی منتھی شدند، از 
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اين است تاريخ معاصر چين تا . ياليسم ، يعنی سلسلۀ تسين درگرفت عليه رژيم دست نشاندۀ امپر١٩١١اينرو انقالب 

 ھمچنانکه مارکس و انگلس در –که آچسن از آن صحبت می کند کدام است؟ اين نفوذ » نفوذ غرب«، آن ١٩١١سال 

 کوشش بورژوازی غرب است برای اينکه جھان را از راه زور –می گويند ) ١٨۴٨(» مانيفست حزب کمونيست«

برای تحقق اين اعمال نفوذ و يا انجام اين تغيير، بورژوازی غرب به کمپرادورھا و ). ۴(به ميل خود تغيير دھد 

دست نشاندگانی که رسوم غرب را می شناختند احتياج داشت، و می بايست در کشورھائی نظير چين به تأسيس 

در اين زمان در . وارد چين شد» فکار تازها«مدارس و اعزام دانشجو به خارج امکان دھد، بدين ترتيب بود که 

کشورھائی مثل چين بورژوازی ملی و پرولتاريا به وجود آمد، در حاليکه دھقانان دچار ورشکستگی گرديده و به 

بدين طريق بورژوازی غرب دو نوع از انسانھا را در کشورھای . پيدايش نيمه پرولتاريا به مقياس وسيع ميدان دادند

  :رد شرق به وجود آو

اقليت کوچکی مرکب از نوکران امپرياليسم و اکثريتی شامل طبقه کارگر، طبقه دھقان، خرده بورژوازی شھری، 

در گروه اکثريت گورکنان . بورژوازی ملی و روشنفکران وابسته به اين طبقات که با امپرياليسم مبارزه می کردند

.  وجود آورده است و انقالب از ميان آنھا ريشه می گيردامپرياليسم گرد آمده اند که امپرياليسم خود آنھا را به

فراھم ساخته است، بلکه تجاوز امپرياليسم است که » اضطراب و ناامنی«بنابراين نفوذ افکار غرب نيست که 

  .مقاومت مردم را برانگيخته است

 تا آستانه نھضت ١٨۴٠ سال، يعنی از جنگ ترياک در ٧٠در يک دوره طوالنی اين نھضت مقاومت قريب بيش از 

سالحھای ايدئولوژيک . ، خلق چين برای دفاع از خود در قبال امپرياليسم فاقد سالح ايدئولوژيک بود١٩١٩ مه ۴

در . فئوداليسم کھنه و سرسخت درھم شکسته بودند، می بايست آنھا را رھا کرده و ورشکستگی شان را اعالم نمود

ن راھی جز اين باقی نمانده بود که خود را با سالحھای ايدئولوژيک و شرايط فقدان سالح مناسب تر، برای مردم چي

فرمول سياسی ديگری، نظير تئوری تحول، تئوری حقوق طبيعی و جمھوری بورژوائی که ھمگی از زرادخانه 

حزب آنھا . دوران انقالبی بورژوازی غرب، يعنی از زادگاه خود امپرياليسم به عاريت گرفته شده بودند، مجھز نمايد

می ساختند و انقالب می کردند به خيال اينکه از اين راه می توانند بر قدرتھای خارجی پيروز گرديده و جمھوريتی 

و ليکن تمامی اين سالحھای ايدئولوژيک نيز نظير سالح ايدئولوژيک فئوداليسم ناتوان از آب درآمدند، و . به پا کنند

  .ز صحنه مبارزه بيرون کشيده شدند و ورشکستگی شان آفتابی گرديدبه نوبه خود نتوانستند دوام بياورند، لذا ا

.  لنينيسم–با مارکسيسم :  در روسيه مردم چين را بيدار کرد و آنھا را با چيز تازه ای آشنا نمود ١٩١٧انقالب 

با اتحاد «و » ياد گرفتن از روسھا«خود سون ياتسن . تأسيس حزب کمونيست در چين يک حادثه دوران ساز بود

در يک کلمه ، از اين تاريخ چين سمت گيری خود را . را توصيه می کرد» روسيه و ھمکاری با حزب کمونيست

  .عوض نمود

او از . ًطبيعتا آچسن، به عنوان سخنگوی يک دولت امپرياليستی، نمی خواھد کلمه ای از امپرياليسم سخن بگويد

  :تجاوز امپرياليستی با اين عبارت صحبت می کند 

را به » تحرک«چينی ھائی که اين ! چه کلمه زيبائی است» تحرک«. »با خود آوردند…  تازه واردين تحرک اين«

در داخل چين اکتفاء نمودند، يعنی » اضطراب و ناامنی«دست آوردند به آمريکا و يا انگلستان نرفتند، بلکه به ايجاد 

 آنھا يک موفقيت تنھا نيز به دست نياوردند و ھميشه از متأسفانه. عليه امپرياليسم و نوکران آن به انقالب دست زدند

از اينرو چينی ھا درصدد برآمدند چيز ديگری . سرکوب شدند» تحرک«طرف امپرياليستھا، يعنی مخترعين اين 

  .فراگيرند، و عجيب است که به زودی آن را اثربخش يافتند
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در اينجا آچسن . »ايل سالھای بيست تأسيس گرديدحزب کمونيست چين تحت تأثير ايدئولوژيک انقالب روسيه در او«

اين ايدئولوژی به نحو بارزی از .  لنينيسم نبود–اين ايدئولوژی در واقع چيز ديگری غير از مارکسيسم . حق دارد

يک فرھنگ بلند پايه ای که نظير آن را متجاوزين گذشته برای «ايدئولوژی بورژوازی غرب که آچسن به عنوان 

اثربخشی اين ايدئولوژی به اندازه ای روشن است که . از آن ياد می کند، به مراتب باالتر بود» بودندچين نياورده 

فرھنگ بورژوائی غرب، که آچسن و نظايرش مغرورانه آن را در قبال فرھنگ کھنه فئودالی چين به عنوان يک 

 لنينيستی اکتسابی خلق چين، –يستی می ستايند، در اولين برخورد با اين فرھنگ نوين مارکس» فرھنگ بلند پايه«

اين فرھنگ نوين علمی و انقالبی که خلق چين به . يعنی درک علمی جھان و تئوری انقالب اجتماعی، شکست خورد

دست آورده بود، در اولين نبرد خود، ديکتاتورھای نظامی شمال، اين نوکران امپرياليسم را شکست داد؛ در نبرد 

 امپرياليسم ، يعنی چانکايشک را برای متوقف ساختن ارتش سرخ چين در راه پيمائی دوم ، مساعی يک نوکر ديگر

 لی با ناکامی روبرو ساخت؛ در سومين نبرد، بر امپرياليسم جاپان و سگ زنجيری او وان جين ٢۵٠٠٠طوالنی 

ه حکومت سگ وی پيروز گرديد؛ و باالخره در چھارمی به تسلط آمريکا و تمام دولتھای امپرياليستی ديگر، ب

  .زنجيری آنھا چانکايشک و مرتجعين ديگر در چين پايان داد

 لنينيسم به محض ورود به چين توانست يک چنين نقش مھمی را بازی کند، به اين دليل بود که –اگر مارکسيسم 

چين آن را شرايط اجتماعی چين آن را مطالبه می کرد، پس از ورود با پراتيک انقالبی خلق چين پيوند يافت و خلق 

 مادام که با واقعيات عينی مربوط نگردد، – لنينيسم – ولو بھترين آن، حتی مارکسيسم –ھر ايدئولوژی . ھضم نمود

ما طرفداران ماترياليسم . به نيازمنديھای عينی موجود پاسخ ندھد و از طرف توده ھا ھضم نشود، بی اثر است

  .تاريخی و مخالف ايده آليسم تاريخی ھستيم

آموزش و پراتيک اتحاد شوروی، به خصوص در زمينۀ اقتصاد و مسأله سازمان حزبی، تاثير « است که جالب 

غرب که آچسن و امثالش اين ھمه » فرھنگ بلند پايه«آن وقت . »مھمی در تفکر و اصول سون ياتسن به جا گذاشت

ًآيا واقعا تصادفی بود که .  گويدبه آن می نازند، چه تاثيری در سون ياتسن داشت؟ آچسن در اين باره چيزی نمی

دکتر سون ياتسن بعد از عمری تفحص در فرھنگ بورژوائی غرب برای پيدا کردن حقيقتی که بتواند ميھن او را 

ًمسلما اين تصادفی . به سوی آن برگشت؟ البته نه» ياد گرفتن از روسيه«نجات دھد، باالخره نااميد گرديده و برای 

برآشفته بودند و تصميم » نفوذ غرب«ق رنجديده چين که وی نماينده آن بود، ھر دو در اثر نبود که سون ياتسن و خل

گرفتند و عليه امپرياليستھا و عمال آنھا به مبارزه مرگ و » اتحاد با روسيه و ھمکاری با حزب کمونيست«به 

تی بودند و سون ياتسن از اينجا آچسن جرأت نمی کند تا بگويد شورويھا متجاوزين امپرياليس. زندگی دست زدند

بسيار خوب، وقتی که سون ياتسن توانست از شورويھا درس بياموزد و آنھا نيز متجاوزين . متجاوزين درس گرفت

امپرياليست نيستند، چرا جانشينان وی، چينی ھائی که پس از وفات او زندگی می کنند، نمی توانند از شورويھا درس 

عمال امپرياليسم «و » ستون پنجم کمينترن«، »تحت تسلط شورويھا«سون ياتسن، بياموزند؟ چرا چينی ھا، غير از 

 لنينيسم درک علمی جھان و تئوری انقالب اجتماعی را فراگرفتند، و –ھستند؟ برای اينکه آنھا در مارکسيسم » سرخ

زرگ دست زدند، و آنھا را با خصوصيات چين منطبق ساختند، به جنگ آزاديبخش توده ای چين و انقالب توده ای ب

  يک جمھوری ديکتاتوری دمکراتيک خلق را ايجاد کردند؟ آيا چنين منطق عالی را می توان در تمام جھان پيدا کرد؟

 لنينيسم را فراگرفت از لحاظ معنوی از حالت پاسيف گذشته بيرون آمده و ابتکار –خلق چين بعد از آنکه مارکسيسم 

می بايست دوران تاريخ معاصر جھان که در آن مردم چين و فرھنگ آن مورد از آن به بعد . را به دست گرفته است

جنگ آزاديبخش توده ای بزرگ و پيروزمند و انقالب کبير توده ای، فرھنگ بزرگ خلق . تحقير بودند، پايان يابد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

يه داری از نظر معنوی، اين فرھنگ خلق چين ھم اکنون از ھر فرھنگ جھان سرما. چين را احيا کرده و می کنند

به طور مثال نمونه وزير خارجه آمريکا آچسن و امثال او را در نظر می گيريم ، اطالعات آنھا درباره . باالتر است

  .چين و جھان معاصر از اطالعات ھر سرباز عادی ارتش آزاديبخش توده ای چين پائين تر است

س خود را قرائت می کند، کوشيده است که نشان تا اينجا آچسن نظير يک استاد بورژوائی که متن خسته کننده کنفران

ًانقالب در چين اوال به علت اضافه جمعيت و ثانيا در اثر نفوذ افکار . دھد در پی کشف علل و آثار حوادث چين است ً

به طوری که مالحظه می کنيد، او می خواھد خود را متخصص تئوری عليت نشان . غرب به وقوع پيوسته است

ين خرده تئوری مجعول و کسالت آور عليت نيز ناپديد می شود و فقط انبوھی حوادث غيرمفھوم باقی ًولی بعدا ا. دھد

يک . چينی ھا به کلی بی معنا برای قدرت و پول می جنگيدند و به ھم بد گمان بودند و از ھم نفرت داشتند. می ماند

دان و حزب کمونيست، پديد آمد، روحيه تغيير غيرقابل درکی در تناسب قوای روحی دو طرف متخاصم، يعنی گومين

. علت چه بود؟ کسی نمی داند. ًيکی سريعا تا زير صفر پائين آمد در حالی که روحيه ديگری تا حد التھاب باال رفت

  .اياالت متحده آمريکا است که دين آچسن نمايندگی آن را دارد» فرھنگ بلند پايه«اين منطق خاص 

   

   

  يادداشت ھا

   
 ، که به نام جنگ استقالل معروف است و در آن مردم آمريکای شمالی ١٧٨٣ – ١٧٧۵بورژوائی انقالب    -١

  .تسلط استعماری انگلستان را طرد کردند
 ، تحت رھبری حزب انقالبی توده ای ١٩٢۴ تا ١٩٢١مردم مغولستان در جنگ آزاديبخش خود از    -٢

ای نظامی شمال چين را که از طرف مغولستان، دسته جات باند گارد سفيد روسی و ديکتاتورھ
امپرياليستھای جاپان حمايت می شدند، بيرون راندند، سلطۀ فئودالھای مغول را سرنگون ساختند و 

  .جمھوری توده ای مغولستان را بنياد نھادند
، روحانی پروتستانت انگليسی و اقتصاددان مرتجع در اثری به ) ١٨٣۴ – ١٧۶۶(توماس ربرت مالتوس    -٣

  :چنين می نويسد ) ١٧٩٨(» راجع به مسألۀ نفوس «نام
مواد غذائی فقط به نسبت . افزايش نفوس چنانچه به مانعی نخورد، برحسب تصاعد ھندسی انجام می گيرد« 

با تکيه به اين فرضيه اختراعی، مالتوس به اين نتيجه رسيد که تمام فقر و » .تصاعد عددی باال می رود
بناء به عقيده وی تنھا راه برای حل مسألۀ فقر . ه ھای طبيعی و جاودانی ھستندجنايت در جامعه بشری پديد

مالتوس قحطی، . زحمتکشان عبارت است از کوتاه کردن عمر، تقليل جمعيت يا جلوگيری از افزايش آن
  .بيماری و جنگ را به عنوان وسايلی برای تقليل جمعيت محسوب می دارد

ملتھا را «بورژوازی . »بورژواھا و پرولترھا«، فصل اول، »  کمونيستمانيفست حزب«مراجعه شود به    -۴
ناگزير می کند که اگر نخواھند نابود شوند شيوه توليد بورژوازی را بپذيرند و آنچه را که به اصطالح 

خالصه آنکه جھانی ھم شکل و . تمدن نام دارد نزد خود رواج دھند بدين معنی که آنھا نيز بورژوا شوند
  .» خويش می آفريندھمانند

 

 


